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ՀՀՀՀ....    ՊՊՊՊ....    ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան, բ. գ. թ., ՎՎՎՎ....    ԱԱԱԱ....    ՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյան, բ. գ. թ., ԼԼԼԼ....    ՅՅՅՅ....    ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան, բ. գ. թ., 
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ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ    ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
ՍՍՍՍԻԱՄԱՆԹՈՅԻԻԱՄԱՆԹՈՅԻԻԱՄԱՆԹՈՅԻԻԱՄԱՆԹՈՅԻ    ՍՏԵՂԾԱԳՈՐՍՏԵՂԾԱԳՈՐՍՏԵՂԾԱԳՈՐՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ    

    
ԼուսինեԼուսինեԼուսինեԼուսինե    ԱշրաֆյանԱշրաֆյանԱշրաֆյանԱշրաֆյան        

ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն,  
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 

Գիտական ղեկավար` բ.գ.թ., դոցենտ ԼԼԼԼ....    ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... արևմտահայ գրականություն, ածական, բայ, 

իրանիշ գոյական, նորաբանություն, նորակազմ բառ 
Գեղարվեստական գրականությանը հիմնականում հատուկ են ածա-

կանների, բայերի ու վերացական գոյականների նորովի բարդություններն 
ու ածանցումները, քանի որ ստեղծագործ հեղինակները, նորովի ընկալե-
լով աշխարհը, նոր հատկանիշներ են վերագրում արդեն առկա իրողու-
թյուններին և էություններին: Սրանով հեղինակային գեղարվեստական 
նորաբանություններն առանձնանում են գիտական նորաբանություն-
ներից, որոնք հիմնականում լինում են գոյականներ, քանի որ անվանում 
են մեր իրականության մեջ նոր ստեղծված առարկաները:  

Բազմաբառ և պատկերավոր է արևմտահայ գրականության լեզվ-
աշխարհը: Պ. Դուրյանը, Մ. Մեծարենցը, Դ. Վարուժանը, Զահրատը, 
Ռ. Սևակը և այլք իրենց զգացմունքներն ու մտորումները հաճախ են ներ-
կայացրել ինքնաստեղծ բառերով, որոնք լեզվաբանության մեջ կոչվում են 
նորաբանություններ, նորակերտ կամ նորահնար, նորամուտ կամ նորա-
ստեղծ բառեր: 

Արևմտահայ գրականության լեզվաոճական առանձնահատկություն-
ները քննել է Յ. Ավետիսյանը «Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն» 
գրքում: Անդրադառնալաով արևմտահայերենի բառակազմական իրողու-
թյուններին՝ լեզվաբանը նշում է. «Նորակազմությունների գործածության 
ոլորտը խիստ բազմազան է: Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ դարա-
սկզբի արևմտահայ չափածոն սպառում է այդ ոլորտի գրեթե բոլոր գործ-
նական հնարավորությունները» [8, 359]: Լեզվաբանը հեղինակային նո-
րաբանությունները բնութագրում է ներուժային և դիպվածային որոշիչնե-
րով, որոնք մի դեպքում դառնում են «լեզվական-բառարանային մակար-
դակի միավորներ» [8, 356], իսկ մյուս դեպքում՝ «լեզվական նորմի հետ 
ունեցած հարաբերության մեջ դրանք կարող են կանոնական չլինել, 
հիմնականում իրադրության կամ համատեքստի պահանջով են ստեղծ-
վում կամ այսպես կոչված բառակազմական համաբանության արդյունք 
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են և ունեն առավելապես աճական նպատակադրում, աչքի են ընկնում 
ընդհանրական դառնալու միտումով:» [8, 357]:  

Արևմտահայ բառաստեղծ հեղինակների շարքում առանձնանում է 
Սիամանթոն՝ հեղինակելով բազմաթիվ դիպվածային բառեր, որոնք, ըստ 
լեզվական կաղապարային արտահայտության, ավանդական բնույթ 
ունեն, իսկ ըստ բառաբաղադրիչների կապակցելիության՝ ինքնաստեղծ 
երևակայումներ են՝ հիմնականում կերտված փոխաբերություն, անձնա-
վորում, չափազանցություն գեղարվեստական պատկերավորման միջոց-
ներով:  

Ժամանակակից համակարգչային որոնողական ծրագրերով առանձ-
նացնելով Սիամանթոյի հեղինակային նորաբանությունները՝ դրանք նախ 
համադրական եղանակով ամբողջացրել ենք՝ ըստ խոսքիմասային ար-
տահայտությունների, այնուհետև վերլուծական եղանակով դասակարգել 
ենք՝ ըստ ներշարահյուսական և ներոճական արտահայտչամիջոցների.  

1. 1. 1. 1. ԲայԲայԲայԲայ----նորաբանություններնորաբանություններնորաբանություններնորաբանություններ, որոնք, հիմնականում ունենալով դիմա-
վոր արտահայտություններ, գործածվել են տարբեր սեռային իմաստներով:    

1. 1. Ներգործական սեռի բայ-նորաբանություններ, որոնք կապակց-
վել են աձնանիշ ենթակաների՝ պահանջելով իրանիշ գոյական-սեռի 
խնդիրներ, օրինակ՝ առագաստելառագաստելառագաստելառագաստել    (Առագաստները բանալ)1, Բայց 
արշավելե առաջ, նախ՝ հորիզոններուն առագաստեցե՛քառագաստեցե՛քառագաստեցե՛քառագաստեցե՛ք................Ուրե՜մնՈւրե՜մնՈւրե՜մնՈւրե՜մն    
հառա՜ջհառա՜ջհառա՜ջհառա՜ջ, , , , հառա՜ջհառա՜ջհառա՜ջհառա՜ջ, , , , ո՜վո՜վո՜վո՜վ    ըմբոստացումիըմբոստացումիըմբոստացումիըմբոստացումի    զավակներսզավակներսզավակներսզավակներս    արյունաբիբարյունաբիբարյունաբիբարյունաբիբ... ... ... ... «Ճակա-
տամարտը»2 [Ս, 29]: ԱրյունելԱրյունելԱրյունելԱրյունել (Արյուն հոսեցնել) [139], Եւ աստծուդ 
գթությանը ի խնդիր, ավա՜ղ, ապարդյունորեն արյունեցիրարյունեցիրարյունեցիրարյունեցիր    … «Խրիմյան 
Հայրիկ» [Ս, 52]:    ՊատանքելՊատանքելՊատանքելՊատանքել (Թաղել), Գրություն հայցող սա փլատակները 
պատանքենքպատանքենքպատանքենքպատանքենք... ... ... ... «Հաղթանակեն հետո» [Ս, 32]: Այսպես նաև գերեզմանելգերեզմանելգերեզմանելգերեզմանել 
(Մոռացության տալ) բայը՝ գործածված անդեմ ձևով, ինչպես՝ Այսպես 
կերթանք մեր փախուստեն ամոթահարի մարմինները գերեզմանելուգերեզմանելուգերեզմանելուգերեզմանելու... ... ... ... 
«Կովկաս»    [Ս, 54]: 

Այս շարքում առանձնանում է առագաստելառագաստելառագաստելառագաստել բայը, որը, կապակցվելով 
անձնանիշ ենթակայի, պահանջել է տրականաձև ուղիղ խնդիր լրացում՝ 
հորիզոններուն, որը կարող ենք հասկանալ երկու կերպ.  

ա) Լրացումը հանգման խնդիր է, որն արտահայտվել է տրական 
հոլովով, 

                                                           
1 Բառարանային բացատրությունները ներկայացված են՝ ըստ Է. Աղայան, 

Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976 աշխատության: 
2 Բնագրային օրինակները ներկայացված են՝ ըստ Սիամանթո, Երկեր, Երևան, 

1979 հրատարակության: 
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բ) Լրացումը ուղիղ խնդիր է, որն անձնավորվել և գործածվել է տրա-
կանաձև հայցականով: Միտված լինելով երկրորդ փաստարկին՝ 
նկատում ենք, որ այստեղ չի գործել արևմտահայերենի հոլովման 
համակարգի այն օրենքը, որ հայցական հոլովը թե´ անձի, թե´ 
իրի դեպքում նման է ուղղականին այնպես, ինչպես գրաբարում: 

1.2. Ներգործական սեռի բայ-նորաբանություններ, որոնք անդեմ և 
դիմավոր կառույցներում կապակցվել են իրանիշ ենթակաների՝ պահան-
ջելով իրանիշ գոյական-սեռի խնդիրներ, օրինակ՝    անտառանալանտառանալանտառանալանտառանալ    
(Ծավալվել), Խավարներուն անդունդները իր հրդեհներն անտառելենանտառելենանտառելենանտառելեն.... 
«Ճակատամարտը» [Ս, 29]: ՓառազարդելՓառազարդելՓառազարդելՓառազարդել (Փառահեղորեն զարդարել), Եւ 
փափափափառազարդեռազարդեռազարդեռազարդե    գլուխս առավոտյան աստղերս բոցով մը լուսածոր... 
«Դարերու վրեժ» [Ս, 37]:  

2. Կրավորական սեռի բայ-նորաբանությունները, ի տարբերություն 
ներգործական սեռի բայ-նորաբանությունների, վերագրվել են իրանիշ 
գոյական-ենթակաների, որոնք, ինքնուրույն գործողություն կատարելու 
զորությամբ չբնութագրվելով, ենթադրում են անձնանիշ ներգործող 
անուղղակի խնդիր, վերջինս, սակայն գեղարվեստական տողերում հիմ-
նականում բառային արտահայտություն չի ունեցել հասկանալի լինելու 
պատճառով, օրինակ՝ ադամանդվելադամանդվելադամանդվելադամանդվել (Ադամանդներով զարդարվել), ....ձեր 
անձնվերի ճակատներն այս պահուն ....Հաղթանակի հոդերովն կակակակադադադադա----
մանդմանդմանդմանդվինվինվինվին    «Հաղթանակեն հետո» [Ս, 31]: ՍրածվելՍրածվելՍրածվելՍրածվել    (Սրի քաշվել), Ու դեռ 
բոլոր դիակները անգամ.... Իրենց կտավե պատանքներուն ընդմիջեն 
պիտի հոշոտվին, պիտիպիտիպիտիպիտի    սրածվինսրածվինսրածվինսրածվին... «Հողին ձայնը» [Ս, 40]: Այստեղ անդեմ 
արտահայտությամբ է կիրառվել արյունագծվելարյունագծվելարյունագծվելարյունագծվել    (արյունով գծվել) բայը. 
գործածված լինելով հարակատար դերբայով՝ նորաբանությունը ցույց է 
տալիս ավերակ իրանիշ գոյականի հատկանիշ: «Ահավասի՛կ հազարա-
վոր ավերակներու անդծքը՝ հայրենիքին պատգամին մեջ արյուարյուարյուարյունանանանա----
գծվածգծվածգծվածգծված... «Ատելության կոչ» [Ս, 67]:  

3. Չեզոք սեռի բայ-նորաբանություններ, որոնք վերագրվել են.  
3.1. Անձնանիշ գոյականների, օրինակ՝ լեռնավորվելլեռնավորվելլեռնավորվելլեռնավորվել (Լեռ առաջաց-

նել), ....Որոնց վրա ըմբոստացումի մեր կարավանը կլեռնավորվերկլեռնավորվերկլեռնավորվերկլեռնավորվեր    
«Արշալույսները» [Ս, 26]: ՄսավորվելՄսավորվելՄսավորվելՄսավորվել (Մարմնավորվել), Քանզի մեր 
կմախքները3.... Օ՜, ավետիս ձեզի, ավետի՜ս ձեզի, ալ սկսին պայծառորեն 

                                                           
3 Տվյալ օրինակում կմախք գոյականը հանդես է եկել անձնավորում գեղար-

վեստական պատկերավորման միջոցով, այդ պատճառով էլ օրինակը դիտարկել 
ենք անձնանիշ բայերի շարքում: 
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ՄսավորվելՄսավորվելՄսավորվելՄսավորվել    …. «Արշալույսները» [Ս, 26]: ՀրաշանալՀրաշանալՀրաշանալՀրաշանալ    (Հրաշալի դարձած) 
Հողին փրկությանը սիրովը հրաշացածհրաշացածհրաշացածհրաշացած    եղբոր մը նման... «Անդրանիկ» 
[Ս, 46]: Վերջին օրինակում բայ-նրաբանությունը անդեմ կիրառությամբ 
կիրառվել է որպես անձնանիշ եղբայր գոյականի որոշիչ, որով էլ պայմա-
նավորվում է նրա անձնանիշ լինելու հանգամանքը:  

3.2. Իրանիշ գոյականների, օրինակ՝ ծաղկանալծաղկանալծաղկանալծաղկանալ (Ծաղիկներով զար-
դարվել), Եթե կուզեք, որ աստղերս բացվին, և բլուրներս ծաղկանանծաղկանանծաղկանանծաղկանան... 
«Հողին ձայնը» [Ս, 38]: ՊղնձանալՊղնձանալՊղնձանալՊղնձանալ, , , , (Ամրանալ), Որպեսզի ձեր բազուկները 
զարնեն ու ձեր կուրծքերը պղնձանանպղնձանանպղնձանանպղնձանան............ «Հողին ձայնը» [Ս, 39]:    ՄաՄաՄաՄահահահահա----
ծփելծփելծփելծփել    (Մահվան պատկերներով ծփալ), Եւ ագռավներու արյունաթաթախ 
թևերը պատերուս վրան կմահածփինկմահածփինկմահածփինկմահածփին... ... ... ... «Մեռելոցի օր» [Ս, 94]: 

ԲԲԲԲ. . . . ԱծականԱծականԱծականԱծական----նորաբանություններնորաբանություններնորաբանություններնորաբանություններ, , , , որոնք դասակարգել ենք՝ ըստ ներ-
քերականական արտահայտությունների.  

1. «Գոյական + բայահիմք» ձևաբանական մասնակաղապարով նորա-
բանություններ, որոնք, ըստ ներշարահյուսական կաղապարի, ենթադա-
սակարգվում են հետևյալ ենթախմբերով.    

1.1. «Ենթակա + ստորոգյալ» ներշարահյուսական հարաբերությամբ 
արտահայտված նորաբանություններ. փոթորկապարփոթորկապարփոթորկապարփոթորկապար,,,, (մոլեգին, կա-
տաղի), Իմ հավատքի զավկընկերուս վայրենալանջ երիվարները փոփոփոփոթորթորթորթոր----
կակակակապարպարպարպար    «Դարերու վրեժ» [Ս, 36]: ԾովատարածԾովատարածԾովատարածԾովատարած    (Ծովի պես տարածված), 
Ալ վերջապես Եղեռնին ծովատարածծովատարածծովատարածծովատարած տաք արյունը հոտոտելու... «Հաղ-
թանակեն հետո» [Ս, 31]: ՄարմարաթավալՄարմարաթավալՄարմարաթավալՄարմարաթավալ    (Մարմարով հարուստ), Դուք 
մարմարմարմարմարաթավալմարաթավալմարաթավալմարաթավալ ձորեր, բուրաստաններ... «Սովամահը» [Ս, 72]:    ԱստԱստԱստԱստվավավավա----
ծածածածագիծգիծգիծգիծ (Աստծու կողմից գծված), «Քնարական քիմեռատես Դու 
ԱստվածագիծԱստվածագիծԱստվածագիծԱստվածագիծ    ծիածան... «Գյուտին փառքը» [Ս, 188]: Այս օրինակում 
գոյական անդամը գիտակցվում է որպես ներգերծող անուղղակի խիդիր, 
որը, ըստ էության, տրամաբանական ենթակա է: Սիամանթոյի ածանցա-
վոր նորաբանությունները հիմնականում կազմվել են նախածանցման 
միջոցով:  

1.2. «Հանգման խնդիր + լրացյալ» ներշարահյուսական հարաբերու-
թյամբ արտահայտված նորաբանություններ. զգայախաբզգայախաբզգայախաբզգայախաբ    (Զգայախաբու-
թյան ենթարկված), Անոնց աչքերուն դիմաց, ցավիդ գոյությունն զգազգազգազգայայայայա----
խաբխաբխաբխաբ... «Խրիմյան Հայրիկ» [Ս, 52]: ՍանձակարոտՍանձակարոտՍանձակարոտՍանձակարոտ (Սանձի կարոտ), Ո՞ր 
սանսանսանսանձակարոտձակարոտձակարոտձակարոտ ձորին կոհակներեն իր հլու եւ անխոնջ անիվները 
կդարձնե... «Սովամահը» [Ս, 72]:     

1.3.    «Միջոցի խնդիր + լրացյալ» ներշարահյուսական հարաբերու-



 

12 

թյամբ արտահայտված նորաբանություններ. շանթածրարշանթածրարշանթածրարշանթածրար (Շանթով 
ծրարված), Ուր է մեր սերը, ուր է մեր խիղճը, մեր փառքը, մեր զայրույթը 
շանթածրարշանթածրարշանթածրարշանթածրար... ... ... ... «Բանտերուն խորերեն»    [Ս, 79]:  

1.4. «Ուղիղ խնդիր + լրացյալ» ներշարահյուսական հարաբերությամբ 
արտահայտված նորաբանություններ. սեղանասպասսեղանասպասսեղանասպասսեղանասպաս, , , , (Սեղան սպասար-
կող), Ես՝ անհողագործ դաշտորա, շտեմարան թափուր, ՍեղանասպասՍեղանասպասՍեղանասպասՍեղանասպաս 
անհաց եւ ցամաքյալ գինեբաշխ... «Սուրբին աղոթքը» [Ս, 183]: 

1.5. «Տեղի պարագա + լրացյալ» ներշարահյուսական հարաբերու-
թյամբ արտահայտված նորաբանություններ. գեհենադիրգեհենադիրգեհենադիրգեհենադիր (Դեպի դժոխքը 
ուղղված), Իմ անվտանգ տնակիս գեհենադիրգեհենադիրգեհենադիրգեհենադիր լուսամուտեն... «Պարը» [Ս, 
134]: ՀայրենառաքՀայրենառաքՀայրենառաքՀայրենառաք    (Հայրենիք առաքված) «Ո՜վ հեռավոր, ո՜վ տանջված, 
ո՜վ հայրենառաքհայրենառաքհայրենառաքհայրենառաք եւ իմաստուն եղբայր... «Ատելության կոչ» [Ս, 63]: 

2. «Ածական + գոյական» ձևաբանական մասնակաղապարով նորա-
բանություններ, որոնք, ըստ ներշարահյուսական կաղապարի ենթադրում 
են «որոշիչ + որոշյալ» ներշարահյուսական հարաբերություն, ինչպես՝ 
վայրենալանջվայրենալանջվայրենալանջվայրենալանջ (Վայրենի լանջ ունեցող, անզուսպ), Իմ հավատքի 
զավկընկերուս վայրենալանջվայրենալանջվայրենալանջվայրենալանջ երիվարները փոթորկապար... «Դարերու 
վրեժ» [Ս, 36]: ԱհեղաբիբԱհեղաբիբԱհեղաբիբԱհեղաբիբ    (Ահեղ բիբեր ունեցող) «Քնարական ահեղաբիբահեղաբիբահեղաբիբահեղաբիբ    
քիմեռատես Դու Աստվածագիծ ծիածան... «Գյուտին փառքը» [Ս, 188]: 
ՍևաթռիչՍևաթռիչՍևաթռիչՍևաթռիչ    (սև թռիչք ունեցող), «Օ՜, ալ կբավե սևաթռիչսևաթռիչսևաթռիչսևաթռիչ ագռավներուն... 
«Ատելության կոչ» [Ս, 66]: 

3. «Գոյական + գոյական» ձևաբանական մասնակաղապարով նորա-
բանություններ, որոնք, ըստ ներշարահյուսական կաղապարի ենթադա-
սակարգվում են «որոշիչ + որոշյալ» և «հատկացուցիչ + հատկացյալ» ներ-
շարահյուսական իմաստ արտահայտող կաղապարներով. արփաթևարփաթևարփաթևարփաթև    
(Լուսաթև), Հրահրե այն բոլորը, որոնք ցեղին այս արփաթևարփաթևարփաթևարփաթև    վերածնումը 
կանգիտանան... «Ատելության կոչ» [Ս, 64]: ԱրյունաբիբԱրյունաբիբԱրյունաբիբԱրյունաբիբ, (Արյունակալած 
բիբերով), Ուրեմն հառա՜ջ, հառաջ ո՜վ ըմբոստացումի զավակընկերս 
արյունաբիբարյունաբիբարյունաբիբարյունաբիբ............«Ճակատամարտը»    [Ս, 30]: ԶավկընկերԶավկընկերԶավկընկերԶավկընկեր    (հարազատ) «Ով 
քաղաքներես եւ երկինքես հալածված թափառական զավկընկերզավկընկերզավկընկերզավկընկեր «Հողին 
ձայնը» [Ս, 37]:  

4. «Մակբայ + բայահիմք» ձևաբանական մասնակաղապարով նորա-
բանություններ, որոնք, ըստ ներշարահյուսական կաղապարի լինում են. 

4.1. «ժամանակի պարագա + լրացյալ», ինչպես՝ նորակոծնորակոծնորակոծնորակոծ (Նոր կոծով՝ 
լացով համակված), Ու անոնց աղոթքը ու ճիչը ու պաղատանքը 
նորակոծնորակոծնորակոծնորակոծ... ... ... ... «Հողին ձայնը»    [Ս, 39]: 
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4.2. «ձևի պարագա + լրացյալ», ինչպես՝ արդարաշարարդարաշարարդարաշարարդարաշար,,,, (արդա-
րությամբ շարված՝ դասավորված), Եւ դիակի ու բացված լանջքերու ի՜նչ 
արդաարդաարդաարդարաշարրաշարրաշարրաշար մեռելակույտ... «Կովկաս» Ս, [55]:    ՄեծաբացՄեծաբացՄեծաբացՄեծաբաց, (Մեծ, 
լայնորեն բացված), Ձեր մարմինները մեծաբացմեծաբացմեծաբացմեծաբաց, ո՜վ Ահավորներ, ո՜վ 
Ճշմարիտներ, ո՜վ գերագույն եղբայրներ... «Կախաղաններուն կատարեն» 
[Ս, 82]:    ԱզատածուփԱզատածուփԱզատածուփԱզատածուփ    (Ազատորեն ծփացող), Ու ոչ ալ դողդոջ երգ մը քեզի 
համար, իմ ազատածուփազատածուփազատածուփազատածուփ քնարես... «Արյուն է որ կտեսնեմ» [Ս, 95]:    
ՔաղցրաՔաղցրաՔաղցրաՔաղցրահոսհոսհոսհոս (Քաղցր կարկաչով հոսող) [1387], Հետո այսպես իմ 
քաղցրահոսքաղցրահոսքաղցրահոսքաղցրահոս մազերս ուսերես վար... «Սեր» [Ս, 171]: ԱզատագոռԱզատագոռԱզատագոռԱզատագոռ    (Ազատ 
գոռացող)    «Ձեզի ե՛մ, իմ ռազմակոչս, իմ հրավերս, իմ քարոզս ազաազաազաազա----
տագոռտագոռտագոռտագոռ............ «Ատելության կոչ» [Ս, 65]: 

5. Ածանցավոր ածական-նորաբանություններ, որոնք մի դեպքում 
գումարվել են պարզ հիմքի, մյուս դեպքում՝ բարդ հիմքի, ինչպես՝ 
գերազորգերազորգերազորգերազոր (Իր զորությամբ գերազանցող), Բայց քայլերս անխոնջ են եւ 
կամքս գերազորգերազորգերազորգերազոր    և ձայնս դաժանորեն ամեհի... «Կովկաս» [Ս, 35]:    ԱնԱնԱնԱնվայվայվայվայ----
րարարարափակփակփակփակ (Որևէ վայրում չփակված՝ չներփակված), Փոթորիկ մը անանանանվավավավայյյյրարարարա----
փակփակփակփակ... «Մահերգ» [Ս, 124], անբանիբունանբանիբունանբանիբունանբանիբուն    (Ոչ բանիբուն), Դառնաժպիտ թա-
փառական եւ աշակերտ անբանիբունանբանիբունանբանիբունանբանիբուն... «Սուրբին աղոթքը» [Ս, 182]:  

ԳԳԳԳ. . . . ԳոյականԳոյականԳոյականԳոյական----նորաբանություններնորաբանություններնորաբանություններնորաբանություններ    
Գոյական-նորաբանություններ, որոնք դասակարգել ենք՝ ըստ ներքե-

րականական արտահայտությունների. 
1. «Դերանուն + բայահիմք» ձևաբանական մասնակաղապարով գոյա-

կան նորաբանություն է ինքնամրրկումինքնամրրկումինքնամրրկումինքնամրրկում    բառը, որտեղ առկա է «ենթակա + 
ստորոգյալ» ներշարահյուսական հարաբերություն. «Ինքնին՝ ինքն իրեն 
մրրկող) իմաստով, Ի՜նչ տառապանք եւ ի՜նչ սեր, ի՜նչ ինքնամրրկումինքնամրրկումինքնամրրկումինքնամրրկում և 
ի՜նչ հառաչանք ձեր ներսիդին... «Բանտերուն խորերեն» [Ս, 77]: 

2. «Գոյական + գոյական» ձևաբանական մասնակաղապարով գոյա-
կան նորաբանություններ են    աղետաձայնաղետաձայնաղետաձայնաղետաձայն (Աղետի ձայնը), Որ մեկեն ի 
մեկ աղետաձայներենաղետաձայներենաղետաձայներենաղետաձայներեն    զարհուրած դեռ չէին կրցեր իրենց քայլերը վճռել... 
«Զղջումին թափորը» [Ս, 42]: ՄահաջերմՄահաջերմՄահաջերմՄահաջերմ    (Մահվան ջերմ՝ տենդ), Վերջա-
լույսի եւ մահաջերմիմահաջերմիմահաջերմիմահաջերմի    այս ժամուն... «Հիշատակը» [Ս, 89]: Սրանցում 
առկա է «հատկացուցիչ + հատկացյալ» ներշարահյուսական կաղապարը:  

3. «Ածական + գոյական» – հայրենավայրհայրենավայրհայրենավայրհայրենավայր    (հայրենի վայր), «Եվ դո´ւն, 
ո՜վ մոխիրներու և մարտիրոսության անծայրածիր եւ մոռացյալ հայհայհայհայրերերերենանանանա----
վայրվայրվայրվայր............ «Ատելության կոչ» [Ս, 65], որտեղ առկա է «որոշիչիչ + որոշյալ» 
շարահյուսական հարաբերություն: 

Գոյական նորաբանություն է նաև վերկենցաղումվերկենցաղումվերկենցաղումվերկենցաղում    (Վերակենդա-



 

14 

նանալը) ածանցավոր կազմությունը. Բոլորդ մեկ ձեր ճակատներով 
ծանրախոհ Հեռուն՝ հայրենիքին վերկենցաղմանըվերկենցաղմանըվերկենցաղմանըվերկենցաղմանը հառաջացեք... 
«Առաքյալը» [Ս, 175]: 

Սիամանթոյի ստեղծագործություններում եզակի է քինահույզորենքինահույզորենքինահույզորենքինահույզորեն 
(Քինահույզի նման, քինով հուզված) բարդածանցավոր մակբայ-նորաբա-
նությունը. Ճամփուս վրա ռազմերգե՛ որ քինահույզորենքինահույզորենքինահույզորենքինահույզորեն եւ առհավետ 
արձակեմ... [Ս, 36]: Այստեղ առկա է «պատճառի պարագա + լրացյալ» 
ներշարահյուսական կաղապարը, քանի որ նորաբանության՝ կազմու-
թյամբ բարդ հիմքը նշանակում է «Քենից հուզված»: 

Կատարելով Սիամանթոյի ստեղծագործությունների հեղինակային 
նորաբանությունների ուսումնասիրություն՝ հանգում ենք հետևյալ եզրա-
կացությունների. 

1. Սիամանթոյի կերտած բայ-նորաբանությունների թիվը 15 է, որոնք 
հանդես են եկել կրավորական, ներգործական և չեզոք սեռերով: 
Բայական նորաբանությունների բառակազմական վերլուծությունից 
պարզ է դառնում.  

2. Ներգործական սեռի բայերը կազմվել են «գոյական + ել» կաղապա-
րով, բացառությամբ փառազարդելփառազարդելփառազարդելփառազարդել բայի, որ կազմված լինելով «գոյական + 
բայահիմք» կաղապարով՝ հասկացվում է «միջոցի անուղղակի խնդիր + 
լրացյալ» ներշարահյուսական արտահայտությամբ: 

3. Կրավորական սեռի բայերի հիմքերը կազմությամբ բարդ են, որոնք 
հանդես գալով «գոյական + բայ» ներշարահյուսական կաղապարով, մի 
դեպքում արտահայտում են «հանգման անուղղակի խնդիր + լրացյալ», 
ինպես՝ սրածվելսրածվելսրածվելսրածվել, մյուս դեպքում «միջոցի անուղղակի խնդիր + լրացյալ»՝ 
ինչպես՝ արյունագծվելարյունագծվելարյունագծվելարյունագծվել, ներշարահյուսական հարաբերություններ:  

4. Չեզոք սեռի բայական-նորաբանությունները կազմվել են «գոյական + 
ավորավորավորավոր», «գոյական + անանանան սոսկածանց» բառակազմական կաղապարներով, 
բացառությամբ մահածփիլմահածփիլմահածփիլմահածփիլ բարդ հիմքով կազմության, որը, արտահայտ-
վելով «գոյական + բայ» ներձևաբանական մասնակաղապարով, այս դեպ-
քում ձևավորում է «ներգործող անուղղակի խնդիր + լրացյալ» ներշարա-
հյուսական կաղապար՝ պայմանավորված բայական գրաբարատիպ կրա-
վորական -իլիլիլիլ    վերջավորությամբ: Կարող ենք անվանել լրիվ նորաբանու-
թյուն, քանի որ մահածուփ բարդ հիմքով բառ հայերենի բառարաններում 
չենք գտել:  

5. Սիամանթոյի կերտած նորաբանությունների շարքում գերակշիռ 
մաս են կազմում ածական-նորաբանությունները, որոնց թիվը 24 է: 
Ածական-նորաբանություննրը հանդես են եկել «գոյական + բայահիմք», 
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«ածական + գոյական», «գոյական + ածական», «գոյական + գոյական», 
«մակբայ + բայահիմք» ներքերականական կազմությամբ:  

6. Սակավաթիվ են գոյական և մակբայ-նորաբանությունները, որոնց 
թիվը համապատասխանաբար` 5 և 1: Գոյականները հանդես են եկել 
«դերանուն + բայահիմք», «գոյական + գոյական», «ածական + գոյական», 
իսկ մակբայը` «գոյական + գոյական + ածանց» ներքերականական մաս-
նակաղապարներով:  

Հոդվածում առաջին անգամ ամփոփ կերպով քննության է առնվել 
Սիամանթոյի ստեղծագործություններում առկա հեղինակային նորաբա-
նությունները: Կատարելով ձևաբանական և իմաստաբանական քննու-
թյուն՝ պարզ է դառնում, որ հեղինակը նորաբանությունները կերտել է 
լեզվում առկա գործուն ածանցման և բառաբարդման հիմանական 
սկզբունքներով: Նորաբանությունները հիմանականում դիպվածային 
բառեր են, որոնք կերտվելով գեղարվեստական պատկերավորման միջոց-
ներով, գործածվել են փոխաբերական իմաստներով: 

Նորաբանությունները՝ ըստ խոսքիմասային պատկանելության հիմ-
նականում ածական, գոյական, բայ և եզակի դեպքում՝ մակբայ են, որոնք 
գործածվել են ենթակայի, ստորոգյալի, ուղիղ խնդիր, հնագման, միջոցի 
անուղղակի խնդիրների, հատկացուցչի, որոշչի, ժամանակի, ձևի պարա-
գաների շարահյուսական պաշտոններով: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
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АВТОСКИЙ НЕОЛОГИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СИАМАНТОАВТОСКИЙ НЕОЛОГИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СИАМАНТОАВТОСКИЙ НЕОЛОГИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СИАМАНТОАВТОСКИЙ НЕОЛОГИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СИАМАНТО    
ЛуЛуЛуЛуссссине Ашрафянине Ашрафянине Ашрафянине Ашрафян    

ВГУ, Армянцкий язык и литература, 
 Магистратура, 1-ый курс    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
КлучевыеКлучевыеКлучевыеКлучевые    цловацловацловацлова:    западноармянская литература, прилагательное, 

глагол, неологизм, неодушевленный существительное, новое слово 
Впервые статье тщательно анализировались существующие неоло-

гизмы в произведениях Сиаманто. Сделав сементичекий, морфологи-
ческий анализ проявляется, что автор неологизма создал существующий в 
языке вывода перфиксов и формами словосложения основными принци-
пами. Неологизмы в основном слова из случайных слов, которые созданы с 
помощью художественных иллюстрации, были использованы в перено-
сном значении. Неологизмы, как часть речи в остновном прилагательное, 
существительное, глагол и в одиночных случаев наречие, которые были 
использованы как подлежащее, сказукмое, прямой речи, косвенно речи 
способа, определения, дополнения, времени, формы синтаксическому 
должностью обстоятельство образа действия. 

    
    

AUTHOR COPAUTHOR COPAUTHOR COPAUTHOR COPYRIGHTES NEOLOGIZMS IN SIAMANTOYRIGHTES NEOLOGIZMS IN SIAMANTOYRIGHTES NEOLOGIZMS IN SIAMANTOYRIGHTES NEOLOGIZMS IN SIAMANTO’’’’S WORKSS WORKSS WORKSS WORKS    

Lusine Lusine Lusine Lusine AshrafyanAshrafyanAshrafyanAshrafyan    
VSU, Armenian Language and Literature,  

MA the 1th course 
SummarySummarySummarySummary 

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Western Armenian literature, adjective, verb, neologism, 
inanimate noun, new word 

In this articale Siamanto΄s copyright neologism has been briefly explored 
for the first time. By performing morphological and semantic study it is clear 
that the author has created the neolgisms by the main principles active 
derivation and vocabulary in the language. Neologisms are mainly fortuitous 
words which have been created in figurative description and have been used in 
metaphors. 

Neologisms in sematic meaning can be adjectives, nouns, verbs and adverb 
in some cases which can be subjects, predicates, direct objects, inderect 
problems of departure, attributs, adverbial modifieis of place, time and means. 
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ԳԱԼԳԱԼԳԱԼԳԱԼ    ԲԱՅԻԲԱՅԻԲԱՅԻԲԱՅԻ    ԿԱՊԱԿՑԵԼԻԱԿԱՆԿԱՊԱԿՑԵԼԻԱԿԱՆԿԱՊԱԿՑԵԼԻԱԿԱՆԿԱՊԱԿՑԵԼԻԱԿԱՆ    ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ        
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ    ««««ԵՐԳԵՐԳԵՐԳԵՐԳ    ԵՐԳՈՑԵՐԳՈՑԵՐԳՈՑԵՐԳՈՑ»»»»----ՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ        

ՊՊՊՊ....    ՍԵՎԱԿԻՍԵՎԱԿԻՍԵՎԱԿԻՍԵՎԱԿԻ    ՀԱՄԱՆՈՒՆՀԱՄԱՆՈՒՆՀԱՄԱՆՈՒՆՀԱՄԱՆՈՒՆ    ՊՈԵՄՈՒՄՊՈԵՄՈՒՄՊՈԵՄՈՒՄՊՈԵՄՈՒՄ    
    

ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ    ԹամարյանԹամարյանԹամարյանԹամարյան    
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն,  

մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ԼԼԼԼ....    ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . բայի սեռ, զուգադրական քննություն, ժամանա-

կաձև, իմաստ, խոսք, ժամանակ 
Լեզվաբանության մեջ բայերը ըստ մասնակաղապարների բաժան-

վում են բոլոր դասերի մեջ ընդգրկված՝ լիաձև, և բոլոր դասերի մեջ 
չընդգրկված՝ պակասավոր, խմբերի: Այս շարքում գալգալգալգալ բայը բնութա-
գրվում է որպես տարբեր դասերում իրար փոխարինող մասնակաղա-
պարներ ունեցող պակասավոր բայ, որ կոչվում են տարարմատ [8, 235]:  

«Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» երկում գալգալգալգալ բայը բացատրվում է 
«Եկաւորել, փոխիլ անտի այսր, ի հառաւոր վայրէ ի մօտաւորն» մեկնա-
բանությամբ [7, 525]: 

Հ. Աճառյանը գալգալգալգալ բայը «Հայերենի արմատական բառարանում» 
անվանում է «պակասավոր բայ» [3, 500] և գալգալգալգալ, , , , եկեկեկեկ արմատները ներկա-
յացնում է առանձին բառահոդվածներով, իսկ «Լիակատար քերականու-
թյուն հայոց լեզվի» աշխատության մեջ բայը ներկայացվում է «Այլարմատ 
բայեր» վերնագրի տակ՝ նշելով, որ այն հնդեվրոպական նախալեզվի *wāwāwāwā----    
արմատից է ծագում, որի աորիստը՝ անցյալ կատարյալը, լինում է եկիեկիեկիեկի՝ 
հնդեվրոպական gggg2222ā // ā // ā // ā // gggg2222emememem----    «երթալ, գալ» արմատից [3, 369]:  

Իր հաճախադեպությամբ գալգալգալգալ    բայն առանձնանում է աստվածա-
շնչյան «Երգ երգոցում» և Պարույր Սևակի համանուն պոեմում, որի 
զուգադրական քննությանն է նվիրված սույն ուսումնասիրությունը:  

Աստվածաշնչյան «Երգ երգոց»-ում բայն առաջին անգամ հան-
դիպում է փեսայի եղբորորդու խոսքում, ինչպես՝  Լուաւ զձայն փեսային և 
ասէ. Ձա՛յն եղբօրորդւոյ իմոյ. ահաւասիկ սա եկնեկնեկնեկն    վազս առնու ՚ի վերայ 
լերանց՝ խաղաղացեալ ՚ի վերայ բլրոց: Ընդ որում բայը գործածվել է 
սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակաձևով և    նննն 
որոշյալ առման ցուցիչով՝ արտահայտելով երրորդ դեմքի ենթակայի 
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իմաստ [6, 425]: Նույն կերպ բայը կրկնվում է Լուեալ զձայն... Եղբօրորդւոյ 
իմոյ առ դրանն. Ահա սա եկնեկնեկնեկն վազելով ՚ի վերայ լերանց խայտալով ՚ի 
վերայ բլրոց արտահայտության մեջ՝ երկու դեպքում էլ զուգահեռվելով 
«ընդոստ գնալ» նշանակությամբ վազս առնել, վազել հարադրական և 
համադրական բայաձևերին: 

Բայն այնուհետև կրկնություն ոճական հնարով կիրառվել է 
եղբորորդու հորդորական խոսքում, ինչպես՝ Պատասխանի՛ տայ 
եղբօրորդին իմ ինձ՝ և ասէ. Արի՛ եկեկեկեկ մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի 
իմ։ Զի ահա ձմեռն անց. անձրևք անցին և գնացեալ մեկնեցան. ծաղիկք 
երևեցան յերկրի մերում. Ժամանակ եհաս յատանելոյ՝ ձայն տատրակի 
լսելի՛ եղև յերկրի մերում։ Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր. որթք մեր 
ծաղկեալք ետո՛ւն զհոտ իւրեանց։ Արի՛ եկեկեկեկ    մերձաւոր…. 

ԳալԳալԳալԳալ    բայը հրամայական և ստորադասական եղանակներով գործած-
վում է փեսայի խոսքում՝ վերագրվելով հարսհարսհարսհարս    գոյականին, ինպես՝ 
Ամենևի՛ն գեղեցիկ ես, մերձաւոր իմ, և արատ ինչ ո՛չ գոյ ՚ի քեզ։ ԵԵԵԵ՛կկկկ    ՚՚ ՚՚ի 
Լիբանանէ հարսն, եեեե՛կկկկ այսր ՚ի Լիբանանէ. եկեսցեսեկեսցեսեկեսցեսեկեսցես և անցցես ՚ի գլխոյ 
հաւատոց՝ ՚ի կատարէ Սանիրայ և Հերմոնի, ՚ի մայրեաց առիւծուց, և ՚ի 
լերանց ընծուց։ 

Սահմանական եղանակի անկատար ներկա ժամանակաձևով գալգալգալգալ 
բայը գործածվում է հարցական նախադասություններում: Մի դեպքում 
այն կիրառվում է փեսայի՝ հարսի մասին խոսքում, ինչպես՝ Փեսայն վասն 
հարսինն ասէ. Ո՞վ է սա որ ելեալ գայգայգայգայ յանապատէ՝ իբրև զծուխ ծառացեալ 
բարձրացեալ, զմուռս և կնդրուկ յամենայն փոշւոյ իւղագործաց։ Մյուս 
դեպքում կիրառվում է դուստրերի և թագուհու խոսքում, ինչպես՝  
Դստերքն և թագուհիքն ասեն. Ո՛վ է սա որ ելեալ գայգայգայգայ սպիտակացեալ. 
յենո՛ւ գայգայգայգայ յեղբօրորդի իւր։ Երկու դեպքում էլ ենթական ով հարցական 
դերանունն է՝ մասնական հարաբերության իմաստով [1, 220]:  

Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակաձևով բայը գործածվում 
է նաև փեսայի խոսքում՝ վերագրվելով ՈդողոմացիՈդողոմացիՈդողոմացիՈդողոմացի գոյականին, ինչպես՝ 
Դարձի՛ր Ոդողոմացիդ դարձի՛ր, դարձի՛ր և տեսցուք մեք ՚ի քեզ։ 
Ցդստերսն և ցթագուհիսն փեսայն զայս ինչ ասէ. Զի՞նչ տեսանէք 
յՈդողոմացիդ որ դիմեալ գայգայգայգայ իբրև զգունդս բանակաց. քանզի գեղեցկա-
ցան գնացք քո կօշկօք, դո՛ւստր Ամինադաբայ։ 
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Վերջում փեսայի խոսքին հաջորդում է խոսակիցների խոսքը, որտեղ 
բայը վերագրվում է Սոմնացի գոյականին, ինչպես՝ Ոմանք. Զինչ տեսա-
նիցէք ՚ի Սոմնացին որ եկեալեկեալեկեալեկեալ    էէէէ իբրև զպարս բանակաց. զի գեղեց՛՛... 
դուստր Նադաբայ։ 

Ինչպես վկայում են «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանի 
հեղինակները, գալգալգալգալ    բայն իր բուն իմաստով գործածվելիս կապակցվում է 
տեղանիշ գոյականներին. «Ոճք ձևանան բազմապատիկ, յորժամ խնդիրն 
ո՛չ է բառ տեղական….»:   

«Երգ երգոցում» գալգալգալգալ    բայը կապակցվել է բացառական հոլովով ար-
տահայտված ելման տեղի պարագայի [4, 190], ինպես՝ Ո՞վ է սա որ ելեալ 
գայգայգայգայ յանապատէ …. ԵԵԵԵ՛կկկկ    ՚՚ ՚՚ի Լիբանանէ հարսն, եեեե՛կկկկ այսր ՚ի Լիբանանէ. 
եկեսցեսեկեսցեսեկեսցեսեկեսցես և անցցես ՚ի գլխոյ հաւատոց: 

Բնագրային օրինակների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ գալգալգալգալ 
բայի ներկա ժամանակը հաճախ է կիրառվում՝ այլ բայերի անցյալ դեր-
բայական ձևերին զուգադրվելով, ինչպես՝ Ո՞վ է սա որ ելեալ գայգայգայգայ 
յանապատէ…. Դիմեալ գայգայգայգայ իբրև զգունդս բանակաց….: Զուգադրություն-
ների շարքում հետաքրքիր օրինակ է Արի՛ եկեկեկեկ մերձաւոր իմ…. կապակ-
ցությունը, որում գալգալգալգալ բայի հրամայական եղանակը զուգահեռվել է յառնելյառնելյառնելյառնել    
բայի հրամայական եղանակին: Լեզվի պատմական զարգացման 
ընթացքում այս բայաձևը իմաստափոխվել է և այժմ կիրառվում է իբրև 
գալգալգալգալ    բայի հրամայական ձև [5, 223]:  

Ժամանակակից հայերենում գալգալգալգալ    բայը իմաստի ընդլայնման օրենքով 
ձեռք է բերել մի շարք նոր իմաստներ, որի արդյունքում գործածվում է 33 
իմաստով: Պ. Սևակի «Երգ երգոց» պոեմում գալգալգալգալ    բայը գործածվել է 23 
անգամ՝ հետևյալ իմաստային նրբերանգներով.  

1. «Պատահել, վրա հասնել, տեղի ունենալ» իմաստով գալգալգալգալ բայը 
հակադրություն գեղարվեստական պատկերավորման միջոցով վերա-
գրվել է գարուն իրանիշ գոյականին, ինչպես՝ Գարունն այս անգամ 
ձմռանը եկավեկավեկավեկավ, , , , Այն էլ հյուսիսում. Գեղարվեստական պատկերավորման 
միջոցը ձևա-վորվել է տեղի և ժամանակի պարագաների կիրառական 
անկան-խատեսելիության շնորհիվ:  

2. «Ոտքով շարժվել՝ տեղափոխվել դեպի խոսողի կողմը» իմաստով 
գալգալգալգալ բայը վերագրվել է հերոսուհուն. «Իմ Սուլամի՜թա. Եկար վազեվազ՝ 
Եռամսյա կայտառ զամբիկի նման, Եվ զամբիկի պես գեղեցիկ՝ եկա՜ր» 
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նախադասության մեջ, որում ներկայացված համեմատություն գեղար-
վեստական պատկերավորման միջոցով գործողությունը անուղղակիորեն 
վերագրվել է նաև կենդանանիշ զամբիկզամբիկզամբիկզամբիկ գոյականին: Նույն իմաստով 
կիրառություն է նաև Եկա՛րԵկա՛րԵկա՛րԵկա՛ր ... և իսկույն, իմ Սուլամի՛թա, Հազարամյակ-
ներն իմ ու քո միջև ասես ջնջվեցին... Մայթե՛ր կան հիման Ու գորշ 
քաղաքնե՛ր,Շենքե՛ր բազմահարկ, Նրանցից մեկում՝ Սենյակ մի նեղլիկ: 
Դու այնտե՛ղ եկարեկարեկարեկար: Եկար ու նրան ամալգամ դարձար,Եվ ինձ դարձրիր 
դու մի հայելի, ԵԵԵԵկարկարկարկար    փարվեցիր՝ Քո ամբողջությա՜մբ: Որ թափանցիկ է - 
լույսը չի բեկում: ԵկարԵկարԵկարԵկար    ու դարձար նրան ամալգամ, Եվ ինձ դարձըրիր 
դու մի հայելի, Ուր անդրադարձավ սերըդ երփներանգ:  

Դրական խոնարհման բայաձևերին զուգահեռ բայն արտահայտվել է 
նաև ժխտական խոնարհման միջոցով, ինչպես՝ Ես այգի չունեմ... և այգի՛ս 
չեկարչեկարչեկարչեկար::::        

ԳալԳալԳալԳալ բայի իմաստային քննությունից պարզ է դառնում, որ գործո-
ղության կատարման համար հիմնականում պարտադիր է լինում տեղի 
պարագա լրացումը, սակայն «Երգ երգոցում» հեղինակը կիրառել է զու-
գահեռ օրինակներ, որոնց մի մասում պարտադիր լրացումը զեղչված է, 
իսկ մի մասում արտահայտվել է: Բացի տեղի պարագայից բայը կա-
պացվել է նաև ժամանակի և ձևի պարագա լրացումների: ԳալԳալԳալԳալ    բայի կա-
պակցելիական առանձնահատկություններն ինքնատիպ են նաև բարդ 
կառույցներում. հիմնականում հանդես գալով որպես առաջնաբաղադրիչ 
նախադասության ստորոգյալ՝ գործողությանը հաջորդում են տարբեր 
գործողություններ, ինչպես՝ փարվեցիր, ջնջվեցին….., որոնք, տարբեր 
հարաբերություններ արտահայտելով, ներկայացնում են կատարված 
գոր-ծողության հետևանքները: 

Սրան զուգահեռ կան արտահայտություններ, որոնցում  գալգալգալգալ բայով 
ձևավորված նախադասությունը հետադաս կիրառություն ունի, ինչպես՝ 
Ես այգի չունեմ... և այգի՛ս չեկարչեկարչեկարչեկար::::    

3. «Հայտնվել, պատկերանալ, երևալ» իմաստով գալգալգալգալ    բայը վերագրվել 
է սերսերսերսեր    վերացական գոյականին՝ այն փոխակերպելով թանձրացական 
տեղանիշ հասկացության, ինչպես՝ Իմ սերերն իրար և՛ նմա՛ն էին, Ե՛վ 
նման չէին, Ինչպես աշխարհի մեծ քաղաքները: ԵկավԵկավԵկավԵկավ    սերը քո Եվ 
ծննդավա՜յր դարձավ ինձ համար... 
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Նույն իմաստով բայը վերագրվել է նաև գիշերգիշերգիշերգիշեր գոյականին, ինչպես՝ 
Գիշերը կարծես իր սկիզբն առավ Քո թուխ վարսերից Ու ծավալվելով՝ 
Վերըստին եկավեկավեկավեկավ    խառնըվեց նրանց. Այս դեպքում գալգալգալգալ    գործողությանը 
նախորդել են սկիզբ առավ, ծավալվել դիմավոր և անդեմ գործողություն-
ները, և հաջորդել է    խառնվել  գործողությունը:  

Պոեմում գալգալգալգալ բայը արտահայտվել է նաև բայական հարադրություն-
ներում՝ շուռշուռշուռշուռ    գալգալգալգալ և դուրսդուրսդուրսդուրս    գալգալգալգալ: Առաջին դեպքում բայը վերագրվել է 
հերոսուհուն, օրինակ՝ Օ Սուլամի՜թա. Հապա շու՛ռշու՛ռշու՛ռշու՛ռ    արիարիարիարի, որ ես քեզ 
տեսնեմ Օ Սուլամի՜թա. Այդպես ամաչկոտ շուռշուռշուռշուռ    մի՛մի՛մի՛մի՛    եկեկեկեկ ինձնից, Բայց 
շիկնի՛ր, շիկնի՜ր, Որ իմ նեղ խցում Արևածագի պատրանքն զգամ ես: 
Զուգադիր օրինակները հետաքրքիր են իրենց կիրառական առանձնա-
հատկություններով: Եթե առաջին դեպքում կիրառվում է բայի դրական 
խոնարհումը, որի արդյունքում պիտի կատարվի տեսնելտեսնելտեսնելտեսնել գործողությունը, 
ապա երկրորդ դեպքում կիրառվում է բայի ժխտական խոնարհումը՝ 
կապակցվելով անջատման անուղղակի խնդրի և ձևի պարագայի: Այս 
դեպքում նույնպես հետաքրքիր է հեղինակային կապակցելիությունը: 
ԱմաչկոտԱմաչկոտԱմաչկոտԱմաչկոտ բառն ածական է, որ կապակցվում է գոյականներին, այս դեպ-
քում կապացվել է բայի՝ ձևավորելով հեղինակային բառակապակցու-
թյուն, որի արդյունքը պիտի լինի շիկնելշիկնելշիկնելշիկնել բայը՝ որպես ամաչկոտամաչկոտամաչկոտամաչկոտ շուռշուռշուռշուռ    գալգալգալգալ 
բառակապակցության հետևանք: 

Երկրորդ դեպքում բայը վերագրվել է հերոսին. Ողջ ցերեկն ի բուն իմ 
նեղ սենյակում Կանչում եմ նրան, և ձայն չի տալիս: Եվ դուրսդուրսդուրսդուրս    եմեմեմեմ    գալիսգալիսգալիսգալիս, 
Որ փողոցներու՛մ որոնեմ նրան: 

Դուրս գալԴուրս գալԴուրս գալԴուրս գալ բայը վերագրվում է հեղինակին՝ որպես կանչել կանչել կանչել կանչել և    ձայն ձայն ձայն ձայն 
չտալչտալչտալչտալ գործողությունների տրամաբանական շարունակություն, որին 
հաջորդում է    որոնել որոնել որոնել որոնել նպատակի իմաստով գործողությունը: 

Պոեմում գալգալգալգալ բայը գործածվել է 3 իմաստով, որոնցից երկուսը վերա-
գրվել են իրանիշ գոյականների, իսկ մեկը՝ հերոսուհուն՝ արտա-
հայտվելով երկրորդ դեմքով: Բայը գործածվել է սահմանական եղանակի 
անցյալ կատարյալ ժամանակաձևով՝ հնչերանգային տարբեր արտա-
հայտություններով:  

Նշված վերնագրով համանուն ստեղծագործությունների շրջանակ-
ներում ուսումնասիրելով գալգալգալգալ բայի կապակցելիական առանձնահատկու-
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թյունները՝ բացահայտում ենք լեզվի պատմական զարգացման մի շարք 
իրողություններ. 

ԳալԳալԳալԳալ բայը վերաիմաստավորման շնորհիվ ձեռք է բերել մի շարք 
իմաստներ՝ ենթարկվելով իմաստի ընդլայնման՝ պահպանելով իր նախ-
նական իմաստները: 

Ուսումնասիրվող ստեղծագործություններում գալգալգալգալ բայը կիրառվել է 
եզակի թվով, 2-րդ և 3-րդ դեմքերով: 

Աստվածաշնչյան «Երգ երգոց»-ում գալգալգալգալ բայը կիրառվել է սահ-
մանական, ստորադական և հրամայական եղանակի բայաձևերով՝ 
վերագրվելով միայն անձնանիշ գոյականների, իսկ Պ. Սևակի պոեմում՝ 
միայն սահմանական և հրամայական եղանակներով՝ վերագրվելով և՛ 
անձնանիշ, և՛ իրանիշ գոյականների: Երկու ստեղծագործություններում 
էլ բայը փոխաբերություն պատկերավորման միջոցով վերագրվել է նաև 
կենդանանիշ գոյականների՝ բոլոր դեպքերում պահանջելով պարագա 
լրացումներ:  
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Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: залог глагола; сравнительный анализ; форма 

времени; смысл; речь; время 
Изучая соединительные особенности глагола «прийти» в одноимен-

ных произведениях «Песнь песней», мы выявили ряд реалий, касающихся 
исторического развития языка. Пройдя семантическое обобщение, глагол 
«прийти» приобрел ряд значений, сохранив при этом свои первоначальные 
значения. Как в древнеармянских, так и в восточноармянских рукописях 
глагол «прийти» используется параллельно с модификаторами наречий. 

    
    
    
    

LINKAGE PECULIARITIES OF THE VERB “TO COME” IN THE BIBLE, LINKAGE PECULIARITIES OF THE VERB “TO COME” IN THE BIBLE, LINKAGE PECULIARITIES OF THE VERB “TO COME” IN THE BIBLE, LINKAGE PECULIARITIES OF THE VERB “TO COME” IN THE BIBLE,     
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Anush TamaryanAnush TamaryanAnush TamaryanAnush Tamaryan    
VSU, Armenian Language and Literature,  

MA the 1th course 
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: verb voice; comparative analysis; tense; meaning; speech; time 
Studying the linkage peculiarities of the verb “to come” in the works of the 

same name “Song of Songs”, we revealed a number of realities concerning the 
historical development of the language. Having undergone semantic 
generalization, the verb “to come” has acquired a number of meanings while 
retaining its original ones. Both in Old Armenian and Eastern Armenian 
manuscripts, the verb “to come” is used in parallel with adverbial modifiers. 
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ՏԱՐՐԱԿԱՆՏԱՐՐԱԿԱՆՏԱՐՐԱԿԱՆՏԱՐՐԱԿԱՆ    ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ    ՊԱՏՄՎԱԾՔԻՊԱՏՄՎԱԾՔԻՊԱՏՄՎԱԾՔԻՊԱՏՄՎԱԾՔԻ    ՈԻՍՈՒՑՄԱՆՈԻՍՈՒՑՄԱՆՈԻՍՈՒՑՄԱՆՈԻՍՈՒՑՄԱՆ    
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՐԻՐԻՐԻ    ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ    

        
ՀեղինեՀեղինեՀեղինեՀեղինե    ՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյան        

ՎՊՀ,  Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա, 4-րդ կուրս  
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ԴԴԴԴ....    ԳյուլզաԳյուլզաԳյուլզաԳյուլզատտտտյանյանյանյան 

 
ՀՀՀՀաաաանգուցայիննգուցայիննգուցայիննգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... մեթոդիկա, մեթոդական շղթա, հարցուպա-

տասխանի մեթոդ, զրույցի մեթոդ, փոքր ժանրեր 
Սույն աշխատանքում հանձն ենք առել ուսումնասիրել տարրական 

դասարանում պատմվածքի դասավանդման առանձնահատկությունները 
և պարզել, թե աշակերտներն ինչքանով են կարողանում այլ ժանրի ստեղ-
ծագործություններից տարբերել պատմվածքը՝ վեր հանելով դրա դաս-
տիարակչական կողմը:  

Կյանքում ամեն ինչ չէ, որ կարող է վեպի նյութ դառնալ: «Կան իրա-
դարձություններ, կան դեպքեր,– գրում էր Բելինսկին,– որոնք հերիք չէին 
անի դրամայի համար, չէին դառնա վեպ, բայց որոնք խորն են, որոնք մի 
ակնթարթում այնքան կյանք են խտացնում, ինչքան չես վերապրի դա-
րերով. պատմվածքը որսում է դրանք և պարփակում իր նեղ շրջանակնե-
րում» [4, 324-325]: 

Պատմվածքը գրականության պատմողական ժանրերից մեկն է, փոքր 
ծավալի արձակ ստեղծագործություն: Պատմվածքի մեջ սովորաբար պատ-
կերվում է միայն մի քանի դրվագ հերոսի կյանքից: Պատմվածքն իր 
արմատներով կապվում է բանահյուսության հետ, որտեղից գալիս է նրա 
հիմնական առանձնահատկությունը՝ պատմելու, վիպելու գիծը: Իր 
ժանրային առանձնահատկություններով պատմվածքը շատ ընդհանուր 
գծեր ունի նորավեպի հետ, բայց և որոշ կողմերով տարբերվում է նրանից: Ի 
տարբերություն նորավեպի՝ պատմվածքի սյուժեն հակում չունի դեպի 
արտասովորը, դեպքերն այնտեղ զարգանում են ավելի սովորական, հան-
դարտ ընթացքով: Պատմվածքում հեղինակը երբեմն շեղումներ է կատա-
րում, նկարագրում բնության տեսարաններ, հոգեվիճակներ, այնինչ նորա-
վեպում գործողությունները զարգանում են անշեղորեն, առանց նման մի-
ջարկումների: Պատմվածքում հանգույցը լուծվում է ոչ թե նորավեպի նման 
անսպասելի ու հանկարծակի, այլ ավելի սովորական ձևով [5, 248-249]:  

Պատմվածքը համարվում է գրական բավականին բարդ ժանր, քանի 
որ իր մեջ պարունակում է թաքնված միտք, որը պետք է հասցնել երե-
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խայի ընկալմանը, հետևաբար ուսուցիչը պետք է տիրապետի պատմված-
քի առանձնահատկություններին, դասավանդման մեթոդներին, որպեսզի 
կարողանա արդյունավետ կազմակերպել ուսուցման գործընթացը: 
Որպես գրականության ժանրի՝ պատմվածքի մասին երեխաներին տեղե-
կություն է տրվում երրորդ դասարանի դասագրքում, սակայն առաջին և 
երկրորդ դասարանների դասագրքերում ևս զետեղված են տարաբնույթ 
պատմվածքներ: 

Պատմվածքի դասավանդման մեթոդական շղթան ներկայացնելու 
համար վերցնենք Հրաչյա Մաթևոսյանի «Էս մի բուռն էլ թռչուններին» 
պատմվածքը: Հավելենք նաև, որ պատմվածքի ընթերցման և նրա շուրջ 
տարվող աշխատանքի մեթոդիկան շահեկան է իրականացնել ԽԻԿ 
[Խթանում իմաստավորում կշռադատում] համակարգով [1, 181-188]: 

1.1.1.1. ՆախապատրաստականՆախապատրաստականՆախապատրաստականՆախապատրաստական    զրույցզրույցզրույցզրույց: Սրա նպատակը երեխաներին 
ընթերցվելիք նյութի հիմնական մտքի ընկալման համար հող նախա-
պատրաստելն է: Զրույցը պետք է ընթանա երկխոսության ձևով, օրինակ՝ 
կարող ենք երեխաներին հարցնել, թե ինչ լավ արարքներ են գործել, 
երբևէ լավություն արե՞լ են ինչ որ մեկին և այլն: Նախապատրաստական 
զրույցի ժամանակ կարող ենք նաև երեխաներին պարզագույն տեղեկու-
թյուններ հաղորդել ստողծագործության հեղինակի մասին (Հրաչյա 
Մաթևոսյանը Հրանտ Մաթևոսյանի եղբայրն է: Ծնվել է Լոռու մարզի 
Ահնիձոր գյուղում, արձակագիր է, արժանացել է բազմաթիվ մրցանակ-
ների): Այնուհետև ընթերցում ենք պատմվածքը՝ բացահայտելու համար, 
թե ինչ լավ արարք է կատարել պատմվածքի հերոսուհին: 

2.2.2.2. ԲնագրիԲնագրիԲնագրիԲնագրի    ամբողջականամբողջականամբողջականամբողջական    ընթերցումընթերցումընթերցումընթերցում: : : : Բնագիրը առաջին անգամ 
ամբողջությամբ ընթերցում է ուսուցիչը կամ լավ կարդացող աշակերտը, 
որպեսզի բոլորին հասկանալի լինի պատմվածքի բովանդակությունը: 
Շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը կամ լավ կարդացող աշակերտը իր 
ընթերցմամբ օրինակ լինի մյուսների համար: 

3.3.3.3. ԲնագԲնագԲնագԲնագրիրիրիրի    ընթերցումընթերցումընթերցումընթերցում    մասերովմասերովմասերովմասերով: Երեխաները հատված առ հատված 
կարդում են պատմվածքը, և ուսուցիչը բացատրում է անծանոթ բառերը 
(տվյալ պատմվածքում չկան անծանոթ բառեր, սակայն կան ուղղա-
գրական բարդություն ներկայացնող բառեր, որոնք պետք է գրվեն ինչ-
պես գրատախտակին, այնպես էլ երեխաների տետրերում՝ չարաճճի, ան-
պայման, սրբել, անձրև, պատշգամբ, թռչուն, հրճվանք, շնորհակալու-
թյուն): Ցանկալի կլինի, որ երեխաները պատմվածքը կարդան նաև 
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մտքում, այսինքն՝ իրականացնեն լուռ ընթերցանություն, որից հետո 
նրանց կարելի է հանձնարարել կարդալ առաջադրանքներով, օրինակ` 

– Կարդացե՛ք այն հատվածը, որտեղ նկարագրվում է, թե ինչպես են 
աղավնիները հպվում Սոնայի թշիկներին: 

– Կարդացե՛ք այն հատվածը, որտեղ նկարագրվում է, թե ինչպես է 
ուրախանում Սոնան, երբ իմանում է, որ թռչունները կերել են իր թողած 
հացի պատառը:  

– Կարդացե՛ք այն տողերը, որտեղ նկարագրվում է, թե որտեղ և ում 
հետ է ապրում Սոնան, և ինչով են զբաղվում նրանք պատշգամբում:  

Առաջադրանքներով կարդալու շնորհիվ երեխաները ոչ միայն 
կարողանում են արագ կողմնորոշվել, այլև ըմբռնում են նկարագրված 
դեպքերի տրամաբանական հաջորդականությունը և իմաստավորում են 
կարդացածը: 

4.4.4.4. ԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանքԱշխատանք    բնագրիբնագրիբնագրիբնագրի    վրավրավրավրա: Անծանոթ բառերը բացատրելուց հետո 
անհրաժեշտ է զրույց անցկացնել բնագրի շուրջ, որի հարցերը պետք է 
նախապես մշակել (դրանք պետք է ընդհանրացնող և համակարգող 
բնույթ ունենան): Այս պատմավածքի շուրջ կարող ենք տալ հետևյալ 
հարցերը՝ 

– Ո՞վ է պատմում այս պատմությունը: 
– Սոնան քաղաքո՞ւմ, թե՞ գյուղում է ապրում: 
– Սոնան ե՞րբ որոշեց թռչուններին բաժին հանել: 
– Թռչուններն ինչպե՞ս են շնորհակալություն հայտնում Սոնային: 
– Քեզ համար ի՞նչն է սրբությունը: 
Այս և նման այլ հարցերի միջոցով ուսուցիչը երեխաներին օգնում է` 

հասկանալու գործող հերոսների հույզերը և հեղինակի վերաբերմունքը 
նրանց նկատմամբ: 

5.5.5.5. ԲովանդակությանԲովանդակությանԲովանդակությանԲովանդակության    վերարտադրումվերարտադրումվերարտադրումվերարտադրում    կամկամկամկամ    պատմումպատմումպատմումպատմում: Աշակերտ-
ները ուսուցչի օգնությամբ հենակետային բառերի և նախօրոք կազմած 
հար-ցաշարի միջոցով պատմում են պատմվածքը, սկզբում` մանրա-
մասն, հետո` համառոտ և ստանում են հանձնարարություն տանը 
պատմվածքը պատմել սովորելու վերաբերյալ: 

6.6.6.6. ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում: : : : Սովորաբար երրորդ դասարանից սկսած` դասա-
գրքում զետեղված պատմվածքների վերջում լինում են պատմվածքներին 
բնորոշ առածներ կամ ասացվածքներ: Այս փուլում, երբ համոզվել ենք, որ 
երեխաները հասկացել են պատմվածքի հիմնական գաղափարը, կարող 
ենք նաև վերլուծել առածը կամ ասացվածքը: Տվյալ դեպքում այն 
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հետևյալն է. «Լավությո՛ւն արա, ջո՛ւրը գցիր»: Առածը վերլուծելուց հետո 
կարող ենք երեխաներին հանձնարարել պատմվածքին բնորոշ այլ առած-
ներ կամ ասացվածքներ գրել: Այնուհետև երեխաներին կարող ենք բաժա-
նել նկարներ, որտեղ պատկերված են մարդիկ, որոնք կատարում են լավ 
կամ վատ արարքներ: Երեխաները պատմում են նկարը, որոշում են` լա՞վ 
արարք է արդյոք, թե՞ վատ, և բնութագրում են տվյալ մարդուն, ասենք` 
«Ընկերասեր է, որովհետև օգնում է թռչուններին» կամ «Մեծերին հարգել 
չգիտի, որովհետև երթուղայինում իր տեղը չի զիջում տատիկին» և այլն: 
Եվ վերջապես, երեխաներին պետք է հասկացնել, որ հետևեն իրենց 
արարքներին, քանի որ դրանք սովորություն են դառնում, հետևեն իրենց 
սովորություններին, որովհետև դրանք էլ բնավորություն են դառնում:     

Որպես գրականության ժանրի՝ պատմվածքի մասին երեխաներին 
տեղեկություն է տրվում երրորդ դասարանի դասագրքում, սակայն 
առաջին և երկրորդ դասարանների դասագրքերում ևս զետեղված են 
տարաբնույթ պատմվածքներ: Կան խորագրեր, որոնք հանդիպում են թե՛ 
առաջին, թե՛ երկրորդ, թե՛ երրորդ, թե՛ չորրորդ դասարանի դասա-
գրքերում, սակայն իհարկե, տարբեր ծավալով և խորությամբ՝ պարզից 
դեպի բարդը գնացող ուղով: Երկրորդ և երրորդ դասարաններում դրանց 
քանակը ավելի շատ է՝ ուղեկցված ուղղագրական բառերով, իսկ երրորդ և 
չորրորդ դասարանների դասագրքերում զանազան ստեղծագործութ-
յունների հետ մեկտեղ երեխաներին տրվում են նաև տարաբնույթ լեզ-
վական նախագիտելիքներ, մասնավորապես ընդ որում այդ ստեղծագոր-
ծություններում առկա է ենթատեքստ, որը բացահայտվում է համա-
պատասխան առածի, ասացվածքի կամ թևավոր խոսքի միջոցով:     

 Պարզելու համար, թե երեխաները կարողանո՞ւմ են պատմվածքը 
տարբերել այլ ժանրի ստեղծագործություններից և վեր հանել նրա դաս-
տիարակչական կողմը, կատարել ենք ուսումնասիրություն, որն անցկաց-
րել ենք Վանաձորի թիվ 1, 18, 19 դպրոցներում 10 տարբեր դասարանների 
ուսուցիչների և 25 աշակերտների միջև: Ուսումնասիրության ընթացքում 
օգտագործել ենք հարցուպատասխանի, զրույցի մեթոդները:  

Հարցուպատասխանի մեթոդի նպատակը հետևյալն է. լսել յուրա-
քանչյուրի արտահայտած տեսակետը, բոլոր պատասխանները գրառել: 
Զրույցը բանավոր երկխոսություն է կամ մենախոսության ձև (որին նույն-
պես սովորաբար հաջորդում է երկխոսություն), որի ժամանակ ճշտվում 
են կրտսեր դպրոցականի գործունեության դրդապատճառները: Առաջին 
և երկրորդ դասարանի երեխաների համար ընթերցել ենք Փ. Աթրեի 
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«Մայրիկի հաշիվը» պատմվածքը, իսկ երրորդ և չորրորդ դասարանի 
երեխաների համար՝ Հ. Մաթևոսյանի «Էս մի բուռն էլ թռչուններին» 
պատմվածքը:     

Ստորև ներկայացրել ենք այն հարցերը, որոնք տրվել են ուսու-
ցիչներին և երեխաներին: 

Պատմվածքի ընթերցումից հետո առաջինառաջինառաջինառաջին և երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ դասարանների 
10101010 երեխայի տրվելիք հարցեր 

1. «Ո՞րն է գլխավոր միտքը»: Ա) – Մայրիկներին պետք է ան-
շահախնդիր օգնել և չկոտրել նրանց սիրտը (80 %): Բ) – Լավ չէ, որ 
տղայի հայրը հիվանդներից փող էր վերցնում (20 %):  

2. «Ո՞ր հերոսը դուր եկավ, ինչո՞ւ»: Ա) – Մայրիկը (40 %): Բ) – Իր 
սխալը գիտակցող տղան (40 %): Գ) – Տղայի՝ փող վաստակող 
հայրը (20 %): 

3. «Ի՞նչ զգացմունքներ առաջացան»: Ա) – Մայրիկներին օգնելու ցան-
կություն (80 %): Բ) – Փող աշխատելու ցանկություն (20 %): 

4. «Ինչպե՞ս կվարվեիր հերոսի փոխարեն»: Ա) – Տղայի նման 
կգիտակցեի իմ սխալը (70 %): Բ) – Մայրիկի համար հաշիվ չէին 
գրի (30 %): 

5. «Ո՞րն է պատմվածքի ամենահետաքրքիր մասը և ինչո՞ւ»: Ա) – Երբ 
մայրիկն է տղայի համար հաշիվ գրում (70 %): Բ) – Երբ տղան է 
մոր համար հաշիվ գրում (20 %): Գ) – Երբ տղան ներողություն է 
խնդրում մորից (10 %): 
ԵրրորդԵրրորդԵրրորդԵրրորդ և չորրորդչորրորդչորրորդչորրորդ դասարանների 15151515 երեխայի տրվելիք հարցեր 

1. «Ո՞րն է գլխավոր միտքը»: Ա) – Թռչուններին կերակրելը (20%): Բ) – 
Լավությո՛ւն արա, ջո՛ւրը գցիր (80 %): 

2. «Ո՞ր հերոսը դուր եկավ, ինչո՞ւ: Ա) – Խորհուրդներ տվող տատիկը 
(60 %): Բ) – Թռչուններին կերակրող Սոնան (40 %): 

3. «Ի՞նչ զգացմունքներ առաջացան»: Ա) – Մեկին օգնելու ցան-
կություն (60 %): Բ) – Թռչուններին կերակրելու ցանկություն (40 %): 

4. «Ինչպե՞ս կվարվեիր հերոսի փոխարեն»:– Հերոսի նման (100 %): 
5. «Ո՞րն է պատմվածքի ամենահետաքրքիր մասը և ինչո՞ւ»: Ա) – Երբ 

աղավնիները կպան Սոնային թշիկներին (20 %): Բ) – Երբ տատիկը 
Սոնայի բերանից ընկած հացը տվեց թռչուններին (33 %): Գ – Երբ 
Սոնան ամեն անգամ իր ճաշից բաժին էր հանում թռչուններին 
(47 %):  
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Հարցեր ուսուցիչներինուսուցիչներինուսուցիչներինուսուցիչներին 
1. «Երեխաները կարողանո՞ւմ են պատմվածքը տարբերել այլ ժանրի 

ստեղծագործություններից»: Ա) – Հիմնականում այո (70 %): Բ) – 
Հազվադեպ: Գ) – Շփոթում են հեքիաթի հետ (30 %):  

2. «Կարողանո՞ւմ են վեր հանել պատմվածքի դաստիարակչական 
նշանակությունը»: – Այո, փորձում են նմանվել դրական կերպար-
ներին (100 %): 

3. «Հիմնականում ի՞նչ բնույթի պատմվածքներ են հետաքրքրում 
երեխաներին»: Ա) – Ընտանեկան պատմվածքներ (30 %): Բ) – Կեն-
դանական պատմվածքներ (50 %): Գ) – Զավեշտալի պատմվածք-
ներ (20 %):  

4. «Հանձնարարո՞ւմ եք երեխաներին հորինել պատմվածքներ»: – Այո 
(100 %): 

5. «Պատմվածքի ուսուցման ընթացքում հանդիպե՞լ եք խնդիրների»: 
– Դժվար են հիմնավորում, թե ինչու է այս կամ այն հերոսը դրա-
կան կամ բացասական կերպար (50 %): Բ) – Շատ հերոսներով և 
շատ դեպքերով պատմվածքները դժվար են ընկալում (50 %): 

6. «Ձեր առաջարկությունները»: Ա) – Ավելի շատ ընդգրկվեն 
դասական հեղինակների ստեղծագործություններ (30 %): Բ) – 1-ին 
դասարանում և 2-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակում ավելի շատ 
ընդգրկվեն դպրոցական կյանքին վերաբերող պատմվածքներ, 
ինչը նաև կնպաստի նրանց հարմարմանը (ադապտացիա) (40 %): 
Գ) – Ժամաքանակ հատկացնել այն մեծածավալ պատմ-
վածքներին, որոնք մասերով են անցնում՝ ավելի խոր ամփոփման 
համար (30 %): 

Այսպիսով՝ փորձարարական աշխատանքների վերլուծությունից 
պարզ դարձավ հետևյալը. 

1. Երեխաներից շատերը կարողանում են տարբերել պատմվածքը այլ 
ժանրի ստեղծագործություններից (հիմնականում շփոթում են 1-ին, 2-րդ 
դասարաններում, քանի որ այն որպես առանձին ժանր չեն ուսումնա-
սիրել), վեր հանել նրա դաստիարակչական կողմը, և նրանց հիմնակա-
նում հետաքրքրում են կենդանիների, ընտանիքի մասին պատմվածք-
ները: Կան նաև երեխաներ, որոնք չեն կարողանում հիմնավորել իրենց 
տեսակետը և շատ դեպքերի ու հերոսների պարագայում պատմվածքը 
դժվար են ընկալում: Հիմք ընդունելով ուսուցիչների առաջարկները՝ 



 

30 

կարող ենք ասել, որ պետք է դասագրքերում ընդգրկել նաև դասական 
հեղինակների ստեղծագործություններ և կա՛մ կրճատել որոշ 
պատմվածքների ծավալը, կա՛մ էլ դրանց ուսումնասիրման համար ավելի 
շատ ժամաքանակ հատկացնել (երեխաները, երբ անցնում են պատմ-
վածքի մի մասը, հետո՝ մյուսը, դժվարությամբ են այն ընկալում): 

2. Երեխաները հիմնականում կարողանում են որոշել պատմվածքի 
գլխավոր միտքը, սակայն կան երեխաներ, որոնց գրավում է միայն 
պատմվածքի արտաքին կողմը, և չեն կարողանում գլխավորը երկ-
րորդականից տարբերել: Ընդ որում երեխաների մեծամասնությունը ցան-
կանում է նմանվել դրական կերպարներին, վարվել այնպես, ինչպես 
նրանք են վարվում, և արժանանալ մեծերի հավանությանը:  

Այսպիսով՝ տարրական դասարանի դասագրքեր զետեղված յուրա-
քանչյուր պատմվածք մեծ ազդեցություն է ունենում երեխաների վրա՝ 
նրանց մեջ սերմանելով բարոյական արժեքներ. ուսուցչի խնդիրն է միայն 
յուրաքանչյուր երեխայի հասկացնել այդ պատմվածքների էությունը` 
նպաստելով նրա կրթմանը և դաստիարակմանը:  

 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Գյուլամիրյան Ջ., Մայրենի լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, 
«Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 340 էջ: 

2. Գյուրջինյան Դ., Հեքեքյան Ն., Մայրենի 3, «Էդիթ Պրինտ» հրատա-
րակչություն, Երևան, 2015, 160 էջ: 

3. Գյուրջինյան Դ., Հեքեքյան Ն., Մայրենի 4, «Էդիթ Պրինտ» հրատա-
րակչություն, Երևան, 2019, 192 էջ: 

4. Ջրբաշյան Է., Գրականության տեսություն, «Լույս», հրատարակ-
չություն, Երևան, 1967, 458 էջ: 

5. Ջրբաշյան Է., Մախչանյան Հ., Գրականագիտական բառարան, 
Երևան, «Լույս» հրատարակչություն, 1980, 340 էջ:  

6. Սարգսյան Վ., Մայրենի 1, «Մանմար» հրատարակչություն, 
Երևան, 2018, 64 էջ: 

7. Քյուրքչյան Ա., Տեր-Գրիգորյան Լ., «Մայրենի 2», «Էդիթ Պրինտ» 
հրատարակչություն, Երևան, 2016, 168 էջ: 
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ИЗУЧЕНИЕ РАССКАЗА В ИЗУЧЕНИЕ РАССКАЗА В ИЗУЧЕНИЕ РАССКАЗА В ИЗУЧЕНИЕ РАССКАЗА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ОБНАНАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ОБНАНАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ОБНАНАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ОБНАРУЖЕНИЕ РУЖЕНИЕ РУЖЕНИЕ РУЖЕНИЕ 
ОСООСООСООСОБЕННОСТЕЙБЕННОСТЕЙБЕННОСТЕЙБЕННОСТЕЙ    

Эгине ОвсепянЭгине ОвсепянЭгине ОвсепянЭгине Овсепян    
ВГУ, Элементарное педагогика и методология, 4-ый курс 

 
РРРРезюмеезюмеезюмеезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: методика, методическая цепочка, метод вопросов и 
ответов, метод беседы, маленькие жанры 

Большинство детей младшего школьного возраста могут отличить 
рассказ от других жанров литературы (в основном путают в 1-ом и во 2-ом 
классах, потому что не изучали это как отдельный жанр) и определить его 
основную идею. Есть дети, которых привлекает только внешняя сторона 
рассказа и не могут отличить главное от второстепенного. Есть и такие 
дети, которые не могут обосновать свою точку зрения и в том случае когда 
много героев и событий трудно воспринимают рассказ. 

 
 
 

STUDYING STORY IN ELSTUDYING STORY IN ELSTUDYING STORY IN ELSTUDYING STORY IN ELEMENTARY SCHOOLEMENTARY SCHOOLEMENTARY SCHOOLEMENTARY SCHOOL    FEATURE DETECTIONFEATURE DETECTIONFEATURE DETECTIONFEATURE DETECTION    

Heghine HovsepyanHeghine HovsepyanHeghine HovsepyanHeghine Hovsepyan    
VSU, Elementary Pedagogy and Methodology, 4th course 

 
SSSSummaryummaryummaryummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: teaching methods, methodological cycle, enquiry method, 
conversation method, small scale genres 

Many junior school students can differentiate between stories and other 
genres, Mostly, first and second graders confuse stories with other genres of 
writing, as they have not still explored it as a separate genre and have not 
identified its main ideas and features. Some children pay attention to the form 
of the stories; however, they are not able to differentiate between main and 
secondary ideas and details. In addition, some students are not able to give 
arguments for their opinions and have difficulties with comprehension 
especially in cases when there are more characters involved in the story. 
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ՕՐԻՈՐԴՕՐԻՈՐԴՕՐԻՈՐԴՕՐԻՈՐԴ    ԲԱՌԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ԲԲԱՌԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ԲԲԱՌԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ԲԲԱՌԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱՌԱՁԵՎԱՅԻՆ ԱՌԱՁԵՎԱՅԻՆ ԱՌԱՁԵՎԱՅԻՆ ԱՌԱՁԵՎԱՅԻՆ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՒՒՒՆՆԵՐԸ ՆՆԵՐԸ ՆՆԵՐԸ ՆՆԵՐԸ ««««ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ» » » » ՄԱՏՅԱՆՈՒՄՄԱՏՅԱՆՈՒՄՄԱՏՅԱՆՈՒՄՄԱՏՅԱՆՈՒՄ    

    
Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մելոյան Մելոյան Մելոյան Մելոյան     

ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 3-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ բ․գ․թ., դոցենտ ԼԼԼԼ․․․․ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան 

 
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . շարահյուսական պաշտոն, բառակապակցութ-

յուն, խնդրառություն, հոլովաձև, կապակցելիություն 
«Աստուածաշունչ» մատյանի խոսքի յուրաքանչյուր ուսումնասի-

րություն «Աւետարան»-ի «Ուսուցէք նոցա պահել զամենայն որ ինչ պա-
տուիրեցի ձեզ և ահաւասիկ ես ընդ ձեզ եմ՝ զամենայն աւուրս, մինչև ի 
կատարած աշխարհի» [Մտթ. 28:20] նախադասություն-պատգամի իրա-
կանացումն է: 

«Աստուածաշունչ» մատյանում օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ բառը գործածվել է 17 անգամ՝ 
կիրառվելով եզակի ուղղական և հոգնակի ուղղական, տրական, հայ-
ցական հոլովաձևերով: 

Ճանաչողական լեզվաբանության տեսակետից՝ լեզվի բառային միա-
վորները որպես հասկացույթներ քննելիս ներկայացվում են նրանց 
կիրառական առանձնահատկությունները լեզու-մշակույթ համատեքս-
տում, որի նպատակն է աշխարհի լեզվական պատկերի կաղապարումը 
լեզվակրի գիտակցության մեջ [4, 3]:  

Բոլոր դեպքերում նշանակելով «երիտասարդուհի, աղջիկ, կոյս» [1, 
1035]՝ օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ բառը [5, 191] կապակցվել է որոշիչ, բացահայտիչ, մյուս 
դեպքում ստորոգյալ շարահյուսական պաշտոններով անդամներին: 

Որոշչային արտահայտություններն արտահայտվել են հիմնակա-
նում բառակապակցություն կաղապարներով, որոնք երբեմն զուգադրվել 
են բացահայտիչներով: 

Եւ ամենայն օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ մերձաւոր ժառանգութեան` ի ցեղից որդւոցն 
Իսրայելի` միում ումեք յազգականէ հօր իւրոյ լինիցի կին, զի մեր-
ձաւորեցուսցեն որդիքն Իսրայելի իւրաքանչիւր զհայրենի ժառանգութիւն 
[Թիւք. ԼԶ 36:8] արտահայտության մեջ օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ    ընդհանրական բառը 
բնութագրվել է մերձաւոր ժառանգութեան որոշիչ բառակապակցությամբ, 
որն էլ իր հերթին մեկնաբանվել է ի ցեղից որդւոցն Իսրայելի բացահայտիչ 
բառակապակցությամբ: Տեղային հատկանիշով արտահայտված որոշչով 
է գործածվել նաև «Մարգարեութիւն Եսայեայ» գրքում կոչական շարա-
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հյուսական արժեքով    օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ գոյականը՝ զուգադրված դուսդուսդուսդուստրտրտրտր բառին, 
օրինակ՝ Էջ, նիստ յերկրի, օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ դուստր Բաբելացւոց. նի՛ստ ի գետնի, 
զի չիք աթոռ. մո՛ւտ ի խաւար, դուստր Քաղդէացւոց. եւ ոչ եւս յաւելուցուս 
կոչել գիրգ եւ փափուկ [Եսայ, ԽԷ 1.18]: Զի՞նչ վկայութիւն վկայեցից քեզ, 
կամ զի՞նչ նմանութիւն նմանեցուցից զքեզ, դուստր Երուսաղեմի. ո՞վ 
մխիթարեսցէ զքեզ, օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ դուստր Սիոնի. զի ծանրացաւ բաժակ բեկման 
քո. իսկ ո՞վ իցէ որ բժշկեսցէ զքեզ [Եսայ. ԽԷ 2.13]: 

ՕրիորդՕրիորդՕրիորդՕրիորդ բառը հիմնականում գործածվել է «Երգ երգոց»-ում: Այստեղ 
բառը գործածվում է. 

1. հոգնակի ուղղական հոլովաձևով, որը կապակցվում է. 
1.1. ասել բային [2, 182], օրինակ՝ ՕրիորդքնՕրիորդքնՕրիորդքնՕրիորդքն ցհարսն ասեն. Քանզի 

գեղեցկացան ծնօտք քո իբրեւ զտատրակի, պարանոց քո իբրեւ զմանեակս 
[Երգ երգոց. Ա 1:9]: ՕրիորդքնՕրիորդքնՕրիորդքնՕրիորդքն ասացին զայս ինչ. Ահա գահոյք Սողոմոնի. 
վաթսուն սպառազէնք շուրջ զնովաւ ի քաջացն Իսրայելի [Երգ երգոց. Ա 
3:7]: Հարսնն եւ դստերքն եւ օրիորդքնօրիորդքնօրիորդքնօրիորդքն ասեն. Թագաւոր սիրելի, թէպէտ եւ 
ծածկեցաք ի տեսլենէ, աչք մեր յիսնաւորք [Երգ երգոց. Ա 8:5]: Փախիր, 
եղբօրորդի իմ, եւ նմանեաց այծեման, կամ որթ ու ցեղ անցի վերայ լերանց 
խնկաբերաց: ՕրիորդքնՕրիորդքնՕրիորդքնՕրիորդքն եւ թագուհիքն ասեն [Երգ երգոց. Ա 8:14]: 

1.2. Բարբառել բային, օրինակ՝ ՕրիորդքնՕրիորդքնՕրիորդքնՕրիորդքն հարսինն բարբառին 
զանուն փեսային. Ուղղութիւն սիրեաց զքեզ [Երգ երգոց. Ա 1:3]: Ըստ էութ-
յան այս երկու գործողություններն ունեն նույն նշանակությունը, ինչպես՝ 
ասել բայը առաջին իմաստով բացատրված է «ոգել բարբառիլ, խօսիլ» 
[1, 313], իսկ բարբառիմ բայը բացատրված է որպես «մարդկային ձայնիւ 
խօսել, հանել ընդ բերան, արտաբերել» [1 ,442]: 

1.3. սիրել բային, օրինակ՝ եւ հոտ իւղոց քոց քան զամենայն խունկս. 
եւղ անոյշ հեղեալ է` անուն քո, վասն այսորիկ օրիորդքօրիորդքօրիորդքօրիորդք սիրեցին զքեզ 
[Երգ երգոց. Ա 1:2]: 

2. Հոգնակի տրական հոլովաձևով, որը լրացնում է.  
2.1. Պատմել խնդրառությամբ երկարժույթ [3, 466] բային, ինչ-պես՝ 

ՕրիորդացնՕրիորդացնՕրիորդացնՕրիորդացն պատմէ հարսն վասն փեսային` զոր ինչ շնորհեաց նմա. 
Տարաւ զիս արքայի սենեակ իւր: Հարսինն պատմեալ օրիորդացնօրիորդացնօրիորդացնօրիորդացն, եւ 
նոքա ասեն. Ցնծասցուք եւ ուրախ լիցուք ի քեզ, եւ սիրեսցուք զստինս` քո 
քան զգինի [Երգ երգոց. Ա 1:3]: Արտահայտության մեջ գործողությունը 
կատարում է հարսն-ը և  սեռի խնդիրը զուգահեռվում է վերաբերության 
անուղղակի խնդրի հետ՝ կախված բայիմաստից: Նախադասությունների 
համեմատական բնութագրից պարզ է դառնում, թե ինչ վիճակային 
տարբերություններ կան օրիորդ և հարս բառերի միջև: 
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2.2. նշան տալ խնդրառությամբ երկարժույթ բային, օրինակ՝ Հարսնն 
նշան տայ օրիորդացնօրիորդացնօրիորդացնօրիորդացն զփեսայէն, եւ ասէ. Ահաւասիկ սա եկաց յայնկոյս 
որմոյն մերոյ, կարկառեալ ընդ պատուհանսն, հայեցեալ ընդ վանդակա-
պատսն [Երգ երգոց. Ա 2:9]: 

3. Հոգնակի հայցական հոլովաձևով, որն արտահայտվում է    ցցցց նախ-
դրով՝ կազմելով շարահյուսական հոմանշային դաշտ տրական հոլովա-
ձևով արտահայտության հետ: Այս դեպքում բառը առնչվում է ասել, 
երդմնեցուցանել բայերին՝ զուգահեռվելով.  

3.1. Հարսն գոյականին, օրինակ՝ ՑօրիորդսնՑօրիորդսնՑօրիորդսնՑօրիորդսն հարսնն ասէ. Մուծէք` 
զիս ի տուն գինւոյ, կարգեցէք ի վերայ իմ զսէր [Երգ երգոց. Ա 2:4]: Հարսնն 
ցօրիորդսնցօրիորդսնցօրիորդսնցօրիորդսն ասէ. Երդմնեցուցանեմ զձեզ, դստերք Երուսաղեմի, ի 
զօրութիւնս եւ յուժգնութիւնս անդաստանի. եթէ յառնիցէք` զարթուսջիք` 
զսէրն մինչեւ կամեսցի [Երգ երգոց. Ա 2:7], ԶօրիորդսնԶօրիորդսնԶօրիորդսնԶօրիորդսն երդմնեցուցանէ 
երկրորդ անգամ հարսնն. Երդմնեցուցանեմ զձեզ, դստերք Երուսաղեմի ի 
զօրութիւնս եւ ի հաստատութիւնս ագարակի, եթէ յառնիցէք` զարթուսջիք 
զսէրն մինչեւ կամեսցի [Երգ երգոց. Ա 3:5]: 

3.2. Փեսայ գոյականին, օրինակ՝ ՑօրիորդսնՑօրիորդսնՑօրիորդսնՑօրիորդսն փեսայն ասէ զայս ինչ. 
Կալարուք մեզ աղուեսունս փոքունս զապականիչս այգեաց, զի այգիք մեր 
ծաղկեալ են [Երգ երգոց. Ա 2:15]: 

Քննելով օրիորդ օրիորդ օրիորդ օրիորդ բառի կապակցելիական հնարավորությունները 
«Աստուածաշունչ» մատյանում՝ պարզ են դառնում վերագրվող գործո-
ղությունները, որոնք ձևաբանական տեսանկյունից տարբեր արտահայ-
տություններ են ունենում: 

1. Ներկա ժամանակ, երրորդ դեմք, ինչպես՝ Վաթսուն են թագուհիք 
եւ ութսուն հարճք, եւ օրիորդքօրիորդքօրիորդքօրիորդք որոց ոչ գոյ թիւ [Երգ երգոց. Ա 6:7] արտա-
հայտության մեջ օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ բառը տարբերվում է և՛ քերականական, և՛ 
իմաստային արտահայտություններով, եթե զուգադրվող թագուհի և հարճ 
բառերը ներկայացվում են որպես պարզ համառոտ նախադասության 
ետադաս ենթականեր, ապա օրիորդ օրիորդ օրիորդ օրիորդ բառը հանդես է գալիս որպես գերա-
դաս անդամ, որին լրացնում է երկրորդական նախադասություն՝ արտա-
հայտված «հարաբերական դերանվան տրական հոլով + գոյական-
ենթակա + ժխտական խոնարհման դիմավոր բայ՝ արտահայտված եզակի 
թվով, սակայն հոգնակիության իմաստով» կաղապարով:  

2. Ապառնի ժամանակ, եզակի թիվ, երրորդ դեմք: Այսպես՝ «Թիւք» 
գլխում պարզ է դառնում, որ օրիորդ օրիորդ օրիորդ օրիորդ բառին կարող է ապառնիում վերա-
գրվել լինիցի կին դիմավոր հատկանիշը։ 



 

35 

3. Ապառնի ժամանակ, հոգնակի թիվ, առաջին դեմք: Դիմաթվային 
այս արտահայտությունը գործածվում է ուղղակի խոսքում՝ զուգա-
հեռվելով ասացական բայերի, օրինակ՝ Հարսինն պատմեալ օրիորդացնօրիորդացնօրիորդացնօրիորդացն, 
եւ նոքա ասեն. Ցնծասցուք եւ ուրախ լիցուք ի քեզ, եւ սիրեսցուք զստինս` 
քո քան զգինի [Երգ երգոց. Ա 1:3]:  

4. Հրամայական ապառնի, հոգնակի թիվ, երկրորդ դեմք: Այս դիմա-
թվային արտահայտությունը նույնպես գործածվում է ուղղակի խոսքում, 
որտեղ    օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ բառին ներկայացվում են հանձնարարություն-գործո-
ղություններ, օրինակ՝ ՑօրիորդսնՑօրիորդսնՑօրիորդսնՑօրիորդսն հարսնն ասէ. Մուծէք` զիս ի տուն 
գինւոյ, կարգեցէք ի վերայ իմ զսէր [Երգ երգոց. Ա 2:4]: ՑօրիորդսնՑօրիորդսնՑօրիորդսնՑօրիորդսն փեսայն 
ասէ զայս ինչ. Կալարուք մեզ աղուեսունս փոքունս զապականիչս 
այգեաց, զի այգիք մեր ծաղկեալ են [Երգ երգոց. Ա 2:15]: Էջ, նիստ յերկրի, 
օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ դուստր Բաբելացւոց. նի՛ստ ի գետնի, զի չիք աթոռ. մո՛ւտ ի 
խաւար, դուստր Քաղդէացւոց. եւ ոչ եւս յաւելուցուս կոչել գիրգ եւ 
փափուկ [Երգ երգոց. Ա 47:1]: 

Կապակցելիական առումով հատկապես հետաքրքիր են պատճա-
ռական ածանցով բայերի ենթակաառությունը և լրացումառությունը, ինչ-
պես՝ Հարսնն ցօրիորդսնցօրիորդսնցօրիորդսնցօրիորդսն ասէ. Երդմնեցուցանեմ զձեզ, դստերք Երուսա-
ղեմի, ի զօրութիւնս եւ յուժգնութիւնս անդաստանի. եթէ յառնիցէք` 
զարթուսջիք` զսէրն մինչեւ կամեսցի [Երգ երգոց. Ա 2:7]: ԶօրիորդսնԶօրիորդսնԶօրիորդսնԶօրիորդսն 
երդմնեցուցանէ երկրորդ անգամ հարսնն. Երդմնեցուցանեմ զձեզ, 
դստերք Երուսաղեմի ի զօրութիւնս եւ ի հաստատութիւնս ագարակի, եթէ 
յառնիցէք` զարթուսջիք զսէրն մինչեւ կամեսցի [Երգ երգոց. Ա 3:5]: Գրեթե 
կրկնվող այս արտահայտություններում երդնում գործողությունը միջնոր-
դավորված կերպով է վերագրվում օրիորդք օրիորդք օրիորդք օրիորդք հաս-կացույթին, որից հետո 
պարզ է դառնում հետագա կատարելիք գործո-ղությունները, որոնք 
կարող են իրականանալ միայն ներկայացված պայ-մանի դեպքում: 

Ներգործական և չեզոք կառույցներին զուգահեռ օրիորդ բառին 
վերագրվում են նաև կրավորական սեռի գործողություններ, ինչպես՝ 
Մարգարէութիւն Եսայայ, ԽԷ Մարգարէութիւն Եսայայ, ԽԷ Մարգարէութիւն Եսայայ, ԽԷ Մարգարէութիւն Եսայայ, ԽԷ գլխում օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ բառի հոգնակի ուղղականը 
կապակցվել է վարեցան ի գերութիւն ստորոգական բառակապակցու-
թյանը. Արդար է Տէր Աստուած, զի ես դառնացուցի զնա. լուարուք զայս, 
ամենայն ժողովուրդք, եւ տեսէք զցաւս իմ. օրիորդքօրիորդքօրիորդքօրիորդք իմ եւ երիտասարդք 
իմ վարեցան ի գերութիւն [Եսայ. ԽԷ 1:18]: Զի՞նչ վկա-յութիւն վկայեցից 
քեզ, կամ զի՞նչ նմանութիւն նմանեցուցից զքեզ, դուստր Երուսաղեմի. ո՞վ 
մխիթարեսցէ զքեզ, օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ դուստր Սիոնի. զի ծան-րացաւ բաժակ 
բեկման քո. իսկ ո՞վ իցէ որ բժշկեսցէ զքեզ [Երգ երգոց. Ա 2:13] 
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արտահայտության մեջ օրիորդ օրիորդ օրիորդ օրիորդ բառին անուղղակիորեն վերագրվում են 
մխիթարվել և բժշկվել կրավորական գործողությունները: Այսպես կրավո-
րական և ներգործական բնութագրիչներով օրիորդ օրիորդ օրիորդ օրիորդ բառը գործածվել է 
նաև ….եւ մատնեսցի ինքն եւ ածելիքն իւր, եւ օրիորդնօրիորդնօրիորդնօրիորդն եւ որ զօրացու-
ցանէր զնա ի ժամանակին [Եսայ. 11:6] արտահայտության մեջ, որի 
առաջին մասում իր վրա է կրելմատնեսցի գործողությունը, այնուհետև 
այդ գործողությունը իր մեջ կրելով՝ բառը կապակցվել է զօրացուցանէր 
պատճառական կերպի գործողությանը: 

ՕրիրորդՕրիրորդՕրիրորդՕրիրորդ բառի իմաստային և բառաձևային կիրառություններից 
պարզ է դառնում, որ    օրիորդօրիորդօրիորդօրիորդ բառը «Աստուածաշունչ» մատյանում գոր-
ծածվում է հիմնականում զուգահեռվելով հարս, դուստր, հարճ, փեսայ 
գոյականներին, որոնց հասկացութային ընդհանրական վերլուծություն-
ները կարող են նոր բացահայտումների հիմք դառնալ:  

ՕրիորդՕրիորդՕրիորդՕրիորդ բառը, գործածվելով «Հին կտարականի» «Թիւք», «Երգ երգոց» 
և «Մարգարէութիւն Եսայեայ» գրքերում, արտահայտում է աստվածայինի 
կողմից ընդունված մարդկայինի տեսակ, որ ըստ Գ. Նարեկացու Ի բարձ-
րութեան գահի բազմեալք, Թոշակաւն շնորհաց լցեալք եւ հարստա-
ցեալք՝ Թագաւորն եւ սիրեցեալք իւր …. Դշխոյն եւ օրիորդք իւր [ԼԸ, Բ]: 
    

    
ԳԳԳԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Երևան, 1981, էջ 1035: Այսուհետ՝ 
ՆՀԲ: 

2. Պետրոսյան Լ., Ավագիմյան Ա., Ասել բայի ենթակաառական կա-
պակցելիությունը և արտահայտությունը «Աւետարան ըստ 
Մատթէոսի» երկում, Հայերենագիտական հարցեր և զարգացման 
հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողո-
վածու, Երևան, 2015, էջ 182: 

3. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունք-
ները, Երևան, 1974, էջ 466: 

4. Տեր-Պողոսյանց. Ա., «Տուն» հասկացույթը հայ և անգլաամերիկյան 
լեզվամշակույթներում, Սեղմագիր, Երևան, 2013, էջ 3: 

5. Стернин И.А., Попова И.М., Отдельные статьи, Концепт и значение, 
2003, С. 191. http://sternin.adeptis.ru/articles.html 02.03.2021. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ЛЕДИ» В КНИГАХ БИБЛИИКОНЦЕПЦИЯ «ЛЕДИ» В КНИГАХ БИБЛИИКОНЦЕПЦИЯ «ЛЕДИ» В КНИГАХ БИБЛИИКОНЦЕПЦИЯ «ЛЕДИ» В КНИГАХ БИБЛИИ    

Мариам Мариам Мариам Мариам Мелоян Мелоян Мелоян Мелоян     
ВГУ, Армянский язык и литература, 3-ий курс  

 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: синтаксическая позиция; словосочетание; склонение; 
падежная форма; соединительная возможность 

В книгах «Числа», «Песнь Песней» и «Пророчество Исайи» Ветхого 
Завета Библии понятие «леди»«леди»«леди»«леди» использовалось 17 раз в именительном, 
дательном и винительном падежах (единственного и множественного 
числа). 

Во всех случаях концепция «леди»«леди»«леди»«леди», означающая «молодая женщина, 
девушка, девственница», использовалась в качестве определение, приложе-
ния и сказуемого в других случаях. В качестве атрибута концепция в 
основном использовалось в словосочетаниях, которые иногда сочетались с 
приложениями. 

Концепция «леди»«леди»«леди»«леди» в основном использовался в «Песни Песней» в 
сочетании с глаголами «сказать, говори, любить, рассказывать, давать 
сигнал» и существительными «невеста, жених, дочь, наложница», общий 
концептуальный анализ которых может выявить новые размышления. 

Общий анализ показывает, что концепция «леди»«леди»«леди»«леди» в основном исполь-
зовался в Библии параллельно с существительными «невеста, дочь, 
наложница и жених». 

Изучая соединительные возможности концепции «леди»«леди»«леди»«леди» в Книгах 
Библии, становится ясно, что приписываемые им действия имеют место в 
настоящем, прошлом и будущем временах указательного, сослагательного 
наклонения и повелительного наклонения. 
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THE CONCEPT OF ‘MAIDEN’ IN THE BOOKS OF THE BIBLETHE CONCEPT OF ‘MAIDEN’ IN THE BOOKS OF THE BIBLETHE CONCEPT OF ‘MAIDEN’ IN THE BOOKS OF THE BIBLETHE CONCEPT OF ‘MAIDEN’ IN THE BOOKS OF THE BIBLE    

Mariam MeloyanMariam MeloyanMariam MeloyanMariam Meloyan    
VSU, Armenian Language and Literature, 3rd course 

    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: syntactic position; word combination; declination; case form; 
linkage capabilities 

In “The Numbers”, “The Song of Songs”, and “The Prophecy of Isaiah” of 
Old Testament of the Bible, the concept of ‘maidenmaidenmaidenmaiden’    was used 17 times in the 
Nominative, Dative and Accusative cases (singular and plural).  

In all cases, the term ‘maidenmaidenmaidenmaiden’, meaning ‘young woman, girl, virgin’, was 
used as an attribute, an apposition and a predicate in other cases. As an 
attribute, the word was mainly used in word combinations that were sometimes 
combined with appositions. 

The term ‘maidenmaidenmaidenmaiden’  was mainly used in “The Song of Songs” in combination 
with the verbs ‘say, speak, love, tell, signal’ and the nouns ‘bride, fiancé, 
daughter, concubine’, the general conceptual analysis of which may reveal new 
reflections. 

A general analysis shows that the term ‘maidenmaidenmaidenmaiden’ was mainly used in the 
Bible in parallel with the nouns ‘bride, daughter, concubine, and fiancé’. 

Studying the linkage capacities of the term ‘maidenmaidenmaidenmaiden’ in the Books of the 
Bible, it becomes clear that the attributed actions take place in the present, past 
and future tenses of the Indicative, Subjunctive and Imperative moods. 



 

39 

ՏԱՐՐԱԿԱՆՏԱՐՐԱԿԱՆՏԱՐՐԱԿԱՆՏԱՐՐԱԿԱՆ    ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ    ԲԱՆԱՍՏԵՂԲԱՆԱՍՏԵՂԲԱՆԱՍՏԵՂԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆԾՈՒԹՅԱՆԾՈՒԹՅԱՆԾՈՒԹՅԱՆ    
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆՈՒՍՈՒՑՄԱՆ    ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՐԻՐԻՐԻ    

ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ    
        

ԴիանաԴիանաԴիանաԴիանա    ՄովսեսյանՄովսեսյանՄովսեսյանՄովսեսյան    
ՎՊՀ, Տարրական կրթություն և մեթոդիկա, 4-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ԴԴԴԴ....    ԳյուլզաԳյուլզաԳյուլզաԳյուլզատտտտյանյանյանյան 

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... մեթոդական շղթա, քնարական բանաստեղ-

ծություն, վիպերգական բանաստեղծություն, քնարավիպերգական 
բանաստեղծություն, զրույց-քննարկում, բովանդակության ընկալման 
ստուգում 

Սույն աշխատանքում հանձն ենք առել վերհանել տարրական օղա-
կում բանաստեղծությունների ուսուցման առանձնահատկությունները: 

Կրթության արդիականացումը պահանջում է անցում ուսուցման 
վերարտադրողական համակարգից դեպի ստեղծագործական յուրացում: 
Դասի հիմնական խնդիրն այլևս չի կարող սահմանափակվել ընթերցա-
նության տեխնիկայի ձևավորման և ընթերցվածի հիմնական բովանդա-
կության վերարտադրմամբ: Առաջնաբեմ է մղվում գեղարվեստական 
մտածողության ձևավորումը: Արդիականության պահանջից էլ բխում է 
սույն աշխատանքի նպատակընպատակընպատակընպատակը, որը տարրական դասարաններում 
բանաստեղծության ուսուցման առավել արդյունավետ եղանակների 
բացահայտման հեռանկարն ունի: 

Էդ. Աղայանն իր «Արդի հայերենի բացատրական բառանում» 
բանաստեղծությունը բացատրում է որպես չափական գրական ստեղծա-
գործության արվեստ, գեղարվեստական գրականության բնագավառ, 
պոեզիա, փոքրիկ չափական ստեղծագործություն [1, 168]: 

Ա. Տեր-Գրիգորյանը և Ջ. Գյուլամիրյանը նշում են, որ բանաստեղ-
ծությունները լինում են երկու տեսակ՝ քնարական և վիպերգական: 
Վիպերգական բանաստեղծություններում նկարագրվում է որևէ դեպք, 
գործողություն կամ իրադարձություն, որևէ գործող անձ կամ մարդկային 
փոխհարաբերություն, ինչպես որ այդ արվում է պատմվածքում, սակայն 
մի տարբերությամբ միայն, որ այդ պատմությունն այստեղ արվում է 
չափածո խոսքով [3, 191-200]: Քնարական բանաստեղծությունները հիմ-
նականում չունեն հերոսներ. դրանք ավելի շատ խոհական են, փիլիսո-
փայական, ներկայացնում են մարդու զգացմունքները, հոգեբանություը, 
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ապրումները և այլն: Դրանք ավելի շատ ունեն գեղագիտական, խոսքի և 
ներաշխարհի հարստացման, զարգացման և զգացմունքային արժեքներ 
[2, 157]: 

Վիպերգական բանաստեղծությունները, չհաշված նրանց չափածո 
բնույթին, իրենց բովանդակությամբ ու պատմելաձևով շատ նման են 
պատմվածքներին, հետևաբար հիմնականում կարող են ավանդվել 
այնպես, ինչպես պատմվածքները՝ իհարկե դրանց չափածո լինելու հան-
գամանքի պարտադիր հաշվառումով: 

Ի տարբերություն վիպերգական բանաստեղծությունների, որոնց 
դեպքում կարելի է տարբեր տեսակետներ հայտնել տեղի ունեցած իրա-
դարձությունների մասին, քնարական բանաստեղծություններում մենք 
հավատում ենք հեղինակին, ձուլվում նրա մտքերին ու կլանում դրանք: 

Ա. Տեր-Գրիգորյանը նշում է, որ տարրական դասարանի դասա-
գրքերում սրանք հանդես են գալիս խառը ձևով, և բաժանումը պայմանա-
կան է [3, 191]: Դասագրքերի ուսումնասիրության ընթացքում մենք 
առանձնացրինք նաև քնարավիպերգական տեսակը և նկատեցինք 
հետևյալ առանձնահատկությունները. 

▪ Այբբենարանում ընդգրկված բանաստեղծությունները նորածանոթ 
հնչյուն–տառն ամրապնդելու կամ խոսքային կարողությունները 
զարգացնելու նպատակ ունեն: «Մայրենի 1»-ում տեղ գտած 
բանաստեղծություններն ունեն դաստիարակչական կամ ճանա-
չողական բնույթ: Տողերը կարճ են, բառերը՝ դյուրընկալելի [4, 3-
103]:  

▪ 2-րդ դասարանում բավականին շատ են բանաստեղծությունները, 
որոնք թեմատիկ առումով բազմազան են: Սրանք վերաբերում են 
բնությանը, հայրենիքին, կենդանիներին և ունեն դաստիարակ-
չաճանաչողական բնույթ: 1-ին դասարանի համեմատությամբ այս-
տեղ բավականին շատ են ենթատեքստ կամ թաքնված գաղափար 
պարունակող գործերը [5, 3-159] :  

▪ 3–րդ դասարանի դասագրքում ևս բանաստեղծությունները մեծ 
թիվ են կազմում: Գրեթե բոլոր բանաստեղծություններն ունեն 
թաքնված միտք և մտածելու տեղիք են տալիս: Դրանք դաս-
տիարակում են հայրենասիրություն, ազնվություն, բարություն և 
մարդկային այլ բարձր արժեքներ [6, 3-160]: 

▪ 4-րդ դասարանի դասագրքում ընդգրկված բանաստեղծություն-
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ները երեխաներին սովորեցնում են տարբերել վատն ու լավը, 
կատարել ենթադրություններ: Բնույթով գրեթե բոլոր բանաստեղ-
ծությունները քնարական են, իսկ քնարականությունն ընկալունակ 
դարձնելը մեծ ջանք է պահանջում ուսուցչից [7, 3-175]:  

Ստորև ներկայացնում եք բանաստեղծության ուսուցման մեթոդա-
կան շղթան Պարույր Սևակի «Քիչ ենք, բայց հայ ենք» բանաստեղծության 
օրինակով:  

Պ. Սևակի «Քիչ ենք, բայց հայ ենք» բանաստեղծությունը քնարական 
է, որը նշանակում է` մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել զգացմունք-
ների ընկալման, փոխաբերությունների բացահայտման, մտքի հասկաց-
ման և հույզերի ըմբռնման վրա: 

1. ՆախապատրաստականՆախապատրաստականՆախապատրաստականՆախապատրաստական    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք  
Ա) Պատրաստել երեխաներին տեքստի ընկալմանը, նրանց մտքում 

արթնացրել պատկերներ և նկարներ, որոնք ուսումնասիրված բանաս-
տեղծության կենտրոնում են: Այդ նպատակով կազմակերպել զրույց 
«Հայրենիք» երգի ներքո: Ի՞նչ է հայրենիքը աշակերտի համար: Ինչի՞ց է 
սկսվում հայրենիքը: Ո՞վ է հայը: 

Բ) Տրամադրել հեղինակի մասին որոշ տեղեկություններ (Պարույր 
Սևակը ծնվել է 1924 թվականի հունվարի 24-ին Արարատի մարզի 
Չանախչի (այժմ՝ Զանգակատուն) գյուղում։ Հինգ տարեկան էր Պարույրը 
և, առանց դպրոց գնալու, արդեն կարդում ու գրում էր։ Չկար թուղթ ու 
մատիտ։ Չկար դասագիրք, բայց դժվարությունները չէին կոտրում նրան, 
նա կարդում էր ու սովորում: Նա հայ կարկառուն դեմքերից է, նրա 
գործերը թարգմանվել են այլ լեզուներով և հայտնի են նաև օտարներին):  

Գ) Բացատրել անծանոթ բառերի իմաստը (վսեմ, ճարահատ): 

2. ԱռաջինԱռաջինԱռաջինԱռաջին    ընթերցանություն՝ընթերցանություն՝ընթերցանություն՝ընթերցանություն՝    ուսուցչիուսուցչիուսուցչիուսուցչի    կամկամկամկամ    լավլավլավլավ    կարդացողկարդացողկարդացողկարդացող    
աշակերտիաշակերտիաշակերտիաշակերտի    կատարմամբկատարմամբկատարմամբկատարմամբ 
(նպատակն է երեխաների ընկալմանը հասցնել բանաստեղծության 
բովանդակությունը, առաջացնել դրական հույզեր) 

3. ԲովանդակությանԲովանդակությանԲովանդակությանԲովանդակության    ընկալմանընկալմանընկալմանընկալման    ստուգումստուգումստուգումստուգում 
(նպատակն է բացահայտել բովանադկության ընկալման աստիճանը) 

4. ԶրույցԶրույցԶրույցԶրույց    երեխաներիերեխաներիերեխաներիերեխաների    մեջմեջմեջմեջ    արթնացածարթնացածարթնացածարթնացած    զգացմունքներիզգացմունքներիզգացմունքներիզգացմունքների    վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ    
Հարցերի օրինակիներ 
– Դուր եկա՞վ արդյոք բանաստեղծությունը, հատկապես ի՞նչը:  
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– Ի՞նչը հատկապես հիշվեց: 
– Ո՞ր հերոսին է հիշատակում հեղինակը: Ի՞նչ գիտեք նրա մասին: 

(Սասունցի Դավիթ, «Սասնա Ծռեր» հայկական ժողովրդական էպոսի հե-
րոսներից մեկը Էպոսը հաճախ անվանում են հենց «Սասունցի Դավիթ»։ 
Դավիթը գերմարդկային ուժ ունեցող անխոցելի հսկա է՝ հայրենասեր, 
ժողովրդասեր, ռամիկի ու աշխատավորների պաշտպան): 

– Հայ ժողովրդի ո՞ր հատկանիշններն է ներկայացնում բանաստեղծը: 
(Հայրենասիրություն, աշխատասիրություն, արդարություն, ուժ, 
քաջություն...) 

– Ի՞նչ պատկերներ առաջացան ձեր մտքում և այլն: 

5. 5. 5. 5. ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    լուռլուռլուռլուռ    ընթերցանությունընթերցանությունընթերցանությունընթերցանություն    
(վերլուծությանը պատրաստվելու նպատակով) 
Հանձնարարել, որ մատիտով նշեն այն բառերն ու արտահայտութ-

յունները, որոնք անծանոթ են երեխաներին:  

6. 6. 6. 6. ԲնագրիԲնագրիԲնագրիԲնագրի    բարձրաձայնբարձրաձայնբարձրաձայնբարձրաձայն    ընթերցմանընթերցմանընթերցմանընթերցման    հանձնարարությունհանձնարարությունհանձնարարությունհանձնարարություն    
աշակերտներինաշակերտներինաշակերտներինաշակերտներին    

Ա) Բացատրական աշխատանք: 
Բ) Ընտրովի ընթերցանություն: 
Գ) Հատված առ հատված մեկնաբանում: 

7. 7. 7. 7. ԲանաստեղծությանԲանաստեղծությանԲանաստեղծությանԲանաստեղծության    վերլուծովերլուծովերլուծովերլուծությունւթյունւթյունւթյուն        
Ա) Բանաստեղծության իմաստի հասկացում և ամրապնդում: 
Բ) Խմբային աշխատանք (խմբերին հանձնարարվում է ներկել 

նկարների այն հատվածները, որտեղ պատկերված է Հայաստանը: Աշխա-
տանքն իրականացվում է հայրենասիրական երգի ներքո): 

8. 8. 8. 8. ԲնագրիԲնագրիԲնագրիԲնագրի    ընթերցումընթերցումընթերցումընթերցում    
(կարդալու կարողությունները մշակելու նպատակով) 

9. 9. 9. 9. ԱնգիրԱնգիրԱնգիրԱնգիր    սովորելուսովորելուսովորելուսովորելու    նախապատրաստումնախապատրաստումնախապատրաստումնախապատրաստում    
Հանձնարավում է բանաստեղծության հատվածական ընթերցա-

նություն, որից հետո կարելի է շարունակել հարցերը, օրինակ` 
– Ինչպե՞ս է բանաստեղծը նկարագրում հայ ժողովրդին: 
– Ո՞ր բառերն են կրկնվում: 
– Ո՞րն է կրկնության նպատակը: 
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10. 10. 10. 10. ԶրույցԶրույցԶրույցԶրույց––––քննարկումքննարկումքննարկումքննարկում    
– Ի՞նչ տրամադրություն է առաջանում «Մենք քիչ ենք‚ սակայն մեզ հայ 

են ասում։ || Մենք մեզ ո՛չ ոքից չենք գերադասում» տողերը կարդալիս: 
– Ո՞ր բառերն են օգնում բանաստեղծին այդ տրամադրությունը 

ստեղծելու համար: 
– Ո՞ր բառերն են կրկնվում և ի՞նչ նպատակով: 

11. 11. 11. 11. ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Ա) Բառային նկարչություն: 
Բ) Գրքում տրված նկարազարդումների քննարկում:  
Գ) Հարցեր բովանդակության վերաբերյալ: 
Դ) Ո՞ր լճի անունն է նշվում բանաստեղծության մեջ:  
Ե) Ո՞ր լեռան անունն է նշվում:  
Մեթոդական շղթան կառուցելիս փորձել ենք հասնել քնարական 

տեքստի հիմնական բովանդակության ընկալմանը: Բանաստեղծության 
հետ իրականացվող աշխատանքը երեխաների մեջ կզարգացնի «ես»-ի 
ըմբռնումը, լեզուն, խոսքը, զգայական աշխարհը: Սակայն բազում դժվա-
րություններ կարող են առաջանալ` կապված երեխաների սահմանափակ 
բառապաշարի ևայլ գործոնների հետ: Այդ դժվարությունները վերհանելու 
և երեխաների կողմից բանաստեղծության ընկալման առանձնահատկու-
թյուններին խորապես ծանոթանալու նպատակով կազմակերպել ենք 
փորձարարական ուսումնասիրություն:  

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է Վանաձոր քաղաքի թիվ 18 
միջնակարգ, Ստեփանավան քաղաքի թիվ 2 հիմնական, թիվ 1 հիմնական 
և Ագարակի միջնակարգ դպրոցներում: Հարցումն իրականացվել է տար-
րական դասարանների 30 աշակերտների և 10 դասվարների շրջանում: 
Աշակերտները բաժանվել են 2 խմբի: 1-ին խումբ են ընդգրկվել 1-ին և 2-
րդ դասարանի 15 աշակերտներ, 2-րդ խումբ` 3-րդ և 4-րդ դասարանի 15 
աշակերտներ: 1-ին խմբին առաջարկվել է կարդալ Աթաբեկ Խնկոյանի 
«Ընկեր» բանաստեղծությունը, 2-րդ խմբին՝ Հ. Թումանյանի «Խրճիթում» 
բանաստեղծությունը, պատասխանել տրված հարցերին: 
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ԱղյուԱղյուԱղյուԱղյուսակսակսակսակ    1111 
    ԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաների    հետհետհետհետ    անցկացվածանցկացվածանցկացվածանցկացված    հարցմանհարցմանհարցմանհարցման    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները 

1. Ո՞րն է 
բանաստեղծության 
գլխավոր միտքը: 

Ազնիվ աշխատանքը 
– 53 % 
Երկրին օգուտ տալը 
– 47 % 

Մոր սերը – 50 % 
Անարդարությունը – 45 % 
Աստծո ամենակարող 
լինելը – 5 % 

2. Բանաստեղծությունը 
կարդալիս ի՞նչ զգացիր: 

Աշխատելու 
ցանկություն – 100 % 

Բարկություն – 10 % 
Հուզմունք – 90 % 

3. Բանաստեղծությունը 
կարդալիս ի՞նչ ձայն 
լսեցիր: 

Ընկերոջ – 65 % 
Աշխատանքի – 35 % 
 

Լաց –37 % 
Հիվանդի տնքոց – 50 % 
Մանուկների գոռոց – 23 % 

4. Բանաստեղծության 
գաղափարը նկարի 
վերածելիս ի՞նչ գույներ 
կոգտագործես: 

Դեղին – 78 % 
Սպիտակ – 20 % 
Կապույտ – 12 % 

Կարմիր – 80 % 
Սև – 13 % 
Սպիտակ – 7 % 

5. Քո կարծիքով ո՞ր 
տողերն են 
արտահայտում գլխավոր 
միտքը: 

Աշխատանքը չի 
կորչի – 60 % 
Օգուտ տանք երկրին 
– 40 % 

Նա՛նի, նա՛նի, հաց ենք 
ուզում – 70 % 
Մենք հաց չունենք, ես ձեզ 
մատաղ – 30 % 

6.Ազատ ժամանակ 
ընթերցո՞ւմ ես 
բանաստեղծություններ: 

Ոչ – 90 % 
Այո – 10 % 

Այո – 30 % 
Ոչ – 70 % 

 
Ուսուցչի համար կազմված հարցաթերթիկը լրացրեց 10 ուսուցիչ, 

որոնցից 6-ն ուներ 20 և ավելի տարվա մանկավարժական փորձառութ-
յուն, 4-ը՝ 13-15: Հարցերին տրվեցին հետևյալ պատասխանները. 

1. «Ի՞նչ դժվարություններ են առաջանում բանաստեղծության 
ուսուցման ընթացքում»: Ա) 100 %-ը նշեց, որ երեխանները չեն 
ընկալում բանաստեղծության խոհափիլիսոփայական իմաստը, 
դժվարանում են արտահայտել զգացածը բառերով: Բ) 60 %-ը նշեց 
մակդիրների ու փոխաբերությունների հետ կապված դժվարու-
թյան մասին: Գ) 20 %-ը նշեց նաև արտահայտիչ կարդալ չկարողա-
նալու մասին: 

2. «Ի՞նչ մեթոդներ եք օգտագործում»: Զրույցի` 100 %, որի 70 %-ը նշեց 
նաև համեմատությունը: 

3. «Հանձնարարո՞ւմ եք երեխաներին հորինել բանաստեղծություն-
ներ»: – Երբեմն – 70%: – Այո – 20%: – Հազվադեպ – 10%: 

4. «Հատկապես ո՞ր տարիքում են հեշտ ընկալում բանաստեղծու-



 

45 

թյունը»: Բոլորը նշեցին, որ մեծ տարիքում երեխաներն ավելի լավ 
են ընկալում բանաստեղծությունը, իսկ տարրական դպրոցի աշա-
կերտների համար նշվեց 4-րդ դասարանը: 

5. «Ունենո՞ւմ եք պոեզիայի ժամեր: Եթե այո, որքա՞ն հաճախ»: – Հազ-
վադեպ – 70 %, համադպրոցական – 30 %:  

6. «Ձեր առաջարկությունները»: – Հասանելի դարձնել մշակութային 
վայրերը – 100 %-ի 53 %-ն առաջարկեց նաև ժամաքանակ հատ-
կացնել արտահայտիչ ընթերցանությանը, 47 %-ը` զերծ մնալ 
համացանցում տեղադրված աղավաղված բանաստեղծություն-
ներն ընթերցելուց: 

ՈՈՈՈււււսսսսումնասիրությանումնասիրությանումնասիրությանումնասիրության    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    նկատեցինքնկատեցինքնկատեցինքնկատեցինք    հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    
թերություններըթերություններըթերություններըթերությունները....    

▪ Դպրոցում գրեթե չկան պոեզիայի ժամեր. 
▪ Մշակութային օջախներ չեն այցելում երեխաները. 
▪ Լրացուցիչ ընթերցանության համար բանաստեղծություններ չեն 
հանձնարավում: 

ՏարրականՏարրականՏարրականՏարրական    դասարաններումդասարաններումդասարաններումդասարաններում    բանաստեղծություններիբանաստեղծություններիբանաստեղծություններիբանաստեղծությունների    ընկալումնընկալումնընկալումնընկալումն    
առավելառավելառավելառավել    արդյունավետորենարդյունավետորենարդյունավետորենարդյունավետորեն    կազմակերպելուկազմակերպելուկազմակերպելուկազմակերպելու    համարհամարհամարհամար    առաջարկումառաջարկումառաջարկումառաջարկում    ենքենքենքենք....    

▪ Հասանելի դարձնել կրթամշակութային օջախները: 
▪ Ամառային արձակուրդներին հանձնարարել կարդալ նաև բանաս-
տեղծություններ: 

▪ Հաճախակի օգտագործել բառային նկարչության մեթոդը:  
ԱմփոփելովԱմփոփելովԱմփոփելովԱմփոփելով    ողջողջողջողջ    շարադրանքը՝շարադրանքը՝շարադրանքը՝շարադրանքը՝    կարողկարողկարողկարող    ենքենքենքենք    եզրակացնելեզրակացնելեզրակացնելեզրակացնել, , , , որ՝որ՝որ՝որ՝    
1. երեխաների` բանաստեղծության ընկալումը մեծապես կախված է 

ուսուցչի կատարած նախապատրաստական աշխատանքից. 
2. երեխաներն ավելի հեշտ ընկալում են վիպերգական բանաստեղ-

ծությունները.  
3. տարրական դպրոցի երեխաների մեծ մասն ազատ ժամանակ չի 

ընթերցում բանաստեղծություններ. 
4. երեխաների միայն 60-70 %-ն է հասկանում բանաստեղծության 

փիլիսոփայական իմաստը, 30-40 %-ը մոտենում է դրան, չկան 
ընդհանրապես չհասկացող երեխաներ:  
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ИЗУЧЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЗУЧЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЗУЧЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЗУЧЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ    
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАЛИЗАЛИЗАЛИЗ    ООООСОБЕННОСТЕСОБЕННОСТЕСОБЕННОСТЕСОБЕННОСТЕЙЙЙЙ    

Диана МовсесянДиана МовсесянДиана МовсесянДиана Мовсесян    
ВГУ, Элементарное педагогика и методология, 4-ый курс 

 
РРРРезюмеезюмеезюмеезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: поэзия, методическая цепочка, лирическое 
стихотворение, эпическое стихотворение, беседа-обсуждение, проверка 
восприятия содержания 

1. Восприятие стихотворения детьми во многом зависит от 
подготовительной работы, проделанной педагогом. 

2. Дети легче понимают эпические стихотворения. 
3. Большинство учеников начальной школы не читают стихи в 
свободное время. 

4. Только 60-70 % детей понимают философский смысл 
стихотворения, 30-40 % подходят к нему, нет детей, которые вообще 
не понимают. 

 
    
    

STUDYING POETRY IN ELEMENTARY SCHOOLSTUDYING POETRY IN ELEMENTARY SCHOOLSTUDYING POETRY IN ELEMENTARY SCHOOLSTUDYING POETRY IN ELEMENTARY SCHOOL    EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL 
ANALYSIS OF FEATURESANALYSIS OF FEATURESANALYSIS OF FEATURESANALYSIS OF FEATURES    

Diana MovsesyanDiana MovsesyanDiana MovsesyanDiana Movsesyan    
VSU, Elementary Pedagogy and Methodology, 4th course 

 
SSSSummaryummaryummaryummary    

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: poetry, methodological chain, lyric poem, epic poem, 
conversation-discussion, content perception test 

1. The perception of the poem by children largely depends on the 
preparatory work done by the teacher. 

2. Children understand epic poems more easily. 
3. Most elementary school students do not read poetry in their spare time. 
4. Only 60-70% of children understand the philosophical meaning of the 
poem, 30-40% approach it, there are no children who do not understand 
it at all. 
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ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ    ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ    ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ    
ՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑ    ԼԵԶՎԻԼԵԶՎԻԼԵԶՎԻԼԵԶՎԻ    ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ    ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻՆԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻՆԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻՆԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻՆ    

    
ԿարլենԿարլենԿարլենԿարլեն    ՆազարյանՆազարյանՆազարյանՆազարյան        

ՀՊՄՀ,  Հայոց լեզու և գրականություն, 4-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ. դոցենտ ԱԱԱԱ....    ՅուզբաշյանՅուզբաշյանՅուզբաշյանՅուզբաշյան    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . քերականություն, ուսուցում, մտածողություն, 

դասագործընթաց, հմտություն, մեթոդ, նախագիծ 
Արդի աշխարհում ուսուցման գործընթացը կարևորագույն խնդիր է, 

որի արտահայտությունն ու իրականացման ձևերը եղել և մնում են 
որպես առաջնային հարցադրումներ, որոնք այժմ ուղղված են 21-րդ դարի 
մարդուն, որը ապրում է ներկայում և իր ընկալումներն ու աշխար-
հայացքը մեծապես ձևավորում կրթական միջավայրում՝ նորի համա-
դրմամբ ու ավանդականի արժեբանմամբ։ «Երբ ուսուցիչը հարցնում է 
աշակերտին՝ «Ի՞նչ է քերականությունը», աշակերտը պատասխանում է․  
«Քերականությունը այն գիտությունն է, որ սովորեցնում է զանազանել 
դատարկ բառերը լիքը բառերից» [1, 4-5]:  

Ճիշտ է նկատված, որ «քերականությունը կառուցում է իմաստա-
վորված լեզու» [2, 143], հետևաբար նրա ուսուցումը առաջին հերթին ձևա-
վորում է գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք, զարգացնում հաղորդակցա-
կան հմտություններ ու դառնում խթան՝ մտածողության զարգացման հա-
մար։  

Քերականության դասավանդումը արդի դպրոցում ունի ռազ-
մավարական կոնկրետ նշանակություն, առանց որի «դժվար է հասկանալ 
լեզվի կուռ, իմաստավորված բնույթը, հետևաբար քերականությունը 
իսկապես ծառայում է իբրև լեզվի ստեղծագործ կառուցող, լեզվի 
ճարտարապետ» [2, 147]:  

Եթե առաջնորդվելու լինենք լեզվաբան, մեթոդիստ Ա. Ղարիբյանի 
մոտեցմամբ, համաձայն որի՝ «լեզուն և մտածողությունը միմյանցից 
անանջատելի և անբաժանելի են» [2, 157], ուրեմն պետք է նկատենք նաև, 
որ քերականության պարագային գործ ունենք մի այնպիսի գիտության 
հետ, որը վերացարկված է, ինչն էլ էապես բարդացնում է ուսուցման 
ընթացքը։  

«Երեխայի մտածողությունը կոնկրետ է,– նկատում է մեթոդիստ 
Ս. Գյուլբուդաղյանը,– նա ուզում է իմանալ, թե ինչու է սովորում քերակա-
նության այս կամ այն կարգը, ձևը» [3, 165]։  
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Դասի ընթացքում աշակերտը արդարացիորեն փորձում է հասկա-
նալ, թե ինչու է անցնում քերականական այս կամ այն կարգը, իսկ քերա-
կանական գիտելիքներ ստանալու արդյունքում նաև կարող է մտածել, թե 
ինչու է ուսումնասիրում, օրինակ, գոյականի թիվը, որից հետո նաև՝ ինչու 
են թիվ հասկացությանն անդրադառնում մի քանի քերականական իրո-
ղություններում, ինչպես՝ գոյական, դերանուն, բայ խոսքի մասերում։ Եթե 
գործ ունենք լեզվական վերացարկված իրողությունների հետ, նշանա-
կում է դասավանդման ամբողջ ընթացքում պետք է ձգտել նյութի գործնա-
կան ուսուցման՝ միաժամանակ հաշվի առնելով սովորողների տարի-
քային շեմը՝ ելնելով մտածական առանձնահատկություններից1։ 

Քերականության ցանկացած իրողություն դասվանդելիս պետք է 
ուշադրություն դարձնել երեխայի ընկալման առանձնահատկություննե-
րին այն իմաստով, որ ընդունակությունը առաջին հերթին մարդու 
ներքին ունակությունն է, ուրեմն «ուսուցման սպասվող արդյունքն ստա-
նալու համար աշակերտներին խնդիրներ առաջադրելիս պետք է հաշվի 
առնել նրանց փորձն ու մակարդակը, նրանց հոգեկանի առանձնահատ-
կությունները, մասնավորապես յուրացման հոգեբանական առանձնա-
հատկությունները» [4, 7]։  

Թերևս սխալված չենք լինի՝ ասելով, որ քերականության ուսուցման 
ընթացքում ժամանակակից մոտեցումները պետք է լուծեն ձևի և բովան-
դակության հիմնահարցը դասավանդման ուղիները պետք է ընտրվեն 
այնպես, որ բովանդակությունից բխի ձևը և ոչ թե հակառակը:  

Դեռևս անցյալ դարի 80-ական թվականներին անվանի մեթոդիստ 
Ս. Գյուլբուդաղյանը, խոսելով քերականության դասավանդման մասին, 
վերջինիս յուրացման ցածր մակարդակի պատճառ է համարում ծրագրի 
ծավալն ու թեմաների չոր ու ցամաք մատուցումը [3, 169]։ Եթե հաշվի առ-
նենք, որ «չոր ու ցամաք» ցանկացած երևույթ դատողությունների տեղիք 
չի տալիս, հետևաբար անվարան ենք քննադատելու Ս. Գյուլբուդաղյանի՝ 
ուսուցման ընթացքը «մատուցում» բառով որակելու քայլը։  

Այսօր էլ քերականության ուսուցանման ընթացքը շատ հաճախ սահ-
մանափակվում է դասագրքային օրինակներով, սահմանումների անգիր 

                                                           
1 Այս առումով Ա.Պետրովսկին մեջբերում է. «Հասկանալ նյութը նշանակում է 

իրերն ու երևույթները կապել  միմյանց, ինչպես նաև նախկինում կուտակած 
փորձի ու գիտելիքների հետ։ Մտածել նշանակում է այդ կապերը օգտագործել 
որոշակի խնդիրներ լուծելու համար»։ Տե՛ս Ա. Վ. Պետրովսկի, Տարիքային և ման-
կավարժական հոգեբանություն, Եր., Լույս, 1977, էջ 284-285։  
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հանձնարարություններով և թեմաների հպանցիկ, կշռադատման 
չհասցնող պլաններով։ Համաձայն ենք Ս. Գյուլբուդաղյանի այն դիտարկ-
մանը, ըստ որի՝ «քերականության դասագիրքը դպրոցներում օգտագործ-
վում է ավելի շատ իբրև կանոնների գիրք, քան վարժությունների» [3, 169]։  

Մեթոդիստը ժամանակին նկատել է, որ «քերականության ուսուցումը 
մեր դպրոցներում իր շատ կողմերով դեռ մնում է մի տեսակ ինքնա-
նպատակ՝ կտրված կենդանի խոսքից, գեղարվեստական խոսքից» [3, 168]։ 

Նա քերականության դասավանդման ընթացքում իբրև հիմնային 
նպատականեր ընդգծում է մի քանիսը․ դրանք խմբավորելով՝ ունենում 
ենք հետևյալ պատկերը հանրակրթության եռաստիճան համակարգի 
միջին օղակի (4-ից 9-րդ դասարաններ) համար՝ 

1. ընթերցանության կարողությունների զարգացում, 
2. պատմողական խոսքի բարելավում, 
3. հաղորդակցական հմտությունների (գրավոր և բանավոր) ձևա-
վորում և զարգացում, 

4. բառապաշարի և ոճական հնարների հարստացում։ 
Միջին դպրոցում կարևորվում է քերականական իրողությունների 

գործնական ուսուցումը՝ դասավանդման ընթացքում մեծապես կիրա-
ռելով առածներ, ասացվածքներ, դարձվածքներ, ինչպես նաև ընթերցա-
նության համար նախատեսված բնագրեր։ Ուսուցումը հարկավոր է կազ-
մակերպել այնպես, որ քերականական գիտելիքները դառնան աշակեր-
տինը՝ ապահովելով նյութի ուսուցման գործնական նշանակությունը։ 

 «Դասը պետք է լինի զգացմունքային, հետաքրքրություն առաջացնի, 
ուսման նկատմամբ դաստիարակի գիտելիքների պահանջարկ» [5, 14], 
հետևաբար ուսուցման գործընթացում կարևորում ենք գիտելիքահենու-
թյունը, մատչելիությունն ու իմացական խորքը։  

Միջին դպրոցում քերականություն դասավանդելիս որպես առաջնայ-
նություն ընդգծենք կապակցված խոսքի ձևավորումը, ստեղծագործական 
կարողությունների զարգացումն ու այն համալիր մոտեցումները, որոնք 
նպաստում են բառը ոչ միայն պատկերով մտապահելուն, այլև զգալուն ու 
ճանաչելուն։  

Արդի դասագրքերի մեջ տեղ գտած վարժություններում սակավ չեն 
այն օրինակները, որոնցում սովորողի առջև դրված կլինի որոշակի 
խնդիր, բայց և այստեղ գործ ունենք պրոբլեմի և թեմայի անհամաչափ 
կիրառությունների հետ։ Թեման տրվում է տարողունակ կերպով, սակայն 
զգալիորեն քիչ են այն վարժությունները, որոնք լեզվական որևէ իրո-
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ղության յուրացման ընթացքը սովորողի համար կդարձնեն ինչու-ների 
աշխարհ և կզարգացնեն նրա տրամաբանական մտածողությունը։ Եթե 
հետևենք այն մտքին, թե «մտածողությունը սկսվում է այնտեղ, որտեղ կա 
հարց, խնդիր, պրոբլեմ, անհայտը գտնելու անհարժեշտություն» [6, 23], 
ուրեմն քերականության դասավանդման ընթացքում պետք է կիրառել 
այնպիսի վարժություններ, որոնց միջոցով սովորողը կբացահայտի ոչ 
միայն ընկալման իր կարողությունները, այլ նաև կմտածի, կդատի, 
կստեղծի։ Քերականության դասավանդման արդյունքում սովորողները 
տարորոշում են լեզվական իրողությունները, յուրացնում լեզվական բա-
նաձևումները և լեզուն դարձնում իրենցը, այսուհանդերձ, քերականու-
թյան ուսուցումը «մշակում է աշակերտի մտածողությունը, զարգացնում է 
նրա մտածելու կարողությունը և մի նոր աստիճանի վրա է բարձրացնում 
նրա միտքը» [2, 169]։  

Քերականական գիտելիքներ աշակերտը ձեռք է բերում հանրակր-
թության բոլոր երեք աստիճաններում։ Սկսած տարրական դպրոցից՝ 
երեխան ծանոթ է պարզ նախադասությանն ու գիտակցում է նախադա-
սության կառուցվածքը։ Միջին դպրոցում սովորողը համալրում է իր 
քերականական գիտելիքները՝ միաժամանակ զարգացնելով կապակցված 
խոսք ձևավորելու կարողությունները, ավագ դպրոցում, սակայն, քերա-
կանության ամեն մի կարգ ներկայացվում է գիտական հետևություններ 
կատարելու հնարավորությամբ։ 

Այսպիսով, միջին դպրոցում քերականության ավանդման գործընթա-
ցում առանձնացնում ենք հետևյալ նպատակները՝ 

1. գրագետ խոսքի (բանավոր, գրավոր) ձևավորում 
2. մտածողության զարգացում, 
3. ստեղծագործական կարողությունների խթանում  
4. համագործակցային կարողությունների զարգացում։  
Առաջադրված նպատակներին հասնելու համար առաջարկում ենք 

ուսուցման հետևյալ համակարգերն ու ձևերը քերականական այս կամ 
այն թեման դասավանդելիս՝ 

1. մանկավարժական նախագիծ2, 
 

                                                           
2 Մանկավարժական նախագծային ուսուցման մեթոդը ուսման հատուկ եղա-

նակ է, որը կենտրոնանում է որևէ խնդրի շուրջ։ Նախագծային ուսուցման մասին 
ավելի մանրամասն տե՛ս  «101 գաղափար նորարարական մեթոդներ կիրառող 
ուսուցիչների համար», Բուդապեշտ, 2006, էջ 15-16։  
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2. զարգացնող (ձևավորող) ուսուցման տեսություն3,  
3. խաղային գործունեություն4։     
ՄանկավարժականՄանկավարժականՄանկավարժականՄանկավարժական    նախագիծ։նախագիծ։նախագիծ։նախագիծ։    Ուսուցման նախագծային մեթոդը 

լայն առավելություններ ունի։ Հայոց լեզվի դասավանդման համատեքս-
տում այս մեթոդը կարելի է կիրառել այն դեպքերում, երբ առաջադրում 
ենք կոնկրետ խնդիր, որի լուծմանը հասնելու համար ուսուցիչը դառնում 
է դասավանդող-խորհրդատու։ Կենտրոնում սովորողի անձն է, նրա 
հետաքրքրությունների շրջանակը։ 

Ներկայացնում ենք նախագծային ուսուցման երկու օրինակ՝ անհա-
տական և խմբային։ Անահատական նախագծի դեպքում կարևորում ենք 
աշակերտի ստեղծագործական, վերլուծական կարողությունների զար-
գացումը, ինչպես նաև նրան մղում սոցիալական ակտիվության՝ առաջա-
դրված խնդիրը համակողմանիորեն լուծելու և ներկայացնելու համար։ 
Խմբային նախագծի պարագային սովորողներին տրվում է որևէ խնդիր, 
դասարանի հետ կազմվում է այդ խնդրի լուծմանն ուղղված նախագիծը։ 
Երկու դեպքում էլ աշխատանքների համար սահմանվում են վերջնաժամ-
կետներ։ Խմբային նախագիծը իրականացվում է 7-րդ դասարանում 
«Գոյական» թեման ուսումնասիրելիս։ Դասարանը բաժանվում է 4 խմբի` 
յուրաքանչյուր խմբում 5-6 աշակերտ։ Խմբերի համար սահմանվում է 
խնդիրը, ապա ներկայացվում նախագիծը (տե՛ս՝ «Խմբային նախագծի 
օրինակ»)։ Խմբային նախագծման նպատակն է ծանոթանալ ժամանակա-
կից հայոց լեզվի բնիկ բառերին, ճանաչել բառարանները, սովորել օգտվել 
դրանցից, արժևորել հայոց լեզվի դարձվածքային միավորները, զատորո-
շել գոյականները, միջառարկայական կապերով զարգացնել սովորող-
ների մտածողությունը, ստեղծել սեփական տեքստ։ Կարծում ենք՝ խմբա-
յին նախագծման մեր օրինակը բնորոշ է 7-րդ դասարանին, քանի որ այս 
տարիքային խմբում կարևոր է աշակերտներին թիմային աշխատանք-
ներում ինտեգրվելու մշակույթին ծանոթացնելը։ 

                                                           
3 Զարգացնող ուսուցման տեսությունը կրթական տեխնոլոգիա է. այն ուղղված 

է սովորողների շրջանում մտածողության գործընթացների ձևավորմանը։ 
Ուսուցման այս տեսության մասին մանրամասն տե՛ս В. В. Давыдов, О понятии 
развивающего обучения, Томск, «Пеленг», 1995, стр. 8-43:  

4 Խաղային գործունեությունը գործունեության տեսակ է, որի դրդապատճառը 
ոչ թե նյութական արդյունքը և օգուտ ստանալն է, այլ հաճելի ապրումները, 
ընդունակությունների մարզումը, սոցիալական կապերի ստեղծումը և շրջապա-
տող աշխարհի վրա ներգործելու ձգտումը։ Մանրամասն տե՛ս Ա. Ա. Նալչաջյան, 
Հոգեբանական բառարան, Եր., «Լույս», 1984, էջ 240։  
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ԽմբայինԽմբայինԽմբայինԽմբային    նախագծինախագծինախագծինախագծի    օրինակօրինակօրինակօրինակ    
 

Խնդիր 1 Խնդիր 2 Խնդիր 3 Խնդիր 4 
Գործողություն 1 

Որոնել մարդու 
մարմնի մասեր, 
թիվ, չափ ցույց 
տվող, 
կենդանիների 
անուններ 
մատնանշող 20 բառ։  

Որոնել երկիր, 
պետություն, 
զենք, 
մետաղներ, 
հանքեր 
նշանակող 20 
բառ։  

Որոնել անասնա-
պահությանը, 
գյուղատնտեսու-
թյանը վերա-
բերող 20 բառ։  

Որոնել արհեստին, 
արվեստին, 
կենցաղին 
վերաբերող 20 բառ։  

Գործողություն 2 
Դարձվածաբանակ
ան բառարանից 
փնտրել և գտնել 
կենդանիների 
անուններով, 
մարդու մարմնի 
մասերով, թիվ, չափ 
ցույց տվող 
բառերով կազմված 
նվազագույնը 10 
դարձվածք և 
ներկայացնել դրանց 
բացատրությունը։  
 

Դարձվածա-
բանական 
բառարանից 
փնտրել և 
գտնել երկիր, 
պետություն, 
զենք, 
մետաղներ 
ցույց տվող 
բառերով 
կազմված 
նվազագույնը 
10 դարձվածք և 
ներկայացնել 
դրանց 
բացատրու-
թյունը։  

Գրել սիրելի 
գույնը և 
հայթայթել 
տեղեկություններ 
այդ գույնի 
ծագման և 
խորհրդանշական 
արժեքի մասին։  

Համացանցից 
որոնել և դուրս գրել 
աշխատանքի և 
արհեստների 
մասին հայկական 
առածներ՝ 
ընդծելով 
գոյականները։  

Գործողություն 3 
Համացանցից 
որոնել 
տեղեկություններ 
հայոց լեզվի բնիկ 
բառերի մասին։  

Համացանցից 
որոնել 
տեղեկու-
թյուններ 
ոսկու, 
արծաթի և 
երկաթի 
մասին։  

Աշխարհագրու-
թյան դասագրքից 
ընթերցել 
«Գյուղատնտեսու
թյուն» թեման և 
դուրս գրել  
գյուղատնտեսու-
թյանը 
վերաբերող 
գոյականներ։  

Հայոց պատմու-
թյան դասագրքից 
ընթերցել «Ճարտա-
րապետությունը և 
արվեստը» թեման։ 
Դուրս գրել բոլոր 
այն բառերը, որոնք 
վերաբերում են 
ճարտարապետու-
թյանն ու արվես-
տին։  
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Խնդիր 1 Խնդիր 2 Խնդիր 3 Խնդիր 4 
Գործողություն 4 

Կենսաբանության 
դասագրքից որոնել 
տեղեկություններ 
ուսի, մեջքի, ձեռքի, 
ոտքի կենսաբա-
նական կառուց-
վածքի մասին։  

Բառարաննե-
րից օգտվելով՝ 
գտնել 
Հայաստան և 
հայ բառերի 
այլ անվանում-
ներ։  

Ներկայացնել 
ընտանիքի 
անդամներից 
որևէ մեկի 
բառապաշարում 
ամենից հաճախ 
կիրառվող 5 
գոյական։ 
Միավորելով 
բոլոր 
գոյականները՝ 
հորինել 
պատմություն։  

Լուսանկարել 
բնակավայրի 
խաչքարերն ու 
պատմամշակու-
թային կոթողները և 
ներառել 
գրքույկում որպես 
նախագծի սկիզբ։ 
Հայթայթել կարևոր 
տեղեկություններ 
այդ արժեքների 
մասին և գրառել։  

 
Խմբերը մեկ շաբաթ ժամանակահատվածում կատարում են իրենց 

առաջադրված խնդիրը՝ գործողությունների ներկայացված հաջոր-դակա-
նությամբ։ Յուրաքանչյուր խումբ աշխատանքն ամփոփում է նկարազարդ 
գրքույկում, իսկ հեռավար ուսուցման դեպքում պատրաստում են տեսա-
սահիկ: 

Անհատական նախագծային ուսուցում առաջարկում ենք իրակա-
նացնել 8-րդ դասարանում։ Մինչ շարահյուսական գիտելիքներին անց-
նելը՝ տարիքային այս խմբի համար նախատեսում ենք անհատական նա-
խագծի տարբերակներ, որոնց միջոցով կբացահայտվեն սովորողի աշ-
խարհընկալումը և լեզվամտածողությունը, կզարգանա նրա խոսքը, ձեռք 
կբերի ինքնատիրապետում, բարդությունները ինքնուրույնաբար հաղթա-
հարելու կարողություններ։ Ի տարբերություն խմբային նախագծի՝ այս 
դեպքում սովորողներն իրենք են ընտրում նախագծի թեման և կազմում 
քայլաշար։ Ուսուցիչը միայն առաջարկում է նախագծի թեմաները, իսկ 
քայլաշարի ստեղծման ժամանակ նա որևէ մասնակցություն չի ցուցաբե-
րում (տե՛ս. «Անհատական նախագծի օրինակ 1»)։ Հետևյալ նախագծի 
իրագործմամբ՝ մեր առաջնային նպատակն է պարզել քերականական 
իրողությունների հանդեպ սովորողի վերաբերմունքը, առաջացնել հետա-
քրքրություն հայոց լեզվի քերականության նկատմամբ, ինչպես նաև ձևա-
վորել ժամանակը ճիշտ տնօրինելու և ներկայացման կարողություններ։ 
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ԱնհատականԱնհատականԱնհատականԱնհատական    նախագծինախագծինախագծինախագծի    օրինակօրինակօրինակօրինակ    1111 
Նախագծի անվանում Գործողություն ցույց տվող բառերը իմ շրջապատում 
Նախագծի մասնակից Աշակերտի ազգանուն, անուն  
Կատարման 
ժամանակացույց  

Առաջին շաբաթ՝ նյութերի հավաքագում 
Երկրորդ, երրորդ շաբաթ՝ նյութերի համակարգում 
Չորրորդ շաբաթ՝ հոլովակի պատրաստում 

Նախագծի նպատակ  Ներկայացնել ինձ շրջապատող մարդկանց 
բառապաշարում հանդիպած գործողություն ցույց տվող 
բառերը, նրանց ձևային յուրահատկությունները, կրած 
փոփոխությունները 

Կատարման ընթացք  Կատարել սոց․ հարցում և պարզել բայերի 
գործածության շրջանակը, պատրաստել քարտեր և գրի 
առնել բայերի հետաքրքիր գործածության դեպքեր 

Նախագծի ափոփում և 
ներկայացում 

Ներկայացնել՝ պատրաստելով 5 րոպեանոց հոլովակ 

 
Անհատական նախագծի մեկ այլ տարբերակ առաջարկում ենք իրա-

կանացնել 9-րդ դասարանում «Երկխոսություն» թեման ուսումնասիրելիս 
(տե՛ս՝ «Անհատական նախագծի օրինակ 2»)։ Պետք է նշենք, որ այս պա-
րագայում աշակերտը տևական ժամանակ ուսումնասիրում է խոսքային 
միջավայրը և կատարում եզրահանգումներ։ Նա ինքն է ընտրում խոսքա-
յին միջավայրը, ինքն է առաջադրում նպատակները և որոշում ներկայաց-
ման ձևը։ Ուսուցիչը դառնում է խորհրդատու։ Տվյալ դեպքում մենք առա-
ջարկում ենք անհատական նախագծի մեկ օրինակ ևս՝ իբրև խոսքային 
միջավայր ընդունելով ուսուցչական միջավայրը։ Այս նախագիծը կարելի 
է առաջարկել միաժամանակ մի քանի աշակերտների։ Կարծում ենք, որ 
նախագծի այս օրինակը, քերականական գիտելիքներից զատ, կնպաստի 
սովորողների լեզվական մշակույթի կատարելագործմանը՝ վերանայելով 
աշակերտ-ուսուցիչ, ուսուցիչ-ուսուցիչ երկխոսությունը։        
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ԱնհատականԱնհատականԱնհատականԱնհատական    նախագծինախագծինախագծինախագծի    օրինակօրինակօրինակօրինակ    2222 
Նախագծի անվանում  Զրույց ուսուցչի հետ 
Նախագծի մասնակից  Աշակերտի ազգանուն, անուն  

Կատարման 
ժամանակացույց  

Վեց ամիս  

Նախագծի նպատակ Բացահայտել ուսուցիչների շրջանում տեղի ունեցած 
հետաքրքիր երկխոսությունները, ցույց տալ դրանցում 
եղած լեզվական առանձնահատկությունները, ինչպես 
նաև ուսուցչի խոսքում հաճախ հանդիպող բառերը 

Կատարման ընթացք Ժամանակ առ ժամանակ հայոց լեզվի դասերին 
հրավիրել այլ առարկաների ուսուցիչների, զրուցել 
նրանց հետ, ընթացքում գրի առնել 
երկխոսությունները, ապա ամփոփել, պատրաստել 
կարճատև հոլովակներ և հարցեր տալ ուսուցիչներին 

Նախագծի ամփոփում և 
ներկայացում 

Ցուցադրել արդյունքները՝ հրավիրելով նաև 
ուսուցչական կազմին  

    
ԶարգացնողԶարգացնողԶարգացնողԶարգացնող    ((((ձևավորողձևավորողձևավորողձևավորող) ) ) ) ուսուցում։ուսուցում։ուսուցում։ուսուցում։    Միջին դպրոցի 9-րդ դասարա-

նում, երբ սովորողների մոտ ձևավորված են քերականական գիտելիքներ, 
առաջարկում ենք դասի այնպիսի նմուշօրինակ, որը կարող է զարգացնել 
նրանց հակադրմամբ ու համադրմամբ մտածելու կարողությունը։ Դասը 
կառուցվում է ինչպես ներառարկայական, այնպես էլ միջառարկայական 
կապերով։ Թեև 8-րդ և 9-րդ դասարանների հայոց լեզվի ծրագրով սովո-
րողները ձեռք են բերում առավելաբար շարահյուսական գիտելիքներ, 
այսուհանդերձ, կարծում ենք՝ 9-րդ դասարանում նպատակահարմար է 
բարդ նախադասություն անցնելուց առաջ կատարել կրկնություն։ 

Դասի մուտքը կազմակերպվում է այնպես, որ սովորողները միան-
գամից չհասկանան, թե ինչի մասին է լինելու ուսումնասիրվող նյութը․ 
սա մեծապես նպաստում է միջին դպրոցում համագործակցային դասի 
կառուցմանը։ Ուսուցիչը գրատախտակին գրառում է Պյութագորասի 
հետևյալ հայտնի միտքը․ «Աշխարհում չկա ոչինչ՝ բացի գեղեցիկից, 
գեղեցիկի մեջ չկա ոչինչ՝ բացի ձևից…»։    Առաջարկում է երկու րոպե 
մտածել գրառված մտքի շուրջ, որից հետո տետրերում գրառել այն թիվը, 
որը, ըստ իրենց, ամենից գեղեցիկն է աշխարհում։ Աշխատանքը ավար-
տելուց հետո սովորողները և ուսուցիչն էլ նրանց հետո մտովի պատկե-
րացնում են, թե հատկապես ինչ ձև ունի իրենց գրառած թիվը և ինչի է 
նման։ Աշխատանքը կատարելուց հետո աշակերտներից որևէ մեկը 
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մոտենում է գրատախտակին և գրառում մի քանի բնական թիվ։ Դասա-
վանդողը սովորողների ուշադրությունն է հրավիրում թվերին և ասում 
հետևյալ միտքը․ «Բնական թվերն ստեղծել է Աստված, իսկ մյուսներն 
արդեն մարդու ձեռքի գործն են» (Կումեր): Հետևյալ մեջբերման շուրջ 
ուսուցիչը կազմակերպվում է քննարկում։ Իմաստի ընկալումը կազմա-
կերպում ենք այսպես․ ուսուցիչը գրատախտակին գրում է զրո թիվը, իսկ 
նրա կողքին բառեր՝ ուղիղ ձևով, օրինակ՝ քար, դուռ, տուն, սար և այլն։ 
Աշակերտներին առաջարկում է մտածել, թե ինչպիսի կապ են տեսնում 
զրոյի և նշված բառերի միջև, ինչպես նաև կազմել տասնյակ և հարյուր-
յակ։ Ուսուցիչը սովորողներին հորդորում է կազմած թվերը ավելեցնել 
մեկով․ նրանք կտեսնեն, որ այդպես կարող են շարունակ ավելացնել։ 
Նկատում ենք, որ թվի միջոցով ավելացնում ենք քանակությունը մեկով, 
բայց դա այդպես է մաթեմատիկայում։ Ասվածը հիմնավորելու համար 
դասավանդողը գրատախտակին գրառում է հետևյալ բառերը՝ «աթոռ», 
«ես», «նստել»։ Նախ սովորողները ասում են տվյալ բառերի խոսքիմասա-
յին պատկանելությունը, ապա ուսուցիչը հորդորում է սովորողներին 
բառերը փոփոխել այնպես, որ ստացվի նախադասություն։ Աշակերտները 
կկազմեն «Ես նստում եմ աթոռին» նախադասությունը։ Ուսուցիչը հորդո-
րում է սովորողներին մաթեմատիկական օրինակով քանակությունը 
ավելացնել մեկով։ Աշակերտները կստանան «Մենք նստում ենք աթոռ-
ներին» նախադասությունը: 

Ներկայացվում են մի քանի նախադասություններ, որոնցում ենթա-
կաները պետք է փոխարինել համարժեք դերանուններով  

Ես և Աննան շրջում էինք գետի ափին։ // Մենք շրջում էինք գետի 
ափին։ 

Դու և Արամը զբոսնում եք այգում։ // Դուք զբոսնում եք այգում։ 
Նա և Լիլիթը շրջանցեցին փողոցը։ // Նրանք շրջանցեցին փողոցը։ 
Ինքը և նրան հանդիպած գրավաճառը գոհ էին արդյունքից։ // Իրենք 

գոհ էին արդյունքից:  
Ուսուցիչը գրատախտակին գրում է նախադասություններ՝ բաց 

թողնելով տվյալ նախադասությունների ենթական։ Մինչ աշխատանքը 
կատարելը՝ նա սովորողների ուշադրությանն է հրավիրում բայերի 
դեմքին և թվին. 

…. հեգնում են, …. ափսոսում, որ … քո մասին հաճախ եմ խոսում։ (Հ. 
Սահյան)  

…. տառապանքով ձեռքդ ես պարզում, … բռնում եմ այն ու համ-
բուրում։ (Վ. Տերյան)  
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…. կորչում է սև ու լաջվարդ մասուրով պատած թփերի արանքում։ 
(Ս. Խանզադյան)  

Դասի ավարտին գրատախտակին պատկերվում է քառաբաժան5 
«Լեզվի ծագում», «Թվի ծագում», «Թիվը լեզվում», «Թիվը մաթեմատիկա-
յում» գլխաբառերով։ Ուսուցիչը հորդորում է մտածել և կետերով գրառել, 
թե ինչի համար են ծագել լեզուն և թիվը, ապա նաև նշել, թե դրանք ինչ-
պես են դրսևորվում համապատասխան գիտություններում։        

ԽաղայինԽաղայինԽաղայինԽաղային    ուսուցում։ուսուցում։ուսուցում։ուսուցում։    Քերականական իրողությունների դասավանդ-
ման ընթացքում խաղի հիման վրա ձևավորված մեթոդները ունեն էական 
նշանակություն։ Կրթական չափորոշիչներով ուսումնական գործընթացի 
անհատական, խմբային և զույգերով գործունեության տեսակների կողքին 
տեղ է հատկացված նաև խաղային գործունեությանը[7, 17-19]։ Խաղային 
ուսուցում իրականացնելիս կարևորվում են ազատ ու անկաշկանդ 
շփումը, փոխադարձ հարգանքը, սահմանված կանոնների պահպանումը, 
ինքնարտահայտվելու, սեփական կարողությունները դրսևորելու 
ձգտումը և հնարավորությունը, ստեղծագործական երևակայության 
դրսևորումը [7, 19]։ Խաղալով մտածում է ոչ միայն կրտսեր, այլ նաև 
միջին դպրոցականը, ուստի և հայոց լեզվի քերականության ուսուցման 
ընթացքում առաջարկում ենք խաղի մի օրինակ, որը մշակել ենք՝ 
օգտվելով լիմերիքներից, որոնց կառուցման մասին հանգամանորեն 
նշում է Ռոդարին իր հայտնի գրքում [8, 50]։ Խաղային այս աշխատանքի 
միջոցով միջին դպրոցականը քերականական այս կամ այն երևույթի 
հանդեպ գիտական նյութի յուրացումից հետո դրսևորում է երևակա-
յական, ստեղծագործական մոտեցում։ Այս օրինակով դասավանդում 
կարելի է իրականացնել քերականության տարբեր երևույթներ ուսումնա-
սիրելիս։ Մեր առաջարկած օրինակը վերաբերում է 7-րդ դասարանին, 
թեման՝ «Գոյական»։ 

Խաղը բաղկացած է իրար հաջորդող չորս գործողություններից։ Դա-
սարանը բաժանվում է 4 խմբի՝ յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկվելով 4 
աշակերտ։ Խմբի յուրաքանչյուր անդամ ունենում է իր նշանակությունը 
գոյականի այս կամ այն կարգի կառուցման գործում։  

Խաղի ընթացքը։ Սովորողները արդեն յուրացրել են «Գոյական» 
թեման և ծանոթ են հատուկ և հասարակ, իրանիշ և անձնանիշ գոյական-

                                                           
5 Այս մեթոդի կիրառման և նրա յուրահատկությունների մասին տե՛ս Սարու-

խանյան Ս. և ուրիշներ, Ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, վարժություններ, 
Վանաձոր, 2009, էջ 119-121։  
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ներին։ Ուսուցիչը ներկայացնում է 4 քայլից բաղկացած գործողություն-
ների հաջորդականությունը. 

I գործողություն – հատուկ, հասարակ, անձնանիշ և իրանիշ գոյա-
կաններից որևէ մեկը ընտրել և դարձնել կերպար։  

II գործողություն – նշել կերպարի բնավորության գիծը՝ արտա-
հայտված գործողությամբ։ 

III գործողություն – գործողության իրականացում։  
IV գործողություն – վերջին մակդիրի ընտրություն։ 
Խմբի ներսում ամեն մի անդամ ընտրում է որևէ գործողություն, որի 

պատասխանատուն ինքն է։ Առաջին խմբին որպես կերպար տրամադր-
վում է անձնանիշ գոյականը։ Առաջին գործողության պատասխանատուն 
պետք է ներկայացնի կերպարին, ինչպես օրինակ՝ «Մի բառ է ու միշտ 
անձ է», երկրորդ գործողության պատասխանատուն կազմում է կերպարի 
բնավորության գիծը, որն արտահայտում է գործողությամբ, ինչպես 
օրինակ՝ «Տարբերվում է իրերից նա», երրորդ գործողության պատաս-
խանատուն իրականացնում կամ շարունակում է արդեն ասված գոր-
ծողությունը՝ «բայց դե նա անձ է, անձ», իսկ ահա վերջին՝ չորրորդ գոր-
ծողության պատասխանատուն ընտրում է մակդիրը, ինչպես՝ «խորն է ու 
պայծառ»։ Աշխատանքի ավարտին ամեն մի խումբ ներկայացնում է սե-
փական լիմերիքը։ 

«Բառապաշարը խոսքի համար միայն շինանյութ է, դեռ շենք, կա-
ռույց չէ։ Պետք է կարողանալ այդ շինանյութը համապատասխան մշակ-
ման ենթարկել, ձևափոխել և ըստ լեզվի կապակցական օրինաչափու-
թյունների միացնել, շենք դարձնել։ Հենց այս կարևոր գործը աշակերտ-
ները սովորում են քերականություն անցնելիս» [6, 119]։ 

Այսպիսով, լեզվական մշակույթի զարգացումը նկատելիորեն կապ-
ված է մտածողության զարգացման հետ, հետևաբար ժամանակակից հա-
յոց լեզվի քերականության դասավանդումը դառնում է խթան աշակերտ-
ների տրամաբանական և վերլուծական մտածողության զարգացման 
գործընթացում։ 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВРАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВРАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВРАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ    
УРОКИ ГРАММАТИКИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКАУРОКИ ГРАММАТИКИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКАУРОКИ ГРАММАТИКИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКАУРОКИ ГРАММАТИКИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА    

ККККарлен арлен арлен арлен ННННазаряназаряназаряназарян        
АГПУ, Армянский язык и литература, 4-ый курс 

 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: грамматика, обучение, мышление, учебный процесс, 
навык, метод, проект 

Изучение грамматики армянского языка в трехуровневой системе 
общего образования имеет ключевое значение в том смысле, что с 
помощью изучения учащиеся овладевают армянским языком, развивают 
письменно-устный язык, навыки, оттачивают способность рассказывать и 
представлять. В статье представлены некоторые вопросы обучения грамма-
тики современного армянского языка. Важны любознательность, научность 
и информативность, у учащихся развиваются навыки сотрудничества и 
умение управлять рабочим временем. 
 
 

DEVELOPMENT OF STUDENTS' THINKINGDEVELOPMENT OF STUDENTS' THINKINGDEVELOPMENT OF STUDENTS' THINKINGDEVELOPMENT OF STUDENTS' THINKING    
ARMENIAN GRAMMAR LESSONSARMENIAN GRAMMAR LESSONSARMENIAN GRAMMAR LESSONSARMENIAN GRAMMAR LESSONS    

KKKKarlenarlenarlenarlen    NNNNazaryanazaryanazaryanazaryan    
ASPU, Armenian Language and Literature, 4th course 

 
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: grammar, education, mentality, teaching process, ability, 
method, project 

Teaching grammar of the Armenian language in the three-stage system of 
general education is of key importance in the sense that through its teaching 
students master the Armenian language, develop written and oral speech, 
acquire communication skills, develop the ability of retelling and representing. 
Some questions of studying the grammar of the modern Armenian language are 
represented in the article. Curousity, scientific and informational nature are 
taken into accout, the students develop cooperation skills and opportunities to 
manage working time in general. 



 

62 

ԱՆԱՆԻԱԱՆԱՆԻԱԱՆԱՆԻԱԱՆԱՆԻԱ        ՇԻՐԱՇԻՐԱՇԻՐԱՇԻՐԱԿԱՑՈՒԿԱՑՈՒԿԱՑՈՒԿԱՑՈՒ    ««««ՏԻԵԶԵՐԱԳԻՏԱԿԱՆՏԻԵԶԵՐԱԳԻՏԱԿԱՆՏԻԵԶԵՐԱԳԻՏԱԿԱՆՏԻԵԶԵՐԱԳԻՏԱԿԱՆ» » » » ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ    
ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    

ՋուլիետաՋուլիետաՋուլիետաՋուլիետա    ՀաջյանՀաջյանՀաջյանՀաջյան    
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 

 մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ԼԼԼԼ....ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . գիտական լեզու, խոսքիմասային պատկանե-

լություն, բայ, ածական, գոյական, գրաբար, բառարան, նշանակություն, 
արտահայտություն: 

Անանիա Շիրակացին միջնադարում հեղինակել է բնագիտական և 
բնափիլիսոփայական բնագրեր՝ հիմնականում շարադրված հունաբան 
հայերենով, որն իր մեջ ամփոփում է բազմաթիվ նոր և անսովոր տեր-
միններ և արտահայտություններ, որոնց մեկնությունը հնարավոր է ներ-
կայացնել միայն գիտական լուրջ վերլուծություն կատարելու կամ զու-
գահեռ օտարալեզու օրինակը համեմատելու միջոցով [2, 4]:  

Շիրակացու գիտաբառ նորաբանությունների մասին ուսումնա-
սիրությունները հայ լեզվաբանության մեջ հազվադեպ են [10, 36], և սույն 
ուսումնասիրության մեջ մենք առանձնացրել ենք «Տիեզերագիտական» 
կոչվող աշխատության մեջ հանդիպած հեղինակային նորաբանութ-
յունները՝ որպես գիտական գրական լեզվի արտահայտման եղանակ, որը 
Անանիա Շիրակացին անվանում է անուանանուանանուանանուան    քերդութիւնքերդութիւնքերդութիւնքերդութիւն: «Տիեզերա-
գիտական» կոչվող երկը կազմված է ընդարձակ և համառոտ խմբագրութ-
յուններից6: 

Կատարելով բնագրի բառապաշարի վերլուծություն և քննություն, 
օգտվելով գրաբարի բառարաններից [5, 6, 7, 9] և ժամանակակից համա-
կարգչային որոնողական ծրագրերից՝ առանձնացրել ենք այն բառերը, 
որոնք եզակի կիրառություններ ունեն Անանիա Շիրակացու «Տիեզերագի-
տական» աշխատության մեջ: Ըստ խոսքիմասային արտահայտության 

                                                           
6 Բնագիրը ներկայացված է ըստ «Մատենագիրք հայոց» հրատարակության: 

Համառոտ խմբագրություն (Յաղագս երկնի) վերահրատարակվում է Ք. Պատկան-
յանի կողմից վենետիկյան ձեռագրերի հիման վրա կազմած բնագիրը (Անանիայի 
Շիրակունւոյ Մնացորդք բանից, էջ 32-64): Ընդարձակ խմբագրություն (Առ 
խոստացեալսն) կազմել է Ա. Աբրահամյանը տես Անանիա Շիրակացի, Տիեզերա-
գիտութիւն եւ տոմար, էջ 1-60 Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռագրերի հիման 
վրա (Ա-ՄՄ ձեռ.թիւ 2180, Բ-ՄՄ ձեռ. թիւ 2762, Գ-ՄՄ ձեռ. թիւ 1979, Դ-ՄՄ ձեռ. 
թիւ 1973, Պ-Ք Պատկանեանի հրատարակած համառօտ խմբագրութիւնը): 
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նորաբանությունները դասակարգվում են բայ, ածական, գոյական տե-
սակներով: 

1. Բայ-նորաբանություններ – Եւ արդ՝ աւելորդ է մեզ վասն նոցա 
յերկարաբանելյերկարաբանելյերկարաբանելյերկարաբանել, լքեալ թողցուք զխոտեալսն և դարձցուք անդրէն ի կէտն 
ահաւոր… [713] նախադասության մեջ բառային նոր տարբերակով է կի-
րառվել երկայնաբանել չեզոք սեռի բայը՝ «Երկարել զբան, շատախօս 
լինել» [ՆՀԲ 357] իմաստով: Վերջինս «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» 
երկում ներկայացված է երկարաբանել տարբերակով [ՆՀԲ 690], որի բա-
ցատրությունը ներկայացված է երկայնաբանելերկայնաբանելերկայնաբանելերկայնաբանել    բառահոդվածում [ՆՀԲ 
687]: Վերջինս տարածված է եղել հայ գիտական գրականության մեջ և 
հանդիպում է «Ճառընտիրք», Խոսրով Անձևացու «Մեկնութիւն  գրոց 
ժամանակագրութեան», Փիլոն Եբրայեցու և այլոց երկերում: 

…եւ երկրիս թարձրահող ծանրութեամբ ի վայր կալով կափչիկափչիկափչիկափչի հողն 
յիրեարս և ճնշի իբր ի մամուլս՝ մանրասիկ խոնաւութիւն ջուրցն ի վեր 
կոյս [716] և եւ երկրիս թանձրութեամբ հողոյն ի վայր գալով՝ կափչիկափչիկափչիկափչի հողն 
յիրեարս և ճնշի իբրև ի մամուլս մանրասիքմանրասիքմանրասիքմանրասիք խոնաւութիւն ջուրցն ի վեր 
կոյս [751] արտահայտությունների մեջ նորաբանություն է կափչիմկափչիմկափչիմկափչիմ բայը, 
որը հեղինակային բառ է համարվում նաև Հ. Աճառյանի «Հայերեն ար-
մատական բառարանում» [ՀԱԲ 562] [1]: Հեղինակը չչչչ    սոսկածանցով չեզոք 
սեռի նորաբանություն է կերտել կափկափկափկափ «փակ, գոց» նշանակությամբ ար-
մատից՝ «սերտ յարիլ. միանալ, մածանիլ, շփիլ» [ՆՀԲ 1080] իմաստով, որը 
երկու դեպքում էլ վերագրվել է հողհողհողհող    իրանիշ գոյական երնթակայի՝ պա-
հանջելով ուժեղ կառավարման եղանակով արտահայտված հանգման 
խնդիր լրացում՝ յիրեարսյիրեարսյիրեարսյիրեարս: 

Ո՞ւմ արդեաւք արեգակնդ տայր լոյս զկէս աւուրն յորժամ ստուերաւն 
զմեզ գիշերացուցանէ..... [718] և ո՞ւմ արդեաւք արեգակն տայր լոյս զկէս 
աւրն, յորժամ ստուերաւն զմեզ գիշերացուցանէգիշերացուցանէգիշերացուցանէգիշերացուցանէ [752] զուգադիր նախա-
դասություններում նորաբանություն է գիշերացուցանեմգիշերացուցանեմգիշերացուցանեմգիշերացուցանեմ պատճառական 
ածանցով բայը՝ վերագրված «արեգակ»»»» իրանիշ    գոյականին՝ «գիշեր 
առնել, խաւարեցուցանել» իմաստով [ՆՀԲ 555]: Նշենք, որ գրական հայե-
րենի պատճառական ածանցով բայերին հիմնականում բնորոշ է լինում 
անձնանիշ ենթակառությունը, սակայն տվյալ դեպքում նորաբանությունը 
գործածվել է ինքնատիպ կապակցման եղանակով՝ պահանջելով իրանիշ 
գոյական ենթակա և անձնանիշ-սեռի խնդիր: 

2. Ածական նորաբանություններ – Եւ է նա մարմին անչարչարելի, 
հուր պարզ, ո՛չ յումեքէ և ո՛չ ոք ի նմանէ, ինքն յինքենէ, ինքն առանձինն 
մարմին անհատ, անտեղիտալի, անկորանալի, անխորշ, անփոթանփոթանփոթանփոթ, 
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անգոգ….. [714] նախադասության մեջ անանանան- նախածանցով կազմված 
հետադաս բազմակիորոշիչների շարքում որպես նորաբանություն է 
առանձնանում անփոթանփոթանփոթանփոթ հատկանիշը՝ «Որ չունի զփոթ ինչ, ողորկ, հարթ» 
[ՆՀԲ 252] իմաստով: 

Եւ ոմանք որպէս քուեայ յերկեռեակյերկեռեակյերկեռեակյերկեռեակ դիմի, և ի միջոցի երկնի 
կառուցեալ՝ սաստկութեան հողմոյ ի ներքոյ մտեալ համբարձեալ ունի 
զերկիր ի վեր [716] արտահայտության մեջ նորաբանություն է «թվական + 
(թվական + ածանց) գոյական» կաղապարով երկեռեակերկեռեակերկեռեակերկեռեակ բարդածանցումը՝ 
«Ուր գոն երկիցս երեք, որպէս վեցկողմեան» [ՆՀԲ 692] իմաստով: Նույն 
բնագրի համառոտ խմբագրության մեջ որպես նորաբանության տար-
բերակ է կիրառվել երկեռակերկեռակերկեռակերկեռակ    բառաձևը՝ …և ոմանք ասացին իբրև զգունտ, 
և ոմանք իբրև զքուէս երկեռակ … [751] արտահայտության մեջ, որ 
Ք. Պատկանեանը փակագծում հարցական նշանով ներկայացրել է 
երկերրեակերկերրեակերկերրեակերկերրեակ տարբերակով [751]: Երկու դեպքում էլ ներկայացված հատ-
կանիշով բնութագրվել է քուեայ // քուէ // կիվոս (κύβος) հունարենից կա-
տարված փոխառությունը՝ «խորանարդ ձև յամենայն կողմանց հաւա-
սար» [ՆՀԲ 692] իմաստով: 

….եւ ընդ անգայտութեան ցան և ցիր հողոյն երկրի խառնեալ 
մանրասիկմանրասիկմանրասիկմանրասիկ    խոնաւութիւն ջուրց…. [716] արտահայտության մեջ նորա-
բանություն է «ածական + գոյական» կաղապարով կազմված մանրասիկմանրասիկմանրասիկմանրասիկ 
բառը, որով բնութագրվել է հողհողհողհող    գոյականը: Գրաբարում սիկսիկսիկսիկ նշանակում 
էր «մօր, տղմուտ ջուր…» [ՆՀԲ 208]: Նորաբանության քքքք    վերջնահնչյունով 
հարանուն-նորակազմությունը հեղինակը գործածել է համառոտ խմբագ-
րության մեջ՝ որպես հողհողհողհողմմմմ գոյականի  հատկանիշ, օրինակ՝ եւ ընդ 
անգայտութիւն ցան և ցիր հողմոց երկրի խառնեալ մանրասիքմանրասիքմանրասիքմանրասիք    
խոնաւութիւն ջուրց [751]. այս դեպքում որպես երկրորդ բաղադրիչ ար-
մատ է գործածվել սիքսիքսիքսիք // սիւքսիւքսիւքսիւք գոյականը: Նոր բառգրքի հեղինակները նո-
րաբանությունը ներկայացրել են որպես բառատարբերակ՝ «որոյ սիկն է 
նուրբ, սկախառն, հիւթաւոր ըստ իմիք, կամ իբր մանարսիք՝ օդով խառն 
հողմախառն» [ՆՀԲ 208] իմաստով: Սակայն իմաստային վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ հեղինակը երկու զուգահեռ նախադասություններում 
փոփոխության ենթարկելով հողհողհողհող և հողմհողմհողմհողմ գոյականները՝ կերտել է երկու 
տարբեր նորաբանություններ: 

Եւ խտանայ երկրային մարմինս ի ներքոյ ջուրցն՝ և լինի սալայատակ 
հաստատրամհաստատրամհաստատրամհաստատրամ անփապելիանփապելիանփապելիանփապելի և անպայթելիանպայթելիանպայթելիանպայթելի [716] և Եւ խտանայ երկրային 
մարմինն ի ներքոյ ջուրցն՝ և լինի սալայատակ հաստատրամհաստատրամհաստատրամհաստատրամ անպախելիանպախելիանպախելիանպախելի 
և անպայթելիանպայթելիանպայթելիանպայթելի [751] արտահայտությունների մեջ նորաբանություն են. 
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▪ հաստատրամհաստատրամհաստատրամհաստատրամ համադասական ներքին հարաբերությամբ կերտ-
ված ածականը՝ «Հաստատուն և տրամ, պինդ, ամուր» [ՆՀԲ 56] 
իմաստով, 

▪ անփապելիանփապելիանփապելիանփապելի    հարածանցումը՝ «Ուր ոչ լինի փապար առնել. Անգծելի, 
անքակ, անքայքայելի…» [ՆՀԲ 251] իմաստով, 

▪ անպայթելիանպայթելիանպայթելիանպայթելի հարածանցումը՝ «Որ ոչ պայթի» [ՆՀԲ 225] իմաստով: 
Ներկայացված զուգադիր նախադասություններում նորաբանութ-

յուններից նույնությամբ չի պահպանվել միայն անփապելիանփապելիանփապելիանփապելի հարածան-
ցումը, որի փոխարեն հեղինակը գործածել է անպախելիանպախելիանպախելիանպախելի    հարածանցումը՝ 
«Անբախ, ոչ բախեալ կամ ընդհարեալ…» [ՆՀԲ 225] իմաստով: Նշենք, որ 
բառակազմական այս կաղապարում կիրառվել է ձայնեղ հնչյունի 
խլացում հնչյունափոխությունը՝ բբբբ > պպպպ հերթագայությամբ [8, էջ 285]: 
Հարածանցումը գործածվել է «Տօնական մատեան» երկում՝ իբրև ստո-
րոգելի՝ վերագրվելով Յոբ Երանելիին. (Յամենայն փորձանաց՝ Յոբ) 
անպախելի մնայր արիական ժուժկալութեամբն [ՆՀԲ 225]:       

Եւ ես յառաջն ընթանայի և ի գիրկս ընդունէի զնա. և նա էր պատանի 
անմուրուս, ոսկէգիսակ, և շրթունք բերանոյ նորա որպէս թէ ոսկով լինէր 
ոծեալ [719] և ի գիրկս ընդունէի զնա, և նա էր պատանի անմաւրուս 
ոսկեդիտակ, և շրթունք բերանոյ նորա որպէս թէ ոսկւով լինէր աւծեալ 
[752] զուգադիր օրինակներում մի շարք ուղղագրական բառատար-
բերակներ ենք հանդիպում, որոնց շարքում զուգադրվում են նաև 
ոսկէգիսակ և ոսկեդիտակ բառերը, որոնցից ոսկէգիսակ բարդածանցումը 
Նոր բառգրքում ներկայացված է ոսկեգիսակ հնչյունային տարբերակով, 
վերջինս համարվում է ոսկիգիսակ բառաբարդման նոր տարբերակը, որը 
հունարեն ոսկեգեղմ բարդության թարգմանությունն է և գործածվել է 
Եվսեբիոս Կեսարացու «Քրոնիկոն» երկում, օրինակ՝ Փրիքսոս համարե-
ցաւ հեծանել ի խոյ ոսկիգիսակ: Անանիա Շիրակացին բառա-բարդմամբ 
բնութագրել է պատանի անձնանիշ գոյականը՝ «Ոյր գիսակն է ոսկեգոյն, 
ոսկեվարս» [ՆՀԲ  521] իմաստով: Համառոտ շարադրանքում բառաբար-
դումը ներկայացված է ոսկեդիտակ տարբերակով, որը գրա-բարի բառա-
րաններում ներկայացված չէ: Ներկայացված բառաբարդումը կարելի է 
մեկնաբանել և՛ իբրև վրիպակ, և իբրև բառաբարդում՝ «ոսկի + ա+ դետ + 
ակ» մասնակաղապարով: 

3. Գոյական-նորաբանություն է անաւսրափապարք բառաբարդումը՝ 
«նեղ փապարք կամ ծերպք,նեղ բարակ կամ պզտիկ ճխղփ» [ՆՀԲ 257] 
իմաստով, որ գործածվել է ….երեւումն լինի վերին լուսոյն իբրեւ ընդ 
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անաւսրափապարս ինչ աւդեղէնս [733] նախադասության մեջ՝ բնութա-
գրվելով «օդեղէն» հատկանիշով: 

4. Կան նորաբանություններ, որոնք կերտվել են գոյական-ածական 
զուգահեռ նշանակությամբ, ինչպես՝ ընդդիմոտունքընդդիմոտունքընդդիմոտունքընդդիմոտունք    և    ներքոյաբնակքներքոյաբնակքներքոյաբնակքներքոյաբնակք բա-
ռերը, որոնք գործածվել են զուգահեռաբար նույն նախադասությունների 
շրջանակներում, ինչպես՝  եւ թէ գոն իիիի    ներքոյներքոյներքոյներքոյ    երկրիերկրիերկրիերկրի մարդիկ, և այլ 
կենդանիք որք ընդդիմոտունքընդդիմոտունքընդդիմոտունքընդդիմոտունք    են մեզ. որպէս ճանճք զխնձորով 
պատեալք: Նոյնպէս և մարդիկ զերկրաւ, և յամառեալ պնդին ասելով՝ եթէ 
ո՛չ էին մեզ  ընդդիմոտունքընդդիմոտունքընդդիմոտունքընդդիմոտունք    ներքոյաբնակքներքոյաբնակքներքոյաբնակքներքոյաբնակք, ո՞ւմ արդեաւք արեգակնդ 
տայր լոյս զկէս աւուրն, յորժամ ստուերաւն զմեզ գիշերացուցանէգիշերացուցանէգիշերացուցանէգիշերացուցանէ, զի 
յանաւգուտս արեգական ծախել զընթացս անհնար է ասել: ….եթէ ո՛չ գոն 
այլ ներքոյաբնակքներքոյաբնակքներքոյաբնակքներքոյաբնակք կենդանիք, սակայն ես հաւանեալ էի ընդդիմատունսընդդիմատունսընդդիմատունսընդդիմատունս    
մեզ լինել [718]: Նորաբանությունները «հակոտնոայք» և «ի ներքոյ մեր 
կամ ի վայր քան զոտս մեր բնակեալք» [ՆՀԲ 423] իմաստներով լրացնում 
են միմյանց՝ բացահայտելով մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ, , , , կենդանիկենդանիկենդանիկենդանի գոյականների էությունը: 
Բնագրի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ նեքոյաբնակքնեքոյաբնակքնեքոյաբնակքնեքոյաբնակք    նորաբա-
նությունը ի սկզբանե արտահայտվել է իիիի    ներքոյներքոյներքոյներքոյ    երկրերկրերկրերկրիիիի    բառակապակ-
ցությամբ, իսկ բնագրի համառոտ խմբագրության մեջ նաև ներքնաբնակներքնաբնակներքնաբնակներքնաբնակ 
տարբերակով՝ լրացնելով կենդանիկենդանիկենդանիկենդանի գոյականին, ինչպես՝ ….թէ ոչ գոն այլ 
ներքնաբնակ կենդանիք, սակայն ես հաւանեալ էի ընդդիմոտունս մեզ 
լինել, և ըստ իմոց խորհրդոց զաստուածային զբանն ձևանալ համարէի 
[752]: Հավելենք նաև, որ ներկայացված նորաբանությունների մյուս 
արտահայտությունները համառոտ շարադրանքում նույնությամբ են 
կիրառվել, ինչպես՝ Ասեն արտաքինքն զբնակութիւն կենդանեաց աստի և 
անտի, եթէ գոն իիիի    ներքոյներքոյներքոյներքոյ    երկրիերկրիերկրիերկրի մարդիկ, և այլ կենդանիք որք 
ընդդիմոտունքընդդիմոտունքընդդիմոտունքընդդիմոտունք    են մեզ. որպէս ճանճք զխնձորով պատեալ, նոյնպէս 
մարդիկ զերկրաւ. և յամառեալ պնդին՝ ասելով. Եթէ ոչ էին ընդդիընդդիընդդիընդդիմոմոմոմո----
տունքտունքտունքտունք, ո՞ւմ արդեաւք արեգակն տայր լոյս զկէս աւրն, յորժամ ստուերաւն 
զմեզ գիշերացուցանէգիշերացուցանէգիշերացուցանէգիշերացուցանէ [752]:  

Կատարված բառային ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 
Անանիա Շիրակացին նորաբանություններ է կերտել հայերենյան բառա-
կազմության ընդհանուր եղանակներով, որոնց արդյունքում կազմվել են 
ածանցավոր, բարդ և բարդածանցավոր կազմություններ:  

Բայ-նորաբանությունները իրենց արտահայտած իմաստներով չեզոք 
կամ ներգործական սեռի բայեր են, որ վերագրվում են իրանիշ և անձ-
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նանիշ ենթակաների՝ հանդես բերելով լրացումառության զանազանու-
թյուն:  

Ածական-նորաբանությունները գործածվելով ինչպես մենաբառ, 
այնպես էլ բազմաբառ կառույցներում բնութագրել են անձնանիշ և իրա-
նիշ գոյականների որոշչի շարահյուսական պաշտոնով՝ կապակցվելով 
առդրության, երբեմն համաձայնության եղանակներով: 

Գոյական-նորաբանությունները գործածվել են ուղղական և հայ-
ցական հոլովներով՝ իբրև անձնանիշ գոյականներ՝ կատարելով ենթա-
կայի և սեռի խնդրի շարահյուսական պաշտոններ: 
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АНАНИИ ШИРАКАЦИАНАНИИ ШИРАКАЦИАНАНИИ ШИРАКАЦИАНАНИИ ШИРАКАЦИ    

Джульета Аджян Джульета Аджян Джульета Аджян Джульета Аджян     
 ВГУ, Армянский язык и литература, 

 Магистратвура, 1-ый курс 
    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
 Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: научный язык, словесная принадлежность, глагол, 

прилагательное, существительное, древнеармянский язык, словарь, 
значение, выражение 

Из словесного исследования становится ясно, что Анания Ширакаци 
создал неологизмы в произведении армянского словообразования, в 
результате чего образовались производные, сложносоставные суффиксы.                     

Глаголы – неологизмы, это глаголы среднего или непереходного 
характера в их выразительных значениях, которые приписываются личным 
местоимениям субъекта и представляют собой различные дополнения.               

Прилагательные-неологизмы, используемые как в однословные, так и 
в многословных структурах, характеризовались синтаксическим положе-
нием определителя личных местоимений, связанных формами присут-
ствия, иногда согласными.  

Существительные-неологизмы использовались в словах в с прямым и 
винительным падежом, как и личные существительные, выполняя 
синтаксические позиции относительно пола субъекта. 
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 VSU, Armenian Language and Literature,  

MA the 1th course 
SummarySummarySummarySummary 

Key words:Key words:Key words:Key words:    scientific language, parts of speechjuli, verb, adjective, noun, 
Old Armenian, dictionary, meaning, expression 

From the verbal study, it becomes clear that Anania Shirakatsi created 
innovations in the general ways of Armenian word formation, as a result of 
which derivative, complex and compound suffixes were formed.     

Verbs are neuter or intransitive verbs with their meanings, which are 
attributed to the subject’s personal pronouns, representing a variety of 
additions.     

Adjectives-neologisms, used in both monosyllabic and multi-word 
structures, have been characterized by the syntactic position of the determiner 
of personal pronouns, being connected by the modes of presence, sometimes 
consonant.    

 Noun-neologisms have been used in direct-accusative syllables as personal 
nouns, performing syntactic positions on the subject’s gender. 
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ՊԱՐԶՊԱՐԶՊԱՐԶՊԱՐԶ    ԱՆԿԱՆՈՆԱՆԿԱՆՈՆԱՆԿԱՆՈՆԱՆԿԱՆՈՆ    ԲԱՅԵՐՈՎԲԱՅԵՐՈՎԲԱՅԵՐՈՎԲԱՅԵՐՈՎ    ԲԱՂԱԴՐՎԱԾԲԱՂԱԴՐՎԱԾԲԱՂԱԴՐՎԱԾԲԱՂԱԴՐՎԱԾ    
ՀԱՐԱԴՐԱՎՈՐՀԱՐԱԴՐԱՎՈՐՀԱՐԱԴՐԱՎՈՐՀԱՐԱԴՐԱՎՈՐ    ԲԱՅԵՐԻԲԱՅԵՐԻԲԱՅԵՐԻԲԱՅԵՐԻ    ՍԵՌԱՅԻՆՍԵՌԱՅԻՆՍԵՌԱՅԻՆՍԵՌԱՅԻՆ    ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ    

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ    ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ    
ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    

ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ԱԱԱԱ....    ՍանթոյանՍանթոյանՍանթոյանՍանթոյան 
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.  .  .  .  բայական բառակապակցություն, անկանոնու-
թյուն, կրկնասեռություն, ներգործական սեռ, չեզոք սեռ, սեռային փոխան-
ցումներ 

Բայի սեռն արտահայտում է ենթակայի, գործողության և խնդրի մեջ 
դրսևորվող ու միմյանցով պայմանավորվող բարդ հարաբերություններ։ 
Հայերենում չկան սեռազուրկ բայեր․ յուրաքանչյուր բայ ունի իր սեռային 
նշանակությունը։ Ինչպես համադրական, այնպես էլ հարադրավոր բա-
յերին հատուկ է բայասեռի քերականական կարգը, և այս տեսակետից 
հարադրավոր բայերը, ունենալով ավելի բարդ կառուցվածք, հատ-
կանշվում են սեռային բարդ դրսևորումներով։ 

 Հայերենում կան այնպիսի համադրական բայեր, որոնք, հանդես 
գալով իբրև հարադրավոր բայերի բայական բաղադրիչ, միշտ չէ, որ 
պահում են իրենց սեռային նշանակությունը։ Սեռային տարբերություն-
ները պայմանավորված են բայի՝ որպես բառական միավորի արտահայ-
տած իմաստներով։  

Իհարկե, իմաստային տարբերակումները չեն հանգեցնում բայական 
միավորի երկփեղկվելուն, պարզապես զուգահեռ իմաստն իր հետ բերում 
է նաև սեռի զուգահեռություն (կրկնասեռություն, Ա.Ս.), այսինքն՝ 
միևնույն բարդության մեջ իմաստային զանազանությունների հիման վրա 
ի հայտ են գալիս սեռային տարբերություններ [1, 670]1։  

                                                           
1  Ա. Աբրահամյանը նշում է, որ բառիմաստի տարբերակումների հիման վրա 

կրկնասեռ կարելի է համարել այնպիսի բայերը, որոնց մեջ իմաստային փոփո-
խությունները, տարբերակումները և այլն դուրս չեն գալիս նույն բայի իմաստային 
շրջանակից, մնում են տվյալ բառաձևի իմաստային ոլորտում, և հասկանալի է, որ 
իմաստային այդ իրողությունները եթե հատկացվում են միևնույն բայական 
բառույթին, ուրեմն նրանց հիման վրա հանդես եկող սեռային իրողությունները ևս 
պետք է հատկացվեն նրան․ նման դեպքերում անխուսափելի են սեռային զուգա-
հեռությունները միևնույն բայի քերականական հատկանիշների միջև (Տե՛ս 
Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1902,  էջ 705)։  
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Պարզ անկանոն բայերից չեզոք սեռի են գալ, լալ բայերը, ներգոր-
ծական սեռի՝ տալ, ասել, բերել, զարկել, ուտել բայերը։ Ներգործական 
սեռի բայերը պահանջում են ուղիղ խնդիր լրացում, իսկ չեզոք սեռի 
բայերը ուղիղ խնդիր չեն պահանջում [2, 192]։  

Հատուկ ուշադրության է արժանի ասել բայը, քանի որ բառա-
րաններում, առանձին աշխատություններում և դասագրքերում ասել 
բայով հարադրության օրինակներ չեն նշվում (մեզ հանդիպել են միայն 
երեսին ասել – ներգ․ սեռ, սիրտն ասել – ներգ. սեռ, օրոր ասել – չեզ. սեռ)։ 
Սակայն երգ ասել, խոսք ասել, կենաց ասել, ճառ ասել, ջան ասել, սուտ 
ասել, տաղ ասել կապակցությունները թերևս հարադրավոր բայ դառնա-
լու ճանապարհին են։ Այդ է վկայում այն, որ սրանցից մի քանիսը կարող 
են արտահայտվել համադրական բայով՝ երգել, ճառել, ստել և այլն։ 

Հարադրությունները քննելով իբրև մի «բառագաղափար» [4, 194]՝ 
անդրադառնանք դրանց ուղղակի և փոխաբերական իմաստային ընկա-
լումներից բխող սեռային արտահայտություններին, և հաշվի առնելով 
համադրական կազմություններում բայասեռի բուն նշանակությունը՝ 
բացառապես օրինակներով ցույց տանք ինչպես ներգործական > ներգոր-
ծական, չեզոք > չեզոք, այնպես էլ ներգործական > չեզոք, չեզոք > ներգոր-
ծական սեռային դրսևորումների առանձնահատկությունները։  

1111.... ՉեզոքՉեզոքՉեզոքՉեզոք    >>>>    չեզոքչեզոքչեզոքչեզոք    կաղապարկաղապարկաղապարկաղապար.... 
ԳալԳալԳալԳալ չեզոք սեռի բայը մի շարք հարադիրների հետ կապակցվելիս 

բարդության մեջ պահպանում է իր սեռային նշանակությունը՝ ելնելով 
բարդության արտահայտած իմաստներից։ Այդպիսիք են այցի գալ, 
աշխարհ գալ, աչքին գալ, գլուխ գալ, դարձ գալ, դարձի գալ, դուր գալ, 
դուրս գալ, եփ գալ, թրև գալ, իրար գալ, խոսքի գալ, ծնկի գալ, կարգի գալ, 
կծիկ գալ, կյանքի գալ, կուչ գալ, հանդես գալ, ներս գալ, տեղը գալ, ուժի 
գալ, ուշքի գալ, փորձանքի գալ, քարշ (քաշ) գալ2։ 

Այլ է պատկերը բերանին գալ, խելքի գալ, միտքը գալ հարադրութ-
յուններում։ Այս բարդությունների իմաստները բացատրվում են ներգոր-
ծական սեռի բայերով, սակայն հարադրությունները ուղիղ խնդիր չեն 
առնում:  

                                                           
2 Աշխատանքում ոչ բոլոր հարադրությունների համար ենք օրինակներ բերել, 

մասնավորապես եթե բայ-բաղադրիչը հարադրավոր բարդություններում ևս չի 
փոխում իր սեռը, ապա այդ բարդությունների համար օրինակներ նշված չեն։ Իսկ 
արդեն կրկնասեռության, սեռային փոխանցումների դեպքում բերված են համա-
պատասխան օրինակներ (http://eanc.net/, Արևակ՝ Արևելահայերենի ազգային 
կորպուս)։ 
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Այսպես՝ բերանին գալ հարադրությունն ունի «1. Հանդիմանական 
խոսքերով մեկի բերանը փակել, լռեցնել» իմաստը (բացատրվում է ներ-
գործական սեռի բայով)։ Մինչդեռ «2. Բերանքսիվայր ընկնել» իմաստով 
պահպանում է իր սեռային նշանակությունը` արտահայտելով չեզոք սեռի 
նշանակություն։ 

Խելքի գալ հարադրությունը «1. Խելահաս դառնալ», «2. Վատ արարք-
ներից, զբաղմունքից ձեռք քաշել, ազնիվ կյանքի անցնել, խրատվել» 
իմաստներով արտահայտում է ինքնին կատարվող գործողության 
իմաստ՝ մնալով չեզոք սեռի։ Իսկ արդեն «3. Գլխի ընկնել, հասկանալ» 
իմաստը բացատրվում է ներգործական սեռի բայով։ 

Նմանապես նաև միտքը գալ հարադությունը, որն ունի «Հիշել, վեր-
հիշել» ներգործական սեռի իմաստ: 

Մի կողմից՝ հարադրության իմաստները բացատրվում են ներգոր-
ծական բայերով (հասկանալ, լռեցնել, հիշել), մյուս կողմից՝ ոչ մի կիրա-
ռության մեջ հարադրությունները ուղիղ խնդիր չեն առնում։  

Սա կարևորագույն խնդիր է, քանի որ ներգործականության համար 
կարևորվում է կրող խնդրի առկայությունը, իսկ տվյալ դեպքում հարադ-
րությունները ուղիղ խնդիր պարզապես չեն առնում։ Այդ իսկ պատճառով 
էլ այս բայերը կմնան որպես չեզոք սեռի բայեր։ 

ԼալԼալԼալԼալ չեզոք սեռի բայի՝ որպես հարադրավոր բարդության բաղադրիչ 
տարրի կապակցելիական հնարավորությունները քիչ են, ամեն դեպքում 
հարադրության մեջ բայը պահպանում է չեզոք սեռի նշանակությունը, 
ինչպես՝ բախտը լալ, գլուխը լալ, դարդը լալ, կորուստը լալ, հանցանքը 
լալ, մեղքը լալ, պատմությունը լալ, օրը լալ։ Հատկանշական է, որ վերո-
նշյալ հարադիրները բոլորն էլ որոշյալ առումով են հադես եկել՝ բախտըբախտըբախտըբախտը, 
գլուխըգլուխըգլուխըգլուխը, դարդըդարդըդարդըդարդը, կորուստըկորուստըկորուստըկորուստը, հանցանքըհանցանքըհանցանքըհանցանքը, մեղքըմեղքըմեղքըմեղքը, պատմությունըպատմությունըպատմությունըպատմությունը, օրըօրըօրըօրը, մինչ-
դեռ անորոշ առումով պարզապես չեն կարող որպես հարադիր լալ բայի 
հետ գործածվել։  

2222.... ՉեզոքՉեզոքՉեզոքՉեզոք    > > > > ներգործականներգործականներգործականներգործական    կաղապարկաղապարկաղապարկաղապար․․․․  
Չեզոքից ներգործական սեռին անցնող բայերը, ձեռք բերելով ներգոր-

ծական նշանակություն, միաժամանակ ունեն և չեզոք սեռի հատկանիշ 
[1,  707]։ 

ԳալԳալԳալԳալ բայով բաղադրված որոշ հարադրավոր կազմություններում 
ունենում ենք չեզոք > ներգործական սեռային դրսևորումներ։ Իհարկե, 
նման դրսևորում հազվադեպ է հանդիպում, սակայն այս իրողության հետ 
կապված կան որոշ տարբերություններ։ 

Ման գալ հարադրավոր բարդություն իր արտահայտած իմաստ-
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ներով մի դեպքում պահպանում է չեզոք սեռային նշանակությունը, իսկ 
մեկ այլ դեպքում, պահանջելով ուղիղ խնդիր լրացում, արտահայտում 
ներգործական սեռի իմաստ3: 

Ման գալ բազմիմաստ հարադրությունը հետևյալ իմաստներով 
արտահայտում է չեզոք սեռի իմաստ, ինչպես՝ «1. Զբոսնել», օրինակ՝ 
«Մարդիկ ամբողջ օրը ման են եկել այգիները» (Սեկ․), «2. Շրջագայել, 
շրջել, այս ու այն կողմը գնալ», օրինակ՝ «Սիրուն աղջիկ․․․ ի՞նչ ես լալիս 
ու ման գալիս էս ձորերում ամեն օր» (ՀԹ), «3. Թափ առնել», «4. Քայլել, 
սկսել ոտքի ելնել», օրինակ՝ «Մարոն երկու զավակների մայր էր․ մի 
աղջիկ, որ գրկումն էր, մի տղա, որ սկսել էր ման գալ» (Ր), «5. Իրար հետ 
մտերմական, սիրային կապի մեջ լինելով` միասին զբոսանքի ելնել, 
ժամանակը միասին անցկացնել», «6. Պախարակելի վարք ունենալ»։ 

Իսկ ահա «7. Որոնել, փնտրել» իմաստով, պահանջելով իրանիշ և 
անձնանիշ սեռի խնդիրներ, ներգործական սեռի է, օրինակ՝ «Մեռանք քեզ 
ման գալով, այ Արմենակ ջան» (Սեկ․), «Մենք նրանց մեջ դաշնակիցներ 
ենք ման գալիս»։ 

 Այսպիսով՝ պարզ է դառնում, որ գոյական հարադիրով և գալ բայով 
բաղադրված հարադրավոր բայերի արտահայտած ուղիղ և փոխա-
բերական իմաստներից ելնելով՝ սեռային հետևյալ կաղապարները են 
դրսևորվում՝ չեզոք > չեզոք և չեզոք > ներգործական։ 

3333․․․․ ՆերգործականՆերգործականՆերգործականՆերգործական    > > > > ներգործականներգործականներգործականներգործական    կաղապարկաղապարկաղապարկաղապար․․․․ 
ՏալՏալՏալՏալ բայը ներգործական սեռի բայ է, ուրեմն և հարադիրների գերա-

կշիռ մասում հարադրավոր բադությունն իր արտահայտած իմաստներով 
չի կորցնում իր բուն սեռային պատկանելությունը՝ մնալով ներգործական 
սեռի։ Այս բայով կազմվում են զգալի թվով հարադրություններ։ Այդպիսիք 
են՝ աչքով տալ, առաջ տալ, արևին տալ, բոցին տալ, գետնով տալ, դադար 
տալ, դուրս տալ, դեն տալ, ետ տալ, երանի տալ, երեսով տալ, թափ տալ, 
թույլ տալ, թև տալ, իմաց տալ, իրարով տալ, լիզ տալ, խաբս տալ, 
կատակի տալ, կրակ տալ, կրակին տալ, կուլ տալ, հրաման տալ, հուպ 
տալ, ձայն տալ, ձեռք տալ, ձիգ տալ, ձյունով տալ, ման տալ, մարդու տալ, 
մոռացության տալ, մտիկ տալ, նվեր տալ, շաղ տալ, շուռ տալ, չիմանալու 
տալ, չլսելու տալ, չհասկանալու տալ, չնկատելու տալ, չտեսնելու տալ, 

                                                           
3  Ա. Մարգարյանը որպես բացառություն նշում է, որ հայերենի բազմաքանակ 

հարադրավոր բայերից միայն գլխի ընկնել և երեսով գալ բարդություններն են, որ, 
ունենալով չեզոք սեռի բայական բաղադրիչ, ներգործական սեռի նշանակություն 
են արտահայտում (տե՛ս Ա. Մարգարյան, Հայերենի հարադիր բայերը, Երևան, 
1990, էջ 183)։ Մենք ավելացնում ենք նաև վերոբերյալ բայերը։ 
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պոկ տալ, ջարդ տալ, սրի տալ, վնաս տալ, վրա տալ, տեղի տալ, տրոր 
տալ, ցույց տալ, փայլ տալ, քամուն տալ, քարշ տալ և այլն։ Եթե անգամ 
անտեսենք նշյալ բարդությունների արտահայտած իմաստները, ապա 
հարադրությունն էլ բավական է, որպեսզի հասկանանք բայական միա-
վորի սեռային պատկանելությունը, տվյալ դեպքում խնդրառության 
պահանջը։  

ԲերելԲերելԲերելԲերել ներգոծական սեռի բայով և մի շարք հարադիրներով ձևավոր-
վում են ներգործական սեռի հարադրավոր բարդություններ, ինչպես՝ 
աշխարհ բերել, աշխուժի բերել, գլուխ բերել, դարձ բերել, դարձի բերել, 
դուրս բերել, խելքի բերել, ծիծաղ բերել4, ծնկի բերել, կարգի բերել, կյանք 
բերել, կյանքի բերել, հանդես բերել, հանկարծակիի բերել, ձեռք բերել, մեջ 
բերել, միտքը բերել, ներս բերել, շնորհ բերել, սարքի բերել, վայր բերել, 
վրա բերել, ցած բերել, քթից բերել։ 

4444․․․․    ՆերգործականՆերգործականՆերգործականՆերգործական    > > > > չեզոքչեզոքչեզոքչեզոք    կաղապարկաղապարկաղապարկաղապար....        
Ներգործականից դեպի չեզոք սեռին անցնող բայեր, որոնք այս կամ 

այն չափով համատեղում են սեռային այդ երկակի հատկանիշները 
[1, 707]։ 

ԶարկելԶարկելԶարկելԶարկել5 ներգործական սեռի բայ-բաղադրիչով քիչ թվով հարադրա-
վոր բարդություններ են կազմվում, որոնց արտահայտած իմաստները 
չեզոք սեռի արտահայտություն են։  

Ծափ զարկել հարադրության արտահայտած ուղիղ և փոխա-
բերական իմաստներն արտահայտում են ինքնին կատարվող գործո-
ղություն, ինչպես՝ «1. Ձեռքի ափերը միմյանց բախել, ծափահարել», 
«2. Ձեռքի ափերով ծափի ձայն հանել իբրև կանչ», «3. փխբ․ Միմյանց 
բախվել, ձեռքի ափերի նման իրար խփելով ձայն հանել», «4. փխբ. 
Ծափահարելով գոհունակություն արտահայտել, ծափահարությամբ 
փառաբանել», «5. փխբ. Մեկին չափազանց գովաբանել, փառաբանել», «6. 
Կուտակվելով, զարթնելով ոգևորություն, ուրախություն պատճառել 
(մտքերի, հիշողությունների մասին)», օրինակ՝ «Փոքր հետո նա ծափ 
զարկեց» (ՍԶ), «Կտուր, փողոց լցվեց մարդով, և բոլորր ծափ զարկեցին ու 
կանչեցին» (ՍԶ), «Արքան ծափ զարկեց, և Արտազի տեր Պարգևը, 

                                                           
4 Ծիծաղ բերել հարադրության իմաստները թեև ներգործականության արտա-

հայտություն են (ծիծաղեցնել, ծիծաղել տալ, ծիծաղի առիթ տալ), այնուամենայ-
նիվ հարադրությունը ուղիղ խնդիր չի առնում՝ չնայած այն հանգամանքին, որ 
բերել բայը ներգործական սեռի է։ 

5 Հատկանշականն այն է, որ զարկել բայը ներգործական սեռի է, սակայն մեզ 
հանդիպած բոլոր հարադրությունները չեզոք սեռի են։ 
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թիկնապահների ուղեկցությամբ, մեռելի գույն առած, գլխահակ ու 
ամոթահար դուրս եկավ տաճարից»։ 

Ձեռք զարկել մենիմաստ հարադրության արտահայտած 
«Ձեռնարկել» իմաստը ևս չեզոք սեռի է, օրինակ՝ «Արժե ձեռք զարկել 
Միզինհէկին, ապագա փնջի համար մի ճյուղ պոկել, ճի՞շտ է» (ՄՇ)։ 

ՏալՏալՏալՏալ ներգործական սեռի բայ-բաղադրիչով բաղադրված զգալի թվով 
հարադրությունների արտահայտած իմաստներն արտահայտում են 
ինքնին կատարվող գործողություն (այսինքն՝ չեզոք սեռի հարադրություն-
ներ են), ինչպես՝ գլուխկոնծիգլուխկոնծիգլուխկոնծիգլուխկոնծի    տալտալտալտալ (Գլուխը գցում էր առաջի ոտների 
արանքը, թևերը վեր ցցում և սկսում մեկ թե երկու գլուխկոնծի տալ 
կապիկի նման, ՂԱ), թանչինթանչինթանչինթանչին տալտալտալտալ (Դե թող գա, ողջ օրը լեզուն հանած 
թանչին տա, ՍԽ), թիկնթիկնթիկնթիկն տալտալտալտալ (Առանց հանվելու՝ թիկն տվի մահճակալիս 
վրա, Ն), թևինթևինթևինթևին տալտալտալտալ (Նրա մատերը դիպան դեղին բմբուլներին, բայց վիրա-
վոր միրհավը հանկարծ թևին տվեց, թռավ վեր, ԱԲ), լեզվինլեզվինլեզվինլեզվին տալտալտալտալ (Աղջիկը 
ազատորեն լեզվին էր տալիս՝ ապացուցելով, որ արևի տակ իր Սայեմ մոր 
նման դշխո ոչ ծնվել է, ոչ էլ կծնվի, ՍՎ), լողլողլողլող տալտալտալտալ (Ջուրը ճողփում, լող է 
տալիս դեպի կղզին դիմացի, ՀԹ), ծափծափծափծափ տալտալտալտալ (Հետո Վարդանը թեթև ծափ 
տվեց։ Ներս մտավ Արծվին, ԴԴ), ծիլ տալ (Եվ մարդկանց սրտերում, իրոք, 
գարնանային հույսեր ծիլ տվեցին, ԿՍ), կայծակինկայծակինկայծակինկայծակին տալտալտալտալ (Աչքերը 
կայծակին էին տալիս, (ԱԻ), կյանքըկյանքըկյանքըկյանքը տալտալտալտալ (Նրա այդ միակ հայացքի 
համար արքայազուն իշխանուհիները իրենց կյանքը կտային, (Մ), 
ճերմակինճերմակինճերմակինճերմակին տալտալտալտալ (Իսկապես, այն, ինչ որ տեսա, դժոխքից փախած 
սատանայի էր նման, ոտից գլուխ մուր էր, ու մրոտ դեմքին ճերմակին էին 
տալիս վախեցած սպիտակուցները, ՎԱ), պսպղինպսպղինպսպղինպսպղին տալտալտալտալ (Հեռվից արևի 
տակ պսպղին էին տալիս երկաթի զույգ գծեր, ԱԲ), սուտմեռուկսուտմեռուկսուտմեռուկսուտմեռուկ տալտալտալտալ 
(Գնաց, մի դաշտում սուտմեռուկի տվավ, վեր ընկավ, իբրև թե սատկել է, 
ՀԹ), սուտքունսուտքունսուտքունսուտքուն տալտալտալտալ (Անսալով մորը՝ շուռ եկավ կողքի, հաշվեց մինչև 
տասը, սուտքուն տվեց, սակայն ապարդյուն, ԳՄ), փախսփախսփախսփախս տալտալտալտալ (Երբեմն էլ 
գելը ձիու առաջն է ընկնում ու փախս տալիս- իբրև թե վախենում է, ՀԹ), 
փախուստփախուստփախուստփախուստ տալտալտալտալ (Չիցե՞ թե որդին կարողացավ հրապուրել, խելքից հանել 
նրան, և երկուսը միասին փախուստ տվին (Ր)։ 

ՈւտելՈւտելՈւտելՈւտել ներգործական սեռի բայով բաղադրված հարադրությունների 
արտահայտած իմաստները ևս չեզոք սեռի են։ 

▪ Հարադրություններ, որոնց արտահայտած իմաստները բացատր-
վում են ներգործական սեռի բայերով, սակայն բարդությունները չեզոք 
սեռի են՝ աչքը ուտել, խելքը ուտել, կյանքը ուտել, սիրտը ուտել։ Այսինքն՝ 
հարադրավոր կազմություններում բայ-բաղադրիչը ներգործական սեռի է, 
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սակայն հարադրավոր բարդությունները չեզոք սեռի են։։ Ինչպես՝ աչքը 
ուտել – «իր ուժերին համապատասխան համարել», խելքը ուտել –
«համոզել, մոլորոցնել, շփոթեցնել», կյանքը ուտել – «խիստ տանջել, 
չարչարել», սիրտը ուտել – «ծանր վիշտ, տառապանք պատճառել, 
չարչարել»։  

▪ Հարադրություններ, որոնց արտահայտած իմաստները չեզոք 
սեռի են, ինչպես՝  

Երդում ուտել – «Երդվել», օրինակ՝ «էսօրվանից երդում կուտեմ և 
ուխտ կանեմ»։ 

Թուքումուր ուտել – «Անարգանքը, ամոթանքը հանդուրժել», օրի-
նակ՝ «Բարեբախտ ես սակայն, որ առաջին անգամն ես թուքումուր 
ուտում... իսկ ե՞ս, այ, մինչև էստեղս է հասել» (ՎՓ)։ 

Ծեծ ուտել – «1. Ծեծվել», «2. Հանդուրժել, տանել, կուլ տալ»6, օրի-
նակ՝ «Ապա ինչո՞ւ այնքան ծեծ էի ուտում, այնքան տանջվում էի» (Ր)։ 

Այսպիսով՝ հարադրավոր բայերը, կապակցվելով տարբեր վերա-
դիրների հետ, արտահայտելով իմաստային բազմազանություն, առաջ են 
բերում սեռային տարբեր դրսևորումներ։ Հաճախ բայերի իմաստային 
տարբերությունները, նրբերանգներն ու նշանակությունները հանգեցնում 
են սեռային տարբերությունների․ որոշ իմաստներ կարող են ունենալ 
չեզոք սեռ, որոշ իմաստներ էլ՝ ներգործական։ Բարդության արտահայ-
տած իմաստներից ելնելով՝ ունենում ենք ներգործական > չեզոք, չեզոք > 
ներգործական սեռային փոխանցումներ, որոնք իրենց քերականական 
արտահայտությունն են գտնում հարադրության և նրանով ձևավորված 
նախադասության մեջ։  

Կատարված ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 
հարադրությունների իմաստներով պայմանավորված՝ սեռային տարբե-
րությունները չեն ընդհանրացվում ամբողջ բարդության վրա, այլ հատուկ 
են միայն տվյալ իմաստին։ Եվ որքան շատ է հարադրության արտահայ-
տած իմաստների բազմազանությունը, այնքան մեծ է սեռային դրսևո-
րումների հավանականությունը։ Բայց դա չի նշանակում, որ ամեն մի 
արտահայտած իմաստ իր հետ բերում է սեռի նոր յուրահատկություն։ 

    
    

                                                           
6  Հարադրավոր բայերի բոլոր բացատրությունները վերցրել ենք Էդ. Աղայանի 

բացատրական բառարանից (տե՛ս Էդ. Աղայան, Ժամանակակից հայերենի բա-
ցատրական բառարան, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1976, 1642 էջ)։ 
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ԱԲ – Ակսել Բակունց 
ԱՎ – Ավետիք Իսահակյան 
ԳՄ – Գագիկ Մախսուդյան 
ԳՍ – Գեղամ Սարյան 
ԴԴ – Դերենիկ Դեմիրճյան 
ԿՍ – Կարապետ Սուրենյանց 
ՀԹ – Հովհաննես Թումանյան 
ՂԱ – Ղազարոս Աղայան 
ՄՇ – Միխայիլ Շոլոխով 
Մ – Մուրացան 
Ն – Նար-Դոս 
ՍՎ – Սասուն Վարդանյան 
Սեկ – Անահիտ Սեկոյան 
ՍԽ – Սերո Խանզադյան 
ՍԶ – Ստեփան Զորյան 
ՎԱ – Վախթանգ Անանյան 
ՎՓ – Վահրամ Փափազյան 
Ր – Րաֆֆի 
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РОДОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛНЫХ ГЛАГОЛОВ РОДОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛНЫХ ГЛАГОЛОВ РОДОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛНЫХ ГЛАГОЛОВ РОДОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛНЫХ ГЛАГОЛОВ     
ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОСТЫМИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОСТЫМИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОСТЫМИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОСТЫМИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ     

В СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМВ СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМВ СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМВ СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ    
Армине СаргсянАрмине СаргсянАрмине СаргсянАрмине Саргсян    

ВГУ, Армянскии ̆ язык и литература, 
Магистратура, 2-ои ̆ курс 

    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: глагольная фраза, неправильность, повторение, 
непереходныи ̆ род, неи ̆тральныи ̆ сенен, троица 

Глаголы-связки в сочетании с разными наречиями, выражающие 
семантическое разнообразие, вызывают различные родовые выражения. 
Часто семантические различия, нюансы и значения глаголов приводят к 
родовым различиям. Некоторые значения могут быть непереходные, а 
некоторые значения могут быть переходными. Исходя из значении ̆, 
выраженных сложностью, у нас есть переходные> непереходные, 
непереходные> переходные гендерные передачи, которые находят свое 
грамматическое выражение в словосочетаниях и с ними составленными 
предложениях. 

 Исследование показывает, что в зависимости от смыслов отношении ̆ 
гендерные различия не обобщаются на всю сложность, а специфичны 
только для данного значения. Но это не означает, что каждое выраженное 
значение несет с собои ̆ новую особенность рода. 
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GENDER MANIFESTATIONS OF COMPLETE VERBS COMPLETED GENDER MANIFESTATIONS OF COMPLETE VERBS COMPLETED GENDER MANIFESTATIONS OF COMPLETE VERBS COMPLETED GENDER MANIFESTATIONS OF COMPLETE VERBS COMPLETED 
WITH SIMPLE IRREGULAR VERBS IN MODERN ARMENIANWITH SIMPLE IRREGULAR VERBS IN MODERN ARMENIANWITH SIMPLE IRREGULAR VERBS IN MODERN ARMENIANWITH SIMPLE IRREGULAR VERBS IN MODERN ARMENIAN    

Armine SargsyanArmine SargsyanArmine SargsyanArmine Sargsyan    
VSU, Armenian language and literature, 

MA the 2nd course 
    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: verb phrase, irregularity, duplication, intransitive gender, 

neutral gender, gender transmissions 
Conjunctive verbs, in conjunction with different adverbs, expressing 

semantic diversity, evoke different gender expressions. Often the semantic 
differences, nuances and meanings of verbs lead to gender differences․ Some 
meanings may be intransitive, and some meanings may be transitive. Based on 
the meanings expressed by the complexity, we have transitive> intransitive, 
intransitive> transitive gender transmissions, which find their grammatical 
expression in word-combinations and in the sentences made up with them. 

The study shows that depending on the meanings of relationships, gender 
differences are not generalized to the whole complexity, but are specific only to 
that meaning. And the greater the variety of meanings expressed by the 
relationship, the greater the likelihood of gender manifestations. But this does 
not mean that every meaning expressed brings with it a new peculiarity of 
gender. 
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ԳՅՈՒՂԱԿԱՆԳՅՈՒՂԱԿԱՆԳՅՈՒՂԱԿԱՆԳՅՈՒՂԱԿԱՆ    ԿՅԱՆՔԸԿՅԱՆՔԸԿՅԱՆՔԸԿՅԱՆՔԸ    ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ    
ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԼՐԱՏՎԱԿԱՆԼՐԱՏՎԱԿԱՆԼՐԱՏՎԱԿԱՆԼՐԱՏՎԱԿԱՆ    

ԹՈՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄԹՈՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄԹՈՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄԹՈՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ    (01.0(01.0(01.0(01.01111.2020.2020.2020.2020    ––––    01.001.001.001.02222.2020).2020).2020).2020)    
    

ՇուշանիկՇուշանիկՇուշանիկՇուշանիկ    ՄիսկարյանՄիսկարյանՄիսկարյանՄիսկարյան    
ՎՊՀ,  Լրագրություն, 4-րդ կուրս,  

Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ. դոցենտ, ՏՏՏՏ....    ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան 
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . գյուղական կյանք,    հայաստանյան հեռուստա-

ընկերություններ, հանրային ռադիո, հետազոտություն 
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
19-րդ դարի երկրորդ կեսից հայ պարբերական մամուլում պարբերա-

բար ներկայացվել են հայաբնակ գյուղերի սոցիալ-մշակութային զարգա-
ցումները, առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավոր ուղիները: 
Սկզբնական շրջանում գյուղացիները առանձնապես չէին կարևորում 
թղթակիցների աշխատանքն ու գյուղական խնդիրների լուսաբանման 
անհրաժեշտությունը, իսկ որոշ դեպքերում լուսաբանող լրագրողները 
համարվում էին «գազեթաչի»՝ իբրև ծուռ ու շիտակ բաներ մոգոնող 
մարդիկ [1]: 

Սակայն տարիների ընթացքում իրավիճակը փոխվում է, և լրագրա-
յին գործունեության կարևորությունը գիտակցում են նաև գյուղացիները, 
որոնք տարբեր թղթակցություններով հանդես են գալիս պարբերականնե-
րում և բարձրաձայնում են համայնքին հուզող հարցեր:  

Խորհրդահայ լրագրության զարգացման առանցքում մշտապես 
ուշադրության կենտրոնում են եղել գյուղական կյանքը, գյուղացու 
հոգսերն ու ձեռքբերումները: Գյուղական կյանքի նորություններն իրենց 
մշտական տեղն ունեին թե՛ տպագիր, թե՛ էլեկտրոնային լրատվամիջոց-
ներում:  

Անկախության տարիներին նկատվեց փոքր համայնքների նկատ-
մամբ լրագրողական հետաքրքրության նվազում, ինչը պայմանավորված 
էր սոցիալ-տնտեսական գործոններով: Այդուհանդերձ որոշ լրատվամի-
ջոցներ հնարավորության սահմաններում շարունակում են լուսաբանել 
գյուղական կյանքը: 

Ինչպես նկատում է Սերգո Երիցյանը, այդ հարցում շատ կարևոր 
դերակատարում ունեն սեփական թղթակիցները: Օրինակ, «Տավուշի 
մարզի թղթակից Գայանե Թամամյանին գյուղերում իրենց սրտամոտ ու 
հարազատ մարդ են համարել և միշտ սիրով են սպասել սեփական 
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թղթակցի պատրաստած սյուժեներին: Գյուղացիները թղթակցի գալուստն 
իրենց բնակավայր համարել են բարի տեղեկատվական առիթ կամ որևէ 
գյուղական խնդրի լուծման հույս և մխիթարանք»:  

Ս. Երիցյանը գյուղական կյանքը լուսաբանող լրագրողի աշխա-
տանքը մասնագիտական սխրանք է համարում, քանզի շատ հաճախ 
պետք է գնալ հեռավոր բնակավայրեր, լինել սարերում, ձորերում՝ հանուն 
գեղեցիկ կադրերի: Ձմռանն անգամ շատ բնակավայրեր պետք է ոտքով 
բարձրանալ, քանզի մեքենան ի վիճակի չէ հաղթահարել անմատչելի 
ճանապարհը: Հենց սա է նաև սեփական թղթակցի աշխատանքի առանձ-
նահատկությունը. սեփական թղթակիցն իրեն նվիրում է մարզային լրագ-
րության զարգացմանը՝ հանուն հասարակության տեղեկացվածության 
բարձրացման [2, 384-392]: 

Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել գյուղական կյանքի լուսա-
բանման առանձնահատկությունները հայաստանյան հեռուստաընկերու-
թյունների (Հանրային առաջին ալիք, «Շանթ», «Արմենիա», «Կենտրոն», 
«Երկիր Մեդիա») և հանրային ռադիոյի լրատվական հաղորդումներում, 
իսկ խնդիրն է կատարել գյուղական թեմատիկային վերաբերող նյութերի 
քանակական և բովանդակային վերլուծություն:  

ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ    Ուսումնասիրությունը կատարել ենք 2020 թվականի 
հունվարի 1-ից փետրվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում (Տե՛ս 
տրամագիր 1): 

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1 1 1 1     
    

Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը մեկ ամսվա 
կտրվածքով՝ «Լուրեր» լրատվական հաղորդման ընթացքում հեռարձակել 
է գյուղական կյանքին վերաբերող 15 լուր: Նյութերի մեծամասնությունը 
վերաբերում է գյուղական համայնքները սպասարկող ծննդատների փակ-
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մանը և պարտադիր սպանդանոցային համակարգի անցմանը: Այս 
խնդիրները հանգեցրել էին բազում բողոքի ակցիաների: Մասամբ ներկա-
յացվել են աղքատության հաղթահարման վերաբերյալ նյութեր, անդրա-
դարձ է կատարվել գյուղական այլ խնդիրներին (ասֆալտապատում, 
լուսավորում) [3]: 

«Արմենիա» հեռուստաընկերությունը «Ժամը լրատվական» հաղորդ-
ման և «Արմենիա TV.am» [4] կայքի միջոցով մեկ ամսում հեռարձակել է 
գյուղական կյանքին վերաբերող 12 նյութ: Դրանք հիմնականում վերաբե-
րում են գյուղերում բերքի ցրտահարության խնդրի ռիսկերին, գյուղական 
կարկտահարված համայնքների փոխհատուցման խնդիրներին, անաս-
նապահների և մսավաճառների բողոքի ակցիաներին` ընդդեմ պարտա-
դիր սպանդանոցային մորթի անցման ՀՀ կառավարության 2020 թվակա-
նի հունվարի 15-ի որոշման [5]:  

«Կենտրոն» հեռուստաընկերությունը «Էպիկենտրոն» լրատվական 
հաղորդման ընթացքում մեկ ամսվա կտրվածքով հեռարձակել է գյու-
ղական կյանքին առնչվող 14 նյութ, որոնք նույնպես վերաբերում են գյու-
ղական համայնքները սպասարկող ծննդատների փակման, անասնա-
պահների և մսավաճառների բողոքի ակցիաներին` ընդդեմ պարտադիր 
սպանդանոցային մորթի անցման, ինչպես նաև սահմանամերձ գյուղա-
կան համայնքներում ադրբեջանական պաշտպանական սահմանագծի 
կողմից արձակվող կրակոցներին, գյուղերում տեղի ունեցած երկրաշար-
ժերին [6]: 

«Շանթ» հեռուստաընկերությունը մեկ ամսվա ընթացքում «Հորիզոն» 
լրատվականի շրջանակում հեռարձակել է գյուղական կյանքին վերաբե-
րող 17 նյութ, որոնք գյուղերում տեղի ունեցած հրդեհների, գազի պայթ-
յունների, ապօրինի ծառահատումների նաև պարտադիր սպանդանոցա-
յին մորթի անցման կառավարության որոշման և գյուղական համայնք-
ները սպասարկող ծննդատների փակման դեմ գյուղացիների բողոքի 
ակցիաների մասին են [7]: 

«Երկիր Մեդիա» հեռուստաընկերությունը «Երկիրն այսօր» լրատվա-
կանի շրջանակում հեռարձակել է գյուղական կյանքին առնչվող 19 նյութ, 
որոնք կրկին վերաբերում են պարտադիր սպանդանոցային մորթի անց-
ման, գյուղական համայնքները սպասարկող ծննդատների փակման 
բողոքի ակցիաներին, գյուղական ճանապարհներին տեղի ունեցած 
ավտովթարներին և գյուղերում բռնկված հրդեհի դեպքերին [8]: 

Հայաստանի հանրային ռադիոն մեկ ամսվա կտրվածքով հեռար-
ձակել է գյուղական կյանքին վերաբերող 19 նյութ։ Հայաստանի հանրային 
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ռադիոն գյուղական ռադիոնյութերը հիմնականում ներկայացնում է 
«Ռադիոլուր» լրատվական հաղորդման վերջին հատվածում: Լուրերը 
հիմնականում վերաբերում են սահմանամերձ գյուղական համայնքնե-
րում պատահաբար սահմանն անցած գյուղացիներին, գյուղացիների բո-
ղոքի ակցիաներին՝ ընդդեմ պարտադիր սպանդանոցային համակարգի 
անցման և գյուղական համայնքները սպասարկող ծննդատների փակման 
խնդիրներին, աղքատությունը վերացնելու կառավարության որոշումնե-
րին և գյուղական ճանապարհների սողանքներին [9]:  

ԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններ 
Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ հանրային և մասնավոր հա-

յաստանյան հեռուստաընկերությունների և հանրային ռադիոյում գյուղին 
վերաբերող լրագրային նյութերը մեծ թիվ չեն կազմում: Գյուղին վերաբե-
րող լրագրային նյութերի քանակով առաջատարը «Երկիր Մեդիա» 
հեռուստաընկերությունն ու հանրային ռադիոն են: Գյուղը ուշադրության 
կենտրոնում հիմնականում լինում է որևէ արտակարգ դեպքի ժամանակ 
կամ բողոքի առկայության դեպքում: Հայաստանյան հեռուստառադիոըն-
կերությունների լրատվական թողարկումներում գյուղական լու-րերը 
հեռարձակվում են լրատվական հաղորդման վերջին հատվածում՝ բացա-
ռությամբ արտակարգ իրավիճակների: 
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ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ    ՇԵՐՏԵՐԸՇԵՐՏԵՐԸՇԵՐՏԵՐԸՇԵՐՏԵՐԸ    ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ԿՈՆՅԱԿԻԿՈՆՅԱԿԻԿՈՆՅԱԿԻԿՈՆՅԱԿԻ    
ՏԵՍԱԳՈՎԱԶԴՈՒՄՏԵՍԱԳՈՎԱԶԴՈՒՄՏԵՍԱԳՈՎԱԶԴՈՒՄՏԵՍԱԳՈՎԱԶԴՈՒՄ    

ՍոնաՍոնաՍոնաՍոնա    ՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյան    
ՎՊՀ, Լրագրություն, 4-րդ կուրս,  

 Գիտական ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ ՏՏՏՏ....    ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան  

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . արքետիպ, գովազդային հաղորդանյութ, հայրե-
նասիրություն, ազգային խորհրդանիշ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 
Գովազդային խոսույթում հայկական կոնյակը, որպես ազգային ար-

ժեք, թունդ ալկոհոլային խմիչքների համեմատ ունի մենաշնորհային 
առավելություն. զանգվածային տեղեկատվության էլեկտրոնային միջոց-
ներով նրա գովազդն արգելված չէ [1]։ 

 1990-ական թվականներից սկսած կոնյակ արտադրող ընկերություն-
ների պատվերով ստեղծվել են բազմաթիվ գովազդային հոլովակներ, 
որոնցում գովազդային հաղորդակցության արդյունավետության բարձ-
րացման համար շատ հաճախ օգտագործվել են արքետիպային որոշ 
շերտեր, ազգային խորհրդանիշեր: 

Գերմանացի հոգեբան Կ. Գ. Յունգի բնորոշմամբ՝ արքետիպը հասա-
րակության համար աննկատ է, բայց շատ լավ ազդեցություն ունի, քանի 
որ գտնվում է ենթագիտակցական մակարդակում [2]։ Արքետիպերը 
յուրաքանչյուր երկրում տարբեր արտահայտություններ ունեն, ինչը պայ-
մանավորված է սոցիալ-մշակութային զարգացումներով, պատմական 
իրողություններով և ազգային լեզվամտածողությամբ: 

Գովազդների հեղինակներն արքետիպային շերտերն ու խորհրդանի-
շերն օգտագործում են սպառողի ենթագիտակցության վրա ազդելու հա-
մար: Գովազդում յուրաքանչյուր հերոս կամ պատկեր օժտված է առան-
ձին հատկություններով, որոնք մեր հիշողության մեջ արթնացնում են այն 
հույզերը, որոնք անհրաժեշտ են համազգացողության համար: 

Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել հայկական կոնյակի տեսա-
գովազդի արքետիպային շերտերի և խորհրդանիշերի ընդհանուր բնութա-
գիրը։ Խնդիրն է բացահայտել օգտագործվող արքետիպերի տեսակները: 

ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ 
Ուսումնասիրվել է գովազդային 30 հաղորդանյութ (17 տպագիր և 13 

շարժանկարային): Ըստ այդմ կարող ենք առանձնացնել գովազդներում 
օգտագործվող արքետիպերի հետևյալ տեսակները. 

աաաա. . . . նախնիներինախնիներինախնիներինախնիների    փորձըփորձըփորձըփորձը. (3 . (3 . (3 . (3 տպագիրտպագիրտպագիրտպագիր    ևևևև    1 1 1 1 շարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարային    
հաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութ) ) ) )  
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Նախնիների փորձի վկայակոչումը հայկական կոնյակի գովազդի 
հիմքն է. սա նաև հայրենիքի տնտեսության զարգացման արքետիպն է։ 
«Էկոնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, կրթամշակութային, վեր-
լուծական հանդեսի 31-րդ համարի ամսագրում ծանոթանում ենք հայկա-
կան կոնյակի գովազդային սցենարային մշակված օրինակին. «Հայաս-
տանի Երկրորդ Հանրապետության գործարարը պիտի յուրացնի համաշ-
խարհային գործընթացները, սակայն իր ուսերին պիտի տանի նախնյաց 
հազարամյա անգնահատելի փորձառությունը» [4]։ Վերոնշյալ մեջբերման 
մեջ անգնահատելի փորձառության և պետության գործարար նկարա-
գրության մեջ ներկայացվում է կոնյակը` նախ որպես տնտեսական գոր-
ծիք համաշխարհային շուկայում տեղ ու դիրք ապահովելու համար, երկ-
րորդ` որպես պատմամշակութային և ազգային արժեք։     

բբբբ. . . . հայրենասիրությունըհայրենասիրությունըհայրենասիրությունըհայրենասիրությունը. (6 . (6 . (6 . (6 տպագիրտպագիրտպագիրտպագիր    ևևևև    7 7 7 7 շարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարային    
հաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութ) 

Հաճախ հայկական կոնյակի գովազդները կառուցվում են 
հետաքրքիր պատմությունների հիման վրա, դրանք պատահում են հայի 
հետ արտերկրում, որտեղ հայրենյաց երկրից տարված կոնյակն ավելի 
շատ է արժևորվում արտասահմանյան երկրների բնակիչների կողմից։ 
«Էկոնոմիկա» հանդեսի 31-րդ համարի «Հայկական կոնյակ» հոդվածի 
հեղինակ Դավիթ Պատրիկյանը պատմություն-գովազդ է ներկայացնում, 
որտեղ նշվում է, թե ինչպես են հայ հեղինակն ու իր հայ ընկերը գնացել 
Արգենտինա՝ ճանապարհորդելու [5]։ Մտել են ռեստորան` վայելելու 
արգենտինական ամենահայտնի խմիչքը` գինին (այստեղ համեմատու-
թյան մեջ են դրվում հայկական կոնյակի համն ու արգենտինական գինու 
բույրը)։ Հայ զբոսաշրջիկներն իրենց հետ «Նաիրի» կոնյակ էին տարել` 
օտար ափերում նշելու Նոր տարին, այդկերպ զգալու Հայաստանի շունչը։ 
Երկու հայ ընկերները որոշում են հենց այդ պահին բացել կոնյակը։ Շիշը 
բացում են, ու բույրը տարածվում է։ Այնուհետ օտարերկրացիների 
խնդրանքով` հեղինակն իր բաժինը զիջում է ներկաներին։ Նրանց այն-
քան է դուր գալիս, որ որոշում են պահել կոնյակի շիշը` որպես մասն առ 
Հայաստան և որպես հուշ «Նաիրի» հայկական կախարդական կոնյակից։ 

գգգգ. . . . հայրենիքիհայրենիքիհայրենիքիհայրենիքի    կարոտըկարոտըկարոտըկարոտը. (2 . (2 . (2 . (2 տպագիրտպագիրտպագիրտպագիր    հաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութ))))    
Հայրենիքի նկատմամբ ունեցած կարոտը նույնպես դառնում է կոնյա-

կի գովազդի արտահայտության միջոց: Օրինակ՝ վերոնշյալ գովազդում 
ընդգծված են կերպարների առանձնահատկությունները` ըստ ազգային 
պատկանելության։ Երկու հայ տղամարդիկ խորհրդանշում են ընկերու-
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թյան արքետիպը, նրանց օտար ափերում գտնվելը խորհրդանշում է հայի 
մշտական պանդխտությունը, հայրենիքի կարոտը։ Նշվում է, որ արտա-
սահմանում ապրող հայերի համար հայկական կոնյակը կենսական 
նշանակություն ունի, քանի որ կարծես այդ կոնյակում է արտացոլված 
Հայաստանը, և դրանից են առնում հայրենիքի կարոտը։  

դդդդ. . . . ազգայինազգայինազգայինազգային    խորհրդանիշերըխորհրդանիշերըխորհրդանիշերըխորհրդանիշերը. (6 . (6 . (6 . (6 տպագիրտպագիրտպագիրտպագիր    ևևևև    7 7 7 7 շարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարային    
հաղորհաղորհաղորհաղորդանյութդանյութդանյութդանյութ))))  

Ազգային հոգևոր և նյութական արժեքները հաճախ են օգտագործ-
վում հայկական կոնյակի գովազդստեղծողների կողմից: Ազգային 
խորհրդանիշերի կիրառումն ուղղված է լսարանի ենթագիտակցական 
մակարդակին. տեսագովազդում զուգահեռվում են ժողովրդի մշակու-
թային ժառանգության անվիճելի արժեքները և հայկական կոնյակը: Օրի-
նակ՝ «Արարատ» հայկական կոնյակը զուգորդվում է աստվածաշնչյան 
լեգենդի հետ։ Անվան պատմությունը ներկայացնելով է սկսվում հոլո-
վակը, իսկ այն հանգամանքը, որ անունն անմիջական կապ ունի 
Աստվածաշնչի հետ, լեգենդար արժեք է հաղորդում կոնյակին։ «Նաիրի» 
կոնյակի գովազդում ասվում է. «Բացահայտե՛ք Նաիրի հնագույն 
թագավորությունը անթիվ գանձերով։ Այս Նաիրին հայկական հոյակապ 
լեգենդ է. ամենահիասքանչ կոնյակը»։ Նույն ամսագրի մեկ այլ էջում 
կարդում ենք հետևյալը. «Առասպելական Անի քաղաքում պատկերացրու՛ 
քեզ մի իշխան, որն արբած է Անիի բույրերով... Զգա՛ համը՝ հազարավոր 
երանգներով: Անի. հանդիպում լեգենդի հետ»։ «Ախթամար» կոնյակի 
գովազդը հետևյալն է. «Ընկղմվե՛ք արքայադստեր և գեղեցիկ երիտա-
սարդի սիրո պատմության մեջ, որը տեղի է ունեցել Ախթամար կղզում՝ 
լճի ափին... Շնչե՛ք բույրերի փխրուն փունջը։ Սա Ախթամարն է, հայկա-
կան լեգենդը, աշխարհում ամենազարմանահրաշ կոնյակը»։  

եեեե. . . . կնոջկնոջկնոջկնոջ    կերպարըկերպարըկերպարըկերպարը. (1 . (1 . (1 . (1 տպագիրտպագիրտպագիրտպագիր    ևևևև    4 4 4 4 շարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարային    հաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութ))))    
Գովազդային կերպարների ընտրությունը կարևոր գործոն է։ Տեսագո-

վազդում կինը առանձնահատուկ տեղ ունի։ Նա հիմնականում կոնյակա-
գույն մազեր ունի, կրում է մետաքսե զգեստ, էլեգանտ է, գրավիչ ու ցան-
կալի, նրա էլեգանտությունն էլ ավելի է ընդգծվում, երբ նրա ձեռքին կոն-
յակի բաժակ կա, իսկ ինքը վայելելով գովում է այն։ Կինը, գովազդում 
նկարահանվելով, կարող է հավերժ մնալ որպես այդ ապրանքանիշի 
խորհրդանիշ։ 

զզզզ. . . . հայտնիհայտնիհայտնիհայտնի    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ. (2 . (2 . (2 . (2 տպագիրտպագիրտպագիրտպագիր    ևևևև    3 3 3 3 շարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարային    հաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութ))))    
Գովազդային հաղորդանյութերում ներկայացվում է նաև ազգային 
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գործիչների, գործարարների կայացած լինելու արքետիպը։ Օրինակ` 
«Կազումյան» կոնյակի ապրանքանիշի համասեփականատեր Սուրեն 
Կազումյանը, «Բիզնես բրենդ» ամսագրում ունեցած հարցազրույցում, 
նշում է, որ փորձում է Հայաստանի կտորը ներդնել կոնյակի մեջ` այն-
պես, որ խմողը, առանց շշին նայելու, պատկերացում կազմի կոնյակի 
ստեղծման վայրի մասին։ Գովազդային մեկ այլ հոլովակի սյուժեն զար-
գանում է մինչև Չերչիլ. Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Չերչիլին հարց-
նում են. «Ո՞րն է Ձեր երկարակեցության գաղտնիքը, նա պատասխանում 
է, - Ծխե՛ք մեկ սիգար և վայելե՛ք հայկական «Արարատ» կոնյակը»։ 

 էէէէ.... հայկականհայկականհայկականհայկական    կոնյակիկոնյակիկոնյակիկոնյակի    պատրաստմանպատրաստմանպատրաստմանպատրաստման    հումքիհումքիհումքիհումքի    ծագումնաբանությանծագումնաբանությանծագումնաբանությանծագումնաբանության    
մեծամեծամեծամեծարումըրումըրումըրումը. (7 . (7 . (7 . (7 տպագիրտպագիրտպագիրտպագիր    ևևևև    9 9 9 9 շարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարայինշարժանկարային    հաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութհաղորդանյութ))))    

 Տեսագովազդներում առանձակի է շեշտադրվում կոնյակի համն ու 
բույրը, ներկայացվում է խմիչքի մրգերի բազմազանությունը` վառ 
բույրով և անկրկնելի, փափուկ համով։ Տպագիր հաղորդանյութերում 
կոնյակն այնքան է մեծարվում, որ մինչև անգամ արվեստի գործ է 
համարվում։ Օրինակ՝ «Բացառապես հայկական լալվար տեսակի խաղո-
ղից արտադրված «Արարատ»-ն ասես մեկ գույնով արված կտավ է, քանզի 
լալվար խաղողի համահոտային նոտաների բազմազանությունը «Արա-
րատ»-ի վարպետների ձեռքերում ստեղծեցին առատաձեռնության վառ և 
արվեստի աներևակայելի մի ցոլք»։ 

ԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններ 
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ հայկական կոնյակի գովազդի 

հեղինակները կոնյակի տեսագովազդներում որպես արքետիպային 
շերտեր օգտագործում են հետևյալ խորհրդանիշերը` նախնիների փորձը, 
հայրենասիրությունը, հայրենիքի կարոտը, ազգային խորհրդանիշերը, 
կնոջ կերպարը, հռչակավոր մարդկանց, հայկական կոնյակի պատրաստ-
ման հումքի ծագումնաբանությունը։ Գովազդի հեղինակները դիմում են 
հայրենյաց երկրի պատմամշակութային կոթողներին, որի օգնությամբ էլ 
ստեղծում են կոնյակի մասին գովազդը։ Վերոնշյալն առավել քան կարևոր-
վում է այն դեպքերում, երբ կոնյակները ենթակա են արտահանման։ 
Հայկական կոնյակի գովազդ ստեղծելու հարցում մեծ դեր ունի գովազդի 
դեմքը՝ կերպարը:  
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В статье представлены архетипные пласты, используемые в 
визуальной рекламе армянского коньяка. В большинстве это идеи и 
предметы национального духовного и материального наследия. 
Рекламодатели используют национальные символы, чтобы оказать более 
эмоциональное воздействие на подсознание потребителя. 

    
    

ARCHETYPAL ARCHETYPAL ARCHETYPAL ARCHETYPAL LLLLAYERS IN AYERS IN AYERS IN AYERS IN VVVVISUAL ISUAL ISUAL ISUAL AAAADVERTISINGDVERTISINGDVERTISINGDVERTISING    
OF ARMENIAN OF ARMENIAN OF ARMENIAN OF ARMENIAN BBBBRANDYRANDYRANDYRANDY    

Sona MuradyanSona MuradyanSona MuradyanSona Muradyan    
VSU, Journalism, 4th course 
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The article presents the archetypal layers, that are used in armenian 

brandy video advertising. Patriotism, friendship, historical realities finds their 
unique expression in the creation of advertising. They are aimed at influencing 
the audience by emphasizing traditional values, legends, historical and cultural 
monuments, and of course armenian character. 

 



 

91 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸ        
ԹԻՖԼԻՍԱՀԱՅԹԻՖԼԻՍԱՀԱՅԹԻՖԼԻՍԱՀԱՅԹԻՖԼԻՍԱՀԱՅ    ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ    ՄԱՄՈՒԼՈՒՄՄԱՄՈՒԼՈՒՄՄԱՄՈՒԼՈՒՄՄԱՄՈՒԼՈՒՄ    (1905(1905(1905(1905----1914191419141914թթթթթթթթ.) 

ՆինաՆինաՆինաՆինա    ՆարգիզյանՆարգիզյանՆարգիզյանՆարգիզյան    
ՎՊՀ ,Հայոց լեզու և գրականություն,  

մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ՏՏՏՏ....    ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան 

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... գրահրատարակչություն, գրաքննություն, 

գրավաճառություն    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Գրականության զարգացման խնդիրները մշտապես եղել են հայ 

հրապարակախոսների ուշադրության կենտրոնում և պարբերաբար 
քննվել են հայ մամուլի էջերում: Գրական ասպարեզում կատարվող իրո-
ղություններին, նորություններին ընթերցասեր հասարակությունը տեղե-
կանում էր հիմնականում մամուլի միջոցով:  

1905 թ., երբ Ռուսական կայսրությունում չեղարկվեցին գրաքննական 
կանոնները, բավական սուր մրցակցություն առաջացավ պարբերական-
ների խմբագրությունների միջև, ինչն ազդեց նաև գրաքննադատության և 
գրական աշխարհին վերաբերող լրատվական հաղորդանյութերի վրա: 

Նշենք, որ արդեն 19-րդ դարավերջին գրականությունը՝ որպես զանգ-
վածային հաղորդակցման միջոց, սահմանազատվեց պարբերական 
մամուլից և գրահրատարակչական ոլորտում սկսեց թելադրել իր կանոն-
ները, որոնց հետ հաշվի էին նստում պարբերականների հրատարա-
կիչները: Վ. Փափազյանը նշում էր, որ կար ժամանակ, երբ թերթն էր 
ճանաչում ու հարգանք բերում կամ ոչնչացնում գեղարվեստական 
գրողին: Այն ժամանակ գրողին գնահատում էին` ելնելով միայն այն 
բանից, թե որ թերթում էին տպագրված նրա գործերը: Եվ կար ժամանակ, 
երբ «Մշակի» մեջ թեկուզ անտաղանդ գրողը երկու տող էր գրում`անհամ 
ու անտեղի, հռչակվում էր տաղանդաշատ, իսկ «Մշակից» դուրս 
գրողները, եթե նույնիսկ շատ հայտնի լինեին, կհամարվեին անճաշակ-
ներ, անշնորհքներ, կեղտոտ գաղափարների տերեր [6, 3]: 

20-րդ դարասկզբին ձևավորվել էին հասարակական և գեղարվես-
տական համապատասխան պայմաններ, իսկ գրական աշխատանքը հա-
սել էր արհեստավարժության բարձունքի [1, 51]: Այս պայմաններում 
հարմար հող էր ստեղծվել նաև գրական բանավեճերի համար, որոնց 
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միջոցով ընթերցող հանրությունը իր կարծիքն էր կազմում հայ և համաշ-
խարհային գրականության զարգացման ընդհանուր միտումների մասին: 

Որպես կանոն, հայ գրականության զարգացման խնդիրները քննար-
կելիս հրապարակախոսները փորձում էին նաև համեմատություն տանել 
օտարալեզու գրականության զարգացման օրինաչափությունների հետ՝ 
դրանով ընդգծելով ազգային գրականության ձեռքբերումներն ու բացթո-
ղումները, զարգացման խոչընդոտները:  

Մեր հոդվածի նպատակն է վերծանել հայ գրականության զարգաց-
ման հիմնական խնդիրները, որոնք ներկայացվում էին թիֆլիսահայ 
պարբերական մամուլում, իսկ խնդիրն է բացահայտել այն գործոնները, 
որոնք ազդում էին գրականության զարգացման վրա:  

ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ    
Թիֆլիսահայ պարբերական մամուլում առանձնացվում էին հայ 

գրականության զարգացման վրա ազդող հետևյալ գործոնները: 
աաաա. . . . ԳրավաճառությունԳրավաճառությունԳրավաճառությունԳրավաճառություն. Տարբեր հրապարակումներում հեղինակներն 

իրենց անհանգստությունն էին հայտնում գրավաճառության հարցերի 
շուրջ՝ նկատելով, որ հայերը չսովորեցին և չկարողացան տիրապետել 
գրքերի հավուր պատշաճի վաճառքին, գնահատել հեղինակին, նրա 
կատարած աշխատանքը: «Ռուսաստանում և արտասահմանում գրավա-
ճառությունը կանոնաւոր կազմակերպւած առևտրական գործ է: Մեզա-
նում նա դեռ ասիական չարչիութեան շրջանակից չէ դուրս եկել» [4, 1]: 
Նշվում էր, որ գիրքը դեռևս չէր դիտարկվում որպես առևտրական 
առարկա, գումար վաստակելու կամ ապրելու միջոց: Բազմաթիվ 
դեպքերում հայ հանրությունը հայկական գիրքը չէր ցանկանում գնել ո՛չ 
առձեռն դրամով, ո՛չ էլ վարկով. «անգամ կանաչեղենը իր գինն ունի, իր 
վաճառողը և գնողը, իսկ հայերեն գիրքը գին չունի, գրքի առևտուրը 
հայերիս շրջանում դիտվում է իբրև չարչիություն» [4, 1]: Նկարագրվում էր 
այն ողբալի վիճակը, որում գտնվում էին գրողները՝ չկարողանալով 
վաճառել գրքերը, իսկ ավելի մեծ դժվարություն էր հրատարակիչներից 
գումար ստանալը, այն առնվազն հերոսություն էր. ստանալով գիրքը՝ 
այնքան էին ձգձգում գրքի գումարի հանձնումը, որ գրքի հեղինակները ի 
վերջո ձանձրանում էին, հոգնում անօգուտ պայքարից, շատերին էլ 
հուսալքության տխուր ալիքները հեռացնում էին հայրենի ափերից [4, 1]: 
Հայ գրողների կարծիքով՝ ոլորտը կկարգավորվեր միայն այն ժամանակ, 
երբ հայերը սովորեին շահը արդար ձևով բաժանել աշխատողի` ստեղ-
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ծագործողի և վաճառողի միջև. այդ ժամանակ կստեղծվեր վստահություն, 
արդարացի վերաբերմունք, հարգանք գրական շուկայի հանդեպ: 

բ. ԳրահրատարակչությունԳրահրատարակչությունԳրահրատարակչությունԳրահրատարակչություն. Հայ հեղինակները քննադատում էին 
գրահրատարակչական ոլորտում տիրող իրավիճակը, այդ թվում՝ որոշ 
հրատարակիչների անբարեխղճությունը և գրաշարներին մշտապես 
ցածր վարձատրելու ձգտումը: Սակայն քննադատության նաև արժա-
նանում էին հեղինակները, որոնք պայմանավորվում էին գրաշարի հետ 
իրենց գործը հանձնելու, գլուխ բերելու շուրջ, հստակեցնում էին տրվող 
գումարը, վերադարձման ժամկետը, բայց երբ մեկ ուրիշ՝ գործազուրկ, 
ծանր կացության մեջ գտնվող գրաշար խնդրում էր, որ տվյալ հեղինակը 
չեղարկի իր պայմանավորվածությունը առաջին գրաշարի հետ և այդ 
գործը հանձնի իրեն (ինքը նույն այդ գործը գլուխ կբերի ավելի էժան, 
գրեթե չնչին գումարի դիմաց), հեղինակը` որպես պարկեշտ, ազնիվ 
անհատ, փոխանակ այդ երկրորդ գրաշարին խրատելու, ճիշտ ուղի ցույց 
տալու, համաձայնվում է [3, 1]: Փաստորեն անձնական շահը ավելի ուժեղ 
ու հաղթող էր գտնվում մարդկային մտքի ու խղճի արդարամիտ ընկալու-
մից ու դատողականությունից, և դրանով նաև չէր գնահատվում գրաշարի 
աշխատանքը: Մամուլում ներկայացվում էին նաև գրաշարների խնդիր-
ները, որոնք աշխատում էին ծանր պայմաններում. խոնավ տպարաններ, 
ծանր ու գաղջ օդ, ծուխ ու մուր:  

Գրաշար աշխատելու հետևանքները նույնպես մտահոգիչ էին՝ 
տեսողության կորուստ, հաշմանդամություն, թոքախտ, այս ամենի հետ 
մեկտեղ՝ վարձով բնակարաններ, որտեղ ապրելու ամիսը լրանալուն պես 
բնակարանատերերը պահանջում են վարձավճարները, նախորդ տարի-
ների համեմատությամբ թանկացած սնունդ, հագուստ, կոշիկ, տանը 
սպասող կիսասոված կին ու երեխաներ, «իսկ քեզ քո աշխատանքի, ծանր 
չարչարանքի համար առաջարկում են 3-ից 10 ռուբլի, խենթացնող է, ինչ-
պե՞ս վարվել, ինչպե՞ս ապրել» [3, 1]: 

գգգգ. . . . ՄիջանձնայինՄիջանձնայինՄիջանձնայինՄիջանձնային    հարաբերություններըհարաբերություններըհարաբերություններըհարաբերությունները. Գրականության զարգացման 
վրա ազդում էին նաև հանրային մթնոլորտը և պարբերականների աշխա-
տակիցների միջանձնային ու միջխմբագրական հարաբերությունները: 
Հայ հրապարակախոսները նկատում էին, որ գրաքննադատությունը 
պայմանավորված էր ոչ միայն գրողների անձնական գեղագիտական 
մոտեցումներով, այլև միջանձնային հարաբերություններով: Հեղինակ-
ների միգրացիան մեկ խմբագրությունից մյուսը կանխորոշում էր նրանց 
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վերաբերմունքը գրական ստեղծագործությունների նկատմամբ: Երբեմն 
միջանձնային հարաբերությունները ազդում էին գրքի վաճառքի միջնոր-
դավճարների բարձր կամ ցածր լինելու վրա, ինչը նույնպես դառնում էր 
գործոն գրքի տարածման ու սպառման վրա:  

դդդդ....ԱրհեստավարժԱրհեստավարժԱրհեստավարժԱրհեստավարժ    մասնագետներիմասնագետներիմասնագետներիմասնագետների    պակասըպակասըպակասըպակասը. . . . Ժամանակակիցները 
նկատում էին, որ հայ գրականությունն ու մամուլը ունեին խոցելի մի 
կողմ, որը սպառնում էր խեղդել գրականության ու մամուլի կարևոր 
հատկությունները և իշխող դառնալ հայերի մտածողության մեջ, այն է` 
մամուլի և գրականության վերաբերյալ հարցեր ու առաջարկներ էին 
բարձրացնում մարդիկ, որոնք ոչ մի կապ չունեին ո՛չ մամուլի և ո՛չ գրա-
կանության հետ: Նրանք, միայն անձնական շահերից ու միտումներից 
դրդված, գրական ասպարեզ էին նետվում և խեղաթյուրում գրական հար-
թակը [5, 1]: Դասագրքերի հարցը ևս շատ ցավոտ էր: Այն շատ պատաս-
խանատու աշխատանք էր, բայց դասագիրք էինկազմում և՛ իմացողները, 
և՛ չիմացողները, և՛ մասնագետները, և՛ ոչ մասնագետները, և այդպիսով 
սկսվում էր խեղաթյուրվել ողջ գալիք սերնդի ապագան, նրանց՝ լիարժեք 
կրթություն ստանալու իրավունքը ոտնահարվում էր, քանզի, լինելով 
փոքր ազգ ու չունենալով պետականություն, հայերը բավարար միջոցներ 
չունեին շատ գրքեր կազմելու և հրատարակելու, ինչն ավելի էր լրջաց-
նում խնդիրը [2, 1]: 

եեեե....ՍոցիալՍոցիալՍոցիալՍոցիալ----քաղաքականքաղաքականքաղաքականքաղաքական    իրավիճակիրավիճակիրավիճակիրավիճակ. Գրականության թեմատիկ շրջա-
նակն ընդգծվում էր ժամանակակից կյանքի սոցիալ-տնտեսական խնդիր-
ների և քաղաքական իրողությունների հենքի վրա: Սակայն այդ ամենը 
ազդում էր նաև գրահրատարակչական և գրավաճառության ոլորտների 
վրա: Օրինակ՝ 20-րդ դարասկզբին հայ-թաթարական բախումների 
հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, Ռուսաստանի առաջին հեղափո-
խության տարիներին բազմաթիվ գործարանների աշխատակիցների 
(նաև հրատարակչությունների գրաշարների) կողմից հայտարարված 
գործադուլը, գրաքննական խիստ կանոնները գրահրատարակչությունը 
խոցելի և ռիսկային ոլորտ էին դարձնում: 1914 թվականի հուլիսի 28-ին 
սկսվեց Առաջին համաշխարհային պատերազմը: Գրականությունը և 
պարբերական մամուլը, բնականաբար, չէին կարող չարձագանքել 
պատերազմական այդ իրավիճակին. փոխվեցին գրականության և պար-
բերական մամուլի կոչումը, բովանդակությունը: Միևնույն ժամանակ 
թղթի ավելացած գինը, հրատարակչական գործի անհրաժեշտ նյութերի 
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բացակայությունը բացասաբար անդրադարձան հայ գրականության 
զարգացման վրա:  

ԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններ.  
Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ թիֆլիսահայ պարբերական 

մամուլը պարբերաբար անդրադառնում էր հայ գրականության զարգաց-
ման խնդիրներին: Հայ հրապարակախոսների կարծիքով՝ հայ գրականու-
թյան զարգացման համար խոչընդոտ էին գրավաճառության խտրական 
ու արհամարհական վերաբերմունքը հայկական գրքերի ու հայ հեղինակ-
ների նկատմամբ, գրաշարների ցածր վարձատրությունը, հեղինակների 
միջև առկա միջանձնային հարաբերությունները, ինչպես նաև աշխարհա-
քաղաքական ու տարածաշրջանային սոցիալ-քաղաքական իրողություն-
ները:  

 
    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Ջրբաշյան Էդ., 20-րդ դարի սկզբի հայ գրականության ժանրային 
կազմը, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1977, էջ 51-63: 

2. Գրական շահատակութիւն // «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1909, №4:  
3. Օհանջանեանց Արտ., Գրողներ եւ գրաշարներ //«Հորիզոն», 

Թիֆլիս, 1910, №171: 
4. Պատճառներից մէկը //«Հորիզոն», Թիֆլիս, 1910, №14: 
5. Գրական ցաւագարութիւն // «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1911, № 172: 
6. Փափազեան Վրթ., Գրական ակնարկներ //«Անկախ մամուլ», 

Թիֆլիս, 1908, №6: 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ    В ТИФЛИССКОВ ТИФЛИССКОВ ТИФЛИССКОВ ТИФЛИССКО----АРМЯАРМЯАРМЯАРМЯНСКОЙ НСКОЙ НСКОЙ НСКОЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ    (1905(1905(1905(1905----1914 гг.)1914 гг.)1914 гг.)1914 гг.)    

Нина НаргизянНина НаргизянНина НаргизянНина Наргизян    
ВГУ, Армянскии ̆ язык и литература, 

Магистратура, 1-ый курс    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: издательское дело, цензура, продажа книг 
В тифлисско-армянской прессе регулярно освещалась тема развития 

армянской литературы. По мнению армянских публицистов, развитию 
армянской литературы препятствовали дискриминационное и пренебре-
жительное отношение книготорговцев к армянским книгам и армянским 
авторам, низкая оплата работников типографии, межличностные отноше-
ния между авторами, а также геополитические и региональные социально-
политические реалии. 

 

 

THE PROBLEMS OF LITERATURE DEVELOPMENTTHE PROBLEMS OF LITERATURE DEVELOPMENTTHE PROBLEMS OF LITERATURE DEVELOPMENTTHE PROBLEMS OF LITERATURE DEVELOPMENT    
IN THE TIFLISIN THE TIFLISIN THE TIFLISIN THE TIFLIS----ARMENIAN PERIODICALSARMENIAN PERIODICALSARMENIAN PERIODICALSARMENIAN PERIODICALS    (1905(1905(1905(1905----1914)1914)1914)1914)    

Nina NargizyanNina NargizyanNina NargizyanNina Nargizyan    
VSU, Armenian Language and Literature,  

MA the 1th course 
    

SummSummSummSummaryaryaryary    
Key words:Key words:Key words:Key words: publishing, censorship, book sale 
The Tiflis-Armenian press regularly covered the development of Armenian 

literature. According to Armenian publicists, the development of Armenian 
literature was hampered by the discriminatory and disdainful attitude of 
booksellers towards Armenian books and Armenian authors, low wages for 
printing workers, interpersonal relations between authors, as well as 
geopolitical and regional socio-political realities. 
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ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ    ՇԵՐՏԸՇԵՐՏԸՇԵՐՏԸՇԵՐՏԸ    ԶՈՐԱՅՐԶՈՐԱՅՐԶՈՐԱՅՐԶՈՐԱՅՐ    ԽԱԼԱՓՅԱՆԻԽԱԼԱՓՅԱՆԻԽԱԼԱՓՅԱՆԻԽԱԼԱՓՅԱՆԻ        
««««ՄԵՌՆՈՂՄԵՌՆՈՂՄԵՌՆՈՂՄԵՌՆՈՂ    ՀԱՌՆՈՂՀԱՌՆՈՂՀԱՌՆՈՂՀԱՌՆՈՂ»»»»    ՎԵՊՈՒՄՎԵՊՈՒՄՎԵՊՈՒՄՎԵՊՈՒՄ    

    
ԳալինաԳալինաԳալինաԳալինա    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան        

ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 

    Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ԳԳԳԳ....    ՀովիվյանՀովիվյանՀովիվյանՀովիվյան 
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Զորայր Խալափյան, բանահյուսություն, 

սովորույթ, հոգեբանություն, ավանդազրույց, էպոս, բանահավաք, մեռնել-
հառնել, հարատևություն 

20-րդ դարի գրականության նոր թեմաների մեջ կարևոր տեղ ունեն 
բանահյուսության ու միֆոլոգիզմի հարցերը։ Այս երևույթի առաջացման 
պատճառը գրականագետները համարում են պատմության, ազգայինի 
ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը։ ԶորայրԽալափյանը բանահ-
յուսության միջոցով փորձում է ներկայացնել ժողովրդի կենցաղը, սովո-
րույթները ու դրանց միջոցով բացահայտել նրա հոգեբանությունն ու 
մտածելակերպը։ Մանե Սարինյանը գրում է. «Կյանքի հարատև ընթացքի 
մեջ բանահյուսական շերտերի հայտնաբերումը Խալափյանին հնարավո-
րություն է տալիս թափանցել ժողովրդի էթնիկական հոգեբանության 
խորքերը, նրա կենցաղն ու նկարագիրը դիտել իսկզբանե նրան տրված 
էության միջոցով» [7, 126]։ Իսկապես, Զ. Խալափյանը պատկերում է հաշտ 
ու խաղաղ ժողովրդի աշխատանքը, առօրյան, զրույցները ու դրանց միջո-
ցով բացահայտում նրանց հոգեբանությունն ու մտածելակերպը:  

Գյուղացիների համար բերքահավաքը տոնակատարություն է, որով-
հետև նրանք սիրում են աշխատանքը: Երգում են մայր ու աղջիկ, տղա-
ները՝ խոսքը իրար փոխանցելով. «Ձայներ, հևք, կանչեր, ծիծաղ, կարմիր 
նռներ, մեղուների խաղ էր ու տղայի երգեր՝մյուս այգում: 

Այն այգուց. 
– Սևուկ աղջիկ, սևուկ աղջիկ մոտ արի, խոստացել ես մի պաչիկ, 

ե՞րբ պիտի տաս: 
Այս այգուց. 
– Ախ վախ տղա, խելառ տղա, այդքան բարձր մի պոռա, պաչիկդ առ 

ու գնա, թող քեզ մեկ մարդ չտեսնի: 
Այն այգուց. 
– Մեկն էլ կուզեմ, մեկն էլ կուզեմ, թե չտաս սևուկ աղջիկ, մեռնեմ՝ 

գան քեզ ասեն մարդասպան: 
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Այս այգուց. 
– Ախ վախ տղա, խելառ տղա, այդքան բարձր մի պոռա, այս պաչիկն 

էլ առ ու գնա, թող քեզ մեկ մարդ չտեսնի…» [4, 215]։ 
Կամ՝ 
«Անծանոթը մտավ բակից, այսպես ասաց.  
– Եկել եմ, նայեք ո՜վ է եկել, այլիհո՜: 
Աղջիկները շրջվեցին, արագ իջեցրին վարագույրը, որ չերևան: Տան-

տիկինը տղամարդու ձայն լսեց, լուսամուտը կիսաբաց արեց, ասաց. 
– Ո՞վ ես, ի՞նչ ես, ո՞ւր ես եկել, այլիհո՜:  
– Աղջիկներիդ տեսնելու, այլիհո՜: 
– Աղջիկ չունեմ, այլիհո՜: 
– Տեսնում եմ, տեսնում եմ, այլիհո՜: 
– Ի՞նչ ես տեսնում, այլիհո՜: 
– Ոստայն գործելիս եմ տեսնում, այլիհո՜: 
– Ոստայնը գործած է, այլիհո՜: 
– Նուռ քաղելիս եմ տեսել, այլիհո՜…» [4, 216]։ 
Այսպես ծնվում են սիրային ու աշխատանքային խաղիկները, որոնք 

հարստացնում են մեր բանայուսությունը: Երեկոյան էլ՝ աշխատանքից 
հետո, երբ բոլորը հավաքվում են տանը, պատմում են ժողովրդական 
ավանդություններ: Ղևոնդը երեխաներին պատմում է մատների մասին 
ավանդությունը. «Առաջ բոլոր մատները եղբայրներ էին: Ճկույթն ասաց. 
«Սոված եմ»: Ճկույթը միշտ քաղցած էր լինում, դրա համար էլ փոքր մնաց: 
«Հաց չկա››, ասաց մատանեմատը: Նրա միտքը շիտակ չէր, դրա համար 
պսակվելուց հետո վզին մատանի են գցում, որ խելոք մնա: «Աստված 
կտա», ասաց միջնամատը: Նա մեծ սիրտ ուներ, դրա համար այդպես 
բարձր էր եղբայրներից: «Եթե չտա՞», ասաց աման լիզող ցուցամատը: 
‹‹Կգողանանք››, ասաց բթամատը: Այդ խոսքի համար բոլոր եղբայրները 
վրա տվին, ծեծեցին նրան ու հեռացրին իրենցից: Տեսեք,– ասաց Ղևոնդը 
երեխաներին,– բթամատը գիտի իր մեղքը, խոնարհվում է բոլորի առաջ: 
Բայց նա չնայած հեռու է եղբայրներից, դարձյալ սիրում է նրանց, միշտ 
օգնության է հասնում և մյուս եղբայրները առանց նրա ոչինչ չեն 
կարողանում անել՝ բահ բռնել, միրգ քաղել…» [4, 219-220]։ Տեսնում ենք, 
որ սրանք միայն ավանդություններ չեն. դրանց մեջ կան նաև խրատներ ու 
խորհուրդներ: 

Ծերունի Հովհաննեսի հեքիաթը կեղծ սրբերի մասին է: Այն խրատում 
է, որ չպետք է հավատալ ու վստահել այն մարդկանց, որոնք իդեալական 
են թվում: Իրականում հենց նրանք են ամենից վտանգավորը: ‹‹Մարդն 
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ասաց.– Գողերու գլուխը սա է: Միլիցեքըասին, թե.– Մեր սու՜րբն է դա: 
Մարդն ասաց.– Գողերու գլուխը դա է: Սվիստոկ տվին, միլիցապետով 
եկան, տեղնուտեղը շուրջն առան, ասացին.– Ե՜լտեղեդ, Մրջյուն Չկոխող 
Պարոն: Տեղեն հանեցին, կարպետը վերցրին, տեսան որի՜ն չտեսան՝ 
տակը հարստություն, ինչ գողացել, այդ տեղ էր» [4, 387-388]։ 

Վեպում Խալափյանը ներկայացնում է նաև այնպիսի սովորույթներ, 
որոնք գալիս են մարդկանց սնոտիապաշտական մտածելակերպից: Բայց 
դրանց միջոցով այսօր կարելի է հասկանալ, թե ինչպես են ապրել մեր 
նախորդները, ինչպես են մտածել, ինչ հավատալիքներ են ունեցել: Օրի-
նակ, նրանք կարծել են, թե մարդու հոգին ապրում է մազերի մեջ, այդ 
պատճառով մազը չեն վառել: Մարդիկ հավատացել են, որ երեխա չունե-
ցող կանանց բուժելու համար պետք է յոթ աղբյուրից ջուր բերել, ամու-
սինները պետք է լողանան կռնակ կռնակի՝ իրար վրա ջուր ցանելով: Եղել 
են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ մարդիկ զոհ են դարձել սնահավատու-
թյանը: Զ. Խալափյանը պատկերում է նաև այդպիսի դեպքեր: Գյուղի 
հանդում կարմի քար, որի վրա պառկում էինչբերները, որպեսզի բուժվեն: 
Ահա մի կին երեխա չի ունենում: Հմուտ մեկը իմանում է, թեկինը ում է 
սիրել, և նրան ուղարկում է քարի մոտ. «Ամուսնուն հորդորել են հան-
գիստ մնալ, նստել տանը, գործով զբաղվել, կասկած չունենալ, լուռ մնալ, 
եթե շատ է ցանկանում զավակի հայր լինել. խորհուրդ է, որ կինը գիշերով 
միայնակ գնա առնաքար: Այնինչ դավադրություն էր, և կինն էլ չգիտեր՝ 
ինչ է սպասում իրեն քարի մոտ» [4, 198]: Իսկ նրան այդտեղ սպասում էր 
սիրած տղան, որի անունը հիշելով ինքը եկել էր. «Գնում էր և այդպես 
ընկնում էր նրա գիրկը, որն այդտեղ սպասում էր նրան և որին հիշելով էր 
ինքը եկել: Եվ նա մինչ ի լույս վայելում էր սիրած աղջկա գգվանքը, ուրիշի 
կնոջ սերը» [4, 199]։ Այս թեմային անդրադարձել է նաև Սերո Խանզադ-
յանը: Նրա «Պորտաքարը» ևս պատկերում է նման պատմություն: Այս սո-
վորույթները, որոնք ժամանակին եղել են սովորական երևույթներ, այժմ 
պատմվում են որպես Պորտաքարի, Առնաքարի մասին ավանդություն-
ներ: Դրանց անուններն էլ պատահական չեն տրված. Պորտաքարն այդ-
պես է կոչվում, որովհետև չբեր կանայք պորտները քսել են քարին. «Պոր-
տաքարը ուխտատեղի ա, քեզ հլա չեմ տարել նրա դուռը. չբեր կնանոց 
ոտքն էնտեղից կտրվում չի, գնանք, պորտդ էն քարին գցենք, բալքի գլխիդ 
մի լույս ծագի» [5, 322]։ Խալափյանի վեպում անունների այսպիսի 
բացատրությունների հաճախ կարելի է հանդիպել: Մարդիկ տեղանքը 
անվանել են ինչ-որ բանի նմանեցնելով, դեպքի կամ առարկայի հետ 
կապելով. 
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«–… Մատիս ուղղությամբ որ ուզենաս նայել, տեսնո՞ւմ ես, 
Հոպոպասար: 

– Հոպոպի նման է, իսկ որ: 
– Չ՜է, ինչն է նման: Հոպոպասար խոտի անունով է, դեսը նայիր, այն 

երկար սարի անունն ասեմ: Երկարսար: Ձորից այն կողմը՝ Խամատափ, 
հասկանալի է: 

– Իսկ ձո՞րը: 
– Ձորը՝ Հոսելի, սելավից հետո դրա երկու մասով գետեր են 

հոսում…» [4, 296]։ 
Բանահյուսության մաս են նաև հանելուկները: Ղևոնդը երեխաների 

հետ խաղում է հանելուկներով: Սակայն հանելուկների պատասխանները 
չպետք է բարձրաձայնվեն (այդպես է ներկայացնում Զ. Խալափյանը), 
որպեսզի դրանք շարունակեն ասվել. «Բայց, ահա, տվին գլխներին, 
սուսացրին, երբերեխաները հազիվ գտել էին հարյուրամյա խնդրի 
լուծումը: Անգամ պապը բամփեց, մատը թափ տվեց. «Մունդռիկ»: Խնդիրը 
դարձյալ մնաց չլուծված, որպեսզի ևս մի քանի հարյուրամյակ մեծը 
փոքրին հարցնի…» [4, 222-223]։ 

Ազգային, բանահյուսական այս նյութերը կարևոր են ժողովրդի 
համար: Նա դրանց միջոցով հարատևում, շարունակում է ապրել, դա նրա 
պատմությունն ու անցյալն է, ուստի կարևոր է հետևել, որ դրանք չկորչեն, 
ազգը պետք է մտածի դրանք հավաքելու և պահպանելու մասին: Այդ 
աշխատանքը կատարում են բանահավաքները: Բանահավաք բառի 
բացատրություն տալիս է Մանուկ Աբեղյանը. «Բանահյուսություն բառը 
մենակ հարմար է և այնու, որ արդեն կազմված է բանահավաք բառը, ինչ-
պես կոչվում են այն անձերը, որոնք գրի են առնում ամեն տեսակի ավան-
դական-բանահյուսական երկեր» [1, 9]:  

Զորայր Խալափյանի վեպում բանահավաքներ Տավրոսը, Տիրայրը, 
Արուսյակը զբաղված են այդ գործով: Հավաքում են ազգային հագուստի, 
պարերի մասին տեղեկություններ, առասպելներ, անեծքներ ու օրհնանք-
ներ, էպոսի պատումներ, և նրանց նպատակը նույնն է. փրկել ազգային 
նյութերը մոռացումից, որովհետև այն, ինչ գրված է, չի կորչի:  

Բանահավաքների աշխատանքներին օգնում են ասացողները, իսկ 
ասացող կարող է լինել յուրաքանչյուր մարդ, որը կպատմի բանահ-
յուսական որևէ նմուշ: Արուսյակը, Տիրայրը փնտրում են այդպիսի մարդ-
կանց, որոնք կարող են ինչ-որ բան պատմել՝անեծք, օրհնանք, էպոս, կամ 
խոսել պարերի ու հագուստների մասին: Երբեմն մարդիկ օգտագործում 
են արտահայտություններ, բայց չգիտեն, թե դրանք ինչ են: Արուսյակը 
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խնդրում է Պարգևի կնոջը օրհնանք ասել, բայց կինն ասում է, թե չգիտի 
դա ինչ է, իսկ հաջորդ պահին սկսում է օրհնել:  

Վեպում կարևոր է էպոսի խնդիրը: Մարդկանց՝ էպոսի նկատմամբ 
ունեցած հավատի, վերաբերմունքի միջոցով հեղինակը բարձրացնում է 
ժողովրդի հարատևման խնդիրը: Մարդկանց վերաբերմունքը արտա-
հայտվում է պատումներում: Բանահավաքները էպոսի պատումների 
հավաքման հարցում հանդիպում են դժվարությունների, որովհետև եթե 
անեծք ու օրհնանք կարող են իմանալ շատերը, ապա էպոսի մասին 
պատմողները շատ չեն, իմացողներն էլ ծեր են, բացի այդ՝ վախենում էին 
ժամանակներից ու չէին պատմում. «Տղաս կպատմի: Գրիգորը պառավի 
տղան էր, հիսուն կլիներ: Դաշտից եկավ, միջահասակ մարդ էր, հրաժար-
վեց։ Ասաց՝ չգիտեմ: Բայց մայրն արդեն մատնել էր, թե հորից է լսել, լա՛վ 
գիտի: Ուրիշներն էլ հաստատեցին: Վեց օր տանը նստել էի, չէր պատ-
մում: Այն ժամանակ սովորական երևույթ էր, կասկածում էին, չէին 
վստահում» [4, 448]։ 

Տարբեր են բանահավաքների և ասացողների մեկնաբանությունները 
էպոսի մասին: Միևնույն պատմությունը տարբեր ասացողներ տարբեր 
կերպ են պատմում. կամ այդպես են լսել, կամ ավելացնում են իրենց կար-
ծիքը, կամ ասում են, որ չեն հիշում ինչ-որ բան: Հենց այսպես էլ ստեղծվել 
են էպոսի պատումները՝ իրենց տարբերություններով ու ընդհան-
րություններով: Տիրայրը էպոսի հերոսների ծագումը համարում է առաս-
պելական, միայն ժամանակն է սխալ թվագրված. Ծովինարի հղիությունը 
կարող էր լինել մեր թվարկությունից առաջ, ոչ թե 9-րդ դարում, քանի որ 
այդ երևույթը ավելի շատ առասպելական է: Ծովինարը հղիացել է 
ժողովրդի երևակայությամբ, որ ժողովուրդը իրեն պաշտպանողներ ունե-
նա: Ասացողներից մեկն էլ ասում է,որ Ծովինարի զավակները՝ 
Սանասարը և Բաղդասարը, հայր ունեցել են, բայց ժողովրդին այդ մասին 
չի ասվել. ‹‹Ծովինար հոժարավ, ասաց՝թե մարդ չկոտորվի: Մտավ ծովի 
մեջ լողալու, երկու բուռ ջուր խմեց, այդ ջրից Բաղդադում Սանասար ու 
Բաղդասար ծնեց, առանց հեր: 

-Առանց հե՞ր: Այդպես կլինի՞: 
-Չի լինի, բայց սա հեքիաթ է: Հարկավ, Սանասար և Բաղդասար 

ծածուկ հեր ունեցած կլինեն, բայց պետք չէ որ ասվի, դրա համար աղբյուր 
եղավ էդոնց հեր›› [4, 490]: 

Զ. Խալափյանի նպատակը էպոսի պատումները ներկայացնելը չէ: 
Էպոսը անմիջականորեն կապված է վեպի փիլիսոփայությանը՝ հառնե-
լուն, հարատևելուն: Այս փիլիսոփայությունը կապվում է Փոքր Մհերի 
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կերպարի հետ: Նա մտել է Ագռավաքար, ինչպես իրենից շատ տարիներ 
առաջ Արտավազդն էր պահվում քարայրում: Ժողովրդի համար Փոքր 
Մհերը հառնելու, վերածննդի գաղափարն է կրում․նրանք սպասում են 
Մհերի վերադարձին: Ինչպես Վահագնը, ինչպես եգիպտական Օսիրիսը, 
փյունիկյան Ադոնիսը, շումերականԴումուզին, Մհերն էլ նախապես եղել 
է ամեն տարի մեռնող-հառնող աստված [7, 135]։ Նրանք հավատացած են, 
որ Դավթի սերունդը դեռ ապրում է. «Սասունի Ճախրկանի գյուղացիները 
համառորեն պնդում էին, թե Սասունցի Դավթի տոհմը շարունակվում է և 
գոյատևում նաև մեր օրերում…» [4, 329], «Գտան երկար ձայնագրություն-
ների մեջ ժապավենի այն փոքրիկ հատվածը, որի վրա ասացողը հավա-
տացնում էր, թե Դավթի սերունդը շարունակվում է, որ «այդ մարդը կա, 
հիմա էլ կա, ես ինչ իմանամ՝ որտեղ, բայց կա, Դավթի սերունդը չէ՞ որ 
անմահ է»: Ինքը չգիտե ումնից և որտեղ է լսել, միայն պատմում էին, որ 
կա Դավիթը, որովհետև ամեն դար իր Դավիթն ունի, ամեն դար իր 
Քրիստոսն ունի: Այդպես էին պատմում: Չգի-տեմ, մեծերն ասում էին, ինչ 
ձևովը չգիտեմ, բայց Դավթի ջինսն անմահ է» [4, 446]: Այս մտքին հանդի-
պում ենք նաև այլ գրողների գործերում: Խաչիկ Դաշտենցի «Խոդեդան» 
վեպում ջրաղացպանը պատմում է Դավթի անմահ սերնդի մասին, հա-
վաստում էպոսի ճշմարտացիությունը. «Այնուհետև Թումոն հանգամա-
նորեն պատմեց, որ Դավթի պատմությունը ստույգ է, որ այն գրված է գրքի 
մեջ, և ինքը սեփական աչքերով տեսել է այդ գիրքը» [3, 27]:  

Այսպես, Խալափյանը բանահյուսության միջոցով անդրադարձել է 
ազգի ինքնության, գրավոր ու բանավոր խոսքի, ժողովրդի հավերժության 
հարցերին: Լիլիթ Ղազարյանը «Բանահյուսության և առասպելի ակունք-
ներում» հոդվածում գրում է. «Խալափյանին, որպես նյութ, չէր կարող 
հետաքրքրել միայն բանահյուսությունն ու ազգագրությունը. դրանք 
վիպական խնդիրներ չեն: Նրան հետաքրքրում էր նաև մարդը՝ կերպարը» 
[6, 61]։ Իսկապես, Խալափյանը ընդգծում է այն միտքը, որ մարդն է ամեն 
ինչին իմաստ տալիս. ‹‹Երբ կար արևը, կար ցամաքը, լեռներն ու հովիտ-
ները, գետերն ու ծովերը, երբ կար երկիրը՝ արդեն կար արևը: Երբ կար 
արևը, կար երկիրը՝ արդեն կար երկինքը: Երբ կար ամենը՝ ոչինչ չկար, 
քանի չկար տեսնողը: Երկինք երկնեց, երկիրը երկնեց, և ծովից ելան բոլոր 
տեսնողները: Դարձյալ ոչինչ չկար, քանի չկար «կա» ասողը: Ու երբ 
ասվեց՝ «կա», ամեն ինչ եղավ›› [4, 189]: Բայց մարդը չի մնում. մնում են 
առասպելներ, պատմություններ: Մոռացությունից փրկելով դրանք՝ մարդն 
իրեն անմահ է զգում: Մեռնում է մարդը, բայց կենդանանում է իր խոսքով. 
«Անմահության ոգին խոսքի մեջ է, և ինքդ էլ ուզում ես ձեռք մեկնել 
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նրանց, որ պիտի գան, մեկը կլինի գուցե հազար տարի անց, նրա շրթնե-
րին կկենդանա քո երգը, խոսքը, կապրես այդպես մի անգամ ևս» [4, 317]: 

Վեպի բանահավաք կերպարները նվիրված են իրենց գործին,անում 
են ամեն բան, որ ժողովրդին փրկեն մոռացությունից, ուսումնասիրեն 
նրա պատմությունը․նրանք հասկանում են բանահյուսության դերն ու 
նպատակը, որը, ըստ Մաժանի,հետևյալն է. «Ժողովրդական ստեղծագոր-
ծության և բանաստեղծական կյանքի ուսումնասիրությունը, ժողովրդի 
մշակութային ողջ պատմությունը՝ փոխառություններով ու ազդե-
ցություններով» [4, 365]։ ԼևոնԱսմարյանը գրում է. «Հինը գնում է և նորը 
գալիս: Բայց հնի մեջ կան, ապրում են ժողովրդի հոգևոր հարստություն-
ները, գանձեր, որոնք եթե այսօր կորան, ապա այդ կորուստն անդառնալի 
է: Ուրեմն, պետք է ամեն գնով փրկել դրանց մասունքները: Պետք է փրկել 
մեր էպոսը, երգերը, օրհնանքներն ու իմաստուն մտքերը, խաղերը և 
նրանց հաղորդակից դարձնել նոր սերունդներին: Խալափյանի համար 
այս բանը դարձել է լուրջմտահոգություն [2, 82]։ 

Ուսումնասիրելով Խալափյանի «Մեռնող հառնող» վեպի բանահյու-
սական շերտը՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ վեպը բանահյուսա-
կան նյութի տեսանկյունից բավական հարուստ է։ Հեղինակը օգտագոր-
ծում է բանահյուսական տարբեր ժանրեր՝ օրհնանք, հանելուկ հեքիաթ, 
առակ, էպոս։ Բայց Խալափյանի նպատակը չի եղել միայն բանահյուսա-
կան նյութ հաղորդելը, բացահայտել է ժողովրդական մտածողությունը, 
հոգեբանությունը, պատմությունը, ինքնատիպությունը, ժողովրդի էութ-
յունն ու բնավորությունը։ Ինչպես իրական առասպելական կյանքի պատ-
կերներով, այնպես էլ բանահյուսական նյութի միջոցով հեղինակը պար-
զում է այն միտքը, որ բնության մեջ ոչինչ չի կորչում, ամեն ինչ ենթակա է 
մեռնել- հառնելու գաղափարին։ 
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легенда, эпос, умирать-оживать, долговечность 
Тема рассмотрения статьи – это фольклорный материал в романе 

«Умирающий оживающий» З. Халапяна. Этот материал дает возможность 
раскрыть сущность, характер, жизнь армянского народа.Каки образами 
реальной и мифической жизни, так и посредством фольклорного 
материала автор раскрывает ту идею, что ничто в природе не теряется, все 
подлежит идее вымирания-оживления. Некоторые вопросы, затронутые в 
статье, также отражены в работах других авторов. В соответствии с этим 
проведены сравнения с работами отдельных авторов. 
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to die-revive,durability. 
The subject of the article is folklore material in the novel “Dying-reviving” 

by Z. Khalapyan. This material gives an opportunity to reveal the essence, 
character, life of the Armenian people. Through both imagesof realand 
mythical life and folklore material, the author reveals the idea that nothing is 
lost in nature and everything is subject to the idea of dying-reviving. Some of 
the issues raised in the article are also reflected in the works of other authors. 
Accordingly, comparisons are made with the works of individual authors.  
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ՀԱՐԱԶՀԱՐԱԶՀԱՐԱԶՀԱՐԱԶԱՏԻԱՏԻԱՏԻԱՏԻ    ԿՈՐՈՒՍՏԿՈՐՈՒՍՏԿՈՐՈՒՍՏԿՈՐՈՒՍՏ    ԱՊՐԱԾԱՊՐԱԾԱՊՐԱԾԱՊՐԱԾ    ԱՆՁԻԱՆՁԻԱՆՁԻԱՆՁԻ    ՀՈՒԶԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈՒԶԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈՒԶԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈՒԶԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ    
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՋուլիաՋուլիաՋուլիաՋուլիա    ԱրամյանԱրամյանԱրամյանԱրամյան     
ՎՊՀ, Հոգեբանություն, 4-րդ կուրս 

Գիտական. ղեկավար՝  ՏՏՏՏ....    ՄալումյանՄալումյանՄալումյանՄալումյան    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . սուր վիշտ, ապրումակցում, տրավմա, դեպրե-
սիա, պաթոլոգիա, արտահայտվելու ունակություն: 

Կորուստը մարդկային կյանքի անբաժանելի և անհերքելի իրողու-
թյուն է, այն ուղկցվում է ծանր ապրումներով և անխուսափելիորեն հան-
գեցնում կայնքի վերաիմաստավորման։  

Ներկայումս գոյություն չունի կորուստ հասկացության մեկ սահմա-
նում, քանի որ յուրաքանչյուր մարդ այս երևույթը բնութագրում է իր ձևով՝ 
դրանում ներդնելով իր յուրահատուկ իմաստը: Միևնույն ժամանակ, 
հարազատի մահը կրած մարդկանց մեծամասնությունը համաձայն է այն 
կարծիքին, որ այդ կորուստը բնութագրվում է այնպիսի հատկութ-
յուններով, ինչպիսիք են անշրջելիությունն ու նշանակալիությունը: Եթե 
հոգեթերապևտը խնդրի այցելուներին սահմանել կորստի հասկացու-
թյունը, նա կստանա տարբեր պատասխաններ: Ինչ-որ մեկը կորստին 
վերագրելու է բացառապես նյութական իմաստ (բանալիների, փողի և այլ 
իրերի կորուստ), ինչ-որ մեկը կասի, որ կորուստը մահ է, մարդկանց 
երրորդ խումբը կտա երկար սահմանում` համատեղելով առաջին և երկ-
րորդ ձևակերպումները: Յուրաքանչյուրը ճիշտ է իր տեսակով: Հաճախ, 
այդպիսի պատահական պատասխանների շարքում կարելի է առանձ-
նացնել առանձին խումբ, որը այն մարդիկ են, ովքեր տառապել են կամ 
ապրում են իրենց հարազատի մահը: Նրանց սահմանումներն ավելի 
խորը կլինեն, ծայրահեղ բացասական հույզերով, հույզերի բարձր ինտեն-
սիվությամբ և խորությամբ։ Մեզնից յուրաքանչյուրը կյանքում ինչ-որ բան 
կորցնում է, բայց ամենասուր վիշտը ծագում է այն ժամանակ, երբ 
հարազատ մեկը, հոգեհարազատդ, հեռանում է կյանքից» [2, 6]: 

Տեսական գրականության սահմաննորերում տարբեր հեղինակներ 
տարբեր եղանակներով են սահմանում կորստի հասկացությունը: Անգլա-
լեզու գրականության մեջ մահ, կորուստ և վիշտ հասկացությունները 
հաճախ չեն տարբերակվում ՝ դրանք համարվում են հոմանիշներ:  

Կորստի թեման քիչ է հետազոտված, բայց, անշուշտ, գոյություն 
ունեն որոշակի քանակությամբ հետազոտություններ, որոնք լույս են 
սփռում այս խնդրի վրա: Վիշտը ինտենսիվ զգացմունքային վիճակ է, որը 
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կապված է ինչ-որ մեկի (կամ ինչ-որ բանի) կորստի հետ, ում հետ (կամ 
ինչ) մարդը խորը զգացմունքային կապ է ունեցել [3, 52]: 

Այլ կերպ ասած, դա հիմնարար զգացմունքներից մեկն է, որը կապ-
ված է նշանակալի օբյեկտի, օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ կորստի, 
ինքնության կամ ակնկալվող ապագայի կորստի զգացողության հետ:  

Ա. Վոլֆելտը վիշտը սահմանում է որպես կորստի ներքին ապրում, 
ինչպես նաև դրա հետ կապված մտքերն ու զգացմունքները՝ որ մարդն 
ունենում է հոգեկանում [1, 204]: 

Ռ. Մոուդիի և Դ. Արքենջելի կարծիքով վիշտը ոչ թե հույզ է այլ 
գործընթաց, որն ներառում է այնպիսի տարբեր զգացմունքներ և վիճակ-
ներ ինչպիսիք են լքվածությունը, ֆրուստրացիան, զայրույթը, տագնապը, 
խուճապը, դեպրեսիան։  

Էրիխ Լինդեմանը՝ գերմանա-ամերիկյան հոգեբույժ, համարվում է 
վշտի և կորստի ուսումնասիրման հիմնադիրներից մեկը: Մասնավորա-
պես Լինդեմանն տվել է վշտի տիպաբանությունը և առանձնացրել «սուր 
վշտի» հիմնական ախտանշանները։ 

Որպես ախտանշաններ առանձնացրել է ֆիզիկական տառապանքը, 
թշնամական հակազդումները, նախկին վարքագծի մոդելների կորուստը 
և այլն: Ուսումնասիրությունների արդյունքում է. Լինդեմանն առանձնաց-
րել եւ նկարագրել է վշտի հինգ տարբեր ձևեր: 

1. «Խեղաթյուրված արձագանքներով վիշտ»  
2. «Քրոնիկ վիշտը» կամ «չափազանցված վիշտը» 
3. «Հետաձգված վիշտ»  
4. Ճնշված վիշտ կամ զսպված վիշտ 
5. «Կանխագուշակող վիշտը»  
Վշտի ախտանշանների տիպաբանություն է առաջարկել նաև 

Ե. Չերապանովան, ըստ որի դրսևորումները բաշխված են մարմնական, 
հոգեբանական ոլորտների՝ ներկայացված են դրանց բնութագրերը [5]: 
Ապրելով վիշտը, մարդկային կորուստը՝ հարազատների առջև ծառանում 
է խնդիր, գտնել ուժ շարունակելու կյանքը, վերաիմաստավորելու կյանքի 
այդ բարդ փուլը։ Դա բավականին բարդ, տևական և ուժերի մոբիլիզացիա 
պահանջող աշխատանք է, այն պահանջվում է մեծ հոգեբանական 
ռեսուրսներ։ Վշտի աշխատանքը, ուղեկցվում է տառապալից տրա-
մադրությամբ, իրականության նկատմամբ հետաքրքրության կորստով, 
սիրո նոր օբյեկտի առանձնացման անկարողությամբ։ «Ես»-ի նման սահ-
մանափակումները Զ. Ֆրեյդը կապում է նրա, վշտի մեջ, ընկղմվածութ-
յամբ [1, 204]:  
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Մարդը հարատև այս վիճակում գտնվել չի կարող, նա ծավալում է 
այդ վշտի աշխատանքը՝ երբեմն ինքնուրույն, երբեմն մասնագետի օգ-
նությամբ։ Տառապանքի ճանապարհով, հոգեկան տարբեր կազմավորում-
ների բախման մեխանիզմներով, ըստ Ֆրեյդի «Ես»-ը կրկին «դառնում է 
ազատ», այսինքն, կորուստ ունեցած մարդը, կրկին ի վիճակի է լինում 
վերսկսել իր հուզական կյանքը, ինչպես նաև նոր հարաբերություններ 
հաստատել: Այսպիսով, Զիգմունդ Ֆրեյդը կորստյան ապրումները 
դիտարկում է որպես էներգիայի կորուստ, իսկ տխրության աշխատան-
քից հետո, այսպես ասած, ինքնահրկիզվելուց հետո, մարդը ի վիճակի է 
էներգիան փոխանցել նոր օբյեկտի: Մարդը կարող է ճնշել բոլոր 
հիշողություններն ու պատկերացումները, որ կապված են իրեն ցավ 
պատճառող, տխուր ապրումների հետ։ 

Ջոն Բոուլբին ունի կորստի փորձի մեկնման նմանատիպ տեսակետ: 
Ջ. Բոուլբին հարազատ մարդու կորուստը դիտարկում էր որպես կապվա-
ծության օբյեկտի կորուստ և նշում, որ ապրումների բնույթը կախված է 
մոր հետ ունեցած մանկության փորձից: Բոուլբին խոսում է «կապվածութ-
յան վարքի» մասին, որը բնազդային վարքի ձև է, որը զարգանում է մարդ-
կանց մոտ մանկության ընթացքում և ունի ձգտում կամ նպատակ, որը 
մոտ է մոր մոդելին: Միաժամանակ Բոուլբին նշում է, որ կապ-
վածությունը բնական վարքագիծ է և չի կրում բացասական երանգ, որը 
բնորոշ է կախվածությանը: Հենց կապվածության բնազդն է, որ փորձում է 
վերադարձնել կորցրած օբյեկտը։ Զայրույթի զգացումը, որը համարվում է 
վշտի ապրման փուլ, Ջ. Բոուլբին հենց սրանով է բացատրում։ Հեղինակի 
կարծիքով՝ տխրությունն անցնում է որոշակի ժամանակ անց, և ամբողջ 
ախտաբանությունը, մարդու կողմից կախվածության օբյեկտի կորստի 
զգացողության արտացոլումն է՝ կորստի օբյեկտը վերադարձնելու փոր-
ձերից մինչև կորստի անդառնալիության համակերպումը:  

Ժամանակակից հոգեբանության սահմաններում վշտի ապրման 
փուլերի առանձնացման վերաբերյալ առկա են տարակարծություններ։ 
Հոգեբանների մի մասը կարծում են, որ վիշտը խիստ անհատական 
գործընթաց է և յուրաքանչյուր ոք առանձնահատուկ է անցնում այդ 
ճանապարհը, իսկ մյուսները համարում են, որ վշտի ապրման ընթացքն 
ունի օրինաչափություններ։ Ա. Ոլֆելտը, Ռ. Ֆրիդմանը համարում են, որ 
ապրման փուլերի դասակարգումը հանգեցնում է նրան, որ վշտակիրները 
սկսում են իրենց վարքը հարմարեցնել հաստակ բնութագրիչներին, 
որոնք իրականում կարող են բացակայել։  
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Ս. Միլդեները համարում է, որ վշտի ապրումը անհատական բնու-
թագրիչներով հանդերձ ունի օրինաչափություններ, որոնք կարծես 
ուղեցույց են հանդիսանում հոգեկան գործընթացների բնութագրման, 
դինամիկայի կանխատեսման համար, սակայն փուլերի ժամանկային 
սահմանները խիստ անհատական են։  

Ներկայումս չկա որևէ հոգեբանական տեսություն, որ կարողանա 
համակողմանի բացատրել ինչպե՞ս են մարդիկ հաղթահարում վիշտը, 
ինչո՞ւ են տարբեր ձևով ապրում դիստրեսի ինտենսիվության մակար-
դակները, կառուցողական է արդյո՞ք հարմարման մեխանիզմը, որքա՞ն 
ժամանակ է պահանջվում իրողության ընդումնան համար։ Գրակա-
նության սահմաններում գոյություն ունեն վշտի ապրման փուլերի դասա-
կարգման տարբեր մոտեցումներ։ Ըստ Ռ. Շնայդերի վշտի այդ փուլերը 
տատանվում են երեքից մինչև տասներկու փուլերի, որոնցով մարդը 
անցնում է հստակ հաջորդականությամբ։ Բևեռային հակադիր տեսակետ 
է հայտնում Ֆ. Վասիլյուկը. «Հնարավոր չէ առանձնացնել հստակ փուլեր, 
ուրվագծել սահմաններ, տալ բնութագրիչներ՝ պայմանավորված մարդու 
անհատականության հատկություններով» [6]: 

Այս տեսակետի կողմնակիցները կարևորում են ոչ թե վշտի ապրման 
փուլայնությունը, այլ այն, թե ինչ խնդիրներ և ինչպես է լուծում դրանք 
վիշտ ապրող մարդը։ Ինչպես նաև նշում են այն փաստը, որ վշտի բար-
դացման արդյունքում մարդը կարող է վերադառնալ նախորդ փուլ, որը ոչ 
թե պաթոլոգիկ երևույթ է, այլ ապրման անհատական դինամիկա։ Հաջորդ 
փաստարկը, որ խոսում է վշտի ապրման փուլայնության գաղափարի 
դեմ, դա ապրումների բովանդակության և դինամիկայի պայմանավորվա-
ծությունն է մշակութային ազդեցությամբ։ Այնուամենայնիվ վշտի հոգե-
բանության սահմաններում Է. Կյուլբեռ-Ռոսսն առանձնարել է մի քանի 
հիմնական փուլեր, որոնցով անցնում եմ վշտակիր մարդկանց մեծամաս-
նությունը: 

1. Շոկ – Մարդը պարզապես ապշած է կատարվածից, և այս պահին 
նրա մոտ կարող են առաջանալ ֆիզիկական կամ մտավոր ցանկացած 
փոփոխություններ: Սա սուր սթրեսի ֆիզիոլոգիական պատասխան է, 
որը սովորաբար կարող է տևել մինչև երեք օր, և ինքնին չպետք է լրա-
ցուցիչ մտահոգության առիթ հանդիսանա: Այս վիճակից դուրս գալու 
ժամանակ հայտնվում է պաշտպանողական վարքագիծ, որը պաշտպա-
նում է հոգեկանը անհանդուրժելի ծանրաբեռնվածությունից: Այն կարող է 
դրսևորվել տեղի ունեցածը ժխտելու կամ ողբերգական իրականության 
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հետ ցանկացած բախումից խուսափելու մեջ։ Սա էլ նորմալ արձագանք է. 
օրգանիզմը պետք է հասցնի վերակառուցվել, որպեսզի դիմանա այն 
ամենին, ինչ տեղի է ունեցել 

2. Զայրույթ – Մարդը փնտրում է իր վշտի պատճառը կամ մեղավո-
րին դրա վրա փոխանցելով իր անտանելի զգացմունքները: Սա օգնում է 
ժամանակավորապես շեղվել սեփական հույզերից և հնարավորություն է 
տալիս փոքր-ինչ նվազեցնել դրանց նախնական խստությունը: 

3. Կարոտ – Այդ ժամանակ կարող են տեղի ունենալ քնի և ախոր-
ժակի խանգարումներ, մարդու ինքնագնահատականը կտրուկ նվազում 
է, նա տեղի ունեցածի համար մեղադրում է իրեն, նույնիսկ եթե դա 
իրականում այդպես չէ, անվերջ հիշում եւ խորհում է բոլոր այն պահերը, 
որոնցում նա ժամանակին սխալ էր: Մարդը զգում է քաոսի, հուսահա-
տության զգացում, մեծ դժվարությամբ է կառուցում իր կյանքը: Ծանր 
դեպքերում այս փուլում կարող է զարգանալ նույնիսկ կլինիկական 
դեպրեսիա: 

4. Դեպրեսիա – Անձը գտնվում է հոգեկան ծանր կացության մեջ, նրա 
մոտ գերակշռում է տևական բացասական տրամադրությունը: 

5. Ընդունում – Մարդը ընդունում է կորուստը եւ սովորում է ապրել 
առանց մահացածի: Եվ որքան հարազատ էր հեռացածը, այնքան դժվար է 
դա անել: 

Անհրաժեշտ է ձևավորել նոր սոցիալական հմտություններ, սովորել 
հաղթահարել կյանքի այն ոլորտները, որտեղ հեռացածի ազդեցությունն 
առավել նկատելի էր, և, ամենակարևորը, ստեղծել նոր կերպար, նոր 
ինքնորոշում։ 

Հոգեթերապևտիկ աշխատանքում կարևորում են նաև նորմալ և բար-
դացած վիշտ հասկացությունները, որոնք բնորոշում են որպես ադապ-
տիվ և դեզադապտիվ վարքի արդյունքներ։ 

Մ. Կ. Շիրը առանձնացրել է այն չափանիշները, որոնցով կարել է 
տարբերակել նորմալ և բարդացած վիշտը.  

Նորմալ վիշտը տարբերվում է պաթոլոգիական վշտից մի շարք 
չափորոշիչներով։ 

1. Վիճակի դինամիկայի առկայություն- Վիշտը ոչ թե վիճակ է, այլ 
գործընթաց։ 

2. Պարբերական շեղում մահվան ցավալի իրականությունից: 
3. Դրական զգացմունքների ի հայտ գալը հարազատի մահից հետո 

առաջին 6 ամիսների ընթացքում: 
4. Սուր վշտից անցում դեպի ինտեգրված: 
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Կորուստ ապրած սուբյեկտի կարողությունը ոչ միայն ճանաչել 
սիրելիի մահը և բաժանվել նրանից, այլ նաև փնտրել հանգուցյալի հետ 
հարաբերությունները շարունակելու նոր և կառուցողական ուղիներ, ինչ-
պես օրինակ `պահպանել նրա հիշողությունը [4]: Ծանր կորստի բար-
դությունները տեղի են ունենում վշտի ապրման ընթացքում, առա-
ջացնելով ՝ 

▪ վշտի արձագանքի բացակայություն կամ դանդաղեցում 
▪ վշտի ավելորդ արձագանք 
▪ վշտի երկարատև արձագանք 
▪ կողմնակի ազդեցությունների նկատմամբ ուժեղ զգայունություն  
▪ հոգեկանի խանգարում 
▪ անհանգստության խանգարումներ 
▪ խանգարումներ առաջացած թմրադեղերի կամ ալկոհոլի չարաշա-

հումից; 
▪  դեպրեսիվ խանգարում 
Ըստ հոգեբաններ Ռ. Մուդիի և Դ. Արկոնգելի, «վիշտը ոչ թե հույզ է, 

այլ գործընթաց, որը ներառում է տարբեր զգացմունքներ», որոնցից են 
լքված լինելը (մենակության զգացումը), զայրույթը, անհանգստությունը, 
խուճապը, ընկճվածությունը, վախը, տհաճությունը, ափսոսանքը, 
ֆրուստրացիան (հիասթափությունը), մեղավորությունը, ամոթը, նա-
խանձը, սերը և զգացմունքները, որոնք արտացոլում են վշտի փորձի 
միայն ընթացակարգային կողմը: Վիշտ ապրող մարդու մոտ անհանգս-
տության աստիճանը կարող է այնքան բարձր լինել, որ հասնի խուճապի 
նոպաների, որոնք կորստի իրավիճակում «բնույթից ավելի բարդ են, քան 
պարզապես խուճապը, քանի որ դրանք պատահում են առանց ակնհայտ 
պատճառի և հանկարծակի, մինչդեռ զգացողություն կա մոտալուտ մահ-
վան կամ խելագարության»: Եթե մարդիկ մահը ընկալում են որպես 
սխալ, պարտություն, դա ստեղծում է մեղքի զգացում և որոնում փորձելու 
գտնել մի բան, որը հնարավոր է շտկել [7]: 

Մեր հոդվածի սահմաններում ուսումնասիրել ենք հարազատ կորց-
րած անձանց հոգեվիճակը, մասնավորապես, տագնապայնությունը, 
սթրեսակայունությունը, Ֆրուստրացիայի, ագրեսիվության, ռիգիդու-
թյունը և տագնապայնության մակարդակը։ Հետազոտությանը մասնակ-
ցել է 30 կին, 35-45 տարեկան։ Հետազոտության ընտրանքի առանձնաց-
ման հիմքում դրվել է երեխայի, ամուսնու, ծնողների կորուստը։ Ինչպես 
նաև կարևորվել է այն փաստը, որ հետազոտության մեջ ներգրավված 
մարդկանց հետ դեպքը պատահել է առնվազն մեկ տարի առաջ, հիմքում 
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այն տեսական մոտեցումն է, որ մեկ տարվա ընթացքում տեղի է ունենում 
իրողության ընդունում և հարմարում։ Հետազոտվողների մոտ հետտրավ-
մատիկ սթրեսային խանգարման առկայությունը հերքելու նպատակով, 
առաջին փուլում կիրառել ենք Մ. Հորովիցի «Տրավմատիկ իրադարձու-
թյան ազդեցության գնահատման սանդղակ» մեթոդիկան (Impact of Event 
Scale-R): 

Մեթոդիկայի կիրառման արդյունքում պարզվում է, թե վշտի ապր-
ման աշխատանքնում ինչպիսի պաշտպանություններ է կիրառվում անձի 
կողմից, որոնց արատահայտվածության բարձր մակարդակը վկայում է 
այն փաստի մասին, որ վշտակիրը ունի հետտրավմատիկ սթրեսային 
խանգարում։ Առանձնացվում է երեք ռազմավարություն՝ «ներխուժում», 
«Փախուստ», «Գրգռականություն»։ 

Ինչպես նաև կարևորվել է այն փաստը, որ հետազոտվողները չեն 
ունեցել բարդացված վիշտ։ Վերը նշված հոգեբանական վիճակի կոնկերտ 
բնութագրիչների ուսումանսիրությունը կազմակերպելու նպատակով կի-
րառել ենք Այզենկի «Ինքնագնահատման մեթոդիկան»: Մեթոդիկայի 
սահմաններում գնահատվում է վշտակրի այնպիսի վիճակներ, ինչպիսիք 
են՝ ֆրուստրացիայի, ագրեսիվության, ռիգիդություն և տագնապայնու-
թյան մակարդակները։ Ստացված տվյալները ներկայացրել ենք նաև 
հիստոգրամի տեսքով՝ արդյունքներն ավելի ակնառու դարձնելու համար: 

 
ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    1. 1. 1. 1. ՖրուստրացիայիՖրուստրացիայիՖրուստրացիայիՖրուստրացիայի, , , , ագրեսիվությանագրեսիվությանագրեսիվությանագրեսիվության, , , , կարկամվածությանկարկամվածությանկարկամվածությանկարկամվածության    ևևևև    
տագնապայնությանտագնապայնությանտագնապայնությանտագնապայնության    մակարդակներըմակարդակներըմակարդակներըմակարդակները    երեխաերեխաերեխաերեխա    կորցրածկորցրածկորցրածկորցրած    անձանցանձանցանձանցանձանց    մոտմոտմոտմոտ 

 
Հետազոտության արդյունքում պատկերն այսպիսին էր: Երեխա 

կորցրած անձանց մեծամասնության մոտ գերակշռում է տագնապայ-
նությունը: Վերոնշյալ դիագրամից երևում է, որ հետազոտությանը մաս-
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նակցած անձանցից 38 %-ի մոտ առկա է տագնապայնության բարձր 
մակարդակը, 25 %-ի մոտ ռիգիդություն, 25 %-ի մոտ ֆրուստրցիան 25 %-
ի մոտ իսկ 12 %-ի մոտ ագրեսիվությունը: 

 
ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    2. 2. 2. 2. ՖրուստրացիայիՖրուստրացիայիՖրուստրացիայիՖրուստրացիայի, , , , ագրեսիվությանագրեսիվությանագրեսիվությանագրեսիվության, , , , ռիգիդությունռիգիդությունռիգիդությունռիգիդություն    ևևևև    

տագնապայնությանտագնապայնությանտագնապայնությանտագնապայնության    մակարդակներըմակարդակներըմակարդակներըմակարդակները    ամուսինամուսինամուսինամուսին    կորցրածկորցրածկորցրածկորցրած    անձանցանձանցանձանցանձանց    մոտմոտմոտմոտ 
 
Ամուսին կորցրած անձանց մոտ գերակշռում է ագրեսիվությունը: 

Վերոնշյալ դիագրամից երևում է, որ հետազոտությանը մասնակցած 
անձանցից 32 %-ի մոտ առկա է տագնապայնության բարձր մակարդակը, 
25 %-ի մոտ ռիգիդություն, 18 %-ի մոտ ֆրուստրցիան, 27 %-ի մոտ իսկ 
32 %-ի մոտ ագրեսիվությունը: 

 
ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    3. 3. 3. 3. ՖրուստրացիայիՖրուստրացիայիՖրուստրացիայիՖրուստրացիայի, , , , ագրեսիվությանագրեսիվությանագրեսիվությանագրեսիվության, , , , ռիգիդությանռիգիդությանռիգիդությանռիգիդության    ևևևև    
տագնապայնությանտագնապայնությանտագնապայնությանտագնապայնության    մակարդակներըմակարդակներըմակարդակներըմակարդակները    ծնողծնողծնողծնող    կորցրածկորցրածկորցրածկորցրած    անձանցանձանցանձանցանձանց    մոտմոտմոտմոտ 
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Ծնող կորցրած անձանց մոտ գերակշռում է ֆրուստրացիան: Վերոնշ-
յալ դիագրամից երևում է, որ հետազոտությանը մասնակցած ան-ձանցից 
21 %-ի մոտ առկա է տագնապայնության բարձր մակարդակը, 25 %-ի մոտ 
ռիգիդություն 21 %-ի մոտ ֆրուստրցիան 42 %-ի մոտ իսկ 16%-ի մոտ 
ագրեսիվությունը: 

0

2

4

6

Ծնող կորցրած Երեխա կորցրած

Ամուսին կորցրած
    

ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    4. 4. 4. 4. ՏրավմատիկՏրավմատիկՏրավմատիկՏրավմատիկ    իրադարձությանիրադարձությանիրադարձությանիրադարձության    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    սանդղակսանդղակսանդղակսանդղակ    
 
Այսպիսով՝ հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը փաս-

տում է, որ այն դեպքում երբ չկա ՀՏՍԽ, ցանկացած մարդկային կորուստ, 
անձի մոտ առաջացնում է որոշակի հուզահոգեբանական խնդիրներ, սա-
կայն տարբերվում է վիճակների ինտենսիվությունը՝ կախված կորստի 
նշանակելիությունից։  
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                                                                                АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОАНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОАНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОАНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНО----ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА, ПОТЕРЯВШЕГО РОДСТВЕННИКАОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА, ПОТЕРЯВШЕГО РОДСТВЕННИКАОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА, ПОТЕРЯВШЕГО РОДСТВЕННИКАОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА, ПОТЕРЯВШЕГО РОДСТВЕННИКА    

 
Джулия АрамянДжулия АрамянДжулия АрамянДжулия Арамян 

ВГУ, Психология, 4-ый курс 
 

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: острая печаль, выживание, травма, депрессия, 

патология, умение выражаться 
В статье представлен экспериментальный анализ эмоционально-

психологических характеристик людей, переживших горе. В работе 
особенно обсуждаются эмоциональные переживания скорбящих людей, 
возможные способы преодоления боли, стадии горя и влияние утраты на 
жизнь человека. 

 
 
 
 

ANALYSIS OF EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS ANALYSIS OF EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS ANALYSIS OF EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS ANALYSIS OF EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF A PERSON WHO HAS LOST A RELATIVEOF A PERSON WHO HAS LOST A RELATIVEOF A PERSON WHO HAS LOST A RELATIVEOF A PERSON WHO HAS LOST A RELATIVE    

 
Julia AramyanJulia AramyanJulia AramyanJulia Aramyan 
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SummerySummerySummerySummery    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words:::: acute sadness, survival, trauma, depression, pathology, ability 

to express yourself 
The article presents an experimental analysis of the emotional and 

psychological characteristics of people who have experienced grief. The paper 
especially discusses the emotional experiences of grieving people, possible ways 
to overcome pain, the stages of grief and the impact of loss on a person’s life. 
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ՀՈՒԶԱԿԱՆՀՈՒԶԱԿԱՆՀՈՒԶԱԿԱՆՀՈՒԶԱԿԱՆ    ԻՆՏԵԼԵԿՏԻԻՆՏԵԼԵԿՏԻԻՆՏԵԼԵԿՏԻԻՆՏԵԼԵԿՏԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՍՈՑԻՈՄԵՏՐԱԿԱՆՍՈՑԻՈՄԵՏՐԱԿԱՆՍՈՑԻՈՄԵՏՐԱԿԱՆՍՈՑԻՈՄԵՏՐԱԿԱՆ    
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ    ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ        

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ    ՏԱՐԻՔՈՒՄՏԱՐԻՔՈՒՄՏԱՐԻՔՈՒՄՏԱՐԻՔՈՒՄ    
    

ՄելինեՄելինեՄելինեՄելինե    ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան        
ՎՊՀ, Հոգեբանություն, 4-րդ կուրս 

Գիտական ղեկավար՝        ՏՏՏՏ....    ՄալումյանՄալումյանՄալումյանՄալումյան    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    Հուզական ինտելեկտ, սոցիոմետրական կար-
գավիճակ, նախադպրոցական տարիք, միջանձնային հարաբերություն-
ներ 

Ընտրված ուսումնասիրության արդիականությունը պայմանավոր-
ված է նրանով, որ նախադպրոցականնների հուզական ինտելեկտը` 
որպես սոցիալ-հոգեբանական հետազոտության առարկա, համեմատա-
բար նոր երևույթ է: Ժամանակակից երեխայի կյանքն այլևս հնարավոր չէ 
պատկերացնել առանց այնպիսի սարքերի, ինչպիսիք են պլանշետը, 
հեռախոսը, համակարգիչը, որոնք հանգեցնում են թե՛ մեծահասակների, 
և թե՛ իրենց հասակակիցների հետ հաղորդակցվելու հմտությունների ոչ 
բավարար զարգացմանը: Կենդանի շփման և հմամապատասխան կրթու-
թյան բացակայությունը հանգեցնում է նրան, որ նախադպրոցականները 
չունեն բավարար գիտելիքներ հասկանալու և համարժեք արձագանքելու 
հասակակիցների, դաստիարակների և զրուցակիցների զգացմունքներին 
ու հույզերին:  

 «Ինտելեկտ» հասկացությունը հոգեբանության մեջ առաջին անգամ 
կիրառվել է 19-րդ դարի վերջին անգլիացի մարդաբան Ֆ. Գալտոնի 
կողմից: 

Հուզական ինտելեկտը սահմանվում է որպես ինտելեկտի ձև, որը 
ներառում է հույզերը ընկալելու և արտահայտելու, դրանք իրարից 
տարբերելու, իրենց և ուրիշների հուզական վիճակներին հետևելու, 
հույզերն ու դրանց պատճառները տրամաբանելու, սեփական հույզերն ու 
ուրիշի հույզերը կարգավորելու ընդունակությունը [7]:  

 Դ. Գոուլմանը հուզական ինտելեկտը բացատրում է մոտիվացիայի 
պահպանման, անախորժությունների դիմագրավման, սթրեսների կա-
ռավարման, հաճույքի պոռթկումի հետաձգման, ուրիշների հետ ապ-
րումակցման և հուսալիության կարողություններով [5, 32]: 

Ռ. Բար-Օնը (1999) հուզական ինտելեկտի համար մշակեց բազմա-
տարածականության ձևաչափը: Նա հավատում էր, որ հուզական ինտե-
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լեկտը ներառում է իրականությանը հարմարվելու մի շարք կարո-
ղություններ և ընդունակություններ: Այն կարող է կիրառվել բար-
գավաճման և նորանոր ձեռքբերումների համար, և այդ մեթոդներով մար-
դիկ հաջողություններ կունենան շրջապատի հետ շփումներում: Ըստ 
Ռ. Բար-Օնի՝ հուզական ինտելեկտի ոլորտներն են հուզական ինքնա-
գիտակցությունը, ինքնավստահությունը, եսասիրությունը, ինքնա-
դրսևորումը, անկախությունը, կարեկցանքը, ներանձնային հարաբերու-
թյունը, սոցիալական պատասխանատվությունը, խնդիրների հարթումը, 
իրականության փորձարկումը, ճկունությունը, սթրեսային հանդուրժո-
ղականությունը, ազդակների վերահսկումը, երջանկությունը և լավատե-
սությունը [1, 74]: 

Ջ.Մայերի ու Պ.Սոլվեյի դիտարկմամբ՝ հուզական ինտելեկտն ինչ-որ 
տեղ հուզական մշակում է, որի ընթացքում անձը ճիշտ կերպով գնա-
հատում է իր և ուրիշների հույզերը, կազմակերպված ձևով համա-
կարգում դրանք և կիրառում որպես նպատակահարմար գործիք [6, 18]: 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հուզական ինտելեկտի վրա 
կարող է ազդեցություն թողնել սոցիոմետրիկ կարգավիճակը: 

«Սոցիոմետրական կարգավիճակ» հասկացությունը ներկայացրեց 
Յ.Մորենոն, հասկանալով դրա տակ սոցիալական խմբում մարդու դիրքը: 
Կարգավիճակը ներքին հարաբերությունների համակարգում մարդու 
դիրքն է, որը որոշում է խմբի մյուս մասնակիցների աչքերում նրա 
հեղինակության աստիճանը: Ի տարբերություն դիրքորոշման, խմբի մեջ 
անհատի կարգավիճակը հանդիսանում է ներխմբային հարաբերութ-
յունների համակարգում իր դիրքի սոցիալ-հոգեբանական իրական բնու-
թագիրը, մյուս մասնակիցների համար իրական հեղինակության 
աստիճանը [4, 196]: 

Յա. Լ. Կոլոմինսկին առանձնացնում է սոցիոմետրիկ կարգավիճակի 
հետևյալ տեսակները. [3, 89]: 

1. «Աստղ» – Նման կարգավիճակ ունեցող անձը գրավում է դեպի 
իրեն, նա գրավիչ է ուրիշների համար, առավել հաճախ՝ կենսու-
րախ, ընկերասեր, ոչ հակասական, արձագանքող, կարեկից: 
«Աստղերի» խմբում անդամները կամ քիչ են, կամ ընդհանրապես 
չկան: 

2. «Ընդունված» կամ «նախընտրելի»` առավել բարենպաստ կարգա-
վիճակ,այն երեխան է, որի հետ բավարար թվով երեխաներ ցան-
կանում են ընկերներ լինել: 

3. «Չընդունված»՝ ավելի քիչ բարենպաստ կարգավիճակ, նրանք 
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խմբում քիչ ընկերներ ունեն (առավել հաճախ `մեկ մտերիմ 
ընկեր): 

4.  «Անտեսված» (հիմնականում շահում են միայն բացասական 
ընտրություններ) կամ «մեկուսացված»` գտնվում է մեկուսացված 
վիճակում, նրան ուշադրություն չեն դարձնում: Սա ծայրաստիճան 
անբարենպաստ կարգավիճակ է: 

Առաջին և երկրորդ կարգավիճակի ենթախմբերը բարեկեցիկ են, իսկ 
երրորդ և չորրորդ կարգավիճակների կատեգորիաները ներառում են 
անբարենպաստ սոցիոմետրիկ կարգավիճակ ունեցող երեխաներ [3, 89]: 

Սոցիոմետրիկ կարգավիճակը ներխմբային հարաբերությունների 
համակարգում անձի դիրքի իրական սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրն 
է, որը որոշում է խմբի հեղինակության աստիճանը իր և խմբի առանձին 
անդամների աչքում [3, 185]: 

Խմբերի միջանձնային հարաբերությունները կարելի է դիտել ստա-
տիկայում (ինչ կա տվյալ պահին) և դինամիկայում (փոփոխություն և 
զարգացում): Խմբում ընդունված արժեքներն ու նորմերը խմբում զար-
գացող բոլոր հարաբերությունների սոցիալ-հոգեբանական հիմքն են: 
Նրանք կատարում են կարգավորող, գնահատող, լիազորող և կայու-
նացնող գործառույթներ [2, 46]: 

Զգացմունքները մեծ ազդեցություն ունեն յուրաքանչյուր մարդու 
կյանքի վրա՝ ուղղակիորեն ազդելով նրա առօրյա գործունեության վրա: 
Դրանց զարգացումը կապված է կրթության համար հատուկ պայմանների 
ստեղծման հետ: Երեխայի համար օպտիմալ կրթական ռեժիմը նպաս-
տում է իր դրական պատկերի կառուցմանը, զարգացնում է կարեկցանք, 
ձևավորում է սոցիալական հմտություններ, որոնք բնութագրում են հու-
զական ինտելեկտի մակարդակը, որի զարգացումը պետք է լինի ման-
կապարտեզի աշխատանքի գերակա ուղղություններից մեկը: Նախա-
դպրոցական շրջանում է, որ ընկալվում է այս հատուկ ոլորտի կարևորու-
թյունը` շրջապատի նկատմամբ հուզական վերաբերմունքի ոլորտը:  

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հուզական ինտելեկտի և 
սոցիոմետրական կարգավիճակի միջև կապը բացահայտելու նպա-
տակով իրականացվել է հետազոտություն: Հետազոտությունը կատարվել 
է Վանաձոր քաղաքում, Ֆ. Նանսենի անվան թիվ 2 ՆՈՒՀ-ում, որին մաս-
նակցել են 4-5 տարեկան 46 երեխա: 

Հետազոտությունն իրականացվել է երկու փուլով: Առաջին փուլում 
բացահայտվել է երեխաների սոցիոմետրական կարգավիճակը, երկրորդ 
փուլում՝ երեխաների հուզական ինտելեկտի մակարդակը: 
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Երեխաների սոցիոմետրիկ կարգավիճակը բացահայտելու համար 
կիրառել եմ Տ.Դ. Մարցինկովսկայի «Երկու տնակ» մեթոդիկան: Մեթոդի-
կան թույլ է տալիս որոշել յուրաքանչյուր երեխայի համակրանքները և 
հակակրանքները, հասակակիցների վերաբերմունքը նրա նկատմամբ, 
ընտրությունների փոխադարձ լինելը: 

Մեթոդիկան կիրառվում է անհատական կարգով: Երեխային տալիս 
ենք թղթեր, որոնցից առաջինի վրա պատկերված է կարմիր տնակ` գեղե-
ցիկ, համաչափ, տարբեր դետալներով, երկրորդի վրա պատկերված է սև, 
անշուք տնակ, համարյա առանց դետալների: Երեխային առաջարկվում է 
ընտրել տնակներից մեկը, համարել իրենը: Այն տունը, որն ընտրեց երե-
խան իրենն է և կարող է այնտեղ հրավիրել իր խմբի ընկերներին: Այնու-
հետև գրանցվում են արդյունքները` թե ում որտեղ է «տեղավորել» տվյալ 
երեխան, և կատարվում է համապատասխան վերլուծություն: 

 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111. . . . ՍոցիոմետրիայիՍոցիոմետրիայիՍոցիոմետրիայիՍոցիոմետրիայի    լրացրածլրացրածլրացրածլրացրած    ձևձևձևձև    ««««ԵրկուԵրկուԵրկուԵրկու    տնակտնակտնակտնակ»»»» 

 Ա.Ազգանուն Հայկ Դավիթ Ալեքս Հենրի Աստղիկ .... 

1 Ա.Հայկ * ++ - - +  

2 Ա.Դավիթ +3 * - - -  

3 Ա.Ալեքս + + * + +  

4 Գ.Հենրի + - - * +  

5 Դ.Աստղիկ + +1 + +2 *  

... .... ... ... ... ... ...  
 
Աղյուսակ 1-ի ձախ կողմում խմբի ցուցակն է, վերևի մասում նույն 

ցուցակը, ուղղակի հորիզոնական դասավորված: Ուղղահայաց սյու-
նակում տեսնում ենք + ներ և - ներ ինչպես թվերով, այնպես էլ առանց 
թվերի: Այդ տվյալներն արտացոլում են այն, թե օր.` Հայկի խմբի երե-
խաները նրան ինչպես են «տեղավորել»: Այս տվյալները ներմուծում ենք 
աղյուսակ 2-ի համապատասխան բաժիններ: 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2. 2. 2. 2. ԴիագնոստիկԴիագնոստիկԴիագնոստիկԴիագնոստիկ    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    հաշվարկմանհաշվարկմանհաշվարկմանհաշվարկման    ձևձևձևձև 

Սոցիոմետրիա 
«Երկու տնակ» 

Հայկ Դավիթ Ալեքս Հենրի Աստղիկ ...... 

 ++ 5 8 2 2 3 ... 

 + 13 6 8 11 11 ... 

 -- 4 3 2 3 2 ... 

 - - 5 10 6 5 ... 

 Հայտնիություն 9 11 4 5 5 ... 

 + ների գումար 23 22 12 15 17 ... 

 -ների գումար 8 11 14 12 10 ... 

 Արդյունք 15 11 -2 3 7 ... 

 Կարգավիճակ       

 Բարձր *      

 Դրական  *  * *  

 Բացասական       

 Ցածր   *    

 
 Կատարվել է վերլուծություն ըստ աղյուսակ 2-ում ներմուծված 

տվյալների, սակայն ներկայացվել են միայն թվային ցուցանիշները: 
Արդյունքները ներկայացնենք ստորև. 
 

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1. 1. 1. 1. ԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաների    սոցիոմետրիկսոցիոմետրիկսոցիոմետրիկսոցիոմետրիկ    կարգավիճակիկարգավիճակիկարգավիճակիկարգավիճակի    
մակարդակիմակարդակիմակարդակիմակարդակի    տրամագիրտրամագիրտրամագիրտրամագիր    
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Վերոնշյալ տրամագրից երևում է, որ հետազոտությանը մասնակցած 
երեխաներից 31%-ի մոտ առկա է սոցիոմետրիկ կարգավիճակի բարձր 
մակարդակ, 35 %-ի մոտ` դրական , 17 %-ի մոտ`բացասական, իսկ 17 %-
ի մոտ առկա է սոցիոմետրիկ կարգավիճակի ցածր մակարդակ: 

Հետազոտության երկրորդ փուլում երեխաների հուզական ինտե-
լեկտի մակարդակը չափելու համար կիրառել ենք Գ.Ա.Ուրունտաևայի, 
Յու. Ա. Աֆոնկինայի «Նկարում պատկերված մարդկանց հուզական վի-
ճակների ըմբռնման ուսումնասիրություն» մեթոդիկան: Այնուհետև կա-
տարել ենք վերոհիշյալ մեթոդիկայի արդյունքների վերլուծություն, սա-
կայն ներկայացվել են միայն թվային ցուցանիշները: 

Արդյունքները ներկայացնենք ստորև. 
 

 
    

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    2. 2. 2. 2. ԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաներիԵրեխաների    հուզականհուզականհուզականհուզական    ինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտի    արտահայտվածությանարտահայտվածությանարտահայտվածությանարտահայտվածության    
մակարդակիմակարդակիմակարդակիմակարդակի    տրամագիրտրամագիրտրամագիրտրամագիր    

 
Վերոնշյալ տրամագրից երևում է, որ հետազոտությանը մասնակցած 

երեխաներից 44 %-ի մոտ առկա է հուզական ինտելեկտի բարձր մակար-
դակ, 39 %-ի մոտ`միջին և 17 %-ի մոտ հուզական ինտելեկտի ցածր մա-
կարդակ:  

Փորձարարական հետազոտությունն իրականացնելուց հետո հու-
զական ինտելեկտի և սոցիոմետրական կարգավիճակի համահարաբե-
րակցական կապերը պարզել ենք Սպիրմենի համահարաբերակցական 
գործակիցը կիրառելու արդյունքում, որի արդյունքները ցույց տվեցին, որ 
որքան բարձր էր երեխայի սոցիոմետրիկ կարգավիճակը, այնքան բարձր 
էր հուզական ինտելեկտի արտահայտվածության աստիճանը, իսկ որքան 
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ցածր էր երեխայի սոցիոմետրիկ կարգավիճակը, այնքան ցածր կամ մի-
ջին մակարդակում էր հուզական ինտելեկտի արտահայտվածության աս-
տիճանը(r= 0.9): 

 Այսպիսով` փորձարարական հետազոտության արդյունքների հա-
մահարաբերակցությունը ակնհայտ է դարձնում այն փաստը, որ մեր կող-
մից ուսումնասիրված երևույթների` սոցիոմետրիկ կարգավիճակի և հու-
զական ինտելեկտի միջև կա դրական համահարաբերակցական կապ:  

    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Գասպարյան Խ. Վ., Բժշկական հոգեբանություն 2012., 341էջ:  
2. Волков Б.С. Детская психология: от рождения до школы 4–е 

издание, переработанное: Питер; СПб.; 2009. – 146 с.  
3. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: Система 

личных взаимоотношений. – Мн., 1984. 210 с. 
4. Лисина М. И. Общение, личность и психология ребенка. – 

Воронеж: Модэк, 1997 - 383 с. 
5. Goleman D. (1999). Beyond Expertise: Working with Emotional 

Intelligence, Bloomsbury Publishing, London, 98 pg. 
6. http://www.ysu.am/  (Հասանելի է 03.02.2021): 
7. https://studme.org/ (Հասանելի է 03.02.2021): 
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ВЗАИМОСВЯЗВЗАИМОСВЯЗВЗАИМОСВЯЗВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И Ь ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И Ь ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И Ь ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 
СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕСОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕСОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕСОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ    

Милена БагдасарянМилена БагдасарянМилена БагдасарянМилена Багдасарян    
ВГУ, Психология, 4-ый курс 

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, социометрический 

статус, дошкольный возраст, межличностные отношения 
Было проведено исследование с целью выяснения связи эмоциональ-

ного интеллекта с социометрическим статусом дошкольников. 
Результаты показали, что чем выше социометрический статус ребенка, 

тем выше уровень эмоционального интеллекта, а чем ниже социометри-
ческий статус ребенка, тем ниже или средний уровень выражения 
эмоционального интеллекта. 

 
 
 
THE CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 

SOCIOMETRIC STATUS IN PRESCHOOL AGESOCIOMETRIC STATUS IN PRESCHOOL AGESOCIOMETRIC STATUS IN PRESCHOOL AGESOCIOMETRIC STATUS IN PRESCHOOL AGE    

Milena BaghdasaryanMilena BaghdasaryanMilena BaghdasaryanMilena Baghdasaryan    
VSU, Psychology, 4th course  

    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Emotional intelligence, sociometric status, preschool age, 
interpersonal relationships 

A study was conducted to find out the connection between the emotional 
intelligence and sociometric status of preschool children. 

The results showed that the higher the child’s sociometric status, the 
higher was the level of emotional intelligence, and the lower the child’s 
sociometric status, the lower or moderate was the level of emotional 
intelligence.  
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ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼ    ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՄԲԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՄԲԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՄԲԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՄԲ    ՈՒՈՒՈՒՈՒ    ԽՈՍՔՈՎԽՈՍՔՈՎԽՈՍՔՈՎԽՈՍՔՈՎ....    
ՀՀՀՀ. . . . ԱՐԵՆԴԹԻԱՐԵՆԴԹԻԱՐԵՆԴԹԻԱՐԵՆԴԹԻ    ՔԱՂԱՔԱՔԱՂԱՔԱՔԱՂԱՔԱՔԱՂԱՔԱ----ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ    ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ    

    
ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    ԶուլալյանԶուլալյանԶուլալյանԶուլալյան    

ԵՊՀ,  Փիլիսոփայություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս, 
Գիտական ղեկավար՝ փ. գ. թ., դոցենտ ՆՆՆՆ....    ՄկրտչյանՄկրտչյանՄկրտչյանՄկրտչյան     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... աշխատանք, գործ, գործողություն, բազմա-

կիություն, պոլիս, քաղաքացի, եզակիություն, հավասարություն 
Այս հոդվածում քննարկվում է Հաննա Արենդթի՝ մարդու՝ մարդկանց 

հետ հարաբերության առանցքային գաղափարը՝ ներկայանալը։ Դրա վեր-
հանման կարևորությունը և արդիականությունը պայմանավորված են 
այսօրեական իրավիճակով. արդի տեխնոլոգիական դարաշրջանում, երբ 
ժամանակն ու տարածությունը հորիզոնական չափումներից դուրս են 
գալիս, մարդկային փոխհարաբերությունները ձևի և բովանդակության 
առումներով փոփոխության են ենթարկվում, խիստ անհրաժեշտ է դառ-
նում մարդկային ակտիվությունների, վարքագծային նորմերի վերա-
իմաստավորումը։ Երբ մարդկային հաղորդակցությունը և շփումը տեղա-
փոխվում են զուգահեռ՝ վիրտուալ իրականություն, մարդ-մարդ հարա-
բերությունում, կարծես, ժամանակատարածային սահմանափակումը մի 
կողմից վերանում, սակայն մյուս կողմից, ընդհակառակը՝ ավելի է խորա-
նում։  

Մարդը կենսական անհրաժեշտությունները բավարարելուն զուգա-
հեռ փնտրում է այն միջավայրը, որում պարտադրանքներից, հարկադ-
րանքներից, թեև ժամանակավորապես, սակայն ազատ լինելու հնարա-
վորություն կունենա։ Մերօրյա աշխարհում այդ տեսակ հարմարավետ, 
պատրանքային միջավայրներ կարող են ստեղծվել անթիվ քանա-
կությամբ, բայց հարցն իր խորքային լուծումը չի ստանում։ Մարդկային 
ազնվագույն հարաբերություններին վերադարձման քայլը կլինի դրանց 
տեխափոխումը քաղաքական տարածություն։ Այն, ինչ առաջարկում է 
Հաննա Արենդթը։ Հոդվածում Արենդթի գաղափարների օգնությամբ 
պարզորոշվում են բազմակիությամբ մարդկային հավասարության և 
տարբերության պարադոքսալ միավորումը, մարդկային եզակիության 
հարցը, քաղաքական տարածության մեջ մարդ-մարդ առերեսման հարցը։ 

ՄարդկայինՄարդկայինՄարդկայինՄարդկային    ակտիվություններնակտիվություններնակտիվություններնակտիվություններն    ըստըստըստըստ    ՀՀՀՀ. . . . ԱրենդթիԱրենդթիԱրենդթիԱրենդթի    
Արենդթն առանձնացնում է մարդկային երեք հիմնարար ակտիվութ-
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յուններ՝ աշխատանք, գործ և գործողություն։ Դրանք միավորում է «vita 
activa»` «գործունեական կյանք» եզրույթով։ Արենդթի վկայությամբ «vita 
activa»` «գործունեական կյանք», եզրույթն առաջին անգամ հանդիպում է 
միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ՝ որպես արիստոտելյան՝ «bios 
politikos» եզրույթի լատինական թարգմանություն։ Արիստոտելը «bios» եզ-
րույթով ներկայացնում է կենսաձևի երեք տեսակները՝ մարմնական 
հաճույքները վայելելու կենսաձևը, պոլիսի գործերին նվիրված կենսա-
ձևը, փիլիսոփայի՝ հայեցողական կենսաձևը։ [1, 12] Առանձնաց-ման 
հիմքում դնում է ազատության գաղափարը. միայն ազատ, որևէ պարտա-
վորություն և հարկադրանք չունեցող մարդն «ուներ հնարավորություն» 
այսպիսի կենսակերպերով ապրելու։ Իսկ «bios politikus» (լատ. vita activa) 
եզրույթով նշանակում է պոլիսի գործերին նվիրված կյանքը՝ քաղաքա-
կան ակտիվությունը՝ գործողությունը։  

«Vita activa»՝ «գործունեական կյանք» եզրույթի միջնադարյան փոխա-
ռությունը ենթադրում է քաղաքական ակտիվությունը՝ գործողութ-յունը։ 
Սակայն, ըստ արենդթյան դիտարկման, Օգոստինոս Երանելին գի-տեր, 
որ vita activa-ն դադարել է լինել միայն գործողության կյանքը և սկսել է 
ներառել մարդկային բոլոր ակտիվությունները։ Եվ սա չի նշանա-կում, որ 
անհրաժեշտ ակտիվություններն են «բարելավվել» իրենց կար-գավիճակի 
մեջ, ընդհակառակը, գործողությունն է «կորցրել» իր երբեմնի կարգավի-
ճակը, քանի որ ձեռք է բերել պարտադրական բնույթ։ Ուստի կյանքի 
միակ ձևը, որում պահպանվում է ազատությունը, արիստոտելյան «vita 
contemplativa»՝ «հայեցողական կյանքն է» [1, 14]: Այն կյանքն է, որ չի սահ-
մանափակման ազատ և հանգիստ լինելու հնարավորությունը։ Այս-
պիսով՝ «vita activa»՝ գործունեական կյանքը` որպես անհրաժեշտության, 
հարկադրանքի և պարտադրանքի կյանք, ըստ Արենդթի, մինչև Նոր 
ժամանակները կրել է իր բացասական նշանակությունը։ Իսկ Արենդթը 
«գործունեական կյանք» եզրույթի իր բովանդակային նրբերանգով 
հակադրվում է ավանդույթին, քանի որ այդ եզրույթով միավորում է 
անհրաժեշտ աշխատանքը, օգտակար գործը և ազատ գործողությունը։  

 Ակտիվություններից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է այն 
հիմնական պարագան, որի պայմանով մարդուն կյանք է տրվել երկրի 
վրա։ Աշխատանքին համապատասխանում է հենց կյանքը, գործին՝ 
աշխարհայնությունը, իսկ գործողությանը՝ բազմակիությունը։ Աշխա-
տանքով մարդը ապահովում է կենսական անհրաժեշտությունների 
բավարարումը, գործ կատարելով՝ լինելիության համար ոչ բնական 
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օբյեկտների բավարարումը, իսկ գործողությամբ՝ մարդկանց մեջ իր 
ներկայությունը [1, 7]: Եթե հստակեցնենք ակտիվություններից յուրա-
քանչյուրի բնույթը ըստ արենդթյան տրամաբանության, ապա կստացվի՝ 
աշխատանքը և գործը կրում են պարտադրական բնույթ, իսկ գործողու-
թյունն ունի կամային դրսևորման սահման։ Այս մասին է խոսում 
Ջ. Կոհենը՝ Արենդթի հայացքներին նվիրված իր՝ «Ազատություն՝ քաղա-
քականության առաջնահերթությունը» հոդվածում. արենդթյան ազատ 
գործողությունը հարկադրվում է աշխատանքի անհրաժեշտությանը և 
գործի օգտակարությանը [3, 117]: 

Արենդթը ելնում է այն դրույթից, որ մարդկային բոլոր ակտիվութ-
յունները պայմանավորված են մարդկանց միասին լինելով ու ապրելով 
[1, 22]: Մարդկային երեք ակտիվություններն ունեն միևնույն նպատակը՝ 
մարդը, սակայն՝ տարբեր միջոցներ նպատակի ճանապարհին։ Այսպես՝ 
աշխատանքը, միտված մարդկային կենսագործունեության ապահով-
մանը, կատարվում է բնական օբյեկտների միջոցով։ Գործն, ուղղված 
մարդու բարեկեցության ապահովմանը, կատարվում է ոչ բնական, 
արհեստական օբյեկտներով։ Աշխատանքը և գործը, տեղի ունենալով 
բնական կամ ոչ բնական օբյետներով, գործընթացներում կրելով մարդ-
կային ներգրավածությունը, գտնվում են իրերի միջավայրում։ Իսկ գործո-
ղությունը, աշխատանքի ու գործի նմանությամբ որպես նպատակ ունի 
«մարդուն», սակայն տարբերությամբ որպես միջոց կրկին ունի մարդուն։ 

ԳործողությանԳործողությանԳործողությանԳործողության    ևևևև    խոսքիխոսքիխոսքիխոսքի    հարաբերությունըհարաբերությունըհարաբերությունըհարաբերությունը    
 Մարդն իր ներկայությունը մարդկանց մեջ ապահովելու և ցույց 

տալու համար պետք է դիմի միայն ինքն իրեն, իր գործողությանը՝ 
մասնավորապես։ Ստացվում է՝ մարդկային միջավայրում ներկայություն 
ունենալու միտվածությամբ մարդը գործողության դիմելով, հայտնվում է 
հենց այդ միջավայրում։ Եվ եթե աշխատանքի ու գործի դեպքում մարդու 
ներկայությունը անհրաժեշտ չէ, օրինակ, նրա՝ տեխնիկայով փոխարին-
ման հնարավորությունը հաշվի առնելով, ապա գործողությանը պայմա-
նավորում են մարդկային միջավայրը և ուրիշների ներկայությունը։ Սա 
բացատրվում է գործողության գործառույթով. ո՛չ աշխատանքը և ո՛չ էլ 
գործը կատարողի անհատականությունը չեն պահանջում և չեն էլ բացա-
հայտում, դրանց՝ աշխատանքի ու գործի, ընդհանրություններից մեկն այն 
է, որ խնդիր չկա՝ ով կամ ինչ է կատարողը, քանի որ անկախ միջոցներից 
արդյունքն է էական։ Իսկ գործողության նպատակը հենց անհատա-
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կանությունն է իր եզակի ու տարբերիչ բնույթով, նրա սկզբնավորումը, 
հայտնաբերումը, ներկայացումը։  

Եվ եթե աշխատանքն ու գործը կատարվում են անբառ, կարիք չունեն 
լսելիության և տեսանելիության, ապա անբառ գործողությունն՝ իր հայտ-
նաբերական գործառույթը չէր իրականացնի։ Գործողությունը տեսանելի 
է, սակայն որպեսզի լսելի լինի, պետք է խոսել, պատմել դրա մասին կամ 
ուղեկցել հենց իրողությանը։ Այս առումով Արենդթը հին հունական 
ավանդույթին է հետևում, քանի որ գործողությունը լրացնում է խոսքով։ 
Հիմնավորում է՝ դրանք անքակտելի, սերտ կապ ունեն, մեկը մյուսին 
պայմանավորող բնույթ. «Ոչ մի այլ մարդկային կատարում (performance) 
չի պահանջում խոսք նույն աստիճանի, ինչքան գործողությունը» [1, 179]: 
Ըստ նրա որոշիչ և էական է խոսքի դերը գործողության նկատմամբ։ Այն-
պես չէ, որ թերագնահատում է գործողության բնույթը, ո՛չ, այլ ցույց է 
տալիս, որ գործողությունն իր արդյունավետությանը հասնում է լրացնող 
և ուղեկցող խոսքով։ Դա հստակ է դառնում արենդթյան հետևյալ մտքից. 
«…գործողություններից շատերը կատարվում են հենց խոսքի միջոցով, 
քանի որ առանց խոսքի ուղեկցության գործողությունը կկորցներ իր 
հայտնաբերական բնույթը կամ գուցե կկորցներ նաև օբյեկտը» [1, 178]: 
Տեխնոլոգիա-տեխնիկական դարաշրջանում, երբ հեռանկարում ակտիվ 
մարդուն փոխարինում են արհեստական բանականությամբ զինյալները, 
գործողության նկատմամբ խոսքի որոշիչ ազդեցության անհրաժեշտութ-
յունն առավել կսրվի։ Արենդթի դիտարկմամբ անբառ գործողությունները 
ընկալված կլինեն իրենց դաժան ֆիզիկական տեսքով, առանց հստա-
կության՝ ինչ են անում, ինչ են արել կամ ինչ են անելու։ «Անխոսք գործո-
ղությունը այլևս չի լինի գործողություն, քանի որ արարքը հնարավոր է 
միայն եթե կատարողը միևնույն ժամանակ բառերի խոսողն է» [1, 178]: 

Մյուս կողմից խոսքի և գործողության հարաբերության մեջ դրանք չի 
էլ նույնացնում։ Չնայած միմյանց պայմանավորող բնույթներին, հստակ 
տարանջատում է դնում։ Արենդթյան մեկնաբան Մ. Քանովանը ասում է. 
«Խոսքը լավ հարմարեցված է եզակի անհատի բացահայտմանը, մինչդեռ 
գործողությունն ունի մոտ առնչություն հատկապես սկզբնավորման, 
ծննդի հետ» [2, 102]: Այսինքն, գործողությունը տեղի է ունենում որպես մի 
որևէ գործողության հետևանք, ինքն էլ իր հերթին սկիզբ, հիմք ու ակունք 
է նոր գործողությունների սերման համար։ 



 

128 

ԳործողությանԳործողությանԳործողությանԳործողության    պարագան՝պարագան՝պարագան՝պարագան՝    բազմակիությունըբազմակիությունըբազմակիությունըբազմակիությունը    
Մարդկային եզակիության ու տարբերության մասին խոսելիս հարկ է 

նշել գործողության պարագայի՝ բազմակիության մասին։ Այն երկա-
կիության աղբյուր է՝ մի կողմից մարդկանց մեջ հավասարություն է դնում, 
մյուս կողմից՝ տարբերություն: «Եթե մարդիկ հավասար չլինեին, նրանք 
չէին կարող հասկանալ ո՛չ միմյանց և ո՛չ նրանց ովքեր եկել են իրենցից 
առաջ, և ո՛չ էլ պլանավորել ապագան և կանխատեսել նրանց կարիքները, 
ովքեր կգան իրենցից հետո» [1, 175]: Իսկ եթե մարդիկ տարբեր չլինեին, 
առանձնացված չլինեին իրենց ժամանակակիցներից, իրենցից առաջ 
եղածներից ու գալիք սերունդներից, ապա «կարիք չէին ունենա իրենք 
իրենց հասկանալի դարձնել ոչ խոսքի և ոչ գործողության միջոցով» [1, 
175]: Այսինքն ՝ մարդը իր տեսակով եզակի է, եզակիության կրողն է, բայց 
նաև կրողն է բազմակիության, քանի որ իր տեսակի մեջ միակը չէ։ Ե՛վ 
գործողությամբ, և՛ խոսքով է, որ մարդը հնարավորություն է ունենում 
լինել եզակի ու տարբեր հավասարների մեջ։  

Խոսքով և գործողությամբ հանդես գալը բացատրել-նկարագրելու 
համար Արենդթի կողմից ընտրվում է առանձնահատուկ մի հասկա-
ցություն՝ երևալը, ներկայանալը (appearance): Բովանդակային առումով 
այն ցույց է տալիս, որ բացի ֆիզիկական առկայությունից, ներկա-
յությունից, բացի ֆիզիկապես գոյություն ունենալուց, ուրիշներին ֆիզի-
կապես հայտնի լինելուց, պետք է տեսանելի և լսելի լինել, տեսանելի գոր-
ծողությամբ, և լսելի խոսքով։ Ներկայանալը, որը տեղի էր ունենում լսելու 
և տեսնելու միջոցով, պետք է կատարվի մի բարձր բեմից, իսկ ի՞նչը կա-
րող է ունենալ բեմային հատկություն, եթե ոչ՝ քաղաքական ոլորտը 
[1, 179]: Ըստ ամենայնի` հենց քաղաքական ոլորտն է մարդկանց, նրանց 
գործողության և խոսքի միավորող տարածությունը։ Ինչպես Մ. Քանո-
վանն է նկատում Հ. Արենդթի հայացքների պարագայում, միայն քաղա-
քական ոլորտն է, որում մարդկային գոյերը կարող են իրացնել իրենց 
որպես անհատականություններ, ու այդ իրացումը մարդու բարձրագույնն 
ձեռքբերումն է [3, 135]: 

Արենդթյան՝ քաղաքական ոլորտում գործողությամբ և խոսքով մար-
դու ներկայանալու գաղափարը մի կողմից հին հունական ավանդույթի, 
մյուս կողմից՝ հայդեգերյան մտածողության ազդեցությունն է կրում։ Թե 
ինչու է Արեդթը հենվում է հունական օրինակի վրա, «պոլիսը որպես 
«իդեալական տիպ»» ընդունում, Դ. Վիլլան՝ արենդթյան մեկնաբաններից 
մեկը, բացատրում է այսպես. «Նա դիմում է մ.թ.ա. հինգերորդ դարի 
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քաղաքականության փորձին ոչ այն պատճառով, որ համարում է, որ 
Աթենքի ժողովրդավարությունը լավագույն քաղաքական ռեժիմն է, կամ 
այն պատճառով, որ կարծում է, որ Հունաստանի քաղաքականությունը 
ինչ-որ կերպ զերծ էր դաժան բռնությունից, կանանց, ստրուկների և այլոց 
համակարգված հարկադրանքներից: Փոխարենը, նա դիմում է հույներին 
և, մասնավորապես, Աթենքին, այն պարզ պատճառով, որ ժողովրդավա-
րության առաջին ծաղկումն ամենապայծառը և բուռն էր: Աթենքի քաղա-
քական կյանքը խոսքի և կարծիքի քաղաքականություն էր, որը կենտրո-
նական տեղ էր տալիս մարդկային բազմակիությանը և քաղաքացիների 
միջև հավասարությանը» [3, 9]: Այսպես՝ պոլիսում յուրաքանչյուր քաղա-
քացի ապրում էր երկու կյանքով՝ մասնավոր՝ տնային տնտեսությամբ, և 
հանրային՝ քաղաքական։ Մարդը գոյություն ուներ այնքանով, որքանով 
գոյություն ուներ պոլիսում իր գործողությունով և խոսքով, ընդ որում` 
ուրիշների հետ հարաբերության համատեքստում: Այլ կերպ ասած` սա 
հայդեգերյան dasein-ն է՝ լինել- աշխարհում, արենդթյան վերաձևակերպ-
մամբ ամեն – օր – լինել – աշխարհում – ուրիշների - հետ գործողությամբ 
և խոսքով։ Այս տեսանկյունից էլ հենվում է հայդեգերյան՝ «լինել-աշխար-
հում-այլոց-հետ» հղացքի վրա։ 

Ի՞նչ է կատարվում այսօր՝ 21-րդ դարում, արդյո՞ք այսօր արդիական 
չէ արենդթյան բանաձևը։ Մերօրյա իրականությունում մարդկային՝ մեկը 
մյուսներին ներկայացումը, էական փոփոխություններ է կրում։ Նախ 
միայն քաղաքական ոլորտը չէ ծառայում որպես ներկայացման բեմ։ 
Ապա, արենդթյան տրամաբանությունից շատ չհեռանալով, մարդու 
սոցիալականացումը, սպառողականացումը, զանգվածացումը պար-
տադրական ձևափոխման են ենթարկում նաև ներկայացման միջոցները։ 
Գործողությունները հանրային ոլորտին համապատասխան թափանցի-
կություն չեն կրում, «մատուցվում են» նպատակային մասնատումներով, 
իսկ խոսքային արտահայտություններ երբեմն նույնիսկ չեն ունենում, 
ցուցադրվում են արհեստական բանականության տարբեր կրիչներով։ 
Իհարկե, Արենդթի գրվածքներում կարող ենք գտնել մերօրյա խնդիր-
ներին դիմակայելու հուշումներ, ինչպիսին ամեն-օր-մարդկանց գործո-
ղությամբ և խոսքով ներկայանալու բանաձևն է։ Ներկայանալ պետք է 
ամենօրյա գործողությամբ, դրան ուղեկցող խոսքով, ներկայացվել քաղա-
քական տարածության մեջ։ Անդեմացող կամ անդեմացած հասարակութ-
յան մեջ անձի անկրկնելիությունը ու եզակի հատկանիշները ձգտում են 
որպես չթրծված կավ կամ անտաշ քար մնալ, անձի ինքնամոռացությունը 
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ձգտում է հաղթել ինքնահայեցողությանը։ Մինչդեռ ըստ բանաձևի պետք 
է խոսել ներս հայելով, խոսել կատարած, կատարվող և կատարվելիք գոր-
ծողությունների մասին, որպեսզի ցույց տրվի բազմակիության մեջ տար-
բերությունը այլոց նկատմամբ, որպեսզի անհրաժեշտություններից զատ 
ազատության մթնոլորտում հանդիպի մարդը մարդուն, որպեսզի քաղա-
քականը վերածնվի։ 

 Այսպիսով՝ Հաննա Արենդթի քաղաք-մարդաբանական մտայնութ-
յունը առանցքային է մարդկային ակտիվություններից՝ գործողությունը։ 
Այն հին հունական ակունք ունի. արիստոտելյան մարդկային կյանքի 
ազատ ձևերից մեկն է, որը միջնադարից մինչև նոր ժամանակներ ստա-
նում և կրում է բացասական «հնչերանգ»։ Արենդթին հաջողվում է ավան-
դույթին հակադրվելով գործողությանը վերադարձնել ազատության իր 
բնույթը։  

Գործողությանն ուղեկցման և լրացման գործառույթ է կրում խոսքը։ 
Մարդը մարդկանց մեջ ներկայանում է գործողությամբ և խոսքով։ Դրանք 
հնարավորություն են տալիս մարդուն լսելի և տեսանելի դարձնել իր 
«եսը», իր անկրկնելիությունը, իր եզակիությունը։ Անկրկնելիությանը 
զուգահեռվում է մարդկային հավասարությունը. մարդը ապրում է հավա-
սարների բազմակիության մեջ, հավասար ըստ տեսակային հնարավո-
րության, բոլորը կարող են ներկայացնել իրենք իրենց։ Թե ինչպես, դա 
այնքան ձևի հստակեցման հարց չէ, որքան՝ տարբերության արտահայտ-
չամիջոցի պարզորոշման։ Տարածությունը կամ հարթակը, որում տեղի է 
ունենում ներկայացման գործընթացը, քաղաքականն է։  
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ПРЕДСТАВИТЬСЯПРЕДСТАВИТЬСЯПРЕДСТАВИТЬСЯПРЕДСТАВИТЬСЯ    ДЕЙСТВИЕМ И РЕЧЬЮДЕЙСТВИЕМ И РЕЧЬЮДЕЙСТВИЕМ И РЕЧЬЮДЕЙСТВИЕМ И РЕЧЬЮ։։։։    
ПОЛИТИКОПОЛИТИКОПОЛИТИКОПОЛИТИКО----АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ УМОНАСТРОЕНИЯУМОНАСТРОЕНИЯУМОНАСТРОЕНИЯУМОНАСТРОЕНИЯ    

ХХХХ....    АРЕНДТААРЕНДТААРЕНДТААРЕНДТА    
Гаяне ЗулалянГаяне ЗулалянГаяне ЗулалянГаяне Зулалян    
ЕГУ, Философия,  

Магистратура, 2-ои ̆ курс 
    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    Работа, дело, действие, плюрализм, полис, 

гражданин, уникальность, равенство 
Действие – высшая форма деятельности. Это позволяет человеку 

появляться и находиться среди людей. Необходимо говорить о действиях, 
которые были сделаны, выполняются и должны быть выполнены, чтобы 
показать различие во множественности. Нужно говорить о действиях, 
чтобы равенство было в атмосфере свободы. 

 
 
 

TO APPEAR BY ACTION AND SPEECHTO APPEAR BY ACTION AND SPEECHTO APPEAR BY ACTION AND SPEECHTO APPEAR BY ACTION AND SPEECH    
H. ARENDT’S POLITICOH. ARENDT’S POLITICOH. ARENDT’S POLITICOH. ARENDT’S POLITICO----ANTHROPOLOGICAL SPIRITANTHROPOLOGICAL SPIRITANTHROPOLOGICAL SPIRITANTHROPOLOGICAL SPIRIT    

Gayane ZulalyanGayane ZulalyanGayane ZulalyanGayane Zulalyan    
YSU, Philosophy,  
MA the 2nd course 

SummarySummarySummarySummary    
Key Key Key Key words:words:words:words: Labor, work, action, plurality, polis, citizen, uniqueness, 

equality 
The action is the highest form of activity. It allows a person to appear and 

to be among people. It is necessary to talk about the actions that have been 
done, are being done, and to be done, to show the difference in plurality. We 
need to talk about actions so that there is equality in the atmosphere of 
freedom. 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ    ՏԱՐԻՔՈՒՄՏԱՐԻՔՈՒՄՏԱՐԻՔՈՒՄՏԱՐԻՔՈՒՄ    ԷՔՍՏՐԱՎԵՐՏԷՔՍՏՐԱՎԵՐՏԷՔՍՏՐԱՎԵՐՏԷՔՍՏՐԱՎԵՐՏ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    
ԻՆՏՐՈՎԵՐՏԻՆՏՐՈՎԵՐՏԻՆՏՐՈՎԵՐՏԻՆՏՐՈՎԵՐՏ    ՏԻՊԵՐԻՏԻՊԵՐԻՏԻՊԵՐԻՏԻՊԵՐԻ    ԿԱՊԸԿԱՊԸԿԱՊԸԿԱՊԸ        ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ    
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ    ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ    ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ    

ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    ԹաթուլյանԹաթուլյանԹաթուլյանԹաթուլյան        
ՀՊՄՀ,  Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա, 

մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ հ. գ. թ. դոցենտ ՌՌՌՌ. . . . ԱվագիմյանԱվագիմյանԱվագիմյանԱվագիմյան 

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . էքստրավերսիա, ինտրովերսիա, պաշտպանա-

կան մեխանիզմներ, համահարաբերակցական կապ 
Այսօր ՀՀ-ում սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներում 

տեղի ունեցող փոփոխությունները շատ խնդիրներ են դնում մարդկանց 
ուսումնասիրող գիտությունների՝ հատկապես հոգեբանության առջև։ 
Անցումային, փոխակերպվող հասարակությունում տեղի ունեցող հեղա-
փոխիչ գործողությունների հետևանքով առաջացած խնդիրների լուծման 
գործընթացում առաջատար դեր է կատարում երիտասարդությունը։ Երի-
տասարդության շրջանում այսօր նկատվող աննախադեպ ակտիվութ-
յունը առաջ է բերում տարբեր հոգեբանական խնդիրներ, մասնավորա-
պես որոշ նևրոտիկ դրսևորումներ, անգիտակցականի բովանդակութ-
յունը հարստանում է ներանձնային կոնֆլիկտներով և տրավմաներով, 
որոնց հաղթահարման համար մարդը կիրառում է տարբեր պաշտպանա-
կան մեխանիզմներ և անհրաժեշտություն է առաջանում բացահայտել 
երիտասարդության շրջանում ավելի հաճախ կիրառվող պաշտպանա-
կան մեխանիզմները։ 

Էքստրավերսիա-ինտրովերսիան մարդկանց միջև անհատական 
տարբերությունների բնութագրիչ է, որի ծայրամասերը համապատաս-
խանում են անձի գերակայությանը կա՛մ դեպի արտաքին օբյեկտների 
աշխարհ (էքստրավերտների մոտ), կա՛մ դեպի սեփական սուբյեկտիվ 
աշխարհ (ինտրովերտների մոտ) [2, 109]։ Էքստրավերտ տիպի անձը 
ուղղված է դեպի դուրս՝ արտաքին աշխարհ, դեպի այլ մարդկանց, և իր 
շուրջը կատարվող իրադարձությունները, և գործում է դրանց ազդեցութ-
յան ներքո, արագ է հարմարվում շրջակա միջավայրին և իր ակտիվութ-
յունը պայմանավորված է հենց արտաքին փոխազդեցություններով, սրան 
հակառակ` ինտրովերտ տիպի ներկայացուցիչները ուղղված են դեպի 
ներս, քիչ են տրվում արտաքին, սոցիալական և հոգեբանական ներգոր-
ծություններին, դժվարությամբ են հարմարվում շրջակա միջավայրին և 
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անձանց, վարքը պայմանավորված է ներքին նորմերով, արժեքներով և 
համոզմունքներով [4, 158, 488]: 

Պաշտպանական մեխանիզմ է կոչվում գիտակցության բնույթի սպե-
ցիֆիկ փոփոխությունը, որն առաջանում է ներքին կոնֆլիկտի դեպքում և 
որն ուղղված է կոնֆլիկտի հետ կապված տագնապայնության զգա-
ցողության նվազմանը [1, 3]: Հոգեբանական գրականության մեջ պաշտ-
պանական մեխանիզմների ամբողջական դասակարգում գոյություն 
չունի, մեր աշխատանքի շրջանակներում անդրադարձել ենք հետևյալ 
պաշտպանական մեխանիզմներին. արտամղում (ռեպրեսիա), հերքում 
(ժխտում, բացասում), նահանջ (ռեգրեսիա), փոխհատուցում (կոմպեն-
սացիա), պրոյեկցիա, տեղափոխում (տեղաշարժ,փոխարինում, փոխադ-
րում), ինտելեկտուալիզացիա, ռեակտիվ կազմավորում (ձևավորում, 
գոյացություն):  

Արտամղում պաշտպանական մեխանիզմի դեպքում գիտակցական 
մակարդակից ջնջվում են այն մտքերն ու հույզերը, որոնք ցավ կամ տա-
ռապանք են պատճառում անձին, որի արդյունքում անձը չի գիտակցում 
իր մոտ տագնապ առաջացնող կոնֆլիկտը, ինչպես նաև չի հիշում տրավ-
մատիկ իրադարձությունները: Պրոյեկցիայի դեպքում անձը իր անըն-
դունելի մտքերը, զգացմունքները և վարքային դրսևորումները վերագրում 
է այլ մարդկանց: Տեղափոխում պաշտպանական մեխանիզմի դեպքում 
անձի հուզական դրսևորումները ավելի վտանգավոր օբյեկտից տեղա-
փոխվում է պակաս վտանգավոր օբյեկտի վրա, ինչպես օրինակ՝ տնօրենը 
զայրանում է իր աշխատակցի վրա, որից հետո վերջինս ագրեսիա է 
դրսևորում իր տան անդամների հետ հաղորդակցվելու ընթացքում: 
Ռեակտիվ կազմավորման դեպքում անձի «ես»-ը պաշտպանվում է 
անթույլատրելի մղումներից մտքերում և վարքում հակադիր դիրքորո-
շումներ դրսևորելով, ինչպես օրինակ՝ համասեռամոլ տղամարդկանց 
ծաղրող տղամարդիկ կարող են դրա միջոցով պաշտպանվել սեփական 
նույնասեռական մղումներից: Նահանջ պաշտպանական մեխանիզմի 
դեպքում անձը ետ է վերադառնում մանկության շրջանին բնորոշ վար-
քային դրսևորումներին: Հերքման դեպքում անձը հրաժարվում է ընդունել 
իր համար տրավմատիկ իրադարձությունը, ինչպես օրինակ՝ ծնողը չի 
կարողանում ընդունել և հերքում է իր երեխայի մահը [5, 129-133]: Ին-
տելակտուալիզացիա պաշտպանական մեխանիզմի դեպքում անձի մոտ 
արտամղվում են բացասական հուզական դրսևորումները, սակայն ին-
ֆորմացիան այդ մասին պահպանվում է, որի արդյունքում՝ անձը խոսում 
է տրավմատիկ իրադարձության մասին, սակայն հուզական դրսևորում-
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ներ չեն նկատվում: Կոմպենսացիայի դեպքում անձը անգիտակցական 
կերպով փորձում է հաղթահարել իր ֆիզիկական և հոգեբանական թե-
րությունները, թերարժեքության զգացողությունը [3, 13-15]: 

Ուսումնասիրվող երկու երևույթների միջև համահարաբերակցական 
կապը գտնելու նպատակով իրականացրել ենք հետազոտություն, այնու-
հետև կատարել արդյունքների վերլուծություն և եզրակացություն: 

Փորձարարական հետազոտության հիմնական մասը անցկացվել է 
ՎՊՀ-ի ուսանողների շրջանում, ինչպես նաև Վանաձոր և Երևան քաղաք-
ների բնակչության շրջանում՝ հաշվի առնելով տարիքային շեմը։ Հետա-
զոտությանը մասնակցել են և՛ արական, և՛ իգական սեռի 67 ներկայացու-
ցիչ, որոնք 19-ից մինչև 35 տարեկանը ներառող տարիքային խմբի անդամ 
են, այսինքն գտնվում են երիտասարդության տարիքային փուլում։ 

Հ. Այզենկի «Անձնային տիպեր» մեթոդիկան կիրառելու և վերլուծելու 
արդյունքում ստացել ենք հետևյալ տվյալները, որ 67 հետազոտվողից հե-
տագա հետազոտությանը կարող է մասնակցել միայն 40-ը՝ 20 էքստրա-
վերտ և 20 ինտրովերտ, իսկ մյուս 27 հետազոտվողները դուրս են մնացել 
հետագա հետազոտությունից կեղծիքի սանդղակը չհաղթահարելու (14 
հետազոտվող), ամբիվերտ տիպ դրսևորելու (8 հետազոտվող), կամ լրաց-
ված հարցարաններում բացթողումներ ունենալու պատճառով (5 հետա-
զոտվող)։ 

Պլուտչիկ-Քելերման-Կոնտեի «Կյանքի ոճի ինդեքս» հարցարանը կի-
րառելու և վերլուծելու արդյունքում փորձել ենք միջինացնել արդյունք-
ները՝ ըստ էքստրավերտ և ինտրովերտ տիպերի։ 

Ստորև ներկայացնում ենք կիրառված երկու մեթոդիկաների արդ-
յունքների միջինացված տվյալները արտահայտված տոկոսներով (%). 
(տես՝ աղյուսակ 1)։ 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. ՀՀՀՀ....    ԱյզենկիԱյզենկիԱյզենկիԱյզենկի    ևևևև    ՊլուտչիկՊլուտչիկՊլուտչիկՊլուտչիկ----ՔելերմանՔելերմանՔելերմանՔելերման----ԿոնտեիԿոնտեիԿոնտեիԿոնտեի    
հարցարաններիարդյունքերիհարցարաններիարդյունքերիհարցարաններիարդյունքերիհարցարաններիարդյունքերի    միջինացվածմիջինացվածմիջինացվածմիջինացված    տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները    

    արտահայտվածարտահայտվածարտահայտվածարտահայտված    տոկոսներովտոկոսներովտոկոսներովտոկոսներով    (%)(%)(%)(%)    

ՊաշտպանականՊաշտպանականՊաշտպանականՊաշտպանական    մեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմի    
տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    

Ինտրովերտ Ինտրովերտ Ինտրովերտ Ինտրովերտ     
ՏՏՏՏիպիպիպիպ    

Էքստրավերտ Էքստրավերտ Էքստրավերտ Էքստրավերտ     
տտտտիպիպիպիպ    

Արտամղում 31,5 31,5 

Նահանջ կամ Ռեգրեսիա 67,5 36,1277 

Տեղափոխում 31,5 65,805 

Հերքում 41,765 46,765 

Պրոյեկցիա 78,705 71,785 

Փոխհատուցում կամ 
Կոմպենսացիա 

47 50 

Հիպերկոմպենսացիա 36,085 51 

Ռացիոնալիզացիա 67,045 34 
 
Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ից՝ ինտրովերտ և էքստրավերտ տի-

պերի մոտ պաշտպանական մեխանիզմների կիրառելիության տվյալները 
միջինացնելու դեպքում ստանում ենք հետևյալ պատկերը.արտամղում՝ 
31,5% և՛ ինտրովերտ, և՛ էքստրավերտ տիպերի դեպքում, նահանջ կամ 
ռեգրեսիա՝ 67,5% ինտրովերտ տիպի մոտ, և ավելի ցածր՝36,1% էքստրա-
վերտ տիպի մոտ, տեղափոխում՝ 31,5% ինտրովերտ տիպի մոտ, և ավելի 
բարձր՝ 65,8% էքստրավերտի մոտ, հերքում պաշտպանական մեխանիզմի 
դեպքում՝ 41,7% ինտրովերտ տիպի մոտ, և ավելի բարձր՝ 46,7% էքստրա-
վերտի մոտ, պրոյեկցիա՝ 78,7% ինտրովերտի մոտ, և ավելի ցածր՝ 71,7% 
էքստրավերտի մոտ, փոխհատուցում կամ կոմպենսացիա՝ 47% ինտրո-
վերտի մոտ, և ավելի բարձր՝ 50% էքստրավերտի մոտ, հիպերկոմպեն-
սացիա պաշտպանական մեխանիզմի դեպքում՝ 36,08% ինտրովերտի 
մոտ, և ավելի բարձր՝ 51% էքստրավերտի մոտ, ռացիոնալիզացիա՝67% 
ինտրովերտ տիպի մոտ, և ավելի ցածր՝ 34% էքստրավերտ տիպի դեպ-
քում։ 

Էքստրավերտ և ինտրովերտ տիպերի մոտ ըստ միջինացված 
արդյունքների ամենաբարձր երեք ցուցանիշները առանձնացնելու դեպ-
քում ստանում ենք հետևյալ պատկերը. և՛ էքստրավերտ, և՛ ինտրովերտ 
տիպերի դեպքում ամենահաճախ կիրառվող պաշտպանական մեխա-
նիզմը պրոյեկիցան է, ինտրովերտ տիպի մոտ դրան հաջորդում են նա-
հանջ և ռացիոնալիզացիա, իսկ էքստրավերտ տիպի մոտ՝ տեղափոխում 
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և հիպերկոմպենսացիա պաշտպանական մեխանիզմները։ 
Քանի որ միջինացված տվյալները թույլ են արտահայտում էքստրա-

վերտ ու ինտրովերտ տիպերի կողմից կիրառվող պաշտպանական 
մեխանիզմների տարբերությունները, ապա նպատակահարմար ենք գտել 
վերոնշյալ մեթոդիկաներով իրականացված հետազոտության տվյալ-
ներով կիրառել Սպիրմենի համահարաբերակցական վերլուծությունը 
(կոռելյացիա) և հաշվել կապի արտահայտվածությունը երկու բնու-
թագրիչների միջև։ 

Ստորև ներկայացնում ենք կիրառված Սպիրմենի համահարա-
բերակցական վերլուծության (կորելյացիա) արդյունքները. (տես՝ Աղյու-
սակ 2)։ 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2. 2. 2. 2. ՊաշտպանականՊաշտպանականՊաշտպանականՊաշտպանական    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    ևևևև    էքստրավերտէքստրավերտէքստրավերտէքստրավերտ    ուուուու    ինտրովերտինտրովերտինտրովերտինտրովերտ    

տիպերիտիպերիտիպերիտիպերի    միջևմիջևմիջևմիջև    դրսևորվողդրսևորվողդրսևորվողդրսևորվող    կապիկապիկապիկապի    համահարաբերակցությանհամահարաբերակցությանհամահարաբերակցությանհամահարաբերակցության        
վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    արդյունքներարդյունքներարդյունքներարդյունքներ 

ՊաշտպՊաշտպՊաշտպՊաշտպանականանականանականանական    մեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմի    
տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    

ԻնտրովԻնտրովԻնտրովԻնտրովերտերտերտերտ    տիպտիպտիպտիպ    ԷքստրավերտԷքստրավերտԷքստրավերտԷքստրավերտ    տիպտիպտիպտիպ    

Արտամղում -0,13767 0,16829 

Նահանջ կամ Ռեգրեսիա 0,537962 0,249057 

Տեղափոխում 0,12269 0,554167 

Հերքում 0,119144 -0,23249 

Պրոյեկցիա 0,061176 0,379704 

Փոխհատուցում կամ 
Կոմպենսացիա 

0,298041 -0,35184 

Հիպերկոմպենսացիա 0,294369 -0,0317 

Ռացիոնալիզացիա -0,08694 -0,15272 

 
Ինչպես երևում է Աղյուսակ 2-ից ինտրովերտ տիպը չափավոր դրա-

կան կապ է դրսևորել նահանջ կամ ռեգրեսիա (0,5), և թույլ դրական կապ՝ 
փոխհատուցում կամ կոմպենսացիա (0,2), հիպերկոմպեսնացիա (0,2), 
տեղափոխում (0,1), հերքում (0,1) և պրոյեկցիա (0,06) պաշտպանական 
մեխանիզմների հետ։ Նույն տիպը թույլ բացասական կապ է դրսևորել 
ռացիոնալիզացիա (-0,08) և արտամղում (-0,1) պաշտպանական մեխա-
նիզմների հետ։ Նշված արդյունքները ավելի ակնառու դարձնելու համար 
կազմել ենք գծապատկեր. (տես՝ Գծապատկեր 1): 
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Պաշտպանական մեխանիզմներիտեսակները
 

ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    1. 1. 1. 1. ԻնտրովերտԻնտրովերտԻնտրովերտԻնտրովերտ    տիպիտիպիտիպիտիպի    ևևևև    պաշտպանականպաշտպանականպաշտպանականպաշտպանական    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    
համահարաբերակացականհամահարաբերակացականհամահարաբերակացականհամահարաբերակացական    վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    տվյալներտվյալներտվյալներտվյալներ    

 
Ինչպես երևում է Գծապատկեր 1-ից՝ ինտրովերտ տիպի մոտ առավել 

բարձր կապ (0,53) է դրսևորվում նահանջ կամ ռեգրեսիա պաշտպա-
նական մեխանիզմի հետ, այսինքն ինտրովերտ տիպի ներկայացուցիչ-
ներին բնորոշ է կիրառել հենց այս պաշտպանական մեխանիզմը։ 
Սրանից կարելի է ենթադրել, որ ինտրովերտ տիպի անձը, ավելին, քան 
էքստրավերտը հակված է կոնֆլիկտային, սթրեսային և տագնապային 
իրադրություններում դրսևորելու այս պարզ պաշտպանական մեխանիզ-
մին բնորոշ հետևյալ վարքը. վերադարձ իր կյանքի անցած փուլերի, մաս-
նավորապես մանկության շրջանի արդյունավետ վարքային դրսևորում-
ներին, որոնք ապահովել են պաշտպանվածության զգացում, որտեղ 
անձը ունեցել է ապահովության զգացողություն՝ հրաժարվելով մեծահա-
սակին բնորոշ ադապտացիայի մեխանիզմներից։ Այս պաշտպանական 
մեխանիզմի դեպքում՝ ֆրուստրացնող գործոնների ազդեցության տակ 
եղած անձը բարդ առաջադրանքների կատարման ելքերը փոփոխում է 
համեմատաբար ավելի պարզ և հասանելի ձևերի։ Այս պաշտպանական 
մեխանիզմը ենթադրում է նաև հետևյալ դրսևորումները.ծխել, կրծել 
եղունգները, դրսևորել խաղամոլություն, նեղանալ և չխոսել մյուսների 
հետ, դրսևորել մանկական կամ ինֆանտիլ վարքագիծ, դառնալ խոցելի և 
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այլն, ուստի նման վարքագիծը, ըստ հետազոտության արդյուքների, ավե-
լի բնորոշ է ինտրովերտներին, քան էքստրավերտ տիպի ներկայացուցիչ-
ներին։  

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 2-ից էքստրավերտ տիպը չափավոր դրա-
կան կապ է դրսևորել տեղափոխում (0,5), և թույլ դրական կապ՝ պրոյեկ-
ցիա (0,3), նահանջ կամ ռեգրեսիա (0,2) և արտամղում (0,1) պաշտպա-
նական մեխանիզմների հետ։ Նույն տիպը թույլ բացասական կապ է 
դրսևորել հիպերկոմպենսացիա (-0,03), ռացիոնալիզացիա (-0,1), հերքում 
(-0,2) և կոմպենսացիա (-0,3) պաշտպանական մեխանիզմների հետ։ 
Նշված արդյունքները ավելի ակնառու դարձնելու համար կազմել ենք 
գծապատկեր. (տես՝ Գծապատկեր 2)։ 
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Պաշտպանական մեխանիզմներիտեսակները
 

ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    2. 2. 2. 2. ԷքստրավերտԷքստրավերտԷքստրավերտԷքստրավերտ    տիպիտիպիտիպիտիպի    ևևևև    պաշտպանականպաշտպանականպաշտպանականպաշտպանական    մեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմներիմեխանիզմների    
համահարաբերակացականհամահարաբերակացականհամահարաբերակացականհամահարաբերակացական    վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    տվյալներտվյալներտվյալներտվյալներ    

    
Ինչպես երևում է Գծապատկեր 2-ից՝ էքստրավերտ տիպի մոտ առա-

վել բարձր կապ է դրսևորվում տեղափոխում (0,55) պաշտպանական մե-
խանիզմի հետ, այսինքն էքստրավերտ տիպի ներկայացուցիչները ունեն 
նախատրամադրվածություն կիրառելու հենց այս պաշտպանական մե-
խանիզմը։ Սրանից կարելի է ենթադրել, որ էքստրավերտ տիպի անձը, 
ավելին, քան ինտրովերտը հակված է կոնֆլիկտային, սթրեսային և տագ-
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նապային իրադրություններում որէև օբյեկտի վրա ուղղված զգացմունքը, 
զայրույթը կամ էլ ֆանտազիան տեղափոխել մեկ այլ օբյեկտի վրա՝ իրեն 
պաշտպանելով լարվածությունից։ Այսինքն այս պաշտպանական մեխա-
նիզմի դեպքում դրսևորվում է ճնշված հույզերի ակտիվացում, որոնք 
բացասական հույզեր առաջացրած օբյեկտի վրա ուղղելու փոխարեն, 
ուղղվում են պակաս վտանգավոր կամ ավելի հասանելի օբյեկտների 
վրա։ Հաճախ նման լարված իրավիճակներում սուբյեկտը կարող է կա-
տարել անսպասելի, անիմաստ գործողություններ, որոնք թուլացնում են 
ներքին լարվածությունը, ուստի կարող ենք ասել, որ ըստ հետազոտութ-
յան տվյալների՝ նման վարքը ավելի շատ բնորոշ է էքստրավերտ տիպի 
ներկայացուցիչներին, քան ինտրովերտ տիպին։ 

Ամփոփելով և ընդհանրացնելով հետազոտությունների տվյալները, 
ստանում ենք հետևյալ պատկերը՝ պայմանավորված էքստրավեսիայով և 
ինտրովերսիայով՝ անձը հակված է դրսևորելու կոնկրետ պաշտպանա-
կան մեխանիզմներ. ըստ այդմ՝ էքստրավերտ տիպը հակված է կիրառել 
տեղափոխում պաշտպանական մեխանիզմը, որը պայմանավորված է 
վերջինիս դեպի դուրս ուղղվածությամբ, որի արդյունքում էլ տագնապա-
յին իրադրություններում որէև օբյեկտի վրա ուղղված զգացմունքը տեղա-
փոխվում է մեկ այլ օբյեկտի վրա՝ իր անձը պաշտպանելով լարվածու-
թյունից։ Իսկ ինտրովերտ տիպը հակված է կիրառել նահանջ կամ 
ռեգրեսիա պաշտպանական մեխանիզմը, որը պայմանավորված է վերջի-
նիս դեպի ներս ուղղվածությամբ, որի արդյունքում էլ տագնապային 
իրադրություններում վերադարձ է կատարվում մանկության շրջանի 
արդյունավետ վարքային դրսևորումներին՝ ձեռք բերելով պաշտպանվա-
ծության զգացողություն:  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСТРАВЕРТНЫХ И ИНТРОВЕРТНЫХ ТИПОВ ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСТРАВЕРТНЫХ И ИНТРОВЕРТНЫХ ТИПОВ ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСТРАВЕРТНЫХ И ИНТРОВЕРТНЫХ ТИПОВ ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСТРАВЕРТНЫХ И ИНТРОВЕРТНЫХ ТИПОВ 
ЛИЧНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВЛИЧНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВЛИЧНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВЛИЧНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ    
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корреляция. 
В этой статье мы изучили, исследовали, проанализировали связь 

между защитными механизмами и экстравертными и интровертными 
типами личности. Анализ результатов экспериментального исследования 
позволяет сделать следующий вывод: экстравертные и интровертные типы 
личности обладают специфическими особенностями защитных 
механизмов, склонны к использованию разных защитных механизмов. 
Соответственно, экстравертный тип склонен использовать перемещение, а 
интровертный тип - регрессию. 

    
    

THE INTERCONNECTION OF DEFENSE MECHANISMS AND THE INTERCONNECTION OF DEFENSE MECHANISMS AND THE INTERCONNECTION OF DEFENSE MECHANISMS AND THE INTERCONNECTION OF DEFENSE MECHANISMS AND 
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 MA the 2nd course 
SummarySummarySummarySummary    

Key Key Key Key words:words:words:words:    Extroversion, introversion, defense mechanisms, correlation. 
This article discusses the connection between defense mechanisms and 

extroversion/introversion personality types. The experimental research analysis 
led to the following conclusion: extroverts and introverts exhibit unique ways 
of defense mechanisms usage. Precisely, extroverts tend to use displacement as 
the primary way of reaction in difficult situations. Whereas, introverts incline 
to use regression as a psychological response to an alarming event. 
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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ    ԻՆՖԱՆՏԻԼԻԶՄԸԻՆՖԱՆՏԻԼԻԶՄԸԻՆՖԱՆՏԻԼԻԶՄԸԻՆՖԱՆՏԻԼԻԶՄԸ    ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ    ՄՈՏՄՈՏՄՈՏՄՈՏ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    
ԴՐԱԴՐԱԴՐԱԴՐԱ    ԿԱՊԸԿԱՊԸԿԱՊԸԿԱՊԸ    ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ    ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ    

    ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    ԹումանյանԹումանյանԹումանյանԹումանյան    
 ՎՊՀ, Հոգեբանություն, 4-րդ կուրս 

 Գիտական ղեկավար՝    ՏՏՏՏ....    ՄալումյանՄալումյանՄալումյանՄալումյան        
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Ինֆանտիլիզմ, ուսանողական միջավայր, 

հոգեֆիզիոլոգիա, տարիքային առանձնահատկություններ    
Ինֆանտիլիզմ (լատ. infantilis – մանկական) տերմինն առաջին ան-

գամ ներմուծվել է հոգեբանության բնագավառ Ե. Լազեգոյի կողմից 1864 
թվականին: Այն արտահայտում է մարդու հոգևոր և մտավոր զարգացման 
տեմպի համեմատական դանդաղում [1, 3]:    

Հոգեբանական ինֆանտիլիզմի առավել բնորոշ նշաններից են զգա-
յական-կամային անհասությունը, որն արտահայտվում է ինքնուրույնու-
թյան բացակայությամբ, գերներշնչմամբ, խաղերից հաճույք ստանալու 
ձգտմամբ, անփութությամբ, պարտքի ու պատասխանատվության զգաց-
ման բացակայությամբ: Մեր հոդվածի սահմաններում ուսումնասիրելու 
ենք հոգեբանական ինֆանտիլիզմը, որպես անձի բնութագրիչ։ 

Հոգեբանական ինֆանտիլիզմը անձի թերհասունությունն է՝ առավե-
լապես զգայական-կամային ոլորտում և մանկական որակների պահ-
պանումը հասուն տարիքում [2, 475-476]: Մանկական տարիքում հոգե-
բանական ինֆանտիլիզմի ախտորոշումը բարդ է, քանի որ զգայական-
կամային թերհասունությունը և վարքագծային մոտիվացիայի մակար-
դակի նվազումը դեռ հստակ չի նկատվում: Ուստի հոգեբանական ինֆան-
տիլիզմի մասին կարելի է խոսել սկսած դպրոցական-պատանեկան 
տարիքից, երբ ինֆանտիլիզմին բնորոշ ախտանշաններն առավել ցայ-
տուն են [3]: 

Զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների վերաբերյալ «հոգեբա-
նական ինֆանտիլիզմ» տերմինն առաջին անգամ սկսվեց շրջանառվել 
XIX դարասկզբին, գերմանացի հոգեբան Գ. Անտոնի կողմից, բայց վեր-
ջինս դա դիտարկում էր որպես «մասնակի ինֆանտիլիզմ», ի տար-
բերություն «տոտալ ինֆանտիլիզմի» օլիգոֆենիայի դեպքում: Այս թեման 
խորապես ուսումնասիրվել և մեկնաբանվել է Մ. Օ. Գուրևիչի, 
Գ. Ե. Սուխարևի, Վ. Վ. Կովալևայի, Կ. Ս. Լեբեդինսկու և այլոց 
աշխատանքներում:  
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Հոգեբանական ինֆանտիլիզմի պատճառ առավել հաճախ հանդիսա-
նում են գլխուղեղի թեթև վնասվածքները՝ ինֆեկցիոն, տոքսիկ կամ այլ, 
ինչպես նաև ներարգանդային ասֆիկսիան: Ինֆանտիլիզմի գենեզում 
որոշակի դեր ունի նաև անհատական-գենետիկ նախատրամադրվա-
ծությունը, ինչպես նաև հոգեբանական գործոնները՝ դաստիարակության 
առանձնահատկությունների տեսքով, հիպո- կամ հիպեր-խնամք, 
բռնակալ վերաբերմունք և այլն [4, 130]: 

Հոգեբանական գրականության սահմաններում տարբերակում են 
ինֆանտիլիզմի չորս հիմնական տեսակ. [5, 6-7]. 

1. Ներդաշնակ կամ պարզ 
2. Ոչ ներդաշնակ 
3. Օրգանական 
4. Հոգեբանական 
Պարզ կամ ներդաշնակ ինֆանտիլիզմը բնորոշվում է և ֆիզիկական, 

և հոգեբանական զարգացումների հավասարաչափ հապաղմամբ, որն 
արտահայտվում է նախ և առաջ ոչ հասուն զգայական-կամային ոլոր-
տում, ապա նաև անհատականության մեջ: Այս դեպքում անձի հասու-
նացումը հապաղում կամ հետ է ընկնում նորմայից 1-3 տարով: Սա ար-
տահայտվում է երեխայի սոցիալական ադապտացիայի վրա, դիտվում է 
ինտելեկտուալ հետաքրքրությունների անհամաչափություն, ինչը հստակ 
արտահայտվում է ուսումնական պրոցեսում, երբ կրթական առաջադ-
րանքներին ի պատասխան պարզ ինֆանտիլիզմ ունեցող երեխաների 
մոտ ծագում է նյարդային ռեակցիաներ և վարքային շեղումներ: Ներդաշ-
նակ ինֆանտիլիզմի տարիքային դինամիկան բավական հուսադրող է: 
Քիչ-քիչ ձեռք է բերվում անհատական ակտիվություն և ինքնուրույ-
նություն, անձի կենսագործունեության մեջ ի հայտ են գալիս հետազոտա-
կան և ստեղծագործական բաղադրիչներ, երևակայություն: Համարվում է, 
որ 10 տարեկանում արդեն տեղի է ունենում պարզ ինֆանտիլիզմի լրիվ 
կամ մասնակի հաղթահարում, բայց անձնային որակների լիակատար 
նորմալիզացիա չի դիտվում [4, 165-170]: 

Ոչ ներդաշնակ ինֆանտիլիզմը աչքի է ընկնում նաև հոգեբանական 
անհասունությամբ, աֆֆեկտիվային գրգռվածությամբ, կոնֆլիկտայնութ-
յամբ, սուտասանությամբ, գլուխ գովելու սովորությամբ: Ավելի հասուն 
տարիքում այս երեխաների մոտ զգացմունքային-կամային անհասու-
նությունը «ծածկվում է» վարքային պաթոլոգիկ շեղումներով: 
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Օրգանական ինֆանտիլիզմի ամենատարածված տեսակը հո-
գեօրգանական համախտանիշն է, որն առաջանում է ուղեղի օրգանական 
վնասվածքների հետևանքով: Քանի որ այստեղ խոսքը գնում է ներար-
գանդային վնասվածքների մասին, ուստի ինֆանտիլիզմի այս տեսակի 
պարագայում հաճախ են հանդիպում դիզմորֆոգենեզի բազմաթիվ նշան-
ներ՝ կարճահասակություն, դիսկրանիա, մազերի և ատամների անհա-
մաչափ աճ և այլն: Ինֆանտիլիզմի այս տեսակին ևս բնորոշ է զգայական 
կամային անհասությունը, մանկական վարքի դրսևորումը: Կրթական և 
ինտելեկտուալ գործունեության ծավալման առանձնահատկությունները 
այս դեպքում բնութագրվում է իներտությամբ, ցրվածությամբ, տրամա-
բանելու, մտածելու և վերլուծելու անպատրաստակամությամբ: Կրթական 
գործընթացը աչքի է ընկնում միապաղաղությամբ և քիչ հետաքրքրվա-
ծությամբ: Սահմանային ինտելեկտուալ անբավարարությունը այս երեխա-
ների մոտ ավելի արտահայտված է, քան ինֆանտիլիզմի այլ տեսակների 
դեպքում, մասնավորապես, ուշադրության, հիշողության, հոգեբանական 
աշխատունակության զարգացման համապաղում: 

Դեռևս լիարժեք ուսումնասիրված չէ ինֆանտիլիզմի առանձնահա-
տուկ տեսակը՝ հոգեբանական ինֆանտիլիզմը: Այս տարբերակը համար-
վում է անհատականության անոմալ ձևավորում՝ ոչ ճիշտ դաստիարա-
կության պայմաններում [2, 3]: Զրկանքներով պայմանավորված աֆեկ-
տիվային անհասունությունը և անկայունությունը, ներքին արգելքների 
բացակայությունը բացատրվում են դաստիարակության մեթոդների 
սխալ ընտրությամբ կամ երկարատև զգացմունքային և սոցիալական 
ֆուրստրացիայով (հիասթափությամբ): Տարիքի հետ՝ ձևավորվում է էմո-
ցիոնալ անկայուն անձ: Նման մարդկանց մոտ հստակ արտահայտված է 
նաև եսակենտրոնությունը, շրջապատի հետ հաշվի նստելու անկարո-
ղությունը, ծայրահեղ ոչ ինքնուրույնությունը, պասիվությունը, լարվա-
ծությանը դիմանալու անկարողությունը: Հոգեբանական ինֆան-տիլիզմ 
ունեցող երեխաների մոտ բավարար ձևավորված չէ դրական ուղղվածու-
թյամբ սոցիալական և ինտելեկտուալ հետաքրքրությունները, աշխա-
տելու պահանջը, պարտքի զգացումը, նրանց մոտ բացակայում է սեփա-
կան անելիքների և ապագայի տեսլականը: 

Ելնելով մեր ուսումնասիրության խնդրի առարկայից, առավել հան-
գամանորեն ենք ուսումնասիրել հոգեբանական ինֆանտիլիզմի դրսևոր-
ման առանձնահատկությունները ուսանողների մոտ՝ որպես առանձին 
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սոցիալական խմբի, որն ունի հանրային դիրք, դեր և կարգավիճակ: 
Ուսանողական տարիքին բնորոշ ամենահայտնի առանձնահատկու-
թյունը տարակարծությունն է, որը դրսևորվում է հետևյալում. նախ՝ այս 
տարիքում անձն իրեն համարում է հասուն, բայց դեռևս համարվում է 
«սովորող», չկայացած, մեծամասամբ ծնողների հոգածության ներքո 
գտնվող: Երկրորդ՝ անձը գտնվում է մասնագիտացման առաջին սանդ-
ղակում, դեռ չունի որևէ մասնագիտացում, բայց փորձում է աշխատանք 
գտնել: Այս ամենը միասին պայմանավորում են ուսանողի անբավարար 
սոցիալական հասունությունը [6]: Ուսանողությանը բնորոշ տարիքային-
հոգեբանական բազմաթիվ առանձնահատկություններ և խնդիրներ 
ուսումնասիրվել են բազմաթիվ գիտնականների և հոգեբանների կողմից: 
Սակայն, ուսանողությանը բնորոշ հոգեբանական ինֆանտիլիզմը բավա-
րար ուսումնասիրված չէ, որպես կանոն՝ ուսումնասիրվում են ուսանո-
ղական միջավայրի բազմաթիվ բաղադրիչներ և անձամբ ուսանողների 
զարգացման գործընթացները և այդ ընթացքում ծագող հոգեդիդակտիկ 
խնդիրները: Սակայն, պետք է ենթադրել, որ ուսանողական ինֆան-
տիլիզմը ավելի շուտ հոգեակմեոլոգիկ երևույթ է [7, 127-128;  8, 13-20]: 

Ա. Ա. Սերյոգինան [9, 96-99] նկարագրելով ուսանողական տարիքին 
բնորոշ հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, հղում է անում 
դասական պարզ ինֆանտիլզիմի նախանշաններին, այն է՝ բարդույթա-
վորվածություն, զգայական-կամային անկայունություն, բարոյական և 
սոցիալական հասունության հապաղում, անվճռականություն որոշումնե-
րում և գործողություններում, ուրիշներից կախվածություն: 

Ի հակադրում այս տեսակետին, Դ.Վ. Վիննիկոտան ենթադրում է, որ 
ինֆանտիլիզմը ոչ թե շեղում է նորմայից, այլ քայլ դեպի հասունություն, 
դա այս տարիքին բնորոշ երևույթ է, երբ ծագում են ամենավառ ու խենթ 
գաղափարները, զգացմունքները, ծրագրերը, երբ անձը լի է կյանքով [10]: 
Այս ձևակերպումներից ելնելով, ուսանողական ինֆանտիլիզմի բնու-
թագրիչ կարելի է համարել ամբիվալենտությունը, մոտիվացիոն-դրդող 
ուժի առկայությունը և դրսևորվող վարքագիծը: Ուսանողական ինֆան-
տիլիզմի հաջորդ, կարևոր բնութագրիչը դրա ձգվող բնույթն է կամ 
տևականությունը, այսինքն՝ ինֆանտիլիզմն անցնում է կյանքի հաջորդ 
փուլ՝ ընտանեկան կյանք և մասնագիտական գործությունթյուն, սա 
գործոն է, որը դժվարացնում է անձի կայացումը ժամանակակից սոցիու-
մում: Սակայն, ուսանողական ինֆանտիլիզմին բնորոշ է նաև այս 
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երևույթը հաղթահարելու և շտկելու հնարավորությունը, ինչը այժմ լայ-
նածավալ հետազոտությունների առարկա է տարբեր երկրներում: 

Ուսանողների մոտ հոգեբանական ինֆանտիլիզմի ազդեցությունը 
նրանց ուսումնական առաջադիմության վրա ուսումնասիրվելու համար 
կազմակերպել ենք հետազոտություն: 

Հետազոտությանը մասնակցել են Վանաձորի պետական համալսա-
րանի 40 ուսանողուհիներ: 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է Ա. Ա. Սերյոգինի «Ինֆան-
տիլիզմի մակարդակի» ախտորոշման մեթոդիկան [11]: Կազմվել է օնլայն 
հարցման բլանկ Google Forms հավելվածի միջոցով՝ 

https://docs.google.com/forms/d/13kVoH6V_XCr83qKuLyuZcNOwFlDzdk
CTxQ0STU8DY/edit?ts=5fbfb6f3&gxids=7628  

Թեստի հեղինակը ինֆանտիլիզմ ասելով հասկանում է անհատակա-
նության բնութագրերի մի ամբողջություն, որը ներառում է հուզա-
կամային ոլորտի անհասության հապաղում, հետաձգում, բարոյական և 
սոցիալական հասունացման հապաղում, ձեռքբերումների պահանջ-
մունքի բացակայություն, որոշումների և գործողությունների ինքնուրույ-
նության բացակայություն, կախվածություն և ռեֆլեքսիայի բացակա-
յություն։ 

Հարցարանը բաղկացած է 8 սանդղակներից, որոնք թույլ են տալիս 
բացահայտել ինֆանտիլիզմի 3 մակարդակ՝ բարձր, միջին, և ցածր։ Բոլոր 
սանդղակների ընդհանուր ցուցասնիշը բացահայտում է ինֆանտիլիզմի 
ընդհանուր մակարդակը։ 

1-ին սանդղակ՝ «Հուզակամային ոլորտ» 
2-րդ սանդղակ՝ «Աշխատանքային մոտիվացիա» 
3-սանդղակ՝ «Արժեքային կողմնորոշումներ» 
4-րդ սանդղակ՝ «Զվարճանք» 
5-րդ սանդղակ՝ «Ռեֆլեքսիա» 
6-րդ սանդղակ՝ «Կախվածության, անպատասխանատվության զգա-

ցում» 
7-րդ սանդղակ՝ «Անկանոն, քաոսային վարք» 
8-րդ սանդղակ՝ «Հաղթահարվող վարք» 
Հարցարանը բաղկացած է 48 պնդումներից։ Հարցաթերթի յուրա-

քանչյուր կետի համար կա չորս հնարավոր պատասխան՝ Այո; ավելի 
շուտ այո, քան ոչ; ավելի հավանական է, ոչ, քան այո; ոչ 
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Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են գծապատկերի 
տեսքով. 

 
 
Ինչպես երևում է գրաֆիկից՝ 40 հետազոտվողներից 9-ի մոտ (22.5 %) 

գրանցվել է ինֆանտիլիզմի բացակայություն, 21-ի մոտ (25.5 %) կա ցածր 
մակարդակի ինֆանտիլիզմ, միջին մակարդակի ինֆանտիլիզմ դիտվել է 
խմբում 10 հոգու մոտ (25 %): Բարձր մակարդակի ինֆանտիլիզմ ունեցող 
ուսանողներ խմբում չեն եղել: 

Ինֆանտիլիզմի մակարդակի և ուսանողների առաջադիմության 
միջև կապը բացահայտելեւ նպատակով ուսումնասիրվել են ուսանող-
ների միջին որակավորման գնահատականները՝ ՄՈԳ: 40 ուսանողից 26-
ը կամ 65 % ունեն գերազանց առաջադիմություն, իսկ 14 հոգի կամ 35%-ը 
ունեն լավ առաջադիմություն: Փորձարարական հետազոտությունն 
իրականացնելուց հետո ուսանողների առաջադիմության և ինֆանտիլիզ-
մի մակարդակի միջև համահարաբերակցական կապը պարզելու համար 

կիրառվել է Սպիրմենի կոռելացիոն բանաձևը.  որտեղ՝ 

ρ - Սպիրմենի կոռելացիոն գործակիցն է, 
di – յուրաքանչյուր դիտարկման երկու արժեքների միջև տարբերութ-

յունն է,  
n – դիտարկումների քանակը: 
Համապատասխան հաշվարկների արդյունքում Սպիրմենի գործա-

կիցը ստացել ենք ρ=-0.468**: Այսպիսով, փորձարարական հետազո-
տությունների արդյուքների հարաբերակցությունը ցույց է տալիս, որ 
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դիտարկվող երկու պարամետրերի միջև կա բացասական կորելացիոն 
կապ, այսինքն՝ որքան բարձր է ինֆանտիլիզմի մակարդակը, այնքան 
ցածր է ուսանողների առաջադիմություն և հակառակը: 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ У СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ У СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ У СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ У СТУДЕНТОВ И И И И     
ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С УЧЕБНЫМ ПРОГРЕССОМЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С УЧЕБНЫМ ПРОГРЕССОМЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С УЧЕБНЫМ ПРОГРЕССОМЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С УЧЕБНЫМ ПРОГРЕССОМ    

Татевик Татевик Татевик Татевик ТуманянТуманянТуманянТуманян    
ВГУ , Психология, 4-ый курс 

    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    Инфантилизм, студенческая среда, психофизио-
логия, возрастные особенности 

В статье было изучено явление инфантилизма, психологический 
инфантилизм в общих чертах и воздействие последнего на учебу 
студентов. Анализ литературы и результаты проделанного исследования 
показывают, что психологический инфантилизм студенческого возраста 
возможно вылечить, просто нужно владеть нюансами данного явления. 
Кроме этого, результаты проделанного исследования показывают, что 
воздействие инфантилизма на учебу студентов проявляется тогда, когда 
явление имеет степень проявления выше среднего. 

 
    

THE PSYCHOLOGICAL INFANTILISM IN STUDENTS AND ITS THE PSYCHOLOGICAL INFANTILISM IN STUDENTS AND ITS THE PSYCHOLOGICAL INFANTILISM IN STUDENTS AND ITS THE PSYCHOLOGICAL INFANTILISM IN STUDENTS AND ITS 
RELATIONSHIP WITH LEARNING PRELATIONSHIP WITH LEARNING PRELATIONSHIP WITH LEARNING PRELATIONSHIP WITH LEARNING PROGRESSROGRESSROGRESSROGRESS    

Tatevik Tatevik Tatevik Tatevik TumanyanTumanyanTumanyanTumanyan    
VSU, Psychology , 4th course  

    
SummerySummerySummerySummery    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words::::    Infantilism, student environment, psychophysiology, age 
features 

In article the phenomenon of infantilism, psychological infantilism in 
general terms and the impact of the latter on the learning of students was 
studied. The analysis of the literature and the results of the research done show 
that psychological infantilism of student age can be cured, it just needed to 
master the nuances of this phenomenon. In addition, the results of the research 
performed show that the impact of infantilism on students’ learning is 
manifested when the phenomenon has a degree of manifestation above average. 
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ՈՐՈՇՄԱՆՈՐՈՇՄԱՆՈՐՈՇՄԱՆՈՐՈՇՄԱՆ    ԸՆԴՈՒՆՄԱՆԸՆԴՈՒՆՄԱՆԸՆԴՈՒՆՄԱՆԸՆԴՈՒՆՄԱՆ    ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ    
ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸ    

ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    ԼալայանԼալայանԼալայանԼալայան    
ԵՊՀ, Հոգեբանություն, 4-րդ կուրս 

Գիտական ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ ԼԼԼԼ....    ՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյան    
    

Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` որոշման ընդունում, ուղեղային կենտրոններ, 
ճակատային կեղև, կոգնիտիվ նյարդաբանություն 

Որոշման ընդունումը, համարվելով մարդու մտածական գործու-
նեության գագաթնակետ, հետազոտությունների օբյեկտ է եղել դեռևս 
հնագույն ժամանակներից։ մարդը ամբողջ իր կյանքի ընթացքում բախ-
վում է վարքի երկու ձևերից մեկի ընտրության անհրաժեշտության 
խնդրին։ որոշման ընդունումը գիտական ուսումնասիրությունների 
առարկա է դարձել 20-րդ դարի կեսերին, սկզբում մաթեմատիկայի և 
տնտեսագիտության, հետագայում նաև հոգեբանության շրջանակներում։  

ԹեմայիԹեմայիԹեմայիԹեմայի    արդիականություն։արդիականություն։արդիականություն։արդիականություն։    Հաշվի առնելով առանձին մարդկանց 
որոշումների ազդեցության մեծացումը ներկա ժամանակներում ամբողջ 
մարդկության գոյության վրա՝ անհրաժեշտ խնդիր է դառնում որոշման 
ընդունման մեխանիզմների պարզաբանումը։ Տնտեսագիտության և մա-
թեմատիկայի շրջանակներում առանձնացվել են բազմաթիվ ալգորիթմ-
ներ ու որոշման ընդունման տեսություններ, որոնց հիմնական նպատակը 
մարդու վարքի կանխատեսումն է։ Որոշման ընդունման տեսությունները 
զարգացել են նաև հոգեբանության շրջանակներում, որտեղ ուշադրութ-
յուն է դարձվել որոշման ընդունման վրա մարդու անհատական առանձ-
նահատկությունների ազդեցությանը։  

Ուղեղի քարտեզագրման մեթոդների զարգացման հետևանքով որոշ-
ման ընդունման խնդիրը հետազոտությունների առարկա դարձավ նաև 
ֆիզիոլոգների համար։ 21-րդ դարի սկբում առաջացավ միջառարկայա-
կան գիտություն՝ նյարդատնտե-սագիտությունը (neuroeconomics), որը 
գտնվում է տնտեսագիտության, հոգեբանության և նյարդաբանության 
խաչման կետում։ Որոշման ընդունման նյարդաֆիզիոլոգիական և 
կենսաքիմիական մեխանիզմները սկսել են ուսումնասիրվել հենց այդ 
գիտության շրջանակներում և ի տարբերություն որոշման ընդունման այլ 
ասպեկտների, հետազոտման երկար պատմություն չունեն։ Այդ գիտու-
թյան շրջանակներում ուսումնասիրվել են պերցեպտիվ որոշումները 
(Մ. Շադլեն, Վ. Նյուսամ), հուզական ռեակցիաների ազդեցությունը 
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(Ա. Բեշարա, Ա. Դամացիո), տարբեր հորմոնների և միջնորդանյութերի 
ազդեցությունը (Պ. Զակ, Ռ. Ռոջերս, Վ. Շուլց) որոշումների ընդունման 
վրա, սակայն հետազոտությունների հիմնական օբյեկտ են հանդիսացել 
կամ կենդանիները, կամ ուղեղային պաթոլոգիաներ ունեցող հիվանդ-
ները։ Դեռևս չկան հստակ պատկերացումներ անորոշության պայման-
ներում որոշումների ընդունման ուղեղային մեխանիզմների, ուղեղային 
կենտրոնների և կենսաբանական նյութերի փոխազդեցության օրինաչա-
փությունների և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ 

ԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքի    նպատակննպատակննպատակննպատակն    է ուսումնասիրել որոշումների ընդունման 
նյարդաֆիզիոլոգիական համահարաբերականները։ 

ՏեսականՏեսականՏեսականՏեսական    վերլուծություն։վերլուծություն։վերլուծություն։վերլուծություն։ Որոշման ընդունումը մուտքային զգայա-
կան ինֆորմացիայի վերլուծության, վերամշակման և ելքային ռեակցիայի 
ձևավորման ունիվերսալ պրոցես է։  

Նյարդաֆիզիոլոգիական և կլինիկական հետազոտությունների արդ-
յունքների համաձայն սահմանվել է, որ ուղեղի ճակատային բլթերը 
հիմնական նյարդային կենտրոն են, որտեղ իրականանում է որոշման 
ընդունումը։ Խնդրային իրավիճակի բարդացումը բերում է ուղեղի տար-
բեր շրջանների միջև ֆունցիոնալ կապերի քանակի ավելացման և ֆրոն-
տալ կեղևում ակտիվության մեծացման [4]։  

Հոգեֆիզիոլոգիայում որոշման ընդունումն ունի հետազոտման իր 
պատմությունը, մասնավորապես գործառնական համակարգերի և տեղե-
կատվական պարադիգմայի տեսություններում լայնորեն քննարկվում է 
այդ հասկացությունը։ Կան նաև էմպիրիկ հետազոտություններ, որոնք 
վերաբերում են որոշման ընդունման ֆիզիոլոգիական համահարաբերա-
կաններին և մեխանիզմներին։  

Դեռևս գործառական համակարգերի տեսության շրջանակներում 
Պ. Կ. Անոխինը նշում էր, որ որոշման ընդունումը ֆունկցիոնալ համա-
կարգում նպատակաուղղված գործունեության իրականացման փուլերից 
է։ Այն միշտ կապված է ընտրության հետ, քանի որ աֆերենտ սինթեզի 
փուլում տեղի է ունենում տարբեր աղբյուրների եկած ինֆորմացիայի 
վերլուծություն։ Որոշման ընդունման ժամանակ տեղի է ունենում 
էֆերենտ ազդակների համակարգում, որը հետագայում բերում է որո-
շակի գործողության իրականացման, իսկ անդրադառնալով որոշման 
ընդունման ֆիզիոլոգիական մեխանիզմներին՝ Անոխինը նշում էր, որ 
որոշման ընդունումը պրոցես է, որն ընդգրկում է նյարդային տարբեր 
մակարդակներ՝ սկսած առանձին նեյրոնից, որը պատասխանում է 
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տարբեր ազդեցություններին, մինչև համակարգեր, որոնք միավորում են 
տարբեր նյարդային միացություններ։  

Որոշման ընդունման ֆիզիոլոգիական մեխանիզմների ուսումնա-
սիրման թեման ևս իր տեղն ունի գործառական համակարգերի տեսութ-
յունում։ Այն ուսումնասիրելու արդյունավետ մեթոդներից է իրավիճա-
կային պոտենցիալների գրանցման մեթոդը, որի միջոցով հետազոտվել է 
գլխուղեղում առկա P300 ալիքը։ Տվյալները ցույց են տալիս, որ P300 ալիքը 
կարող է հանդիսանալ հոգեֆիզիոլոգիական կոռելյատ սպասման, 
ուսուցման, անորոշության իջեցման և որոշման ընդունման համար։ Գոր-
ծառական համակարգերի տեսության համաձայն՝ P300 ալիքի առկա-
յությունը խոսում է այն մասին, որ մեկ վարքի փուլից անցում է կատար-
վում մյուսին, այսինքն վերափոխվում է «հոգեկանի ներկա բովան-
դակությունը» [3]: 

Որոշման ընդունման պրոցեսը եթե դիտարկենք գործառնական բլոկ-
ների տեսակյունից, ապա պրոցեսի համար պատասխանատու է ուղեղի 
երրորդ՝ գործունեության ծրագրավորման, կարգավորման և վերահսկ-
ման բլոկը, որն ընդգրկում է շարժողական, նախաշարժողական և հար-
ճակատային դաշտերը։ Այս բլոկի գործունեության հիմնական նպատակն 
է գործունեության նախագծի մշակումը, այսինքն՝ հոգեկան ակտի ծրագրի 
մշակումը և դրա իրականացման հաջորդականության որոշումը ժամա-
նակի ընթացքում։ Անդրադառնանք առանձին բաժինների աշխատան-
քային առանձնահատկություններին։ Մասնավորապես, հարճակատային 
բաժինները մարդու դրդապատճառների և մտադրությունների համա-
պատասխան իրականացնում են վարքի ծրագրավորում, ճակատային 
բաժինների հարճակատային վերին կողմնային շրջանը՝ վարքի պլանի 
կապումը նպատակի և շրջապատի զգայահոսքի հետ, իսկ հար-շարժո-
ղական կեղևում տեղի է ունենում արդեն ձևավորված վարքի ծրագրի 
հստակեցում, համապատասխանեցում տարածության և ժամա-նակի 
մեջ։ Վերջնական փուլում շարժողական մկաններին ազդակներ ուղարկ-
վում է շարժողական գոտու միջոցով [1]:  

 Վերը նշվածին լրացնում են նաև տարբեր հեղինակների՝ որոշման 
ընդունման պրոցեսում ֆրոնտալ կեղևի այլ տեղամասերի մասնակ-
ցության հետազոտությունները։ Մասնավորապես նշվում է որոշման 
ընդունման պրոցեսում ճակատային կեղևի վենտրոմեդիալ, լատերալ և 
դորսոմեդիալ մասերի մասնակցության մասին։ Այդ հետազոտու-
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թյունների ուսումնասիրման առարկան գլխուղեղի վնասվածք ունեցող 
անձանց որոշման ընդունման առանձնահատկություններն են։  

Այդպիսի հետազոտություններ իրականացրել են Ավինաշն և Լեսլին՝ 
շեշտադրելով որոշման ընդունումը կախված պարգևատրումից, այսինքն 
մոտիվացված գործունեությունը։ Հետազոտվողներին ըստ իրենց ստա-
ցած վնասվածքների տեղակայման բաժանել են երեք խմբի՝ կողմնային 
ճակատային, վենտրոմեդիալ ճակատային և դորսոմեդիալ ճակատային 
շրջաններում վնասվածքներ ունեցողներ։ ՄՌՇ-ի միջոցով կատարված 
հետազոտության արդյունքների հիման վրա եզրակացվել է, որ նշանա-
կալիության կենտոնը վենտրոմեդիալ պրեֆրոնտալ կեղևն է, սակայն կան 
մի շարք դժվարություններ դա հստակորեն սահմանելու համար, քանի որ 
պետք է դրա ազդեցությունը առանձնացնել այլ ներազդող գործոնների 
ազդեցություններից, և եթե նույնիսկ արժեքները լրիվ մեկուսացվեն 
դրանց նշանակալիությունը կարող է փոփոխվել գիտափորձից կամ պայ-
մաններից կախված։ Հետազոտողների մեծ մասը պնդում է, որ այդ 
շրջանն ավելի ակտիվ է, երբ նշանակալիության գնահատումը բարդաց-
ված է, օրինակ երբ պետք է արժեքային կանխատեսումներ անել կամ 
համեմատել դրանք։ Նշանակալիության հետ կապված ուղեղի շրջանների 
վնասվածքներ ունեցող հիվանդների մոտ նկատվում է սուբյեկտիվ նշա-
նակալիությունը որոշելու և դրա հիման վրա ընտրություն կատարելու 
ունակության թուլացում [5]։ 

Վենտրոմեդիալ կեղևի վնասվածքներով հիվանդների մոտ նկատ-
վում է նաև որոշման ընդունման հուզական բաղարիչի խանգարում։ 
Նման հետազոտություններ է իրականացրել Բեչարան՝ օգտագործելով 
ազարտային խաղերը իր հետազոտու-թյուններում։ Ստացված արդյունք-
ների համաձայն՝ վենտրոմեդիալ կեղևի վնասվածք ունեցող հետազոտ-
վողները չէին կարողանում ճիշտ ընտրել ոչ ռիսկային խաղաքարտը, նաև 
առանձնացվում էր այն հանգամանքը, որ նրանց մոտ չի նկատվում մաշկ-
գալվանական ռեակցիա որոշման ընդունման ժամանակ։ Նմանատիպ 
արդյունքներ են ստացվել նաև նշակորիզի վնասվածքների դեպքում։ 
Ստացված տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ մարմնի վեգետատիվ 
վիճակը նույնպես ազդեցություն է ունենում անորոշության պայմաննե-
րում որոշման ընդունման վրա։ 

Բեչարայի հետազոտությունները շարունակել է Մանեսը՝ ուսումնա-
սիրելով նույն առաջադրանքի կատարումը ընդհանուր ճակատային 
կեղևի վնասամբ կամ միայն դորսոմեդիալ, դորսոլատերալ, օրբիտո-
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ֆրոնտալ կեղևներից մեկի վնասմամբ հիվանդների մոտ։ Հետազոտու-
թյան տվյալների համաձայն առաջադրանքի կատարման արդյունավե-
տությունը չէր տուժել միայն օրբիտոֆրոնտալ կեղևի վնասմամբ մասնա-
կիցների մոտ, իսկ դորսոմեդիալ կամ դորսոլատերալ կեղևների մեկու-
սացված վնասմամբ հիվանդները բացասական արդյունքներ էին ցույց 
տալիս։։ Երկու կամ ավելի շրջանների վնասածքներ ունեցող հիվանդների 
մոտ նկատվում էր նաև ռիսկի ընկալման խանգարումներ՝ նրանք ընտ-
րում էին ավելի ռիսկային խաղեր և ավելի շատ խաղադրույք էին 
կատարում [6]։ 

Տարբերակելով առաջնային և երկրորդային խրախուսումներ՝ 
կատարվել են ուղեղային կենտրոնների տարբերությունների բացահայտ-
մանն ուղղված հետազոտություններ, որտեղ ուսումնասիրվել առաջնա-
յին խրախուսումը սննդի ընդունման տեսքով, իսկ ակտիվությունը նկատ-
վել է վենտրալ ստրիատումում։ Որպես երկրորդային խրախուսանք 
օգտագործվել է սոցիալական խրախուսումը՝ մարդկանց ժպիտները։ 
Ակտիվությունը այս անգամ նկատելի էր կողմնային զոլավոր մարմնում և 
տեգմենտումի կողմնային շրջաններում [7]։  

Ամփոփելով մոտիվացիոն գործունեության հետազոտությունների 
արդյունքները, կարելի է եզրակացնել, որ խրախուսման վրա հիմնված 
պատասխանների կենտրոնը մեդիալ պրեֆրոնտալ կեղևն է, որն ակտի-
վանում է խրախուսում ստանալու դեպքում, իսկ խրախուսման բացակա-
յության դեպքում նկատվում է դեակտիվացիա։  

Նախընտրությունների հիման վրա որոշում ընդունելու առանձնա-
հատկությունների հետազոտություններ կատարվել են նաև մարդկանց և 
կապիկների հետ։ Այսպես, նկատվել է, որ սննդային նախնտրության 
դեպքում կապիկների մոտ ակտիվանում է օրբիտոֆրոնտալ կեղևը և նշա-
ձև կորիզը, սակայն մարդկանց մոտ ակտիվությունը մեդիալ ճակատային 
կեղևում էր նկատվում, ինչպես նաև վերին գագաթային շրջանում և 
կամրջակում։ Դա կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, 
որ մարդկանց առաջադրանքը ոչ թե գնահատելն էր, այլ ընտրություն 
կատարելը։ Պետք է նշել նաև, որ մարդկանց մոտ նախընտրությունների 
հիման վրա գնահատման դեպքում նույնպես դիտվում է օրբիտոֆրոնտալ 
կեղևի և նշակորիզի ակտիվություն [6]։  

Մի շարք ընդհանրություններ են նկատվել օրբիտոֆրոնտալ կեղևի և 
առաջնային գոտկային կեղևի գործառույթներում, մասնավորապես 
կարևոր է այն հանգամանքը, որ վերջինս նույնպես կապ է հաստատում 
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մեր զգացածի և իմացածի միջև։ Այն կապված է թալամուսի հետ, որն 
ապահովում է կամային ուշադրությունը, ապահովում անկանխատեսելի 
իրադարձությունների վրա ֆիքսվելը և միաժամանակ ազդակ է փոխան-
ցում հիպոթալամուսին, որը ստեղծում է համապաստախան սոմատիկ 
վիճակ՝ իրավիճակին անմիջապես արձագանքելու համար։ Այն դոֆամի-
նային բջիջների առկայության շնորհիվ մասնակցում է կանխատեսման 
պրոցեսին և սխալ կանխատեսման դեպքում նեգատիվ էլեկտրական 
հոսանք արտադրում [2]։  

Հետազոտելով օգուտի և կորուստի դեպքում ուղեղային ակտիվութ-
յունը՝ նկատվել է, որ հաղթելու դեպքում առավել ակտիվ է զոլավոր մար-
մինը, մասնավորապես ներդրյալ կորիզը (nuceus accumbens), որն անվա-
նում են նաև «հետաքրքրությունների կենտրոն»։ Այստեղ կարևոր է նաև 
նշաձև կորիզը, որի ակտիվության հետ են կապում նեգատիվ տեղեկատ-
վության մշակումը [7]։ 

Կապված որոշման ընդունման ռազմավարությունների տարբերութ-
յունների հետ՝ նույնպես ենթադրվում է, որ տարբերություններ կան ուղե-
ղային կենտրոնների աշխատանքներում։ Կա կարծիք, որ մաքսիմիազաց-
նող կամ բավարարող ռազմավա-րությամբ որոշում ընդունող անձանց 
մոտ այդ ռազմավարության ընտրությունը անձնային հատկանիշ է՝ պայ-
մանավորված ուղեղի բնածին մեխանիզմով, սակայն այդ տվյալները 
նյարդակենսաբանության մեջ դեռ հստակ չեն ձևակերպվել [5]։  

Այպիսով, որոշման ընդունումը հոգեֆիզիոլոգիայի շրջանակներում 
քննարկվել է գործառական հաակարգերի և տեղեկատվական պարադիգ-
մայի տեսությունների կողմից։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 
որոշման ընդունման համար պատասխանատու է ուղեղի ճակատային 
բիլթը, մասնավորապես վենտրոմեդիալ, օրբիտոֆրոնտալ, դորսոմեդիալ 
և դորսոլատերալ կեղևները, առաջնային գոտկային կեղևը, որոնք իրենց 
գործառույթներն իրականացնում են ենթակեղևային մի շարք կենտրոն-
ների՝ տեսաթմբի, ենթատեսաթմբի, զոլավոր մարմնի, նշակորիզի, ծածկի 
նյարդային բջիջների հետ փոխադարձ կապերի արդյունքում։ Հաշվի 
առնելով տեսական վերլուծության արդյունքները կարելի է մշակել 
նյարդաբանական տվյլաների վրա հիմնված մոդելներ՝ դրանք կիրառելով 
որոշ-ման ընդունման բազմասպարեզ իրավիճակներում։  
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когнитивная неврология 
В наши дни, учитывая огромное влияние индивидуальных решений 

на судьбу всего человечества, интерес к механизмам принятия решений 
растет. Цель данной статьи – изучить нейрофизиологические корреляты 
принятия решений. В результате теоретического анализа можно сделать 
вывод, что в процессе принятия решений участвуют разные области 
лобной коры, в частности вентромедиальная, орбитофронтальная, 
латеральная кора и другие области, а также экстракортикальные центры. 
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Key words:Key words:Key words:Key words: decision making, brain centers, frontal cortex, cognitive 
neurology 

Nowadays, given the huge impact of individual decisions on the fate of all 
mankind, interest in decision-making mechanisms is growing. The purpose of 
the article is to study the neurophysiological correlations of decision making. 
As a result of theoretical analysis, it can be concluded that different areas of the 
frontal cortex are involved in the decision-making process, in particular, the 
ventromedial, orbitofrontal, lateral cortex and other areas, as well as 
extracortical centers. 
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pandemic, students 

This article presents a research of adolescents’ stress and anxiety in time of 
pandemic. The study is based on self-assessment tools. This study is focused on 
comparing the anxiety and stress levels of Armenian and non-Armenian 
adolescents. Results show that non-Armenian adolescents in general have 
higher anxiety and stress levels than Armenian adolescents.  

 COVID-19 is a highly contagious virus that has rapidly spread all around 
the world and has become a major problem for everybody. From its outbreak to 
December of 2020 more than 1.45 million deaths have been recorded because of 
COVID-19 (coronavirus), over 61.8 million cases, and more than 39.6 million 
recovered cases [3]. Because of the virus the world has gone under global 
changes in every sphere in a very short time. Lockdown combined with social 
distancing rules have caused major social and mental disruptions. Work and 
studies were transferred to home, shops were closed until further notice, all in 
all, life has stopped. People have lost and are still losing a lot because of 
coronavirus: socially, emotionally, financially, morally, mentally, and more. 
The unemployment rate may rise rapidly because of COVID, the number of 
people living in poverty can increase by 420–580 million, the impact of 
lockdown has caused a 74% increase in domestic violence, WHO (world health 
organization) has informed about the unescapable rise in the levels of anxiety 
and depression, because of the crowdedness in the medical front line non 
COVID-19 patients have a hard time receiving medical assessment [4]. There 
are a lot of problems and changes because of the virus and they seem to only 
grow day by day. Scientists, physicians, politics, economists, psychologists, and 
other sphere professionals think that this situation will not pass anytime soon, 
and even then, we have no chance of going back to the way it was before. 
These changes dropped on us very suddenly and very fast. There was no time or 
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chance to prepare in any way. This lack of preparedness has caused some major 
disruptions in people’s mental health.  

One of these changes is distance learning. In western countries the concept 
of online education and work is no news. A lot of people have full time online 
jobs and online courses, so this restrictions and new working/studying 
conditions were no surprise for them, and it did not cause them great stress or 
anxiety as it did to many others.  

In a small and traditional country like Armenia the concept of online life is 
quite new and not entirely acceptable considering the fact that Armenians like 
to socialize a lot and human contact is an inseparable part of our traditions and 
nature. Thus, in the minds of many Armenians, there was no thought of 
transferring their jobs and classes into computers. Not only the citizens but also 
the government was not ready for such rapid loss of control. And this is the 
main reason why the educational system of Armenia is suffered greatly. 
Students are not getting their normal education because teachers and professors 
are not used and/or prepared to work on such a platform, and the result is 
chaos. There are three parties that are directly affected by this: educational 
staff/professionals, students and parents.  

School teachers in Armenia are mostly middle-aged people (women in 
general) who do not have the experience and knowledge in technological 
matters. More used to the conservative and traditional way of working, these 
sudden changes have come to be unwelcoming, stressful, and scary. This 
transition from the physical world to virtual was rather hard for both students 
and professionals, and it is expected for these people to have a higher rate of 
stress and anxiety in comparison to non-pandemic time.  

A factor contributing to higher rate of stress and anxiety may be fear: fear 
of catching COVID-19 (or someone that we love catching it), fear of being a 
carrier and infecting someone me love, fear that our lives will never go back to 
the way it was, fear of going bankrupt, fear of death, fear of a mass epidemic, 
fear of the end of normal life, etc. 

Generally, adolescent fear social circle disappeared, their future career 
prospects being damaged by the coronavirus pandemic, difficulties finding jobs, 
feeling that everything they have worked for is now ”going to waste”, fear of 
losing friends, fear of losing time and not gaining anything, etc. [5].  

 For people that are just about to enter life these sudden changes came to 
feel like the end of the world. All of their plans are put on hold considering that 
there is no accurate information of the end of this virus. Even though online 
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life is very prominent problem solver it cannot be a replacement. For many 
young people, life lived at a social distance, with a lack of peer support, comes 
at a high cost to mental health [6]. 

ObjectivesObjectivesObjectivesObjectives    
    This study is addressed to determine the level of stress and anxiety in high 

schoolers and university/college students in the effect of COVID-19 and in 
effect of the changes and regulations of classes because of the pandemic in 
Armenia and other countries. Factors contributing to stress and anxiety levels 
may be the lockdown, social distancing rules, isolation, mask and gloves 
wearing rules, online classes, exams and work, a number of fears regarding 
coronavirus, financial problems because of coronavirus restrictions, the 
uncertainty of future, sudden and major changes in lifestyle, loss of control and 
generally a change of quality of life.  

MethodsMethodsMethodsMethods    
This is a study of stress and anxiety raise and prevalence in high school and 

university/college students in time of coronavirus pandemic generally in 
Armenia but also in other countries. Methods used for this study are Beck 
Anxiety Inventory (BAI) [2] and a stress questionnaire by International Stress 
Management Association UK [1]. Both are self-report measures of anxiety and 
stress questionnaires. The BAI scoring: 0-21 = low anxiety, 22-35 = moderate 
anxiety, 36 and above = potentially concerning levels of anxiety; stress 
questionnaire scoring: 4 points or less: You are least likely to suffer from stress-
related illness (low stress level). Stress questionnaire scoring: 5 - 13 points: You 
are more likely to experience stress related ill health either mental, physical or 
both. You would benefit from stress management / counselling or advice to 
help in the identified areas (moderate stress level). 

14 points or more: You are the most prone to stress showing a great many 
traits or characteristics that are creating unhealthy behaviors. This means that 
you are also more likely to experience stress & stress-related illness e.g. 
diabetes, irritable bowel, migraine, back and neck pain, high blood pressure, 
heart disease/strokes, mental ill health (depression, anxiety & stress). It is 
important to seek professional help or stress management counselling. Consult 
your medical practitioner (high stress level).  

ResultsResultsResultsResults    
There were 60 Armenian high schoolers and/or university students 

participating in each questionnaire, both male and female, and 15 non-
Armenian high schoolers and/or university students for each questionnaire. The 
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ages of the participants are from 15 to 27. Non-Armenian participants are from: 
Turkey, Netherlands, Croatia, Scotland, Sweden, Lithuania, Spain, USA, Russia, 
Belgium, Germany, Pakistan, Georgia, and Cyprus.  

Only one Armenian male and female (1.7% of the total number) had low 
level of stress, 60.4% of Armenian female students (both high school and 
university) had a moderate level of stress, 33.3% of Armenian male students 
(both high school and university) also had a moderate level of stress. 37.6% of 
Armenian female students (both high school and university) had a high level of 
stress, as had 58.3% of Armenian male students (both high school and 
university). To differentiate in-between high schoolers and university students 
we can see that for stress questionnaire 0% of Armenian female high school 
students had low, 28.5%- moderate, and 71.5%- high levels of stress. 0% of 
Armenian male high school students had low, 75%- moderate, and 25%- high 
levels of stress. 2% of Armenian female university students had low, 56.4%- 
moderate, and 41.6%- high levels of stress.  

0% of non-Armenian female students (both high school and university) 
had low, 20%- moderate, and 80%- high-stress levels. 20% of non-Armenian 
male students (both high school and university) had low, 20%- moderate, and 
60%- high levels of stress.  

In between high schoolers and university students, 0% of non-Armenian 
female high school students had low, 25%- moderate, and 75%- high levels of 
stress. Non-Armenian male high school students had 0% low, 50% moderate, 
and 50% high levels of stress. 0% of non-Armenian female university students 
had low, 16.7% moderate, and 83.3% high levels of stress. 33.3% of non-
Armenian male university students had low, 0%- moderate, and 66.7%- high 
levels of stress.  

As for anxiety scores, 88% of Armenian female students (both high school 
and university) had low anxiety levels, 12% had moderate, and 0% had a high 
level of anxiety. 95% of Armenian male students (both high school and 
university) had a low anxiety level, 5% had a moderate level of anxiety, and 
none (0%) had a high level of anxiety. To differentiate between high school and 
university students: 90.9% Armenian female high school students had low 
anxiety level, 9.1% had moderate, and none had a high level of anxiety. 100% 
of Armenian male high school students had a low level of anxiety. 87% of 
Armenian female university students had a low level of anxiety, 13% had a 
moderate level of anxiety, and none had a high level of anxiety. 100% of 
Armenian male university students had a low level of anxiety.  
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50% of non-Armenian female students (both high school and university ) 
had a low level of anxiety, 41.6% had a moderate level of anxiety, and 8.4% had 

a high level of anxiety. 66.6% of non-Armenian male students (both high 
school and university) had a low level of anxiety, 33.4% had a moderate level of 
anxiety, none had a high level of anxiety. 50% of non-Armenian female high 
schoolers had low anxiety levels, 50 % had moderate, 65% of non-Armenian 

male high school students had a low level of anxiety, 35% had a moderate level 
of anxiety, and none had a high level of anxiety. 50% of non-Armenian female 
university students had a low level of anxiety, 33.3% had moderate, and 11.7% 
had a high level of anxiety. 67% of non-Armenian male university students had 
a low level of anxiety, 33% had moderate, and none had a high level of anxiety. 

Because of the individual views of people on COVID-19, and thanks to 
media, there exists a lot of point of views and myths around coronavirus and its 
existence. That is why we deemed it important to pay attention to such beliefs 
of our participants. Around Armenian students (both high school and 
university) we can see that in average 20% of participants do not believe in the 
existence of coronavirus, and 71% of those participants had high stress level. 
Around non-Armenian students (both high school and university) we can see 

Fig. 1. Generalized average picture of both 

Armenian high school and university students’ 
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that 6.6% do not believe in coronavirus, which equals to one person, who also 
had high stress level.  

Data collection of this research took place from May 2020 to June 2020. 
ConclusionConclusionConclusionConclusion    
    According to this research, non-Armenian students had a higher stress 

level than Armenian students. The average score of non-Armenian students for 
stress was 16.85, in comparison to Armenian students ‘score: 14.95. The same 
picture is present in anxiety scores, though there is a very distinctive difference 
between these numbers. The average score of anxiety level in non-Armenian 
students (20) was higher than that of Armenian students (2.65). Another 
noticeable difference in non-Armenian anxiety scores is that the average score 
of female students (21.4) is almost two times more than the average score of 
non-Armenian male students (12).  

 Generally speaking, Armenian high school and university students had 
significantly lower level of anxiety than non-Armenian students, though the 
levels of stress was quite similar but Armenian students still had lower level of 
stress than non-Armenian students (in fig. 1 you can see the difference of both 
stress and anxiety levels between Armenian and non-Armenian high school and 
university students). 
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ՀԱՅԱՍՀԱՅԱՍՀԱՅԱՍՀԱՅԱՍՏԱՆԻՏԱՆԻՏԱՆԻՏԱՆԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԱՐՏԵՐԿԱՐՏԵՐԿԱՐՏԵՐԿԱՐՏԵՐԿՐՐՐՐՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐԻ    ԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻԲՈՒՀԵՐԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՔՈԼԵՋՆԵՐԻՔՈԼԵՋՆԵՐԻՔՈԼԵՋՆԵՐԻՔՈԼԵՋՆԵՐԻ    
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ    ՏԱԳՆԱՊԻՏԱԳՆԱՊԻՏԱԳՆԱՊԻՏԱԳՆԱՊԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՍԹՐԵՍԻՍԹՐԵՍԻՍԹՐԵՍԻՍԹՐԵՍԻ    ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ    

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻ    ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ    
ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    ՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյան    

ԵՊՀ, Փիլիսոփայություն և հոգեբանության ֆակուլտետ, 
 Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, 4-րդ կուրս  

    
ԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . COVID-19, տագնապ, սթրես, Հայաստան, վախ, 
հոգեկան առողջություն, համաճարակ, ուսանողներ 

Հոդվածում ներկայացված է պատանիների շրջանում պանդեմիայի 
ժամանակ սթրեսի և տագնապի արտահայտվածության վերաբերյալ հե-
տազոտություն: Ուսումնասիրության մեջ ներկայացնում ենք ինքնագնա-
հատման գործիքների վրա հիմնված հետազոտություն: Այս ուսումնա-
սիրությունը կենտրոնացած է հայ և այլազգի պատանիների տագնապի և 
սթրեսի մակարդակի համեմատության վրա: Արդյունքները ցույց են տա-
լիս, որ ընդհանուր առմամբ այլազգի պատանիները տագնապի և սթրեսի 
ավելի բարձր մակարդակ ունեն, քան հայ պատանիները: 

 
     
ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССА И ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССА И ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССА И ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССА И ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И 

СТАРШИХ ШКОЛ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ СТАРШИХ ШКОЛ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ СТАРШИХ ШКОЛ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ СТАРШИХ ШКОЛ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ     
В АРМЕНИИ И ДРУГИХ СТРАНАХВ АРМЕНИИ И ДРУГИХ СТРАНАХВ АРМЕНИИ И ДРУГИХ СТРАНАХВ АРМЕНИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ    

Татевик МаргарянТатевик МаргарянТатевик МаргарянТатевик Маргарян    
ЕГУ, факультет философии и психологии:  

Кафедра общей психологии 4-го курса  
    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
 КлючеКлючеКлючеКлючевые слова:вые слова:вые слова:вые слова: COVID-19, тревога, стресс, Армения, страх, 

психическое здоровье, пандемия, студенты 
Данная статья направлена на анализ уровня стресса и тревожности у 

подростков во время пандемии. Метод проведения исследования основан 
на методах самооценки. Целью данном статье сравниваются уровни стресса 
и тревожности у подростков из Армении и из других стран. Результаты 
показывают, что подростки неармянского происхождения, как правило, 
имеют более высокий уровень тревожности и стресса, чем подростки из 
Армении. 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ    ԲԱՐՈՅԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ    
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆՆՆՆ    ԱՆՁԻԱՆՁԻԱՆՁԻԱՆՁԻ    ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    ՎՐԱՎՐԱՎՐԱՎՐԱ    

    
ՄանեՄանեՄանեՄանե    ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    

ՎՊՀ, Կրթության կառավարում, 2-րդ կուրս 
Գիտական. ղեկավար. ՝ մ.գ.թ. դոցենտ ԼԼԼԼ....    ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան    

 
ՀանգուցաՀանգուցաՀանգուցաՀանգուցայինյինյինյին    բառերբառերբառերբառեր. Հեռուստահաղոդում, տեղեկատվություն, անվե-

րահսկելիություն, սոցիալականացում, արժեհամակարգ, կառավարում 
Անձի զարգացման և ձևավորման վրա ազդեցության կարևոր գործոն-

ներից է հեռուստատեսությունը, ինչն իր հետ բերում է մեծաքանակ տե-
ղեկատվության վերահսկելիության խնդիր: Դպրոցականները դժվար են 
պատկերացնում իրենց կյանքն առանց հեռուստատեսության, որը կարող 
է ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն: Հայ-
կական հեռուստատեսությունը հայ հասարակության սոցիալականաց-
ման կարևորագույն միջոցներից է: Այն հաղորդումները, որոնք դիտում են 
դպրոցականները, հիմք է դառնում նրանց աշխարհայացքի և անձի զար-
գացման ու ձևավորման համար: Հայկական հեռուստատեսությունը սո-
ցիալական դիրքորոշումների ձևավորման հարցում ամենաազդեցիկ գոր-
ծոններից մեկն է: 

Հայտնի փաստ է, որ մարդու անձի զարգացման և ձևավորման հա-
մար մեծ դեր են խաղում ժառանգականությունը, միջավայրը և դաստիա-
րակությունը: Մարդու անձի հոգեբանական բոլոր որակները ձեռք են 
բերվում նրա կենսագործունեության ընթացքում, այսինքն՝ մարդկանց 
հոգեբանական դրսևորումները հանդես են գալիս արտաքին պայման-
ների ազդեցությամբ: Անձի զարգացման և ձևավորման վրա ներգործում 
են սոցիալական համակարգերը: Հեռուստատեսությունը մարդու զար-
գացման բոլոր փուլերում էլ որոշակի ազդեցություն է ունեցել նրա գի-
տակցության վրա, և այս առումով առավել խոցելի են համարվում դպրո-
ցականները: Հեռուստատեսությունը մատուցում է ամեն ինչ՝ և՛ դրականը, 
և՛ բացասականը: Այդ իսկ պատճառով կարիք ունի վերահսկման, որպես-
զի երեխաները չդառնան բացասական ազդեցությունների զոհ: Դպրոցա-
կանների անձի հուզական ոլորտի վրա հեռուստատեսության ազդեցութ-
յան կառավարման խնդրի լուծումը դարձել է առողջ հասարակություն 
ունենալու նպատակի պահանջը: Այդ է վկայում Բանդուրայի տեսութ-
յունը, որտեղ նշվում է, որ մարդիկ ագրեսիվ վարքագիծ ենք յուրացնում ոչ 
միայն սեփական փորձի արդյունքում տեսնելով, որ ագրեսիան կարող է 
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դրական արդյունք ունենալ, այլև այլոց ագրեսիվ վարքը դիտելով, 
կրկնօրինակելով: Ըստ Բանդուրայի տեսության` ագրեսիան մենք սովո-
րում ենք այլ սոցիալական ունակությունների նմանությամբ: Բոլոր այն 
անձինք, որոնք որոշակի խմբի (երեխաներ, պատանիներ կամ երիտա-
սարդներ) համար հեղինակություն են հանդիսանում, դառնում են տվյալ 
խմբի համար կրկնօրինակման մոդել [3, 300]: Բանդուրայի կարծիքով` 
ագրեսիայի կրկնօրինակման հիմնական մոդելներն են ենթամշակույթ-
ները, լրատվամիջոցները և ընտանիքը [1, 457]: 

Հարցը, թե որքանով են նպաստում լրատվամիջոցներն ագրեսիայի, 
բռնությունների, հանցագործությունների աճին, ագրեսիվ սոցիալական 
դիրքորոշումների ձևավորմանը, ուսումնասիրվում է արդեն մոտ հարյուր 
տարի: 1960-90-ական թվականներ զարգացած երկրներում նկատվեց 
հանցագործությունների ընդհանուր աճ: Հատկապես ավելացել էին պա-
տանիների և երիտասարդների կողմից իրականացվող, ինչպես նաև սե-
ռական բնույթի հանցագործությունները [1, 467]: 

Հեռուստացույցի երկարատև դիտումն առաջին հերթին ազդում է 
երեխայի նյարդայիննյարդայիննյարդայիննյարդային    համակարհամակարհամակարհամակարգգգգիիիի վրա, որն էլ անրադառնում է նրա 
առողջության և վարքի վրա: Հեռուստացույցը հիպնոտիկ դաշտ է ստեղ-
ծում, որը ստիպում է երեխաներին ժամերով գամվել էկրանին։ Երբ 
հեռուստացույցն անջատվում է, ուղեղի բետա ալիքներն (արթնության 
ալիքները) իրենց տեղը զիջում են դանդաղ ալֆա ալիքներին, որոնք դիտ-
վում են այն ժամանակ, երբ մարդը պատրաստվում է քնել։ Դրա հետևան-
քով ուշադրությունը դառնում է ցրված, տեսողությունն ու լսողությունը 
բթանում են, իջնում է ճանաչողականճանաչողականճանաչողականճանաչողական    գգգգործընթացներիործընթացներիործընթացներիործընթացների    արագությունը։ 
Տեսողական օրգանի ծանրաբեռնվածությունը կարող է հանգեցնել նաև 
տեսողության սրության կորստի: Հեռուստացույցը խանգարում է երե-
խայի կենտրոնանալու կարողությանը, ազդում երեխայի ուսման գործըն-
թացի վրա։ Որքան վաղ հասակից է երեխան տարվում հեռուստացույցով, 
այնքան տուժում է առաջադիմությունը, քանի որ ծանրաբեռնվում են 
ուշադրությունը, լսողական և տեսողական զզզզգգգգայարաններըայարաններըայարաններըայարանները:::: 

Երկար հեռուստացույց դիտելիս ակտիվանում է երեխայի աջ կիսա-
գունդը, որը պատասխանատու է զզզզգգգգացմունքայինացմունքայինացմունքայինացմունքային    ռեակցիաներիռեակցիաներիռեակցիաներիռեակցիաների համար, 
երեխան դառնում է իմպուլսիվ, զգալիորեն նվազում է սեփական վար-
քային դրսևորումները ինքնուրույն կառավարելու կարողությունը: 

Հեռուստացույցի երկարատև դիտումը նպաստում է ճարպակալճարպակալճարպակալճարպակալ----
մանըմանըմանըմանը: Երկար ժամանակ հեռուստացույցի առջև անշարժ գամված մնա-
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լով` երեխան աստիճանաբար սովորում է նստակյաց կյանքի, ինչն էլ 
նպաստում է գիրանալուն: 

Այն երեխաները, որոնք չարաշահում են հեռուստացույց դիտելը, 
ավելի դժվարդժվարդժվարդժվար    ենենենեն    քնումքնումքնումքնում, գիշերները հաճախ են զարթնում, մղձավանջներ 
տեսնում։ Այս բոլոր բարդությունները շարունակվում են նաև ավելի մեծ 
տարիքում։ Ոչ բավարար քունը նպաստում է մարսողության ոչ լիարժեք 
իրականացմանը։ Ցանկալի չէ երեխայի ննջասենյակում հեռուստացույց 
տեղադրելը կամ քնից առաջ այլ սարքավորումներից անկողնում 
օգտվելը, քանի որ այդ պարագայում մի կողմից քնի խանգարումն է ան-
խուսափելի, մյուս կողմից էլ երեխայի դիտման ժամանակահատվածի 
վերահսկողությունն է բարդանում: Բացի դրանից հեռուստացույցի առջև 
երկար նստելու դեպքում սահմանափակվում է երեխայի շարժունութ-
յունը, ինչը բացասաբար է անդրադառնում գլխուղեղի զարգացման վրա և 
հանգեցնում է ուսումնական արդյունքների վատթարացմանը: 

Հեռուստացույցը բացասաբար է անդրադառնում նաև վաղ տարիքի 
երեխաների խոսքիխոսքիխոսքիխոսքի    զարզարզարզարգգգգացմանացմանացմանացման վրա: Թվում է, թե հակառակը պետք է լի-
ներ, քանի որ երեխան մարդկային խոսք է լսում, բայց մարդու ուղեղի կա-
ռուցվածքն այնպիսին է, որ երեխայի զարգացման համար կարևոր պայ-
մաններից մեկը կենդանի շփումն է, երբ գործընթացին մասնակցում են ոչ 
միայն տեսողական ու լսողական զգայարանները, այլ նաև զգացմուն-
քներն ու մտքերը: Խնդիրն ավելի է բարդանում, երբ հաղորդումներն 
օտար լեզվով են: Երբ տանն անընդհատ հեռուստացույց է միացված, նույ-
նիսկ եթե երեխան չի դիտում այն, միևնույնն է մշտական ֆոնային աղ-
մուկը խանգարում է նրան լսել ու ճիշտ իմաստավորել մեծահասակների 
խոսքը: Խնդրի մեկ այլ կարևոր կողմն էլ այն է, որ երբ երեխան հանգիստ 
նստում է հեռուստացույցի առջև, մեծահասակներին սկսում է թվալ, որ 
երեխայի զբաղվածությունն ապահովված է և այս հանգամանքն աստի-
ճանաբար սահմանափակում և նվազեցնում է ծնողների անմիջական 
շփումը երեխաների հետ, ինչը ևս խոսքի զարգացման կարևորագույն 
պայման է: 

Հեռուստացույցը բացասաբար է ազդում նաև երևակայությաներևակայությաներևակայությաներևակայության զար-
գացման վրա: Հեռուստացույց դիտելու հետևանքով երեխայի երևա-
կայությունը սահմանափակվում է։ Գերմանացի մանկաբույժ Պիտր 
Վինտերշտայնն ուսումնասիրել է 5-6 տարեկան երեխաներին ավելի քան 
17 տարի և պարզել, որքան շատ է երեխան ժամանակ անցկացնում 
հեռուստացույցի առջև, այնքան քիչ դետալներ է օգտագործում նկարելիս, 
այնքան անարտահայտիչ են նկարված կերպարներն: Հավելենք նաև, որ 
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պատրաստի սցենարներով մուլտֆիլմերի դիտումը երեխայի երևա-
կայության զարգացման վրա ևս բացասաբար է անդրադառնում: 

Դիտվող նյութի բովանդակությունը կարող է նպաստել աաաագգգգրեսիայիրեսիայիրեսիայիրեսիայի 
առաջացմանը: Վերջին 20 տարվա ընթացքում բազմաթիվ ուսում-
նասիրություններ են կատարվել հեռուստացույցի չարաշահման և հան-
ցագործությունների քանակի ավելացման միջև եղած կապը պարզելու 
համար։ Ազդեցությունն առավել ակնհայտ է թրիլեր և մարտաֆիլմեր 
սիրողների վրա։ Էկրանից ցուցադրվող ագրեսիան և բռնությունն ուղեղն 
ընկալում է որպես իրական տեսարան, մարդը տագնապ և անվստա-
հություն է ապրում, իսկ ուղեղի համապատասխան կենտրոնները գրգռ-
վելով՝ նպաստում են փախուստի և ագրեսիայի ակտիվացմանը։ Երբ 
մարդը պարբերաբար նայում է դաժան սցենարներով ֆիլմեր, տեսա-
րաններ, հուզական արձագանքները նման երևույթների նկատմամբ 
թուլանում են։ Այսպես, երեխան աստիճանաբար սովորում է բռնությանը 
և սկսում է սառնասրտորեն այդ ամենը վերարտադրել։ Հաճախ երեխա-
ները դիմում են նմանատիպ քայլերի այն ժամանակ, երբ կարծում են, որ 
իրենց արարքն անպատիժ կմնա։ 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն երեխանները, ովքեր 
նայում են կրթական հաղորդումներ, ավելի հեշտությամբ են հար-
մարվում սոցիալական միջավայրին, առաջադեմ են դպրոցում, ունեն 
ավելի հարուստ բառապաշար։ Ծնողներն այդ հարցերում պետք է բավա-
կանին պատասխանատու լինեն, քանի որ այդ տարիքում ծնողները հեղի-
նակություն են երեխայի համար, և նրանց արած առաջարկություններն 
ընդունվում են փոքրիկի կողմից։ 

Վերջին շրջանում շատ մեծ տարածում է գտել նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների խմբասենյակներում հեռուստա-
ցույցների տեղադրումը, ինչը ևս զգալի ռիսկեր է պարունակում, քանի որ 
առանց այդ էլ երեխաները ձգտում են դեպի կապույտ էկրանը: Ցանկալի 
է, որ գոնե ուսումնական հաստատություններում, հատկապես նախա-
դպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսված վայրերում, 
հեռուստացույցի կիրառությունը մինիմալի հասցվի, կիրառվի զուտ կոնկ-
րետ ուսուցողական նպատակներով, կամ ընդհանրապես բացառվի [5]: 

Այսպիսով կարելի է եզրակացնել, որ հեռուստատեսությունն այս 
պահին հասել է զարգացման այնպիսի բարձունքների, որ դրանք ի վի-
ճակի են հասարակության վրա ազդել շատ ավելի խորը: Ահա թե ինչու 
հեռուստատեսությունների ազդեցությունը դարձել է հանրության 
ամենալուրջ խնդիրներից մեկը: 
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Դժվար չէ նկատել, որ հեռուստատեսությունների ազդեցությունն 
անձի վրա կարող են լինել դրական և բացասական՝ իրենց դրոշմը թող-
նելով անձի աշխարհայացքի, վարքագծի վրա, ինչը պահանջում է ուժերի 
մոբիլիզացում հեռուստատեսությունների ազդեցությունը կառավարելի 
դարձնելու համար: 

Ամերիկացի հոգեբան Բասսը երկար տարիների ուսումնասիրութ-
յունների արդյունքում պարզել է այն նախապայմանները, որոնց առկա-
յության դեպքում հեռուստատեսություններով ներկայացվող ագրեսիան 
առավել արդյունավետ է ձևավորում ագրեսիվ սոցիալական դիրքորո-
շումներ, հետևաբար նաև՝ ագրեսիվ վարք [4, 318]: 

1. ԱԱԱԱգգգգրեսիայիրեսիայիրեսիայիրեսիայի    արդյունավետությունըարդյունավետությունըարդյունավետությունըարդյունավետությունը:::: Հեռուստատեսություններով 
ներկայացվող ագրեսիան ցուցադրվում է որպես նպատակին հաս-
նելու արդյունավետ գործիք, որը կարելի է օգտագործել առանց 
պատժի ակնկալիքի: 

2. ԱԱԱԱգգգգրեսիայիրեսիայիրեսիայիրեսիայի    նորմատիվնորմատիվնորմատիվնորմատիվ    կողմըկողմըկողմըկողմը: : : : Նպատակամղված ֆիզիկական 
կամ հոգեբանական ագրեսիա ցուցադրելիս չեն ներկայացվում 
զոհի վրա թողած բացասական ազդեցությունը, զոհի տառապանք-
ները և ցավը: Իսկ երբեմն ագրեսիա իրականացնողը հենց «լավ 
տղան»` դրական հերոսն է: 

3. ՆմանությունըՆմանությունըՆմանությունըՆմանությունը:::: Հեռուստատեսային ագրեսիարն ունի որոշակի 
նմանություններ հանդիսատեսի հետ, ինչը լսարանի մոտ առավել 
արդյունավետ կրկնօրինակման պատճառ է դառնում: 

4. ԶԶԶԶգգգգացմունքայինացմունքայինացմունքայինացմունքային    ազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունըազդեցությունը: Զգացմունքային լարվածությունը 
հանդիսատեսի մոտ ստեղծում է այնպիսի վիճակ, որ նա այլևս ի 
զորու չէ իմացական քննադատության ենթարկել մատուցվող 
նյութը [4, 318]. 

Կարծում ենք, որ հանցագործությունների մեթոդներ ցուցադրող հա-
ղորդումների, ֆիլմերի ու ամսագրերի առկայության խնդիրն արդիական 
է նաև Հայաստանում, և այս ոլորտի ուսումնասիրություններն օգտակար 
կլինեն իրավապահ մարմինների համար` հասկանալու հանցագործութ-
յունների իրականացման պատճառները: Ագրեսիայով հագեցած հայկա-
կան հեռուստասերիալները դեռ նոր են արդյունաբերություն դարձել, և 
դրանց բացասական, վտանգավոր ազդեցությունը մի քանի տարի հետո 
շատ ավելի նկատելի և հստակ կլինի: Ներկա սոցիալ-տնտեսական լար-
վածության համատեքստում կարելի է սպասել, որ մերօրյա եթերն էլ 
ավելի է արագացնելու սոցիալական ագրեսիայի և հանցագործություն-
ների աճի տեմպերը Հայաստանում: 
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Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ շատ դպրոցականներ ընդօրինակում 
են դիտվող ագրեսիվ վարքը: Այդ ճանապարհով առաջ են գալիս նաև գեն-
դերային տիպերի աղճատված, մեզ համար անընդունելի պատկե-
րացումները: Այդպիսի վարքի ընդօրինակումը, համապատասխան 
սոցիալական դիրքորոշումներ ստեղծելով, նպաստում է բնավորության 
անցանկալի, հակահասարակական վարքագծի ձևավորմանը:  

Ագրեսիվ նյութերի դիտման ժամանակ մեծ աղդեցություն է ունենում 
իդեալ հանդիսացող կերպարների վարքը:  

Վերը նշվածից` կարող ենք հանգել, որ հեռուստահաղորդումների 
սխալ ընտրությունը ազդում է անձի սոցիալ-մշակութային պատկերա-
ցումների, նրանց սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման վրա: 

Հեռուստատեսությունն ազդեցության ամենահզոր գործիքներից է, և 
նրա ազդեցությունն աստիճանաբար էլ ավելի է մեծանում` արբանյա-
կային, թվային, ինտերնետային հեռուսատատեսության զարգացմանը 
զուգընթաց: Հեռուստատեսության հայտնի հերոսները դառնում են 
հասարակությանը բարոյականություն, ոճ, մտածելակերպ, բառապաշար 
թելադրողներ: Հեռուստատեսությունը, թերևս, համացանցից հետո ամե-
նաանձնավորված հաղորդակցության միջոցն է, որը հեռուստադիտողի 
մեջ կարող է տպավորություն առաջացնել, թե հաղորդավարը հենց իր 
հետ է զրուցում: Որոշ մասնագետներ հեռուստատեսությունը նույնիսկ 
համարում են նոր սերնդին դաստիարակող երրորդ ծնող [2, 29]: 

Այսպիսով՝ խոսելով հայկական հեռուստատեսության ազդեցության 
մասին կարող ենք ասել, որ ինչ-որ ալիքներով, կան հետաքրքիր և 
օգտակար հեռուստածրագրեր: Թեպետ, հայկական հեռուստատեսության 
բովանդակությունը կարիք ունի վերահսկման, անհրաժեշտ է շեշտել, որ 
բացի տեսական ուսումնասիրություններից կատարել ենք նաև փոր-
ձարարական ուսումնասիրություններ: Թեմայի շրջանակներում հետա-
զոտության խմբի մեջ են մտել 6-18 տարեկան դպրոցականներ, որոնցից 
հետազոտությանը մասնակցել են թվով 88-ը՝ 81.5 %-ը աղջիկներ, իսկ 18.5 
%-ը՝ տղաներ: Հետազոտմանը մասնակցել են թվով 88 ծնող:  

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1 1 1 1     
ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    խմբիխմբիխմբիխմբի    սեռըսեռըսեռըսեռը    ևևևև    տարիքըտարիքըտարիքըտարիքը    

 ՏարիքըՏարիքըՏարիքըՏարիքը    ՍեռըՍեռըՍեռըՍեռը    

6-8 9-11 12-14 15-18 Ա Ի 
ՔանակըՔանակըՔանակըՔանակը    8 18 22 40 34 54 

%%%%    9.1 20.45 25 45.45 39 61 
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Փորձարարական աշխատանքները իրականցրել ենք հարցման և 
զրույցի միջոցով, պարզելու, թե ինչքանով է հեռուստատեսությունն ազ-
դում դպրոցականների վրա: Առանձնացնելով հաղորդումների բնույթը՝ 
երաժշտական, կրթական, նորություններ, սպորտային և այլն, որից պարզ 
է դարձել դպրոցականների հեռուստահաղորդումների հետևյալ նախա-
պատվությունները:  

Այն հարցին, թե ինչ բնույթի հեռուստահաղորդումներ են նախընտ-
րում Ձեր երեխաները, մասնակցած 88 դպրոցականների ծնողների 36%-ը 
պատասխանեց հումորային հեռուստահաղորդումներ, 21.9%-ը` ժաման-
ցային, 20.3%-ը` ինտելեկտուալ, 10.9%-ը` մարզական, 7.8%-ը` գիտական, 
3.1 %-ը` մշակութային (տես՛ աղյուսակ 2-ում): Այդ հեռուստահա-
ղորդումները և՛ բացասական ազդեցություն էին ունենում, և՛ դրական: 
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21,90% 20,30%
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Ի՞նչ բնույթի հեռուստահաղորդումներ է
նախընտրում Ձեր երեխան (երեխաները).

 
 
 «Սահմանափակումներ դնո՞ւմ եք հաղորդումներ դիտելիս հարցին» 

56.8%-ը պատասխանեց որ սահմանափակում է, 35.1 %-ը` երբեմն, 8.1%-
ը` ոչ: «Հետևում եք, թե ինչքա՞ն ժամանակ են հեռուստահաղորդումներ 
դիտում» հարցին հարցվածների 54.1%-ը պատասխանեց՝ այո, 43.2%-ը՝ 
երբեմն, 2.7%-ը՝ ոչ (տես՛ աղյուսակ 3-ում): 
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Հետևյալ պատասխաններից կարելի է ենթադրել, որ ծնողները կար-

ծում են, թե իրենց երեխաները նախապատվությունը տալիս են հումո-
րային հեռուստահաղորդումներին, դիտելով սերիալներ, երբեմն կրկնօ-
րինակում են հերոսներին: Երբեմն նկատում են նաև որոշակի վարքային 
փոփոխություններ: Հարցման արդյունքներից պարզ դարձավ, որ հայ-
կական եթերները չեն գոհացնում նրանց , քանի որ հայկական հեռուս-
տաեթերներում շատ են հեռուստասերիալները, անորակ հաղոր-
դումները, քիչ են կամ գրեթե չկան մարդկային բարձր արժեքները գովա-
բանող հաղորդումները, ինչը մեզ հեռացնում է մեր սովորույթներից և 
սերմանում այլ բարքեր ու սովորույթներ: Սերիալները շատ վատ ազդե-
ցություն են ունենում դպրոցականների հոգեբանության վրա և ոչ միայն 
սերիալները, այլ նաև հումորային անորակ հաղորդումները, որոնց գլխա-
վոր նպատակն է ծաղրել եկեղեցին և այն ամենը, ինչը դարեր շարունակ 
արյան գնով պահպանել ենք: 

Դպրոցականներն էլ, իրենց հերթին, ինքնուրույն են որոշում՝ որ 
հերոսներին են նմանակում` կրկնելով նրանց վարքն ու գործողություն-
ները: Դպրոցականների հետ հարցման ժամանակ պարզվել է, որ 25.5 %-ը 
սիրում են երաժշտական հաղորդումներ դիտել, 23.52 %-ը` նորություն-
ներ և կրթական, 13.72 %-ը` սպորտային, 5.9 %-ը` ժամանցային, 3.92 %-
ը` հումորային և քրեական հաղորդումներ: Նրանք նշեցին նաև, որ ունեն 
հեռուստահերոսներ, որոնց կցանկանան նմանվել (տես՛ Աղյուսակ 4-ում): 
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Ի՞նչ հաղորդումներ եք դիտում.

 
 
Համեմատելով երեխաների և ծնողների պատասխանները կարելի է 

եզրակացնել, որ ընդհանուր առմամբ ծնողները հասկանում են իրենց 
երեխայի նախասիրությունները, բայց շատ քիչ են վերահսկում 
հեռուստահաղորդումների ընտրությունը և դիտման ժամանակը:  

Հայտնի փաստ է, որ հեռուստատեսությունն ունի քաղաքականու-
թյուն, որպեսզի ապահովի հեռուստալսարանի դիտողականությունը, 
ուստի հեռուստաընկերությունները սերիալների հեռարձակման համար 
հիմնականում ընտրում են «փրայմ-թայմը»` 20:00-23:00 ընկած ժամանա-
կահատվածը: Պատճառն այն է, որ ըստ չափումների` ընտանիքների 
98%-ը ժամը 20-ից մինչև 24-ը հեռուստացույց են դիտում: Այսպիսով` այս 
հանգամանքը նախադրյալ է սերիալների բարձր վարկանիշն ապահո-
վելու համար: Փորձարարական արդյունքներից եկանք նաև այն եզրա-
հանգման, որ այսօր հայկական հեռուստատեսության հիմնական թեման 
չքավորների, քրեական հեղինակությունների և հարուստների փոխհա-
րաբերությունն է։ Սերիալներում գործող կերպարները օգտագործում են 
ժարգոնային բառեր, թելադրում են փողոցային լեզվամտածողություն, 
ինչպես նաև ստեղծում են բազմաթիվ կարծրատիպեր ընտանիքի, շրջա-
պատի և անհատական վարքի ու բարոյականության մասին: Հազվադեպ 
ենք հանդիպում դասական ընտանեկան հարաբերությունների օրինակ-
ները: Հիմնականում ներկայացվում են խեղված ընտանիքների և մարդ-
կային հարաբերությունների մոդելներ: Սյուժեն ընթանում է բացասական 
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հույզերի վրա ազդեցություն ունենալով, ուղեկցվում է տառապանքով և 
լացով: Հայկական հաղորդումներում բա-վական ակնառու են ալկոհոլի, 
ծխախոտի, թմրանյութի օգտագործման, մեծ արագությամբ մեքենա 
վարելու տեսարանները։ 

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապե-
տության հեռուստադաշտում առկա փոփոխություններին զուգահեռ 
մեծանում է հանրության դժգոհությունը հայկական հեռուստատե-
սությունների արտադրանքի զգալի մասից: Հաճախ են քննարկվում և 
քննադատվում հայկական հեռուստաընկերությունների եթերի բովանդա-
կությունն ու դրա ազդեցության բարոյահոգեբանական հետևանքները: 
Այնքան էլ լիարժեք չեն բացահայտվում հեռուստադիտողերի նախա-
սիրություններն ու պահանջմունքները, այդ իսկ պատճառով էլ ներկա-
յումս դիտվում է հեռուստահաղորդումների դիտումների նվազման մի-
տում: Այդ պատճառով յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն պետք է 
եթեր հեռարձակի այնպիսի հեռուստահաղորդումեր, որոնց նկամամբ 
պահանջարկ ունի հեռուստադիտողը: 

Հարցումների արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ հեռուս-
տատեսությունը խորն ազդեցություն ունի դպրոցականների սոցիալա-
կանացման, նրանց զարգացման և ձևավորման վրա և եթե չկառավարվի 
հեռուստատեսության եթերացանկը և դրանց հեռարձակման ժամերը, 
ապա այդ ամենը կարող է հանգեցնել անձի բարոյահոգեբանական 
ներաշխարհի տձևացմանը, ինչն էլ իր հերթին կբերի բազմաթիվ շղթա-
յական խնդիրներ: Ինչպես նաև չկա համակարգված տեղեկատվություն, 
որը ծնողներին կիրազեկի տվյալ հաղորդման սցենարային լուծումների և 
տարիքային սահմանափակումների մասին: 

 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, 2009, стр.  467. 
2. Матвеева Л. В., Аникеева Т. Я., Мочалова Ю. В., “Психология 

телевизионной комуникации”, Москва, 2004, стр. 29.  
3. Налчаджян А., “Агресивность человека”, изд “Питер” Москва, 2007, 

стр. 300. 
4. См. Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психологию, 

европейский подход”, Москва, 2004, стр. 318. 
5. https://coppershop.ru/  (Հասանելի է 15.12.2020): 

    



 

175 
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социализация, система ценностей, управление 
В статье представлено психолого нравственное воздействие 

телевидения на социализацию развитие и формирование личности. 
Программ о негативном психологическом воздествий некоторых 
телевидения о том, насколько разрушительно оно воздействует на 
нормальное развитие человека. Проводилась опросы, чтобы выяснить, 
какие программы дети предпочитают смотреть, сколько времени они 
проводят за просмотром. Родители были опрошены с целью понять, 
какими механизмами они контролируют детей. В статье обосновывается 
важность управления влиянием телевидения.  
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SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words:    TV program, information, uncontrollability, socialization, 
management, value system 

This article presents the moral impact of television on the socialization, 
development and formation of a person. It’s spoker about the psychological, 
negative effects of television, how deedy they harm a person, distorting the 
normal development of the person. An experimental study was conducted to 
find out what kind of TV shows children prefer to watch and how much time 
they spend watching it. A conversation was held with the parents to 
understand the mechanisms of control over the process of watching their 
children TV. This article emphasizes the importance of managing the impact of 
television. 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ    ԱՋԱԿԱՋԱԿԱՋԱԿԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆՑՈՒԹՅԱՆՑՈՒԹՅԱՆՑՈՒԹՅԱՆ    ԹԻՄԻԹԻՄԻԹԻՄԻԹԻՄԻ    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻ    ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ    
    

ՄիլենաՄիլենաՄիլենաՄիլենա    ՄելիքսեթյանՄելիքսեթյանՄելիքսեթյանՄելիքսեթյան    
ՎՊՀ , Կրթության կառավարում, 2-րդ կուրս,  

Գիտական ղեկավար՝ մ.գ.թ., դոցենտ ԼԼԼԼ. . . . ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան 
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . հատուկ կարիք, սահմանափակ հնարավորութ-

յուններ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, 
կրթության իրավունք, անհատական ուսումնական պլան, հատուկ 
մանկավարժ 

Վերջին տասնամյակներում լուրջ փոփոխությունների են ենթարկ-
վում հասարակության և առանձին անհատների դիրքորոշումները հա-
սարակական կյանքի տարբեր ասպեկտների նկատմամբ: Այդ ենթա-
տեքստում էլ փոխվել են կրթության կազմակերպման, կրթության սուբ-
յեկտի նկատմամբ վերաբերմունքը, անձի ձևավորման գործընթացում 
նրա կրթական պահանջմունքների անվերապահ հաշվառման մոտե-
ցումները: ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ կապված սոցիալական ներառման 
խնդիրները այսօր հատկապես կարևորվում են հասարակության մեջ տե-
ղի ունեցող բարդ, հասարակական, սոցիալ-կրթական, մանկավարժա-
կան, հոգեբանական գործընթացների, դրանց նոր ընկալումների, արժե-
համակարգերի փոփոխության շնորհիվ: 

Կարիքը մարդկային գործունեության կարևորագույն խթանիչներից 
մեկն է: Մարդու հիմնական կարիքներից մեկը կրթության մեջ կարիքն է: 
Այն ծագում և զարգանում է որոշակի սոցիալական կոնտեքստում` ար-
տահայտվելով գործունեության տարաբնույթ տեսակներում: Կրթության 
մեջ կարիքը բարդ համալիր կարիք է, որն ունի իր կառուցվածքը և կոնկ-
րետանում է այնպիսի պահանջմունքների մեջ, ինչպիսիք են` գիտե-
լիքների, կարողությունների, հմտությունների, շփման, ինքնակրթության, 
ինքնաիրագործման, ինքնակարևորման պահանջմունքները [2]: 

Վ. Զ Դենիսկինան «Սահմանափակ հնարավորություններով երեխա-
ների հատուկ կրթական կարիքներ» եզրույթի տակ հասկանում էր կրթա-
կան և վերականգնողական միջոցների համակարգ, որոնց կարիքն ունեն 
տվյալ կատեգորիայի երեխաները և որոնք նրանց անհրաժեշտ են 
կրթության իրավունքի ստացման ու կրթական համակարգում ներգրավ-
ման համար: Սահմանափակ հնարավորություններով երեխայի ընտանի-
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քի նորմալ գործունեության համար անհրաժեշտ է ռեսուրսների և կարիք-
ների բազմակողմանի գնահատում: 

Փաստ է, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունե-
ցող անձանց կրթության նպատակը կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող անձանց իրենց ընդունակություններին և 
կարողություններին համապատասխան և առողջությանը համարժեք 
ուսումնական միջավայրում նրանց հասարակական հարմարեցման, 
ինքնասպասարկման ունակությունների ձեռքբերման, աշխատանքային, 
մասնագիտական գործունեության և ընտանեկան կյանքին պատրաստ-
վածության ապահովումն է: 

«Հատուկ կարիքներ» հասկացությունն առաջնային պլան է մղում ան-
հատական վերականգնողական ծրագրերի մշակումը, որոնք կապված են 
երեխայի, նրա ուսուցման, դաստիարակության, կյանքի բարելավման վի-
ճակի հետ [3]: 

Ներառական ուսուցումը կրթության կազմակերպման գործընթաց է, 
որի հիմքում բոլոր երեխաների, այդ թվում նաև` հաշմանդամություն և 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 
կրթություն ստանալու իրավունքը պաշտպանված է։ Ներառական 
կրթությունն արձագանքում է բոլոր սովորողների կարիքներին, մեծաց-
նում է նրանց մասնակցությունն ուսումնական և մշակութային կյանքին և 
նվազեցնում է նրանց կրթությունից դուրս մնալու հավանականությունը։ 
Ներառական կրթությունն ընդունում է, որ բոլոր երեխաները տարբեր են, 
իսկ դպրոցներն ու հանրակրթական համակարգը պետք է հարմարվեն 
բոլոր սովորողների մտավոր, հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման կա-
րիքներին և անհատական պահանջմունքներին։ Այն ընդունում է, որ երե-
խաները սովորում են տարբեր արագությամբ, իսկ ուսուցիչներին անհ-
րաժեշտ են հատուկ հմտություններ ուսուցման գործընթացի ճկունութ-
յունն ապահովելու համար, ինչն իր հերթին ենթադրում է երեխայի 
առանձնահատկություններին, անհատական կրթական պահանջմունքնե-
րին, զարգացման տեմպերին, ընդունակություններին և կարողություննե-
րին համապատասխանող տարբեր մեթոդների կիրառում [1]: 

Հարկ է նշել, որ ներառական կրթությունը պահանջում է թիմային 
աշխատանք՝ մի շարք մասնագետների համագործակցություն և մասնակ-
ցություն աշակերտին աջակցելու նպատակով: Թիմային աշխատանքը 
հնարավորություն է տալիս տարբեր տեսակետից դիտարկել և ուսումնա-
սիրել աշակերտին՝ հավաքելով առավել համակարգված և ամբողջական 
տեղեկություններ։ Թիմի անդամները պետք է սերտորեն աշխատեն միմ-
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յանց հետ և իրենց ջանքերն ուղղեն առաջադրված խնդիրների լուծմանը: 
Թիմի հիմնական նպատակն է երեխային տալ հնարավորություն օգտա-
գործելու իր ֆիզիկական, մտավոր, հոգեկան հնարավորությունները 
շրջապատում ինքնուրույն հանդես գալու համար:  

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմը մասնագետների 
խումբ է, որոնց նպատակն է օգնել երեխային հաղթահարելու կրթական 
կարիքները: Թիմի անդամներ են` ծնողը, երեխան, սոցիալական մանկա-
վարժը, ուսուցչի օգնականը, ուսուցիչը, հոգեբանը, հատուկ մանկա-
վարժը (լոգոպեդը, սուրդոմանկավարժը, տիֆլոմանկավարժը):  

Մանկավարժահոգեբանական աջակցությունը ենթադրում է. 
▪ Բոլոր երեխաների կրթական կարիքների գնահատման հավասար 
մոտեցում, 

▪ Դպրոցի ուսումնական և մշակութային, համայնքային միջոցառում-
ներին բոլոր երեխաների ներգրավվածության աստիճանի բարձ-
րացում,  

▪ Կրթական քաղաքականության վերանայում և համապատաս-
խանեցում բոլոր երեխաների կարիքներին,  

▪ Դպրոցական պայմանների բարելավում, ուսումնական գործըն-
թացներում առկա խոչընդոտների վերացում և նրանում բոլոր 
աշակերտների ներգրավում,  

▪ Երեխաների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների 
միջև առկա տարբերությունները ոչ թե որպես դժվար հաղթահար-
վող բարդության, այլ որպես կրթական գործընթացին նպաստող 
հանգամանքի ընդունում,  

▪ Սեփական համայնքում կրթություն ստանալու բոլոր երեխաների 
իրավունքի հավասար պաշտպանություն և հարգանք, 

▪ Կրթությունը որպես հասարակության մեջ բոլոր մարդկանց լիար-
ժեք ներառման և ինքնադրսևորման կարևորագույն բաղադրամասի 
ճանաչում [4]: 

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմն աշխատում է 
ցանկացած աշակերտի հետ, ում մոտ կրթության առանձնահատուկ պայ-
մանների կարիքի գնահատմամբ պարզվել է այս կամ այն գործառույթի 
որևէ աստիճանի խանգարում, որը դժվարացնում է, իսկ որոշ դեպքերում 
գրեթե անհնարին է դարձնում աշակերտի կողմից իր ԱՈՒՊ-ով սահ-
մանված տարեկան վերջնարդյունքներին և նպատակադրումներին հաս-
նելն առանց լրացուցիչ հատուկ մանկավարժական, հոգեբանական և 
սոցիալականացմանը միտված աջակցության տրամադրման: 
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Մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի աշխատանքում 
կարևոր տեղ է հատկացվում ԱՈՒՊ-ներին: Անհատական ուսուցման 
պլա-նը լրացվում է դպրոցի և մանկավարժահոգեբանական տարած-
քային կենտրոնի կողմից սահմանված կարգով գնահատված կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող յուրաքանչյուր երեխայի 
համար: Սովորողի համար անհատականացված ծրագրերով ուսուցման 
կազմակերպման վերաբերյալ որոշում է կայացնում դպրոցի մանկա-
վարժական խորհուրդը` հիմք ընդունելով ԱՈՒՊ-ով տվյալ աշակերտի 
կրթությունը կազմակերպելու նրա ծնողի դիմումը մանկավարժա-
հոգեբանական աջակցության մասնագիտական խմբի համատեղ եզրա-
կացությունը` հիմնված երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայման-
ների կարիքի: ԱՈՒՊ-ը գրավոր ուսումնական համագործակցային (թի-
մային) պլանավորում է, որը կառուցվում է աշակերտի կարիքներից, 
ուժեղ կողմերից և հետաքրքրություններից բխող հանրակրթության պե-
տական չափորոշիչով սահմանված ուսումնական բնագավառների հա-
մար, ըստ հանրակրթության աստիճանների, կրթական ծրագրերի բո-
վանդակության պարտադիր նվազագույն պահանջների հենքի վրա: 
Ուսումնական բնագավառները ներկայացնող առարկաների համար 
մշակված ծրագրերի բովանդակության հարմարեցումների հիման վրա էլ 
մշակվում է յուրաքանչյուր, այդ թվում` կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների անհատականացված ծրագ-
րային բաղադրիչների ուսուցման պլանավորումները յուրաքանչյուր ա-
ռարկայի համար: [5]: 

Թիմի գործողությունները կարող են տարբեր լինել՝ երեխայի գնահա-
տումից մինչև նրա անհատական ծրագրի քննարկում։ Թիմի անդամները.  

▪ հանդես են գալիս որպես միասնական նպատակ ունեցող 
գործընկերներ, որոնք ունեն բացառիկ և անհրաժեշտ փորձառություն, 
հմտություններ ու արժևորում են յուրաքանչյուրի ներդրումը,  

▪ առաջնորդությունը բաշխում են միմյանց միջև։ Մանկավարժահո-
գեբանական աջակցության թիմի ներսում մասնագի-տական համագոր-
ծակցությունն օգնում է ապահովել, որ երեխային և նրա ընտանիքին 
վերաբերող աշխատանքը լինի համապարփակ` ներառելով կրթության 
ուսումնական, սոցիալական և գործառույթային կողմերը։ Թիմի վերջնա-
կան նպատակն աշակերտին և ընտանիքին մատուցվող ծառայության 
բարելավումն է։ Աշակերտների կրթական կարիքը գնահատող մասնա-
գետները հավաքում են երեխայի վերաբերյալ տեղեկատվություն աշա-
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կերտների ուժեղ կողմերի, մարտահրավերների և կարիքների մասին` 
թիմին փոխանցելով. 

▪ Անհրաժեշտ բժշկական տվյալները, աշակերտի առաջադիմության 
փաստաթղթերը և այլն,  

▪ Պաշտոնական գնահատման արդյունքները, 
▪ Ոչ պաշտոնական գնահատման արդյունքները, օրինակ՝ դասարա-
նական աշխատանքի նմուշներ և սոցիալական վարքի դիտար-
կումներ, ընտանիքի կողմից տրամադրված տեղեկատվություն,  

▪ Սկզբնական տվյալներ՝ ԱՈՒՊ-ը մշակելու և հետագա կրթության 
արդյունավետությունը գնահատելու համար։ Թիմը որոշում է 
աշակերտի համար մասնագիտացված ծառայությունների անհրա-
ժեշտությունը, կազմում է անհատական ուսուցման պլանը (ԱՈՒՊ) 
և պարբերաբար քննարկում է երեխայի կարիքները [1]: 

Ուսումնասիրելով ԿԱՊԿՈՒ երեխաների սոցիալական ներառման 
խնդիրները հասկանալի է դառնում, որ հոգեֆիզիկական թերություննե-
րով երեխաների ինքնադրսևորման և ինքնազարգացման հաջողությունը 
պայմանավորված է մանկավարժահոգեբանական թիմի պատրաստակա-
մությամբ՝ աջակցելու նրանց ուսուցմանը և ինքնուրույնությանը: 

Այսպիսով՝ վերը շարադրված տեսական ուսումնասիրությունների 
հիման վրա իրականացրել ենք ուսումնասիրություն, որի ժամանակ 
կիրառել ենք զրույցի և հարցման մեթոդները: 

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ իրականացվող մանկավարժահոգեբա-
նական աշխատանքի ուսումնասիրության նպատակով որոշեցինք իրա-
կանացնել հարցում մանկավարժահոգեբանական թիմի մասնագետ-ների 
և ներառված երեխաների ծնողների հետ, որի նպատակն էր պարզել թիմի 
կազմը, թիմի համագործակցությունը, ներառական կրթության կազ-
մակերպուման քաղաքականությունը, ԿԱՊԿՈՒ և ԿԱՊԿՉ երեխաների 
շփումը, ԿԱՊԿՈՒ երեխաներ հետ աշխատանքում բախվող խնդիրները, 
երեխաների հետ աշխատանքում ծնողների ներառվածության մակար-
դակը: Հարցումն անկացրել ենք առցանց տարբերակով Վանաձորի թիվ 
24 դպրոցի և թիվ 6-րդ դպրոցի 30 ծնողի և 8 մասնագետի՝ 4 ուսուցչի օգ-
նականի, 2 սոցիալական մանկավարժի և 2 հոգեբանի շրջանակներում, 
ինչպես նաև զրույց ենք ունեցել թիվ 24 դպրոցի հոգեբանի հետ: 

Հոգեբանի հետ զրույցի արդյունքում պարզվեց, որ ծնողների 80%-ը 
անպատասխանատու են վերաբերվում երեխայի խնամքին և մաս-
նագետների հետ համագործակցությանը, ինչը հիմնականում պայմանա-
վորված է սոցիալական պայմաններով, տարաբնույթ հոգեբանական և 
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ֆիզիկական խնդիրներով, ծնողների կրթվածության ցածր մակարդակով, 
որոնք էլ հանգում են նրանց ծնողավարության ցածր մակարդակին: Այդ 
իսկ պատճառով հոգեբանի օգնությամբ մենք կարողացանք հարցում 
կատարել իրավագիտակից ծնողների հետ, որպեսզի ունենանք հնարա-
վորինս օբյեկտիվ պատասխաններ: Իրավագիտակից ծնողների բացակա-
յության խնդրին բախվել ենք նաև 6-րդ դպրոցում իրա-կանացված հարց-
ման ժամանակ, այդ իսկ պատճառով այստեղ ևս հարց-մանը մասնակցել 
է ներառված երեխաների ծնողների միայն մի մասը՝ թվով 20 հոգի: 

Ինչպես նաև հարցման միջոցով փորձել ենք պարզել՝ բացի անհա-
տական մասնագիտական աշխատանքից որքանո՞վ է իրականացվում 
մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի համակարգված 
աշխատանքը, պարզվեց, որ համագործակցությունը խորացված և համա-
կարգված չի իրականացվում, այլ միայն առօրյա շփման մակարդակում: 

Հարցաթերթում ծնողների և մասնագետների համար ներառել ենք 
նույն հարցերը, որպեսզի պազենք՝ որքանով են պատասխանները միմ-
յանց հետ համընկնում: Այսպիսով՝ փորձել ենք նախ պարզել ծնողների 
ներգրավվածության աստիճանը երեխաների ԱՈՒՊ-ի մշակման գործըն-
թացին: Պատասխանների գրաֆիկական պատկերը հետևյալն է: 
    

1.1.1.1.ԾնողիԾնողիԾնողիԾնողի    մասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունըմասնակցությունը    ԱՈՒՊԱՈՒՊԱՈՒՊԱՈՒՊ----իիիի    մշակմանըմշակմանըմշակմանըմշակմանը    
    ԾնողԾնողԾնողԾնող    ՄասնագետՄասնագետՄասնագետՄասնագետ    

37%

13%

50%

այո

ոչ

մասամբ

 

37%

13%

50%

այո

ոչ

մասամբ

 
Այնուհետև ծնողներից փորձել ենք պարզել, թե իրենց երեխան դպրո-

ցում որքանոով է լիարժեք զգում: Այս դեպքում 60%-ով գերակշռում է 
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«մասամբ» պատասխանը, ինչպես նաև ունենք 40% հարաբերակցությամբ 
«այո» պատասխան, իսկ «ոչ» պատասխան չունենք: 

Հաջորդիվ փորձել ենք պարզել, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունեն 
ԿԱՊԿՉ երեխաները և նրանց ծնողներն իրենց երեխաների նկատմամբ և 
առաջադրել ենք «նրբանկատ», «անտարբեր» և «կոպիտ» տարբերակները: 
Ծնողների պատասխանների վելուծությամբ կոպիտ վերաբերմունք ընդ-
հանրապես չկա իրենց երեխաների նկատմամբ և տոկոսային հարա-
բերությամբ 60%-ով գերակշռում է անտարբերությունը: 

Մյուս հարցադրումը ուղղված էր պարզելու, թե որքանով է ֆիզի-
կական միջավայրը հարմարեցված ԿԱՊԿՈՒ երեխաների առանձնա-
հատկություններին: Այս հարցն ուղղել ենք և՛ ծնողներին, և՛ մասնագետ-
ներին: Պատասխանների գրաֆիկական պատկերը հետևյալն է: 

2. 2. 2. 2. ԴպրոցիԴպրոցիԴպրոցիԴպրոցի    ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    հարմարվածությունըհարմարվածությունըհարմարվածությունըհարմարվածությունը    
    ԾնողԾնողԾնողԾնող    ՄասնագետՄասնագետՄասնագետՄասնագետ    
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Այնուհետև փորձել ենք պարզել, արդյոք երեխաները կարողանում են 

յուրացնել հանձնարարությունները, և ծնողների 67%-ը նշել է «այո»,    
33%-ը «մասամբ», իսկ «ոչ» պատասխան չի նշվել: 

Իսկ վեջում կատարել ենք հարցադրում՝ պարզելու արդյոք երեխայի 
նկատմամբ առկա է համապատասխան ուշադրություն, և ծնողների 67%-
ը պատասխանել են «այո», 33%-ը «մասամբ», իսկ «ոչ» տարբերակը չի 
նշվել ծնողների կողմից: 

Այնուհետև գրեթե նույն բովանդակությամբ հարցում անցկացրել ենք 
մանկավարժահոգեբանական թիմի անդամների շրջանում: Նախ որոշել 
ենք պարզել, արդյոք խնդիրների բախվում են ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ 
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աշխատանքում, և արդյոք արդյունավետ է ԿԱՊԿՈՒ և ԿԱՊԿՉ երեխա-
ների համատեղ դասավանդումը: ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ աշխատան-
քում խնդիրների բախվելու հետ կապված կա հետևյալ բաժանումը՝ «այո»՝ 
49%, «ոչ»՝ 33% և «մասամբ»՝ 18% հարաբերակցությամբ, իսկ ԿԱՊԿՈՒ և 
ԿԱՊԿՉ երեխաների համատեղ դասավանդման հետ կապված բոլոր 
մասնագետները նշել են, որ համատեղ դասավանդումն արդյունավետ է: 

Այնուհետև փորձել ենք պարզել արդյոք համագործակցում են ման-
կավարժահոգեբանական թիմի անդամները, և բոլոր մասնագետները 
պատասխանել են, որ համագործակցում են: 

Փորձել ենք հասկանալ մասնագիտական գործունեության արդյունա-
վետության մակարդակը, ինչպես նաև վերապատրաստումների կարիքը, 
և հարցման արդյունքները փաստում են, որ մասնագետները մշտապես 
իրականացնում են տեղեկատվական հանդիպումներ ԿԱՊԿՈՒ երե-
խաների ծնողների հետ, իրականացնում են այլ դպրոցների մանկա-
վաժահոգեբանական աջակցության թիմի մասնագետների հետ փորձի 
փոխանակում, միևնույն ժամանակ ներառական կրթության շրջանակ-
ներում ունեն վերապարտաստումների կարիք:  

Այսպիսով՝ ծնողների հետ հարցման ընթացքում մեր ուսումնա-
սիրությունները ցույց են տալիս, որ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների համար 
նախ և առաջ շատ կարևոր են համադասարանցիների և ուսուցիչների 
հետ դրական փոխհարաբերությունները, և նրանց դպրոցական հարմար-
ման աստիճանը կախված է այդ հարաբերությունների բնույթից: Դպրոցի 
անձնակազմի, մյուս երեխաների և նրանց ծնողների վերաբերմունքը և 
ընդհանուր առմամբ ներառական կրթության համատեքստում դպրոց-
ների վարած քաղաքականությունը մեծապես ներգործում է ԿԱՊԿՈՒ 
աշակերտների սոցիալական ներառման վրա: Այն փաստը, որ ԿԱՊԿՈՒ 
երեխաներն իրենց մասամբ են լիարժեք զգում դպրոցում, արդեն ենթադ-
րում է, որ շատ աշխատանքներ պետք է տարվեն այդ ուղղությամբ, որ 
ԿԱՊԿՈՒ երեխաները երբեք օտարություն չզգան մյուս երեխաների 
շրջանում, կարողանան լիարժեք դրսևորվել և շփվել:  

Մեր ուսումնասիրությունները փաստում են, որ իհարկե չկա 
խտրականապես բացասական վերաբերմունք այս երեխաների նկատ-
մամբ, բայց այնուամենայնիվ դեռ հասարակության մեջ չկա բավարար 
իրավագիտակցություն այս երեխաների նկատմամբ բացառապես դրա-
կան վերաբերմունք ցուցաբերելու համար: Անտարբեր վերաբերմունքն, 
իհարկե, չի կարող նպաստել հասարակության մեջ ներդաշնակ ներառ-
մանը, ինչն էլ իր հերթին կարող է բխեցնել մի շարք այլ խնդրիներ: Այս 
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առումով անհրաժեշտ է իրականացնել հասարակության իրավագիտակ-
ցությունը բարձրացնող որոշակի միջոցառումներ, որպեսզի անտարբեր 
հասարակությունը վերափովի հասարակության խոցելի անդամների 
համար սրտացավ խավի և մասնագետների հետ համատեղ աջակցի 
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ներդաշնակ սոցիալականացմանը: 

Մենք ծնողների հետ հարցման ընթացքում նաև փորձել ենք պարզել 
պետության կողմից իրականացվող ներառական կրթությանն ուղղված 
քաղաքականության զարգավցածության մակարդակը: Թերևս կարող ենք 
ասել, որ ներառականությունը եղել է մարդկության բոլոր ժամանակա-
շրջաններում, սակայն պաշտոնապես ճանաչվել և պետության կողմից 
ուշադրության է արժանացել վերջին տասնամյակներում: 

Մանկավարժահոգեբանական թիմի հետ հարցման արդյունքում մեր 
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մասնագետները ևս՝ չնայած 
ներառական կրթության ներկայիս զարգացվածության մակարդակի, 
միևնույն է ունեն տարաբնույթ խնդիրներ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ 
աշխատանքում: Այն մասնագետները, որոնց շրջանակներում իրակա-
նացրել ենք հարցումը, բոլորը միահամուռ պատասխանել են, որ ներա-
ռական կրթության շրջանակներում զգում են վերապատրաստման 
կարիք և անհրաժեշտություն, ինչը մի կողմից փաստում է մասնագետ-
ների անձնանվեր աշխատանքը, իսկ մյուս կողմից փաստում է մանկա-
վարժահոգեբանական աջակցության թիմի ոչ լիարժեք պատրաստ-
վածությունը: 

Մենք իրականացրել ենք նաև երկուստեք հարցում, պարզելու՝ արդ-
յո՞ք ծնողները մասնակցում են ԱՈՒՊ-ի մշակմանը և պատասխանները 
գրեթե համընկնում են: Այս ամենը ենթադրում է, որ առկա է մանկա-
վարժահոգեբանական աջակցության թիմի անդամների և ծնողների միջև 
համագործակցություն ուղղված մեկ ընդհանուր նպատակի և շահի, այն է 
գործել ի օգուտ երեխայի շահի: 

Մեր ուսումնասիրության արդյունքում հանգում ենք հետևյալ տվյալ-
ները՝ այն է, որ մասնագետերն անում են հնարավորինս այս շրջանակ-
ներում իրենց մասնագիտական կոմպետենտությունը զարգացնելու 
նպատակով: Մասնագետները ջանասիրաբար աշխատանքի արդյունքում 
հասել են այն արդյունքի, որ այսօր կարողանում են արդյունավետորեն 
իրականացնել ԿԱՊԿՈՒ և ԿԱՊԿՉ երեխաների համատեղ դասավան-
դումը, պարբերաբար իրականանցնում են այլ դպրոցների մասնագետ-
ների հետ փորձի փոխանակում, հնարավորինս պահպանում են համա-
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գործակցությունը, ինչպես նաև իրականացնում են տեղեկատվական 
հանդիպումներ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողների հետ:  

Մեր կատարած հարցման արդյունքում կարող ենք ասել, որ այսօր 
սոցիալական միջավայրի կողմից ԿԱՊԿՈՒ երեխայի նկատմամբ չկա 
առանձնացված վերաբերմունք, իսկ մանկավարժահոգեբանական աջակ-
ցության թիմի անդամները անում են ամենը, որպեսզի նման երեխաների 
համար ապահովվի ներդաշնակ սոցիալական ներառումը: 

Այսպիսով մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգում ենք 
հետևյալին, որ ընտանիքն իր առանձնահատկություններով հանդերձ մեծ 
ազդեցություն է ունենում երեխայի անձնային, սոցիալ-հոգեբանական, 
կրթական զարգացման վրա, սակայն մեր ժամանակներում շատ կարևոր 
է նաև երեխայի հետ աշխատող մանկավարժահոգեբանական աջակ-
ցության թիմի աշխատանքը և երեխայի շուրջ ձևավորված բարոյա-
հոգեբանական մթնոլորտը:  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
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Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: особая потребность, ограниченные возможности, 
потребность в особых условиях обучения, право на образование, 
индивидуальная программа обучения, специальный педагог. 

В работе представлена сущность инклюзивного образования и 
особенности его организации. Работа направлена на выявление путей 
преодоления образовательных потребностей детей СЭН через поддержку 
педагогико-психологического коллектива, на основании которого было 
проведено анкетирование с целью выяснения наличия коллективного 
взаимодействия и его эффективности. 
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The article speaks about the essence of inclusive education and features of 
its implementation. The aim of our work is to reveal the way of overcoming 
educational needs beyond SEN children with the support of pedagogical-
psychological team. Based on this we have done a quiz among the specialists in 
order to uncover the existence of their cooperation and effectiveness. 
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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Բոլոնյան գործընթաց, կրթական գործընթաց, 
բարձրագույն կրթություն, ուսանող, ուսանողակենտրոն ուսուցում, 
կրթական բարեփոխում, կրթական ծրագիր։ 

Ժամանակակից հասարակության մեջ կրթության դերի մասին կար-
գախոսն այսպես է. «Կրթությունը պետք է մարդու մեջ զարգացնի իրեն 
հավատալու կարողություն, օգնի նրան` հասնել իր բոլոր նպա-
տակներին, ինչպես նաև ունենալ վստահ և իրատեսական տեսք՝ առաջ 
շարժվելու համար»: Կրթությունը օգնում է մարդուն բացահայտել իր նե-
րուժը, նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, լինել գրագետ և «բարոյական»: Եթե 
ամեն օր մարդը բարձրացնում է նշաձողը, հասնում նոր բարձունքների, 
բարելավվում, փնտրում և գտնում իրեն հետաքրքրող հարցերի պա-
տասխանները, ապա նրան հնարավորություն է տրվում ստեղծելու հար-
մարավետ, պայծառ և ապահովված կյանք [5, 1]: Կրթության հիմքում ըն-
կած են հասարակության պահանջները, գիտությունների և տեխնիկայի 
առաջընթացի միտումները: Առանց կրթության իրականացման չկա և չի 
կարող լինել սերունդների մտավոր ուժերի և ընդունակությունների զար-
գացում, զարգացած հասարակություն, գիտությունների և տեխնիկայի, 
տնտեսության առաջընթաց [1, 114]: Հարկ է նաև նշել, որ կրթությունը 
ձևավորում է մարդուն, և նրա անձնական հատկությունները, ինչպիսիք 
են ինքնակարգապահությունը, նպատակասլացությունը, հանդուրժողա-
կանությունը, ավելին իմանալու ձգտումը և այլն: Ըստ այդմ՝ նշված որակ-
ները կարող են օգնել մարդուն` ավելի լավ հարմարվել սոցիալական 
միջավայրում, ազատ և բաց խոսել հասարակության մեջ, արտահայտել 
իր մտքերն ու տեսակետները, գտնել համախոհներ և հասարակության 
մեջ ձեռք բերել նշանակալի կարգավիճակ [5, 1]: 

Այս թեմայի վերաբերյալ բազմաթիվ ուղեցույցներ և ծրագրեր են 
գրվել, թեմային անդրադարձել են հետևյալ հեղինակները` Ա. Բուդաղ-
յանը, Յու. Սարգսյանը, Ն. Մանասյանը, Մ. Սանթուրջյանը և շատ 
ուրիշներ։ 
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Կրթական բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 
վերջին երկու տասնամյակում իրականացվող վերափոխումների բաղկա-
ցուցիչ մասն են: Դրանք ընդգրկում են կրթական համակարգի բոլոր մա-
կարդակները` հանրակրթություն, բարձրագույն և հետբուհական կրթու-
թյուն՝ նպատակ ունենալով ապահովել կրթական համակարգի որակա-
կան, բովանդակային փոփոխությունները, ինտեգրացիան՝ միջազգային՝ 
հատկապես եվրոպական կրթական տարածք, գիտելիքի և ծառայություն-
ների մատուցման որակական փոփոխությունները կրթական համակար-
գի բոլոր օղակներում: Մեծ հաշվով` դրանք միտված են լուծելու կրթա-
կան համակարգի ու կրթական գործընթացի ժողովրդավարացման խնդիր-
ները, ապահովելու դերակատարների ավելի ակտիվ մասնակցությունը 
կրթական գործընթացի կազմակերպման բոլոր հարթություններում:  

Բոլոնիայի գործընթացը, որը կանոնակարգում է բարձրագույն կրթա-
կան տարածության վերափոխումները, նույնպես միտված է հիմնակա-
նում այս խնդիրների լուծմանը: Այն բարձրագույն կրթության համակար-
գի զարգացման, նպատակները, խնդիրները, հիմնական ուղղություն-
ները, ինչպես նաև դրանք լուծելու գործողությունները բնութագրող ընդ-
հանրական համակարգ է [4, 7]:  

 Բարձրագույն կրթության կառուցվածքային բարեփոխումները ՀՀ 
առանձին բուհերում մեկնարկել են դեռևս 90-ականներին, բայց համա-
կարգային բնույթ են ստացել արդեն ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին օրենքի ընդունումից հետո (2004), 
որն ամրագրեց Բոլոնիայի հիմնարար սկզբունքների իրականացման, 
մասնավորապես, բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի, 
բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի որակավորումների և ECTS-ի 
ներմուծման պահանջը համակարգային մակարդակով: Շրջադարձային 
փուլանիշ էր հատկապես 2005 թվականը, երբ Հայաստանը պաշտո-
նապես միացավ Բոլոնիայի գործընթացին, իսկ բարեփոխումների հետա-
գա ընթացքն այնուհետև ուղղորդվեց ԿԳՆ կողմից մշակված միջոցա-
ռումների պլանով: Հայաստանում վերջին հնգամյակը նշանավորվեց 
Բոլոնիայի գործընթացի զգալի առաջընթացով և համակարգային 
մակարդակով Բոլոնիայի գործիքակազմի ներմուծմամբ: Ավելի վաղ՝ 
Լիսաբոնյան ճանաչման կոնվենցիային Հայաստանի միանալուց հետո 
(2004) հիմնվեց Ակադեմիական ճանաչման և շարժունության ազգային 
տեղեկատվական կենտրոնը (2005), ապա կատարվեց համակարգային 
անցում բարձրագույն կրթության երկաստիճան կառուցվածքին (2006) և 
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կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական ECTS համա-
կարգին (2007), «Էրազմուս-Մունդուս» ծրագրի միջոցով սկզբնավորվեց 
ուսանողական շարժունությունը Հայաստան-Եվրոպա ուղղությամբ 
(2007): Ստեղծվեց մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 
ազգային կենտրոնը (2008), իսկ ասպիրանտուրայում համակարգային 
մասշտաբով ներմուծվեց հետազոտողի կրթական ծրագիրը` Բոլոնիայի 
երրորդ աստիճանը (2009): Այնուամենայնիվ, չնայած որոշակի ձեռք-
բերումներին, իրականացված բարեփոխումները հիմնականում վերա-
բերել են բարձրագույն կրթության կառուցվածքային բնութագրերին և, 
ընդհանուր առմամբ, դեռևս չեն անդրադարձել կրթական ծրագրերի 
բովանդակությանը և որակին: Կան որոշակի խնդիրներ, որոնք խոչընդո-
տում են Բոլոնիայի բարեփոխումների արդյունավետ իրականացմանը 
բուհական համակարգում: Իրենց նշանակությամբ առանձնանում են 
մասնավորապես. 

• բուհական բարեփոխումներին պետական ֆինանսական աջակ-
ցության փաստացի բացակայությունը,  

• բարեփոխումների հիմնական շահառուների` ուսանողների և դա-
սախոսների աննշան ներգրավվածությունն ու իներտությունը,  

• շատ տեղերում բարեփոխումների մակերեսային իրականացումը և 
ձևական բնույթը, վերից վար կառավարումը և բյուրոկրատական գործըն-
թացի վերածվելու վտանգը, 

 • Բոլոնիայի բարեփոխումների երկարաժամկետ ազգային ռազ-
մավարության բացակայությունը և գործող օրենսդրության ոչ լիարժեք 
համապատասխանությունը պաշտոնապես մեկնարկած Եվրոպական 
բարձրագույն կրթության տարածքի (այսուհետ՝ ԵԲԿՏ) չափանիշներին,  

• ինչպես նաև բուհ-հասարակություն, բուհ-աշխատաշուկա թույլ 
կապերը և գիտամանկավարժական ներուժի շարունակվող էրոզիան ու 
ծերացումը [3, 186-397]։ 

Բուհերի կառավարման գործընթացներում ուսանողների մասնակ-
ցությանն են վերաբերում Բոլոնիայի գործընթացի առանցքային գոր-
ծողություններից երկուսը.  

1. Ուսանողների մասնակցություն և ներգրավվածության բարձ-
րացում, 

 2. Ուսանողակենտրոն ուսուցում: 
1. Ուսանողների մասնակցությունը բուհի ակադեմիական և կառա-

վարման գործընթացներին խիստ կարևորվում է ԵԲԿՏ-ում, քանի որ 
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ուսանողները հանդիսանում են բարձրագույն կրթության հիմնական 
շահառուները:  

Օրենքով սահմանվել է, որ ուսանողն իրավնունք ունի ընտրելու 
տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար պար-
տադիր և ոչ պարտադիր դասընթացներ, մասնակցելու իր կրթության 
բովանդակության ձևավորմանը (ուսումնական դասընթացների և մաս-
նագիտացման ընտրությունը), մասնակցելու բուհի համապատասխան 
կառավարման մարմինների աշխատանքներին, բողոքարկելու բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատության ղեկավարության հրամանները, 
կարգադրությունները և այլն: Օրենքը նաև սահմանել է, որ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունում ուսանողները կարող են միավորվել 
ուսանողական խորհուրդներում, ուսանողական գիտական ընկերութ-
յուններում և ուսանողական այլ կազմակերպություններում, որոնց 
ստեղծման և գործունեության կարգը հաստատում է կրթության պե-
տական կառավարման լիազորված մարմինը: Համաձայն «Բարձրագույն 
և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի՝ բուհա-
կան պրոֆեսորադասախոսական կազմը, գիտաշխատողները և ուսանող-
ներն օժտված են ակադեմիական ազատություններով: Նրանք իրավունք 
ունեն մասնակցելու համալսարանի գործունեությանն առնչվող բոլոր 
խնդիրների քննարկմանը և ընտրովի մարմինների աշխատանքին: Ըստ 
այդմ՝ ներկայումս բուհերի կառավարման մարմիններում անդամների 
թվի առնվազն 25%-ն ուսանողներն են, որոնց առաջադրումն ու ընտրութ-
յունն իրականացնում է համապատասխան մակարդակի ուսանողական 
ինքնակառավարման ընտրովի ներկայացուցչական մարմինը՝ Ուսանո-
ղական խորհուրդը: Շատ կարևոր առաջընթաց է նաև ուսանողներին 
աջակցող և խթանող կառույցների ստեղծումը ազգային մակարդակում: 

2. Ուսանողակենտրոն ուսուցման խթանում, բուհերի կառավար-
ման և ակադեմիական գործընթացներում ուսանողների մասնակցութան 
բարձրացում: 

Հայաստանյան բուհերում դեռևս գերակշռում են ուսուցման ավան-
դական մեթոդները, որոնք չեն խրախուսում ուսանողների ինքնուրույն 
աշխատանքը, վերլուծական մտածողության անհրաժեշտ որակների 
ձևավորումը: Չնայած օրենսդրական հիմքերի առկայությանը՝ ուսանող-
ների իրական մասնակցությունը բուհերի կառավարման և ակադեմիա-
կան գործընթացին բավարար չէ: Միջազգային ուսանողական կառույց-
ների հետ հայաստանյան ուսանողները դեռևս լիարժեք մասնակցություն 
չունեն: ԵԲԿՏ-ում առանձնահատուկ կարևորություն է տրվում ուսա-
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նողակենտրոն ուսուցման խթանմանը, բուհերի կառավարման և ակա-
դեմիական գործընթացներում ուսանողների մասնակցության բարձրաց-
մանը, ուսանողական կառույցների միջազգային համագործակցությանը: 
Ուստի՝ Հայաստանում այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակում 
են մնալ օրակարգային խնդիր [2, 1-18]: 

Բուհի բարեփոխումների ներկա փուլում կառավարման գործըն-
թացում ուսանողների դերի վերաբերյալ իրականացրել ենք հետա-
զոտություն օնլայն հարցաթերթիկի միջոցով՝ պարզելու համար, թե 
ինչքանով են ուսանողները ներգրավված կառավարման համակարգում և 
արդյո՞ք ուսանողակնետրոն գաղափարները կեսագործվում են, թե՞ 
միայն թղթի վրա են: Հետազոտությանը մասնակցել են 20 ուսանող: Վեր-
ջիններիս միջոցով պարզ դարձավ, որ հարցվածներից բոլորը տեղյակ էին 
Բոլոնյան գործընթացի մասին. դա գովելի է, սակայն հաջորդ հարցերի 
պատասխաններում պատկերը այլ է: Մյուս հարցին, թե արդյոք Բոլոնյան 
համակարգի տված հնարավորությունները արդյունավետ են կրթություն 
ստանալու համար, հարցվածներից 36,4%-ը պատասխանել են,որ ուսուց-
մանը համապատասխան գրականության բացակայություն կա, 27,3%-ը 
կարծում են՝ այո, 18,2%-ը՝ ոչ, 9,1%-ը՝ մասամբ, 9,1%-ը տեղյակ չեն: 
«Բոլոնյան գործընթացը կարելի է համարել ուսանողակենտրոն» հարցին 
ուսանողների 45,5%-ը պատասխանել է այո, 50%-ը՝ ոչ, 4,5%-ը՝ մասամբ: 
Ուսանողների 45,5%-ը կարծում է, որ Բոլոնյան գործընթացի՝ իրենց 
տրված հնարավորությունները բուհի կառավարման և որոշումների 
կայացման գործընթացում երբեմն է հաշվի առնվում, 9,1%-ը տեղյակ չէ 
կառավարման խորհրդից, 25,4%-ը՝ ոչ, 20%-ը՝ այո: Ուսանողական 
խորհրդի գործունեությունից ընգրկված հարցերից կարելի է ևս եզրակա-
ցություն անել, որ այս խորհուրդը ընդգրկվել է կառավարման խորհրդի 
մեջ, բայց դեռևս չի կարողանում լիարժեք օգտագործել իր հնարավորութ-
յունները: Այն հարցին, թե արդյո՞ք ուսանողական խորհուրդը կարո-
ղանում է ուսանողներին ներկայացնել կառավարման խորհրդում, ուսա-
նողները պատասխանել են՝ 50%-ը՝ ոչ լիարժեք, 30%-ը՝ այո, 20%-ը չգիտի: 
«Ուսանողների մասնակցությունը Ուսանողական խորհրդի ծավալած 
գործունեությանը» պատասխանել են 50%-ը՝ այո, 30%-ը՝ ոչ, 10%-ը՝ 
երբեմն, 10%-ը՝ անառողջ մթնոլորտ է: 

Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել այն, որ ուսանողների մեծամաս-
նությունը տեղյակ է Բոլոնյան գործընթացի գործառույթներին, սակայն 
իրենց խոսքը դեռ հասանելի չէ կառավարման խորհրդում: Սա բխում է 
այն բանից նաև, որ ուսանողները հետաքրքրված չեն կառավարման 
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խորհրդի գործառույթներով, լավ չեն տիրապետում իրենց իրավունքնե-
րին և պարտականություններին: Ինչպես նաև Ուսանողական խորհրդի 
դերը պետք է մեծ ազդեցություն ունենա ուսանողության գաղափարների 
կյանքի կոչման համար, սակայն դեռևս կան շատ անելիքներ և չլուծված 
խնդիրներ։ Կարելի է բուհի կայքէջում ավելի հետաքրքիր ձևով ներկա-
յացնել ուսանողների կատարած աշխատանքը, ինչպես նաև բրոշյուրների 
տեսքով ներկայացնել Ուսանողական խորհրդին անդամակցելու առավե-
լությունները։ 
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РОЛЬ СТУДЕНТОВРОЛЬ СТУДЕНТОВРОЛЬ СТУДЕНТОВРОЛЬ СТУДЕНТОВ    ВУЗА ВВУЗА ВВУЗА ВВУЗА В    ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ    
НА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ РЕФОРМНА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ РЕФОРМНА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ РЕФОРМНА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ РЕФОРМ    

Шушаник МосинянШушаник МосинянШушаник МосинянШушаник Мосинян        
ВГУ, Управление образованием, 

Магистратура, 2-ои ̆ курс 
    

РРРРезюмеезюмеезюмеезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Болонский процесс, процесс образования, высшее 

образование, студент, студентоцентрированное образование, 
образовательная реформа, образовательная программа 

В статье представлено влияние Болонского процесса на реализацию 
студентоцентрированных идей в системе управления университетом. 
Болонский процесс – это комплексная система развития высшего 
образования. В этой системе студентам и выпускникам предоставляется 
возможность обеспечить мобильность и одинаково доступное 
высококачественное высшее образование. В сегоднящней реальности на 
уровне высшего образования по-прежнему существует много проблем, как 
с точки зрения содержания, так и организавания. В частности, еще не 
завершено полное развитие одной из самых важных идей в процессе - 
системы, ориентированной на учащихся. Использование предыдущих 
методов и инструментов, недостаточное знание целей и задач Болонского 
процесса в некоторых случаях, недостаточное использование процесса 
студентами приводят к тому, что некоторые преобразования продолжают 
существовать «на бумаге» или «трансформируются» в соответствии с 
пожеланиями студентов. 
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION ITHE ROLE OF HIGHER EDUCATION ITHE ROLE OF HIGHER EDUCATION ITHE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (HEI) STUDENTS IN NSTITUTIONS (HEI) STUDENTS IN NSTITUTIONS (HEI) STUDENTS IN NSTITUTIONS (HEI) STUDENTS IN 
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VSU, Education Management, 
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SSSSummaryummaryummaryummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: Bologna process, educational process, higher education, 
student, student-oriented education, educational reform, educational program 

The article presents the impact of the Bologna Process on the 
implementation of student-oriented ideas in the university management 
system. The Bologna Process is a comprehensive system for the development of 
higher education. In this system students and graduates are given the 
opportunity to provide mobility and equally accessible high-quality education. 
Today there are still many problems on the level of higher education, both in 
terms of content and organization. In particular, the complete development of 
one of the most important ideas in the process - the student-oriented system - is 
not yet finished. The use of previous methods and tools, in some cases, the 
insufficient knowledge of the goals and objectives of the Bologna Process, the 
insufficient use of the process by the students lead to the fact that some of the 
transformations continue to exist only “on paper” or are “transformed” 
accordingly to the students’ wishes. 
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ԷԷԷԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ    ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆ    ԴՐՎԱԾՔԸԴՐՎԱԾՔԸԴՐՎԱԾՔԸԴՐՎԱԾՔԸ    ԴՊՐԴՊՐԴՊՐԴՊՐՈՑՈՒՄՈՑՈՒՄՈՑՈՒՄՈՑՈՒՄ    
    

Տաթևիկ ՍարգսյանՏաթևիկ ՍարգսյանՏաթևիկ ՍարգսյանՏաթևիկ Սարգսյան    
ՎՊՀ, Կրթության կառավարում,  
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս,  

Գիտական ղեկավար՝ մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Հարությունյան, 
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. դաստիարակություն, կրթություն, էկոլոգիա, 
շրջակա միջավայր, անձ, հանրակրթություն, անհատականություն, 
վերապատրաստում 

Մենք չպետք է համեստություն ակնկալենք բնությունից, 
Այն ամենից հետո, ինչ արել ենք բնությանը: 

Սենեկա 
 

Կրթությունը շարունակական գործընթաց է: Այն իրականացվում է ողջ 
կյանքի ընթացքում և ենթադրում է, որ մարդուն անհրաժեշտ է շարու-
նակաբար սովորել, գիտելիքներ, հմտություններ և կարողությունները 
թարմացնել ողջ կյանքի ընթացքում, ընդորում՝ ոչ միայն բնական հաղոր-
դակցության, կենսափորձի միջոցով, այլև շարունակաբար գիտակցված 
բազմազան կրթական հնարավորություններ իրականացնելու միջոցով [4]: 

Էկոլոգիական ծանր վիճակը գնալով ավելի է խորանում և ավելի մեծ 
խնդրի առաջ է կանգնեցնում մարդկանց։ Ուստի պարզ է, որ էկոլոգիա-
կան վիճակը փոխանակ ստանա իր հանգուցալուծումը կամ չնչին դրա-
կան տեղաշարժներ ունենա, ավելի է բարդանում և գերխնդիր դառնում։ 
Այս գլխավոր փաստով էլ պայմանավորված է խնդրի արդիականությունն 
ու լուծման հրատապ անհրաժեշտությունը։ Շատ փիլիսոփաներ, գիտնա-
կաններ, քաղաքագետներ, իրենց աշխատություններում վերլուծում են 
պատճառները և ելք են որոնում էկոլոգիական ճկնաժամից դուրս գալու 
համար (Վ. Հեսլի ‹‹Փիլիսոփայությունը և էկոլոգիան››, Ն. Ֆ. Ռեյմերս, 
‹‹Մարդկության կենդանի մնալու հույսերը›› և այլն): Բնապահպանական 
խնդիրների լուծման համար բավարար չէ բնօգտագործման գործընթաց-
ների իրավական և տնտեսական կարգավորումը, այլ անհրաժեշտ է 
մարդկային գործունեության մեջ նոր արժեքանորմատիվային հարա-
բերությունների յուրացում, որը հնարավորություն է ստեղծում էկոլո-
գիական աշխարհայացքի ձևավորման համար: Կարելի է ասել, որ դաս-
տիարակությունը կոչված է ոչ միայն անցյալի արժեքները փոխանցելու, 
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այլև դպրոցականներին նախապատրաստելու ապագայի ստեղծա-
գործական ընկալմանն ու կերտմանը: Դաստիարակությունը առաջին 
հերթին պետք է ապահովի համապատասխան ունակությունների, արժե-
քային կողմնորոշումների, վարքագծի և բնություն աշխարհի նկատմամբ 
պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորումը: Ներկա ժամանակում 
գնալով խորանում են ինչպես գլոբալ, այնպես էլ տարածաշրջանային և 
տեղային բնապահպանական հիմնախնդիրները, որոնք արտահայտվում 
են հասարակության և բնության կապերի համակարգում հակասություն-
ների սնմամբ [3]։ 

Այսօր ընտանիքի, նախադպրոցական հաստատությունների, դպրոցի 
խնդիրը պետքէ լինի երեխայի գիտակցությանը հասցնել այն գաղափարը, 
որ յուրաքանչյուր մարդ բնության հետ կապված է անտեսանելի թելերով 
և լրիվ կախված է նրանից ոչ միայն կենսաբանական, այլև հոգևոր առու-
մով և պետք է նրանից ընդօրինակի ներդաշնակությունը, ռիթմը, համա-
չափությունը, նպատակահարմարությունը, բարությունը և այլն, որպեսզի 
նրանք գիտակցեն, որ իրենցից յուրաքանչյուրը բնության մի մասնիկ է և 
պետք է ենթարկվի այն կարգ ու կանոնին, որը տիրում է բնության մեջ:  

Էկոլոգիական դաստիարակությունն ուղղված է դպրոցականների 
մեջ բնության, շրջակա միջավայրի մասին հասկացությունների ձևա-
վորմանը, գիտելիքների հարստացմանը, բնության հետ ներդաշնակվելու 
ձգտման որակների դաստիարակման, դա էլ իր հերթին հարստացնում և 
ապահովում է ընդհանուր դաստիարակության ողջ գործընթացը: Այն 
պետք է իրականացնել սկսած վաղ մանկական տարիքից՝ ընտանիքում, 
նախակրթական հաստատություններում ,հանրակրթական դպրոցներում 
և արտադպրոցական հիմնարկներում: Դպրոցականների էկոլոգիական 
դաստիարակության իրականացման առաջնային գործոնը էկոլոգիական 
կրթությունն է, որը տրվում է ուսումնական առարկաների՝ բնագիտու-
թյան, բուսաբանության, կենսաբանության, աշխարհագրության, գրակա-
նության և այլ առարկաների միջոցով: Երկրորդ գործոնը՝ բնության, 
շրջակա միջավայրի ուսումնասիրման բնապահպանական հատուկ 
խմբերում և ընկերություններում:  

Ավագ դպրոցական տարիքում այդ ունակությունը ձևավորվում է 
հիմնական հատուկգիտելիքների, հուզական ոլորտի և էկոլոգիական 
գործունեության կարողությունների զարգացման հաշվին: Մարդուն 
շրջապատող աշխարհը բազմաձև և բազմադեմ է, դա ոչ միայն բնականև 
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սոցիալական աշխարհն է, այլ արվեստի, տեղեկատվության, տեխնիկայի, 
բարձր տեխնոլոգիաների, բառերի աշխարհն է: Այդ աշխարհներից յուրա-
քանչյուրի հետ ավագ դպրոցականը այնպիսի հարաբերություններ պետք 
է ստեղծի, որոնք նրան հնարավորություն կտան՝ ներդաշնակ ապրելու 
դրանց հետ: Հաճախ այդ հարաբերությունները տարերային են, և այդ 
ժամանակ դեռահասը դասեր է առնում դասից՝ հաղթահարելով սեփա-
կան սխալները: Կարելի է ասել ավագ դպրոցականները մարդկանց, 
բնության հետ շփվելու դասեր են առնում ծնողներից, ուսուցիչներից, 
որոնք փոխանցում են իրենց կենսափորձը: Սակայն հաճախ ավագ 
սերնդի էկոլոգիական արժեքների փորձը միշտ չէ, որ համապատասխա-
նում է նոր ժամանակիպահանջներին: Չե՞ որ շատ սերունդներ դաստիա-
րակվել են բնության նվաճողի, սպառողի ոգով: Էկոլոգիական կրթության 
պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ավագ դպրոցականների էկոլոգիական 
գիտելիքների ձևավորումը իրականացվում էկենսաբանության, քիմիայի 
և աշխարհագրության դասերին: Սակայն ոչ բոլոր սովորողներն են սի-
րում նշված առարկաները և էկոլոգիական տեղեկատվություն կրող նյու-
թերի նկատմամբնրանց ցածր հետաքրքրությունը բացատրվում է ոչ 
միայն նրանով, որ այն չիհամապատասխանում սովորողների հոգեկան 
պահանջմունքներին, այլ նաև նրանով, որ այդ նյութերը ուսուցիչների 
կողմից մատուցվում են ձևական, առանց հատուկ շեշտվածության և 
նպատակաուղղվածության: Այդ պատճառով էլ ավագ դպրոցականների 
էկոլոգիական գրագիտության հիմնական բովանդակությունը կազմում 
են միայն բնության վրա մարդու բացասական ազդեցության վերաբերյալ 
գիտելիքները: Հայ դպրոցներում էկոլոգիական կրթությունը և դաստիա-
րակությունը գտնվում են անբավարար վիճակում [2, 271-275]։ 

Բնության հավասարակշռության պահպանության համար դպրոցա-
կաններն ամենուրեք պետք է պահպանեն առողջապահական մաքրութ-
յուն. չաղտոտեն գետերը, լճերը, աղբյուրները, հողերը, մթնոլորտը, 
շրջակա միջավայրը, չկտրեն մատղաշ ծառերը, այգիները, անտառներում 
կրակ չվառեն և այլն: Ներկայումս խիստ անհրաժեշտ է դպրոցներում 
ունենալ հողերի, գետերի, լճերի մաքրությունը, բուսական, կենդանական 
աշխարհը պահպանող խմբերը... Եվ յուրաքանչյուր ուստարի դպրոցների 
ղեկավարությանը ներկայացնել գրավոր հաշվետվություն՝ այդ ուղղու-
թյամբ իրենց կատարած աշխատանքների մասին: Հասարա-կության 
զարգացման առաջընթացը ավելի ու ավելի մեծ մասշտաբով է վերափո-
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խում բնությունը, մեծացնում մարդու իշխանությունը վերջինիս նկատ-
մամբ: Սակայն միշտ չէ, որ նվաճելով բնությունը՝ մարդը մտահոգվում է 
դրա բացասական հետևանքներով, որոնք առայժմ մեծ չափերի են հասել 
[5, 385-386]։ 

Կան որ, այս անգամ արդեն ինտելեկտուալ-հուզական կրթություն. 
Անհատի վերաբերմունքը շրջակա միջավայրի օբյեկտներին և հարակից 
գործնական գործողություններին: Արդյունքում, շրջակա միջավայրի 
գիտակցությունը կարող է դիտվել որպես «մարդ-բնություն» համակարգի 
գործունեության հետ կապված ներքին հայացքների, ընկալումների, 
անհատական հարաբերությունների համակարգ: Այս հարաբերություն-
ներում դրսևորվում է զարգացած շրջակա միջավայրի գիտակցության 
բնածին անհատականություն մտահոգություն շրջակա միջավայրի վիճա-
կի և բնականի նկատմամբ բարոյական վերաբերմունք [3]։ 

Իրականացրել ենք փաստաթղթային վերլուծություն` ուսումնասիրե-
լով 2018թ.-ի «Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգաց-
ման ռազմավարությունը» և առանձնացրել ենք հանրային մակարդակում 
էկոլոգիական կրթության առկա վիճակի վերլուծության մի քանի հար-
ցեր.  

1) Հանրակրթության մակարդակում կայուն զարգացման սկզբունք-
ներին համահունչ Է Կևդաստիարակության իրականացման արդյունա-
վետությունը և համապատասխանությունը օրենսդրությամբ սահմանված 
պահանջներին ստուգելու լավագույն միջոց են հանդիսանում հանրա-
կրթության բոլոր 3 աստիճանների (տարրական կրթության, հիմնական 
կրթության, միջնակարգ կրթության) բովանդակությանը ներկայացվող 
նվազագույն չափորոշչային պահանջների, առարկայական ծրագրերիև 
դասագրքերի հետազոտությունը:  

2) Արդիական խնդիր է ուսուցիչների վերապատրաստման իրա-
կանացումը, ինչպես նաև ԷԿ և դաստիարակության համար անհրաժեշտ 
օժանդակ նյութերի` տեսաֆիլմերի, խաղերի, պլակատների ստեղծումը: 

3) Կրթության բացթողումների շարքում մտահոգիչ է կրթության չա-
փից ավելի ակադեմիականությունը և ակադեմիական տեսական նյութի 
մեծ ծավալը ուսումնական նյութերի բովանդակության կազմում: 

4) Մի շարք առարկաների շրջանակներում հանրակրթական ծրագ-
րերը ձևավորում են բավականաչափ անհրաժեշտ գիտելիքների բազա` 
ապահովելով ԷԿ զարգացումը: 
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5)Հանրակրթության չափորոշիչում ներկայացված «Շրջանավարտնե-
րին ներկայացվող որակական պահանջները» բաժինը լայն հնարավո-
րություն է տալիս ծրագրեր, ուսումնական նյութեր ստեղծող մասնագետ-
ներին և ուսուցիչներին բացահայտել իրենց ողջ ստեղծագործական 
կարողությունները ԷԿ խնդիրները լուծելու համար: 

6) ԷԿ և դաստիարակության բնագավառներում զգալի դեր ունեն հա-
սարակական կազմակերպությունները և նրանց հետ համագործակցող 
մասնագետները, ովքեր ստեղծում են ուսումնական ծրագրեր, ձեռնար-
կներ: Այս ծրագրերի շրջանակներում ստեղծվում են նաև ուսուցիչների 
վերապատրաստման մեթոդական ձեռնարկներ, իրականացվում են դաս-
ընթացներ դպրոցականների ուսուցման արդյունավետությունն ապահո-
վելու համար [1]։ 

Վերը նշված խնդիրների արդիականությունը պարզելու և 2018-2020 
թթ. ընթացքում փոփոխությունները և տեղաշարժը պարզելու համար կա-
տարեցինք հետազոտություն: Հետազոտության ժամանակ կիրառել ենք 
սոցիալական հարցման մեթոդ, որի նպատակն էր պարզել հանրային 
իրազեկումը, որպես էկոլոգիական կրթության պայման: Հետազոտու-
թյանը մասնակցել են թվով 72 անձ: Հարցաթերթիկը նախատեսված էր 
ուսուցիչների համար: Հարցվողները միջինում երեսուներկու տարեկան 
էին, մեծամասամբ իգական սեռի ներկայացուցիչներ: 

Դպրոցը հետևողակա՞ն է երեխաների էկոլոգիական դաստիարա-
կությանը` հարցին 81%-ը պատասխանել է այո, 19%-ը` ոչ։ Հետևաբար 
առաջին հարցին մեծ մասը պատասխանել են այո` հետևողական է, 
սակայն այս հարցի համար կար ստուգող հարց: Վերջինիս պատասխա-
նից երևում է առաջին հարցի ոչ օբյեկտիվ պատասխանը: Այսինքն 
դպրոցներում առավել կարևորվում է բարոյական դաստիարակությունը, 
իսկ էկոլոգիականը զբաղեցնում է չորրորդ հորիզոնականը: Էկոլոգիա-
կան կրթության վիճակը գնահատվել է երեք, չորս, երկու, մեկ հեթակա-
նությամբ, իսկ հինգ պատասխանն ընդհանրապես չի նշվել: Հետևաբար, 
եթե դպրոցներում էկոլոգիական կրթությունն ու դաստիարակությունը 
առանձին-առանձին վերցված միջին շեմը հազիվ է բավարարում, ապա 
խոսք անգամ չի կարող գնալ էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման 
մասին: Գնահատեք ներկայիս էկոլոգիական կրթության վիճակը` 1-5 բա-
լային համակարգով հարցին 61%ը պատասխանել են 3, 18%-ը` 4, 21%-ը` 
2, 0% -ը` 5։ 
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Հարցաթերթիկում զետեղել ենք նաև ուսուցիչների գործունեությանը 
վերաբերող հարցեր, քանզի անհատական աշխատանքների արդյունքից է 
մեծ մասամբ պայմանավորված կրթական հաստատություններում էկոլո-
գիական կրթության որակը: Ստորև ներկայացնենք վերը նշված բնույթի 
հարցերը. 

Էքսկուրսիաներ գնալիս երեխաները օգնո՞ւմ են հավաքել թափած 
աղբը հարցին 75%ը պատասխանել է այո, 20%ը` մասամբ, 5%ը` ոչ։ 

Աշակերտները մասնակցո՞ւմ են դասասենյակի ծաղիկների խնամ-
քին հարցին 40%ը պատասխանել են այո,33%ը` մեծ մասը մասնակցում 
են, 27%ը`ոչ։ 

Եթե փողոցում քայլելիս Ձեր աշակերտներից մեկը աղբ թափի, ի՞նչ 
կանեք հարցին 80%ը պատասխանել են հանգիստ կբացատրեմ, 15%ը` 
կստիպեմ, որ աղբարկղը գցի, 5%ը` կզայրանամ։ 

Այստեղից պարզ է դառնում, որ ուսուցիչների մեծ մասը իրենց կա-
տարած աշխատանքը բարձր են գնահատում: Աղբ հավաքելիս չեն վրդով-
վում, երեխաները աղբահանությանը մասնակցում են, և անգամ փողո-
ցում քայլելիս ուսուցիչը հետևողական է աշակերտի էկոլոգիական 
դաստիարակությանը: Սակայն կարող ենք նշել, որ գոյություն ունի մի 
ստվար զանգված, ում չի հետաքրքրում էկոլոգիական կրթությունը, 
ովքեր դասասենյակում ծաղիկներ չունեն, ովքեր դեռ զայրանում են աշա-
կերտների վրա` բացատրելու փոխարեն, ովքեր տնտեսության զարգա-
ցումը գերադասում են Երկրի էկոլոգիական վիճակից և այլն: Հարցա-
թերթիկի լրացմանը մասնակցել են ՀՀ ուսուցիչների շատ փոքր զանգված, 
և հետևաբար մեր կիրառած հարցաթերթի երեսուն տոկոսի բացասական 
արդյունքը լայնամասշտաբ ուսումնասիրության ժամանակ կարող է դառ-
նալ քառասուն, հիթսուն... Սա արդեն գերխնդիր է: 

Պարզել ենք ուսուցիչների իմացությունը էկոլոգիական կրթության 
շրջանակներում: 

Ո՞ր տարիքից պետք է երեխայի մոտ ձևավորել հարգանք դեպի 
բնությունը հարցին 59%-ը պատասխանել է ծնված օրից, մնացածը նշել 
են 2, 5, 7, 6 տարեկանից։.  

Անձի էկ համար մեծ ազգեցություն ունի … 65%-ը պատասխանել է 
ընտանիքը, 26%-ը` շրջապատը, 5%-ը` ՏՏ ոլորտը, 4%-ը` դպրոցը։ 

Վերջինիս պատասխանը գոհացուցիչ չէ, քանի որ բոլորը առանձ-
նացրել են մեկ խումբ։ Համալիրություն ոչ ոք առաջ չի քաշել։ Եվ քանի որ 
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երեխային պետք է ծնված օրից դաստիարակել սեր դեպի բնությունը նշա-
նակում է, որ ընտանիքի դերը կարևորվում է։ Ընտանիքն էլ պետք է դպրո-
ցից, ՏՏ ոլորտներից գիտելիք ունենա, որը պետք է փոխանցի երեխային։ 
Իսկ ահա շրջապատի ազդեցությունը միշտ էլ գերակա է։ Սրանից բխում 
է, որ բոլոր տարբերակներում էլ ազդեցությունը նկատելի է։ Այս հարցի 
պատասխանը գոհացուցիչ չէր։ Կարող ենք նշել, որ ուսուցիչներն ունեն 
նաև ինքնակրթության, վերապատրաստումների և տեսական գիտելիք-
ների համալրման կարիք։ 

Իսկ ահա էկոլոգիային վերաբերող տոների մասին քաջատեղյակ են: 
Տոներից նշել են` Երկիր մոլորակի, Բերքի, Բնապահպանների, Օթերևու-
թաբանության, Միջուկային զենքի, Անտառների պաշտպանության 
միջազգային օրերը:  

Վերջին հարցով ուսումնասիրել ենք դպրոցների համագործակցութ-
յունը ՏԻՄ-երի, ՀԿ-ների հետ. 

ՏԻՄ-երը, համայնքապետարանները մասնակցո՞ւմ են դպրոցներում 
էկոլոգիական կրթությանը նպաստող աշխատանքներին հարցին 40%ը 
պատասխանել է տեղյակ չեմ, 30%ը` մասամբ, 20%ը` այո, 10%ը` ոչ։ 

Պատասխաններից հետևում է, որ էկոլոգիական կրթությամբ միայն, 
կամ մեծամասամբ մտահոգված են կրթական հաստատությունները: 
Սակայն իշխանությունների, հասարակական կազմակերպությունների 
համագործակցության դերը և կարևորությունը մեծ է կրթական հաստա-
տություններում, որի բացթողումները կրկին ակնհայտ են:  

Այսպիսով՝ պարզ դարձավ, որ ռազմավարությունը այնումենայնիվ 
անհրաժեշտ է, և առավել անհրաժեշտ է թղթի վրա գրվածը ի կատար 
ածել, քանի որ երկու տարվա ընթացքում ոչ մի դրական փոփոխություն 
չի նկատվել: Ուստի պետք է մշակել համաշխարհային ասպարեզում 
հստակ նպատակ և հստակ քայլերի տեխնոլոգիա, որպեսզի էկոլոգիա-
կան կրթության գլոբալ խնդիրը վերջապես ստանա իր լուծումը: Պետք է 
այնպես անել, որ ուսուցման միջոցով երեխաների մեջ ձևավորել 
էկոլոգիական վարքագիծ։ 

Ուսումնասիրելով էկոլոգիական կրթության համակարգը ՀՀ դպրոց-
ներում, եկանք այն եզրակացության, որ Էկոլոգիական կրթությունը գտն-
վում է անուշադրության վիճակում, վերահսկողություն չի իրականաց-
վում, , , , ուսուցիչները ունեն գիտելիքների սակավաթիվ պաշար,,,, ուսումնա-
կան հաստատությունները էկոլոգիական կրթությանը վերաբերող ար-
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տադասարանական աշխատանքներ մասամբ են իրականացնում, պետա-
կան իշխանությունները չեն համագործակցում կրթական հաստատութ-
յունների հետ էկոլոգիական կրթության շրջանակներում, Երկիր մոլորա-
կը գնալով կանգնում է էկոլոգիական ճգնաժամի առջև։ Վերջիններիս 
լուծումը գերխնդիր է և միայն երկարատև ու աշխատատար գործողու-
թյունների արդյունքում կարող է լուծում ստանալ։ 

Առաջարկություններ 
▪ Ուսուցիչների շրջանակում իրականացնել վերապատրաստումներ 
(բնապահպանների կողմից) էկոլոգիական կրթության բարելավ-
ման ուղղությամբ,    

▪ Իրականացնել մեծամասշտաբ` հանրապետական մրցումներ, 
«Ամենամաքուր դպրոցը», խորագրով («Ամենամաքուր քաղաք» 
մրցման օրինակով),    

▪ Դպրոցներին կից լինեն հողատարածքներ, որոնց մշակմամբ զբաղ-
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ПОЛОЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕПОЛОЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕПОЛОЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕПОЛОЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ    
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среда, человек, общее образование, личность, обучение. 
В статье представлены вопросы о проблемах, приемах и методах, 

особенностях реализации экологического образования в школах, в 
частности, о существующих проблемах экологического образования, 
пробелах и неэффективном функционировании контрольных механизмов. 
Цель исследования – изучить положение ЭО в школе. В результате 
исследования выяснилось, что в 2018-2020 годах экологическое образо-
вание в школе находится в плачевном состоянии. Проблеммного, 
ирешениенепростоеидолгосрочное. 
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The article presents questions about the problems, tricks and methods, 

peculiarities of implementation of ecological education in schools, in particular, 
about the existing problems of ecological education, shortcomings and 
ineffective functioning of control mechanisms. The aim of the research is to 
study the EE position in the school. As a result of the study, it turned out that 
in 2018-2020, environmental education in the school is in a deplorable state. 
There are many problems, and the solution is difficult and long-term. 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԵՐԻՏԱՍԱՐԴԵՐԻՏԱՍԱՐԴԵՐԻՏԱՍԱՐԴ    ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՄԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՄԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՄԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՄ    ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ    
ԱՌԱՋԱՑՄԱԱՌԱՋԱՑՄԱԱՌԱՋԱՑՄԱԱՌԱՋԱՑՄԱՆՆՆՆ    ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ    

    
ԱնժելաԱնժելաԱնժելաԱնժելա    ՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյան    

ՎՊՀ, Սոցիալական մանկավարժություն, 4-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ մ. գ. թ., դոցենտ ՍՍՍՍ....    ԲեժանյանԲեժանյանԲեժանյանԲեժանյան 

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . երիտասարդ ընտանիք, կոնֆլիկտ, հուզական 

գրավչություն, ամուսնալուծություն, միջուկային էգալիտար ընտանիք: 
 

«Ազգերի զորությունը ընտանիքի մեջ է: Զորավոր է այն ազգը,  
որն ունի զորավոր ընտանիք, սիրով, միությամբ, առաքինի և  

հավատարիմ կենակցությամբ ապրող ընտանիքներ»: 
Գրիգոր Մուրացան 

 
 Ընտանիքը քաղաքակրթության արդյունք է, իսկ ավելի շուտ` հիմ-

նադիր: Ընտանիքը հասարակության զարգացման կարևորագույն սոցիա-
լական և տնտեսական աղբյուր է: Այն գլխավոր հասարակական հարս-
տության` մարդու վերարտադրողն է: Անձը, ծնվելով որպես կենսաբանա-
կան էակ, հայտնվում է սոցիալական միջավայրում, ուր նրա վրա միաժա-
մանակ տարբեր գործոններ են ազդում: Երեխան, լույս աշխարհ գալով 
թույլ և անպաշտպան, ունի օգնության կարիք: Եվ նա այդ օգնությունն 
ստանում է իր անմիջական շրջապատից, իրեն սիրող և սպասող ծնողնե-
րից: Երեխայի կյանքում առաջին շփումը կատարվում է ծնողների հետ, 
ովքեր իրենց սիրով, ջերմությամբ, ճիշտ վերաբերմունքով նրան նախա-
պատրաստում են կյանքի և աշխատանքի համար: Ավանդաբար դաս-
տիարակության գլխավոր ինստիտուտ է հադիսանում ընտանիքը: Այն, 
ինչ երեխան ձեռք է բերում մանկության շրջանում, ամրապնդվում և 
պահպանվում է նրա մոտ հետագա ամբողջ կյանքի ընթացքում: Այստեղ 
տեղին է հիշել Յան Ամոս Կոմենսկու խոսքերը. «Մարդու մեջ միայն հու-
սալի և հաստատուն է այն, ինչ նրա մեջ ներծծել են կյանքի առաջին 
տարիներին»: 

Ընտանիքի` որպես դաստիարակչական ինստիտուտի կարևորութ-
յունն այն է, որ այնտեղ երեխան անց է կացնում իր կյանքի մեծ մասը, և 
անձնավորության վրա ներգործության տևողությամբ ոչ մի դաստիարակ-
չական ինստիտուտ չի կարող համեմատվել ընտանիքի հետ: Անհրաժեշտ 
է հաշվի առնել այն, որ ընտանեկան կյանքն ունի իր արտաքնապես 
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երևացող և գաղտնի կողմերը, և դժվար է միանշանակ սահմանել կամ 
բնորոշել տվյալ ընտանիքը` ելնելով նրա արտաքին բնութագրիչներից: 
Ընտանիքը, որպես այդպիսին, ունի զարգացման երկարատև պատ-
մություն և դարերի ընթացքում բազում փոփոխությունների է ենթարկվել` 
ելնելով հասարակական գիտակցությունից և ժամանակի պահանջներից: 
Սակայն որքան էլ ընտանիքը փոփոխվել է, այն երբեք չի կորցրել իր դերն 
ու նշանակությունն անձի կյանքում: Այսօր էլ, երբ հասարակությունը բա-
զում փոփոխություններ է կրում, այն շարունակում է մնալ պետության 
կայունության հիմքը: 

Ընտանիքը փոքր սոցիալական խումբ է, անձնական կենցաղի կազ-
մակեպման լավագույն ձև` հիմնված ամուսնական և բարեկամական կա-
պի վրա, ինչպես նաև ամուսնու և կնոջ, երեխաների և ծնողների, միասին 
բնակվող բարեկամների միջև փոխհարաբերությունների վրա: Առանձ-
նացնում են ընտանիքի բազում տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 
իր առանձնահատկությունները և խնդիրները: Ընտանիքի այս կամ այն 
տեսակին պատկանելը միշտ իր դրական կամ բացասական ազդեցութ-
յունն է թողնում երեխայի սոցիալականացման գործընթացի, երեխայի 
զարգացման վրա:  

Համաձայն փիլիսոփայական բառարանի` «Ընտանիքը հասարակու-
թյան բջիջն է, սեփական կենցաղի կազմակերպման կարևո-րագույն ձև, 
որը հիմնված է ամուսնական կապի և բարեկամական հարա-բերություն-
ների վրա, ինչպես նաև ամուսնու և կնոջ, երեխաների և ծնող-ների, 
եղբայրների և քույրերի, այլ բարեկամների միջև բազմակողմանի հարա-
բերությունների վրա, ովքեր ապրում են միասին, մեկ տանիքի տակ և վա-
րում են միասնական տնտեսություն» [3, 61]: 

Ելնելով այս բնորոշումից` կարելի է ենթադրել, որ ընտանիքը բարդ, 
բազմասպեկտ հանրություն է, որում գերակայում են 4 բնորոշումներ. 

1. ընտանիքը հասարակության բջիջն է, 
2. ընտանիքը կենցաղի կազմակերպման կարևորագույն միջոց է, 
3. ընտանիքը ամուսնական կապ է, 
4. ընտանիքը ամուսինների և բարեկամների միջև բազմակողմանի 

կապ է: 
Ժամանակակից պայմաններում սոցիալ-տնտեսական և արժեմ-

շակութային փոխհարաբերութուններն անմիջականորեն ազդում են ըն-
տանիքի վրա՝ նրան դարձնելով այդ փոխհարաբերությունների կրողը: 

Երիտասարդ ընտանիքը ամուսնական զույգ է՝երեխաներով կամ 
առանց երեխաների, որի տևողությունը մինչև 5 տարի է և ամուսինների 
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տարիքը չի գերազանցում 30-ը: Վերջին տարիներին նմանատիպ 
ընտանիքների քանակը աճում է, իսկ ամուսինների գերակայող տարիքը 
21-24 տարեկաննէ [5, 279]: 

Շատ կարևոր է ուսումնասիրել ընտանեկան հարաբերություններում 
առաջացող կոնֆլիկտները: Բ. Մ. Ռեբուսը կոնֆլիկտը բնութագրում է 
որպես «մարդկանց գիտակցության մեջ միմյանց հանդեպ հակադարձ 
ուղղված և անհամատեղելի միտումների բախում` կապված բացասական 
սուր հուզական ապրումների հետ»: 

Ի տարբերություն Ռեբուսի` Ա. Մ. Ստոլյարենկոն կոնֆլիկտը բնու-
թագրում է ոչ թե բախում, այլ հակասություն. «Կոնֆլիկտը երկու մարդ-
կանց միջև սուր և դժվար լուծվող հակասությունն է, որը բնութագրվում է 
հակամարտությամբ, հակասող կողմերի կողմից ուժեղ միջոցների 
փոխադարձ կիրառմամբ` հակառակ կողմին հաղթելու նպատակով» 
[6, 144]: 

Երիտասարդ ամուսինների հարաբերություններում խնդիրներ և 
կոնֆլիկտներ կարող են առաջանալ հետևյալ դեպքերում. 

1. Աղոտ պատկերացումներն իրական ամուսնական կյանքի մասին. 
Խնդիրն այն է, որ որոշ երիտասարդների մոտ ընտանիքի մասին ունեցած 
պատկերացումները չեն համապատասխանում իրականությանը. Դրանք 
իդեալականացված են: Երիտասարդների կարծիքով ամուր և կայուն ըն-
տանիքի հիմքը միայն սերն է: Իրականում միայն սերը չի կարող երաշ-
խավորել ընտանիքի ամրությունն ու կայունությունը: Կարևոր հան-
գամանք է այն, թե ինչ չափով է զույգը ծանոթ և պատրաստ կատարելու 
իր պարտականությունները, պատասխանատվություն կրելու ընտանիքի 
մյուս անդամների համար, հաղթահարելու ամուսնական կյանքում 
առաջացող դժվարությունները և լուծելու մի շարք այլ խնդիրներ: 

2. Զուգընկերոջ նկատմամբ հետաքրքրության անկումը. ներդաշնակ, 
երջանիկ ամուսնական հարաբերությունները բնութագրվում են որպես 
բարիդրացիական հարաբերություններ՝ ընդհանուր հետաքրքրություննե-
րով, ապրումակցման ընդունակությամբ, հանդուրժողականությամբ, 
ներողամտությամբ, մեծահոգությամբ: Այն դեպքում, երբ ամուսինները 
գտնվում են զարգացվածության տարբեր մակարդակներում, չունեն 
նշված որակները, հոգեբանորեն համատեղելի չեն, ապա խոսք անգամ չի 
կարող լինել փոխըմբռնման և համերաշխ ընտանիքի մասին: Ապացուց-
ված է, որ կոնֆլիկտների հիմնական պատճառը զուգընկերոջ մտադրու-
թյունների, գործողությունների, վարքի սխալ ըմբռնումն ու մեկնաբանու-
թյունն է: 
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3. Սեռական պահանջմունքի անբավարարվածությունը. Սեռական 
ոլորտում առկա խնդիրերի հիմնական պատճառը կնոջ և տղամարդու 
հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական գիտելիքների, միմյանց առանձնա-
հատկությունների, ինչպես նաև սեռական հարաբերությունների վերա-
բերյալ գիտելիքների պակասն է: Տգիտությունն ու անտեղյակությունը 
առաջ են բերում բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են հարաբե-
րությունների վերջնական քայքայմանը: 

4. Կնոջ և տղամարդու անհամապատասխանությունը հոգեբանական 
տեսանկյունից. Երկու անձանց համատեղ կյանքը հնարավոր է միայն այն 
դեպքում, երբ նրանք հոգեբանորեն համատեղելի են: Հոգեբանական 
համատեղելիությունը դրսևորվում է գիտելիքների, արժեհամակարգի, 
աշխարհայացքի, հետաքրքրությունների, բնավորության, խառնվածքի և 
նույնիսկ ճաշակի մեջ:  

5. Երիտասարդ զույգերի ընտանեկան հարաբերությունների կառուց-
ման ընթացքում ծնողների ներգրավվածությունը, որը հաճախ կարող է 
քայքայիչ ազդեցություն ունենալ:  

Երիտասարդ ընտանիքում խնդիրներ կարող են առաջանալ երեխայի 
ծնվելու հետ կապված: Երեխայի ծնունդը փոխում է ընտանեկան ենթա-
համակարգերի բաղադրությունը, վերակազմավորում է նրանց հարա-
բերությունները [2, 67]: 

Երիտասարդ ընտանիքում խնդիրների, տարաձայնությունների, 
ամուսինների լարված փոխհարաբերությունների պատճառը հանդի-
սանում է նաև խանդը, որը կարելի է անվանել սիրո ուղեկից: Դա բերում է 
անհանգստություն, կասկած, նախանձ, զայրույթ և հոգեկանցավ: Խանդը 
հաճախ բնորոշ է կասկածելի, անվստահելի մարդկանց, ովքեր ամենուր 
տեսնում են խաբեություններ: Երբ ամուսինը կամ կինը խանդում է, 
հաճախակի սկանդալներ է սարքում` փորձելով դադարեցնել զուգընկե-
րոջ բոլոր հնարավոր շփումները այլ մարդկանց հետ:  

Ավանդական ընտանիքներում հիմնական միտումն է՝ պահպանել 
նախորդ սերունդների ապրելակերպը և նրանց բնորոշ սոցիալական 
դերերը: Ավանդաբար ձևավորված ու կայունացած սոցիալական կարգա-
վիճակներն ու դերերը, արժեքային համակարգը և վարքի նորմերը 
անհրաժեշտ է համարվում պահպանել և փոխանցել հաջորդ սերունդ-
ներին՝ ինչ գնով էլ ուզում է լինի: 

Ժամանակակից միջուկային /նուկլեար//// էգալիտար ընտանիքներում 
ավանդական արժեքները մեծ չափով կորցնում են իրենց նշանա-
կությունը: Խիստ թուլանում է նաև նախորդ սերունդների հեղինա-
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կությունը: Այդտեղ գլխավորը համարվում է սեփական հնարավորու-
թյունների և նպատակների իրականացումը, ինքնուրույն գործելու 
մոտիվացիան, և ծագում է մի շատ կարևոր խնդիր, որի լուծմանը քննա-
դատորեն տրամադրված այդ երիտասարդները միշտ չէ, որ պատրաստ 
են լինում. դա անհամապատասխանությունն է երիտասարդների հավակ-
նությունների և իրական հնարավորությունների, անկախության ձգտման 
և պատասխանատվության զգացման մակարդակների միջև [4, 131]: 

Ամուսնական կոնֆլիկտների հետևանքներից մեկը ամուսնալու-
ծությունն է: Ամուսնալուծությունն այն հանգամանքի իրավաբանական 
հավաստումն է, որ ամուսնությունը դադարում է գոյություն ունենալուց 
[1, 268]: 

Այն խնդիրները, որոնք յուրաքանչյուր երիտասարդ ընտանիք պետք 
է լուծի իր զարգացման գործընթացում, ներառում է հետևյալը. 

� Տնտեսական կայունության և նյութականի ձեռքբերում, բարեկե-
ցության ապահովում:   

� Երեխայի ծննդյան և դաստիարակության, ընտանիքի անդամների 
միջևհարաբերությունների, ընտանեկան կոնֆլիկտների և այլնի 
հետ կապված իրազեկության բարձացում: 

� Երեխա սպասելու և ունենալու հետ կապված սթրեսի հաղթա-
հարում: 

� Ընտանիքում երեխայի դաստիարակության հիմնական ուղիների, 
մեթոդների, հմտությունների յուրացում: 

� Գործունեության ձևավորում ինչպես ընտանեկան հարաբերութ-
յուններում, այնպես էլ այլ ընտանիքի և ամբողջ հասարակության 
հետ երիտասարդ ընտանիքի հարաբերություններում:  

Երիտասարդ ընտանիքներում կոնֆլիկտների առաջացման պատ-
ճառները պարզելու համար կիրառել ենք Ս. Ա. Բելոռուսովայի կողմից 
ստեղծված «Նամակ ամուսնուս(կնոջս) մասին» մեթոդիկան, զրույցի և 
հարցման մեթոդները: Փորձը կատարել ենք 34 երիտասարդ ընտանիքի 
զույգերի հետ: Մեթոդիկան թույլ է տվել բացահայտել ամուսինների 
պատկերացումները միմյանց նկատմամբ, վերաբերմունքը ամուսնական 
կյանքին, ինչպես նաև ամուսնական հարաբերություններումառկա դժվա-
րություններն ու խնդիրները: 

Փորձարարական աշխատանքների վերլուծության արդյունքում 
պարզ դարձավ, որ ներկայումս երիտասարդ ընտանիքներում զույգերի 
40%-ը խուսափում է բարձրաձայնել իրենց խնդիրների ու առկա կոնֆ-
լիկտների մասին՝ ներկայացնելով, որ իրենց մոտ ամեն ինչ իդեալական է: 
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30%-ի մոտ ընտանեկան կոնֆլիկտներ առաջանում են զույգե-րի՝ 
ընտանեկան կյանքի մասին թյուր պատկերացումներ ունենալու, միմյանց 
հանդեպ պարտականությունների թերի իմացության պատճառով: 15%-ի 
մոտ արտահայտվում է ամուսիններից մեկի կողմից անընդհատ դրսևոր-
վող խանդի պատճառով, 10%-ի մոտ՝ նյութական, ֆինանսական խնդիր-
ների պատճառով, 3%-ի մոտ՝ ամուսիններից մեկի բծախնդիր ու տագնա-
պային բնավորության պատճառով, 2%-ի մոտ՝ ընտանեկան հարցերում 
ծնողների ներգրավվածության պատճառով:  

Այսպիսով, ընտանիքում ամուսինները պետք է ցուցաբերեն իմաս-
տություն, համբերություն, անտեսեն սեփական կարիքները, հավակ-
նությունները և եսասիրությունը,կոնֆլիկտային իրավիճակում դրսևորեն 
միասնականություն, միմյանց զիջելու, հասկանալու կարողություն: 
Նրանց միջև պետք է լինի սեր և հարգանք: 

Ընտանեկան կոնֆլիկտներից խուսափելու համար առաջարկում ենք 
հետևյալ կանոնները.  

1. Հարգե´ք միմյանց: 
2. Մի´ պարտադրեք ձեր տեսակետները: 
3. Մի´ ստորացրեք, մի´վիրավորեք միմյանց: 
4. Ձգտե´ք միմյանց մեջ տեսնել դրականը: 
5.Վերահսկե´ք ձեր պահվածքը, հաշվի´ առեք միմյանց տրամադ-

րությունը: 
6. Ինքնաքննադատաբար գնահատե´ք ձեր գործողությունները: 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Կրավչենկո Ա. Ի., Սոցոլոգիա, Երևան 2004, 386 էջ: 
2. Հարությունյան Ն., Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվու-
թյուն, Երևան, Ուրարտու համալսարան, 2016, 183 էջ: 

3. Բեժանյան Ս., Հայկական ընտանիքը և նրա սոցիալ-հոգեբանա-
կան առանձնահատկությունները, Մխիթար Գոշ Գիտական և 
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ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ    
    

Анжела ПаремузянАнжела ПаремузянАнжела ПаремузянАнжела Паремузян    
ВГУ,Социальная педагогика, 4-ый курс 

 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    молодая семья, конфликт, эмоциональная 
привлекательность, развод, нуклеарная эгалитарная семья 

Для выяснения причин конфликтов в молодых семьях мы 
использовали методику ՙՙПисьмо о муже (жене)՚՚՚, созданная С. А. 
Белорусовои ̆, приемыбеседыизапросы. Мы провели эксперимент с 35 
молодыми парами, в результате которого пришли к выводу, что основными 
причинами конфликтов в молодых семьях являются неправильные 
представления пар о семейной жизни, незнание обязанностей друг друга, 
ревность, постоянно выражаемая одним супругом, материальная, 
финансовая. проблемы. 

 
 
 
 

CAUSES CAUSES CAUSES CAUSES OF CONFLICT IN YOUNG FAMILIESOF CONFLICT IN YOUNG FAMILIESOF CONFLICT IN YOUNG FAMILIESOF CONFLICT IN YOUNG FAMILIES    
    

Angela ParemuzyanAngela ParemuzyanAngela ParemuzyanAngela Paremuzyan    
VSU, Social pedagogy, 4th course 

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    young family, conflict, emotional attractiveness, divorce, 

nuclear egalitarian family 
To find out the causes of conflicts in young families, we used the 

methodology “Letter about my husband (wife)” created by S. A. Belorusova, the 
methods of conversation and inquiry. We conducted the experiment with 35 
young couples, as a result of which we came to the conclusion that the main 
causes of conflicts in young families are: couples having misconceptions about 
family life, lack of knowledge about each other, jealousy constantly expressed 
by one spouse, material, financial problems. 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ՀԱՐՑԸՀԱՐՑԸՀԱՐՑԸՀԱՐՑԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՄԵԾՄԵԾՄԵԾՄԵԾ    ՏԵՐՈՒԹՅՈՏԵՐՈՒԹՅՈՏԵՐՈՒԹՅՈՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՒՆՆԵՐԸՒՆՆԵՐԸՒՆՆԵՐԸ    1921192119211921----1923 1923 1923 1923 ԹԹԹԹԹԹԹԹ. 

ՎոլոդյաՎոլոդյաՎոլոդյաՎոլոդյա    ԱփինյանԱփինյանԱփինյանԱփինյան    
ՎՊՀ , Պատմություն, 

 մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.թ., դոցենտ ՅուՅուՅուՅու. . . . ՂուլյանՂուլյանՂուլյանՂուլյան 

 
    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    Հայկական հարց, Մոսկվայի պայմանագիր, 

Լոնդոնի կոնֆերանս, Լոզանի կոնֆերանս, «Հայկական օջախ», Անդրկով-
կաս, Խորհրդային Ռուսաստան, Թուրքիա, Սևրի պայմանագիր 

 Մոսկվայի ռուս-թուրքական երկրորդ կոնֆերանսն անցկացվել է 
1921 թվականի փետրվարի 26-ից մինչև մարտի 16-ը, Քեմալական Թուր-
քիայի և խորհրդային հանրապետությունների միջև հարաբերությունները 
կարգավորելու նպատակով։ 

 Խորհրդաժողովում ՌՍՖԽՀ-ն ներկայացնում էին արտգործժողկոմ 
Գ. Չիչերինը և կենտգործկոմի անդամ Ջելլալեդդին Կորքմասովը: Թուր-
քական պատվիրակությունը ներկայացնում էին նախարարներ՝ Յուսուֆ 
Քեմալ բեյը, Ռիզա Նուրի բեյը և ՌՍՖԽՀ-ում Թուրքիայի լիազոր դեսպան 
Ալի Ֆուադ փաշան [1, 145]: 

 1921թ. մարտի 16-ին ռուս-թուրքական կողմերի միջև կնքվում է 
«Բարեկամության և եղբայրության» մասին պայմանագիր: Պայմանագիրը 
բաղկացած էր նախաբանից, 16 հոդվածներից և 1 հավելվածից` A, B, C 
մասերով: Վերընշված պայմանագիրի հակահայկական պայմանագրով 
Թուրքիային անցան ոչ միայն Կարսի մարզը, այլև Սուրմալուի գավառը: 
Ինչ վերաբերում է Արևմտյան Հայաստանին, ապա այդ հարցը նույնիսկ 
չարծածվեց: Խորհրդաժողովի որոշումների մասին հայկական պատվի-
րակությունը իմացավ միայն հետին թվով: Պայմանագրի գլխավոր հոդ-
վածներից առաջինը իր մեջ ներառում էր 3 բաղադրիչ: Կողմերը համա-
ձայնում են չճանաչել ոչ մի հաշտության պայմանագիր և միաջազգայն 
ակտ, որն ուղղված է կողմերից մեկի դեմ և չի ճանաչվել վերջինիս կող-
մից: Երկրորդ պարբերության մեջ ամրագրվում էր. «Թուրքիա հասկա-
ցության տակ ճանաչվում էին Կ.Պոլսի օսմանյան խորհրդարանի կողմից 
մշակված և հռչակված 1920թ. հունվարի 28-ի թուրքական Ազգային 
ուխտի մեջ մտնող տարացքները»:    Երրորդ հատվածը ընդհանուր կերպով 
Թուրքիայի հյուսիս արևելյան սահմանը [1, 190]: 

 Մոսկվայի պայմանագրի երկրորդ հոդվածը վերաբերում էր 
Բաթումի խնդրին: Այն լուծվեց Վրաստանի օգտին՝ չնայած «Ազգային 
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ուխտով» Բաթումը մտնում էր թուրքական պահանջների ցանկում: 
Հայաստանի համար առավել ճակատագրական հոդվածներից էր պայմա-
նագրի երրորդ հոդվածը, որն ամբողջությամբ վերաբերում էր 
Նախիջևանի մարզի կարգավիճակին և սահմանագծի հարցերի կարգա-
վորմանը: Նախիջևանի մարզը 1920 թ. աշնանից ռազմակալված էր Թուր-
քիայի կողմից: «Նախիջևանի մարզը սույն պայմանագրի հավելվածում 
նշված սահմաններում կկազմի ինքնավար տարածք Ադրբեջանի խնա-
մակալության ներքո, պայմանով, որ Ադրբեջանը սույն խնամակալութ-
յունը չի զիճի մի երրորդ պետության»: Երրորդ պետություն ասելով, 
անշուշտ, նկատի էր առնվում Հայաստանը [1, 190-191]: 

 Այսպիսով, Մոսկվայի պայմանագրով առաջին երեք հոդվածներով և 
հավելվածներով, որոշվում էր թուրք-անդրկովկասյան սահմանագիծը, 
ինչպես նաև Բաթումի ու Նախիջևանի կարգավիճակները: Մոսկվայի 
պայմանագրին ուժ տալու, միջազգային իրավունքի նորմերին համապա-
տասխանեցնելու նպատակով ձևակերպվեց 15-րդ հոդվածը, որը պար-
տավորեցնում էր Ռուսաստանին քայլեր ձեռնարկելու, որպեսզի Անդր-
կովկասյան հանրապետությունները իրավականորեն ճանաչեն Մոսկ-
վայի պայմանագրի սահմաններն ու պայմանները: Դրա համար անհրա-
ժեշտ էր նույնաբնույթ պայմանագիր կնքել Թուրքայի և Անդրկովկասյան 
հանրապետությունների միջև [2, 731]:  

 Մոսկվայի պայմանագրից շուրջ 7 ամիս անց կնքվում է Կարսի պայ-
մանագիրը: Կարսի պայմանագիրը կնքվել է 1921 թ.-ի հոկտեմբերի 13-ին` 
մի կողմից` Ադրբեջանական, Հայկական և Վրացական ԽՍՀ-ների, մյուս 
կողմից՝ Թուրքիայի միջև՝ ՌԽՖՍՀ մասնակցությամբ: Դրան նախորդել է 
Կարսի խորհրդաժողովը (1921 թ-ի սեպտեմբերի 26 -հոկտեմբերի 13-ը)՝ 
դարձյալ ՌԽՖՍՀ ներկայացուցչի մասնակցությամբ: Կարսի պայմա-
նագիրը գրեթե նույնությամբ կրկնում է 1921 թ-ի մարտի 16-ի Մոսկվայի 
խորհրդա-թուրքական պայմանագրի դրույթները: Անդրկովկասի խորհր-
դային հանրապետություններին հնարավորություն չէին տվել մասնակ-
ցելու բանակցություններին, որովհետև նրանք Թուրքիայի հետ կնքելու 
էին առանձին պայմանագրեր: Մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ հոդվածով` 
Ռուսաստանը պարտավորվում էր անդրկովկասյան հանրապետություն-
ների նկատմամբ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի նրանց և Թուրքիայի միջև 
կնքվելիք պայմանագրերում անպատճառ ճանաչվեն Մոսկվայի պայմա-
նագրի այն հոդվածները, որոնք վերաբերում են առանձին հանրապե-
տություններին: Պայմանագրի ստորագրումից առաջ հրավիրված Կարսի 
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խորհրդաժողովի նպատակը Թուրքիայի և Անդրկովկասի հանրա-
պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորումն էր: ՀԽՍՀ-ից 
խորհրդաժողովին մասնակցում էին Ասքանազ Մռավյանը (արտաքին 
գործերի ժողկոմ, պատվիրակության նախագահ), Պողոս Մակինցյանը 
(ներքին գործերի ժողկոմ), ՎԽՍՀ-ից՝ Շալվա Էլիավան (ռազմական և 
ծովային գործերի ժողկոմ), Ալեքսանդր Սվանիձեն (արտաքին գործերի և 
ֆինանսների ժողկոմ), Ադրբեջանական ԽՍՀ-ից՝ Բեհբուդ Շահթախթինս-
կին (պետական վերահսկողության ժողկոմ, պատվիրակության նախա-
գահ), և ՌԽՖՍՀ ներկայացուցիչ Յակով Գանեցկին: Թուրքական կողմը 
ներկայացնում էին Քյազիմ Կարաբեքիր փաշան (Արևելյան ռազմաճա-
կատի հրամանատար, պատվիրակության նախագահ), Վելի բեյը, 
Մուխթար բեյը, Մեմդուհ Շևքեթ բեյը (Ադրբեջանում Թուրքիայի լիազոր 
ներկայացուցիչ) [1, 257-258]:  

Կարսի պայմանագիրը բաղկացած է ներածությունից, 20 հոդվածից և 
3 հավելվածից: 1-ին հոդվածով ուժը կորցրած էին համարվում բոլոր այն 
պայմանագրերը, որոնք կնքվել էին պայմանավորվող կողմերի տարածք-
ներում անցյալում ինքնիշխան կառավարությունների միջև. դրանով 
չեղյալ էր համարվում նաև Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը (1920 թ.-ի 
դեկտեմբերի 2-3): Չեղյալ էին համարվում (բացառությամբ Մոսկվայի 
ռուս-թուրքականի) այն պայմանագրերը, որոնք կնքվել էին երրորդ 
պետության հետ և վերաբերում էին Անդրկովկասի հանրապետություն-
ներին: 2-րդ հոդվածով, որն առանձնապես կարևոր էր Թուրքիայի 
համար, կողմերը չէին ճանաչում «բռնի ուժով» պարտադրված ոչ մի պայ-
մանագիր կամ միջազգային այլ ակտ. դա նշանակում էր, որ Խորհրդային 
Հայաստանը չի ճանաչում 1920 թ.-ի օգոստոսի 10-ի Սևրի հաշտության 
պայմանագիրը: Թուրքիայի և Անդրկովկասի հանրապետությունների 
միջև սահմանը որոշվում էր 4-րդ հոդվածով (ներկայիս սահմանը 
Թուրքիայի հետ): 5-րդ հոդվածով Թուրքիայի, Ադրբեջանական և Հայկա-
կան ԽՍՀ-ների կառավարությունները համաձայնում էին Նախիջևանի 
մարզը` որպես ինքնավար տարածք, հանձնել Ադրբեջանի խնամակալու-
թյանը: 6-9-րդ հոդվածները վերաբերում էին Թուրքիայի և Վրաստանի 
փոխհարաբերություններին, համաձայն որոնց` Թուրքիան Բաթում 
քաղաքի ու մարզի նկատմամբ ինքնիշխանության իրավունքը զիջում էր 
Վրաստանին՝ պայմանով, որ տեղական բնակչությունն օգտվի լայն 
ինքնավարությունից, իսկ Թուրքիային իրավունք վերապահվի օգտվելու 
Բաթումի նավահանգստից՝ առանց դրա համար հատուկ հարկ վճարելու 
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(հոդված 6): 10-րդ հոդվածով կողմերը պարտավորվում էին թույլ չտալ 
իրենց տարածքներում այնպիսի կազմակերպությունների կամ խմբերի 
գոյությունը, որոնք պայմանավորվող մյուս կողմի դեմ պայքարի նկատակ 
ունեն: Վերջին՝ 20-րդ հոդվածով նախատեսված էր, որ պայմանագիրը 
ենթակա է վավերաց-ման, և վավերագրերը կփոխանակվեն Երևանում` 
1922 թ.-ի սեպտեմբերի 11-ին: Մնացած հոդվածներով որոշվում էին 
կողմերի քաղաքացիների իրավական կացությունը միմյանց տարածքնե-
րում, զիջվող տարածքների բնակչության տեղափոխման իրավունքը, 
սահմանվում էին ռազմա-գերիների ու գաղթականների փոխանակման 
կարգը, առևտրական հարաբերություններ հաստատելու և այլ հարցեր: 
Կարսի պայմանագրով Խորհրդային Հայաստանին պարտադրվեց ընդու-
նել և ճանաչել սեփական տարածքների` Կարսի մարզի ու Սուրմալուի 
գավառի (մոտ 24 հզ. կմ) և Նախիջևանի երկրամասի (5,5 հզ. կմ) բռնա-
զավթումը [1, 283-306]:  

 Մերձավորարևելյան հարցի շուրջ դաշնակիցների միջև ծագած տա-
րաձայնությունները քննարկելու, Սևրի պայմանագիրը քննարկելու և 
Մոսկվայում կայանալիք ռուս-թուրքական կոնֆերանսին հակակշռելու 
նպատակով 1921թ. փետրվարի 21-ից մարտի 15-ը Լոնդոնում կայացավ 
խորհրդաժողով, որին մասնակցում էին Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, 
Իտալիան, Ճապոնիան, Հունաստանը և Բելգիան [3, 25-26]: 

 Կոնֆերանսում թուրքական միացյալ տեսակետը արտահայտում էր 
Անկարայի պատվիրակության ղեկավար Բեքիր Սամի բեյը: Թուրքական 
կողմը պահանջում էր թուրք-բուլղարական 1913թ. սահմանի վերականգ-
նում, Կիլիկիայի և նրանից արևելք ընկած տարածքների վերադարձ, 
Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով գծված սահմանի պահպանում և 
Իզմիրի մարզի վերադարձ [3, 32]:  

 Լոնդոնի կոնֆերանսում ներկայացված թուրքական սկզբունքներով, 
վերջինս չէր ճանաչում հայերի ինքնորոշման իրավունքը և օրինա-
կանացնում էր Կարսի և Հայաստանի այլ տարածքների զավթումը:  

 Լոնդոնի կոնֆերանսում Հայաստանին առնչվող հարցերի քննար-
կումը թույլատրվել էր Փարիզի խորհրդաժողովի հայ պատվիրակների՝ ՀՀ 
պատվիրակության նախագահ Ավետիս Ահարոնյնի և Արևմտյան Հայաս-
տանի ու Կիլիկիայի հայության շահերը ներկայացնող Ազգայի պատ-
վիրակության նախագահ Պողոս Նուբար փաշայի մասնակցությունը 
[4, 426]: 
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 1921թ. փետրվարի 26-ի Լոնդոնում արտգործնախարար լորդ 
Քերզոնի առանձնասենյակում գումարված դաշնակցային խորհրդակ-
ցությանը հրավիրվեց նաև Պողոս Նուբար փաշան, Ավետիս Ահարոնյանը 
և գեներալ Հ. Բագրատունին: Լորդ Քերոնը հայտարարեց, որ Գերագույն 
խորհուրդը տեղեկացվել է, որ հայկական պատվիրակությունը ցանկա-
նում է Սևրի պայմանագրի վերաբերյալ այժմ վարվող բանակցություն-
ների կապակցությամբ շարադրել իր հայեցակետը: 

 Պողոս Նուբար փաշան նշում է, որ հայկական կողմը պահանջում է 
պահպանել Սևրի պայմանագիրը այնքանով, որքանով այն վերաբերում է 
Հայաստանին և Հայաստանի խորհրդայնացման փաստը չպետք է դառնա 
խանգարող հանգամանք: Իսկ պայմանագրով Հայաստանին անցնող 4 
վիլայեթները, որոնք ռազմակալել էին քեմալականները, ըստ Պողոս 
Նուբարի՝ կարող էին մեծ տերությունների կողմից ճնշվել և էվակուացվել: 

 Ավետիս Ահարոնյանը նշում է, որ քեմալականների ներխուժումը 
Հայաստան, իրականում ուղղված էր Սևրի պայմանագրի և դաշնակից-
ների դեմ: Որպես ապացույց է դիտում Հայաստանի պարտությունից 
հետո վերջինիս պարտադրված հաշտության պայմանները՝ այն է հրաժա-
րում Սևրի պայմանագրից: Իսկ թուրքական բնաջնջման պատճառով 
Կովկասում գոյացել է շուրջ 300000 գաղթական հայեր, որոնք ամեն րոպե 
ցանկանում են հետ վերադառնալ հայրենիք: Ավետիս Ահարոնյանը Սևրի 
պայմանագիրը ներկայացնում է փոխհատուցում այն տառապանքների, 
որ կրել էին հայերը, Օսմանյան կայսրության հաստատումից ի վեր [4, 
427-428]: 

 Լոնդոնի կոնֆերանսում, դաշնակիցները, հրաժարվելով Սևրի պայ-
մանագրով անկախ Հայաստան ստեղծելու գաղափարից, առաջարկեցին 
Թուրքիայի արևելյան մասերում ստեղծել այսպես կոչված «Հայկական 
օջախ՝ Home», որի սահմանները որոշելու էր Ազգերի լիգան: Նրանք 
մոռացության մատնեցին, որ իրենց իսկ առաջարկով ԱՄՆ-ի նախագահ 
Վուդրո Վիլսոնն արդեն գծել էր Հայաստանի սահմանները: Իսկ անգ-
լիացի դիվանագետներից մեկը փորձում էր համոզել Ա.Ահարոնյանին, թե 
իբր Home-ը մի փորձ է՝ դուրս շորթել հայկական հողերը թուրքերից: 
Այնուհետև ինչ բովանդակություն ասես կարելի է դնել Home-ի գաղա-
փարի մեջ, որովհետև դա նույնպես պետություն է: Լոնդոնի խորհրդա-
ժողովն որն ավարտվեց 1921թ. մարտի 14-ին, դաշնակից տերությունները 
ճանաչեցին Մուստաֆա Քեմալի կառավարությունը՝ որպես Թուրքիայի 
օրինական կառավարություն, և այլևս չպնդեցին ուժի մեջ պահելու Սևրի 
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պայմանագիրը: Դա Քեմալի դիվանագիտական խոշոր հաղթանակն էր, 
որն առավել հարձակվողական դարձրեց նրա պատվիրակներին՝ Մոսկ-
վայում ընթացող ռուս-թուրքական կոնֆերանսում [5, 158]: 

 Լոնդոնում ընթացող կոնֆերանսի հիմանական միտքն ու նպատակը 
Քեմալին Ռուսաստանի դեմ ուղղելն է, իսկ քեմալականերն այդ հնարա-
վորությունը մեծապես օգտագործեցին Խորհրդային Ռուսաստանի հետ 
սկսած բանակցություններում առավել մեծ զիջումներ կորզելու համար: 

 Լոզանի կոնֆերանսը բացվեց 1922թ. նոյեմբերի 20-ին լորդ Քեզրոնի 
նախագահությամբ: Ստեղծվեցին երեք հանձնաժողովներ՝ քաղաքական, 
իրավաբանական և տնտեսական: Թուրքիայի պատվիրակության նախա-
գահ, Թուրքիայի արտգործնախարար Իսմեթ փաշան հենց սկզբից 
պահանջեց Թուրքիայի նախապատերազմյան սահմանների պահպա-
նում, որը նշանակում էր Սևրի պայմանագրի լիակատար վերանայում:  

 Հայ ազգային գործիչները եռանդագին նախապատրաստվել էին 
Լոզանի կոնֆերանսին՝ դաշնակիցների օգնությամբ Հայկական հարցը 
լու-ծելու նպատակով: 

Հայ ազգայի պատվիրակության նախագահ Գաբրիել Նորատունկ-
յանը և արդեն գոյություն չունեցող Հայաստանի Հանրապետության 
պատվիրակության նախագահ Ավետիս Ահարոնյանը համաձայնության 
եկան գործելու միասնաբար: Նրանք հանդիպումներ ունեցան զանազան 
երկրների պետական գործիչների հետ: Հայ ազգային գործիչները մեծ 
հույսեր էին կապում հատկապես Անգլիայի և Ֆրանսիայի հետ, բայց 
վերջիններիս պետական գործիչները, այն էլ երկրորդական կարգի, որևէ 
էական խոստումներ չտվեցին: Այնուհետև հայ ազգային գործիչները 
դիմեցին Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի կառավարություններին՝ 
Լոզանի կոնֆերանսին մասնակցելու թույլտվություն ստանալու համար, 
սակայն մերժում ստացան: Նրանց պատասխանեցին, որ կոնֆերանսում 
Հայկական հարցը չի դրված, այլ նա մտնում է ազգային փոքրամասնու-
թյունների ընդհանուր հարցի մեջ, ուստի անհրաժեշտության դեպքում 
հայկական պատվիրակությունը հատուկ հրավիրագիր կուղարկվի: 
Այնուամենայնիվ ազգային պատվիրակության կողմից Լոզան մեկնեցին 
Գ. Նորատունկյանն ու Գ. Սինապյանը, ՀՀ պատվիրակության կողմից 
Ա. Ահարոնյանը ու Ալ. Խատիսյանը: Նրանք Լոզանում միացան և ստեղ-
ծեցին ընդհանուր գրասենյակ՝ գրող Լևոն Բաշալյանի ղեկավարությամբ, 
որը դարձավ միացյալ պատվիրակության խորհրդականը: 1922 թվականի 
նոյեմբերին հայկական միացյալ պատվիրակությունը կոնֆերանսին ներ-
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կայացրեց հուշագիր՝ հայկական պահանջների մասին, որի հեղինակը 
Ավ. Ահարոնյանն էր: Հուշագրում տրվում էր Հայկական հարցի ընդհա-
նուր պատկերը, նշվում, որ պատերազմի հետևանքով բոլորից շատ տու-
ժել են հայերը ՝ 2,5 միլիոն արևմտահայերից 1 միլիոն 250 հազարը 
ոչնչացվել է 700 հազարը՝ գաղթել, 150 հազարը գտնվում է Կ. Պոլսում, 130 
հազարը Թուրքիայի տարբեր մասերում, շատերը բռնի իսլամացվել են: 
Արևմտահայերը կրել են 10 միլիարդ ֆրանկի նյութական կորուստ: 
Հուշագրի վերջում հայկական պատվիրակությունը ներկայացնում էր 
Թուրքիայի հայկական հողերի վրա հայկական օջախ ստեղծելու 
պահանջ, որտեղ արտագաղթած արևմտահայությունը կկարողանա 
անվտանգ տեղավորվել՝ պահպանելով իր ֆիզիկական գոյությունը և 
մշակույթը: Առաջարկվում էր հարցի լուծման երեք տարբերակ՝ հայ-
կական օջախ Վիլսոնյան սահմաններով՝ ելք դեպի Սև ծով, հայկական 
վիլայեթների կցում Հայաստանի Հանրապետությանը և ծայրահեղ դեպ-
քում՝ հայկական օջախի ստեղծում Կիլիկիայում: Հայկական պատ-
վիրակությունը ներկայացնում է հետևյալ վիճակագրական տվյալները 
հայերի թվի վերաբերյալ. Աշխարհում 3 միլիոն 4000 հայ է ապրում, որից 
խորհրդային երկրում՝ 2195000, Թուրքիայում՝ 281000, Եվրոպայում՝ 
206000. Ասիայում Աֆրիկայում և Ավստրալիայում՝ 194000, Ամերիկայում 
128000 [5, 195-200]: 

 Գ. Սինապյանը և Լ. Բաշալյանը հանդիպեցին նաև Իսմեթ փաշայի 
հետ, որն ասաց, թե հայերի հողային պահանջներն արդեն լուծվել են 
Արևելյան Հայաստանում: 

 Լոզանի կոնֆերանսում ազգային փոքրամասնությունների և մաս-
նավորապես Հայկական հարցի մասին խոսվեց 1922 թ. դեկտեմբերի 
կեսերին: Դեկտեմբերի 12-ին Քերզոնը հիշեցնելով հայերի կրած տառա-
պանքները, նշեց, որ թուրքական կառավարությունը պետք է ընդառաջի 
հայ փախստականների վերադառնալու խնդրանքին և նրանց համար 
Թուրքիայում ազգային օջախ ստեղծելու պահանջին: Ազգային փոքրա-
մասնությունների հարցերի քննարկման համար ստեղծվեց հատուկ 
ենթահանձնաժողով՝ իտալացի Մոնտանայի նախագահությամբ, որը 
պետք է զբաղվեր նաև հայկական օջախի ստեղծման հարցերով: Սակայն 
թուրքական պատվիրակության անդամ Ռիզա Նուրի բեյը պահանջեց այդ 
հարցը հանել օրակարգից՝ հայտարարելով, որ միևնույն է թուրքերը նման 
հարցով չեն զբաղվի [6, 5]: 
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 1923 թ. հուլիսի 24-ին կնքվաեց հաշտության պայմանագիր՝ 8 ամիս 
տևած Լոզանի կոնֆերանսի հիմնական ավարտական փաստաթղթերից 
մեկը։ Լոզանի պայմանագրի 16-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունը 
հռչակում է. «Այսու Թուրքիան հրաժարվում է բոլոր այն տարածքների ու 
կղզիների տիտղոսից և դրանց նկատմամբ իր բոլոր իրավունքներից, 
որոնք գտնվում են սույն պայմանագրով գծած սահմաններից դուրս, ի 
բացառյալ նրանց, որոնց նկատմամբ սույն պայմանագրով ճանաչվել է 
նրա ինքնիշխանությունը: Այդ տարածքների և կղզիների ապագան լուծել 
են կամ կլուծեն շահագրգիռ կողմերը»: 

 Քանի որ Լոզանի պայմանագիրը հստակեցնում է Թուրքիայի սահ-
մանը Բուլղարիայի (հոդված 2.1), Հունաստանի (հոդված 2.2), Սիրիայի 
(հոդված 3.1) և Իրաքի (հոդված 3.2) հետ, ուստի թուրքական իրավունք-
ներն ու տիտղոսը ճանաչվում են միմիայն այդ սահմանագծից ներս 
ընկած տարածքների վրա։ 

Լոզանի պայմանագիրը չի անդրադարձել հայ-թուրքական սահմա-
նին։ Սրա պատճառն այն է, որ այն արդեն իսկ և մեկընդմիշտ որոշված 
էր ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի անբեկանելի և կատարման համար 
պարտադիր իրավարար վճռով (նոյեմբերի 22, 1920)։ Քանի որ իրավարար 
վճռով հայաստանապատկան դարձած տարածքները Լոզանի պայմա-
նագրով ներառված չեն հետագայում (հոկտեմբերի 29, 1923) որպես Թուր-
քիայի Հանրապետություն ճանաչված երկրի սահմաններից ներս, ուստի 
Լոզանում Թուրքիայի անունից հանդես եկող պատվիրակությունը 16-րդ 
հոդվածով հրաժարվել է դրա տիտղոսից և դրա նկատմամբ իրավունք-
ներից [7, 5]: 

16-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը խոսում է սահմանները հստա-
կեցնող ոչ թե պայմանագրի կամ համաձայնագրի, այլ «հատուկ պայ-
մանավորվածությունների» (special arrangements) մասին, որոնց թվին է 
պատկանում նաև իրավարար վճիռը։ Այսպիսով, Լոզանի պայմանագրի 
16-րդ հոդվածը վերահաստատել է Սևրի պայմանագրի 89-90-րդ հոդված-
ներով Թուրքիայի հրաժարումը բոլոր այն տարածքներից, որոնք Վուդրո 
Վիլսոնի իրավարար վճռով փոխանցվել էին Հայաստանի Հանրա-
պետությանը։ 

Այս պայմանագրի նշանակությունը գերագնահատվում է. այն փոփո-
խության չի ենթարկել, մինչևիսկ Թուրքիայի մասով, Առաջին աշխարհա-
մարտի բոլոր արդյունքները, այլ միայն Լոզանի պայմանագիրը ստորագ-
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րած որոշ երկրների հետ վերատեսության է ենթարկել Սևրի պայմա-
նագրի մի շարք դրույթներ։ 

Հայաստանի Հանրապետությունը, բռնազավթված լինելու պատճա-
ռով, չի մասնակցել Լոզանի կոնֆերանսին և չի ստորագրել այդ պայմա-
նագիրը։ Ըստ այդմ, Լոզանի պայմանագիրը որևէ իրավական պարտավո-
րություն չի ստեղծել և չի ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության 
համար։ Գործում է միջազգային իրավունքի (մասն. չես, պարտավոր չես) 
սկզբունքը [8, 5]: 

1921 թ. Լոնդոնի կոնֆերանսի որոշումներում «Հայկական անկախ 
պետություն» արտահայտությունը փոխարինվեց Թուրքիայի տարածքում 
«Հայկական ազգային օջախ» ստեղծելու մասին վերացական ձևակեր-
պումով, ինչը Լոզանի կոնֆերանսում ջնջվեց այդ նույն դիվանագետների 
ձեռքով։ Ազգերի լիգան նույնպես անկարող եղավ ինչ-որ կերպ թեթևաց-
նել ցեղասպանության ենթարկված և տեղահանված ժողովրդի վիճակը։ 
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Лондонская конференция, Лозаннская конференция, «Армянский очаг», 
Закавказье, Советская Россия, Турция, Севрский договор 

В заключение отметим, что граница между Советской Арменией и 
Турцией была определена в соответствии с Московским договором. Не 
только вся Западная Армения, включая Карсский район, но и провинция 
Сурмалу перешла к Турции. В соглашение была включена специальная 
статья, согласно которой «в Нахичеванской области была образована 
автономная территория под эгидой Азербайджана, при условии, что 
Азербайджан не уступит это покровительство третьему государству». 
Московский договор глубоко противоречил интересам армянского народа. 
13 октября 1921 года в Карсе с участием СССР было подписано соглашение 
между Советской Арменией, с одной стороны, Советской Грузией, 
Советским Азербайджаном, с другой, и Турцией, с другой стороны. В 
Лондоне фраза «независимое государство Армения» была заменена 
абстрактным заявлением о создании «Армянского национального очага» в 
Турции, которое было удалено на Лозаннской конференции теми же 
дипломатами. Лига Наций также не смогла хоть как-то облегчить участь 
перемещенных в результате геноцида людей. 
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THE ARMENIAN QUESTION AND THE GREAT POWERSTHE ARMENIAN QUESTION AND THE GREAT POWERSTHE ARMENIAN QUESTION AND THE GREAT POWERSTHE ARMENIAN QUESTION AND THE GREAT POWERS    
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In conclusion, the border between Soviet Armenia and Turkey was 
determined in accordance with the Moscow Treaty. Not only the whole of 
Western Armenia, including the Kars region, but also the province of Surmalu 
passed to Turkey. A special article was included in the agreement, according to 
which “an autonomous territory was formed in the Nakhichevan region under 
the auspices of Azerbaijan, provided that Azerbaijan does not cede this 
patronage to a third state.” The Moscow Treaty was deeply contrary to the 
interests of the Armenian people. On October 13, 1921, an agreement was 
signed in Kars with the participation of the USSR between Soviet Armenia, on 
the one hand, Soviet Georgia, Soviet Azerbaijan, on the other, and Turkey, on 
the other hand. In London, the phrase “independent state of Armenia” was 
replaced by an abstract statement about the creation of an “Armenian national 
hearth” in Turkey, which was removed at the Lausanne conference by the same 
diplomats. The League of Nations also failed to do anything to alleviate the 
plight of the people displaced by the genocide. 
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ՖՐԱՆՍՖՐԱՆՍՖՐԱՆՍՖՐԱՆՍ----ՊՐՈՒՍԱԿԱՆՊՐՈՒՍԱԿԱՆՊՐՈՒՍԱԿԱՆՊՐՈՒՍԱԿԱՆ    ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՊԱՏԵՐԱԶՄԻՊԱՏԵՐԱԶՄԻՊԱՏԵՐԱԶՄԻ    ԱՐՁԱԳԱՆՔԸԱՐՁԱԳԱՆՔԸԱՐՁԱԳԱՆՔԸԱՐՁԱԳԱՆՔԸ        
ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ    ՄԱՄՄԱՄՄԱՄՄԱՄՈՒԼՈՒՄՈՒԼՈՒՄՈՒԼՈՒՄՈՒԼՈՒՄ    

ԱննաԱննաԱննաԱննա    ԴեմիրխանյանԴեմիրխանյանԴեմիրխանյանԴեմիրխանյան    
ՎՊՀ, Պատմություն,  

մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.դ պրոֆեսոր ՖՖՖՖ....    ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան 

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Ֆրանսիա, Պրուսիա, պատերազմ, արշավանք, 

թերթ    
1870 թվականի հուլիսի 19-ին, երրորդ ինտերնացիոնալի ավարտից 

հետո, II-րդ կայսրության կառավարությունը պաշտոնապես պատերազմ 
հայտարարեց Պրուսիային: Բոնապարտիստները օր օրի խորացող ներ-
քին ճգնաժամից դուրս գալու միակ ելքը տեսնում էին արտաքին հաջող 
պատերազմի մեջ: Պատերազմին ձգտում էր նաև պրուսական կառավա-
րությունը: Վերջինս Նապոլեոն III համարում էր իր գլխավոր հակա-
ռակորդ՝ Պրուսիայի գլխավորությամբ միացյալ Գերմանիա ստեղծելու 
ճանապարհին: Սակայն ֆրանսիական բանակը պատրաստ չէր տևական 
ձգձգվող պատերազմի. պրուսական բանակը ուներ քանակական և որա-
կական առավելություն: Ձգձգվող պատերազմը նաև հղի էր քաղաքական 
բարդություններով, քանի որ ֆրանսիական ժողովուրդը, համաձայն 
կայսրության լրտեսների տարածած լուրերի, պատերազմ չէր ուզում 
[1, 373]: 

Պատերազմի առաջին օրերց սկսած, արդեն իսկ ֆրանսիական հրա-
մանատարության պլանները չիրագործվեցին: Ֆրանսիական բանակը 
չգործեց ո՛չ հուլիսի 20-ին, ո՛չ էլ հուլիսի 29-ին, այն օրը, երբ նախօրեին 
Մեց ժամանած կայսրը իր վրա վերցրեց բանակի ամբողջ հրամանատա-
րությունը: 

Հուլիսի 23-ին Նապոլեոն III կառավարումը հանձնում է կայսրուհուն 
և դիմում է ժողովրդին, ասելով, որ իր վրա է վերցնում պատերազմի 
պատասխանատվությունը, որովհետև նրա կարծիքով «ժողովրդի կյան-
քում լինում են տոնական պահեր, երբ ազգություն հասկացողությունը 
հասնում է անհաղթահարելի իշխանության աստիճանի» [2, 204]: 

Հուլիսի 28-ին Նապոլեոնը դուրս է գալիս Փարիզից, իր 14 տարեկան 
տղայի հետ: Տրամադրությունը Փարիզում, իսկապես մարտական էր: 
Ֆրանսիական բանակը, որ բաղկացած էր 210 հազար մարդուց, հավաք-
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վել էր Բելֆորից մինչև Տիոնվիլիա գիծը: Ռազմական գործողությունների 
պլանը հետևյալն էր՝ միացնել Մեցի և Ստրասբուրգի ռազմական 
ստորաբաժանումները և պատերազմի թատերաբեմը տեղափոխել Էլբա: 

Անկազմակերպվածությունը, որ տիրում էր երկաթուղիներում, 
խորացրեց իրավիճակը: Պատերազմը սկսելու ձգձվելը առավելապես 
հօգուտ պրուսացիների էր: Հարձակման համար նպաստավոր պահը բաց 
թողնելով, ֆրանսիական բանակը ստիպված էր անցել իր կողմից 
չնախատեսված պաշտպանության: Պրուսական հրամանատարական 
կազմը օգոստոսի 4-ին բանակին Վեյսեմբուրգի ուղղությամբ գրոհելու 
հրաման տվեց: Այդ տարածքը, որը գտնվում էր Էլզասում, հանդիսանում 
էր ֆրանսիական պաշտպանության ամենաթույլ կետերից մեկը: Ֆրան-
սիական 2-րդ դիվիզիան Աբել Դուեյի հրամանատարությամբ, միակ 
դիվիզիան էր, որ փորձեց Էլզասի ուղղությամբ կանխել պրուսական 
բանակի առաջընթացը: Համալրում չստանալով, 2-րդ դիվիզիան հերո-
սաբար մարտնչեց պրուսական 3 բանակային կորպուսի դեմ, և նահան-
ջեց միայն այն ժամանակ, երբ կարողացավ զգալի կորուստներ պատճա-
ռել իրենցից թվապես 5 անգամ շատ հակառակորդին: Կռվում զոհվեց 
գեներալ Աբել Դուեն: Ֆրանսիական զինվորների խիզախությունը այդ 
առաջին առճակատման ժամանակ, գնահատվեց նույնիսկ պրուսական 
բանակի գլխավոր հրամանատար, ֆեդմարշալ Մոլտկեի կողմից [3, 374]: 

Չնայած ֆրանսիական կառավարության այն ճիգերին, որ բնակչութ-
յունից թաքցվի պարտության լուրը, այն օգոստոսի 5-ին հասավ Փարիզ, 
որը բերեց ծայրահեղ դժգոհությունների: «Եթե 24 ժամվա ընթացքում 
բնակչությունը հաղթանակի մասին լուր չստանա, ապա պարզ չէ, թե նա 
ինչ ծայրահեղ միջոցների կարող է դիմել»: Այս մասին այդ օրը գրեց փա-
րիզյան հրապարակախոս Ալֆրեդ Դարիմոնը:  

Օգոստոսի 6-ին Փարիզ լուր հասավ 1-ին կորպուսի հրամանատար 
Մակ-Մահոնի՝ Վերտայի մոտ (Էլզաս) տարած հաղթանակի մասին: Իրա-
կանում այն ևս չէր համապատասխանում իրականությանը: Երեկոյան 
այն հերքվեց նոր՝ Մակ-Մահոնի պարտության լուրով: Նույն օրը Լոթա-
րինգիայի սահմանային շրջան՝ Ֆորբախի մոտ, խայտառակ պար-
տություն կրեց Ռեյնի բանակի 2-րդ կորպուսը՝ հրամանատար Ֆրոսսարի 
գլխավորությամբ: Երկու մարտերն էլ, չնայած ֆրանսիացիների անձնվի-
րությանը, ավարտվեցին պարտությամբ: Շուտով պրուսական բանակը 
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շրջափակեց Էլզասի և Լոթարինգիայի մի մասը: Փարիզում տեղի ունե-
ցան տարբեր բախումներ՝ մանիֆեստանտների, ժանդարմերիայի, կառա-
վարական զորքերի միջև: Հնչում էին պահանջներ՝ Նապոլեոն III հրա-
ժարականի և հանրապետության հռչակման վերաբերյալ [4, 204]: 

Օգոստոսի 7-ին կառավարությունը ընդունեց մի շարք միջոցներ՝ 
հնարավոր զարգացումները ճնշելու ուղղությամբ: Փարիզում հայտա-
րարվեց արտակարգ իրավիճակ: Տարբեր վայրերից մոտ 40 հազար զին-
վոր բերվեցին մայրաքաղաք: Օգոստոսի 8-ին արտակարգ իրավիճակ 
հայտարարվեց մի շարք վարչություններում: Հաջորդ օրը գումարվեց 
օրենսդրական կորպուսի արտահերթ նստաշրջան: Շնեյդերի կողմից 
որևէ փոխզիջում չստանալով, ձախ խմբավորման պատգամավորները 
օռլեանիստների հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին, մտադրվե-
լով վերջիններիս հերտ միասին օգոստոսի 9-ին օրենսդրական կորպու-
սից պահանջել ժամանակավոր կոալիցիոն կառավարություն ստեղծել: 

Օգոստոսի 9-ին ժամը 1-ին Բուրբոնյան պալատում բացված օրենսդ-
րական կորպուսի նստաշրջանը անցավ զինվորական և ոստիկանական 
ուժերի խիստ հսկողության ներքո: Մոտ 100 հազար փարիզցիներ լցվեցին 
պալատի հարակից՝ Համաձայնության հրապարակը, և հարևան փողոց-
ները՝ վանկարկելով «Կեցցե՛ հանրապետությունը»: Օրենսդրական կոր-
պուսի պատերից դուրս կատարվող իրադարձությունները, չէին կարող 
ազդեցություն չթողնել Բուրբոնյան պալատում ընթացող նստաշրջանի 
վրա: Նստաշրջանի ժամանակ, ձախ խմբավորման 34 պատգամավորնե-
րի անունից հանդես եկավ Ժուլ Ֆավրը, առաջ քաշելով 2 առաջարկու-
թյուն. 

 1. Զինել բոլոր մարտունակ քաղաքացիներին,  
 2. Նապոլեոն III զրկել բանակի գլխավոր հրամանատարությունից և 

պետության ղեկավարումից։ 
Փարիզում ևս իրավիճակը լարված էր այդ օրերին: Բնակչությունը 

ծայրաստիճան ահաբեկված էր: Ռազմական պարտությունները, որ հա-
ջորդեցին մեկը մյուսին, 1870 թ. օգոստոսին պատճառ հանդիսացավ, 
կազ-մավորել և զինել ազգային գվարդիա [5, 376]: 

Վերը նշված իրադարձությունները իրենց արձագանքնեերն են գտել 
նաև հայ պարբերական մամուլում։ Այս իրադարձություններին մանրա-
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մասն անդրադարձ են կատարել «Մասիս», «Փորձ» և «Բազմավեպ» պար-
բերականները։ 

«Մասիսը» հասարակական-քաղաքական և գրական թերթ էր։ Այն 
հրատարակվել է 1852-1908 թվականներին Կ. Պոլսում։ Խմբագիրներն 
էին՝ Կարապետ Ութուճյանը, Աբգար Արփիարյանը, Գրիգոր Զոհրապը և 
այլոք։ Սկզբում ունեցել է չափավոր ուղղություն, սակայն արդեն 
Ա. Արփիարյանի և Գ. Զոհրապի խմբագրության տարիներին՝ 1884-1893 
ձեռք է բերել շեշտված դեմոկրատական ուղղություն։  

Այս պարբերականը իր մի շարք համարներում անդրադարձ է կա-
տարել ֆրանս-պրուսական պատերազմին, ինչպես նաև դրան նախոր-
դած իրադարձություննեին, որը և հանգեցրեց պատերազմին։ 

«Մասիս» թերթի համարներից մեկում նշվում է, որ Ֆրանսիան պատ-
րաստվում է, վրեժ լուծել Գերմանիայից, որովհետև վերջիններս հազա-
րավոր լրտեսների միջոցով հսկում էին ֆրանսիացիների գործողություն-
ները, իսկ գերմանական մամուլը հակադարձելով դրան նշում էր, որ 
ֆրանսիացիները պատրաստվում են խախտել խաղաղությունը և պա-
տերազմ սկսեն իրենց դեմ. «Ֆրանսիացիք լրջաբար մտադիր լինեին կը 
Գերմանիայէն վրեժ լուծելու, կամ գոնէ չեն ուզիր ետ մնալ Բրուսացի-
ներեն, կըսեն, հազարաւոր լրտեսներու միջոցու կը հսկեն ֆրանսիացւոց 
ամեն գործ և միշտ կազմ և պատրաստ կը կենան մահացու հարուած մը 
Ֆրանսիային։ Լատիներենի և հին Յունարէնի բարձումը պահանջող 
Լիսէի աշակերտք իրենց Պորտոյի համագումար ժողովին մէջ ուրիշ 
որոշում մը քըվէարկած են պահանջելով, որ ամեն դպրոցի մէջ զինուորա-
կան կրթուիւնն ստիպողական լինի, իսկ Գերմանական մամուլը զայրաց-
մամբ ընդունեց զայս լուրը, կեղծաւորապէս գանգատելով թէ Ֆրանսացիք 
խաղաղութիւ խանգարելու կը պատրաստուին, բայց իրոք յիշելով թէ 
Մեծին Նաբոլէոնի յաղթութիւններէն յետոյ, ընկճուած Բրուսացիք 
ազգային փրկութեան ուրիշ միջոց չգտան, բայց եթէ նմանօրինակ Միու-
թիւն կամ դաշնակցությիւն մը հիմնել, որոյ միջոցով Բրուսիական 
երիտասարդութեան սիրտն ու մարմինը կը կրնային վրեժը լուծել» [6, 2]: 

Ֆրանս-պրուսական պատերազմը իր արձագանքն է գտել նաև 
«Փորձ» ամսագրում։ Փորձ ամսագիրը, հրատարակվել է 1876-1881 թվա-
կաններին, Թիֆլիսում։ Նրա խմբագիրն էր՝ Ա. Հովհաննիսյանը։ «Փորձը» 
քննադատել է եվրոպական դիվանագիտությունը և թուրքական քաղաքա-
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կանությունը հայկական հարցում, հրապարակել բազմաթիվ հոդվածներ 
Բեռլինի կոնգրեսի, դրան հաջորդած հայկական կոտորածների մասին, 
լուսաբանել է նաև 1870-ական թվականներին Եվրոպայում տիրող իրա-
վիճակը։ 

«Փորձ» ամսագրի համարներից մեկում անդրադարձ է կատարվում 
Վատիկանի տիեզերական ժողովին, որը գումարվել էր 1869 թվականի 
դեկտեմբերի 8-ին։ Այն անց էր կացնում Պիոս IX-րդ պապը։ Բացի կրոնա-
կան հարցերից, այստեղ քննարկվել էր նաև Եվրոպայի մեծ բաժանման 
հարցը, որի հնոցը ըստ նրանց պետք է լիներ Հյուսիսային Գերմանիան։ 
Այս պատճառով նա ամենամեծ ուշադրությամբ էր հետևել ավստրո-
պրուսական պատերազմին, և չէր էլ կասկածում, թե նրա ելքը հաջող 
պիտի լիեր Ավստրիայի համար, ինչպես նաև իր համար։ Սակայն Սադո-
վայի ճակատամարտը դառը կերպով խափանեց նրա հույսերը, իսկ 
«Ֆրանս-պրուսական պատերազմի համբաւը իբրև նոր յուսոյ ճառագայթ 
ուրախութեամբ ընդունուեցաւ նորանից։ Նա չէր կասկածում, որ այդ պա-
տերազմը պետի վերջանար Ֆրանսիայի և իւր յաղթութեամբ։ Սեդանը 
դարձեալ նորա քաղցր յոյսերը պարապ հանեց։ Ըստ նրա եթէ Աւստրիան 
և Ֆրանսիան յաղթող հանդիսանայի, մի հարուածով կը խորտակուէր և՛ 
Պրուսիան և՛ բողոքականիւնը» [7, 264]: 

«Փորձ» ամսագիը ֆրանս-պրուսական պատերազմի ընթացքում 
անդրադարձ էր կատարել նաև մի հետաքրքիր պատմության. «Մի ան-
գամ Վ. բժշկի հետ, բարձրանում էինք Ելիսեան դաշտի լայնարձակ փո-
ղոցներով ռմբակոծուած պատերի ու քարայատակների մեջ որոնելով 
Փարիզի պաշարման պատմութիւնը, երբ Էտուալի բոլորակ հրապարակը 
հասնելուց փոքր ինչ առաջ՝ բժիշկը կանգնեցաւ, և ցոյց տվեց ինձ այն 
անկիւնաւր մեծ տներից մեկը, որ այնպես շքեղ կերպով խմբուած են 
Յաղթական կամրի շուրջը, ասաց.  

«Տեսնո՞ւմ էք այնտեղ այն չորս փակ պատոհանները, որոնց տակ մի 
պատշգամբ է ձգվում։ Անցեալ տարի օգոստոս ամսի առաջին օրերում, 
կանչուեցայ այն տունը մի կատուասահար հիւանդի օգնութիւն հասնելու 
համար։ Հիւանդի ազգանունն էր Ժուվ, առաջին Կայսրութեան զրահաւոր 
զօրքի գնդապետ, մի փառասէր ու հայրենասէր ծերունի, որ ֆրանս-պրու-
սական պատերազմի առաջին օրից իւր բնակութիւնը փոխադրել էր 
Ելիսեան դաշտը որպէս զի մեր զօրքերի յաղթանակաւՓարիզ մտնելուն 
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հանդիսատես լինի… Խեղճ ծերունի, Վիսէմբուրգի բօթը հասաւ նրան այն 
րոպէին, երբ ճաշից վեր էր կենում։ Կարդալով Նապօլեոնի անունը այն 
յայտագրի տակ, որ մեր զօրքի յաղթուելու համբաւն էր բերում, կատուա-
ծահար ընկաւ փռուեցաւ գետնին» [8, 188]: 

Վերը նշված իրադարձություններին արձագանքել է նաև «Բազմա-
վեպ» հանդեսը։ Այն Մխիթարյան միաբանության կողմից հրատարակվող 
հայագիտական, բանասիրական, գրական հանդես էր։ Լույս է տեսել 1843 
թվականից,  Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում։ Համարվում է ցայսօր հրա-
տարակված հայերեն պարբերականներից ամենաերկարակյացը։ Հան-
դեսի հիմնադիր – խմբագիրը Գաբրիել Այվազովսկին էր՝ ծովանկա-
րիչ Հովհաննես Այվազովսկու եղբայրը, ով ուրիշ վարդապետների օժան-
դակությամբ 1843 թ. հիմնեց «Բազմավեպ» հանդեսը՝ աչքի առաջ ունե-
նալով  Հ. Ղուկաս Ինճիճյանի հրապարակագրական բուռն ճիգերով առա-
ջին անգամ կյանք առած «Տարեգրութիւնք», «Եղանակ Բիւզանդեան» և 
«Դիտակ Բիւզանդեան» թերթերի փորձը։ 

«Տարեգրութիւնքը» լույս էր տեսել 1799-ից մինչև 1802-ը. այն աշխար-
հաբարով հաղորդում էր հետաքրքիր տեղեկություններ ժամանակի քա-
ղաքական դեպքերի, պատերազմների, գյուտերի մասին՝ ավանդելով 
միանգամայն կյանքի համար ծանոթություններ։ Հրատարակվում էր 
ամեն տարվա վերջին՝ իբրև թե ամփոփելով տարվա քաղաքական, եկե-
ղեցական և գիտական կյանքը։ Առաջին համարը լույս է տեսել 1800 թ-ին։ 
Այն մեծապես գնահատելի գործ էր ժամանակի համար, քանի որ առաջին 
անգամ աշխարհաբարով լույս տեսնող լրագրի հիմքը դրեց ազգի մեջ։ 
Սկզբնական շրջանում հրապարակել է բազմաբնույթ նյութեր՝ հայա-
գիտական ուսումնասիրություններ, համաշխարհային դասականների 
երկերի թարգմանություններ, հետաքրքրաշարժ տեղեկություններ, օգ-
տակար խորհուրդներ և այլն։  

Սկզբնական շրջանում «Բազմավեպը» երկշաբաթաթերթ էր, ապա 
հաջորդաբար դարձել է ամսագիր, եռամսյա ու երկամսյա պարբերական։ 
Վերջին տարիներին լույս է տեսնում տարեկան 4 համար, որոնք հաճախ 
միավորվում են մեկ ծավալուն հատորում։ Հանդեսի էջերում մշտապես 
տեղ են գտել գիտական, աստվածաբանական, հայագիտական, պատ-
մական, լեզվաբանական, մատենագիտական, գեղարվեստական, ուսում-
նական և Հայ եկեղեցու պատմության մասին արժեքավոր նյութեր։ 
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«Բազմավեպը» ֆրանս-պրուսական պատերազմի մասին գրում էր. 
«Գաղիոյ քաղաքկան կռիւը 1871 տարւոյն ապրիլի 3-ին սկսաւ։ 
Ապստամբ-ներն մարտի 20-ին բոլոր Բարիզու չրջակայ բերդերուն տի-
րած էին, բայց ի անոնցմեն, որ Գերմանացւոց ձեռքն էին, և Մոն 
Վտլէռինէնէն՝ որ վարչութեան զօրքը բռնած էր։ 

Բան որ ազգային պահանորդաց հակառակելու աւելի խրախոյս կու-
տար այս մտածողութիւնն էր, թէ բանակին զօրքը յանփն պիտոր չառնու 
իրենց դէմ կրակ ընալու, այլ զիրենք տեսածնուն պէս հետերնին պիտոր 
եղբայրակցեին։ Բաըց իրենց այս յոյսը չստուգուեցաւ։ Ապրիլի 3ին 
առաւօտը վարչութեան զօրքը Նեօյլի կողմեն յանկարծուստ ազգային 
պահանորդաց վրայ իյնալով՝ կը սկսին զանոնք հարուածել, բայց սակա-
ւատիւ ըլլալով և դաշնակից պահանորդաց օգնութեան զօրք հասնելով, կը 
բռնադատուին ետ քաշուիլ մնչև ցԳուրպըվուա, միշտ դաշնակիցէրեն 
հարուածելով։ Ի Գուռպըվուա ժողովին զօրաց ուրիշ խումբեր օգնութեան 
կու գան և անով զօրացած՝ զազգային պահանորդս կը բռնադատեն որ 
փախուստ դառնան։ Այս կերպով սկիզբն եղաւ արիւնահեղութեան զոր 
դադարեցնել ալ անհնարին էր [9, 291]:  
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РЕАКЦИЯ ФРАРЕАКЦИЯ ФРАРЕАКЦИЯ ФРАРЕАКЦИЯ ФРАНКОНКОНКОНКО----ПРУССКОЙ ВОЙНЫПРУССКОЙ ВОЙНЫПРУССКОЙ ВОЙНЫПРУССКОЙ ВОЙНЫ    
В АРМЯНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРЕССЕВ АРМЯНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРЕССЕВ АРМЯНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРЕССЕВ АРМЯНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ    
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Таким образом, можно сказать, что в ходе развернувшейся в 1870-1871 

годах франко-прусской войны закончилось объединение Германии под 
доминированием Пруссии. 

Эта война нашла свой отклик и в армянской прессе, авторы которой, 
примкнув к либеральным или консервативным течениям, по-разному 
комментировали войну. Например, «Масис» тет считает Францию главным 
развязывателем войны и подробно описывает произошедшие события. 

«Опыт» отмечал, что победа Франции в этом регионе, кроме Франции, 
была выгодна и Италии, чтобы потерпеть крах, не только Пруссия, но и 
протестантство. А «Базмавеп», являясь периодическим течением консерватив-
ного движения, отмечал, что эта война положила начало кровопролитию, 
которое больше невозможно было остановить. 
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Thus, we can say that in the course of the Franco-Prussian war that unfolded 

in 1870-1871, the unification of Germany under the domination of Prussia ended. 
This war found its response in the Armenian press, whose authors, having 

joined the liberal or conservative trends, commented on the war in different ways. 
For example, "Masis" tet considers France the main instigator of the war and 
describes in detail the events that occurred. 

"Experience" noted that the victory of France in this region, in addition to 
France, was beneficial for Italy to fail, not only Prussia, but also Protestantism. And 
"Bazmavep", being a periodic current of the conservative movement, noted that this 
war marked the beginning of bloodshed that could no longer be stopped. 
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 մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
 Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.թ., դոցենտ ՍՍՍՍ. . . . ԱղաջանյանԱղաջանյանԱղաջանյանԱղաջանյան    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր: : : : Ժակ Շիրակ, Ֆրանսիա, գոլիզմ, կառավարութ-

յուն, պետություն, Ժորժ Պոմպիդու, վարչապետ: 
Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը համաշխարհային քաղաքակա-

նության նշանավոր դեմքերից էր: Նա էլ ավելի բարձրացրեց Ֆրանսիայի 
հեղինակությունը միջազգային հանրության առջև՝ զուգակցելով հայրենի-
քին իր անմնացորդ ծառայությունը, այլ ժողովուրդների իրավունքների ու 
ինքնիշխանության պաշտպանությանն ուղղված քայլերով։ Ժակ Շիրակը 
խոշոր քաղաքական գործիչ էր, որն իր ղեկավարման ժամանակաշրջա-
նում կերտեց ազգի ճակատագիրը, նրա նախագահական կարիերան 
շարունակվել է տասնամյակներ: 

Շիրակի քաղաքական կենսագրությունը սկսվեց 1962 թվականին, երբ 
Ֆրանսիայի վարչապետ Ժորժ Պոմպիդուն երիտասարդ ակտիվիստին 
նշանակեց անձնական շտաբի պետ: Այս պաշտոնում Ժակն իրեն 
դրսևորեց որպես անձնավորություն, ով ցանկացած գնով կարող է հասնել 
նպատակին: 

Այս որակը Շիրակին օգնեց հնարավորինս արագ մուտք գործել 
Ֆրանսիայի կառավարություն՝ սոցիալական հարցերի նախարարությու-
նում պաշտոն զբաղեցնելու, և գեներալ Շառլ դը Գոլի միջավայր մտնելու 
համար: Այս պահին երկիրը ցնցված էր աշխատողների և ուսանողների 
կողմից կազմակերպված անկարգություններից, որոնք հանգեցրին կառա-
վարության հրաժարականին և նախագահի փոփոխությանը: Ստեղծված 
իրավիճակը անմիջականորեն կապված էր Ժակի գործունեության հետ: 
Նա մասնակցել է ցուցարարների հետ բանակցություններին և առանցքա-
յին դեր է խաղացել հրադադարի հաստատման գործում [1, 275]: 

Շիրակը դարձավ ակտիվիստ, իսկ այնուհետև՝ աջակողմյան Գոլիս-
տական կուսակցությունների ղեկավարներից մեկը: Նա մեծ դեր խաղաց 
1965 թվականին Շառլ դը Գոլի և Ժորժ Պոմպիդուի նախընտրական 
քարոզարշավներում: Վերջինից նա ագրեսիվության և արդյունավետու-
թյան համար ստացավ «Բուլդոզեր» մականունը, և ֆրանսիական ԶԼՄ-
ները հաճախ Շիրակին անվանում էին «քաղաքական կենդանի»: 



 

232 

Գոլիզմը և դրան հաջորդող նեոգոլիզմը քաղաքական ընթացք է, որը 
ծագել է Ֆրանսիայում քսաներորդ դարի երկրորդ կեսին և ներառում է 
երեք բաղադրիչ՝ քաղաքական գործչի՝ գեներալ դը Գոլի խարիզման, կա-
ռավարման մի քանի սկզբունքներ և պրագմատիզմ, որը թույլ է տալիս 
գաղափարախոսությունը հարմարեցնել որոշակի հանգամանքների: Գո-
լիզմը՝ որպես գաղափարախոսություն, ունի շատ ասպեկտներ, բայց 
հիմնականը, առանց որի կորցնում է գոլիզմը իր ողջ իմաստը, խորը հա-
վատն է այս աշխարհում Ֆրանսիայի դերի եզակիության նկատմամբ [5]: 

Գոլիստների կարծիքով՝ Ֆրանսիան ոչ միայն երկիր է, որը հավասար 
է աշխարհի մյուս երկրների հետ: Ֆրանսիայի եզակի դերը որոշվում է ոչ 
այնքան այն փաստով, որ այն ամենահին անկախ ազգապետութ-
յուններից մեկն է, կամ այն փաստով, որ Ֆրանսիան զբաղեցնում է հինգե-
րորդ կամ վեցերորդ տեղը աշխարհի ամենահարուստ երկրների շար-
քում, Ֆրանսիայի գլխավոր առանձնահատկությունն այն փաստն է, որ 
այս երկիրը մարմնավորում է համամարդկային արժեքների առանցքը 
[1, 276]: 

Գոլիստները վստահ են, որ Ֆրանսիայի առաքելությունը Ֆրանսիա-
կան հեղափոխության կարգախոսները՝ ազատություն, հավասարություն, 
եղբայրություն տարածելն է ամբողջ աշխարհում: 

Այս առաքելությունն իրականացնելու համար դը Գոլը հայտարարեց 
երեք բան կառուցելու անհրաժեշտության մասին. ուժեղ գործադիր իշխա-
նություն, երկրի ինքնիշխանության ապահովում, իշխանության նոր 
լծակների ստեղծումը հետգաղութային դարաշրջանում [1, 276]: 

Հարկ է նշել, որ նեոգոլիստները, ինչպես այդ գաղափարախոսության 
հիմնադիր Շառլ դը Գոլը, իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնում էին, 
հիմնականում, պետության արտաքին քաղաքականության վրա: Դա 
պայմանավորված է նրանով, որ նախագահը Ֆրանսիայում զբաղվում է 
պետության արտաքին քաղաքականությամբ, ներքաղաքական լիա-
զորությունները տրված են վարչապետին: 

1986-ին Ժակ Շիրակը երկրորդ անգամ դարձավ Ֆրանսիայի վարչա-
պետ և այդ պահից գոլիստները նույնպես սկսում են նշանակալից պաշ-
տոններ ստանալ կառավարությունում: Այդ պահից էլ գոլիզմի պատմութ-
յան մեջ սկսվում է նոր գլուխ, և քաղաքական այս շարժումն սկսում են 
անվանել «նեոգոլիզմ» [2, 323]: 

80-ականներին Ժակ Շիրակի գլխավորությամբ նեոգոլիստները ան-
դամակցում էին «Միություն ի պաշտպանություն հանրապետության» 
կուսակցությանը: Լինելով սոցիալիստների (Սոցիալիստական կուսակ-
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ցություն) հակառակորդը՝ նեո-գոլիստներն առաջարկեցին վերանայել դի-
րիժիզմի հայեցակարգը, ինչը ենթադրում էր պետություն-տնտեսության 
կարգավորումը: Այստեղ կարելի է նշել գեներալ դը Գոլի ներքին քա-
ղաքականությունը, որը վստահ էր, որ Ֆրանսիայի տնտեսության արդ-
յունավետության համար պետք է աշխատել «ըստ պլանների», որոնց կա-
տարումը նա անվանեց ֆրանսիացիների «ցեղային պարտքը» [2, 323]: 

Ըստ Երրորդ (1958- 1961) և չորրորդ (1962-1965) ծրագրերի՝ տնտե-
սական և սոցիալական զարգացմանը պետությունը զգալի գումարներ է 
հատկացրել վարկերի տեսքով, դոտացիաներ և այլ ֆինանսական և 
տնտեսական միջոցառումներ՝ առաջատար արդյունաբերությունների 
արագացված զարգացման համար:  

Այսպիսով, «Միություն ի պաշտպանություն» հանրապետության 
կուսակցության կողմնակիցները որոշեցին հրաժարվել տնտեսությունը 
վերահսկող պետական մեքենայի գաղափարից՝ հօգուտ պետական մեքե-
նայի, որը կհամարվի կայունության երաշխիք: Այսպիսով, քաղաքական 
մոտեցումներին նախապատվություն տալու հիման վրա ձևավորված 
գոլիզմը միավորվեց շուկայական արժեքների անփոխարինելիության 
ճանաչման գաղափարի շուրջ [3]: 

Ըստ ավագ սերնդի նշանավոր գոլիստներից մեկի՝ Ա. Փեյրեֆիթի, 
պետությունը պետք է սահմանափակված լիներ ազգային անկախության, 
անվտանգության, արդարության շրջանակներում՝ սահմանելով խաղի 
կանոններ տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում: 

1995 թվականի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Ժակ 
Շիրակը կուսակցական ծրագրի թեկնածուի համար անսովոր ելույթ ունե-
ցավ: Գլխավոր կարգախոսներից մեկն էր «փոքրիկների պաշտպանութ-
յունը», ինչը ենթադրում էր հարուստ և աղքատ բնակչության միջև սոցիա-
լական պառակտումը հաղթահարել: 

Շատերը համարում են, որ այստեղ որոշակի կապ է նշմարվում նեո-
գոլիստների և  այս քաղաքական շարժման գաղափարական հիմնադրի 
միջև: 

Այնուամենայնիվ, դը Գոլի ոչ բոլոր գաղափարներն էին աջակցութ-
յուն գտնում նրա հետևորդների կողմից: Դեռ Չորրորդ հանրապետության 
ժա-մանակահատվածում, Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից հետո, 
դը Գոլը հայտարարեց Ֆրանսիայի քաղաքական համակարգը բարե-
փոխելու իր գաղափարների մասին [1, 277]: 

Ըստ նրա հայեցակարգի՝ երկրին անհրաժեշտ է տարանջատել 
իշխանությունները (օրենսդիր և գործադիր), և այս համակարգում նախա-
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գահը, որը գործադիր իշխանության ղեկավարն է, ունի ավելի լայն լիա-
զորություններ և հանդիսանում է պետական ինստիտուտների կայու-
նության երաշխավորը [4]: 

Վերոնշյալ գաղափարներն արտացոլանք գտան 1958 թվականի հոկ-
տեմբերի 4-ի Սահմանադրության մեջ, որը հաստատում էր յոթ տարվա 
նախագահական ժամկետ: Տեղ զբաղեցնելով Ելիսեյան պալատում՝ ժակ 
Շիրակը առաջարկեց կրճատել նախագահության ժամկետ հինգ տարի: 
Նրա կարծիքով՝ այս քայլը պետք է ամրապնդեր նախագահի իշխա-
նությունը, որը հաճախ ստիպված է պետություն ղեկավարել՝ չունենալով 
«նախագահական մեծամասնություն» Խորհրդարանում: Նման «համա-
կեցությունը» ոչ միշտ է ձեռնտու երկրի զարգացմանը: Ըստ Ժակ Շիրակի 
պլանի՝ Ազգային ժողովի ընտրությունները և նախագահական ընտրութ-
յունները պետք է անցկացվեն նույն տարվա ընթացքում, ինչը կմեծացնի 
նախագահի հնարավորությունները նույն կուսակցությունից վարչապետ 
ընտրելու [4]: 

Երբ Պոմպիդուն դարձավ Ֆրանսիայի կառավարության ղեկավար, 
Ժակ Շիրակն ստացավ Գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնը, և 
արագորեն վաստակեց հեղինակություն՝ որպես ֆերմերների շահերի 
պաշտպան, և Միացյալ Նահանգների, Արևմտյան Գերմանիայի, Եվրա-
հանձնաժողովի ագրարային քաղաքականության հակառակորդ: 

1974 թվականին Պոմպիդուի մահվանից հետո դարձավ հանրա-
պետության պաշտպանության դեմոկրատների Գոլիստական միության 
առաջնորդ (գլխավոր քարտուղար): Շիրակը փոխարինեց Ռայմոնդ Մար-
սելլինին Ֆրանսիայի ներքին գործերի վարչությունում՝ ղեկավարի պաշ-
տոնում, և մարտ ամսին սկսեց նախապատրաստվել 1976 թվականի 
նախագահական ընտրություններին, որոնց ընթացքում նա աջակցեց 
Գիսկարդ դը Էստենին [2, 41]: 

Նա սատարեց նախագահական ընտրություններում Գիսկարդ 
Դ'Էստենին և աջակցության դիմաց նշանակվեց Ֆրանսիայի վարչապետ 
(1974-1976): Ժակը ճիշտ էր հաշվարկել ֆավորիտի ընտրությունը. պետ-
ության նոր ղեկավարը նրան նշանակեց Նախարարների կաբինետի պետ 
1974 թվականին: 41-ամյա քաղաքական գործիչը փորձել է հաշտեցնել 
պատերազմող կողմերին խորհրդարանում, ինչպես նաև նպաստել է մի 
շարք բարեփոխումների՝ երկրում տնտեսական և սոցիալական իրավի-
ճակը բարելավելու համար: Իշխանության պակասը հանգեցրեց նրան, որ 
1976 թվականին Ժակը լքեց վարչապետի պաշտոնը և սկսեց ձեռք բերել 
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այն ազդեցիկ կողմնակիցներին, որոնք անհրաժեշտ էին նախագահական 
աթոռի համար պայքարելու համար [5]: 

Այնուհետև հեռացրին Գիսկարդին և փոխարինեցին Ռայմոնդ 
Բարով, որից հետո նա ընդդիմության շարքերն անցավ և ղեկավարեց 
«Հանրապետություն» կուսակցության աջակցության միությունը (1976): 

1977 թվականին Շիրակը ստանձնեց Փարիզի քաղաքապետի նորա-
բաց պաշտոնը, և շարունակեց ստեղծել սեփական քաղաքական իմիջը՝ 
աշխատելով հանուն քաղաքի և երկրի բարօրության: 18 տարի «Դե Վիլ» 
պալատում անցկացնելով՝ Ժակը իրականացրեց բազմաթիվ ծրագրեր, 
որոնք ուղղված են մայրաքաղաքի քաղաքացիների կյանքի բարելավ-
մանը [5]: 

1977 թվականից մինչև 1995 թվականը նախագահի պաշտոնում 
ընտրվելը` Փարիզի քաղաքապետ (քաղաքի առաջին քաղաքապետը 
ավելի քան մեկ դար, պաշտոնը վերականգնվել է այն բանից հետո, երբ 
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը ընդգրկվեց է առանձին նահանգի մեջ, այս 
ամբողջ ժամանակ քաղաքապետների պաշտոններ եղել են միայն շրջան-
ներում): 

1981 թվականի նախագահական ընտրություններում Շիրակը առա-
ջադրվեց ընդդեմ երկրի գործող առաջնորդի: Առանց ձայներ հավաքելու, 
Փարիզի քաղաքապետը դուրս եկավ ընտրարշավից և Ֆրանսուա Միտե-
րանդի օրոք դարձավ աջակենտրոն ընդդիմության խմբերի ղեկավար: 
Երբ Շիրակի կոալիցիան մեծամասնություն ստացավ խորհրդարանում, 
աջակողմյան առաջնորդը դարձավ Ֆրանսիայի վարչապետ և առա-
ջատար դեր խաղաց երկրի ներքին գործերում [6]: 

Գոլիստների հաղթանակը 1986 թվականի խորհրդարանական ընտ-
րություններին հանգեցրեց նրան, որ Շիրակը կրկին ղեկավարեց կառա-
վարությունը «համակեցության» շրջանակներում (բառացիորեն ֆրան-
սիական «համակեցություն» բառից) ձախ նախագահ Ֆրանսուա Միտե-
րանդի հետ: Շիրակը Հինգերորդ հանրապետության պատմության մեջ 
միակ քաղաքական գործիչն է, ով երկու անգամ դարձել է վարչապետ [1, 
278]: 

Շիրակի երկրորդ վարչապետության ժամանակ (որը միաժամանակ 
մնում էր Փարիզի քաղաքապետ), նրա հարաբերությունները Միտերանդի 
հետ մնացին ծայրահեղ լարված: Միտերանդը երեք անգամ հրաժարվեց 
ստորագրել Շիրակի կաբինետի կողմից ընդունված հրամաններ (հիմնա-
կանում կապված 1981 թվականին սոցիալիստների իշխանության գալուց 
հետո ազգայնացված ձեռնարկությունների ռեցիվացման հետ), հայտա-
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րարելով. «թող խորհրդարանական մեծամասնությունը ստանձնի պա-
տասխանատվությունը, որը իրեն անհրաժեշտ է, բայց պարտադրել այդ 
պատասխանատվությունը ինձ կամ պահանջել իմ մասնակցությունը, նա 
չի կարող»: 

1988 թվականի նախագահական ընտրություններում գործող վար-
չապետ Շիրակը առաջադրվեց իրեն ընդդեմ Միտերանդի (հեռուս-
տատեսային քննարկման ընթացքում անվանելով նրան «պարոն վարչա-
պետ») և պարտվեց, որից հետո ստիպված եղավ հրաժարվել վարչապետի 
պաշտոնից և կրկին դարձավ ընդդիմության առաջնորդը [1, 278]: 

1995 թվականին Փարիզի քաղաքապետը կրկին առաջադրվեց նա-
խագահի ընտրություններում: 1995 թվականի նախագահական քարո-
զարշավը, ի վերջո, բերեց Շիրակին Ֆրանսիայի ղեկավարի ցանկալի 
պաշտոնը: 2002 թվականին Շիրակը վերընտրվեց Ֆրանսիայի նախագահ՝ 
հաղթելով վարչապետ Լիոնել Ժոսպինին, և ծայրահեղ աջ քաղաքական 
գործիչ Ժան-Մարի Լեն Պենին: 

Այսպիսով, Ժակ Շիրակը, նախքան Ֆրանսիայի նախագահ դառնալը, 
ակտիվ քաղաքական գործունեություն է ծավալել և 1995 թվականին հա-
սել նախագահի պաշտոնի, իսկ 2002 թվականին վերընտրվել այդ պաշ-
տոնում: 
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Президент Франции Жак Ширак был заметной фигурой в мировой 

политике. Он еще больше поднял престиж Франции в глазах международ-
ного сообщества, сочетая свое непоколебимое служение родине с шагами 
по защите прав и суверенитета других народов. Жак Ширак был великим 
политиком, который во время своего правления определял судьбу нации, 
его президентская карьера длилась десятилетиями. 
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Pompidou, prime minister 
French President Jacques Chirac was a prominent figure in world politics. 

He further raised the prestige of France in the eyes of the international 
community, combining his unwavering service to his homeland with steps to 
protect the rights and sovereignty of other peoples. Jacques Chirac was a great 
politician who, during his reign, determined the fate of the nation, his 
presidential career lasted for decades. 
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«Արտավազդ» թատերախումբ, ներկայացում, Նյու Յորք, Լոս Անջելես 
Հասարակական-տնտեսական, պատմաքաղաքական, ինչպես նաև, 

մշակութային հանգամանքների բերումով ԱՄՆ արտագաղթած հայութ-
յունը այնտեղ էր տեղափոխել նաև իր հոգևոր կարողությունները՝ կյանքի 
նոր պայմաններում ու նոր միջավայրում նորովի զարգացնելով և առավել 
ինքնատիպ մակարդակի հասցնելով դրանք: ԱՄՆ-ում հայության թվի 
ստվարացման հետ մեկտեղ հանդես են եկել մշակույթի և արվեստի տար-
բեր ճյուղերի՝ գրականության, թատրոնի, երաժշտության, կերպարվեստի 
և այլնի հմուտ ու արհեստավարժ ներկայացուցիչներ, որոնք իրենց ստեղ-
ծած հոգևոր մշակույթի արժեքներով հուսալի հիմք հանդիսացան գաղու-
թահայ մշակույթի ազգային նկարագրի պահպանման, հետագա զարգաց-
ման ու հարատևման համար՝ միաժամանակ հայ արվեստը ներկայաց-
նելով օտար հանրությանն ու արժանանալով նրա բարձր գնահատանքին: 

19-րդ դարում ծնունդ առած և 20-րդ դարում զարգացման իր ուրույն 
ուղին բռնած ամերիկահայ մշակույթը 21-րդ դար թևակոխեց իր կայուն 
արժեքներով՝ պահպանելով նախընթաց դարաշրջանում ձեռք բերած ա-
վանդները և անընդհատ ձգտելով նորի ձեռքբերմանն ու զարգացմանը: 

ԱՄՆ-ի հայ համայնքը 2000-ական թթ. շատ ակտիվ գործունեություն 
է ծավալում հայ մշակույթի, կարելի է ասել, բոլոր բնագավառներում: Կա-
րելի է նկատել, որ ամերիկահայության մշակութային կյանքի, թերևս, 
ամենաբեղուն ու հագեցած ոլորտներից են երաժշտությունն ու թատրոնը: 
ԱՄՆ-ի հայ համայնքի կյանքը լեցուն է համերգներով, փառատոներով, 
վաստակավոր երաժիշտներին նվիրված մեծարանքի երեկոներով, դա-
սախոսություններով:  

Ամերիկահայ մշակութային կյանքը նշանավորվել է նաև թա-
տերական արվեստի սկզբնավորումով: ԱՄՆ-ի առաջին հայկական թա-
տերախմբերը կազմավորվել են, գլխավորապես, սիրողներից, քանի որ 
դեպի Նոր Երկիր վաղ շրջանի հայ գաղթականության շարքերում գրեթե 
բացակայում էին արհեստավարժ դերասանները: Հետագա տարիներին 
հայերի աճող հոսքը խթանել է երկրի հայաշատ գրեթե բոլոր վայրերում 
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ազգային թատերախմբերի ստեղծմանը և նորերի ի հայտ գալուն: Մեծ 
համբավ ունեին Բոստոնի Դուդլի Սթրիթ Օփերա Հաուզի և Նյու Յորքի 
Կարնեգի Լիցեյի հայկական խմբերը [1, 165]: 

1897 թ.-ից Նյու Յորքում գործել է «Հայկական դրամատիկ ընկերութ-
յունը», թատերախմբեր են գործել Բոստոնում, Փրովիդենսում, Դետրոյ-
դում, Ֆրեզնոյում և այլուր: Բեմադրվել են ժամանակակից հայ և օտար 
հեղինակների գործեր: Ամերիկահայ թատերական արվեստի զարգացման 
վրա ազդեցություն են թողել նաև Հովհաննես Աբելյանի հյուրախաղերը: 
Տեղի թատերական գործունեությանը բավական աշխուժություն են հա-
ղորդել ԱՄՆ տեղափոխված թատերական գործիչները [2,73-74]: 

Վերջին շրջանում գործում են Նյու Յորքի «Համազգային» (ղեկ.՝ 
Հրանտ Մարգարյան), Բոստոնի «Պարոնյան» (ղեկ.՝ Հ. Վարդիվառյան), 
Փասադենայի «Արտավազդ» (ղեկ.՝ Գրիգոր Սաթամյան), Լոս Անջելեսի 
«Վարդան Աճեմյան» (ղեկ.՝ Ժան Նշանյան), «Հեքիաթն է կանչում» (ղեկ.՝ 
Գևորգ Ավետիսյան) և այլ թատերախմբեր: Մի շարք հայ դերասաններ 
ստեղծագործում են ամերիկյան թատրոններում, որտեղ բեմադրվել են Ալ. 
Շիրվանզադեի, Ա. Պապայանի, Վ. Սարոյանի, Ա. Եսայանի և այլոց 
երկերը: Փոխադարձ հյուրախաղերով սերտ կապեր են ստեղծվել Հայաս-
տանի, ամերիկահայ թատերախմբերի ու անհատ թատերական 
գործիչների միջև [2, 74]: 

ԱՄՆ-ում գործող հայկական թատերախմբերի մեջ իր ակտիվ գործու-
նեությամբ աչքի է ընկնում Փասադենայի ՀԲԸՄ «Արտավազդ» թատերա-
խումբը (2012 թ. վերանվանվել է «Գրիգոր Սաթամյան» թատերախումբ՝ ի 
պատիվ իր ղեկավար ռեժիսոր Գրիգոր Սաթամյանի), որը պարբերաբար 
հանդես է գալիս նոր ներկայացումներով: 

2007 թ. փետրվարի 25-ին ՀԲԸՄ «Ալեք Մանուկյան» կենտրոնի 
«Արտավազդ» թատերասրահում Գրիգոր Սաթամյանի ջանքերով բեմադ-
րվել է 19-րդ դարի ռումինացի գրող Իոն Գարաճիալեի «Կորսված նամակ 
մը» պիեսը: Պիեսի բեմադրությունը մեծ հաջողությամբ իրականացվեց և 
դրական արձագանք ստացավ հանդիսականների կողմից: Ներկայացման 
դերասաններից էին Ռուբեն Հարմանտայանը (Ստեփան Դիբադեսքու 
դերում), Մարո Աճեմյանը (Զոյա Դրահանուչի դերում), Հարություն Ֆաքչ-
յանը (Ղինթայի դերում) և մի շարք այլ տաղանդավոր ամերիկահայ դերա-
սաններ [3, 7]: 

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հարյուրամյակի 
առիթով «Արտավազդ» թատերախմբի՝ 2007 թ. երկրորդ ներկայացումը 
տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 8-ից մինչև հոկտեմբերի 8-ը՝ հինգ հաջոր-
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դական շաբաթ օրերի, Փասադենայի ՀԲԸՄ «Ալեք Մանուկյան» կենտրոնի 
թատերասրահում: Թատերախումբը հանդես է եկել իտալացի նշանավոր 
կատակերգու-երգիծաբան Կառլո Կոնտոնիի (1707-1793) «Վենետիկցի 
երկվորյակները» կատակերգության բեմադրությամբ [7]: 

«Արտավազդ» թատերախմբի կողմից 2009 թ. փետրվարի 15-ին ՀԲԸՄ 
«Ալեք Մանուկյան» մշակութային կենտրոնի համալիրում տեղի է ունեցել 
Ռեյ Գունի «Հայրս ո՞վ է» կատակերգության գալա-ներկայացումը: Ռեյ 
Գունը անծանոթ անուն չէր ամերիկահայ համայնքի համար. հեղինակի 
«Երկու կին, մեկ ամուսին» կատակերգությունը Գրիգոր Սաթամյանի հա-
ջող բեմադրությամբ «Արտավազդ» թատերախումբը ներկայացրել էր 2003 
թ.: «Հայրս ո՞վ է» ներկայացման մեջ փայլուն դերասանական խաղով հան-
դես են եկել Արի Լիպարիտյանը (Սևակի դերում), Անի Էզաճյանը (Արփի 
Սամուելյանի դերում), Մարո Աճեմյանը (Հասմիկի դերում) [5, 8]: 

2009 թ. հոկտեմբերի 25-ին Փասադենայի ՀԲԸՄ «Ալեք Մանուկյան» 
կենտրոնի հանդիսասրահում տեղի է ունեցել «Արտավազդ» թա-տերա-
խմբի 30-ամյակի հոբելյանական հանդիսությունը, որի ընթացքում թա-
տերախմբի ղեկավար Գրիգոր Սաթամյանը բազմամյա վաստակի 
գնահատագրի (Lifetime achievement award) արժանացրեց «Արտավազդ»-ի 
երկարամյա դերասան Հարություն Թումանյանին, Գևորգ Քեոշկեր-յանին, 
Ալեքս Խուրշուդյանին, Ռուբեն Հարմանտայանին և հետմահու՝ Լուլու 
Ֆերմանյանին [6]: 

2009 թ. նոյեմբերի 21-ին Փասադենայի «Ալեք Մանուկյան» կենտրոնի 
թատերասրահում «Արտավազդ» թատերախումբը հանդես եկավ արևմ-
տահայ երգիծաբան, դրամատուրգ Հակոբ Պարոնյանի (1843-1891) 
«Քաղաքավարության վնասները»կատակերգության բեմադրությամբ: 
Երկու արարից բաղկացած բեմադրության մեջ հանդես եկան Ռուբեն 
Հարմանըայանը (Մելիտոս աղա), Ժիրայր Նազարյանը (Վահրամիկ), 
Մարո Աճեմյանը (Խաթուն Հանըմ) և այլ տաղանդավոր դերասաններ [6]: 

2011 թ. մշակույթի ամսվա (հոկտեմբեր-նոյեմբեր) մեծագույն միջոցա-
ռումներից մեկը եղավ սփյուռքահայ թատրոնի տաղանդավոր գործիչ-
ներից մեկի՝ Գրիգոր Սաթամյանի թատերական վաստակի 50-ամյա 
հոբելյանին նվիրված հանդիսությունը, որը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 
30-ին Փասադենայի ՀԲԸՄ կենտրոնում: Հանդիսությանը ներկա էին 
Արևմտյան թեմի առաջնորդ գերշ. Տեր Հովնան արքեպիսկոպոսի ներկա-
յացուցիչ գերշ. Տեր Պարետ ծ. վրդ. Երեցյանը, Փասադենայի ոստիկանա-
պետ Ֆիլիպ Սանչեսը, Լոս Անջելեսի Քաղաքապետական Խորհրդի 
անդամ Փոլ Գրիգորյանը, Կալիֆորնիայի Խորհրդարանի անդամ 
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Անտոնիո Փորթանթինոն, ինչպես նաև, հայ մամուլի ու մշակույթի և 
հասարակական տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: 
Շնորհավորական ելույթներով հանդես եկան ներկաներից շատերը, 
շնորհավորական գրություն էր ուղարկել նաև ՀԲԸՄ նախագահ Պերճ 
Սեդրակյանը և այլ անձինք: Հոբելյար Գր. Սաթամյանին հուշանվերներով 
պարգևատրեցին ՀԲԸՄ Շրջանային հանձնաժողովն ու «Արտավազդ» 
թատերախումբը, Հայաստանի Մշակույթի նախարարությունը նրան 
պարգևատրեց ոսկե մեդալով, իսկ Սփյուռքի նախարարությունը՝ 
«Վիլիամ Սարոյան» մեդալով: Գրիգոր Սաթամյանի թատերական վաս-
տակի ոսկե հոբելյանի առթիվ Հայրապետական օրհնության կոնդակ էր 
ուղարկել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ-ն        
[7, 7-18]: 

2011 թ. նոյեմբերի 6-ին «Արտավազդ» թատերախումբը հանդի-
սատեսի դատին հանձնեց «Սեր և ծիծաղ» երկու արարից բաղկացած 
կատակերգությունը, որը դասական երգիծաբաններ Երվանդ Օտյանի 
«Չարչըլը Արթին աղա», «Թաղականին կինը» և «Միջնորդ Տեր Պապան» 
թատերախաղերից հաջողապես վերցված բաժինների համադրումն էր: 
Բեմադրությունը հաջողված էր՝ շնորհիվ փայլուն դերասանական կազմի 
(Արի Լիպարիտյան, Արամ Մուրադյան, Թալին Գալամքարյան և ուրիշ-
ներ) և թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Սաթամյանի 
[6]: 

2012 թ. օգոստոսից թատերախումբը կրում է «ՀԲԸՄ Գրիգոր Սաթամ-
յան թատերախումբ» անվանումը՝ ի պատիվ թատրոնի գեղարվեստական 
ղեկավար, ռեժիսոր և դերասան Գրիգոր Սաթամյանի թատերական 
երկարամյա ծառայության ու վաստակի [8,6-19]: 

2013 թ. հունիսին «Գրիգոր Սաթամյան» թատերախումբը հանդես է 
եկել Պրենտըն Թոմսի «Չարլեի մորաքույրը», 2017 թ. փետրվարին՝ Քեն 
Լուտվիկի «Թենոր մը կ’ ուզվի», 2018 թ. նոյեմբերին՝ Կառլո Կոլտոնի 
«Ստախոսը», 2019 թ.՝ Ժորժ Ֆետոյի և Մորիս Տվալիեի հեղինակած 
«Փարատիսո պանդոկը» ներկայացումների հաջող բեմադրություններով 
[9, 13; 11, 14; 12, 6; 13, 4]: 

2007 թ. դեկտեմբերի 15-ին ՀԲԸՄ Փասադենայի թատերասրում 
«Մարի Մանուկյան» վարժարանի թատերախումբը ներկայացրեց ամերի-
կացի գրող Նեյլ Սիմոնի «Շշուկները» թատերախաղը: Երկու արարից 
բաղկացած թատերախաղում հանդիսատեսին իրենց խաղով գրավեցին 
Ճինա Շիրինյանը՝ Քրիս Կորմանի դերով, Արման Քիզիրյանը՝ Քեն 
Կորմանի դերով, Պատրիկ Շամանաճյանը՝ Լեննի Կանծի կերպարով [7]: 
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2008 թ. «Միջազգային Ծնողական Ընկերակցության» նախա-
ձեռնությամբ Փասադենայի ՀԲԸՄ «Արտավազդ» թատերասրահում երկու 
օր՝ սեպտեմբերի 5-ին և 6-ին, տեղի ունեցան անգլերեն լեզվով թա-
տերական երեկույթներ՝ նվիրված իսպանական թատերգությանը: Այս մի-
ջոցառման շրջանակներում ՀԲԸՄ Մարի Մանուկյան-Տեմիրճեան վար-
ժարանի սիրողական դերակատար ուսանողների շնորհիվ ներկայացվեց 
իսպանացի դրամատուրգ Ֆրեդերիկո Գարսիա Լորկայի «Բեռնարտա Ալ-
պայի բնակարանը» պիեսը: Դերասանական խաղով աչքի ընկան Ժանեթ 
Պագալյանը՝ Մարիայի Ժոզեֆայի դերով, Լոռենա Դիլանյանը՝ Ամելիայի 
դերով, Մէյրի Ռաչոյանը՝ Բեռնարտա Ալպայի դերով [5]: 

2008 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Թբիլիսիի Պետրոս 
Ադամյանի անվան Դրամատիկական թատրոնը 21 հոգանոց խմբով եղավ 
Լոս Անջելեսում: Թատերախումբը գլխավորում էր Վրաստանի 
Խորհրդարանի նորընտիր անդամ, Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան 
Դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, Վիրահայերի 
միության նախագահ Արմենակ Բայանդուրյանը: Թբիլիսիի թատրոնը 
Միացյալ Նահանգների և Կանադայի մի շարք շրջաններում ներկա-
յացրեց Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպո» և «Խաթաբալա», Գուրգեն 
Խանջյանի «Ավերակների պահակները», Յուջին Գլադսթոն Օ’ Նիլի «Սերը 
ծփիների տակ», «Աղջկաս փեսացուները» և Պիեր Շենոյի «Դուք ողջ լինեք» 
պիեսները՝ ավելի քան 18 խաղարկությամբ [4, 16]:  

2009 թ. մարտի 21-ին ր 22-ին նորակազմ «Բեմարվեստ» թատե-
րախումբը Գլենդելի «Սթարզ» թատրոնի սրահում բեմադրեց «Ռաթևոսի 
հարսը պարել է ուզում» կատակերգությունը: Ներկայացման հեղինակը և 
բեմադրիչը իրանահայ շնորհալի արվեստագետ, արձակագիր և լրագրող 
Վաչիկ Վարդանյանն էր: Թատերգության նյութը վերցված էր առօրյա 
կյանքից և կապվում էր միջին և նոր սերունդների ճաշակների հա-
կասություններին և ընտանեկան փոխհարաբերություններին: Գլխավոր 
հերոս Ռաթևոսի դերը ստանձնել էր վաստակավոր դերասան Նազար 
Ղազարյանը, հարս Ռոզիի դերը՝ Գայանե Ալեքսանյանը: Բեմադրության 
աշխատանքները հանձն էին առել արվեստագետ-նկարիչ Վաչիկ Սար-
դարյանը, Անահիտ Բարումյանը, Ժակլին Սիմոնյանը և ուրիշներ [7]: 

2010 թ. հունիսի 18-ին Լոս Անջելեսի Իրանահայ միության Գլենդելի 
սրահում Միացյակ Հայ Երիտասարդները կազմակերպել էին երեկո, որի 
շրջանակներում AMGA հեռուստաալիքի «Հիմնաքար» ծրագրի հաղոր-
դավար Ստեփան Հովակիմյանը ներկայացրեց իր մանրապատումները և 
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երգիծական գործերը: Այս միջոցառման հասույթը նա նվիրեց Միացյալ 
Հայ Երիտասարդներին՝ նրանց համազգային պահանջատիրական քայ-
լարշավների ու հայրենասիրական առօրյա գործունեության համար [6]: 

2010 թ. հունիսի 26-ին և 27-ին Նյու Ջերսիի «Տուայթ Էնկլվուտ» 
թատերասրահում բեմադրվեց Վիլիամ Սարոյանի «Իմ սիրտը լեռներում 
է» թատերախաղը՝ Նյու Յորքի ԹՄՄ մասնաճյուղի «Մհեր Մկրտչյան» թա-
տերախմբի կողմից: Այս ներկայացումը նույն թատերախմբի կողմից 11 
տարի առաջ դարձյալ բեմադրվել էր երկլեզու՝ Մհեր Մկրտչյանի այրու՝ 
Թամար Հովհաննիսյանի կողմից: Ջոնիի դերը մարմնավորում էր բեմադ-
րիչ Հովհաննես Բաբախանյանի (որն էլ մարմնավորում էր Պեն Ալեք-
սանդրի դերը) 11-ամյա որդին՝ Գոռ Բաբախանյանը, ծերունի Մաքգ-
րեգորի դերը՝ Գառնիկ Ներսեսյանը: Հարութ Չաթմաջյանը, որը «Մհեր 
Մկրտչյան» թատերախմբի հիմնադիր անդամներից է և թատերախմբի 
բազմամյա գործունեության տարիներին հանդես է եկել թե՛ որպես 
բեմադրիչ, թե՛ որպես դերասան, այս ներկայացման մեջ բեմի ընդհանուր 
պատասխանատուն էր [6, 13]: 

2011 թ. հունիսի 9-ին Փասադենայի սբ. Գր. Լուսավորիչ եկեղեցու 
«Եկաւյան» սրահում հանդիպում տեեղի ունեցավ ՀԲԸՄ «Արտավազդ» 
թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Սաթամյանի հետ: 
Հանդիպումը կրում էր «Խնդուքի երեկո» խորագիրը: Այն կազմակերպված 
էր եկեղեցու Արանց հանձնախմբի (Men’ s Forum) կողմից [7]: 

Թատերագիր և բեմադրիչ Արամ Գույումճյանը, ով իր հիմնադրած 
«Գառնի» (Լոս Անջելես) թատերախմբով վեց տարբեր քաղաքներում հան-
դես է եկել իր հեղինակային թատերգություններով՝ “Arcadia”, “The 
Delicate Lines”, “Far Away” և այլն, 2014 թ. մարտին լոսանջելեսա-
հայությանը ներկայացրեց Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» հանրածանոթ 
գործը՝ Համազգայինի Արևմտյան Ամերիկայի շրջանային վարչության 
հովանավորությամբ: Սակայն բեմադրիչը դրաման ներկայացրեց ոչ թե 
ավանդական բեմադրությամբ, այլ՝ մոնոներկայացման ձևաչափով. Ներ-
կայացման դերասանը Արամ Մուրադյանն էր [10, 14]:  

Արամ Գույումճյանի կողմից բեմադրված մեկ այլ ներկայացում տեղի 
ունեցավ 2015 թ. հոկտեմբերի 9-ին Նորթ Հոլիվուդի Art Center համալիրի 
թատրոնի փոքր դահլիճում: Այդ երեկո հանդիսականները վայելեցին 
“Vista players” նորակազմ թատերախմբի «Ուրախ հայեր» (Happy 
Armenians) պիեսը [7]: 
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Այսպիսով, շնորհիվ գաղութում գործող հայկական թատերախմբերի, 
ծաղկում է ապրում գաղութահայ թատերական, դերասանական ար-
վեստը: ԱՄՆ-ում գործող հայկական թատերական խմբերը շարու-
նակաբար ներկայացնում են նոր պիեսներ, որոնք, ամերիկահայ պրոֆե-
սիոնալ գեղարվեստական ղեկավարների շնորհիվ, յուրօրինակ լուծում-
ներով են բեմադրվում: Ամերիկահայ թատերախմբերը ոչ միայն հյուրա-
խաղերով հանդես են գալիս ԱՄՆ-ի տարբեր քաղաքներում, այլև հյուրըն-
կալում են արտասահմանից եկած հայկական թատերախմբերի և համա-
գործակցում վերջիններիս հետ: 
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1. Ավագյան Ք., «Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի 
պատմությունը (սկզբնավորումից մինչև 1924 թ.)», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատարակչություն, 2000, 239 էջ: 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ США В 2000ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ США В 2000ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ США В 2000ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ США В 2000----Е ГГ.Е ГГ.Е ГГ.Е ГГ.    
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Важную роль в сохранении армянской идентичности и национальной 
идентичности в США играет армянская национальная культура, сохранение 
которой добросовестно выполняет армяно-американская община. С самого 
первого дня поселения в США в связи с историческими и политическими 
событиями иммигрировавшие армяне поставили перед собой задачу сохранить 
армянский облик, создать и развивать армянские учебные и художественные 
учреждения. Театр – одна из самых оживленных сфер культурной жизни 
армянской общины США, которая сначала, будучи на любительском уровне, 
развивалась годами и вошла в 21-й век с труппами профессионального уровня, 
и сейчас армянские труппы США не только выступают с постановками, но 
также гастролируют по разным странам. 

        
    

THEATER LIFE OF THE ARMENIAN COMMUNITYTHEATER LIFE OF THE ARMENIAN COMMUNITYTHEATER LIFE OF THE ARMENIAN COMMUNITYTHEATER LIFE OF THE ARMENIAN COMMUNITY    
IN THE USA IN THE 2000IN THE USA IN THE 2000IN THE USA IN THE 2000IN THE USA IN THE 2000SSSS    
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VSU, History,  

MA the 2nd course 
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words:    culture,    Armenian community in the USA, theatre, “Artavazd” 
troupe, performance, New York, Los Angeles. 

An important role in the preservation of Armenian identity and national 
identity in the United States is played by the Armenian national culture, the 
preservation of which is faithfully carried out by the Armenian-American 
community. From the very first day of settling in the United States due to historical 
and political events, the immigrant Armenians set themselves the task of preserving 
their Armenian appearance, creating and developing Armenian educational and 
artistic institutions. Theater is one of the most lively spheres of the cultural life of 
the Armenian community in the United States, which at first, being at an amateur 
level, developed over the years and entered the 21st century with professional-level 
troupes, and now US Armenian troupes not only perform plays, but also tour in 
different countries. 
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ՍՏԵՓԱՆՈՍՍՏԵՓԱՆՈՍՍՏԵՓԱՆՈՍՍՏԵՓԱՆՈՍ    ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ    ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ    1720172017201720----ԱԿԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ    ԹԹԹԹԹԹԹԹ....    
ՍՅՈՒՆԻՔԻՍՅՈՒՆԻՔԻՍՅՈՒՆԻՔԻՍՅՈՒՆԻՔԻ    ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ    ՊԱՅՔԱՐՈՒՄՊԱՅՔԱՐՈՒՄՊԱՅՔԱՐՈՒՄՊԱՅՔԱՐՈՒՄ        
ԸՍՏԸՍՏԸՍՏԸՍՏ    ՂՂՂՂՈՒԿԱՍՈՒԿԱՍՈՒԿԱՍՈՒԿԱՍ    ՍԵԲԱՍՏՍԵԲԱՍՏՍԵԲԱՍՏՍԵԲԱՍՏԱՑՈՒԱՑՈՒԱՑՈՒԱՑՈՒ    ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ    

ԷմիլիաԷմիլիաԷմիլիաԷմիլիա    ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    
Գորիսի պետական համալսարան , Պատմություն,  

մագիստատուրա 1-ին կուրս, 
Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.թ., դոցենտ ՀՀՀՀ....    ՍուքիասյանՍուքիասյանՍուքիասյանՍուքիասյան    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Ստեփանոս Շահումյան, Սյունիք, 

Պատմություն Ղափանցւոց, Դավիթ Բեկ, 1720-ական թթ. 
ՍտեփանոսՍտեփանոսՍտեփանոսՍտեփանոս    ՇահոՇահոՇահոՇահումյանիւմյանիւմյանիւմյանի    կյանքնկյանքնկյանքնկյանքն    ուուուու    գործնեությունըգործնեությունըգործնեությունըգործնեությունը    
Այսօր, Սյունիքի 1720-ական թվականների ազատագրական պայքա-

րի մասին տեղեկություններ ունենալու և, ամենակարևորը, որ այդ պայ-
քարի սկզբնավորման համար պարտական ենք Ստեփանոս Շահում-
յանին։ Ո՞վ էր նա, ի՞նչ դերակատարում ուներ, ի՞նչ ներուժ ուներ, որ 
կարողացավ համախմբել հայոց երկրի ճակատագրով մտահոգված 
մարդկանց։ Ստեփանոս Վրթանեսի Շահումյանը ծնվել է մոտ. 1702 թ. 
Սյունիքի Եկտաստանք (Երդաստայց) գյուղում, մահացել է 1782 թ., Վենե-
տիկում։ Նա հայտնի է իբրև Սյունիքի 18-րդ դարի 20-ական թվականների 
հայ ազատագրական շարժման գործիչ, «Ընտիր պատմութիւն Դաւիթ 
Բէգին...» կամ «Պատմութիւն Ղափանցւոց» երկի համահեղինակ։ 

1722 թվականին Ղափանի 50 տանուտերերին և իշխանների անունից 
Շահումյանը խնդրագիր է ներկայացրել վրաց Վախտանգ VI թագավորի 
որդի Շահնավազին՝ վրացական բանակում ծառայող մի խումբ հայ զորա-
կանների ուղարկելու Ղափան։ 1722 թվականի վերջին Դավիթ Բեկի և 
նրա ջոկատի հետ Շահումյանը ժամանել է Սյունիք, եղել զորապետի օգ-
նական, ապա՝ զորապետ, մասնակցել ազատագրական մարտերին։ Մար-
տերից մեկի ժամանակ անհասկանալի դավաճանության արդյունքում 
1724 երկրորդ կեսին կամ 1725 թվականին շատերի հետ գերի է ընկնում 
նաև Մխիթարի մտերիմ Ստ. Շահումյանը։ Սյունիքը լքելուց հետո հաս-
տատվել է Լիվոռնոյում, 1733 թվականին՝ Վենետիկում, հորեղբոր՝ Ոսկան 
Շահումյանի հիմնադրած «Շահումյան» առևտրատանը զբաղվել է վաճա-
ռականությամբ։ Շահումյանի դերը ավելի կմեծանար և գուցե նա կարող 
էր Դավիթ Բեկի և Մխիթար Սպարապետի ղեկավարած շարժմանը ավելի 
մեծ օգուտ տալ, իսկ ապստամբության ավարտից հետո ականատեսի 
աչքերով նկարագրել պատերազմների ողջ ընթացքը, որպեսզի կիսատ 
չմնար և նրա հայրենասիրական քայլերը ավելի կգնահատվեր, եթե 
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գերությունից ազատվելուց հետո չլքեր հայրենիքը և գնար Լիվոռնո։ 
Չմոռանանք այն հանգամանքը, որ նա էր Վրաստանում բոլորին համա-
խմբել և զորք հավաքել և բերեր Հայաստան։ Նա բոլորի մոտ ուներ արդեն 
ձեռք բերված վստահություն, պատիվ, և համախմբող ուժ էր, և եթե նա 
հետ գար հայրենիք, գուցե կարողանար համոզել հուսալքվածներին հետ 
կանգնել Հալիձորը հանձնելու մտքից։ Սակայն Շահումյանը բռնեց 
պանդխտության ճանապարհը և մինչև վերջ չնվիրվեց իր գործին։ Հետո 
նա մտերմացել է Մխիթար Սեբաստացու և Մխիթարյան մյուս միաբան-
ների հետ, պատմել Ղափանի իրադարձությունների մասին, որոնք 1736-
1737 թվականներին գրի է առել Ղուկաս Սեբաստացին։  

Հայտնի է Շահումյանի պատումի երկու խմբագրություն կամ տարբե-
րակ (համառոտ և ընդարձակ)։ Երկրորդը հարստացված է նոր մանրա-
մասնություններով, որոնք Ղուկաս Սեբաստացին հետագայում քաղել է 
այլ ականատեսների պատմածներից։ Այն, որպես աղբյուր, օգտագործել է 
Միքայել Չամչյանը՝ իր «Պատմութիւն Հայոց»-ի 3-րդ հատորը շարադ-
րելիս։ Նույն տարբերակի հիման վրա Ա. Գյուլամիրյանը Վաղար-
շապատում իրականացրել է երկի առաջին հրատարակությունը («Ընտիր 
պատմութիւն Դաւիթ Բէգին...», 1871)։ Այն երկրորդ անգամ 1978 թ. լույս է 
ընծայվել Վենետիկում՝ «Դաւիթ Բէկ կամ Պատմութիւն Ղափանցոց» 
խորագրով (համառոտ և ընդարձակ տարբերակները՝ առաջաբանով և 
ծանոթագրություններով)՝ Ս. Արամյանի աշխատասիրությամբ։ Երկը 1875 
թ. հրատարակվել է նաև ֆրանսերեն, Մ. Բրոսսեի թարգմանությամբ: 
Շահումյանի ավանդած երկը Սյունիքի 1722-1730 թթ. ազատագրական 
շարժումների պատմության արժեքավոր աղբյուր է։ Այստեղ մանրա-
մասնորեն նկարագրված է օտար տիրապետության և վաչկատուն ցեղերի 
դեմ հայ ժողովրդի հերոսական պայքարը, Դավիթ Բեկի ջանքերը՝ 
Ղափանը թշնամուց ազատագրելու և այնտեղ հայկական ինքնուրույն 
իշխանություն ստեղծելու համար: Շարադրված է դյուրըմբռնելի, դասա-
կան գրաբարով, տոգորված է ջերմ հայրենասիրությամբ։ Պատմական 
անցուդարձը գնահատված են քրիստոնեական տեսանկյունից, մեկնա-
բանությունները կրում են ճակատագրապաշտության կնիք։ Սույն երկի 
հիման վրա են ստեղծված Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ», Ս. Խանդզադյանի 
«Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպերը, Ա. Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» 
օպերան [2, 434]։ 
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ՍտեփանոսՍտեփանոսՍտեփանոսՍտեփանոս    ՇահումյանիՇահումյանիՇահումյանիՇահումյանի    վկայությունվկայությունվկայությունվկայություններներներներըըըը    ՍՍՍՍյունիքիյունիքիյունիքիյունիքի    ազատաազատաազատաազատագրագրագրագրա----
կանկանկանկան    պայքարիպայքարիպայքարիպայքարի    մասինմասինմասինմասին    

 1720-ական թվականների Սյունիքի ազատագրական պայքարի 
մասին Ստեփանոս Շահումյանի պատմածները գրի է առել Սեբաս-
տացին։ Բայց Սեբաստացու գրի առնելու ժամանակ տեղի է ունեցել մանր 
անճշտություններ, որի պատճառն այն է, որ Ղուկաս Սեբաստացին պատ-
մությունը գրի է առել դեպքերից առնվազն մեկ տասնամյակ անց։ Այդ 
ընթացքում որոշ տեղեկություններ կարող էին աղոտանալ մարդկանց 
հիշողության մեջ, բայց կար հիմնականը, որովհետև նրան պատմողները 
ապստամբության հիմնական մասնակիցներն էին, մարդիկ, որոնց դերը 
բնավ երկրորդական չէր։ Այդ անձանցից մեկին՝ Ստեփանոս Շահումյա-
նին է վերագրվում ապստամբության նախաձեռնությունը, և ըստ երևույ-
թին այստեղ ճշմարտության բաժինը մեծ է [4, 9]: 

Իհարկե, չենք բացառում Շահումյանի պատմածների մեջ, որ ճշմար-
տության բաժինը մեծ է, բայց փաստը մնում է այն, որ Սեբաստացին 
աներկ-բա չի հավատացել նրա ասածների հավաստիությանը։ Լավ, 
ի՞նչու է Սեբաստացին հանգել այդ մոտեցմանը։ Սեբաստացին շատ հնա-
րավոր է մտածած լինի, որ ապստամբության ողջ ընթացքին մասնակցած 
Տեր Ավետիսի փոխանցած տեղեկությունները ոչ պակաս (գուցե և ավելի) 
հավաստի են։ 

 Իսկ հիմա ներկայացնենք Ստեփանոս Շահումյանի պատմածները 
ապստամբության մասին: Անդրադառնանաք պատմական կարևոր մի 
դրվագի՝ Դավիթ-Բեկի Սյունիք գալու խնդրին։ Ահա թե ինչպես է այդ 
դեպքը նկարագրում Ս. Շահումյանը. «Եվ ել նա յերեսաց իշխանին Վրաց 
և գնաց ժողովեաց իւր զօրս երկու հազար սպառազինաց և զքսան 
հարիւրապետս և եկն եմուտ նոքօք ի գավառն Սիւնեաց։ Ազդ եղեվ 
գավառապետին Նախիջևանու՝ եթէ Դավւութ Պէկն երթայ ի Խափան, 
զօրաժողով լինիլ անդ։ Եվ նա երկոտասան հազարաւ ի վերայ Դաւութ 
Պէկին։ Իսկ նա իբրեւ լուավ զայս, հրաման ետ զօրս ժողովել ի տանէն 
Սիսանայ, և ժողովեալ խմբեցին զչորս հազարս արանց, և զառաջին երկու 
հազարսն յաւելեալ ի նոսա՝ եղեն վեց հազար վառեալք ի պատերազմ, և 
նոքօք հանդերձ ճակատցավ ի վերայ Նախիջեվանու գետոյն՝ ընդդէմ 
Խանին։ 2200 մարդ գետակուր եղեն, իսկ Դաւութ Պէկն, Ավթանտէլն, և 
երկոքեան Կօրկիքն ամրացան ի վէմ մի յափն գետոյն, և անտի մինչև ց2 
ժամ գիշերոյն հասին ի Սիսան, և ամենայն զերծեալքն ի փախստէից 
ժողովեցան ի վերայ Դաւութ Պէկին» [4, 18]: 
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Եկեք չմոռանանք, որ Վրաստանում, երբ Դավիթ Բեկը զորքը հավա-
քում էր, և այդ բոլորը կազմակերպվում էր, անմիջապես ականատեսը և 
այս ամենի կազմակերպողը եղել է Ստեփանոս Շահումյանը, և հստակ 
պարզ է դառնում, որ այս իրողության արժանահավատության հանգա-
մանքը, որ արդեն կա` պետք է տեղ տալ Ստեփանոս Շահումյանին։  

 Այս դրվագի վերաբերյալ խեղաթյուրում է եղել, որտեղ 
Ղ. Սեբաստացին տեղի չի տվել Ս. Շահումյանի պատմածներին, որով-
հետև զորքի թվերը չեն բխել հայկական կողմի շահերից: Շահումյանը 
հստակ ներկայացրել է, որ Դավիթ Բեկի հետ Հայաստան եկած զորքի 
թիվը եղել է 4000-ն անց, ինչը այդքան էլ փոքր թիվ չէ: Եվ տեղի է ունեցել 
հետևյալ իրողությունը. Սեբաստացին համարել է, որ եթե Շահումյանի 
պատմածը որպես փաստ վերցնի, ապա հայ ընթերցողը վրդովվելու է, 
քանի որ մեծ զորքի թվով է հաղթել թշնամուն: Այսպիսով՝ Սեբաստացին, 
որպես փաստ ընդունել է Տեր-Ավետիսի պատմածը: Տեր-Ավետիսը ներ-
կայացրել է, որ հայոց զորքի թիվը 400 է եղել և այդ փոքր թվով է Դավիթ 
Բեկը հաղթել թշնամուն, որը ավելի է բարձրացնում հայերի հեղինա-
կությունը:  

Բարկուշատի կռվի նշանակությունը կարևորենք, քանի որ այդ կռվի 
ժամանակ տեղի ունեցավ մի քանի կարևոր իրադարձություն, որոնք 
պատմության մեջ իր ուրույն հետքը թողեցին։ Դրա կարևորությունը 
կայանում է Մխիթար Սպարապետի, Ստեփանոս Շահումյանի և Դավիթ 
Բեկի հետ։ Կարևոր հանգամանքներից է, որ Բարկուշատի կռվում գերի 
ընկավ Ստեփանոս Շահումյանը, և Դավիթ Բեկը առաջին անգամ ցան-
կացավ գլխատել Մխիթար սպարապետին։ Այս սխալ քայլերի ընթացքը 
տեղի ունեցավ Մխիթար Սպարապետի նահանջ տալու հրամանի պատ-
ճառով։ Նահանջի արդյունքում թշնամու զորքը ամբողջությամբ չկոտոր-
վեց, բայց այնպիսի իրավիճակ էր, որ ամբողջությամբ կոտորելու հնարա-
վորությունը կար և նահանջի անհրաժեշտություն չկար և ըստ Սեբաս-
տացու Մխիթարը նեղացած էր Դավիթ Բեկից և այս քայլը չհնազանդվելու 
ձև էր իր կողմից։ Նահանջի հրամանը կատարվեց, և հայոց ուժերը հետ 
շարժվեցին։ Թշնամին մտածեց, թե փախչում է հայոց զորքը և հետա-
պնդեց։ Նրանք նենգաբար հարձակվեցին և շատերին, կոտորեցին 
որոշներն էլ գերի ընկան, այդ թվում՝ Ստեփանոս Շահումյանը։ 

Սակայն Շահումյանին բախտ վիճակվեց հանդիպել մի բարիյացկամ 
թուրքի և ազատվել գերությունից։ Այդ մասին լսել էր Դավիթ Բեկը և շատ 
վշտացել, որ իր բարեկամը գերի է ընկել, իսկ հետո լսեց, որ փախել է 
գերությունից, շատ ուրախացավ և փորձեց գերությունից ազատվելու 
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փաս-տը իր համար սփոփանք օգտագործել։ Միևնույն ժամանակ Դավիթ 
Բեկը շատ բարկացած էր Մխիթարի նահանջի հրամանի վրա և 
ցանկանում էր գլխատել նրան։ Դավիթ Բեկին հազիվ համոզեցին, որ այդ 
քայլը չանի [4,  47-49]։ 

Այս ամենից պարզվում է, որ առաջնորդների լարված փոխհարաբե-
րությունների արդյունքում տուժեցին հայոց զորքերը և Ստեփանոս 
Շահումյանը, ով երկուսի լավ բարեկամն ու ընկերն էր։ Դրանից հետո 
ինչ-պես հնարավոր է, Դավիթ Բեկը շարունակեր նույն վստահությունը 
ունե-նալ Մխիթար Սպարապետի հանդեպ։ 

 Պատմական փաստի գեղարվեստականացումը նրանով է պայ-
մանավորված, որովհետև Շահումյանի պատմածները տեղ են գտել 
Սեբաստացու աշխատության մեջ և այդ աշխատության հիմվան վրա 
գրվել է երկու պատմական վեպ (Րաֆֆու՝ Դավիթ Բեկը, Խանզադյանի՝ 
Մխիթար սպարապետը):  

Մասնավորապես դրանցից Րաֆֆու առաջին պատմավեպը՝ «Դավիթ 
Բեկը», հաստատում է պատմական փաստի գեղարվեստականացման այս 
սկզբունքների առկայությունը: Ընտրված է պատմաշրջան, երբ թուրք-
պարսկական ասպատակության ճնշումների մեջ ծվատվող Հայաստանի 
մի հատվածում՝ Սյունիքում, 1720-ական թվականներին անհատի 
անձնազոհությամբ հայերը հասնում են ազատության ու հարաբերական 
ինքնուրույնության: Րաֆֆին ընդգծում է իր ամբողջ ստեղծագործության 
համար ընդհանրական աշխարհայեցողական մի գիծ. Ստ. Շահումյանը 
վստահ էր, որ «ժողովուրդը հոգեպես եւ բարոյապես բոլորովին մեռած 
չէ», բայց գիտեր նաև՝ «հայ ժողովուրդը կատարյալ ոչխարային բնա-
վորություն ունի. մեկը պետք է առջևից գնա, որ մյուսները հետևեն նրան»: 
Րաֆֆին վեպն սկսում է նույն արկածալից ու խորհրդավոր դրվագներով, 
շարադրանքում, անշուշտ, պատմական ու կերպարային որոշակի փոփո-
խություններ են կատարված, բայց այս բնորոշ դեպքի մեջ ընդհանրական 
է արդիական հնչեղությունը: Ստեփանոս Շահումյանը Վրաստանում Դա-
վիթ Բեկին հիշեցնում է Հայաստանի ծանր վիճակը և հայտարարում. 
«Մնացել է վերևում Աստված, իսկ ներքևում դու, Դավիթ Բեկ: Խեղդամահ 
եղած հայրենիքի վերջին հառաչանքը կոչում է քեզ»: Ստեփանոս Շահում-
յանի համոզմունքը փաստարկվում է պատմության օրինակով, ինչը իր 
դրական արդյունքն է ունենում [3, 36-38]:  

 Թշնամով շրջապատված երկրի փրկությունը` կենսունակ պետութ-
յուն, անվտանգության ժամանակակից համակարգ և հզոր բանակ ունե-
նալու մեջ է։ Նաև Դավիթ Բեկի, Մխիթար Սպարապետի և նրանց 



 

251 

գործակիցների նման առաջնորդներ ունենալը։ Պետք չէ հատուկ գիտելիք 
ունենալ, պետք է համախմբված և գիտակցված առաջնորդ ունենալ։ Ո՞վ 
էր Ստեփանոս Շահումյանը, այդ պահին Վրաստանում գտնվող հայ մի 
առևտրական, որին հաջողվեց կազմակերպել և կազմակերպվել, բայց 
վերջում չենք տեսնում գործին մինչև վերջ նվիրվածություն: Նյութի 
արդիականացումն էլ այստեղ է կայանում, որ օրինակ է ցույց տալիս 
տվյալ ժամակաշրջանում համախմբվելու մեջ, իսկ վերջում հիաս-
թափության և միմյանցից անբաժան, կռվի կեսից հեռանալը: Կատարած 
աշխատանքից կարելի է եզրակացնել, որ այսօր էլ մեր մտածելակերպը 
մնում է նույնը՝ այսինքն սկզբից տեսնում ենք համախմբվածություն, 
մինչև վերջ պայքարելու ցանկություններ, պայքարի արդյունքում հաղ-
թանակներ, իսկ հետո հանդիպած անհաջողություններից հետո հիասթա-
փությունների մեծ շղթա, որը բերում է պարտության: 
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РОЛЬ СТЕПАНОСА ШАУМЯНА В 1720 ГОДУ В СЮНИКСКОЙ БОРЬБЕ РОЛЬ СТЕПАНОСА ШАУМЯНА В 1720 ГОДУ В СЮНИКСКОЙ БОРЬБЕ РОЛЬ СТЕПАНОСА ШАУМЯНА В 1720 ГОДУ В СЮНИКСКОЙ БОРЬБЕ РОЛЬ СТЕПАНОСА ШАУМЯНА В 1720 ГОДУ В СЮНИКСКОЙ БОРЬБЕ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО ИСТОРИИ ГУКАСА СЕБАСТАЦИЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО ИСТОРИИ ГУКАСА СЕБАСТАЦИЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО ИСТОРИИ ГУКАСА СЕБАСТАЦИЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО ИСТОРИИ ГУКАСА СЕБАСТАЦИ    
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Степанос Шаумян, Сюник, «История Гапанцуотс», 
Давид Бек, 1720-е гг. 

 Освободительная борьба, организованная в Сюнике в 1720-х годах 
одна из важных событий в истории Армении, изучение которой является 
актуальной проблемой. В организации этого исторического события в 
определенной степени мы обязаны Степаносу Шаумяну, сумевшему 
убедить и объединить сюникских и зарубежных деятелей Именно Шаумян 
представил широкой публике подробности начала борьбы. С этой точки 
зрения высоко ценится роль Гукаса Себастаци, ведь именно благодаря ему 
следующие поколения фактически получили информацию об 
освободительной войне Сюника под предводительством Давида Бека. 
Конечно, нельзя исключать, что он может окрасить или даже исказить 
определенные события. 

 
THE ROLE OF STEPANOS SHAHUMYAN IN SYUNIK LIBERATHE ROLE OF STEPANOS SHAHUMYAN IN SYUNIK LIBERATHE ROLE OF STEPANOS SHAHUMYAN IN SYUNIK LIBERATHE ROLE OF STEPANOS SHAHUMYAN IN SYUNIK LIBERATION TION TION TION 
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SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: Stepanos Shahumyan, Syunik, History of Kapan, Davit Bek, 

1720s 
 The liberation struggle organized in Syunik in 1720, which studies a 

modern problem, is one of the important episodes in the history of Armenia. 
The organisation of this historical event was thanks to Stepanos Shahumyan 
who was able to persuade and unite the figures from Syunik and not only. 
Shahumyan also presented the details of the beginning of the struggle to the 
general public. From this point of view the role of Ghukas Sebastatsy is highly 
appreciated, as thanks to him the next generation received information about 
Syunik liberation struggle led by David Beck. But of course, we should not rule 
out the fact that he may have exaggerated or even distorted certain events.  
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ԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ    
    

Ալլա Ալլա Ալլա Ալլա ԾատինյանԾատինյանԾատինյանԾատինյան    
ՎՊՀ,  Պատմություն, 2-րդ կուրս 

 Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.թ. Բ.Բ.Բ.Բ.    ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    
    
ՀանգուՀանգուՀանգուՀանգուցայինցայինցայինցային    բառերբառերբառերբառեր....    Լոռի, Ակներ, բնակավայրեր, դամբարանա-

դաշտեր, գյուղատեղիներ, սալարկղային դամբարան, խաչքար-
արձանագրություն    

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
Ակները (նախկին անվանումը՝ Որնակ1) գյուղ է եղել Լոռու մարզում, 

որը 1940-ական թվականներին ստացել է Ալավերդի քաղաքի թաղամասի 
կարգավիճակ: Գտնվում է Դեբեդ գետի աջ ափին` ծովի մակերևույթից 
բարձր է 1050մ.:  

Թաղամասի տարածքը բնակեցված է եղել պատմական տարբեր 
ժամանակաշրջաններում, սակայն գիտականորեն քիչ է ուսումնա-
սիրված, եղած ուսումնասիրությունների գիտական հրապարակումներն 
էլ շատ քիչ է:  

Թաղամասի համար բացառիկ` մեծ արժեք են ներկայացնում պատ-
մամշակութային կոթողները, որոնք էլ սույն ուսումնասիրության առար-
կան են: 

Գյուղի հիմնադրումը և դրա շուրջ եղած ավանդազրույցներըԳյուղի հիմնադրումը և դրա շուրջ եղած ավանդազրույցներըԳյուղի հիմնադրումը և դրա շուրջ եղած ավանդազրույցներըԳյուղի հիմնադրումը և դրա շուրջ եղած ավանդազրույցները    
Գյուղի հիմնադրման և անվանման առաջացման մասին գիտական 

մեկնաբանություններ մեզ հայտնի չեն, սակայն, համաձայն ժողովր-
դական ավանդազրույցի, երբ մոնղոլ-թաթարները հարձակվում են Որնա-
կի և հարակից գյուղերի վրա, Դսևանք կոչվող բերդում պատսպարվում 
են այդ տարածքի բնակչությունը: Խմելու ջուրը կավե խողովակներով 
բերդ է բերվել գյուղի վերին` անտառամերձ ակունքից: Այստեղից էլ առա-
ջացել է Որնեակ կամ Որնակ անունը:  

Հայտնի ևս մեկ վարկած կա, ըստ որի Որնակ անվանումը չէր կարող 
կապ ունենալ մոնղոլ-թաթարների ասպատակությունների հետ: Սանա-
հինի Ամենափրկիչ եկեղեցու գավթում կա մի արձանագրություն, որը 
վերաբերում է 1061թ., այն վկայում է Որնակ գյուղի գոյության մասին, այն 

                                                           
1 Վերանվանվել է 1935թ. հունվարի 3-ին:  
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ինչ մոնղոլ-թաթարներն առաջին անգամ Հայաստան են մտել 1236 թվա-
կանին: Եթե Որնակ անվանումը առնչվում է օտար նվաճողների հետ, 
ապա այդպիսիք եղել են մինչև 11-րդ դարը (արաբներ, սելջուկներ և այլն): 
Իսկ մոնղոլ-թաթարների վարկածը ուղղակի տեղացիների կողմից 
ստեղծված մտացածին դիպված է [3, 5-6]:  

Որնակ անվան ստուգաբանության մասին Արամ Ղանալյանը իր 
«Ավանդապատում» գրքում նշում է, որ գյուղը Որնակ է անվանվել առատ 
ջրերի պատճառով [5, 182]: 

Այսօրվա ակներցիների նախնիները այստեղ են եկել դեռևս 18-րդ 
դարի վերջից ոչ շուտ, մինչև հաջորդ դարի 20-ական թթ.:  

Ակների պատմահնագիտական ժառանգության ուսումնասիրումըԱկների պատմահնագիտական ժառանգության ուսումնասիրումըԱկների պատմահնագիտական ժառանգության ուսումնասիրումըԱկների պատմահնագիտական ժառանգության ուսումնասիրումը    
Ակներ թաղամասի հայտնի հուշարձանները ընդգրկում են ժամա-

նակագրական տարբեր փուլեր, որոնցից հիշատակելի են բնակատեղին 
(մ.թ.ա. 4-3 հզ.), դամբարանադաշտը (մ.թ.ա.2-1 հզ.), գյուղատեղին (10-13 
դդ.), գերեզմանոցը (10-13դդ.), «Ոտնխաչ» մատուռը (13դ.), եկեղեցին (1863 
թ.), քարայր-կացարանների համալիրները (10-19-րդ դդ.) և այլն։ 

Ակները բնակեցված է եղել դեռևս վաղ բրոնզի դարից, այդ մասին 
վկայում է կատարված հնագիտական պեղումների գտածոները, ինչպես 
նաև Ռ. Հակոբյանի գրած գրքերում զետեղված պատմությունները: 

Ակներում է կատարվել Անդրկովկասի առաջին հնագիտական 
պեղումները: 

1871 թվականին մասնագիտությամբ պատմաբան-հնագետ Ալեք-
սանդր Երիցյանը պեղեց երկաթի դարի քսաներեք դամբարան, որոնք հա-
մապատասխանաբար բաժանեց վաղ և ուշ շրջանների [2, 8]:  

1893 թվականին Որնակի այս նույն դամբարանադաշտում Ն. Մառը 
ծավալեց ահռելի և անուրանալի աշխատանքներ: Ն. Մառը ճանապար-
հորդական նոթերում ներկայացնում է պեղումների ընթացքը, նա նշում է, 
որ պեղումները դեռ երկար կտևեին, սակայն պեղումները կատարվել է 
շատ կարճ ժամանակամիջոցում վատ եղանակային պայմանների և ֆի-
նանսական սղության պատճառով: 

Ն. Մառը նշում է, որ պեղված նյութերից կային նույնիսկ մի քանի 
տասնյակ և նրանք ստիպված էին մեկ նյութից միայն մեկ օրինակ փաթե-
թավորել:  

Որնակի պեղումներից գտնվել է հռոմեական մետաղադրամ, որը 
Թիֆլիսի ճանապարհին կորցնում է [7, 111-112]: 
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Բայբուրդյանի վկայությամբ Ն.Մառը Որնակի այս դամբարանադաշ-
տից պեղել է Շրեշ բլուրի տիպի խեցեղեն2 (նկ. 1, 2): 

 

  
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1111....    ՎաղՎաղՎաղՎաղ    բրոբրոբրոբրոնզեդարյաննզեդարյաննզեդարյաննզեդարյան    խեցեղենխեցեղենխեցեղենխեցեղեն     ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. ՆՆՆՆ....ՄառիՄառիՄառիՄառի    պեղածպեղածպեղածպեղած    վաղվաղվաղվաղ    

բրոնզեդարյան անոթըբրոնզեդարյան անոթըբրոնզեդարյան անոթըբրոնզեդարյան անոթը3 

 
Կարևոր են Ս. Թաղայշվիլու 1884 թվականին կատարված աշխա-

տանքները, որոնք ժամանակագրական հիմք հանդիսացան ինչպես եր-
կաթի սկզբնական, այնպես էլ ուշ շրջանների հուշարձանների համար:  

Այստեղ Ս. Թաղայշվիլին պեղեց 40 քարակղային դամբան, որոնք 
հիմնականում ունեին աղքատ ուղեկցող գույք: 

Այս պեղումներից հայտնաբերված գտածոները պահվում են Հայաս-
տանի պատմության թանգարանում և Ռուսաստանի Դաշնության Ս. Պե-
տերբուրգի Էրմիտաժ թանգարանում: 

Բացի հայտնի պեղումներից, տարբեր տարիներին ակներցիները հո-
ղագործական աշխատանքների ընթացքում պատահականորեն գտել են 
հնագիտական առարկաներ:  

Ծնունդով ակներցի, մասնագիտությամբ օպերատոր 79-ամյա Համ-
լետ Ծատինյանը պատմում է, որ 1950-ական թվականներին, իր փեսան` 
Կարապետ Դոլինյանը տուն էր կառուցում «Կռապաշտներ» կոչվող թա-
ղամասում, ինչի ընթացքում` տան հիմքերը փորելիս գտնում են ոսկոր-
ներ, կճուճներ, ամաններ և կանացի զարդեր, որոնք պղնձից էին պատ-
րաստված: Ըստ երևույթին, այստեղ պատահական բացվել է դամբարան: 

                                                           
2 Վաղ բրոնզեդարյան խեցեղենի տիպ` պատրաստված է ձեռքով: Կավաման-

ները բարձրարվեստ են և լավ թրծված:  
3 Լուսանկարների տրամադրման համար մեր երախտագիտությունն ենք 

հայտնում Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարանին։ 
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1987 թվականին գյուղում ազգագրական թանգարան հիմնադրելու 
նպատակով Հ.Ծատինյանը Ալավերդու քաղաքային թատրոնի դերասան 
Ռուսլան Սադաղյանի հետ միասին սկսում են նյութեր հավաքել: Արդ-
յունքում գյուղացիները ապագա թանգարանին նվիրաբերում են, այն նյու-
թերը, որոնք իրենք էին գտել: Այդ ընթացքում Զ. Մուրադյանը նվիրա-
բերում է սև կավե կճուճ: Զ. Մուրադյանը կճուճը գտել էր դաշտում` ցան-
կապատ կառուցելու ժամանակ:  

Ըստ Հ. Ծատինյանի կճուճը սև գույնի էր և իրանի հատվածը ալի-
քազարդ: 

Ըստ վերջինիս վկայության 1989 թվականին Հակոբյան Թաթոսի այ-
գու տակով գնացող «Ծատնանց չայը» (Աշոտի աղբյուրի մոտակայք) վա-
րել էր և բացել էր մոտ 200 լիտր տարողությամբ մի կավե կարաս: Գյուղա-
ցիները կարծելով` անոթի մեջ կարող է ոսկի լինել քլունգով հարվածելով 
կարասի մի կողքը վնասել են: Ըստ Հ. Ծատինյանի կարասի հատակի 
հատվածում եղել են մի քանի խոշոր եղջերավոր անասունների ատամ-
նաշարեր և վառված ածուխի մնացորդներ: 

Կարծում ենք, տարածքում եղել է բնակավայր, որին էլ պատկանել է 
այդքան մեծ ծավալների անոթը: 

Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ կարասը ունեցել է ծիսական 
նշանակություն: 

Ըստ Հ. Ծատինյանի՝ 1958-1959 թվականին գյուղի ջուրը ցամաքել էր 
և համայնականները «Սռնաղբրի» տարածքում սկսում են հողային աշ-
խատանքները նոր աղբյուրներ գտնելու նպատակով: Հողային աշ-
խատանքների ընթացքում, գտնում են Դսևանք գնացող աղբյուրի 
ակունքը, երբ ավելի են փորում, որպեսզի խցանված մասը մաքրեն, տես-
նում են մարդու ոսկորներ, կանացի զարդեր և փոքրիկ կճուճներ: Նշենք, 
որ փորել են 3 մետր: Բացվածը եղել է դամբարան: Ակներցի 93-ամյա 
Գուրգեն Սադաղյանը պատմում է, որ իրենց նկուղը կառուցելու ընթաց-
քում, գտել են մարդու գանգ:  

Ըստ ակներցի Լ. Ծատինյանի` ծնողների գերեզմանափոսը փորելու 
ընթացքում բացվում են փոքրիկ կճուճներ, որոնք չեն բարձրացվել: Նույնը 
եղել է կողքի գերեզմանում, այստեղ արդեն պարզ երևում է կճուճների 
տեղը:  

Ակներցի Մարտին Հակոբյանը պատմել է, որ իրենց թաղում 
Հակոբյան Ռաֆիկը անասնագոմ կառուցելու ժամանակ գտնում է 
մարդկանց գանգեր և ոսկորներ:  
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Ակներցի 71-ամյա, մանկավարժ Ջ. Կոնինյանը պատմում է, որ իրենց 
տան բակում փոս փորելու ժամանակ գտնում են 200-300 լիտր տարո-
ղությամբ կարաս, որի մեջ եղել է չորացած խոտեր, ծաղիկներ:  

Գյուղի ջրագիծը պատրաստելու ժամանակ փորել են ճանապարհը և 
գտել են նույն ձևի կարաս: 

42-ամյա Լեյլի Շավինյանը պատմում է, որ տարիներ առաջ իր հայ-
րական տան այգում հայրը և եղբայրը գտնում են կավե ամաններ և կժեր:  

Հ. Ծատինյանը պատմում է, որ Շավինյանենց հավաբնի համար, երբ 
հիմք էին փորում գտնում են մարդու և կենդանու ոսկորների մնացորդ-
ներ:  

2020 թ. մայիսի 2-ին Ակների «Ըրագուներ (Եռանդներ)» կոչվող հան-
դամասում բացվել է սալարկղային դամբարան (նկ. 3): Բացված դամ-
բարանը նկատել են գյուղացիները: Հարկ է նշել, որ դարերի ընթացքում 
տեղի ունեցած հեղեղների ու անձրևների հետևանքով ծածկվել էին դամ-
բարանի արտաքին նշանները:  

Դամբարանի լայնությունը` 1մ 19սմ է, իսկ երկարությունը 1մ 44սմ: 
Գտնվում է լանջի վրա: 

Դամբարանի մոտ ընկած է եղել երկաթե դաշույնի շեղբ և շեղբի 
գլխիկը, իսկ դամբարանից հայտնաբերվել են մարդկային ոսկորներ, 
ատամներ, գանգի մնացորդ:  

Շեղբի երկարութունը 11 սմ է, լայնությունը 2սմ, իսկ հաստությունը 
0,11մ: Սայրը աշխատող է, տեսքը կոր է, ժանգոտված է: Շեղբի ծայրը նոր 
է կոտրվել (նկ. 4):  

Շեղբից բացի հայտնաբերվել է նաև գլխիկը: Գլխիկի երկարությունը 4 
սմ է, լայնությունը 2 սմ, իսկ հաստությունը 0,4սմ: Գլխիկը երկու կողմից 
ունի շրջանաձև անցքեր (ամեն կողմից 12 անցք միասին` 24 անցք): 
Վերևի առաջնամասը բաց է, իսկ ներքևի հատվածը փակ, որը համեմա-
տաբար ավելի նեղ է( նկ. 5)4:  

Երկաթե դաշույնի շեղբի և գլխիկի շնորհիվ կարելի է թվագրել բաց-
ված դամբարանը: 

1966 թ. Նոյեմբերյանի շրջանի Ջուջևան գյուղի արևելյան ծայրա-
մասում «Միջին մատ» կոչվող վայրում բացվել է վաղ միջնադարյան երեք 
դամբարան, որոնց ստորին շերտերում հայտնաբերվել են վաղ բրոն-
զեդարյան այլ դամբարաններ:  

Դամբարաններից մեկում գտնվել է երկաթե դաշույն, որը իր տեսքով 

                                                           
4 Նյութերը հանձնվելու են Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարան։ 
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շատ նման է Ակներում գտնված դաշույնի շեղբին (նկ. 6): Ըստ այդ համե-
մատության էլ կարող ենք մոտավոր կատարել Ակներում պատահական 
բացված դամբարանի թվագրությունը: Եվ ըստ դրա դամբարանը պատ-
կանում է վաղ բրոնզեդարյան ժամանակաշրջանին:  

 

 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    4444....        ԵԵԵԵրկաթերկաթերկաթերկաթե    դաշույնիդաշույնիդաշույնիդաշույնի    

շեղբըշեղբըշեղբըշեղբը    (©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան) 

 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    5. 5. 5. 5. Երկաթե դաշույնի Երկաթե դաշույնի Երկաթե դաշույնի Երկաթե դաշույնի 
գլխիկըգլխիկըգլխիկըգլխիկը    (©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան) 

 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    3333....    ԲացվածԲացվածԲացվածԲացված    սալարկղայինսալարկղայինսալարկղայինսալարկղային    
ԴամբարանըԴամբարանըԴամբարանըԴամբարանը    (©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան) 

    ՆկարՆկարՆկարՆկար    6666....    ՆոյեմբերյանիՆոյեմբերյանիՆոյեմբերյանիՆոյեմբերյանի    շրջանիշրջանիշրջանիշրջանի    
ՋուջևանՋուջևանՋուջևանՋուջևան    գյուղիցգյուղիցգյուղիցգյուղից    գտնվածգտնվածգտնվածգտնված    երկաթեերկաթեերկաթեերկաթե    

դաշույնըդաշույնըդաշույնըդաշույնը    [6, 71][6, 71][6, 71][6, 71]    
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Ակներում կան այլ գյուղատեղեր, գերեզմանոցներ, մատուռի ավե-
րակներ ևս, որոնք ներառված չեն ՀՀ Լոռու մարզի հուշարձանների պե-
տական ցուցակում։ Այդ հուշարձանները վավերագրվել են մեր կողմից` 
Ակներասարի գյուղատեղին, Վերին աղաքարը, Ներքին աղաքարը, 
Քիստումը, Խառատանոցը:     

2015 թ. գյուղացիները Ակներասարից գտել են խաչքար-արձա-
նագրություն: Խաչքար-արձանագրությունը թվագրվել է 12-13-րդ դարեր: 
Ըստ արձանագրության՝ ներկայիս Ակներասարում եղել է գյուղ` Վերին 
Որնակ անվամբ: Վերին Որնակի մատուռում` Ոտնխաչում, աշխատել են 
երկու երեցներ, որոնք ունեցել են վանքապատկան հողեր այդ հողերն են` 
Ըրիցի թալան (Երեցի հողամասը) և Վանքի կալը (Նկ. 7, 8):  

 

 
 

ՆՆՆՆկ. 7. Ոտնխաչ մատուռի ավերակները կ. 7. Ոտնխաչ մատուռի ավերակները կ. 7. Ոտնխաչ մատուռի ավերակները կ. 7. Ոտնխաչ մատուռի ավերակները (©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)    
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Նկ. 8. Միջնադարյան գերեզմանոց Ակներասարում Նկ. 8. Միջնադարյան գերեզմանոց Ակներասարում Նկ. 8. Միջնադարյան գերեզմանոց Ակներասարում Նկ. 8. Միջնադարյան գերեզմանոց Ակներասարում (©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)    

 
Վերի աղաքարը (նկ. 9) (աղաքար է կոչվում, քանի որ գյուղացիներն 

այստեղ խոշոր եղջերավոր անասուններին աղ են տալիս) բազմաշերտ 
հնավայր է` այստեղ կան և նախաքրիստոնեական դամբարաններ և խա-
չի պատվանդան (նկ. 10):  

Քարերից մեկի վրա պատկերված է խոյի գլուխ (նկ. 11):  
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    9.9.9.9.    Վերի աղաքարը Վերի աղաքարը Վերի աղաքարը Վերի աղաքարը  ՆկարՆկարՆկարՆկար    10. 10. 10. 10. Խաչքարի պատվանդանԽաչքարի պատվանդանԽաչքարի պատվանդանԽաչքարի պատվանդան    

 

 

 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    11. 11. 11. 11. Խոյի պԽոյի պԽոյի պԽոյի պատկերով քարատկերով քարատկերով քարատկերով քար  
    
Վերի աղաքարի դամբարանադաշտում Վերի աղաքարի դամբարանադաշտում Վերի աղաքարի դամբարանադաշտում Վերի աղաքարի դամբարանադաշտում (©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան) 
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Այս գյուղատեղին գիտականորեն ուսումնասիրված չէ:  
Ներքի աղաքարը (նկ. 12, 13) միջնադարյան գերեզմանոց է, գտնվում 

է Ակներ թաղամասից 14 կմ հեռավորության վրա` Եղնխաղաց սարում: 
 

    

    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    13. 13. 13. 13. ՆերքիՆերքիՆերքիՆերքի    ԱԱԱԱղաքարղաքարղաքարղաքար    
(©(©(©(©ԾատինյանԾատինյանԾատինյանԾատինյան 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    12.12.12.12.    ՆերքիՆերքիՆերքիՆերքի    ԱԱԱԱղաքարղաքարղաքարղաքար(©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)
            

    

 
Ներքի աղաքարի շիրմաքարերը ավելի մեծ են և այստեղ խաչքարերի 

պատվանդաններից բացի կան խաչքարերի բեկորներ [3, 6-7]:  
2020 թ. հուլիսի 19-ին Ռոբերտ Ղազարյանի անասնագոմի հիմքում 

գտնվել է խաչքար-արձանագրություն, արձանագրությունը հայերեն է, 
թվագրվում է 11-12 դարեր (նկ. 14, 15)5:  

                                                           
5 Խաչքարի բնորոշման և թվագրության համար, մեր շնորհակալությունն ենք 

հանձնում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատակից, 
վիմագրագետ Ա. Հարությունյանին։ 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    14. 14. 14. 14. ԽաչքարԽաչքարԽաչքարԽաչքար----արձանագրությունըարձանագրությունըարձանագրությունըարձանագրությունը((©((©((©((©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)    

 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    15.15.15.15.Արձանագրության դարձերեսըԱրձանագրության դարձերեսըԱրձանագրության դարձերեսըԱրձանագրության դարձերեսը    (©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան) 
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Գյուղացիներից շատերի կարծիքով մանկահասակ երեխաներն են 
տեղահան արել այդ խաչքար-արձանագրությունները և ցրիվ են տվել, 
սակայն շատերի կարծիքով այդ ամենը Խորհրդային կարգերի հաստատ-
ման արդյունքում է եղել:  

Քիստումը Եղնխաղաց սարի գյուղատեղիներից մեկն է, այն թվագր-
վում է 13-րդ դարով (նկ.16):  

Ակներ թաղամասի համար պատմական մեծ արժեք է ներկայացնում 
Խառատանոց գյուղատեղին, որը թվագրվում է 12-13-րդ դարերով: Ակներ-
ցի 70-ամյա Անիկ Հակոբյանը պատմեց, որ իր սկեսուրը հանդիպել է մի 
ծեր կնոջ, որն ասել է թե ինքը Քիստումի աղջիկ է Խառատանոցի հարս: 

 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    16. 16. 16. 16. ՔիստումՔիստումՔիստումՔիստում    գյուղատեղինգյուղատեղինգյուղատեղինգյուղատեղին(©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան) 

 
1869 թ. ծագումով սանահնեցի թիֆլիսաբնակ Քալի Արղությանը 

Որնակում կառուցում է փոքրիկ` քարաշեն եկեղեցի, որի մասին պատ-
մող արձանագրությունը փակցված է եկեղեցու արևմտյան մասում` 
մուտքի մոտ, սակայն տարիների ընթացքում արձանագրությունը դարձել 
է անընթեռնելի (նկ. 17-18):  
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    17. 17. 17. 17. Քալի ԱրղՔալի ԱրղՔալի ԱրղՔալի Արղությանի կառուցածությանի կառուցածությանի կառուցածությանի կառուցած    

Եկեղեցու արձանագրությունը Եկեղեցու արձանագրությունը Եկեղեցու արձանագրությունը Եկեղեցու արձանագրությունը (©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան) 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    18. 18. 18. 18. Քալի Արղությանի կառուցած եկեղեցինՔալի Արղությանի կառուցած եկեղեցինՔալի Արղությանի կառուցած եկեղեցինՔալի Արղությանի կառուցած եկեղեցին 
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Որնակի առաջին քահանայապետն է եղել` Աբրահամ Ծատինյանը 
[3, 36-64]: 

Ակներցիների համար մեծ արժեք է ներկայացնում Թիֆլիսի կուսա-
նանց անապատի կույս Մանիա-ԼոռուՄելիքյանի կառուցած աղբյուրը 
(նկ.19), դեռևս Ա. Շիրվանզադեն է վկայում, որ գյուղացիները օրհնանք-
ներով էին ողողում կույսին:  

Աղբյուրը եղել է կամարակապ կույսի նկարով և արձանագրությամբ, 
սակայն Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո, արձա-
նագրությունը կորել է: 1929թ. աղբյուրը վերանորոգվել է գյուղացիների 
հոգածությամբ:  

ԱվանդազրույցներԱվանդազրույցներԱվանդազրույցներԱվանդազրույցներ    վրաց Թամար թագուհու մասինվրաց Թամար թագուհու մասինվրաց Թամար թագուհու մասինվրաց Թամար թագուհու մասին    
Ակներցիներից շատերը պատմում են, որ վրաց Թամար թագուհին 

թաղված է Ակներում։ Ըստ ակներցի Սանասար Հակոբյանի ավանդած 
պատմության, Թամար թագուհին թաղված է Ակներում` Ակներասարում:  

Ըստ բանախոսի թագուհու թաղմանը ներկա են գտնվել միայն գերեզ-
մանափորները, որոնց հետո Դավիթ Սոսլանը` Թամար թագուհու ամու-
սինը, քարափից նետում է: 

Ակներցի 81-ամյա Ալիկ Ծատինյանը պատմում է, որ գյուղացիներից 
մեկը` Շավինյան Թաթոսը, նիրհելիս է լինում Եղնխաղաց սարի Քիստում 
գյուղատեղիում նրան երազ է գալիս Թամար թագուհին ասելով. վե'ր կաց 
իմ վրայից: Սակայն բանախոսը կասկածում է, որ ինչ-որ մեկը տուն է կա-
ռուցել թագուհու գերեզմանի վրա:  

Ակներցի` լուսահոգի Մարտին Հակոբյանը զրույցի ընթացքում 
պատմեց Բարդուտթալայի լեգենդի մասին: Որնկասար և Կոնդ սարերի 
միջև գտնվում է մի արտասովոր բարդի, որն իր մեջ է պատսպարել մի 
կարմիր տուֆից խաչքարի բեկոր (նկ.20): Մարտին Հակոբյանը պատմել է, 
որ իր հայրը և համագյուղացի Արշալույս Ծատինյանն են տեղադրել, իմ 
հարցին թե ինչու է Ա. Ծատինյանը այդտեղ խաչքար տեղադրել, Մ. Հա-
կոբյանը պատասխանեց, որ Ա. Ծատինյանը երեխաներ չի կարողացել 
ունենա նրան գալիս է երազ, երազում Մարիամ Աստվածածինը նրան 
ասում է, որ եթե ցանկանում է երեխաներ ունենա պետք է գնա Խա-
ռատանոց կոչվող գյուղատեղի, որտեղից նա պետք է բերի խաչքար և դնի 
Բարդութալայում գտնվող բարդիներից ամենաբարձր ծառի բնում, եթե 
սերտաճում կտա, ուրեմն կինը կհղիանա: 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    19. 19. 19. 19. Մանիա ԼոռիսՄանիա ԼոռիսՄանիա ԼոռիսՄանիա Լոռիս----ՄելիՄելիՄելիՄելիքյանի քյանի քյանի քյանի կառուցած աղբյուրըկառուցած աղբյուրըկառուցած աղբյուրըկառուցած աղբյուրը    
 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    20. 20. 20. 20. Ծառի բնի մեջ տեղադրած խաչքարը Ծառի բնի մեջ տեղադրած խաչքարը Ծառի բնի մեջ տեղադրած խաչքարը Ծառի բնի մեջ տեղադրած խաչքարը (©(©(©(©Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան)Ծատինյան) 
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Հատկանշական է, որ Ա. Ծատինյանը ոչ ոքի չի պատմել այս մասին, 
բացառությամբ Իշխան Հակոբյանի, որն էլ միայն իր որդուն է ավանդել:  

70-ամյա Պարգև Կոնինյանը պատմեց մեկ ուրիշ վարկած, որ խաչ-
քարը տեղադրել են Թամար թագուհու գերեզմանափոս փորողներից 
մեկը: Եվ, որ այդ խաչքարը ուղեցույց է եղել, որպեսզի Դավիթ Սոսլանը 
չմոռանա կնոջ գերեզմանի տեղը:  

Տարբեր տարիներին Որնակ են եկել շատ նշանավոր մարդիկ, որոն-
ցից է հայ նշանավոր բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը:  

Ամենայն հայոց բանաստեղծը երկու անգամ է եկել Որնակ, առա-
ջինը` 1893թ., իսկ երկրորդը 1896թ.ին: Առաջին անգամ բանաստեղծը 
ուղեկցել է Որնակ անվանի հնագետ-արևելագետ Նիկողայոս Մառին, ով 
եկել էր Որնակ հնագիտական պեղումներ կատարելու նպատակով: 1896 
թ.ին, երբ Հովհ. Թումանյանը գալիս է Որնակ բանահյուսական նյութեր 
հավաքելու նպատակով, Թումանյանը հանդիպում է մեկին, ով կլիներ 90 
տարեկանից ավել, նա պատմում է, որ Որնակում, Հաղպատում և Սա-
նահին գյուղերում ձվի մեծությամբ կարկուտ է տեղացել և ավերել ցանքն 
ու այգիները, նա պատմում է, որ իր կյանքում նման «զուլում» չէր տեսել:  

Անվանի ազգագրագետ, մանկավարժ, հասարակական գործիչ 
Երվանդ Լալայանը Որնակ է եկել 1900թ. երբ շրջագայում էր Լոռվա աշ-
խարհում: Որնակի մասին Երվանդ Լալայանը գրում է, որ գյուղն ունի մի 
փոքրիկ քարաշեն եկեղեցի, որը կառուցել է իշխանուհի Քալի Ար-
ղությանը: Գյուղի հարավ-արևմտյան ծայրում գտնվում է մի աղբյուր, որը 
շինել է Թիֆլիսի կուսանանց անապատի միաբան բարեկրոն` կույս 
Մանիա Լոռիս-Մելիքյանը, որի պատկերը` շինության վերաբերյալ ար-
ձանագրությամբ, փակցված է աղբյուրի կամարակալ ճակատին: Այլևս 
աղբյուրը չի վազում: Բնակիչները 26 տուն են, 175 արական և 132 իգա-
կան, միասին 307 մարդ: Երվանդ Լալայանը խոսելով Լոռվա գյուղերի 
բարբառների մասին, նշում է, որ ակներցիք իրենց բարբառով նման են 
Սանահինի բարբառին և շատ տարբեր են Հաղպատի բարբառից, որքան 
էլ, որ գյուղերը իրար մոտիկ են:  

Անվանի հնագետ-արևելագետ Ն. Մառը այցելել է Որնակ 1893թ. 
հնագիտական պեղումներ իրականացնելու նպատակով, պետք է նշենք, 
որ Ն. Մառին ուղեկցել է մեծն լոռեցին` Հովհ. Թումանյանը:  

Որնակ են այցելել Ալեքսանդր Շիրվանզադեն և գեղանկարիչ Գևորգ 
Բաշինջաղյանը: Շիրվանզադեն պատմում է, որ իր և Գևորգ 
Բաշինջաղյանի հետ էր Որնակի տանուտերը, որի ազգանունը Ար-
ղության էր: Ըստ Շիրվանզադեի Որնակը ավելի խեղճ և աղքատ էր, քան 
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Հաղպատը, մանուկները ոտաբոբիկ էին` կիսամերկ: Շիրվանզադեին և իր 
ուղեկիցներին մխիթարել է միայն գյուղի հարավ-արևմտյան ծայրում 
գտնվող աղբյուրը, որը կառուցել էր վրաց Կուսանանց անապատի միա-
բան, բարեկրոն, կույս` Մանիա-Լոռիս Մելիքյանը, ում որնակցիները օրհ-
նանքներով էին ողողում:  

 
    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Արեշյան Գ. Հ., Հնագիտական նոր հայտնագործությունները 
Դեբեդի ավազանում, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1969, №1, 
էջ 269-275: 

2. Խնկիկյան Օ., Հայաստանի Հնագիտություն, Երևան, Աստղիկ 
հրատ., 2009, 238 էջ:  

3. Հակոբյան Ռ., Մենավոր բռնչենու լեգենդը, Երևան, Գրիգոր 
Տաթևացի, 2007, 415 էջ:  

4. Հակոբյան Ռ., Հարսնառ. Ակներ գյուղի տոհմաճյուղերը «Գրիգոր 
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Лори, Акнер, населенные пункты могильные поля, 
крест камни-протокол 

Исследовав исторические памятники' предания, а также открытые 
плиточные гробницы, имеющие исключительное значение для квартала 
Акнер, выяснили, что община имеет богатое культурное наследие, о чем 
свидетельствуют исторические памятники, преддания и найденные в 
сельских местах хачкары (крест камни) а также надписи на камнях. 
Открытие гробниц имеют исключительное значение как для общины, так 
и для города. Они восходят к раннему бронзовуму веку. Если начнутся 
археологические раскопки, то это приведет к развитию туризма не только 
для нашего квартала, но и для области. 

    
    
    

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF AKNERHISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF AKNERHISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF AKNERHISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF AKNER 
    

Alla Tsatinian Alla Tsatinian Alla Tsatinian Alla Tsatinian     
VSU, Baccalaureate, History, 2nd course 

 
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Lori, Akner, settlements, mausoleums, villages, slab 
mausoleum, khachkar-inscriptions. 

The studies of legends and historial monuments of exceptional importance 
for Akner district, as well as the oponed slabmausoleum, revealed that the 
community has a rich curtural heritage, which is evidenced by the historical 
monuments of the village, legends and, of course, khachkar-inscriptions found 
in the district- villages. The opened mausoleum has a great importance for the 
district.It is an exceptional early Bronze Age monument in our district. In 
archeological excavations are carried out, not only the tourism of the district 
and the town, but also the region will develop. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՅԱՍՏԱՆԻ    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ    ԴԱՇՆՈՒԴԱՇՆՈՒԴԱՇՆՈՒԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆԹՅԱՆԹՅԱՆԹՅԱՆ    ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ        

ԵՐՐՈՐԴԵՐՐՈՐԴԵՐՐՈՐԴԵՐՐՈՐԴ    ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ    ՍԿԶԲԻՆՍԿԶԲԻՆՍԿԶԲԻՆՍԿԶԲԻՆ    (2001(2001(2001(2001----2011201120112011ԹԹԹԹԹԹԹԹ....))))    
    

ՄերիՄերիՄերիՄերի    ԿարապետյանԿարապետյանԿարապետյանԿարապետյան    
ԳՊՀ, Պատմության, 4-րդ կուրս 

Գիտական ղեկավար` պ.գ.դ., պրոֆեսոր ՎՎՎՎ....    ԹունյանԹունյանԹունյանԹունյան 
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    Հայաստանի Հանրապետություն. Ռուսաս-

տանի Դաշնություն, ՀԱՊԿ, ԵՄ, ԱՊՀ, 102 ռազմակայան,Վ.Վ. Պուտին: 
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 

առկա են սերտ դաշնակցային հարաբերություններ, որոնց ներհատուկ է 
բարձր մակարդակներով երկկողմ փոխայցերի, ինչպես նաև հանդիպում-
ների ինտենսիվությունը: Դիվանագիտական հարաբերությունները երկու 
անկախ պետությունների միջև հաստատվել են ոչ վաղ անցյալում` 1992թ. 
ապրիլի 3-ին, կնքվել է ավելի քան 250 միջպետական, միջկառավարական 
և միջգերատեսչական պայմանագիր և համաձայնագիր, այդ թվում 1997թ. 
օգոստոսի 29-ի Բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ 
օգնության մասին պայմանագիրը    [15]:    

Ռուսաստանը՝ որպես Հարավային Կովկասում պատմականորեն 
խոշոր դերակատար, ներգրավված Է տարածաշրջանային զարգա-
ցումներում և իր մասնակցությունն է բերում անվտանգության ապահով-
ման, էներգակիրների տեղափոխման ու առաքման, տրանսպորտային 
երթուղիների ձևավորման, առկա հակամարտությունների կարգա-
վորման գործընթացներին    [10, 3]: Հայ-ռուսական հարաբերությունները, 
դրանց զարգացումը, երկու երկրների միջև համագործակցությունը տա-
րածաշրջանային նշանակության գործընթացներ են և փոխադարձաբար 
ներառում են` քաղաքական-հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլոր-
տը: Հարավային Կովկասը Ռուսաստանի համար ռազմավարական առու-
մով միշտ հանդիսացել է կարևոր նշանակություն ունեցող տարա-
ծաշրջան: Հատկանշական է, որ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանը 
իր ռազմական ներկայությունը դիտում է ոչ միայն, որպես իր քաղա-
քական ազդեցության գործոն, այլ` առաջին հերթին սեփական անվտան-
գության բաղադրիչ մաս, ուստի այդ ներկայության նպատակներն ու 
խնդիրները համադրվելու են տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերի 
պահպանման ու ամրապնդման հեռանկարների հետ [10, 13-14]:    
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Հայ-ռուսական համագործակցությունը Հայաստանի համար 
կարևորվում է նաև աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից, քանզի Ռու-
սաստանը տարածաշրջանային դերակատարություն ունեցող պետութ-
յուն է և իր վրա է կրում թե՛ միջազգային անվտանգության, թե΄ տարածա-
շրջանային անվտանգության երաշխավորման հիմնարար մասնա-
բաժինը: Հայաստանի և Ռուսաստանի համագործակցությունն արտա-
հայտվում է և՛ ներքին, և՛ արտաքին հարաբերությունների բնագավառ-
ներում` համատեղ գործունեության, տարածաշրջանային հարցերում 
միասնական մոտեցումների, ինչպես նաև քաղաքական փոխհամաձայ-
նության ծրագրերի մշակմամբ և իրականացմամբ:  

Հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցությունը և 
Հայաստանի ռազմական անվտանգության ապահովումը բխում է Հայաս-
տանի ու Ռուսաստանի երկարատև ռազմավարական փոխգործակցութ-
յան շահերից, քանզի Հայաստանի՝ որպես ռազմավարական գործընկերոջ 
կարևորությունը Ռուսաստանի համար արտահայտվում է ոչ միայն 
Հարավային Կովկասում ռազմաքաղաքական դիրքերի ամրապնդման 
անհրաժեշտությամբ, այլև Մերձավոր Արևելքում ազդեցության և հնարա-
վորությունների պահպանման առավելությամբ, նպաստավոր դաշտ է 
ստեղծում Ռուսաստանի և Հայաստանի ռազմավարական հակառա-
կորդների ազդեցության ու գաղափարախոսությունների (պանթուրքիզմ, 
պանիսլամիզմ) ներթափանցման կանխարգելման համար    [10, 20-21]: 

1991 թ. ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, ինչպես նաև Անդրկովկասի երեք անկախ 
պետությունների ի հայտ գալը արմատապես նոր ռազմաքաղաքական 
իրավիճակ ստեղծեց Հարավային Կովկասում, որովհետև այս երկրները 
բախվեցին բոլորովին նոր խնդիրների իրենց սեփական անվտանգության 
ապահովման հարցում, երեք հանրապետություններն էլ սկսեցին 
ինքնուրույն որոնել այս իրավիճակից դուրս գալու ուղիները: Ի տար-
բերություն Վրաստանի և Ադրբեջանի, որոնք իրենց անկախությունն 
ստանալու ամենասկզբից որոշակի հեռավորության վրա էին գտնվում 
Ռուսաստանից, ինչպես նաև փորձում էին ռազմաքաղաքական ոլորտում 
հիմնականում արևմտյան պետությունների հետ դաշնակցային հարա-
բերություններ ստեղծել, (օրինակ ԱՄՆ-ի կամ Թուրքիայի), Հայաստանը 
այլ կերպ սկսեց կառուցել իր քաղաքականությունը ապահովելու իր ազ-
գայինը անվտանգությունը: Անտարակույս, Ռուսաստանը Հայաստանի 
համար դարձավ ռազմաքաղաքական ոլորտի հիմնական գործընկերը և 
այս ոլորտում երկրների կողմից ձեռք բերված երկկողմ հարաբերություն-
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ների մակարդակը թույլ է տալիս դրանց մասին խոսել որպես լիարժեք 
ձևավորված ռազմավարական համագործակցություն. [9, 338-340]: 

Երրորդ հազարամյակի սկզբին    Ռուսաստանի հիմնական նպատակն 
էր զարգացնել բազմակողմ և երկկողմ հարաբերություններ ԱՊՀ երկր-
ների հետ, նպաստել ինտեգրացիոն ծրագրերի իրագործմանը,բացի այդ 
միաժամանակ կարևորվում էին Եվրասիական տնտեսական միության 
(ԵԱՏՄ) շրջանակներում Հայաստանի, Ղազախստանի, Բելառուսի և 
Ղրղզստանի հետ հարաբերությունների զարգացումն ու համատեղ ծրագ-
րերի իրագործումը, այս ծրագիրի առաջնային նպատակն էր մեկ քաղա-
քական ու տնտեսական միավորի մեջ համախմբել նաև նախկին ԽՍՀՄ 
մյուս անդամներին, որոնք դեռևս չեն ինտեգրվել,այսինքն խոսքն առաջին 
հերթին այն երկրների մասին է, որոնք ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, ցավոք, 
հետընթաց ապրեցին    [6, 68-69]: 

2000 թ. Վլադիմիր Պուտինը դարձավ Ռուսաստանի Դաշնության 
երկրորդ նախագահը: Վերջինիս վարում էր այնպիսի քաղաքականու-
թյուն, որը նպատակաուղված էր Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտները 
մեծացնելուն:  

2001 թ. ընթացքում Հայաստանում անցկացվեց ՀԱՊ-ի երեք գագա-
թաժողով, որի ժամանակ առաջնային գերապատվություն տրվեց 
անվտանգությանը առնչվող հարցերին: ՀԱՊ-ի մասնակից պետություն-
ների ղեկավարների, հերթական, նիստին մասնակցելու նպատակով 
2001 թ. մայիսին Երևան ժամանեցին Վ. Պուտինը, ինչպես նաև ՌԴ 
պաշտպանության նախարար Սերգեյ Իվանովը և ՌԴ ցամաքային զոր-
քերի հրամանատար Վլադիմիր Բոլդիրևը: ԱՊՀ Հավաքական անվտան-
գության խորհրդի առաջին ղեկավար մեկ տարով ընտրվեց ՀՀ նախագահ 
Ռ. Քոչարյանը    [7, 6]: 

Պուտինի նախագահության սկզբնական շրջանում զգալիորեն մեծ 
ուշադրություն դարձվեց ԱՊՀ նորանկախ պետությունների նկատմամբ 
վարվող քաղաքականությանը, որի հիմնական նպատակն էր Ռուսաս-
տանի ազդեցության մեծացումն այդ երկրներում: Ռուսաստանի 
իշխանություններն ընդգծում էին ԱՊՀ երկրներում ռազմական ներկա-
յության պահպանման ու ամրապնդման անհրաժեշտությունը,ինչպես 
նաև այդ երկրներում ռուսական կապիտալի ընդլայնումը    [2, 54]: 
Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Հայաստանը որոշ ժամանակ դարձավ 
ԱՊՀ շրջանակներում իրականացված տարբեր միջոցառումների հիմնա-
կան հավաքատեղի: Նոր ԱՊՀ նախագիծը,այսինքն տնտեսական և էներ-
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գետիկ ենթակառուցվածքների յուրացմանը ու մոնոպոլիզացմանը 
առանձնահատուկ լավ աշխատեցին Հայաստանում:  

 Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները հանդես եկան 
«ակտիվներ՝ պարտքի դիմաց» բանաձևով, ըստ որի 1991 թվականից 
կուտակված 100 միլիոն դոլար պարտքի մարման դիմաց Հայաստանը 
համաձայնեց Ռուսաստանին փոխանցել ռազմավարական նշանակու-
թյան պետական ակտիվներ` այդ թվում վեց հիդրոէլեկտրակայան, բացի 
այդ 2003 թ. Հայաստանը վավերացրեց համաձայնագիր, որը թույլ տվեց 
ռուսական «ՌԱՕ» միավորված էներգետիկ համակարգերին ստանձնել 
Մեծամորի ատոմակայանի ֆինանսական վերահսկողությունը, որը կազ-
մում է Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 40 տոկոսը 
[2, 55]: Այդ ծրագրի համաձայն, Հայաստանի խոշորագույն ցեմենտի 
գործարանը հանձնվեց ռուսաստանյան «ԻՏԵՐԱ» գազ արտահանող 
ընկերությանը՝ գազամատակարարման համար կուտակված 10 միլիոն 
դոլարի պարտքի մարման դիմաց և Հայաստանում տնտեսական վերա-
հսկողության մեծա-ցումը Ռուսաստանին տվեց քաղաքական լծակներ 
երկրի վարքագծի վրա ազդելու համար    [2, 55-56]:  

Կարող ենք փաստել,որ ընդհանուր առմամբ, Ռուսաստանին հաջող-
վեց իր ձեռքն առնել Հայաստանի էներգետիկ կարողությունների շուրջ 90 
տոկոսը::::    

Ռուսաստանյան «Газпром» ընկերությանն է պատկանում Հայաս-
տանի գազաբաշխիչ ցանցի վերահսկիչ փաթեթը, ինճպես նաև բավական 
ակտիվ են գործում ՀՀ տարածքում ռուսաստանյան այլ կորպորա-
ցիաներն ու բանկերը։ Այսպես, «Русал»-ը ձեռք է բերել տարածաշրջանում 
ալյումին արտադրող ամենախոշոր՝ «Арменал» ձեռնարկությունը, 
«Внешторгбанк»-ը՝ «Հայխնայբանկի» արգելափակիչ փաթեթը, «Сибирские 
Авиалинии»-ն՝ Հայաստանի խոշորագույն ավիափոխադրող «Հայկական 
ավիաուղիները», եվրասիայում քիմիական արդյունաբերության ամենա-
խոշոր ձեռնարկություններից մեկը՝ «Նաիրիտը» ևս ռուսաստանյան ֆի-
նանսաարդյունաբերական խմբի սեփականությունն է դարձել [1, 12-13]: 

2002 թ. հոկտեմբերին, Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելառուսը, 
Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Տաջիկստանը ստորագրեցին Հավաքա-
կան անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) հիմ-
նադիր փաստաթղթերը՝ այդպիսով հաստատելով վերջիններիս ռազ-
մավարական ընտրությունը Ռուսաստանի օգտին,այսինքն` «հին» ՀԱՊ 
հիմքերի վրա ստեղծվեց ՀԱՊԿ-ը, որի պաշտոնական անվանման մեջ 
ԱՊՀ մասին չէր հիշատակվում: Այս կազմակերպության կանոնադրու-
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թյան գլխավոր տարբերակիչ գիծը, ՆԱՏՕ Կանոնադրության 5-րդ հոդ-
վածի համանմանությամբ, այն կետն է, ըստ որի՝ կազմակերպության վեց 
անդամներից որևէ մեկի դեմ զինված ագրեսիան մեքենայաբար դիտարկ-
վում է իբրև հարձակում մնացած բոլորի վրա։ Ընդ որում՝ միջազգային 
հարցերի վերաբերյալ ՀԱՊԿ շրջանակներում ընդունվող որոշումները 
պարտադիր են բոլոր մասնակիցների համար    [2, 55-57; 1, 14-15]:    

Հատկանշական է, որ ՀԱՊԿ մասնակից Հայաստանն օգտագործում է 
ռուսաստանյան ռազմատեխնիկայի և սարքավորումների ձեռքբերման իր 
իրավունքը զեղչված, ներռուսաստանյան գներով` հաշվի առնելով ԱՊՀ 
բանակների վերազինման աճող անհրաժեշտությունը [1, 25-26]: 

Հավաքական անվտանգության մասին պայամանագիրը բերեց 
կարևոր մի փաստաթղթի ստորագրմանը, որի համաձայն Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում պետք է տեղակայվեր 102-րդ ռուսական 
ռազմակայանը [10, 12]:    

Հետագա տարիների շրջանառության մեջ մտավ այն թեզը, թե «ռու-
սական կողմնորոշումը» և մասնավորապես 102-րդ ռազմակայանի ներ-
կայությունը Հայաստանի տարածքում սահմանափակում են ՀՀ ինքնիշ-
խանությունը, սակայն կարող ենք նշել, որ օտարերկրյա ռազմա-
կայանների առկայությունը տարբեր երկրներում, որպես կանոն, ենթա-
դրում է երկուստեք շահեր, օրինակ, ԱՄՆ-ը կախված հաշվարկման 
չափանիշներից, այսօր աշխարհի տարբեր մասերում ունի, 600-800 ռազ-
մակայան, որոնց մոտ կեսը գտնվում է Եվրոպայում, մասնավորապես, 70 
հազարից ավելի ամերիկյան զինծառայող տեղակայված է Գերմա-
նիայում, 12 հազարական՝ Մեծ Բրիտանիայում և Իտալիայում, ամերիկ-
յան ռազմակայաններ Բելգիայում, Իսպանիայում, Լեհաստանում և եվրո-
պական այլ երկրներում, սակայն այդ երկրների հանրությունները չեն 
համարում, որ դրանց առկայությունն ինչ-որ կերպ սահմանափակում է 
իրենց ինքնիշխանությունը: Այսպիսով կարող ենք փաստել,որ ՀՀ տա-
րածքում տեղակայված ՌԴ 102-րդ ռազմակայանի հիմնական նպատակը, 
առաջին հերթին, Հայաստանի ՀՀ ռազմական անվտանգության ապա-
հովումն է Թուրքիայի հնարավոր ագրեսիայից: Նմանատիպ տեսակետ են 
ունեցել նաև հետազոտողներ Ն. Նարտովը և Վ. Նարտովը, ովքեր նշում 
են, որ Ռուսական զինված ուժերի առկայությունն ապահովում է Հայաս-
տանի անվտանգությունը, նախ և առաջ Թուրքիայից, որը 1915թ. իրակա-
նացրել է հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը՝ այդպիսով կանխագործելով 
հայտնի հոլոքոստը    [10, 16-17; 3, 6; 11, 131-132]: 
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Մասնավորապես, կարող ենք փաստել, որ «օտար երկրների միջամ-
տությունից» կամ «արտաքին գործոններից» ՀՀ կախվածությունը, համա-
ձայն «Foreign Policy Magazine» և «The Fund for Peace» հեղինակավոր 
կազմակերպությունների 2009թ. հրապարակած վարկանիշային տվյալ-
ների, էապես ցածր է տարածաշրջանային մեր հարևանների համե-
մատությամբ. ՀՀ համար վերոնշյալ չափանիշներով հաշվարկված ցուցա-
նիշը կազմում է 5.9, Թուրքիայինը՝ 6.2, Ադրբեջանինը՝ 7.0 (որտեղ, ի դեպ, 
վարձակալական հիմունքներով գործում է ՌԴ Գաբալայի ռադարային 
համակարգը), ամենաբարձրը Վրաստանի ցուցանիշն է՝ 9.5, այսինքն՝ այդ 
երկիրը կարելի է դասել «արտաքին կառավարում» ունեցող երկրների 
շարքին    [3, 6]:    

Ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացման համար խթան 
հանդիսացավ երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի 
խորացումը: ՌԴ մաքսային ծառայության տվյալներով 2005 թ. երկու 
երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը ավելացել է 40, 2006 թ.՝ 70 
տոկոսով [7, 7]:    

2007 թ. Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության 
մեջ նշվում էր, «Ռուսաստանի կարևորությունը Հայաստանի անվտան-
գության համար, երկու ժողովուրդների միջև ավանդական բարեկա-
մական կապերը, առևտրատնտեսական հարաբերությունների մակար-
դակը, ինչպես նաև զգալի հայ համայնքի առկայությունը Ռուսաստանում 
նպաստում են երկկողմ ռազմավարական գործընկերությանը»    [14]: 

2008 թվականի փետրվարի 6-ին Երևանում ստորագրվեց Հայաս-
տանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև ազատ առևտրի մասին պայմանագիրը, հետա-
գայում 2010 թվականի օգոստոսի 20-ին Երևանում Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավա-
րության միջև ստորագրվեց ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի 
նոր էլեկտրաբլոկներ կառուցելու մասին համաձայնագիրը: Նույն թվա-
կանին վերահաստատվեց երկարաժամկետ տնտեսական համագործակ-
ցության մասին համաձայնագիրը, իսկ 2011 թ. Մոսկվայում Համառու-
սաստանյան Ցուցահանդեսային Կենտրոնի տարածքում Հայաստանի 
Հանրապետության «Արմենիա» ցուցահանդեսաառևտրային կենտրոնը 
ստեղծվեց: Այսպիսով երկու երկրների միջև տեղի ունեցավ տնտեսական 
փոխշահավետ համագործակցության խորացում, ինչպես նաև մշակու-
թային, գիտական, կրթական կապերի զարգացում [16; 17; 18; 20:19]: 
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Հայության շրջանում հաճախ քննարկվում է այն հարցը, թե արդյո՞ք 
Ռուսաստանը դրդում է Հայաստանին դառնալ ավելի ռուսամետ: Այս 
հարցի պատասխանը շատ պարզ է. Ռուսաստանը կարիք չունի Հայաս-
տանին պարտադրել ունենալ բացառապես ռուսամետ դիրքորոշում, 
քանի որ Հայաստանի արտաքին անվտանգության, ինչպես նաև մի շարք 
այլ խնդիրների լուծումը մեծապես պայմանավորված է Ռուսաստանի 
հետ համագործակցության մակարդակով, բացի դա, կան նաև Հայաս-
տանը Ռուսաստանին կապող պատմական արմատներ: Ադրբեջանի և 
Վրաստանի դեպքերի հետ համեմատությունը ցույց է տալիս, որ հայ-
ռուսական հարաբերությունները չպետք է ընդհանրացվեն Հարավային 
Կով-կասի մնացած հատվածի հետ, այլ պետք է դիտարկվեն որպես 
Հայաս-տանի համար առանձնահատուկ հարաբերություններ [5, 75]: 

Համաձայն 2000 թ. սեպտեմբերի 26-ին Հայաստանի Հանրապետութ-
յան և Ռուսաստանի Դաշնության միջև XXI դար ուղղված դաշնակցային 
փոխգործակցության մասին ընդունված հռչակագրի` հաստատվել է 
երկու երկրների ժողովուրդների միջև բարեկամությունը խորացնելու և 
ամրապնդելու վճռականությունը` դաշնակցային լայն փոխգործակ-
ցության, բոլոր ոլորտներում կապերի ինտենսիվ խորացման, կովկասյան 
տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում հաստատուն խաղաղության, 
կայունության և երաշխավորված անվտանգության ապահովման միջո-
ցով [15]:    

Տարին երկու անգամ հերթականությամբ Հայաստանում և Ռուսաս-
տանում անցկացվում են Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի և Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի միջև համագոր-
ծակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստեր: Արտաքին 
քաղաքական գերատեսչությունների միջև փոխգործակցությունը 
գտնվում է դաշնակցային ռազմավարական փոխհարաբերությունների 
համար հատուկ մակարդակի վրա, իսկ երկու երկրների արտաքին գոր-
ծերի նախարարների միջև հանդիպումները կրում են պարբերական 
բնույթ [15]:  

Հայ-ռուսական դաշնակցային փոխգործակցության կարևորագույն 
տարրերից մեկն այն է, որ միջտարածաշրջանային համագործակ-
ցությունում ներգրավված են Հայաստանի բոլոր մարզերը և Ռուսաս-
տանի ավելի քան 70 սուբյեկտ: Ռուսաստանում բնակվում է ամենամեծ 
հայկական համայնքը. համաձայն 2010թ. անցկացված մարդահամարի 
համաձայն, ՌԴ տարածքում բնակվում է ավելի քան 1 մլն 182 հազ հայ, 
բացի դա փորձագիտական մի շարք գնահատականներով, Ռուսաս-
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տանում հայկական համայնքի թիվը ներկայումս գերազանցում է 2.5 մլն 
մարդը [15]: 

ՌԴ-ի հայկական համայնքների կյանքում որակապես նոր իրողութ-
յուն էր միջհամայնքային կապերի արմատավորման ու ամրապնդման 
գործընթացը: ժամանակակից տեխնոլոգիական նորամուծությունները 
տեղեկատվության ոլորտում լայն հնարավորություններ են ընձեռում ինչ-
պես Ռուսաստանում հայկական համայնքների միջև սերտ շփումների 
ապահովման, այնպես էլ հայրենիքի հետ կապերի պահպանման և 
համագործակցության համար,այսպիսով հիշատակված գործոնների 
շնորհիվ տեղի է ունենում Ռուսաստանի հայության որակապես նոր հան-
րույթի ձևավորման գործընթաց՝ միասնական ազգային ինքնագիտակ-
ցության ամրապնդմամբ և ռեգիոնալ սոցիալական տարածության 
ընգրկում    [8, 155]:    

Այսօր էլ համայնքային կառույցների հետ հարաբերություններում 
ՌԴ հայության տարբեր շերտերի մոտ նկատելի են զուտ արտաքին կամ 
ֆորմալ դրսևորումներ, որը հետևանք է համայնքային լիդերների կողմից 
հաճախ նկատվող ձգտումների․ օգտագործելու համայնքային կառույց-
ների ղեկը սեփական դերակատարությունը սոցիալական կառա-
վարչական ապարատում մեծացնելու նպատակով: 

Քննարկումների տեղիք է տալիս նաև այն հարցը, թե հայ-ռուսական 
հարաբերություններում որ կողմն է շահող և. որ կողմը` տուժող, սակայն 
չպետք է լոկ շահող կամ տուժող փնտրել այս հարաբերությունների մեջ. ի 
վերջո, շահել և շահում է ինչպես ներկայիս Ռուսաստանի Դաշնությունը` 
իր հարավային սահմանների և Մերձավոր Արևելքի նախադուռ հանդի-
սացող Հայաստանի նման վստահելի գործակից ու դաշնակից ունենալու 
իրողությամբ հանդերձ, ինչպես նաև շահել և շահում է Հայաստանի Հան-
րապետությունը` Ռուսաստանի նման հզոր դաշնակից ունենալու հան-
գամանքով:  

Այսպիսով, որքան կարևոր է հզոր Ռուսաստանի ներկայությունը մեր 
«հարևանների», մեղմ ասած, նկրտումները ի չիք դարձնելու ինչպես նաև 
տարածաշրջանում ստեղծված այդ փխրուն վիճակը կայունացնելու գոր-
ծում, նույնքան էլ կարևոր է Ռուսաստանի` Հայաստանի նկատմամբ մեր-
ձավորարևելյան և հարավկովկասյան քաղաքականության շրջանակնե-
րում իր ազդեցությունը պահպանելու և առավել ամրապնդելու համար:  

Հայ-ռուսական հարաբերությունների համար,որպես այդպիսին, մի 
նոր փորձություն էր Արցախյան երրորդ պատերազմը: 
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2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ն ընթացավ 
Արցախյան երրորդ պատերազմը,որը ավարտվեց Արցախի կապիտու-
լացիոն համաձայնագրով: Արցախը դարձավ միջազգային քաղաքակա-
նության շախմատային պարտիայի գամբիտը: Պատերազմի օրերին Ռու-
սաստանը կրակը դադարեցնելու,հրադադարի ռեժիմի հաստատման կոչ 
էր անում: Ռազմական գործողությունների մեկնարկից անմիջապես հետո 
հարց էր առաջացել,թե արդյո՞ք Ռուսաստանը ռազմական օգնություն 
կտրամադրի ՀԱՊԿ-ի մաս կազմող իր դաշնակցին: Այս հարցի պատաս-
խանը երկար իրեն սպասեցնել չտվեց, Վ.Պուտինը հայտարարությամբ 
հանդես եկավ, որ Ռուսաստանը «միշտ կատարել է, կատարում է և կկա-
տարի» իր դաշնակցային պարտավորությունները,սակայն շեշտեց նաև, 
որ ռազմական գործողությունները չեն իրականացվում Հայաստանի տա-
րածքում: 

 Հատկանշական է,որ Մոսկվան ամեն ջանք գործադրել է իրավիճակը 
կարգավորելու համար, փորձել է կողմերին բերել բանակցությունների 
սեղանի շուրջ: Ղարաբաղյան պատերազմը փոխել է ստատուս քվոն, 
ուստի Երևանը կորցրել է բոլոր ռազմավարական շահեկան դիրքերը, 
որոնք ուներ մինչև սեպտեմբերի 27-ը, և նոր բախման դեպքում այլևս չի 
կարողանա դիմագրավել թշնամուն, ուստի նմանօրինակ պայմաններում 
Հայաստանի իշխանությունները առավել պետք է սթափ դատեն և 
գիտակցեն հայ-ուսական հարաբերությունների կարևորությունը, ինչպես 
նաև պետք է հասկանալ, որ առաջին հերթին Ղարաբաղում հայ բնակչու-
թյան համար խաղաղությունն ու անվտանգությունը, ապահովվում են 
միայն ռուս խաղաղապահների շնորհիվ: 

Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմից հետո Հայաստանը վերածվեց 
Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ գործողության թի-
կունքային բազայի,իսկ ռուսական ռազմական խաղաղապահությունը 
տարածաշրջանում թույլ է տալիս Մոսկվային առաջին հերթին, վերա-
հսկել անհաշտ հակամարտության վտանգավոր օջախը, որը, ինչպես 
վերջերս ականատես եղանք, կարող է Կովկաս ներգրավել Մերձավոր 
Արևելքից գրոհայիններին և ահաբեկիչներին, նույնիսկ հանգեցնել 
Ռուսաստանի և Թուրքիայի ուղղակի բախման: 

Պետք է ի չիք դառնան այն տեսակետները, որ Ռուսաստանի հետ 
հարաբերությունները պահելն ու զարգացնելը մի տեսակ պարտադիր 
բեռնվածության են համարվում, քանզի նմանօրինակ վերաբերմունքը, 
անշուշտ, նկատում են ռուս դիվանագետներն ու զինվորականները, 
ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում վարել այնպիսի քաղաքա-



 

280 

կանություն, որը միտված կլինի երկու երկրների միջև հարաբերություն-
ները էլ ավելի խորացնելուն և ամրապնդելուն:  

Հայաստանի Հանրապետության կողմից վարվող նմանօրինակ քա-
ղաքականությունը կնպաստի երկու երկրների միջև հարաբերութ-
յունների նոր աստիճան և որակ, ինչը հիմք է տալիս հուսալու, որ դրանք 
հետագայում էլ կխորանան ու կունենան զարգացման նոր հեռան-
կարներ, սակայն պետք է չմոռանալ, որ հայության անվտանգության 
երաշխիքը ժողովրդի ներուժի լիարժեք բացահայտումն է, Հայաստան-
Սփյուռք կապերի ամրապնդումը, երկրի սոցիալական, տնտեսական և 
քաղաքական զարգացման ապահովումը, տարածաշրջանային բոլոր 
մարտահրավերներին դիմակայումն ու զարգացումը։ 

 
    

ԳԳԳԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
Պարբերական հրատարակչությունՊարբերական հրատարակչությունՊարբերական հրատարակչությունՊարբերական հրատարակչություն    

1. Ագլյան Վ. Ռ., Ռուսաստանի Դաշնություն - հարավացին Կովկաս. 
Հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները' կառուցված-
քային փոխկապվածութցան պայմաններում., «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 4 
(10), 2005 թ., էջ 3-33: 

2. Թերզյան Ա. Տ. Նյութական գործոններն ընդդեմ գաղափարների 
ուժի. ո՞ր գործոններն են Ռուսաստանը դարձնում Հայաստանի 
«լավագույն բարեկամ››,.Հայկական Քաղաքագիտական Հանդես 
2(12) 2019, էջ 37-60: 

3. Հարությունյան Գ. Ս. Հայ-ռուսական հարաբերությունների արդի 
փուլը., «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 6 (34), 2010թ., էջ 3-14: 

4. Հովհաննիսյան Հ. Ժ. Հայաստան-Ռուսաստան. պատմություն և 
իրողություն,. «Լրաբեր» ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունների, 
թիվ 1, Երևան, 2014, էջ 3-14: 

5. Չերինգթոն Ք. Անհրաժեշտ շրջադարձ դեպի Ռուսաստան. հայ-
ռուսական հարաբերությունները,. Հայկական Քաղաքագիտական 
Հանդես 2(12) 2019, էջ 61-76: 

6. Սահակյան Մ. Դ., Ռուսաստանը վերադառնում է համաշխար-
հային մեծ քաղաքականություն., «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 2 (72), 2017թ., 
էջ 66-82: 

7. Վարդազարյան Մ. Ե., ՌԴ քաղաքականության զարգացման 
միտումները ԱՊՀ տարածքում և ՌԴ-ՀՀ հարաբերությունները 
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2000-ականների կեսերին | «Հանրային կառավարում» գիտական 
հանդես, մաս 1, Երևան, 2014, էջ 124-133: 

8. Զոհրաբյան Է. Լ. Հայկական համայնքները Ռուսաստանի Դաշնու-
թյունում. զարգացումներ, միտումներ., «Ռուսաստանի Դաշնու-
թյան հայկական սփյուռքը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցում-
ների ժողովածու.,Երևան,2018թ.,էջ 150-161: 

9. Минасян С.М. Военно-политическое сотрудничество России и 
Армении в контексте проблем региональной безопасности Южного 
Кавказа,. Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки. 2005.№ 1. — 
С.338-348. 

ՍեղմագիրՍեղմագիրՍեղմագիրՍեղմագիր    
10. Աղաբաբյան Ա. Ա. Հայ-ռուսական փոխգործակցության ազդեցու-

թյունը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշ-
խավորման գործընթացում., Երևան,2018, 155 էջ:  

    
ՄաՄաՄաՄասնագիտական գրականությունսնագիտական գրականությունսնագիտական գրականությունսնագիտական գրականությունրրրր 

11. Աթոյան Վ. Կ, Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ., 
Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2014, 154 էջ: 

12. Պետրոսյան Գ. Հ,. Հայաստանի Հանրապետության հարաբերու-
թյունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ (1918-1920)., Երևան., 
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, 416 էջ: 

13. Սիմոնյան Հ.Ռ Հայոց պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչու-
թյուն, 2012., 873 էջ:    

    
ԿայքէջերԿայքէջերԿայքէջերԿայքէջեր    

14. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը 
Հայաստանի Հանրապետության: Ազգային անվտանգության ռազ-
մավարությունը հաստատելու մասին.,     
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=31189 (2007թ. 
փետրվարի 7):    

15. Երկկողմ հարաբերություններ., https://www.mfa.am/hy/bilateral-
relations/ru ( Հասանելի է՝ 01.07.2019): 

16. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և    Ռուսաս-
տանի    Դաշնության կառավարության միջև ազատ առևտրի 
մասին»    1992 թվականի սեպտեմբերի 30-ի համաձայնագրի մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը 



 

282 

հաստատելու մասին., http://www.irtek.am/ (15 մայիսի 2008 
թվականի): 

17. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաս-
տանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրա-
պետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի նոր 
էներգաբլոկներ կառուցելու համար համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին., 
http://www.irtek.am/ (11 դեկտեմբերի 2010 թվականի): 

18. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյան և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
Մոսկվա քաղաքում համառուսաստանյան ցուցահանդեսային 
կենտրոնի տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության 
«Արմենիա» ցուցահանդեսաառևտրային կենտրոնի ստեղծման 
 մասին., http://www.irtek.am/ (2011թ. սեպտեմբերի 7): 

19. Հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի հրամայականները 
մեր օրերում, http://www.noravank.am/ ( Հասանելի է՝ 16.11.2018): 

20. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշումը. 
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև մինչև 2010 թվականի երկարաժամկետ 
տնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին., 
 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=16310 (2002 թվականի 
մարտի 20): 
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ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ 
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В настоящей статье представлен ход развития отношений между 
Республикой Армения и Российской Федерацией в начале третьего 
тысячелетия. Между двумя странами существуют тесные союзнические 
отношения. Примечательно, что в ходе сотрудничества выигрывают обе 
стороны-Российская Федерация, выигрывает, поскольку имеет такого 
надежного партнера и союзника, как Армения, являющаяся воротами на 
Ближний Восток, а Республика Армения выигрывает, поскольку, находясь 
в блокаде со стороны двух государств-агрессоров, имеет такого мощного 
союзника, как Россия. 
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This article presents the development of relations between the Republic of 

Armenia and the Russian Federation at the beginning of the third millennium. 
There are close allied relations between the two countries. It is noteworthy that 
both sides benefit in the course of cooperation: the Russian Federation benefits 
because, it has a reliable partner and ally like Armenia, which is the gateway to 
the Near East, and the Republic of Armenia benefits because it is under 
blockade by two aggressor states and it has a powerful ally like Russia. 
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««««ԱՐԵՎԵԼՅԱՆԱՐԵՎԵԼՅԱՆԱՐԵՎԵԼՅԱՆԱՐԵՎԵԼՅԱՆ    ՄԱՄՈՒԼՄԱՄՈՒԼՄԱՄՈՒԼՄԱՄՈՒԼ» » » » ՊԱՐԲՊԱՐԲՊԱՐԲՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԸԵՐԱԿԱՆԸԵՐԱԿԱՆԸԵՐԱԿԱՆԸ    1872187218721872----1876 1876 1876 1876 ԹԹԹԹԹԹԹԹ. . . . 
ԿԱՐԼՈՍՅԱՆԿԱՐԼՈՍՅԱՆԿԱՐԼՈՍՅԱՆԿԱՐԼՈՍՅԱՆ    ԵՐԿՐՈՐԴԵՐԿՐՈՐԴԵՐԿՐՈՐԴԵՐԿՐՈՐԴ    ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՊԱՏԵՐԱԶՄԻՊԱՏԵՐԱԶՄԻՊԱՏԵՐԱԶՄԻ    ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ    

ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա    ՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյան    
ՎՊՀ, Պատմություն,  

մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.դ. պրոֆեսոր ՖՖՖՖ....    ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան 

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Իսպանիա, կարլոսյան պատերազմ, Դոն Կար-

լոս, Ամադեո թագավոր, բռնապետություն։ 
XIX դարի առաջին և երկրորդ կեսերը Իսպանիայում նշանավորվե-

ցին մի շարք կարևոր իրադարձություններով, որոնց շարքում առանձնա-
նում են հատկապես կարլոսյան պատերազմները։ Բուրբոնների երկու 
ճյուղերի միջև ընթացող արքայատոհմական պատերազմները, որոնք տե-
ղի ունեցան 1833-1840, 1872-1876 թթ և հայտնի դարձան կարլոսյան առա-
ջին և երկրորդ պատերազմներ անունով, լայն արձագանք են գտել նաև 
ժամանակի հայ պարբերական մամուլում։ 

 1871-1909 թթ. Մատթեոս Մամուրյանի ղեկավարությամբ Զմյուռ-
նիայում լույս տեսնող և հայ հասարակական մտքի լիբերալ ուղղությունը 
ներկայացնող «Արևելյան մամուլ» պարբերականը ի թիվս Եվրոպայում 
տեղի ունեցող այլ կարևոր իրադարձությունների, պարբերաբար անդրա-
դառնում է նաև Իսպանիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Իր 
հրատարակման օրից «Արևելյան մամուլը» շուրջ 30 տարի Մ. Մամուր-
յանի կյանքի անբաժան ուղեկիցը դարձավ։ «Եվ արդարև,– գրում է 
«Մասիսը»,– բուն իսկ «Արևելյան մամուլին» մեջն է, որ երևան եկավ 
Մ. Մամուրյանի տաղանդը բազմակողմանի նյութերու, զանազան ճյուղե-
րու վրա գրելու և ամենուն մեջ ալ հաջողելու կարողությունը։ Քննադա-
տող մը ու վիճաբանող մը իր լրագրապետի գրեթե բովանդակ կյանքին 
մեջ, Մամուրյանը ընդդիմախոսներ ու հակառակորդներ ունեցավ իր դեմ, 
առանց սակայն բնավ տեղի տալու և մինչև վերջը մնալով իր համո-
զումներուն վրա» [13, 137]։ 

«Արևելյան մամուլը» հասարակական-քաղաքական, գրական հան-
դես լինելով հանդերձ հանգամանորեն ներկայացնում է կարլոսյան երկ-
րորդ պատերազմը՝ զերծ չմնալով սեփական կարծիքից և վերլուծություն-
ներից։  

Պատերազմի նախօրեին՝ 1868 թ., Իզաբելլա II թագուհին հրաժարվեց 
գահից, իսկ ճանաչում չունեցող Ամադեո I-ը, որն Իտալիայի թագավորի 
որդին էր 1870 թ. հռչակվեց Իսպանիայի թագավոր։ Այս ամենին ի պա-
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տասխան կարլոսականների թեկնածու Կարլոս VII փորձեց գրավել իշ-
խանությունը։  

1872 թ. մայիսին «Արևելյան մամուլը» գրում է. «Սպանիոյ գահին 
բազմաթիւ հետամուտներէն Տօն Գարլոս որ յայտարարեր էր թէ 
Սպանիան պիտի ազատէ կամ՝ մեռնի՝ Նավարի և Պիսքէյի գաւառներուն 
մէջ ապստամբութեան դրօշակը կպարզէ...» [1, 223]։ Պարբերականը նշում 
է, որ թեև կարլոսականները մի քանի մանր հաջողություններ ունեն, սա-
կայն ի վերջո նրանց գնդերը ցրվում են, գերի ընկնում կամ անձնատուր 
լինում Ամադեո թագավորի զորավարներին։ Ըստ պարբերականի 
Իսպանիայի գավառաբնակ ժողովուրդները գաղտնի աջակցում են Դոն 
Կարլոսին և դրանից թերթը հետևություն է անում որ «Սպանիոյ գոռոզ ժո-
ղովուրդը չէ կարող օտարազգի գահակալին հետ տաքնալ» [1, 223]։  

 Պարբերականը հետագա համարներում ներկայացնում է Իսպա-
նիայի ներքին դրությունը, նշելով, որ ապստամբությունն այլևս նախկին 
կրակը չունի և հետզհետե մարում է։  

 «Արևելյան մամուլ»-ը խոսում է Իսպանիայի ազգային ժողովի 
ընտրությունների մասին, գրելով. «Երեսփոխանաց երկու երրորդ մասը 
Զօրիլեան կառավարութեան նպաստաւոր է, իսկ մնացորդ մեկ մասն 
Ամետէ թագաւորին և միապետութեան անհաշտ թշնամի հասարա-
կապետական» [2, 445]։ Անդրադառնալով կարլոսականներին պարբերա-
կանը հայտնում է, որ թեև Դոն Կարլոսի հրոսակները պարտվեցին, սա-
կայն մի քանի վայրերում կրկին գլուխ են բարձրացնում։ Պարբերականը 
Իսպանիան անվանում է «դժբախտ երկիր, որ զանազան կուսակ-
ցութեանց որս ընկած՝ ինքն իր մեջ կմաշի և տարին քանի մը անգամ 
պաշտօնեություն և սկզբունք փոխելով չէ կարող կազմակերպիլ և իր 
վիրաց դարման բերել» [2, 445]։ 

1873 թ. Իսպանիայում կրկին իրավիճակը լարված էր։ Կարլոսական-
ները կրկին մեծ ուժ են ձեռք բերում և հաղթանակներ տանում։ Պարբերա-
կանն այսպես է ներկայացնում երկրի դրությունը. «Իսկ Սպանիա ողոր-
մելի տեսարան մը կընծայէ՝ ի խրատ այն ժողովրդոց որ անդուլ երկպա-
ռակութեան և առ տնին կռիւներու մեջ իրենց ուժը, երկրին հարստու-
թիւնը կսպառեն և ի վերջէ իրենց էությունը կոյր, մոլեռանդ կղերի մը 
վրեժխնդրության կզոհեն։ Տօն Կարլօս ապստամբութեան դրօշակը 
կպարզէ և կյաղթուի։ Զօրիլլա ազատականը պաշտօնեութեան կը կոչուի 
և երկրին բարօրութեան համար շատ խոստումներ կընէ...» [3, 29]։  

Իսպանիան նորից պառակտվում էր, բանակը կառավարությանը 
այլևս չէր ենթարկվում և Կարլոսյան ապստամբների դեմ չէր ցանկանում 
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պայքարել։ Ապստամբների մասին թերթը գրում է. «անհնարին անգթու-
թիւններ գործելով հիւսիսային գաւառները կասպատակեն, երկաթուղի-
ները կխորտակեն, կայանները կայրեն և գեղեր ու քաղաքներ կկողոպ-
տեն. Ուստի քաղաքացիները կզինուին։...» [4, 123]։ Իսպանիայի ներքին 
դրությունը հետևյալ կերպ է բնորոշում թերթը. «Հասարակապետութիւնը 
մեծ վտանգի մեջ է։ Կարլօսեան, Ալֆօնսեան և ընկերհաշտական կուսակ-
ցութիւններ գիշակեր թռչուններու պէս կսաւառնին որ լափեն զայն» 
[4, 123]։ 

«Արևելյան մամուլը» շատ հաճախ սեփական կարծիքն է հայտնում 
տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ, հանդես գալով նաև 
եկեղեցու և կղերականության քննադատությամբ։ Պարբերականը նշում է, 
որ Իսպանիան քաղաքական կուսակցությունների ձեռքին խաղալիք է 
դարձել և նույնիսկ իր քաղաքագետներն են սկսել շվարել փրկության 
ճամփա գտնելու համար։ Թերթը գրում է. «Իրաւունք ունին շուարելու, 
վասն զի ազատութեան հետ նոյն իսկ Սպանիա վտանգի մեջ են, 
նամանաւանդ նորընտիր ազգային ժողովին կողմէն դաշնակցական 
հասարակապետութիւն հրատարակուելէն ի վէր։ Մեր ժամանակը՝ ազա-
տութիւնն կարգավորութեան հետ կրնայ հաստատուիլ» [5, 266]։ 
«Արևելյան մամուլը» մեջ է բերում Ռոբեսպիերի խոսքերը. «քու ազա-
տութիւնդ կդադրի երբոր ուրիշին իրաւունքը կսկսի, և ուրիշին, այսինքն 
ամենուն իրաւունքը կարգաւորութիւն կպահանջէ հաստատ և անկեղծ 
մնալու համար. Վերցուր այս պայմանն և ահա ազատութիւնն յեղափո-
խութեան և յեղափոխութիւնն ալ անիշխանութեան կտանի» [5, 266]։ Ըստ 
պարբերականի Իսպանիան հասել է սոսկալի անդունդի եզրը, որի 
պատճառներից է թերթը համարում կարլոսականների՝ հանուն կրոնի և 
Աստծո թափած արյունը, կուսակցությունների հակառակությունը և 
կղերական և ազնվական դասերի դիմադրությունը հասարակապետու-
թյան դեմ։ Այս իրավիճակից Իսպանիան կարող է դուրս բերել ըստ 
«Արևելյան մամուլի» Բիսմարկի կամ Թիերի նման քաղաքական հան-
ճարը։ 

1873 թ. ամբողջ Եվրոպայի ուշադրությունը սևեռված էր Իսպանիայի 
վրա, որտեղ ծանրակշիռ իրադարձություններն արագորեն իրար էին հա-
ջորդում։ Ամադեո թագավորի հրաժարականից հետո երկրի վիճակը գնա-
լով ավելի էր ծանրանում։ «Արևելյան մամուլը» գրում է. «Պաշտօնեից 
անընդհատ հրաժարականները, զօրապետներու փոփոխութիւնները, 
ներքին կուսակցութիւններու ազգադաւ պահանջումները, դավադիր-
ներու յայտնի և անյայտ խլրտումները, ապստամբական շարժումները 
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այսօր գրեթէ կատարեալ անիշխանութեան դուռը բերած հասուցած են 
ողորմելի Սպանիան, և նորածին հասարակապետութիւնն անկայուն բան 
մընելով Տօն Կարլօսի հաղթութեան հաւանականութիւններն աւելցուցած 
են» [6, 347]։  

Ամադեո I գահից հրաժարվելուց հետո Իսպանիայում գահն անցավ 
Բուրբոններին՝ Ալֆոնս XII գլխավորությամբ։ 1874 թ.-ը վճռորոշ էր նաև 
կարլոսականների դեմ պայքարում, որոնք օր օրի հզորանում էին և դի-
մադրում կառավարական զորքերին։ Կարլոսականները ոգևորված իրենց 
հաջողություններով և հանրապետական կառավարության անկայունու-
թյամբ, որոշեցին վճռական հարված հասցնել կառավարությանը՝ պաշա-
րելով Բիլբաո քաղաքը։ 1874 թ. «Արևելյան մամուլը» հանգամանորեն ներ-
կայացնում է պատերազմական իրադարձությունները, Բիլբաոյի պաշա-
րումը։ Թերթը գրում է. «Սպանիա իր բոլոր ոյժը կժողովէ Գարլօսեանց 
վերջին հարուած մը տալու, որոնք հետզհետէ զօրանալով բաւական 
ուժեղ ճակատ մը կըցուցընեն Պիլպաօ քաղաքին շուրջը։ ... Գարլօսեանք 
սաստիկ կռմբակոծեն Պիլպաօ և քաղաքին մեծ վնասներ կհասցընեն։ Տօն 
Կարլօս իր բարեկամաց կյայտնէ որ Պիլպաօյի տիրելէն ետև Սպանիոյ 
թագաւոր պսակելու միտք ունի, Էլիօ զօրապետին պաշտօնեութեամբ նոր 
կառաւարութիւն մը կազմելով և եւրոպական տէրութեանց կոչում ընելով 
որ իբրև պատերազմող իշխանութիւն ճանչցուի։ Ահա այսպէս հրոսակաց 
գունդ մը՝ սպանիացւոց մէջ տիրած երկպառակութենէ և մոլեռանդ կղերի 
մը սատարութեամբ՝ այն աստիճան կզօրանայ, որ ոչ միայն հասարակա-
պետութեան կսպառնայ այլ տէրութեանց հետ բանակցելու կմիտի» [7, 
423]։ Սակայն Բիլբաոն ինչպես նշում է պարբերականը շարունակում է 
դիմադրել և Կաստիլյո զորապետը, որը պաշարյալների հրամանատարն 
է, մտադիր չէ անձնատուր լինել։  

Պարբերականը հաջորդ համարներում խոսում է Բիլբաոյի մոտ Կար-
լոսականների պարտության և փախուստի մասին, սակայն ինչպես գրում 
է թերթը այդ և մի շարք այլ իրադարձություններ «զգալի և նպաստաւոր 
տարբերութիւն մը չբերին քաղաքային պատերազմին դեմ՝ որ օր ըստ օրէ 
աւերակները կաւելացնէ Սպանիոյ մէջ» [8, 331, 396]։  

Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմը Ալֆոնս թագավորի 
գահակալությունից հետո փոփոխություն չկրեց, Կարլոսականները 
ավելի եռանդով սկսեցին կռվել և հաղթանակներ տանել։ 1875 թ. իրադ-
րությունը հետևյալ կերպ է բնութագրում պարբերականը. «Տօն Գարլօս 
մերթ կյաղթէ մերթ կյաղթուի» [9, 459]։ 
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«Արևելյան մամուլի» հետագա երկու ամիսներին հրատարակված 
համարներում արդեն նշմարվում է կարլոսականների պարտությունը։ 
Պարբերականը գրում է. «Սպանիոյ քաղաքային պատերազմը վեր-
ջանալու երես կառնու։ Գարլօսեանք իրենց Տօրկէրէ զօրապետին հետ՝ 
շատ տեղեր կպարտուին և գոնդ գունդ Ֆրանսիայի սահմանները խոյս 
կտան, ապստամբները միայն Նավարայի և Կատալոնիայի լեռները 
բռնած են, կըսուի։ Ալֆօնս թագաւորը խստութեամբ կվարուի Գարլօ-
սեանց դեմ և շատեր յաքսոր կառաքէ...» [10, 498, 280]։ Թերթը նաև 
հայտնում է հոկտեմբերին տեղի ունենալիք կորտեսների ընտրություն-
ների մասին լուրը։  

Հաջորդիվ պարբերականը տեղեկություններ է հաղորդում ապս-
տամբների թվի մասին, որոնք արդեն 50.000-ի են հասնում, հայտնում է, 
որ ազգային ժողովի ընտրությունների համար արդեն պատրաստութ-
յուններ են տեսած [10, 498, 280]։  

 «Արևելյան մամուլը» տեղեկություններ քաղելով անգլիական թեր-
թերից ներկայացնում է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունք-
ները։ Թերթի խմբագիրը Իսպանիայի համար ամենահարմար կառավա-
րությունն է համարում դաշնակցական հասարակապետությունը գրելով. 
«Ըստ որում՝ կեդրոնացումն՝ ինչպես ի Ֆրանսա՝ արմատ բռնած չէ երբեք՝ 
բռնապետութեան ձեռօք, ի Սպանիա։ Ինքնօրինութիւնն աւելի մեծ ոյժ 
ունի այս երկրին մէջ, քան թէ այլուր. և Տօն Քարլօս ըստ մասին այս 
գաւառական ինքնօրինութեան շնորհիվ այսչափ կդիամանայ։ Սպանիոյ 
մէն մի գաւառ իր յատուկ բարբառը, սովորոյթը, աւանդութիւնները, իր 
որոշ շահերն ունի. Ամէնքն անկախ դիրք մը կպահեն և իրարու յուզմանց 
անհաղորդ կգտնուին։ Սպանիա կործանողը կեդրոնացումն է...» [11, 86]։ 
Մադրիդը պարբերականը անվանում է «քաղաքական դաւադրութեանց և 
անգործութեան կեդրոն» [11, 86], նշելով, որ այն մեր ազգային Կեդրո-
նական Վարչության նման գավառների եկամուտները յուրացնում է և 
փոխարենը խառնակություն և հեղափոխություն տարածում, ուստի 
պետք է որ գավառներն իրենց քաղաքական իրավունքը ստանան և ազա-
տորեն իրենց ներքին գործերը տնօրինեն՝ մի միայն կեդրոնական կառա-
վարության հսկողության ներքո։ «Արևելյան մամուլը» Իսպանիան համա-
րում է երկու բռնակալության զոհ՝ «եկեղեցական և արքայական» [11, 86]։ 

Պարբերականը ներկայացնում է Դոն Կարլոսի պարտության և դեպի 
Իսպանիայի հյուսիսային լեռները փախուստի մասին լուրերը։ Թերթը 
նշում է, որ Ալֆոնս թագավորը հաղթեց, սակայն մի տեսակ բռնապե-
տությանը հաջորդեց մեկ այլ ավելի վատ բռնապետություն։ Քանի որ 
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հեշտ է գուշակել, թե ինչ պետք է սպասել թագավորության վերահաս-
տատումից։ Թագավորը կորտեսները կբացի և իր ճառի մեջ կասի 
«Սպանիոյ և Վատիկանու երեսփոխանները պարտին առկախ մնացած 
խնդիրները տնօրինել Եկեղեցւոյ և Պետութեան շահուց պահանջման 
համեմատ» և այս խոսքն արդեն չարագուշակ նշան է» [12, 155]։ Այս 
տողերի մեջ անշուշտ զգացվում է Մ. Մամուրյանի կրոնական գաղափա-
րախոսության և կղերականության նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը։  

«Արևելյան մամուլը» մանրամասն տեղեկություններ է հաղորդում 
կարլոսյան երկրորդ պատերազմի, դրա պատճառների և պարտության և 
այդ օրերին Իսպանիայում տիրող իրադրության մասին՝ անկողմնակալ 
վերաբերմունք դրսևորելով պատերազմող երկու կողմերի նկատմամբ։ 
Պարբերականը հանդես է գալիս կարլոսականների քննադատությամբ, 
սակայն չի ողջունում նաև Ալֆոնս թագավորի հաղթանակը։ Հավատարիմ 
լինելով իր ազատախոհական հայացքներին՝ թերթի խմբագիրը չի վախե-
նում հանդես գալ բացահայտ քննադատությամբ, կատարել վերլուծու-
թյուններ և ներկայացնել սեփական կարծիքը պատերազմի վերաբերյալ։ 
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հայացքների ձևավորման հիմքերը: 
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ««««АРЕВЕЛЯН МАМУЛАРЕВЕЛЯН МАМУЛАРЕВЕЛЯН МАМУЛАРЕВЕЛЯН МАМУЛ»»»»        
О ВТОРОЙ КАРЛО ВТОРОЙ КАРЛО ВТОРОЙ КАРЛО ВТОРОЙ КАРЛИСТСКОЙ ВОЙНЕ 1872ИСТСКОЙ ВОЙНЕ 1872ИСТСКОЙ ВОЙНЕ 1872ИСТСКОЙ ВОЙНЕ 1872----1876 ГГ.1876 ГГ.1876 ГГ.1876 ГГ.    

Наира Матевосян Наира Матевосян Наира Матевосян Наира Матевосян     
ВГУ, История,  

Магистратура, 2-ой курс 
 

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Испания, война Карлоса, Дон Карлос, король 
Амадео, диктатура 

Вторая карлистская война произошедшая в 1872–1876 гг., вызвала 
большой резонанс в армянской периодической печати того времени. 
Журнал “Аревелян мамул”, представляющий либеральное направление 
армянской общественной мысли, редактором которого был М. Мамурян 
обстоятельно представляет вторую карлистскую войну, не отказываясь от 
собственного мнения и анализа событий. Журнал демонстрирует 
беспристрастное отношение к противоборствующим сторонам, дает 
подробное и точное описание событий. 

 
    
    

PERIODIC PUBLICATION OF “AREVELYAN MAMUL” PERIODIC PUBLICATION OF “AREVELYAN MAMUL” PERIODIC PUBLICATION OF “AREVELYAN MAMUL” PERIODIC PUBLICATION OF “AREVELYAN MAMUL”     
ABOUT THE SECOND KARLIST WAR 1872ABOUT THE SECOND KARLIST WAR 1872ABOUT THE SECOND KARLIST WAR 1872ABOUT THE SECOND KARLIST WAR 1872----1876187618761876    

Naira MatevosyanNaira MatevosyanNaira MatevosyanNaira Matevosyan    
VSU, History,  

MA the 2nd course 
SummarySummarySummarySummary 

Key words:Key words:Key words:Key words: Spain, Carlos war, Don Carlos, King Amadeo, dictatorship 
The second Carlist war, which took place in 1872-1876, caused a great 

resonance in the Armenian periodicals of that time. The journal “Arevelyan 
Mamul”, representing the liberal direction of Armenian social thought, edited 
by M. Mamuryan, presents the second Carlist war in detail, without giving up 
his own opinion and analysis of events. The magazine demonstrates an 
impartial attitude towards the warring parties, gives a detailed and accurate 
description of events. 
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1920 1920 1920 1920 ԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻ    ԹՈՒՐՔԹՈՒՐՔԹՈՒՐՔԹՈՒՐՔ----ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    2020 2020 2020 2020 ԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻԹՎԱԿԱՆԻ    
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԱԴՐԲԵՋԱՆԱԱԴՐԲԵՋԱՆԱԱԴՐԲԵՋԱՆԱ----ԹՈՒՐՔԱԿԱՆԹՈՒՐՔԱԿԱՆԹՈՒՐՔԱԿԱՆԹՈՒՐՔԱԿԱՆ----ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ՊԱՏԵՐԱԶՄԸՊԱՏԵՐԱԶՄԸՊԱՏԵՐԱԶՄԸՊԱՏԵՐԱԶՄԸ    

((((ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ))))    
    

ՋՋՋՋուլիետաուլիետաուլիետաուլիետա        ՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյան    
ԳՊՀ, Պատմություն, IV կուրս, 

Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.դ., պրոֆեսոր ՎՎՎՎ....    ԹոԹոԹոԹունյանւնյանւնյանւնյան 
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Թուրք-Հայկական պատերազմ, Ալեքսանդ-
րապոլի պայմանագիր, ահաբեկիչ, միջազգային կառույցներ, հրադադար:    

1920 թ. աշնանը Քեմալական Թուրքիայի և Խորհրդային Ռուսաս-
տանի ճիրաններում սեղմված Հայաստանը հայտնվել էր քաղաքական 
աղետի առաջ: Մուստաֆա Քեմալի գլխավորած «Միլլի» շարժումը չէր 
հաշտվում Սևրի դաշնագրով Թուրքիային պարտադրված տարածքային 
կորուստների հետ: Օղակելով Հայաստանը՝ նրանք պատրաստվում էին 
վերացնել «Հայկական սեպը»: Հանդես գալով հակաիմպերիալիստական 
կարգախոսներով և Արևելքի «ճնշված ու շահագործվող ժողովուրդների» 
անունից՝ քեմալական շարժումն իրականում ուղղված էր Օսմանյան 
կայսրության ճնշված ժողովուրդների ազատագրական ձգտումների դեմ 
[2, 604-605]:  

Թուրք-Հայկական պատերազմը սկսվեց 1920 թվականի սեպտեմբերի 
23-ի լույս 24-ի գիշերը: Ելնելով ռազմական գործողությունների ընթացքից 
ու բնույթից՝ այն կարելի է բաժանել երեք փուլի: Առաջին փուլը տևեց 
ընդամենը մեկ շաբաթ՝ սեպտեմբերի 23-ից 30-ը, երկրորդ փուլը՝ շուրջ 
մեկ ամիս՝ հոկտեմբերի 1-ից 28-ը, և երրորդը՝ հոկտեմբերի 28-ից 
նոյեմբերի 18-ը [1, 254]: 

Պատերազմի առաջին փուլում հաջողությունն ամբողջովին թուր-
քերի կողմն էր: Օգտագործելով գիշերային հարձակումների և թևերից 
շրջանցելու մարտավարություն, ինչպես նաև ուժերի գերազանցություն 
ստեղծելով հարձակման հիմնական ուղղություներում հակառակորդը 
լուրջ հաջողություններ գրանցեց: 

Հակառակորդի գերակշիռ ուժերին դիմակայելով հանդերձ՝ հայ-
կական ուժերը սեպտեմբերի 29-ին թշնամուն հանձնեցին Սարիղամիշն 
ու Կաղզվանը: Ստեղծված ծանր պայմաններում Հայաստանի կառա-
վարությունը փորձեց համախմբել ուժերը՝ թշնամուն հակահարված 
տալու համար: Սեպտեմբերի 30-ին երկրում ռազմական դրություն 
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հայտարարվեց: 20-37 տարեկան տղամարդիկ բանակ զորակոչվեցին: 
Դասալ-քության դեմ խիստ օրենքներ սահմանվեցին: Քաղաքական 
հիմնական ուժերը և հասարակական բոլոր խավերը զորակցություն 
հայտնեցին կա-ռավարությանը: Բացառություն կազմեցին միայն հայ 
բոլշևիկները [2, 606]: 

Թուրքիայի դեմ պայքարում Հայաստանը փորձում էր Վրաստանի 
հետ սերտ դաշինք ստեղծել: 1920թ. հոկտեմբերին Հայաստանի ռազ-
մական նախարար Ռ. Տեր-Մինասյանը Թիֆլիսում բանակցություններ էր 
վարում Վրաստանի կառավարության հետ՝ թուրք-բոլշևիկյան վտանգի 
դեմ ընդհանուր ճակատ ստեղծելու համար, Վրաստանին էր վերա-
պահվում բոլշևիկների դեմ պայքարի ճակատը: Սակայն Վրաստանը 
գերադասեց չեզոքություն պահպանել: Հայաստանի համար բախտորոշ 
այդ օրերին նյութական ու դիվանագիտական աջակցություն ստանալու 
ակն-կալիքով դիմումներ հղվեցին Թիֆլիսում գտնվող անգլիական, 
ֆրան-սիական և իտալական դիվանագիտական ներկայացուցիչներին: 
Սակայն դաշնակից երկրները հայ ժողովրդի համար ճակատագրական 
այդ պա-հին անտարբեր գտնվեցին՝ թողնելով միայնակ ոխերիմ թշնամու 
դեմ:  

Հոկտեմբերին հայկական բանակը Սուրմալուի, Կարսի ճակատ-
ներում ակտիվ ռազմական գործողություններ ծավալեց, համառ կռիվներ 
մղվեց՝ թշնամուն հետ շպրտելու համար: Հոկտեմբերի 25-ին Կարսի 
ճակատում ևս թեժ մարտեր էին ծավալվել: Այդ օրը՝ վաղ առավոտյան, 
հայկական զորքերը նոր գրոհ սկսեցին թուրքական դիրքերի վրա: Թուր-
քերը, չբավարարվելով պաշտպանությամբ, իրենց հերթին անցան հակա-
հարձակման, հայերը սկսեցին նահանջել դեպի Վլադի-Կարս: Շուտով 
նահանջեցին նաև Կարսի ճակատի աջ և ձախ թևի զորամասերը: Արդ-
յունքում ռազմաճակատի գիծն ավելի մոտեցավ Կարսին [1, 256]: 

Այդ նույն ժամանակ Երևանի հայ-ռուսական բանակցությունները 
Լեգրանի պատվիրակության ուշ ժամանման պատճառով վերսկսվեցին 
միայն հոկտեմբերի 13-ին՝ Հայաստանի համար խիստ անբարենպաստ 
պայմաններում: Թուրքիայի հետ անհաջող պատերազմը իր կնիքն էր 
դնում բանակցությունների ընթացքի վրա [2, 609]: 

Իր վերջնագրով Լեգրանը առաջարկում էր. 
1. Հրաժարվել Սևրի դաշնագրից, 
2. Թույլ տալ խորհրդային զորքերին իրենց ռազմամթերքով անցնել 

Հայաստանի երկաթուղիներով ու խճուղիներով միանալու համար Մուս-
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տաֆա Քեմալի զորքերին՝ դաշնակիցների դեմ կռվելու նպատակով, 
3. Հայաստանի և հարևանների միջև գոյություն ունեցող սահմա-

նային վեճերի լուծումը հանձնել Խորհրդային Ռուսաստանի իրավարա-
րության, և մի շարք երկրորդական այլ առաջակներ [3, 222]: 

Ռուսական պահանջների առաջին կետը մերժվեց, մյուսների շուրջ 
բանակցությունները շարունակվեցին մինչև հոկտեմբերի 21-ը և մշակվեց 
դաշնագրի նախագիծ: Հոկտեմբերի 28-ին ստորագրվեց հայ-ռուսական 
բանակցությունների ավարտի և արդյունքների մասին արձանագրութ-
յուն:  

Արձանագրության պայմանները այսպիսին էին, ՌՍԴԽՀ-ն ու Ադրբե-
ջանական ՍԽՀ-ն պետք է ճանաչեն Հայաստանի Հանրապետության իրա-
վունքը Զանգեզուրի և Նախիջևանի նկատմամբ և իրենց զորքերը հանեն 
այդ գավառներից, իսկ Հայաստանը՝ հրաժարվի Ղարաբաղի նկատմամբ 
պահանջից: ՌՍԴԽՀ-ն անվերադարձ կերպով Հայաստանին պետք է 
տրամադրի 2,5 մլն ռուբլի ոսկով: Թուրքերի հետ վիճելի հարցերը լուծելու 
նպատակով Հայաստանն ընդունում էր Ռուսաստանի միջնորդությունը, 
եթե Թուրքիան իր զորքերը հետ քաշեր մինչև 1914թ. ռուս-թուրքական 
սահմանը, հրաժարվի Բրեստ-Լիտովսկի և Բաթումի պայմանագրերից, 
ճանաչի Հայաստանի անկախությունն այն սահմաններում, որոնք որոշ-
ված են ՌՍԴԽՀ և Հայաստանի միջև հաշտության պայմանագրով: Թուր-
քիայի կողմից այդ պայմանների կատարումից հետո Ռուսաստանի բարե-
կամական օժանդակությամբ պետք է մշակվեին վիճելի տարածքների 
հարցի խաղաղ լուծման հիմունքները [1, 261]: 

Հայ-ռուսական պայմանագիրը ենթադրում էր ստորագրել Բաքվի և 
Մոսկվայի հետ նրա տեքստը վերջնականորեն համաձայնեցնելուց հետո: 
Լեգրանն այդ նպատակով մեկնեց Բաքու: Պայմանագրի նախագիծը և 
հոկտեմբերի 28-ի արձանագրությունը նոյեմբերի 4-ին քննարկվում են 
ՌԿ(բ)Կ Կովկասյան Բյուրոյի և Ադրբեջանի կոմկուսի քաղբյուրոյի համա-
տեղ նիստում, ուր բացասական որոշում է կայացվում Զանգեզուրն ու 
Նախիջևանը Հայաստանին միացնելու վերաբերյալ: Այս որոշման ընդուն-
ման գործում վճռական դեր են խաղացել այդ ժամանակ Բաքվում գտնվող 
Ի. Ստալինը և Գ. Օրջոնիկիձեն: Քննարկման հաջորդ օրը Չիչերինին 
հղած հեռագրում նրանք առաջարկում էին մանրամասն ուսումնասիրել և 
էականորեն փոխել Հայաստանի հետ կնքվելիք պայմանագրի տեքստը: 
Օգտվելով ադ օրերին Հայաստանի օրհասական վիճակից և մի կողմ 
նետելով դիվանագիտական խաղերը՝ Անդրկովկասում ռուսական քաղա-
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քականությունը վարող գործիչները որոշեցին նրան խորհրդայնացում 
պարտադրել [2, 610]: 

1920թ. հոկտեմբերի 28-ին սկսվեց թուրք-հայկական պատերազմի 
երրորդ՝ վերջին փուլը: Այդ օրը թուրքական համալրված ու վերախմբա-
վորված ուժերը Կարսի ճակատում անցան հարձակման: Հայկական 
հրամանատարությունը ծրագրել էր հոկտեմբերի 30-ին հակահարձակ-
ման անցնել, սակայն թուրքերն ավելի շուտ սկսեցին հարձակումը բոլոր 
երեք ուղղությունների՝ Հարամ-Վարդանի, Բեգլի-Ահմեդի և Վեզինքոյի 
վրա: Մարտերը համառ ու դաժան բնույթ ստացան: Մի քանի ժամ տևած 
համառ դիմադրությունից հետո, երբ թվում էր, թե ամեն ինչ բարեհաջող է 
ընթանում, կեսօրին հայկական զորքերը սկսում են նահանջել: 
Թուրքերին հաջողվում է գրավել Ռադիևսկու բերդամասը, որտեղից հրե-
տանային ու գնդացրային կրակ էր տեղում հայկական նահանջող 
զորքերի վրա: Ժամը 12-ն անց կեսին Կարսի ճակատագիրն արդեն 
վճռված էր [1, 262-263]: 

Չնայած նախորդ օրերին բարձրագույն հրամանատարության 
հավաստիացումներին՝ Կարսը ցույց չտվեց սպասվող դիմադրությունը: 
Հայկական ուժերի հակահարձակման նոր փորձը նորից ձախողվեց: Հայ 
բոլշևիկների հակապատերազմական քարոզչության ազդեցության տակ 
առաջին գունդը մերժեց կատարել հարձակման հրամանը: Նրա հրա-
մանատար գնդապետ Մազմանյանը հուսահատ ինքնասպանության 
դիմեց: Հենց այդ անհաջողություններն էլ կոտրում էին հայ զինվորների 
մարտական ոգին, առաջ բերում անվստահություն հաղթանակի նկատ-
մամբ: Կարսից նահանջած զորքերի ընդհանուր թիվը հասնում էր 8000-ի, 
3000 զինվոր և զինվորական, քաղաքացիական բարձրաստիճան գործիչ-
ներ գերի ընկան [3, 259-260]: Կոտորածին զոհ գնացին հազարավոր մար-
դիկ: Կարսում մնացել էին նաև որբանոցը և հայ աղգաբնակչության զգա-
լի մասը, մեծ քանակությամբ զենք, զիանմթերք և այլն: 

Կարսի աղետն, ըստ էության, կանխորոշել էր պատերազմի ելքը: 
Կողմերը համարյա միաժամանակ միմյանց հաշտության առաջարկ արե-
ցին: Նոյեմբերի 6-ին Քյազիմ Կարաբեքիրը ներկայացրեց զինադադարի 
պայմանները: Հայկական ուժերը պարտավոր էին թողնել Ալեքսանդրա-
պոլը և նահանջել Ախուրյան գետից առնվազն 15 կմ արևելք: Հայկական 
կողմը նոյեմբերի 7-ին իր ուժերը հետ քաշեց Ջաջուռի ու Աղին կայարանի 
ուղղությամբ: Նոյեմբերի 8-ին, Քյազիմ Կարաբեքիրը ներկայացրեց 7 
կետից բաղկացած նոր շատ ավելի ծանր պայմաններ. Հայաստանից 
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պահանջվում էր հայկական ուժերի նահանջ դեպի երկրի խորքերը և 24 
ժամվա ընթացքում մեծաքանակ զենքի ու ռազմամթերքի հանձնում: 
Նոյեմբերի 10-ին Երևանում ստացվեց Անկարայի կառավարության մի 
հաղորդագրություն, որում ներկայացվում էին թուրք-հայկական դաշնա-
գրի հիմնական կետերը, որոնց ընդունումը հավասարազոր էր Հայաս-
տանի անկախության ոչնչացման: Զինադադարի թուրքական նոր պայ-
մանները, փաստորեն, կապիտուլացայի պահանջ էին և այդ պահման-
ները համարելով զինադադարի խախտում՝ հայկական կողմը մերժեց 
դրանք: Նոյեմբերի 11-ին ռազմական գործողությունները վերսկսվեցին, 
թուրքերը հարձակման անցան Ջաջուռի ուղղությամբ: Մի շաբաթ տևած 
կռիվները կրկին աննպաստ էին Հայաստանի համար: Որոշվեց ընդունել 
թուր-քական պայմանները [2, 610-611]: 

Նոյեմբերի 18-ի երեկոյան Ալեքսանդրապոլում Սարգիս Արարատ-
յանը ստորագրեց զինադադարի համաձայնագիրը 7 օրվա ժամկետով և 
միաժամանակ հայտարարեց, որ իր կառավարությունը ձգտում է անմի-
ջական համաձայնության գալ քեմալականների հետ՝ առանց երրորդ կող-
մի մասնակցության [3, 326]: 

Ալ. Խատիսյանի պատվիրակության միջոցով նոյեմբերի 25-ին Ալեք-
սանդրապոլում ուղղակի բանակցություններ սկսելով թուրքերի հետ՝ 
կառավարությունը գործունեության առանցք դարձրեց Ռուսաստանի 
հետ հարաբերությունների կարգավորումը: Իր կազմում ունենալով 
ռուսամետ դաշնակցականներ ու էսէռ գործիչներ՝ նա աշխատում էր 
ընդհանուր լեզու գտնել և սերտ հարաբերություններ հաստատել 
Ռուսաստանի հետ՝ ապահովելով վերջինիս աջակցությունը: Բայց, մի 
կողմ նետելով նախկին ձևականությունները, Ռուսաստանը հստակորեն 
վարեց Հայաստանը խորհրդայնացնելու գիծ: Ալեքսանդրապոլի բանակ-
ցություններին զուգահեռ՝ Երևանում շարունակվում էին բանակցություն-
ները Ս. Վրացյանի և Բ. Լեգրանի միջև: Դրանք անպտուղ էին և պարզ 
դարձավ, որ անգամ ռուսամեդ կառավարությունը չի կարող ապահովել 
Ռուսաստանի հետ բարեկամական կապերի հաստատումը և հանրապե-
տության անկախության պահպանումը: Լեգրանը պահանջում էր 
մեկընդմիշտ հրաժարվել Եվրոպայից, խաչ քաշել Սևրի պայմանագրի 
վրա և հույսերը կապել միայն խորհրդային Ռուսաստանի հետ: Հայ 
Ռուսական բանակցություններն ավարտվեցին անարդյունք: Ռուսաս-
տանն անցավ բացահայտ դիվանագիտական ճնշման: Նոյեմբերի 29-ին 
Լեգրանը վերջնագրի ձևով Հայաստանի կառավարությանը հայտարա-
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րեց, որ «Ռուսաստանի կոմու-նիստական կուսակցության կենտրոնական 
Կոմիտեն որոշել է Հայաս-տանում հաստատել խորհրդային կարգեր…» 
Իսկ հաջորդ օրը Հայաս-տանի խորհրդայնացման գրավոր պահանջ 
ներկայացրեց: Դեռևս նոյեմ-բերի կեսերին Ադրբեջանում գտնվող հայ 
բոլշևիկների ներկայացու-ցիչներից Բաքվում ստեղծվել էր Հայաստանի 
հեղկոմ՝ Ս. Կասյանի գլխա-վորությամբ: Տեղափոխվելով Ղազախի շրջան՝ 
հեղկոմը մի զորամասի ուղեկցությամբ նոյեմբերի 29-ին մտավ Ադրբեջա-
նին սահմանակից Իջևան գյուղ, որտեղ էլ նույն օրը Հայաստանը հռչակ-
վեց Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն [2, 614-615]: 

Նոյեմբերի 30-ին Լեգրանի և Հայաստանի կառավարության ներ-
կայացուցիչներ Դրոյի ու Հ. Տերտերյանի միջև Երևանում սկսված բանակ-
ցությունները դեկտեմբերի 2-ին ավարտվեցին համաձայնագրի ստո-
րագրմամբ: Հայաստանը հռչակվում էր անկախ Խորհրդային Սոցիալիս-
տական Հանրապետություն: Դա պետք է լիներ Հայաստանի առաջին 
հանրապետության կառավարության վերջին գործողությունը, բայց այդ-
պես չեղավ: Նրա կողմից լիազորված պատվիրակությունն Ալեքսանդրա-
պոլում շարունակում էր բանակցությունները և պատրաստվում կառա-
վարության անունից պայմանագրի ստորագրմանը: 

Դեկտեմբերի 2-ի երեկոյան Ք. Կարաբեքիրը գումարել էր խորհրդա-
ժողովի վերջին 4-րդ նիստը, որտեղ Ա. Խատիսյանը հայտարարել է, որ 
ընդունում են պայմանագրի թուրքական նախագիծը: Նիստը տևել է մինչև 
դեկտեմբերի 3-ի գիշերվա ժամը 2-ը, արդյունքում Ալեքսանդրապոլում 
ստորագրվում է հայ-թուրքական հաշտության դաշնագիրը, որը ստորա-
ցուցիչ էր Հայաստանի համար: Այդ դաշնագրով սահմանը երկու երկր-
ների միջև անցնում էր Արփաչայ և Արաքսի գետերով, Թուրքիային էին 
անցնում Կարսի մարզը, Արդահանի շրջանը և Սուրմալուի գավառը: Նա-
խիջևանի, Շարուրի և Շահթախթիի շրջանները հայտարարվում էին 
Թուրքիայի հովանավորության ներքո գտնվող տարածքներ: Խիստ 
կրճատվում էին Հայաստանի զինված ուժերը, որոնք այլևս ի վիճակի չէին 
ապահովել նրա ինքնիշխանությունը: Ըստ պայմանագրի Թուրքիային էր 
անցնում ՀՀ տարածքից 20700 քառակուսի կմ, իսկ երկիրն էլ կրելու էր 
ներքին ինքնուրույնության զգալի սահմանափակումներ: Ալեքսանդրա-
պոլի պայմանագիրը, ըստ էության, ապօրինի էր և միջազգային իրա-
վունքի տեսակետից որևէ նշանակություն չպետք է ունենար, սակայն 
Մոսկվան, ձգտելով քեմալականներին պահել հակաիմպերիալիստական 
ճամբարում, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով գծված հայ-թուրքական 
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սահմանագիծը, չնչին փոփոխություններով դրեց 1921թ. Մոսկվայի և 
Կարսի պայմանագրերի հիմքում [1, 274-276]: 

Արդյունքում, հայ քաղաքական միտքը 1920 թվականին թույլ տվեց մի 
շարք սխալներ, ուշացումով կողմնորոշվեց դեպի խորհրդայնացման 
ուղին, որն էլ արդյունք հանդիսացավ այն բանի, որ ռուսները չկարողա-
ցան թուրքերին ստիպել պահել 1914 թվականի սահմանները։ Հայ-
թուրքական պատերազմում ՀՀ և՛ դիվանագիտական, և՛ ռազմական պար-
տություն կրեց, որն ուղեկցվեց ծանր ու անդառնալի կորուստներով: 

Ցավոք՝ պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի։ 1920 թվա-
կանից ուղիղ 100 տարի անց՝ ճիշտ նույն սեպտեմբեր ամսին, ընդամենը 5 
օրվա տարբերությամբ Թուրքիայի ու վերջինիս կողմից հովանավորվող 
ահաբեկիչների աջակցությամբ Ադրբեջանի Հանրապետությունը հար-
ձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա: Թուրքիայի 
մասնակցությունը պատերազմում հասկանալի էր, նրա նպատակն էր 
թուլացնել Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում, հաստատ-
վել Կովկասում և իրականություն դարձնել պանթուրքիստական դարա-
վոր ծրագիրը: Մարտական գործողությունները ընթանում էին արցախա-
ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով, ինչպես նաև հայ-ադրբեջա-
նական շփման գծի ողջ հատվածներում: Հայաստանում և Արցախում 
հայտարարվեց ռազմական դրություն և ընդհանուր զորահավաք: Պատե-
րազմը ընթանում էր ԱԹՍ-ների, նորագույն տեխնիկաների և ծանր 
հրետանու լայնամասշտաբ օգտագործմամբ: Բազմաթիվ երկրներ, 
միջազգային կառույցներ դատապարտեցին հակամարտությունը, կոչ 
անելով երկու կողմերին անհապաղ դադարեցնել կրակը և վերսկսել 
կառուցողական բանակցություններ:  

Սեպտեմբերի 27-ին ռազմական գործողությունների արդյունքում 
Ադրբեջանի զինված ուժերը հրետակոծում են խաղաղ բնակավայրերը, 
այդ թվում՝ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը: Հոկտեմբերի 4-ին Արցախի 
նախագահի խորհրդականը հայտնում է, որ ոչնչացվել է Գանձակի օդա-
նավակայանը, որը օգտագործվում էր Ադրբեջանի ռազմաօդային և հա-
կաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից:  

Հոկտեմբերի 9-ին սկսված և ավելի քան 10 ժամ տևած խորհրդակ-
ցութունների արդյունքում հրադադարի մասին պայմանավորվածություն 
է ձեռք բերվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի 
միջնորդությամբ Մոսկվայում` Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ-
նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Ջեյհուն Բայրամովի միջև: 
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Կողմերը համաձայնվում են հրադադար հաստատել հոկտեմբերի 10-ից` 
ժամը 12:00-ից մարդասիրական նկատառումներով` ռազմագերիների 
փոխանակման և զոհվածների աճյունների դուրսբերման համար` Կար-
միր խաչի միջնորդությամբ և վերջինիս չափանիշներով [7]: Սակայն 
հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը խախտվեց Ադրբեջանի 
կողմից 12։05-ին՝ գրոհելով Կարախամբեյլի կոչվող տեղամասի ուղղու-
թյամբ: Մարտերը կրկին շարունակվեցին: 

Ի շարունակություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները 
ներկայացնող Ֆրանսիական Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնու-
թյան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահների հոկտեմբերի 
1-ին արված հայտարարության, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ-
ների հոկտեմբերի 5-ի արված հայտարարության և համաձայն հոկտեմ-
բերի 10-ին Մոսկվայում ընդունված համատեղ հայտարարության, 
Հոկտեմբերի 18-ին ՀՀ-ը և ԱՀ-ը որոշում են տեղական ժամանակով ժամը՝ 
00:00-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար [8]: 

Սակայն, անտեսելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկր-
ների միջնորդական ջանքերը՝ հոկտեմբերի 17-ի լույս 18-ի գիշերը՝ մար-
դասիրական հրադադարի հենց առաջին օրը ժամը 00:04-ից 02:45-ն 
ընկած ժամանակահատվածում, ադրբեջանա-թուրքական ուժերը առաջ-
նագծի տարբեր հատվածներում երեք անգամ խախտում են կրակի դա-
դարեցման մասին պայմանավորվածությունները, ինչը հանգեցնում է 
մարդկային զոհերի երկու կողմերում էլ:  

Հոկտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկա-
վար Արայիկ Հարությունյանը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին 
տեղեկացնում է ռազմական գործողությունների դադարեցման անհրա-
ժեշտության մասին, ինչի մասին տեղեկանում է ՌԴ նախագահ Վլա-
դիմիր Պուտինը: Հոկտեմբերի 20-ին ԼՂՀ նախկին նախագահներ Արկադի 
Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը վարչապետ Փաշինյանին ներկայաց-
նում են Հայաստանի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և 
Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկությունը «մեկնել բանակցությունների», որպես 
հատուկ դեսպանորդներ նախագահ Վ. Պուտինի հետ քննարկելու 
Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը: Այդ հանդիպման ընթացքում առա-
ջարկվում է հանդիպել Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի նախա-
գահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ: Բայց թռիչքը չի կայանում, 
Քոչարյանի մոտ կորոնավիրուսի հայտնաբերման պատճառով։ Վարչա-
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պետը մերժում է պատերազմի դադարեցման մասին Վլադիմիր Պուտինի 
առաջարկը [9]: 

Հոկտեմբերի 24-ին Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնա-
ցականյանը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հան-
դիպում են ունենում ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Սթիվեն Բիգանի 
հետ և վերահաստատում իրենց երկրների հանձնառությունը կյանքի կո-
չելու և պահպանելու հումանիտար հրադադարի վերաբերյալ պայմանա-
վորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Մոսկվայում հոկտեմբերի 10-
ին և վերահաստատվել հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում արված հայտարա-
րությամբ՝ համահունչ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թարմփի, Ֆրանսիայի 
նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր 
Պուտինի կողմից հոկտեմբերի 1-ին արված հայտարարությանը: Հումա-
նիտար հրադադարն այս անգամ ուժի մեջ պետք է մտներ 2020թ. հոկտեմ-
բերի 26-ին, տեղական ժամանակով՝ 08:00-ին: Սակայն Ադրբեջանն 
արդեն երրորդ անգամ կոպտորեն խախտելով հրադադարի մասին 
համաձայնությունը, կրակ է արձում Արցախի հարավ-արևելյան և 
հյուսիս-արևելյան ուղղություններով։ 

Հոկտեմբերի 31-ին Ադրբեջանը քաղաքացիական բնակավայրերի 
նկատմամբ, որտեղ պատսպարվում էին նաև խաղաղ բնակիչներ, սկսում 
է կիրառել՝ ֆոսֆոր պարունակվող զենք, որը քիմիական զենքի տարրեր 
ունի: 

Նոյեմբերի 4-ին կեսգիշերից հետո թշնամական մի դիվերսիոն խումբ 
փորձում է հաջողության հասնել Շուշիի ուղղությամբ, սակայն, հան-
դիպելով բանակային ստորաբաժանումների և կամավորականների կազ-
մակերպված դիմադրությանը, կրելով մեծաթիվ կորուստներ, հետ է 
շպրտվում: Նոյեմբերի 5-ին Շուշի քաղաքի մերձակա համայնքներում, 
անտառներում, ճանապարհներին, ձորակներում Ադրբեջանական դիվեր-
սիոն խմբեր են նկատվում: Նոյեմբերի 6-ին Շուշիի ուղղությամբ Ադրբե-
ջանի գրոհային խմբերի բազմակի հարձակման փորձերը կասեցվում են: 
Սեպտեմբերի 27-ին ծավալված մարտական գործողությունները ավարտ-
վեցին նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը կնքված եռակողմ հայտարարութ-
յամբ: 

Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահ-
ների ստորագրած հայտարարության համաձայն՝ 

1. Դադարեցվում են ռազմական գործողությունները և կողմերը կանգ 
են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերի վրա: 2. Աղդամի շրջանը վերա-
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դարձվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը: 3. Լեռնային Ղարաբաղում 
շփման գծի երկայնքով և Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայվում է 
Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմ՝ 1960 զինվորնե-
րով` հրաձգային զենքով, 90 զրահամեքենայով, 380 միավոր ավտոմոբի-
լային և հատուկ տեխնիկայով: 4. Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղա-
պահ զորախումբը տեղակայվում է հայկական զինված ուժերի դուրսբեր-
մանը զուգահեռ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի 
գտնվելու ժամկետը 5 տարի է՝ հաջորդ 5 տարվա ավտոմատ երկարաձգ-
մամբ, եթե կողմերից ոչ մեկը ժամկետի ավարտից վեց ամիս առաջ չհայ-
տարարի այդ դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին:     

5. Հակամարտության կողմերի համաձայնեցրած պայմանավորվա-
ծությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը բարձրաց-
նելու նպատակով ստեղծվում է Հրադադարի վերահսկման խաղաղապահ 
կենտրոն։ 

 6. ՀՀ-ն Ադրբեջանի Հանրապետությանն է վերադարձնում Քելբաջա-
րի, Լաչինի շրջանները: Լաչինի միջանցքը (5 կմ լայնությամբ), որը 
կապահովի Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ և միևնույն 
ժամանակ չի շոշափի ք. Շուշին, կմնա Ռուսաստանի Դաշնության 
խաղաղապահ առաքելության վերահսկողության տակ: Ադրբեջանի 
Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացի-
ների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտան-
գությունը երկու ուղղություններով: 7. Ներքին տեղահանված անձինք և 
փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և 
հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն 
հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո: 8. Կատարվում 
է ռազմագերիների և այլ ձերբակալված անձանց ու զոհվածների դիակ-
ների փոխանակում: 9. Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է 
տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության 
արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության 
միջև: Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրակա-
նացնում են Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահմանապահ ծառայության 
մարմինները:  

Լեռնային Ղարաբաղում երկու հյուսիսային և հարավային գոտիների 
ստեղծումը, համաձայն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկա-
վարության 2020 թ. նոյեմբերի 9-ի «Հայտարարության», նպաստեց համա-
տիրության առաջացմանը [10]: Հրադադարի մասին «Հայտարա-րության» 
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հարապարակումից հետո Հայաստանի հանրությունն ավելի քան ցնցված 
էր [11]: 

1920 և 2020 թվականների պատերազմների միջև շատ են տարվում 
զուգահեռներ, 100 տարի առաջ ճիշտ այս ժամանակ մենք տանուլ տվե-
ցինք և այդ պարտության խորհրդանիշը դարձավ Կարսը, որը ոչ թե 
գրավվեց թշնամու կողմից, այլ հանձնվեց թշնամուն: 100 տարի հետո՝ 
2020 թ. մեր պարտության խորհրդանիշը դարձավ Շուշին: Մի զուգահեռ 
էլ առանձնացնենք հոգևոր-մշակութային ոլորտին վերաբերող. 1920 թ. 
պարտությունից հետո բանակցությունների ժամանակ փորձում էինք 
Հայաստանի սահմաններում պահել գոնե մայրաքաղաք Անիի ավերակ-
ները՝ որպես քրիստոնեական մշակույթի բացառիկ օրինակ, 2020 թ. փոր-
ձում էինք պահել Դադիվանքը: Եվ որպես այս ամենի ավարտ՝ 1920 թ. 
դեկտեմբերի 2-ի ալեքսանդրապոլի նվաստացուցիչ պայմանագիր, 
2020 թ. նո-յեմբերի 9-ի նվաստացուցիչ հայտարարություն:  

Ասում են, որ քաղաքական գործիչը պետք է տեսնի այն, ինչը հեռու է 
այլոց տեսադաշտից: Մեզ այնքան հարկավոր էին սառը դատողությունը 
և ճիշտ հաշվարկը: Արդյունքում, սակայն, հայոց հույսերի, սպասումների, 
երազների ավարտը եղավ դառը հիասթափությունը:  

Այսպիսով, մենք պետք է սերտենք պատմության դասերը, որպեսզի 
թույլ չտանք անցյալի դառը սխալների կրկնություն: Հիշենք, որ պատմա-
կան ճշմարտությունն ու արդարությունը հիվանդանում են, սակայն չեն 
մահանում։ Հայոց հաղթանակները դեռ առջևում են… 
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АРМЯНОАРМЯНОАРМЯНОАРМЯНО----ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1920 ГОДА И ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1920 ГОДА И ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1920 ГОДА И ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1920 ГОДА И     
АЗЕРБАЙДЖАНОАЗЕРБАЙДЖАНОАЗЕРБАЙДЖАНОАЗЕРБАЙДЖАНО----ТУРЕЦКАЯТУРЕЦКАЯТУРЕЦКАЯТУРЕЦКАЯ----АРМЯНСКАЯ ВОЙНА 2020 ГОДААРМЯНСКАЯ ВОЙНА 2020 ГОДААРМЯНСКАЯ ВОЙНА 2020 ГОДААРМЯНСКАЯ ВОЙНА 2020 ГОДА    

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)    
 

Джулиета МаргарянДжулиета МаргарянДжулиета МаргарянДжулиета Маргарян    
ГГУ, История, 4-ый курс 

    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: турецко-армянская война, Александропольский 
договор, террорист, международные структуры, перемирие 

В статье сравнивая и анализируя ряд агрессивных территориаль-
ных претензий Турции и Азербайджана к Республике Армения и Нагорно-
Карабахской Республике в армяно-турецких войнах 1920 и 2020 годов, 
пришли к выводу, что в двух войнах есть ряд сходств, и что цели и планы 
Турции неизменны. 
 

    
    

TURKISHTURKISHTURKISHTURKISH----ARMENIAN WAR IN 1920 ANDARMENIAN WAR IN 1920 ANDARMENIAN WAR IN 1920 ANDARMENIAN WAR IN 1920 AND    
AZERBAIJANAZERBAIJANAZERBAIJANAZERBAIJAN----TURKISHTURKISHTURKISHTURKISH----ARMENIAN WAR IN 2020ARMENIAN WAR IN 2020ARMENIAN WAR IN 2020ARMENIAN WAR IN 2020    

(COMPARATIVE ANALYSIS)(COMPARATIVE ANALYSIS)(COMPARATIVE ANALYSIS)(COMPARATIVE ANALYSIS)    
Julieta MargaryanJulieta MargaryanJulieta MargaryanJulieta Margaryan    

GSU, History, 4th course 
SummarySummarySummarySummary 

Key Key Key Key words:words:words:words: Turkish-Armenian war, treaty of Alexandropol, international 
organizations, ceasefire    

In this article, comparing and analyzing the aggressive territorial claims of 
Turkey and Azerbaijan to the Republic of Armenia and the Republic of 
Nagorno-Karabakh during the Armenian-Turkish wars of 1920 and 2020, we 
concluded that there are some similarities in the two wars and that the goals 
and plans of Turkey are unchanged. 
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ԹՈՒՐՔԻԹՈՒՐՔԻԹՈՒՐՔԻԹՈՒՐՔԻԱԱԱԱՅԻՅԻՅԻՅԻ    ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ    ԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆ        
ԵՐՐՈՐԴԵՐՐՈՐԴԵՐՐՈՐԴԵՐՐՈՐԴ    ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ    

ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար    ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    
ԳՊՀ, Պատմություն, 4-րդ կուրս, 

Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.դ., պրոֆեսոր ՎՎՎՎ. . . . ԹունյանԹունյանԹունյանԹունյան 
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Արցախյան երրորդ պատերազմ, Հայաստան, 
Ադրբեջան, Թուրքիա, պանթուրքիզմ, ցեղասպանություն:  

Թուրքիայի կողմից Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետև` 
Հայաստան) հանդեպ որդեգրած մերժողական և անթաքույց թշնամական 
քաղաքականությունը տարածաշրջանի անվտանգության միջավայրն 
ապակայունացնող և բաժանարար գծեր ձևավորող իրական գործոն է 
[5, 1]: 

Հայ-թուրքական հարաբերությունները քաղաքական ու պատմական 
խնդիրների պատճառով լարված և անկայուն վիճակում են եղել ու մնում 
են մինչ օրս: Մի շարք բարդ ու հակասական խնդիրներ կան, որոնք 
խոչընդոտում են բանակցությունների առաջընթացին ու երկու երկրների 
միջև դիվանագիտական կապերի հաստատմանը: Առկա են հիմնա-
կանում երեք գլխավոր հիմնախնդիրներ՝  

1. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը. Հայաս-
տանի և Թուրքիայի միջև բանակցությունների ամենավիճելի և զգայուն 
հարցը 20-րդ դարասկզբի Հայոց ցեղասպանությունն է: Ցեղասպանության 
ճանաչումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առանցքային 
հարցերից է: Թուրքիան համառորեն հրաժարվում է ճանաչել Հայոց 
ցեղասպանությունը և կոչ է անում հարցը հանձնել պատմաբանների 
քննությանը: 

2. Տարածքային պահանջները. Թուրքիան հետևողականորեն ան-
հանգստություն է հայտնում Հայաստանի տարածքային հնարավոր 
պահանջների վերաբերյալ՝ պնդելով, որ Հայաստանն առ այսօր պաշտո-
նապես չի ճանաչել երկու պետությունների ներկայիս սահմանները հաս-
տատող Կարսի (1921 թ.) և Ալեքսանդրապոլի (1920 թ.) պայմանագրերը 
[4, 1-12]: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը. Հայաստան-Թուրքիա 
հարաբերությունների վրա իր ազդեցությունն ունի Հայաստանի և Ադրբե-
ջանի միջև լարված հակամարտությունը: 

Ղարաբաղյան իրադարձությունները սահմանի փակման հետ կա-
պելը միտված էր ընդգծելու Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերած 
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աջակցությունը և հասկանալի է, որ դա ուներ ընդգծված քարոզչական ու 
խորհրդանշական բաղադրիչներ [8]: 

Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի մասնակ-
ցությունն ու բացահայտ աջակցությունն Ադրբեջանին էլ ավելի սրեց 
հարաբերությունները և թույլ տվեց հասկանալու, որ նախնիներից 
ժառանգություն ստացած հակահայկական տրամադրություններն ավելի 
են խորացել այս երկրում և նրանք առաջ են շարժվում իրենց ներհատուկ 
քայլերով: 

Թուրքական էքսպանսիոնիզմի իրականացումն ուղղակիորեն կախ-
ված է զարգացած ռազմարդյունաբերական համալիրից, ցամաքային և 
օդային ուժերի մարտունակությունից: Նրանց ունեցած ցամաքային ու-
ժերի այլևայլ գնահատականների մեջ զգալի տատանումներ կան: Ըստ 
BBC-ի, թուրքական բանակը ՆԱՏՕ-ում երկրորդն է թվաքանակով՝ ավելի 
քան 400 հազար զինվոր և ավելի քան 185 հազար պահեստազորային: 
Օդային տարածքը նվաճելու համար նախատեսված է 168 F-16 ինքնա-
թիռներ: Տանկերի քանակը 3378 է: Զինված ուժերի կազմի վերաբերյալ 
մեկ այլ հաշվառման մեջ, նշվում է. Ցամաքային ուժեր` 260 հազար, ռազ-
մածովային ուժեր` 45 հազար, օդային ուժեր՝ 50 հազար: Վերջին տարի-
ներին թուրքական ռազմաօդային ուժերում զգալի դերակատարում է 
հատկացվում՝ բարձրորակ անօդաչու թռչող սարքերին [9]: 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապե-
տության դեմ սանձազերծված պատերազմում Թուրքիայի մասնակցութ-
յունը և նշանակալի օգնության ցուցաբերումը Ադրբեջանին, ընդգծեց 
ընթացիկ քաղաքականության մեջ թույլ կողմերի առկայությունը: Նրանք 
սկսեցին համատեղ ագրեսիվ պատերազմը, որը ղեկավարում էին թուրք 
սպաներն ու հատուկ նշանակության ջոկատները, ինչպես նաև Թուր-
քիայի կողմից Սիրիայի հյուսիսից բերված իսլամիստ վարձկանները [7, 
1]: Պատահականություն համարել այն, որ թուրք-ադրբեջանական հար-
ձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարմարեցվեց 1920 թ. Թուրքիայի 
ներխուժման 100-ամյակի հետ, թերևս դժվար է: Ռ. Էրդողանի կանխա-
մտածված քայլերը ներկայումս հայերի և քրիստոնյաների նկատմամաբ 
հարուստ են շովինիզմով ու արհամարհանքով: 

Թուրքական կողմն Արցախի դեմ պատերազմում կիրառեց վերջին 
տարիներին Իրաքում, Սիրիայում և Լիբիայում իր ռազմաքաղաքական 
նպատակների իրականացման գործում լուրջ ռեսուրս դարձած ջիհադա-
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կան զինյալ խմբավորումներին՝ պրոքսի պատերազմի իր փորձառու-
թյունը կիրառելով նաև Արցախի դեմ պատերազմում [2, 28]: 

Թուրքիայի անքողարկելի մասնակցությունն աշնանային պատերազ-
մին և՛ քաղաքական, և՛ ռազմական ուղղություններով լուրջ դերակատա-
րություն ունեցավ ռազմական գործողությունների ընթացքում: Մեկ ան-
գամ ևս արձանագրվեց, որ Թուրքիան, ինչպես հայտարարում է նախա-
գահ Ռ. Էրդողանը չի հրաժարվում իր պանթուրքիստական հայաջինջ 
ծրագրից և իր նախնիների անավարտ գործը պատրաստվում է ավարտին 
հասցնել՝ տեսնելով անհայ աշխարհ: Պանթուրքիզմի ազգայնական, ռա-
սիստական, ծավալապաշտական գաղափարախոսությունն իր սուր ծայ-
րով ուղղված էր հայ ժողովրդի դեմ և հանդիսացավ Մեծ Եղեռնի գլխավոր 
գործոններից մեկը, իսկ այժմ արդեն՝ մեկ դարից ավել է անցել և Թուր-
քիան ամեն կերպ, հնարավոր բոլոր միջոցներով ուժերը կենտրոնացրել 
էր պանթուրքիստական ծրագիրը կյանքի կոչելու համար:  

Ցեղասպանության կրկնության սպառնալիքը կա, քանի որ տարիներ 
առաջ և տարիներ հետո թուրքերի կոտորածների արդյունքում սպան-
վեցին հազարավոր հայեր, Թուրքիայի կողմից զենքի մատակարարումը, 
իսլամիստ վարձկանների ու թուրք հրամանատարների ներգրավվածու-
թյունը պատերազմում գոյության վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի 3 
միլիոն բնակչության համար [7]: 

Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի գործողությունները ոչ միայն կոպ-
տորեն խախտում են արցախահայության գոյաբանական կամ էքզիստեն-
ցիալ իրավունքը, այլև սպառնալիք են ողջ մարդկության անվտանգութ-
յանն ու խաղաղությանը: Հայը կրկին կանգնած է կանխամտածված 
ոչնչացման եզրին: Թուրքերի կողմից հայերը հարձակման են ենթարկ-
վում նաև աշխարհի տարբեր երկրներում: Պատերազմական դժնյա օրե-
րին հայերի վրա հարձակումներ եղան Թուրքիայում, Ֆրանսիայում, Գեր-
մանիայում: Այժմ ցեղասպանության միջազգային հետազոտեղներն ու 
պատմաբաններն արձանագրում են այն բոթը, թե պատմությունը կրկն-
վելու հատկություն ունի: Ինչպես ժամանակին աշխարհն անձայն հետևեց 
թուրքական վայրագություններին և որևէ միջոցով կանխման քայլերի 
չգնաց, այնպես էլ հիմա աշխարհը նույն անտարբերն է հայի ցավի ու 
տառապանքի նկատմամբ: Թուրք յաթաղանի արյունոտ ձեռքերը ճիշտ 
ժամանակամիջոցում «մարդասեր» աշխարհը, եթե հեռացներ՝ այսօր նոր 
թափ հավաքած մերօրյա հայկական հարցը չէր մտի ասպարեզ և չէր 
դառնա արցախյան ողբերգության պատճառ, այսպիսով, պարարտ հող 
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ստեղծելով պետականորեն կազմակերպված բռնության, ահաբեկչության, 
ցեղասպանական հանցագործությունների ռեցիդիվի համար:  

Քաղաքացիական ենթակառուցվածքները՝ բնակելի տարածքները, 
դպրոցները, հիվանդանոցը, ծննդատունն, արգելված տեսակի հրթիռների 
և այլ զինատեսակների նպատակակետ դարձնելը թուրքական անմարդ-
կային ձեռագրի ցայտուն դրսևորումն է:   

Թուրք ադրբեջանական միացյալ ուժերի կողմից մշակութային 
կոթողների թիրախավորումը իսկական վանդալիզմի օրինակ է, որն իրա-
կանացվեց միջազգային հանրության թողտվության պայմաններում: 
Խաղաղ բանակչության վրա հարձակումները, սպանությունները, կյանքի 
և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները թույլ էին տալիս 
չկասկածելու, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 
պատերազմի իրական նպատակն Արցախի հայության ոչնչացումն է: 
Հայերիս քաջածանոթ ոճրագործ թուրքն անշեղ է իր նկրտումներում 
անգամ 21-րդ դարում:  

Թուրքիան այսօր մի շարք ուղղություններով ընկղմված է պատերազ-
մական գործողություններում և ագրեսիվ աշխարհաքաղաքական մրցակ-
ցությունում՝ հատկապես Արևելյան Միջերկրականում գերակայության 
հասնելու նպատակով։ Վ. Չեթերյանի դիպուկ բնորոշմամբ՝ Անկարայի 
«զրո խնդիր հարևանների հետ» քաղաքականությունը վերածվել է «Երկ-
նագույն հայրենիքի» ծավալապաշտական ռազմավարության, և քեմա-
լական հայտնի՝ «Խաղաղություն երկրում, խաղաղություն աշխարհում» 
կարգախոսը արդեն «Պատերազմ երկրում, պատերազմ աշխարհում» 
կարգախոսի վերափոխելու ժամանակն է [2, 27]: 

Նախագահ Ռ. Էրդողանի քաղաքական և տնտեսական հավակնութ-
յունները տարածաշրջանի նկատմամբ ուղեկցվում էին ահռելի ընդգր-
կումներով: «Թուրքիան պատրաստ է հասնել իր յուրաքանչյուր հայտա-
րարված նպատակին և վճարել դրա համար պատշաճ գին: Այն երկրները, 
որոնք ցանկանում են դիմակայել Թուրքիային, պետք է հաշվի առնեն, որ 
դրա համար մեծ գին կվճարեն, եթե՝ ոչ դուրս եկեք Անկարայի ճանապար-
հից» [9]: 

Ռ. Էրդողանի ապատեղեկատվական արշավն ու հայատյացության 
քարոզը ողջ երկրում նոր ցասումով արտահայտվեց վերջին տարիների 
ընթացքում, որն առավել մեծ ընդգրկում ստացավ 2020 թ. պատերազմի 
ժամանակ: Նա հայտարարեց, թե «Հայաստանն Ադրբեջանին ուղղված 
հարձակմամբ կրկին ցույց տվեց, որ տարածաշրջանային խաղաղության 



 

308 

և հանգստության համար ամենամեծ սպառնալիքն է հանդիսանում: 
Թուրք ազգը ինչպես միշտ ադրբեջանցի ժողովրդի կողքին է իր ողջ կարո-
ղությամբ»:  

2020 թ. օգոստոսի 26-ին նա հայտարարեց. Ներկայիս Թուրքիան 
այլևս այն երկիրը չէ, որը պատրաստ է զիջումների: Անկարան կձեռնար-
կի բոլոր քայլերը տարածաշրջանում ազգային շահերը պաշտպանելու 
համար և պատրաստ է վճարել ցանկացած գին, որ Թուրքիան իր գերիշ-
խանությունը տարածի Միջերկրական, Էգեյան և Սև ծովերում [9]: 

Այս հայտարարությունից մեկ ամիս անց սկսվեց Արցախյան երրորդ 
պատերազմը: Սեպտեմբերին Թուրքիան 71.3 միլիոն դոլարով Ադրբե-
ջանին է վաճառել անօդաչու թռչող սարքեր և զենք, իսկ մինչ պատե-
րազմը՝ 9 ամիսների ընթացքում՝ 123 միլիոն դոլարով [9]: Ավելին, անօդա-
չու թռչող սարքերի և զենքի մեծաքանակ մասը մուտք է գործել Ադրբեջան 
Տավուշի հուլիսյան հակամարտությունից անմիջապես հետո, որը հան-
դիսացավ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու նախապայման 
և ռազմական գործողությունների նախապատրաստելու խթան:  

Թուրքիան նաև նպատակադրվել էր ամեն ինչ անել Կովկասում 
դուրս մղել Ռուսաստանին, բայց Արցախում հանդիպեց Ռուսաստանի 
դիմադրությանը: Միևնույն ժամանակ, Թուրքիան տարբեր դերեր է խա-
ղում.  

▪ Ստանձնել է Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների վստահ-
ված անձի դերակատարումը:  

▪ Ռուսաստանին հավասարազոր, փորձում է դառնալ Կովկասի 
առաջատարը՝ իրագործելով պանթուրքական ծրագիրը:  

▪ Եվ հաջորդն, որն անցնում է երկար պատմական ուղի, կապված է 
թուրքալեզու էթնիկ խմբերի միջև հայկական սեպը վերացնելու 
ցանկության հետ: 

Ի լրումն նշվածի, ինչպես արդեն իսկ հաստատվեց վերոգրյալ փաս-
տերով, Թուրքիան անժխտելիորեն ապահովեց ռազմաճակատում Ադրբե-
ջանի հաջողությունները՝ իր համար ապահովելով ռազմաքաղաքական 
ազդեցության էական մեծացում Հարավային Կովկասում: Ռ. Էրդողանի 
ծավալապաշտական նկրտումների հերթական թատերաբեմն այս անգամ 
դարձավ Հարավային Կովկասը: Նա անմարդկային բոլոր միջոցները գոր-
ծի դնելով կյանքի կոչեց 2015 թ. արված իր հայտարարությունը, որ «եթե 
Թուրքիան 1990-ականների սկզբներին ներկայիս պես հզոր լիներ, Լեռ-
նային Ղարաբաղում պատերազմ չէր լինի» [3, 46]: Էրդողանի հայտարա-
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րության գլխավոր ասելիքն այն է, որ հզոր Թուրքիան թույլ չէր տա ադր-
բեջանական կողմի պարտությունը: 1994 թ. մայիսի 17-ի ադրբեջանական 
կողմի պարտված հրադադարը «ո՛չ պատերազմ, ո՛չ խաղաղություն» 
վիճակով պահպանվեց մինչև 2016 թ. Ապրիլյան քառօրյա պատերազմը, 
երբ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսեց 
Արցախում: Այստեղ էլ նրանց հաջողությունների չարձանագրումը բացա-
հայտ կերպով արթնացրեց թուրք հրոսակներին՝ մխրճելով արդի հայկա-
կան հարցի մեջ:  

Նշենք, որ Ռ. Էրդողանի վարչակարգի պայմաններում Թուրքիայում 
արագորեն տնտեսության արդիականացում սկսվեց: Եվրոպական տեխ-
նոլոգիաների և էժան աշխատուժի օգտագործումը թույլ է տվել թուրքա-
կան ապրանքներին նվաճել հարևան երկրների տարբեր շուկաներ, այդ 
թվում նաև հայաստանյան շուկան:  

Թուրքիան ձգտում է դառնալ Օսմանյան կայսրության լիիրավ ժա-
ռանգորդը, Արցախյան երրորդ պատերազմի օրերին այս ամենը նկատեց 
նաև Արևելագետ և ռուս քաղաքկան գործիչ Ժիրինովսկին, հավելոլով, որ 
իրեն անհանգստացնում է նրանց մասնակցությունն Արցախյան հակա-
մարտությանը: Առաջիններից մեկը, հենց նա էր, որ հոկտեմբերի 3-ին 
խոսեց հակամարտության գոտում ռուս խաղաղապահների տեղակայ-
ման մասին: Նշելով. «…եթե Թուրքիան այնտեղ է, ապա հայերի համար 
վատ կլինի: Եթե Ռուսաստանից բացի ինչ-որ մեկը օգնության գա 
հայերին, ապա Ադրբեջանի համար վատ կլինի: Այնտեղ անհրաժեշտ է 
չեզոք կողմ, իսկ այն միայն ռուսներ են: Հարավային Կովկասի համար կա 
միայն մեկ որոշում՝ Ռուսաստանի ներկայությունը» [9]: 

2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Բաքվում անցկացված զորահան-
դեսում Ադրբեջանի նախագահ Ի. Ալիևը ռազմատենչ ու մտացածին հայ-
տարարությամբ հանդես եկավ, որն անհեթեթություն է նույնիսկ արևմտ-
յան պատմագիտության համար. Երևանը, Զանգեզուրը և Սևանն Ադրբե-
ջանի «պատմական հողերն են» և խոսեց դրանք «ազատագրելու» անհրա-
ժեշտության մասին: Ըստ տարբեր կարծիքների, այս հայտարարությունն 
ալիևյան վարչակարգը միայնակ՝ հրապարակայնորեն հնչեցնել չէր 
կարող:  

Նշվեց աշնանային պատերազմում Թուրքիայի ներդրման կարևորու-
թյան մասին. «Ադրբեջանը միայնակ չէ, և Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի 
կողքին է, և սա ցույց է տալիս մեր միասնությունն ու մեր եղբայրությունը» 
[11]: Մեկ այլ հայտարարության մեջ Ռ. Էրդողանը նշել է, որ իրենք պատ-
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րաստ են ամեն կերպ աջակցել իրենց ադրբեջանցի եղբայրներին և աջակ-
ցելու են մինչև վերջ: Նրանք մոռանում են մի կարևոր փաստ ևս. 19-րդ 
դարի սկզբին Բաքվում բնակչության գերակշիռ մասը հայեր էին, իսկ 
ադրբեջանցիներ գրեթե չկային՝ թուրքերի ներկայացուցիչներն այստեղ 
ստվար թիվ էին կազմում անգամ 1914 թ.:  

Արցախը գրեթե բացառապես հայաբնակ է եղել մինչև 18-րդ դարի 
կեսերը, երբ արևելյան շրջաններից սկսել են ներթափանցել թուրքալեզու 
որոշ ցեղեր՝ չփոխելով սակայն երկրամասի ժողովրդագրական ընդհա-
նուր պատկերը [1]: 

Իրական պատմության կեղծումը թուրքական քարոզչամեքենայի 
առաջխաղացման հիմնական հիմքն է: Կեղծիքի ու ստի վրա հիմնվելով՝ 
Ալիևը փորձում է կոծկել իրականությունն ու խեղաթյուրել հազարամյակ-
ների հայկական պատմությունը՝ եղբայրական Թուրքիայի ձեռագրի 
առկայության պայմաններում: Ադրբեջանական ու թուրքական դասա-
գրքերում անուղղակի կամ ուղղակի հայատյացություն սերմանելու 
դրվագներ կարող ենք հանդիպել, որտեղ պատմությունը աղավաղված է 
ամենաանընկալելի կողմերով:  

Թուրքիան համառորեն չի ճանաչում Հայոց ցեղասպանությունը: 
Արդի իրողությունների պայմաններում ցեղասպանության ճանաչման ու 
դատապարտման պայքարը, պետք է շարունակել ոչ միայն պատմական, 
այլև դիվանագիտական և իրավաբանական ասպեկտներում: Այսօր, 
առավել քան երբևէ պետք է հայության բոլոր հնարավորությունները գոր-
ծի դնել թուրքական ստի ու ժխտման ճանապարհը փակելու համար: 

Արցախում 44-օրյա ռազմական գործողությունների դադարեցման 
մասին 2020թ. նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը թուրքական լրատվա-
միջոցները գնահատեցին որպես Ադրբեջանի հետ համատեղ հաղթանակ 
և քաղաքական ուժերի նոր ձևի ստեղծում, որը ոչ այլ ինչ էր, քան հաս-
տատումն այն բանի, որ հաղթանակի գործում թուրքական դերակատա-
րությունն ամենամեծն էր: 

Այս ամենին զուգահեռ, պետք է փաստել, որ Հայաստանը փոխվել է, 
փոխվել է նաև աշխարհը: «Էրդողանի պանթուրքիզմը» վախի մթնոլորտ 
ու սարսափ չի կարող ստեղծել Հայաստանում, այլ հակառակը՝ պատ-
մությունից քաղված դասերը պետք է դառնան լավագույն միջոցը՝ ծառա-
ցած հայկական հարցը ճիշտ և համակողմանի ներկայացնելու և աննա-
հանջ ընթացք տալու համար: 
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УЧАСТИЕУЧАСТИЕУЧАСТИЕУЧАСТИЕ    ТУРЦИИ В ТРЕТЬЕЙ АРЦАХСКОЙ ВОЙНЕТУРЦИИ В ТРЕТЬЕЙ АРЦАХСКОЙ ВОЙНЕТУРЦИИ В ТРЕТЬЕЙ АРЦАХСКОЙ ВОЙНЕТУРЦИИ В ТРЕТЬЕЙ АРЦАХСКОЙ ВОЙНЕ    

Гоар ПетросянГоар ПетросянГоар ПетросянГоар Петросян    
ГГУ, История, 4-ый курс 

    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: третья Арцахская война, современный армянский 
вопрос, Армения, Азербайджан, Турция, пантюркизм, геноцид 

Таким образом, мы пришли к выводу, что начиная с планирования и 
руководства боевых действий до материальных поставок в развязанной 
воине против Арцаха, Турция, на равне с Азербайджаном, вел войну, 
которая привело к успеху азербайжансой стороне. Азербайджан был лишь 
инструментом в руках Турции для того, чтобы нанести поражение 
армянам. Во время войны Р. Эрдоган всеми возможными средствами 
поддерживал Азербайджан, чтобы окончательно воплотить в жизнь план 
пантюркизма, желая стать полноправным наследником Османской 
империи.  

 
 

TURKEY'S PARTITURKEY'S PARTITURKEY'S PARTITURKEY'S PARTICIPATION IN ARTSAKH THIRD WARCIPATION IN ARTSAKH THIRD WARCIPATION IN ARTSAKH THIRD WARCIPATION IN ARTSAKH THIRD WAR    

Gohar PetrosyanGohar PetrosyanGohar PetrosyanGohar Petrosyan    
GSU, History, 4th course 

    
SummarySummarySummarySummary 

Key words:Key words:Key words:Key words: The third Artsakh war, modern Armenian issue, Armenia, 
Azerbaijan, Turkey, Pan-Turkism, genocide 

So, we came to the conclusion that Turkey, equal to Azerbaijan, waged the 
war against Artsakh from the planning and management of hostilities to the 
material supply which led to the successes of the Azerbaijani side. Azerbaijan 
was just a tool in the hands of Turkey to defeat the Armenians. During the war 
R. Erdogan supported Azerbaijan by all possible means to finally implement the 
Pan-Turkic program, striving to become the full-fledged successor of the 
Ottoman Empire. 
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ՆՈՐՆՈՐՆՈՐՆՈՐ    ԲԱՅԱԶԵՏԻԲԱՅԱԶԵՏԻԲԱՅԱԶԵՏԻԲԱՅԱԶԵՏԻ    ՄԵԿԵՆԱՍԸ՝ՄԵԿԵՆԱՍԸ՝ՄԵԿԵՆԱՍԸ՝ՄԵԿԵՆԱՍԸ՝        
««««ՔՅԱՎԱՌԻ ՄԱՆԹԱՇՈՎՔՅԱՎԱՌԻ ՄԱՆԹԱՇՈՎՔՅԱՎԱՌԻ ՄԱՆԹԱՇՈՎՔՅԱՎԱՌԻ ՄԱՆԹԱՇՈՎ»»»»    ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԸՀԱՅՐԱՊԵՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԸՀԱՅՐԱՊԵՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԸՀԱՅՐԱՊԵՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԸ    

    
ԼուսինեԼուսինեԼուսինեԼուսինե    ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան        

ԳՊՀ, , , , Պատմություն, 3-րդ կուրս,    
Գիտական ղեկավար՝ ՔՔՔՔ....    ՀայրապետյանՀայրապետյանՀայրապետյանՀայրապետյան 

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Նոր Բայազետ, հուշագրություն, արխիվային 

վավերագրեր, ծխական դպրոց, «Բերդի գլուխ» 
1828-1830-ական թվականները շրջադարձային էին Արևելյան Հայաս-

տանի պատմության համար։ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին 
միացումով՝ առաջացան նոր պայմաններ արևելահայության սոցիալ-
տնտեսական, հասարակական և մշակութային առաջընթացի համար։ 
Արևելյան Հայաստանի համար շրջադարձային դարձավ նաև ռուս-
թուրքական պատերազմի ավարտից հետո 1829 թ. սեպտեմբերի 2-ին 
Ադրիանապոլսի պայամանագրի կնքումը։ Պայմանագրի 13-րդ կետով 
սահմանվեց փոխադարձ գաղթի իրավունք, որը էապես փոխեց տարածա-
շրջանի ժողովրդագրությունը։ Այս իրադարձությունները զգալի տեղա-
շարժեր ապահովեցին Գեղարքունիքի կյանքում։ Շուտով, Արևմտյան 
Հայաստանի Բայազետի տարածաշրջանի ներգաղթյալ հայերի շնորհիվ 
Գեղարքունիքում վեր հառնեց համանուն Նոր Բայազետ գավառը, որը 
քաղաքի կարգավիճակ ստացավ 1849 թվականին։ Նոր Բայազետը 19-րդ 
դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին իրենից ներկայացնում էր ոչ 
զարգացած գավառ, ուր տեղ չուներ դպրոցական կրթությունը, ուր 
տիրում էր համատարած խա-վարամտությունը։ Ասվածի վառ ապա-
ցույցն էր Նոր Բայազետի գավառի գործակալ Խորեն Մուրադբեկյանի 
նամակը՝ ուղղված Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերության 
խորհրդին, որտեղ մասնավորապես գրված էր. «Չեմ կարծում, որ Կովկա-
սում լինի մի այնպիսի խուլ անկյուն, որպիսին Նոր Բայազետի գաւառն, 
ուր տգիտությունը ու խաւարը թա-գաւորում է ամենալայն չափով: Այս 
գաւառում դպրոցական կրթության գործը երբեք ժողովրդի զբաղման 
առարկան չի եղել» ErrorErrorErrorError!!!! Reference source not found. Reference source not found. Reference source not found. Reference source not found.[2, 230]: Գավառում 
նման խնդրի առաջացումը պայմանավորող կարևորագույն գործոններից 
էր նաև այն, որ մինչև 19-րդ դարի առաջին կեսը այստեղ չէր եղել դպրոց, 
ուստի երեխաները մեծամասամբ սովորում էին գյուղական քահանաների 
մոտ։ Արդեն 19-րդ դարի 80-ական թթ Նոր Բայազետի կրթամշակութային 
կյանքում արձանագրվում են առաջադիմական տեղաշարժեր։ 
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Նոր Բայազետի հասարակական կյանքի զարգացմանը նպաստող 
կենարար ազդակներից մեկը եղել է բարեգործությունը։ Բայազետցիները 
իրենց բարեգործներին մեծարել են և նրանց անունները հետևողակա-
նորեն փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Նոր Բայազետի կրթամշակու-
թային կյանքի պատմության ակունքում կանգնած խոշոր անհատակա-
նություն և իր գործերով վիթխարի անձնավորություն էր Հայրապետ 
Խաչատրյանը, մարդ, ում կերպարն ու գործերը անջնջելի հետք են թողել 
քաղաքի հասարակական ու մշակութային կյանքում։ Նրա անունն ու 
հայրենանվեր գործերը հավերժ հիշվելու են։ Հասակով կարճ, բայց գոր-
ծերով աժդահա այս մարդը սիրելի և ճանաչելի է ամենքին։ Նոր Բայա-
զետում, այժմ Գավառ քաղաքում կա մի հին թաղամաս, որը հայտնի է 
Բանդի թաղ անունով, որտեղ 1830-ական թվականներին Հին Բայազետից 
գաղթած ընտանիքները հանգրվան են գտել։ Հենց այստեղ էլ գտնվում է մի 
երկհարկանի բնակարան, որը պատկանել է մեծ հայրենասերին ու բարե-
րարին։ Ցավոք, կցկտուր ու սակավ են կենսագրական տեղեկությունները 
մեծ բարերարի մասին։ Եղած տեղեկություններն էլ ստանում ենք արխի-
վային վավերագրերի, նորբայազետցիների հուշագրությունների և Գավա-
ռի երկրագիտական թանգարանում պահվող փաստաթղթերի միջոցով։ 
Պահանված վիճակագրական փաստաթղթերում կա մի հիշատակություն՝ 
Հայրապետ Խաչատրյան՝ 8 տարեկան և միայն այդքանը, իսկ ծնողների 
մասին տեղեկություններ չեն պահպանվել [4, 49]: Ամենևին էլ չսերելով 
ազնվական ու բարձրաստիճան ծագում ունեցող ընտանիքից՝ բարերա-
րությունը եղել է նրա էությունը։ Թեև նա կանոնավոր կրթություն չի ստա-
ցել, բայց եղել է անասելի աշխատասեր և ինքնակրթությամբ լրացրել է 
գիտելիքների բացը։ Առևտրականների շրջանում բարի ժպիտով ու ջեր-
մությամբ էին ընդունում կարճահասակ, կոկիկ ու համեստ արտաքինով 
Հայրապետին։ Նա բարի համբավ ուներ և մեծ հռչակ էր վայելում 
նահանգի աշխարհիկ և հոգևոր բարձրաստիճան այրերի շրջանում։  

 «Կոլոտ» (կարճահասակ)՝ այսպես էին նորբայազետցիները կոչում 
բարերարին, ով իր ողջ գիտակցական կյանքում զբաղվել է բարեգոր-
ծությամբ: Նրա հանձնարարականով կազմում էին և նրան ներկայացնում 
ծայրահեղ վատ ապրողների ցուցակը։ Տեղացիները պատմում են, որ Նոր 
Բայազետում ոչ մի աղջիկ չի մնացել առանց օժիտի, քանի որ Կոլոտն 
անձամբ էր հոգում չքավոր օրիորդների օժիտի հարցը։ Հայրապետն 
ավելի մեծ ճանաչում ձեռք բերեց, երբ ամուսնացավ Նոր Բայազետում 
հայտնի ունևոր Աֆրիկյանների տոհմից Մելքոնի դուստր Դշխուհու հետ: 
Դշխու-հին ևս, կրելով բարձր մարդկային որակներ, մշտապես աջակցում 
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և սատարում էր ամուսնուն իր ձեռնարկումներում։ Դշխուհին, ով կարծես 
ծնված լիներ բարին արարելու համար, վաղաժամ զրկվեց կյանքից՝ 
մահացավ տակավին երիտասարդ։ Կոլոտը նրա շիրիմի համար 
պատրաստել տվեց սյունաձև տապանաքար։ Հայրապետը տիկնոջը 
հողին հանձնելուց առաջ բաժանել էր նրա զարդերը աղքատներին։ Կնոջ 
կորուստն անասելի մեծ հարված էր Հայրապետին, և նրա միակ դարմանը 
եղավ բարեգործությամբ զբաղվելը: Հայրապետ Խաչատրյանը երկար 
տարիներ ծավալեց կրթամշակութային արդյունավետ գործունեություն։ 
1887 թվականին նա ընտրվել է ուսումնարանի հոգաբարձուների 
խորհրդի անդամ՝ որպես հասարակության մեջ վստահություն վայելող 
նվիրյալ։ Ժամանակի մամուլը երախտագիտությամբ է ներկայացրել նրա 
ազգանվեր գործունեությունը. «Եվ պետք է խոստովանել, որ հոգաբար-
ձուներ Հայրապետ Խաչատրյանը և Մաթևոս Աֆրիկյանը մեծ աշխատու-
թյուն են գործ դնում ուսումնարանի նյութականի վրա» [5, 1]: Առհասա-
րակ, Նոր Բայազետում կրթական կյանքի զարգացման գործում աննա-
խադեպ էր Կովկասյան հա-յոց բարեգործական ընկերության մասնա-
ճյուղի դերը, որի կարևորագույն խնդիրներից էր տարրական կրթությամբ 
ապահովել տասնյակ աղքատ երեխաների։ Պետք է փաստել, որ անվանի 
նորբայազետցու վաստակը մեծ էր դպրոցաշինության և առհասարակ 
կրթական կյանքի կազմակերպման գործընթացում։ Հատկապես, 20-րդ 
դարի սկզբին դպրոցաշինությունը Նոր Բայազետում նոր թափ առավ, 
սկսվեց երկսեռ ծխական դպրոցի շինարարությունը՝ Արարատյան 
Հայրապետական թեմի առաջ-նորդական փոխանորդ Խորեն վարդապետ 
Մուրադբեկյանի ջանքերով [2, 256]։ Ընդհանուր հաշվարկներով շինարա-
րության ծախսը կազմում էր ժամանակի համար պատկառելի գումար։ 
Եվ, ահա Հայրապետ Խաչատր-յանը՝ որպես հայրենի քաղաքի արժանի 
զավակ, վճարում է շինարարութ-յան կես ծախսը, իսկ տղաների համար 
նախատեսված մասնաշենքի ծախսերը հոգաց հանրությունը, որն ամեն 
կերպ փորձում էր իր նպաստը բերել դպրոցաշինությանը [2, 256]: 

 Հայրապետ Խաչատրյանը կրում էր այն հաստատուն համոզմունքը, 
որ հայրենի քաղաքը պետք է ունենա վայելուչ ուսումնական կառույց, որ-
տեղ պետք է սերունդներ կրթվեն։ Այսպիսով, տասնյակ հազարավոր երե-
խաների հնարավորություն տրվեց կրթություն ստանալու տեղում, ստիպ-
ված չլինելով կրթություն ստանալու համար մեկնել այլ տեղ, հատկապես, 
որ շատ ծնողների համար ուժերից վեր էր երեխային ուրիշ տեղ ուսա-
նելու ուղարկելը։ Դպրոցի շինության հիմնարկեքից հետո հոգևորա-
կանները կատարեցին հիմնօրհներգությունը։ Ըստ պահպանված արխի-
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վային վավերագրերի՝ աղջիկների համար նախատեսված մասնաշենքի 
կառուցումը ավարտվել է 1910 թ. վերջին, իսկ տղաների համար նախա-
տեսված մասնաշենքի կառուցումը, որը հանձն էր առել հանրությունը, 
ֆինանսական վատթար պայմանների պատճառով կանգ էր առել դեռևս 
1909 թվականին [6, 2]: Եվ այս անգամ էլ դարձյալ օգնության է շտապում 
բայազետցիների անխոնջ ծառան՝ Հայրապետ աղա Խաչատրյանը։ Նոր-
բայազետցիները դպրոցը անվանակոչեցին «Կոլոտի դպրոց»՝ ի պատիվ 
մեծ բարերարի հանդեպ տածած խորին երախտիքի։ Դպրոցը բազմադար-
յան քաղաքին հաղորդեց նոր շունչ՝ լուսավորելով տասնյակ հազարավոր 
մանուկների անցնելիք ուղին։ «Կոլոտի դպրոց»-ը ոչ միայն եղել է կրթութ-
յան տարածման օջախ, այլ նաև եղել է գաղթականների օթևան (1918-
1920թթ.)։ Նոր Բայազետի՝ ներկայիս Գավառ քաղաքի բնակիչները, 
վերհիշում են իրենց տատերի ու պապերի հուշերն այն մասին, թե ինչպես 
են դպրոցի երկրորդ հարկի պատուհանից բոցաշունչ ելույթներ ունեցել 
անվանի ու մեծ հռչակ վայելող զորավարներ Անդրանիկը, Գարեգին 
Նժդեհը։ Հետաքրքրական է, որ դպրոցի դահլիճը եղել է նորբայազետ-
ցիների սիրելի հավաքատեղին, այստեղ անցկացվել են բազմաբնույթ 
կրթամշակութային միջոցառումներ և մեծարման երեկոներ։ Այստեղ 
երկար ժամանակ հանգրվան է գտել քաղաքի ինքնագործ թատերախում-
բը, որի անդամների ջանքերով այստեղ բեմադրվել են երգային-
թատերականացված համարներ Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայից։ Դպրոցի 
լեփ-լեցուն դահլիճը իր հանդիսատեսի ուշադրությանն է ներկայացրել 
այնպիսի սիրված և հեղինակավոր ներկայացումներ, ինչպիսիք էին 
«Նամուս»-ը, «Արշին մալալա»-ն, «Պատվի համար»-ը, «Չար ոգի»-ին: 
Թատերասեր հասարակությունը հնարավորություն է ունեցել վայելելու 
հեղինակավոր ներկայացումներ, այդ թվում «Կռվածաղիկ», «Խաչատուր 
Աբովյան», «Գիքոր», «Օթելլո», «Դավաճանություն», «Հատուցում», 
«Փոթորկածիններ» ներկայացումները [4, 60]: «Կոլոտի դպրոցը» մշտա-
պես ծառայել է ժողովրդին՝ հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Հայրենական 
պատերազմի տարիներին դպրոցը վերածվել էր բուժկետի, հոսպիտալի, 
ուր հանգրվան էին գտել և ապաքինվում էին ռազմաճակատում 
վիրավորված հայորդիները։  

Դպրոցն այսօր էլ շարունակում է իր նվիրական ծառայությունը մա-
տուցել թե՛ Գավառ քաղաքի, և թե՛ հարակից շրջանների երիտասարդու-
թյանը՝ պատրաստելով արվեստասեր սաներ։ Մեծ Բայազետցու անունը 
կրող արվեստի դպրոցը քաղաքին հաղորդում է մի նոր մշակութային 
շունչ ու որակ, այն իր դասական տեքով և զուսպ ոճով միակն է քաղաքում։ 
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Հայրապետ աղա Խաչատրյանը սատարեց հայրենի քաղաքում եկե-
ղեցու կառուցման աշխատանքներին։ Համաձայն Գավառի երկրագ-
իտական թանգարանում պահպանված արխիվային փաստաթղթերի՝ 
եկեղեցու կառուցումը սկսվել է 1902 թվականին հոգևորական, նշանավոր 
գործիչ Խորեն Մուրադբեկյանի նախաձեռնությամբ։ Վերջինս քաջ 
գիտակցում էր, որ եկեղեցին է ժողովրդի հոգևոր ուժն ու ապավենը, 
պաշտպանն ու առաջ մղողը, ուստի այս տեսանկյունից անչափ կարևոր է 
եկեղեցի-ժողովուրդ կապի անխախտ պահպանումը, ինչի համար էլ նա 
ձեռնամուխ եղավ եկեղեցու կառուցմանը։ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս 
Մկրտիչ Խրիմյանը, խրախուսելով եկեղեցու կառուցումը, 1902 թվա-
կանին արձակում է կոնդակ՝ Խորեն Մուրադբեկյանին շնորհելով եկե-
ղեցու կառուցման համար հանգանակություն անելու արտոնություն։ 
Հանգանակությանն առաջինը արձագանքում է հարազատ քաղաքի նվիր-
յալ Հայրապետ Խաչատրյանը, վերջինս ոչ միայն դրամական օգնություն է 
ցուցաբերում, այլ նաև բարոյական նեցուկ է հանդիսանում [1, 428]։  

Ըստ պահպանված նյութերի և արխիվային վավերագրերի՝ կառույցի 
հատվածներում մետաղադրամներ և այլ թանկարժեք առարկաներ են նե-
տել, որպեսզի կառուցվելիք կենտրոնագմբեթ, խաչահիմք ‹‹նորածինը››՝ 
Սուրբ Աստվածածինը, դարեդար ծառայի ժողովրդին [4,70-71]: Եկեղեցու 
հիմքը շաղախված էր նորբայազետցու անսասան հավատով ու սիրով։ 
Շուրջ երեք տարի տևած շինարարության արդյունքում քաղաքի կենտ-
րոնում վեր խոյացավ հոյակերտ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին՝ վկան 
նորբայազետցու աննկուն կամքի ու հավատի։ Եկեղեցու օծումը և առա-
ջին պատարագը իբրև շնորհ տրված էր Մկրտիչ Խրիմյանին։ Շատ նոր-
բայազետցիներ իրենց հուշերում պատմել են, թե ինչպիսի ջերմ և պատ-
վավոր ընդունելության է արժանացել Խրիմյան Հայրիկը Նոր Բայա-
զետում։ Նա շրջում է և զննում նորակառույց եկեղեցին, հիանում, ապա 
մեծարանքի և գնահատանքի խոսքերի է արժանացնում և՛ ժողովրդին, և՛ 
կառույցը հովանավորող դասին։ 

 Խրիմյանը գովասանքի խոսքերով դիմում է Հայրապետ աղա Խա-
չատրյանին, մեծարում նրա աստվածահաճո գործը, իսկ 1910 թ. սեպտեմ-
բերի 20-ին օրհնության կոնդակով պատվում է նրան՝ դպրոցի և եկեղեցու 
կառուցմանը մասնակցության համար [2, 258-259]:  

Այսպիսով, Նոր Բայազետի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ծնունդ 
առավ ժողովրդի և բարեգործ Կոլոտի միասնական ջանքերի արդյուն-
քում։  

Ժողովուրդն իր հիշողության մեջ պահպանել է Հայրապետ աղայի 
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բարեգործության մեկ այլ նշանակալից դրսևորում ևս։ Դրանք նրա կա-
ռուցած աղբյուրներն են։ Կնոջ՝ Դշխուհու նվիրական ցանկությամբ և Հայ-
րապետի անդուլ ջանքերով Խաչեր թաղամասի պաղ ու անսպառ ջրերը 
յոթ աղբյուրներ դարձան Նոր Բայազետում։ Տեղի բնակչությունը աղբյուր-
ները կոչեց «Գռներով», «Նաչալկի», «Արևշատենց», «Բուլվարի», «Ժամի», 
«Նունեի», «Կոլոտի» [3, 101]: Հայտնի է, որ ժամի աղբյուրը նաև ջուր խմե-
լու թաս է ունեցել, որը շղթայով ամրացված է եղել ծորակին։ Հայրապետն 
ասել է. «Սա էլ դնում եմ, որ հեռվից եկածները խմեն ու ողորմի տան 
կառուցողին»։ Եվ այդպես՝ տասնյակ տարիներ Հայրապետի անցկացրած 
ջրատար խողովակներով քաղաքին զովություն, կենարար ոգի ու շունչ 
էին հաղորդում աղբյուրները:  

Կոլոտի գործունեությունը, որն ընդգրկում էր առևտուրն ու բարեգոր-
ծությունը, բավականին լայն էր ու բազմաշերտ։ Հենց նրա ջանքերով էլ 
նոր տեսակի կարի մեքենաները տարածում գտան Նոր Բայազետում՝ 
զարկ տալով նաև կարարվեստին[3,100]: Նա մեծ համբավ է ունեցել նաև 
կովկասյան վաճառականների շարքում։ Նրա հետ հաշվի էին նստում 
Նոր Բայազետի գրեթե բոլոր վաճառական-առևտրականները։ Պետք է 
նշել, որ Կոլոտը զգալիորեն տարբերվում էր նորբայազետցի այլ առևտ-
րականներից. եթե նրանցից շատերի մեջ մեծամասամբ միայն հարս-
տանալու, սեփական բարեկեցությունը ապահովելու, ինչք դիզելու տեն-
դագին մոլուցքն էր իշխում, ապա Կոլոտն իր թե՛ դիրքը, թե՛ նյութական 
միջոցները ծառայեցնում էր հանուն հարազատ ժողովրդի ու քաղաքի՝ 
ուղղորդվելով քաղաքում բարեկեցություն ստեղծելու և տկարին օգնելու 
հրամայականով, ներքին մղումով և անսահման հոգածությամբ։ Ողջ Կով-
կասում նա դարձավ կապող օղակ Թիֆլիսի, Երևանի, Սևանի առևտրա-
կանների միջև։ Այդ ժամանակաշրջանում Նոր Բայազետի ունևոր խավի 
համար Սևանա լիճը և լիճ թափվող գետերի շահագործումը եկամտի 
խոշոր աղբյուր էր հանդիսանում։ Հայրապետը ևս շահույթ էր ստանում, 
ինչը գնալով մեծանում էր, բայց նա ապրեցնում էր նաև իր հայրենակից-
ներին: Առևտրական-բարերարն անշուշտ թողել է առաքինի անուն, 
բարերարությունը նրա առանձնաշնորհն էր։ Տեղացիները անգամ նրան 
կոչել են «Քյավառի Մանթաշով» [4, 52-53]: 

Հայրապետ աղայի կյանքը ուսանելի օրինակ է, հատկապես նրանց 
համար, ովքեր հաջողության գրավական համարում են միայն ազնվա-
տոհմիկ ծագումը և ունեցվածքը, սակայն Հայրապետն իր օրինակով կոտ-
րեց այդ կարծրատիպը և խավարամիտ մտածողությունը՝ ապացուցելով, 
որ աշխատասիրությունը, կամքը, հավատը, ձգտումը, գիտելիքների 
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ամբարումն այն հզոր գործիքակազմն են, որ դառնում են հաջողության 
գրավականը և հաջողակ մարդու երաշխիքը։ Նրա բարի գործի վկա հան-
դիսացող կառույցներն այսօր էլ վեր են խոյանում քաղաքում՝ ապրեց-
նելով մեծ բարերարի անունն ու վաստակը։ Քաղաքի հյուրերին մատնա-
ցույց են արվում Կոլոտի կառուցած դպրոցը, հիվանդանոցը, քաղաքի 
ջրատարը։ Հետաքրքրական է, որ Հայրապետը իր «Կոլոտ» մականունից 
չէր նեղսրտում, նրա ժառանգներից մեկն իր հուշերում, անդրադառնալով 
Հայրապետի հասակին, տվել է հետևյալ բնորոշումը. «Բոյը՝ գլխարկով 
մեկ, մեկ մետր էր» [4, 53]։ 

Հայրապետ Խաչատրյանի գործունեությունը հաստատում է, որ նոր-
բայազետցի մեծանուն բարերարը եղել է ասվածաշնչյան ոսկե կանոնի 
կրողը և մի ողջ կյանք առաջնորդվել է հենց այդ կանոնով. «Այն ամենն, ինչ 
կկամենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն, այդպես և դուք արեք նրանց»։ 

20-րդ դարի սկզբին Հայրապետի կյանքը մի նոր փուլ թևակոխեց, 
թիֆլիսահայ Աննան կարողացավ կրկին ջերմացնել բարերարի սիրտը և 
պարգևեց նրան երեք աննման զավակ՝ Ստեփանին, Մարուսյային, Սոն-
յային։ Սակայն, ավա՜ղ, ծանր և տարաբախտ եղավ ժառանգների ճակա-
տագիրը։ Որդին՝ Ստեփանը դարձավ ստալինյան բռնությունների զոհ, 
նրան հալածեցին իբրև «Կուլակի զավակ», իսկ զավակները և թոռները, 
զգալով շրջապատի սառնությունը և անտարբերությունը՝ թողեցին հայ-
րենի Նոր Բայազետը՝ բնակություն հաստատելով օտար ափերում, իրենց 
հետ տանելով Կոլոտի գենի ժառանգորդը լինելու պատիվն ու պատաս-
խանատվությունը [3, 102]: 1915 թվականին ավարտվեց Հայրապետ աղա 
Խաչատրյանի՝ մեծն բայազետցու երկրային կյանքը։ Նոր Բայազետում՝ 
այժմ Գավառ քաղաքում, «Բերդի գլուխ» կոչվող հին գերեզմանատանը կա 
մի համեստ շիրմաքար, որտեղ ամփոփված է մեծ հայրենասերն ու բա-
րերարը։ Հայրապետ աղայի ունեցվածքը կնոջ շռայլ վարմունքի հետևան-
քով ի չիք դարձավ։ Կոլոտի ողջ ունեցվածքը բաժան-բաժան եղավ։ 

Հարգանքի, երախտագիտության ու խոնարհումի է արժանի Նոր 
Բայազետի մեծանուն բարերար Հայրապետ Խաչատրյանը, ով ապրեց ու 
գործեց ի նպաստ իր ժողովրդի, ի նպաստ լուսավորության, կրթության և 
առաջադիմության։ Բայազետցիների հիշողության անբաժան մասն են 
կազմում այն մանրապատումները, որոնք ամբողջացնում են Հայրապետ 
աղայի կերպարը։ Բայազետցիները խնամքով սերնդեսերունդ են փոխան-
ցում այդ դրվագները։ Դրանցից մեկում ասվում է. «Կոլոտը գետափին 
զբոսնելիս վայր է գցում 5 ռուբլիանոց: Մոտակայքում խաղացող երեխա-
ներից մեկին կանչում է։ Երեխան գետնից վերցնում է փողը և տալիս 
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աղային: Աղան այն սրբում և դնում է գրպանը։ Երբ երեխան ուզում է 
հեռանալ, նա երկու տասանոց է մեկնում երեխային, ասելով. «Կորցրածս 
գտա, սա էլ նվիրում եմ...» [3, 102]: 

Այսօր իր կառուցած դպրոցի առջև, ի երախտագիտություն բարե-
րարի, կանգնեցվել է նրա արձանը։ Նոր Բայազետի բարերարը, լուռ 
հետևելով քաղաքի ու դպրոցի անցուդարձին, իր տեսանելի ներկա-
յությամբ բայազետցիներին հաղորդում է սեր ու ջերմություն, միևնույն 
ժամանակ իր իսկ ներկայությամբ բայազետցիներին ներշնչում է հայ-
րենասիրություն և մարդասիրություն։ Քանդակագործ Դավիթ Մինաս-
յանի խոսքերով՝ շատ երկար է մտածել, թե ինչպես կարող է մի քանդա-
կով համատեղել և ամբողջացնել Կոլոտի կատարած անթիվ բարեգոր-
ծությունները: Բոլորին հայտնի է, որ Կոլոտը զբաղվում էր գորգերի առք 
ու վաճառքով: Հենց դա էլ Դավիթ Մինասյանին մղեց Կոլոտի բոլոր գոր-
ծերը «հավաքել» և «ասեղնագործել» մեկ գորգի վրա, որ փռված է նրա 
գոգին։ Բնակչությունը ձևավորել է մի հետաքրքիր ավանդույթ. մարդիկ 
գալիս են արձանի մոտ, շփում մետաղական գորգի որևէ հատված և ցան-
կություն պահում՝ հավատալով, որ այն անպայման կիրականանա։  

Հայրապետ Խաչատրյան փոքրամարմին հսկան իր մեծ և հայրենա-
նվեր գործունեությամբ կարողացավ 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարա-
սկզբի խուլ և խարխուլ, ծայրամասային գավառը դարձնել ժամանակի 
պահանջներին հարիր քաղաք` իր կրթական, մշակութային, հոգևոր 
կենտրոններով, որոնք հեղաշրջում մտցրին գավառի կյանքում՝ տանելով 
դեպի հոգևոր, կրթական, մշակութային առաջընթաց և զարգացում:  
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БЛАГОДЕТЕЛЬ НОВОГО БАЯЗЕТАБЛАГОДЕТЕЛЬ НОВОГО БАЯЗЕТАБЛАГОДЕТЕЛЬ НОВОГО БАЯЗЕТАБЛАГОДЕТЕЛЬ НОВОГО БАЯЗЕТА::::    
««««КЯВАРСКИЙ МАНТАШОВКЯВАРСКИЙ МАНТАШОВКЯВАРСКИЙ МАНТАШОВКЯВАРСКИЙ МАНТАШОВ» » » » АЙРАПЕТ ХАЧАТРЯНАЙРАПЕТ ХАЧАТРЯНАЙРАПЕТ ХАЧАТРЯНАЙРАПЕТ ХАЧАТРЯН    

    
Лусине Лусине Лусине Лусине ПогосянПогосянПогосянПогосян    

ГГУ, История, 3-ий курс 
    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Новый Баязет, меморандум, архивные документы, 

приходская школа, благотворитель, “Берди глух” 
Айрапет Хачатрян (1844-1915) играет важную и незабываемую роль на 

страницах истории Нового Баязета. Его заслуга особенно неоценима в 
процессе распространения образования, просвещения и укрепления в 
Новом Баязете. Айрапет Хачатрян был большим благотворителем и 
патриотом. Сочетая свой природный ум с добротой, он действовал на благо 
развития родного города, на благо родного народа. 

    
    

THE BENEFACTOR OF NOR BAYAZETTHE BENEFACTOR OF NOR BAYAZETTHE BENEFACTOR OF NOR BAYAZETTHE BENEFACTOR OF NOR BAYAZET::::    
““““MANTASHEV OF KYAVARMANTASHEV OF KYAVARMANTASHEV OF KYAVARMANTASHEV OF KYAVAR””””    HAYRAPET KHACHATRYANHAYRAPET KHACHATRYANHAYRAPET KHACHATRYANHAYRAPET KHACHATRYAN    

    
Lusine Lusine Lusine Lusine PoghosyanPoghosyanPoghosyanPoghosyan    

GSU, History, 3rd course 
SummarySummarySummarySummary    

Key Key Key Key words:words:words:words: Nor Bayazet, memorandum, archival documents, parish 
school, benefactor,  “Berdi glux” 

Hayrapet Khachatryan (1844-1915) has an important and unforgettable 
role in the pages of the history of Nor Bayazet. His merit in the process of 
spreading and strengthening education and enlightenment in Nor Bayazet is 
especially invaluable. Hayrapet Khachatryan was a great benefactor and patriot. 
Combining his natural mind with kindness, he worked for the benefit of the 
development of his native city, for the benefit of the welfare of his native 
people. 
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ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆԼԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆԼԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆԼԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ    ՀՈՍԱՆՔԸՀՈՍԱՆՔԸՀՈՍԱՆՔԸՀՈՍԱՆՔԸ    
ԻՏԱԼԻԱՅԻԻՏԱԼԻԱՅԻԻՏԱԼԻԱՅԻԻՏԱԼԻԱՅԻ    ՄԻԱՎՈՐՄԱՆՄԻԱՎՈՐՄԱՆՄԻԱՎՈՐՄԱՆՄԻԱՎՈՐՄԱՆ    ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ    

ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ    ՍիմոնյանՍիմոնյանՍիմոնյանՍիմոնյան    
ՎՊՀ, Պատմություն,  

մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.դ., պրոֆեսոր    ՖՖՖՖ. . . . ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    

    
ՀանգուցյալՀանգուցյալՀանգուցյալՀանգուցյալ    բառերբառերբառերբառեր.... Վիկտոր Էմմանուել II, միացում, Իտալիա, պար-

բերական, Ջուզեպե Գարիբալդի, պայքար 
XIX դարում ծավալված իտալական ազգային-ազատագրական շար-

ժումները, որոնք ուղղված էին ավստրիական տիրապետության դեմ, 
երկար ժամանակ հանդիսացան օրինակ ճնշված ժողովուրդների համար: 
Ըստ այդմ ժամանակի հայ հասարակական միտքը չէր կարող չանդրա-
դառնալ այս իրադարձույթններին: 

Իտալիայի միավորման համար պայքարը նոր թափով ծավալվեց 
1859 թվականից, որոնք աննկատ չէին նաև հայ մամուլի դեմոկրատական 
հոսանքի պարբերականների ուշադրությունից: 

Դեմոկրատական հոսանքի թերթերից «Արևելյան մամուլ»-ը իր 
էջերում անդրադարձել է Իտալիայում միավորման համար ծավալվող 
պայքարին: 

Թերթը հանդիսանում էր գրական-քաղաքական պարբերական, որը 
հրատարակվել է Զմյուռնիայում՝ 1871-1909 թթ. և 1919-1922թթ.: Խմբագիր-
ներից են եղել Մատթեոս Մամուրյանը (1871-1901), Հրանտ Մամուրյանը 
(1901-1909, 1919-1922): Թերթն ունենալով ժողովրդավարական ուղղութ-
յուն՝ պաշտպանել է Օսմանյան կայսրության կազմում արևմտահայերի 
ինքնավարության գաղափարը, որից էլ հետևում էր այն, որ ամենայն 
մանրամասնությամբ պետք է ներկայացներ այս իրադարձությունների 
ընթացքը և իր արժանի գնահատականը տար նրան:  

«Արևելյան մամուլ» թերթի համարներից մեկում անդրադարձ է 
կատարվում Հռոմում 1871 թվականին գումարված տիեզերական 
ժողովին՝ «…Ս.Պապին անսխալականութեան սկզբունքը նուիրագործելու 
համար …»: Այս տիեզերական ժողովը գումարվում էր Պապի աշխարհիկ 
իշխանության պահպանության նպատակով, որը նրանք չէին պատ-
րաստվում զոհաբերել [1, 10]: 

Թերթը նշում է, որ Հռոմի պապը երբեք չի թողնի, որ Հռոմը Իտա-
լիայի մայրաքաղաքը դառնա, իսկ Վիկտոր Էմմանուելը պատերազմից 
օգուտ քաղելով իր զորքերը Հռոմ է ուղարկում և «…կայսերական պատ-
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գամն ու Ս.Պապին անսխալականութիւնն իրապէս սխալ և սուտ կ՚ հանէ»: 
Ֆրանսիան իր հերթին իր պահնորդական գնդերը Հռոմից հանում է՝ 
վստահելով սեպտեմբերին կնքված դաշնադրությանը [1, 11]: 

Թերթը իր հաջորդ համարներից մեկում նշում է, որ պապն իրեն 
Վենետիկում արդեն գերու կարգավիճակում է իրեն զգում՝ իր գահակա-
լության 25-րդ տարեդարձը նշելով [2, 286]: 

1871 թվականի իր համարներից մեկում թերթը նշում է, որ Իտալիան 
այժմ զբաղված է Հռոմի խնդրով «կ՚ հրճուի և փայնակից կ՚ գտնուի 
Աւստրօ-Գերման դաշնադրութեան՝ և Ֆրանսուայէն կ՚ պաղի …» [3, 379]: 
Իսկ ինչ վերաբերում է Հռոմի պապին, ապա Ֆրանսիայի ազգային ժողովը 
նրա իշխանության պայմանաժամանակը որոշել է երկարացնել երեք տա-
րով մինչև իրերի իսկության ակնհայտ դառնալը [3, 379]: 

«Արևելյան մամուլ» պարբերականն ուրախությամբ նշում է այն, որ 
վերջապես Հռոմը դարձավ Իտալիայի մայրաքաղաք: Վիկտոր Էմմանուել 
թագավորն իտալական պառլամենտի նիստն առաջին անգամ բացելով 
Հռոմում խաղաղություն էր քարոզում: Ինչ վերաբերում է Հռոմի պապին, 
ապա նա կարդինալների ժողովում «… ըստ սովորութեան նզովելով կ՚ 
նզովէ թէ անսխալականութեան թշնամիներին և թէ ասոնց պաշտպան 
վեհապետները» [4, 589]: 

Հաջորդիվ թերթում հանդիպում ենք այն նկատառումը, որ Իտալիան 
իր անկախությունը և միությունը գտնելուց հետո անձայն է գործում՝ 
Սուրբ Պապի բողոքներն առ ոչինչ համարելով, իսկ թագավորը իր գահը 
Հռոմ է փոխադրում՝ ստանալով բոլոր տերությունների համաձայնութ-
յունը [5, 30]: 

Այսպես է թերթը գրում Իտալիայի մասին. «Իտալիան՝ իր մայր քա-
ղաքը, Հռոմ կ՚ մտնէր, մինչդեռ Տօլինկէր, Հիտտէնդ, Կրէդի և այլ վարդա-
պետներ՝ Վատիկանի ծերունւոյն անսխալականութեան նորաշէն 
պատուարը ռմբակոծելով կ՚ խրամատէին» [5, 26]: 

Հաջորդիվ թերթը գրում է, որ Իտալիան իր ծովեզրա քաղաքներն ամ-
րացնելով և Հռոմին տիրելուց հետո՝ ցանկանում է նաև Վատիկանին տի-
րել: Պապն էլ իր հերթին մտածում է այն մասին, թե իր մահից հետո ով է 
իրեն փոխարինելու, քանի որ ինքը և կարդինալների ժողովը գտնվում էին 
ճնշումների ներքո ի դեմս Վիկտոր Էմմանուել թագավորի [6, 79]: 

«Արևելյան մամուլը» այնուհետև իր համարներից մեկում անդրա-
դառնում է Մացցինիի մահվան լուրին՝ նշելով, որ նա Կավուրի և Գարի-
բալդիի պես մեծ ծառայություններ է մատուցել իր հայրենիքին, որն 
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անշուք ապրում էր Պիզայում: Իտալիայի ազգային ժողովը այս ամենի 
կա-պակցությամբ իր վշտակցությունն է հայտնում: Թերթը նշում է, որ 
ան-տարակույս պապը ցնծությամբ է ընդունել այս տխուր դեպքը, 
սակայն եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա մասամբ Մաձինին հասավ իր 
նպատակին [7, 124]: 

Մամուրյանը Մացցինիի մասին հետևյալն է գրում. «Շատ մարդոց 
աչքին Մածծինի քաղաքական խռովարար մ՚ էր, և՛ կարգ մ՚ անձերու մէջ՝ 
այս անուանակոչութիւնն իր անունէն անբաժանելի մնաց: Եւ սակայն 
քառսուն տարիէ վեր իր հայրենեաց մէջ պատահած դեպքերուն ո՞ր 
մարդն աւելի շատ մասնակից եղաւ, և ո՞վ կրնայ պնդել թէ՝ Գավուր 
կոմսէն առաջ՝ իր երկրին քաղաքականութեան վրայ աւելի անդիմադրելի, 
վճռական և ընդհանուր ներգործութիւն մը բանեցուցած լինի քան 
Մածծինի» [7, 127]: 

Թերթը հայտնում է, որ 1833 թվականին Մացցինին իր առաջին կա-
մավորական զինվորներով Պիեմոնտ ուղևորվեց, որոնք ջախջախվեցին, 
սակայն մի քանի ամիս անց այս «անձանձիր» և կամակոր մարդը վերա-
կազմում է իր բանակը, որի մեջ այս անգամ մտնում էր 1000 հոգի: Նրանք 
այս անգամ ևս ջախջախվում են արքայական բանակների կողմից [7,127]: 

Թերթում հանդիպում ենք նաև հետևյալն այս ականավոր անձի մա-
սին. «Անգլուխ, նկուն, կապտեալ, աւեր ու քանդ Իտալիա, կ՚ ըսէ դառ-
նապէս Մաքիավէլ՝ իր Իշխան անուն գրքին վերջին երեսին մէջ, դրօշակի 
մը հետևելու պատրաստէ, բաւական է որ մարդ մ՚ ելնէ և այն դրօշակը 
ձեռք առնլու հաւանի: Իտալիան այս մարդուն, այս «ազատարար 
բռնաւորին» սպասեց երեք դար» [7, 125]: 

Իր հաջորդ համարներում շարունակում է անդրադառնալ Մացցինիի 
կյանքին և ներկայացնել Իտալիայի ազատագրության համար նրա ձեռ-
նարկած քայլերը: Ըստ այդմ՝ 1857 թվականին Ջենովայում մի շարք դա-
վադրություններ պատրաստեց: Ժողովրդի մի մասը պետք է բերդերը 
գրավեր, և նավատորմի միջոցով Նապոլի շարժվեր: Սակայն այս անգամ 
ևս բախտը չժպտաց Մացցինիին: 

«1860թ-ին Պ. Ռիքազօլի, Դօսքանայի իշխանապետը՝ չանդոսեր 
Մածծինիին հետ խորհրդով գործելու. Նիքօդէրա պարոնին՝ որ վաղեմի 
անձնուէր բարեկամն էր, կ՚ յանձնէ փոքրիկ բանակին հրամանա-
տարութիւնն՝ որ Հռոմի վրայ քալելու պատրաստ կ՚ գտնուէր: Պ. Գավուր՝ 
իտալական գործերու մէջ Մածծինիի այս միջամտութենէ վախենալով՝ 
արտորնօք հրաման կ՚ տայ Չիալտինիին և իր զօրագնդերուն Մարշ և 
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Օնպրին արշաւելու, և այս յանդուգն քայլն անբասիր հանելու համար: 
Բարիզ գրել կ՚ տայ թէ պէտք եղեր էր Մածծինին կանխել» [8, 169]: 

Մացցինին այդ ժամանակ Նապոլիում էր: Թերթն այս ամենը ներկա-
յացնում է Ժ. ՏԸ Բրեսի գրած հուշերի հիման վրա, որում նա ներկայաց-
նում է ականավոր այս անձի հետ տեղի ունեցած հանդիպումը [8, 171]: 
Այնուհետև կրկին անդրադարձ է կատարվում նրա մահվանը և գրում է. 
«Այս մեծ իտալացին՝ որուն հանդիսաւոր յուղարկաւորութիւն մը կը 
պատրաստէ իր ապաշնորհ հայրենիքը, պահ մը միայն սրտի տկա-
րութիւն ունեցաւ … Մածծինի … քառսուն տարի տարագիր ապրելէն 
ետև՝ երբ զգաց որ իր վերջին ժամը մօտալուտ է, գնաց Բիզա մեռաւ, այն 
իտալական հողին վրայ զոր այնքան սիրած էր» [9, 512]: 

Հաջորդ տարվա համարներում թերթը նշում է հետևյալը. «Մածծինի՝ 
Իտալական անկախութեան առաջին հիմնարկուներէն մին՝ Ֆլօրանսի 
մէջ կ՚ վախճանի և ծայրագոյն հանրավարականներն իրենց ամենէն 
գործօն և հեռատես մէկ գլուխը կ՚ կորուսեն»: Այսպիսով կարելի է նշել, որ 
«Արևելյան մամուլը» ըստ արժանվույն է գնահատում Մացցինիին և 
կարևորում է նրա ունեցած դերակատարությունը [10, 29]: 

«Արևելյան մամուլը» իր էջերում անդրադառնալով Գարիբալդիին 
նշում է, որ «Իտալիոյ անմահ զաւակն իր արիական բազկովը վերականգ-
նած ազգ մը կ՚ ցուցընէ և մեծ ապագայ մը»: Թերթը նշում է նաև, որ նա 
իրենով ազգերի վեհությունն է խորհրդանշում [11, 266]: 

Թերթի համակրանքն այս անձի գործունեության նկատմամբ երևում 
է հետևյալ տողերում. «Այն որ իր սուրն մի միայն ազատութեան յաղթա-
նակին նուիրած է միշտ: Պուրպաքիի պարտութեան իբրև պատճառ կ՚ 
բանբտսուի: Հալածանք, զրպարտութիւն և ապերախտութիւն եղած է 
միշտ մեծ մարդկան բաժինը …» [12, 544]: 

Մ. Մամուրյանը միաժամանակ կարևորում է Վիկտոր Էմմանուելի 
դերը, անվանում նրան «համարձակ մարդ, արիասիրտ զինվոր», Իտա-
լիային «հարմար» թագավոր, որը «ճարտար դիվանագիտություն ցուցուց» 
երկրի միավորման գործում [12, 478-479]: 

«Արևելյան մամուլ» պարբերականն իր հաջորդ համարում ներկա-
յացնում է Իտալիայում Գարիբալդիի մահվան հետ կապված ի հայտ եկած 
ծանր իրադրությունը: Թերթը Գարիբալդիին համարում է մեծ հայրենա-
սեր, ով Իտալիայի անկախության և միության գլխավոր հեղինակներից 
մեկն էր [13, 232]: 
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Թերթն այնուհետև մեջբերում է 1871 թվականին Միշլեի խոսքերը 
Գարիբալդիի մասին. «Մի միայն մէկ դիւցազնը Կարիպալտին է. երկու 
հատ չեմ տէսներ. այս դիւցազնը Կարիպալտին է»: «Արևելյան մամուլը» 
նույնպես համաձայն է այս գնահատականի հետ, որը սովորական մարդ-
կանց մեջ առանձնանում էր իր դյուցազնական ձիրքով [14, 265]: 

Ինչպես խմբագիրն է նշում. Իտալիայի միությունը կմնար երազանք, 
եթե Գարիբալդին չգործեր: 

Հաջորդիվ թերթը ներկայացնում է նրա կենսագրությունը ամենայն 
մանրամասնությամբ: 

Իտալական անկախության ապագա դյուցազունը ծնվել էր Նիսա 
քաղաքում՝ 1807 թվականի հուլիսի 4-ին: Այնուհետև անդրադարձ է կա-
տարավում նրա պատանեկության տարիներին, 1834-1848 թվականների 
աքսորի շրջանին [14, 265-272]: 

Ավելի ուշադրության են արժանի Իտալիա վերադառնալուց հետո 
նրա ձեռնարկած գործողությունները: 

Սիցիլիա կատարվելիք արշավանքի ժամանակ Գարիբալդին նշում 
էր, որ իրենց կարգախոսը պետք է լինի «Իտալիա և Վիկտօր Էմմանուիլ» և 
եթե այն ավելացնեք թագին օտարների ձեռքն այն այլևս չի հայտնվի: Գա-
րիբալդու «Հազարյակի» արշավանքն ընթացավ «Իտալիա և Վիկտօր 
Էմմանուել» կարգախոսով: «Հազարյակի» մեջ մտնում էր 1170 մարդ՝ հիմ-
նականում նախկին ալպիական հրաձիգները: «Հազարյակի» արշավանքը 
նպաստեց Սիցիլիայում գյուղացիական շարժման ուժեղացմանը: Թշնա-
մու ուշադրությունը շեղելու համար Գարիբալդին արշավախմբից 
առանձնացրեց 64 հոգու՝ Պապական պետություն ներխուժելու համար, 
որպեսզի ստեղծի տպավորություն թե իբր արշավախումբը այնտեղ է 
շարժվում: Մարսալում Գարիբալդին հրապարակեց թռուցիկ, որով սիցի-
լիացիներին կոչ արեց զենք վերցնել: Գարիբալդիին միացան 4000 
գյուղացիներ: Բուրբոնների կառավարությունը Գարիբալդու դեմ ուղար-
կեց 5000-ոց զորք գեներալ Լանցի գլխավորությամբ: 1860 թվականի մայի-
սի 15-ին վճռական ճակատամարտ տեղի ունեցավ Մարսալից Պալերմո 
տանող ճանապարհին՝ Կալատաֆիմ քաղաքի մոտ: Այստեղ էլ Գարիբալ-
դին արտասանեց իր հայտնի խոսքերը. «Այստեղ մենք կամ կմեռնենք, 
կամ կստեղծենք նոր Իտալիա»: Վեցժամյա մարտերից հետո Գարիբալդին 
փախուստի մատնեց գեներալ Լանցի բանակին: Սա «Հազարյակի» 
առաջին հաղթանակն էր Սիցիլիայում: Նեապոլիտանցիները քաշվեցին 
Պալերմո՝ Գարիբալդիին թողնելով կղզու ողջ արևմտյան մասը: 
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Պալերմո շարժվելու ճանապարհին Գարիբալդին իր տրամադրութ-
յան տակ ուներ 8000 զինվոր: Այստեղ նրան սպասում էր 20 հազարանոց 
լավ զինված բանակ՝ գեներալ Լանցի գլխավորությամբ: Որոշվեց զորքի 
մի փոքր մասն ուղարկել կղզու խորքերը: Նման դեպքում թշնամին 
կմտածեր թե գործ ունի մեծաքանակ զորքի հետ: Այդ ժամանակ Գարի-
բալդին հիմնական ուժերով կշրջանցեր թշնամուն և հանկարծակի 
կհայտնվեր Պալերմոյի պատերի տակ: Այսպես Գարիբալդին կարողա-
ցավ գեներալ Լանցին դուրս բերել քաղաքից և մայիսի 27-ին, կարճատև 
մարտերից հետո մտավ քաղաք: Թագավորական բանակը երեք օր շարու-
նակ ծովից և ցամաքից հրետակոծում էր քաղաքը: Մայիսի 30-ին Բուր-
բոնները վերջնականապես հեռացան Պալերմոյից: Շուտով ողջ Սիցիլիան 
ազատագրվեց Բուրբոնների տիրապետությունից [15, 347-350]:  

Այսպես ամեն մանրամասնությամբ թերթն անդրադարձ է կատա-
րում Գարիբալդիի ձեռնարկած քայլերին, որոնք միտված էին Իտալիայի 
միավորմանը և ազատագրությանը:  

Հաջորդիվ անդրադարձ է կատարավում Նապոլիի նվաճմանը: Գա-
րիբալդին ի սկզբանե մտադիր էր Նապոլիի վրա հյուսիսային և հարա-
վային կողմից հարձակվել, բայց այս հանդուգն մտադրությունը չիրակա-
նացավ Պիեմոնտի կառավարության կողմից: Ի վերջո Գարիբալդին 
Միլետոյից շարժվեց Ռեջիո՝ Կալաբրիայի գլխավոր քաղաքը, որը պաշտ-
պանում էր նեապոլիտանական 40 հազարանոց բանակը: Եռօրյա համառ 
մարտերից հետո նեապոլիտանցիները քաղաքը հանձնեցին: Թագա-
վորական բանակի շուրջ 20 հազար զինվորներ հրաժարվեցին կռվել 
Գարիբալդիի դեմ: Սեպտեմբերի 6-ին Ֆրանցիսկ II-ն իրեն հավատարիմ 
մնացած զինվորների հետ փախավ հյուսիս՝ Գաետա ամրոց: Սեպտեմ-
բերի 7-ին Գարիբալդին մեծ հանդիսավորությամբ մտավ Նեապոլ: Բայց 
Ֆրանցիկս II-ը Նեապոլ վերադառնալու փորձեր կատարեց: Վճռական 
ճակատամարտը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 1-2 Սանտա-Մարիա 
քաղաքի մոտ, Վոլտուրինո գետի ափին: Երկօրյա մարտերից հետո 
Գարի-բալդիի 20 հազարանոց բանակը հաղթանակ տարավ Բուրբոնների 
50 հազարանոց բանակի նկատմամբ: Վոլտուրնոյի ճակատամարտի արդ-
յունքում ժողովրդական հեղափոխությունը հաղթանակեց Հարավային 
Իտալիայում, որի համար իտալական ժողովուրդը պարտական էր Գարի-
բալդիին: Գարիբալդին հայտնեց, որ մտադիր էր հրաժարվել «հրամանա-
պետութենէ», երբ թագավորը քաղաք հասնի: Գարիբալդիի հանդիպումը 
Վիկտոր Էմմանուելի հետ տեղի ունեցավ «Դէանօի» ճանապարհի վրա՝ 
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առավոտյան: Նոյեմբերի 7-ին Գարիբալդին և Վիկտոր Էմմանուել II-ը 
մտան Նեապոլ: Գարիբալդին վայր դրեց իր լիազորութ-յունները և իշխա-
նությունը հանձնեց թագավորին: Նոյեմբերի 9-ին նա գնաց Կապրերա՝ 
կամավորներին կոչ անելով պատրաստվել նոր արշավանքի՝ Հռոմն ու 
Վենետիկը ազատագրելու համար [15, 350-354]: 

Շարունակելով դեպքերի հետագա ընթացքի ներկայացումը «Արևել-
յան մամուլը» հայտնում է 1861 թվականի ազգային ժողովում Գարիբալ-
դիի և Կավուրի միջև տեղի ունեցած վիճաբանությունը: 1861 թվականի 
հունվարի 27-ին կայացան իտալական խորհրդարանի ընտրությունները: 
Նոր խորհրդարանը ընդունեց օրենք իտալական թագավորության կազ-
մավորման մասին և մարտի 17-ին Վիկտոր Էմմանուել II-ը հռչակվեց 
Իտալիայի թագավոր՝ «Աստծո ողորմությամբ և ժողովրդի կամքով»: 1861 
թվականի հունիսի 1-ին Կավուրի հանկարծամահ լինելուց հետո կառա-
վարությունը գլխավորեց Բերտինո Ռիկազոլին, որը նույնպես աջ լիբերալ 
էր: Մարտի 30-ին Գարիբալդին միաձայն ընտրվեց պատգամավոր Նեա-
պոլի կողմից և ապրիլի 1-ին Կապրերայից տեղափոխվեց Թուրին: 

1862 թվականին Գարիբալդին որոշեց վերստին ինքնուրույն գործել և 
Հռոմ շարժվել: Սիցիլիայից նոր կոչով հանդես եկավ «կամ Հռոմ, կամ 
մահ»: Նապոլեոն III-ը հայտարարեց, որ կպաշտպանի պապի աշխարհիկ 
իշխանությունը և թույլ չի տա Հռոմի միացումը Իտալիային՝ իմանալով 
Գարիբալդիի արշավանքի մասին: Նա անմիջապես զորք ուղարկեց Հռոմ՝ 
տեղի ֆրանսիական կայազորը համալրելու համար: Բայց Գարիբալդին 
վերստին 3000 կամավորներով «Մէլիդօ» շարժվեց: Գարիբալդին ափ 
իջավ Կալաբրիայում (Ռեջիո քաղաքում): Հակառակորդին հանձնարար-
ված էր չխնայել գարիբալդիականներին: Որպեսզի խուսափի արյունահե-
ղությունից Գարիբալդին հեռացավ լեռները: Թագավորական զորքերը 
հետապնդեցին ջոկատին: Ասպրոմոնտե լեռան վրա թագավորական զոր-
քերը գնդապետ Պալլավիչինոյի հրամանատարությամբ կրակ բացեցին: 
Գարիբալդին հրամայել էր չկրակել, բայց այս անգամ կամավորները 
չլսեցին իրենց առաջնորդին և սկսեցին կրակել: Գարիբալդին կանգնեց 
երկու բանակների միջև և փորձեց կանգնեցնել կրակը, բայց ծանր վիրա-
վորվեց, գերի ընկավ, բանտարկվեց Վարինյանո ամրոցում: Այս ընթաց-
քում ամբողջ Եվրոպայի ուշադրությունը սևեռված էր Գարիբալդիի վրա, 
այնուհետև Գարիբալդին ընդունեց ընդհանուր ներողությունը ավելի շատ 
իր հետևորդների համար, և ոչ իր անձի համար: Գարիբալդին ազատվե-
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լուց հետո մի որոշ ժամանակ անց Սբեցիայում, իսկ այնուհետև անցավ 
«Լէկօրն» և Պիզա [15, 350-354]: 

«Արևելյան մամուլ»-ն իր հաջորդ համարում ներկայացնում է 1864 
թվականին Գարիբալդիի այցելությունը Անգլիա, որտեղ նա արժանացավ 
մեծ ընդունելության: Ուղևորության իրական նպատակն էր գումար ձեռք 
բերել նոր արշավանք կազմակերպելու համար, բայց Գարիբալդին հայ-
տարարել էր, որ եկել է իր ծառայություններն առաջարկելու անգլիական 
կառավարությանը՝ դանիացիներին աջակցելու հարցում, որոնք պայքա-
րում էին Շլեզվիգի և Հոլշտայնի դեմ: Անգլիական կառավարությունը 
հենց սկզբից հավանության չարժանացրեց «վտանգավոր հեղափոխա-
կանի» այցը և շտապեց հեռացնել նրան [16, 410-416]: 

1866 թվականին սկսվեց ավստրո-պրուսական պատերազմը: Իտա-
լիան պատերազմին մասնակցեց որպես Պրուսիայի դաշնակից, որպեսզի 
Ավստրիայի պարտությունից հետո հասնի Վենետիկի ազատագրմանը: 
Վիկտոր Էմմանուել II-ը որոշեց օգտվել Գարիբալդիի ժողովրդականութ-
յունից և նրան առաջարկեց հավաքագրել կամավորական ջոկատներ: 
Սակայն 1866 թվականի պատերազմը փոքր-ինչ այլ էր, քանի որ Ասպրո-
մոնտեի մոտ տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո Գարիբալդին 
ստացած վերքի պատճառով տառապում էր և զրկված էր իր հին տեղա-
կալներից, որոնք արդեն ծառայում էին կանոնավոր զորքերում: Գարի-
բալդին նպատակ ուներ հարձակվել Ավստրիայի հարավ-արևելյան սահ-
մանների վրա և 1862-1863 թվականների երազանքն իրագործել: Այսպես 
Կուստոցեի մոտ իտալական բանակը գենրալ Լա Մարմորի հրամանա-
տարությամբ ծանր պարտություն կրեց ավստրիական զորքերից: Այստեղ 
դրսևորվեց իտալական բանակի սպայական կազմի անպատրաստվա-
ծությունը: Այնուհետև Գարիբալդու ջոկատը գլխովին ջախջախեց ավստ-
րիացիներին և զբաղեցրեց Հարավային Տիրոլը: Գարիբալդին ավստրիա-
ցիներին ջախջախեց Բեցցեկկի մոտ և գրավեց ռազմավարական այդ 
կարևոր կետը: Օգոստոսի սկզբին Գարիբալդին արդեն Տրիենտի պա-
տերի տակ էր [16, 410-416]: 

Այսպես այս պատերազմի համար կարևոր եղավ 1866 թվականի 
հուլիսի 3-ին պրուսական զորքերի կողմից ավստրիացիներին ջախջա-
խելը: Ավստրիայի կայսրը խնդրեց Նապոլեոն III-ին հանդես գալ միջ-
նորդի դերում և հայտարարեց, որ նրան կտա Վենետիկի նահանգը, 
որպեսզի վերջինս էլ այն հանձնի Իտալիային: Երկար տատանումներից 
հետո Նապոլեոն III-ը համաձայնվեց և պահանջեց դադարեցնել ռազմա-
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կան գործողությունները: Այս ամենին իր համաձայնությունը տվեց նաև 
Իտալիան: Սակայն Գարիբալդին հրաժարվեց ճանաչել այս պայմանա-
գիրը: 

Թերթն իր հետագա համարներում շարունակում է ներկայացնել 
Գարիբալդիի ձեռնարկումները հետագա տարիների ընթացքում, կյանքի 
մանրամասները, վախճանը, որը մեծ ցավ էր Իտալիայի համար: 

Այսպես «Արևելյան մամուլ»-ն ի դեմս իմբագիր Մ. Մամուրյանի իրա-
դարձությունները մանրամասն կերպով ներկայացնելով արժանի գնահա-
տական է տալիս այս ամենին և փաստերը ներկայացնում է ամենայն 
իսկությամբ ու մանրամասնությամբ: 

Իտալական ազատագրական շարժման նկատմամբ գործուն 
հետաքրքրություն ցուցաբերած արևմտահայ դեմոկրատական հոսանքի 
պարբերականներից է «Ծաղիկ»-ը: 

«Ծաղիկը», որի հրապարակումը ժամանակի առումով զուգադիպեց 
իտալական ազատագարական պայքարի տարիների հետ, XIX դարը 
համարվում է հարստահարվող ժողովուրդների ինքնագիտակցության 
արթնացման դար: Արևմտահայ դեմոկրատ հրապարակախոս Գրիգոր 
Չիլինկիրյանը (1839-1923), որի «անունը նշանակալի տեղի պիտի ունենա 
ԺԹ դարու երկրորդ կեսի հայ գրագետներուն խումբին մեջ իր Ծաղիկով», 
քաղաքական համակրանք է դրսևորոմ իտալացիների ազատագարական 
պայքարի նկատմամբ [17, 213]: 

«Ազատն և միավորեալն Իդալիա, հույս մըն է լքյալ ազգաց» [18, 44]: 
 Այսպիսով նա գտնում էր, որ իտալացիների ազատագրության օրի-

նակը ճնշված ժողովուրդներին պետք է ոգևորի: 
Գր. Չիլինկիրյանի հրապարակախոսություններում առկա են հան-

դուգն մարտնչողի ազատատենչ ձգտումները: Նրա հանդեսի համակ-
րանքն ամբողջովին օտարի բռնակալական լուծը թոթափած իտալացի-
ների ու նրանց պայքարի ղեկավարներ Ջ. Մացցինիի, Ջ. Գարիբալդու և 
Վ. Էմմանուելի կողմն է: «Օրինակ ըլլան մեզ Իտալիայի ազատութեան 
այն երեք շահատակները, որք հայրենիքի անկախութեան համար առա-
թուր կոխեցին անձնական կիրքը, մոռացան ատելութիւնը և միաբանու-
թեան ու սիրոյ համբույր տվին իրարու» [19, 12]: 

«Ծաղիկը» թարգամանաբար տպագրեց Վ. Հյուգոյի և Ջ. Գարիբալդու 
միմյանց հղած նամակները, որոնցում խոսվում էր բռնակալությունների 
վախճանի և նրանց խորտակիչ հարված հասցնեղ ժողովուրդների համառ 
պայքարի մասին [20, 165-166]: 
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Հանդեսի բնորոշմամբ՝ Ջ. Գարիբալդին «ազատության ու ազգերու 
անկախության համար կռված և այսպիսի փառքի արժանի եղած» դեմք է, 
նվիրական ու ընդօրինակման արժանի կերպար, գաղափարի զինվոր 
[17, 213]: 

Ջ. Գարիբալդուն անվանելով «ներկա դարուս դյուցազուն», որը փառ-
քի, պատվի ու մեծարանքի է արժանացել իր հայրենիքում: «Էլիզա» 
վեպում «օտար բազուկների» իշխանության տակ գտնվող «անուշ 
Իտալիայի» թշվառ վիճակը չկարողանալով «հիշել առանց կսկիծի և 
հառաչանց», միաժամանակ վստահություն է հայտնում, թե նա «պիտի 
արթնանա վատ ու անարգելի կացութիւնից»: 

«Եվրոպան պիտի օժանդակէ Իտալիոյ թոթովելու իւր վրայեն անի-
րավ լուծերը և լինելու է ինքնիշխան, ազատ, երջանիկ և օգտակար ազգ 
մը աշխարհիս վրա»: Նա հորդորում է «արիասիրտ հայկազուն երիտա-
սարդներին» ՝ գոնե մի պահ խորհել «թշվառ ու տարագիր» ազգի «ցիրու-
ցան վիճակի մասին» ու իտալացիների պայքարից ոգևորված ոտքի ելնել: 
«Ազգը ձեզմէե և միայն ձեզմե կսպասե իր ազատությունը անողորմ բախ-
տին ճիրաններեն՝ որոնց մեջ այժմ կը հեծե և կարեկցություն շարժող 
հայեցվածքով առ ձեզի կը նայի» [21, 44]: 

«Արևմուտք» պարբերականը լինելով Եվրոպայում լույս տեսնող լրա-
գրի, իր գովասանք է հայտնել Իտալիայում տեղի ունեցած իրադարձութ-
յունների կապակցությամբ:  

Ստ. Ոսկանյանն ազատության գաղափարի ջերմ երկրպագու էր, 
ամեն տեսակ բռնության և կամայականության թշնամի: Որպես ազա-
տագրական շարժման ջատագով նա մեծագույն ակնածանքով է պատ-
մում Գարիբալդու հերոսական պայքարի մասին: Ներկայացնելով Իտա-
լիայում ծավալված ազատագարական պայքարը Ստ. Ոսկանյանը հրա-
պարակախոսի ողջ կարողությամբ ընդգծում է իր անհուն սերը Իտալիա-
յի նկատմամբ: 

Սկզբնապես «Արևմուտքի» էջերում հանդիպում ենք Վիկտոր Էմմա-
նուելի ընտանիքի նկարագիրը: Ըստ այդմ Վ. Էմմանուել II-ը ուներ հինգ 
զավակ՝ «Բիէմօնթի իշխանը ծնեալ 1844, մարտի 14ին, Աօսթի դուքսը 
ծնեալ 1845, մայիսի 30ին, Մօնֆերաթի դուքսը ծնեալ 1846, յուլիսի 11ին, 
իշխանուհի Մարի-Թէրեզէ-Լուիզ-Քլօթիլտը ծնեալ 1848, մայիսի 2ին, 
իշխանուհի Մարի-Բի ծնեալ 1847, հեոկտեմբերի 16ին» [22, 31]: 

Այնուհետև նշում է, որ Նապոլեոնը ամուսնանալով Վիկտոր Էմմա-
նուել II աղջկա հետ Իտալիայի ազատության համար իր զորությունը չի 
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խնայի և մասնակցություն կունենա այդ ամենին [23, 98]: 
Թերթում ներկայացվում է լուրեր` պատերազմի սկվելուն պես: 

Նշվում է, որ ֆրանսիական կայսեր խոհեմ քաղաքականությանը իրենց 
հավանությունը կտան ազգային ժողովը և ծերակույտը: Սարդինիայի 
թագավորի խոսքերը նույնպես հիշատակվում են թերթում, որում ասվում 
է. «Զինուորք զէնք առնունք, ահա թշնամին ձեր դէմ է, կը տեսնէք, կը 
ճանչ-նաք զանի ի վաղուստ և որչափ որ վարժ և արի սեպուի, դուք 
անորմէ վար չ’էք մնար … զինւորք զէն առէ՛ք, Ֆրանսա ձեզի հետ է… » 
[24, 77]: 

Թերթի մյուս համարում նշվում է, որ ֆրանսիական տերությունը 
զարմանալի արագությամբ  զինվորներ է ուղարկում Սարդինիա: Թե՛ 
ցամաքով, թե՛ ծովով ուղարկված զորքի թիվը մինչև մայիսի 4-ը 50000-ից 
ա-վելի է: Մի քանի օրվա ընթացքում այդ թիվը կանցնի 100000-ը: 
Ակնհայտ է, որ թվական տվյալները չափազանցված էին թերթում: 
Ստացվող տեղեկություններով թերթը  նշվում է, որ Գարիբալդի զորա-
վարի գունդը բաղկացած է 20000 կամավորից, որը Սարդինիայի, Տոսկա-
նայի, Բարմայի, Մոտենայի բանակների հետ 160000 է կազմում: Իրակա-
նում ի սկզանե Գարիբալդին ուներ 6-8 հազարանոց ջոկատ  [25, 86]: 

Թերթում հրատարակվել է Նապոլեոն կայսեր կոչն ուղղված զինվոր-
ներին և «Ե գումարտակի իտալական բանակին», որից պարզ է դառնում, 
որ մայիսի 12-ին արդեն կայսրը գտնվում է Իտալիայում, ով մեկնելուց 
առաջ երկու մասնավոր հրովարտակով տերության կառավարումը 
հանձնել էր կայսրուհուն և իր հորեղբորը: Թերթում ստացված լուրերի 
հիման վրա հաղորդվում է, որ կայսեր բանակի կազմում 40000 զինվոր կա 
և ութ օրից նրանք առաջ են շարժվելու: Կայսեր կոչում ասվում էր. 
«… Իդալեան ժողովուրդներու ընդունելութիւնը, զոր կ’ընեն իրենց ազա-
տիչներուն, վկայ է որ Կայսրը արդար խնդիր մը պաշտպանելու ձեռք 
զարկաւ: Ապրի՜ կայսրը, ապրի՜ Ֆրանսայ, ապրի՜ Իդալեան անկախու-
թիւնը » [25, 82]: 

Անգլիայից ստացված լուրերի հիման վրա հաղորդվում է, որ վեհա-
փառ թագուհին մասնավոր հրովարտակով հայտնել է Իտալիայի պատե-
րազմում իր չեզոքության մասին: 

«Արեւմուտք» թերթը հաղորդում է, որ մայիսի 30-ին Վիկտոր Էմա-
նուել թագավորը հարձակվեց Բալեսթրոյի վրա, որտեղ նրանք կարո-
ղանում են հաջողության հասնել և ավստրիական զորքին իր դիրքերը ետ 
շպրտել: Վիկտոր Էմանուել թագավորի զորքերը գերի են վերցնում 1000 



 

333 

հոգու և 3 թնդանոթ: Թերթը ներկայացնում է նաև Վիկտոր Էմանուել 
թագավորի խոսքերը ուղղված իր զինվորներին հաղթական ճակատա-
մարտից հետո. «Այսօր նոր և փառաւոր ռազմ մը նոր յաղթութիւն մը 
նշանակեց … Զինուորք, յարատեւութիւն այսպիսի վսեմ ընթացքի մէջ. մի 
փոխուիք և ես ձեզի կապահովցնեմ որ երկնաւոր Տէրը պիտի պսակէ ձեր 
գործը զոր արիաբար ըսկսաք»: 

Այնուհետև թերթը ներկայացնում է Գարիբալդու կամավորների 
ունեցած հաջողությունները, որով Վալթելինա նահանգում հաստատվեց 
Վիկտոր Էմանուելի իշխանությունը և Լոմբարդիայի այս կողմն ազատ-
վեց Ավստրիայի տիրապետությունից [26, 92-93]: 

«Արեւմուտք» թերթը իր համարում ներկայացնում է «Անցք Թեսենի և 
Պատերազմ Մաժենթաի» պաշտոնական օրագրից  ստացված տեղեկու-
թյունները: Նրանում հաղորդվում է, որ կայսրը թշնամուն խաբելու նպա-
տակով իր հիմնական ուժերը որոշեց կենտրոնացնել ձախ թևում, իսկ աջ 
թև ուղարկեց որոշակի  քանակությամբ զորք՝ փորձելով ստեղծել տպա-
վորություն թե այդ հարվածով է ծրագրում հարձակումը: Հունիսի 4-ին 
դաշնակիցները խոշոր հաղթանակ տարան Մաջենտայի մոտ, որի արդ-
յունքով գրեթե ողջ Լոմբարդիան ազատագրվեց: Ահեղ «պատերազմը» 
տևեց գրեթե ութ ու կես ժամ: Ավստրիացիները տվեցին 20000 սպանված և 
վիրավոր, կորցրեցին 12000 հրացան, 4 թնդանոթ, 2 դրոշակ: Ավստրիացի-
ները Ժյուլե սպարապետի հրամանով նահանջեցին 4 գումարտակով [27, 
99-100]: 

Ուշագրավ է թերթում առկա նամակները՝ գրված Նապոլեոն կայսեր 
կողմից կայսրուհուն, որում նա ներկայացնում է ինչպես Մաջենտայի 
մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում ֆրանսիական բանակի  կորուստ-
ները՝ 5000 սպանված ու վիրավոր և 1 թնդանոթ, և ավստրիական կող-
մինը:  

Հունիսի 12-ով թվագրվող «Մեծ Զօրապետն առ Պաշտօնեայ պատե-
րազմի» հրապարակման մեջ նշվում է հունիսի 8-ին Մարինյան կայանի 
մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտի մասին: Պատերազմը տևեց երեք 
ժամ, որտեղ թշնամին ազդեցիկ դիմադրություն էր ցույց տալիս, բայց ի 
վերջո նահանջեցին թողնելով 1 թնդանոթ և 1000 գերի: Հակառակ կողմից 
50 պաշտոնատար և 800 նզինվոր սպանվեց և վիրավորվեց [27, 98-99]: 

1859 թվականի հունիսի 3-ին Նապոլեոնը դիմելով իտալացիներին 
իր հրապարակման մեջ նշում է, թե ինչո՞ւ է գտնվում Միլանում. «Երբ 
անիրավ Ավստրիան արշավեց Պիեմոնտի վրա՝ որոշեցի ձեռնտու լինել 
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իմ դաշնավոր Սարդինիայի թագավորին: Ֆրանսիայի պատիվը և շահերը 
իմ վրա պարտավորություն են դնում, որ այսպես վարվեմ … » [27, 97]: 

Նապոլեոնի մեկ այլ հրապարակումից, ուղղված կայսրուհուն, 
նշվում է հուլիսի 7-ին Ավստրիայի կայսեր հետ հաստատած զինադա-
դարի մասին, որում նշվում է, որ հետագայում պետք է որոշվի պայման-
ները և տևողությունը [28, 106]: 

«Արեւմուտք» թերթում այլ լրագրերից ստացվող տեղեկություններից 
պարզ է դառնում, որ Պարմայում, Մոդենայում, Տոսկանայում և պապա-
կան պետության մի շարք գավառներում սկսվել են ապստամբություններ: 
Դքսություններից ավստրիական զորքերը դուրս մղվեցին, ստեղծվեցին 
ժամանակավոր կառավարություններ, իսկ պապական լեգատներում՝ 
ժամանակավոր ջոկատներ: Նրանք հանրագրերով դիմեցին Վիկտոր 
Էմանուելին՝ խնդրելով միավորվել Սարդինական թագավորության հետ 
[28, 108]: 

«Արեւմուտք» թերթը տեղեկություններ է հրապարակում «Մոնիթkor» 
լրագրից, ըստ որի Սոլֆերինոյի ճակատամարտից հետո Սարդինիայի 
բանակը տվեց 5525 զոհ, ֆրանսիական կողմը 12000 վիրավոր և սպան-
ված [28, 112]: 

Հուլիսի 8-ին Վիլլաֆրանկում ստորագրվեց զինադադար և կրակը 
դադարեցվեց, որը ստորագրեցին Ֆրանսիայի կողմից մարշալ Վայլեանը 
և Ավստրայի կողմից զորապետ Հեսսը: Այս մասին Նապոլեոն կայսեր 
հրապարակումը տեղ է գտել «Արեւմուտք» թերթում: «Զինադուլ մը 
որոշուեցաւ, յուլիսի 8ին, երկու դիմամարտ կողմերու մէջ և պիտի տևէ 
մինչև գալ օգոստոսի տաս և հինգը … »: 

«Մօնիթkor»-ը հրապարակելով մի հոդված նշում էր, որ չեզոք տե-
րությունները՝ Ռուսիան, Պրուսիան և Անգլիան, ցանկանում էին միաս-
նական միջնորդություն ներկայացնել պատերազմի դադարեցման հա-
մար: Ֆրանսիայի կայսրը արյունահեղությունը դադարեցնելու համար 
որոշեց զինադադար հաստատել, որը ընդունվեց ավստրիական կայսեր 
կողմից: Նրանք Վիլլաֆրանկում միմյանց էին հանդիպել հուլիսի 11-ին 
[29, 113-114]: 

Իրականում ազգային-ազատագրական շարժումը լայն թափ էր 
ստացել և կարող էր հանգեցնել միասնական և անկախ Իտալիայի ստեղծ-
մանը, որը չէր մտնում Նապոլեոն III-ի ծրագրերի մեջ: Նա մտածում էր, 
որ հաղթանակների շնորհիվ կարող է Ավստրիայից իրեն ձեռնտու զի-
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ջումներ ստանալ, ուստի շտապեց իր դաշնակցի թիկունքում ավարտել 
պատերազմը: 

Ավստրիան Լոմբարդիան զիջում էր Ֆրանսիային, որն իր հերթին 
այն նվիրում էր Պիեմոնտի թագավորին: Վենետիկը մնում էր Ավստրիայի 
տիրապետության տակ, Տոսկանայի և Մուդենայի դքսերը վերադառնալու 
էին իրենց գահերին [29, 114]: 

«Արեւմուտք» թերթն իր համարներից մեկում նշում է, որ պատերազ-
մի սկսվելուն պես թերթը տերությունից խնդրեց քաղաքական մանր լու-
րեր տալ և պաշտոնական գրվածքներ ներկայացնել: Հաշտության կնքու-
մից հետո դադարեց նաև այս թերթին տրված արտոնությունը [30, 121-
122]: 

Այս պարբերականի հրատարակած նյութերից ակնհայտ է դառնում, 
որ խմբագիրը կոչ էր անում հետևել իտալական ժողովրդի օրինակին և 
հույս էր փայփայում այս իրադարձությունների ներկայացմամբ հայ 
ժողովրդի շրջանում ազատագրական գաղափարներ տարածել: 

Այսպես կարելի է հստակ կերպով արձանագրել, որ XIX դարում 
Իտալիայում ծավալված իրադարձությունները, մասնավորապես նրա 
միավորման համար տեղի ունեցող պայքարը, մանրամասն ուշադրութ-
յան է արժանացել հայ պարբերական մամուլի նաև դեմոկրատական հո-
սանքում: 

Դեմոկրատական հոսանքի պարբերականներից «Արևելյան մա-
մուլը» խմբագիր Մ. Մամուրյանի գլխավորությամբ Իտալիայի միավոր-
ման համար սկսված պայքարը ներկայացնելով իր ընթերցողի ուշադ-
րությանը՝ հույս ուներ այդպիսի պայքար, այդպիսի երևելի գործիչներ 
տեսնել նաև հայ ժողովրդի շարքերում: 

«Ծաղիկ» թերթը խմբագիր Չիլինկիրյանի գլխավորությամբ իր 
համակրանքն էր հայտնում Իտալիայում սկսված ազատագրական պայ-
քարի նկատմամբ, որով նպատակ էր հետապնդում հարստահարվող 
ժողովուրդների շրջանում ինքնագիտակցության արթնացմանը նպաս-
տել: 
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периодический, Джузеппе Гарибальди, борьба.    
Так можно четко констатировать, что события, развернувшиеся в Италии 

в XIX веке, в частности, борьба за его объединение, удостоились детального 
внимания и в демократическом потоке армянской периодической прессы. 

В изданиях демократического направления во главе редактором 
М. Мамуряном «Восточная пресса» представляя вниманию своего читателя 
борьбу за объединение Италии, он надеялся увидеть таких видных деятелей и 
в рядах армянского народа.  

Газета «Цахик» во главе с редактором Чилинкиряном выражала свою 
симпатию к начатой в Италии освободительной борьбе, целью которой было 
способствовать пробуждению самосознания среди подавленного народа. 

Запад, будучи газетой, издающейся в Европе, восхваляет эти события, 
желая вдохновить армянский народ той же энергией.  

    
DEMOCRATIC STREAM ON THE UNDEMOCRATIC STREAM ON THE UNDEMOCRATIC STREAM ON THE UNDEMOCRATIC STREAM ON THE UNIFICATION OF ITALYIFICATION OF ITALYIFICATION OF ITALYIFICATION OF ITALY    

Mariam SimonyaMariam SimonyaMariam SimonyaMariam Simonyannnn    
VSU, History, 

MA the 2nd course 
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: Victor Emmanuel II,    unification, Italy, periodical, Giuseppe 
Garibaldi, fighting.    

Thus, it can be clearly stated that the events that unfolded in Italy in the XIX 
century, in particular, the struggle for its unification, received detailed attention in 
the democratic stream of the Armenian periodical press. 

From the periodicals of the democratic stream Eastern Press headed by editor 
M. Mamourian, by presenting to the attention of his readers the struggle for the 
unification of Italy, he hoped to see such prominent figures in the ranks of the 
аrmenian people.   

The newspaper Tsahik, headed by Editor Chilinkiryan, expressed its sympathy 
for the liberation struggle launched in Italy, the purpose of which was to promote 
the awakening of self-consciousness among the depressed people. 

The West being the newspaper published in Europe, praises these events 
wishing to inspire the armenian people with the same energy. 
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ՆԻԿՈՂԱՅՈՍՆԻԿՈՂԱՅՈՍՆԻԿՈՂԱՅՈՍՆԻԿՈՂԱՅՈՍ    ԱԴՈՆՑԸԱԴՈՆՑԸԱԴՈՆՑԸԱԴՈՆՑԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ՀՀՀՀԱՐՑԱՐՑԱՐՑԱՐՑԸԸԸԸ    
    

ՏաթևՏաթևՏաթևՏաթև    ՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյան    
ՎՊՀ, Պատմություն, 

մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.թ., դոցենտ    ԱԱԱԱ. . . . ՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյան    

    
«Ոչ ոք չգիտե` անցքերի թվացյալ անիվը ուր է տանում…» 

Ն.Ադոնց 
 
    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Նիկողայոս Ադոնց, Հայկական հարց, արդիա-

կանություն, պատմագիտություն, գիտական ժառանգություն, Սևրի պայ-
մանագիր 

2021 թվականին լրանում է հայ անվանի պատմաբան, բյուզան-
դագետ, բանասեր, ազգային հասարակական գործիչ, հայրենիքի նվիրյալ 
Նիկողայոս Ադոնցի ծննդյան 150-ամյակը։ Ադոնցի պատմագիտական 
վաստակը բազմաբնույթ է ու հսկայածավալ, նրա թողած գիտական 
ժառանգության արժեքն անգնահատելի է։ Այս բազմաշնորհ գիտնականը 
թողել է շուրջ 130 անուն գիտական աշխատություններ՝ նվիրված հայ 
ժողովրդի ծագումնաբանությանն ու միջնադարյան պատմությանը, գրա-
կանությանը, հայ-բյուզանդական հարաբերություններին, հայ և հունա-
կան բանասիրությանն ու առասպելաբանությանը, կրոնին ու եկեղեցուն։ 
Սակայն ոչ բոլորն են տեղյակ, որ Ն. Ադոնցը եղել է նաև 19-րդ դարի 
վերջերի և 20-րդ դարի սկզբների հայ քաղաքական կյանքի առանցքային 
հիմնախնդրի՝ հայկական հարցի ամենախորազննին ուսումնասիրող-
ներից մեկը: Ավելին, տեսական հետազոտությունից բացի, նա գործնա-
կան մասնակցություն է ունեցել 20-րդ դարի առաջին քառորդին հայկա-
կան հարցի շուրջ հայկական պատվիրակությունների աշխատանքներին: 

Հայկական հարցի վերաբերյալ իր դիտարկումներում Ն. Ադոնցը 
ուրույն գնահատականներ է տվել ինչպես հայկական հարցի ծագմանը, 
բովանդակությանը, նույնպես և նրա լուծման ուղիներին:  

 «Քաղաքական հորիզոնում ուրվագծվող և իրենց լուծմանն սպասող 
բազմաթիվ վիճելի հարցերից առանձնապես հայտնին և բարդը Մերձա-
վոր Արևելքի հարցն է։ Մերձավոր Արևելքը այն կենտրոնն է, որի շուրջ 
պտտվում և բախվում են մեծ տերությունների համաշխարհային շահերը։ 
Որպես այդպիսին այն անկասկածելիորեն դառնում է գլխավոր օղակը 
նպատակի շղթայում՝ համաշխարհային հեգեմոնիայի համար մղվող 
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կոալիցիոն մենամարտում» [2, 34],-այս խոսքերն այնքան արդիական ու 
մերօրյա են, որ ակամայից ուզում ես ասել «գրում է» և ոչ թե «գրում էր» 
Ադոնցը։  

Ն. Ադոնցի ազգային-հասարակական գործունեությունը Հայկական 
հարցի շրջանակներում սկսվում է դեռևս 1912թ.-ին, երբ նա «Հայկական 
խմբակի» կազմում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության 
հանձնարարությունով մեկնում է Կ.Պոլիս։ Նրա հետ միասին Կ.Պոլիս են 
մեկնում նաև Պետական դումայի անդամ Մ. Պապաջանյանը, բժիշկ 
հասարակական գործիչ Հակոբ Զավրյանը, «Հայկական խմբակի» անդամ 
Ս. Տիգրանյանը և այլոք [3 ,11]։ Այստեղ էլ՝ 1913 թ. Հունվարին, Ադոնցը 
գրում է իր առաջին հոդվածն այս հիմնախնդրի վերաբերյալ, որն, 
իրավամբ, հանդիսանում է Ս.Պետերբուրգի «Հայկական խմբակի» երկու 
անդամների՝ Կ.Պոլիս գործուղման հաշվետվությունը: Այն վերնագրված է 
հետևյալ կերպ՝ «Հայկական հարցի շուրջ Թուրքիայում»: Հաշվետվության 
վավերագիրը գտնվել է անվանի պատմաբան Լեոյի արխիվում [4, 197-
214]։ Փաստաթուղթը կարևոր տեղեկություններ է հաղորդում Արևմտյան 
Հա-յաստանում տիրող անմխիթար վիճակի մասին, ինչպես նաև նշվում 
է, թե Հայկական հարցի վերաբերյալ ինչ տեսակետներ են իշխել 
արևմտահայ հասարակական-քաղաքական գործիչների շրջանում, և թե 
ինչպիսի վերաբերմունք են ցուցաբերել հարցի վերաբերյալ՝ Կ.Պոլսում 
եվրոպա-կան մի շարք երկրների դեսպանները։ 

Ապահովության Հանձնաժողովի անդամ պրոֆեսոր Տեր-Հակոբյանի 
և Անգլիայի դեսպան սըր Լաուտերի6 երկխոսությունը մեջբերելով՝ 
Ադոնցը պարզորոշ ցույց է տալիս Անգլիայի կառավարության քամահրա-
կան ու անտարբեր վերաբերմունքը հայերի ու հնարավոր բարեփոխում-
ների անցկացման վերաբերյալ. 

«-Ուրեմն, ինչ է հայերի պահանջը,– հարցնում է դեսպանը։ 
– Կյանքի, պատվի և ունեցվածքի ապահովություն՝ ահա մեր միակ 

ցանկությունը։ 
– Ինչպես Անգլիայում,– ընդհատում է դեսպանը։…Ցավոք սրտի, անգ-

լիական նավերը չեն կարող նավարկել մինչև Վան ու Մուշ,– ասաց դես-
պանը,-և դրա համար էլ ինչ նշանակություն կարող են ունենալ բոլոր այդ 
խոսակցությունները բարեփոխումների մասին, երաշխիքների մասին և 
այլն…[3; 101]»։ 

                                                           
6  Ջերալդ Լոութեր - 1908-1913թթ․Կ․Պոլսում՝ Մ․Բրիտանիայի դեսպան 
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Հոդվածը կարևոր տեղեկություններ է հաղորդում նաև արևմտահայ 
մի շարք գործիչների ու մտավորականների մասին, որոնց ճնշող մեծա-
մասնությունը՝ ինչպես վկայում է վավերագիրը, ունեցել է ռուսական 
կողմնորոշում։ Բավական մանրամասնորեն շարադրված են Գ. Զոհ-
րապի, Մ. Օրմանյանի, Ն. Տաղավարյանի և մյուս հայ գործիչների տեսա-
կետները Հայկական հարցի և նրա լուծման ուղիների վերաբերյալ։ Ընդ-
հանրացնելով իրենց տպավորություններն արևմտահայության մասին՝ 
փաստաթղթի հեղինակները անվերապահորեն պնդում են. «Այսօր թուր-
քահայերի մեջ ռուսասիրական քաղաքականությունը ժողովրդական 
քաղաքականություն է» [4]։ 

Ադոնցը կազմակերպչական կարևոր դեր է խաղացել 1916 թ. մայիսին 
Պետրոգրադում գումարված հայկական խորհրդաժողովի աշխատանք-
ներում։ 1918 թ.-ին Պետրոգրադյան ամսագրերում տպագրվում են 
պատմագետի մտորումները Հայկական հարցի շուրջ՝ մի քանի հոդված-
ների տեսքով, մասնավորապես՝ «Հայկական հարցի պատմական հիմքը և 
Թուրքիայի անկումը» և «Թուրքիայի անդամահատումը»։ Այս հոդված-
ները հետագայում մաս են կազմել 1920թ.-ին Լոնդոնում հրատարակված 
մի ժողովածուի, որն անգլերենից ռուսերեն է թարգմանել Ջ. Կիրակոս-
յանը՝ 1989 թ.-ին, իսկ վերջինիցս՝ պրոֆ. Ա. Դիլոյանի կատարած հայերեն 
թարգմանությունը լույս տեսավ «Հայկական հարցի լուծման շուրջ» ընդ-
հանուր վերնագրով։ Ադոնցի այս աշխատությունն իր ինքնատիպությամբ 
հանդերձ չափազանց ճանաչողական է։ Հեղինակը, անդրադառնալով 
Հայկական հարցի առաջացման ակունքներին, միաժամանակ անդրա-
դառնում է նաև Օսմանյան կայսրության առաջացմանը, վերելքին ու անկ-
ման պատճառներին։ Ն. Ադոնցը Օսմանյան կայսրության վերելքի գրա-
վական է համարում նրա քրիստոնյա ժողովուրդների՝ դարերի ընթաց-
քում դիզած նյութական հարստությունը, որը սակայն «թուրքերը մսխեցին 
շռայլորեն ու անխոհեմաբար» [2, 52], իսկ Թուրքիայի անկման պատճառը 
նա համարում է քրիստոնյա ժողովուրդների անտեսումն ու հալածան-
քները։ Այդ ազգերի հասարակական և տնտեսական հզոր ներուժն ու 
միտքն օգտագործելու փոխարեն, որը հեղինակը համեմատում է ոսկու 
հետ, Թուրքիայի կառավարող շրջանները բռնեցին կոտորածների ու 
բռնաճնշումների ուղին։  

Վերոնշյալ աշխատություններում Ադոնցը շատ դիպուկ նկարագրում 
է հզոր տերությունների վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ, որն 
այնքան համահունչ է մեր օրերին։ Նա ասում է, որ Թուրքիայով 
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շահագրգռված տերությունների քաղաքականությունը գլխավորապես 
հիմնված է նրանց տնտեսական շահերով։ «Թուրքիան միշտ եղել և այժմ 
էլ մնում է զինվորական վրան՝ որին պահում են տիրանիայի ու 
բռնության ձողերը»,– նշում է Ադոնցը [2, 45]։ Ինչ վերաբերում է Սևրի 
պայմանագրին և նրանից բխող մարտահրավերներին, ապա Ն. Ադոնցն 
այստեղ պարզապես մարգարեանում է. «Վերջին խոսքը պատկանում է մի 
հզոր դեմոկրատիայի պրեզիդենտին։ Նման իրավազորությունը 
խորհրդանշական է։ Հայկական հարցը վաղուց դադարել է սոսկ 
հայկական լինելուց…Հայ ժողովուրդը դեռևս խեղդվում է արյունից և 
անհամբեր սպասում է անկողմնապահ իրավացի վերջնական վճռին մի 
ակտի մասին, որը ստորագրել են դաշնակիցները՝ կանգնած մեկ միլիոն 
նահատակված հայերի դիակ-ների վրա» [2, 33]։ 

Քննելով մեծ տերությունների քաղաքականությունը՝ նա այն համոզ-
մունքն է հայտնում, որ Սևրի պայմանագիրը գործադրվելու ոչ մի երաշ-
խիք չուներ, քանի որ հաղթող երկրներն այն ստորագրել էին երկրում 
իշխանությունը կորցրած կառավարության հետ։ Նա դեռևս Փարիզի 
վեհաժողովից անմիջապես հետո ահազանգեց, որ առաջիկայում հնարա-
վոր է ֆրանս-քեմալական մերձեցում, որի դեպքում հայ ժողովուրդը 
նորից պարտված դուրս կգա։  

«Ադոնցը 1918-20 թուականներուն զուտ հայագիտական որևէ աշխա-
տանք չէ հրապարակած։ Հեղինակին այդ շրջանի առայժմ յայտնի բոլոր 
հրապարակումները կը վերաբերին Հայկական հարցին եւ սերտ աղերս 
ունին այդ շրջանին իր ծաւալած բուռն ազգային-հասարակական գործու-
նէութեան հետ։ Յովհաննիսեանը7 կենթադրե, որ Ադոնցը մասնակցած է 
31 մարտ 1918-ի Գերմանիոյ յղուած ռուսական կառավարութեան յուշա-
գրի խմբագրման։ Վերջապէս, 1921-ի Դեկտեմբերին, ան նշանակուած է 
Ազգային Պատուիրակութեան խորհրդական»,– 1998 թ.-ին Բեյրութում 
լույս տեսած Ադոնցի երկերի չորսհատորյակի Ա հատորի գրախոսակա-
նում գրում է Արա Սանջյանը [1]։ 

Մեծ հայագետի արխիվում հայտնաբերվել է Փարիզի վեհաժողովում 
հայկական պատվիրակության փոխնախագահ Գաբրիել Նորատունկ-
յանի նամակը՝ ուղղված Ն.Ադոնցին. «Մենք, որ ներկայացնում ենք հայ-
կական պատվիրակությունը, մեծագույն կարիք ունենք էքսպերտների։ 
Թախանձագին խնդրում ենք, եթե հարկ կհամարեք գալ Փարիզ՝ այդ գոր-

                                                           
7   Խոսքը վերաբերում է պրոֆ․Պետրոս Հովհաննիսյանին 
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ծին օգտակար լինելու համար…» [3, 15-17]։ Նա համագործակցում է ոչ 
միայն Ազգային պատվիրակության հետ, կազմելով անհրաժեշտ տեղե-
կագրեր, հուշագրեր Հայաստանի սահմանների, բնակչության կազմի ու 
թվաքանակի վերաբերյալ, այլև Հայաստանի Հանրապետության պատվի-
րակության հետ։ 

Ն.Ադոնցի բեյրության արխիվի հայտնաբերումը 1992թ.-ին պրոֆեսոր 
Պետրոս Հովհաննիսյանի կողմից՝ հնարավորություն տվեց ծանոթանալու 
նաև պատմաբանի՝ Հայկական հարցին նվիրված այլ ուսումնասիրութ-
յունների հետ։ Բացի այդ, Հանրապետության արխիվներից հայտնաբեր-
վեցին և հրատարակվեցին այս խնդրին առնչվող այլ աշխատություններ 
ևս։ Երևանում 1996 թ.-ին լույս տեսավ «Հայկական հարց» խորագրով մի 
գրքույկ, որտեղ զետեղված են գիտնականի՝ տարբեր տարիներին տպա-
գրված 16 հոդվածներ, որոնք խնդրի ուսումնասիրության տեսակետից 
մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Դրանցից են. 

1. «Թուրքահայաստանի մասին դեկրետն ու թուրքական նոտան», 
Новая Жизнь, 1918 թ. մայիս 

2. «Գերմանական պլանները և Հայկական հարցը», հրատարակված՝ 
Международние отнашение հանդեսում 1919 թ.-ին 

3. «Հողային զիջումներ Թուրքիային» գրված 1921 թ.-ի փետրվարին՝ 
Լոնդոնի կոնֆերանսի նախօրյակին 

4. «Հայկական Հարցի ներքին կողմերից մեկը» գրված 1920-ականների 
կեսերին Փարիզում 

5. «Հայկական Հարցը ամերիկյան սենատում» 1928 թ.-ի օգոստոսի 30, 
Փարիզ 

6. «Քրդերի ներթափանցումը Հայաստան» երկրորդ անգամ տպա-
գրված Նյու Յորքի The New Armenia հանդեսում 1922-ին: 

Այս աշխատություններն ընդհանրացնող հիմնական գաղափարն այն 
է, որ Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ մասը կազմող Հայկական հարցի 
լուծման իրավական տերերը հենց մենք ենք՝ հայերս։ Նա քննադատում է 
Անտանտի երկրների և, ընդհանրապես, խոշոր տերությունների քա-
ղաքականությունը Հայկական հարցում, ցույց տալով, որ ոչ մի երկիր՝ այդ 
թվում նաև Ռուսաստանը, անկեղծորեն շահագրգռված չեն այդ հարցի 
լուծման մեջ։ Հայ գործիչների ճակատագրական սխալն այն էր, որ ան-
վերապահորեն հավատում էին նրանց կեղծ խոստումներին և գործում 
անմիաբան։ Իր հոդվածներից մեկում նա Հայաստանը համեմետում է 
«մուրացկանի հետ, որ Եվրոպայից հովանավորություն է աղերսում իր 
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բուն ֆիզիկական գոյության համար» [2, 24]։ Ադոնցը կոչ է անում մոռա-
նալ բոլոր տարաձայնությունները միմյանց միջև և հզոր բռունցք դառնալ՝ 
ապավինելով միայն մեր միասնության ուժին։ Որքան տիպիկ են մեծ 
մտածողի՝ 1920 թ.-ին գրված այս տողերը մեր օրերում, երբ կազմակեր-
պում ենք մարաթոններ ու դրամահավաքներ՝ ակնկալելով համայն 
սփյուռքի օժանդակությունը.«Տխուր փաստ է, որ հայի նյութական և մտա-
վոր հարստությունը, այլ խոսքով նրա բուրժուական դասը հայրենիքից 
դուրս է, սփռված ամենուրեք օտար աշխարհներում։ Հայ ազգ և հայ 
հայրենիք հավասար գաղափարներ չեն։ Մեր հայրենիքն ավելի հետա-
մնաց է քան ազգը։ …Հայրենի հողից դուրս ունենք խոշոր բուրժուազիա, 
որ երբեմնակի տալիս է եվրոպական մեծության ներկայացուցիչ-
ներ։…Քաղաքական պայմանների պատճառով վտարվելով հայրենիքից՝ 
հայ հանճարը հարկադրված թափառել է օտար շահաստաններում և հա-
մաշխարհային հռչակ է վաստակել» [3, 243]։ 

«Հայկական հարցի ներքին կողմերից մեկը» հոդվածում բազմաթիվ 
զուգահեռներ է տարվում հայ և հրեա ժողովուրդների պատմական ճա-
կատագրերի միջև։ Որպես Հայկական հարցի լուծման այլընտրանքային 
տարբերակ, նա առաջարկում է սփյուռքահայերի հանգանակություն-
ներով ստեղծել մի համահայկական դրամագլուխ և ուղղակի հետ գնել 
հայկական հողերը Թուրքիայից։ Հայկական հարցի լուծման նման տար-
բերակի մեջ մի կողմից արտացոլված է Ն. Ադոնցի խորը հիասթափութ-
յունը մեծ տերություններից մյուս կողմից՝ խնդրի լուծման նկատմամբ 
նրա հավատի աստիճանական մարումը: 

Իր քաղաքական կողմնորոշմամբ միտված լինելով դեպի Ռուսաս-
տանը՝ Ադոնցը միաժամանակ չի խորշում նաև պատուհասած աղետների 
համար մեղադրել Ռուսաստանին՝ գտնելով, որ այդ երկրի հայասիրական 
հայտարարությունները լոկ սեփական քաղաքական շահերն իրականաց-
նելու նպատակ են հետապնդել։ Այս առումով բավական է մեջբերել մի 
պատառիկ՝ «Թուրքիայի անդամահատումը» հոդվածից. 

«Ցավալի փաստ է, որ Անգլիան ու Ռուսաստանը, երկու հակառա-
կորդներ Հայաստանի բարձրավանդակում, համակրում էին և ներողամ-
տություն ցուցաբերում թուրքերի քրդասիրական քաղաքականության 
հանդեպ։ Քաջ հայտնի է, որ հայերը միշտ ձգտել են դեպի Ռուսաստանը և 
հուսացել, որ նա կօգնի իրենց ազատվելու թուրքերի լծից ու բռնակա-
լությունից։ Հայերի այս ռուսասիրական միտումը, որն աճել ու զարգացել 
էր դարերի ընթացքում, Անգլիային անհամատեղելի էր թվում Ասիայում 
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ունեցած իր շահագրգռությունների հետ։ Այն ժամանակից, երբ Անգլիան 
եկավ համոզման, որ հայերի ռուսասիրական կոզմնորոշումն անսասա-
նելի է, նա իր աջակցությունն ու համակրանքը տվեց քրդերին…Բայց 
առավել ևս պետք է զարմանալ, որ Ռուսաստանը փոխանակ ամրապնդե-
լու իր դիրքերը այդ երկրում, ընդհակառակը, նմանվեց իր հակառակոր-
դին և նույնպես զարգացրեց քրդասիրական քաղաքականություն։ Ռուս 
քա-ղաքագետները ակնհայտորեն հույս ունեին դրանով զրկել Անգլիային 
քրդերի աջակցությունից։…Նրանց գրքերում ու հոդվածներում Հայաս-
տանը դադարեց գոյություն ունենալուց որպես հայերի հող, այն փոխարի-
նվեց Քուրդիստանով» [2, 95]։  

Հայկական հարցի մեկնաբանման ու միջազգայնացման վերաբերյալ 
պատկառելի գրականություն է ստեղծվել՝ ուսումնասիրություններ, հոդ-
վածներ, վավերագրեր, փաստագրական ու ծանուցողական հրապարա-
կումներ և այլն։ Այս հարցի ուսոմնասիրությունների շրջանակն ավելի 
քան 140-ամյա պատմություն ունի։ Պատմական յուրաքանչյուր դարա-
շրջան Հայկական հարցի մեկնաբանությանը տվյալ ժամանակաշրջանին 
բնորոշ ուղղվածութուն է հաղորդում՝ ընդառաջ գնալով դարի իրողութ-
յուններին։ Այս ամենը քաջ գիտակցելով հանդերձ պետք է փաստել,որ 
Ադոնցի միտքը ժամանակից դուրս է, այն չունի սահմաններ ոչ մի հար-
ցում։ Հայկական հարցի ուսումնասիրության պարագայում ևս նա նույն-
քան արդիական է, որքան 20-րդ-դարի սկզբին։ 
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НИКОГАЙОС АДОНЦНИКОГАЙОС АДОНЦНИКОГАЙОС АДОНЦНИКОГАЙОС АДОНЦ    И И И И АРМЯНСКИЙ ВОПРОСАРМЯНСКИЙ ВОПРОСАРМЯНСКИЙ ВОПРОСАРМЯНСКИЙ ВОПРОС    
    

Татев СтепанянТатев СтепанянТатев СтепанянТатев Степанян    
ВГУ, История, 

Магистратура, 1-ый курс 
 

РРРРезюмеезюмеезюмеезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Никогайос Адонц, Армянское дело, Современность, 

Историография, Научное наследие, Севрский договор 
В 2021 году исполнится 150 лет со дня рождения Никогайоса Адонца, 

выдающегося армянского историка, византийского ученого, филолога, 
общественного деятеля.  

Цель исследования – переоценить исторические заслуги Адонца в 
изучении и освещении армянского вопроса в соответствии с временем и 
требованиями времени, чтобы показать актуальность и своевременность 
исторической мысли великого мыслителя. 

В статье в хронологическом порядке представлены важные этапы 
национальной и общественной деятельности Н. Адонца, касающиеся 
Армянского вопроса, а также общественно-политической деятельности и 
действий Адонца в этом контексте.  

Представлено поездка Адонца в Константинополь в декабре 1912 г. в 
составе Армянской группы в Санкт-Петербурге и его патриотическая 
работа по возобновлению Армянского вопроса.  

Открытие Бейрутского архива Адонца пролило свет на ряд его работ 
по армянскому вопросу. 

Разум Адонта вне времени, он не имеет границ ни в каком вопросе. 
Что касается изучения армянского вопроса, то он так же актуален, как и в 
начале 20 века. 
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SSSSummaryummaryummaryummary    
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: Nikogayos Adonts, Armenian affairs, Modernity, 

Historiography, Scientific heritage, Treaty of Sèvres 
In 2021, the 150th anniversary of the birth of Nikogayos Adonts, an 

outstanding Armenian historian, Byzantine scholar, philologist, public figure, 
will be celebrated. The purpose of the study is to overestimate the historical 
achievements of Adonts in the study and coverage of the Armenian issue in 
accordance with the time and requirements of the time, in order to show the 
relevance and timeliness of the historical thought of the great thinker.  

The article presents in chronological order the important stages of the 
national and social activities of N. Adonts regarding the Armenian issue, as well 
as the socio-political activities and actions of Adonts in this context. The trip of 
Adonts to Constantinople in December 1912 as part of the Armenian group in 
St. Petersburg and his patriotic work on the renewal of the Armenian question 
are presented. The opening of the Beirut archive of Adonts shed light on a 
number of his works on the Armenian issue. 

Adont's mind is timeless; it has no boundaries in any matter. As for the 
study of the Armenian issue, it is as relevant as in the beginning of the 20th 
century. 
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ՓՈՔՐՓՈՔՐՓՈՔՐՓՈՔՐ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆ    ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ    ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ՝    
ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՆԵՐԱՌԱԿԱՆՆԵՐԱՌԱԿԱՆՆԵՐԱՌԱԿԱՆ    ՏՆՏԵՍԱՏՆՏԵՍԱՏՆՏԵՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆԿԱՆԿԱՆԿԱՆ    ԱՃԻԱՃԻԱՃԻԱՃԻ    ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԱԽԱԴՐՅԱԼ    

    
ԱլլաԱլլաԱլլաԱլլա        ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    

ԳՊՀ,  Ֆինանսներ, 4-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ ՍՍՍՍ....    ԱմիրխանյանԱմիրխանյանԱմիրխանյանԱմիրխանյան 

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն, պետա-

կան աջակցություն, սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներ, զարգացման 
միտումներ, հեռանկարներ 

Փոքր և միջին ձեռնարկությունները /ՓՄՁ/ հանդիսանում են յուրա-
քանչյուր երկրի սոցիալական և տնտեսական կայունությունն ապահովող 
հիմնական երաշխիքներից, և այս տեսնակյունից վերջիններիս զարգաց-
մանը նպաստող խթաններն ու միջոցառումները մշտապես գտնվում են 
իրավասու մարմինների ուշադրության կենտրոնում:ՓՄՁ ոլորտի հիմնա-
խնդիրների բամագործոն ուսումնասիրությունը և համապատասխան լու-
ծումների առաջարկումն ու իրականացումը արդի պայմաններում հան-
դիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքակա-
նության առանցքային ուղղություններից /ոչ թե օղակներից/ մեկը: 

Հետազոտության շրջանակներում քննարկվել են փոքր և միջին ձեռ-
նարկությունների սուբյեկտների դասակարգման չափանիշները, ձեռնար-
կությունների տեղաբաշխումը ՀՀ տարածքում, ներկայացվել են ոլորտա-
յին հիմնախնդիրներն ու զարգացման խոչընդոտները, ինչպես նաև առա-
ջարկվել են համապատասխան միջոցառումներ վերջիններիս բացասա-
կան ազդեցությունը մեղմացնելու և զարգացում ապահովելու նպատա-
կով: 

Արդի պայմաններում փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգա-
ցումը պետությունների սոցիալական և տնտեսական զարգացման 
կարևոր երաշխիքներից է։ 

Եվրոպական երկրներում ՓՄՁ-ները կարողանում են ապահովել աշ-
խատատեղերի ավելի քան 2/3-ը, իսկ ՀՆԱ-ի՝ 40-60 տոկոս1: ՓՄՁ-ների 
զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը և բարեփո-
խումների իրականացումը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ 
լուծելով ՓՄՁ ոլորտում առկա հիմնախնդիրներն ու խոչընդոտները, 

                                                           
1 Տե՛ս Հարությունյան Դ., Գործարարության ծավալման տնտեսական 

խթանները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, «Արեգ », 2007, էջ 64։ 
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միաժամանակ իրենց լուծումներն են ստանում պետության առջև ծառա-
ցած մի շարք այլ հիմնախնդիրներ, այդ թվում՝ զբաղվածության բավա-
րար մակարդակի ապահովումը, սոցիալական խնդիրների լուծումը, առ-
կա ռեսուրսների օպտիմալ և արդյունավետ օգտագործումը, մուտքը դե-
պի համաշխարհային շուկա, կենսամակարդակի բարձրացումը և այլն: 

Թեմայի արդիականությունը կայանում է նաև նրանում, որ ՓՄՁ-ն, 
ունենալով մի շարք առանձնահատկություններ, այդ թվում՝ այն, որ խո-
շոր ներդրումներ չեն պահանջվում և կարճաժամկետում հնարավոր է ա-
պահովել բավարար շահույթ ձեռնարկության կայունության պահպան-
ման տեսանկյունից, վերջիններս նպաստում են ազգային տնտեսության 
մրցունակության բարձրացմանը: 

Իրականացված հետազոտության հիմնական նպատակն է ուսումնա-
սիրել փոքր և միջին ձեռնարկությունների հիմնախնդիրներն ու զարգաց-
ման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև 
գնահատել ՀՀ մրցակցային դիրքը աշխարհի զարգացած և զարգացող 
երկրների շարքում: Հետազոտության օբյեկտը Հայաստանի Հանրապե-
տության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտն է: 

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում փոքր ու 
միջին ձեռնարկությունները տնտեսական համակարգի անբաժան մասն 
են կազմում, և այս ենթատեքստում կարևոր է ճշգրիտ պատկերացում 
ունենալ ձեռնարկությունների տեսակների, գործունեության ոլորտների 
վերաբերյալ:  

‹‹Ձեռնարկատիրական գործունեություն››, ‹‹գործարարություն›› հաս-
կացությունները տարբեր ժամանակահատվածներում մշտապես գտնվել 
են տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում: Այնուամենայնիվ, 
ՓՄՁ-ների համընդհանուր սահմանում առ այսօր չկա2, քանի որ տարբեր 
երկրներում սահմանումները տրվում են օրենսդրական ակտերին համա-
պատասխան, սակայն ընդհանուր առմամբ բոլոր երկրներում ընդունելի է 
ձեռնարկությունները դասակարգել փոքր, միջին և խոշոր խմբերի, չնա-
յած, որ այս դասակարգման մեջ ևս կան տարբերություններ՝ կապված 
ընտրված չափանիշների հետ: 2005 թվականի հունվարի 1-ին Եվրոպա-
կան հանձնաժողովը սահմանել է միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություն-
ների դասակարգումը հետևյալ չափանիշներով՝ 

                                                           
2 Տե՛ս Ավագյան Ռ., Փոքր բիզնեսի էության առանձնացման չափանիշները, 

Երևան, 2009, էջ 59: 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111        
ՓոքրՓոքրՓոքրՓոքր    ևևևև    միջինմիջինմիջինմիջին    ձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկությունների    դասակարգումը՝դասակարգումը՝դասակարգումը՝դասակարգումը՝    ըստըստըստըստ    եվրոպականեվրոպականեվրոպականեվրոպական    

հանձնաժողովիհանձնաժողովիհանձնաժողովիհանձնաժողովի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված    չափանիշներիչափանիշներիչափանիշներիչափանիշների3333    
    

ԸնկերությունըԸնկերությունըԸնկերությունըԸնկերությունը    
կատեգորիայումկատեգորիայումկատեգորիայումկատեգորիայում    

ԱշխաԱշխաԱշխաԱշխատողներիտողներիտողներիտողների    թիվըթիվըթիվըթիվը    ՇրջանառությունըՇրջանառությունըՇրջանառությունըՇրջանառությունը    

Միկրո <10 ≤ 2մլն եվրո 
Փոքր <50 ≤ 10մլն եվրո 
Միջին <250 ≤50մլն եվրո 

 
Այս ցուցանիշներով դասակարգումը հիմնականում պահպանվում է 

շատ երկրների կողմից, սակայն կան երկրներ, որտեղ կախված տարբեր 
առանձնահատկություններից, ընդունված է դասակարգման այլ եղանակ: 
Օրինակ` Չինաստանի Հանրապետությունում ձեռնարկությունների դա-
սակարգումը տրվում է հիմք ընդունելով գործունեության ոլորտը, եթե 
ձեռնարկությունը մատուցում է օրինակ ծրագրային ապահովման ծառա-
յություններ, որպեսզի այն համարվի ՓՄՁ նրա աշխատողների թվաքա-
նակը չպետք է գերազանցի 300-ը4:  

Ընդհանուր առմամբ «Փոքր բիզնես» “small business” տերմինը տարա-
ծում է ստացել միայն անգլիախոս երկրներում։ Մնացած արևմտաեվրո-
պական երկրներում և Ճապոնիայում ավելի հաճախ օգտագործում են 
«փոքր և միջին ձեռնարկություններ» “Small and Medium Enterprises”, իսկ 
Հնդկաստանում և մի շարք ասիական երկրներում «Փոքր չափի արդյու-
նաբերություն» “Small Scale Industry” տերմինները, որոնք ըստ էության 
ունեն միևնույն նշանակությունը։ Վերոհիշյալ տերմինները տարբեր 
երկրներում սահմանվում են տարբեր չափորոշիչներով, այսպես օրինակ 
ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում ՓՄՁ-ներում աշխատողների առավելագույն 
թիվն է ոչ ավել քան 500, Ճապոնիայում` 300, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, 
Մեծ Բրիտանիայում, Դանիայում, Լեհաստանում և Հունաստանում ար-
դեն իսկ կիրառվում են 2005թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ուժի մեջ մտած 
Եվրամիության չափորոշիչները` որի համաձայն փոքր և միջին ձեռնար-
կություններին վերագրում են այն կազմակերպությունները, որոնցում աշ-
խատողների թիվը մինչև 250 մարդ է։ Աշխատողների թվաքանակի հետ 
մեկտեղ նշված գրեթե բոլոր երկրներում կիրառվում են նաև լրացուցիչ 

                                                           
3Տե՛ս Гурьянов Павел Алексеевич, критерии определения размеров малого и 

среднего бизнеса, 2011, стр. 3: 
4 Տե՛ս https://hy.unitinal.com/  
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չափորոշիչներ, ինչպես օրինակ տարեկան շրջանառությունը, հիմնական 
միջոցների մեծությունը, ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը։ Այսպես, 
օրինակ տարեկան շրջանառության ցուցանիշը Ռուսաստանի Դաշնութ-
յունում սահմանվում է մինչև 27.34 մլն եվրո, Գերմանիայում` 50 մլն եվրո։ 
ԱՄՆ-ում ՓՄՁ սուբյեկտների տարեկան շրջանառության առավելագույն 
շեմը սահմանվում է ըստ առանձին ոլորտների` առևտրի և ծառայութ-
յունների ոլորտի համար սահմանվելով մինչև 6.5 մլն ԱՄՆ դոլար, ար-
տադրության ոլորտում` 31 մլն ԱՄՆ դոլար։ Սինգապուրում, որպես ՓՄՁ 
լրացուցիչ չափորոշիչ կիրառվում է ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը` 
սահմանվելով մինչև 15 մլն ԱՄՆ դոլար5։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռնարկությունների սուբյեկ-
տների դասակարգումը ամրագրված է Ազգային Ժողովի կողմից 2000 
թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդունած Փոքր և միջին ձեռնարկատի-
րության պետական աջակցության մասին օրենքում, համաձայն որի ՓՄՁ 
սուբյեկտների դասակարգումը ներկայացվում է միայն աշխատողների 
թվաքանակի հիման վրա։ Նման չափորոշիչների կիրառումը բխել է այն 
ժամանակ ՀՀ տնտեսության տարբեր ճյուղերի և բնագավառների զար-
գացման մակարդակից և ընդհանուր առմամբ երկրում ձևավորված 
տնտեսական իրավիճակից։ Արդի պայմաններում դասակարգումը ունի 
հետևյալն է՝ 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2222        
ՀՀՀՀՀՀՀՀ----ումումումում    փոքրփոքրփոքրփոքր    ևևևև    միջինմիջինմիջինմիջին    ձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկությունների    դասակարգումը՝դասակարգումը՝դասակարգումը՝դասակարգումը՝    ըստըստըստըստ    ՓոքրՓոքրՓոքրՓոքր    ևևևև    միջինմիջինմիջինմիջին    

ձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրության    պետականպետականպետականպետական    աջակցությանաջակցությանաջակցությանաջակցության    մասինմասինմասինմասին    օրենքիօրենքիօրենքիօրենքի6666    
    

ԸնկեԸնկեԸնկեԸնկերությունըրությունըրությունըրությունը    
կատեգորիայումկատեգորիայումկատեգորիայումկատեգորիայում    

ԱշխատողներիԱշխատողներիԱշխատողներիԱշխատողների    
թիվըթիվըթիվըթիվը    ((((մարդմարդմարդմարդ))))    

ՆախորդՆախորդՆախորդՆախորդ    տարվատարվատարվատարվա    գործունեությունիցգործունեությունիցգործունեությունիցգործունեությունից    
ստացվածստացվածստացվածստացված    հասույթըհասույթըհասույթըհասույթը    կամկամկամկամ    ակտիվներիակտիվներիակտիվներիակտիվների    
հաշվեկշռայինհաշվեկշռայինհաշվեկշռայինհաշվեկշռային    արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    ((((մլնմլնմլնմլն    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    դրամդրամդրամդրամ))))    

Գերփոքր <10 <100 
Փոքր <50 <500 
Միջին <250 <1500 կամ <1000 
 

                                                           
5 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

պետական աջակցության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
Կառավարության 2009 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և 
գերակա խնդիրները հաստատելու մասին N 40-Ն որոշում, էջ 3: 

6 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
պետական աջակցության մասին օրենքը՝ ընդունված 2000 թվականի դեկտեմբերի 
5-ին, հոդված 2: 
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Ձեռնարկատիրական գործունեությունը աշխարհի բոլոր երկրներում 
ընդունված է համարել որպես տնտեսության շարժիչ ուժ, քանի որ վեր-
ջինիս վրա են հենվում ֆինանսական համակարգը, հարկերի հավաքա-
գրման և եկամուտների ձևավորման գործառույթը: Իսկ ձեռնարկատի-
րության զարգացման համար, որպես հիմք հանդես են գալիս փոքր և մի-
ջին ձեռնարկությունները, սակայն միշտ չէ, որ վերջիններս օժտված են 
լինում բացառապես առավելություններով և երբեմն նույնիսկ առկա 
թերությունների պատճառով ի հայտ են գալիս բազմաթիվ բացասական 
հետևանքներ: Այդպիսի թերությունների շարքին կարելի է դասել օրինակ 
ֆինանսական ռեսուրսների սահմանափակ հասանելիությունը, մրցակ-
ցային կոշտ պայմանները խոշոր ձեռնարկությունների հետ, հատկապես 
այն դեպքում, երբ շուկայում նկատելի է մենաշնորհային գործունեութ-
յունը:  

Հետազոտությունը իրականացնելիս՝ հիմք են ընդունվել ձեռնարկա-
տիրական գործունեության, փոքր և միջին ձեռնարկությունների սուբյեկ-
տների դասակարգման, հիմնախնդիրների վերաբերյալ հայ և արտասահ-
մանյան հեղինակների հետազոտություններն ու գիտական աշխատութ-
յունները, ՀՀ օրենսդիր և գործադիր մարմինների, միջազգային կառույց-
ների կողմից ընդունված իրավական նորմերն ու տարեկան հաշվետվու-
թյունները: Հետազոտության իրականացման ընթացքում որպես տեղե-
կատվական աղբյուր են ընդունվել ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի, ՓՄՁ 
զարգացման ազգային կենտրոնի, ՓՄՁ համագործակցության ասոցիա-
ցիայի կողմից հրապարակված տվյալները: Ուսումնասիրության ընթաց-
քում կիրառվել են վիճակագրական վերլուծության, համեմատական վեր-
լուծության մեթոդները, որոնց միջոցով ներկայացվել է ՀՀ ՓՄՁ ոլորտի 
զարգացման շարժընթացը /դինամիկան/ և վերջին տարիների պատ-
կերը: 

ՎերլուծությունՎերլուծությունՎերլուծությունՎերլուծություն    
Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռնարկությունների ճնշող 

մեծամասնությունը կազմում եմ ՓՄՁ-ները: Մասնավորապես, 2018 թվա-
կանի ընթացքում տնտեսական գործունեություն իրականացրած տնտես-
վարողների ընդհանուր քանակը կազմել է 68780, ընդ որում միայն 126 
ձեռնարկություններն են դասվել խոշորների շարքին: Տնտեսվարողների 
քանակական պատկերը՝ ըստ ձեռնարկությունների դասակարգման սուբ-
յեկտների, ունեցել է հետևյալ տեսքը. 
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ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    1. 2018 1. 2018 1. 2018 1. 2018 թվականիթվականիթվականիթվականի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունում    

գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեություն    իրականացրածիրականացրածիրականացրածիրականացրած    տնտեսվարողներիտնտեսվարողներիտնտեսվարողներիտնտեսվարողների    քանակըքանակըքանակըքանակը՝՝՝՝        
ըստըստըստըստ    ՓՄՁՓՄՁՓՄՁՓՄՁ    սուբյեկտներիսուբյեկտներիսուբյեկտներիսուբյեկտների    դասակարգմանդասակարգմանդասակարգմանդասակարգման7777    

 
Հաշվի առնելով նաև ձեռնարկությունների գործունեության ոլորտ-

ները նշենք, որ առաջատար ոլորտ է համարվում մեծածախ և մանրածախ 
առևտուրը, որտեղ զբաղված է տնտեսվարողների գրեթե 2/3-ը կամ 44093 
ՓՄՁ, իսկ ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է ջրամատակարարման, 
թափոնների կառավարման և վերամշակման ոլորտում՝ ընդամենը 83 
տնտեսվարող սուբյեկտ: Հաշվի առնելով միջազգային փորձը, նշենք, որ 
այս ցուցանիշը բավականին բացասական է, քանի որ կան մի շարք 
պետություններ, որոնք համաշխարհային տնտեսությունում մեծ հաջո-
ղություններ են գրանցել հենց թափոնների արդյունավետ կառավարման 
և վերամշակման արդյունքում: Ասվածի վառ օրինակ կարող է հանդի-
սանալ Չինաստանում գործող ‹‹Nine Dragons Paper›› ընկերությունը, որը 
թափոնների վերամշակման արդյունքում արտադրում է արկղեր, որոնք 
հետագայում օգտագործվում են երկրից ապրանքներ արտահանելու հա-
մար8: 

                                                           
7 Տե՛ս փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությու-

նում, վիճակագրական տեղեկագիր, Երևան, 2019 էջ 10: 
8 Տե՛ս http://www.ndpaper.com/en/global/home.php- Nine Dragons Paper ընկերու-

թյան պաշտոնական կայքէջ: 
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ՓՄՁ ոլորտի գործունեության մասին ամբողջական պատկերացում 
կազմելու նպատակով կարևորվում է նաև նրանց տեղաբաշխվածութ-
յունը ՀՀ տարածքում: Մասնավորապես, 2019 թվականի պաշտոնական 
տվյալներով 2018 թվականի ընթացքում գործունեություն ծավալած սուբ-
յեկտների տեղաբաշխվածությունը հանրապետության տարածքում ունե-
ցել է հետևյալ տեսքը՝ 

 

 
ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    2. 2018 2. 2018 2. 2018 2. 2018 թվականիթվականիթվականիթվականի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունում    

գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեություն    իրականացրածիրականացրածիրականացրածիրականացրած    տնտեսվարողներիտնտեսվարողներիտնտեսվարողներիտնտեսվարողների    քանակըքանակըքանակըքանակը՝՝՝՝        
ըստըստըստըստ    մարզերիմարզերիմարզերիմարզերի    ևևևև    ԵրևանԵրևանԵրևանԵրևան    քաղաքիքաղաքիքաղաքիքաղաքի9 

 
Ինչպես ակնհայտ է գծապատկերից, ՓՄՁ-ների կեսից ավելին՝ գրեթե 

52%-ը գործունեություն են ծավալել Երևան քաղաքում, որտեղ ՓՄՁ-ի 
խտությունը 1000 բնակչի հաշվով կազմել է 39, այն դեպքում, երբ մարզե-
րում նույն ցուցանիշը միջինացված ներկայացվում է 1000 բնակչի հաշվով 
18 ձեռնարկություն: Երևանից դուրս տեղակայված ձեռնարկությունների 
քանակով առաջատար դիրք է գրավում Կոտայքի մարզը, որտեղ ՓՄՁ 
սուբյեկտների քանակը ընդհանուրի կազմում եղել է 8 տոկոս կամ 5901 
ձեռնարկություն, իսկ ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է Վայոց Ձորի 
մարզում՝ 1228 ձեռնարկություն: 

Տնտեսության մեջ ՓՄՁ ոլորտի դերն ու նշանակությունը ճշգրիտ 

                                                           
9 Տե՛ս փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությու-

նում, վիճակագրական տեղեկագիր, Երևան, 2019 էջ 14: 
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գնահատելու առումով կարևորվում է նաև համեմատական վերլուծութ-
յան իրականացումը համեմատաբար համադրելի բնակչության թվաքա-
նակ ունեցող երկրների և Հայաստանի Հանրապետության միջև: Վեր-
լուծություն իրականացնելիս՝ որպես ուսումնասիրվող երկրներ ընտրվել 
են Հայաստանը, Ալբանիան, Սլովենիան, Լատվիան և Լիտվան: Նկա-
տենք, որ այս երկրներում բնակչության թիվը 2018 թվականի դրությամբ 
տատանվել է 1.93-2.95 մլն-ի միջակայքում, իսկ նույն ժամանակահատ-
վածի դրությամբ ՓՄՁ-ների թվաքանակը կազմել է 68780-183552: Նշենք, 
որ այս տեսանկյունից ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է ՀՀ-ում, իսկ 
ամենաբարձրը՝ Լիտվայում: Ուսումնասիրվող երկրների ՓՄՁ ոլորտների 
միջև զուգահեռներ ացկացնելու համար հաշվարկվել են ՓՄՁ-ների տե-
ղաբաշխվածության խտությունները վերոնշյալ երկրներում՝  

 

 
ԳծապատկեԳծապատկեԳծապատկեԳծապատկերրրր    3. 2018 3. 2018 3. 2018 3. 2018 թվականիթվականիթվականիթվականի    դրությամբդրությամբդրությամբդրությամբ    ՓՄՁՓՄՁՓՄՁՓՄՁ----ներիներիներիների    խտությունըխտությունըխտությունըխտությունը    

1000 1000 1000 1000 բնակչիբնակչիբնակչիբնակչի    հաշվովհաշվովհաշվովհաշվով10101010 
 

                                                           
10 Տե՛ս www.worldbank.org–Համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայքէջ: 
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Ինչպես նկատում ենք, գծապատկեր 3-ում Հայաստանի Հանրա-
պետությունում 2018 թվականի դրությամբ ՓՄՁ-ների խտությունը 1000 
բնակչի հաշվով եղել է ամենացածրը, այն դեպքում, երբ ՀՀ բնակչության 
թիվը ուսումնասիրվող երկրների կազմում եղել է ամենամեծը, իսկ ամե-
նաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Սլովենիայում՝ 1000 բնակչի հաշվով 
կազմելով գրեթե 69 ձեռնարկություն:  

ՄյուսՄյուսՄյուսՄյուս    կարևորկարևորկարևորկարևոր    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեություն    իրակաիրակաիրակաիրակա----
նացնացնացնացրածրածրածրած    տնտեսավարողներիտնտեսավարողներիտնտեսավարողներիտնտեսավարողների    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    արտադրվածարտադրվածարտադրվածարտադրված    ապրանքնապրանքնապրանքնապրանքներիերիերիերի    ուուուու    
մատուցվածմատուցվածմատուցվածմատուցված    ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների    ծավալծավալծավալծավալնննն    էէէէ    ((((շրջանառությունըշրջանառությունըշրջանառությունըշրջանառությունը),),),),    որըորըորըորը    2018201820182018    
թվականիթվականիթվականիթվականի    դրությամբդրությամբդրությամբդրությամբ    կազմելկազմելկազմելկազմել    էէէէ    6197437.16197437.16197437.16197437.1    մլնմլնմլնմլն    դրամդրամդրամդրամ,,,,    ընդընդընդընդ    որումորումորումորում՝՝՝՝    
շրջանառությանշրջանառությանշրջանառությանշրջանառության    1/31/31/31/3----ըըըը    ապահովումապահովումապահովումապահովում    ենենենեն    մեծածախմեծածախմեծածախմեծածախ    ուուուու    մանրածախմանրածախմանրածախմանրածախ    
առևտուրըառևտուրըառևտուրըառևտուրը    ևևևև    ավտոմեքենաներիավտոմեքենաներիավտոմեքենաներիավտոմեքենաների,,,,    մոտոցիկլներիմոտոցիկլներիմոտոցիկլներիմոտոցիկլների    վերանորոգումըվերանորոգումըվերանորոգումըվերանորոգումը::::    ՆշենքՆշենքՆշենքՆշենք    
նաևնաևնաևնաև,,,,    որորորոր    նույննույննույննույն    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    2017201720172017    թվաթվաթվաթվա----կանիկանիկանիկանի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    կազմելկազմելկազմելկազմել    էէէէ    5609126.35609126.35609126.35609126.3    
մլնմլնմլնմլն    դրամդրամդրամդրամ,,,,    այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն    գրանցվելգրանցվելգրանցվելգրանցվել    էէէէ    ավելիավելիավելիավելի    քանքանքանքան    10101010    տոկոստոկոստոկոստոկոս    աճաճաճաճ,,,,    ինչըինչըինչըինչը    
միաժամանակմիաժամանակմիաժամանակմիաժամանակ    պայմանավորվածպայմանավորվածպայմանավորվածպայմանավորված    էէէէ    և՛և՛և՛և՛    տնտեսվարողտնտեսվարողտնտեսվարողտնտեսվարող    սուբյեկտներիսուբյեկտներիսուբյեկտներիսուբյեկտների    
քանակականքանակականքանակականքանակական    աճովաճովաճովաճով,,,,    և՛և՛և՛և՛    նախկինումնախկինումնախկինումնախկինում    ստվերայինստվերայինստվերայինստվերային    գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեություն    
ծավալածծավալածծավալածծավալած    ձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկությունների    հայտնաբերհայտնաբերհայտնաբերհայտնաբերմամբմամբմամբմամբ::::        

ԻնչպեսԻնչպեսԻնչպեսԻնչպես    արդենարդենարդենարդեն    նշվելնշվելնշվելնշվել    էէէէ,,,,    փոքրփոքրփոքրփոքր    ևևևև    միջինմիջինմիջինմիջին    ձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրությանձեռնարկատիրության    ոլորտըոլորտըոլորտըոլորտը    
նպաստումնպաստումնպաստումնպաստում    էէէէ    նաևնաևնաևնաև    զբաղվածությանզբաղվածությանզբաղվածությանզբաղվածության    բավարարբավարարբավարարբավարար    մակարդակիմակարդակիմակարդակիմակարդակի    
ապահովմանըապահովմանըապահովմանըապահովմանը։։։։    ԱյսԱյսԱյսԱյս    համատեքստումհամատեքստումհամատեքստումհամատեքստում    կարևորենքկարևորենքկարևորենքկարևորենք    վարձուվարձուվարձուվարձու    աշխատողներիաշխատողներիաշխատողներիաշխատողների    
ընդգրկվածութընդգրկվածութընդգրկվածութընդգրկվածութ----յունըյունըյունըյունը    ՓՄՁՓՄՁՓՄՁՓՄՁ----ներումներումներումներում    ևևևև    նրանցնրանցնրանցնրանց    տեղաբաշխվածությունըտեղաբաշխվածությունըտեղաբաշխվածությունըտեղաբաշխվածությունը    
հանրապետությանհանրապետությանհանրապետությանհանրապետության    ողջողջողջողջ    տարածքոտարածքոտարածքոտարածքումւմւմւմ::::    2018201820182018    թվականիթվականիթվականիթվականի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    
տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    գործունեութգործունեութգործունեութգործունեութ----յունյունյունյուն    իրականացրածիրականացրածիրականացրածիրականացրած    սուբյեկտներիսուբյեկտներիսուբյեկտներիսուբյեկտների    վարձուվարձուվարձուվարձու    
աշխատողներիաշխատողներիաշխատողներիաշխատողների    թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը    կազմելկազմելկազմելկազմել    էէէէ    312005,312005,312005,312005,    ևևևև    ակնհայտակնհայտակնհայտակնհայտ    էէէէ,,,,    որորորոր    վարձուվարձուվարձուվարձու    
աշխատողներիաշխատողներիաշխատողներիաշխատողների    կեսիցկեսիցկեսիցկեսից    ավելինավելինավելինավելին    գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեություն    ենենենեն    ծավալումծավալումծավալումծավալում    ԵրևանԵրևանԵրևանԵրևան    
քաղաքումքաղաքումքաղաքումքաղաքում,,,,    իսկիսկիսկիսկ    զբաղվածությանզբաղվածությանզբաղվածությանզբաղվածության    ամենացածրամենացածրամենացածրամենացածր    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    գգգգրանցվելրանցվելրանցվելրանցվել    էէէէ    
ՎայոցՎայոցՎայոցՎայոց    ՁորիՁորիՁորիՁորի    մարզում՝մարզում՝մարզում՝մարզում՝    2677267726772677    աշխատողաշխատողաշխատողաշխատող::::    ՀամամասնորենՀամամասնորենՀամամասնորենՀամամասնորեն    այսայսայսայս    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    
համադրելիհամադրելիհամադրելիհամադրելի    էէէէ    նախորդ՝նախորդ՝նախորդ՝նախորդ՝    ձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկությունների    տեղաբաշխմանտեղաբաշխմանտեղաբաշխմանտեղաբաշխման    ցուցանիշիցուցանիշիցուցանիշիցուցանիշի    
հետհետհետհետ::::        

ՄիջինՄիջինՄիջինՄիջին    ամսականամսականամսականամսական    աշխատավարձիաշխատավարձիաշխատավարձիաշխատավարձի    հաշվարկմանհաշվարկմանհաշվարկմանհաշվարկման    տեսանկյունիցտեսանկյունիցտեսանկյունիցտեսանկյունից    հահահահա----
մաձայնմաձայնմաձայնմաձայն    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    վիճակագրականվիճակագրականվիճակագրականվիճակագրական    կոմիտեիկոմիտեիկոմիտեիկոմիտեի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    հրապարակվածհրապարակվածհրապարակվածհրապարակված    
տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների    ամենաամենաամենաամենաբարձրբարձրբարձրբարձր    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    գրանցվելգրանցվելգրանցվելգրանցվել    էէէէ    խոշորխոշորխոշորխոշոր    
ձեռնարկություններում՝ձեռնարկություններում՝ձեռնարկություններում՝ձեռնարկություններում՝    կազկազկազկազ----մելովմելովմելովմելով    240616240616240616240616    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    դրամդրամդրամդրամ::::    ՆույնՆույնՆույնՆույն    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    
ըստըստըստըստ    դասակարգմանդասակարգմանդասակարգմանդասակարգման    տեսակներիտեսակներիտեսակներիտեսակների    համապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբարհամապատասխանաբար    ունեցելունեցելունեցելունեցել    էէէէ    
հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    պատկերըպատկերըպատկերըպատկերը....    գերփոքր՝գերփոքր՝գերփոքր՝գերփոքր՝    96057,96057,96057,96057,    փոքր՝փոքր՝փոքր՝փոքր՝    152147,152147,152147,152147,    միջին՝միջին՝միջին՝միջին՝    197050197050197050197050    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    
դրամդրամդրամդրամ::::    ՄիջինՄիջինՄիջինՄիջին    ամսականամսականամսականամսական    աշխատավարձիաշխատավարձիաշխատավարձիաշխատավարձի    ուսումնասիուսումնասիուսումնասիուսումնասիրմանրմանրմանրման    
համատեքստումհամատեքստումհամատեքստումհամատեքստում    կարևորկարևորկարևորկարևոր    էէէէ    ներկայացնելներկայացնելներկայացնելներկայացնել    նաևնաևնաևնաև    վերջինիսվերջինիսվերջինիսվերջինիս    թվայինթվայինթվայինթվային    
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արտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունը    ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության    տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում::::    
ԱմենաբարձրԱմենաբարձրԱմենաբարձրԱմենաբարձր    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    գրանցվելգրանցվելգրանցվելգրանցվել    էէէէ    ՍյունիքիՍյունիքիՍյունիքիՍյունիքի    մարզում՝մարզում՝մարզում՝մարզում՝    324937324937324937324937    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    դրամդրամդրամդրամ,,,,    
այսայսայսայս    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    պայմանավորվածպայմանավորվածպայմանավորվածպայմանավորված    էէէէ    այնայնայնայն    հանգամանքովհանգամանքովհանգամանքովհանգամանքով,,,,    որորորոր    ՍյունիքիՍյունիքիՍյունիքիՍյունիքի    
մարմարմարմար----զումզումզումզում    էէէէ    հանքագորհանքագորհանքագորհանքագործականծականծականծական    արդյունաբերությամբարդյունաբերությամբարդյունաբերությամբարդյունաբերությամբ    զբաղվողխոշորզբաղվողխոշորզբաղվողխոշորզբաղվողխոշոր    ևևևև    
փոքրփոքրփոքրփոքր    ընընընըն----կերություններկերություններկերություններկերություններ,,,,    որտեղորտեղորտեղորտեղ    տեղակայվածտեղակայվածտեղակայվածտեղակայված    ենենենեն    314314314314    ձեռնարկություններձեռնարկություններձեռնարկություններձեռնարկություններ    
միայնմիայնմիայնմիայն    այդայդայդայդ    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում::::    ԻսկԻսկԻսկԻսկ    ամենացածրամենացածրամենացածրամենացածր    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    գրանցվելգրանցվելգրանցվելգրանցվել    էէէէ    ՇիրակիՇիրակիՇիրակիՇիրակի    
մարզում՝մարզում՝մարզում՝մարզում՝    97369973699736997369    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    դրամդրամդրամդրամ,,,,    որպեսորպեսորպեսորպես    հետևությունհետևությունհետևությունհետևություն    կարողկարողկարողկարող    ենքենքենքենք    նշելնշելնշելնշել,,,,    որորորոր    
ՇիրակիՇիրակիՇիրակիՇիրակի    մարզումմարզումմարզումմարզում    գործունեությոգործունեությոգործունեությոգործունեությունւնւնւն    ենենենեն    իրականացնումիրականացնումիրականացնումիրականացնում    հիմնականումհիմնականումհիմնականումհիմնականում    
գերփոքրգերփոքրգերփոքրգերփոքր    ևևևև    փոքրփոքրփոքրփոքր    տնտեսվարողներըտնտեսվարողներըտնտեսվարողներըտնտեսվարողները::::    

ՀաջորդՀաջորդՀաջորդՀաջորդ    կարևորկարևորկարևորկարևոր    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    այնայնայնայն    ձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկությունների    քանակականքանակականքանակականքանակական    
տվյալներնտվյալներնտվյալներնտվյալներն    ենենենեն,,,,    որոնքորոնքորոնքորոնք    տարբերտարբերտարբերտարբեր    պատճառներովպատճառներովպատճառներովպատճառներով    դադարեցրելդադարեցրելդադարեցրելդադարեցրել    ենենենեն    իրենցիրենցիրենցիրենց    
գործունեությունըգործունեությունըգործունեությունըգործունեությունը::::    2018201820182018    թվականիթվականիթվականիթվականի    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    7962796279627962    ձեռնարկությունձեռնարկությունձեռնարկությունձեռնարկություն    
լուծարվելլուծարվելլուծարվելլուծարվել////դադարեցդադարեցդադարեցդադարեցրելրելրելրել    էէէէ    իրիրիրիր    տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    գործունեությունըգործունեությունըգործունեությունըգործունեությունը::::    ԸստԸստԸստԸստ    
գործուգործուգործուգործու----նեությաննեությաննեությաննեության    ոլորտիոլորտիոլորտիոլորտի    լուծարվելլուծարվելլուծարվելլուծարվել    ենենենեն    մանրածախմանրածախմանրածախմանրածախ    ևևևև    մեծածախմեծածախմեծածախմեծածախ    
առևտրովառևտրովառևտրովառևտրով    զբաղզբաղզբաղզբաղ----վողվողվողվող    5475547554755475    տնտեսվարողներտնտեսվարողներտնտեսվարողներտնտեսվարողներ::::    ԱյսԱյսԱյսԱյս    ցուցանիշովցուցանիշովցուցանիշովցուցանիշով    ևսևսևսևս    ԵրևանըԵրևանըԵրևանըԵրևանը    
առաջատարառաջատարառաջատարառաջատար    դիրքդիրքդիրքդիրք    էէէէ    զբաղեցնումզբաղեցնումզբաղեցնումզբաղեցնում,,,,    որտեղորտեղորտեղորտեղ    2019201920192019    թվականիթվականիթվականիթվականի    տվյալներովտվյալներովտվյալներովտվյալներով    
մահացածմահացածմահացածմահացած    էէէէ    համարվումհամարվումհամարվումհամարվում    3973397339733973    տնտեսվարողտնտեսվարողտնտեսվարողտնտեսվարող    սուբսուբսուբսուբյեկտյեկտյեկտյեկտ::::    

ՔանիՔանիՔանիՔանի    որորորոր    ՓՄՁՓՄՁՓՄՁՓՄՁ    ոլորտիոլորտիոլորտիոլորտի    զարգացումըզարգացումըզարգացումըզարգացումը    դիտարկվումդիտարկվումդիտարկվումդիտարկվում    էէէէ    որպեսորպեսորպեսորպես    ՀայասՀայասՀայասՀայաս----
տանիտանիտանիտանի    ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության    տնտեսությանտնտեսությանտնտեսությանտնտեսության    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    ևևևև    աշխուժացմանաշխուժացմանաշխուժացմանաշխուժացման    
գերակագերակագերակագերակա    ուղղություններիցուղղություններիցուղղություններիցուղղություններից    մեկըմեկըմեկըմեկը,,,,    ուստիուստիուստիուստի    ոլորտըոլորտըոլորտըոլորտը    իրիրիրիր    հիմնախնդիրներովհիմնախնդիրներովհիմնախնդիրներովհիմնախնդիրներով    ուուուու    
զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    հեռանկարներովհեռանկարներովհեռանկարներովհեռանկարներով    մշտապեսմշտապեսմշտապեսմշտապես    գտնվումգտնվումգտնվումգտնվում    էէէէ    պետությանպետությանպետությանպետության    ուշադուշադուշադուշադ----
րությանրությանրությանրության    կենտրոնոկենտրոնոկենտրոնոկենտրոնումւմւմւմ::::    ՓՄՁՓՄՁՓՄՁՓՄՁ    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    առկաառկաառկաառկա    ենենենեն    միմիմիմի    շարքշարքշարքշարք    խոչընդոտներ։խոչընդոտներ։խոչընդոտներ։խոչընդոտներ։    
ՆշենքՆշենքՆշենքՆշենք    դրանցիցդրանցիցդրանցիցդրանցից    հիմնականներըհիմնականներըհիմնականներըհիմնականները    ևևևև    ներկայացնենքներկայացնենքներկայացնենքներկայացնենք    վերջիններիսվերջիններիսվերջիններիսվերջիններիս    բացաբացաբացաբացա----
սականսականսականսական    հետևանքներըհետևանքներըհետևանքներըհետևանքները    նվազեցնելունվազեցնելունվազեցնելունվազեցնելու    եղանակները՝եղանակները՝եղանակները՝եղանակները՝    

▪ ՖինանսականՖինանսականՖինանսականՖինանսական    ռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսներիռեսուրսների    դժվարդժվարդժվարդժվար    հասանելիությունհասանելիությունհասանելիությունհասանելիություն,,,,    վարկավարկավարկավարկա----
վորմանվորմանվորմանվորման    բարձրբարձրբարձրբարձր    տոկոսադրույքներտոկոսադրույքներտոկոսադրույքներտոկոսադրույքներ::::    ՆշենքՆշենքՆշենքՆշենք,,,,    որորորոր    ֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորմանֆինանսավորման    միմիմիմի    շարքշարքշարքշարք    
հնարավորություններհնարավորություններհնարավորություններհնարավորություններ    ենենենեն    առկաառկաառկաառկա    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ՓՄՁՓՄՁՓՄՁՓՄՁ    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում,,,,    առաջինառաջինառաջինառաջին    հերթինհերթինհերթինհերթին    պեպեպեպե----
տությանտությանտությանտության    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    տրամադրվողտրամադրվողտրամադրվողտրամադրվող    աջակցությունըաջակցությունըաջակցությունըաջակցությունը,,,,    որըորըորըորը    2010201020102010----2018201820182018    թվականթվականթվականթվական----
ներիներիներիների    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    տատանվելտատանվելտատանվելտատանվել    էէէէ    148148148148----150150150150    մլնմլնմլնմլն    դրամիդրամիդրամիդրամի    միջակայքումմիջակայքումմիջակայքումմիջակայքում11,,,,    բացիբացիբացիբացի    
այդայդայդայդ    իրիրիրիր    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    ՓՄՁՓՄՁՓՄՁՓՄՁ    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    ազգայինազգայինազգայինազգային    
կենտրոնիկենտրոնիկենտրոնիկենտրոնի    կոկոկոկողմիցղմիցղմիցղմից    ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական    աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն    էէէէ    տրամադրվելտրամադրվելտրամադրվելտրամադրվել    շուրջշուրջշուրջշուրջ    

                                                           
11 Տե՛ս Գործարար շահերի պաշտպանության ցանց, Հայաստանում փոքր և 

միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության վերաբերյալ 
դիրքորշման արտահայտման փաստաթուղթ, Երևան, 2018, էջ 9: 
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1248124812481248    ձեռնարձեռնարձեռնարձեռնար----կություններիկություններիկություններիկությունների12::::    ՎարկավորմանՎարկավորմանՎարկավորմանՎարկավորման    տեսանկյունիցտեսանկյունիցտեսանկյունիցտեսանկյունից    համաձայն 
ԵՆԲ վարկավորման հետազոտության զեկույցի Հայաստանում բանկային 
սեկտորի ծառայություններից օգտվում են փոքր և միջին ձեռնարկու-
թյունների 90 տոկոսը՝ մասնավորապես հաշիվների սպասարկման և 
խնայողությունների համար: Այնուամենայնիվ, փոքր ձեռնարկություն-
ների 31, իսկ միջին ձեռնարկությունների միայն 55 տոկոսն են օգտվում 
վարկերից կամ վարկային գծերից: Միաժամանակ նկատենք, որ վարկ 
ունեցող և վարկի համար դիմած ՓՄՁ-ների մասնաբաժինը դեռևս 
իրական պատկեր չի տալիս ՓՄՁ ոլորտում առկա ֆինանսական 
ռեսուրսների պահանջարկի վերաբերյալ, քանի որ մեծ թվով ՓՄՁ-ներ 
խուսափում են դիմել վարկա-վորման համար13: Վարկավորման տարբե-
րակով ֆինանսական ռեսուրս-ների ներգրավման եղանակից խուսափո-
ղական վերաբերմունքը բացատրվում է մի շարք պատճառներով, սակայն 
որպես հիմնական պատճառներ նշվում են վարկային միջոցների 
տրամադրման բարդ ընթացակարգը և բարձր տոկոսադրույքը: 

▪ Իրավական նորմերին և վարչական ընթացակարգին անտեղյա-
կությունը կամ թերի իրազեկվածությունը, իրավակրթության ցածր մա-
կարդակը: Այս խոչընդոտը մշտապես եղել է պետության ուշադրության 
կենտրոնում: Նշենք, որ մարզերում և Երևան քաղաքում տեղակայված են 
ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցման գրասենյակներ, որոնք տրամադրում են անհ-
րաժեշտ խորհրդատվություն և պետական աջակցության գործիքա-
կազմում առկա այլ, այդ թվում՝ ֆինանսական աջակցություն: Մասնա-
վորապես ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իր գործունեության ընթացքում տրամա-
դրված տեղեկատվական խորհրդատվությունների թիվը կազմել է 43885, 
որի արդյունքում ստեղծվել են 355 նոր փմձ-ներ և 426 հավելյալ աշխա-
տատեղ: Հավելենք նաև, որ կենտրոնի կողմից անցկացվել է 1543 
դասընթաց, որի վերջնարդյունքում մասնակիցները լրացրել են իրենց 
գիտելիքների պաշարը, ինչպես նաև զարգացրել են իրենց գործնական 
հմտությունները: 

▪ Որակյալ կադրերի բացակայությունը աշխատաշուկայում: Այս տե-
սանկյունից առկա են նաև բազմաթիվ խոչընդոտներ կապված այլ ոլորտ-
ների գործունեության հետ: Այս հիմնախնդրի հետ համադրելի է նաև 

                                                           
12 Տե՛ս http://smednc.am/- փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 

ազգային կենտրոն: 
13 Տե՛ս Հայկական բիզնես կոալիցիա, ՓՄՁ ոլորտի գնահատման հետազոտու-

թյուն Հայաստանում, Երևան, 2018, էջ 27: 
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գործազրկության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում, որը 
2018 թվականի դրությամբ եղել է 17.7 տոկոս, որտեղ մեծ է հետբուհական 
բարձրագույն կրթություն ստացած քաղաքացիների տեսակարար կշիռը14: 
Որպես հետևություն կարող ենք նշել, որ այս համատեքստում խոչըն-
դոտի վերացման գործում պետք է հանդես գա կրթական ոլորտը, որտեղ 
անհրաժեշտ են բարեփոխումներ իրականացնել և մատուցել այնպիսի 
կրթական ծառայություններ, որոնք միաժամանակ համապատասխանեն 
աշխատաշուկայի պահանջներին: 

▪ Սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ իրավիճակ, արտաքին միգ-
րացիա, աղքատություն, գործազրկություն: Այս խոչընդոտող գործոնները 
սերտ առնչություն ունեն վերը նշվածի հետ, քանի որ ՀՀ-ում կրթություն 
ստացած անձինք չեն համապատասխանում աշխատաշուկայի պահանջ-
ներին, ուստի նրանք դիմում են աշխատանքային միգրացիայի: Այս 
առումով հատկապես կարևորվում է ՓՄՁ ոլորտի զարգացման հրատա-
պությունը՝ որպես խոնչընդոտների բացասական հետևանքներըմեղմելու 
հիմնական և հասանելի տարբերակ: 

▪ Հայկական ապրանքանիշի ոչ բավարար ներկայացվածությունը 
միջազգային հարթակներում։ Թերևս համաշխարհային շուկայում մեր 
Հանրապետությունը ներկայանում է միայն այն արտադրանքների տեսա-
կանիով, որոնք ավանդաբար արտահանվել են, այդ թվում՝ կոնյակն ու 
հայկական արտադրության կոշիկները: Նշենք նաև այն հանգամանքը, որ 
արտահանվող ապրանքները պետք է ունենան բարձր որակական հատ-
կանիշներ, քանի որ համաշխարհային շուկայում նախ վստահություն է 
ստեղծվում ներկայացված ապրանքի, այնուհետ՝ արտահանող երկրի 
նկատմամբ:  

ՓՄՁ ոլորտը, մշտապես գտնվելով պետության ուշադրության կենտ-
րոնում, բազմիցս ենթարկվել է բամագործոն ուսումնասիրության, որի 
արդյունքում ընդունվել և ուժի մեջ են մտել մի շարք նորմատիվ իրա-
վական ակտեր: Վերջիններիս շարքին են դասվում նաև ՀՀ Կառավա-
րության 2019 թվականի գործունեության ծրագիրը15 և ՀՀ տնտեսական 
զարգացման և ներդրումների նախարարության փոքր և միջին ձեռնար-

                                                           
14 Տե՛ս ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թվականի հունվար-դեկտեմբե-

րին, Երևան, էջ 86: 
15 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գործունեության 

ծրագիրը, 2019, էջ 48: 
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կատիրության զարգացման 2020-2024 թվականների ռազմավարու-
թյունը16:  

ՀՀ Կառավարության կողմից նախատեսված է իրականացնել ՓՄՁ 
ոլորտը զարգացնող մի շարք միջոցառումներ,և որպես կարևոր ուղղու-
թյուն նշվում է 0-ից բիզնես ստեղծելու մտադրություն ունեցող քաղաքա-
ցիների հմտությունների զարգացումը և գաղափարների իրականացումը 
տարածքային ձեռներեցության կենտրոնների ձևավորման միջոցով: Հա-
ջորդ կարևոր ձեռնարկը միկրոբիզնեսի հարկազատումն է, համաձայն 
որի մինչև 24 մլն դրամ իրացման շրջանառություն ունեցող միկրո 
ձեռնարկությունները պետք է ազատվեն շրջանառության և եկամտային 
հարկերից, ինչը միաժամանակ հնարավորություն կընձեռի էապես 
մեծացնել նոր միկրոբիզնեսների քանակը17: Հավելենք նաև, որ այս 
դրույթը 2020 թվականի հունվարի 1-ից մտել է ուժի մեջ և գործում է: 
Սակայն այստեղ նշենք նաև այն հանգամանքը, որ միաժամանակ վտանգ 
է առաջանում ստվերային տնտեսության ծավալի ընդլայնման հետ 
կապված, քանի որ շատ ձեռնարկություններ, որտեղ իրացման շրջանա-
ռությունը գերազանցում է 24 մլն-ը, կփորձեն թաքցնել «ավելցուկային» 
շրջանառությունը՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու նպատակով: 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 2020-2024 թվա-
կանների ռազմավարության ծրագրում18շեշտը դրված է հետևյալ հիմնա-
կան ուղղությունների վրա. 

� Ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության ավելացում: 
Կարևորվում է հատկապես վարկավորման ոլորտում բարեփոխումների 
իրականացումը, ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձ-
րացումը և թափանցիկ գործարարության մշակույթի զարգացումը: 

� ՓՄՁ սուբյեկտների կարողությունների զարգացում և ձեռնար-
կատիրական մշակույթի խթանում: Այս ուղղությամբ մեծ նշանակություն 
է տրվում նորարությունների ներդրմանը և փորձնական կիրառմանը, 
ձեռնարկատերերի և ՓՄՁ-ում զբաղվածների որակավորմանն ուղղված 
միջավայրի կայացմանը, գիտության և ՏՏ ոլորտի մշտապես թարմացվող 

                                                           
16 https://www.mineconomy.am/- Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 

զարգացման և ներդրումների նախարարության պաշտոնական կայքէջ:  
17 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գործունեության 

ծրագիրը, 2019 էջ 49: 
18 Տե՛ս ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, Փոքր և միջին ձեռնարկատիրու-

թյան զարգացման 2020-2024 թվականների ռազմավարություն, ՀՀ Կառավա-
րության որոշում 2019, հավելված 1, էջ7: 
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առաջարկներին արագ ու արդյունավետ արձագանքելու հատկությանը: 
� ՓՄՁ սուբյեկտների համար շուկաների հասանելիության ապա-

հովում: Նոր շուկաների ներգրավման տեսանկյունից կարևորվում է վեր-
ջիններիս պահանջների համապատասխանեցումը տնտեսվարողների 
գործունեությանը, էլեկտրոնային առևտրի ընդլայնումը, էապես ավե-
լացնել ՓՄՁ-ների մասնակցությունը պետական գնումներին: Նոր շու-
կաների մուտքն ապահովելուն զուգահեռ անհրաժեշտ է միաժամանակ 
ուշադրություն դարձնել հատկապես այն ձեռնարկություններին որոնք 
թողարկում են այնպիսի արտադրանք, որը տեղական շուկայում մրցակ-
ցում է ներմուծող ընկերությունների հետ: 

� ՓՄՁ զարգացման համար ինստիտուցիոնալ և իրավական բարե-
նպաստ միջավայրի ապահովում: Առաջին հերթին ուշադրություն դարձ-
նել մասնավոր-պետություն երկխոսության մեխանիզմների կայացմանը, 
այնուհետև պետական աջակցության տրամադրման ընթացակարգի վե-
րաբերյալ մեծացնել գործունեության արդյունավետությունն ու թափան-
ցիկությունը, բարեփոխել ՓՄՁ ոլորտի վիճակագրության ներկայացումը: 
Իսկ իրավական դաշտի համար նպաստավոր միջավայր ապահովելու 
համար կարևորվում է ՓՄՁ ոլորտի գնահատման մեխանիզմների առա-
վել արդիական եղանակների ներդրումը, ինչպես նաև հարկա-
յին/մաքսային և այլ վարչական ընթացակարգերի պարզեցումը: 

    
ԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններԵզրակացություններ    

Ուսումնասիրության և վերլուծության արդյունքների հիման վրա 
հանգեցինք հետևյալ եզրահանգումներին՝ 

▪ Այսպիսով, փոքր և միջին ձեռնարկությունները պետության 
սոցիալ-տնտեսական կայունության ապահովման կարևոր ինստիտուտ-
ներից են։  

▪ Ուսումնասիրվող ոլորտը միջինում ի զորու է ապահովելու աշխա-
տանքով երկրի բնակչության 2/3-ին և ՀՆԱ 40-60 տոկոսը: 

▪ 2019 թվականի տվյալներով 2018 թվականի ընթացքում Հայաս-
տանի Հանրապետությունում գործունեություն են ծավալել 68780 տնտես-
վարող սուբյեկտներ, որից 53 տոկոսը գտնվում է Երևան քաղաքում: 2018 
թվականի ընթացքում տնտեսական գործունեություն իրականացրած 
սուբյեկտների վարձու աշխատողները թվաքանակը կազմել է 312005, իսկ 
ըստ միջին ամսական աշխատավարձի ցուցանիշի առաջատար դիրք է 
զբաղեցնում Սյունիքի մարզը՝ 324937 ՀՀ դրամ,իսկ ամենացածր ցուցա-
նիշը գրանցվել է Շիրակի մարզում՝ 97369 ՀՀ դրամ, որպես հետևություն 
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կարող ենք նշել, որ Շիրակի մարզում գործունեություն են իրականաց-
նում հիմնականում գերփոքր և փոքր տնտեսվարողները: 

▪ ՓՄՁ ոլորտում միաժամանակ առկա են և՛ոլորտի զարգացմանը 
նպաստող խթաններ ու նոր հեռանկարներ, և՛ մի շարք խոչընդոտներ: 
Նշենք նաև, որ այս ոլորտը հանդիսանալով տնտեսության կայուն աճն 
ապահովող գերակա ուղղություններից մեկը մշտապես գտնվում է տար-
բեր իրավասու մարմինների, նախարարությունների, այդ թվում նաև 
կառավարության ուշադրության կենտրոնում: 

    
ԱռաջարկություններԱռաջարկություններԱռաջարկություններԱռաջարկություններ    

1. Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրացնել ՓՄՁ ոլորտի 
մրցունակությունը, կիրառելով ոչ միայն նոր տեխնիկական հնարա-
վորություններն ու նորամուծությունները, այլև ՓՄՁ ոլորտում ապա-
հովելով ճկունություն՝ նոր, հեռանկարային գաղափարների ընկալման 
համատեքստում: Առաջարկվում է ստեղծել հատուկ էլեկտրոնային 
գաղտնի համակարգ, որտեղ կբացառվի անձի կրկնակի գրանցումը, 
այսինքն՝ անհատը կգրանցվի համակարգում իրեն նույնականացնող, 
չկրկնվող ծածկագրով /կոդով/ և հնարավորություն կստանա ներկայաց-
նելու, զարգացնելու իր նորարարական գաղափարը, միաժամանակ 
վստահ լինելով, որ բիզնես գաղափարը չի օգտագործվի այլ ֆիզիկական 
կամ իրավաբանական անձի կողմից, ինչը չենք կարող երաշխավորել 
օրինակ մեկնարկային բիզնես ծրագրերի /ստարտափերի/ դեպքում: 

2. ՓՄՁ ոլորտում իրականում առկա են բազմաթիվ շահավետ առա-
ջարկներ ու աջակցության ծրագրեր, որոնց մի մասն էլ տրամադրվում է 
պետության և ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից, սակայն 
տեղեկատվության տարածումը բավարար մակարդակով չի կատարվում, 
ուստի նույնիսկ ֆինանսական աջակցություն տրամադրող մարմիններին 
չեն դիմում շատ նոր և գործող ձեռնարկություններ, որոնք ունեն աջակ-
ցության կարիք: Այս ենթատեքստում առաջարկվում է օգտագործել մար-
քեթինգի ժամանակակից գործիքները, այդ թվում սոցիալական կայքե-
րում տեղադրել համապատասխան գովազդ ընտրված թիրախային խմբե-
րի համար:  

3. Հայկական բրենդի ստեղծում և ներկայացում միջազգային հար-
թակներում, հատկապես հայկական արտադրանքի տեսականու ընդգր-
կում առցանց գնումների կայքերում, քանի որ գաղտնիք չէ, որ մեր հան-
րապետությունն ունի բազմաթիվ եզակի արտադրանքներ, որոնց սպա-
ռումը սահմանափակվում է միայն տեղական շուկայով: 
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ԳԳԳԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
    

1. 1. 1. 1. ՆորմատիվՆորմատիվՆորմատիվՆորմատիվ    իրավականիրավականիրավականիրավական    ակտերակտերակտերակտեր    
1. «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության 
մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2000 թվականի դեկտեմբերի 5-ին: 

2. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 2020-2024 
թվականների ռազմավարություն, ՀՀ Կառավարության որոշում, 
2019:    

3. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գործունեու-
թյան ծրագիրը, 2019 թվականի փետրվար:    

4. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում, վիճակագրական տեղեկագիր, Երևան, 2019:    

5. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-
դեկտեմբերին, Երևան:    

    
2. 2. 2. 2. ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    գրականությունգրականությունգրականությունգրականություն    

1. Ավագյան Ռ., Փոքր բիզնեսի էության առանձնացման չափանիշ-
ները, Երևան, 2009: 

2. Գործարար շահերի պաշտպանության ցանց, Հայաստանում փոքր 
և միջին ձեռնարկատիրության արգացման քաղաքականության 
վերաբերյալ դիրքորշման արտահայտման փաստաթուղթ, Երևան, 
2018: 

3. Հայկական բիզնես կոալիցիա, ՓՄՁ ոլորտի գնահատման հետա-
զոտություն Հայաստանում, Երևան, 2018: 

4. Հարությունյան Դ., Գործարարության ծավալման տնտեսական 
խթանները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, «Արեգ», 
2007: 

5. Гурьянов Павел Алексеевич, Критерии определения размеров 
малого и среднего бизнеса, 2011. 

    
3. 3. 3. 3. ՀամացանցայինՀամացանցայինՀամացանցայինՀամացանցային    կայքերկայքերկայքերկայքեր    

1. www.gov.am-Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 
կայքէջ (Հասանելի է 03.12.2020) 

2. www.armstat.am-Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական 
կոմիտե (Հասանելի է 03.12.2020) 

3. www.ndpaper.com- Nine Dragons Paper ընկերության պաշտոնական 
կայքէջ (Հասանելի է 03.12.2020) 
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4. smednc.am- փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 
ազգային կենտրոն (Հասանելի է 03.12.2020) 

5. www.mineconomy.am- Հայաստանի Հանրապետության տնտեսա-
կան զարգացման և ներդրումների նախարարության պաշտոնա-
կան կայքէջ (Հասանելի է 03.12.2020) 

6. www.arlis.am- Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համա-
կարգի կայքէջ (Հասանելի է 03.12.2020) 

7. www.oecd.org- Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության պաշտոնական կայքէջ (Հասանելի է 
03.12.2020) 

8. www.worldbank.org– Համաշխարհային բանկի պաշտոնական 
կայքէջ, (Հասանելի է 03.12.2020) 
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РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАРАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАРАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАРАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА----        
КАК СОСТОВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТАКАК СОСТОВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТАКАК СОСТОВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТАКАК СОСТОВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА    

АллаАллаАллаАлла    СаргсянСаргсянСаргсянСаргсян    
ГГУ, Финансы, 4-ый курс 

 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: предпринимательство, государственная поддержка, 
проблемы, тенденции развития 

Средние и малые предприятия являются одним из главных составляющих 
социальнои ̆ и экономической стабильности каждои ̆ страны, и с этои ̆ точки 
зрения все деи ̆ствия способствующие на их развитие постоянно находятся в 
центре внимания компетентных органов. Изучение проблем сферы малого и 
среднего предприятия и предложение соответственных решений в 
современных условиях, является одним из основ экономической политики 
Республики Армения. В рамках исследования обсуждались нормы 
классификации средних и малых предприятий, их размещение на территории 
Армении, обсуждались проблемы сферы и препятствия ее развития, а также 
предлагались соответственные варианты решений, чтобы уменьшить влияние 
этих препятствий на сферу. 

    
    

THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESTHE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESTHE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESTHE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES    
AS A PREREQUISITE OF ECONOMIC GROWTHAS A PREREQUISITE OF ECONOMIC GROWTHAS A PREREQUISITE OF ECONOMIC GROWTHAS A PREREQUISITE OF ECONOMIC GROWTH    

AAAAlla lla lla lla SargsyanSargsyanSargsyanSargsyan    
GSU, Finance, 4th course 

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: enterprise, public support, problems, development tendency 
Small and medium enterprises (SMEs) are considered one of the key guarantees 

which ensures social and economic stability of each country and from this 
perspective the stimul and measures promoting their development are always in the 
center of competent authorities. In current conditions the comprehensive study of 
the problems of the SME field the proposals of appropriate solutions and their 
implementation are one of the key points of economic policy of the Republic of 
Armenia.  

Within the scope of the study the criteria for classification of SME’s units, the 
distribution of enterprises in Armenia are explored, sphere problems and 
development barriers are represented, as well as appropriate measures are suggested 
to reduce their negative impacts. 
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ՎՊՀ, Դեղագործական քիմիա, 
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

Գիտական ղեկավար՝ ք.գ.թ., դոցենտ ԷԷԷԷ....    ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան 
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . կոռոզիա, էլեկտրոլիտ, իոն, բիոկոռոզիա, հա-

մաձուլվածք, քիմիական կոռոզիա, վերջնանյութ, անաէրոբ մանրէ, 
էլեկտրաքիմիական գործընթաց, կոռոզիոն հոսանքներ 

Դժվար է գերագնահատել մետաղների և համաձուլվածքների՝ որպես 
անփոխարինելի շինանյութերի դերը ժամանակակից կյանքում։ Դա առա-
ջին հերթին պայմանավորված է նրանց այնպիսի առանձնահատկություն-
ներով, ինչպիսիք են մեծ ամրությունը, համասեռությունը, գազերի և 
հեղուկների նկատմամբ անթափանցելիությունը, բարձր ջերմահաղորդա-
կանությունը և էլեկտրահաղորդականությունը։ Եվ պատահական չէ, որ 
յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական պոտենցիալը հաճախ չափվում է 
արտադրվող մետաղական նյութերի ծավալով [1]։  

Սակայն, այս թանկարժեք շինանյութերից պատրաստված առանձին 
շինությունները, կառույցները և մեքենաները իրենց շահագործման ու 
պահպանման ընթացքում գտնվում են շրջակա միջավայրի մշտական 
ազդեցության տակ։ Այս փոխազդեցության արդյունքում դրանք մասամբ 
կամ ամբողջապես քայքայվում են՝ պատճառ դառնալով դրանց անվերա-
դարձ կորստի։ Մասնավորապես, ժանգոտվում են պողպատե կամուրջ-
ները, շենքերի տանիքները, արտադրական միջոցները, հողի մեջ գտնվող 
մետաղական խողովակները և այլն։ Եվ այս ամենը տեղի է ունենում 
մետաղների կոռոզիայի հետևանքով [2] ։ 

Միայն անցյալ դարի 70-ական թվականներին կոռոզիայի պատճա-
ռած վնասը ԱՄՆ-ում կազմել է 70 մլրդ դոլար, Գերմանիայում՝ 19 մլրդ 
դոլար, իսկ նախկին ԽՍՀՄ-ում՝ 40 մլրդ ռուբլի [3]։ Եվ սրանք կոռոզիայի 
պատճառած միայն ուղղակի վնասներն են։ 

Ոչ պակաս ֆինանսական կորուստներ է կրում համաշխարհային 
տնտեսությունը արտադրական միջոցների, շենք-շինությունների ընթա-
ցիկ վերանորոգումների համար։ 

Ահա թե ինչու կոռոզիայի դեմ պայքարը տնտեսության առաջնային 
խնդիրներից մեկն է։  

Կոռոզիան մետաղների ինքնաբերաբար քայքայման երևույթն է 
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շրջակա միջավայրի հետ դրանց քիմիական կամ էլեկտրաքիմիական փո-
խազդեցության հետևանքով [4]։  

Կոռոզիոն գործընթացները տեղի են ունենում համագոյակցվող 
ֆազերի բաժանման սահմանագծի վրա և իրենց բնույթով հետերոգեն 
գործընթացներ են։ Ինչ վերաբերվում է այս պրոցեսների մեխանիզմներին, 
ապա տարբերվում են կոռոզիայի երկու հիմնական տեսակներ՝ քիմիա-
կան և էլեկտրաքիմիական մեխանիզմներ։  

ՔիմիականՔիմիականՔիմիականՔիմիական    կոռոզիանկոռոզիանկոռոզիանկոռոզիան մետաղի և կոռոզիոն միջավայրում գտնվող 
օքսիդիչ բաղադրիչի անմիջական քիմիական փոխազդեցությունն է։ Այս 
դեպքում մետաղի օքսիդացումը և օքսիդիչ բաղադրիչի վերականգնումը 
տեղի են ունենում տարածության նույն տեղամասում և ժամանակի նույն 
պահին՝ միևնույն գործողության սահմաններում։ Շարադրվածը կարճա-
գույնս կարելի է ներկայացնել հետևյալ սխեմայով՝ 

ՄետաղՄետաղՄետաղՄետաղ    + + + + միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    օքսիդիչօքսիդիչօքսիդիչօքսիդիչ    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ    = = = = կոռոզիայիկոռոզիայիկոռոզիայիկոռոզիայի    վերջնանյութվերջնանյութվերջնանյութվերջնանյութ    
Ինչ վերաբերում է այս գործընթացի արագությանը, ապա այն որոշ-

վում է քիմիական կինետիկայի ընդհանուր օրինաչափություններով։ 
Էլեկտրաքիմիական կոռոզիոն պրոցեսները տեղի են ունենում 

հեղուկ էլեկտրահաղորդող միջավայրերում (էլեկտրոլիտներում)։ 
Մետաղի և էլեկտրոլիտի լիցքավորված մասնիկների փոխազդեցության 
արդյունքում, այս դեպքում, տեղի է ունենում մետաղների իոնացում, որի 
հետևանքով մետաղի իոնները պինդ ֆազից աստիճանաբար անցնում են 
հեղուկ ֆազի մեջ։ Ըստ ակադեմիկոս Ա. Ն. Ֆրումկինի՝ այս դեպքում 
մետաղհեղուկ սահմանագծի վրա տեղի են ունենում առնվազն երկու 
լծորդված պրոցեսներ [5]. 

1. Մետաղի իոնների անցումը մետաղից դեպի լուծույթ և իոնների 
հիդրատների առաջացում (օքսիդացման կամ անոդային պրոցես)՝ 

Me + mH2O = Me+n .mH2O + ne 
2. Միջավայրի օքսիդիչ բաղադրիչի վերականգնում։ 
Որպես օքսիդիչ բաղադրիչ կարող են հանդես գալ օդի թթվածինը՝ O2 

(լուծված էլեկտրոլիտի մեջ), ջրածնի կատիոնները՝ H2 (թթվային միջա-
վայրում), ինչպես նաև ջրի մոլեկուլները (ավելի հաճախ հիմնային միջա-
վայրում)՝ 

O2 + 2H2O + 4e = 4OH- (չեզոք և հիմնային միջավայրում) 
O2 + 4H+ + 4e = 2H2O (թթու միջավայրում) 

2H+ + 2e = H2 (թթուներում) 
Կարելի է նկատել, որ նշված բոլոր գործընթացները տեղի են ունե-

նում էլեկտրոնի մասնակցությամբ, հետևաբար, այս գործընթացների 
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արագությունը կախված է տվյալ միջավայրում մետաղի էլեկտրոդային 
պոտենցիալից։ 

Անոդային պրոցեսի արագությունը որոշվում է՝ 
ia = K1 CRed . exp( nFE /RT), 

իսկ կատոդային պրոցեսի արագությունը՝ 
ik = K2 Cox . exp( nFE /RT)  

հավասարումների միջոցով։ 
Որտեղ՝ K1 և K2-ը համապատասխան պրոցեսների արագությունների 

հաստատուններն են, COX և CRed-ը օքսիդիչի և վերականգնիչի բաղադրիչ-
ների կոնցենտրացիաներն են, n-ը կոռոզիոն պրոցեսներին մասնակցող 
էլեկտրոնների թիվն է, F-ը՝ Ֆարադեյի թիվը, E-ը՝ էլեկտրոդային պոտեն-
ցիալը, –ն տեղափոխման թվերն են, i-ը պրոցեսի արագությունն է՝ 
արտահայտված հոսանքի միավորներով։ 

Ընդ որում, ըստ Յ. Մ. Կոլոտիրկինի, այս լծորդված ռեակցիաները 
տեղի են ունենում միմյանցից անկախ [5]։ 

Առավել վտանգավոր է կոռոզիայի տարատեսակներից ևս մեկը, որը 
կոչվում է բիոկոռոզիա (կենսակոռոզիա) կամ մանրէային կոռոզիա։ Կո-
ռոզիայի այս տեսակին բաժին է ընկնում կոռոզիոն կորուստների ավելի 
քան 70 %-ը։ 

Բանը նրանում է, որ մանրէները, սնկերը, խմորիչները և այլ միկրո-
օրգանիզմներ մեր շրջակա միջավայրի անբաժանելի բաղադրիչներն են։ 
Դրանք, փոխազդելով մետաղների հետ, կարող են էապես փոխել այդ մե-
տաղների ֆիզիկա-մեխանիկական և ֆունկցիոնալ այլ հատկությունները՝ 
դարձնելով դրանք անպիտան օգտագործման համար։ Կոռոզիայի այս 
տեսակը, որը տեղի է ունենում միկրոօրգանիզմների ազդեցության տակ 
կամ դրանց անմիջական մասնակցությամբ, կոչվում է    բիոկոռոզիաբիոկոռոզիաբիոկոռոզիաբիոկոռոզիա    [6]։  

Առօրյա կյանքում մետաղների բիոկոռոզիայի հետ մարդն առնչվում է 
ավելի հազվադեպ, քան կոռոզիայի այլ տեսակների հետ, քանի որ 
մետաղները ինքնին բիոկայուն համակարգեր են։ Ավելին, մի շարք 
մետաղներ օժտված են հակամանրէային (մանրէասպան) հատկություն-
ներով։ Մյուս կողմից մետաղական շինությունները շահագործման պայ-
մաններում պատվում են հատուկ ծածկույթներով (ներկեր, լաքեր, գալ-
վանապատում), որոնք իրենց վրա են կրում այդ ագենտների բացասա-
կան ազդեցությունը։ 

 Ինչ վերաբերվում է մետաղների վրա մանրէների ազդեցության 
մեխանիզմներին, ապա այն կարող է իրագործվել տարբեր ճանա-
պարհներով [7]։  
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Առաջին հերթին այդ մետաղների վրա կարող են ազդել մանրէների 
կենսագործունեության արգասիքները՝ թթուները, հիմքերը, ֆերմենտ-
ները, որոնք բարենպաստ միջավայրեր են կոռոզիոն պրոցեսների զար-
գացման համար, իսկ խոնավությունը, որը մշտապես ուղեկցում է մանրէ-
ների կենսագործունեությանը, էլեկտրաքիմիական կոռոզիայի անհրա-
ժեշտ ատրիբուտներից է։ Մյուս կողմից [8] այդ մանրէները մետաղների 
մակերեսի վրա առաջացնում են տարբեր լորձանման թաղանթներ, միցել-
ներ, որոնց տակ մետաղների տարբեր տեղամասեր ձեռք են բերում տար-
բեր էլեկտրական լիցքեր՝ տեղիք տալով այդ տեղամասերի միջև պոտեն-
ցիալների տարբերության առաջացմանը, բորբոքելով տարբեր քիմիական 
և էլեկտրաքիմիական գործընթացներ։  

Ավելի հաճախ կենսակոռոզիան կապում են [2] սուլֆատավերա-
կանգնող անաէրոբ բակտերիաների գործունեության հետ, որոնք մետաղ-
ների մեջ պարունակվող ծծումբը և ծծմբի միացությունները օքսիդացնում 
են մինչև ծծմբական թթվի, որը միանգամայն կոռոզիոնաակտիվ միջա-
վայր է մետաղների համար։ Շատ հաճախ էլ նրանց գործունեության արդ-
յունքում ստացվում է նաև սև մետաղների նկատմամբ միանգամայն ագ-
րեսիվ ծծմբաջրածին [8]: 

SO4-2  S-2 + 2O2 
Ինչ վերաբերվում է այս մանրէների և մետաղների փոխազդեցության 

մեխանիզմներին, ապա այս հարցում հեղինակների կարծիքները չեն 
համընկնում [9] և կախված են մետաղների բնույթից։ Վերը նշված մանրէ-
ները միանգամայն տարբեր ձևով են ազդում պողպատների, երկաթի, 
պղնձի և ալյումինի ու նրանց համաձուլվածքների վրա։ Մեր կարծիքով 
ավելի ճշմարտանման է հնչում այն կարծիքը [9], ըստ որի երկաթի սուլ-
ֆիդի մեծ պարունակությամբ համաձուլվածքներում առաջանում է Fe/FeS 
գալվանական զույգ, որն էլ ծծնունդ է տալիս էլեկտրաքիմիական կոռո-
զիայի զարգացմանը և որին նպաստում են սուլֆատավերականգնող 
մանրէները։ Կենսակոռոզիայի ակտիվ բորբոքիչներից են նաև թիոնային 
բակտերիաները, որոնք ծծմբի վերականգնված միացությունները օքսի-
դացնում են մինչև սուլֆատների։ Ընդ որում, մանրէների մասնակցութ-
յամբ օքսիդացման այս պրոցեսի արագությունը միլիոնավոր անգամ 
գերազանցում է սովորական քիմիական օքսիդացման պրոցեսի արա-
գությանը։ Արդյունքում, մեծ արագությամբ և զգալի քանակությամբ 
ծծմբական թթու է արտազատվում մետաղի մակերեսի վրա՝ առաջաց-
նելով նրա ինտենսիվ քայքայումը։ Այսպես կոչված «երկաթային 
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մանրէները» հարուցում են երկաթի կոռոզիան միայն ջրի կամ խոնավու-
թյան առկայության պայմաններում [9]։ 

 Երկաթի և պողպատների կոռոզիան անաէրոբ մանրէների ազ-
դեցության տակ ընթանում է ըստ հետևյալ քիմիական, էլեկտրաքիմիա-
կան և կենսաբանական ճանապարհով [10]՝  

1. Անոդային պրոցես. 
Fe Fe2+ + 2e 

 2. Կենսաբանական պրոցես՝ 
SO4-2  S + 2H2O և 2H + 1/2 O2  H2O 

 3. Կատոդային պրոցես՝ 
1/2 O2 + H2O + 2e  2OH- և H+ + e  H 

 4.Երկրորդական քիմիական պրոցես՝ 
Fe+2 + 2OH- Fe(OH)2 և Fe+2 + S-2  FeS 

Այս մանրէները մետաղների մակերեսի վրա առաջացնում են լոր-
ձանման նյութեր, որոնք չեն լվացվում ջրային շիթի միջոցով և նրանց 
տակ առաջանում են անոդային և կատոդային տեղամասեր՝ նույնպես 
բորբոքելով էլեկտրաքիմիական կոռոզիա։ 

 Առավել քիչ է ուսումնասիրված կենսակոռոզիան սնկերի ազդեցութ-
յան տակ [11]։ Բանը նրանում է, որ մինչև վերջերս ենթադրվում էր, որ 
բիոկոռոզիան խթանվում է միայն մանրէների կողմից։ Սակայն միայն 
վերջերս փորձերը ցույց են տվել «սնկային կոռոզիայի» գոյությունը։ 
Մետաղների մակերեսի վրա պահելով խոնավությունը և իրենց կենսա-
գործունեության ընթացքում անջատելով տարբեր թթուներ՝ սնկերը 
նպաստում են կենսակոռոզիայի խթանմանը։ Այնպիսի մետաղներ, ինչ-
պիսիք են պղինձը, անագը, պողպատը և ալյումինը ու նրա համաձուլ-
վածքները ենթակա են սնկային կոռոզիայի։ Փորձերը A. niger-ի ներկա-
յությամբ ցույց են տվել [2], որ ալյումինիումի կոռոզիայի արագությունը 
աճում է 4 անգամ, պղնձինը՝ 18 անգամ, իսկ երկաթինը՝ 33 անգամ։ Ընդ 
որում, այս դեպքերում զգալիորեն փոփոխվում են նաև միջավայրի ֆիզի-
կա-քիմիական հատկությունները՝ pH-ը, էլեկտրոդային և օքսիդա-վերա-
կանգնման պոտենցիալները, կոռոզիոն հոսանքները և այլն։  

 Փորձերը համոզիչ կերպով ցույց են տալիս նաև [2], որ պղնձե 
թիթեղների վրա համապատասխան միջավայրերում նկատվում է 
Ա. ֆլավյուս (A. flavus) և Ա. նիգեր (A. niger) սնկերի առաջացումը, որոնք 
առաջ են բերում այդ մետաղի ինտենսիվ քայքայում։ 

 Հաստատված է նաև, որ այդ միջավայրերում առավել բարձր կայու-
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նություն են ցուցաբերում ածխածնային պողպատները և՛ ալյումինիումի 
և՛ մագնեզիումի համաձուլվածքները։ Ընդհակառակը, տեխնիկապես 
մաքուր ալյումինը աչքի է ընկնում իր բացառիկ անկայունությամբ 
կենսակոռոզիայի հանդեպ։ 

 Այսպիսով՝ կենսակոռոզիան չափազանց մեծ վնաս է հասցնում 
տնտեսությանը, ինչը պահանջում է միջոցառումների համալիր համա-
կարգ այդ չարիքից պաշտպանվելու համար։  
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Трудно переоценить масштабы ущерба, наносимого различными 
проявлениями коррозии металлов. Особенно значительны размеры ущерба 
от так называемой «биокоррозии», которая происходит под воздействием 
различных бактерий, грибов, дрожжей и других микроорганизмов.  

В представленном обзорном докладе мы попытались обобщить 
имеющиеся в литературе работы различных авторов и уточнить основные 
направления экспериментальных работ, которые мы намерены 
осуществить в дальнейшем. 
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It is difficult to overestimate the measure of damage that brings the 
corrosion of metals with its different manifestations. But bio-corrosion is more 
particularly harmful. It is a kind of corrosion that happens under the influence 
of bacteria, fermenting, fungi, and other micro-organisms, which are 
inseparable part of our surroundings. 

In the sketching report that we introduce, we have tried to bring together 
and to generalize different authors’ works carried out in this field. This work 
also aims to specify the directions of experimental works that we plan to fulfill 
in the future. 
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ՀԱԶԱՐՀԱԶԱՐՀԱԶԱՐՀԱԶԱՐ    ՄՇԱԿՈՎԻՄՇԱԿՈՎԻՄՇԱԿՈՎԻՄՇԱԿՈՎԻ    ((((LACTUCA SATIVA L.) LACTUCA SATIVA L.) LACTUCA SATIVA L.) LACTUCA SATIVA L.) ԲՈՒՅՍԻԲՈՒՅՍԻԲՈՒՅՍԻԲՈՒՅՍԻ    ԱՃԵՑՈՒՄՆԱՃԵՑՈՒՄՆԱՃԵՑՈՒՄՆԱՃԵՑՈՒՄՆ    
ԱԿՎՈՊՈՆԻԿԱԿՎՈՊՈՆԻԿԱԿՎՈՊՈՆԻԿԱԿՎՈՊՈՆԻԿ    ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ    

ՀՈՂԱՅԻՆՀՈՂԱՅԻՆՀՈՂԱՅԻՆՀՈՂԱՅԻՆ    ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ    ԱՃԵՑՎԱԾԻԱՃԵՑՎԱԾԻԱՃԵՑՎԱԾԻԱՃԵՑՎԱԾԻ    ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ    
    

ԱրևիկԱրևիկԱրևիկԱրևիկ    ՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյան    
ՎՊՀ, Կենսաբանություն,  

մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 
Գիտական զեկավար` կ.գ.թ.ՍՍՍՍ....    ԶալինյանԶալինյանԶալինյանԶալինյան 

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ ակվոպոնիկ համակարգ, Lactuca sativa L, 

անվտանգ գյուղմթերք, պեմզա, դեկորատիվ ձկնատեսակներ, ցողուն, 
տերև: 

Ակվապոնիկան (լատ. aqua-ջուր, հուն. πόνος-աշխատանք) իրենից 
ներկայացնում է գյուղատնտեսության վարման ժամանակակից եղանակ, 
որն իր մեջ ընդգրկում է ակվակուլտուրան (ձկների և այլ ջրային այլ 
կենդանիների աճեցում) և հիդրոպոնիկան (բույսերի աճեցումը սննդա-
րար ջրային լուծույթում): Երկու մեթոդն էլ երաշխավորում են բարձր 
արտադրողականություն երկու ոլորտում էլ: Միավորելով դրանք մենք 
կարող ենք ձեռբազատվել թափոններից, դրանք օգտագործել մյուս 
համակարգի սնուցման նպատակով` բույսերի սնուցման համար 
օգտագործվում է ձկների արտաթորանքով հարուստ ջուրը, որն էլ իր 
հերթին ֆիլտրվում է բույսի կողմից ( նկ. 1) [1]: 

 

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    1. 1. 1. 1. ԱկվապոնիկԱկվապոնիկԱկվապոնիկԱկվապոնիկ    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    բույսերիբույսերիբույսերիբույսերի    աճեցումաճեցումաճեցումաճեցում    
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ԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքի    արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը: : : : Մարդկության թվաքանակի 
աճմանը զուգընթաց սննդի սահմանափակության խնդիրը լուծելու և 
հասարակության պահանջները բավարարելու համար մշտապես 
մշակվում են առավել արդյունավետ, անվտանգ, ինչպես նաև շահավետ 
եղանակ-ներ: Ակվապոնիկ համակարգը հենց այդ եղանակներից մեկն է, 
որի կի-րառումը նվազեցնում է ռիսկերը, ապահովում անվտանգ և 
էկոլոգիապես մաքուր սննդի ստացում, ինչպես նաև գյուղատնտեսության 
առավել արդ-յունավետ վարման եղանակ է: Ակվապոնիկ համակարգի 
առավելություն-ներից են` 

▪ բույսերի աճեցումն իրականացվում է բացառապես անհող պայ-
մաններում, 

▪ համակարգում մշակվող բույսերն յուրացնում են ձկների նյութա-
փոխանակության արգասիքները, արդյունքում նպաստելով բույ-
սերի որակական և քանակական հատկանիշների պահպանման, 

▪ համակարգի հետ միաժամանակ հնարավոր է նաև կազմակերպել 
տարբեր ձկնատեսակների բուծում:    

Արդյունքում հնարավոր է անգամ փոքր տարածքներում` ստեղծելով 
բավարար պայմաններ, աճեցնել և´ բույս, և´ ձուկ: 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման համար ոչ պիտանի 
հողատարածքներում ակվապոնիկ համակարգի ներդրման և կիրառման 
արդյունքում կունենանք նման տարածքների կրճատում, էկոլոգիապես 
մաքուր և անվտանգ գյուղմթերքի ստացում, որը կբերի մարդկության 
առողջության պահպանման: Համակարգի ներդրման արդյունքում մշա-
կաբույսերի աճեցումը կարելի է կազմակերպել տարվա բոլոր եղանակ-
ներին, հնարավոր կլինի պահպանել մշակաբույսերը երաշտից, ցրտահա-
րությունից և բնական այլ տարերային երևույթներից: 

ԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքի    նպատակընպատակընպատակընպատակը    ևևևև    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները: : : : Աշխատանքի նպատակն է 
տնային պայմաններում աճեցնել Հազար մշակովի (Lactuca sativa) մշակա-
բույսը` ակվապոնիկ համակարգում, որը համարվում է գյուղատնտեսա-
կան մշակաբույսերի աճեցման ժամանակակից մեթոդ: 

Նպատակին հասնելու համար մեր առջև դրել ենք հետևյալ խնդիր-
ները. 

1. Տնային պայմաններում ստեղծել ակվապոնիկ համակարգ, 
2. Ակվապոնիկ համակարգում բուծել դեկորատիվ ձկնատեսակներ և 

ապահովել կենսական անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, 
3. Ապահովել մշակաբույսի աճեցման համար համապատասխան 

նպաստավոր պայմաններ, 
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4. Ակվապոնիկ համակարգում աճեցված Lactuca sativa բույսի վեգե-
տատիվ օրգանների աճման ինտենսիվությունը համեմատել 
հողում աճեցվածի հետ 

ԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքի    գիտականգիտականգիտականգիտական    նորունորունորունորույթըյթըյթըյթը: : : : Աշխատանքի գիտական նորույթը 
կայանում է նրանում, որ առաջին անգամ տնային պայմաններում ստեղծ-
ված ակվապոնիկ համակարգում աճեցվում է Lactuca sativa մշակաբույսը: : : :     

Ակվապոնիկ համակարգի պարզ սխեման հետևյալն է. անհրաժեշտ է 
ջրի բաք, որտեղ պիտի ապրեն ձկները: Վերջիններս ջուրը հարստացնում 
են այնպիսի նյութերով, որոնք յուրացվում են բույսերի կողմից: Այս դեպ-
քում բույսերն աճում են հողի բացակայության պայմաններում: Այսպիսի 
բիզնեսի զարգացումը պահանջում է մշտակական հսկողություն: Անհրա-
ժեշտ է հաշվի առնել մի քանի կարևոր հանգամանքներ՝  

▪ Ակվապոնիկ համակարգի ֆլորան և ֆաունան  
▪ Ջրի ֆիլտրացիան 
▪ Լուսավորվածությունը 
▪ Ջերմաստիճանային ռեժիմը  
▪ Թթվահիմնային միջավայրը 
▪ Ջրի կոշտությունը 
▪ Ածխաթթու գազի, թթվածնի քանակը  
Հազար մշակովին (Lactuca sativa) Asteraceae ընտանիքի միամյա բույս 

է: Այն առավել հաճախ աճեցնում են որպես տերևային բանջարեղեն, բայց 
երբեմն` իր ցողունի և սերմերի համար: Բույսը ամենից հաճախ օգտա-
գործվում է աղցանների համար, չնայած այն կարելի է տեսնել նաև սննդի 
այլ տեսակների մեջ, ինչպիսիք են ապուրները, սենդվիչները և փաթա-
թանները [2]: 

Lactuca ցեղը տարածվում է Միջերկրական ծովից մինչև Սիբիր, չնա-
յած այն տեղափոխվել է աշխարհի գրեթե բոլոր մասեր: Բույսերը սովո-
րաբար ունեն 15-ից 30 սմ բարձրություն և լայնություն: Տերևները բազմա-
շերտ են, հիմնականում կանաչ և կարմիր սպեկտրում: Lactuca sativa 
բույսի տերևները ունեն լայն տեսականի՝ սկսած ուղիղ ձևից մինչև 
խճճված, ալիքաձև, ատամնավոր և այլ ձևի տերևներ: Բույսի արմատային 
համա-կարգը կազմված է գլխավոր առանցքային արմատից և փոքր 
երկրորդա-յին արմատիկներից [3, 4]:  

Կախված սեզոնից և սորտից, Lactuca sativa-ն ապրում է տնկումից 
մինչև բերքահավաք 65-ից 130 օր: Քանի որ ծաղիկած բույսը դառն է և 
վաճառքի պիտանի չէ, այն հազվադեպ են թողնում հասունանա: Lactuca 
sativa բույսի ծաղիկները բարձր ջերմաստիճանում ավելի արագ են 



 

377 

աճում, իսկ սառը պայմաններում` դանդաղ, երբեմն վնասվում են 
տերևնե-րը: [5]: 

Մեր կողմից որպես հետազոտության օբյեկտ ընտրվել է Lactuca sativa 
բույսի սերմերը, փորձը կատարվել է տնային պայմաններում, որի համար 
պատրաստել ենք 160լ տարողությամբ ակվարիում (40սմ լայնությամբ, 40 
սմ բարձրությամբ և 100սմ երկարությամբ), որտեղ աճեցրել ենք ակվա-
րիումային որոշ ձկներ (Gymnocorymbus ternetzi, Barbus tetrazona, Carassius 
auratus, Poecillia reticulate, Xiphophorus helleri, Pterophyllum scalare, 
Trichogaster leeri):  

Փորձի համար վերցրել ենք 35սմ լայնությամբ և 40սմ երկարությամբ 
պենոպլաստ, որի վրա կատարվել է 6սմ տրամագծով 12 անցքեր: Այդ 
անցքերի մեջ տեղադրել ենք պլաստմասե տարաներ, որոնց վրա նախա-
պես բացված են եղել 0,5սմ տրամագծով 12-15 անցքեր: Նշված անցքերը 
արվել են այն նպատակով, որ ջրի մակերեսից վեր անցքերով բույսի 
արմատները կլանեն անհրաժեշտ քանակությամբ թթվածին, իսկ ջրի մեջ 
ընկղմված մասի անցքերով դեպի արմատներ անցնեն ջուր, անհրաժեշտ 
նյութեր և արմատները աճման արդյունքում նաև դուրս գան այդ անց-
քերից: Տարաների մեջ նախապես ավելացվել է պեմզա տեսակի մանր 
քարեր, սերմերի և սածիլների համար որպես հենարան: Ակվարիումը 
վերևից բաց է եղել: 

Տարաներում սերմերն տեղադրված են հատուկ քարերի՝ պեմզայի 
վրա: Ակվապոնիկ համակարգի համար ընտրել ենք հենց այս քարը, 
որպես սուբստրատ սերմերի համար, քանի որ իր մակերեսին ունի 
բազմաթիվ անցքեր: Դա նպաստում է արմատների համար թթվածնի 
կուտակմանն ու ջրի դյուրին անցմանը դեպի արմատի տարբեր մասեր: 
Պեմզան (հրաբխային ապակի) առաջանում է թթվային ու չեզոք լավայի 
նստեցումից և բացարձակ անվնաս է աճեցվող բույսերի արմատային 
համակարգի համար: 

Զուգահեռաբար նաև Lactuca sativa բույսի սերմերը աճեցրել ենք 
հողային միջավայրում պահպանելով միևնույն ջերմաստիճանային ու 
լուսային պայմանները:  

Աշխատանքները սկսել ենք 08.01.2020թ.-ին: Յուրաքանչյուր 4-5 օրը 
մեկ կատարվել են բույսերի աճման համապատասխան գրանցումներ: 
Համեմատության համար նույն բույսերը աճեցրել ենք նաև հողային պայ-
մաններում՝ պահպանելով միևնույն պայմանները (նկ.2, 3): Գրանցում-
ները կատարել ենք ցուցանիշների միջինացված արժեքով` համակար-
գում ամենամեծ և ամենափոքր ցուցանիշների միջինը: 
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ՆկՆկՆկՆկարարարար    2. 2. 2. 2. ԱկվապոնիկԱկվապոնիկԱկվապոնիկԱկվապոնիկ    համարգըհամարգըհամարգըհամարգը    տնայինտնայինտնայինտնային    պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում    

    
    

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    3333....    ԲույսերիԲույսերիԲույսերիԲույսերի    աճեցումըաճեցումըաճեցումըաճեցումը    հողայինհողայինհողայինհողային    պայպայպայպայմաններումմաններումմաններումմաններում    
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Ստորև ներկայացված է հողում և ակվապոնիկ համակարգում աճեց-
վող Lactuca sativa բույսի վեգետետիվ օրգանների`ցողունի երկարության, 
տերևի երկարության և լայնության աճի փոփոխությունը սկսած հունվա-
րի 8-ից սկսած: Չափումը կատարվել է ամեն 5 օրը մեկ: 

 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111    

ԱկվապոնիկԱկվապոնիկԱկվապոնիկԱկվապոնիկ    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    ևևևև    հողումհողումհողումհողում    աճեցվողաճեցվողաճեցվողաճեցվող    LactucaLactucaLactucaLactuca    sativasativasativasativa----իիիի    
ՉափումներիՉափումներիՉափումներիՉափումների    վիճակագրությունըվիճակագրությունըվիճակագրությունըվիճակագրությունը    ըստըստըստըստ    օրերիօրերիօրերիօրերի    

ԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվԱմսաթիվ    

ՀողումՀողումՀողումՀողում    աճեցվողաճեցվողաճեցվողաճեցվող    
Lactuca sativaLactuca sativaLactuca sativaLactuca sativa    

ԱկվոպոնիկԱկվոպոնիկԱկվոպոնիկԱկվոպոնիկ    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    
աճեցվողաճեցվողաճեցվողաճեցվող    

Lactuca sativaLactuca sativaLactuca sativaLactuca sativa    

Ցո
ղո
ւն
ի

Ցո
ղո
ւն
ի

Ցո
ղո
ւն
ի

Ցո
ղո
ւն
ի     

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն
    

սմսմ սմսմ
-- -- ո
վով ովով
    

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի     

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն
    

սմսմ սմսմ
-- -- ո
վով ովով
    

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի     

Լա
յն
ու
թյ
ու
ն

Լա
յն
ու
թյ
ու
ն

Լա
յն
ու
թյ
ու
ն

Լա
յն
ու
թյ
ու
ն     

սմսմ սմսմ
-- -- ոո ոո
վվ վվ     

Ցո
ղո
ւն
ի

Ցո
ղո
ւն
ի

Ցո
ղո
ւն
ի

Ցո
ղո
ւն
ի     

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն
    

սմսմ սմսմ
-- -- ո
վով ովով
    

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի     

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն

Ե
րկ
ա
րո
ւթ
յո
ւն
    

սմսմ սմսմ
-- -- ո
վով ովով
    

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի

Տե
րև
ի     

Լա
յն
ու
թյ
ու
ն

Լա
յն
ու
թյ
ու
ն

Լա
յն
ու
թյ
ու
ն

Լա
յն
ու
թյ
ու
ն     

սմսմ սմսմ
-- -- ո
վով ովով
    

08.01.2020 Սերմերը ցանվել են 
10.01.2020 - - - Սերմը ծլել է 
12.01.2020 Սերմը ծլել է 0,4 - - 
18.01.2020 5-6 2,2 2,8 3-3,5 1,5 2,5 
23.01.2020 6-6,5 2,4 2.9 4-4,5 2,5 2,7 
28.01.2020 6,5-6,7 3 3,2 5,2-5,8 3 3,1 
01.02.2020 6,7-6,9 3,2 3,3 6,1-6,7 3,3 3,5 
06.02.2020 6,8-7 3,3 3,5 6,6-7,1 3,4 3,7 
11.02.2020 6,9-7,1 3,3 3,55 6,8-7,4 3,55 3,76 
16.02.2020 7,2-7,6 3,4 3,57 7,5-8,7 3,7 3,8 
21.02.2020 7,7-8,5 3,5 3,58 8,5-9,6 3,75 3,87 
26.02.2020 8-9,7 3,8 3,7 9,4-10,8 3,9 4 
02.03.2020 8,4-9,9 4 3,8 10,6-11,5 4,7 4,3 
07.03.2020 9-10,1 4,4 3,9 12-13.9 5,6 4,5 
12.03.2020 9,5-10,5 4,7 4 14-14,8 6,7 4,8 

 
Աղյուսակը դիտարկելից պարզ է դառնում, որ ակվապոնիկ համա-

կարգում աճեցվող սերմերը ծլել են ցանված պահից 2 օր անց, իսկ հողում 
աճեցվողը` 5 օր անց: 12.01.2020թ.-ին արդեն ակվապոնիկ համակարգում 
աճեցված Lactuca sativa բույսի ցողունը արդեն կազմում էր 0,4 սմ, այնինչ 
հողում աճեցվողինը նոր փոքրիկ ծիլերն էին երևում: 5 օր անց երևում է, 
որ հողում աճեցվող բույսը որոշակի առավելություն ունի ակվոպոնիկ 
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համակարգում աճեցվող բույսի նկատմամբ, մասնավորապես` ցողունի 
երկարությունը ավելի մեծ է 2-2,5 սմ-ով, տերևի երկարությունը 0,7 սմ-ով, 
իսկ տերևի լայնությունը 0,3 սմ-ով: Եվս 5 օր անց, այսինքն 23.01.2020թ.-ին 
բացի տերևի երկարության չափանիշից, մնացած մյուս չափանիշներով 
կրկին առավելություն ուներ հողում աճեցվող բույսը` ցողունի երկարութ-
յունը նորից ավելի մեծ է 2-2,5 սմ-ով, տերևի երկարությունը ավելի փոքր է 
0,1 սմ-ով, տերևի լայնությունը ավելի մեծ է 0,2 սմ-ով: Սրանից 5 օր անց 
հողում աճեցվող Lactuca sativa բույսի ցողունի երկարությունը ավելին է 
եղել 0,9-1,3 սմ-ով, տերևի երկարությունը հողում աճեցվողի և ակվապո-
նիկ համակարգում աճեցվողի մոտ նույնն է եղել` 3 սմ, իսկ տերևի 
լայնությունը մեծ է եղել 0,1 սմ-ով: 

01.02.2020թ.-ին նկատելի առաջընթաց է գրանցվել ակվապոնիկ 
համակարգում աճեցվող Lactuca sativa բույսի մոտ, մասնավորապես 
տերևների երկարության և լայնության չափանիշներում: Եվ այսպես, 
հողում աճեցվող բույսի ցողունի երկարությաւնը ավելին է եղել 0,2-0,6 սմ-
ով, տերևների երկարությունը պակաս է եղել 0,1 սմ-ով, իսկ լայնությունը 
0,2 սմ-ով: Արդեն 06.02.2020թ.-ին, այսինքն ցանված պահից ուղիղ մեկ 
ամիս անց, չափանիշների մեծության առավելությունը պատկանում է 
ակվապոնիկ համակարգում աճեցված Lactuca sativa բույսի մասնավորա-
պես` ցողունի և տերևների երկարությունը միջին արժեքով 0,1 սմ-ով 
ավելի բարձր է եղել, իսկ տերևների լայնությունը 0,2 սմ-ով: 

11.02.2020թ.-ին ակվապոնիկ համակարգում աճեցված Lactuca sativa 
բույսի ցողունի երկարությունը, տերևների երկարությունը և լայնությունը 
ավելին են հողում աճեցված բույսի չափանիշներից համապատասխանա-
բար` 0,3; 0,25; 0,21 սմ-ով:  

16.02.2020թ.-ին ակվապոնիկ համակարգում աճեցված Lactuca sativa 
բույսի ցողունի երկարությունը ավելին է եղել հողում աճեցվածից 0,3-
1,1սմ-ով: Ավել են եղել նաև տերևների երկարությունը և լայնությունը, 
համապատասխանաբար 0,3 և 0,23-սմ-ով: 5 օր անց տարբերությունները 
կազմել են համապատասխանաբար 0,8-1,1; 0,25; 0,29 սմ: 

26.02.2020թ.-ին ակվապոնիկ համակարգում աճեցված Lactuca sativa 
բույսի երկարությունը ավելին է եղել հողում աճեցվողի համեմատ 1,1-1,4 
սմ-ով, տերևների երկարությունը 0,1 սմ-ով, իսկ լայնությունը 0,3 սմ-ով: 
Այստեղից պարզ երևում է, որ տերևների երկարության աճի տեմպը 
հետզհետե նվազում է, փոխարենը ավելի ինտենսիվ է աճում տերևի լայ-
նության չափանիշը: 5 օր անց տարբերությունները ազմել են համապա-
տասխանաբար 1,6-2,2; 0,7; 0,5 սմ, հետևաբար տերևի երկարության աճը 
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նորից ինտենսիվ է եղել: 
07.03.2020թ.-ին ակվապոնիկ համակարգում աճեցվող Lactuca sativa 

բույսի ցողունի երկարությունը ավելին է եղել համեմատած հողում ածեց-
վածի հետ 3-3,8 սմ-ով, տերևների երկարությունն ու լայնությունն էլ 
համապատասխանաբար 1,2; 0,6 սմ-ով: 

Փորձը ընդհատելու օրը, այսինքն 12.03.2020թ.-ին ակվապոնիկ 
համակարգում աճեցվող Lactuca sativa բույսի ցողունի երկարությունը 
ավելին է եղել համեմատած հողում ածեցվածի հետ 4,3-5 սմ-ով, իսկ 
տերևնե-րի երկարությունն ու լայնությունն էլ համապատասխանաբար 2, 
0,8 սմ-ով: 

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Ակվապոնիկ համակարգում աճող Lactuca sativa բույսի վեգետա-
տիվ օրգանների աճն մեկ ամիս անց սկսել է ընթանալ առավել 
արագ և արդյունավետ համեմատած հողում աճեցվող բույսի վեգե-
տատիվ օրգանների: 

2. Մեր կողմից կատարված փորձի արդյունքում պարզվել է, որ 
ակվապոնիկ համակարգում աճեցվող Lactuca sativa բույսի 
երկարությունը կազմել է 14-14,8 սմ, տերևիկների երկարությունն 
ու լայնությունը համապատասխանաբար` 6,7սմ; 4,8սմ, իսկ 
հողում աճեց-վողի երկարությունը` 9,5-10,5 սմ, տերևիկների 
երկարությունն` 4,7 սմ, իսկ լայնությունը` 4 սմ: 

3. Համատեղելով մշակաբույսերի և ուտելի ձկների աճեցումը ակվո-
պոնիկ համակարգում, ունենում ենք երկու տեսակի մթերք տար-
վա ցանկացած եղանակին և կատարվելիք ծախսերն են լինում 
միայն լուսավորվածության և ջերմության ապահովումը: 

4.  Lactuca sativa բույսի աճեցումն ակվապոնիկ համակարգում ձկնե-
րի կենսագործունեության համար ստեղծվում են առավել նպաս-
տավոր պայնմաններ, քանի որ այն կլանում է ձկների համար 
վտանգավոր կենսագործունեության արգասիքները, պահպանելով 
նյութերի հավասարակշռությունը համակարգում:  
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    
Մեր կողմից կատարված հետազոտության արդյունքների հիման 

վրա առաջարկում ենք.  
1. Ակվապոնիկ համակարգը ներդնել գյուղատնտեսության մեջ, որ-

պես ժամանակակից և արդյունավետ մեթոդ:  
2. Ակվապոնիկ համակարգի ներդրումը կնպաստի Հայաստանում 

նոր աշխատատեղերի ստեղծման, ողջ տարվա ընթացքում հնա-
րավոր կլինի աճեցնել տարբեր մշակաբույսեր և միևնույն ժամա-
նակ ուտելի ձկներ, ինչպես նաև ակվապոնիկ համակարգի ներդ-
րումը կնպաստի հողերի էռոզացման ինտենսիվության իջեցմանը: 

3. Ակվապոնիկ համակարգով ստացված բերքը կարելի հանել վա-
ճառքի, որից կարելի է ստանալ մեծ եկամուտ: 

 
    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. http://www.smart-aquaponics.com/ (Հասանելի է՝  05.12.20):  
2. Hugh Fearnley-Whittingstall. “Grilled lettuce with goats'' cheese”. BBC  
3. “Lactuca sativa”. Missouri Botanical Garden.  
4. Ryder, J.; Waycott, Williams (1993). “New Directions in Salad Crops: 

New Forms, New Tools, and Old PHilosopHy”. In Janick, J and Simon 
J.E (ed.). New Crops. Wiley. pp. 528–532.  

5. Marshal F. B., Ellis B. W., Martin D. L., The organic Gerdeners 
Handbook of natural pest and disease control, Rodale Inc, 2009, 420 
pages.  
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЛАТУКА ПОСЕВНОГО (ВЫРАЩИВАНИЕ ЛАТУКА ПОСЕВНОГО (ВЫРАЩИВАНИЕ ЛАТУКА ПОСЕВНОГО (ВЫРАЩИВАНИЕ ЛАТУКА ПОСЕВНОГО (LACTUCALACTUCALACTUCALACTUCA    SATIVASATIVASATIVASATIVA    LLLL.).).).)    
    В АКВАПОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И СРАВНЕНИЕВ АКВАПОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И СРАВНЕНИЕВ АКВАПОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И СРАВНЕНИЕВ АКВАПОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И СРАВНЕНИЕ    

С ВЫРАЩИВАНИЕМ В ПОЧВЕС ВЫРАЩИВАНИЕМ В ПОЧВЕС ВЫРАЩИВАНИЕМ В ПОЧВЕС ВЫРАЩИВАНИЕМ В ПОЧВЕ    
Аревик ОвсепянАревик ОвсепянАревик ОвсепянАревик Овсепян    

ВГУ, Биология,  
Магистратура, 1-ый курс 

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: аквопоническая система, Lactuca sativa L, безопасная 

сельскохозяйственная продукция, пемза, декоративные рыбы, стебель. 
В статье представлено выращивание Lactuca sativa L. в аквапонической 

системе и сравнение с тем же растением, выращенным в почвенных 
условиях. Эксперименты показывают, что длина Lactuca sativa, 
выращенного в аквапонической системе, составляла 14-14,8 см, длина и 
ширина листьев - 6,7 см соответственно; 4,8 см, а длина растущего в почве - 
9,5-10,5 см, длина листьев - 4,7 см, а ширина - 4 см. 
    

    

CULTIVATION OF LETTUCE (LACTUCA SATIVA L.) IN AQUAPONIC CULTIVATION OF LETTUCE (LACTUCA SATIVA L.) IN AQUAPONIC CULTIVATION OF LETTUCE (LACTUCA SATIVA L.) IN AQUAPONIC CULTIVATION OF LETTUCE (LACTUCA SATIVA L.) IN AQUAPONIC 
SYSTEM AND COMPARISON WITH CULTIVATION IN SOILSYSTEM AND COMPARISON WITH CULTIVATION IN SOILSYSTEM AND COMPARISON WITH CULTIVATION IN SOILSYSTEM AND COMPARISON WITH CULTIVATION IN SOIL    

Arevik HovsepyanArevik HovsepyanArevik HovsepyanArevik Hovsepyan    
VSU, Biology,  

MA the 1th course 
 

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: aquoponic system, Lactuca sativa L, safe agricultural products, 

pumice, ornamental fish, stem. 
The article presents the cultivation of Lactuca sativa L. in an aquaponic 

system and a comparison with the same plant grown under soil conditions. 
Experiments show that the length of Lactuca sativa grown in the aquaponic 
system was 14-14.8 cm, the length and width of the leaves were 6.7 cm, 
respectively; 4.8 cm, and the length of the plant growing in the soil is 9.5-10.5 
cm, the length of the leaves is 4.7 cm, and the width is 4 cm. 
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ՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿ    ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ    ՄՈՏՄՈՏՄՈՏՄՈՏ    
ԲԱՐՁՈՒՆՔԱՅԻՆԲԱՐՁՈՒՆՔԱՅԻՆԲԱՐՁՈՒՆՔԱՅԻՆԲԱՐՁՈՒՆՔԱՅԻՆ    ԳՈՏԻԳՈՏԻԳՈՏԻԳՈՏԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ    ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ    

ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ    ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ    ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ    
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

    
ԹամարաԹամարաԹամարաԹամարա    ՄարուքյանՄարուքյանՄարուքյանՄարուքյան 

ՎՊՀ, Կենսաբանություն,  
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 

Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.թ, դոցենտ ԱԱԱԱ....    ԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյան 
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Քաղաքաբնակ դպրոցականներ, գյուղաբնակ 
դպրոցականեր, սպիրոգրաֆիա, պնևմոգրաֆիա, շնչառության չափանիշ-
ներ, համեմատական վերլուծություն, համահարաբերակցական ուսում-
նասիրություն: 

Օրգանիզմում շնչառական համակարգի հիմնական ֆունկցիան ար-
յան և մթնոլորտային օդի միջև գազափոխանակության ապահովումն է։ 
Բացի այդ շնչառական համակարգը մասնակցում է նաև օրգանիզմում 
հոմեոստազի պահպանմանը, ձայնագոյացմանը, հոտառության իրակա-
նացման և իմունային պաշտպանության ֆունկցիաներին։ Բջջի կենսա-
գործունեության համար անհրաժեշտ թթվածինը մարդը ստանում է շնչա-
ռական համակարգի գործունեության արդյունքում։ 

Ծովի մակերևույթից վեր բարձրանալիս մթնոլորտային ճնշումը 
սկսում է նվազել: Դրան զուգահեռ ներշնչվող օդում և ալվեոլներում նվա-
զում է թթվածնի մասնական ճնշումը, ուստի արյան հագեցումը թթված-
նով աստիճանաբար դժվարանում է: Հյուսվածքներում առաջանում է 
թթվածնի անբավարարություն՝ հիպօքսիա [1, 606; 2, 442]: 2-4 կմ բարձ-
րության պայմաններում երկարատև մնալը հանգեցնում է օրգանիզմի 
հարմարմանը (ադապտացիա), որի ժամանակ տեղի է ունենում էրիթրո-
պոեզի խթանում,թոքերի գերօդափոխում,էրիթրոցիտներում 2.3 գլիցերո-
ֆոսֆատի քանակի ավելացում,որի հետևանքով տեղի է ունենում օքսի-
հեմոգլոբինի փեղեկման կորի տեղաշարժ դեպի աջ [2, 444]։ Կախված մի-
ջավայրում մթնոլորտային օդի ճնշման փոփոխություններից և անհատի 
ֆիզիկական ակտիվությունից՝ տարբեր կերպ է ընթանում շնչառության 
չափանիշների հարմարումը, որպեսզի բավարարի օրգանիզմի թթված-
նային պահանջը [3, 528-529]։ 

Աշխատանքի նպատակն է կատարել ուսումնասիրություն՝ համեմա-
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տելով և վերլուծելով գյուղաբնակ և քաղաքաբնակ 6-17 տարեկան դպրո-
ցականների մոտ շնչառության չափանիշների փոփոխությունը՝ կախված 
բարձունքային գոտիականությունից:Նաևիրականացվել է գյուղաբնակ և 
քաղաքաբնակ դպրոցականների շնչառության չափանիշներիև մթնոլոր-
տային օդում թթվածնի մասնական ճնշման համահարաբերակցության 
(կորելյացիա) ուսումնասիրություն։ Աշխատանքի իրականացման 
խնդիրներն են. որոշել թոքերի կենսական տարողությունը (ԹԿՏ), շնչա-
ռական ծավալը (ՇԾ), ներշնչական պահուստային ծավալը (ՆՊԾ), ար-
տաշնչական պահուստային ծավալը (ԱՊԾ), թոքերի ընդհանուր տարո-
ղությունը (ԹԸՏ), գրանցել կրծքավանդակի շնչառական շարժումները։ 

Աշխատանքի շրջանականերում կատարված հետազոտությունները 
և ստացված արդյունքները արդիական են դպրոցահասակ երեխաների 
ֆիզիկական բեռնվածքի հաշվարկման, օրգանիզմի թթվածնային տարո-
ղության ապահովման, նաև միգրացիայի ժամանակ հարմարման 
գործընթացների կարգավորման տեսանկյունից: 

Աշխատանքը կատարելու համար ուսումնասիրություններ են իրա-
կանացվել ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Աթան (ծովի մա-
կերևույթից բարձր է 1700 մ), Լորուտ (1600 մ) և Շամուտ (1650 մ) գյուղա-
կան համայնքների դպրոցականների և Վանաձոր (ծովի մակերևույթից 
բարձր է 1350 մ) քաղաքիդպրոցականների շրջանում։Հետազոտությանը 
մասնակցել են վերոնշյալ գյուղական համայնքների ընդհանուր թվով45 
աշակերտներ, որոնցից 18-ը իգական և 27-ը արական սեռի ներկայացու-
ցիչներ են։ 

Քաղաքաբնակ դպրոցականների շնչառության չափանիշների գնա-
հատման համար հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ Լոռու մարզի 
Վանաձոր քաղաքի 6-րդ հիմնական և 3-րդ հիմնական դպրոցների աշա-
կերտների շրջանում ՝ ընդհանուր ՝ 50 աշակերտի, որոնցից 22-ը իգական, 
իսկ 28-ը արական սեռի են։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է գործիքային մեթոդների միջոցով՝ 
կիրառելով. 

▪ Սպիրոգրաֆիա – որոշվել է թոքերի կենսական տարողությու-
նը,շնչառական ծավալը,ներշնչման պահուստային ծավալը, ար-
տաշնչման պահուստային ծավալը,թոքերի ընդհանուր տարողութ-
յունը [4]։ 

▪ Պնևմոգրաֆիա (Lab Quest սարքի ևLogger lightհամակարգչային 
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ծրագրի միջոցով)-գրանցվել է կրծքավանդակի շնչառական շար-
ժումները [5]։  

Գործիքային հետազոտության մեթոդների արդյունքների վերլուծութ-
յան դեպքում դիտարկվել է քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ կրտսեր դպրո-
ցական, դեռահասության և պատանեկության տարիքային խմբերի դպրո-
ցականների մոտ արտաքին շնչառության գնահատման չափանիշների 
տվյալները (Տես ՝ Աղյուսակ 1, 2). 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1 1 1 1     
ԳյուղաբնաԳյուղաբնաԳյուղաբնաԳյուղաբնակկկկ    դպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականների    շնչառությանշնչառությանշնչառությանշնչառության    չափանիշներիչափանիշներիչափանիշներիչափանիշների    գործիքայինգործիքայինգործիքայինգործիքային    
հետազոտությանհետազոտությանհետազոտությանհետազոտության    արդյունքումարդյունքումարդյունքումարդյունքում    ստացվածստացվածստացվածստացված    տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն    

 

ՑուցանիշՑուցանիշՑուցանիշՑուցանիշ 
ԿրտսերԿրտսերԿրտսերԿրտսեր    

դպրոցականդպրոցականդպրոցականդպրոցական    տարիքտարիքտարիքտարիք 
ԴեռահասությանԴեռահասությանԴեռահասությանԴեռահասության    

շրջանշրջանշրջանշրջան 
ՊատանեկությունՊատանեկությունՊատանեկությունՊատանեկություն 

ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    արդյունքըարդյունքըարդյունքըարդյունքը 

ԹԿՏԹԿՏԹԿՏԹԿՏ 
72,2% նվազում 
նորմայից 

225,7% 225,7% 225,7% 225,7% 
ավելացումավելացումավելացումավելացում    
նորմայինորմայինորմայինորմայիցցցց 

200% ավելացում 
նորմայից 

ՇԾՇԾՇԾՇԾ 
62,6 % ավելացում 
նորմայից 

140% 140% 140% 140% ավելացումավելացումավելացումավելացում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

100% ավելացում 
նորմայից 

ՆՊԾՆՊԾՆՊԾՆՊԾ 
50,9% նվազում 
նորմայից 

35% 35% 35% 35% նվազումնվազումնվազումնվազում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

35% 35% 35% 35% նվազումնվազումնվազումնվազում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

ԱՊԾԱՊԾԱՊԾԱՊԾ 
56,5 % նվազում 
նորմայից 

33% 33% 33% 33% նվազումնվազումնվազումնվազում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

33,3% 33,3% 33,3% 33,3% նվազումնվազումնվազումնվազում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

ԹԸՏԹԸՏԹԸՏԹԸՏ 
30% ավելացում 
նորմայից 

141414149999% % % % ավելացուավելացուավելացուավելացու    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

132 % ավելացում 
նորմայից 

ՇնչառությանՇնչառությանՇնչառությանՇնչառության    
խորությունխորությունխորությունխորություն 

16%16%16%16%    ավելացումավելացումավելացումավելացում 
ՆՆՆՆորմայիցորմայիցորմայիցորմայից 

15 %ավելացում 
նորմայից 

10,5 %ավելացում 
Նորմայից 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2222    
ՔաղաքաբնակՔաղաքաբնակՔաղաքաբնակՔաղաքաբնակ    դպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականներիդպրոցականների    շնչառությանշնչառությանշնչառությանշնչառության    չափանիշներիչափանիշներիչափանիշներիչափանիշների    գործիքայինգործիքայինգործիքայինգործիքային    

հետազոտությանհետազոտությանհետազոտությանհետազոտության    արդյուարդյուարդյուարդյունքումնքումնքումնքում    ստացվածստացվածստացվածստացված    տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն    
 

    
    
ՑուցանիշՑուցանիշՑուցանիշՑուցանիշ 

ԿրտսերԿրտսերԿրտսերԿրտսեր    
դպրոցականդպրոցականդպրոցականդպրոցական    տարիքտարիքտարիքտարիք 

ԴեռահասությանԴեռահասությանԴեռահասությանԴեռահասության    
շրջանշրջանշրջանշրջան 

ՊատանեկությունՊատանեկությունՊատանեկությունՊատանեկություն 

ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    արդյունքըարդյունքըարդյունքըարդյունքը 

ԹԿՏԹԿՏԹԿՏԹԿՏ 
57,157,157,157,1    %%%%        ավելացումավելացումավելացումավելացում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

51,4 % ավելացում 
նորմայից 

2,9 % ավելացում 
նորմայից 

ՇԾՇԾՇԾՇԾ 
    

55,2 % ավելացում 
նորմայից 

56565656    % % % % ավավավավելացումելացումելացումելացում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

2 % ավելացում 
նորմայից 

ՆՊԾՆՊԾՆՊԾՆՊԾ 
51,9 % նվազում 
նորմայից 

50,150,150,150,1    % % % % նվազումնվազումնվազումնվազում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

67,3 % նվազում 
նորմայից 

ԱՊԾԱՊԾԱՊԾԱՊԾ 
52,8 % նվազում 
նորմայից 

55,4 % նվազում 
նորմայից 

22,322,322,322,3    % % % % նվազումնվազումնվազումնվազում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

ԹԸՏԹԸՏԹԸՏԹԸՏ 
16161616    % % % % ավելացումավելացումավելացումավելացում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

12 % ավելացու 
նորմայից 

22 % նվազում 
նորմայից 

ՇնչառությանՇնչառությանՇնչառությանՇնչառության    
խորությունխորությունխորությունխորություն 

9,19,19,19,1    % % % % ավելացումավելացումավելացումավելացում    
նորմայիցնորմայիցնորմայիցնորմայից 

8,4 % ավելացում 
նորմայից 

8,2 % ավելացում 
նորմայից 

 
Քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ դպրոցականների շնչառության չափա-

նիշների գործիքային հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալ-
ների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տվել,որ 

1. ԹԿՏ-ի ցուցանիշի շեղումը նորմայից դեպի ավելացում առավել 
արտահայտված է գյուղաբնակ դպրոցականների մոտ՝ դեռահասության և 
պատանեկության տարիքային խմբերում (համապատասխանաբար՝ 
225.7 % և 200 %), քան նույն տարիքային խմբերին պատկանող քաղաքա-
բնակ դպրոցականների մոտ (համապատասխանաբար՝ 51.4 % և 2.9 %), 
իսկ կրտսեր դպրոցականների շրջանում նկատվում է հակառակ պատ-
կերը (գյուղաբնակների մոտ՝ շեղումը նորմայից դեպի նվազում 72.2 %-ով, 
իսկ քաղաքաբնակների մոտ՝ դեպի ավելացում 57.1 %-ով)։ 

2. ՇԾ-ի ցուցանիշի շեղումը նորմայից արտահայվում է ավելացու-
մով, որն առավել արտահայտված է կրտսեր դպրոցական, դեռահասութ-
յան, պատանեկության տարիքային խմբերին պատկանող գյուղաբնակ 
դպրոցականների շրջանում (համապատասխանաբար՝ 62.6 %, 140 % և 
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100 %)՝ համեմատած նույն տարիքային խմբերին պատկանող քաղաքա-
բնակ դպրոցականների հետ (համապատասխանաբար՝ 56 %, 55.2 % և 
2 %)։  

3. ՆՊԾ-ի ցուցանիշի շեղումը նորմայից արտահայտվում է նվազու-
մով և՛ գյուղաբնակ և՛ քաղաքաբնակ բոլոր տարիքային խմբերին պատ-
կանող դպրոցականների շրջանում։Այն առավել արտահայտված է հետա-
զոտված բոլոր տարիքային խմբերին պատկանող քաղաքաբնակ դպրո-
ցականների շրջանում (համապատասխանաբար՝ 51.9 %, 50.1 % և 67.3 %), 
համեմատած նույն տարիքային խմբերին պատկանող գյուղաբնակ դպրո-
ցականների շրջանում (համապատասխանաբար՝ 50.9 %,  35 %  և 35 %)։ 

4. ԱՊԾ-ի ցուցանիշի շեղումը նորմայից դեպի նվազում առավել ար-
տահայտված է կրտսեր դպրոցական և պատանեկության տարիքային 
խմբերին պատկանող գյուղաբնակ դպրոցականների շրջանում (համա-
պատասխանաբար՝ 56.5 % և 33.3 %), համեմատած նույն տարիքային 
խմբերին պատկանող քաղաքաբնակ դպրոցականների հետ (համա-
պատասխանաբար՝ 52.8 %, 22.3 %), իսկ դեռահասության տարիքային 
խմբում՝ շեղումը նորմայից դեպի նվազում առավել արտահայտված է 
քաղաքաբնակ դպրոցականների շրջանում (գյուղաբնակների մոտ 33 %-
ով նվազում, իսկ քաղաքաբնակների մոտ՝ 55.4 %-ով)։ 

5. ԹԸՏ-ի ցուցանիշի շեղումը նորմայից դեպի ավելացում՝ առավել 
արտահայտված է կրտսեր դպրոցական և դեռահասության տարիքային 
խմբերի պատկանող գյուղաբնակ դպրոցականների շրջանում (համապա-
տասխանաբար՝ 30 % և 149 % ), համեմատած նույն տարիքային խմբերին 
պատկանող քաղաքաբնակների հետ (համապատասխանաբար՝ 16 % և 
12 %)։ Պատանեկության տարիքային խմբում գյուղաբնակների մոտ 
շեղու-մը նորմայից արտահայտվում է ավելացումով՝ 132 %, իսկ նույն 
տարիքա-յին խմբի քաղաքաբնակների մոտ՝ 22 % նվազումով։ 

6. Շնչառության խորության ցուցանիշի շեղումը նորմայից արտա-
հայտվում է ավելացումով, որն առավել արտահայտված է կրտսեր դպրո-
ցական, դեռահասության և պատանեկության տարիքային խմբերին 
պատկանող գյուղաբնակ դպրոցականների շրջանում (համապատասխա-
նաբար՝ 16 %, 15 %, 10.5 %)՝ համեմատած նույն տարիքային խմբերին 
պատկանող քաղաքաբնակ դպրոցականների հետ (համապատասխանա-
բար՝ 9.1 % , 8.4 % և 8.2 % )։ 

Հայտնի է, որ ծովի մակերևույթին մթնոլորտային օդի ճնշումը 760 
մմ.սս. է, թթվածնի մասնական ճնշումը՝ 159 , 1000մ բարձրության վրա 
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համապատասխանաբար ՝ 680 մմ. սս և 140 , իսկ 2000 մ բարձրության 
վրա՝ մթնոլորտային օդի ճնշումը կազմում է 600 մմ.սս, իսկ թթվածնի 
մասնական կամ պարցիալ ճնշումը՝ 125 [1, 606]։ Հաշվի առնելով այս հան-
գամանքը հաշվարկվել է հետազոտությունն անցկացված բնակավայրե-
րում՝ մթնոլորտային օդի ճնշման և թթվածնի մասնական ճնշման ցուցա-
նիշները։ 

Ծովի մակերևույթից 1700 մ բարձրության վրա (Աթան համայնք) օդի 
մթնոլորտային ճնշումը կազմում է 630 մմ ս.ս., իսկ թթվածնի պարցիալ 
կամ մասնական ճնշումը ՝ 127։ Ծովի մակերևույթից 1650 մ բարձրության 
վրա (Շամուտ համայնք) մթնոլորտային ճնշման և թթվածնի մասնական 
ճնշման տվյալները կազմում են համապատասխանաբար 635 մմ ս.ս. և 
128։ Ծովի մակերևույթից 1600 մ բարձրության վրա (Լորուտ) մթնոլորտա-
յին ճնշման և թթվածնի մասնական ճնշման տվյալները կազմում են 
համապատասխանաբար 640 մմ ս.ս. և 129։ Իսկ ծովի մակերևույթից 1350 
մ բարձրության վրա մթնոլորտային ճնշման և թթվածնի մասնական 
ճնշման տվյալները կազմում են համապատասխանաբար 653 մմ ս.ս. և 
134 (Տե՛ս տրամագիր 1): 

 

 
ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1. 1. 1. 1. ԱթանԱթանԱթանԱթան, , , , ՇամուտՇամուտՇամուտՇամուտ,,,,    ԼորուտԼորուտԼորուտԼորուտ    ևևևև    ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր    համայնքներումհամայնքներումհամայնքներումհամայնքներում    

մթնոլորտայինմթնոլորտայինմթնոլորտայինմթնոլորտային    ճնշմանճնշմանճնշմանճնշման    ևևևև    թթվածնիթթվածնիթթվածնիթթվածնի    մասնականմասնականմասնականմասնական    ճնշմանճնշմանճնշմանճնշման    գրաֆիկականգրաֆիկականգրաֆիկականգրաֆիկական    պատկերըպատկերըպատկերըպատկերը    
՝՝՝՝    ըստըստըստըստ    ծովիծովիծովիծովի    մակերևույթիցմակերևույթիցմակերևույթիցմակերևույթից    ունեցածունեցածունեցածունեցած    բարձրությանբարձրությանբարձրությանբարձրության 
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Գյուղաբնակ և քաղաքաբնակ դպրոցականների շնչառության չափա-
նիշների և օդի մասնական ճնշման համահարաբերակցական (կորելյա-
ցիոն) ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացված են ստորև. 
(Տե՛ս Աղյուսակ 3) 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3333        
ԴԴԴԴպրոցականներիպրոցականներիպրոցականներիպրոցականների    շնչառությանշնչառությանշնչառությանշնչառության    չափանիշներիչափանիշներիչափանիշներիչափանիշների    ,,,,մթնոլորտայինմթնոլորտայինմթնոլորտայինմթնոլորտային    օդիօդիօդիօդի    ճճճճնշմաննշմաննշմաննշման    ևևևև    

թթվածնիթթվածնիթթվածնիթթվածնի    մասնականմասնականմասնականմասնական    ճնշմանճնշմանճնշմանճնշման    համահարաբերակցականհամահարաբերակցականհամահարաբերակցականհամահարաբերակցական    ((((կորելյացիոնկորելյացիոնկորելյացիոնկորելյացիոն) ) ) ) 
ուսումնասիրություններիուսումնասիրություններիուսումնասիրություններիուսումնասիրությունների    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    

 

 ԱթանԱթանԱթանԱթան ՇամուտՇամուտՇամուտՇամուտ ԼորուտԼորուտԼորուտԼորուտ ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր 

ԲարձրությունըԲարձրությունըԲարձրությունըԲարձրությունը    
ծովիծովիծովիծովի    
մակերևույթիցմակերևույթիցմակերևույթիցմակերևույթից` ` ` ` մմմմ 

1700 
 

1650 1600 1350 

ՄթնոլորտայինՄթնոլորտայինՄթնոլորտայինՄթնոլորտային    
ճնշումճնշումճնշումճնշում    ՝՝՝՝    մմմմմմմմ....սսսսսսսս 

7 %-ով  
Նվազում 

6,8 %-ով 
նվազում 

6,6 %-ով 
նվազում 

4 %-ով 
նվազում 

ԹթվածնիԹթվածնիԹթվածնիԹթվածնի    պարցիալպարցիալպարցիալպարցիալ    
ճնշումճնշումճնշումճնշում 

8,4 %-ով 
նվազում 

7,8%-ով 
նվազում 

7,2 %-ով 
նվազում 

4,2 %-ով 
նվազում 

ԹԿՏԹԿՏԹԿՏԹԿՏ 
50 %-ով 
ավելացում 

45 %-ով 
ավելացում 

45 %-ով 
ավելացում 

29,1 %-ով 
ավելացում 

ՇնչառությանՇնչառությանՇնչառությանՇնչառության    
խորությունխորությունխորությունխորություն 

7,9 %-ով 
ավելացում 

5,8 %-ով 
ավելացում 

6 %-ով 
ավելացում 

4,2 %-ով 
ավելացում 

ՇԾՇԾՇԾՇԾ 
50,3 %-ով 
ավելացում 

46 %-ով 
ավելացում 

45,2 %-ով 
ավելացում 

15 %-ով 
ավելացում 

ՆՊԾՆՊԾՆՊԾՆՊԾ 
68 %-ով 
նվազում 

68,1 %-ով 
նվազում 

65,6 %-ով 
նվազում 

72,7 %-ով 
նվազում 

ԱՊԾԱՊԾԱՊԾԱՊԾ 
62 %-ով 
նվազում 

62 %-ով 
նվազում 

63 %-ով 
նվազում 

80,2 %-ով 
նվազում 

ԹԸՏԹԸՏԹԸՏԹԸՏ 
18 %-ով 
ավելացում 

2 %-ով 
ավելացում 

5 %-ով 
ավելացում 

37,6 %-ով 
նվազում 

 
Համեմատելով գյուղաբնակ և քաղաքաբնակ դպրոցականների շնչա-

ռության չափանիշների հետազոտության արդյունքները, ինչպես նաև 
դպրոցականների շնչառության չափանիշների և մթնոլորտային օդի 
ճնշման, թթվածնի մասնական ճնշման համահարաբերակցական տվյալ-
ները կատարվել է եզրակացություն այն մասին, որ ծովի մակարդակից 
1350-1700 մ բարձրության պայմաններում դպրոցականների մշտական 
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բնակեցումը հանգեցրել է շնչառության չափանիշների ադապտացիոն 
փոփոխության։ Արտաքին շնչառության մի շարք չափանիշների համեմա-
տական դիտարկումը՝ ցույց են տվել, որ դպրոցահասակ երեխաների 
շրջանում կախված կենսապայմանների փոփոխությունից (թթվածնի 
ցածր պարցիալ ճնշում, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ավելացում) 
տեղի է ունենում արտաքին շնչառության չափանիշների ադապտացիոն 
փոփոխություն՝ շնչառության մի շարք չափանիշների նորմայից շեղում 
հիմնականում դեպի ավելացում։ Հաշվի առնելով ԹԸՏ-ի ցուցանիշի 
գրանցված արդյունքները կարելի է ասել,որգյուղաբնակ դպրոցական-
ների մոտ նկատվում է թոքերի ֆիզիոլոգիական գերօդափոխություն (հի-
պերվենտիլյացիա), որի պատճառը հիպօքսիան է։ Գյուղաբնակ դպրոցա-
կանների՝ ովքեր մշտապես բնակվում են ցածր մթնոլորտային և թթվածնի 
ցածր պարցիալ ճնշման պայմաններում (1600-1700 մ), շնչառության չա-
փանիշների ադապտացիոն փոփոխությունները ավելի քան արտահայտ-
ված են, քան քաղաքաբնակ դպրոցականների շնչառության չափանիշնե-
րի փոփոխությունները՝ ովքեր բնակվում են ծովի մակերևույթից 1350 մ 
բարձրության պայմաններում։ 

Այսպիսով, վերլուծելով և համեմատելով հետազոտության արդյուն-
քում ստացված քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ դպրոցականների շնչառութ-
յան չափանիշները,ինչպես նաև հաշվի առնելով բարձունքային գոտիա-
կանության ազդեցությունը (մթնոլորտային ցածր ճնշում, թթվածի պար-
ցիալ ցածր ճնշում) դպրոցակաների շնչառության չափանիշների վրա, 
հանգում ենք եզրակացության, որ տեղի է ունեցել դիտարկված շնչառութ-
յան չափանիշների փոփոխություն և այն արտահայտված է ծովի 
մակերևույթից առավել բարձր դիրք ունեցող բնակավայրերի դպրոցա-
կանների մոտ։ Նշված խմբերում դրսևորվել է շնչառական գործընթացնե-
րի հարմարում (ադապտացիա)։ 

ԳործնականԳործնականԳործնականԳործնական    առաջարկություններ։առաջարկություններ։առաջարկություններ։առաջարկություններ։    Հաշվի առնելով վերոնշյալ 
համայնքներում մշտապես բնակվող դպրոցականների շնչառության չա-
փանիշների հարմարման (ադապտացիոն) համահարաբերակցական 
փոփոխությունները, աշխատանքի արդյունքները հնարավորություն են 
տալիս առաջարկելու վերոնշյալ համայնքների դպրոցական հաստա-
տություններում Մարմնակրթության կամ Ֆիզիկական դաստիարակութ-
յան դասաժամերին կատարվող ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը 
համապատասխանեցնել աշակերտների շնչառության չափանիշների 
տվյալներին։ 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. «Մարդու ֆիզիոլոգիա», դասագիրք պրոֆ. Դ. Ն. Խուդավերդյանի խմբագրու-
թյամբ, Երևան, 2018, 749 էջ: 

2. «Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ», պրոֆ. Խուդավերդյանի և ակադեմիկոս 
Վ. Բ. Ֆանարջյանի խմբագրությամբ, Երևան, 1998, 709 էջ: 

3. Guyton A.C. Hall J.E. Textbook of medical physiology 12-th edition USA 2006- 1091 p. 
4. Spirometry- http://openstaxcollege.org (Հասանելի է՝ 19.12.2020): 
5. Пневмография https://studfile.net/ (Հասանելի է՝ 19.12.2020): 
    

АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ДЫХАНИЯ У ГОРОДСКИХ И АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ДЫХАНИЯ У ГОРОДСКИХ И АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ДЫХАНИЯ У ГОРОДСКИХ И АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ДЫХАНИЯ У ГОРОДСКИХ И 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМСЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМСЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМСЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ        

ВЫСОТВЫСОТВЫСОТВЫСОТНОЙ НОЙ НОЙ НОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ЗОНАЛЬНОСТИ ЗОНАЛЬНОСТИ ЗОНАЛЬНОСТИ  
Тамара МарукянТамара МарукянТамара МарукянТамара Марукян 

ВГУ, Биология,  
Магистратура 1-ый курс 

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Городские школьники, сельские школьники, спирография, 

пневмография, критерии дыхания, сравнительный анализ, корреляционные 
исследования 

В условиях 1350-1700 м над уровнем моря постоянное проживание 
школьников привело к адаптивному изменению критерии дыхания.У сельских 
школьников, постоянно проживающих в условиях низкого атмосферного давления 
и низкого парциального давления кислорода (1600-1700 м), более выражены 
адаптивные изменения стандартов дыхания, чем у городских школьников, 
постоянно проживающих на высоте 1350 м над уровнем моря. 

    
ANALYSIS OF EVALUATION OF BREATHING CRITERIA IN URBAN ANALYSIS OF EVALUATION OF BREATHING CRITERIA IN URBAN ANALYSIS OF EVALUATION OF BREATHING CRITERIA IN URBAN ANALYSIS OF EVALUATION OF BREATHING CRITERIA IN URBAN     

AND RURAL SCHOOLCHILDREN UNDER THE INFLUENCE AND RURAL SCHOOLCHILDREN UNDER THE INFLUENCE AND RURAL SCHOOLCHILDREN UNDER THE INFLUENCE AND RURAL SCHOOLCHILDREN UNDER THE INFLUENCE     
OF HIGH ALTITUDE ZONINGOF HIGH ALTITUDE ZONINGOF HIGH ALTITUDE ZONINGOF HIGH ALTITUDE ZONING 

Tamara MarukyanTamara MarukyanTamara MarukyanTamara Marukyan 
VSU, Biology,  

MA the 1th course 
SummarySummarySummarySummary 

Key words: Key words: Key words: Key words: urban schoolchildren, rural schoolchildren, spirography, 
pneumography, respiratory criteria, comparative analysis, correlation studies 

In conditions of 1350-1700 m above sea level, the permanent residence of 
schoolchildren led to an adaptive change in the breathing criterion.Rural schoolchildren 
permanently residing in conditions of low atmospheric pressure and low oxygen partial 
pressure (1600-1700 m) have more pronounced adaptive changes in breathing standards 
than urban schoolchildren permanently residing at an altitude of 1350 m above sea level. 
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ԻսկուհիԻսկուհիԻսկուհիԻսկուհի    ԱվագյանԱվագյանԱվագյանԱվագյան        

ՎՊՀ,  Ֆիզիկա,  
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

Գիտական ղեկավար՝ մ.գ.դ., դոցենտ ԱԱԱԱ. . . . ԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյանԾատուրյան 
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Ֆիզիկայի ուսուցում, ընթացիկ ուսուցում, 

առաջանցիկ ուսուցում, ասոցիոատիվ-առաջանցիկ կապեր, ուսուցման 
արդյունավետության բարձրացում 

Կրթության որակի և ուսուցման արդյունավետության բարձրացման 
խնդիրները միշտ էլ արդիական են մնում դիդակտիկայում: Այդ խնդիրնե-
րի լուծումներն առավել արդյունավետ կարող են լինել, եթե դրանք հիմն-
վեն բոլոր այն սկզբունքների և օրինաչափությունների վրա, որոնք առա-
վել կարևորվում են դիդակտիկայում: Այսօր առավել կարևորվում են 
ուսուցման այն տեխնոլոգիաները, որոնք ուղղված են զարգացնելու 
սովորողների մտածողությունը: Յուրաքանչյուր հանրակրթական առար-
կայի ուսուցումն ունի իրր առանձնահատկությունները, որոնք շատ դեպ-
քերում որոշում են ուսուցման այն մեթոդների ընտրությունը, որոնք 
առավելապես նպաստում են համակարգել և ընդհանրացնել դասընթացի 
բովանդակությունը: Արդյունավետ կարելի է համարել այն մոտեցումնե-
րը, որոնց կիրառումը թույլ է տալիս ուսուցումը բովանդակայինից շեղել 
մեթոդաբանականին, այսինքն բովանդակային բաղադրիչի միջոցով ուժե-
ղացնել ուսուցման մեթոդաբանական ուղղվածությունը: Ֆիզիկայի 
ուսուցման գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նրա 
փորձարարական բնույթը թույլ է տալիս դասընթացը կառուցել հիմնա-
րար գաղափարների, մեթոդաբանական սկզբունքների վրա և ամբողջութ-
յամբ կիրառել գիտական ճանաչելիության մեթոդները: 

Հայտնի է, որ ուսուցման գործընթացում կարևոր դեր է խաղում 
տվյալ առարկայից կամ այլ առարկաներից նախկինում ուսումնասիրված 
գիտելիքների «տեղափոխումը» ընթացիկ ուսուցում: Դրանք դիդակտիկա-
յում հայտնի է միջառարկայական և ներառարկայական կապերն են, 
որոնք թույլ են տալիս տրամաբանական կապ հաստատել և առավել 
ամբողջացնել դասընթացի բովանդակությունը: Վերջիններիս վերաբեր-
յալ առկա են բազմաթիվ գիտամեթոդական հետազոտություններ, 
սակայն չի կարելի է ասել, որ մինչ այժմ ամբողջությամբ օգտագործվում է 
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այդպիսի կապերի ողջ ռեսուրսը: Անհրաժեշտություն կա այդ կապերը 
բերել որակական նոր մակարդակի և վերջիններս ծառայեցնել դասա-
վանդման մեթոդաբանական ուղղվածության ուժեղացմանը:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դիդակտիկական 
տեսանկյունից նոր կրթական հարացույցը (պարադիգման) պետք է 
ուղղված լինի ուսուցման բովանդակության հիմնարար բնույթի և մեթո-
դաբանական ուղղվածության ուժեղացմանը[4, 374] :  

Այդ իմաստով դիդակտիակայում առավել արժեքավոր են ուսուցման 
այն մեթոդները, որոնց շրջանակներում բովանդակության բաղադրիչի 
միջոցով իրականացվում է տեսության սկզբնավորում (գենեզիս), որն 
ուղղված է տեսական գիտելիքների համակարգվածության ապահով-
մանը, դրանց ներքին զարգացմանը և ընդհանրացմանը [1, 2]: Ժամանա-
կակից ուսուցումը պահանջում է կիրառել նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիա-
ներ: Այդ մեթոդների մեջ իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում ուսուցման 
նորարարական մեթոդները: 

Ժամանակային առումով գիտելիքների փոխանցման համատեքս-
տում տրամաբանորեն առաջ է գալիս նաև ընթացիկ ուսուցման ժամա-
նակ դեպի հետագա ուսումնառություն գիտելիքների փոխանցման հնա-
րավոր տարբերակների գոյությունը: Ընթացիկ և հետագա ուսումնառութ-
յունների միջև «փոխազդեցության բացահայտման խնդիրը, ինչպես ցույց 
են տալիս հետազոտությունները, նույնպես շատ կարևոր դիդակտիկա-
կան «կշիռ» ունեն:  

«Փոխազդեցությունը» ընթացիկ և հետագա ուսումնառության միջև 
հնարավոր է դրսևորեն տարբեր ձևերով: Սակայն դա կարելի է բաժանել 
երկու մեծ խմբերի՝ կամ ընթացիկ դասին հետագայում ուսումնասիրվող 
նյութի նախօրոք քննարկում հաշվի առնելով նպատակահարմարու-
թյունը կամ էլ ընթացիկ դասի որոշ գաղափարների ընդհանրացում, 
որոնք ունեն հետագա դրսևորում: Բոլոր դեպքերում էլ ուսուցումը, որն 
ուղղված է ընթացիկ և հետագա ուսումնառության «փոխազդեցության» 
իրականացմանը դիդակտիկայում ընդունված է անվանել առաջանցիկ 
ուսուցում:  

Մանկավարժության մեջ հայտնի է ռուս մանկավարժ Լիսենկովայի 
առաջանցիկ ուսուցման մոդելը, որի համաձայն, ընթացիկ դասի ժամա-
նակ նախապես դիտարկվում է ուսւոմնական նյութը, որը պետք է ուում-
նասիրվեր հետագայում [1, 3]: Առաջանցիկ ուսուցման մյուս մոդելը 
շրջանառության մեջ է դրվել վերջին տարիներին, որն էապես տարբեր-
վում է նախորդ մոդելից: Այդ մոդելում ընդհակառակը, ընթացիկ ուսուց-
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ման ժամանակ գիտական ճանաչողության ընդհանուր մեթոդների 
օգնությամբ իրականացվում է գիտելիքների ոչ բացահայտ (իմպլիցիտ) 
փոխանցում դեպի հետագա ուսուցում [5]:  

Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել այդ մոդելի էությունը, 
գաղափար տալ ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապերի մասին և կոնկրետ 
օրինակների միջոցով բացահայտել դրա դերը ֆիզիկայի ուսուցման 
արդյունավետության բարձրացման մեջ: 

 Նախ սխեմատիկորեն ներկայացնենք ուսուցչի և սովորողների 
գիտելիքների ենթադրվող ծավալը (նկ.1). 

    

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    1.1.1.1.    ՈւսուցչիՈւսուցչիՈւսուցչիՈւսուցչի    ևևևև    սովորողներիսովորողներիսովորողներիսովորողների    գիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքների    ենթադրվողենթադրվողենթադրվողենթադրվող    ծավալըծավալըծավալըծավալը 

 
Սովորողների գիտելիքների ծավալը լավագույն դեպքում սահմանա-

փակվում է մինչ այդ ուսուցանած նյութով, իսկ ուսուցիչը տիրապետում է 
տվյալ դասընթացի ողջ ծավալին (անցած նյութ, ընթացիկ նյութ և հետա-
գայում ուսուցման ենթակա նյութ): Այսինքն միայն ուսուցիչը կարող է 
համադրել տարբեր ասոցիացիաներ ստեղծել ընթացիկ ուսումնասիրվող 
նոր նյութի և հետագայում ուսուցանվելիք իրեն հայտնի նյութի միջև՝ ոչ 
միայն բովանդակային առումով, այլ նաև մեթոդաբանական տեսանկյու-
նից (նկ. 2):  
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ՆկՆկՆկՆկարարարար    2222....    ՈւսուցանվողՈւսուցանվողՈւսուցանվողՈւսուցանվող    նյութումնյութումնյութումնյութում    ներառարկայականներառարկայականներառարկայականներառարկայական, , , , միջառարկայականմիջառարկայականմիջառարկայականմիջառարկայական    ևևևև    
ասոցիատիվասոցիատիվասոցիատիվասոցիատիվ----առաջանցիկառաջանցիկառաջանցիկառաջանցիկ    կապերըկապերըկապերըկապերը    ցույցցույցցույցցույց    տվողտվողտվողտվող    սխեմասխեմասխեմասխեմա    

 
Այսինքն, ուոսւցիչը նախապատրաստվելով դասին, պետք է ուշադ-

րություն դարձնի ոչ միայն միջառարկայական և ներառարկայական կա-
պերի հետևողական իրականացմանը, այլ նաև կարևորի ընթացիկ դա-
սում առկա այն գաղափարները, որոնք այս կամ այն ձևով դրսևորվելու են 
հետագա ուսուցման ընթացքում: Այդպիսի գաղափարների շուրջ կա-
տարվող ընդհանրացումները, օգնում են ոչ միայն հետագայում սովորող-
ներին առավել լավ հասկանան նոր նյութը և կատարեն արժեքավոր ընդ-

- Ներառարկայական կապերի ստեղծման նյութ 

- Միջառարկայական կապեր ստեղծելու նյութ 

- Ներմուծվող նոր հասկացություններ 

- Նյութ, որը կարող է փոխանցվել առաջանցիկ ուսուցման 

նպատակով՝ ասոցիատիվ – առաջանցիկ կապերի միջոցով 
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հանրացումներ, այլ նաև կարևորեն հիմնարար գաղափարների դերը և 
համապիտանիությունը (ունիվերսալությունը): Բացի այդ գիտելիքների 
այդպիսի տեղափոխումը լավ հիմք է հանդիսանում շարունակական 
կրթության հաջող իրականացման համար: 

Ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը էապես աճում է, 
քանզի ավելի առավել է օգտագործվում նոր դասի հնարավորություներն, 
որոնք ուղղված են հետագայում միանգամից շատ և միմյանցից տարբեր 
ուսուցման ենթակա նյութի ընկալմանը: 

Առաջանցիկ ուսուցման ժամանակ խոսքը գնում է ընթացիկ ուսուց-
ման ժամանակ մեթոդաբանական և հիմնարար բնույթի գիտելիքների 
փոխանցման մասին՝ հետագայում ուսումնառության համար կիրառելու 
նպատակով։ 

Ուսուցման գործընթացը պետք է հիմնվի ոչ միայն սովորողների 
նախկին փորձի վրա, այլ նաև կողմնորոշված լինի նրանց հետագա 
ուսումնական գործունեությանը՝ ստացած գիտելիքների շարունակակա-
նության ապահովմանը, հիմնարար գաղափարների, համընդհանուր 
ճանաչողության մեթոդների իմացության հիմքերի ստեղծմանը։ Առաջան-
ցիկ ուսուցման հիմնական նպատակը ուսուցման որակի բարձրացումն է՝ 
ընթացիկ ուսուցման ժամանակ ճանաչողության համընդհանուր մեթոդ-
ների օգնությամբ հետագայի համար ասոցիատիվ կապեր ստեղծելու 
միջոցով։ Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է նոր 
տեսանկյունից դիտել դասին ներկայացվող պահանջները, որոշել ուսուց-
ման մեջ առաջ անցնելու հնարավոր ուղիները և միջոցները, մշակել 
առաջանցիկ ուսուցման իրականացման մեթոդաբանական հիմքերը և 
այն իրականացման համար առաջանցիկ նյութի ընտրության հիմնական 
չափանիշներն ու պահանջները, ստեղծել այդպիսի ուսուցման իրակա-
նացման ուսումնամեթոդական համակարգը, որը կապահովի առաջան-
ցիկ ուսուցման արդյունավետությունը։ Նոր կրթական համակարգի 
շրջանակներում սովորողներին անհրաժեշտ է տալ ոչ թե գիտելիքների 
քանակ, այլ մտածելու կարողություններ, խնդիրներ լուծելու նոր ձևեր, 
ինքնուրույն փնտրելու ստանդարտ և ոչ ստանդարտ իրավիճակներում 
ազատ գործունեություն իրականացնելու կարողություններ [1, 2]: 

Մեր պատկերացումներով առաջանցիկ ուսուցումը պետք է հիմնվի 
գիտական ճանաչողության համընդհանուր մեթոդների վրա, ինչպիսիք 
են ինդուկցիան, դեդուկցիան, անալոգիան, մոդելավորումը և այլն [1, 3]: 
Տրամաբանական է, որ այդ դեպքում առաջանցիկ ուսուցման նյութը չի 
կարող ունենալ կոնկրետ դրսևորման արտահայտություն, այն առավելա-
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պես ունիվերսալ, հիմնարար գաղափարների, հասկացությունների, 
մեթոդաբանական սկզբունքների և այլնի ամբողջությունն է [1, 3]: 

Ուսուցման գործընթացի մեթոդական բաղադրիչը շատ կարևոր է, 
քանի որ այն հիմնված է գիտական ճանաչելիության ընդհանուր մեթոդ-
ների կիրառման վրա: Սա հնարավորություն է տալիս բարձրացնել 
դասընթացների մեթոդաբանական ուղղվածությունը և այն դնել նոր 
մակարդակի վրա [5, 1]: 

 Բնական գիտությունների շարքում ֆիզիկան հանդես է գալիս որպես 
մեթոդաբանական ամբողջական գիտություն, եթե նրա հիմքում ընկած են 
մեթոդաբանական սկզբունքների համակարգեր:     

Ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում ուսուցիչը՝ մտագործունեութ-
յան տարբեր ասոցիատիվ ձևերի օգնությամբ, յուրաքանչյուր կոնկրետ 
դեպքում սովորողին ցույց է տալիս առաջանցիկ ուսուցման նյութի հետա-
գա կիրառման տեղը, ժամանակը, պայմանները և հնարավոր ձևերը։ Այդ-
պիսի նյութի ընդհանրացնող և համընդհանուր բնույթը երբեմն ունենում 
է միջդիսցիպլինար նշանակություն և համապիտանի է կրթության բոլոր 
մակարդակներում։ 

Դրա տիպիկ օրինակ է հանդիսանում մեխանիկական արագություն 
հասկացությունը ֆիզիկայում։  

Խոսելով մեխանիկական արագության մասին ուսուցիչը սահուն 
անցում պետք է կատարի լայն իմաստով արագության մեկնաբանման 
ուղղությամբ։  

Ֆիզիկայի ուսուցման առաջին աստիճանում, հաշվի առնելով սովո-
րողների տարիքահոգեբանական առանձնահատկությունները և դեռևս 
թույլ զարգացած վերացական մտածողությունը, կարելի է պարզ օրինակ-
ների միջոցով սովորողներին բերել այն գաղափարին, որ այն ինչ ժամա-
նակի ընթացքում փոփոխվում է, ապա կարելի է խոսել այդ մեծության 
փոփոխման արագության մասին։ Եվ այնպես ինչպես շարժման ժամա-
նակ փոխվում է մարմնի անցած ճանապարհը, նմանապես ժամանակի 
ընթացքում փոխվում է թփի հասակը կամ տաքացվող ջրի ջերմաս-
տիճանը և այլն։ Այս բոլորը հիմք են հանդիսանում հետագայում առավել 
լավ ընկալել ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում ներմուծվող մի շարք 
մեծություններ, որոնք բնութագրում են ժամանակի ընթացքում այս կամ 
այն մեծության փոփոխությունը։ Դրանցից են, օրինակ, անկյունային 
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= ), մակածման Էլշուն (
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∆

∆
−=

φ
ε ) և այլն։ 

Մյուս կողմից արագության գաղափարի մասին հետևողական 
զարգացումները լավ նախադրյալներ են ստեղծում հետագայում 
մաթեմատիկայի դասըն-թացից ածանցյալի գաղափարի ներմուծման 
համար։ 

Ավելին՝ շարունակական կրթության տեսանկյունից, հետագայում 
առավել հեշտ է լինում գործ ունենալ այլ բնութագրերի հետ, որոնք փոխ-
վում են ժամանակի ընթացքում։ Իսկ առավել օգտակար ու արդյունավետ 
է լինում, երբ նման համանմանությամբ (անալոգիայով) սովորողները 
կարողանում են քննարկել նաև սկալյար մեծությունների փոփոխությունը 
ոչ թե ժամանակից կախված, այլ մի այլ պարամետրից՝ օրինակ որոշակի 
ուղղությունից: Օրինակ էլեկտրական դաշտի լարվածության վեկտորի 

համար հայտնի բանաձևը դիֆերենցիալ տեսքով՝ ϕgradE −=
r

, որտեղ 
էլեկտրական դաշտի ϕ  պոտենցիալը փոխվում է ուղղությունից կախ-
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 [3, 168] : 

Առաջանցիկ ուսուցման իրականացման համար տիպիկ են հարցերը, 
որոնք վերաբերվում են էներգիայի պահպանման օրենքին։ Հայտնի է այդ 
օրենքի հիմնարար բնույթը և կիրառելիության մեծ սահմանները։ Ֆիզի-
կայի դասընթացի բոլոր բաժիններում սովորողներն առնչվում են այդ 
օրենքի մասնավոր դրսևորումներին՝ լրիվ մեխանիկական էներգիայի 
պահպանման օրենքը, թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը, Էյնշտեյնի 
հավասարումը ֆոտոէֆեկտի համար և այլն։ 

Ֆիզիկական պրոցեսները և երևույթները նկարագրող շատ մաթեմա-
տիկական հավասարումներ և հաշվման մեթոդներ ունիվերսալ բնույթ են 
ունենում և կիրառելիության մեծ դաշտ։ Բերենք մի օրինակ։ Ուղղագիծ 
հավասարաչափ շարժման ժամանակ, երբ կառուցվում է )(tVV =  կախ-
վածության գրաֆիկը, ուշադրություն է դարձվում այն բանին, որ այդ գրա-
ֆիկի տակ ընկած պատկերի մակերեսը թվապես հավասար է անցած 
ճանապարհին։ Այնուհետև այդ պնդումը տարածվում է ցանկացած 
բնույթի շարժման վրա։ Հետագայում սովորողները հաճախ են հանդի-
պում այնպիսի ֆիզիկական մեծությունների հաշվման հետ, որոնք 
որոշվում են որպես միմյանցից կախված երկու այլ մեծությունների 
արտադրյալ։ Հայտնի է, որ այդ դեպքում այդ ֆիզիկական մեծության 
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հաշվարկը բերում է ին-տեգրալի կիրառման, օրինակ՝ մարմնի իմպուլսը 

∫= dttFp )( , աշխատանքը՝ ∫= dSSFA )( , լիցքը՝ ∫= dttIq )(  և այլն։ 

Այդպիսի դեպքերի համար կարելի է կիրառել այն ունիվերսալ մեթոդը, 
որը կիրառվեց ճանապարհի հաշվման համար։ Այդ դեպքում ինտեգրալը, 
որը պետք է հաշվել, թվապես հավասար է այն պատկերի մակերեսին, 
որը գտնվում է համապատասխանաբար F(t), F(S), I(t) կախվածություն-
ների գրաֆիկների տակ։ Ուսուցման կազմակերպման նման մոտեցման 
դեպքում հնարավոր է լինում համադրել միմյանցից ընդհանրապես տար-
բեր ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների նկարագրման միևնույն 
մաթեմատիկական մոդելները և սահուն անցում կատարել ուսուցման մի 
մակարդակից մյուսին՝ պահպանելով յուրաքանչյուրի ինքնուրույնու-
թյունն ու ամբողջականությունը։ Արդյունքում սովորողների մոտ ձևա-
վորվում է գիտակցված գործունեություն ծավալելու կուլտուրա [1, 10]: 

Այսպիսով, ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում ասոցիատիվ-առա-
ջանցիկ կապերի կիրառմամբ առաջանցիկ ուսուցման իրականացումը 
թույլ է տալիս բարձրացնել դասավանդման արդյունավետությունը և 
նպաստել հետագայում նոր նյութի հեշտ ընկալմանը: 
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РОЛЬ АССОЦИАТИВНОРОЛЬ АССОЦИАТИВНОРОЛЬ АССОЦИАТИВНОРОЛЬ АССОЦИАТИВНО----ОПЕРЕЖАЮЩИХ СВЯЗЕЙ ОПЕРЕЖАЮЩИХ СВЯЗЕЙ ОПЕРЕЖАЮЩИХ СВЯЗЕЙ ОПЕРЕЖАЮЩИХ СВЯЗЕЙ     
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕВ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕВ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕВ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ    

    
Искуи АвагянИскуи АвагянИскуи АвагянИскуи Авагян    
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Магистратура, 2-ой курс        
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
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обучение, ассоциативно-опережающие связи, повышение эффективности 
обучения 

В работе представлена идея об опережающем обучении и выявлена ее 
эффективность. На конкретных примерах показано, как в процессе 
обучения физике с помощью ассоциативно-опережающих связей можно на 
уроке обобщить определенные идеи, которые в дальнейшем выражаются 
разными способами и способствуют без затруднений освоить новой 
материал. 

    
    
    

THE ROLE OF ATHE ROLE OF ATHE ROLE OF ATHE ROLE OF ASSOCIATIVE SSOCIATIVE SSOCIATIVE SSOCIATIVE ----PROGRESSIVE CONNECTIONSPROGRESSIVE CONNECTIONSPROGRESSIVE CONNECTIONSPROGRESSIVE CONNECTIONS    
IN INCREASING THE EFFICIENCY OF TEACHING PHYSICSIN INCREASING THE EFFICIENCY OF TEACHING PHYSICSIN INCREASING THE EFFICIENCY OF TEACHING PHYSICSIN INCREASING THE EFFICIENCY OF TEACHING PHYSICS        
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SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words.words.words.words. teaching Physics, current teaching, advancing teaching, 
associative-progressive connections 

In this work an idea of a variant of advancing teaching in the teaching 
process is provided and the efficiency of such teaching method is commented. 
With the help of concrete examples there is demonstrated how it is possible to 
make generalizations about separate ideas which appear during the current 
lesson by applying the associative-progressive connections, which are 
manifested in different ways during the further teaching and promotes 
comprehensing the material easily in the process of teaching Physics.  
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ՈՉՈՉՈՉՈՉ    ԳԾԳԾԳԾԳԾԱՅԻՆԱՅԻՆԱՅԻՆԱՅԻՆ    ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ    ԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆ        
ԿԻՍՄԱՆԿԻՍՄԱՆԿԻՍՄԱՆԿԻՍՄԱՆ    ՄԵԹՈԴԸՄԵԹՈԴԸՄԵԹՈԴԸՄԵԹՈԴԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԴՐԱԴՐԱԴՐԱԴՐԱ    ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ        

ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ    ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ    
ԱդրինեԱդրինեԱդրինեԱդրինե    ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    

ՎՊՀ, Ինֆորմատիկա,  
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

Գիտական ղեկավար` ՌՌՌՌ....    ՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյան  
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Ոչ գծային հավասարումներ, գրաֆիկ, մեթոդ, 

ծրագրավորման լեզու, սահման, պարամետր, միջակայք, ճշտություն, 
լուծում    

)(xfy =  տեսքի ոչ գծային հավասարումների արմատները գտնելու 
խնդիրը հանդիպում է գիտական հետազոտությունների տարբեր 
ոլորտներում: 

Ոչ գծային հավասարումները կարելի է բաժանել երկու խմբի. 
▪ Հանրահաշվական,  
▪ Տրանսցենդենտ: 
Հանրահաշվական ոչ գծային հավասարումները դրանք այն հավա-

սարումներ են, որոնք պարունակում են միայն հանրահաշվական ֆունկ-
ցիաներ (օրինակ՝ բազմանդամները):  

Տրանսցենդենտ են կոչվում այն գծային հավասարումները, որոնք 
պարունակում են եռանկյունաչափական, լոգարիթմական և այլ 
ֆունկցիաներ: 

Որպես կանոն, գործնականում, ոչ բոլոր հավասարումներն են, որ 
կարող են լուծվել ճշգրիտ մեթոդներով, երբ հավասարման լուծումը 
կարող է գրվել վերջնական բանաձևի տեսքով: Այսպես, գծային և 
քառակուսային հավասարումների լուծման մեթոդները հայտնի են եղել 
դեռևս հին հույներին:  

Երրորդ և չորրորդ աստիճանների հանրահաշվական հավասարում-
ների լուծումները տրվել են դեռևս XV դարում իտալացի մաթեմատիկոս-
ներ Ֆերրոյի, Կարդանոյի, Ֆերրարիի կողմից: Սակայն, նորվեգացի 
մաթեմատիկոս Ն. Աբելը XIX դարի 20-ական թվերին ապացուցել է, որ 
հինգերորդ և ավելի բարձր աստիճանի հանրահաշվական հավասարում-
ները լուծելի չեն արմատապես: 

Տրանսցենդենտ հավասարումների արմատները գտնելու խնդիրն 
ավելի բարդ է: Որպես օրինակ դիտարկենք հետևյալ պարզ տրանսցեն-
դնտ հավասարումը. 
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xxxf cos)( −=  
Այս հավասարումն ունի մեկ արմատ )73.0( ≈x , սակայն դրա հաշվ-

ման համար անհնար է ստանալ որևէ բանաձև: 
Այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ գտնել ոչ գծային հավասարման 

անալիտիկ լուծման որևէ բանաձև, օգնության են գալիս արմատներ 
գտնելու համընդհանուր հաշվման մեթոդները: Սովորաբար, այդ 
մեթոդները չեն կիրառվում միայն կոնկրետ տեսքի ֆունկցիաների վրա, 
այլ պարզապես, ենթադրվում է, որ այդ ֆունկցիաները պետք է ունենան 
այնպիսի որոշակի հատկություններ, ինչպիսիք են անընդհատությունը, 
դիֆերենցելիությունը և այլն: Այդպիսի մեթոդները, որպես կանոն, 
կոչվում են իտերացիոն, այսինքը, դրանք թույլ են տալիս հավասարման 
մոտավոր լուծումը գտնել մի քանի քայլի արդյունքում: Այդ մեթոդների 
մեծ մասը ենթադրում է, որ գոյություն ունի այնպիսի փոքր միջակայք, 
որտեղ հավասարումն ունի միայն մեկ արմատ[1, 50-53]:  

Այսպիսով, 0)( =xf  տեսքի ոչ գծային հավասարման արմատների 
մոտավոր հաշվման խնդիրը բաժանվում է երկու առանձին խնդրի. 

▪ արմատների տարանջատում, այսինքը, այնպիսի բավականաչափ 
փոքր միջակայքերի որոնում, որոնցից յուրաքանչյուրում հավա-
սարումն ունի միայն մեկ արմատ, 

▪ անհրաժեշտ ճշտությամբ արմատի որոնում, երբ հայտնի է դրա 
որևէ նախնական մոտավորություն: 

Ոչ գծային հավասարման արմատի մոտավոր արժեքը կարելի է 
գտնել տարբեր մեթոդներով. անալիտիկ, գրաֆիկական և այլն: Այդ բոլոր 
մեթոդները հնարավորություն են տալիս գտնել ոչ գծային հավասարման 
արմատները բավականին մեծ ճշտությամբ: Պետք է նշել, որ այդ մեթոդ-
ները վերաբերվում են տրանսցենդենտ հավասարումների լուծմանը: 
Սակայն, դրանք հավասարապես կարելի է կիրառել, նաև, հանրահաշվա-
կան հավասարումների իրական արմատները գտնելու դեպքում: 

Ոչ գծային հավասարման արմատները կարելի է գտնել հետևյալ 
հայտնի մեթոդներից որևէ մեկով. 

▪ կիսման մեթոդ,  
▪ հաջորդական մոտարկումների մեթոդ,  
▪ լարերի մեթոդ, 
▪ շոշափողների մեթոդ, 
▪ լարերի և շոշափողների կոմբինացված մեթոդ: 

)(xfy =  հավասարումը լուծելու համար կարևոր է, նախ և առաջ, 
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ուսումնասիրել և գտնել այն միջակայքերը, որոնցից յուրաքանչյուրում 
հավասարումն ունի եզակի արմատ: Արմատներն առանձնացնելու 
համար պետք է օգտվել արմատների գոյության թեորեմից: 

Արմատները գտնելու վերլուծական ճյուղը հիմնված է ներքոշա-
րադրյալ թեորեմների վրա: 

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ    1.1.1.1. Եթե )(xfy =  ֆունկցիան ];[ ba  հատվածի ծայրակետե-
րում ունի տարբեր նշանի արժեքներ, ապա այդ հատվածում ֆունկցիան 
ունի առնվազն մեկ արմատ: 

ԹեորեմԹեորեմԹեորեմԹեորեմ    2.2.2.2. Եթե )(xfy =  ֆունկցիան ];[ ba  հատվածում անընդհատ 
է, այդ հատվածի ծայրակետերում ունի տարբեր նշանի արժեքներ, իսկ 

)(' xf  ածանցյալը պահպանում է իր նշանը նշված հատվածում, ապա 
հատվածի ներսում առկա է հավասարման միայն մեկ արմատ: Պետք է 
նշել այն փաստը, որ, երաշխավորելով հավասարման լուծման առկայու-
թյունը, թեորեմը թույլ չի տալիս որոշել հատվածի վրա եղած արմատների 
քանակը: 

Այսպիսով, հավասարման արմատ պարունակող միջակայքը 
գտնելու համար անհրաժեշտ է գտնել ֆունկցիայի նշանի փոփոխման 
տիրույթը:  

Ոչ գծային հավասարման արմատները գտնելու ամենապարզ, բայց և, 
ամենահուսալի մեթոդներից է կիսման մեթոդը[1, 53-56; 2, 28-30]:  

Մեթոդի էությունը հետևյալն է. ենթադրենք, գտնված է այն ];[ ba  
հատվածը, որում ընկած է )(xfy =  հավասարման արմատը: Կիսման 
մեթոդով, տրված ε  ճշտությամբ, հավասարման արմատը գտնելու 
համար, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ քայլերը. 

▪ Գտնել ];[ ba  հատվածի միջնակետը՝ 
2

ba
x

+
= : 

▪ Գտնել )(xfy =  ֆունկցիայի արժեքը x  կետում: 
▪ Ստուգել, եթե 0)()( <⋅ xfaf , ապա xb = , հակառակ դեպքում՝ 
xa = : Այս քայլով կորոշվի մի նոր ];[ ba  միջակայք, որը նախորդից փոքր 

կլինի երկու անգամ և որտեղ ընկած կլինի որոնելի լուծումը: 
Ստուգել երկու հաջորդական լուծումների տարբերությունը. եթե 

ε>− +1ii xx , ապա կատարել վերադարձ առաջին կետին, հակառակ 
դեպքում՝ x -ի ստացված վերջին արժեքը կլինի որոնելի լուծումը: 

Ոչ գծային հավասարումների արմատները թվային տարբեր 
մեթոդներով գտնելու խնդիրները, մոտավոր հաշվարկներ կատարելու 
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առումով, բարդ և ժամանակատար խնդիրներ են: Դրանց թվին է դասվում, 
նաև, ոչ գծային հավասարումների լուծման կիսման մեթոդը: Այդ է 
պատճառը, որ նմանատիպ խնդիրների լուծման ժամանակ շատ 
արդյունավետ է համակարգիչների օգտագործումը: 

Ենթադրենք )(xfy =  ֆունկցիան ];[ ba  միջակայքում ունի միակ 
արմատ: Պահանջվում է գտնել այդ արմատը կիսման մեթոդով ε  
ճշտությամբ: Որպեսզի )(xfy =  ֆունկցիան ];[ ba  հատվածում ունենա 
լուծում, հատվածի ծայրակետերում այն պետք է ունենա տարբեր նշանի 
արժեքներ, այսինքը, պետք է բավարարվի 0)()( <⋅ bfaf  պայմանը: 

Ըստ գծապատկերի, x  կետը ];[ ba  հատվածի միջնակետն է, որով 

այդ հատվածը բաժանվում է ];[ xa  և ];[ bx  հատվածների: Գծապատկե-
րից երևում է, որ ֆունկցիայի որոնելի լուծումը ];[ bx  հատվածում է: Հատ-
վածի մյուս կեսը` ];[ xa -ը, դեն է նետվում: Դա նշանակում է, որ ];[ ba  
հատվածի ձախ եզրակետը կիսով չափ տեղափոխվում է դեպի աջ՝ բա-
ժանման x  կետը )( xa = : Դրանից հետո կատարվում է գործողություննե-
րի կրկնություն: Գտնվում է նոր ];[ bx  հատվածի միջնակետը, հաշվվում 

)(xf  ֆունկցիայի արժեքը այդ կետում և այլն: Բաժանման գործընթացը 
շարունակվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկու հաջորդական լու-
ծումների տարբերությունը մոդուլով մեծ է տրված ε  ճշտությունից: Եր-
կու հաջորդական լուծումների տարբերությունը մոդուլով տրված 
ճշտությունից փոքր լինելու դեպքում, վերջին ստացված x -ը կլինի 
որոնելի լուծումը: 
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Ոչ գծային հավասարումների լուծման կիսման մեթոդը դանդաղ 
աշխատող մեթոդ է, սակայն այն միշտ զուգամիտում է երաշխավորված 
ճշտությամբ: Սովորաբար, այս մեթոդը պահանջում է քայլերի մեծաթիվ 
քանակ, որը, սակայն, խոչընդոտ չէ մեթոդի կիրառությունը ժամանակա-
կից հզոր համակարգիչների միջոցով իրականացնելու համար: 

)(xfy =  հավասարման լուծման քայլերի քանակը ];[ ba  միջակայ-
քում ε ճշտությամբ գտնելու համար պետք է օգտվել հետևյալ առնչու-
թյունից [2, 31-33]. 

ε<
−

−1
2

n

ab
  

Եթե, օրինակ, ]1;0[];[ =ba , իսկ 01,0=ε , ապա պահանջվող քայլերի 
քանակը կլինի. 

8888nnnn        
ln2ln2ln2ln2

ln0,01ln0,01ln0,01ln0,01
----1111nnnn    

ln2ln2ln2ln2

ln0,01ln0,01ln0,01ln0,01
nnnn----1111        ln0,01ln0,01ln0,01ln0,01        ln2ln2ln2ln2n)n)n)n)----(1(1(1(1        2222        nnnn----1111 ≈⇒>⇒<⇒<⋅⇒<⇒<

−
−

01,001,0
2

01
1n

 

xxxf cos)( −=  հավասարման արմատը ]1;5,0[  միջակայքում 
6

10
−=ε ճշտությամբ գտնելու համար կպահանջվի 9=n  քայլ: 

Պետք է նշել, որ կիսման մեթոդի գաղափարը «երկուական որոնում» 
անվան տակ լայնորեն կիրառվում է տվյալների բազաների հետ աշխա-
տելիս՝ նրանցում փնտրում իրականացնելիս: 

Հայտնի է, որ ամեն մի ոչ գծային հավասարում չէ, որ հնարավոր է 
ճշգրիտ լուծել: Սակայն, միշտ չէ, որ հավասարման ճշգրիտ լուծումը 
գտնելը խիստ անհրաժեշտություն է: Նման դեպքերում, հավասարումը 
համարվում է լուծված, եթե այդ լուծումը գտնված է որոշակի ճշտությամբ:  

Ոչ գծային հավասարումների լուծման լավագույն ձևերից մեկն էլ 
լուծման գրաֆիկական ձևն է: Խնդրի լուծման ճանապարհին, ցանկալի 
արդյունքի հասնելու համար, ոչ միայն անհրաժեշտ է լինում կրկնել 
ալգորիթմով նախատեսված որոշակի քայլերի հաջորդականություն, 
այլև՝ կատարել ճշգրիտ գրաֆիկական կառուցումներ: Իսկ դրանք 
պահանջում են մեծ աշխատատարություն, ճշգրտություն և ժամանակ: 
Այս կարգի խնդիրների լուծման ժամանակ շատ մեծ է ծրագրավորման 
դերը: Ծրագրերը օգնում են իրականացնել բարդ հաշվարկային պրոցես-
ներ, ճշգրիտ գրաֆիկական կառուցումներ և ստանալ հաշվարկման 
ճշգրիտ արդյունքներ: Այդ նպատակին է ծառայում ներկայացված ծրա-
գիրը, որը հնարավորություն է տալիս կիսման մեթոդով, ցանկացած 
ճշտությամբ, գտնել ցանկացած հանրահաշվական և որոշ տրանսցեն-
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դենտ հավասարումների անալիտիկ ու գրաֆիկական լուծումները: 
Ծրագրի կոդը գրված է C# ծրագրավորման լեզվով: Ծրագիրն աշխա-

տում է Visual Studio C# 2010 ծրագրային միջավայրում, գրաֆիկական 
ռեժիմում: Այն իրականացնում է կիսման մեթոդով ոչ գծային հավասա-
րումների լուծմանն ուղղված բոլոր գործողությունները ըստ վերը բերված 
ալգորիթմի [3, 95-100, 120-150]:  

Ծրագրի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն հնա-
րավորություն է տալիս ոչ միայն ընտրել ֆունկցիան, այլև, ցանկության 
դեպքում՝ ներմուծել այն: Ծրագիրը, ֆունկցիան ներմուծելուց կամ 
ընտրելուց հետո, պահանջում է ներմուծել ];[ ba  միջակայքը, h քայլը և 
ֆունկցիայի լուծման ε  ճշտությունը: Նախնական տվյալների ներմուծու-
մից հետո միայն, ըստ ծրագրի, կառուցվում է տվյալ ֆուկցիայի գրաֆիկը 
նշված ];[ ba  միջակայքում: Այնուհետև, ];[ ba  միջակայքը, h  քայլով, 
բաժանվում է մասերի, ստացված յուրաքանչյուր միջակայքի համար 
ստուգվում է տրված ֆունկցիայի արմատի գոյությունը: Եթե տվյալ միջա-
կայքում ֆունկցիան լուծում ունի, այն հաշվվում, արտածվում և, 
միաժամանակ, ցույց է տրվում գրաֆիկորեն: Եթե ամբողջ ];[ ba  միջա-
կայքում ֆունկցիան չունի ոչ մի լուծում, ապա տրվում է համապատաս-
խան հաղորդագրություն [4, 245-285, 785-825]: 

Ստորև բերված նկար 1-ից նկար 13-ում ներկայացված են ծրագրի 
կատարման մի քանի օրինակներ համապատասխան մեկնաբանություն-
ներով:  

Ծրագրի դերը արժևորվում է նրանով, որ այն աշխատում է դիալոգա-
յին ռեժիմով, տալիս է հանրահաշվական ֆունկցիաների ներմուծման 
հնարավորություն, կառուցում է ցանկացած ֆունկցիայի գրաֆիկ, գտնում 
է ֆունկցիայի բոլոր լուծումները կիսման մեթոդով նշված միջակայքում, 
նշված ճշտությամբ և դրանք ներկայացնում անալիտիկորեն ու գրաֆիկո-
րեն միաժամանակ: Այս ամենը մատուցվող նյութը դարձնում են ավելի 
հետաքրքիր և հասկանալի: 
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МЕТОД ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХМЕТОД ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХМЕТОД ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХМЕТОД ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ    
УРАВНЕНИЙ И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯПРОГРАММИРОВАНИЯПРОГРАММИРОВАНИЯПРОГРАММИРОВАНИЯ    
    

Адрине ДавтянАдрине ДавтянАдрине ДавтянАдрине Давтян    
ВГУ, Информатика,  
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: нелинейные уравнения, график, метод, язык 
программирования, предел, параметр, диапазон, точность, решение 

В статье разобран один из основных методов вычислительной 
математики – численное решение нелинейных уравнений методом 
половинного деления. В ней рассматривается программная реализация 
метода составленная на языке программирования c#. 

Перед тем, как решить нелинейное уравнение, должен быть известен 
внешний вид функции, т.е. он должен быть задан. Самый естественный 
способ «задать» функцию – это представить ее через формулу, а формула – 
это правило, закон, который показывает зависимость y от x.  

Программа, реализующая решение нелинейного уравнения, 
формирует эту функцию с помощью ввода с клавиатуры, распознает ее или 
предлагает выбрать ее из заранее формированного списка функций и 
строит ее график. После этого, программа решает уравнение методом 
половинного деления, результаты решений выдает аналитическим и 
графическим способами. 

Программа требует ввода функции в соответствии с определенными 
правилами. Каждое отклонение от предопределенных правил сопровож-
дается соответствующим сообщением. 

С точки зрения программирования, создание любой функции является 
сложной задачей, а распознавание их всех-тем более. 

Программа составлена на обьектно-ориентированном языке програм-
мирования C#, созданным корпорацией Microsoft(Microsoft Visual C# 2010). 

Программа имеет демонстративно-обучающий характер. 
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SummarySummarySummarySummary    
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limit, parameter, range, accuracy, solution. 

The article deals with one of the main methods of computational 
mathematics - the numerical solution of nonlinear equations by the method of 
half division. It considers the software implementation of the method written 
in the c # programming language. 

Before solving a nonlinear equation, the appearance of the function must 
be known, i.e. it must be specified. The most natural way to "define" a function 
is to represent it through a formula, and a formula is a rule, a law that shows 
the dependence of y on x. 

A program that implements the solution of a nonlinear equation forms this 
function using keyboard input, recognizes it or offers to select it from a pre-
formed list of functions and builds its graph. After that, the program solves the 
equation by the method of half division, the results of the solutions are given by 
analytical and graphical methods. The program requires the input of a function 
in accordance with certain rules. 

Each deviation from the predefined rules is accompanied by a 
corresponding message. 

From a programming point of view, creating any function is a difficult 
task, and recognizing them all is even more difficult. 

The program is written in the object-oriented programming language C #, 
created by Microsoft Corporation (Microsoft Visual C # 2010).  

The program has a demonstrative and educational character. 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ    

ԱննաԱննաԱննաԱննա    ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    
ՎՊՀ,  ֆիզիկա, 

 մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր: դետեկտոր, կլանման գործակից, էներգիա, -

քվանտ, նեյտրոն, նեյտրինո: 
Համարվում է, որ տարրական մասնիկը գրանցված է դետեկտորում, 

եթե այն դետեկտորի նյութի միջով անցնելիս մասնակցել է ատոմների 
հետ փոխազդեցության գոնե մեկ ակտի կամ առաջացրել է գոնե մեկ ա-
տոմի իոնացում: 

Տարրական մասնիկների բախումները նյութական միջավայրի, մաս-
նավորապես՝ դետեկտորի նյութի ատոմների հետ, տեղի են ունենում պա-
տահականորեն և ենթարկվում են պատահական պրոցեսների ու հավա-
նականության տեսության օրենքներին: Այդ օրենքների շրջանակներում 
կառուցված է տարրական մասնիկների և ատոմների բախումների 
միկրոսկոպիկ տեսություն, որը թույլ է տալիս պարզաբանելու ինչպես 
առանձին մասնիկների ու ատոմների, այնպես էլ մասնիկների հոսքերի և 
ատոմների համախմբերի բախումների մեխանիզմը: Օգտվելով տվյալ 
նյութում ճառագայթման կլանման μ գործակցից, կարելի է բացահայտել 
տարրական մասնիկների հոսքի և դետեկտորի նյութի ատոմների միջև 
տեղի ունեցող փոխազդեցությունների բնույթը: Կլանման μ գործակցի 
օգտագործումը՝ որպես փոխազդեցությունը բնութագրող հաստատուն, 
նպատակահարմար է այն տեսանկյունից, որ այդ մեծությունը կարելի է 
որոշել ինչպես լաբորատոր փորձերի միջոցով, այնպես էլ բախումների 
տեսության մեթոդներով: 

Դիցուք ունենք դետեկտոր, որը պատրաստված է μ կլանման գործա-
կից ունեցող համասեռ նյութից և ունի հաստությամբ հարթ թիթեղի ձև: 
Թիթեղի հարթությանն ուղղահայաց ուղղությամբ այն ամբողջ 
մակերեսով ենթարկվում է ճառագայթման, որի հոսքը պարունակում է 
միևնույն տեսակի  թվով մասնիկներ: Գտնենք դետեկտորով առանց 
փոխազդեցության անցած, ինչպես նաև փոխազդեցության մասնակցած 
մասնիկների թիվը: Դրա համար դետեկտորում մասնիկների հոսքի 
ուղղությամբ  խորության վրա դիտարկենք  փոքր հաստությամբ 
շերտ, որով անցնում են  թվով մասնիկներ: Հետևաբար  խորությունը 
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անցնելիս ( ) թվով մասնիկներ դուրս կմնան առաջնային փնջից 
[4, 126]: 

Քանի որ մասնիկ-ատոմ բախումները տեղի են ունենում 
պատահականորեն և հավասար հավանականությամբ, ապա կարող ենք 
պնդել, որ դիտարկված  փոքր հաստության շերտում փոխազդեցության 
մասնակցած մասնիկների  թիվը համեմատական է ճառագայթման 
հոսքում մասնիկների  թվին և հաստությամբ շերտում գտնվող 
ատոմների թվին, հետևաբար նաև -ին [4, 128]: 

Նկատի ունենալով, որ փոխազդեցությունը բնութագրվում է μ 
հաստատունով, իսկ բախումները հանգեցնում են ճառագայթման 
հոսքում մասնիկների թվի փոքրացմանը, կարող ենք գրել՝ 

 
    (1) 
Այս դիֆերենցիալ հավասարումը ինտեգրելով  միջակայ-

քում, կստանանք՝ 
  =  (2) 
որտեղ -ն մասնիկների թիվն է դետեկտորի մուտքում, N-ը առանց 

փոխազդեցության դետեկտորից դուրս եկած մասնիկների թիվը, իսկ μ-ն՝ 
միջավայրի կլանման գործակիցը: 

Քանի որ դետեկտորի չափերը վերջավոր են, ապա միշտ էլ կգտնվեն 
մասնիկներ, որոնք առանց դետեկտորի նյութի ատոմների հետ փոխազ-
դելու, ազատ կանցնեն դետեկտորով: 

(2) բանաձևը մասնիկ-ատոմ փոխազդեցության վիճակագրական 
բնույթ արտահայտող օրինաչափությունների մաթեմատիկական ձևա-
կերպումն է: Օգտվելով այդ բանաձևից՝ պարզաբանենք միջավայրի կլան-
ման գործակցի ֆիզիկական իմաստը: Քանի որ (2) բանաձևում աստիճա-
նացույցը չափողականություն չունեցող մեծություն է, ապա μ-ն պետք է 
ունենա D-ի հակադարձ չափողականությունը, այսինքն պետք է չափվի մ-
1 միավորով: Այդ նույն բանաձևից հետևում է, որ կլանման μ գործակիցը 
թվապես հավասար է միջավայրի շերտի այն հաստության հակադարձ 
մեծությանը, որով անցնելիս մասնիկների թիվը նվազում է e անգամ 
[5, 13]: 

Իրոք, երբ μ = ,  ⇒  = e : 

Դետեկտոր մտած մասնիկներից բոլորը չէ, որ գրանցվում են: Եթե 
դետեկտորի մեջ մտնում են  թվով մասնիկներ, դետեկտորի նյութի հետ 
առանց փոխազդեցություն տալու դուրս են գալիս  թվով մասնիկներ, 
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ապա դետեկտորի նյութի հետ փոխազդում և, հետևաբար, գրանցվում են 
= =  

թվով մասնիկներ: 
Մասնիկների գրանցման արդյունավետությունն ընդունվում է 

դետեկտորի կողմից գրանցված և դետեկտոր մտած մասնիկների թվի 
հարաբերությունը արտահայտված տոկոսներով. 

 =    

Նկատի ունենալով, որ  
, 

( -ն դետեկտորի հաստությունն է), կստանանք՝  
   

Վերջին բանաձևից հետևում է, որ դետեկտորում տարրական մաս-
նիկների գրանցման արդյունավետությունը աճում է դետեկտորի չափերի 
և դետեկտորի նյութի կլանման գործակցի մեծացմանը զուգընթաց [4,174]: 

Նյութի կլանման գործակիցն ամենամեծ արժեքն ունի լիցքավորված 
տարրական մասնիկների համար: Եվ պատահական չէ, որ նույնիսկ 
ամենաբարակ և քիչ նյութ պարունակող դետեկտորներում լիցքավորված 
մասնիկների գրանցման արդյունավետությունը հասնում է  -ի: 

Գրանցման արդյունավետությունը -քվանտների և նեյտրոնների 
համար ունի բավականին փոքր մեծություն: Այսպես՝ Գեյգերի հաշվիչում 
-քվանտների գրանցման արդյունավետությունը  է [3, 105]: 

Նեյտրինոյի համար գրանցման արդյունավետությունը քիչ է տար-
բերվում զրոյից: Այդ փոքր մեծության մասին պատկերացում կազմելու 
համար կատարենք հետևյալ համեմատությունը. եթե պատրաստվեր 
նեյտրինո գրանցող դետեկոր, որի նյութի խտությունը լինի այնպիսին, 
ինչպիսին կապարի խտությունն է (11 300 կգ/մ3), իսկ հաստությունը հա-
վասար լինի Երկրից մինչև Արեգակ եղած հեռավորությանը , 
ապա այն կունենար ընդամենը  գրանցման արդյունավետություն 
[4, 205]: 

Քանի որ միևնույն դետեկտորի նյութը տարբեր տարրական մաս-
նիկների համար ունի տարբեր կլանման գործակից, ապա փորձարար 
ֆիզիկոսները աշխատում են «մասնագիտացնել» դետեկտորներին՝ 
որոշակի տեսակի մասնիկներ գրանցելու համար: Լիցքավորված մաս-
նիկներ գրանցելու համար սկզբունքորեն պիտանի է ցանկացած տիպի 
դետեկտոր, քանի որ դրանք բոլորն էլ ունեն գրանցման մեծ արդյունավե-
տություն: 
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Ինչ վերաբերում է -քվանտներին, ապա դրանց համար կլանման մեծ 
գործակից ունեն ծանր քիմիական տարրեր պարունակող նյութերը: Այդ 
պատճառով -քվանտները մեծ արդյունավետությամբ գրանցելու համար 
օգտագործում են դետեկտորներ, որոնք կազմված են յոդ պարունակող 
նյութերից [1, 24]: 

Նեյտրոնների գրանցման արդյունավետությունը մեծացնելու նպա-
տակով դետեկտորների նյութի մեջ խառնուրդի ձևով ավելացնում են 
նեյտրոնների հետ արդյունավետ փոխազդող նյութ, մասնավորեպս՝ 
ջրածնի միացություններ, բոր և այլն [1, 126]: 

Պատկերն այլ է նեյտրինոյի գրանցման դեպքում: Այդ մասնիկի հետ 
արդյունավետ փոխազդող նյութեր քիչ կան: Նեյտրինոների գրանցման 
արդյունավետությունը մեծացնելու նպատակով ստիպված են նեյտրինո 
գրանցող դետեկտորում կենտրոնացնել մեծ քանակությամբ նյութ: 
Նեյտրինո գրանցող ժամանակակից դետեկտորները պարունակում են 
հարյուրավոր տոննա զանգվածով նյութեր, իսկ նախագծվող դետեկտոր-
ներում նախատեսվում է նյութի քանակությունը հասցնել հազարավոր 
տոննաների [2, 82]: 

Տարրական մասնիկների գրանցման դեպքում դետեկտորի նյութի 
հետ դրանց փոխազդեցության ակտի հետ միասին կարևոր նշանակու-
թյուն են ստանում նաև այդ փոխազդեցություններին ուղեկցող ֆիզիկա-
կան երևույթները: Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ ֆիզիկական 
երևույթների բազմազանություն չպետք է դիտվի, քանի որ բոլոր տիպի 
տարրական մասնիկների գրանցումը կատարվում է լիցքավորված 
մասնիկների իոնացման կորուստների միևնույն մեխանիզմով: Սակայն 
դիտումները ցույց են տալիս, որ դետեկտորի նյութի ատոմների հետ 
տարրական մասնիկների փոխազդեցության ժամանակ տեղի են ունե-
նում իրարից անկախ ֆիզիկական տարբեր պրոցեսներ՝ ատոմների 
իոնացում, ատոմների գրգռում, ատոմների քաոսային շարժման ինտեն-
սիվացում իոնացող մասնիկի առաձգական բախումների շնորհիվ և այլն: 
Այդ պրոցեսների ընթացքում մասնիկի կողմից դետեկտորին փոխանց-
ված էներգիան փոխակերպվում է համապատասխանաբար ատոմներից 
պոկված էլեկտրոնների կինետիկ, լուսային, ատոմների ջերմային շարժ-
ման և այլ էներգիայի տեսակների [2, 41]: 

Երևույթների այդ բազմազանությունից գրանցման համար ընտրվում 
է այն էներգիան, որն առավել ցայտուն է արտահայտվում տվյալ տիպի 
դետեկտորում, իսկ գրանցման համար օգտագործվում է էներգիայի այն 
տեսակը, որը դետեկտորին է փոխանցվում գրանցման համար ընտրված 
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երևույթում: Վերջինս կազմում է դետեկտորում մասնիկի կորցրած էներ-
գիայի չնչին մասը և հայտնի է որպես գրանցման համար պիտանի էներ-
գիա: Գրանցման համար պիտանի էներգիան փոքր է (ոչ ավելի, քան 

), մինչդեռ փորձարարական մեթոդներում կիրառվող սար-
քերը մակրոսկոպիկ են, որոնք ի վիճակի են զգալու էներգիայի մեծ 
փոփոխություններ (ոչ պակաս, քան ): Ուստի անհրաժեշտ է 
դետեկտորում տեղի ունեցող պրոցեսներով պայմանավորված էներգե-
տիկ փոփոխությունները հասանելի դարձնել մակրոսկոպիկ սարքերին 
[3, 165]: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ    
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γ-квант, нейтрон, нейтрино 
В статье рассматриваются значения регистрации элементарных 

частиц, их механизмы. Уточнен физический смысл коэффициента 
поглощения и рассмотрения пути его расчета. Выяснено, что для 
улучшения эффективности регистрации элементарных частиц надо 
увеличить размеры и коэффициент поглощения материи детектора. 

В работе рассмотрены методы, как сделать доступным изменение 
энергии, вызванным процессами регистрации для сверхчувствительных 
макроскопических устройств. 
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neutrino 
The article discusses the values of registration of elementary particles, their 

mechanisms. The physical meaning of the absorption coefficient is clarified and 
the ways of its calculation are considered. It was found that in order to improve 
the efficiency of registration of elementary particles, it is necessary to increase 
the size and absorption coefficient of the detector matter. The paper discusses 
methods of making the energy change caused by the registration processes 
available for ultrasensitive macroscopic devices. 
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ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՄԵՏԱՂՆԵՐԻՄԵՏԱՂՆԵՐԻՄԵՏԱՂՆԵՐԻ    ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    ԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻ    
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ    ԱՎԱԳԱՎԱԳԱՎԱԳԱՎԱԳ    ԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄ    

ՍյուզաննաՍյուզաննաՍյուզաննաՍյուզաննա    ԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյան        
ՎՊՀ,  Ֆիզիկա, 

 մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ ՎՎՎՎ. . . . ՔոչարյանՔոչարյանՔոչարյանՔոչարյան 

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Էլեկտրահաղորդականություն, Օհմի օրենք, 

էլեկտրոնային գազ, ռելաքսացիայի ժամանակ, ազատ վազքի միջին 
երկարություն, դրեյֆային արագություն 

Էլեկտրական և մագնիսական մի շարք պարզագույն երևույթներ 
ուսումնասիրվում են հանրակրթական հիմնական դպրոցի ֆիզիկայի 
դասընթացում: Աշակերտները գաղափար են կազմում էլեկտրական հո-
սանքի մասին, գիտեն Օհմի օրենքը և տեղյակ են, որ մետաղներում կան 
ազատ էլեկտրոններ և հենց նրանց շարժումով էլ պայմանավորված է 
էլեկտրական հոսանքը: 

Ավագ դպրոցի ծրագրերին համապատասխան [1], աշակերտներն 
ընդարձակում, խորացնում և համակարգում են իրենց գիտելիքները 
ֆիզիկայից, մասնավորապես` մեխանիկա բաժնում սովորողները 
մանրամասն ուսումնասիրում են նյութական կետի կինեմատիկան ու 
դինամիկան, իսկ ջերմադինամիկայի բաժնում` մոլեկուլյար-կինետիկ 
տեսությունն ու իդեալական գազի օրենքները, որոնք անհրաժեշտ են 
էլեկտրա-դինամիկայում լիցքակիրների շարժումը պատկերացնելու և 
մետաղներում էլեկտրական հոսանքի օրինաչափությունները սովորելու 
համար [2]:  

Ավագ դպրոցի հոսքային դասարաններում էլեմենտար դատողութ-
յունների և ձևափոխությունների միջոցով կարելի է բացատրել էլեկտրա-
հաղորդականության դասական տեսությունը և Օհմի օրենքը: Առանց 
մանրամասնությունների կարելի է բացատրել դիմադրության առաջա-
ցումը` պայմանավորված խառնուրդային ատոմների և ցանցի հետ 
բախումներով, ինչպես նաև Օհմի օրենքի կիրառության սահմանները: 

1. ԷլեկտրահաղորդականությանԷլեկտրահաղորդականությանԷլեկտրահաղորդականությանԷլեկտրահաղորդականության    դասականդասականդասականդասական    էլեկտրոնայինէլեկտրոնայինէլեկտրոնայինէլեկտրոնային    
տեսությունըտեսությունըտեսությունըտեսությունը    ևևևև    ՕհմիՕհմիՕհմիՕհմի    օրենքըօրենքըօրենքըօրենքը 

Էլեկտրահաղորդականության դասական տեսության (Դրուդյե-
Լորենցի տեսություն) մեջ ենթադրվում է, որ մետաղներում գոյություն 
ունեն ազատ էլեկտրոններ, որոնք ենթարկվում են իդեալական գազի 
օրենքներին [3]: Այսինքն, էլեկտրոնները, թեև լիցքավորված են, բայց 
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դիտարկվում են որպես միմյանց հետ չփոխազդող, շատ փոքր 
զանգվածով նյութական կետերի համախումբ (էլեկտրոնային գազ): 
Մեթոդական տեսակետից կարևոր է էլեկտրոնային գազի համար իդեա-
լական գազի օրենքների կիրառելիության հնարավորության հստակ 
պարզաբանումը:  

Պարզության համար ենթադրենք, որ մետաղներում ազատ էլեկտ-
րոնների համախումբն առաջանում է, երբ յուրաքանչյուր ատոմից 
պոկվում է մեկ էլեկտրոն, այսինքն, միավոր ծավալում կա այնքան ազատ 
էլեկտրոն, որքան և ատոմ: Ընդունելով, որ էլեկտրոնները հավասարա-
չափ են բաշխված բյուրեղում և մետաղի յուրաքանչյուր էլեմենտար 
բջիջին ընկնում է մեկ ատոմ, կարող ենք էլեմենտար բջիջների թիվը 
ընդունել հավասար էլեկտրոնների թվին և համեմատել էլեկտրոնի 
ծավալը (≈10-45մ3) էլեմենտար բջջի ծավալի (≈10-30մ3) հետ: Քանի որ 
էլեկտրոնի ծավալը ≈1015 անգամ փոքր է էլեմենտար բջջի ծավալից, 
հետևաբար էլեկտրոն-ները կարող ենք ընդունել որպես նյութական 
կետեր:  

Մետաղական կապի դեպքում բյուրեղային ցանցի հանգույցներում 
գտնվում են լիցքավորված դրական իոններ և ազատ էլեկտրոնների վրա 
ազդում են ինչպես այդ իոնների, այնպես էլ մյուս էլեկտրոնների կողմից 
ուժեր: Շնորհիվ դրական իոնների ձգողության և էլեկտրոնների վանո-
ղության ուժերի տարածական միջինացման, յուրաքանչյուր էլեկտրոնի 
վրա ազդող միջին ուժը հավասարվում է զրո: Հետևաբար, էլեկտրոնների 
համախումբը կարելի է ընդունել որպես չփոխազդող մասնիկների 
համախումբ, և էլեկտրոնային գազի համար կարող ենք կիրառել իդեա-
լական գազի օրենքները: 

Ինչպես իդեալական գազի մասնիկները, այնպես էլ մետաղներում 
էլեկտրոնները կատարում են ջերմային (քաոսային) շարժում և հավասա-
րակշռության պայմաններում նրանց միջին արագությունը հավասար է 
զրոյի: Իդեալական գազի մասնիկների նման էլեկտրոնների շարժման 
ուղղությունները փոփոխվում են բյուրեղային ցանցի հանգույցների, 
խառնուրդային ատոմների կամ այլ արատների հետ բախումների ըն-
թացքում: Շնորհիվ ֆլուկտուացիաների (միջինից շեղման) հնարավոր է, 
որ որոշ էլեկտրոնների էներգիան այնքան մեծանա, որ նրանք կարողա-
նան դուրս գալ մետաղից, սակայն այդ հազվադեպ էլեկտրոնները 
էլեկտրամագնիսական ձգողության ուժերով կապված են մետաղի հետ և 
վերջիվերջո նորից վերադառնում են մետաղի ներսը: 

Մետաղի ներսում երկու բախումների միջև ընկած միջինացված 
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ժամանակը անվանում են ռելաքսացիայի (վերականգման) τ  ժամանակ, 
իսկ այդ ժամանակամիջոցում էլեկտրոնի անցած ճանապարհը` ազատ 
վազքի λ  միջին երկարություն: Էլեկտրոնի միջին ջերմային արագու-

թյունը τ  ժամանակի ընթացքում կլինի 
τ

λ
=TV : 

Եթե մետաղը գտնվում է արտաքին էլեկտրական դաշտում, ապա 
էլեկտրոնի վրա դաշտը կազդի EeF

rr
−=  ուժով և այդ ուժի ազդեցության 

տակ էլեկտրոնի քաոսային ջերմային շարժմանը կգումարվի այդ ուժի 
ուղղությամբ որոշակի DV  միջին արագությամբ ուղղորդված շարժումը: 
Դաշտի ուղղությամբ այսպիսի տեղաշարժին անվանում են հոսք կամ 
դրեյֆ, իսկ DV  միջին արագությանը` հոսքային կամ դրեյֆային 
արագություն: Յուրաքանչյուր բախումից հետո, մինչև հաջորդ բախումը, 
էլեկտրոնը դաշտի ուղղությամբ տեղափոխվում է τ.DV  չափով և նման 
ձևով առաջանում է էլեկտրոնների ուղղորդված շարժում դաշտի ուղղու-
թյամբ, այսինքն անցնում է էլեկտրական հոսանք:  

Էլեկտրական դաշտում էլեկտրոնի վրա ազդող EeF
rr

−=  ուժը նրան 

հաղորդում է 
m

Ee
a

r
r

−=  արագացում, որտեղ m  էլեկտրոնի զանգվածն է: 

Քանի որ Էլեկտրոնային գազը բյուրեղական ցանցի հետ գտնվում է 
ջերմային հավասարակշռության մեջ, հետևաբար բյուրեղական ցանցի 
արատների հետ բախվելիս էլեկտրոնը կորցնում է միայն այն էներգիան, 
որը ձեռք է բերել էլեկտրական դաշտի շնորհիվ և յուրաքանչյուր 
բախումից հետո էլեկտրոնի արագությունը հավասարվում է ջերմային 

TV  արագությանը:  

Նշանակենք TiV -ով i-րդ էլեկտրոնի ջերմային արագությունը 
բախումից անմիջապես հետո: Եթե մինչև հաջորդ բախումն անցել է iτ  
ժամանակ, ապա էլեկտրոնի արագությունն այդ պահին 

կլինի` iTii
m

Ee
VV τ

r
rr

−= : Քանի որ iτ  ժամանակահատվածները պատահա-

կան մեծություններ են, ապա պատահական են նաև iV
r
 արագու-

թյունները, ուստի i-րդ էլեկտրոնի արագության մեծության գրաֆիկն ըստ 
ժամանակի կունենա նկ. 1-ում պատկերված տեսքը:  
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ԷլեկտրոններիԷլեկտրոններիԷլեկտրոններիԷլեկտրոնների    արաարաարաարագգգգությանությանությանության    փոփոխությունըփոփոխությունըփոփոխությունըփոփոխությունը    ըստըստըստըստ    ժամանակիժամանակիժամանակիժամանակի    
    

N  հատ էլեկտրոնների DV
r
 միջին արագությունը կարելի է որոշել 

∑∑∑
===

−=−=
N

i

i

N

i

Ti

N

i

iTiD
Nm

Ee
V

Nm

Ee
V

N
V

111

)
1

(
1

)(
1

ττ

r
r

r
rr

  (1.1) 

բանաձևով: ∑
=

N

i

TiV
N 1

1 r
 մեծությունը բախումից անմիջապես հետո 

էլեկտրոնների միջին արագությունն է: Քանի որ բախումից անմիջապես 
հետո էլեկտրոնների արագությունները կարող են նույն 
հավանականությամբ ուղղված լինել ցանկացած ուղղությամբ, 

ապա 0
1

1

=∑
=

N

i

TiV
N

r
: Իսկ 

  ∑
=

=
N

i
iN 1

1
ττ  (1.2) 

Մեծությունը ազատ վազքի միջին ժամանակն է:  
Այսպիսով` էլեկտրական դաշտի ազդեցության հետևանքով 

էլեկտրոնները ձեռք են բերում լրացուցիչ արագություն, որի միջին 
արժեքը, համաձայն (1.1) և (1.2)-ի, կլինի 

  E
m

e
VD

rr τ
−=   (1.3) 

Այս լրացուցիչ ուղղորդված արագությունն էլ կլինի հոսքային կամ 

1τ 2τ 3τ 6τ4τ 5τ 7τ 8τ t

Dυ

iυ

τ



 

428 

դրեյֆային արագությունը: Ինչպես հետևում է (1.3) բանաձևից` միջին 
դրեյֆային արագությունը համեմատական է էլեկտրական դաշտի 
լարվածությանը:  

Այսպիսով, շնորհիվ հոսքային արագության` էլեկտրոններն 
ուղղորդած շարժում են կատարում, այսինքն, առաջանում է էլեկտրական 
հոսանք: Եթե էլեկտրոնների կոնցենտրացիան n է, ապա, օգտվելով 
հոսանքի խտության 

 DVenj
rr

=  (1.4) 
հայտնի արտահայտությունից, և տեղադրելով (1.3)-ը (1.4)-ում, 

կստանանք` 

  EE
m

ne
j

rrr
⋅== σ

τ2

;
m

ne τ
σ

2

=   (1.5) 

որտեղσ -ով նշանակված մեծությունը կոչվում է էլեկտրահաղորդա-
կանության գործակից և տեսակարար ρ դիմադրության հետ կապված 

է
σ

ρ
1

=  առնչությամբ:  

Եթեσ -ի արտահայտության մեջ մտնող մեծություններից ոչ մեկը 
կախված չէ էլեկտրական դաշտի լարվածությունից, ապա համաձայն 
(1.5)-ի, էլեկտրական հոսանքի խտությունը ուղիղ համեմատական է 
դաշտի լարվածությանը: Այդ կախումը Օհմի օրենքն է: S  մակերեսով և l  
երկարությամբ գլանաձև հաղորդչի համար (1.5)-ում տեղադրելով 

S

I
j = հոսանքի խտությունը,

l

U
E =  դաշտի լարվածությունը և 

ρ
σ

1
= հաղորդականությունը, կստանանք տեղամասի համար Օհմի 

հայտնի օրենքը՝ 

  RII
S

l
U ⋅=

⋅
=

ρ
; 

S

l
R

⋅
=

ρ
  (1.6) 

Եթե արտաքին դաշտը շատ մեծ չէ և տեղի չունի ատոմների հարվա-
ծային իոնացում, ապա մետաղներում էլեկտրոնների կոնցենտրացիան և 
արդյունարար զանգվածը տրված հաստատուն մեծություններ են [3, 4], 
հետևաբար, Օհմի օրենքի կիրառելիության սահմանները որոշելու հա-
մար անհրաժեշտ է մանրամասն հետազոտել ազատ վազքի միջին ժամա-
նակի և էլեկտրական դաշտի միջև գոյություն ունեցող կապը: 

2.2.2.2. ՕՕՕՕհմիհմիհմիհմի    օրենքիօրենքիօրենքիօրենքի    կիրառելիությանկիրառելիությանկիրառելիությանկիրառելիության    սահմաններըսահմաններըսահմաններըսահմանները        
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Դիտարկենք էլեկտրոնի շարժումը մի բախումից մինչև մյուսն ընկած 
միջակայքում (նկ.2): Ակնհայտ է, որ էլեկտրոնի տեղափոխությունն այդ 
ընթացքում տրվում է 
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բանաձևով: (2.1) վեկտորական հավասարումից ազատ 
վազքի λ միջին երկարությունը որոշելու համար նախ այն բարձրացնենք 
քառակուսի`  
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որտեղ θ -ն TV
r
 ջերմային շարժման ակնթարթային արագության և 

դաշտիE
r
լարվածության ն վեկտորներով կազմված անկյունն է (նկ. 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    2. 2. 2. 2. ԷԷԷԷլեկտրոնիլեկտրոնիլեկտրոնիլեկտրոնի    տեղափոխությունըտեղափոխությունըտեղափոխությունըտեղափոխությունը    τ ժամանակումժամանակումժամանակումժամանակում    

 
Եթե (2.2)-ը միջինացնենք ըստ բոլոր էլեկտրոնների, ապա`  
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Նկատի ունենալով ջերմային շարժման քաոսային բնույթը, կունե-
նանք 0cos =θ , հետևաբար` (2.3)-ից ստանում ենք. 
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Նկ.3-ում պատկերված է հոսանքի խտության կախումը դաշտի լար-
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վածությունից` դաշտի կամայական լարվածության դեպքում [3, 4]: Այս 
գրաֆիկն իրենից ներկայացնում է այն կախումը, որը կստացվի, եթե 
ազատ վազքի ընդհանուր (2.4) արտահայտության օգնությամբ հաշվենք 
հոսանքի խտությունը: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկարարարար    3. 3. 3. 3. ՀոսանքիՀոսանքիՀոսանքիՀոսանքի    խտությանխտությանխտությանխտության    կախումըկախումըկախումըկախումը    արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    դաշտիդաշտիդաշտիդաշտի    լարվածությունիցլարվածությունիցլարվածությունիցլարվածությունից    
 

 
Որոշենք τ -ն հետևյալ երկու սահմանային դեպքերում: 
1. Թույլ դաշտերի դեպք, երբ տեղի ունի 

  
2

2

TVm
eE <<λ   (2.5) 

պայմանը, այսինքն, ազատ վազքի ընթացքում էլեկտրոնի վրա կատարած 
դաշտի աշխատանքը շատ անգամ փոքր է, քան էլեկտրոնի միջին 
ջերմային էներգիան: 

Քանի որ xx
2

1
11 +≈+ , երբ 1<<x , (2.4)-ից ստանում ենք` 

TV

λ
τ = :  

Այս դեպքում, նկատի ունենալով (1.5)-ը, ստանում ենք.  
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Տեղադրելով ազատ վազքի TV.τλ =  արժեքը (2.5)-ի մեջ և նկատի 
ունենալով (1.3)-ը, կհամոզվենք, որ թույլ դաշտերի (2.5) պայմանը 
համարժեք է 

 TD VV <<  (2.7) 
պայմանին, ինչն էլ նշանակում է, որ էլեկտրոնների միջին ջերմային 
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արագությունը շատ անգամ գերազանցում է էլեկտրական դաշտում 
էլեկտրոնի հոսքային (դրեյֆային) արագությունից: Այսպիսով, եթե 
դաշտերը բավականաչափ թույլ են, այսինքն, տեղի ունեն (2.5) կամ (2.7) 
առնչությունները, ապա հոսանքի խտությունը ուղիղ համեմատական է 
դաշտի E լարվածությանը, որը, ինչպես նշվել է վերևում, հայտնի է որպես 
Օհմի օրենք [5]:  

Ինչպես երևում է նկ. 3-ից, փոքր լարումների դեպքում, իրոք, տեղի 
ունի ուղիղ համեմատական կախումը և Օհմի օրենքը:  

2. Ուժեղ դաշտերի դեպք, երբ տեղի ունի (2.5)-ին հակառակ 
պայմանը` 
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eE >>λ   (2.8) 

Այս դեպքում (2.4)-ից ստանում ենք 
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որն, ակնհայտորեն, համընկնում է առանց սկզբնական արագության 
ազատ վազքի ճանապարհն անցնելու ժամանակի հետ: Օգտվելով (2.4)-ից 
և նկատի ունենալով (1.3)-ը` ստանում ենք.  
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Այսպիսով` ուժեղ դաշտերի տիրույթում ուղիղ համեմատականութ-
յան Օհմի օրենքը խախտվում է և հոսանքի խտությունը դաշտի լարվա-
ծության աճին զուգընթաց ավելի դանդաղ է աճում (տես Նկ. 3):  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ ««««ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛОВЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛОВЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛОВЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛОВ»»»»    

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕВ СТАРШЕЙ ШКОЛЕВ СТАРШЕЙ ШКОЛЕВ СТАРШЕЙ ШКОЛЕ    
СюзаннаСюзаннаСюзаннаСюзанна    Тадевосян Тадевосян Тадевосян Тадевосян         

ВГУ,  Физика 
Магистратура, 2-ой курс        

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: электропроводность, закон Ома, электронный газ, 

время релаксации, средняя длина свободного пробега, дрейфовая скорость 
В статье в общедоступной форме представлено преподавание 

классической теории электропроводимости металлов и пределы 
применимости закона Ома старшеклассникам средней школы. Доказано, 
что совокупность свободных электронов в металлах подчиняется законам 
идеального газа. Показано, что во внешнем электрическом поле, кроме 
хаотического теплового движения, электроны, под действием 
электрических сил, с определенной средней скоростью движутся 
(дрейфуют) в направлении поля, создавая тем самим электрический ток.  

 Приведен вывод закона Ома в дифференциальной и интегральной 
формах. Выяснен появление электрического сопротивления, обусловлен-
ным столкновениями электронов с примесями и с кристаллической 
решеткой. Показано, что закон Ома применим при относительно слабых 
внешних полях, когда средняя тепловая скорость электронов во много раз 
больше их скорости направленного дрейфа в электрическом поле. 
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TEACHING “ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF METALS” TEACHING “ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF METALS” TEACHING “ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF METALS” TEACHING “ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF METALS”     
IN HIGH SCHOOLIN HIGH SCHOOLIN HIGH SCHOOLIN HIGH SCHOOL    

Syuzanna TadevosSyuzanna TadevosSyuzanna TadevosSyuzanna Tadevosyan yan yan yan     
VSU, Physics, 

MA the 2nd course 
SummarySummarySummarySummary    

Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: electrical conductivity, Ohm's law, electron gas, relaxation 
time, mean free path, drift velocity 

The article presents in a generally accessible form the teaching of the 
classical theory of the electrical conductivity of metals and the limits of 
applicability of Ohm’s law to high school students. It is proved that the set of 
free electrons in metals obeys the laws of an ideal gas. It is shown that in an 
external electric field, in addition to chaotic thermal motion, electrons, under 
the influence of electric forces, move (drift) with a certain average speed in the 
direction of the field, thereby creating an electric current. 

 The conclusion of Ohm's law in differential and integral forms is given. 
The appearance of electrical resistance due to collisions of electrons with 
impurities and the crystal lattice has been revealed. It is shown that Ohm’s law 
is applicable for relatively weak external fields, when the average thermal 
velocity of electrons is many times greater than their speed of directed drift in 
an electric field. 
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“Iwish2study“ “Iwish2study“ “Iwish2study“ “Iwish2study“ ՕՆԼԱՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՅՔԻ ՕՆԼԱՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՅՔԻ ՕՆԼԱՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՅՔԻ ՕՆԼԱՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՅՔԻ     
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ    

    
Նարեկ ՀովհաննիսյանՆարեկ ՀովհաննիսյանՆարեկ ՀովհաննիսյանՆարեկ Հովհաննիսյան    

ՎՊՀ , Ինֆորմատիկա,  
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 

Գիտական ղեկավար՝ տ.գ. թ., Հ. ՕհանյանՀ. ՕհանյանՀ. ՕհանյանՀ. Օհանյան    
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. կրթություն, ծրագրավորման լեզու, գրադարան, 
կայք, ուսուցիչ, աշակերտ 

Հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիան ստեղծվել է XX դարի վերջում և 
ներկայումս համարվում է առավել առաջադեմ, արդյունավետ և 
հեռանկարային ուսուցման տեխնոլոգիաներից մեկը: Չնայած՝ կայքն 
ստեղծելու գաղափարն առաջացել է մեկ տարի առաջ, սակայն հիմա այն 
դարձել է առավել արդիական, քանի որ ներկայումս ամբողջ աշխարհում 
կրթութ-յունը կազմակերպելու համար կրթական համակարգերը 
միջոցներ են ձեռնարկում կորոնավիրուսային (COVID-19) համաճարակի 
համատեքստում [1]: Ուսումնական հաստատությունների փակելը և 
հեռավար կրթությանն անհապաղ անցումը հղի են ակնհայտ խնդիրնե-
րով՝ հիմնականում պայմանավորված անբավարար տեխնիկական 
հագեցվածությամբ, հեռավար կրթության զանգվածային ենթակառուց-
վածքների անհասանելիությամբ, նոր պայմաններում ուսուցիչների և 
դասախոսների աշխատանքային կարողությունների, գործնական հմտու-
թյունների բացակայությամբ կամ ցածր մակարդակով: Այս և այլ 
խնդիրներ կրիտիկական իրավիճակում մարտահրավերնեն են նետում 
ամբող ջկրթական համակարգին: Միևնույն ժամանակ, ակնհայտ մար-
տահրավերներին և խնդիրներին զուգահեռ, ուսուցման նոր ձևաչափը 
ապահովում է կրթական համակարգերի փոփոխման և կատարելագործ-
ման լայն հնարավորություններ և հեռանկարներ, որոնց համար առկա 
կրիտիկական իրավիճակը ստեղծում է հարկադիր պայմաններ [1]: 
Հաշվի առնելով հեռավար ուսուցման առավելություններն ու թերություն-
ները՝ ստեղծել ենք հեռավար ուսուցում իրականացնող կայք: 

Աշխատանքի կատարման ընթացքում ուսումնասիրվել և վերլուծվել 
է մեծ ծավալով մասնագիտական գրականություն և ինտերնետ-ռեսուրս-
ներ: Առավել մանրամասն ուսումնասիրվել է նմանատիպ կայքերի 
աշխատանքը, իրականացված մոտեցումները, մեծ ուշադրություն է 
դարձվել ոչ միայն այդ կայքերի գործածման ժամանակ առաջացող 
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խնդիրներին, այլ նաև արձանագրված հաջողություններին: 
Կայքը նախատեսված է Հայաստանի և արտասահմանի երեխաների 

օնլայն ուսուցում իրականացնելու նպատակով: Սկզբնական շրջանում 
այն նախատեսված է եղել երեխաներին «Հայոց լեզու» առարկան դասա-
վանդելու համար, որը այնուհետև ընդլայնել ենք՝ դպրոցական այլ 
առարկաներ և լեզուներ սովորելու համար: 

Կայքի բաղկացած է երեք մասից. 
1. Frontend-ի մաս, որն ապահովվում է HTML, CSS, JavaScript, React 

JS, Bootstrap լեզուներով և գրադարաններով, 
2. Backend-ի մաս, որն ապահովվում է JavaScript լեզվով և Node JS 

գրադարանով, այս մասում կիրառվել են նաև Sequalize, Swagger, 
JSON, WebToken(JWT), Joivalidation, Winston ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներ, 

3. PostgreSQL տվյալների բազան: 
Կայքի սկզբնական կամ, ինչպես ընդունված է ասել, առաջին մասն 

ունի հետևյալ տեսքը՝ 

 
Ֆայլային կառուցվածքի տեսքը հետևյալն է՝ 
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Թղտապանակներից յուրաքանչյուրի մեջ առանձնացված են տարբեր 
ֆայլեր: Տարբեր ֆայլեր առանձնացնելու գաղափարը կոդի հետ աշխա-
տողին փոփոխություններ կատարելու և կոդ ավելացնելու ժամանակ 
համար առավելապես հարմար լինելն է: 

Առանձնացված են Node_modules, Components, Pages, Routing ֆայլե-
րը: Node_modules-ը ընդգրկված է npm-ի գրադարանները ներբեռնելու 
համար [2]: Components-ը ստեղծված է այդտեղ օգտվողին երևացող 
(Frontend) մասում փոփոխություններ անելու նպատակով: Pages ֆայլերը 
ստեղծված են օգտվողին (Frontend) երևացող մասում էջերը տեղակայլու 
համար: Routing ֆայլը ստեղծված է էջերը կայքում հղումների միջոցով 
տեղակայելու համար [3]: 

Ընդգրկել ենք նաև կարծիքներ արտահայտելու վայր, որտեղ կայքից 
օգտվողները ավելացնում են իրենց կարծիքները (feedback). Վերջինս 
ստեղծված է սլայդի տեսքով: 

Սկզբնական մենյուն կազմված է 5 մասից. 
� Մեր մասին 
� Դասընթացներ 
� Հետադարձ կապ 
� Որոնում 
� Մուտք գործել համակարգ 

 
Ցանկացած էջի համար կայքի ֆայլային համակարգում ստեղծված է իր 
անունը կրող թղթապանակ (անգլերենով), և թղթապանակի մեջ 
տեղակայված են են 2 տիպի ֆայլեր՝ .jsx և .css ընդլայնումներով: 
Հետադարձ կապի էջն ունի հետևյալ տեսքը՝ 
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Այստեղ ներառված են դաշտեր օգտվողի համար: Վերջինս, 

հեշտությամբ լրացնելով նշված դաշտերը, կգրառի նամակ, որը 
կփոխանցվի մեր էլեկտրոնային հասցեին, այդ գործընթացից 
անմիջապես հետո մենք կապ կհաստատենք և կօգնենք օգտվողին՝ 
պատասխանելով իրեն հուզող հարցերին: Այս էջում տեղակայված է 
քարտեզ, որտեղ նշված է մեր գործունեության վայրը: 

«Մեր Մասին» էջն ունի հետևյալ տեսքը՝ 

 
 

 
Այստեղ ներկայացրած են համառոտ տեղեկություներ «Iwish2study» - 

մասին: Մենյուի հաջորդ էջը դասընթացների էջն է, որտեղ տեղակայված 
է իրականացվող բոլոր դասընթացների ցուցակը: Սեղմելով «Մասնակցել» 
ստեղնին, կարելի է միանալ դասընթացին՝ վճարելով համապատասխան 
գումարը, իսկ սեղմելով դասընթացի վերնագրին կարելի է ստանալ լրա-
ցուցիչ տեղեկություններ դրա վերաբերյալ՝ կարճ նկարագրություններ, 
դասընթացը դասավանդող ուսուցիչների լուսանկարներ և այլն: 
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Դասընթացների անվանումները կրող քարտերը ունեն հետևյալ 
տեսքը: 

 

 
Դասընթացն այն միավորն է, որի համար ուսանողը կարող է վճարել 

և մասնակցության իրավունք ձեռք բերել։ Յուրաքանչյուր դասընթաց 
բաղկացած է դասերից՝ նոր նյութեր, կրկնություններ և ավարտական 
թեստ։ Դասերը բաղկացած են մատուցվող նյութից և խաղերից՝ փոքր 
թեստերի տեսքով: 

Դասընթացների քարտերն էջերում ունենալու համար Components 
բաժնում տեղակայված առանձին կոմպոնենտ ենք կանչում, նաև կա է-
ջում մի քանի քարտ տեղակայելու լրացուցիչ հնարավորություն: 
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Դասընթացի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների էջը ունի 
հետևյալ տեսքը. 

 
 
Յուրաքանչյուր դասընթաց ավարտելուց հետո, աշակերտը պետք է 

անցնի խաղի տեսքով նախատեսված թեստը: 

 
Թեստը լրացնելուց անմիջապես հետո էկրանին կարտապատկերվեն 

ստացված արդյունքը, որը կցուցադրի դասընթացի յուրացման 
աստիճանը տոկոսներով. 
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Դասընթացի առանձին էջ կարող են մուտք գործել միայն գրանցված 
օգտատերերը։ Այդ էջում առկա է նաև դասընթացին դիմելու պատուհան, 
որի միջոցով աշակերտը կարող է ընտրել ոչ միայն ուսուցչին, այլ նաև 
ուսուցչի թվատախտակից կարող է ընտրել փորձնական դասի ժամը: 
Փորձնական դասն անվճար է և յուրաքանչյուր աշակերտ ստանում է 
միայն մեկ անվճար դասի հնարավորություն: Երբ աշակերտը փորձնա-
կան դասերից հետո որոշում է կայացնում ուսուցչի անձի վերաբերյալ, 
ապա դասընթացին դիմելու պատուհանի միջոցով այդ ուսուցչի թվա-
տախտակից ընտրում է իրեն հարմար շաբաթվա օրերն ու ժամերը և 
հաստատում։ Հաստատումից հետո ակտիվանում է վճարման էջը։ 
Վճարում կատարելուց հետո ուսուցչի թվատախտակի վրա արձանա-
գրվում են համապատասխան փոփոխությունները։ Աշակերտի անձնա-
կան էջում ևս արձանագրվում են նույն տեղեկությունները՝ տվյալ 
դասընթացին գրանցված լինելու և ժամանակացույցի վերաբերյալ։ Բացի 
այդ, ուսուցիչը պետք է իր էջում ունենա տեղեկություններ դասընթացի 
ծրագրի վերաբերյալ՝ դասերի թեմաներ, մեթոդաբանություն, խաղ-
թեստեր։ Ուսուցիչները կարող են ունենալ միայն իրենց և ադմինի համար 
նախատեսված տիրույթ, որտեղ կգրառվեն ընդհանուր դիտողություն-
ները, առաջարկությունները, կկատարվեն քննարկումներ, կտեղակայվեն 
մասնագիտական հոդվածներ, որոնցից լավագույներն կտեղադրվեն 
«Նորություններ» կամ «Մեր մասին» էջերում։ Ուսուցիչը նաև պետք է 
ստանա տեղեկություն իր մոտ գրանցված ուսանողի մասին։ 

Չգրանցված օգտատերը հնարավորություն կունենա ծանոթանալու 
▪ դասընթացների ընդհանուր կարճ նկարագրությունների, 
▪ ուսուցչական կազմին, 
▪ կարծիքներին, 
▪ որևէ դասի տեսաձայնագրությանը, 
▪ «մեր մասին» էջին և նորություններն, 
▪ կապ աստատելու տարբերակների հետ։ 
Գրանցումը հնարավոր է կատարել երկու տարբերակով՝ որպես 

աշակերտ և որպես ուսուցիչ։ Կայքով գրանցվելու դեպքում աշակերտը 
լրացնում է հետևյալ դաշտերը՝ անուն, ազգանուն, էլեկտրոնային հասցե, 
նկար, տարիք և գաղտնաբառ: 

Գրանցված ուսանողը հնարավորություն կստանա 
▪ իր էջ մուտք գործել և կարգավորել այն, 
▪ մուտք գործել դասավանդողղների էջ՝ ստանալով մանրամասն 

տեղեկություններ ուսուցիչների մասին, 
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▪ ստանալ մեկ անվճար փորձնական դաս, 
▪ ընտրել դասընթացը, ուսուցչին, դասերի օրերն ու ժամերը՝ ՝ վճա-

րումներ կատարելուց հետո։ 
Սոցիալական ցանցերի միջոցով գրանցվելու դեպքում աշակերտի անձ-
նական տվյալներից վերցնում ենք անհրաժեշտ դաշտերը։ Բացակայող 

դաշտերը կարիք կլինի լրացնել կայքի միջոցով։ 
Կայքով գրանցվելու դեպքում ուսուցիչը լրացնում է հետևյալ 

դաշտերը՝ անուն, ազգանուն, էլեկտրոնային հասցե, ռեզյումե (կրթու-
թյուն, աշխատանքային փորձ), լեզուներ (ի՞նչ լեզուներ է տիրապետում), 
գաղտնաբառ, ժամանակացույց (դասավանդման համար տրամադրվող 
ազատ ժամեր՝ ըստ շաբաթվա օրերի): 

Գրանցված ուսուցիչը հնարավորություն կունենա. 
▪ իր էջ մուտք գործել և կարգավորել այն, 
▪ մուտք գործել դասավանդողների էջ՝ ստանալով մանրամասն տե-

ղեկություններ գրանցված ուսուցչների մասին, 
▪ ծանոթանալ դասընթացներին,մեթոդաբանությանը, 
▪ դիտել փորձնական դասեր։ 
Սոցիալական ցանցերի միջոցով գրանցվելու դեպքում ուսուցչի անձ-

նական տվյալներից վերցնում ենք անհրաժեշտ դաշտերը։ Բացակայող 
դաշտերը կարիք կլինի լրացնել կայքի միջոցով: Ուսուցիչների գրանցումը 
պետք է հաստատվի ադմինիստրատորի կողմից։ Հաստատումը կատար-
վում է հարցազրույցից հետո։ Հաստատելուց հետո ուսուցչի տվյալները 
հասանելի կլինեն միայն ուսանողներին և մյուս ուսուցիչներին։ 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Խաչատուր Բեզիրջյան, Վաղարշակ Խաչատրյան, Գայանե 

Հովհաննիսյան, Սիմոն Բաբայան Հեռավար ուսուցման կազմա-
կերպումը և իրականացումը կանոնակարգող փաստաթղթեր  
ժողովածու էջ 16-25: 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Npm_(software) (Հասանելի է 2020 թ., 
ապրիլ): 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/React_(web_framework) (Հասանելի է 
2020 թ., մայիս): 

    
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ САЙТА ОНЛАЙНПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ САЙТА ОНЛАЙНПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ САЙТА ОНЛАЙНПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ САЙТА ОНЛАЙН----ШКОЛЫШКОЛЫШКОЛЫШКОЛЫ    

""""Iwish2studyIwish2studyIwish2studyIwish2study""""    
Нарек ОганНарек ОганНарек ОганНарек Оганнисяннисяннисяннисян    
ВГУ, Информатика,  

Магистратура 1-ый курс 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

КлюКлюКлюКлючевые слова:чевые слова:чевые слова:чевые слова: образование, язык программирования, библиотека, 
сайт, учитель, ученик    

В работе представлен сайт «Iwish2study», через который 
осуществляется процесс дистанционного обучения. Дистанционное 
обучение – очень гибкая система, позволяющая всем участникам образова-
тельного процесса: учащимся, преподавательскому составу, администра-
ции, выбрать подходящее время и форму для проведения курса, что 
является важнейшим аргументом в пользу дистанционного обучения. Этот 
сайт, по сути, является оболочкой, обеспечивающей комфортную работу 
учителя и ученика в процессе обучения. 

Через сайт находящиеся зарубежом армянские семьи предоставят 
своим детям обучаться на родном языке. Ранее сайт обеспечивал препода-
вание предмета «Армянский язык», но теперь он расширил свои 
возможности с точки зрения преподаваемых предметов и функциональ-
ности. При проектировании сайта были предложены новые подходы, 
которые ускорят, упростят учебный процесс, позволят обучающимся 
приобрести не только теоретические знания, но и практические навыки, в 
поцесе обучения и по окончании курса проходя тестовые задания. 
Обучающемусв предоставляется возможность выбрать учителя, каждый 
учитель загружает свое резюме, в котором представлены его опыт и 
способности. 
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PROJECTION AND IMPLEMENTATION PROJECTION AND IMPLEMENTATION PROJECTION AND IMPLEMENTATION PROJECTION AND IMPLEMENTATION     
OF OF OF OF """"IWISH2STUDYIWISH2STUDYIWISH2STUDYIWISH2STUDY"""" ONLINE SCHOOL WEBSITE ONLINE SCHOOL WEBSITE ONLINE SCHOOL WEBSITE ONLINE SCHOOL WEBSITE        

    
Narek HovhannisyanNarek HovhannisyanNarek HovhannisyanNarek Hovhannisyan    

VSU, Informatics,  
MA the 1th course 

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: education, programming language, library, website, teacher, 

student 
The work presents the site "Iwish2study", through which the process of 

distance learning is carried out. Distance learning is a very flexible system that 
allows all participants in the educational process – students, teaching staff, 
administration – to choose the right time for the course, which is the most 
important argument in favor of distance learning. This site, in fact, is a platform 
that provides a comfortable work 

teacher and student in the learning process. 
Armenian parents give their children knowledge in Armenian through the 

website abroad. Previously, the site offered to teach the "Armenian language" 
subject, but now it has expanded its capabilities both in terms of subjects taught 
and functionality. When practicing the site, new approaches were proposed 
that will speed up, simplify the process, allow students to acquire not only 
theoretical knowledge but also practical skills, at the end of the course, passing 
a test consisting of points. The student is given the opportunity to choose his / 
her teacher, each teacher uploads his / her resume, which presents his / her 
experience and abilities. 
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ԹՎԱՅԻՆԹՎԱՅԻՆԹՎԱՅԻՆԹՎԱՅԻՆ    ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ    ՎԵՐՆԱԳՐՈՒՄԸՎԵՐՆԱԳՐՈՒՄԸՎԵՐՆԱԳՐՈՒՄԸՎԵՐՆԱԳՐՈՒՄԸ    ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ    
ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ    ՑԱՆՑԻՑԱՆՑԻՑԱՆՑԻՑԱՆՑԻ    ՄԻՋՈՑՈՎՄԻՋՈՑՈՎՄԻՋՈՑՈՎՄԻՋՈՑՈՎ    

ԿարենԿարենԿարենԿարեն    ՄաստոյանՄաստոյանՄաստոյանՄաստոյան        
ԳՊՀ, Համակարգչային ճարտարագիտություն,  

մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ տեխ. գ. թ. ՎՎՎՎ....    ԱվետիսյանԱվետիսյանԱվետիսյանԱվետիսյան  

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . պատկերների վերնագրում, նեյրոնային ցանց, 

երկար կարճաժամկետ հիշողություն, CNN, RNN, LSTM 
Հոդվածում նկարագրված են թվային պատկերի վերնագրի ավտո-

մատ գեներացման խնդիրը և դրա լուծման առավել տարածված մոտե-
ցումները։ Այս խնդիրը խնդիրը կարելի է լուծել բնական լեզուների 
մշակման (natural language processing) և համակարգչային տեսողության 
(computer vision) տարրերի կիրառմամբ։ Հոդվածում մանրամասն 
ներկայացվում է ներկայումս առավել տարածված և լայնորեն կիրառու-
թյուն գտած արհեստական նեյրոնային ցանցի հիման վրա հիմնված 
մոտեցումը, որտեղ կիրառվում են պատկերների ճանաչման փաթու-
թային (CNN) և ռեկուրենտ (RNN) նեյրոնային ցանցերը:  

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
Թվային պատկերի վերնագրի ավտոմատ գեներացման խնդիրը 

կարելի է լուծել բնական լեզուների մշակման (natural language processing) 
և համակարգչային տեսողության (computer vision) տարրերի կիրառմամբ։ 
Տրված պատկերի համար մոդելը (համակարգը) պետք է ստեղծի 
պատկերի խելամիտ, ճշգրիտ և քերականորեն ճիշտ վերնագիր:  

Թվայնացման արագ զարգացման հետ մեկտեղ կան հսկայական քա-
նակությամբ պատկերներ, որոնք ուղեկցվում են բազմաթիվ հարակից 
տեքստերով: Պատկերի ավտոմատ վերնագրումը վերջերս գրավել է մեծ 
թվով հետազոտական խմբերի ուշադրությունը և այդ ուղղությամբ 
բազմաթիվ հետազոտություններ կան: Պատկերի ավտոմատ վերնա-
գրման նպատակը պատշաճ ձևավորված նախադասությունների ստեղ-
ծումն է`պատկերի բովանդակությունն նկարագրելու համար, ինչը մեծ 
կիրառություն ունի տարբեր տիրույթներում, ինչպիսիք են վիրտուալ 
օգնականները, պատկերի ինդեքսավորումը, հաշմանդամների օգնու-
թյունը, տարբեր ծրագրերում առաջարկությունների գեներացումը: 
Չնայած մարդու համար հեշտ է նկարագրել նկարը, բայց մեքենայի 
համար շատ դժվար է դառնում այդպիսի առաջադրանքի կատարումը: 
Պատկերի վերնագիրը ոչ միայն պետք է հայտնաբերի պատկերի մեջ 
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պարունակվող օբյեկտները, այլ նաև պատկերացնի, թե ինչպես են այդ 
օբյեկտները միմյանց հետ կապված և դրանց հատկությունները, ինչպես 
նաև դրանց փոխազդեցությունը: Օրինակ՝ առանձին վերցված կենդանու 
մազերը կարող են շատ նման լինել սարդոստայնների։ Այդ պատճառով 
պատկերների սեգմենտացիայի ալգորիթմները դառնում են անզոր այս 
խնդրի լուծման համար։ Հենց նույն կերպ էլ հնարավոր չի լինում 
հայտնաբերել օբյեկտները, քանի որ անհայտ է, թե պատկերի որ հատ-
վածները պետք է դրա համար համեմատվեն։ 

Ստացվում է, որ հնարավոր չէ կատարել նմուշների (pattern) համե-
մատում, քանի որ հայտնի չեն պատկերում օբյեկտների եզրագծերը, իսկ 
դրանց հայտնաբերման համար էլ անհրաժեշտ է նախապես իմանալ 
օբյեկտների տեսակները։ Ավելին, իմաստային գիտելիքները պետք է 
արտահայտվեն բնական լեզվով, ինչը պահանջում է, որ տեսողական 
ընկալման հիման վրա մշակվի լեզվի մոդել: 

Պատկերների իմաստաբանական վերլուծությունների կարևոր 
կիրառություններից են նաև որոնողական (search) և առաջարկություն-
ների (recommendation) համակարգերը, որոնք բանալի բառերով կատա-
րում են պատկերների որոնում։ Որոնումը լավ կազմակերպելու նպատա-
կով անհրաժեշտություն է առաջանում հայտնաբերել պատկերում 
գտնվող օբյեկտները և նկարագրել դրանց հարաբերություններն ու հատ-
կությունները։     

ՊատկերներիՊատկերներիՊատկերներիՊատկերների    ավտոմատավտոմատավտոմատավտոմատ    վերնագրմանվերնագրմանվերնագրմանվերնագրման    ալգորիթմներըալգորիթմներըալգորիթմներըալգորիթմները    
Պատկերների ավտոմատ վերնագրման ալգորիթմները կարելի է 

դասակարգել երեք հիմնական խմբի՝ 
▪ Որոնման վրա հիմնված (retrieval-based image captioning)  
▪ Ձևանմուշի վրա հիմնված (template based image captioning) 
▪ Նեյրոնային ցանցի վրա հիմնված (neural-based image captioning): 
Առաջին խմբի դեպքում համակարգը ընտրում է տրված պատկերին 

առավել համապատասխանող ու մոտ այլ պատկերներ և դրանց 
նկարագրությունները տեղայնացնում է որպես նոր պատկերի վերնագիր 
(նկ. 1), այսինքն վերնագրի ընտրությունը կատարվում է նախապես 
տրված նախադասությունների բազմությունից։ Նման մոտեցման դեպ-
քում կարող են ստացվել քերականորեն ճիշտ վերնագրեր, բայց վերնա-
գրերը կարող են այդքան էլ ճիշտ չնկարագրել նոր պատկերի բովանդա-
կությունը: 
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Նկար Նկար Նկար Նկար 1111    . . . . Որոնման վրա հիմնվածՈրոնման վրա հիմնվածՈրոնման վրա հիմնվածՈրոնման վրա հիմնված    պատկերների պատկերների պատկերների պատկերների     

ավտոմատ վերնագրման ալգորիթմը ավտոմատ վերնագրման ալգորիթմը ավտոմատ վերնագրման ալգորիթմը ավտոմատ վերնագրման ալգորիթմը     
 
Երկրորդ տիպի դեպքում կիրառելով ձևանմուշի հիման վրա մեթոդ-

ներ՝ նկարագրությունները գեներացվում են նախապես սահմանված 
շարահյուսական կանոններով ու նախադասությունները կազնվում են 
բառերի հիման վրա: Այս մոտեցման դեպքում առաջին փուլում ՝ կիրա-
ռելով տարբեր դասակարգիչներ, իրականացվում է պատկերից օբյեկտ-
ների ճանաչում և դրանց միջև կապերի դուրսբերում։ Այնուհետև ստաց-
ված վիզուալ բովանդակության հիման վրա՝ կիրառելով տվյալ բնական 
լեզվի շարահյուսական և քերականական կանոնները, կազմվում են 
նախադասությունները։ Թերություններից կարելի է նշել այն, որ երբեմն 
հնարավոր է ճիշտ չարտահայտվի տեսողական համատեքստը կամ 
չգեներացվեն ճկուն և իմաստալից նախադասություններ:  

 
 

Նկար Նկար Նկար Նկար 2222.    ՁևանմուշիՁևանմուշիՁևանմուշիՁևանմուշի    վրա հիվրա հիվրա հիվրա հիմնված պատկերների մնված պատկերների մնված պատկերների մնված պատկերների     
ավտոմատ վերնագրման ալգորիթմըավտոմատ վերնագրման ալգորիթմըավտոմատ վերնագրման ալգորիթմըավտոմատ վերնագրման ալգորիթմը 

 
Երրորդ խմբի ալգորիթմներն աշխատում են արհեստական նեյրոնա-

յին ցանցերի հիման վրա և առավել լայնորեն կիրառություն են գտել՝ 
պայմանավորված խորացված ուսուցման (deep learning) սրընթաց զար-
գացումների հետ։ Այս մոտեցման դեպքում կիրառվում են պատկերների 
ճանաչման փաթութային (CNN) և ռեկուրենտ (RNN) նեյրոնային ցան-
ցերը: 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    3333․․․․ՆեյրոնայինՆեյրոնայինՆեյրոնայինՆեյրոնային    ցանցիցանցիցանցիցանցի    վրավրավրավրա    հիմնվածհիմնվածհիմնվածհիմնված    պատկերներիպատկերներիպատկերներիպատկերների        

ավտոմատավտոմատավտոմատավտոմատ    վերնագրմանվերնագրմանվերնագրմանվերնագրման    ալգորիթմըալգորիթմըալգորիթմըալգորիթմը    
    

    
ՆեյրոնայինՆեյրոնայինՆեյրոնայինՆեյրոնային    ցանցիցանցիցանցիցանցի    CNNCNNCNNCNN----RNN RNN RNN RNN մոդելիմոդելիմոդելիմոդելի    վրավրավրավրա    հիմվածհիմվածհիմվածհիմված    ալալալալգորիթմըգորիթմըգորիթմըգորիթմը    

Մարդու աչքում պատկերը բաղկացած է տարբեր գույներից, որոնք 
կազմում են տարբեր տեսարաններ: Համակարգչի տեսանկյունից պատ-
կերների մեծ մասը նկարվում է պիքսելներով՝ երեք ալիքով (rgb): 
Նեյրոնային ցանցերում տարբեր մոդալության տվյալներով ստեղծվում են 
վեկտորներ և դրանց հետ գործողություններ է կատարվում։ CNN-ները 
կարող են ստեղծել մուտքային պատկերի հարուստ ներկայացում` այն 
տեղադրելով ֆիքսված երկարությամբ վեկտորի մեջ, այնպես որ այս ներ-
կայացումը կարող է օգտագործվել տեսողության տարբեր առա-
ջադրանքների համար, ինչպիսիք են օբյեկտի ճանաչումը, հայտնաբե-
րումը և սեգմենտավորումը: Պատկերների վերնագրման մեթոդները, 
որոնք հիմնված են կոդավորող-ապակոդավորող եղանակի վրա, հաճախ 
օգտագործում են CNN-ը որպես պատկերի կոդավորող: RNN ցանցը 
ինֆորմացիա է ստանում թաքնված շերտի շարունակական շրջանառու-
թյան միջոցով, որն ունի ավելի լավ ուսուցման ունակություններ և կարող 
է ավելի լավ արդ-յունք ունենալ, քան ավելի խորը լեզվական գիտելիքներ 
պեղելը (mining), ինչպիսիք են իմաստաբանությունն ու շարահյուսական 
տեղեկատվութ-յունը, որոնք թաքնված են բառերի հաջորդականության 
մեջ [4]: 

Ինֆորմացիայի տարբեր տեղաբաշխման բառերի կախվածության 
համար, կրկնվող նեյրոնային ցանցը կարող է հեշտությամբ ներկայացվել 
թաքնված շերտի վիճակում: Կոդավորիչ-ապակոդավորիչ կառուցվածքի 
վրա հիմնված պատկերների վերնագրման համակարգերում CNN-ը 
կիրառվում է որպես կոդավորիչ պատկերի բնութագրիչների դուրս բեր-
ման համար։ Այն կարող է օգտագործել այնպիսի մոդելներ, ինչպիսին են 
AlexNet-ը, VGG, GoogleNet-ը և ResNet-ը: Ապակոդավորման հատվածում 
բառերի վեկտորը մուտքագրվում է RNN մոդել։ Յուրաքանչյուր բառի 
համար բառերի վեկտորը նախ ներկայացվում է one-hot վեկտորով, իսկ 
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հետո, օգտագործելով բառի ներդրման մոդելը, դառնում է պատկերի 
բնութագրիչի չափի: 

Պատկերի վերնագրի գեներացումը կատարվում է հետևյալ հերթա-
կանությամբ (Նկար 4). 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    4444. . . . ՊատկերՊատկերՊատկերՊատկերիիիի    վերնագրիվերնագրիվերնագրիվերնագրի    գեներացումգեներացումգեներացումգեներացում    
 
▪ Խորը փաթույթային նեյրոնային ցանցը գեներացնում է իր մուտքին 
տրված պատկերը նկարագրող բարձր մակարդակի հատկություն-
ները։  

▪ Պատկերը նկարագրող բարձր մակարդակի հատկությունները 
տրվում են լրիվ կապակցված շերտի մուտքին։ Շերտը տեղափո-
խում է այդ հատկությունները պատկեր-նախադասություն 
ներդրվածության տարածություն։ Պատկեր-նախադասություն 
ներդրվածության տարածություն տեղափոխված հատկություն-
ները մեծ կարճաժամկետ հիշողության բջջի (Long Short-Term 
Memory, LSTM) համար հանդիսանում են սկզբնական մուտքային 
վեկտոր։  

▪ Կատարվում է սկզբնական մուտքային վեկտորի մշակում մեծ 
կարճաժամկետ հիշողության բջջի կողմից, որի արդյունքում 
ձևավորվում է դրա սկզբնական վիճակը։  

▪ Այնուհետև կատարվում է պատկերի վերնագրի յուրաքանչյուր 
հաջորդ բառի գեներացիա։  

o Յուրաքանչյուր նախորդող բառ բերվում է պատկեր-նախադասու-
թյուն ներդրվածության տարածություն։ Արդյունքում ստացվում են մեծ 
կարճաժամկետ հիշողության բջջի մուտքերը։  
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o Յուրաքանչյուր իտերացիայում մեծ կարճաժամկետ հիշողության 
բջիջն իր մուտքին ստանալով մուտքային ազդանշանը, ձևավորում է 
ելքային վեկտորը և վիճակը։  

o Յուրաքանչյուր ելքային վեկտորից հաշվարկվում է նախադասու-
թյան ընթացիկ բառի հավանականությունների բաշխումը բառարանի 
բոլոր բառերի վրա։ Բաշխումից կախված ընտրվում է նախադասության 
հաջորդ բառը [1]։ 

Պատկերի վերնագրի խնդիրը կարող է սահմանվել երկուական (I, S) 
տեսքով, որտեղ I-ն մուտքային պատկերն է(գրաֆ), իսկ S = {S1, S2 ⋯} 
նպատակային բառերի հաջորդականությունն է, որտեղ �i բառը դուրս է 
բերվում տվյալների հավաքածուից։ Նեյրոնային ցանցի ուսուցանման 
նպատակն է առավելագույնի հասցնել նպատակային նկարագրության 
հավանականության գնահատականը՝ �(�|I), գեներացված արտահայտու-
թյունը և նպատակային արտահայտությունը ավելի սերտորեն համապա-
տասխանեցնելու համար: 

Մոդելը ծածկագրում է փոփոխական երկարությամբ մուտքային 
տվյալները ֆիքսված երկարությամբ վեկտորի: Այս վեկտորը թույլ է տա-
լիս մուտքագրված նախադասությունը վերափոխել թիրախ նախադա-
սության կամ մուտքային պատկերը նպատակային պատկերի վերնագրի: 
Նկարագրված մոդելը կարելի է ուսուցանել առավելագույնի հասցնելով P 
(S | I) հավանականությունը՝ մուտքային I պատկերի համար գեներացնե-
լու S = {S1, S2, ...} բառերի նպատակային հաջորդականությունը, որտեղ St 
յուրաքանչյուր բառ ստացվում է նախապես տրված բառարանից։ «Show 
and Tell» մոդելը [5] կարող է գեներացնել նկարների նկարագրություններ ՝ 
օգտագործելով RNN: Սա առավելագույնի կհասցնի տվյալ պատկերի 
ճիշտ վերնագրելու հավանականությունը՝ 

log p(S|I; θ) =    (1) 
որտեղ (S|I) ուսուցանման զույգն է։ Ուսուցանման ընթացքում օպտի-

մալացվում են լոգարիթմական հավանականությունների հանրագումարը 
AdaGrad-ի օպտիմալացման մեթոդի կիրառմամբ։ 

 p(S|I, S0, ..., St−1; θ) հավանականությունը կհամապատասխանի 
հերթական նեյրոնային ցանցի (RNN) վրա հիմնված մոդելի t քայլին 
(իտերացիային): Պայմանական բառերի փոփոխական երկարությունը 
մինչև t-1՝ արտահայտվում է ֆիքսված երկարության փակ վիճակով կամ 
ht հիշո-ղությամբ։ 

ft+1 = f(ht , xt).     (2) 
2-րդ հավասարման մեջ f-ի համար կարելի է կիրառել երկար 
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կարճաժամկետ հիշողություն (LSTM), որը ցույց է տվել խնդիրների 
լուծման առավելագույն արտադրողականություն այնպիսի խնդիրների 
դեպքում, ինչպիսիք են պատկերի վերնագրերի թարգմանումը կամ 
գեներացումը [2]: Երկար կարճաժամկետ հիշողությունը (LSTM) RNN 
բջիջ է: LSTM-ն սովորաբար օգտագործվում է մեքենայական թարգմանու-
թյան, հաղորդականությունների գեներացման և պատկերի նկարագրու-
թյան գեներաց-ման խնդիրներում։ Կառուցվածքային տեսանկյունից, 
LSTM-ը հիշողության բջիջ է, որը կոդավորում է գիտելիքներ յուրա-
քանչյուր իտերացիայի վերաբերյալ, թե ինչպիսի մուտքային տվյալներ 
կան մինչև այդ իտերացիան: Հետագայում այս գիտելիքն օգտագործվում է 
հետագա բառերի գեներացման համար: Բջջի վարքը վերահսկվում է երեք 
դարպասի միջոցով՝ մուտքային դարպաս, ելքային դարպաս և մոռացման 
դարպաս: Յուրա-քանչյուր դարպաս իրական թվի տարրերի վեկտոր է՝ 
սկսած 0-ից 1: Մաս-նավորապես, մոռացության դարպասը պատասխա-
նատու է բջիջների հին արժեքը մոռանալու մասը վերահսկելու համար, 
մուտքային դարպասը վերահսկում է նոր մուտքային արժեքը կարդալու 
թույլտվությունը, և վերջապես ելքային դարպասը վերահսկում է բջիջից 
նոր արժեքի դուրս հանման թույլտվությունը: Դա արվում է տրված 
դարպասը համապատասխան արժեքի բազմապատկմամբ: 

Մեծ կարճաժամկետ հիշողության բջջի կորիզը հանդիսանում է � 
հիշողությունը, որը կոդավորում և պահում է մինչ այդ քայլը ստացած 
ինֆորմացիան։ Բջջի վարքագիծը ղեկավարվում է «դարպաս (gate)»-
ներով, որոնք կախված են նախորդ ելքից և ընթացիկ մուտքից։ Դարպաս-
ները ընդունում են 0-ից 1 արժեքներ, որի շնորհիվ մուտքային (input gate) 
և ելքային (output gate) դարպասները կարողանում են կառավարել մուտ-
քային և ելքային արժեքները։ Մոռացության դարպասը (forget gate) 
որոշում է, թե բջջի նախորդ արժեքի որ մասը պետք է պահպանել։ 
Ֆորմալ նկարագրությունը տրվում է հետևյալ հավասարումներով` 

it= �(�ix�t + �im�t-1), 
ft= �(�fx�t + �fm�t-1), 
ot= �(�ox�t + �om�t-1), 

�t = 	t ⊙ �t-1+ �t ⊙ �(�cx�t + �cm�t-1), 
� = �t ⊙ �t, 

որտեղ �t-ն ու �t–ն մուտքային և ելքային դարպասներն են, 	t -ն մոռա-
ցության դարպասն է, ⊙-ը դարպասի հետ արտադրյալներն են, �t –ն՝  
պահին բջջի վիճակն է, � -ն՝ ռեկուրենտ ցանցի -րդ իտերացիայի ելքը, 
�ix-ը, �im-ը,   �fx-ը, �fm-ը, �ox-ը, �om-ը, �cx-ը, �cm-ը, �pm-ը՝ մեծ կարճա-
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ժամկետ հիշողության բջջի ուսուցանվող կշիռներն են, �(·) և �(·) համա-
պատասխանաբար սիգմոիդ և հիպերբոլիկ տանգենս ոչ գծային 
ֆունկցիաները[1][3]։ 

ՏեխնիկականՏեխնիկականՏեխնիկականՏեխնիկական    իրականացումներիրականացումներիրականացումներիրականացումներ    
Թվային պատկերների վերնագրման խնդիրը նեյրոնային ցանցերի 

միջոցով լուծելու նպատակով կարելի է օգտագործել MSCOCO պատկեր-
ների բազան, որը պարունակում է ուսուցման և վավերացման համար 
նախատեսված նախօրոք վերնագրված մեծ թվով պատկերներ։ MSCOCO 
պատկերների բազան բաց է և կարելի է ներբեռնել համացանցից [6]։ Ու-
սուցման և վավերացման պատկերների հավաքածուների պիտակները 
նշված են մարդկանց կողմից։ Մասնավորապես այդ հավաքածուներում 
յուրաքանչյուր պատկերին համապատասխանեցված է 4-8 վերնագիր։ 
Բացի MSCOCO պատկերների բազան գոյություն ունեն նաև մի շարք այլ 
բազաներ, ինչպիսիք են՝ Imagenet, CIFAR 10: 

Թվային պատկերների ավտոմատ վերնագրման խնդրի նեյրոնային 
ցանցի վրա հիմնված մեթոդները բազմազան են (CNN-RNN, CNN-CNN)։ 
Հիմնականում վերնագրումը կատարվում է երկու փուլով՝ համակարգ-
չային տեսողության տարրերի հիման վրա պատկերի ճանաչում, այնու-
հետև գեներացված բառերի և բնական լեզվի մշակման մեթոդների հիման 
վրա նախադասությունների կազմում։ Հոդվածում նկարագրվել է ՝ CNN-
RNN կոդավորման և ապակոդավորման մոդելով աշխատող ալգորիթմը, 
որը ներկայումս լայն կիրառություն է գտել։ 
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краткосрочная память, CNN, RNN, LSTM. 
В данной статье описана проблема автоматической генерации титров 

цифровых изображений и описаны наиболее распространенные подходы к 
ее решению. Эта проблема может быть решена с помощью элементов 
обработки естественного языка и компьютерного зрения (computer vision). 
В этой статье подробно описывается наиболее широко используемый в 
настоящее время подход на основе искусственных нейронных сетей, 
который использует нейронные сети распознавания изображений (CNN) и 
рекуррентные (RNN) сети. 
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This article describes the problem of automatic generation of titles for 
digital images and describes the most common approaches to its solution. This 
problem can be solved based on elements of natural language processing and 
computer vision. This article details the currently most widely used artificial 
neural network approach, which uses image recognition neural networks 
(CNNs) and recurrent networks (RNNs). 
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ԼԱՏԼԱՏԼԱՏԼԱՏԻԻԻԻՆԱՏԱՌՆԱՏԱՌՆԱՏԱՌՆԱՏԱՌ    ՏԵՔՍՏԻՏԵՔՍՏԻՏԵՔՍՏԻՏԵՔՍՏԻ    ԳՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅԳՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅԳՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅԳՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱԱԱԱՆՆՆՆ    ՄԵԹՈԴԻՄԵԹՈԴԻՄԵԹՈԴԻՄԵԹՈԴԻ    ՄՇԱԿՈՒՄՄՇԱԿՈՒՄՄՇԱԿՈՒՄՄՇԱԿՈՒՄ    
ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅԱԼԵԶՈՒԱԼԵԶՈՒԱԼԵԶՈՒԱԼԵԶՈՒ    ՃՃՃՃՇՇՇՇԳՐՏՈՂԳՐՏՈՂԳՐՏՈՂԳՐՏՈՂ    ԲԱՌԱՐԱՆԻԲԱՌԱՐԱՆԻԲԱՌԱՐԱՆԻԲԱՌԱՐԱՆԻ    ԿԻՐԱՌՄԱՄԲԿԻՐԱՌՄԱՄԲԿԻՐԱՌՄԱՄԲԿԻՐԱՌՄԱՄԲ        

    
ԳևորգԳևորգԳևորգԳևորգ    ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    

ՎՊՀ,  Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա, 4-րդ կուրս 
Գիտական ղեկավար՝ տեխ. գ. դ., պրոֆեսոր ՌՌՌՌ....    ՍահակյանՍահակյանՍահակյանՍահակյան 

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . գրադարձություն, լատինատառ, հայատառ, 

հաղորդակցման խնդիրներ, ճշգրտող բառարան 
ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
Արդեն երկար տարիներ հայատառ գրելը համացանցում տեխնիկա-

կան առումով որևէ դժվարություն չի առաջացնում: Բայց զարմանա-
լիորեն հանրության մեծ մասը համացանցում, հատկապես սոցիալական 
ցանցերում, շարունակում է հայերեն տեքստերը գրել լատինատառ կամ 
էլ հազվադեպ նույնիսկ ռուսատառ՝ դրանով իսկ կարևորելով գրադար-
ձություն1 երևույթի գոյությունը:  

Պետք է փաստել, որ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ օգտագործվում են 
հայերեն տառերը, չեն պահպանվում կետադրության, ուղղագրության 
կանոնները, և առաջանում է անհրաժեշտություն տեքստի սրբագրման [1, 
62]: Սա, իհարկե, համատարած խնդիր չէ, քանի որ շատերը հետևում են 
բոլոր այդ կանոններին, բայց, այնուամենայնիվ, հիմնախնդիրն 
ուշադրության արժանի է իր լայնամասշտաբության պատճառով:  

ՀիմնախնդրիՀիմնախնդրիՀիմնախնդրիՀիմնախնդրի    նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը    
Ուսումնասիրելով հիմնախնդրի առկա իրավիճակը` կարելի է 

առանձնացնել լատինատառ գրելու հետևյալ առավել ընդհանրական 
պատճառները. 

▪ լատինատառ ստեղնաշարի կիրառումը ավելի հարմարավետ է, 
քանի որ այբուբենը ավելի քիչ տառերից է բաղկացած: Նույնիսկ 
հայերեն մի տառը լատինական այբուբենում մեկից ավելի տառե-
րով գրելու հանգամանքը այստեղ խոչընդոտ չի հանդիսանում:  

▪ կարիք չկա տեքստը կետադրելու՝ հայերենի կետադրության 
կանոններին համապատասխան:  

▪ հայերենում տառերի ավելի մեծ քանակության հետևանքով յուրա-
քանչյուր տառի ստեղնը էկրանի վրա ավելի փոքր չափեր ունի, և 

                                                           
1 Որևէ այբուբենի տառերի փոխարինումը մեկ այլ այբուբենի տառերով: 
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հետևաբար տեսողական խնդիրների դեպքում ևս առաջանում են 
դժվարություններ: 

▪ սփյուռքահայերի մեծ մասը, ըստ վիճակագրության՝ 95%-ը, 
հայերեն չի կարողանում գրել կամ կարդալ, հետևաբար շփումների 
համար նախընտրում են կիրառել լատինատառ այբուբենը [2, 249]:  

▪ հայերենի ուղղագրության իմացության ոչ բավարար մակարդակի 
առկայության պայմաններում լատինատառ այբուբենի կիրառումը 
ի ցույց չի դնում իմացության ցածր մակարդակը: 

Այլատառ այբուբենի կիրառումը համացանցում միայն հայերենին չի 
վերաբերում: Շատ այլ լեզուներ ևս կանգնած են նման խնդրի առջև: 
Արժանահիշատակ է Խորվաթիայի փորձը, որը գրադարձությունը 
դարձրել է պաշտոնական և օգտագործում է սեփական այբուբենին 
զուգահեռ: Որոշ երկրներում էլ ամբողջությամբ հրաժարվել են սեփական 
գրից և անցում կատարել լատինատառ այբուբենի: Հայալեզու տիրույթում 
լուծումների նման տարբերակները անկասկած մերժելի են, հետևաբար 
քայլեր պետք է ձեռնարկել երևույթի մեղմացման և վերացման 
ուղղությամբ:  

Հասկանալու համար, թե ինչ տարածվածություն ունի գրադարձու-
թյունը ներկայումս, բավական է ուսումնասիրել որոնողական համակար-
գերում միևնույն բառի հայատառ և լատինատառ որոնումների վիճակա-
գրությունը: Այն ցույց է տալիս, որ լատինատառի հաճախությունը մի 
քանի, նույնիսկ տասնյակ անգամներ գերազանցում է հայատառ որոնման 
հաճախությանը: Հատկապես այս հանգամանքով է պայմանավորված 
ընտրված թեմայի արդիականությունը և աշխատանքի կատարման 
անհրաժեշտությունը:  

ԽնդրիԽնդրիԽնդրիԽնդրի    դրվածքըդրվածքըդրվածքըդրվածքը    
Որոշակի ծրագրային գործիքների կիրառմամբ հնարավոր կլինի 

համացանցում հայերենի գործածությունը դարձնել ավելի գրագետ ու 
օրինակելի, քան այն ներկայումս է, բարձրացնել լեզվագործածության 
որակը, նվազեցնել այլատառ հայերենի օգտագործման մակարդակը: 

Այսպիսով, արդիական է համարվում լատինատառ տեքստերի գրա-
դարձության մեթոդի մշակումը հայալեզու ճշգրտող բառարանի 
կիրառմամբ:  

Մինչև հետագա քայլերի նկարագրումը անհրաժեշտ է ներմուծել 
լատինատառ տեքստի սկզբնական մշակման համար օգտագործվող 
այբբենարան. 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1.     
ԼատինականԼատինականԼատինականԼատինական    աաաայբուբենիյբուբենիյբուբենիյբուբենի    յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր    տառիտառիտառիտառի    համապատասխանությունըհամապատասխանությունըհամապատասխանությունըհամապատասխանությունը        

հայերենհայերենհայերենհայերեն    այբուբենիայբուբենիայբուբենիայբուբենի    տառերինտառերինտառերինտառերին    
 

a-ա j-ջ s-ս 
b-բ k-կ t-տ 
c-ց l-լ u-ու 
d-դ m-մ v-վ 
e-ե n-ն w-վ 
f-ֆ o-օ x-խ 
g-գ p-պ y-յ 
h-հ q-ք z-զ 
i-ի r-ր @-ը 

    
Առաջարկվող գրադարձության մեթոդի նկարագիրը. 
Քայլ 1. Լատինատառ տեքստը կարդացվում է տառ առ տառ, և յուրա-

քանչյուր տառի համապատասխանեցվում է իրեն համարժեք հայատառ 
տարբերակը, ինչպես ցույց է տրված աղյուսակում: Նշված սիմվոլներից 
տարբերվող այլ սիմվոլ հանդիպելու դեպքում այն մնում է նույնը 
(բացատ, կետադրական նշաններ և այլն): 

 
Քայլ 2. Այս քայլում անհրաժեշտ է նախորդ քայլի կատարման 

արդյունքում ստացված հայատառ տեքստում ճշգրտել հետևյալ տառերը՝  
[ժ, ղ, շ, ծ, ձ, ո, չ, և], 

որոնք լատինատառ տեքստերում գրվում են տառակապակցությամբ: 
Դրա համար տեքստը կարդացվում է տառ առ տառ և կատարվում 

հետևյալ փոփոխությունները. 
▪ Եթե կարդացվում է հետևյալ տառերից որևէ մեկը՝ 

[զ, գ, ս, տ, դ, վ, ց, ե], 
ապա ստուգում ենք դրանց հաջորդող տառերը:  
▪ Եթե դրանց հաջորդում են հետևյալ տառերը՝  

[զ→հ, գ→հ, ս→հ, տ→ս, դ→զ, վ→օ, ց→հ, ե→վ], 
 ապա տառերի այդ զույգը փոխարինում ենք հետևյալ տառերով`  

[զհ→ժ, գհ→ղ, սհ→շ, տս→ծ, դզ→ձ, վօ→ո, ցհ→չ, եվ→և]: 
▪ Հակառակ դեպքում չենք կատարում որևէ փոփոխություն: 
Քայլ 2.1. Օտարազգի «vo»-ն բառասկզբում արտահայտվում է «վո» 



 

457 

տառակապակցությամբ հետևյալ բառերում՝ 
[Վոլտեր, վոլտ, Վոլգա, վոլեյբոլ]: 

Քայլ 2-ի կատարումից հետո տեքստը կարդացվում է բառ առ բառ, և 
եթե հանդիպում է հետևյալ բառերից որևէ մեկը ՝ 

[Ոլտեր, ոլտ, Ոլգա, ոլեյբոլ], 
ապա տվյալ բառի սկզբից ավելացվում է համապատասխանաբար «վ» 
կամ «Վ» տառը: 

 
Քայլ 2.2 Կրկնակ օ-ն բառամիջում գրվում է ո՝  

[կոոպերատիվ, կոոպերացիա, կոորդինատ, կոորդինացիա]: 
Նախորդ քայլի կատարումից հետո տեքստը կարդացվում է տառ առ 

տառ, և եթե հանդիպում է «օ» տառը, ապա ստուգվում են հետևյալ երկու 
պայմանները՝ 

1. «օ» տառին նախորդում է բացատից տարբեր սիմվոլ, 
2. «օ» տառին հաջորդում է «օ» տառը: 
Եթե վերը նշված երկու պայմանները տեղի ունեն, ապա բառամիջի 

կրկնակ «օ»-ն փոխարինվում է կրկնակ «ո»-ով: 
Քայլ 2.3. Լատինատառ «w»-ն տառադարձվում է վ տառով, 

բացառությամբ «Wales» հատուկ անվան, որտեղ այն պահպանում է «ու» 
տառադարձությունը` «Ուելս»: 

Նախորդ քայլի կատարումից հետո տեքստը կարդացվում է բառ առ 
բառ, և եթե հանդիպում է «վալես» բառին, ապա տվյալ բառը փոխարին-
վում է «Ուելս» բառով: 

 
Քայլ 3. Մինչև այս քայլի կատարումը կարող են հանդիպել տառերի 

հետևյալ անճշտությունները՝ 
[ե - է, պ - փ, օ - ո, չ - ճ, տ - թ, ր - ռ]: 

Այդ իսկ պատճառով այս քայլում անհրաժեշտ է ճշգրտել նախորդ 
քայլի կատարման արդյունքում ստացված տեքստը բառարանի 
օգնությամբ հետևյալ կերպ.  

▪ Հայատառ տեքստը կարդացվում է բառ առ բառ: Եթե հանդիպում 
է այնպիսի բառ, որը պարունակում է հետևյալ տառերից որևէ մեկը՝ 

[ե, պ, օ, չ, տ, ր], 
ապա վերցվում է այդ բառի ուղիղ ձևը և համեմատվում բառարանում 

եղած բառերի հետ: 
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- Բառարանից վերցվում է այն բառը, որը տեքստից վերցված բառի 
հետ ունի միևնույն քանակությամբ տառեր, և բառերի համապատասխան 
տեղերում գրված սիմվոլների տարբերությունների քանակը ամենա-
փոքրն է (այն կարող է լինել 0, եթե բառերը համընկնեն): 

- Նշված բառի փոխարեն տեքստում տեղադրվում է բառարանից 
վերցված համապատասխան բառը՝ վերականգնելով նախօրոք 
իրականացված փոփոխությունները: 

Ներկայացված մեթոդի կիրառությունը օրինակի վրա. 
 Տրված լատինատառ տեքստը պահանջվում է փոխակերպել 

հայատառ տեքստի: 
ArevArevArevArev@@@@ tsagec: Erexaner tsagec: Erexaner tsagec: Erexaner tsagec: Erexaner@@@@ zbosnum en: zbosnum en: zbosnum en: zbosnum en: 

1) Օգտվելով աղյուսակից՝ լատինատառ այբուբենի սիմվոլները փո-
խարինվում են իրենց համապատասխան սիմվոլներով: Կստացվի. 

Արեվը տսագեց: Երեխաները զբօսնում են: 
2) Երկրորդ քայլում նշված տառակապակցությունները փոխարին-

վում են իրենց համարժեքներով: 
Արևը ծագեց: Երեխաները զբօսնում են: 

 
3) Դիտարկվում են այն բառերի ուղիղ ձևերը, որոնք պարունակում 

են մեթոդի երրորդ քայլում նշված տառերը: 
[արև, ծագել, երեխա, զբօսնել, են] 

Բառարանում փնտրվում են տվյալ բառերին ամենաշատ համապա-
տասխանող բառերը: 

[արև→արև, ծագել→ ծագել, երեխա→երեխա, զբօսնել→ զբոսնել, են→են] 
Բառարանից վերցված բառերը տեղադրվում են տեքստի համապա-

տասխան տեղերում՝ վերականգնելով սկզբում իրականացրած փոփո-
խությունները: 

Արդյունքում ստացվում է հետևյալ տեքստը: 
ԱրևըԱրևըԱրևըԱրևը    ծագեց::::    ԵրեխանԵրեխանԵրեխանԵրեխաներըերըերըերը    զբոսնում են::::    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով, մշակված մեթոդը հնարավորություն է տալիս 

իրականացնել լատինատառ գրված տեքստի փոխակերպումը հայատառ 
տեքստի հայալեզու ճշգրտող բառարանի կիրառմամբ:  

Առաջադրված մեթոդը կարիք ունի բարելավման. այն դեպքում, երբ 
բառարանում կան միևնույն երկարություն ունեցող երկու բառեր, որոնք 
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միմյանցից տարբերվում են միայն մեկ համապատասխան դիրքում 
գրված տառերով, ընդ որում այդ բառերի տարբերվող տառերը հետևյալ 
զույգերից որևէ մեկն են՝  

[ե - է, պ - փ, օ - ո, չ - ճ, տ - թ, ր - ռ], 
նշված մեթոդով կարող է բառարանից ճիշտ չընտրվել տեքստի 

բովանդակությանը համապատասխան բառը: 
Բարելավված մեթոդի կիրառմամբ հետագայում կարելի է մշակել 

ծրագրային մոդուլ, որը նպատակահարմար կլինի ներդնել սոցիալական 
ցանցերում և գրավոր հաղորդակցության հավելվածներում: 

 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ        
1. Հակոբյան Ֆ. Ա. – Հայատառ հաղորդակցման խնդիրները 
համացանցում, Լեզու և լեզվաբանություն, 2017, N2, էջ 61-67: 

2. Հովհաննիսյան Հ. Հ. – Տրանսլիտը և հայ ժողովրդի ինքնության 
պահպանումը, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2014, N1, 
էջ 249-251: 

 



 

460 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ТРАНРАЗРАБОТКА МЕТОДА ТРАНРАЗРАБОТКА МЕТОДА ТРАНРАЗРАБОТКА МЕТОДА ТРАНСЛИТА ЛАТИНСКИХ ТЕКСТОВ СЛИТА ЛАТИНСКИХ ТЕКСТОВ СЛИТА ЛАТИНСКИХ ТЕКСТОВ СЛИТА ЛАТИНСКИХ ТЕКСТОВ     
С ПОМОЩЬЮ АРМЯНСКОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО СЛОВАРЯС ПОМОЩЬЮ АРМЯНСКОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО СЛОВАРЯС ПОМОЩЬЮ АРМЯНСКОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО СЛОВАРЯС ПОМОЩЬЮ АРМЯНСКОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО СЛОВАРЯ    

    
Геворг ПетросянГеворг ПетросянГеворг ПетросянГеворг Петросян    

ВГУ, Информатика и прикладная математика,  
4-ый курс 

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: транслитерация, латинские буквы, армянские буквы, 

проблемы общения, корректирующий словарь 
Представление армянских текстов с латинскими буквами на 

социальных платформах широко распространено в наше время. Цель 
данной работы – разработка методики транслитерации латинских букв с 
использованием корректирующего словаря армянского языка. Используя 
предложенный метод, целесообразно разработать программный модуль, 
который может быть встроен в письменные коммуникационные приложе-
ния и в социальные сети. 

 
 
DEVELOPMENT OF DEVELOPMENT OF DEVELOPMENT OF DEVELOPMENT OF TRANSLITTRANSLITTRANSLITTRANSLIT    METHODMETHODMETHODMETHOD    FOR TEXTS WITH LATIN FOR TEXTS WITH LATIN FOR TEXTS WITH LATIN FOR TEXTS WITH LATIN 

LETTERSLETTERSLETTERSLETTERS    USING ARMENIAN CORRECTING DICTIONARY USING ARMENIAN CORRECTING DICTIONARY USING ARMENIAN CORRECTING DICTIONARY USING ARMENIAN CORRECTING DICTIONARY     
    

GeGeGeGevorgvorgvorgvorg    PetrosyanPetrosyanPetrosyanPetrosyan    
VSU, Informatics and applied mathematics,  

4th course 
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: transliteration, Latin letters, Armenian letters, communication 
problems, correcting dictionary 

The presentation of Armenian texts with Latin letters on social platforms is 
widespread nowdays. The aim of this article is to develop a method for 
transliterating Latin letters using a corrective dictionary of the Armenian 
language. Using the proposed method, it is expedient to refine a software 
module that can be embedded in written communication applications and 
social networks. 
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ԻՆԴՈՒԿՏՎԱԾԻՆԴՈՒԿՏՎԱԾԻՆԴՈՒԿՏՎԱԾԻՆԴՈՒԿՏՎԱԾ    ((((ԽԹԱՆԻՉԽԹԱՆԻՉԽԹԱՆԻՉԽԹԱՆԻՉ))))    ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ    ՊԱՐԶՊԱՐԶՊԱՐԶՊԱՐԶ    
ՄԵԽԱՆԻԶՄԻՄԵԽԱՆԻԶՄԻՄԵԽԱՆԻԶՄԻՄԵԽԱՆԻԶՄԻ    ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ    ԴԻՆԱՄԻԿԴԻՆԱՄԻԿԴԻՆԱՄԻԿԴԻՆԱՄԻԿ    ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ        

    
ԳյուլնարաԳյուլնարաԳյուլնարաԳյուլնարա    ՔարադանյանՔարադանյանՔարադանյանՔարադանյան    

ՎՊՀ, Ինֆորմատիկա,  
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

Գիտական Ղեկավար` ԱԱԱԱ. . . . ՔալաշյանՔալաշյանՔալաշյանՔալաշյան  
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բաբաբաբառերռերռերռեր. ստիպողական ճառագայթում, էներգետիկ 

մակարդակներ,  իմիտացիոն մոդելավորում 
Աշխատանքում ցույց է տրված, թէ ինչպես կարելի է բարդ 

ֆիզիկական և քիմիական երևույթները մոդելավորել օգտագործելով 
խիստ և ճշգրիտ մաթեմատիկական դրույթները և բնականաբար 
օգտագործելով տիպավորված ծրագրավորման լեզու (հատկապես ՕԾԿ), 
թվային մեթոդների կիրառմամբ, մեծ ճշգրտությամբ տեսական հաշվարկ-
ներ կատարելու համար: Այս աշխատանքում ներկայացվում է ատոմի 
ստիպողական ճառագայթման էներգետիկ դիագրամի դինամիկ մոդելը: 
Ժամանակի ընթացքում 3 մակարդակով էներգետիկ սխեմայում 
ներկայացված իմիտացիոն մոդելավորումը պարզեցնում է երևույթի 
էությունը: Այլ կերպ կարելի է ասել, որ իրականացվում է երևույթի 
սիմուլացիա: Պրոցեսի իմիտացիոն մոդելավորման համար օգտագործվել 
է C# ծրագրավորման լեզուն: Սյս փոքրիկ խնդիրը բավականին պարզ և 
մատչելի է վիզուալ կերպուվ մոդելավորելու համար: Սակայն բարդ, 
խրթին և անհասկանալի մի շարք ֆիզիկական և քիմիական երևույթների 
տեսական բացատրության և մեծությունների ֆունկցիոնալ վարքի 
կանխագուշակման համար չափազանց օգտակար է նմանատիպ համա-
կարգչային մոդելավորումը ժամանակակից պայմաններում: 

Տեսական ֆիզիկայի հետազոտության բազմաթիվ երևույթներ, 
ներառյալ տեսական կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա, տեսական 
տարրական մասնիկների ֆիզիկա, բացի անալիտիկ հետազոտական 
աշխատանքներից, կարևոր է նաև տալ թվային մեթոդներով լուծումները 
և տարածական, իմիտացիոն մոդելները օգտագործելով համապատաս-
խան տիպավորված ծրագրավորման լեզուն: 

Մոդելը պայմանական անալոգ է հետազոտության ենթակա օբյեկտի 
(առարկա, սարք, համակարգ, պրոցես, երևույթ), որի ուսումնասիրու-
թյունը թույլ է տալիս ստանալ ինֆորմացիա իրական օբյեկտի վերա-
բերյալ: Մոդելավորումը՝ գիտական հետազոտական մեթոդ է, երբ 
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հետազոտության օբյեկտը փոխարինվում է իր մոդելով:  
Անալիտիկ մաթեմատիկական մոդելը, դա մոդել է, որը հիմնված է 

որոշակի գիտական հիպոթեզի կամ տեսության վրա և նկարագրում է 
մոդելավորվող օբյեկտը մաթեմատիկական կոնստրուկցիաների (ֆունկ-
ցիաների կամ ֆունկցիոնալների, հանրահաշվական կամ դիֆերենցիալ 
հավասարումների և այլնի օգնությամբ): Անալիտիկ մաթեմատիկական 
մոդելավորմամբ թվային մեթոդների կիրառմամբ լուծվում են բարդ 
խնդիրներ ԷՀՄ-ում: 

Անալիտիկ մոդելավորման հիմնական թերությունը տվյալ օբյեկտի 
կամ համակարգի որոշակի պարզեցումն է: Հետևաբար այն կարող է հա-
մարվել միայն որպես առաջին մոտավորություն: 

Իմիտացիոն մաթեմատիկական մոդելը, դա մաթեմատիկական մոդել 
է, որը նկարագրում է տվյալ բարդ համակարգի գործունեության 
ալգորիթմը՝ առանձին մասերի միջև կապը(փոխազդեցությունը), հաջոր-
դականությունը, սկիզբը, վերջը և միջանկյալ վիճակները: Այսպիսի 
մոդելավորումը կիրառվում է այն դեպքում, երբ անալիտիկ մեթոդները 
բավականին դժվար են և աշխատատար, չկա լրիվորեն ձևակերպված 
մաթեմատիկական խնդրի դրվածքը: 

Գրաֆիկական մոդելը, դա ֆորմալ մոդել է, որը հիմնված է գրաֆիկ-
ների, նկարների, գծագրերի և այլնի վրա: Որպես մաթեմատիկական 
մոդել է հանդիսանում դինամիկ (որը նկարագրում է համակարգը ժամա-
նակի ընթացքում) մոդելը: Դինամիկ մոդելավորմանն է վերաբերվում 
ֆունկցիոնալ մոդելավորումը, որը նկարագրում է համակարգի վիճակի 
փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: 

Մաթեմատիկական մոդելները, հաշվի առնելով անորոշությունը, բա-
ժանվում են դետերմինացված և ոչ դետերմինացված մոդելների: Ոչ դե-
տերմինացված մոդելավորում է ստոխաստիկ մոդելավորումը, որը 
հիմնված է հավանականության տեսության և մաթեմատիկական վիճա-
կագրության վրա, երբ կիրառվում է պատահական թվերի գեներացումը: 

Այստեղ մենք դինամիկ կերպով մոդելավորում ենք ինդուկտված 
(խթանիչ) ճառագայթման պարզ մեխանիզմը՝ պատկերավոր դարձնելու 
տվյալ պրոցեսը օգտագործելով ֆունկցիոնալ, պրոցեդուրային և տիպա-
վորված օբյեկտային կոմնորոշված ծրագրավորման լեզվի թվային և գրա-
ֆիկական ադժմյան հնարավորությունները: Արդյունքները բերված են 
նկարում, որտեղ պատկերավոր ներկայացված են էլեկտրոնային 
վիճակների էներգետիկ անցումները էներգետիկ դիագրամներում, 
սխեմատիկորեն փոքրիկ կարմիր գնդիկների միջոցով: 
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Ավելի մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում հեղուկ հեղուկ 
միջավայրով քվանտային գեներատորները: Ազդանշանների գեներաց-
ման, ուժեղացման և կերպաձևափոխման համար եղանակները հիմնված 
են քվանտային էֆեկտների վրա: Լազերների (օպտիկական դիապազոն) 
աշխատանքը հիմնված է ատոմներով կամ մոլեկուլներով ֆոտոնների 
խթանիչ (կամ ստիպողական ինդուկտված) ճառագայթման վրա: 
Ինդուկտված ճառագայթման վրա հիմնված սարքերը ստեղծվել են 
ՍՍՀՄ-ում Ն.Գ. Բասովի և Ա.Մ. Պրոխորովի, ԱՄՆ-ում՝ Չ.Թաունսի 
կողմից 50-ական թվականներին: Ինդուկտված ճառագայթման հիմնա-
կան առանձնահատկությունը կոհերենտությունն է(համակարգի վրա 
ընկնող և արձակող ֆոտոնների միևնույն հաճախություն ունենալը): 
Քվանտային գեներատորի էներգետիկ մակարդանկների պարզագույն 
սխեման պատկերված է նկար 1, 2, 3, 4, 5-ում: 

 

 

 

ՆՆՆՆկկկկ. . . . 1.1.1.1.ՊարզագույնՊարզագույնՊարզագույնՊարզագույն    եռամակարդակեռամակարդակեռամակարդակեռամակարդակ    
քվանտայինքվանտայինքվանտայինքվանտային    գեներատորիգեներատորիգեներատորիգեներատորի    սխեմասխեմասխեմասխեմա 

ՆՆՆՆկկկկ. 2 . 2 . 2 . 2 ՊարզՊարզՊարզՊարզ    ԻնդուկցվածԻնդուկցվածԻնդուկցվածԻնդուկցված    
ճառագայթմանճառագայթմանճառագայթմանճառագայթման    սխեմասխեմասխեմասխեմա    

 

  W∆ -ն լցման էներգիան է, hy -ն՝ճառագայթվող քվանտը, ալիքաձև 
գծով պատկերված են չճառագայթող անցումները: Հեղուկները կարող են 
կիրառվել որպես ակտիվ միջավայթ հզոր և էժան լազերների համար: 
Հեղուկի մոլեկուլների ջերմային շարման ազդեցությունը կանխելու 
համար կիրառվում է ակտիվարար իոնի էկրանացումը լուծիչի բևեռային 
մոլե-կուլների թաղանթով: Օրինակ եվրոպիումի՝  իոնը շրջապատենք 
թթվածնի 6-9 հատ մոլեկուլներով, որը կպաշտպանի իոնային ջերմային 
հատվածներից: Գրգռված իոնի էներգիայի ջերմային կորուստները նվա-
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զեցնելու համար, որպես լուծիչ կարող է կիրառվել սելենի օքսիքլորիդը 
(Se ), որը չի պարունակում թեթև ատոմներ: 
 

 
 
    
    
    
    
 
 
    
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    3. 3. 3. 3. ԱնցումըԱնցումըԱնցումըԱնցումը    EEEE3 3 3 3     EEEE1111     EEEE2222    

 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    4. 4. 4. 4. ԱնցումըԱնցումըԱնցումըԱնցումը    EEEE2222     EEEE3333    

    

    

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    5. 5. 5. 5. ԱնցումըԱնցումըԱնցումըԱնցումը    EEEE1111     EEEE2222 EEEE3333    
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Դիտարկվում է ֆոտոնի ցրումը ատոմում կապված էլեկտրոնի վրա։ 
ըստ խոտորման տեսության (Теория возмущений)  խոտորման շնորհիվ 
առաջին մոտավորությամբ տրվում է էներգետիկ անցման հավանակա-
նությունը (դիսկրետ սպեկտրի դեպքում)։ Միավոր ժամանակում անցման 
հավանականությունը  ֆոտոն արձակելով հետևյալն է [4]. 

 
   (1) 

 
որտեղ -ն ֆոտոնի վիճակը նկարագրող մեծությունների հավաքա-

ծուն է։ Ընդունվում է, որ ճառագայթման ժամանակ ատոմը անշարժ է։ -
ը կոչվում է մատիրցական էլեմենտ։ Եթե ֆոտոնների թիվը  է, ապա 
մատիրիցական էլեմենտը պետք է բազմապտկել հետևյալով. 
 
   (2) 
 
այսինքն՝ հավանականությունը բազմապատկվում է -ով։  

Եթե -ը ստիպողական (խթանիչ, ինդուկցված) ճառագայթումն է 
նկարագրում, ապա (2)-ից երևում է, որ սկզբնական վիճակում ֆոտոննե-
րի առկայությունը ինդուկտում է լրացուցիչ նմանատիպ ֆոտոններ։ 

 անցման համար գործակիցը հետևյալն է. 
 
   (3) 

 
որը ներկայացնում է ֆոտոնի կլանումը։  

 զույգ վիճակների համար ճառագայթման և կլանման հավանա-
կանությունների համար տեղի ունի հետևյալ արտահայտությունը. 

 

   (4) 

 

 էներգիայով վիճակում էլեկտրոնների բնակեցվածության 
ժամանակը համեմատաբար ավելի մեծ է, որն էլ հնարավորություն է 
ստեղծում էլեկտրոնների քանակը տվյալ էներգիայով վիճակում 
ավելացնել մեծ քանակով ատոմների հաշվին։ Պատկերավոր դարձնելու 
համար կարմիր գնդիկներով պատկերված են էլեկտրոնների տվյալ 
էներգիան ունենալու վիճակները։ 
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Կրկին փաստենք, որ այս աշխատանքում ներկայացված է ճառա-
գայթման մեխանիզմի պարզագույն դինամիկ մոդելը։ Սակայն տեսական 
ֆիզիկայի մի շարք խնդիրների լուծման մեջ ճշգրիտ մաթեմատիկական 
դինամիկ-գրաֆիկական մոդելավորումը չափազանց կարևոր է ժամանա-
կակից ֆիզիկայում՝ կիրառելով տիպավորված ծրագրավորման լեզվի 
հնարավորությունները միաչափ, երկչափ և եռաչափ տարածության մեջ 
ֆիզիկական մեծությունների միջև կապը ներկայացնելու համար։     
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В этой краткой работе показано, как можно моделировать сложные 
физические и химические явления, используя строгие и точные 
математические концепты и, естественно, используя типизированный язык 
программирования (особенно ОРП), с использованием численных методов 
для выполнения теоретических вычислении с большой точностью. В этой 
роботе показывается вынужденное излучение атома. 

Со временем имитационное моделирование, показанное в энергети-
ческой схеме с тремя уровнями, упрощает суть явления. 

Другим словом, можно сказать, что выполняется симуляция. Для 
имитационного моделирования процесса использовался язык программи-
рования С#. Это маленькая проблема достаточно проста и ясна для 
визуального моделирования. Однако, для теоретических объяснений и 
предсказаний функциональных поведений некоторых величин, чрезвы-
чайно полезно подобные компьютерное моделирование в современных 
условиях. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: stimulated emission, energy levels, simulation 
In this article it is presented how complex physical and chemical 

phenomena can be modeled using exact mathematical concepts and typical 
programming language (especially Object Oriented Programming) using 
numerical analysis in order to do theoretical calculations. Here the dynamical 
model of the stimulated emission of an atom is represented. The simulation in 
the three energy diagram simplifies the phenomenon during the time. 

In other words one may say that it is a simulation of the phenomenon. For 
the simulation the C# programming language is used. This simple problem is 
modeled very simply. But for theoretical explanation and prediction of the 
functional behavior of quantities of some physical and chemical phenomenon 
of such computer modeling is very useful in modern times. 



 

469 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ    
    

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
    

ԼուսինեԼուսինեԼուսինեԼուսինե    ԱշրաֆյանԱշրաֆյանԱշրաֆյանԱշրաֆյան        
Հեղինակային նորաբանությունները  
Սիամանթոյի ստեղծագործություններում  ................................................... 8 
ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ    ԹամարյանԹամարյանԹամարյանԹամարյան    
Գալ բայի կապակցելիական առանձնահատկությունները 
աստվածաշնչյան «Երգ երգոց»-ում և Պ. Սևակի համանուն պոեմում  ..... 17 
ՀեղինեՀեղինեՀեղինեՀեղինե    ՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյան        
Տարրական դասարաններում պատմվածքի ուսուցման 
առանձնահատկությունների բացահայտումը  ........................................... 24 
ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ    ՄելոյանՄելոյանՄելոյանՄելոյան        
Օրիորդ բառի իմաստային և բառաձևային կիրառությունները  
«Աստուածաշունչ» մատյանում ..................................................................... 32 
ԴիանաԴիանաԴիանաԴիանա    ՄովսեսյանՄովսեսյանՄովսեսյանՄովսեսյան    
Տարրական դասարաններում բանաստեղծության ուսուցման 
առանձնահատկությունների փորձարարական վերլուծություն ............. 39  
ԿարլԿարլԿարլԿարլենենենեն    ՆազարյանՆազարյանՆազարյանՆազարյան        
Աշակերտների մտածողության զարգացումը հայոց լեզվի  
քերականության դասաժամերին  ................................................................. 48 
ՋուլիետաՋուլիետաՋուլիետաՋուլիետա    ՀաջյանՀաջյանՀաջյանՀաջյան    
Անանիա Շիրակացու «Տիեզերագիտական» աշխատության 
նորաբանությունները ..................................................................................... 62 
ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    
Պարզ անկանոն բայերով բաղադրված հարադրավոր բայերի  
սեռային դրսևորումները ժամանակակից հայերենում ............................. 70 
 
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    

    
ՇուշանիկՇուշանիկՇուշանիկՇուշանիկ    ՄիսկարյանՄիսկարյանՄիսկարյանՄիսկարյան    
Գյուղական կյանքը հայաստանյան հեռուստառադիոընկերությունների 
լրատվական թողարկումներում (01.01.2020 - 01.02.2020) ........................ 81  
ՍոնաՍոնաՍոնաՍոնա    ՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյան    
Արքետիպային շերտերը հայկական կոնյակի տեսագովազդում............ 86 
    



 

470 

ՆինաՆինաՆինաՆինա    ՆարգիզյանՆարգիզյանՆարգիզյանՆարգիզյան    
Գրականության զարգացման խնդիրները  
թիֆլիսահայ պարբերական մամուլում (1905-1914թթ.) ............................ 91  
ԳալինաԳալինաԳալինաԳալինա    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան        
Բանահյուսական շերտը Զորայր Խալափյանի 
«Մեռնող հառնող» վեպում  ............................................................................ 97 
 
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ    

    
ՋուլիաՋուլիաՋուլիաՋուլիա    ԱրամյանԱրամյանԱրամյանԱրամյան        
Հարազատի կորուստ ապրած անձի հուզահոգեբանական 
առանձնահատկությունների վերլուծություն ........................................... 106 
ՄելինեՄելինեՄելինեՄելինե    ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան        
Հուզական ինտելեկտի և սոցիոմետրական կարգավիճակի 
փոխկապակցվածությունը նախադպրոցական տարիքում  .................. 116 
ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    ԶուլալյանԶուլալյանԶուլալյանԶուլալյան    
Ներկայանալ գործողությամբ ու խոսքով. 
Հ. Արենդթի քաղաքա-մարդաբանական հայացքները  ........................... 124 
ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    ԹաթուլյանԹաթուլյանԹաթուլյանԹաթուլյան    
Երիտասարդության տարիքում էքստրավերտ և ինտրովերտ տիպերի 
կապը պաշտպանական մեխանիզմների կիրառելիության հետ .......... 132 
ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    ԹումանյանԹումանյանԹումանյանԹումանյան    
Հոգեբանական ինֆանտիլիզմը ուսանողների մոտ և  
դրա կապը առաջադիմության հետ  ........................................................... 141 
ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    ԼալայանԼալայանԼալայանԼալայան    
Որոշման ընդունման հոգեֆիզիոլոգիական  
համահարաբերականները ........................................................................... 149 
ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    ՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյան    
Հայաստանի և արտերկրների բուհերի և  
քոլեջների ուսանողների տագնապի և սթրեսի  
ուսումնասիրությունը համաճարակի պայմաններում  .......................... 157 
 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ    

    
ՄանեՄանեՄանեՄանե    ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    
Հայկական հեռուստատեսության բարոյահոգեբանական 
ազդեցությունն անձի ձևավորման վրա  .................................................... 165 



 

471 

ՄիլենաՄիլենաՄիլենաՄիլենա    ՄելիքսեթյանՄելիքսեթյանՄելիքսեթյանՄելիքսեթյան    
Ներառական ուսուցման գործընթացում մանկավարժահոգեբանական 
աջակցության թիմի աշխատանքի կազմակերպումը ............................. 176 
ՇուշանիկՇուշանիկՇուշանիկՇուշանիկ    ՄոսինյանՄոսինյանՄոսինյանՄոսինյան    
Բարեփոխումների ներկա փուլում բուհի ուսանողների դերը  
կառավարման գործընթացում .................................................................... 187 
ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    
 Էկոլոգիական կրթության դրվածքը դպրոցում ....................................... 195 
ԱնժելաԱնժելաԱնժելաԱնժելա    ՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյան    
Երիտասարդ ընտանիքներում կոնֆլիկտների  
առաջացման պատճառները  ....................................................................... 204 
    
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ    

    
ՎոլոդյաՎոլոդյաՎոլոդյաՎոլոդյա    ԱփինյանԱփինյանԱփինյանԱփինյան        
 Հայկական հարցը և մեծ տերությունները 1921-1923 թթ. ....................... 212  
ԱննաԱննաԱննաԱննա    ԴեմիրխանյանԴեմիրխանյանԴեմիրխանյանԴեմիրխանյան    
Ֆրանս-պրուսական պատերազմի արձագանքը 
հայ պարբերական մամուլում ..................................................................... 223 
ՓաշիկՓաշիկՓաշիկՓաշիկ    ԴոխոլյանԴոխոլյանԴոխոլյանԴոխոլյան    
Ժակ Շիրակի քաղաքական կարիերայի սկիզբը ...................................... 231 
ԶարուհիԶարուհիԶարուհիԶարուհի    ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    
ԱՄՆ-ի հայ համայնքի թատերական կյանքը 2000-ական թթ. ............... 238 
ԷմիլիաԷմիլիաԷմիլիաԷմիլիա    ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    
Ստեփանոս Շահումյանի դերը 1720-ական թթ.  
Սյունիքի ազատագրական պայքարում 
ըստ Ղուկաս Սեբաստացու պատմության  ............................................... 246 
ԱլլաԱլլաԱլլաԱլլա    ԾատինյանԾատինյանԾատինյանԾատինյան    
Ակների պատմամշակութային ժառանգությունը .................................... 253 
ՄերիՄերիՄերիՄերի    ԿարապետյանԿարապետյանԿարապետյանԿարապետյան    
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի 
Դաշնության հետ երրորդ հազարամյակի սկզբին (2001-2011թթ.) ........ 271 
ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա    ՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյան    
«Արևելյան մամուլ» պարբերականը 1872-1876 թթ.  
Կարլոսյան երկրորդ պատերազմի մասին................................................ 284 
    
    



 

472 

ՋուլիետաՋուլիետաՋուլիետաՋուլիետա    ՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյան    
1920 թվականի թուրք-հայկական և 2020 թվականի  
ադրբեջանա-թուրքական-հայկական պատերազմը  
(համեմատական վերլուծություն) ............................................................... 291 
ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար    ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    
Թուրքիայի մասնակցությունն Արցախյան երրորդ պատերազմին ...... 304 
ԼուսինեԼուսինեԼուսինեԼուսինե    ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    
Նոր Բայազետի մեկենասը՝ «Քյավառի Մանթաշով» 
Հայրապետ Խաչատրյանը ............................................................................ 313 
ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ    ՍիմոնյանՍիմոնյանՍիմոնյանՍիմոնյան    
Հայ պարբերական մամուլի դեմոկրատական հոսանքը  
Իտալիայի միավորման մասին ................................................................... 322 
ՏաթևՏաթևՏաթևՏաթև    ՍտեփՍտեփՍտեփՍտեփանյանանյանանյանանյան    
Նիկողայոս Ադոնցը և Հայկական հարցը  ................................................. 338 
 
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    

    
ԱլլաԱլլաԱլլաԱլլա    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը՝  
ներառական տնտեսական աճի նախադրյալ ........................................... 348 
 
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՔԻՄԻԱՔԻՄԻԱՔԻՄԻԱՔԻՄԻԱ    

    
ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    ԱզարյանԱզարյանԱզարյանԱզարյան    
Կենսակոռոզիա կամ «Մետաղների ժանտախտ»  ................................... 367  
ԱրևիկԱրևիկԱրևիկԱրևիկ    ՀովՀովՀովՀովսեփյանսեփյանսեփյանսեփյան    
Հազար մշակովի (Lactuca sativa L.) բույսի աճեցումն  
ակվոպոնիկ համակարգում և համեմատությունը  
հողային պայմաններում աճեցվածի հետ ................................................. 374  
ԹամարաԹամարաԹամարաԹամարա    ՄարուքյանՄարուքյանՄարուքյանՄարուքյան    
Քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ դպրոցականների մոտ  
բարձունքային գոտիականության ազդեցությամբ շնչառության  
չափանիշների գնահատման վերլուծություն  ........................................... 384 
 



 

473 

ՖԻԶԻԿԱՖԻԶԻԿԱՖԻԶԻԿԱՖԻԶԻԿԱ, , , , ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ    
    

ԻսկուհիԻսկուհիԻսկուհիԻսկուհի    ԱվագյանԱվագյանԱվագյանԱվագյան    
Ասոցիատիվ – առաջանցիկ կապերի դերը ֆիզիկայի ուսուցման 
արդյունավետության բարձրացման մեջ  .................................................. 394 
ԱդրինեԱդրինեԱդրինեԱդրինե    ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    
Ոչ գծային հավասարումների լուծման կիսման մեթոդը և  
դրա ներկայացումը ծրագրավորման միջոցներով  ................................. 403  
ԱննաԱննաԱննաԱննա    ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    
Տարրական մասնիկների գրանցման արդյունավետությունը ............... 418  
ՍյուզաննաՍյուզաննաՍյուզաննաՍյուզաննա    ԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյան        
Մետաղների էլեկտրահաղորդականություն  
թեմայի դասավանդումը ավագ դպրոցում  ............................................... 424 
ՆարեկՆարեկՆարեկՆարեկ    ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    
 “Iwish2study“ օնլայն դպրոցի կայքի նախագծում և իրականացում ..... 434  
ԿարենԿարենԿարենԿարեն    ՄաստոյանՄաստոյանՄաստոյանՄաստոյան    
Թվային պատկերների վերնագրումը  
արհեստական նեյրոնային ցանցի միջոցով .............................................. 445 
ԳևորգԳևորգԳևորգԳևորգ    ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    
Լատինատառ տեքստի գրադարձության մեթոդի մշակում  
հայալեզու ճշգրտող բառարանի կիրառմամբ .......................................... 454  
ԳյուլնարաԳյուլնարաԳյուլնարաԳյուլնարա    ՔարադանյանՔարադանյանՔարադանյանՔարադանյան    
Ինդուկտված (խթանիչ) ճառագայթման պարզ մեխանիզմի  
գրաֆիկական դինամիկ մոդելավորումը  ................................................. 461 



 

474 

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ    
 

ЯЗЫКОЗНАНИЕЯЗЫКОЗНАНИЕЯЗЫКОЗНАНИЕЯЗЫКОЗНАНИЕ    
    

Лусине АшрафянЛусине АшрафянЛусине АшрафянЛусине Ашрафян    
Автоский неологизмы в произведениях Сиаманто  ....................................... 8 
Ануш ТамарянАнуш ТамарянАнуш ТамарянАнуш Тамарян    
Соединительные особенности глагола «прийти» в Библейкой книге 
«Песнь песней» и в одноименной поэме П. Севака  .................................... 17 
Эгине ОвсепянЭгине ОвсепянЭгине ОвсепянЭгине Овсепян    
Изучение рассказа в начальной школе обнаружение особенностей ........ 24 
Мариам Мелоян Мариам Мелоян Мариам Мелоян Мариам Мелоян     
Концепция «Леди» в книгах Библии  ............................................................ 32  
Диана МовсесянДиана МовсесянДиана МовсесянДиана Мовсесян    
Изучение стихотворений в начальной школе  
экспериментальный анализ особенностей  .................................................. 39  
Карлен Назарян Карлен Назарян Карлен Назарян Карлен Назарян     
Развитие мышления студентов уроки грамматики армянского языка  .... 48  
Джульета Аджян Джульета Аджян Джульета Аджян Джульета Аджян     
Неологизмы «Космологического» произведения Анании Ширакаци ...... 62  
Армине СаргсянАрмине СаргсянАрмине СаргсянАрмине Саргсян    
Родовые проявления полных глаголов завершенных простыми 
неправильными глаголами в современном армянском............................... 70 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ    

    
Шушаник Мискарян Шушаник Мискарян Шушаник Мискарян Шушаник Мискарян     
Сельская жизнь в информационных программах  
армянских телерадиокомпаний...................................................................... 81  
Сона МурадянСона МурадянСона МурадянСона Мурадян    
Архетипные пласты в визуальной рекламе армянского коньяка .............. 86 
Нина НаргизянНина НаргизянНина НаргизянНина Наргизян    
Проблемы развития литературы в тифлисско-армянской  
периодической печати (1905-1914 гг.)  ......................................................... 91 
Галина СаргсянГалина СаргсянГалина СаргсянГалина Саргсян    
 Фольклорный слой в романе «Умирающий oживающий» З. Халапяна  .. 97 



 

475 

ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ    
    

Джулия АрамянДжулия АрамянДжулия АрамянДжулия Арамян    
Анализ эмоционально-психологических особенностей человека,  
потерявшего родственника ........................................................................... 106 
Милена БагдасарянМилена БагдасарянМилена БагдасарянМилена Багдасарян 
Взаимосвязь эмоционального интеллекта и  
социометрического статуса в дошкольном возрасте  ................................ 116 
Гаяне ЗулалянГаяне ЗулалянГаяне ЗулалянГаяне Зулалян    
Представиться действием и речью։  
политико-антропологические умонастроения Х․ Арендта  .................... 124 
Татевик ТТатевик ТТатевик ТТатевик Татулян атулян атулян атулян     
Взаимосвязь экстравертных и интровертных типов личности 
с применением защитных механизмов в молодости  ................................ 132 
Татевик ТуманянТатевик ТуманянТатевик ТуманянТатевик Туманян    
Психологический инфантилизм у студентов и  
его взаимосвязь с учебным прогрессом ....................................................... 141 
Гаяне Лалаян Гаяне Лалаян Гаяне Лалаян Гаяне Лалаян     
Психофизиологические корреляты принятия решений........................... 149 
Татевик МаргарянТатевик МаргарянТатевик МаргарянТатевик Маргарян    
Изучение стресса и тревожности у студентов вузов и  
старших школ во время пандемии в Армении и других странах............. 157 
 
ПЕДАГОГИКАПЕДАГОГИКАПЕДАГОГИКАПЕДАГОГИКА    

    
Мане AрутюнянМане AрутюнянМане AрутюнянМане Aрутюнян    
 Морально – психологическое воздействие телевидения 
на формирование личности .......................................................................... 165 
Милена Меликсетян Милена Меликсетян Милена Меликсетян Милена Меликсетян     
Педагогическая и психологическая поддержка  
инклюзивного образования  .......................................................................... 176 
Шушаник Мосинян Шушаник Мосинян Шушаник Мосинян Шушаник Мосинян     
Роль студентов вуза в процессе управления на текущем этапе реформ  ... 187 
Татевик СаргсянТатевик СаргсянТатевик СаргсянТатевик Саргсян    
Положение экологического образования в школе ..................................... 195 
ААААнжела Паремузяннжела Паремузяннжела Паремузяннжела Паремузян    
Причины конфликтов в молодых семьях ................................................... 204 



 

476 

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ    
    

Володя Апиняан Володя Апиняан Володя Апиняан Володя Апиняан     
Армянский вопрос и Великие державы 1921-1923 гг. .............................. 212  
Анна ДемирханянАнна ДемирханянАнна ДемирханянАнна Демирханян    
Реакция франко-прусской войны  
в армянской периодической прессе ............................................................ 223 
Пашик ДохолянПашик ДохолянПашик ДохолянПашик Дохолян    
Начало политической карьеры Жака Ширака ........................................... 231 
Заруи ХачатрянЗаруи ХачатрянЗаруи ХачатрянЗаруи Хачатрян    
Театральная жизнь армянской общины США в 2000-е гг.   ..................... 238  
Эмилия Хачатрян Эмилия Хачатрян Эмилия Хачатрян Эмилия Хачатрян     
Роль Степаноса Шаумяна в 1720 году в Сюникской борьбе  
за освобождение по истории Гукаса Себастаци ......................................... 246 
Алла Цатинян Алла Цатинян Алла Цатинян Алла Цатинян     
Акнер историко культурное наследство ..................................................... 253  
Мери КарапетянМери КарапетянМери КарапетянМери Карапетян    
Отношения Республики Армения с Российской Федерацией  
в начале третьего тысячелетия (2001-2011) ................................................ 271 
Наира Матевосян Наира Матевосян Наира Матевосян Наира Матевосян     
Периодическое издание «Аревелян мамул»  
о Второй карлистской войне 1872-1876 гг. ................................................. 284 
Джулиета МаргарянДжулиета МаргарянДжулиета МаргарянДжулиета Маргарян    
Армяно-турецкая война 1920 года и азербайджано-турецкая-армянская 
война 2020 года (сравнительный анализ) .................................................... 291  
Гоар ПетросянГоар ПетросянГоар ПетросянГоар Петросян    
Участие Турции в Третьей арцахской войне .............................................. 304  
Лусине ПогосянЛусине ПогосянЛусине ПогосянЛусине Погосян    
Благодетель Нового Баязета:  
«Кяварский Манташов» Айрапет Хачатрян ................................................. 313 
МариаМариаМариаМариам Симонянм Симонянм Симонянм Симонян    
Демократическое направление об объединении Италии  ....................... 322 
Татев СтепанянТатев СтепанянТатев СтепанянТатев Степанян    
Никогайос Адонц и Армянский вопрос ...................................................... 338 
    
    
    



 

477 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА    
    

Алла СаргсянАлла СаргсянАлла СаргсянАлла Саргсян    
Развитие среднего и малого предпринимательства – 
как состовляющая экономического роста ................................................... 348 

БИОЛОГИЯ И ХИМИЯБИОЛОГИЯ И ХИМИЯБИОЛОГИЯ И ХИМИЯБИОЛОГИЯ И ХИМИЯ    
    

Гаяне АзарянГаяне АзарянГаяне АзарянГаяне Азарян    
Биокоррозия или «Чума металлов» .............................................................. 367 
Аревик ОвсепянАревик ОвсепянАревик ОвсепянАревик Овсепян    
Выращивание Латука Посевного (Lactuca Sativa L.)  
в аквапонической системе и сравнение с выращиванием в почве .......... 374  
Тамара МарукянТамара МарукянТамара МарукянТамара Марукян    
Анализ оценки критериев дыхания у городских и  
сельских школьников под воздействием высотной зональности ............ 384 

ФИЗИКА,ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКАФИЗИКА,ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКАФИЗИКА,ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКАФИЗИКА,ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА    
    

Искуи АвагянИскуи АвагянИскуи АвагянИскуи Авагян    
Роль ассоциативно-опережающих связей в повышении  
эффективности обучения физике ................................................................ 394 
Адрине ДавтянАдрине ДавтянАдрине ДавтянАдрине Давтян    
Метод половинного деления решения нелинейных уравнений и  
его представление с помощью программирования ................................... 403  
Анна ДавтянАнна ДавтянАнна ДавтянАнна Давтян    
 Эффективность регистрации элементарных частиц ................................ 418  
Сюзанна Тадевосян Сюзанна Тадевосян Сюзанна Тадевосян Сюзанна Тадевосян     
Преподавание темы “Электропроводимость металлов”  
в старшей школе ............................................................................................. 424  
Нарек ОганнисянНарек ОганнисянНарек ОганнисянНарек Оганнисян    
Проектирование и создание сайта онлайн-школы “Iwish2study” ............ 434 
Карен Мастоян Карен Мастоян Карен Мастоян Карен Мастоян     
Подписи к изображениям с помощью нейронных сетей.......................... 445  
Геворг ПетросянГеворг ПетросянГеворг ПетросянГеворг Петросян    
Разработка метода транслита латинских текстов 
с помощью армянского корректирующего словаря ................................... 454 
Гюльнара КараданянГюльнара КараданянГюльнара КараданянГюльнара Караданян    
Графическое динамическое моделирование простого механизма  
индуцированного (стимулироваанного) излучения  ................................ 461 



 

478 

CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS    
    
LINGUISTICLINGUISTICLINGUISTICLINGUISTIC    

    
Lusine AshrafyanLusine AshrafyanLusine AshrafyanLusine Ashrafyan    
Author Copyrightes Neologizms in Siamanto’s Works  ..................................... 8 
Anush TamaryanAnush TamaryanAnush TamaryanAnush Tamaryan    
Linkage Peculiarities of the Verb “to Come” in The Bible,  
the Song of Songs and in P. Sevak’s Poem of the Same Name ......................... 17  
Heghine HovsepyanHeghine HovsepyanHeghine HovsepyanHeghine Hovsepyan    
Studying Story in Elementary School Feature Detection................................. 24  
Mariam MeloyanMariam MeloyanMariam MeloyanMariam Meloyan    
The Concept of ‘Maiden’ in the Books of The Bible ......................................... 32  
Diana MovsesyanDiana MovsesyanDiana MovsesyanDiana Movsesyan    
Studying Poetry in Elementary School Experimental Analysis of Features .... 39  
Karlen NazaryanKarlen NazaryanKarlen NazaryanKarlen Nazaryan    
Development of Students’ Thinking Armenian Grammar Lessons ................. 48  
Julieta HajyanJulieta HajyanJulieta HajyanJulieta Hajyan    
The Novelties of Anania Shirakatsi’s “Cosmological” Work ............................ 62  
Armine SargsyanArmine SargsyanArmine SargsyanArmine Sargsyan    
Gender Manifestations of Complete Verbs Completed  
with Simple Irregular Verbs in Modern Armenian .......................................... 70 
 
LITERARY STUDIESLITERARY STUDIESLITERARY STUDIESLITERARY STUDIES    

    
Shushanik Miskaryan Shushanik Miskaryan Shushanik Miskaryan Shushanik Miskaryan     
Rural Life in the News Programs of Armenian TV and Radio Companies ..... 81  
Sona MuradyanSona MuradyanSona MuradyanSona Muradyan    
Archetypal Layers in Visual Advertising of Armenian Brandy ....................... 86  
Nina NargizyanNina NargizyanNina NargizyanNina Nargizyan    
The Problems of Literature Development  
in the Tiflis-Armenian Periodicals (1905-1914)  .............................................. 91 
Galina SargsyanGalina SargsyanGalina SargsyanGalina Sargsyan    
The Folklore Layer in the Novel “Dying-Reviving” by Z. Khalapyan ............ 97  
 



 

479 

PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGYPSYCHOLOGY AND SOCIOLOGYPSYCHOLOGY AND SOCIOLOGYPSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY    
    

Julia AramyanJulia AramyanJulia AramyanJulia Aramyan    
Analysis of Emotional and Psychological Characteristics  
of a Person Who has Lost a Relative ............................................................... 106 
Milena BaghdasaryanMilena BaghdasaryanMilena BaghdasaryanMilena Baghdasaryan    
The Correlation Between Emotional Intelligence  
and Sociometric Status in Preschool Age ........................................................ 116 
Gayane Zulalyan Gayane Zulalyan Gayane Zulalyan Gayane Zulalyan     
To Appear by Action and Speech H. Arendt’s  
Politico-Anthropological Spirit  ...................................................................... 124 
Tatevik TatulyanTatevik TatulyanTatevik TatulyanTatevik Tatulyan    
The Interconnection of Defense Mechanisms and  
Extraversion/Introversion at Young Adulthood  ............................................ 132 
Tatevik TumanyanTatevik TumanyanTatevik TumanyanTatevik Tumanyan    
The Psychological Infantilism in Students  
and its Relationship with Learning Progress .................................................. 141  
Gayane LalayanGayane LalayanGayane LalayanGayane Lalayan    
 Psychophysiological Correlates of Decision-Making .................................... 149  
Tatevik MargaryanTatevik MargaryanTatevik MargaryanTatevik Margaryan    
The Study of Stress and Anxiety in High School & University Students 
in the Time of the Pandemic in Armenia and other Countries  .................... 157 
    
PEDAGOGYPEDAGOGYPEDAGOGYPEDAGOGY    

    
Mane HarutyunyanMane HarutyunyanMane HarutyunyanMane Harutyunyan    
The Moral and Psychological Effect  
of Armenian Television on a Person Design ................................................... 165  
Milena MeliqsetyaMilena MeliqsetyaMilena MeliqsetyaMilena Meliqsetyannnn    
The Work Organization of Pedagogical- Psychological Suppurt  
Team in the Process of Inclusive Teaching  .................................................... 176 
Shushanik Mosinyan Shushanik Mosinyan Shushanik Mosinyan Shushanik Mosinyan     
The Role of Higher Education Institutions (HEI) Students  
in the Management Process at the Current Stage of Reforms ....................... 187 
Tatevik SargsyanTatevik SargsyanTatevik SargsyanTatevik Sargsyan    
The Position of Environmental Education in School  .................................... 195 
Angela ParemuzyanAngela ParemuzyanAngela ParemuzyanAngela Paremuzyan    
Causes of Conflict in Young Families  ............................................................. 204 



 

480 

HISTORYHISTORYHISTORYHISTORY    
    

Volodya ApinyanVolodya ApinyanVolodya ApinyanVolodya Apinyan    
The Armenian Question and the Great Powers in the 1921-1923s  .............. 212 
Anna DemirkhanyanAnna DemirkhanyanAnna DemirkhanyanAnna Demirkhanyan    
Reaction of the Franco-Prussian War in the Armenian Periodical Press ..... 223 
Pashik Dokholyan Pashik Dokholyan Pashik Dokholyan Pashik Dokholyan     
The beginning of Jacques Chirac’s Political Career ........................................ 231 
Zaruhi KhachatryanZaruhi KhachatryanZaruhi KhachatryanZaruhi Khachatryan    
Theater Life of the Armenian Community in the USA in the 2000s ............ 238 
Emilia KhachatryanEmilia KhachatryanEmilia KhachatryanEmilia Khachatryan    
The Role of Stepanos Shahumyan in Syunik Liberation Struggle  
according to Ghukas Sebastatsi in 1720 .......................................................... 246  
Alla Tsatinian Alla Tsatinian Alla Tsatinian Alla Tsatinian     
Historical and Cultural Heritage of Akner  ..................................................... 253 
Mery KarapetyanMery KarapetyanMery KarapetyanMery Karapetyan    
The Relations of The Republic of Armenia with The Russian Federation  
at the Beginning of the Third Millennium (2001-2011) ................................ 271 
Naira MatevosyanNaira MatevosyanNaira MatevosyanNaira Matevosyan    
Periodic Publication of “Arevelyan Mamul” about  
the Second Karlist War 1872-1876 .................................................................. 284 
Julieta MargaryanJulieta MargaryanJulieta MargaryanJulieta Margaryan    
Turkish-Armenian War in 1920 and Azerbaijan-Turkish-Armenian  
War in 2020 (Comparative Analysis)  ............................................................. 291 
Gohar PetrosyanGohar PetrosyanGohar PetrosyanGohar Petrosyan    
Turkey’s Participation in Artsakh Third War  ............................................... 304 
Lusine PoghosyanLusine PoghosyanLusine PoghosyanLusine Poghosyan    
The Benefactor of Nor Bayazet: 
“Mantashev of Kyavar” Hayrapet Khachatryan .............................................. 313  
Mariam SimonyanMariam SimonyanMariam SimonyanMariam Simonyan    
Democratic Stream on the Unification of Italy  ............................................. 322 
Tatev Stepanyan Tatev Stepanyan Tatev Stepanyan Tatev Stepanyan     
Nikoghayos Adonts and the Armenian Question ........................................... 338 
    



 

481 

ECONOMICSECONOMICSECONOMICSECONOMICS    
    

Alla SargsyanAlla SargsyanAlla SargsyanAlla Sargsyan    
The Development of Small and Medium Enterprises  
as a Prerequisite of Economic Growth  ........................................................... 348 
 
BIOLOGY AND CHEMISTRY BIOLOGY AND CHEMISTRY BIOLOGY AND CHEMISTRY BIOLOGY AND CHEMISTRY     

    
Gayane Gayane Gayane Gayane Azaryan Azaryan Azaryan Azaryan     
Biocorrosion or “Plague of Metals” ................................................................. 367 
Arevik HovsepyanArevik HovsepyanArevik HovsepyanArevik Hovsepyan    
Cultivation of Lettuce (Lactuca sativa L.) in Aquaponic System and 
Comparison with Cultivation in Soil  .............................................................. 374 
Tamara MarukyanTamara MarukyanTamara MarukyanTamara Marukyan    
Analysis of Evaluation of Breathing Criteria in Urban and  
Rural Schoolchildren under the Influence of High Altitude Zoning ............ 384 
    
PHYSICS, INFORMATICS AND MATEMATICSPHYSICS, INFORMATICS AND MATEMATICSPHYSICS, INFORMATICS AND MATEMATICSPHYSICS, INFORMATICS AND MATEMATICS    

    
Iskuhi AvagyanIskuhi AvagyanIskuhi AvagyanIskuhi Avagyan    
The Role of Associative-Progressive Connections in Increasing  
the Efficiency of Teaching Physics .................................................................. 394  
Adrine DavtyanAdrine DavtyanAdrine DavtyanAdrine Davtyan    
Half-division Method for Solving Nonlinear Equations  
and its Representation by Programming ......................................................... 403  
Anna Davtyan Anna Davtyan Anna Davtyan Anna Davtyan     
 Effectiveness of Registrations Elementary Particle  ...................................... 418    
Syuzanna Tadevosyan Syuzanna Tadevosyan Syuzanna Tadevosyan Syuzanna Tadevosyan     
Teaching “Electrical Conductivity of Metals” in High School ....................... 424 
Narek HovhannisyanNarek HovhannisyanNarek HovhannisyanNarek Hovhannisyan    
Projection and Implementation of “Iwish2study” Online School Website ... 434 
Karen MastoyanKaren MastoyanKaren MastoyanKaren Mastoyan    
Image Captioning using Neural Networks ...................................................... 445 
Gevorg PetrosyanGevorg PetrosyanGevorg PetrosyanGevorg Petrosyan    
Development of Translit Method for Texts  
with Latin Letters using Armenian Correcting Dictionary  ........................... 454    
Gyulnara KarGyulnara KarGyulnara KarGyulnara Karadanyanadanyanadanyanadanyan    
Graphical Dynamic Modeling of a Simple Mechanism  
of Induced (stimulated) Emmison ................................................................... 461 



 

482 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, , , , ԳԻՏՈՒԹՅԱՆԳԻՏՈՒԹՅԱՆԳԻՏՈՒԹՅԱՆԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, , , ,     
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻՄՇԱԿՈՒՅԹԻՄՇԱԿՈՒՅԹԻՄՇԱԿՈՒՅԹԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՍՊՈՐՏԻՍՊՈՐՏԻՍՊՈՐՏԻՍՊՈՐՏԻ    ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    

    
ՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻ    ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ    ԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆԱՆՎԱՆ        

ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ    ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������	�����������	�����������	�����������	��    

�������	���������	���������	���������	��    

10101010----��������    ����������������������������������������    

����������������������������    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՎԱՆԱՁՈՐ 
2022



 

483 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,     
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РАКУЛЬТУРЫ И СПОРТА РАКУЛЬТУРЫ И СПОРТА РАКУЛЬТУРЫ И СПОРТА РА    

    
ВАНАДЗОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВАНАДЗОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВАНАДЗОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВАНАДЗОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ О. ТУМАНЯНАИМЕНИ О. ТУМАНЯНАИМЕНИ О. ТУМАНЯНАИМЕНИ О. ТУМАНЯНА    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 10МАТЕРИАЛЫ 10МАТЕРИАЛЫ 10МАТЕРИАЛЫ 10----ОЙОЙОЙОЙ    

РЕСПУБЛИКАНСКОЙРЕСПУБЛИКАНСКОЙРЕСПУБЛИКАНСКОЙРЕСПУБЛИКАНСКОЙ    

СТУДЕНЧЕСКОЙСТУДЕНЧЕСКОЙСТУДЕНЧЕСКОЙСТУДЕНЧЕСКОЙ    

КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ВАНАДЗОР 
2022



 

484 

RA MINIRA MINIRA MINIRA MINISTRY OF EDUCATION,  SCIENCE,STRY OF EDUCATION,  SCIENCE,STRY OF EDUCATION,  SCIENCE,STRY OF EDUCATION,  SCIENCE,    
CULTURE AND SPORTCULTURE AND SPORTCULTURE AND SPORTCULTURE AND SPORT    

 
VANADZOR STATE UNIVERSITYVANADZOR STATE UNIVERSITYVANADZOR STATE UNIVERSITYVANADZOR STATE UNIVERSITY    
NAMED AFTER H. TUMANYANNAMED AFTER H. TUMANYANNAMED AFTER H. TUMANYANNAMED AFTER H. TUMANYAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALSMATERIALSMATERIALSMATERIALS    

OOOOF F F F THE 10THE 10THE 10THE 10THTHTHTH        

REPUBLICAN STUDENTREPUBLICAN STUDENTREPUBLICAN STUDENTREPUBLICAN STUDENT    

    CONFERENCECONFERENCECONFERENCECONFERENCE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANADZOR  
2022 



 

485 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Համակարգչային ձևավորումը` Աշխեն Գալստյանի 
Компьютерное оформление: Ашхен Галстян 

Computer Design: by Ashkhen Galstyan 

 
 



ՎԱՆԱՁՈՐ – 2022

Ð²Üð²äºî²Î²Ü
àôê²ÜàÔ²Î²Ü

10-ð¸ ¶Æî²ÄàÔàìÆ 
ÜÚàôÂºð


	k
	07.06.2022
	k

