
1 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 

2 0 1 9  №  2 

ՊՐԱԿ  Բ 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՈՒ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Գյումրի  2019 

 
 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИЯ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. НАЛБАНДЯНА 

MINISTRY  OF  EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND SPORT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS 
 

2 0 1 9  №  2 

 

 
Выпуск Б  

ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ,  

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Issue B 

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, TEACHING METHODOLOGY 

 

 

 

 
 

Гюмри   2019   Gyumri 



3 

 

«Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի այս համարը նվիրվում է  

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի    

հիմնադրման 85-ամյակին 

 

 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 
 

           

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 

        ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ  

 

 

 

 

 

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 8-9, 2019 

ԳՅՈՒՄՐԻ 



4 

 

«Գիտական տեղեկագիր»-ը հիմնադրվել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական  

մանկավարժական ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից  (10.10.2011) : 
“Ученые записки” основан решением ученого совета Гюмрийского  

государственного педагогического института им. М. Налбандяна (10.10.2011).  
“Scientific Proceedings” founded by the  Academic Council decision of Gyumri State  

Pedagogical Institute  after M. Nalbandyan (10.10.2011). 
 

ISSN  1829-3808 
 

Գլխավոր խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

Սարգսյան Ս. Հ. 

Խմբագրական խորհուրդ՝ Խաչիկյան Գ. Վ. (բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ), 

Կիրակոսյան Ա. Ս. (մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ), Հայրապետյան Ս. Ա. (բան. գիտ. 

դոկտոր., դոցենտ), Հովհաննիսյան Ա. Ս. (բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր), Մարգարյան 
Լ. Մ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, պատասխանատու քարտուղար), Մարդոյան Ռ. Ա. 
(մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր), Սարգսյան Ա. Հ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, 

գլխավոր խմբագրի տեղակալ), Սերոբյան Ե. Ս.  (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ), Սողո-
յան Ս. Ս. (մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր): 

 

Главный редактор: Член-корреспондент НАН РА, доктор физ.-мат. наук, профессор 

Саркисян С. О. 

Редакционная коллегия: Айрапетян С. А. (доктор филол. наук, доцент), Киракосян 
А. С. (доктор пед. наук, доцент), Маргарян Л. М. (кандидат физ.-мат. наук, доцент, 

ответственный секретарь), Мардоян Р. А. (доктор пед. наук, профессор), Оганисян А. С. 
(доктор фил. наук, профессор), Саркисян А. А. (кандидат физ.-мат. наук, доцент, зам. 

главного редактора), Серобян Е. С. (кандидат физ.-мат. наук, доцент), Согоян С. С. 
(доктор пед. наук, профессор), Хачикян Г. В. (доктор филол. наук, доцент). 

 

Editor-in-chief: Corresponding member of NAS RA, Doctor of Phisico-Mathematical Sciences, 

professor  Sargsyan S. H. 

Editorial Board: Hayrapetyan S. A. (Doctor of Philological Sciences, associate professor), 

Hovhannisyan A. S. (Doctor of Philological Sciences, professor), Khachikyan G. V. (Doctor of 

Philological Sciences, associate professor), Kirakosyan A. S. (Doctor of Pedagogical Sciences, 

associate professor), Margaryan L. M. (Candidate of Physico-Mathematical Sciences, associate 

professor, executive secretary), Mardoyan R. A. (Doctor of Pedagogical Sciences, professor), 

Sargsyan A. A. (Candidate of Physico-Mathematical Sciences, associate professor, associate 

editor), Serobyan E. S. (Candidate of Physico-Mathematical Sciences, associate professor), 

Soghoyan S. S. (Doctor of Pedagogical Sciences, professor). 
 
 

 

Խմբագրության հասցե՝ 3126, Հայաստանի Հանրապետություն,  

ք. Գյումրի, Պարույր Սևակ 4 

Адрес редакции: 3126, Республика Армения, г. Гюмри, Паруйр Севак 4  

Address: 3126, Republic of Armenia, Gyumri, 4 Paruyr Sevak  

Հեռ./Тел./Tel.  374 312 2-71-99, 374 312 6-64-80 

Էլ. փոստ/Эл. почта/E-mail shsu.science@gmail.com 

 

© ՇՊՀ, 2019 

mailto:shsu.science@g


5 

 

 Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն   

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի (նվիրվում է ծննդյան 75-ամյակին) ...................... 20 

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Դոլուխանյան Ա. Գ. 

Աննի և ժան-Պիեռ Մահեների «Մատեան ողբերգութեան» երկի ֆրանսերեն 

առաջաբանը որպես նարեկացիագիտության նոր խոսք ............................................ 22 

Խաչիկյան Գ. Վ. 

Որսորդության  և վիշապամարտի արքետիպային մոտիվների դրսևորումները 

Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում ................................................ 32 

Հովսեփյան Լ. Վ. 

Հինկտարակարնյան «Երգ երգոցը» որպես 10-16-րդ դարերի միջնադարի հայ 

գրականության աղբյուր .................................................................................................... 49 

Մարդյան Գ. Ա. 

Հայաստանի Անի մայրաքաղաքի բանաստեղծական պատկերը Ղ. Ալիշանի 

«Շիրակ» աշխատության մեջ ............................................................................................ 60 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 

Խաչատրյան Մ. Կ.  

Անդեմ միակազմ նախադասությունների գեղարվեստական արժեքը ..................... 72 

Հայրապետյան Ա. Հ. 

Մի քանի դիտարկումներ Հեթում Բ թագավորի ոտանավորի վերաբերյալ ........... 81 

Վարդանյան Ա. Ա. 

Բայական հիմնաբաղադրիչով իսկական բարդությունների ձևաբանական 

կաղապարները գրաբարում ……..................................................................................... 88 

Գրքիկյան Լ. Հ.  

Հեղինակային նորաբանությունների ոճական արժեքը Գր. Նարեկացու 

«Մատյան ողբերգության» պոեմում ................................................................................. 95 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ավագյան Ա. Ա. 

Զարգացումներ հայերենի լեզվաբանական տերմինահամակարգում ..................... 104 

Քումունց Մ. Ս.  

Ձավար/հաճար բառերի հնդեվրոպական աղերսները՝ ըստ բարբառային 

տվյալների ............................................................................................................................ 114 

Օհանյան Մ. Մ. 

Տերմին-էպոնիմների լեզվաճանաչողական հայեցակերպը բժշկագիտական 

տեքստերում ......................................................................................................................... 124 

ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Մաթևոսյան Է. Ա. 

Լ. Տոլստոյի ավանդույթները Վ. Ակսյոնովի «Մոսկովյան սագա» վեպում ............... 133 



6 

 

Վանեսքեհյան Կ. Ա. 

Քրոնոտոպը և սիմուլյացիոն ժամանակը Եվգենի Վոդոլազկինի 

«Կունստկամերան ըստ դեմքերի» պատմվածքում ....................................................... 143 

Այվազյան Ս. Ս. 

Օտարացման ոճը Վ. Սորոկինի «Սառցե եռապատում»-ի մեջ .................................. 152 

Մկրտչյան Ն. Գ. 

Ինքնակենսագրական մոտիվները Տ. Կապոտեի «Նախաճաշ Թիֆանիի մոտ» 

վիպակում ............................................................................................................................. 160 

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Իսահակյան Հ.  Ց. 

Միջտեքստայնությունը որպես գեղարվեստական հնար ........................................... 170 

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Մալոյան Ա. Մ. 

Հ. Թումանյանը և Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությունը  

(1921–1923 թթ.) .................................................................................................................... 177 

Պետրոսյան Ս. Գ., Մինասյան Ա. Լ. 

Մերուժան  Արծրունու վախճանի և շիկացած «պսակի»  շուրջ ................................. 188 

Գալստյան Գ. Ա. 

Պատկերամարտական շարժման դրսևորումները Հայաստանում ........................... 198 

Ժամհարյան Գ. Ա. 

Ընտանեկան բռնություններն ընդդեմ կանանց Խորհրդային Հայաստանում ըստ 

ՀԽՍՀ Ժողովրդական դատարանի նյութերի (1960-ական թվականներ) .................. 209 

Մովսիսյան Ֆ. Վ. 

Կ. Պոլսի «Հայաստան» թիվ 1185 օթյակը ........................................................................ 218 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հովհաննիսյան Ա. Հ. 

Թուրքիայի դիրքորոշումը պաղեստինյան հակամարտության հանդեպ         

1990-ական թթ. ..................................................................................................................... 232 

Հովհաննիսյան Ա. Յու. 

ԵԱՏՄ-ի և «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» չինական նախաձեռնության միջև 

համագործակցության զարգացման հեռանկարները ................................................... 244 

Կիրակոսյան Մ. Ա. 

Ինքնիշխանության սկզբունքի տրանսֆորմացիան. «Վաստակած 

ինքնիշխանության» մոտեցման կիրառումը հակամարտությունների 

կարգավորման գործընթացում ........................................................................................ 253 

Պետրոսյան Մ. Ա. 

Ժողովրդավարության խթանման գործընթացը հետկոնֆլիկտային 

հասարակություններում Հարավային Կովկասի չճանաչված պետությունների 

օրինակով .............................................................................................................................. 266 



7 

 

Աիրապետովա Ռ. Ա. 

Սփյուռքի դերը պետական հանրային դիվանագիտությունում ................................. 276 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Ներսեսյան Ի. Ն. 

Մորֆոլոգիական ազատության իրավունքի ճանաչման և Հայաստանի 

Հանրապետության իրավական համակարգում ամրագրման հիմնախնդիրը ........ 285 

Կարախանյան Ա. Ա., Ղազարյան Ք. Ս. 

Աշխատանքի դիմաց վարձատրության այլ ձևեր ......................................................... 293 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ 

Ջիջյան Ա. Ռ. 

Սոցիալական աշխատանք, հասարակական կազմակերպություններ և 

քաղաքացիական հասարակության կայացումը Հայաստանում .............................. 303 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Կնյազյան Հ. Մ. 

Անձնային անօգնականությամբ կրտսեր դպրոցականների վարքային 

խնդիրների հաղթահարման եղանակները .................................................................... 315 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

Դոլուխանյան Ռ. Վ. 

Բարսեղ Սարգիսյանի մանկավարժական մի հոդվածի արդիականությունը ........ 323 

Պապոյան Ա. Ա. 

Ընթերցանության տարբեր տեսակների ուսուցման նպատակները և խնդիրները 331 

Մարուքյան Լ. Ռ. 

Սոցիալական մանկավարժի դերը օժտված երեխաների հետ աշխատանքում: 

Փորձարարական մաս ....................................................................................................... 341 

Էմինյան Գ. Կ.  
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մասնագիտական կողմնորոշման և պետության զարգացման հիմք ........................ 356 

Միքաելյան Լ. Ա. 

Ապագա դասվարի հաղորդակցման մշակույթի և միջանձնային 

կոմպետենցիաների ձևավորումը «Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը» 
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մասին ................................................................................................................................... 506 
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ստուգման ձև ....................................................................................................................... 522 
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ուսուցման մեթոդիկա......................................................................................................... 530 
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САРКИСЯН САМВЕЛ ОГАНЕСОВИЧ 

(к 75-летию со дня рождения) 
 

Исполняется 75 лет со дня рождения известного учёного-механика 

члена-корреспондента НАН Армении, доктора физико-математических 

наук, профессора Самвела Оганесовича Саркисяна.  

Пятьдесят лет его жизни прошли в неустанном и плодотворном 

служении науке-механике. 

С. О. Саркисяну  принадлежат  существенные  результаты  в  

прикладной  теории упругости и строительной механике, в частности, в 

магнитоупругости тонких оболочек и пластин (Общая двумерная теория 

магнитоупругости тонких оболочек. Ереван: Изд-во АН Армении. 1992. 

260 с.), контактные задачи тонкостенных элементов (Доклады АН 

Армянской ССР. 1977. Т.64. №4), физически нелинейной теории упругих 

тонких пластин и оболочек (Изв. АН Арм. ССР. Механика. 1972. Т. 25. №4; 

Изв. АН Арм. ССР. Механика. 1972. Т. 25. №5; Изв. АН Арм. ССР. 

Механика. 1973. Т.26. №3). 

Весьма важное место в научном творчестве С. О. Саркисяна занимают 

исследования по  обобщённой  механике  твёрдого  деформированного  

тела. Известна созданная С. О. Саркисяном прикладная теория  

микрополярных  упругих  тонких  стержней, пластин и оболочек (J. of 

Materials Science and Engineering. 2012. V.2. №1; Прикладная механика и 

техническая физика. 2012. Т.53. Вып.2; Физическая мезомеханика. 2011. 

Т.14. №1; Доклады российской академии наук. 2011. Т. 436. № 2; J. of 

Thermal Stresses. 2013. V.36. №11; Advances in Pure Mathematics. 2015. V.5. 

№10; Advanced Structured Materials. 2019. Vol.103. Dynamical Processes in 

Generalized Continua and Structures. Springer.; Вычислительная механика 

сплошных сред. 2016. Т. 9. №3; Materials Physics and Mechanics. 2018. V. 

35. №1.). Общие принципы упрощения исходных уравнений и граничных  
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условий  (асимптотическая  теория  и  формирование  гипотез  на основе 

свойств асимптотического решения в тонких областях) представляют 

собой оригинальный подход к решению проблемы перехода от 

трёхмерной задачи к одномерной или двумерной задаче прикладной 

теории микрополярных упругих тонких тел, с доказательствами 

соответствующих энергетических теорем и  вариационных принципов.  

Существенным  достижением  в  области  прикладной  теории  

микрополярной упругости является разработка (совместно с учениками) 

варианта метода конечных элементов для решения разнообразных  

прикладных  статических  и динамических краевых задач микрополярных 

тонких тел. 

К фундаментальным научным достижениям относятся   исследования 

С. О. Саркисяна, посвящённые объединению  представлений  прикладной  

теории  микрополярных упругих тонких стержней, пластин и оболочек с 

новейшей технической проблематикой-наномеханикой (Перспективные 

материалы и технологии. Монография. Том 2. НАН Беларуси. 2019; 

Труды XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики. Уфа. Россия. РАН. 2019; 

Физическая  мезомеханика.  2019.  Т. 22.  № 5.),  в  результате которого, во-

первых, построены дискретные и континуальные моментные модели 

деформаций графена и других наноматериалов и, во-вторых, определены 

моментные упругие постоянные, через параметры их атомной структуры. 

Исследования в этой современной теоретической и прикладной областях 

механики деформируемого твёрдого тела продолжаются и успешно 

развиваются.  

Всё творчество Самвела Оганесовича носит отпечаток его яркой 

индивидуальности и таланта, его ученики относятся к нему с 

преданностью и восхищением. Вполне естественно, что Самвелу 

Оганесовичу Саркисяну присуждено звание Заслуженного деятеля науки 

Армении. 
 

Редакционная коллегия журнала Известия НАН РА, Механика. 2019. 

Том 72. N 4. 
 

Редакционная коллегия журнала “Ученые записки ШГУ” 

присоединяется и сердечно поздравляет Самвела Оганесовича с  

семидесяти пятилетием со дня рождения и желает ему доброго здоровья, 

счастья и новых творческих достижений в научной деятельности. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И   Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր   S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ-8                                                                                                     ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆՆԻ ԵՎ ԺԱՆ-ՊԻԵՌ ՄԱՀԵՆԵՐԻ «ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ» 

ԵՐԿԻ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԱՌԱՋԱԲԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱՐԵԿԱՑԻԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆՈՐ ԽՈՍՔ 

Դոլուխանյան Ա. Գ. 

 

2012-ին «Նաիրի» հրատարակչությունը լույս աշխարհ բերեց 

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» ֆրանսերեն նոր 

թարգմանությունը Աննի և Ժան-Պիեռ Մահեների թարգմանությամբ, 

առաջաբանով ու ծանոթագրություններով [2]:  

Մահեները երկար տարիներ զբաղվել են Գրիգոր Նարեկացու ողջ 

ստեղծագործությամբ: Նրանց նարեկագիտական հետազոտական 

աշխատանքի ամփոփումը դարձավ 2002-ին Փարիզում լույս տեսած 

«Գրիգոր Նարեկացին և նրա «Մատեան ողբերգութեան» երկը» ծավալուն 

աշխատությունը, որը 2004-ին թարգմանվեց հայերեն [8]:  

Առաջաբանն ավարտվում է դիպուկ մի եզրահանգումով, ըստ որի՝ 

Գրիգոր Նարեկացին հավատացած է՝ իրենից հետո իր գիրքը հնչելու է 

անհամար բազմության շուրթերին՝ մինչև վերջին դատաստանը 

Աստծուն աղոթելով իր անունից: Ինչ վերաբերում է նրա 

հայրենակիցներին, ապա նրա ուխտը լիովին լսելի է: Հայերը չեն դարձել 

նրա գրաքննադատը, այլ նրանով ունեն կապ, որը հրահանգում է 

կորովամտություն, պայծառատեսություն, նա հոգևոր մի ուսուցիչ է, որը 

զորացնում է հայերին և նրանց առաջնորդում հասկանալու 

Ավետարանի ճշմարիտ շնորհը: «Նարեկը» իսկական գագաթ է, մի 

բանալի՝ թափանցելու հայերի ամենաինտիմ և ամենաեզակի հոգևորի 

մեջ: 

Բանալի բառեր. Գրիգոր Նարեկացի, «Մատեան ողբերգութեան», 

Աննի և Ժան-Պիեռ Մահե, առաջաբան, վերժամանակյա, 

Աստվածաշունչ, Ավետարան, Քրիստոս, մեղք, դատաստան: 

2 0 1 9   № 2  
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2012-ին «Նաիրի» հրատարակչությունը լույս աշխարհ բերեց 

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» ֆրանսերեն նոր 

թարգմանությունը Աննի և Ժան-Պիեռ Մահեների թարգմանությամբ, 

առաջաբանով ու ծանոթագրություններով [2]:  

Մահեները երկար տարիներ զբաղվել են Գրիգոր Նարեկացու ողջ 

ստեղծագործությամբ: Նրանց նարեկագիտական հետազոտական 

աշխատանքի ամփոփումը դարձավ 2002-ին Փարիզում լույս տեսած 

«Գրիգոր Նարեկացին և նրա «Մատեան ողբերգութեան» երկը» ծավալուն 

աշխատությունը, որը 2004-ին թարգմանվեց հայերեն [8]:  

2012-ին Երևանում լույս տեսած «Մատեան ողբերգութեան» երկը 

ներածությունից բացի ունի խիստ համառոտ նախաբան, որը 

փաստահարուստ է: Երևանյան հրատարակության հիմքում ընկած է 

Լուվենում Մահեների թարգմանած «Մատեան ողբերգութեան» երկի 

ֆրանսերեն բնագիրը, որը լույս է տեսել գրպանի գիրք փոքր ծավալով 

(en format de poche). դրա ծանոթագրությունները ներկա 

հրատարակության մեջ համառոտվել են, բանասիրական և նեղ 

մասնագիտական դիտարկումները՝ հանվել: Ամբողջովին պահպանվել է 

Գր. Նարեկացու երկի բնագիրը, որը թարգմանված է ըստ 1985-ին 

Երևանում լույս տեսած «Մատեանի» քննական բնագրի, որը կազմել էին 

Պողոս Խաչատրյանն ու Արշալույս Ղազինյանը [1]: Մատյանի 34, 75, 92 և 

95 գլուխները բաժանվել են ըստ Գարեգին Տրապիզոնեցու՝ Բուենոս 

Այրեսում 1948-ին լույս տեսած հրատարակության: 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվել պոեմի կառուցվածքին, 

պահպանվել է Գրիգոր Նարեկացու երկի գլուխների համառոտ 

վերնագիրը՝ «Ի խորոց սրտից խաւսք ընդ Աստուծոյ»: 

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեանի» մասին շատերն են գրել: Այժմ 

առկա է հանճարեղ բանաստեղծի ստեղծագործության գիտական 

մատենագիտությունը [3]: Սակայն այն, ինչ գրում են Մահեները թե՛ այս 

առաջաբանում և թե՛ իրենց հատուկ հետազոտության մեջ, լիովին 

տարբեր մոտեցումներ ու գնահատականներ է ներկայացնում: Ըստ 

նրանց՝ սա մի նյարդայնացնող, միաժամանակ մարդուն արթուն պահող 

գիրք է՝ գրված 1002 թվականին մենակյաց վանականի ձեռքով, որը 

խոստովանում է ողջ մարդկության սարսափելի մեղքերը: 

Խոստովանելով այդքան առատ ու անհավանական մեղքերը՝ նա իր 

գրքով հիշեցնում է Հիերոնիմոս Բոսխի պատկերած մղձավանջները: 

Քրիստոնեական աշխարհը երկրորդ հազարամյակի վերջում 

սպասում էր Աստծու դատաստանին: Սա ձայնն է մարդկության 
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մեծագույն մխիթարիչների, ինչպիսիք էին Բուդդան և Ֆրանսուա Ասիզը, 

և Նարեկացու գիրքը առ այսօր եզակի տեղ ունի հայ գրականության մեջ: 

Ոչ մի պոեմ հայ գրականության մեջ մտքի այդ թափը չունի, և 

քնարականությունը երբեք դեռ չի գտել այդպիսի անհատական 

դրսևորում: 

Հայ մատենագրությունը միաբան ճանաչում է այս պոեմի 

եզակիությունը: Գրիգոր Նարեկացին ապրել և ստեղծագործել է Նարեկա 

վանքում, և հայերը նաև «Մատեանը» կոչել են «Նարեկ», որն 

անմիջապես կապվում է հեղինակի անվան հետ. 

 

Սոյն գիր իմովս ձայնիւ, իբր զիս, ընդ իմ աղաղակեսցէ 

Տարածեսցէ զծածկեալսն, հռչակեսցէ զգաղտնիսն, 

Կականեսցէ զկատարածն, հնչեսցէ զմոռացեալսն, 

Յայտնեսցէ զաներեւոյթսն, բարբառեսցէ զբարուրսն... [10-88-3] 

 

Հազար տարուց ավելի է, ինչ Գրիգոր Նարեկացու գիրքն ուղեկցում 

է հայերին՝ նրանց կյանքի ամենատարբեր հանգամանքներում: Այն 

հավասարեցված է Ավետարանին, այն կարդում են հիվանդների համար, 

վերցնում հեռավոր ճանապարհորդությունների ժամանակ, գրքի որոշ 

հատվածներ դարձել են հմայիլների խոսքեր: Ժան-Պիեռ Մահեն 

անշուշտ ծանոթ է իր ուսուցչի՝ Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի «Հայաստանի 

քրիստոնեական հմայիլները» աշխատությանը, որում բազում փաստեր 

կան, որոնք վկայում են Նարեկացու «Մատեանի» հատվածների՝ 

հմայիլների վերածվելը: [4-65] 

Ըստ Մահեների՝ Աստվածաշնչից բացի հայերի մոտ ոչ մի գիրք 

նման տարածում չի ունեցել: Այս պոեմի եզակիությունը նրան 

արտոնություն է տվել դառնալ վերժամանակյա [2-5]: Ամեն 

ժամանակահատվածում այն կարող է ունենալ իր դարի մարդու 

բացատրությունը: Դիմելով աշխարհի անթիվ քրիստոնյաներին՝ նա 

խոստովանում է մարդու բոլոր մեղքերը՝ Ադամից մինչև նրա վերջին 

ժառանգները, որովհետև բոլոր մարդիկ՝ մեռած կամ կենդանի, Աստծու 

հայացքի տակ են: Միաժամանակ, երբ Գրիգորը իր վերժամանակյա 

խոստովանություններն էր անում, նա իր գրքի վերջում՝ 

հիշատակարանում, դնում է «Մատյանը» գրելու ճշգրիտ թվականը, 

հանգամանքները և խոսում քաղաքական վիճակի մասին: 

Բյուզանդիայում կայսր էր մեծ Վասիլը, Հայաստանը խաղաղության մեջ 

էր, սակայն հայոց եկեղեցուն անհանգստացնում էին աղանդավորները. 
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ահա այս ժամանակ «Նարեկայ մեծափառ եւ բարձրապատիւ ուխտի 

վանականն իր եղբոր՝ Հովհաննեսի գործակցությամբ ավարտել է 

«Մատյանը»: 

Առաջաբանում առանձին անդրադարձ կա Նարեկյան դպրոցի՝ 

Գրիգոր Նարեկացու կյանքում ունեցած դերին: 2005-ին Փարիզում լույս 

տեսած «Հայաստանը դարերի ապացույց» գրքում Մահեները խոսել են 

Մեծ Հայքի Բագրատունիների և Վասպուրականի Արծրունի 

թագավորների ու վերջինների կառուցած Աղթամարի Սուրբ Խաչ 

եկեղեցու մասին: [9-64-65] Այս հատվածում հաղորդվում է, որ Գրիգոր 

Նարեկացին ծնվել է 940-ին, հայրը Խոսրով Անձևացին էր, ուներ երկու 

եղբայրներ. ավագը՝ Սահակը, միջնեկը՝ Հովհաննեսը: Նա իր մորը 

կորցրել է շատ վաղ: Այդ մասին նա խոստովանում է «Մատեանի» 51-րդ 

դրվագում. 

 

Առ մա՞յրն իմ, որ երկնեաց, 

Եթե կասեցան գթութիւնքն ընդ նահանջել 

կենդանութեանն: [10-308] 

 

Նրա հայրը՝ Խոսրով Անձևացին, կնոջ մահից հետո դառնում է 

եպիսկոպոս՝ լինելով ժառանգական իշխան: Նարեկացիագետ Հրաչյա 

Թամրազյանը Գրիգոր Նարեկացու ծնունդը դնում է 947-949 

թվականների միջակայքում՝ հետևելով Մ. Աբեղյանին և                              

Պ. Խաչատրյանին [5-10]:  

Թոնդրակյան աղանդը ևս քննության է ենթարկվում այս 

առաջաբանում: Հովհաննես Դ. Օվայեցու ժամանակ (833-855) Ծաղկոտն 

գավառի Զարեհավան գյուղից Սմբատը դառնում է հիմնադիրը 

թոնդրակյան շարժման: Սմբատ Զարեհավանցին Հիսուսին 

մարդայնացնում է, մերժում է եկեղեցու սրբությունները, եկեղեցու 

կողմից օրհնված ամուսնությունը, հրաժարվում է կիրակին ճանաչել 

որպես հատուկ օր, չի ընդունում խաչի առաջ խոնարհումը: 

Թոնդրակեցիները բոլորովին նպատակ չունեին վերափոխել եկեղեցու 

կառավարումը, նրանք կամենում էին եկեղեցին լրիվ արմատախիլ անել: 

Գրիգոր Նարեկացին ունեցել է երկու ուսուցիչներ՝ Խոսրով 

Անձևացին՝ իր հայրը, և Անանիան՝ Նարեկա վանքի վանահայրն ու 

Նարեկա դպրոցի գլխավորը: Ե՛վ հայրը, և՛ Անանիա Նարեկացին ունեին 

աստվածաբանական, փիլիսոփայական գործեր: Անանիա Նարեկացու 

խրատներն իսկական հոգևոր վարժանքներ են, որոնք պահանջում են 
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եռանդուն մրցակցություն առ Հիսուսն ունեցած շարունակական 

խոկման ժամանակ: Նարեկա վանքի վարդապետները զուգահեռաբար 

իրենց աստվածաբանական հետազոտություններով նպաստում էին 

աղանդավորների դեմ պայքարելուն: Անանիա Նարեկացին 

«Հակաճառութիւն ընդդէմ թոնդրակեցւոց» երկով [6-41] թվում է, թե վերջ 

էր դրել այդ աղանդի մերկացմանը, սակայն Կճավա վանքի Մուշեղ 

անունով ոմն գիտնական շարունակում էր պաշտպանել 

թոնդրակեցիներին [2-10]: 

Տեղին է այս հարցի առիթով հիշել նարեկացիագետ Պողոս 

Խաչատրյանի հետևյալ նկատումը. «Նարեկացին աններելի է համարում 

կճավացիների ներողամիտ, հանդուրժողական և, նույնիսկ, 

համակրական վերաբերմունքը թողնդրակեցիների նկատմամբ, քանի որ 

աղանդավորների մասին հայտարարել են, թե «չեն նոքա աւտար 

յառաքելաւանդ դաւանութենէ», նույնիսկ ցանկացել են վիճակակից 

դառնալ նրանց («մեծաւ փափագանաւք հաւասարիլ մասին նոցա») և 

իրենց արյունը խառնել այն կոտորվածների արյանը, որոնք խողխողվել 

են Ապլվարդ ամիրայի սրից» [7-99-100]:  

Առաջաբանում Մահեները խոսում են 977-ին Նարեկացու գրած 

«Երգ երգոցի» մեկնության մասին, որի պատվիրատուն Արծրունյաց 

թագավոր Գուրգեն Արծրունին էր: Այդ մեկնության մեջ հարսը՝ 

եկեղեցին, կատարելագործվում է փեսայի՝ Հիսուսի խոսքով: Իր ուսուցչի՝ 

Անանիայի պատվերով է Նարեկացին գրել տաղերը, գանձերը, 

մեղեդիները, որոնք երգվել են եկեղեցական արարողությունների 

ժամանակ: Նարեկացին գրել է նաև ներբողյաններ, որոնցից նշանավորը 

«Պատմութիւն Ապարանից խաչին» գործն է [11-913], իսկ «Հազար 

թվականի շեմին պատմական բազում հանգամանքները նրան 

շտապեցնում շարադրել իր ամենանշանավոր երկը՝ «Մատեան 

ողբերգութեանը», որում հավաքում է իր ողջ կյանքի խոհերն ու 

մտածումները» [2-11]:  

Մահեները համառոտ ներկայացնում են, որ Նարեկացու կյանքը 

հենց «Մատեանի» մեջ առկա է: Բյուզանդական կայսրության 

ծայրամասերում հայերն ու հույները շարունակում էին խորանալ 

աստվածաբանական վեճերի մեջ: Թոնդրակյան աղանդավորական 

շարժումն անհանգստացնում էր ոչ միայն Հայոց եկեղեցուն, այլև 

Բյուզանդական կայսրությանը: 1000 թվականին Բյուզանդիայի կայսր 

Վասիլ Երկրորդը (957-1025, Մակեդոնյան հայկական հարստությունից) 

ձմեռն անցկացնում է Տարսոնում, երբ լսում է ժամանակին իր դեմ 
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ապստամբած Դավիթ Կյուրապաղատի հանկարծակի մահվան մասին: 

Կայսրն անմիջապես իր մեծ բանակով անցնում է Մելիտինեն, վերցնում 

Հարք գավառը, հասնում մինչև Տայք և վերադառնում 

Կոստանդնուպոլիս: Իր արշավանքի ընթացքում Հարքում կամ 

Մանազկերտում հանդիպում է թոնդրակեցիներին, որոնք եկեղեցու 

թշնամիներն էին [2-12]:  

«Մատեան ողբերգութեան» պոեմի երկու գլուխներում՝ 34 և 75, 

փառաբանվում են եկեղեցին և քրիստոնեությունը, ու մատնացույց 

արվում աղանդավորների սխալները: Մահեները շեշտում են, որ 

առաջին անգամ Նարեկացին ընթերցող հասարակությանն է 

ներկայացնում իր գործերը ոչ թե արքայի պատվերին կամ որևէ 

եպիսկոպոսին ի պատասխան, այլ սեփական նախաձեռնությամբ: 

Մատյանի որոշ հատվածներ ներկայացնում են բանաստեղծի ամենօրյա 

մտածումները, սակայն, անկասկած, կան մտքեր, որոնք նա չի 

պահպանել իր գրքում: Աստծու և մարդու երկխոսությունն առկա է նաև 

սուրբգրության մեջ: 

Նկատենք, որ զրադաշտական կրոնի սրբազան մատյանի՝ 

Ավեստայի բազմաթիվ էջերում Զրադաշտը հարց է տալիս Ահուրա 

Մազդային, և վերջինս պատասխանում է: Նույնը տեսնում ենք նաև XI 

դարի բյուզանդական նշանավոր միստիկ Սիմեոն Աստվածաբանի 

հիմներում: 

Գրիգորն իր խոսքում ընտրում է մարգարեների սաղմոսների 

ապաշխարական ձևը: Երբեմն Աստծուն ուղղած նրա խոսքերը ստանում 

են անձնական խոստովանության ձևեր: 

«Բանաստեղծը և Աստվածաշունչ» բաժնում մատնացույց են 

արվում քրիստոնյաների սուրբ գրքերի հետ ունեցած մատյանի 

աղերսները: Նարեկացին յուրացրել է Հին կտակարանում Սողոմոն 

իմաստունին վերագրված գրքերը. [2-15] 

 

Այս Սողոմոնի յուսոյ աղերսանք իմոյս առեալ տիպ, 

Քանզի ոչ այլ ոք բազմամեղ, որքան զնա ինձ զուգաշաւիղ: [10-283] 

 

Մատյանի 61-62 գլուխներն ուղղակի գալիս են աստվածաշնչային 

սաղմոսներից: Նարեկացու մոտ ուժեղ է այլաբանությունը: Գրիգորի 

մտածումները ներթափանցում են մարդու ներքին աշխարհը: Մեծագույն 

տարածություն է առաջանում մարդու և այլոց միջև: Ճշմարտությունը 

մարդուն մատնացույց է անում, թե ինչպես բարձրանալ այդ անդունդից: 
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Հետաքրքիր է նաև առաջաբանի «Աստվածաշնչային պատկերներ և 

չգիտակցված նախատիպեր» բաժինը: Բանաստեղծը գրում է. 

 

Զի՞նչ աւրինակ առ այս Քեզ նմանագոյն ևս յարմարական 

Աստանաւր եդից, ա՛նձն իմ պարտաւոր: 

Պատժակիցս կործանեցելոյն Սոդոմայ, 

Ըմբերանեալ դատախազս Նինուէի, 

Անարի բարբարոս, քան զտիկինն հարաւային, 

Վատթարագոյնս, քան զՔանան, 

Յամառեցեալս, քան զԱմաղէկ: [10-11] 

 

Այս ինքնաձաղկման օրինակները հոգատար ձևով մեծանում են: Եվ 

նա խնդրում է Հիսուսին. 

 

Եթէ անաւրէնութեան մրրիկ խորտակիչ հողմոյ  

յանկարծ բախեսցէ. 

Զհաստուածս մարմնոյ շինուածոյ մարդոյ յերկրային ծովուս, 

Հանդարտեսցի՛ անդրէն՝ ղեկաւ այս թեւոց ի  

Քեզ պատկանեալ: [10-26] 

 

Մարդկային մարմինը մի նավակ է, որը տարուբերվում է կենաց 

ծովում, իսկ Հիսուսը նավավարն է: Այս միտքն առկա է նաև Մեսրոպ 

Մաշտոցի ապաշխարության շարականներում: Մաշտոցի անվան 

Մատենադարանի թիվ 7703 ձեռագրում միջնադարյան 

խորհրդանիշները բացատրող անանուն հեղինակն ունի նաև հետևյալ 

բացատրությունը. «Արեգակն՝ զՔրիստոս, ծով՝ զաշխարհս, նաւ՝ 

զմարդկայնինս խորհուրդ, նաւուղղակ՝ զմիտս, նաւահանգիստ՝ 

զեկեղեցիս Աստուծոյ» [12-108ա]:  

Նարեկացին արդիականացնում է աստվածաշնչային պատվիրան-

ները: 

Մահեները լիովին նորարար են, երբ խոսում են «Մատեանի» 

աղոթքների ճարտարապետական ձևի մասին: Նրանք «Մատեանը» 

դիտում են որպես սիմֆոնիա, որում երաժշտությունը ուժգին 

բարձրանում է, իսկ երբեմն՝ շատ ցածրանում: 

Մահեների կարծիքով Գրիգոր Նարեկացին իր գրքով կառուցել է 

քրիստոնեական տաճար՝ սքանչելի կառույց: Ոճական մի դրվագ կարող 

է դառնալ ուղեցույց: Նարեկացու տաճարն ունի նույն պարզությունը, 
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ինչպիսին որ է հայկական եկեղեցին՝ մի ձև, որը հաստատում է VIII 

դարի նկարագիրը: Եկեղեցին այլաբանորեն համեմատվում է Նոյի 

տապանի հետ: [2-26] Այն նույնն է, ինչպիսին եղել է տապանը՝ 

բաղկացած երեք խորշերից: Եկեղեցին էլ բաղկացած է երեք մասերից՝ 

գավիթ, տաճար և խորան: Ովքեր մտան Նոյի տապանը, փրկվեցին, նույն 

կերպ, ովքեր եկեղեցու ճշմարիտ հավատացյալներն են, կփրկվեն 

խեղդվելուց և սուզվելուց: 

Մահեների առաջաբանն ավարտվում է մի անմոռաց 

եզրահանգմամբ, և վերջին բաժնի խորագիրն է՝ «Գրիգորը և իր գիրքը. մի 

անմահ ուսուցիչ և մի ննջեցյալ հավերժ կենդանի»: 

Առաջաբանն ավարտվում է դիպուկ մի եզրահանգումով, ըստ որի՝ 

Գրիգոր Նարեկացին հավատացած է՝ իրենից հետո իր գիրքը հնչելու է 

անհամար բազմության շուրթերին՝ մինչև վերջին դատաստանը 

Աստծուն աղոթելով իր անունից: Ինչ վերաբերում է նրա 

հայրենակիցներին, ապա նրա ուխտը լիովին լսելի է: Հայերը չեն դարձել 

նրա գրաքննադատը, այլ նրանով ունեն կապ, որը հրահանգում է 

կորովամտություն, պայծառատեսություն, նա հոգևոր մի ուսուցիչ է, որը 

զորացնում է հայերին և նրանց առաջնորդում՝ հասկանալու 

Ավետարանի ճշմարիտ շնորհը: «Նարեկը» իսկական գագաթ է, մի 

բանալի՝ թափանցելու հայերի ամենաինտիմ և ամենաեզակի հոգևորի 

մեջ: 

 

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ  АННИ И ЖАН-ПЬЕРА МАЭ К 

«КНИГЕ СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ» КАК НОВОЕ СЛОВО В 

НАРЕКОЗНАНИИ 

Долуханян А. Г. 

 

В 2012 г. издательство «Наири» выпустило новый французский 

перевод «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци, сделанный 

Анни и Жан-Пьером Маэ, с предисловием и комментариями [2].  

Супруги Маэ долгие годы занимались всем творчеством Григора 

Нарекаци. Заключением их работы по нарекознанию стал изданный в 

2002 г. в Париже их пространный труд «Григор Нарекаци и его  «Книга 

скорбных песнопений», который в 2004 г. был переведен на армянский 

язык [8].  

Предисловие заканчивается метким заключением, согласно 

которому Григор Нарекаци был уверен, что после него его книга будет на 
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устах до Страшного Суда у бесчисленного множества людей, молящихся 

Богу от его имени. Что же касается его соотечественников, то его обет 

полностью услышан. Армяне не стали его критиками, но имеют через 

него связь, рекоммендующую разумность и ясновидение; он духовный 

учитель, укрепляющий армян и ведущий их к пониманию истинной 

милости Евангелия.  «Нарек» является истинной вершиной, ключом для 

проникновения в самую интимную и самую исключительную духовность 

армян.   

Ключевые слова: Григор Нарекаци, «Книга скорбных песнопений», 

Анни и Жан-Пьер Маэ, предисловие, вневременной, Библия, Евангелие, 

Христос, грех, суд. 

 

THE FRENCH FOREWORD BY ANNIE AND JEAN-PIERRE MAHÉ TO THE 

BOOK OF LAMENTATION, AS A NEW WORD IN NAREKIAN STUDIES 

Dolukhanyan  A. G. 

 

In 2012, the Nairi publishing house released a new French translation of 

Grigor Narekatsi’s Book of Lamentation, made by Annie and Jean-Pierre 

Mahé, with a foreword and commentaries [2].  

Тhe spouses Mahé were engaged in studies of all the literary legacy of 

Grigor Narekatsi for many years. The conclusion of their work was the 

extented study Grigor Narekatsi and his Book of Lamentation published in 

2002 in Paris, which was translated into Armenian in 2004 [8].  

The preface ends with a well-defined conclusion, according to which 

Grigor Narekatsi was sure that after him his book would be heard until the 

Last Judgement from the lips of countless people praying to God in his name. 

As for his compatriots, his vow is fully heard. 

The Armenians did not become his critics, but they have a connection 

through him, recommending rationality and clairvoyance; he is a spiritual 

teacher who strengthens Armenians and leads them to understand the true 

mercy of the Gospel. The Book of Lamentation is a true peak, the key to 

penetrate the most intimate and most exclusive spirituality of Armenians. 

Keywords: Grigor Narekatsi, the Book of Lamentation, Annie and Jean-

Pierre Mahé, foreword, timeless, Bible, Gospel, Christ, sin, judgement. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 82.0                                                                                                 ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 ՈՐՍՈՐԴՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՎԻՇԱՊԱՄԱՐՏԻ ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԻ 

ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Խաչիկյան Գ. Վ. 

 

Հոդվածում արքետիպագիտության օրինաչափությունների 

հայեցակետերից Հ. Թումանյանի որոշ երկերի ուսումնասիրման փորձ է 

կատարվել, որը նորություն է թումանյանագիտության մեջ: 

Որսորդության և վիշապամարտի արքետիպային մոտիվների 

դրսևորումների գրականագիտական դիտարկումների շնորհիվ նկատելի 

են դառնում հանճարեղ հայ գրողի մի շարք ստեղծագործությունների 

խորքային ուրույն առնչությունները համամարդկային մշակութային-

գրական ժառանգության հետ: Թե՛ որսորդության արքետիպային 

մոտիվի հետ առնչվող ստեղծագործությունները և թե՛ «Թմկաբերդի 

առումը» պոեմում /Թաթուլի երազում արտահայտված/ վիշապամարտի 

մոտիվի կիրառումը քննաբանվում են Թումանյանի գեղագիտական, 

բարոյաբանական իդեալների, տիեզերական կյանքով ապրելու շուրջ 

նրա հայացքների համապատկերում: 

Բանալի բառեր. Հ. Թումանյան, արքետիպագիտություն,  

արքետիպային մոտիվ, գեղագիտական իդեալ, սիմվոլ, երազ, 

պատմվածք, հեքիաթ, պոեմ, քառյակ:  

 

Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններում մշակութային-գրական 

արքետիպերի, արքետիպային մոտիվների դրսևորումների շուրջ մեր 

դիտարկումները թումանյանագիտության մեջ ուսումնասիրության նոր 

հայեցակետեր որոնելու արդյունք են: Այս հոդվածի նպատակն է 

բացահայտել հայ մեծանուն գրողի ստեղծագործություններում 

որսորդության և վիշապամարտի արքետիպային մոտիվների կիրառման 

առանձնահատկությունները: Դրանք դիտարկում ենք իբրև 

համընդհանուր (ունիվերսալ) և էթնոմշակութային բնույթի 

2 0 1 9   № 2  



33 

 

արքետիպային մոտիվներ, որոնց միջոցով ի հայտ են գալիս հեղինակի 

աշխարհայացքի, գեղագիտական ու բարոյաբանական իդեալների 

բովանդակության  մի քանի էական կողմերը: 

Վերոհիշյալ նպատակին հասնելու համար մեր խնդիրն է եղել 

անդրադառնալ վերոհիշյալ արքետիպային մոտիվների շուրջ 

ժամանակակից գրականության տեսության մեջ արտահայտված որոշ 

պատկերացումների: Ընդգծել ենք, որ որսորդության արքետիպային 

մոտիվը դրսևորվել է ինչպես աշխարհի տարբեր ազգերի գրողների, 

այնպես էլ հայ գրողների և հատկապես Հ. Թումանյանի 

ստեղծագործություններում: Իշխան Թաթուլի երազը «Թմկաբերդի 

առումը» պոեմում մեկնաբանել ենք իբրև վիշապամարտի 

արքետիպային մոտիվի դրսևորում: Թեման արծարծելիս 

գրականագիտական վերլուծության տիրույթում հիմնականում նկատի 

ենք ունեցել գրողի արձակ և չափածո ստեղծագործություններից 

«Թմկաբերդի առումը» պոեմը, որոշ քառյակներ, «Արջաորս», «Եղջերուի 

մահը», «Եղջերուն» պատմվածքները, «Սուտլիկ որսկանը» հեքիաթը: 

Թումանյանի վերոհիշյալ ստեղծագործությունները թեև 

թումանյանագետների (Էդ. Ջրբաշյան, Հ. Թամրազյան, Մ. Մկրյան,         

Ա. Եղիազարյան, Ռ. Վարդանյան) կողմից վերլուծվել են, սակայն չեն 

քննաբանվել որսորդության և վիշապամարտի արքետիպային 

մոտիվների դիտանկյուններից:   

Բացի այս, անցյալում «Արքետիպերի և արքետիպային մոտիվների 

դրսևորումները Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններում» թեման մեր 

գրականագետների կողմից հատուկ ուսումնասիրման առարկա չի եղել: 

Նման առաջին փորձերից մեկը արդի հայ գրականագիտության մեջ մենք 

ենք կատարել մեր «Մշակութային-գրական արքետիպերը Հովհաննես 

Թումանյանի ստեղծագործություններում» վերնագրով հոդվածում [7]: 

Այս հոդվածը դրա տրամաբանական շարունակությունն է: 

«Որսորդության արքետիպային մոտիվի գաղափարա-

գեղարվեստական ուրույն դրսևորումները Թումանյանի ստեղծագոր-

ծություններում» թեման ածանցվում է Գյուղի՝ իբրև բարդ 

բովանդակություն ունեցող արքետիպի շրջանակից: Սակայն այն ունի 

նաև գրականագիտական հետազոտության համար ուրույն 

նախադրյալներ ու արծարծումների տիրույթ: Նախ նկատենք, որ 

որսորդությունը արքետիպային մոտիվ ենք համարում, քանի որ 

ժամանակակից գրականության տեսության մեջ «Հաճախ արքետիպը 

նույնացվում  կամ հարաբերակցվում է մոտիվի հետ» [10, 569]: Եվ 
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այսպես, որսորդության արքետիպային մոտիվը տարբեր ժողովուրդների 

հնագույն մշակույթների և մասնավորապես գրականությունների մեջ 

բազում դրսևորումներ է ունեցել և իմաստավորվել է տարբեր 

տեսանկյուններից: Այն դիտվել է և՛ որպես աշխատանքային 

գործունեություն ու սնունդ հայթայթելու միջոց, և՛ գեղագիտական 

հաճույք ստանալու, և՛ կենդանական աշխարհի տեսակները 

գիտականորեն ուսումնասիրելու հնարավորություն:  Որսորդության 

ընթացքում զարգանում էին մարդու ֆիզիկական ու մտավոր 

ընդունակությունները: Որսորդը պետք է հանդես բերեր 

համարձակություն, ճարպկություն, մահացու վտանգներ 

հաղթահարելով՝ օգտագործեր վայրի գազաններին տապալելու 

մարդկային բանականության ընձեռած առավելությունները և այլն: Այս 

ամենով հանդերձ՝ որսորդությունն աստիճանաբար նաև զարգացրել է 

մարդու մտածելու ընդունակությունները աշխարհաճանաչողության 

գործընթացներում: Այսպիսի զբաղմունքի ընթացքում մարդկանց 

բառապաշարը հարստացել է որսորդության հետ կապված 

գործողությունների համապատասխան իմաստներն արտահայտող 

բառերով: Որսորդության սիմվոլիկ ընկալումները դարձել են նույնիսկ 

տեսական, մեթոդաբանական եղանակ և հասկացությունների 

համակարգ: Հետևաբար կարելի է ասել, որ որսորդության 

նկարագրությունը, նրա հետ կապված հասկացությունները մշակույթի 

պատմության մեջ լայնորեն կիրառվել են իրենց ուղղակի  ու սիմվոլիկ, 

այլաբանական իմաստներով: Դրանք դրսևորվել են և՛ կենցաղում, և՛ 

գրականության ու գիտության մեջ, և՛ փիլիսոփայական 

դատողություններում: Կենցաղում, ամենատարբեր իրադրություններում 

օգտագործում ենք, օրինակ, այսպիսի արտահայտություններ՝ սիրած 

աղջկա հետևից, հետքերով գնալ, նրա սերը որսալ, աղջկա/տղայի 

հայացքը կամ սիրտը որսալ, գիտության մեջ՝ նոր միտք կամ 

մտահղացում որսալ, հետազոտություններ, որոնումներ կատարել, 

երգարվեստում ու քնարերգության մեջ՝ ռիթմեր որսալ, իդեալ որսալ   

(Մ. Մեծարենց), որս անել երգերում (Ե. Չարենց): Պատահական չէ նաև, 

որ հանճարեղ աշուղ-բանաստեղծ Սայաթ-Նովայի ծածկանունը որոշ 

բանասերներ թարգմանում են «երգի որսորդ»: Վստահորեն կարելի է 

ասել, որ որսորդությունը և նրա հետ կապված հասկացություններն 

ուղղակի կամ սիմվոլիկ իմաստներով մինչև այսօր էլ ընկալվում ու 

կիրառվում են մեր կյանքի ամենատարբեր բնագավառներում: 



35 

 

Ահա որսորդության բարձր, փիլիսոփայական վեհ իմաստը 

բացահայտելու տեսանկյունից ուշագրավ են ռուս անվանի 

գրականագետ, հունահռոմեական գեղագիտական մտքի նշանավոր    

ուսումնասիրող Ա. Լոսևի պարզաբանումները հույն հռչակավոր 

փիլիսոփա Պլատոնի երկխոսություններում որսորդության մոտիվի 

սիմվոլիկ նշանակության մեկնաբանության կապակցությամբ: Ամփոփիչ 

դատողություններ անելով՝ նա գրում է. «Այսպիսով՝ բավականությունը և 

հաճելին, գեղեցիկը, առաքինին, բարիքը, իմաստությունը և 

ճշմարտությունը, այս ամենը Պլատոնի համար հանդիսանում է 

որսորդության առարկա, այն նույն իմաստով, ինչպիսի իմաստով որ 

որսորդը հետապնդում է իր որսին» [11, 278]: Ավելին , ըստ Ա. Լոսևի՝ 

Պլատոնի համար որսորդության էությունը դիալեկտիկական 

մտածողության «ճանապարհ» է և «մեթոդ» [11, 280]: 

Որսորդության մոտիվի արտահայտությունները ռուս 

գրականության մեջ բավականին հետևողականորեն ուսումնասիրել է 

ժամանակակից ճանաչված գրականագետ Ա. Բոլշակովան [9]: 

Համացանցում զետեղված «Деревня как архетип: от Пушкина до 

Солженицына» տասը դաս-դասախոսությունների շարքում 4-րդը 

նվիրված է 19-րդ դարի ռուս գրականության մեջ որսորդության մոտիվի 

պատկերմանը («Мотив охоты в русской литературе 19-ого века»): 

Գրականագետը հանգամանորեն խոսում է ռուս դասական գրողների  

(Ա. Պուշկին, Ի. Տուրգենև, Լ. Տոլստոյ և այլն) ստեղծագործություններում 

որսորդության մոտիվի ամենատարբեր դրսևորումների գեղարվես-

տական պատկերման թեմայի շուրջ՝ նկատի ունենալով իրական 

որսորդությունից մինչև դրա սիմվոլիկ, փիլիսոփայական 

իմաստավորումները:  

Հայ գրականության մեջ ևս որսորդության արքետիպային մոտիվն 

ու որսորդի կերպարն ուրույն կերպով և մեկնաբանություններով են 

պատկերվել: Որսորդությունը տարբեր դիտանկյուններից է նկարագրվել 

ու արտահայտվել Ղ. Ալիշանի, Րաֆֆու, Լ. Բաշալյանի, Նար-Դոսի,       

Ա. Ահարոնյանի, Վ. Միրաքյանի, Ա. Բակունցի, Ավ. Իսահակյանի,           

Ե. Չարենցի, Վ. Անանյանի, Հ. Մովսեսի և ուրիշների ստեղծագոր-

ծություններում:  

Այստեղ հիշատակենք մի քանի նշանակալի օրինակներ: Հայ նոր 

գրականության տիրույթում որսորդությամբ զբաղվող հայ մարդկանց 

կերպարներ ստեղծելով՝ որոշ գրողներ նրանց ներկայացնում են 

ազգային-ազատագրական պայքարի հետ ունեցած առնչությունների  
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շրջանակի մեջ: Րաֆֆին «Կայծեր»-ում (1883-1887) որսորդ Ավոյի 

կերպարն է ստեղծել, որը վեպի կարևոր գաղափարատիպերից է: Նա 

ազատագրական պայքարի ջատագովներից է և այն նախապատրաստող, 

հեղինակի բառով «պրոպագանդիստ» երիտասարդների (Կարո, Ասլան) 

հովանավորը: Ուշագրավ է Լ. Բաշալյանի «Տերտերին ուխտը» (1890)  

նորավեպի հերոսը՝ Ակոպ – տեր Մեսրոպը: Հրացանի նկատմամբ նրա 

մոլեգին հակումը և դիպուկ կրակոցով որս կատարելու հաճույքը  

նկարագրելով՝ հեղինակն ի դեմս նրա համալրել է ժամանակի 

արևմտահայ գրականության մեջ զենք գործածող հայ մարդու 

կերպարների շարքը: Ինքնատիպ է Ավետիս Ահարոնյանի «Բաշոն» 

(1896) վիպակի հերոս, որսորդությամբ զբաղվող, պատվասիրության 

բացառիկ զգացողությամբ օժտված գյուղացի Ղզրոյի տպավորիչ 

կերպարը: Նա դառնությամբ խոստովանում էր, որ եթե իր որսը վայրի 

կենդանիներն են, ապա Օսմանյան կայսրության մեջ քրդերի որսը, 

դժբախտաբար, հայ մարդիկ են, այդ թվում՝ նաև իր որդին:  Որդու 

սպանությունը, դստեր և հարսի առևանգումը նրան մղում են 

վրիժառությամբ լցվել թուրքական իշխանությունների կողմից 

հովանավորվող, հայերի հանդեպ ընդհանուր առմամբ թշնամաբար 

տրամադրված քրդերի նկատմամբ: Իսկ ահա Նար-Դոսի «Սպանված 

աղավնին» (1889) վիպակում Ռուբեն Թուսյանի՝ լոկ հաճույքի համար 

որսորդությամբ զբաղվելու միջադեպը պատկերվել է իբրև այս երկի 

սյուժեի խթանման և բովանդակության հարստացմանը նպաստող 

գեղարվեստական իրադրության դրվագներից մեկը: Իսկ որսորդության 

զոհի՝ սպանված աղավնու շնորհիվ առաջացած այս արտահայտությունը 

դարձել է վիպակի վերնագիրը՝ խորհրդանշելով մի կողմից գլխավոր 

հերոսուհուն՝ Սառային, մյուս կողմից՝ թերևս ավելի շատ նրա ձեռքով 

սպանված նորածին զավակին:  

Իրական որսորդության և դրա մոտիվի սիմվոլիկ նշանակության ու 

որսորդների մասին գրել են նաև նորագույն շրջանի հայ գրողները: 

Հետաքրքիր են Ա. Բակունցի, Ե. Չարենցի անդրադարձները:                   

Ա. Բակունցի «Մթնաձոր» (1926) պատմվածքում որսորդությամբ է 

զբաղվում գյուղացի Ավին: Անտառապահ Պանինի կողմից նրան արջի 

որսի ուղարկելու պահանջը, իրական որսորդության միջոցով 

կամայականորեն նրան պատժելու հարկադրանքը գրեթե 

ողբերգականորեն է ավարտվում անօգնական գյուղացու համար: 

Որսորդության սիմվոլիկ իմաստը նպատակասլացորեն և 

պատկերավոր կերպով է օգտագործել իր ռուբայիներից մեկում                
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Ե. Չարենցը: Պոետին պատկերացնելով իբրև երգերի որսորդ՝ նա 

իսկական բանաստեղծի համար կարևորել է ոչ թե շատ գրելու 

ընդունակությունը, այլ, ըստ էության, նրա կողմից համամարդկային 

հնչեղություն ունեցող հասարակական ու անհատական հիմնա-

խնդիրների դիպուկ բացահայտումները: Ուստի  գրել է. 
 

Ամեն պոետ՝ գալիս՝ իր հետ մի անտես նետ է բերում, 

Եվ նետն առած, խոհակալած-որս է անում երգերում. 

Բայց դառնում է պոետ նա մեծ ոչ թե նետի՛ մեծությամբ, 

Այլ նշանի՛ ահագնությամբ, որ հանճարներ է սերում: 
 

Որսորդության մոտիվը, կենցաղում դրա ուղղակի դրսևորումները 

կենդանիների աշխարհի, նրանց տեսակների ճանաչողության նաև 

գեղագիտական բավականություն ստանալու դիտանկյուններից է 

պատկերվել ճանաչված գրող, իսկական որսորդ Վախթանգ Անանյանի՝ 

հատկապես որսորդական պատմվածքներում, հուշագրության մեջ: 

Որսորդությունն իր սիմվոլիկ իմաստով՝ իբրև երգերի, 

բանաստեղծական մտահղացումների որսորդություն, ծավալուն 

արծարծումների թեմա է դարձել նաև ժամանակակից բանաստեղծ 

Հակոբ Մովսեսի «Յոթներորդ որսորդություն» (2013) բանաստեղ-

ծությունների ժողովածուում: 

Որսորդության մոտիվն իր իրական ու սիմվոլիկ իմաստներով  

արտացոլվել է նաև Հ. Թումանյանի երկերում: Կենցաղային 

իրականության մեջ որսորդությունն ինքնատիպ կողմերով է 

պատկերվել գրողի հատկապես «Արջաորս», «Եղջերուի մահը», 

«Եղջերուն» արձակ գործերում: Այս մոտիվի արծարծումների 

շրջանակում գրողի ուշադրությունը սևեռվել է դրա այնպիսի 

դրսևորումների վրա, որոնց շնորհիվ բացահայտվել են նրա 

մարդասիրական աշխարհայացքի բնորոշ կողմերն ու գեղարվեստական 

արձակի սկզբունքները: Ամեն դեպքում Թումանյանի 

ստեղծագործություններում մոտիվն արտահայտվել է և՛ իբրև իրական 

որսորդության նկարագրություն, և՛ որպես պատկերավորման միջոց, 

այլաբերության այնպիսի տեսակ, ինչպիսին են որսորդության սիմվոլը, 

համեմատությունը:  

Գրողի վերոհիշյալ պատմվածքներում որսորդության մոտիվը 

ներկայացված է առավելապես կենցաղում, բնության մեջ որպես 

իրական որսորդություն՝ պատկերված գեղագիտական ու 

գաղափարական տարբեր մոտեցումներով: «Արջաորսում» (1899, 1913) 
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իրատես հեղինակը արջի որսը նկարագրում է՝ օբյեկտիվորեն 

դիտարկելով դրա դրսևորումները Լոռու ձորերում ապրող  գյուղացու 

կյանքում: Որսորդությունը գյուղացու համար մի կողմից բնության 

գրկում ապրուստի միջոց հայթայթելու հնարավորություն է (այդպիսին է, 

օրինակ, վայրի մեղուների մեղրը ձեռք գցելու՝ պատմողի կողմից 

արտահայտված մտադրությունը), մյուս կողմից  նրա պահած ընտանի 

կենդանիներին՝ խոզերին, վայրի գազանից՝ այս դեպքում արջից՝ իր 

կյանքը վտանգի ենթարկելով պաշտպանելու միջոց: Խոզին 

հափշտակելու պատճառով էլ արջին որսալու հետ կապված միջադեպի 

մեջ բացահայտվում է պատմող գյուղացու՝ արջի բնավորության մասին 

ունեցած պատկերացումները, հնարամտությունը, վայրի գազանի դեմ 

միայնակ գնալու համարձակությունը: Բայց և այնպես, այդ ամենի 

շնորհիվ ազատվելով արջի ճիրաններից, նա թեև երկրորդ փորձի 

ժամանակ հրացանով ծանր կերպով վիրավորում է նրան, սակայն 

վիրավոր գազանի կատաղության հանդեպ վախն այնքան մեծ էր, որ 

որսին վերջնականապես տիրելու համար հետամուտ չի լինում: Եթե այս 

պատմվածքում Թումանյան հեղինակի վերաբերմունքը որսորդության 

նկատմամբ պատումի օբյեկտիվ բնույթի հետևանքով խնամքով հետին 

պլան է մղվել, ապա «Եղջերուի մահը» (1898), «Եղջերուն» (1909) 

երկերում հեղինակի մոտեցումը որսորդության հանդեպ դրսևորվում է 

բացահայտ կերպով: «Եղջերուի մահը» կարելի է արձակ 

բանաստեղծություն համարել, որքանով որ հեղինակը քնարական 

մտերմությամբ է իր սրտացավ վերաբերմունքն արտահայտում որսկանի 

ձեռքով մահացու կերպով վիրավորված «անտառի չքնաղ գեղեցկուհու»՝ 

եղջերուի նկատմամբ: Նման մոտեցման արտահայտություն է ծանր 

վիրավոր եղջերուի հոգեվիճակը հասկանալու, նրան մի որոշակի չափով 

«զգալու» և «հիշելու» ընդունակություններով օժտելու հեղինակի 

ցանկությունը: Էմպաթիայի (ապրումակցում) գրական հնարքով մարդու 

հոգեկան որոշ հատկանիշներ վերագրելով վայրի կենդանուն՝ հեղինակն 

ափսոսում էր, որ որսորդը կրակոցով սպանել էր բնության այդ չքնաղ 

արարածին: Մարդն այդպես իր ձեռքով կործանել էր բնության ստեղծած 

գեղեցկությունը:  

Թումանյանն այստեղ արդեն առաջնորդվում էր իր 

աշխարհայացքում ձևավորված այն պատկերացմամբ, որ մարդը պետք է 

կարողանա ապրել ոչ միայն իր մարդկային կյանքով, այլև կենդանիների 

կյանքով: Մեծ գրողի ու մտածողի անպարփակ մարդասիրությունը 

տարածվում էր նաև բնության մեջ ապրող վայրի կենդանիների 
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նկատմամբ: Այսպիսի մոտեցումը նրա մեջ բացահայտում էր համոզված 

կենդանասերին, նույնիսկ վայրի կենդանիների վիճակով մտահոգված 

մարդուն:  

Կենդանիների կյանքի մասին մտածելու, կենդանական աշխարհի 

գեղեցկությունը պահպանելու շուրջ պատկերացումը գեղարվեստորեն 

առավել բարձր մակարդակով ու լիարժեք է արտահայտվել գրողի 

«Եղջերուն» պատմվածքում: Այստեղ արդեն հեղինակն ինքը և՛ պատմող 

է, և՛ գրական կերպար, որ որսորդ Օսեփի առաջարկով նրա հետ գնում է 

եղջերու որսալու: Գյուղացի Օսեփը փորձառու, գործնականորեն 

մտածող որսորդի կերպար է. նա որսորդությունից հաճույք ստանալու, 

որսի միսը ճաշակելու և պատմող հեղինակին էլ այդ գոծընթացներին 

հաղորդակից դարձնելու կողմն է հակված: Իսկ ահա բոստանչի 

Օվագիմը կենդանիների վիճակի մեջ մտնելու, նրանց ապրումակից 

լինելու մասին հեղինակի գաղափարներն իր  կենսափորձից բերված 

օրինակով յուրովի հաստատող, զգայուն հոգով օժտված մարդ է:  Նրա 

կողմից եղնիկի ձագին սպանելու և մայր եղնիկի ու նրա ձագի ցավի 

արտահայտություններն իր մահացած թոռան ու նրա մոր ողբի հետ 

զուգահեռներն այդ նպատակին են ծառայում: Օվագիմը նաև որսկան 

Փիրումի մասին լեգենդը պատմելով է հաստատում որսորդության 

անիծված լինելու գաղափարը: Պատմվածքում, ի տարբերություն որսորդ 

Օսեփի իրատես բնավորությանը, բոստանչի Օվագիմ բիձան մեղմ 

անձնավորություն է: Նա բանաստեղծական խառնվածքով, աշուղական 

երգեր երգելու նկատմամբ հակում ունեցող գյուղացու տիպ է: 

Բոստանչին ներկաների խնդրանքով նույնիսկ «իր պառավ ձենով» 

«Քյարամի և Ասլիի հեքիաթից» մի երգ է կատարում, ուր 

դատապարտվում էր եղնիկի որսը:  

Օսեփի հետ եղջերուի որսին մասնակցող պատմող-հեղինակն 

արդեն ճանաչված բանաստեղծ էր, պոետական հոգեկերտվածք ունեցող 

և բնության ու նրա կենդանի արարածների գեղեցկությունը գնահատող 

անձնավորություն: Որսատեղում անսպասելիորեն նրա դեմ հայտնված 

եղջերուն իր բնական, կենդանական վայրի գեղեցկությամբ, աչքերի 

տպավորիչ հայացքով հմայում է նրան: «Ես, - գրում է հեղինակը,- 

առաջին անգամն էի տեսնում եղջերուն ազատ բնության մեջ: Նա դուրս 

եկավ մի խաղաղ հպարտությամբ, վեհ ու չքնաղ, ինչպես բնության էն 

ամեն գեղեցկությունների տերն ու թագավորը: Կիսովին, դեռ անտառի 

մթության մեջ կանգնեց, թուխ դունչը դրավ գետնին, ապա թե գլուխը 

բարձրացրեց, վայրենի շնորհքով ոլորեց երկայն վիզը ու նայեց իմ կողմը:  
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Ամենագեղեցիկ հայացքը, որ ես տեսել եմ իմ կյանքում» [4, 89]: 

Թումանյանը Օսեփի դիպուկ կրակոցից ծանր վիրավորված եղջերուին 

գտնելուց հետո մորթելու պահին զգայուն վերաբերմունքով է ընկալում 

եղջերուի տանջանքները, մարդու կողմից բնական գեղեցկությամբ 

օժտված վայրի կենդանու տապալման պատճառած խոր ցավը: Այդ 

իրադրության մեջ ոչ միայն եղջերուի որսի հաջող ավարտը հաճույք չի 

պատճառում նրան, այլև «բնության էն ամեն գեղեցկությունների» տիրոջ 

ու թագավորի կործանումը մարդու կողմից կատարված տգեղ ու դաժան 

արարքի է վերածվում, ինչը նպաստում է, որ նա մարդկային կեցության 

վերաբերյալ իմաստասիրական խորամտությամբ ավելի լայն 

ընդհանրացում կատարի. «Ես երեսս շրջեցի, իբրև թե սարերին եմ 

նայում: Ետևից մի խուլ տնքոց լսեցի… ու, չգիտեմ ինչու, սկսեցի մտածել 

կյանքի ու մահվան մասին, և էնպե՜ս տգեղ էր թվում ինձ կյանքը…»       

[4, 90]:  

Մարդու և բնության, մարդու և կենդանական աշխարհի 

ներկայացուցիչների առնչությունները Թումանյանը վերջին երկու 

երկերում ներկայացնում է իր մարդասիրական լայն պատկերացումների 

դիտանկյունից: Նա համոզված էր, որ մարդը պետք է ապրի ոչ միայն իր 

նմանի, այլ նաև կենդանիների կյանքով, նրանց մասին մտահոգվելով ու 

կարեկցելով: Չէ՞ որ մարդուն բնորոշ հոգեկան որոշակի ապրումներ 

ունեն նաև կենդանիները: Ինքնապահպանման, սերնդի 

շարունակության մասին հոգ տանելու բնազդի «բանականության» 

չափով պատկերացում դրսևորվում է նաև նրանց հոգեկանի մեջ ու 

իրենց ձագերի նկատմամբ վերաբերմունքում: Մասնավորապես 

եղջերուի որսի կապակցությամբ Թումանյանի բացասական մոտեցումը, 

մեր կարծիքով, պայմանավորված էր նաև նրա ապրած 

ժամանակաշրջանում մեր ժողովրդի սոցիալ-պատմական կեցությամբ, 

որսորդության (հատկապես եղջերուի որսի) կազմակերպման 

չկանոնակարգված, տարերային բնույթով: Դա է պատճառը, որ 

որսորդության բարոյական և գործնական կողմերին լավագիտակ, 

արհեստավարժ որսորդ ու գրող Վախթանգ  Անանյանը, նկատի 

ունենալով ժողովրդի մեջ առաջացած որսորդության բարոյականության 

վերաբերյալ ընդունելի պահանջները, 1944 թ. տպագրված իր մի 

հոդվածում գրել է. «Այդ մորալով (բարոյականության համաձայն - Գ. Խ.) 

մեղք է ձագի վրա զենք բարձրացնելը, մեղք է մորը սպանելը, մեղք է հղի 

կենդանուն անհանգստացնելը, դատապարտելի ագահություն է 1-2 

կենդանուց ավելի սպանելը, մեղք է կենդանուն ջուր խմելիս սպանելը… 
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Ծեր որսորդները երկնքի բարկությամբ են ահ տվել այս ավանդույթը 

խախտող մարդկանց» [1, 394]: Այս և այլ ողջամիտ պահանջների 

պետական վերահսկողությամբ կիրառմանը 1950-ական թթ. գրողը 

ականատես էր եղել Չեխոսլովակիայի Սոցիալիստական 

Հանրապետությունում գտնվելու ժամանակ, որի մասին պատմում է իր 

հուշերում: 

Վերադառնալով որսորդության մասին Թումանյանի 

պատկերացումներին՝ ասենք, որ նա մտահոգված էր ոչ միայն բնության 

գեղեցկուհու՝ եղջերուի ճակատագրով, այլև կենդանական աշխարհի 

թերևս բոլոր արարածների: Քանի որ նրա աշխարհայացքի կայուն 

բաղկացուցիչ էր կենդանասիրությունը, ուստի իր խորիմաստ 

քառյակներից մեկում բանաստեղծը նրբանկատ, սրտացավ 

վերաբերմունք է արտահայտել նաև իր կողմից խփելու հետևանքով 

վիրավորված թռչունի վիճակի հանդեպ.  

                               Մի հավք զարկի ես մի օր. 

                               Թըռա՜վ, գընաց վիրավոր:  

                               Թըռչում է միշտ իմ մըտքում 

                               Թևը արնոտ ու մոլոր: 

Փաստորեն, որսորդության արքետիպային մոտիվի շրջանակ-

ներում գեղարվեստորեն յուրովի են արտահայտվել գրողի 

հասարակական ու գեղագիտական իդեալները, որոնց կարևոր 

սկզբունքներից էր մարդու և բնության մեծ կյանքով ապրելու նրա 

գերագույն ձգտումը: Սակայն մարդը, ինչպես գիտենք, դեռ չի հասել 

բանաստեղծի երազած անարատ մարդու իդեալին: Ըստ Թումանյանի՝ 

մարդկությունը համամարդկային համերաշխության, եղբայրության, 

բարեկամության իդեալին հասնելու ցանկությանը զուգընթաց պետք է 

կարևորի նաև կենդանասիրության զգացմունքը: Ավելին, նրա 

պատկերացմամբ մարդը  ոչ միայն լիակատար ներդաշնակության մեջ 

պետք է գտնվի կենդանական աշխարհի հետ, այլև պետք է շարունակի 

հետաքրքրվել ու ապրել ողջ տիեզերքի կյանքով: Եվ քանի որ նա նկատել 

էր հասարակական կյանքում, առաջադեմ մարդկանց շրջանում նման 

ձգտումներ, ուստի գրել է. «Նրա մեջ (իր ժամանակաշրջանի զարգացած 

անհատների ու ազգերի մեջ - Գ. Խ.) հետզհետե որոշվում, շեշտվում ու 

հաստատվում է կենդանասիրության խոր ու վսեմ զգացմունքը, որը 

տանում է դեպի տիեզերական մեծ կյանքը» [5, 170]: Այս ուղղությամբ 

դատողություններ կատարելիս գրականագետ Ա. Եղիազարյանն 

ավելացնում է, որ գրողի համոզմամբ «կատարյալ մարդու և ժողովրդի 
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իսկական կյանքը մեծ կյանքն է, տիեզերական կյանքը» [2, 15]: Նման 

հետևություն անելու համար հիմք են հանդիսանում նաև Թումանյանի՝ 

որսորդության արքետիպային մոտիվն արծարծող վերոհիշյալ երկերը: 

Ըստ էության, այդ մեծ կյանքի դիտանկյունից էր Թումանյանը նաև 

առանձին դեպքերում իր բացասական մոտեցումն արտահայտում 

կենդանիների որսի նկատմամբ: Մեր կարծիքով՝ իր նման 

վերաբերմունքի արտահայտությունն էր նաև «Սուտլիկ որսկանը» (1910) 

հանրահայտ հեքիաթը: Որսորդության մոտիվը պատկերող նախորդ 

երկերում գրողը, ինչպես շեշտեցինք,  նկարագրել էր իսկական 

որսորդությունը: Իսկ ահա «Սուտլիկ որսկանը» հեքիաթ է: Հայտնի է, թե 

Թումանյանն ինչ կարծիք ուներ հեքիաթի ժանրի մասին. «Դա,- գրել է 

նա,- գրականության մեջ ամենաբարձր արտահայտությունն է, ուր 

ամբողջը հավիտենական սիմվոլներ են» [6, 472]: Հետևաբար, գրողը 

ժողովրդական հեքիաթի հիմքի վրա ստեղծած այս երկում, ըստ էության, 

օգտագործել է որսորդության սիմվոլը՝ ենթատեքստում նկատի 

ունենալով կենդանասիրության և տիեզերական կյանքով ապրելու 

մասին իր պատկերացումներն ու գեղագիտական իդեալը: Ուստի այս 

հեքիաթում որսի իրադարձությունների մասին անհեթեթ, ծիծաղաշարժ 

պատմության միջոցով ծաղրվում են որսորդների պարծենկոտությունը, 

ընդհանրապես հեքիաթում պատմվող տվյալ  որսորդության բոլոր 

մասնակիցներն ու որսորդության գնալու նրանց բոլոր 

գործողությունները /«Հորս կնունքով, մորս ծնունդով, վեր կացանք մի օր 

հինգ ու վեց հոգով, թրով-թվանքով որսի գնացինք:… և այլն» [4, 216]:  

Ուշագրավ է, որ Թումանյանը որսորդության արքետիպային 

մոտիվի հետ կապված դրվագները օգտագործում է նաև որպես 

այլաբերություն, համեմատության եզր իր խոսքը պատկերավոր  

դարձնելու համար: Մեր այս միտքը հաստատող տպավորիչ օրինակ է 

«Թմկաբերդի առումը» պոեմի նախերգանքի հետևյալ հատվածը.  

                    Է՜յ, լա՛վ կենաք, ակա՛նջ արեք,  

                    Մի բան պատմեմ հիմի ձեզ,  

                    Խոսքըս, տեսեք, ո՞ւր է գնում,  

                    Քաջ որսկանի գյուլլի պես: 

Կարծում ենք, որ պոեմի իրադարձությունները պատմող աշուղի 

խոսքը «Քաջ որսկանի գյուլլի պես» գնալու հետ համեմատելով՝ 

բանաստեղծը նկատի է ունեցել իր պատկերացրած իսկական որսորդին: 

Իսկ այդպիսի որսորդը ոչ միայն դիպուկ է կրակում, այլև թերևս հետևում 

է դարերի ընթացքում ժողովրդի մեջ տարածում գտած որսորդի 
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բարոյականության այն սկզբունքներին, որոնց մասին խոսք գնաց 

վերևում: Այսինքն՝ մեծ գրողն ու մտածողը ոչ թե դեմ է որսորդությանն 

ընդհանրապես, այլ նա դեմ է որսորդության այն տարբերակին, որը 

տեղի է ունենում տարերայնորեն՝ շրջանցելով կենդանասեր որսորդի 

բարոյականության մասին  ժողովրդի մեջ ավանդաբար ընդունված 

պատկերացումները: 

Այսպիսով, որսորդության մոտիվը, արքետիպային մոտիվներին 

բնորոշ անփոփոխի տարբերակային (ինվարիանտի վարիատիվ) 

դրսևորման օրինաչափության շնորհիվ, համաշխարհային 

մշակութային-գրական կյանքում, գրողի աշխարհայացքի 

յուրահատկությամբ պայմանավորված, կարող է տարբեր մեկնա-

բանություններ ստանալ: Որսորդությունը ուղղակի պատկերվելուց բացի 

գրականության մեջ հաճախ արտահայտվում է նաև որսորդության 

սիմվոլիկ իմաստներով, ինչը պայմանավորված է գրողի 

նպատակադրմամբ, աշխարհայացքի և գեղարվեստական 

մտածողության առանձնահատկություններով:  

Այժմ անդրադառնանք վիշապամարտի արքետիպային մոտիվի 

դրսևորմանը «Թմկաբերդի առումը» (1905) պոեմում: Մեր 

պատկերացմամբ Թումանյանի՝ ձևի և բովանդակության տեսանկյունից 

բարձրարժեք այս պոեմի VIII հատվածում Թմուկ բերդի իշխան Թաթուլի 

երազի մեջ ներկայացված է վիշապամարտի արքետիպային մոտիվը՝ 

ինքնատիպ գրական մշակմամբ: Երազի բեմում կատարվող դրվագը մեր 

նշանավոր թումանյանագետներին, մասնավորապես ակադեմիկոսներ 

Էդ. Ջրբաշյանին և Հ. Թամրազյանին ևս հետաքրքրել է, սակայն այլ 

դիտանկյուններից: Այսպես, օրինակ, Էդ. Ջրբաշյանը գրում է. 

«Հեքիաթային պոետիկայի զինանոցից է քաղված պատուհասից առաջ 

Թաթուլի տեսած երազի տեսարանը (VIII գլուխ), թեև, պետք է 

խոստովանել, սա միակ հատվածն է, որը էական որևէ բան չի 

ավելացնում, նույնիսկ մասամբ կարծեք դուրս է մնում պոեմի սրընթաց 

զարգացման տեմպից» [8, 364]: Այս տեսակետին համաձայն չէ                  

Հ. Թամրազյանը: Նա, առարկելով Ջրբաշյանին, գրել է. «Բայց, ո՛չ: Սա մի 

սովորական նկարագրություն չէ, այլ տեսիլ, որը գեղագիտական ուրույն 

դեր է կատարում և՛ բանաստեղծական կառույցի, և՛ հոգեբանական 

մթնոլորտի մեջ» [3, 290]: Այնուհետև զարգացնելով իր միտքը մարդու 

կյանքում երազների ունեցած նշանակության շուրջ Թումանյանի 

ունեցած պատկերացումներին և գրողի ստեղծագործություններում 

դրանց օգտագործմանը՝ գրականագետն ավելացնում է. «Թումանյանն 
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ինքը երազատես էր, մեծ իմաստ էր գտնում տեսիլների մեջ, որոնք 

մարդու խորհրդավոր զգացողությունների արձագանքն են: Այդպիսի՞ն չէ 

արդյոք, գեղջկուհու երազը «Անուշի» մեջ. իբրև թե անբախտ Սարոյի 

անտեր ոչխարը մի մութ ձորի մեջ մարդկային ձայնով խաղ էր կանչում, 

իսկ հովվի մայրն էլ «նրանց առաջին աղլուխ էր առել ու պար էր գալիս»: 

Այդպես են նաև «Դեպի Անհունի» մի շարք հատվածներ: Այս երազները 

ևս կենսական երևույթների ճնշման արձագանքներ են կամ ապրումների 

յուրօրինակ շարունակություն: Ահա այս նույն երևույթի հանճարեղ 

արձագանքն է Թաթուլի երազը» [3, 290]: 

Ընդհանուր առմամբ համաձայն լինելով Հ. Թամրազյանի 

վերոհիշյալ տեսակետին՝ մենք ուզում ենք ներկայացնել իշխան 

Թաթուլի երազի տեսարանի շուրջ մեր պատկերացումները: Նախ 

նկատենք հետևյալը, որ էական տարբերություն կա «Անուշ», «Դեպի 

Անհունը» պոեմներում և «Թմկաբերդի առումը» պոեմում նկարագրված 

երազների միջև: Առաջին երկու պոեմների հերոսների երազները, 

այսպես ասած, սահմանափակ դերակատարություն ունեն, 

անհատական երազների տեսակին են պատկանում: Դրանք միայն 

տվյալ երկի հերոսների («Անուշ»-ում Սարոյի, «Դեպի Անհունը» պոեմում՝ 

Հասմիկի) ողբերգական ճակատագրերի կանխազգացման հետ են 

կապված: Մինչդեռ իշխան Թաթուլի երազում, մեր համոզմամբ, 

հեղինակը գիտակցաբար թե ենթագիտակցորեն ներկայացրել է 

վիշապամարտի (կամ օձամարտի) արքետիպային մոտիվի՝ իր կողմից 

գրական յուրօրինակ պատկերմամբ ներկայացված ու իմաստավորված 

տարբերակ: Թմուկ բերդի իշխան Թաթուլը՝ իբրև քնարապատմողական 

ժանրատեսակին պատկանող պոեմի գլխավոր կերպար, հերոսական 

բնավորություն, այնուամենայնիվ սեփական խոսքով քիչ է հանդես 

գալիս (ընդամենը մեկ անգամ՝ Նադիր շահին պատասխանելիս): Երազի 

տեսարանը օժանդակում է, որ հերոսի ներաշխարհի և բնավորության 

այնպիսի գծեր ներկայացվեն, որոնք կարող են նպաստել նրա՝ որպես 

գրական կերպարի, հոգեբանական նկարագրի մի նոր բացահայտմանը:  

Բացի այս, վիշապի կամ հրեշի դեմ հերոսի մղած մարտի՝ 

վիշապամարտի մասին հնագույն մոտիվն անցյալում դրսևորվել է 

աշխարհի տարբեր ազգերի բանահյուսական ժանրերով (հեքիաթ, էպոս, 

լեգենդ և այլն) ստեղծագործություններում: Վիշապամարտի մոտիվի 

հերոսը պայքարում է ժողովրդի շահերը, ինչպես նաև մշակութային 

բարձր արժեքները պաշտպանելու համար, իսկ հրեշը խորհրդանշում է 

քաոսը, կյանքում եղած չարիքը: Թումանյանի պոեմը, քանի որ 
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հիմնականում լեգենդի գրական մշակում է, ուստի Թաթուլի երազն ահա 

առնչվում է նաև համամարդկային նման գերխնդրի հետ: Իր սնափառ 

կնոջ դավաճանության պատճառով, ինչը երազի մեջ արհավիրքից առաջ 

վերջին պահին Թաթուլը գուշակում է, նա չի կարողանում պայքարի 

դուրս գալ երազի հրեշի, իսկ պոեմի գեղարվեստական իրականության 

մեջ՝ Նադիր շահի զորքի դեմ: Մինչև այդ պահը թշնամու դեմ քաջաբար 

կռվող հայրենասեր իշխանն ու նրա զորքը կործանվում են: Հետևաբար 

թվում է՝ անպատասխան է մնում այն հարցը, թե արդյո՞ք հնարավոր է 

սկզբունքորեն հաղթել չարին, չարիքը,  նրա տարբեր դրսևորումները 

կյանքում: Ըստ էության, այս հարցի պատասխանի մեջ են ի հայտ գալիս 

նաև պոեմի բովանդակության գլխավոր կողմերը, գաղափարները:  

Թումանյանը վերոհիշյալ խնդրին վերջնական ու անբեկանելի 

լուծում չի առաջարկել: Բայցևայնպես, հարցի պատասխանը հեղինակը 

յուրովի է ներկայացրել և՛ պոեմի գեղարվեստական ամբողջության մեջ 

պատկերված հերոսների ճակատագրերով, և՛ լավ գործով 

անմահանալու, անարատ մարդու իդեալն ունենալու բարոյախո-

սությունը կարևորելով: Հետևաբար, պոեմի կառուցվածքային ու 

բովանդակային շերտերը դիտարկելով՝ կարելի է ասել, որ ըստ 

Թումանյանի՝ չարին, թշնամուն սկզբունքորեն կարելի է հաղթել, եթե 

դրանց դեմ պայքարող մարդիկ համերաշխ են գործում և չեն 

ենթարկվում հակառակորդի կամքին, նրա սադրանքներին: Այս 

սկզբունքն են հաստատում պոեմի դիպաշարում պատկերված 

իրադարձություններն ու գլխավոր հերոսների արարքների 

տրամաբանությունն իրենց ամբողջության մեջ: Հակառակորդի դեմ 

կռվելիս, ըստ էության, վստահելի, համերաշխ, ամուր թիկունք 

ունենալու հանգամանքն իբրև նախապայման նկատի ունենալով է, որ 

Թաթուլը համարձակ պատասխան է տալիս Նադիր շահին. 

                   Մի՛ պարծենա, գոռոզ Նադիր,  

                   Պատասխանեց էն հըսկան. 

                   Գըլխովը շատ ամպեր կանցնեն,  

                   Սարը միշտ կա անսասան: 

Բացի այս, հեղինակը ցանկանում էր հաստատել նաև այն 

գաղափարը, որի համաձայն՝ սկզբունքորեն կարելի է հաղթել չար 

ուժերին, նույնիսկ թվաքանակով հզոր թշնամուն, եթե դրանց դեմ 

կռվողները պաշտպանում են իրենց հայրենիքը: Այս միտքն էլ 

հաստատելու համար կարելի է վկայակոչել հետևյալ հատվածը.  
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                      Իրան, Թուրան ողջ եկել են,  

                      Թաթուլն անհաղթ, աննըկուն,  

                      Զորք ու բաբան խորտակվել են, 

                      Նըրա բերդը միշտ կանգուն: 

Թաթուլին ոգևորում է նաև իր չքնաղ կնոջ սերը: Երկիր ներխուժած 

չարիքի՝ Նադիր շահի զորքերի դեմ պայքարում հայրենասեր իշխանն ու 

նրա զորքը  պարտվում են միայն այն ժամանակ, երբ իշխանի սնափառ 

կինը պալատական աշուղի երգի միջոցով փոխանցված՝ Նադիր շահի 

թագուհին դառնալու խոստումներից գայթկղվում է և հարբեցնում 

Թաթուլին ու նրա զինվորներին և գիշերով թշնամու դեմ բացում ամրոցի 

դարպասները: 

Գլխավոր հերոսի պայքարը չարիքի դեմ թեև ձախողվում է մատնիչ 

կնոջ մեղքով, սակայն անհետք չի մնում: Չարիքի դեմ պայքարող 

իշխանի խիզախ պահվածքը հետադարձ հարվածով տարբեր, սակայն 

խոր ազդեցություն է գործում չարիքն իրագործողների՝ շահի և Թմկա 

տիրուհու վրա: Եվ իրոք, թվում է՝ շահին ուրախություն չի պարգևել 

երկար ժամանակ աննվաճ մնացած ամրոցի գրավումը իշխան Թաթուլի 

կնոջ մատնության միջոցով: Մի պահ հզոր բռնապետի հոգին 

դառնությամբ է լցվել տեղի ունեցածի հետևանքով, և նա մտորում է 

կյանքում ոչ մեկին չհավատալու մասին, նույնիսկ «սիրած կնկա տըված 

բաժակին»:  

Իր հանցանքի հետևանքով տեղի ունեցած ողբերգությունը զղջման 

խորագույն զգացողություն է առաջ բերել Թմկա տիրուհու հոգում: Եվ 

ահա թվում է՝ նրա մեջ արթնանում է անգիտակցականում քնած 

տղամարդկային սկիզբը (ըստ Կ. Յունգի տեսության՝ Անիմուսի 

արքետիպը) և նա, իր մահվանն ընդառաջ գնալով, համարձակ 

պատասխան է տալիս շահին՝ մեծարելով Թաթուլ իշխանին, նրա 

բարոյական ու տղամարդկային առավելությունները: 

Քաջ էր ու սիրուն քեզնից առավել. 

Մի բարձր ու ազնիվ տղամարդ էր նա. 

Կնոջ մատնությամբ ամրոց չէր առել, 

Չեր եղել կյանքում երբեք խաբեբա… 

Շահը չէր կարող հանդուրժել նման համարձակախոսությունը և 

հրամայում է մահապատժի ենթարկել իշխանուհուն: Այսինքն, 

պատասխանելով առաջադրված հարցին, պետք է ասենք նաև, որ պոեմի 

գլխավոր հերոսի  արարքները, նրա անձնազոհությունն ու քաջությունը 

թեև չեն վերացնում չարիքը, սակայն նրա խիզախությունը, ազնիվ 
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պահվածքն ու հայրենասիրությունը չեն կարող դրականորեն չազդել 

մարդկանց վրա, անգամ նրանց, որոնք նպաստել են հերոսի 

կործանմանը՝ իրենց անձնական, եսասիրական ստոր ցանկություններն 

իրականացնելու համար:  

Այսպիսով՝ Հ. Թումանյանի թե՛ որսորդության արքետիպային 

մոտիվի հետ կապված ստեղծագործությունները և թե՛ «Թմկաբերդի 

առումը» պոեմում վիշապամարտի արքետիպային մոտիվի կիրառումը 

հոդվածի մեջ ուսումնասիրել ենք հեղինակի գեղագիտական, 

բարոյաբանական իդեալների համապատկերում: Մատնանշել ենք 

վերոհիշյալ մոտիվներով ստեղծագործությունների առնչությունները հայ 

և համաշխարհային գրականության մեջ համապատասխան մոտիվների 

դրսևորման գրական ավանդույթի հետ: 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ АРХЕТИПИЧЕСКИХ  МОТИВОВ ОХОТЫ И 

ДРАКОНОБОРСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОВАННЕСА ТУМАНЯНА 

Хачикян Г. В. 
 

 В статье сделана попытка рассмотрения некоторых произведений 

О. Туманяна с точки зрения  архетиповедения, что является новаторством 

в изучении творчества писателя. Благодаря литературоведческим 

исследованиям проявления архетипических мотивов становятся заметны 

уникальные коренные связи некоторых произведений гениального 

армянского писателя с всемирным культурно-литературным наследием. 

Как произведения, затрагивающие архетипический мотив охоты, так и 

использование архетипического мотива драконоборства в поэме «Взятие 

Тмкаберда» (выраженного во сне Татула), комментируются в соответствии 

с эстетическими, нравственными идеалами Туманяна, его 

представлениями о проживании космической жизни. 

Ключевые слова: О. Туманян, архетиповедение, архетипический 

мотив, эстетический идеал, символ, сон, рассказ, сказка, поэма, 

четверостишие.      
 

MANIFESTATION OF THE ARCHETYPE MOTIVES OF HUNTING AND 

DRAGONFIGHTING  IN HOVHANNES TUMANYAN’S WORKS 

Khachikyan G. V. 
 

In the article, the author is trying to do a research of some works by      

H. Tumanyan from the aspect of archetype studies, which is a novelty in 

studying Tumanyan’s life and works. Thanks to the literary observations of the 
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manifestation of the archetype motives of hunting and dragonfight, one can 

notice the deeply unique relations of some of the writer’s works with the 

universal cultural-literary heritage. Both in the works bearing the archetype 

motives of hunting and the use of the dragonfight motives in the poem “The 

Capture of Fort Tmuk” (expressed in Tatul’s dream) they are commented  

corresponding to Tumanyan’s aesthetic, moral ideals, his ideas about living a 

cosmic life. 

Keywords: H. Tumanyan, archetype studies, archetype motive, aesthetic 

ideal, symbol, dream, short story, fairy tale, poem, quatrain. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  
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 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ  8                                                                                                     ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԻՆԿՏԱՐԱԿԱՐՆՅԱՆ «ԵՐԳ ԵՐԳՈՑԸ» ՈՐՊԵՍ 10-16-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ 

ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ 

Հովսեփյան Լ. Վ. 

 

Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործությունը և հատկապես նրա 

անդրանիկ երկը՝ «Երգ երգոցի մեկնությունը», ստեղծագործական լայն 

դաշտ բացեցին թե՛ հոգևոր և թե՛ աշխարհիկ գրականության 

(մասնավորապես քնարերգության) համար: Հինկտակարանյան «Երգ 

երգոցի» ազդեցությունները նկատելի են Ներսես Շնորհալու, Ներսես 

Լամբրոնացու, Առաքել Սյունեցու, Գրիգորիս Աղթամարցու 

ստեղծագործությունների վրա: «Երգ երգոցի» պատկերային համակարգը 

զգալիորեն ազդում է ինչպես միջնադարյան սիրային քնարերգության, 

այնպես էլ փաստական ատաղձ ունեցող պատմական ողբերի և 

հիշատակարանների ժանրերի վրա:  

Բանալի բառեր. մեկնություն, ձեռագիր, քնարերգություն, 

այլաբանություն, հիշատակարան, գրականություն, Աստվածաշունչ, 

գրիչ, ստանալ, «Երգ երգոց»: 

 

Հայ միջնադարյան քնարերգությունը դարեր ի վեր թե՛ շարքային 

ընթերցողին և թե՛ ուսումնասիրողներին հիացրել է: Եվ նրա 

կազմավորման, ձևաբովանդակային փոփոխությունների, ժանրային 

փոխանցումների, ստեղծագործական ակունքների խնդիրները 

տակավին չեն կորցրել իրենց գիտական նշանակությունը, քանի որ թույլ 

են տալիս հստակեցնել քնարերգության հիմնական աղբյուրի՝ 

Աստվածաշունչ մատյանի ազդեցության ոլորտները, սահմաններն ու 

ուղիները: Միջնադարյան մատենագրական հուշարձանների՝ Սուրբ 

Գրքի հետ ունեցած ցանկացած աղերս իր հերթին կարևոր է 

Աստվածաշնչի քննական բնագրի կնճռոտ հարցերը լուծելու, ինչպես 

նաև հոգևոր և աշխարհիկ գրականության կապի խնդիրները 

պարզաբանելու առումով: 
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Հինկտակարանյան «Երգ երգոցը» և նրա այլաբանական 

մեկնությունը ստեղծագործական ակունք դարձնելով՝ Գրիգոր 

Նարեկացին իր ստեղծած հոգևոր երգի նոր՝ «Գանձարան» (կամ 

«Տաղարան») ժողովածուի գանձ, տաղ, մեղեդի և հորդորակ (փոխ) 

միավորներով վերափոխեց հայ հոգևոր երգը: Բանաստեղծական նուրբ 

ընկալման և ստեղծագործական հնարավորինս կատարյալ յուրացման 

արդյունքում «Երգ երգոցը» դարձավ նոր տեսակի բանաստեղծության 

աղբյուր: Հենց Գրիգոր Նարեկացու միջնորդությամբ «Երգ երգոցի» 

ազդեցության հմայքով պետք է բացատրել միջնադարի հայ հոգևոր և 

աշխարհիկ քնարերգության պատկերային համակարգի վերա-

իմաստավորումն ու սիրային քնարերգության նվաճումները [12-30]:  

Սողոմոն Իմաստունի այս երկը հայ իրականության մեջ արդեն 

ուներ ուղիղ ընկալման կողմնակիցներ: Թերևս այդ նպատակով 

Վասպուրականի Գուրգեն արքան քանիցս հորդորում է Գրիգոր 

Նարեկացուն հեղինակել «Երգ երգոցի» մեկնությունը: Մյուս կողմից, 

ավանդաբար համարվելով հարսանեկան երգ, այս շքեղ հյուսվածքն 

արտացոլում է կնոջ և տղամարդու սերը՝ կնոջ արտաքին գեղեցկության 

մանրամասն նկարագրություններով: Այն պանծացնում է սիրո 

գաղափարը, և քանի որ Նարեկացու ընկալմամբ երկիրը չունի ավելի 

պատվական բան, քան կնոջ և տղամարդու սիրո պանծացումը, ուստի 

այս գործի մեջ պետք է փնտրել Աստծո և հավատացյալի հոգևոր կապի 

այլաբանությունը: Նարեկացու բանաստեղծության այս մեկնակետը թե՛ 

հոգևոր-այլաբանական և թե՛ ուղիղ-սիրային իմաստով հսկայական 

ազդեցություն ունեցավ միջնադարյան քնարերգության վրա [8-63], [9-78]: 

Գրիգոր Նարեկացու «Մեկնութիւն Երգոց երգոյն» աշխատության և 
Տաղերի միջոցով հետագա շրջանի հայ քնարերգությունը ժառանգում է 
«Երգ երգոցի» ողջ բառագանձը («Տաղ քաղցրիկ»), պատկերային 
համակարգը («Տաղ Ծննդեան») և նրանում առկա սիրային 
տրամադրությունը («Տաղ Յարութեան»): Իսկ ավելի ուշ, երբ պոեզիայի 
մեջ այլաբանությունն իր դիրքերը զիջում է, սիրային մոտիվն արագորեն 
դառնում է աշխարհիկ քնարերգության ամենահնչուն լարը՝ չկորցնելով 
կապն իր երկու հիմնական աղբյուրների՝ հինկտակարանյան «Երգ 
երգոցի» և Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործության հետ: 

Նարեկացիական ավանդների փոխանցումը հստակ երևում է 

Անանուն բանաստեղծի (10-րդ դ.) «Տաղ Յովհաննու Կարապետին» 

քերթվածում, որտեղ Հերովդեսի դուստրը նկարագրվում է այսպես. 

Հերքըն ծալ ի ծալ առեալ նըմանեալ արքայօձին. 
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Աչօքըն ծաւալ ծըփէր ծիրանի ծովու նըման: 

Ուլունքն ի վերայ լանջացն նըմանեալ լերանց ծաղկանց: 

Եւ վարդ վառելով այտիցն, նըմանեալ խայծեալ նըռանց [10-205]: 

Այս օրինակում Անանուն բանաստեղծն ազդված է ոչ այնքան «Երգ 

երգոցից», որքան Գրիգոր Նարեկացու բանաստեղծական 

հնարանքներից, որոնք, գրեթե նույնությամբ կիրառելով, վկայում են՝ 

Նարեկացու բանաստեղծական գյուտերի մասին տակավին  10-րդ դ.-ում 
և աստիճանաբար տարածում են գտնում: 

Հայ մշակույթի ծաղկման կիլիկյան շրջանում (1080–1375) հոգևորի 

կողքին աստիճանաբար իր իրավունքն է ստանում մարմնականը. 

վերագնահատվում են հին աշխարհի գիտությունը, փիլիսոփայությունն  

ու արվեստը: Ուշադրության կենտոնում են հայտնվում մարդու 

ներաշխարհին առնչվող սուրբգրային հատվածների՝ Դավթի 

«Սաղմոսների», Սողոմոն Իմաստունի «Առակների», «Ժողովողի», «Երգ 

երգոցի» և որոշ մարգարեությունների մեկնաբանությունները: 

Կիլիկիայի երկու նշանավոր գործիչներ՝ Ներսես Շնորհալին և Ներսես 

Լամբրոնացին, վերագնահատելով Գրիգոր Նարեկացու գրական 

վաստակը, նպաստեցին հեղինակի ստեղծագործության ճանաչմանն ու 

տարածմանը: 

Գրիգոր Նարեկացու պոեզիայից ազդված՝ ստեղծագործական 

ազատ ներշնչանքով Ներսես Շնորհալին նոր բարձրության հասցրեց 

հոգևոր երգը [17-146-147]՝ Մարիամ Աստվածածնի և Հռիփսիմե կույսին 

նվիրված գողտրիկ տաղերում լայնորեն կիրառելով «Երգ երգոց»-ի 

պատկերային համակարգը: «Տաղ ի սուրբն Հռիփսիմէ» խորագիրը կրող 

քերթվածում Հռիփսիմեն, որպես «Երգ երգոցի» հարսը, անխախտ և սուրբ 

սիրով կապված է Փեսա Քրիստոսի հետ: Բանաստեղծական ամեն տուն 

ավարտվում է «ո'վ, սուրբ Հռիփսիմե» կրկնակով, որտեղ Հռիփսիմեն 

ներբողվում է որպես թագուհի, գարնանային ծաղիկ, անուշահոտ վարդ, 

փեսայի դուստր, արեգակնային արդարության հարս: 

Սիրով բաղձման խանդակաթ ըղձմամբ Հոգւոյն, 

Անձուկ վառեալ տարփմամբ սրտիւ ի սէր փեսային. 

Հարսն Որդւոյ թագաւորին գեղեցկութեամբ պճնեալ, 

ով սուրբ Հռիփսիմէ [5-254]:  

Ամենանուրբ գույներով է ներկայացված նաև Մարիամ Աստվա-

ծածինը «Տաղ աւետեաց» քերթվածում. 

Դրախտ աստուծոյ ծաղկալի, 

Նարդոս բուրեալ ի հոգի, 
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Հովիտ պայծառ շուշանի, 

Աղբիւր գետոց քառակի [18-166]: 

Ներսես Շնորհալու ներբողական այս քերթվածները, ինչպես նաև 

Գրիգոր Նարեկացու «Ծննդյան» տաղը, քնարերգություն են ներմուծում 

կնոջ արտաքին նկարագրությունը՝ հոգևոր գրականության 

այլաբանական ընկալումների սահմաններում. կինը համեմատվում է 

տարաբնույթ երփներանգ և հոտավետ ծաղիկների, բնության 

անզուգական երևույթների հետ: Այսպիսի պատկերներով լի են 

Հովհաննես Թլկուրանցու, Գրիգորիս Աղթամարցու քերթվածները: 

Մարիամ Աստվածածնի՝ որպես մոր, և Հռիփսիմեի՝ իբրև պատմական 

անձի, բանաստեղծական պատկերները կամուրջ են, որով «Երգ երգոցի» 
բառապաշարով և պատկերավորման միջոցներով հոգևոր երգը 
կապվում է աշխարհիկ սիրային քնարերգության հետ:  

«Երգ երգոցի» գլխավոր խորհրդանիշներ հարսը և փեսան 

աստիճանաբար դառնում են քնարերգության, ինչպես նաև 

պատկերագրության հիմնական կերպարներ: Ձեռագիր աղբյուրների 

մանրանկար-լուսանցազարդերում «Երգ երգոցն» արտացոլված է 

Աստվածածին-հարսի տեսքով (ձեռ. հմր. 206, 1318 թ.) [14-914], հարսի և 

փեսայի ճոխ պատկերներով (ձեռ. հմր. 2706, 1668-1669 թթ.) [15-31-32]: 

Հարսի այլաբանական պատկերն սկսվում է կիրառվել նաև 

աշխարհիկ գրականության մեջ՝ պատմական ողբի ժանրում: Այս 

գրական տեսակը հիմնավորվեց Ներսես Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյի» 

միջոցով: Երբեմնի փարթամ Եդեսիան ներկայանում է որպես հարս, որի 

հարսնարանն ու առագաստը կողոպտվել են, և նա զրկվել է փեսայից: 

Այս նույն համեմատությունը տեսնում ենք նաև Գրիգոր Տղայի «Ողբ 

Երուսաղէմի» քերթվածում. 

Ի յիմ երկու ստեանցս ըմպէին՝ 

Կաթն ու գինի, զոր բղխէին... 

Եւ զիս պճնեալ զարդարէին 

Որպէս զհարսն փեսային [6-281]: 

Չափածո խոսքն իր զգացմունքայնությամբ ներթափանցում է նաև 

ձեռագիր մատյանների հիշատակարանների մեջ: Բանաստեղծական 

ձիրք ունեցող գրիչները հյուսում են գեղարվեստական գողտրիկ 

պատկերներ ներկայացնող չափածո հիշատակարաններ, որոնցից մի 

քանիսը ունեն գրական արժեք: Սողոմոնի «Երգ երգոց» և «Առակաց» 

գրքերի համար չափածո հանգավորված հիշատակարաններ ունի 

Ներսես Շնորհալին. 
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Յիշատակարան երգողի բանիս («Երգ երգոց») 

Սովաւ (իմա՛ «Երգ երգոցով») այնքան գեղեցկանայ, 

Քանի՞ արդեւք վայելչանայ 

Ճըշմարտութեան բանս որ ի սմա: 

Երգոյն հանգոյն Սողոմոնի, 

Սա, որ Երգոց երգ անուանի, 

Որ զփեսային երկնաւորի 

Ըզսէրն առթէ հարսին կուսի [19-175]: 

Նույնիսկ Սողոմոնի «Առակների» հիշատակարանի վրա նկատելի է 

«Երգ երգոցի» ազդեցությունը. 

Փեսայն իջմամբ ցօղատարափ՝ 

 համբուրէ զտիպըն լուսոյ Արփ, 

Քուր կոչելով աստուածակառք 

յաննիւթական տարեալ քաղաք [19-388]:  

«Երգ երգոցի» և հիշատակարանի ժանրի միահյուսման գողտրիկ 

օրինակ է ՄՄ. հմր. 1418 Ժողովածուի հետագա ստացող Մովսեսի    

(1280 թ.) հիշատակարանի ամփոփումը: Գրիչ-բանաստեղծն իրեն 

համարում է փեսա, իսկ ձեռագիրը՝ հարս, որի հետ ինքը կապված է 

սիրով: Այս օրինակով «Երգ երգոցի» հիմնական խորհրդանիշ հարսն 

առարկայանում է [11-500]: Հավանաբար գրիչն անգիր իմացել է «Երգ 

երգոցից» հատվածներ և կիրառել ըստ պահանջի, ուստի կարող ենք 

փաստել, որ բանավոր ավանդույթը նույնպես նպաստում է «Երգ երգոցի» 
տարածմանն ու ստեղծագործաբար յուրացմանը:  

12-րդ դ. Խաչատուր անունով հոգևորական գրիչը «Երգ երգոցի» 

մասին «կենդանի ձայնով շատ և շատ պատճառներ» լսելով՝ի մի է բերում 

դրանք (ՄՄ. հմր. 1897): Պարզվում է, որ հոգևորականներն անգամ իրենց 

իսկ բերանով վկայել են, թե «Երգ երգոց»-ն ընկալվել է ուղիղ. «Իսկ այլք 

ոմանք ի վարդապետացն մերոց ասացին, եթէ... սա (Պողոս) գլխաւոր 

գոլով անապատաւորաց, ունէր ընդ ձեռամբ կրաւնաւորս բազումս, որք 

ոչ ընդունէին զայս գրիս, այլ խոտէին, քանզի մարմնական տռփումն 
հարսին եւ փեսային առ միմեանս վարկանէին: Իսկ նա բազում անգամ 
խրատէր զնոսա, եւ ոչ կարէր հաւանեցուցանել» [16-119բ-120ա]:  

13-14-րդ դդ. սիրային քնարերգության մեջ հարսի և փեսայի 

այլաբանական պատկերներին փոխարինելու են գալիս վարդը և բլբուլը: 

Վերջիններիս վրա նկատելի է թե՛ արևելյան պոեզիայի, թե՛ «Երգ երգոցի» 

ազդեցությունը [1-135, 152]:                     
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14-րդ դարավերջին, երբ Կիլիկիայի գրական փայլն 

աստիճանաբար մարում է, մշակույթի նորոգման դերն ստանձնում է 

Տաթևի վանքը Գրիգոր Տաթևացու գլխավորությամբ (ծաղկման 

շրջանները՝ 1365-1415 թթ.): Նա գրել է «Երգ երգոցի» համար 

բառարանային արժեք ունեցող մի լուծմունք-մեկնություն, որից էլ 

հավանաբար ազդվել է Տաթևացու քրոջ որդին և աշակերտ Առաքել 

Սյունեցին: «Երգ երգոցը» միջնադարի մեր ոչ մի բանաստեղծի գրչի տակ 

չի հղկվել և փայլել այնպես, ինչպես Առաքել Սյունեցու: «Երգ երգոցի» 

հինգ հատվածների այլաբանական մեկնությունների հեղինակն 

անդրադարձել է թե՛ քարոզներով [2-73-74], թե՛ բանաստեղծական 

ներշնչանքով՝ հյուսելով այնպիսի տողեր, որոնք ընկալվել են որպես 

սիրային քնարերգության իսկական նմուշներ, որոնք շատ բարձր են 

գնահատվել և թարգմանվել են ռուսերեն [2-2, 40-67]: Առաքել Սյունեցու 

բանաստեղծական ժառանգության մեջ առանձնահատուկ են «Երգ 

երգոցի» ազդեցությամբ ստեղծվածները («Տարփմամբ սիրոյ քեզ 

տագնապիմ», «Ահա բաղձամ քեզ ցանկալի», «Ահա մեծ լեառն և 

ահագին»), որոնց մեջ սիրային բազմաթիվ հատվածներ են թաքնված: 

«Ադամքգրքի» իր հիշատակարանում Առաքել Սյունեցին խոսում է 

Գրիգոր Տաթևացու մասին խոր ջերմությամբ, որն արտահայտելու 

համար դիմում է «Երգ երգոցի» պատկերային համակարգին. 

Իղձ բաղձանաց սիրովըդ քո, 

Տուր ինձ համբոյրըս բերանոյ. 

Զի ծարաւի սիրտըս հոգոյ, 

Ըմպել զըստինս քո գինոյ [3-225]: 

Եթե մի պահ մոռանանք, որ խոսքը րաբունապետ Գրիգոր 

Տաթևացու մասին է, ապա վերոբերյալը կարող է ընկալվել որպես 

սիրային երգ: 

Իրենց նրբությամբ և գեղեցկությամբ՝ որպես «Երգ երգոցի» 

բանաստեղծական յուրացման փայլուն նմուշներ, աչքի են ընկնում 

հատկապես Աստվածածնին նվիրված տաղերը: Անձնական սիրո 

ապրում է «Տարփմամբ սիրոյ քեզ տագնապիմ» անխորագիր տաղը, որի 

ազդեցությունը նկատելի է հետագա շրջանի սիրային քնարերգության 

մեջ: 

«Առ ճշմարիտ բաղձալին Քրիստոս» խորագրով այաբանական մի 

տաղ Առաքել Սյունեցին նվիրել է Քրիստոսին: Առաքել Սյունեցին 

այստեղ անում է նորամուծություն. նա «Երգ երգոցի» բնաբանը 
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ներմուծում է քերթվածի մեջ՝ որպես բանաստեղծական տան առաջին 

տող: 

Առ ճշմարիտ բաղձալին Քրիստոս 
Դու ի վերայ ծաղկեալ լերանց, 

Անուշահոտ խնկաբերաց, 

Ճառագայթես լուսով փառաց, 

Ձիւնատեսիլ, սպիտակացած [4-1-2]: 

«Երգ երգոցը» բանաստեղծական ինքնաստեղծ հատվածներով 

միահյուսելու այս ձևը լայնորեն կիրառել է նաև 15-16-րդ դ. I կեսի 

քնարերգու Գրիգորիս Աղթամարցին: Այլաբանորեն թե առանց 

այլաբանության երգվող սերը հեղինակի պեզիայում առկայծում է  

հյութեղ պատկերներով և թարմ շնչով: 

Տաղ Սուրբ Աստուածածնի  
Թէպէտ կամ ի նինջ ւ ի քուն, 

Բայց ունիմ ըզսիրտս արթուն,  

Վառեալ կամ ի քո սիրուն, 

Տաճար լույսոյ մայր սուրբ կույս [7-169]: 

Գրիգորիս Աղթամարցին այս բանաստեղծությունը հյուսել է 

Առաքել Սյունեցու «Առ ճշմարիտ բաղձալին Քրիստոս» տաղի ակնհայտ 

ազդեցությամբ: «Երգ երգոց»-ի անմիջական ազդեցությամբ են ստեղծված 

նաև «Տաղ սուրբ Աստուածածնին ի Գրիգորիս կաթողիկոսէ 

Աղթամարցոյ ասացեալ» («Արքայն փակեալ պարտէզ...») և «Աղթամարցի 

Գրիգորիս կաթողիկոսէ ասացեալ» («Ահա այգիք մեր ծաղկեցան…» 

սկսվածքով) քերթվածները: Գրիգորիս Աղթամարցին ներբողային 

գեղեցիկ տաղեր է նվիրել Աստվածամորը, որոնք  առավելապես կրում 

են Առաքել Սյունեցու ազդեցությունը: 

Գրիգորիս Աղթամարցու ամենասիրված և ամենաընդօրինակված 

գործերից է «Ահա այգիք մեր ծաղկեցան…» սկսվածքով տաղը, որը 

գրչագրերի մեծ մասի խորագրում ունի «յԵրգ երգոց» հավելումը             

[2-73-74]: «Երգ երգոց»-ի ազդեցությունն ամենաուժեղն է այս տաղում: 

Հոգևոր այլաբանական իմաստով այն այլևս չի ընկալվում. բնության հետ 

միաձույլ մարդկային վեհագույն՝ սիրո զգուցումի ներբողն է այս 

բանաստեղծությունը: Հավանաբար այդ պատճառով է, որ Վիեննայի 

մատենադարանի 1604-1626 թթ. հմր. 797 գրչագիրն ունի «Ի Գրիգոր 

կաթուղիկոսէ Աղթամարցոյ ասացեալ ի դեմըս առ սուրբ 

Աստուածածնին» խորագիրը, ինչը ցույց է տալիս, որ գրիչներն ամեն 

կերպ ցանկացել են ընդգծել տաղի այլաբանական իմաստը:  
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Գրիգորիս Աղթամարցու տաղերում նկատելի է «Երգ երգոց»-ի 

ազդեցության երկու շերտ. առաջինն անմիջական փոխազդեցությունն է, 

երբ տաղի հյուսվածքի մեջ է ներմուծվում «Երգ երգոց»-ի բնաբանը, իսկ 

մյուսն ավելի թույլ ազդեցություն է. այստեղ արտացոլվում է միայն «Երգ 

երգոցի» պատկերային համակարգը՝ միջնորդավորված ձևով: Բխելով 

«Երգ երգոց»-ից՝ այդ պատկերներն այլևս չեն ընկալվում որպես 

այդպիսին, չեն դառնում ամբողջ բանաստեղծության հիմք.  «Կարմիր-

սպիտակ խնձոր անտառին, / Ծըրար ըստաշխից և իւղ մեծագին»: Կամ՝ 

«Յարեայ շըրջեցայ ի մէջ գիշերոյս, / Խընդրեցի գտա իմ աչացըս լոյս» և 

այլն [13-12]: 

Հավանական է, որ «Երգ երգոց»-ից Գրիգորիս Աղթամարցու 

ստեղծագործություն թափանցած այս պատկերներն ու 

արտահայտություններն արդեն բանաստեղծի մտապատկերում առկա 

պատրաստի խորդանիշներ են, որոնց գործածությունն աստիճանապար 

սովորական էր դառնում միջնադարի հայ քնարերգության համար և 

դժվար տարբերակելի: Այդ խորհրդանիշ-պատկերներն սկսում են 

գործածվել ոչ այնքան հոգևոր թեմաները մարմնական երևույթներով 

այլաբանելու նպատակով, որքան որպես ինքնուրույն պատկերավորման 

միջոցներ: 

«Երգ երգոց»-ը չի դադարում ներշնչանքի աղբյուր լինել նաև ուշ 

շրջանի հոգևոր և աշխարհիկ գրականության համար. ազդեցություններ 

նկատում ենք 16-րդ դ. երկրորդ կեսից - 18-րդ դդ. գրականության մեջ 

[20-81, 147, 166-170, 190, 196, 607], սակայն այդ շրջանի մի հսկայական 

նյութ տակավին ձեռագիր վիճակում է և ոչ ամբողջապես 

ուսումնասիրված: Այդ պատճառով «Երգ երգոց»-ի ազդեցությունների 

քննությունը վերոնշյալ դարաշրջանի համար թողնում ենք այլ առիթի: 

Հինկտակարանյան «Երգ երգոց»-ի ազդեցության քննությունը թույլ 

է տալիս անել հետևյալ եզրակացությունները. 

ա. «Երգ երգոցի» բանաստեղծական յուրացման անդրանիկ 

դրսևորումները միջնադարի հայ քնարերգության մեջ Գրիգոր 

Նարեկացու «Մեկնութիւն Երգոց երգոյն» աշխատությունն ու Տաղերն են: 

Սրանք Աստվածաշունչ մատյանի հետ հեղաշրջեցին միջնադարի հայ 

քնարերգությունը՝ շրջանառության մեջ դնելով «Երգ երգոց»-ի ողջ 

պատկերային համակարգը, որը լայնորեն կիրառեցին հետագա շրջանի 

քնարերգուներ Ներսես Շնորհալին, Առաքել Սյունեցին, Գրիգորիս 

Աղթամարցին և այլք: 
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բ. «Երգ երգոցի» պատկերային համակարգն ի սկզբանե կիրառվում 

է զգուշորեն. բանաստեղծներն ավելի կառչած էին բնագրից՝ ստեղծելով 

բանաստեղծական կայուն ձևեր «Երգ երգոց»-ի բնաբանային և 

ինքնաստեղծ հատվածների միահյուսումով: Բանաստեղծական այս ձևը 

շրջանառության մեջ դրեց Առաքել Սյունեցին, որը շարունակական 

կիրառություն ստացավ Գրիգորիս Աղթամարցու տաղերում: 

գ. «Երգ երգոց»-ի խորհրդանիշներն աստիճանաբար «թափանցում 

են» ինչպես պատկերագրության, այնպես էլ պատմական ատաղձ 

ունեցող հուշարձանների՝ ձեռագիր հիշատակարանների և պատմական 

ողբերի մեջ՝ պատկերավորման լայն հնարավորություններ ստեղծելով: 

 

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ «ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ» КАК ИСТОЧНИК АРМЯНСКОЙ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X-XVI ВЕКОВ 

Овсепян Л. В. 

 

Творчество Григора Нарекаци, и особенно его первое произведение 

«Комментарий к Песне песней», открыло широкое творческое поприще 

для религиозной и светской литературы (в частности, для лирики). 

Влияния ветхозаветной «Песни песней» заметно в произведениях Нерсеса 

Шнорали, Нерсеса Ламбронаци, Аракела Сюнеци и Григориса Ахтамарци. 

Система образов «Песни песней» значительно влияет как на 

средневековоую лирическую поэзию, так и на жанры исторических 

плачей и колофонов, имеющих  историческую основу. 

Ключевые слова: комментарий, рукопись, лирика, аллегория, 

колофон, литература, Библия, писец, получатель, «Песня Песней». 

 

THE OLD TESTAMENT SONG OF SONGS AS A SOURCE OF ARMENIAN 

MEDIEVAL LITERATURE OF THE 10TH-16TH CENTURIES 

Hovsepyan L. V. 

 

Grigor Narekatsi’s work, and especially his first creation, “Commentary 

on the Song of Songs”, opened a wide creative field for literature, both 

religious and secular (in particular, for lyrics). The influence of the Old 

Testament “Song of Songs” and its commentaries is noticeable in the works of 

Nerses Schnorhali, Nerses Lambronatsi, Arakel Syunetsi and Grigoris 

Aghtamartsi. This connection is especially important while analyzing medieval 

lyric poetry, because through the “Song of Songs” the influence of the Bible 
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manifests itself initially in its spiritual, and then direct, love interpretation, 

The system of images of the “Song of Songs” has a considerable effect both on 

the medieval lyric poetry, as well as the genres of historical lamentations and 

colophons, which have a historical basis. 

Keywords: commentary, manuscript, lyrics, allegory, colophon, 

literature, Bible, scribe, recipient, Song of Songs. 
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ՀՏԴ 37                                                                                                    ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԻ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ    

Ղ. ԱԼԻՇԱՆԻ «ՇԻՐԱԿ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Մարդյան Գ. Ա. 

 

Անին՝ Բագրատունյաց հարստության մայրաքաղաքը, առանց 

չափազանցության և՛ իր շեն օրերին, և՛ իր ավերակներով եղել ու մնում է 

քաղաքակիրթ մարդկության հետաքրքրության առարկան: Միջնադարի 

հայ պատմիչները, սկսած Ոսկեդարից, խոսել են Անիի մասին: Այդ 

պատմիչներից են Եղիշեն, Ղազար Փարպեցին, Ստեփանոս Ասողիկը, 

Արիստակես Լաստիվերցին, Սամվել Անեցին, Մատթեոս Ուռհայեցին, 

Մխիթար Այրիվանեցին, Վարդան Արևելցին, Կիրակոս Գանձակեցին և 

ուրիշներ: Իրավամբ, Արիստակես Լաստիվերցին Անին անվանում է 

«տիերեզահռչակ քաղաք»: «Շիրակ» հատորում այդքան մեծ տեղ տալով 

Անի մայրաքաղաքի պատմությանը՝ Ալիշանը նպատակ ուներ 

հայրենասիրական լիցքերով տոգորել հայ ժողովրդի նոր սերնդին, 

որպեսզի նրանք մտածեին վերականգնել հայ պետականությունը և 

հետագա սերնդին պարգևեն նորոգ Անին՝ որպես հայ ժողովրդի 

հարատևության երաշխիք: Այս առումով «Շիրակ» աշխատության մեջ 

Անիին վերաբերող պատվիրանները մշտապես արդիական են: 

Բանալի բառեր. Ղևոնդ Ալիշան, «Շիրակ», Անի, Բագրատունիներ, 

մայրաքաղաք, ողբ, գեղարվեստական, ճանապարհորդ, ավերակներ, նոր 

Անի: 

Անին՝ Բագրատունյաց հարստության մայրաքաղաքը, առանց 

չափազանցության և՛ իր շեն օրերին, և՛ իր ավերակներով եղել ու մնում է 

քաղաքակիրթ մարդկության հետաքրքրության առարկան: Միջնադարի 

հայ պատմիչները, սկսած Ոսկեդարից, խոսել են Անիի մասին: Այդ 

պատմիչներից են Եղիշեն, Ղազար Փարպեցին, Ստեփանոս Ասողիկը, 

Արիստակես Լաստիվերցին, Սամվել Անեցին, Մատթեոս Ուռհայեցին, 

Մխիթար Այրիվանեցին, Վարդան Արևելցին, Կիրակոս Գանձակեցին և 
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ուրիշներ: Իրավամբ, Արիստակես Լաստիվերցին Անին անվանում է 

«տիերեզահռչակ քաղաք» [4-98]:  

XVIII դարից սկսած՝ արդեն ավերակ դարձած Անին դառնում է 

եվրոպացի ու ռուս ճանապարհորդների հետաքրքրության առարկան. 

նրանք հատուկ նպատակով գալիս են Անի՝ վերջինիս 

ճարտարապետությունն ուսումնասիրելու: Այսօր եվրոպական 

լեզուներով, այդ թվում՝ ռուսերենով, առկա է մեծածավալ 

գրականություն, որտեղ հայ Բագրատունիների մայրաքաղաքը 

նկարագրվում է որպես X–XI դարերի ճարտարապետական հրաշք: 

Բավական է հիշել անգլիացի ճանապարհորդ սըր Ռոբերտ Կեռ 

Պոռթերին, որը 1817 թվականին այցելել է Անի ու 1821 թվականին իր 

ճամփորդական ծավալուն գրքում, որը լույս է տեսել Լոնդոնում, 

հիացմունքով է խոսում Անիի ճարտարապետության մասին: Պոռթերի 

ստվարածավալ հատորը նվիրված է Անգլիայի թագավոր Գևորգ (Ջորջ) 

Չորրորդին: Այս գիրքը խիստ արդիական է, որովհետև XIX դարասկզբին 

Հայաստանը գտնվում էր Թուրքիայի ու Պարսկաստանի 

գերիշխանության տակ, մինչդեռ եվրոպացիներն այն շարունակում էին 

ճանաչել որպես Հայաստան: Այսօր Թուքիայի տարածքում գտնվող Անին 

ներկայացվում է որպես թուրքական մշակութային ժառանգություն: Ի 

պատասխան պատմական այդ նենգափոխման՝ անգլիացի 

ճանապարհորդը գրում է. «Մենք տեսանք Հայաստանի թագավորների 

պալատներից մեկը» [6-173]: Միաժամանակ ավելացնում է, թե ինքը 

երբևէ չի տեսել X–XI դարերի այնպիսի հոյակապ ճարտարա-

պետություն, ինչը տեսել է Անիում, ու այդ դարի համար զուգահեռներ 

չկան ո՛չ արտասահմանում և ո՛չ Անգլիայի ամենահռչակավոր 

կաթողիկե եկեղեցիներում [6-173]:  

Անիագիտության մեջ մեծագույն դեր է պատկանում Ֆրանսիացի 

հայագետ Մարի Ֆելիսիտե Բրոսսեին, որը 1860 – 1861 թթ. հրատարակեց 

«Անիի ավերակները» երկհատոր աշխատությունը [5]:  

Անիի ամենամեծ գիտակը եղել է նշանավոր հայագետ Նիկողայոս 

Մառը, որը 1893 – 1917 թթ. զբաղվել է Անիի պեղումներով և ցարդ 

համարվում է թիվ մեկ անիագետը: Նրա դիտարկումներն ամփոփված են 

«Անի» գրքում՝ գրված ռուսերեն [8]:  

Մառն անդրադառնում է իրենից առաջ Անիի մասին գրված թե՛ 

հայկական և թե՛ օտար աղբյուրներին՝ ոչինչ բաց չթողնելով, և Անին 

հետազոտած բոլոր անունների մեջ հատուկ ձևով առանձնացնում է 

Ղևոնդ Ալիշանին ու նրա «Շիրակ» աշխատությունը: Սա Ալիշանի 
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պատմաաշխարհագրական բնույթի կոթողային առաջին աշխա-

տությունն էր, որ լույս տեսավ 1881-ին: Դրան հետևեցին «Սիսուանը» 

(1885), «Այրարատը» (1890), «Սիսականը» (1893): Ի տարբերություն 

Մառի՝ Ալիշանը չէր տեսել Անին, ինչպես նաև Մեծ Հայքն ու Կիլիկիան, 

սակայն հզոր ներհայեցողությամբ, աղբյուրների մանրակրկիտ 

ուսումնասիրությամբ Անիի անցյալը ներկայացնում է ճշգրտորեն: Մառը 

գրում է, որ Բրոսսեից հետո Անիի պատմական ինքնուրույն 

հետազոտություն չի ստեղծվել, կամ գրեթե այդ ուղղությամբ ոչինչ չի 

արվել: 

Անիի հանրային ճանաչմանը մեծ խթան հանդիսացավ Վենետիկի 

Մխիթարյաններից Ալիշանի «Շիրակ» պատմաաշխարհագրական 

աշխատությունը: Գրքի մեկ երրորդը հատուկ Անիին է նվիրված [3 - 20]:  

Մառն ասում է, թե «Շիրակ» երկասիրությունը գրված է տարագրված 

հայի կարոտով ու ռոմանտիզմով: Բոլոր դեպքերում օտարազգի 

հայագետը լայնորեն օգտագործել է Ալիշանի երկը՝ ընծայելով նրան 

գիտական վստահություն: Ըստ Ներսես Շնորհալու՝ «Անի» բառի երեք 

հնչյունները այլաբանորեն նշանակում են Աստծու Երրորդությունը. 

Գեղեցկանունդ՝ զարմանալի, 

Որ երրակի տառիս բերի. 

Յերորդութեանըն խորհըրդի, 

Որ միշտ ի քէն երկըրպագի... [3-232] 

Վարդան Արևելցին Անի բառը բացատրել է խնամք 

նշանակությամբ: 

Հայտնի է, որ Անիի՝ այժմ պահպանված տաճարներից մեկը 

կառուցվել է հայազգի Տիգրան Հոնենցի ջանքերով, սակայն այդ մասին 

թուրքերը ոչ միայն լռում են, այլև այն չեն համարում հայկական: Այսօր 

շատ տեղին է Մառի «Անի» աշխատության հետևյալ փաստը. «Հայկական 

վաճառականական աշխարհը (XIIIդ.) ուներ իր փայլուն ներկայացուցիչը 

հանձին Տիգրան իշխանի՝ Հոնենց տոհմից» [8-63]:  

Մառը հետաքրքիր փաստեր է հաղորդում Հայաստանի XI դարի 

սպարապետ Վահրամ Պահլավունու մասին (ծ.թ.անհայտ- 1045, թաղված 

է Մարմաշենի վանքում). «Հարյուր հիսուն տարի Թամարա թագուհուց 

առաջ հայ զորահրամանատար Վահրամ Պահլավունու քաջա-

գործությունների մասին վրացի զինվորները երգում էին երգեր՝ նրա 

քաջագործությունները ներկայացնելով որպես կիսաստծու» [8-63]:  

Ալիշանի «Շիրակ» գրքում մեզ հետաքրքրողը բանաստեղծական 

այն հատվածներն են, որոնք մերթ որպես ողբ, մերթ որպես 
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հպարտություն գեղարվեստորեն ներկայացրել են Անիի փառքն ու 

կործանումը: 

Ալիշանը և բոլոր Մխիթարյանները հպարտանում էին Խաչատուր 

Աբովյանի անձով ու ստեղծագործությամբ: Մեծ լուսավորչի «Վերք 

Հայաստանի» վեպում Անին ներկայացված է իր շքեղ ավերակներով: 

Աղասին, հափշտակված Անիի տաճարներով, առավել ցավ է ապրում 

Հայաստանի դժբախտ ներկայի համար ու երբ հեռանում է Անիից, ասում 

է իր չափածո ողբը, որից մի հատված մեջբերում է Ալիշանը «Շիրակ» 

գրքում. 

Քանի շունչս վըրես ա, քանի ձեռքս գլուխս, 

Կրակ էլ որ թափես, խորովես իմ սիրտս, 

Էլի իմ հոգիս ուրախ քեզ կը տամ, 

Թէ Անու միջում իմ մարմինս թողամ: 

Աչքեր, քոռացե՛ք, բալքի թէ էլ բաց 

Չտեսնիք դուք Անու լուսահողն օրհնած. 

Բալքի թէ մեռնիմ էս դարդովն էրված՝ 

Հողս էլ ա հողին չմնայ կորած... 

Էլի որ մարմինս մէկ քարի տակի 

Ըլի քո ծոցումն՝ ինձ դրախտ պետքը չի...[3-104], [1-201-202] 
 

Մեկ ուրիշ բանաստեղծական քերթված, որն օգտագործել է 

Ալիշանը, կոչվում է «Տաղ ի վերայ Անի քաղաքին, Պեյաթի գունով»:       

[3-105] Սա բայաթի է: Գրական այս տեսակը լայնորեն օգտագործել է 

Աբովյանը. «Բայաթիքը էն մտքով եմ գրել, որ չունքի մեջլսում, հացի վրա 

թուրքեվար են էսպես բաներ ասում. լավ հայը հայեվար ասի, որ քիչ-քիչ 

լեզուն քաղցրանա» [2-189]:  

Ստեփանոս Մալխասյանը «Հայերէն բացատրական բառարանում» 

բայաթի բառը համարում է պարսկա-արաբական, որն արևելյան 

երաժշտության մի տխուր եղանակ է, բարձրաձայն ողբ՝ լացի ձայնով   

[7-323]: Իսկ բայաթին խիստ պատշաճում էր Անի քաղաքի 

ճակատագրին, որովհետև, ինչպես Ներսես Շնորհալին է գրում «Ողբ 

Եդեսիոյ» քերթվածում. 

Բայց և զքեզ յայս հրաւիրեմ, 

արևելեան քաղաքդ Անի, 

Կցորդ լեր դու իմոյս ձայնի 

և սփոփիչ տարակուսի... 

Սուրն անողորմ անօրինի 

որ մեր արեանս է ի սովի, 



64 

 

Որ չէ յագեալ և ոչ յագի 

մինչև ի գալ կատարածի... [9-84, 88] 
 

Ալիշանի տպագրած բայաթին ինչ-որ մի վարդապետի ողբ է, որը 

կամ տեսել է Անիի ավերակները, կա՛մ լսել է դրանց մասին և, անշուշտ, 

գրվել է Ներսես Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» քերթվածի ազդեցությամբ: 

Վարդապետի ողբի մեջ շեշտվում է՝ Անին եղել է «Պարտէզ ծաղկախիտ 

Շիրակայ դաշտին», իսկ հետո դարձել է «որջ աւազակաց» [3-105]:  

Ալիշանը «Շիրակ» հետազոտության մեջ Անիի շքեղությունը և նրա 

ավերակների ցնցող տպավորությունները ներկայացնում է ըստ 

եվրոպացի ճանապարհորդներ Տավեռնիեի, Կեռ-Պոռթերի, Բորեի, 

Թեքսիեի, Բրոսսեի և ուրիշների: Ճանապարհորդներն այնքան են 

տպավորվում Անիի ավերակներով, որ նրանց վկայությունները 

վերածվում են յուրօրինակ խոհ ու արձակ բանաստեղծության: Բերենք 

դրանցից երեքը: Հեմիլտոնը Անիի ճարտարապետական արվեստի 

մասին գրում է, որ, քաղաքի ավագ դռնով ներս անցնելով, տեսել են քարե 

պարիսպներով բոլոր կողմերով տարածված քաղաքը, և թեև շենքերի 

ավերակները բազմաթիվ չէին, ինչպես կարծում էին, սակայն խիստ 

ազդեցիկ էին և քրիստոնյա քաղաքի գրեթե ահարկու տեսիլ էին: 

Քաղաքն ուներ շատ յուրօրինակ ճարտարապետություն, ինչպիսին 

անծանոթ է այժմյան Եվրոպային: Ավերակները գրեթե նույն վիճակում 

էին, ինչպես թողել էին դրանք ավերողները ութ դար առաջ [3-106]: Մեկ 

այլ անգլիացի՝ Ուիլբրեհեմը, 1837-ի նոյենբերի 4–ին Անին նկարագրում է 

նույնքան տխրաշունչ պատկերներով՝ ասելով՝ թվում էր՝ երբեք ոչ ոք չէր 

մտնում Հայոց մայրաքաղաքի երբեմնի մարդախուռն փողոցները: Մի 

մենավոր հովիվ կանգնած էր կիսակործան շենքերի մոտ, մինչ լեռնային 

այծերի փոքրաթիվ հոտը մակաղում էր մոտակա բաղնիքների 

կործանված կամարների տակ: Հովիվն ու նրա հոտը շատ տեսանելի էին 

շրջակա ամայի տեսարանի վրա և արժանի Սալվադոր Ռոզայի վրձնին՝ 

որպես նկար: Տրտմաթախիծ խորհրդածություն էր առաջացնում Անիի 

ավերակների տեսքը: Այդ անապատ քաղաքը տեսնելիս խիստ 

մելամաղձիկ տպավորություններն ազդում էին մարդու սրտի վրա: Նրա 

լքված եկեղեցիները հիշեցնում էին, որ հզոր քրիստոնյա ազգ է 

կործանվել Ասիայի խուժադուժ բարբարոսների հարվածներից և 

քրիստոնյա անագորույն թշնամիների հրահանգներով: Շենքերի 

կանգուն մնացորդները պատկերում էին միայնություն, և մարդկային 

աչքը փնտրում էր կենդանության նշույլ [3-106]:  
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Ազդեցիկ են նաև Անիի մասին ֆրանսիացի ճանապարհորդ Բորեի 

հուշերը: Նա գրում է, որ մեծ փափագով անցել է Անիի ավագ դռնով, որը 

տոնականորեն բացված էր խնդերես քաղաքացիների համար, սակայն 

աչքերի առջև բացվել է գերեզման հիշեցնող դատարկություն: Ե՛վ 

պարիսպների, և՛ քանդակների ու շենքերի արձանագրությունների վրա 

երևում էին պարսաքարերի հարվածների հետքեր: Ամեն ինչ այդ 

քաղաքում թվում էր որպես եզակի նորության ու թարմության երևույթ: 

Կարծես երեկ էին հարձակվել քաղաքի վրա, և հաղթողը տանում էր իր 

կողոպուտը: Աճած խոտը, արևից խանձված, ծածկում էր գետնի վրա 

փռված ավերակները: Հովիվը հսկում էր իր հոտին, և ինչ-որ կար 

քաղաքում, թվում էր անիծված: Արևմտյան կողմից արքունի 

ապարանքը՝ ծակոտված և ավերված, կռացած խոնարհվել էր 

Ծաղկաձորի վրա, որը չորացած էր և ամայի: Հարավային կողմից՝ 

բարձրավանդակին, բարձրանում էր քայքայված պատերով միջնաբերդը, 

արևելյան կողմից լսվում էր Ախուրյանի մռնչյունը, և գետը իր 

քարքարոտ հատակով հնչեցնում էր բնության ողբը՝ համաշխարհային 

սգի մեջ: Միայնակ պանդուխտը, մեն-մենակ թափառելով ավերակների 

մեջ, քարերին հարցնում էր՝ իմանալու իր տեսած վայրերի և այն ազգի 

մասին, որ մի ժամանակ բնակվել էր այդտեղ: Նա ավերակներից ու 

մարդու՝ մարդ արարածի, եղբոր նկատմամբ ունեցած անխնա 

վերաբերմունքից վարակվում էր տխրությամբ, որովհետև մարդը 

մարդու հետ պետք է վարվի խաղաղությամբ ու մեղմությամբ [3-107-108]: 

Ալիշանը հայտնում է, որ Անին ռուսական կայսրության մեջ 

մտնելուց հետո որոշ եկեղեցիներ նորոգվել են, միաբաններն են 

հաստատվել Աստծու տներում: Թիֆլիսաբնակ Հովհաննես Քյուրքչյանը 

երկար ամիսների ընթացքում նկարել է Անիի պարիսպները, 

շինություններն ու արձանագրությունները և ձեռնարկել է դրանց 

հրատարակությունը հատուկ ծանոթագրություններով: Նրա ուղեկիցն էլ՝ 

Հովակիմ Գեղամյանը, տեսնելով այդ ամենը, փոխել է Հուլիոս Կեսարի՝ 

Հռոմի սենատին ուղղված հայտնի զեկույցի բառերը՝ «Եկա, տեսա, 

հաղթեցի», իր համառոտ զեկույցով՝ «Եկի, տեսի և ողբացի» [3-109]:  

Ալեքսանդր վարդապետը մի պարզ, սակայն սրտառուչ ողբ է գրել 

Անի քաղաքի մասին, որում հայ տղայի ուշադրությունը հրավիրում է 

Անիի տխուր ներկայի վրա՝ հույս ունենալով, որ հետագա սերունդներն 

Անին այդ վիճակից դուրս կբերեն. 

Անի քաղաք նըստեր կու լայ 

Չըկայ ըսող՝ Մի՛ լա, մի լա. 
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Կ՚ըսեն քիչ է, թող մընայ լայ: 

Ա՛խ, ե՞րբ լըսեմ, Մի լա, մի լա. 

Շատ ցաւերով կ՚այրիմ՚ տապին, 

Չ՚ունիմ մէկ մարդ հաւատարիմ, 

Որ խըղճալոյս գայ մոտենայ՝ 

Հիչ չէ՚ ըսէ. «Մի՛ լա, մի լա»: [3-109] 
 

Այս պարզ տողերին Ալիշանն ավելացնում է ուրիշ մի հատված և 

չգիտե, թե երբ են գրվել այդ տխուր տողերը: Որոշակիորեն պարզ է, որ 

Անիի պանդուխտները հայտնվել են Ռումինիայում ու կրել են 

անհնարին տառապանքներ՝ շարունակ հիշելով իրենց հայրենի ու 

սիրելի Անին. 

Տիւ եւ գիշեր լամք եւ ողբամք մեք յատնի, 

Մինչ լըսողաց սիրտ եւ աղիսն խարշատի, 

Զի զըրկեցաք յԱնի քաղքէն գովելի: [3-109] 
 

Առանց Արիստակես Լաստիվերցու անունը տալու՝ Ղ. Ալիշանը 

նրա պատմությունից մեջբերում է Անի քաղաքի երբեմնի փառքի՝ արձակ 

բանաստեղծությամբ ստեղծված ներբողը գրաբարով: Այն Արիստակես 

Լաստիվերցու՝ Վազգեն Գևորգյանի թարգմանած «Պատմության» մեջ 

ունի հետևյալ բովանդակությունը. «Կար ժամանակ, որ այս երկիրը 

ճանապարհորդների դեմ բացվում էր իբրև տնկախիտ, կանաչազարդ, 

տերևալից, պտղաբեր, գեղաշուք ու երջանիկ մի դրախտ, քանզի 

իշխանները զվարթատես դեմքով բազմում էին գահին, իսկ նրանց առջև, 

գարնանաբեր երփնավառ ծաղկանոցների նման երգ ու ծնծղաների և այլ 

երգարվեստների ձայները մարդկանց սիրտն ու հոգին համակում էին 

ուրախությամբ ու բերկրանքով, այնտեղ նստում էին նաև ծերերը, 

պատվական ու փառահեղ ալիքներով զարդարված, իսկ մայրերը, 

մանուկներին գիրկն առած, մայրական գթով տոչորուն, անհուն 

բերկրանքից մոռանալով երկունքի ցավերի տխուր ժամանակը, 

աղավնիների նման իրենց նորափետուր ձագուկներով էին միշտ 

հրճվում» [4-33, 3-110]:  

Աշխարհիկ կյանքի այս երազային պատկերին հետևում է հոգևոր 

իշխանության փառահեղ վիճակն ու շքեղ եկեղեցիների նկարագիրը: 

Անիի նախկին պերճ ու շքեղ վիճակը և հետագա ավերված տեսքը 

ներկայացված է Ալիշանի վկայակոչված մեկ այլ քերթվածում, որը 

կոչվում է «Անդորրանք Անւոյ»: 
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Ղ. Ալիշանը Անիի առիթով խոսում է մի եկեղեցու մասին, որի 

ձեղունը պահում են չորս սյուներ՝ գեղեցիկ ու վայելչաշուք [3-111-112]:  

Այլազգիներն ասում են, որ աջակողմյան մի սյունից օգոստոսի 

տասնհինգին կամ քսանին կարմիր շիթերով արտասուքի նման  հեղուկ է 

հոսում, նույնիսկ տեսել են նույն տեղում կրակներ, որի պատճառով 

արածող անասուններն այդ ավերակ եկեղեցուն չեն մոտենում: Ալիշանը 

նաև վկայում է, որ Կարապետ անունով մի վարդապետ իր աչքով տեսել 

է սյունից հոսող կարմիր մածուցիկ նյութը, որը նաև շոշափել է ձեռքով: 

Ականատես վարդապետի կարծիքով սյան խոյակում կա թաքցրած     

ինչ-որ սրբի նշխար, և կարմիր նյութը հոսում է այնտեղից [3-112]:  

«Անդորրանք Անւոյ» բավականին ծավալուն գործում անհայտ 

հեղինակը, որը, ըստ Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության», 

քաջատեղյակ է Հայաստանի պատմական անցյալին, Անիի ավերակ 

վիճակը ներկայացնում է հայերի դժվարագնա պատմության 

դրվագներով՝ սկսելով հրաշագործ նախահայր Հայկից. 

Հրաշագործակ ճիգն Հայկին, 

Հարըստութիւն եւ հանճար, 

Սիրտ խանդակաթ, ջերմ հոգին, 

Հուսկ փառաբնակ իւր տաճար...[3-111] 

Հիշատակվում են այն թշնամիները, որոնք հարձակվել են հայերի 

վրա՝ պարսիկները, սկյութները, սակայն կարծես խաչը հավետ հսկել է 

հայերին. 

Եւ ուր յաւէտ հսկէ խաչ՝ 

Նա յաւիտեան անամաչ: [3-111] 

Հայաստանը հարձակումների է ենթարկվել Բաբելոնի և 

Ասորեստանի կողմից. 

   Տեսի զԲանէլ եւ զԱսուր...[3-112] 

Անգամ քրիստոնյա երկրները, ինչպիսին է Աթենքը, Հայաստանին 

ապավեն չեն եղել: Բախտը հայերի մայրաքաղաքը Դվինից տեղափոխել 

է հացառատ Շիրակ. 

Մինչ թողեալ զբարձրըն Դըւին՝ 

Էջ բաղդ հացուտն ի Շիրակ...[3-112] 

Հայաստանի մայրաքաղաքը դառնում է Անին, որը հռչակվում է ողջ 

աշխարհում. 

Կանգնէր յըղձիկն իւր յԱնի, 

Առնել յաշխարհս անուանի:[3-112] 
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Անին ճոխանում է և՛ իր շենքերով, և՛ իր երջանիկ բնակիչներով: 

Բայց թշնամին հարձակվում է վաղնջական Հայաստանի վրա, որը 

դարձել էր «Շահաստանաց շահաստան». 

Խուժէ՞ յանկարծ թշնամի 

Ի կողոպուտ եւ յաւեր.- 

Եկեղեցիք հազար մի 

Համահաւտան հրաւէր. 

Ամեն բնակիչ՝ բերդապահ, 

Ամեն բնակիչ՝ զինաւոր. 

Ու Այծեամն աղեղ եւ վստահ 

Արծաթաղեղն Նահիտ նոր, 

Ի դաստակերտ բրգանէ 

Եւ պաշտպանէ եւ վանե...[3-113] 
 

Անին թշնամիներից պաշտպանողների մեջ էր գեղաչյա Այծեմնիկը, 

որին Ալիշանն անվանում է «արիութեանց մայր» [3-110]:  

Քերթվածի հեղինակը շեշտում է, թե Անին ուներ հազար տաճար և 

բազում պալատներ: Նա Անին համարում է Թորգոմի եռանդուն թոռան 

արարումը, որն ընկել է իր շքեղությունից, ու աչքերը լացից փառակալել 

են, և նա դարձել է եղերամայր: Անիի վիշտը կիսում է քաղաքի կողքից 

հոսող Ախուրյան գետը: Քերթվածն ավարտվում է լավատեսորեն: 

Հայկաշունչ Անիի գմբեթները վերստին երկնային սլացք կստանան, 

շուշանը նորից կծաղկի, ու հայը կողջունի նոր Անիին. 

…Քաղաքամա՜յր գեղանի, 

Թորգոմաթո՜ռն եռանդուն, 

Յառեա՞ր պնդեա զսիրտ քո վառ. 

Դու՜ստր Արամայ ծաղկաբուն, 

Լացե՞ր…կա՛լ զաչքըդ փառփառ. 

Եղերամայր մըշտամռունչ 

Շատ մեզ լալօքն Ախուրեան: 

Դի՛ք ձեռն ի լանջ հայկաշունչ… 

Ահա գմբէթք վերյարեան. 

Ահա շուշանըն կանգնի. 

Ողջոյն տամ քեզ՝ Նոր Անի: [3-114] 
 

Ընդունված է՝ ամեն երկրի մայրաքաղաք դառնում է 

բանաստեղծների ոգևորության աղբյուր: Պատճառը հայրենասեր 
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բանաստեղծի պետականության փաստի գիտակցումն է, որն առավել 

երևում է երկրի մայրաքաղաքի շենության մեջ: 

Այս առումով Անին հայ մատենագրության մեջ ամենագովերգված 

մայրաքաղաքն է՝ մինչև Երևանին ուղղված ներբողներն ու 

փառաբանական տաղերն ու բանաստեղծությունները: Անիի շենությունը 

նշանակում էր Բագրատունիների թագավորության ծաղկուն վիճակ: 

Անի քաղաքի բանաստեղծական առաջին նշանակալի գովքը մեզ 

պարգևել է Ներսես Շնորհալին «Ողբ Եդեսիոյ» երկում: Անշուշտ, 

Շնորհալուն ծանոթ էր Արիստակես Լաստիվերցու «Պատմությունը», 

որում առկա է Անիին նվիրված արձակ ներբողը և այն փաստը, որ Անին 

եղել է տիեզերահռչակ քաղաք: Կարևորն այն է նաև, որ Լաստիվերցին 

Անիի փառքի և դրա անկման ականատեսն է: «Շիրակ» հատորում 

այդքան մեծ տեղ տալով Անի մայրաքաղաքի պատմությանը՝ Ալիշանը 

նպատակ ուներ հայրենասիրական լիցքերով տոգորել հայ ժողովրդի 

նոր սերնդին, որպեսզի նրանք մտածեին վերականգնել հայ 

պետականությունը և հետագա սերնդին պարգևեին նորոգ Անին՝ որպես 

հայ ժողովրդի հարատևության երաշխիք: Այս առումով «Շիրակ» 

աշխատության մեջ Անիին վերաբերող պատվիրանները մշտապես 

արդիական են:  

 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СТОЛИЦЫ АРМЕНИИ АНИ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ «ШИРАК» Г. АЛИШАНА 

Мардян Г. А. 

 

Столица Ани династии Багратидов, без преувеличения, и в дни 

своего расцвета, и в развалинах была и остается предметом интереса 

цивилизованного мира. Начиная с Золотового века, средневековые 

армянские историки говорили об Ани. Это Егише, Лазарь Парпеци, 

Степанос Асогик, Аристакес Ластиверци, Самвел Анеци, Матевос 

Урхаеци, Мхитар Айриванеци, Вардан Аревелци, Киракос Гандзакеци и 

другие. Аристакес Ластиверци по праву называет Ани «городом всемирно 

известным». Уделяя такое большое место истории столицы Ани в книге 

«Ширак», Алишан имел целью патриотическими чувствами заполнить 

сердца новых поколений армянского народа, чтобы они задумались о 

восстановлении армянской государственности и о том, чтобы передать 

грядущим поколениям обновленный Ани как залог гордости армянского 
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народа. В этом смысле заповеди об Ани в произведении «Ширак» всегда 

актуальны.  

Ключевые слова: Гевонг Алишан, «Ширак», Ани, Багратиды, 

столица, плач, художественный, путешественник, развалины, новый Ани.  

 

ТHE POETIC IMAGE OF THE CAPITAL OF ARMENIA ANI IN THE WORK 

SHIRAK BY G. ALISHAN 

Mardian G. A. 

 

The capital Ani of the Bagratid dynasty, without exaggeration, in the 

days of its flourishing and even by its ruins was and remains a subject of 

interest for the civilized humanity. Beginning from the Golden age, Armenian 

medieval historians spoke of Ani. These are Yeghishe, Lazar Parpetsi, Stepanos 

Asoghik, Aristakes Lastivertsi, Samvel Anetsi, Matevos Urhaetsi, Mkhitar 

Airivanetsi, Vardan Areveltsi, Kirakos Gandzaketsi and others. Aristakes 

Lastivertsi rightfully calls Ani “a worldly famous city”. Giving such a great 

place to the history of the capital Ani in his book Shirak, Alishan had the goal 

of filling the hearts of new generations of the Armenian people with patriotic 

feelings, so that they would think about restoring Armenian statehood and 

about passing the renewed Ani to future generations as a guarantee of pride of 

the Armenian people. In this sense, the commandments about Ani in the work 

Shirak are always relevant. 

Keywords: Ghevond Alishan, Shirak, Ani, Bagratids, capital, lamentation, 

artistic, traveler, ruins, new Ani. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 8                                                                              ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ  

 

ԱՆԴԵՄ ՄԻԱԿԱԶՄ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 

ԱՐԺԵՔԸ  

Խաչատրյան Մ. Կ.  

 

Հայտնի է, որ ստորոգումն ու հնչերանգն են տարբերակում 

դիմավոր և անդեմ նախադասությունները, սակայն անդեմ 

նախադասությունները, որ խոսքային իրողություններ են, օժտված են 

լեզվին գեղարվեստականություն հաղորդելու անվիճելի նշանա-

կությամբ: Այս տիպի նախադասությունները, արտահայտությամբ 

տարբեր լինելով [անվանական և բայական], այնուամենայնիվ, նույն 

գործառույթներն ունեն. նրանք սեղմ ու դիպուկ խոսք են կառուցում և 

շնորհալի գործածությունների դեպքում լուծում են գեղարվեստական 

խոսքին վերապահված կարևորագույն խնդիրներ՝ հուզականության 

ապահովում և իրենց փոքր-ինչ անսովորությամբ՝ խոսքին 

բանաստեղծականության հաղորդում:  

Բանալի բառեր. բայի անորոշ ձև, միակազմ նախադասություններ, 

հնչերանգ, գեղարվեստական խոսք, հուզականության ապահովում, 

անվանական և բայական նախադասություններ:   

 

Բոլորին է հայտնի գեղարվեստական մտածողության ձևերի և 

միջոցների դերը, բովանդակային-ոճական արժեքը, որոնց հմուտ գործա-

ծություններով ստեղծագործողն ապահովում է գեղարվեստական խոսքի 

կարևորագույն գործառույթը՝ գեղագիտական ազդեցությունը, 

ներգործուն լինելը, տպավորություն թողնելը: Այս խնդրի շուրջ 

մտորելիս ուսումնասիրողը գրում է. «Խոսքի ուժի աղբյուրն առաջին 

հերթին մտքերի մեջ է… Որքան մտքերը խորն են, կարևոր և 

արժեքավոր, ասված տեղին և դիպուկ, այնքան մեծ է լինում խոսքի 

ազդեցության ուժը» [7, էջ 331]: Համաձայն լինելով լեզվաբանի 

դիտարկմանը՝ նշենք, սակայն, որ միտքն ինքնին, առանց գրողի 

գեղարվեստական մտածողությունը [որը տվյալ գրողի անհատական 
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մտածողության միջոցներից է բաղկացած] արտահայտող ճիշտ 

ընտրված միջոցների զորեղ լինել չի կարող: Իսկ այդպիսի միջոցներ 

գտնելը գրողի վարպետության չափանիշն է: Դրանք, գրողին 

հետաքրքրող մտքերին և նրան համակած զգացմունքներին համարժեք 

լինելով, լուծում են խոսքի կարևորագույն՝ և՛ գնահատողական, և՛ 

հուզաարտահայտչական արժեքների հարցերը:  

Հայտնի է, թե որքան կարևոր է դիմավոր բայի դերը խոսքում 

ընդհանրապես, և հատկապես՝ գեղարվեստական խոսքում, քանի որ 

«դիմավոր ձևերը, իրենց մեջ համատեղելով եղանակի, գործողության 

կերպի, ժամանակի, դեմքի և թվի գաղափարները, հանդես են գալիս 

քերականական բազմազան նրբիմաստներով, խոսքը դարձնում 

հարուստ, լիցքավորում այն ոճական զանազան հնարավո-

րություններով» [6, էջ 262]: Մնում է եզրակացնել, թե ինչ վարպետություն 

է պահանջվում գրողից, կամ գեղարվեստական ինչ արժեքով է օժտված 

դիմավոր բայ չպարունակող նախադասությունը, որը այդպիսի 

հաճախականությամբ գործածվում է հայ գեղարվեստական 

գրականության լեզվում՝ թե՛ արձակ, թե՛ չափածո: Քննարկենք բոլորին 

հայտնի աշնան տերյանական պատկերը. «Դալուկ դաշտեր, մերկ 

անտառ… -Մահացողի տխուր կյանք. Անձրև, քամի, սև կամար…-

Սրտակտուր հեկեկանք» [8, էջ 28]: Բնանկարի հակիրճ, դիպուկ և 

տարողունակ պատկեր՝ կերտված գերադաս բառով և ճիշտ ընտրված 

վերադիրներով: Ինքնին արժեքավոր բնանկարը, սակայն, դառնում է 

հոգեվիճակի, իրադրության բացահայտման խորք: Զուգորդումը 

գեղագիտորեն կատարյալ է: Միջակետին հաջորդող հատվածը նոր 

արժանիք է հաղորդում և՛ պատկերին, և՛ հույզերին. կա շարժում 

[դինամիկ խոսք], ընդգծվում է գույնը՝ սև, և հեկեկանքը առաջացնում է 

վերաբերմունք. այն սրտակտուր է, և ընթերցողն անտարբեր չի կարող 

լինել: Այս և նման անդեմ նախադասությունները առատորեն հանդես են 

գալիս և՛ անկախ, և՛ բարդ նախադասությունների կազմում՝ լուծելով 

գեղարվեստական խոսքին վերապահված կարևորագույն արժանիքների 

հարցեր՝ հակիրճություն, հուզականություն, բազմազանություն և այլն, 

ինչպես՝  «Ե՛վ մոռացված, և՛ անմոռաց հեքիաթներ, Լույս հնչյուններ, որ 

դողում են աշխարհում» [8, էջ 32], կամ՝ «Օտար երկիր, օտար հող, 

թախիծով լի երազներ, Անրջանքներ մեղմ մարող, անվերադարձ 

հիացքներ» [8, էջ 85]:  

Մեր՝ Տերյանին դիմելը պատահական չէ. նրա լեզուն, ինչպես 

հայտնի է, հայ գրականության պատմության մեջ և այժմ էլ ընկալվում է 
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իբրև գեղարվեստական լեզվի չափանիշ: Վերևում բերված օրինակում 

դա ակնհայտ է. ոչ միայն բառընտրության վարպետությունը, այլև 

հատուկ հնչերանգը բառերը վերածել են հուզականորեն հարուստ, 

գեղագիտորեն կատարյալ նախադասությունների, որոնց ծնած հույզերը 

նաև հոգի են կրթում, ճաշակ դաստիարակում և սրտերը լցնում 

շնորհակալությամբ, որ իրենց զգացածը ներկայացված է, այն էլ 

ինչպե՜ս… Չենք կարող չհիշատակել Ռ. Իշխանյանի կարծիքը՝ 

արտահայտված Վ. Տերյանի «Մթնշաղի անուրջներում» անդեմ 

նախադասությունների գործածությանն անդրադառնալիս: Նա նշում է, 

որ դրանց «զգալի քանակը հիմնականում երկու հանգամանքով է 

բացատրվում՝ ա/ սեղմ խոսք ստեղծելու ձգտումով, բ/ ավելի շատ 

զգացմունք և տրամադրություն, ի հաշիվ դատողությունների, 

արտահայտելու հակումով» [3, էջ 342]: Լեզվաբանն իրավացիորեն նշում 

է, որ  «հատկապես անվանական անդեմ նախադասությունները նաև 

անսովորության տարր ունեն և դրանով բանաստեղծականություն են 

հաղորդում խոսքին» [3, էջ 342]:  

Սակայն դիմենք Ս. Գյուլբուդաղյանին. նա նշում է, որ անվանական 

անդեմ նախադասությունները նաև «անվանում են որոշակի 

առարկաներ կամ երևույթներ և հաստատում խոսելու պահին նրանց 

գոյությունը» [1, էջ 143]:  

Կհամոզվենք՝ վկայակոչելով համապատասխան օրինակներ Համո 

Սահյանի քնարից, ինչպես՝ «Լորագետը… Փոքրիկ մի գետ, Փոքրիկ մի 

գետ՝ խենթ ու խոնարհ…» [9, էջ 169]: Բանատողում կենդանացած է 

հայրենի Լորագետը, պատկերն էլ նախադասություն է դարձել միայն 

խոսքային միջավայրում, իսկ փոքրիկ գետին տրված հետադաս մակդիր-

լրացմամբ բնութագրումը բաց է անում քնքշագին հույզի վարակիչ մի 

աշխարհ: Հայրենի եզերքի հանդեպ սերն ու կարոտը թերևս հակադիր 

բառերի մեջ դրսևորվում են գերազանցորեն՝ և՛ խենթ, և՛ խոնարհ… 

Բնանկարի և հոգեկան ապրումների զուգորդումները անափ 

կարոտ են ծնում, ազնվացնում մարդուն: Ահա. «Թելիկ-մելիկ առու, 

Ուլունք-ուլունք մասուր. Այցելության գալու Անրջանքներ լազուր»         

[9, էջ 87]: Երկկազմ նախադասությամբ ցանկացած փոխարինում 

կսահմանափակեր անրջանքի եզերքը: Փոխաբերացված բառերը, 

հայրենական եզերքը բանաստեղծորեն ընկալելու և նախանձելի 

շնորհով պատկերագրելու վարպետությունը  իրական-անիրականի 

համատեղ կախարդանքը անրջանքները կապույտ են ներկում: Նման 

պատկեր-միակազմ նախադասություններով առլեցուն է Սահյանի 
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քնարերգությունը: Հաճախ ամբողջական բանաստեղծություններ 

կազմված են միակազմ անդեմ նախադասություններից, որոնք 

ընդամենը մի քանի բառերի շարոց են, այն էլ ոչ ինքնին գեղագիտական 

արժեքով օժտված բառերի, սակայն բանաստեղծական խոսքի 

կատարյալ նմուշներ են անսովոր շարվածքով, զարմանալի սեղմությամբ 

և շատ ընդարձակ հուզական մթնոլորտով, ինչպես՝ «Ծմակն ի վար 

խոնավ խութեր, Խոնարհ խոտ, Մամուռի հոտ, սարսուռի հոտ, Սունկի 

հոտ… Մի բուռ հանգիստ պապիս մի բուռ Հողի մոտ, Մորմոքի հոտ, 

արցունքի հոտ, Խունկի հոտ» [9, էջ 111]:  Հաշված մի քանի բառով 

Սահյանը հայրենի եզերքի յուրահատուկ դիմագիծն է ստեղծել՝ իր 

բնորոշ գույներով ու բույրերով, վերհուշի սարսուռով, նախնյաց 

հիշատակով, այդ հիշատակով ավելի սրբացած հողի, մորմոք-արցունքի, 

խնկի բույրով, որոնց միանում է ծ-երից ծորացող մեղեդին հաջորդ 

պատկերում. «Բլրի կրծքին Ալեծածան՝ Ծիծեռնախոտ Ու թավարծի, 

Ծործորն ի վար Ծուլ-ծուլ փախչող Մոլորված ուլ մի քարայծի… Ծուռ 

պատանու Ոտքերի տակ Ծմակն ի վար Ծուռ մի կածան» [9, էջ 30]:  

Զուգադրենք բնօրրանին ձոնված երկու հատվածներ: Սահյանը 

գրում է. «Սարալանջեր որբևայրի, Հորդ ու վայրի սարալանջեր, 

Հոգնաշնորհ ու հոգնաշահ Իմ աշխարհի սարալանջեր» [9, էջ 81]: 

Ընթերցողը խորհելու շատ առիթ ունի «որբևայրի» մակդիրի առիթով, 

ապա՝ հորդ ու վայրի որակումները, որոնք, ինչպես պարզ երևում է, 

խոսքային հոմանիշներ են, հակադրում են սարալանջերի դրական 

հարիմաստները նախորդին, սակայն հաջորդող հոգնաշնորհ և 

հոգնաշահ նորակազմությունները վաստակած հոգնածության 

առաջացրած տպավորությամբ հպարտության և երջանկության հույզեր 

են ծնում, և ընդամենը մի քանի բառով վերակենդանացնում են 

լեռնաշխարհի և նրա բնակչի պատմությունը:  

Ապա Չարենցը. «Օ՜, իմ հեռու, կապուտաչյա սիրուհի, երկիր իմ 

որբ, արնաքամ ու ավերակ» [12, էջ 12]: Անէացող հայրենիքի առավել 

սիրելի դարձած պատկեր-կերպարը հարուցել է տագնապ, որ 

գիրկընդխառն է գեղեցկության գիտակցության հետ՝ կապուտաչյա 

սիրուհի, և հուզական մեծ լիցք է հաղորդում բանատողին. 

խորհրդապաշտական քնարերգության գեղարվեստական հնարանքը՝ 

կապույտը, բովանդակային առնչություններ է ձևավորում որբ, արնաքամ 

ու ավերակ հարիմաստների հետ:  

Նկատելի է մի ընդհանրություն անդեմ անվանական 

նախադասությունների գործածություններում. նրանցում հիմնականում 
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առկա է հակադրություն. եթե որպես գեղարվեստական միջոց 

ամբողջական դրսևորում էլ չունենա, ապա իմաստային հակադրույթ 

նկատելի է: Դրանով զորեղանում են ներկայացվող հույզն ու 

տրամադրությունը: Դիտարկենք ստորև բերվող օրինակը. «Օ, դո՛ւ, 

բարբարո՜ս, խելագա՜ր, ցավո՜տ, Երբեմն իմաստուն, երբեմն գազան, 

Աշխարհներ այրող կախարդական խո՜տ, Աշխարհներ շինող բախտի 

գավազա՜ն, - Դիվային ոգի՝ ճահիճների մոտ, Ոչնչի՜ մասին-աղոթք 

սրբազան…» [12, էջ 30]:  

Հակադրույթի իմաստային-ոճական դերը հատկապես նկատելի է 

դառնում բացականչական հնչերանգի միջոցով, որով ընթերցողը 

հաղորդակից է դառնում խոսքի նպատակադրմանը: Այդպես էլ ահա՝  

«Մահի՜, ոճիրի՜ Արնագո՜ւյն գիշեր» [12, էջ 232]: Նախադասության 

հնչերանգային այս տեսակին ընդհանրապես բնորոշ է հույզի 

շարունակելի լինելը, և մասնավորապես անվանական անդեմի 

պարագայում ծավալվում է ապրումների անընդգրկելիության 

զգացողությունը: Մեծ լոռեցու՝ ժողովրդական ասույթի վերածված խոսքը 

դրա վառ օրինակներից է. «Ետևը սու՜ր, առաջը ջու՜ր, Սու՜գ, վայնասու՜ն, 

իրարանցու՜մ…» [2, էջ 275]: Ոչ մի երկարաշուչ նկարագություն ավելի 

ծավալվող չէ, քան մի բառից կազմված նախադասությունը: 

Ազդեցությունը անհամեմատելի ուժգին է: Այդպես է նաև արձակում՝ քիչ 

տարբերությամբ: Բակունցը գրում է. «Ձյունաբերդ… Ձյունաբերդ…» կամ՝ 

«- Տղա լաո՜» [1, էջ 153, 146]:  

Մեծ Իսահակյանը այլ միջոցների շարքում գործածում է նաև 

հրամայական շեշտադրման հնչերանգը՝ ընդգծելու խոսքի նպատա-

կադրումը, ինչպես՝ «Արյու՛ն, արյու՛ն, Անհուն ցավեր. Սուրբ ման-

կիկնե՛ր, մեր մայր ու քույր Հրին, ջրին Ու սրի կուր, Կսկի՛ծ, կսկի՛ծ, 

Այսքան կսկի՛ծ, Ինչպե՞ս տանիմ Այսքան կսկի՛ծ…» [5, էջ 292]: Վերջին 

դիմավոր նախադասությամբ արտահայտված հարցումն ընդգծում է 

հայրենի տան հարուցած ցավն ու կսկիծը և վիճակի 

ողբերգականությունը: Գուրգեն Մահարուց մի օրինակ վկայակոչենք՝ 

որպես արձակի լեզվին ևս բնորոշ դրսևորում. «Արևե՛լք, դեպի արևե՛լք» 

[7, էջ 272]:  

Գեղարվեստական խոսքում անվանական անդեմ նախադա-

սություններ կազմվում են նաև ահա, ահավասիկ եղանակավորող 

բառերի ուղեկցությամբ: Նման կառույցներով հիմնականում լուծվում են 

խոսքի հակիրճության, քիչ միջոցներով ծավալուն բովանդակություն 

ապահովելու հարցեր, ստեղծվում են տեսանելի պատկերներ՝ ազդու, 
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անմոռաց: Դիմենք Հովհաննես Թումանյանին. «Բայց մինչև այնտեղ, 

սոսկալի՜ ուղի, Ահա բռնություն, պատիվ անարգած, Ահա հառաչանք, 

արտասուք աղի, ահա սև նախանձ և սեր սակարկած…» [2, էջ 14]: 

Բակունց՝ «Ահա մի արտ՝ քարե պատով» [1, էջ 144]: 

Ժխտական բնույթի անվանական միակազմ նախադասությունների 

հնչերանգն ավելի շատ իմաստի արտահայտմանն է ծառայում՝ 

ժխտմամբ ընդգծելով իրադրության բովանդակությունը և հեղինակի 

վերաբերմունքը դրա հանդեպ, ինչպես՝ «Ոչ տրտունջ, ոչ մրմունջ 

սգավոր…» [8, էջ 34] և այլն:  

Մաղթանքի, անեծքի, ողջույնի, հրաժեշտի, շնորհակալության, 

գնահատողական իմաստ ունեցող արտահայտությունները 

հիմնականում ձևավորվում են անվանական անդեմ նախադա-

սություններով, որոնցով ապահովվում են խոսքի հուզականությունը, 

անհրաժեշտ եղանակավորումը, որոնք խոսքի բանաստեղծականացման 

անհրաժեշտ միջոցներ են: Բերենք ասվածը հաստատող օրինակներ. 

«Ողջու՜յն ձեզ, ո՛վ ուրախ, ազատ, Անցած օրեր իմ մանկության» [2, էջ 20], 

«Վա՜յ կաքավիկ, Սև կաքավիկ… Վա՜յ քո ճուտին, Էն խորոտին, Վա՜յ 

սգավոր Իր մոր սրտին» [2, էջ117], նաև՝ «Խաղաղությո՜ւն ձեզ, մեր 

անբախտ պապեր…» [2, էջ9] և «Է՜, բարի գիշեր, անգին ընկերներ»         

[12, էջ 43]:  

Տրամախոսություններին հատուկ բառ-նախադասությունների 

գեղարվեստական նշանակությունը սեղմ խոսք կառուցելուն նպաստելն 

է, կրկնություններից ու ճապաղությունից զերծ պահելը, դինամիզմի և 

եղանակավորման ապահովումը, ինչպես, օրինակ, «-Որտեղի՞ց ես»,       

«-Սիբիրից» [12, էջ 189] և այլն: 

Խոսքի՝ մարդու մտավոր և հոգեկան աշխարհի վրա ունեցած 

բացառիկ ազդեցությունը գիտակցվել և արժևորվել է դեռևս հին 

աշխարհում, և մարդկության պատմության բոլոր ժամանակներում 

հայտնաբերվել են միջոցներ ու հնարներ այդ ներգործությունը 

զորեղացնելու համար: Առաջին հայացքից դերբայական անդեմ 

նախադասությունն ընդհանրապես այդպիսի գործառույթ չունի, և դա չէ 

այն համարժեք լեզվական միջոցը, որը պիտի արտացոլի հեղինակի 

մտքերի, զգացմունքների, զգացողությունների նրբերանգները: Դերբայը 

կդրսևորի՞ գնահատողական և հուզաարտահայտչական գործառույթներ: 

Պատասխանելու համար դիմենք Պ. Սևակին. «Ի՞նչ անել և ինչպե՞ս. 

Հա՞ստ մանել, թե՞ բարակ: /Լի օրվա երակին պատվաստել կիրակի՜, վեճ 

մղել ծովի՜ հետ, Ամաչել կրակի՜ց, Չուշանա՜լ, չշտապե՜լ/» [10, էջ 586]: 
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Ակնհայտ է, որ բառերը միավորվել են մեկ ընդհանուր գաղափարի 

շրջանակներում հեղինակային վերաբերմունքն արտահայտող 

հնչերանգներով: Հարցումները, հեգնական բացականչությունները 

վստահաբար ավելին են հաղորդում խոսքին, բացահայտում 

բովանդակային շերտեր, քան նկարագրությունները կանեին: Դա նկատի 

ունի ուսումնասիրողը, որ գրում է. «Հնչերանգով ենք իմանում, որ 

խոսողը հրամայում է, խնդրում է, երազում է, ցանկանում է որևէ բան»  

[1, էջ 126]:  

Հատկապես հրամայական անդեմ նախադասությունները կարճ են, 

առանձին դեպքերում՝ միայն բայից կազմված, երբեմն ուղեկցվում են 

մեկ-երկու լրացմամբ: Սա հասկանալի է. բազմաբառությունը մի տեսակ 

թուլացնում է հրամանի սաստկությունը: «Հայոց դանթեականը» 

պոեմում ցեղասպանի հրամանը ահեղ է, աղետալի. «… Եվ չդիմացավ 

հանճարին հայոց՝ Անճար մռնչաց՝ «Ջնջե՛լ հայ ազգին» [13, էջ 127]: 

Այդպիսին է նաև «թուրքօղլու»՝ հայ հոգևոր, մտավոր արժեքների 

հանդեպ ատելությունից ծնված հրամանը, որը չի դրսևորվում հրաման 

արտահայող բառով և ձևավորվում է ժխտական ձևով ու հարցման 

միջոցով, որոնցով կենդանագրվում է պատմության ողբերգակա-

նությունը. «Ինչպե՞ս չկտրել այն կոկորդը չար, Որ ցավից հանկարծ 

կարող է ճչալ…» [10, էջ 182]: Թուրքականությունը մերկացվում և 

ծաղրվում է հարցում արտահայտող բայական անդեմ նախա-

դասությամբ: Արձակ խոսքում էլ, անշուշտ, դրսևորունմեր կան, որոնք 

սևեռում են ընթերցողի ուշադրությունը, օրինակ՝ «Ինչի՞ն վերագրել» 

Մահարու հարցումը [7, էջ 272]: 

Նման դեպքերում բառերի, նախադասությունների առարկայական-

իմաստային բովանդակությունը զիջում է գեղարվեստական 

բովանդակությանը, որը ընդլայնվում է բառային միջավայրով, 

հնչերանգով, ոճական արժեքով: Խոսքի գեղագիտության այսպիսի 

զգացողությամբ մեր գրականության մեջ ստեղծվել են բայական անդեմ 

նախադասություններից կամզված գլուխգործոցներ [Տերյան, Չարենց և 

այլ]: 

«Քո՛ւյր, ղողանջի պես ճախրել ու գնալ, Հմայված ու հեզ-ճախրել ու 

գնալ… Երկնքից երկինք, իրիկվա մովում, Անմարմին, անտես-ճախրե՜լ 

ու գնա՜լ…» [11, էջ 103]: Սահմաններ չճանաչող բաղձանքը, 

իրականությունից հեռանալու, երկնային հեռուներում բնության նիրհող 

պահերին ապավինելու երազը, գործածված պատշաճ լեզվամիջոցները 

անանց գեղեցկության մթնոլորտ են ստեղծել և ընթերցողի հոգին նրան 
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ձուլելու տենչանքով պարուրել: Հավանաբար ինքնամոռաց ներշնչանքի 

նման մի պահի է Վարպետը գրել. «…Այս է գեղարվեստի ուժը. նա 

ապրեցնում է քեզ, հուզում, ազդում, զգացնում, ոգևորում» [4]: 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ОДНОСОСТАВНЫХ БЕЗЛИЧНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Хачатрян М. К.  

 

Хотя в основе дифференциации личных и безличных предложений 

лежат предикативность и интонация, в литературном языке безличные 

предложения имеют неоспоримую способность придавать художест-

венному языку особенные свойства и значения. Такие предложения, 

будучи различными по способу выражения (они делятся на именные и 

глагольные), в то же время имеют единую художественную ценность: они 

лаконично  и точно характеризуют  художественную речь, придают ей  

эмоциональность, необычность, экспрессивность и особую функциональ-

ную и содержательно-стилистическую ценность. 

Ключевые слова: личная форма глагола, предикативность, 

интонация, назывное предложение, безличное глагольное предложение, 

главный член, художественная ценность.  

 

THE POETIC VALUE OF ONE-MEMBER IMPERSONAL SENTENCES 

Khachatryan M. K.  

 

It is common knowledge that the predication and intonation are high 

markers that make differences of personal and impersonal sentences, yet  

impersonal sentences, as speech markers, are endowed with the undeniable 

purport of artistry. Sentences of this type, being different in the  form of their  

expression [nominal և verbal], however, have the same functions:  they make 

the speech brief  and to the point, and in case of elegant use, they solve the 

most important problems reserved for the artistic word, providing  emotions 

and transmitting  poetic value to the speech.  

Keywords: finite form, predicativeness, intonation, nominal sentence, 

impersonal verbal sentence, principal member, artistic value. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 8                                                                                           ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 

 

ՄԻ ՔԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՀԵԹՈՒՄ Բ ԹԱԳԱՎՈՐԻ ՈՏԱՆԱՎՈՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

Հայրապետյան Ա. Հ. 

 

Հեթում Բ արքան, լինելով վանական, հետաքրքրական 

հիշատակարան է թողել, որն առանձնանում է անհատական 

մտածողության դրսևորումներով:  Հիշատակարանը, լինելով չափածո 

ստեղծագործություն, նույնիսկ դասվել է պատմաքաղաքական 

վիպերգությունների շարքում՝ համեմատվելով Ներսես Շնորհալու 

Վիպերգության հետ: Վանական-արքայի երկը հիշարժան է և՛ 

լեզվաբանական, և՛ գրականագիտական տեսանկյուններից՝ 

բացահայտելով առանձին մտավորականների լեզվում վկայված 

առանձին լեզվական և գեղարվեստական յուրահատկությունները, որոնց 

ուսումնասիրության ու քննության վերաբերյալ մեր դիտարկումները 

ներկայացրել ենք  սույն հոդվածում: Լեզվի պատմության տեսանկյունից՝ 

կարևոր և արդիական է առանձին հեղինակների լեզվի  ուսում-

նասիրությունը, որը հնարավորություն  է տալիս ամբողջացնելու տվյալ 

ժամանակաշրջանի լեզվի լիարժեք պատկերը:   

Բանալի բառեր. Հեթում Բ, հիշատակարան, գրաբար, միջին 

հայերեն, լեզվի պատկերավորման միջոցներ, գրաբարյան ոճեր, 

բառիմաստ, քերականական ձևեր:  

 

Կիլիկիայի Հեթում Բ թագավորը (1289—1301թթ.), լինելով 

միջնադարի ամենաառեղծվածային կերպարներից մեկը, պարբերաբար 

հայտնվել է ուսումասիրողների ուշադրության կենտրոնում: 

Քննարկման նյութ են եղել թե՛ նրա քաղաքական, թե՛ մշակութային 

գործունեությունը:  

Հանրահայտ են նրա պատվերով գրված Աստվածաշունչ մատյանը 

և Ճաշոցը, որոնք իրենց ուրույն տեղն ունեն հայ մշակույթի 

պատմության մեջ՝ առանձնանալով մի շարք յուրահատկություններով: 
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Այսպես՝ «Հեթում Բ-ի գրչագիրը մեր սակավաթիվ այն հնագույն 

ձեռագիր Աստվածաշունչներից է, որոնք սկզբից մինչև վերջ ունեն 

գլուխների բաժանումներ՝ կատարված լատինական Վոլլգատայի 

հետևությամբ»   [3, էջ135] ։  

Հետաքրքրական են նաև Հեթում Բ. արքայի կենսագրական 

փաստերը, ապրած և կառավարած պատմաքաղքական 

ժամանակաշրջանը, անձնական ողբերգությունը.  «Հեթում Բ. թագավորն 

իր փաստացի կառավարման 18 տարիների ընթացքում վեց անգամ 

հրաժարվեց գահից՝ մտնելով վանք, և նույնքան անգամ էլ վերադարձավ 

արքունիք: Ի վերջո, նա ընդունեց կաթոլիկ դավանանք և, հարելով 

ֆրանցիսկյան միաբանությանը, լքեց պետության կառավարումը: 

Միաժամանակ նա երկրում գլխավորում էր լատինասերների հոսանքը՝ 

պահանջելով, որ հայերը նույնպես ընդունեն կաթոլիկություն» [3, էջ 138]:   

Այս ամենով հանդերձ՝ նա ստեղծագործել է և իր իսկ կողմից 

պատվիրած Աստվածաշունչ մատյանում իբրև հիշատակարան թողել է 

1295 թվականին գրված  Ոտանաւոր Բարեպաշտի Թագաւորին Հայոց 
Հեթմոյ հետաքրքական քերթվածը: «Զսոյն զայս յիշատակարան 

յատկապէս յօրինեալ եւ գրեալ է բարեպաշտ և ուսումնասէր թագաւորն 

Հայոց Հեթում Բ. ի վերջ Աստուածաշնչի միոյ ընտիր օրինակի զոր յԻւր ի 

վայելս գաղափարեալ է յընտրելագոյն օրինակէ Ստեփաննոս անուն 

ծերունի ոմն ի վերայ մագաղաթի, բոլորագիր, գեղանի գրչությամբ թուին 

Հայոց ՉԽԴ եւ ի փրկական՝ 1295…. ԱՒՐՀՆՈՒԹԻՒՆՆ ՈՐ ԿԱՐԴԱՅ, 

ԳՈՎՈՒԹԻՒՆ ՈՐ ԼՍԷ, ՓԱՌՔ ՏՈՒԱՒՂԻՆ, ԵՒ ՅԻՇԱՏԱԿ ԳՐՉԻՆ, 

ԱՄԵՆ, ԹՈՒԱԿ. ՉԽԴ. ԳՐԵՑԱՒ» [2, էջ 42]:  

Ի դեպ, հիշարժան է այն փաստը, որ «Արարատ» ամսագրի 

խմբագրությունը, նկատելով և կարևորելով հիշյալ քերթվածի՝ որպես 

ինքնուրույն ստեղծագործության արժեքը, առանձնացրել է 

Աստվածաշունչ մատյանից և առանձնաբար տպարգրել է՝ ընդգծելով 

հեղինակային յուրահատկությունը. «Յիշատակարանս այս թեպէտ 

քանիցս ընծայեալ է ի լոյս ի վերջ Աստուածաշնչոյ, այլ հարազատ 

բնագիր մանաւանդ եւ ինքնաձեռագիր օրինակն զոր ունիմք ի 

մատենադարանի Ս. Աթոռոյս առաքելական, իղձ մեծ ազդեաց մեզ 

հրատարակել միջոցաւ Արարատայ վայելս և ի յագուրդ 

հետաքրքրության բանասիրաց» [2, էջ 42]: Այս երկին անդրադարձել է 

նաև «Սիոն» ամսագրի խմբագրությունը՝ հրատարակելով այն ի շարս այլ 

հիշատակարանների և ամբողջությամբ քառատող բանաստեղծական 

տների տարբերակելով [7, էջ 174-176]: 
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Նշենք, որ «Արարատ» և «Սիոն» ամսագրերի ներկայացրած 

տարբերակներում կան որոշակի տարբերություններ, ինչպես՝ Բռով 

արտաքինք իմ պաճուճին/Սիոն/ Բըռով արտաքոյքս իմ պաճուճին 

/Արարատ/, Նաև յապայս գոլ յիշատակ /Սիոն/ Սա յապայս գոլ յիշատակ 

/Արարատ/, Զոր ի նախկի սկսեալ սկզբաց /Սիոն/ Զոր ի նախնի սկսեալ 

սկըզբաց /Արարատ/, որոնք, անշուշտ, պայմանավորված են 

գրչագրական աղբյուրների տարբերությամբ:    

Նկատենք, որ Հեթում Բ-ի հիշյալ ստեղծագործությունը, դասվելով 

պատմաքաղաքական վիպերգության շարքին, արժանացել է բարձր 

գնահատականի՝ համեմատվելով նույնիսկ Ներսես Շնորհալու 

«Վիպասանության» հետ. «Ներսես Շնորհալու «Վիպասանության» հետ 

նույնական կապ ունեն նաև Հեթում Բ թագավորի և Սմբատ 

Սպարապետի քերթվածները» [6, էջ 156-157]: Բարձր է գնահատվել նաև 

կիլիկյան արքայի բանաստեղծական ձիրքը. «Հեթում թագավորը 

օժտված մատենագիր է. ձևական հարցերում նա ինքնուրույն է, ճաշակ է 

դրսևորում, հրաժարվել է նույնահանգությունից, գրել զուգահեռ 

հանգերով: Այս հանգամանքը դրականաբար է ազդել որակին» [6, էջ 156-

157]: 

Այս ստեղծագործությունն ուշագրավ է և՛ որպես հիշատակարան, 

և՛ որպես ինքնուրույն երկ՝ չափածո գործ՝ գրված վանական-արքայի 

ձեռամբ: Ըստ էության՝ այն գրական ժանրերի համադրություն է՝ 

ինքնաբուխ անկեղծ շարադրանքով: Հեթում Բ-ն, ներկայացնելով իր 

տոհմի պատմությունը, խոսում է նաև տվյալ ժամանակաշրջանի, 

անձնական ապրումների, նույնիսկ Զատկի տոնին վերաբերող անհամա-

ձայնությունների մասին ապաշխարող վանականի և արքայի անունից՝ 

արտահայտելով հետաքրքրական և ինքնատիպ  աշխարհընկալումն ու 

զգացումը: Նարեկացիական ոգով շարադրանքն ամբողջովին տոգորված 

է ապաշխարող մարդու անկեղծությամբ՝ բացահայտելով 

իրականության իր ընկալումը՝ Հեթում անուամբ լոկ թագաւոր, Ներքոյ 
աղքատ եւ պարտաւոր, Քանզի կոչիմ իշխան հայոց, Բայց ես իշխիմ 
յախտից իմոց: Նուրբ հոգեբանական զգացողությունը, սակայն, տեղի է 

տալիս, երբ պետք է ներկայացնել թվական տվյալներ՝ 

հիշատարականներին բնորոշ չափազանց կարևոր հատկանիշ. Որոյ 

                                                   
 Բոլոր մեջբերումները վերցրել ենք «Սիոն» և «Արարատ» պարբերականներում առկա 

տարբերակները համեմատելով:  
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գրութիւնս աւարտեցաւ Մինչ մեր ամացս թիւ լցաւ, Եօթն հարիւ ընդ 
քառասնի, Եւ այլ չորից հայոց թուի:   

Գեղարվեստական խոսքին հատուկ պատկերավորությունը ևս 

դրսևորվում է ինքնատիպությամբ, օրինակ՝ իրենց տոհմը սկզբնավորող 

իշխանին համեմատում է Նոյի հոտ, ինչպես՝ Յայն հեղեղէ Ռուբէն 
զերծեալ, Որ ի Գագկայն զարմէ սերեալ, իբրու տապանն այն Նոյի, որ 
Էբաց զերկիրս այս մեր տոհմի:  Բանաստեղծական հետաքրքիր 

ընկալմամբ որդիներ ունենալու հանգամանքը արտահայտում է ծաղկել 

բառով, ինչպես՝ Ապայ Լեօնն պայազատեալ, Այն որ երեք որդւով 
ծաղկեալք, Քանզի Թորոս եւ Ստեֆանէ Ընդ Մլեհի ծնան ի նմանէ:  Կամ 

բազմազգ երկիրը համեմատում է ալեծուփ ծովի հետ, ինչպես՝ Ի 
բազմահոյլ ծփանս ալյաց Յորումն աշխարհ կայր յայլազգեաց… 

Գույների խտացմամբ նկարագրում է մայրաքաղաքի գրավումը. Եղեւ 
խաւար մեզ անհնարին, Անմխիթար սուգ ցաւագին, քանզի առին 
քաղաքն Արքայ, Եւ զբոլորսն որք ընդ նմա:  

Պատկերավորման միջոցներից առանձնանում են իրենց 

յուրահատկությամբ համեմատությունները, որոնք առավելագույնս են 

արտահայտում հեղինակի մտածողությունը և աշխարհընկալման 

ինքնատիպությունը, ինչպես՝ որպէս առիւծ մռնչելով, որպէս ճնճղուկք 
յորսոյ զերծաք և այլն: 

Հեղինակը հետաքրքրական պատկերներ է ստեղծել 

Աստվածաշնչում և առակներում առկա հանրահայտ իրողությունների 

ակնարկմամբ՝ միաժամանակ դրսևորելով նուրբ դիտողականություն, 

նոր տարբերակային ձևեր կազմելով, ինչպես՝ Եւ ըստ նեխեալ 
գերեզմանին, Բռովք արտաքինք իմ պաճուճին: Կամ հեղեղաւ ընկղմելոյ, 
Ճեղ ի ցամաք զձեռն իւր ձգելոյ: Հովիվն եդ զանձն ընդ ոչխարաց, 
մատնեալ զոսկերս իւր նշխարաց:  

Թեև ողջ ստեղծագործությունը գրաբարով է շարադրաված, սակայն 

հանդիպում են գրաբարին անծանոթ լեզվական իրողություններ, 

օրինակ՝ Ֆ հնչյունի կիրառումը՝ Ստեֆանէ, որը, եթե նկատի ունենանք 

ժամանակաշրջանը և Կիլիկիայում գործառվող հայերենի 

յուրահատկությունները, պետք է համարել բնականոն: Վկայվել են 

իմաստային նոր կիրառություններ, օրինակ՝ Զապէլ դշխոյ դուստր 
սորայ, Զուգեալ տիրեաց զկնի նորայ, Սա արքային Հեթմոյ լծեալ զԼեօնն 
արքայ հայրն իմ ծնեալ: Այս փոքրիկ հատվածում ուշագրավ են զուգեալ 

և լծեալ բառերը, որոնցից մեկը կիրառված է միջինհայերենյան՝ դառնալ 

[4, h. Ա, էջ 220] իմաստով, իսկ մյուսը գրաբարում հայտնի լծակցել՝ 
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ամուսնանալ [5, h. 1, էջ 889] բառի նմանությամբ գործածվել է հենց այդ 

իմաստով:   

Վկայվել է նաև գուն գործել հարադրությունը, որը տեսնում ենք 

միայն Արմատական բառարանում՝ իբրև առանձին անգործածական 

արմատ, որը հարադրվում է գործել, դնել բայերի հետ՝ կազմելով 

գրաբարյան ոճեր՝ գուն գործել, գուն դնել՝ փութալ, ջանալ, ջանք գործ 

դնել իմաստներով [1, հ. 1, էջ 592]. Բազում ամրոցս ըմբռելով, Եւ 
զքրիստոնեայս կոտորելով: Որ եւ յաշխարհ մեր արշավէր, Երիցս անգամ 
զայս գուն գործէր….   

Կիրառել է այլ գրաբարյան ոճեր ևս՝ դրսևորելով բանաստեղծական 

նուրբ ճաշակ, օրինակ՝ Որ վասն ազգիս մեր եւ երկրի, Զանձն իւր դնելով 
չոքաւ գերի:   Ի բաց թողուլ բաջաղէին, Չորեքտասան օրն ընտրէին: Իսկ 
մեք զուղիղն դատեցաք… 

Բանաստեղծական պատկերն ավելի տպավորիչ դարձնելու համար 

կիրառել է նաև առավելաբար միջին հայերենին բնորոշ շրջասույթ՝ ազգ 
նետողաց, որը դիտվում է իբրև մակդիր մոնղոլ –թաթարների, իբրև 

կռվաբարո և վարժ նետաձիգների (տե՛ս 4, հ. Բ, էջ 190): Զի յորս էաք մեք 
ապաստան՝ Ազգ նետողացն հեղգացան:  

Ինչ վերաբերում է քերականական ձևերի դրսևորմանը, ապա այս 

պարագայում ևս գերիշխում են գրաբարյան ձևերը. այսպես՝ 

ներգոյականի իմաստը հիմնականում արտահայտվել է նախդրային 

ձևերով, ինչպես՝ Ստացայ անկեալս ես չարաչար՝ Կամօք ի սուգ 
անմխիթար…  ի ծփանս ալյաց, կամ՝ Որպէս առիւծն մռնչելով, Զմեզ 
յորովայնս համարելով… սակայն վկայվել է միջին հայերենի համար 

նորակազմություն համարվող ներգոյականի –ում ձևույթով և ի նախդրով 

կամված տարբերակ. Օրհնեալ զնա ընդ Հօրն իւրում, Եւ ընդ Հոգւոյն 

իւրոյ սրբում, Միշտ եւ յաւէտ եւ յապառնում, Զերիսն ի մի բնութեան 

նոյնուն: Ընդ որում, օրինակից ակնհայտ է, որ ում հնչյունախումբը 

նպաստում է հանգավորման ձևավորմանը: 

 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СТИХЕ КОРОЛЯ ХЕТУМА II 

Айрапетян А. Г. 

 

Король Хетум II, будучи монахом, оставил интересную мемуарную 

запись, которая выделяется с точки зрения индивидуального мышления. 

Стихотворение, будучи поэтическим произведением, было даже 

классифицировано как историко-политический стих, по сравнению с 
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эпилогом Нерсеса Шнорали. Стихотворение монаха-короля интересно и՛ с 

лингвистической,  и՛ с литературной точек зрения; изучая языковые и 

художественные особенности стиха Хетума II, мы представили наши 

наблюдения в этой статье. С точки зрения на историю языка, важно и 

актуально изучение языков отдельных авторов, что и позволяет иметь 

полную картину о языке данного периода. 

Ключевые слова: Хетум II, диалект, грабар, Средневековый 

армянский язык, визуализация языка, древнеармянские стили, значение 

слова, грамматические формы. 

 

A FEW OBSERVATIONS ON THE RHYME OF HATHUM THE SECOND 

KING 

Hayrapetyan  A. H. 

 

Hathum the Second King, being a monk, wrote an interesting memoir, 

which stands out in its individual manifestations. The memorial is a verse and 

it is included in the series of historical-political poems and even compared 

with the poem of Nerses Shnorhali. And from linguistic and literary 

standpoint, this work is memorable, revealing the linguistic and artistic 

peculiarities of intellectuals whose observations we have presented and 

discussed in this article. From the point of view of language history, the study 

of the language of individual authors is important and relevant, enabling a 

complete picture of the language of that period. 

Keywords: Hetum II, dialect, Grabar, Middle Armenian, language 

visualization, Grabar styles, literal, grammatical forms. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 811.19                                                                           ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 

 

ԲԱՅԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԲԱՂԱԴՐԻՉՈՎ ԻՍԿԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԸ ԳՐԱԲԱՐՈՒՄ 

Վարդանյան Ա. Ա.  

 

Ներկա հոդվածում քննության ենք առել բայական հիմնաբաղադրիչ 

ունեցող իսկական բարդությունների ձևաբանական կաղապարները՝ 

հենվելով 5-րդ դարից մեզ ավանդված մատենագրության բառապաշարի 

վրա: Արձանագրվել են առավել հաճախադեպ մասնակաղապարները՝ 

համապատասխան խոսքիմասային արժեքով, տրվել է բաղադրիչների 

ներշարահյուսական հարաբերության ընդհանրական պատկեր: 

Բանալի բառեր. բայահիմք, բարդություն, կաղապար, խոսքի մաս, 

ածական, գոյական, կապակցելիություն, գործառական բեռնվածություն:  

  

Նախաբան: Լեզվի համակարգում ամենաշարժունը բառապաշարն 

է, բառաբարդումը՝ լեզվի բառային կազմի հարստացման գլխավոր 

ուղիներից մեկը: Լեզվաբանական գրականության մեջ բարդությունը 

սահմանվում է իբրև երկու և ավելի հիմնական ձևույթների կամ բառերի 

կցումով կամ հարադրությամբ կազմված բաղադրություն՝ մեկ 

ընդհանուր շեշտ ունեցող:  

Հայերենի բառակազմության առանձնահատկությունները քննվել 

են թե՛ լեզվի ամբողջական կառուցվածքը ներկայացնող, թե՛ բուն 

բառակազմությանը նվիրված ուսումնասիրություններում:  

Բառերի տրոհելիության ընկալումը նշմարելի է դեռևս վաղ 

քերականների գործերում [6, 8], սակայն, ինչպես նկատում է                     

Լ. Հովսեփյանը, «հայ քերականագիտության մեջ ընդունված սխեմայի 

համաձայն բառակազմության հարցերը քերականական ձեռնարկներում 

չեն առանձնացվել, այլ քննվել են յուրաքանչյուր խոսքի մասի 

նկարագրության հետ, ի թիվս դրանց ուղեկցող քերականական այլ 

հատկանիշների» [5, էջ 5]:  

2 0 1 9   № 2  
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Աշխարհաբարի քերականությունը ներկայացնող հեղինակներից 

առաջինը, որը, հիմնականում չկրկնելով իր նախորդներին, 

բառակազմական իրողությունները քննել է իբրև լեզվական համակարգի 

առանձին ու ինքնուրույն դրսևորումներ, եղել է Մ. Աբեղյանը [1]:  

Էդ. Աղայանը Մ. Աբեղյանի տեսության մեջ առավել անընդունելի է 

համարում այն, որ վերջինս «բարդություն» ընդհանուր անվանումով է 

կոչել ինչպես հարադրությունները՝ իրենց բոլոր տեսակներով, այնպես էլ 

բուն բարդությունները, ինչի հետևանքով մասնավորապես մթագնել են 

բաղադրյալ բառերի կառուցվածքային տարբերությունները: Նա 

«բարդություն» անվանում է միայն այն բառերը, որոնք ներկայացնում են 

երկու կամ ավելի հիմնական ձևույթների միավորում մեկ բառում, և 

մասնավորաբար իսկական բարդությունների բնորոշման հիմք է 

համարում նրանցում բաղադրական երկու հիմքի՝ սերող և բաղադրող 

հիմքերի պարտադիր առկայությունը [2, էջ 271]: Սերող հիմքը բառի այն 

մասն է, որին ավելանում է արմատ կամ ածանց, բաղադրող հիմքը՝ բառի 

այն մասը, որ ավելանում է սերող հիմքին: Հիմքերի հաջորդականության 

մեջ բաղադրող հիմքը միշտ վերջին բաղադրիչն է [4, էջ 15]: Հայերենին 

հատուկ իսկական բարդություններում բայահիմքը հանդես է գալիս 

գերազանցապես իբրև բաղադրող հիմք և արտահայտում հիմնական 

իմաստը [3, էջ 219]:  

Կաղապարների բազմազանության, ինչպես նաև այդ 

կաղապարների իրացման հնարավորությունների տեսակետից 

գրաբարը ներկայանում է բավական ճկուն բառակազմական 

հնարավորություններով: Ներկա հոդվածում անդրադարձել ենք 

բայահիմք վերջնաբաղադրիչով իսկական բարդությունների և նրանցում 

սերող հիմքերի կարգային բնութագրին: 

Գրաբարի բառակազմական համակարգի ամբողջական նկա-

րագրությունը տալիս է Լ. Հովսեփյանն իր «Գրաբարի բառա-

կազմությունը» աշխատության մեջ: 

Մենք, ունենալով մասնավոր նպատակ, այն է՝ ներկայացնել 

բայական բաղադրող հիմքով իսկական բարդությունների ձևաբանական 

կաղապարները, մի կողմ ենք թողել հիմք+ածանց հիմնակաղապարը: Մի 

կողմ ենք թողել նաև այն կազմությունները, որոնցում, թեև ունենք 

հիմքերի զուգորդություններ, սակայն առկա է նաև ածանց(ներ), ասել է 

թե՝ իսկական բարդության կազմում սերող հիմքի կարգային 

բնութագիրը տալիս հենվել ենք բացառապես առաջնային հիմքեր 

ունեցող կաղապարների վրա, հիմքեր, որոնք բառակազմական 
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տեսակետից հնարավոր չէ հատույթավորել: Դրանք են SjS, SS 

հիմնակաղապարները՝ իրենց բոլոր այն ենթակաղապարներով, 

որոնցում ունենք արմատի հնչյունափոխություն կամ քերականական այլ 

ձևավորում:  

Ուսումնասիրությունը հենվում է 5-րդ դարից մեզ ավանդված 

մատենագրության բառապաշարի վրա՝ քաղված «Նոր հայկազյան» 

բառարանից: Բառակազմական տարրերի կարգային և կառուցվածքային 

զուգորդելիությունը ներկայացնելիս, ըստ անհրաժեշտության, օգտվել 

ենք բառակազմագիտության մեջ ընդունված պայմանական նշաններից 

և նշանակումներից. S-սկզբնահիմք (հիմքի հնչյունափոխված կամ 

ձևավոր տարբերակ՝ S), a-ածանց, f-քերականական մասնիկ կամ 

թեքույթ, j-հոդակապ, c-շաղկապ, p-նախդիր, Գ-գոյական, Ա-ածական, 

Թ-թվական,  Դ-դերանուն, Բ-բայ, Մ-մակբայ, Ն-նախդիր, Շ-շաղկապ,    

Ձ-ձայնարկություն: 

Բարդության բաղադրիչների կարգային պատկանելության 

որոշումը հաճախ դժվարություններ է առաջ բերում՝ պայմանավորված 

անվանաբայական արմատական համանունությամբ, արմատների 

առանձին վկայված չլինելով կամ էլ կաղապարում ա՛յլ արժեք ձեռք 

բերած լինելով, տարբեր խոսքի մասերի՝ ձևաբանորեն տարբերակված 

չլինելով, խոսքիմասային փոխանցումներով և այլ իրողություններով: 

Նման դեպքերում, հետևելով Լ. Հովսեփյանին, առաջնորդվել ենք 

անմիջական սերող հիմքերի կարգային պատկանելությամբ, 

սկզբնահիմքերի շարահյուսական զուգերդելիությամբ (տե՛ս Ա+Բ 

կաղապարը) և բառակազմական իմաստով ու բաղադրիչների 

իմաստաքերականական հարաբերություններով [5, էջ 141]: 

Գրաբարում բայը լրացումներ ստանում էր գոյականով, մակբայով, 

դերբայներով, ածականով, դերանուններով [9, էջ 88]: Բնականաբար, 

իսկական բարդության կազմում էլ որպես գերադաս (իմա՛ վերջին) 

բաղադրիչ հանդես եկած բայահիմքը ստանալու է նշված խոսքի 

մասերով արտահայտված լրացումներ. իսկական բարդությունները 

ընդհանուր առմամբ հնարավոր է վերածել շարահյուսական 

կապակցությունների, ընդ որում՝ տվյալ խոսքի մասի 

կենսունակությունը իբրև բառակապակցության ստորադաս անդամ 

ուղիղ համեմատական է նրա կենսունակությանը որպես բարդության 

ստորադաս բաղադրիչ: 

Եվ այսպես, բացարձակ գերակշռությունը Գ+Բ մասնա-

կաղապարինն է: Առհասարակ, գոյականը և բայը բառակազմական 
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ակտիվության տեսակետից համապատասխանաբար առաջին և 

երկրորդ տեղերում են, գոյականը՝ իբրև առաջնաբաղադրիչ, բայը՝ իբրև 

վերջին բաղադրիչ՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ հայերենին 

հատուկ կազմություններում բարդության հիմնական իմաստը երկրորդ 

բաղադրիչն է արտահայտում:  

Հարկ է նշել, որ բարդությունը հիմնականում հոդակապավոր է՝ բա-

ղադրիչների ներշարահյուսական բազմազան հարաբերություններով՝ 

հաճախ խնդրային (ազգասէր, կարկտաբեր, քարածեծ, խորշակահար), 

նաև՝ պարագայական (անդնդաբնակ, երկնանձրեւ, ճակատագիր, 
երկրագնաց, գիշերամարտ, կանանցախօս): 

Ձևաբանական այս կաղապարով գերազանցապես ածականներ են 

կերտվում: Որպես արդյունք՝ ստացվող գոյականները նկատելիորեն 

սակավ են, ընդ որում՝ սրանք էլ հաճախ Ա/Գ տարարժեքություն ունեն, 

կամ էլ հետագայում է, որ գոյականացել են. լեռնակեաց, լուսակալ, 
լուսանցոյց, սպարակիր, խահամոք, խաչապաշտ, կողածին, խեցագործ, 
ղեկավար: Ինչպես իրավացիորեն նկատել է Լ. Հովսեփյանը, նման 

կազմություններն իբրև գերադաս բաղադրիչ ունեն հիմնականում 

«գործ», «կիր», «կալ», «վար» բայահիմքերը [5, էջ 151]:  

Ինչ վերաբերում է Ա+Բ կաղապարին, ապա այս կաղապարը 

իրացվում է միայն այն դեպքում, երբ առկա է նույնացում մի կողմից՝ 

ածականի և մակբայի, մյուս կողմից՝ ածականի և գոյականի, ասել է թե՝ 

ածականի համապատասխանաբար մակբայական և գոյականական 

կիրառություններ: Լ. Հովսեփյանը նշված դեպքում առաջին բաղադրիչի 

խոսքիմասային պատկանելությունը որոշելիս առաջնորդվում է մի 

սկզբունքով, որին հետևել ենք նաև մենք: Խոսքը վերաբերում է 

բաղադրիչների շարահյուսական զուգորդելիությանը [5, էջ 141]: Բայի 

հետ զուգորդելի են հիմնականում գոյականն ու մակբայը, հետևաբար 

ընդունվում են Գ+Բ և Մ+Բ կաղապարները՝ անկախ այն հանգամանքից, 

որ սերող հիմքը, առանձին վերցրած, ածական է: Այսինքն՝ 

գոյականաբար առնված ածականը համազոր է դառնում գոյականին, 

մակբայական կիրառությամբը՝ մակբային: Չանտեսելով այն 

հանգամանքը, որ բայահիմքին լրացնող ածականը ոչ քիչ դեպքերում 

կարելի է ընկալել թե՛ գոյականական, թե՛ մակբայական կիրառությամբ, 

ինչպես՝ փափկասուն՝ սնեալ ի փափկութեան կամ փափուկ, բարեբոյս՝ 
բարիս բուսուցանող կամ բարւոք բուսեալ ևն՝ նշենք, որ ածականի 

մակբայական կիրառությունն առավել հաճախադեպ է. ամրագործ, 
դանդաղամած, բարեխնամ, թիւրաշունչ, լռանիստ: Բերենք օրինակներ 
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նաև բայահիմքին լրացնող ածականի գոյականական կիրառության. 

բարեգործ, կանաչազգեաց, ճշմարտատեաց, չարալից, առաքինասէր: 
Առաջին դեպքում բաղադրությունն ամբողջությամբ, կարելի է ասել, 

բացառապես ածական է. եզակի օրինակներում, ըստ ՆՀԲ-ի տվյալների, 

ունենք Ա/Գ խոսքիմասային տարարժեքություն. ճարտարախօս, 
խակակութ, երկրորդ դեպքում՝ գերազանցապես ածական (տե՛ս վերը 

բերված օրինակները), ավելի քիչ՝ Ա/Գ տարարժեք բառ. հնագիր, 
օտարածին: Նշենք նաև, որ մակբայաբար գործածված ածականը, 

պայմանավորված բայիմաստով, դրսևորում է պարագայական 

հարաբերություն, գոյականաբար առնված ածականը՝ խնդրային: Վերջին 

դեպքում հիմնաբաղադրիչը գլխավորապես ներգործական սեռի 

ներգործական բայ է: 

Մ+Բ կաղապարը նկատելիորեն կենսունակ է: Այս 

մասնակաղապարում առավել հաճախադեպը «դեռ» (դեռաբոյս, 
դեռամուտ), «հանապազ» (հանապազագնաց, հանապազատես), «միշտ» 

(մշտադատ, մշտակոխ), «յար» (յարաբաց, յարաբուղխ), «վեր» (վերընթաց, 
վերահայեաց) առաջնաբաղադրիչներն են: Բարդության կազմում 

բաղադրիչների հարաբերությունը, բնական է, պարագայական է, 

կառույցը՝ հատկանշային իմաստով: 

Ի դեպ, գոյական+բայահիմք և մակբայ կամ մակբայական 

կիրառությամբ ածական+բայահիմք կաղապարները մեծ ընդ-

գրկունություն ունեն նաև ժամանակակից հայերենում [7, էջ 224]: 

Դ+Բ կաղապարը ձևավորում է բաղադրիչների խնդրային 

հարաբերությամբ ածականներ (բաղադրիչների պարագայական 

հարաբերության եզակի օրինակ է արձանագրվել, այն է՝ ուրկայ): Իբրև 

առաջնաբաղադրիչ խիստ կենսունակ են «ամեն» (ամենասէր, 
ամենատար), «այլ» (այլաշարժ, այլափոխ), «բոլոր» (բոլորակատար, 
բոլորաբնակ), «ինքն» (ինքնագիւտ, ինքնախաղաց) և «նոյն» (նոյնագոյ, 
նոյնահաս) դերանունները:  

Նկատենք, որ այլ դերանուններ այս կաղապարում հանդես են 

գալիս քերականական՝ ուղղականից տարբեր ձևավորմամբ (կա-

ղապարում՝ Sf). իմածին, իւրադիր, քոյինատուր, իւրեանցակուռ, 
միմեանսասէր/միմեանցասէր: 

Բ+Բ կաղապարը գործառական քիչ բեռնվածություն ունի, առավել 

քիչ են կազմությունները, որոնցում բաղադրիչների հարաբերությունը 

ստորադասական է: Բերենք մի քանի օրինակ. աշխատասէր, 
ճախրահոս, վնասատեաց, մուրագիտ, թակարդապատիր: Նշենք, որ այս 
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մասնակաղապարում իբրև հիմքային բաղադրիչ հանդիպում է 

հիմնականում «սէր» բայահիմքը՝ արտահայտված մաքուր լիաձայն 

բայարմատով. դարձասէր, ընթերցասէր ևն:  

Թ+Բ կաղապարը սակավ հանդիպող է, բարդությունը կրկին 

ածականական արժեք ունի (գոյականացած եզակի օրինակներ են 

վկայվել, ինչպես՝ միակեաց-ճգնավոր, երկակտուր-տրամագիծ). 

բիւրաբեր, երկաբնակ, եօթնատես, հարիւրաժողով, միածին, քառահոլով: 
Նշենք, որ բաղադրիչների հարաբերությունն առավելաբար խնդրային է: 

  Եզրահանգում: Փաստական նյութի ուսումնասիրությամբ 

հանգեցինք եզրակացության, որ բայական հիմքերը ներկայանում են 

ճկուն բառակազմական հնարավորություններով: Իսկական բարդության 

կազմում հանդես գալով որպես գերադաս բաղադրիչ՝ զուգորդվում են 

տարբեր խոսքի մասերի հետ: Նվազող հաճախականությամբ՝ 

գործառական մեծ բեռնվածություն ունեն Գ+Բ և Մ+Բ 

մասնակաղապարները: Բայահիմքի և այլ խոսքի մասերի 

զուգորդումներից առաջին հերթին ածականներ են կերտվում, քանի որ 

այդպիսիք նախ հատկանշային հարաբերություն են արտահայտում՝ 

հանդես գալով կա՛մ ենթակայական, կա՛մ հարակատար դերբայի 

արտահայտած իմաստով: Բացի այն, որ որպես արդյունք ստացվող 

գոյականները նկատելիորեն սակավ են, վերջիններս էլ հաճախ Ա/Գ 

տարարժեքություն ունեն: Այսինքն՝ բացարձակ գերակշռությամբ գործ 

ունենք ածականի խոսքիմասային արժեքով փոխկաղապարային 

կազմությունների հետ, երբ բարդության և նրա հիմնաբաղադրիչի 

խոսքիմասային արժեքները չեն նույնանում: 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЛОЖНОСТЕЙ С 

ГЛАГОЛЬНОЙ (ВЕРБАЛЬНОЙ) СОСТАВЛЯЮЩЕЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ 

АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК) 

Варданян А. А. 
 

Глагольные основы играют важную роль в процессе 

словообразования. В настоящей статье нами рассмотрены 

морфологические закономерности сложностей с глагольной (вербальной) 

составляющей. Исследование основано на лексике произведений 

литературы пятого века, взятой нами из Нового словаря Айказяна.  

Ключевые слова: глагольная основа, сложения, модель, часть речи, 

прилагательное, существительное, сочетаемость, функциональная 

нагрузка. 
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MORPHOLOGICAL PATTERNS OF COMPLEXITIES WITH A VERBAL 

COMPONENT IN GRABAR 

Vardanyan A. A. 
 

In the current article we have examined morphological patterns of real 

complexities with a verbal main component in Grabar (classical Armenian). 

The studies, based on the vocabulary, come down to us from our manuscripts. 

The words were taken from New Haigazian dictionary.  

Keywords: verbal stem, complication, pattern, part of speech, adjective, 

noun, compatibility, functional tension. 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Աբեղյան Մ. Խ. Երկեր: Հատոր Զ: Երևան: ԵՊՀ հրատարակչություն: 

2016: 852 էջ: 

2. Աղայան Է. Բ. Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն: Երևան: 

ԵՊՀ հրատարակչություն: 1984: 370 էջ: 

3. Առաքելյան Վ. Դ. Հինգերորդ դարի հայ թարգմանական 

գրականության լեզուն և ոճը: Երևան: Հայկական ՍՍՀ ԳԱ 

հրատարակչություն: 1984: 229 էջ: 

4. Խաչատրյան Լ. Մ. Բառակազմական և ձևաբանական 

կաղապարները ժամանակակից հայերենում: Երևան: «Զանգակ-97» 

հրատարակչություն: 2011: 272 էջ: 

5. Հովսեփյան Լ. Ս. Գրաբարի բառակազմությունը: Երևան: 

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն: 1987: 375 էջ: 

6. Ջահուկյան Գ. Բ. Գրաբարի քերականության պատմություն: 

Երևան: ԵՊՀ հրատարակչություն: 1974: 557 էջ: 

7. Ջահուկյան Գ. Բ. Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն 

և բառակազմություն: Երևան: Հայկական ԽՍՀ ԳԱ 

հրատարակչություն: 1989: 319 էջ: 

8.  Ջահուկյան Գ. Բ. Քերականական և ուղղագրական 

աշխատությունները հին և միջնադարյան Հայաստանում: Երևան: 

ԵՊՀ հրատարակչություն: 1954: 396 էջ: 

9. Քոսյան Վ. Ա. Գրաբարի բառակապակցությունները: Երևան: 

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն: 1980: 279 էջ: 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Վարդանյան Ա. Ա. - ասպիրանտ 
Շիրակի պետական համալսարան 

Էլ.փոստ՝ anneta.anna.vardanyan@mail.ru                              Տրվել է խմբագրություն 15.10.2019 

mailto:anneta.anna.vardanyan@mail.ru


95 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 811.19                                                                              ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 

 

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՃԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ        

ԳՐ. ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ «ՄԱՏՅԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅԱՆ» ՊՈԵՄՈՒՄ 

Գրքիկյան Լ. Հ.  

 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են նարեկացիական նորաբա-

նությունների դերը պատկերավորման միջոցներում և դրանց ոճական 

արժեքը: «Մատյան ողբերգության» պոեմի լեզվում պատկերավորման 

միջոցները բանաստեղծի ոճը հատկանշող լեզվական միավորներ են, 

որոնք ծառայում են գեղարվեստական որոշակի խնդիրների լուծմանը: 

Նարեկացու բառապաշարի նորաբանությունների ուսումնասիրման 

չափանիշը ոչ միայն դրանց կազմության ճշտությունն է, այլև 

բառապաշարում ունեցած գեղարվեստական-ոճական գործառության և 

արժեքի գնահատումը: 

Բանալի բառեր. Նարեկացի, նորաբանություն, մակդիր, 

հակադրություն, չափազանցություն, օքսիմորոն, լեզվաոճական, 

պատկերավորման միջոց, համեմատություն: 

 

  Եւ թէպէտ վախճան ընկալայց իբր զմահացու,  

        Այլ յարակայութեամբ բանի այսր սոփերի 

        Գրեցա՛յց կենդանի: (Բան ՁԸ, (բ) 512) 

 

Ու թեպետ որպես մի մահկանացու՝ պիտի վախճանվեմ, Բայց այս 

մատյանի հարակայությամբ կմնամ անմահ: (Բան ՁԸ, (բ) 527) 

Այս մատյանի «հավիտենական արյուն» լինելու գաղտնիքներից 

մեկն էլ լեզուն է: 

Արիստոտելը հայտնի «Պոետիկայում» գրում է. «…Պոետը 

պատմաբանից տարբերվում է նրանով, որ մեկը պատմում է իրապես 

կատարվածի, իսկ մյուսը՝ ամեն հնարավորի մասին: 

Դրա համար էլ պոեզիան պատմությունից ավելի փիլիսոփայական 

է և խոր…» [2]: Այս տրամաբանությունից ելնելով ենք անդրադառնում 

2 0 1 9   № 2  



96 

 

Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմի լեզվի քննությանը 

հեղինակային նորաբանությունների ոճական կիրառության առումով՝ 

նկատի առնելով այս «հրաշակերտի» առանձնահատկությունը: Այն 

միայն գեղարվեստական երկ չէ, և նրա մյուս արժանիքներն ու 

առանձնահատկությունները գումարվում են գեղարվեստական 

յուրահատկություններին՝ ի մի բերելով գեղարվեստական 

գրականության և պատմության փիլիսոփայությունը: Եվ այս հարցում 

անգնահատելի է պատկերավոր խոսքի դերը: 

Եթե գրողի լեզվի, առհասարակ գեղարվեստական լեզվի հիմնական 

յուրահատկություններից մեկը, եթե ոչ ամենահիմնականը, 

անհատականությունն է, ապա այն սկիզբ է առնում հենց բառերի 

գործածությունից, պատկերների ստեղծումից: Լեզուն ունի պատկեր 

ստեղծելու բազմաթիվ միջոցներ: «Պատկերի ստեղծման հիմքում ընկած 

է առարկայի, գործողության, հատկության անմիջական, ուղղակի 

անվանման փոխարեն կողմնակի, ոչ անմիջական միջոցների, 

անվանումների օգագործումը», - իրավացիորեն նկատում է լեզվաբանը 

[3]:  

Հայտնի է, որ պատկերավորությունը գեղարվեստական խոսքի, 

մասնավորապես՝ բանաստեղծական խոսքի ամենաբնորոշ կողմն է, 

գեղարվեստական լեզվի հիմնական առանձնահատկությունը: Գրողը 

խոսում-պատմում է պատկերներով, և այս հիմքի վրա ստեղծվում է 

պատկերավորման միջոցների մի ամբողջական համակարգ, որ մյուս 

ոճերին բնորոշ չէ կամ քիչ է բնորոշ: Պատկերավորության միջոցների 

ճաշակով ընտրությունը, վարպետ գործածությունը գրողի խոսքը 

դարձնում են գեղեցիկ, հուզական, ազդեցիկ, նպատակասլաց: 

Կատարյալ պատկերներ ստեղծելու համար անհրաժեշտ են վառ 

երևակայություն, ինքնատիպ լեզվազգացողություն: Մեզ հետաքրքրեց   

Հ. Հարությունյանի ուշագրավ վերլուծությունը Մարկեսի վկայության 

վերաբերյալ. «Պատկերը: Հիմքում միշտ կա մի պատկեր…Պետք է ասեմ, 

որ պատկերների մի հսկայական շտեմարան ունեմ, որոնք սկսել են, 

այսպես ասած, իմաստավորվել ու թանձրանալ…», և ապա 

եզրակացնում, «թե պոեզիան պատկերավոր մտածողություն է» [3]: Այս 

բնութագրումը միանգամայն բնորոշ է Նարեկացու գեղարվեստական 

խոսքին: 

Այո՛, «Նարեկը» լեզվական բարձր արվեստով, ոճերի 

բազմազանությամբ, իրականությունը տեսնելու նարեկացիական 

եղանակով, գույնով, ձայնով, արտահայտչական նոր ձևերի ու 
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պատկերավորման միջոցների թարմությամբ արժևորվող գեղար-

վեստական երկ է: Գևորգ Ջահուկյանի գրքում կարդում ենք, որ դեռևս 

հնդեվրոպական շրջանում լեզվի բառապաշարը տարբերակված է եղել, 

նաև հարուստ՝ պատկերավորման միջոցներով [4], հետևաբար հարցը 

գալիս է պատմությունից: Նաև նշենք, որ 5-րդ դարում առաջին անգամ 

կատարվել է ոճաբանական դասակարգում, որի ներքին 

բովանդակությունը Հր. Աճառյանը համարում է լեզվի ճոխությունը, 

ասելիքի կանոնավորությունը, հոմանիշների առատությունը, 

քերականական կանոնների միօրինակությունը, դարձվածքների 

վայելչությունը և այլն:  

Այս համատեքստում էլ առանձնանում են հատկապես լեզվի 

բառապաշարի մեջ անընդհատ ստեղծվող նոր բառերը, որոնք լեզվի 

զարգացման տվյալ փուլում  կոչվում են նորաբանություններ: Գիտենք, 

որ նոր բառերի ու իմաստների առաջացումը կատարվում է երկու 

եղանակով՝ բառային և իմաստային: Նոր բառեր կազմելու հայերենի 

գրեթե անսպառ հնարավորությունները առանձին կենսունակությամբ 

դրսևորվել են հայ հին ու նոր շրջանի գեղարվեստական գրականության 

մեջ: Անհատական նորաբանությունները մեծ հետաքրքրություն են 

ներկայացնում լեզվաոճական քննության առումով և առավելագույնս են 

արտահայտում հեղինակային աշխարհազգացողությունը, 

աշխարհընկալումն ու ճանաչումը, նաև վերաբերմունքն այդ ամենի 

հանդեպ: 

Տվյալ դեպքում խոսքը Նարեկացու կերտած բառերին է 

վերաբերում, որոնք առանձնացված և մատնանշված են Վարագ 

Առաքելյանի՝ Գր. Նարեկացու լեզվին ու ոճին նվիրված աշխատության 

մեջ [1]: Ըստ հեղինակի, որը նշում է, որ Նարեկացին 700-750 նոր բառ է 

կերտել, դրանց նորակազմություն լինելը հաստատված է «Հայկազյան 

բառարանի» տվյալներով: Մենք օգտվել ենք լեզվաբանի տվյալներից՝ 

ելնելով մեր նպատակից՝ անդրադառնալ այդ բառերի ոճական դերին, 

քանի որ հեղինակը բանաստեղծի կերտած բառերի աննախադեպ 

առատությունը բացատրում է ոճական շարժառիթով: 

Նարեկացու բանաստեղծական լեզվի հարստությունն են կազմում 

դիպուկ մակդիրները, որ լեզվի պատկերավորության կարևոր 

գործոններից են: Ինչպես հայտնի է, մակդիրը ոճական այնպիսի հնարք 

է, որի միջոցով տրվում է առարկայի, երևույթի կամ գործողության ոչ թե 

հիմնական ու բնորոշ հատկանիշը, այլ նրա գեղագիտական 

բնութագրությունը՝ զուգորդված հեղինակի կամային-վերաբերական 
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նրբերանգներով: Մակդիրը բնորոշում է առարկան կամ գործողությունը 

և նրանցում ընդգծում է ինչ-որ էական հատկություն, որակ: Մակդիրի 

ոճական դերը նրա գեղարվեստական արտահայտչականությունն է: Այլ 

բնորոշմամբ՝ «մակդիրը առարկան կամ երևույթը գեղագիտորոն 

բնութագրող որոշիչ  է, որի հիմքում ընկած է փոխաբերական իմաստ» 

[5]: Սա ճշմարիտ է, սակայն դիտարկենք գործածություններ, որոնցում 

բացահայտվում է մեծի բառակերտության դրդապատճառը՝ ոճաստեղծ 

դերը, ինչպես՝ 
 

Այլ հոտոտեսցի՛ս, հայեսցի՛ս, գթած, 

Քան ի պատարագն բոլորապտուղ, 
Մատուցեալ ծխոյն բարդութեան: 

Ընկա՛լ զսակաւամասնեայ յաւդուածս բանից 

Քեզ ի հաճութիւն և մի՛ ի բարկութիւն: (Բան Ա, 7) 
 

Աշխարհաբարյան հատվածում ևս բառի տարողունակությունը 

խիստ զգալի է: 
 

Սակայն կնայես նրան, ո՜վ գթած, 

Ու կհոտոտես ավելի սիրով, 

Քան պատարագն այն բոլորանվեր, 
Որ մատուցվում էր ծխով թանձրաբարդ…(Բան Ա, 5-6) 
 

Նկատենք, որ բոլորապտուղ նորակերտը բովանդակային 

առումով խիստ տարողունակ է: Դա պահպանվում է նաև 

թարգմանական տարբերակում: 
 

 Գրգեալ տրտնջող, փափկացեալ փախստական, 

Սեղանանենգ սարտուցեալ, անպատասխանի վնասապարտ, 

Քաղցրասնոյց հայհոյիչ, զաւակ հայրատեաց, 

Կտակարանացն մատնիչ, Մովսեսի չարախաւս 

Տմարդի յղփացեալ, բազմավրէպ հանճարեղ: (Բան ԽԸ (բ) 269-270) 
 

Առանձնապես հետաքրքրական է օրինակը, որտեղ օգտագործված 

քաղցրասնոյց մակդիրը նաև դիտվում է որպես օքսիմորոն՝ 

շարակցվելով հայհոյիչ բառին: Իսկ սեղանանենգ բառը կարող է 

փոխարինել մի ողջ նկարագրության: 

Ոճական հնարքների կուտակումը առավել արտահայտիչ է 

դարձնում խոսքը և բնավ չի ծանրաբեռնում: Մակդիրների իմաստը 

շեշտվում է նաև հակադրությամբ՝ արջնատես ագռաւ և սպիտականիշ 

աղաւնի (Բան ԼԱ (դ), 183): 
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Վերոհիշյալ օրինակներում արջնատես և սպիտականիշ 

նորաբանությունները ոչ միայն նկարագրում են ագռավի և աղավնու 

փետրավորումը, այլև բնութագրում են նրանց. ագռավը արջնատես է 

(մութ), այսինքն՝ չար, իսկ աղավնին՝ սպիտականիշ, այսինքն՝ բարի: 

Լեզվի խնայողության օրենքով՝ Նարեկացին մի քանի բառով 

իմաստային-բովանդակային ծավալուն հարցեր է լուծում: Նարեկացու 

գեղարվեստական խոսքի կարևոր միջոցներից մեկն էլ 

համեմատությունն է: «Համեմատությունը ոճական դարձույթ է, որը 

երկու առարկաների կամ երևույթների համադրման միջոցով մեկը 

բնորոշում է մյուսի օգնությամբ՝ նրանց նմանության կամ տարբերության 

հիման վրա» [5]: 

 Նարեկացու պոեմի լեզվում համեմատությունների կազմությանը 

գործուն մասնակցություն են ունենում հեղինակային նորաբա-

նությունները: Համեմատությունը խոսքին պատկերավորություն 

հաղորդում է, եթե թարմ է, նոր է, ուշագրավ, ինչպես՝ 
 

…Վասն որոյ, ընդ առաջանումն միշտ փաղաքշեալ, 

Հանապազ խնդայ սատանայ, 

Իսկ երկրորդաւն, ըստ նմանութեան լափլիզող, 

դժոխորովայն գազանի, 
Իբր կերակրով՝ արեամբ պարարի: (Բան Ժ(ա), 56-57) 
 

Այս օրինակում ներկայացվում է չարը՝ սատանան. այն 

դժոխորովայն գազան է, որը հագենում է արյամբ՝ իբրև կերակուր: 

Դժոխորովայն նորակերտը բովանդակային-ոճական առումով ոչ միայն 

նոր, այլև շատ տարողունակ և պատկերավոր է, իսկ համեմատության 

կազմում նրա առաջացրած վերաբերմունքը պարզապես անզուգական է, 

ազդու, տպավորիչ: 

Նարեկացու պոեմում չափազանցությունը և նվազաբանությունը 

լայն գործածություն չունեն, բայց քիչ կիրառությունների դեպքում էլ 

դրանք հանդես են գալիս որպես տրամադրություններ ու ապրումներ 

անդրադարձնող ոճական կարևոր հնարքներ: Չափազանցության 

ամենադիպուկ տեսակը դեռևս սահմանազանցումն է (գրոտեսկ): 

Հայտնի է, որ ոճական այս հնարքը չափազանցության ծայրահեղ 

աստիճանն է: Ահա Նարեկացու՝ մեծ երևակայությամբ և 

չափազանցական թռիչքով ստեղծած հատվածը, որի մեջ նորակերտ 

բառը խիստ բնորոշ արժեք ունի: 
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Եւ արդ, զի՞նչ արժանաւոր ըստ քեզ 

բամբասանս շարագրեցից 

Ի կտակ մաղթանաց մատենի 

այսր ողբերգութեան, 

Ո՛վ անձն իմ թշուառ, ամենապատկառ 

Եւ առ պատասխանիս բանից անբարբառ, 

Անպիտան Աստուծոյ եւ 

Սրբոցն մասնակցութեան: (Բան Թ (ա), 51) 
 

Վ. Գևորգյանը թարգմանում է իսպառ-անպատկառ: 

Նարեկացու խոսքը հարուստ է նաև հակադրություններով: 

Գիտենք, որ հակադրությունը իմաստով հակադիր բառերի կամ 

արտահայտությունների զուգորդմամբ ստեղծվող ոճական 

բանադարձում է [5]: Գեղարվեսատական խոսքի այս միջոցը 

Նարեկացին օգտագործում է ամենալայն չափերով: Բարդ հոգեկան 

վերելքներն ու փլվածքները, դառնագին իրականության և իր ձգտման 

տարբերությունները բանաստեղծն արտահայտել է այնպիսի 

հակադրություններով, որոնք իրականության երևույթները բացահայ-

տում են իրենց բոլոր նրբություններով, թանձրությամբ. դրանք 

միաժամանակ հուզիչ են, վարակիչ իրենց հարուցած ողբերգական 

ապրումներով: 

Դա հասկանալի է, քանի որ հակադրության միջոցով 

ներկայացվում են հակադիր առարկաներ, երևույթներ, հատկանիշներ, 

հոգեվիճակներ՝ ուժեղացնելով և ավելի ցայտուն դարձնելով դրանք: 

Ահա ամենաազդեցիկ հակադրություններից մեկը ընդհանրապես 

գրականությունների պատմության մեջ: 
 

Ըմպանակք երկու յերկոսին ձեռին, 

Մինն՝ արեամբ, եւ միւսն՝ կաթամբ, 
Երկու բուրանոցք կայծակնաւորք, 

Մինն՝ խնկով, եւ միւսն՝ ճենճերիւ, 
Սկաւառակք կրկին կրաւորականք համոց, 

Մինն՝ քաղցու, եւ միւսն՝ դառնութեամբ…(Բան Լ (գ), 174) 
 

Ինչպես նկատում ենք, բերված օրինակում նորակերտ բառեր 

չկան, սակայն հակադրվող եզրերը, զուգորդումներ են բոլորովին նոր ու 

անակնկալ: Սրանք կարելի է համարել շարահյուսական 

նորաբանություններ, որոնք ոճական-բովանդակային առումով անչափ 

տպավորիչ են ու պատկերավոր: 
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Երբ խոսքի տարբեր եզրերն են իրար հակադրվում, նկարագրվող 

երևույթները առավել ցայտուն են հանդես գալիս իրենց բոլոր կողմերով, 

նրբություններով: Ավելի ցայտուն է, երբ դա կազմվում է որևէ 

հակադրական բառով: Օրինակ՝ Խոնարհութիւն՝ յամբարհաւաճութեան, 

ճշմարտութիւն՝ ի ստութեան, Միամտութիւն՝ ի մանկութեան, 

Անբծութիւն՝ յայլամտութեան, Բարաւրություն՝ ի չարութեան, 

Պարկեշտութիւն՝ ի լկտութեան… (Բան ԼԱ, 184) 

Նարեկացին փնտրում է խոսքի սուր հակադրություններ, որոնք 

անսպասելի և հանկարծակի լինեն, որովհետև զգացմունքների 

հակասությունը հնարավոր է միայն խոսքի այս տիպի  հակադրությամբ 

արտահայտել, այսինքն՝ հակադրությունը ստեղծվում է ոչ թե տարբեր 

առարկաների ու երևույթների միջև, այլ հակադրություն միևնույն անձի 

տարբեր վիճակների միջև, և այդ ամբողջը համարյա միաժամանակ է 

հանդես գալիս: Ստեղծվում  է մի տեսակ օքսիմորոն, որտեղ հակադիր 

հատկանիշները հայտնվում են միևնույն անձի կամ երևույթի մեջ: Այս 

դեպքերում էլ առաջանում են շարահյուսական նորաբանություններ, 

որոնք շատ դիպուկ ու պատկերավոր են դարձնում խոսքը, ինչպես՝ 
 

 Մի՛ լիցի ինձ երկնել, եւ ոչ ծնանել, 

Ողբալ, եւ ոչ արտասուել, 

Խորհել, եւ ոչ հառաչել, 

Ամպել, եւ ոչ անձրեւել, 

Ընթանալ, եւ ոչ հասանել, 

Ինձ ձայնել, եւ քեզ ոչ լսել, 

Պաղատիլ, եւ անտես մնալ, 

Կողկողիլ, եւ ոչ ողորմիլ, 

Աղաչել, եւ ոչ ինձ աւգտել 

Զոհել, եւ ոչ ճենճերել, 

Զքեզ տեսանել, եւ դատարկ ելանել: (Բան Բ(գ), 15)  
 

Դեպի Բարձրյալը ձգտելու, նրան ձուլվելու անձնական և 

համամարդկային տվայտանքները, համայն մարդկությանը ծառայելու և 

նրանից երբեք չհրաժարվելու պատրաստակամությունը ներքին 

բախումների ավելի ցնցող դրսևորում չունի գեղարվեստական խոսքի 

որևէ այլ հորինվածքում: Ընդհանրապես Նարեկացու պոեմի լեզվում 

պատկերավորման միջոցները ծառայում են գեղարվեստական որոշակի 

խնդիրների լուսաբանմանը և բանաստեղծի ոճը հատկանշող լեզվական 

միավորներ են: 
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СТИЛИСТИЧЕЧСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ В 

ПОЭМЕ ГР. НАРЕКАЦИ «КНИГА СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ» 

Гркикян Л. О.  

 

В статье рассматривается роль авторских неологизмов Григора 

Нарекаци в изобразительных средствах языка и их стилистическое 

значение. В «Книге скорбных песнопений» изобразительные средства 

являются единицами, указывающими на индивидуальный стиль автора. 

Они служат для решения определенных художественных задач. 

Критерием изучения авторских неологизмов Нарекаци является не только 

точность их образования, но и оценка их художественно-стилистической 

функции и значения в составе словаря. 

Ключевые слова: Нарекаци, неологизм, эпитет, антитеза, гипербола, 

оксюморон, лингвостилистический, изобразительные средства, 

сравнение.  

 

STYLISTIC VALUE OF AUTHOR NEOLOGISMS IN GR. NAREKATSI'S 

"BOOK OF LAMENTATIONS" 

Grkikyan L. H. 

 

The article discusses the role of author neologisms of Grigor Narekatsi 

used in expressive means of language and their stylistic value. In the "Book of 

Lamentations", expressive means are language units indicating author's 

individual style, which serve to convey certain artistic meaning. The criterion 

for studying the author neologisms of Narekatsi is not only the accuracy of 

their composition but also their expressive and stylistic value in vocabulary. 

 Keywords: Narekatsi, neologism, epithet, antithesis, hyperbole, 

oxymoron, linguostylistic, expressive means, comparison. 
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7. Գր. Նարեկացի «Մատյան ողբերգության», թարգ.՝ Վ. Գևորգյանի: 

Երևան: «Սովետական գրող» հրատ.: 1979: էջ 512: 5-6։ 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 81՝1                                  ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՏԵՐՄԻՆԱՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Ավագյան Ա. Ա. 

 

Հոդվածում ներկայացված են ժամանակակից հայ լեզվաբանական 

տերմինագիտության, նրա նոր ենթահամակարգերից տեքստաբանութ-

յանն առնչվող հարցերը, առաջին անգամ ներկայացվել են տեքստաբա-

նական հիմնական տերմինների ընդհանուր (մակրո-) և                      

մանրա(միկրո-) համակարգերը, տեքստաբանական նորաստեղծ տեր-

մինները, քննության են առնվել տերմինակազմության հարցերը, նշվել 

են այն հիմնական միջոցներն ու եղանակները, որոնցով 

շարունակաբար համալրվում է հայ լեզվաբանական տերմինա-

համակարգը, առանձնացվել են տերմինակերտման գործում հիմնա-

կան, առավել ակտիվ բառակազմական միջոցները:  

Բանալի բառեր. տերմինաբանություն, տեքստագիտություն, տեր-

մինակազմություն, նախադասություն, պարբերություն, ասույթ, տեքստ, 

համատեքստ, տեղաշարժ, ներհամակարգային տերմին, տերմինային 

կապակցություն: 

 

 Տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կյանքին, տեխնիկային 

բնորոշ հասկացություններ արտահայտող բառը կամ բառակապակցութ-

յունը ընդունված է կոչել տերմին1 (գիտաբառ, անվանում, արևմտահայե-

րենում՝ եզր, եզրույթ), իսկ տերմինների տեսության և կիրառության 

զանազան հարցերով զբաղվող բաժինը՝ տերմինաբանություն(տերմի-
նագիտություն) :  

                                                   
1
 Հ. Պետրոսյան, Հայրենագիտական բառարան, «Հայաստան», Ե.,  1987, էջ 578:   
 Տե'ս Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, ԵՊՀ հրատ., Ե., 1999, էջ 170 և՝ Էդ. Աղայան, Լեզվաբանության 

հիմունքներ, ԵՊՀ հրատ., Ե., 1987, էջ 424: 
 Տերմինաբանությունը բառագիտության բաժին է, որն զբաղվում է տերմինների տեսության և կիրառության զանազան 

հարցերով: Այս իմաստով երբեմն կիրառվում է նաև տերմինագիտություն եզրը: Եթե տերմինաբանությունն   ուսմունք է 

լեզվում գոյություն ունեցող տերմինների ամբողջության ու տերմինահամակարգերի մասին, այս նշանակությամբ տերմինա-

2 0 1 9   № 2  
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Տերմինները հիմնականում մենիմաստ բառեր են  (չնայած կա նաև 

տերմինային բազմիմաստություն), որոնց հիմքում ընկած է գիտական 

սահմանումը: Դիպուկ է նկատել Էդ. Աղայանը, որ «տերմինային 

իմաստը ճշգրտորեն սահմանելի հասկացություն է»2:  

Տերմիններն ամբողջանում են տերմինահամակարգերում3: Տերմին-

ների համակարգումը կատարվում է ըստ համապատասխան ոլորտի 

տերմինաբանական բնագավառների, գիտակարգերի, մասնագիտութ-

յունների, գիտաճյուղերի, ինչպես նաև դրանց ներսում4, այսինքն՝ ներհա-
մակարգային դասակարգում և ենթադասակարգում (Ա. Ա.) է 

կատարվում: Ցանկացած բնագավառի տերմիններ համակարգվում են 

որոշակի աստիճանակարգությամբ (ստորակարգային (հիերարխիկ) 

դասակարգմամբ) և կարող են ներկայանալ ինչպես ամբողջական, 
ընդհանուր (մակրո-), այնպես էլ մասնակի, փոքր (միկրո-) համա-
կարգերով՝ դասակարգվելով վերևից ներքև կամ հակառակը:  

Լեզուն կենդանի, զարգացող օրգանիզմ է, ինչն էլ նշանակում է, որ 

հասարակական-քաղաքական կյանքի, գիտության, տեխնիկայի, արվես-

տի ու գրականության զարգացումն ու առաջընթացը առաջին հերթին 

հանգեցնելու են լեզվի տերմինաբանական բառապաշարի աճին ու հա-

մալրմանը, դրա կատարելագործմանը, ինչն էլ ենթադրում է ոչ միայն 

լեզվաբանական տերմինահամակարգի ընդլայնում և նոր ենթահա-

մակարգերի առաջացում իրենց ընդհանուր (մակրո-) համակարգերով և 

մանրահամակարգերով (միկրո-), այլև տերմինաշինության զարգացում, 

կատարելագործում, նոր տերմինների ստեղծում: Զարգացումները 

ժամանակակից հայերենի լեզվաբանական տերմինահամակարգում 

պայմանավորված են ինչպես լեզվական համապատասխան 

ենթահամակարգերի և նրանց հիմնական հասկացություններն 

արտահայտող բառերի՝ տերմինների ի հայտ գալով, այլև տերմինաշի-

նությամբ: Տերմինաշինությունը (տերմինակերտություն, եզրաշինութ-
յուն) տերմինաբանության հարակից բնագավառ է, որը, պայմանա-

վորված գիտական, հասարակական-քաղաքական, մշակութային, 

                                                                                                                                           
գիտությունն էլ բառագիտության ենթաբաժին է դիտվում, երբեմն էլ՝ իբրև ինքնուրույն բնագավառ, լեզվաբանական առանձին 

գիտակարգ կամ գիտաճյուղ (Տե՛ս Էդ. Աղայան,  Լեզվաբանության հիմունքներ, էջ 424): 
 Տերմինն ինքնին մենիմաստ է, սակայն, երբ միևնույն տերմինը գործառվում է մի քանի հա-

մակարգերում (միջհամակարգային տերմիններ-Ա.Ա.), նման դեպքում գործ կունենանք արդեն 

տերմինային բազմիմաստության հետ (օրինակ՝  ասույթ տերմինը որպես գրականագիտական, 

լեզվաբանական (քերականական) և տեքստաբանական տերմին): 
2
 Տե'ս Էդ. Աղայան, Նշված աշխատություն, էջ 432: 

3
 Հ. Պետրոսյան, Նշված աշխատություն, էջ 579: 

4
 Հ. Պետրոսյան, Նույն տեղում: 
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մարզական բնագավառների առաջընթացով ու զարգացմամբ, անցնում է 

զարգացման նոր փուլ, ինչի արդյունքում էլ լեզուն համալրվում է 

մասնագիտական նոր բառերով՝ տերմիններով: Օրինակ, եթե ավան-

դական լեզվաբանության մեջ ժամանակակից հայերենի համակարգը 

ներկայացվում էր հնչյուն-բառ-նախադասություն եռաստիճան 

բաժանմամբ, ապա այժմ դրան  փոխարինելու է եկել հնչյուն-բառ-
նախադասություն-տեքստ քառաստիճան համակարգը, քանի որ 

տեքստաբանությունը (տեքստագիտություն)5, տեքստի ոճագիտությունը 

դարձել են լեզվաոճագիտական ուսումնասիրության առարկա, ինչն էլ 

իր հերթին ազդել է (ու շարունակում է ազդել) լեզվաբանական 

տերմինահամակարգի վրա՝ վերջինս համալրելով տեքստաբանական, 

տեքստաոճաբանական նոր տերմիններով ու տերմինային կապակցութ-

յուններով կամ էլ եղած տերմինների՝ նոր իմաստային կիրառություն-

ներով (միջհամակարգային կամներհամակարգային տերմիններ): 

Մինչ տեքստի մասին գիտության՝ տեքստաբանության կամ 

տեքստագիտության հիմնավորվելը՝ լեզվաբանությունն իր հետա-

զոտությունը կենտրոնացրել է նախադասության՝ որպես ամենածա-

վալուն միավորի վրա՝ սույն դեպքում նկատի չունենալով շարույթը կամ 

պարբերությունը:  Սակայն 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներից ար-

դեն տեքստաբանության (տեքստագիտության)՝ որպես լեզվաբանության 

առանձին գիտակարգի (բաժնի) ընդունումը կամ ըմբռնումը առիթ 

հանդիսացավ տեքստաբանական տերմինների կերտման, եղած 

տերմինների՝ նոր իմաստներով կիրառման (ներհամակարգային 
տերմիններ-Ա. Ա.), օտարաբան տարբերակները հայեցի ձևերով 

փոխարինելու համար: Ստեղծված հայեցի տարբերակներին զուգահեռ 

շարունակում էին (և շարունակում են) կերտվել նորերը՝ որպես 

նույնանիշ, համարժեք տերմիններ, որոնցով հասկացության, երևույթի 

բովանդակությունն ավելի ամբողջական ու դիպուկ կարտահայտվի: 

Իբրև ավելի ուշ ճանաչված բնագավառ՝ տեքստաբանությունն ու 

տեքստաբանական տերմինները մնացել են ստվերում, այնինչ այս բնա-

                                                   
 Տե'ս Գ. Ջահուկյան, Ֆ. Խլղաթյան, Հայոց լեզու, Ե., «Լույս», 1994: և՝  Լ. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան,   

Ռ. Սաքապետոյան, Հայոց լեզու, դասագիրք ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, Ե., 2009:  
5
 Հաշվի առնելով տեքստի ըմբռնման լայն և նեղ մոտեցումները՝ տեքստային մակարդակում ևս 

կունենանք տերմինային նույն զուգահեռը (տեքստաբանություն  և տեքստագիտություն. առաջին 
դեպքում կունենանք լեզվաբանական համակարգ, երկրորդ դեպքում՝ լեզվի ենթահամակարգ, 
բաժին), ինչը  ունենք բառագիտական մակարդակում (տերմինաբանություն  և տերմինագիտութ-
յուն): Հավանաբար նման տարակարծություններից զերծ մնալու նպատակով է, որ Թ. Շահվերդ-

յանը գործածում է տեքստի լեզվաբանություն  տերմինային կապակցությունը: 
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գավառում կան մեծաքանակ տերմիններ իրենց մակրո- և միկրոհամա-

կարգերով: Եթե տեքստաբանությունը դիտարկենք լեզվի բաժիններից 

մեկը՝ ամենամեծը՝ գերշարահյուսականը կամ վերշարահյուսականը 

(հնչյուն, բառ, նախադասություն, տեքստ), ապա տեքստաբանական 

ենթահամակարգում մենք կունենանք այնպիսի տերմիններ, ինչպիսիք 

են շարույթը, պարբերությունը, ենթահիմքը, ասույթը, տեքստը, համա-
տեքստը (կոնտեքստ, բնագիր, խոսքաշար, բանահյուսվածք), 
նախաբերությունն ու հետաբերությունը, վերնագիրն ու բնաբանը, 
առաջաբանը, ներածությունն ու վերջաբանը (վերջիններս՝ որպես 

տեքստի կառուցվածքային տարրեր), ցանկ, ամփոփում, 
ծանոթագրություն, հավելված, տեքստի ոճաբանություն, տեքստի 
լեզվաբանություն, բնագրագիտություն և այլն: 

Բնականաբար, նորաստեղծ ձևերը երբեմն դառնում են նաև 

հավելյալ ձևեր: Այսպես, կոնտեքստ (լատ. կցում, միացում, կապ բառից) 

ձևին զուգահեռ այսօր տեքստագիտական ենթահամակարգում նույն 

իմաստով գործածվում են հայեցի չորս տարբերակ ևս՝ համատեքստ, 
խոսքաշար, բանահյուսվածք, բնագիր6:  

Տեքստաբանական ենթահամակարգում, եթե փորձենք աստիճանա-

կարգորեն ներկայացնել մանրահամակարգը վայրընթաց (վերևից ներքև) 

կամ ներքևից վերև (վերընթաց) դասակարգմամբ, ապա կարող ենք ունե-

նալ հետևյալ դասակարգումը. ինչպես՝ տեքստ-համատեքստ-բարդ 

շարահյուսական ամբողջություն-պարբերություն-նախադասություն 

/վայրընթաց/ և՝ նախադասություն-պարբերություն-համատեքստ-

տեքստ /վերընթաց/: Նույն սկզբունքով կարելի է կատարել 

տեքստաբանական տերմինների այլ ենթահամակարգումներ ևս, 

                                                   
 Գերշարահյուսական  կամ վերշարահյուսական  տերմինների փոխարեն Թ. Շահվերդյանը գոր-

ծածում է լեզվի առավելագույն կառուցվածքային միավոր  կապակցությունը՝ հավելելով. «… որի 

մեջ պարունակվում են մյուս կառուցվածքային մակարդակների միավորները՝ հնչյունը, բառը, 

ձևույթը և նախադասությունը» (Տե'ս Թ. Շահվերդյան, Ոճագիտություն, «Լուսակն», Ե., 2010, էջ 

226): 
 Համատեքստ տերմինն ավելի ընդգրկուն ու համապարփակ է արտահայտում նշված 

տեքստաբանական իրողությունը՝ ի տարբերություն մյուս զուգահեռ ձևերի, որոնք կոն-
տեքստ տերմինի բովանդակությունը միակողմանի են արտահայտում. օրինակ՝ 

բնագիր տերմինն ընկալվում է գրականագիտական տեսանկյունից, բանահյուսվածք 

կամ խոսքաշար տերմինները՝ լեզվաոճաբանական տեսանկյունից: 
6
 Տե'ս Ա. Ավագյան, Տեքստաբանական տերմիններ. նորաստեղծ ձևեր և հավելյալ տարբերակներ, 

«Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր» հանրապետական գիտաժողովի (25.10.2019թ.) 

նյութերի ժողովածու://Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբո-

րատորիա, Ե., 2020, 7 էջ (գտնվում է տպագրության մեջ): 
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ինչպես, օրինակ, տեքստի կառուցվածքային տարրերի համակարգը՝ 

բնաբան - վերնագիր- առաջաբան /ներածություն - հիմնամաս-
վերջաբան/ամփոփում-ցանկ-համառոտագրություններ-հավելված կամ՝ 

տեքստ-համատեքստ-նախաբերություն-հետաբերություն-ասույթ-ենթա-
հիմք և նման այլ մանրահամակարգեր տեքստաբանական տերմինահա-

մակարգում: 

Տեքստաբանական տերմինների կերտման և կիրառման տեսա-

կետից ուշագրավ է Գ. Ջահուկյանի մոտեցումը: Տեքստ տերմինի 

փոխարեն լեզվաբանը  գործածում է հենք ձևը, իսկ  լիահինույթ, հինույթ 

/պարբերություն/, գերպարբերություն /պարբերությունների 

միացումներ/7, ասույթ, լիասույթ նորակազմ տարբերակները 

ձևակերպում և սահմանում է այսպես. «Լիահինույթի անվան տակ մենք 

հասկանում ենք հենքի /տեքստի/ բարձրագույն միավորը, այսինքն՝ 

տեքստը որպես պարբերությունների լիակատար ամբողջություն, որով 

սպառվում է այն ամենը, ինչ ասվում է հեղինակի կամ հեղինակների 

կողմից:  

Պարբերության /հինույթի/ և լիահինույթի միջև առկա է մոտավո-

րապես նույն  հարաբերությունը, ինչ պարզ նախադասության /ասույթի/ 

և նախադասությունների ամբողջության /լիասույթի/ միջև՝ այն 

տարբերությամբ, որ այս դեպքում այդ հարաբերությունն ավելի բարդ է և 

բազմակողմանի»8: 

Գ. Ջահուկյանն իր ուսումնասիրությունները սովորաբար ներկա-

յացնում է կաղապարների կամ բանաձևերի միջոցով: Այս պարագայում 

ևս լեզվաբանը ձեռնպահ չի մնացել և մանրամասն ներկայացրել է 

տեքստաբանական ենթահամակարգի առանցքային մանրահամակար-

գերից պարբերության կաղապարները, խոսել կաղապար և փոխկաղա-

պարում հասկացությունների, համասեռ և տարասեռ կաղապարների ու 

շարույթների մասին: Հիշյալները առանձին-առանձին կարելի է դիտել 

որպես տեքստաբանական տերմիններ, այլ բան է, որ սրանց մեջ կան 

նաև այնպիսի նորաստեղծ ձևեր, որոնք դառնում են հավելյալ և շատ 

հաճախ, չգործածվելով, դուրս են մնում ակտիվ տերմինահամակարգից 

/Ա. Ա./՝ համալրելով պասիվ տերմինաշերտը /Ա. Ա./: 

                                                   
7 Գ. Ջահուկյան, Շարահյուսական  ուսումնասիրություններ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ, Հ. Աճառյանի անվ. ԼԻ, 

«Ասողիկ», Ե., 2003, էջ 71: 
8
 Նույն տեղում: 
 Տե՛ս Նշված աշխատություն, էջեր  6; 8: 
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Տերմինների ստեղծման աղբյուր են ինչպես լեզվի զարգացման 

տարբեր փուլերի բառապաշարը՝ իր համագործածական բառաշերտի 

բառերի տերմինացմամբ, այնպես էլ փոխառությունները, իսկ նորակերտ 

ձևեր ստեղծվում են հայերենի բառակազմական միջոցներով ու եղանակ-

ներով. «Հայերենի տերմինակազմության հիմնական միջոցը հայերենի 

բառակազմական ներքին հնարավորություններն են»9: 

 Լեզվում նոր ենթահամակարգերի առանձնացումը, ուսումնասի-

րության առարկայի սահմանումը ինքնին ենթադրում է նոր տերմինի 

«ծնունդ» կամ եղած ընդհանուր բառապաշարի սովորական բառի 
տերմինացում, որն ավելի նախընտրելի իրողություն է համարվում, քան 

փոխառյալ կամ օտար տերմինի գործածությունը, ինչի կապակցությամբ 

Ս. Ասլանյանը գրել է, որ «…օտար տերմիններն ունեն նաև իրենց 

բացասական կողմերը. ա/դժվար են հասկացվում, դժվար են յուրացվում 

ու հիշվում, բ/ խանգարում են լեզվի մաքրությանը: …Օտար 

տերմինները հաճախ փոխառվում են առանց անհրաժեշտության և 

համակարգից դուրս, որի հետևանքով խախտվում է 

տերմինաբանության համակարգայնությունը: Մասսայական փոխա-

ռությունները ոչ թե հարստացնում են լեզուն տերմիններով, այլ 

աղտոտում են այն»: Այդ իսկ պատճառով ցանկացած լեզվում ձգտում են 

ստեղծել սեփական բառակազմական միջոցներով ու եղանակներով 

տերմիններ: Այս առումով ուշագրավ հանգամանք է այն, որ ածանցմամբ 
տերմինակազմության դեպքում հայերենում առավել ակտիվ են 

վերջածանցները, չնայած քիչ չեն նաև նախածանցավոր (ան-, ապ-,  
արտ-, գեր-, ենթ-, հակ-, ներ-, վեր-, տար-) ձևերը: Եթե մինչև 20-րդ դարի 

80-ական թվականները գիտատեխնիկական տերմինակազմության 

գործում նշվում էր 150-ից ավելի ածանց (ինչպես՝ որդ, իչ, ուկ, ուն, ան, 
ակ, իկ, անի, ուրդ, ոց, ովի, ք/լուծարք/, ավոր, ուք), ապա ժամանա-

կակից փուլում դրանց կիրառմանը զուգընթաց գործածվում են նոր ու 

կենսունակ ձևեր ևս:  

Որպես լեզվաբանական տերմին՝ հիմնականում կիրառվում են գո-

յականներն ու ածականները, ուստի «լեզվաբանական տերմինների կազ-

մությանն առավել ակտիվ մասնակցում են հիմնականում գոյականա-

                                                   
9
 Ա. Սուքիասյան, Ք. Սուքիասյան, Մ. Ֆելեքյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբա-

նություն, բառագիտություն), Ե., ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 207: 
 Տե'ս Ակնարկներ ժամանակակից հայոց լեզվի բառագիտության և տերմինաբանության, Հայկա-

կան ՍՍՀ ԳԱ հրատ., Ե., 1982, էջ 215: 
 Տե'ս Ակնարկներ ժամանակակից հայոց լեզվի բառագիտության և տերմինաբանության, էջ 181: 
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կերտ և ածականակերտ վերջածանցները: Առաջին կարգի 

վերջածանցներից են՝ -ած, -ակ, -յալ, -յուն, -ություն, -ում, -ույթ և այլն»10:  

Վերջին տասնամյակներում լեզվաբանական տերմինահամակար-

գում շրջանառվում են բազում նոր տերմիններ, որոնց մեջ կազմության 

տեսանկյունից կենսունակությամբ աչքի են ընկնում –ույթ  ածանցով 

կազմվածները (ոճույթ, հակադրույթ, հակասույթ, բառույթ, հինույթ, 
խոսույթ և այլն): Հիշյալ ածանցով նախկինում էլ ենք ունեցել լեզվա-

բանական շատ տերմիններ, սակայն վերջին տասնամյակներում նկատ-

վում է ածանցի գերկենսունակություն: Եթե –ույթ  վերջածանցով 

ժամանակին կազմվում էին հատուկենտ տերմիններ, ապա խորհրդային 

շրջանից հայ լեզվաբանական տերմինակազմության մեջ ակտիվացավ 

այս ածանցը, իսկ 20-րդ դարի վերջին տասնամյակներից արդեն 

դրսևորում է գերկենսունակություն լեզվաոճական, տեքստաբանական  

տերմինների կերտման գործում: Ուշագրավ է Լ. Ղազանչյանի դիտար-

կումը, թե «ժամանակակից լեզվաբանության այսպես կոչված –ույթ-ային 

տերմինաբանության, որն արտացոլում է լեզվի նկատմամբ 

երկաստիճան մոտեցումը, հիմքում ընկած է լեզվի կառուցվածքի 

միավորների և նրանց՝ խոսքում կոնկրետ դրսևորման հակադրությունը: 

Փաստորեն –ույթ ածանցը ցույց է տալիս լեզվական տարբեր միավոր-

ների կառուցվածքային բնույթը: Այսպես, օրինակ՝ հնչույթ, ձևույթ, 
բառույթ, գրույթ, ասույթ, արժույթ, թեքույթ, իմաստույթ, կցույթ, 
հերթագայույթ, ներույթ, շրջույթ, տիրույթ, տրոհույթ, քերականույթ և 
այլն»:11 Այս կաղապարի (բառ կամ բառի բաղադրիչ+ույթ) կենսունա-

կությունը, ըստ Լ. Ղազանչյանի, ապացուցվում է այն փաստով, որ 

օտարալեզու բազմաթիվ տերմինների թարգմանության դեպքում որպես 

բառակազմական միջոց հիմնականում օգտագործվում է –ույթ վեր-

ջածանցը: Հիշյալ ածանցով Գ. Ջահուկյանը շրջանառության մեջ է դրել 

նաև բառույթ (բառահիմք), դասույթ (բառաձև), լրահինույթ  ձևերը: 

Լեզվաբանը տվել է նաև դրանց բացատրությունը, այսպես՝ «…բառույթի  

նվազագույն դրսևորումը՝ պարզ բառը, արմատն է, դասույթի 

նվազագույն դրսևորումը՝ զրո թեքույթով դասույթը (բառաձևը)՝ 

բառույթը, լրացումներից զուրկ շարույթը՝ դասույթը»12 
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 Լ. Ղազանչյան, Հայերեն լեզվաբանական տերմինների համակարգային և իմաստային վերլու-

ծություն, Լեզվի և ոճի հարցեր, հ. IV, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., Ե., 1977, էջ 286: 
11

 Լ. Ղազանչյան, Նշված աշխատություն, էջ 288-289: 
12

 Գ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, էջ 13: 
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  Այլ ածանցներով (-ում, -ակ  նույնպես կենսունակ ածանց են եղել 

հայ լեզվատերմինակերտման (լեզվաբանական տերմինների ստեղծում-

Ա. Ա.) գործում. ինչպես՝ զեղչում, ստորոգում, ոճավորում, ամանակ, 
եղանակ, ձևակ) և բառակազմական եղանակներով ևս կազմվում են 

տերմիններ, ստեղծվել ու ստեղծվում են տերմինային կապակցություն-
ներ (օրինակ՝ բարդ շարահյուսական ամբողջություն, տեքստի 
լեզվաբանություն, լեզվի առավելագույն կառուցվածքային միավոր): 

Տերմինաստեղծման գործում դեր ունի նաև պատճենումը (ինչպես՝ 

անիսկական (ոչ սեփական) ուղղակի խոսք՝ несобственная прямая 
речь)13: Տեքստաբանական ենթահամակարգում, օրինակ, գործառվում է 

բարդ շարահյուսական ամբողջություն տերմինային կապակցությունը՝ 

թարգմանված ռուսերենից, որտեղ վերոնշյալը և պարբերությունը 

միմյանցից տարբերակված լեզվական իրողություններ են: Հայերենում 

լեզվական այս իրողություններն իրարից տարբերակելը երբեմն ոչ միայն 

բարդ է, այլև անհնար: Բարդ շարահյուսական ամբողջությունը 
համարվում է կառուցվածքաիմաստային միավոր, պարբերությունը՝ 
ոճակառուցվածքային: Իմաստային  ու գործառական այս տարբե-
րությամբ էլ սրանցով համալրվել է հայ լեզվաբանական տերմինահամա-
կարգը: 

Այսպիսով, զարգացումները լեզվաբանական տերմինահամակար-

գում պայմանավորված են համապատասխան բնագավառում նոր ենթա-

համակարգերի ի հայտ գալով, ինչն էլ իր հերթին ենթադրում է մի 

կողմից նոր տերմիների ստեղծում, մյուս կողմից՝ տվյալ համակարգում 

եղած տերմինների հավելյալ ձևերի ստեղծում, վերանայում, եղածի 

կիրառում անհրաժեշտ ենթահամակարգում (օրինակ՝ նախադասություն 
տերմինը ոչ միայն քերականական, այլև տեքստագիտական ենթահա-

մակարգում), ինչն էլ առաջ է բերում ներհամակարգային և ներենթահա-
մակարգային տերմիններ, կամ էլ նոր, հավելյալ ձևերի ստեղծման 

պատճառ է դառնում, իսկ ժամանակակից լեզվատերմինակազմության 

գործում ակտիվ են –ույթ վերջածանցը, բառաբարդումը, տերմինային 

կապակցությունները (կապակցական տերմիններ- Ա. Ա.): Վերջիններս 
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 Պ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, Գ. 1, ԵՊՀ հրատ., Ե., 1990, էջ 90: 
 Տե'ս Ա. Ավագյան, Տեքստաբանական տերմիններ. նորաստեղծ ձևեր և հավելյալ տարբերակներ, 

«Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր» հանրապետական գիտաժողովի (25.10.2019թ.) 

նյութերի ժողովածու://Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբո-

րատորիա, Ե., 2020: 
 Տե'ս Գ. Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, ԵՊՀ հրատ., Ե., 1991, էջ 368: 
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հիմնականում օտար լեզուներից (հատկապես ռուսերենից) թարգ-

մանությունների կամ պատճենումների միջոցով ստեղծվող ձևերն են: 
 

ЗАМЕЩЕНИЕ В АРМЯНСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Авагян А. А. 

 

  В статье представлены вопросы современной армянской 

лингвистической терминологии и её новых текстологических подсистем. 

Представлены общие макро- и микроэлементы основных терминов 

текстологии, а так же недавно созданные текстологические термины. 

В статье рассмотрены вопросы составления терминов, отмечены 

основные средства и способы, посредством которых восполняется 

армянская лингвистическая терминологическая система, а так же 

выделены собенно активные словообразовательные средства, которые 

используются в составлении терминов. 

Ключевые слова: терминология, текстология, изречение, 

составление терминов, предложение, абзац, текст, контекст, 

передвижение, внутресистемные термины, сочетания терминов. 

 

DEVELOPMENTS IN THE ARMENIAN LINGUISTIC TERM SYSTEM 

Avagyan A. A. 

 

The article presents the issues related to modern Armenian linguistic 

terminology, textual criticism from its new subsystems, as well as presents the 

general (macro) and micrօ systems of basic textual terms, the newly created 

terms of text-critical origin; the issues of term formation have been 

investigated, the main ways and methods have been stated, by which the 

Armenian linguistic term system is constantly replenished, the main, most 

active word formation means in term formation have been distinguished. 

Keywords: terminology, text studies, term formation, sentence, indent, 

utterance, text, context, shift, inter-systemic term, term combination. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 81.27                                     ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

                  

ՁԱՎԱՐ/ՀԱՃԱՐ ԲԱՌԵՐԻ ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՂԵՐՍՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ 

ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

Քումունց Մ. Ս.  

 

Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքում հանդիպող հիմնական 

բուսանունները հիշատակվում են նաև հին հայերենի բնագրային 

սկզբնաղբյուրներում: Մատենագրական տեղեկությունները, օտար 

լեզուներում առկա ձևերը և հայերենի բարբառային տվյալները 

հնարավորություն են տալիս ոչ միայն քննելու ձավար և հաճար բառերի 

ձևիմաստային ընդհանրությունները, այլև նրանց առնչակից այլ բառեր:  

Պարզվում է, որ Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքում 

գործածվող ծա վա ր (ձավար) բառը տարածված է ոչ միայն հայերենում, 

այլև հարևան լեզուներում: Կարծում ենք՝ հաճար արմատի 

դրափոխությամբ է առաջ եկել ձավար բառը, որոնց հիմքը գալիս է 

հնդեվրոպական մայր լեզվից՝ *ad-io-/*aud-io «հացահատիկ» արմատից: 

Բանալի բառեր. ձավար, բլղուր, հաճար, ցորեն, հատիկ, կորկոտ, 

ստուգաբանություն, մատենագրություն, Սյունիք-Արցախ բարբառային 

տարածք, հնդեվրոպական, դրափոխություն: 

 

Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքում պահպանված 

բուսանունների մեծ մասը հանդիպում է հին հայերենում, իսկ դրանցից 

մի քանիսը աղերսներ ունեն հնդեվրոպական ցեղակից լեզուների հետ: 

Ժամանակի ընթացքում տարբեր փոփոխությունների երթարկվելով 

հանդերձ՝ բարբառախմբում պահպանվել են բառեր և բառային 

իմաստներ, որ մասամբ կամ ամբողջական տեղեկություններ են 

հաղորդում բառերի պատմական զարգացման վերաբերյալ:  

Բարբառային տվյալների համաժամանակյա և տարժամանակյա 

ուսումնասիրությամբ ստուգաբանական փորձ է արվում ձավար բառի 

շուրջ: Կարծում ենք՝ միայն գրական լեզվի պաշարը բավարար չէ 

հանգամանալից բառաքննություն անցկացնելու համար: Ուստի 
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բարբառախմբում պահպանված բառի ձևիմաստային դրսևորումների 

ամբողջական քննությունը, այլև մատենագրական տեղեկություններն ու 

այլ լեզուների հետ համեմատությունը կարող են օգտակար լինել ձավար 

բառի և նրան ձևով և իմաստով աղերսվող մյուս անունների՝ հաճար, 

կորկոտ և այլն, ստուգաբանության համար: 

1. Վկայակոչումներ: Ձավար բառը վկայվում է ՆՀԲ-ում «խոշոր 

աղացած, խաշած ցորեն, հաճար կամ գարի» [5, 148]: ԱԲ-ն միասին է 

դնում ձաւար և բլղուր բառերը [4, 516]:  

«Գիրք վաստակոց»-ում նշվում է «ձաւար արա»՝ ձավար անել. «…եւ 

զգարին ձաւար արա,  եւ կարագով մնշեա, եւ լօշ ած ի ներք, եւ տուր…», 

«Յաղագս զմատղաշն սնուցանելոյ»՝ ձաւար (գարի)՝ աղացած գարի. «… 

յետ վեցաւուր ձաւար գարի տուր» [7, 207] (ընդգծումները մերն են՝ Մ. Ք.): 

Մատենագրական այլ տվյալներ չեն հանդիպում, բնագրերից 

վկայություններ չկան նաև գրաբարյան բառարաններում [13, 444] [կան 

որոշ բառեր, որ հնչյունական կազմով և իմաստով աղերսներ ունեն 

քննվող բառի հետ: Օրինակ՝ Ն. Հովհաննիսյանը XII-XVII դդ. վկայված 

ձեռագիր բառարաններից առանձնացրել է ծիւրեալ բառը. «Ծիւրեալ. 

ծմրեալ. ծնգ/կեալ. ճնշեալ. մաշեալ. հիւծեալ. հաշեալ. քամեալ. նուաւղ/զ 

(ել)», որ չենք կարող նախապես ընդհանրացնել քննվող բառի հետ [11, 

36]: Իսկ ահա XVIII դ. նույնանիշների ձեռագիր բառարանում 

հանդիպում է ծիւ ծիւ առնել՝ «Ղարաբաղի բարբառում՝ «պատառոտել» 

իմաստով» (հղում է կատարում Հ. Աճառյանին): Հոդվածում 

առաջադրված հարցը, թե «ծիւ ծիւ անել և ծիլ ծիլ անել՝ «պատառոտել, 

մաս-մաս անել», իմաստները ո՛ր բարբառում են գործածվում» [12, 34-35], 

կարելի է լուծված համարել Գորիսի բարբառի տվյալների 

առկայությամբ. ծիվ[ւ]-ծիվ[ւ] անէլ  (Շին. և այլուր)|| ծիլ-ծիլ անէլ, այլև՝ 

ծէվ-ծէվ անել «պատառոտել, մաս-մաս անել» իմաստներով 

հարադրական տարբերակները գործածական են (հնարավոր է՝ 

բարբառային ծիվիլ բառի հնչյունափոխ տարբերակներ են): Թերևս 

սրանց ձևով և իմաստով աղերսակից է ծէղ-ծէղ անէլ բառը, որ 

գործածվում է «փայտը, քարը մաս-մաս անել, ճղել» իմաստներով, որ 

նշված է նաև Ա. Մարգարյանի կազմած բառացանկում՝   ծըղան «կացնով 

շերտ-շերտ կտրած փայտ՝ ճղոն» (Արց. նաև՝ «խոտի չորուկ, հարդ»), 

ծըղանէլ «փայտը ճեղքել, ճղոն անել» [14, 406]: Բարբառումս ճղէլ և ծղել 

բառերը գրեթե նույն իմաստով են գործածում, հմմտ.՝ Ճղած կամ Ծղած 

քար՝ Տաթևի ջրանցի հայտնի արձանագրությունը   (այս մասին կարելի է 

տեսնել՝ [24, 227]]: 
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Բառի բացատրության թերևս առաջին փորձը հանդիպում է Ա. 

Բագրատունու՝ Վերգիլիոսի («Մշակականք») թարգմանության մեջ. 

«…արդ առ ի ցանել ցորեան և աշտիպ, որ է ձաւար…» [22, 15] ՝ «աշտիպ» 

(հմմտ. աշտուճ «ցամաք հաց»), որ Հ. Աճառյանը համարում է «անգոյ 

բառ» [2, 222]: Թարգմանական բնույթի աշխատություններում նույնպես 

հանդիպում է ձավար || ձաւար, որ համապատասխանեցվում է անգլ. 

Groat-ին (հմմտ. groats «ձավար») «1. ծանրության չափ, որ հավասար է 

մեկ կամ կես գարեհատի, 2. երեմուկ, ձավար» [15, 321]: Ֆրանս. 

թարգմանության մեջ gruau («1. ձավար, 2. բարձր որակի ալյուր») նշվում 

է «փեճեկնին հանուած ու խոշոր աղացած վարսակ՝ ցորեն, գարի» [6, 

494]: Ռուս. Обрушать – ը թարգմանվել է «թեփը հանել, ձաւար անել» [28, 

624]: «Էրկանք» բառի բացատրություններից մեկում հանդիպում ենք. 

«կարծրաքարէ զոյգ մը տափակ ու բոլորչի քարեր ձաւար, վիկ 

մանտրցնելու ծառայող» [17, 120]: 

2. Բարբառային և օտար տվյալներ: Հայերենի բարբառներում 

տարածված է ձավար-ը՝ «1. թեփահան արած ցորեն, 2. կովերի համար 

աղացած գարի» [9, 320] իմաստներով: ՀԱԲ-ի «Գավառական» բաժնում 

կարևոր տեղեկություններ կան. «Սրանից են ձաւար անել «շատախոսել, 

դատարկաբանել», ձաւար հաւաքել «բամբասել», ձաւար ձաւար դուրս 

տալ «ցնդաբանել», ձաւրել «ցնորիլ», ձավրտել «մեծ մեծ խօսիլ»» [2, 147]: 

Այս վերջին ձևերը տրված են նաև «Հայերէն գաւառական բառարանում», 

որոնց գործածությունը դրվում է Երևանի խոսվածքում: Նույն տեղում 

ձավ[ւ]րտել «մեծաբանել»  տրված է հարցականով՝ [?]: Նշվում է նաև 

«ձավարի ցորեն»՝ «տեսակ մը բարակ ու նիհար ցորեն», որ գործածվում է 

Արցախում [1, 681]: Արարատյան բարբառում «ծեծած ցորեն» բառի 

փոխաբերական գործածություններն են ձաւար անել «վայրախոսել», 

իրար երախից ձավար հավաքել «իրար հետ անտեղի վիճաբանել» [16, 

69]: Բարբառային բառի բացատրությանը հանդիպում ենք դեռևս 19-րդ 

դարի վերջերին. «Եփած ձաւարը (պարսկահայերը անուանում են նրան 

եփուն ձաւար) պատրաստում են նոյնպէս ցորենից» [8, 200]: Գորիսում 

ծա վա ր ասում են ցորենի մի տեսակին, այստեղից՝ ծա  վա ր>ծիվա  րէլ՝ 

«Հի՞նչ էս ծիվա րո  ւմ անում», «Տո  ւ արթէն ծիվա  րո ւմ էս անում», 

գործածվում է «շատախոսել, խոսքը անօգուտ երկարացնել» 

իմաստներով: Համանուն է կազմում ծըվարել բառի հետ. «Ապարոշիդ 

մեջ կանանչ,/ Իբրև իժի ծըվարում./ Ալփասլանի հոգին ըզքեզ կը 

պսակե…» (Դ. Վարուժան, «Ջարդը», Դ.): 
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Ձավար բառին հոմանիշ են կորկոտ, աշտիպ [21, 677], բլղուր 

բառերը: Այս վերջինը լայն տարածում ունի Մերձավոր Արևելքում [25, 

27-37] (պրսկ. ĵou /جو/ բառի հետ ունեցած ընդհանրությունները չեն 

որոշակիացնում լեզվական պատկանելությունը), այլև հայերենում, որ, 

հնարավոր է, պրսկ. փոխառություն է (նշվում է թյուրք. 

փոխառությունների շարքում՝ չնշելով փոխատու և միջնորդ լեզուները 

[29, 238]) ՝ bālğur /غور ل رغل/ արաբ. bārğul ,/ب  ,թուրք. bulgur || bulğur ,/ب

վրաց. burghuli /ბურღული/ և այլն: Սյունիք-Արցախ բարբառախմբում 

այն նոր բառ է: Այսօրվա կենցաղում ձավար անվանում են «եփած և 

թեփահան արված» ցորենը, բլղուր՝ «եփած, կոտրած կամ աղացած 

ցորեն»: Հ. Աճառյանի՝ Արցախում վկայած «*պլղորտել» [1, 912] բառը՝ 

«ամպերի կույտ-կույտ հավաքվելը անձրև տեղալու համար», կարծում 

ենք, ձևավորվել է ոչ թե բլղուր բառի՝ «խաղողի և թթի հասունացած 

խյուսը» իմաստից, այլ պիրտօ  ղ || պըլտօ  ղ || պո  ւլտօ  ղ || պո  ւրտօ ղ=պղտոր 

արմատի զորացական իմաստով բաղադրությունից: 

Հայերենի ոչ վաղ վկայությունները և պարսկերենի հետ ունեցած 

աղերսները ենթադրել են տալիս, որ ձավար բառը հին շրջանի 

բարբառային փոխառություն է, որ պահպանել է ոչ մասնավոր իմաստը՝ 

«հատիկ, հացահատիկ»: Բայց ավելի հավանական է, որ այն ընդհանուր 

բառ է տարածաշրջանի ժողովուրդների համար, հմմտ. քրդ. savar 

«ձավար (նաև՝ ինչ-որ ճաշատեսակ [23, 531]), բլղուր», թուրք. çavdar (ընդ 

որում՝  թուրք. çavdar նշանակում է «աշորա, տարեկան», բայց Հ. 

Աճառյանը մամուլից առանձնացնում է նաև թուրք. բարբառային ձևերը՝ 

Կես. Տ. և այլն՝ zavar «ձաւար» [2, 148]), կամ «բլղուր», վրաց. čvavi(s) 

/ჭვავის/ «տարեկան», Գորիսում ծա վա ր «հաճար»: Վերջինս 

կապակցության  մեջ նույնպես գործածվում է «շատախոսել, խոսքը 

երկարացնել» իմաստներով՝ հըճարին անէլ, Արցախում սրան զուգահեռ՝ 

հըճարէն ածել/անէլ, իմաստն արտահայտվում է նաև կարկուտ բառի 

բաղադրությամբ՝ լըվըկարկուտ անէլ «արագ-արագ խոսել» [20, 245]: 

Պետք է նկատել, որ հատիկ բառը Գորիսում առավելապես ընկալվում է 

«հացահատիկ, ցորեն» (Արցախում առավելապես գործածական է ցորեն 

[8, 488]), այլև հատ, հատիկ՝ առանձին գործածությամբ և տարբեր 

կազմություններում: Հատիկ բառի «ցորեն» իմաստին համանիշ է կօտ 

բառը՝ «կոտրատված հացահատիկ, կենդանիներին տրվող հատիկ» 

(Արցախում  գործածվում է նաև դա ն || դա  նա ՝ «հատիկ, կուտ» (< danā / 

ه  :(«հատիկ, հատ, 2. սերմ, 3. կորիզ, 4. կաթիլ, 5. փաթիլ, 6. հատիկ.1» / دان

Սյունիք-Արցախ բարբառախմբի դընըկալէլ ||դընըկալիլ «լոբու, այլև՝ ցո-
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րենի, գարու պատիճը հատիկավորվելը, հատիկների հասունա-

նալ»բառը, կարծում ենք, հենց այդ արմատից է): Հին աղօթք, 

երկրպագության խոսք է պահպանվել. «Ծըէթա, նօթա, հատիկը չօր, 

կյա րին կէճ, թօռ կյա   տափէրը նըմանա, հատիկը, կյա րին բուլանա, 

խօխան օտի մըծանա»: Գարի, ցորեն և հացահատիկային այլ բույսեր 

ձավար անվանմամբ չեն գործածվում: 

3. Ծագումնաբանական հարցեր: Գալով բառի ծագման հարցին՝ 

նկատենք, որ, այնուամենայնիվ, ստուգաբանական, բառաքննական 

աշխատանքներում հստակեցված չեն արմատի արտաքին կազմի և 

իմաստի հարցերը: Յ. Պոկոռնին նշում է «հացահատիկ», 

մասնավորապես «գարի» [27, 512]՝ առանց հայերեն տարբերակի 

վկայության: Հ. Աճառյանը բառի ծագումը ըստ էության թողնում է 

առկախ, ներկայացնում է այլոց մեկնությունները, որոնցում արմատի 

ծագումը աղերսվում է ցորեն բառի հետ՝ սանսկ. yava, պրսկ. ĵav «գարի», 

հուն. ζειά «ցորեն» և այլն [2, 147]: Գ. Ջահուկյանը «Հայոց լեզվի 

պատմության» մեջ չի անդրադառնում ձավար բառին, բայց ՀՍԲ-ում այն 

համարում է թերևս հ.-ե. ծագման՝ «*iuo-՝ *ieuo-«հացահատիկ, գարի, 

կորեկ, լիտվ. javai «հացահատիկ»» հիմքից՝ նախադիր *i>*j>ձ անցմամբ 

[19, 474]:  

4. Եզրակացություններ: Նկատի առնելով հայերենի բարբառներում 

հանդիպող գյուղատնտեսության բնագավառի բառերի 

ընդհանրությունները հնդեվրոպական ցեղակից լեզուների հետ՝ առավել 

հավանական է, որ նաև Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքում 

պահպանված լինեն խիստ հաճախակի գործածություն ունեցող 

անունները՝ «խոփ, ունդ, ցորեն, աղորիք, ակոս, գարի, կորեկ» [26, 119]: 

Կարծում ենք՝ այդ բառերից է նաև ձավար բառին հոմանիշ կորկոտ-ը 

(Սյունիքում առավելապես հանդիպում է Կապանում, Մեղրիում)՝ 

«ծեծած և թեփը հանած ցորեն կամ գարի», Սյունիք-Արցախում՝ 

կուրկուտ. Հ. Աճառյանը հավանական է համարում բառի 

հնդեվրոպական ծագումը. «g2rod- արմատից, որ կրկնությամբ տվել է 

նախ *կոկրոտ և տեղափոխութեամբ՝ կորկոտ, ինչպէս 

կարկուտ<*կակրուտ<հնխ. g2ag2rōdo-» [2, 650]: Գ. Ջահուկյանը կորկոտ-ը 

նույնպես համարում է հ.-ե. ծագմամբ՝ *gogrod-՝ *gred- «քորել, քերել» 

արմատից [19, 424]: Հ. Աճառյանը մանրամասն ներկայացրել է ցեղակից 

լեզուներում կորկոտ բառի ձևիմաստային աղերսները՝ «հատիկ, 

կորկոտ» և այլ իմաստներով [2, 650]:  
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Անդրադառնալով ձավար|| ձաւար բառի՝ գրավոր և բարբառային 

աղբյուրներում եղած տվյալներին՝ նկատում ենք, որ նրա երկրորդային 

իմաստը՝ ձավար անել, ձավարել «մանրացնել, հատիկ դարձնել», 

Սյունիքում՝ ծիվա  րէլ, ծա  վա ր անէլ, «խոսքը մանրացնել, երկարացնել», 

եղել է առաջնային, որից էլ ձևավորվել է «աղացած հատիկ» իմաստը, որ 

հետագայում հիմնական իմաստն է դարձել: Ընդ որում՝ այդ նույն 

կիրառությունն ունի կորկոտ անել || կըրկօտէլ «շատախոսել», այլև՝ 

«հատիկը կեղևահան անել, ձավար անել»: Կարծում ենք՝ ձավար բառի  

քննության համար ելակետ պետք է վերցնել «հատիկ, ցորենի մի տեսակ» 

իմաստները, որոնցից թերևս  Սյունիքում պահպանվել է ցորենի բարակ 

և կարմրավուն մի տեսակը՝ ծա վա րը: Նույնը թերևս կորկոտ բառի 

համար՝ կորկոտ կամ կուրկուտ<կօտ-կոտ «հատիկ-հատիկ», ապա 

դրափոխությամբ՝ կօրկօտ || կուրկուտ: 

Իմաստային քննությունը թույլ է տալիս հակվելու այն 

կարծիքներին, որ ձավար և կորկոտ, համապատասխանաբար՝ ծա վա ր, 

կուրկուտ, բառերն ունեն հնդեվրոպական աղերսներ: Դրանցից ձավար 

բառը հայերենի տարբերակներում տարածվել է «առհասարակ 

մանրացրած բուսահատիկ» իմաստով, Գորիսում պահպանվել է նեղ 

իմաստը՝ «հացազգիների ցեղի մի տեսակի անուն»՝ (հ)աճար, որն էլ 

ձևիմաստային զուգահեռներն ունի կովկասյան լեզուներում, հմմտ.՝ 

ճուարի, ճվավի, դզվարի, աճա, աճարաձ – հաճար (հմմտ.՝ պրսկ.՝ çavdar 

 աշորա, տարեկան» [2, 15]): Ս. Գրքում հանդիպող հաճար (-ոյ» /چاودار/

հոլ.) բառի իմաստները նույնպես նշում են կոնկրետ ցորենի մի տեսակ՝ 

«Եւ ցորեանն եւ հաճար ոչ հարան, զի անագան էին» (Ելք 932), «եւ ահա ի 

սնարից նորա նկանակ հաճարոյ եւ կուժ ջրոյ» (Գ Թգ 196), «կորեակ եւ 

հաճար ի սահմանս իւր» (Ես 2825), «ոսպն եւ ոլոռն եւ կորեակ եւ հաճար» 

(Եզկ 49), որ Գ. Ջահուկյանը համարում է «թերևս հնդեվրոպական՝ 

*ades/*ados- «հաճար», նախաձևի *ad- արմատից՝ *-io- ածանցով» [19, 440], 

որ անցել է կովկասյան ձևերին:  

(Հ<յ)աճ-ար՝ *ad-io-, և ձաւ-ար՝ *iuo- (*ieuo- || *i  eu  o-) ձևերը 

զուգահեռելիս խնդիր է առաջանում Գ. Ջահուկյանի առաջարկած *i»*ĵ>ձ 

[19, 474] անցման շուրջ:  

Առաջարկում ենք հարցին նայել *ad- արմատի դրափոխված ձևով՝ 

*da-՝աձ>ձա, որոնք հետագայում ինքնուրույնաբար զարգացել են՝ 

բառային տարբերակներից վերածվելով առանձին իմաստներով 

աղերսակից բառերի: Հետագայում ձաւար-ը ենթարկվել է -ի-ա 

հոլովման, որի հնարավոր ազդեցությամբ ոչ վանկարար [18, 117] ւ 
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ձայնակապն է առաջացել՝ ձա-ւար>*ad-io-/*aud-io (հմմտ.՝ լատ. ador 

«հաճար» (լատինական զուգահեռը օրինակը քաղել ենք Գ. Ջահուկյանից 

[19, 440]) = բրբ. ծըվարի || ծիվա  րի || ծա  վա րի:   Կարելի է լուծված 

համարել նաև հ.-ե. *dh (>ճ)>*gh (ձ>ծ) անցման հարցը. հմմտ.՝ աղանձ, 

խինդ, (խնծիղ || խնձիղ) և այլն [3, 538]: 

Այսպիսով՝ (հ)աճար՝ «ցորենի մի մանր տեսակ», բառի ձևիմաստից 

առաջ է եկել ձավար՝ «մանրացրած ցորեն կամ գարի» (գարի բառի 

ծագման վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ կան: Մ. Ֆասմերը և ուրիշներ 

«*аŋk-» «թեքել, ծռել» իմաստի ներքո են դնում [29, 571-572])՝ կորկոտ, իսկ 

Սյունիք-Արցախի բարբառային տարածքում պահպանվել է բուն 

իմաստը՝ (հ)աճար «ցորենի մի տեսակ», հմմտ.՝ գերմ. getreide 

«հացահատիկ», getreideart «հատիկաբույս», գոթ. atisk (*ades-ko-) «ցանքս, 

հատիկի ցանքս», հմմտ.՝ հայ. ածիկ և հատիկ և այլն, որ բոլորը ծագում 

են հ.-ե. *ades- կամ *ados- [27, 45]  «հացահատիկ» արմատից: 

 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СЛОВ ПШЕНИЧНАЯ КРУПА / 

РЖАНОЙ В СООТВЕСТВИИ С ДИАЛЕКТНЫМИ ДАННЫМИ 

Кумунц М. С. 

 

Основные названия  растений на территории диалектов Сюник-

Арцах встречаются также в древнеармянском языке.  

Считаем, что с помощью библиографической информации, форм, 

существующих в иностранных языках, и диалектных данных возможно 

изучить сходства форм и значений слов дзавар (пшеничная крупа) и ачар 

(ржаная крупа), а также других схожих слов.  

Оказывается, что слово ծա վա ր (пшеничная крупа), который 

используется на территории диалектов Сюник-Арцах, распространено не 

только в армянском, но и других языках. Считаем, что слово пшеничная 

крупа возникло в следствие видоизменений корня ржаной, основа 

которых лежит в индоевропейском языке: в корне *ad-io-/*aud-io «зерно». 

Ключевые слова: пшеничная крупа, булгур, ржаной, зерно, гранула, 

трещины пшеницы, этимология, библиография, территория диалектов 

Сюник-Арцах, индоевропейский, видоизменение. 
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SUPPLICATIONS OF THE WORDS CLEANSED WHEAT / RYE 

ACCORDING TO DIALECTICAL DATA 

Kumunts M. S. 

 

The main plant names in the Syunik-Artsakh dialectical area are also 

found in Old Armenian.  

Let’s assume that with the help of bibliographic information, forms in 

other languages and dialectical data it is possible to examine not only formal 

and meaningful generalities of words dzavar (cleansed wheat) and hajar (rye), 

but also other correlative words.  

It turns out that word "ծա վա ր" (cleansed wheat) used in Syunik-

Artsakh dialectical area is spread not only in Armenian language but also in 

neighbouring languages.  

We think that the word cleansed wheat originated from the change of 

the word rye, which derives from Indo-European root *ad-io-/*aud-io, "grain". 

Keywords: cleansed wheat, bulgur, rye, wheat, grain, cracked wheat, 

etymology, bibliography, Syunik-Artsakh dialectical area, Indo-European, 

change of position.  
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ՀՏԴ 81                                                   ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՏԵՐՄԻՆ-ԷՊՈՆԻՄՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՐՊԸ  

ԲԺՇԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐՈԻՄ 

Օհանյան Մ. Մ. 

 

 Էպոնիմները հատուկ անունների հիման վրա կազմված 

տերմինաբանական միավորներ են, որոնք իրենցից ներկայացնում են  

մի առանձնահատուկ բառաշերտ, որոնց հիման վրա  ծագում են  վառ, 

ճանաչողական ընկալումներ, որոնք էլ արտացոլում են  աշխարհի 

էթնիկական պատկերի յուրահատկություններ: 

Բանալի բառեր. գործառական ոճագիտություն, գիտական ոճ, 

խոսույթ, բժշկագիտական խոսույթ, ճանաչողական ընկալումներ: 

 

Նախաբան: Բժշկական գիտության զարգացումն իր հետ բերում է 

նոր անվանումների սրընթաց աճ: Այս առումով առավել 

հետաքրքրական են  էպոնիմները: Հատուկ անունների հիման վրա 

կազմված տերմինաբանական միավորներն իրենցից ներկայացնում են  

մի առանձնահատուկ բառաշերտ: Հատուկ անունները ոչ միայն 

մասնակցում են աշխարհի ազգային-լեզվական պատկերի ստեղծմանը, 

այլև տարբեր լեզուներում կազմում են յուրահատուկ զուգորդումներ, 

ինչը բացատրվում է ժողովուրդների ավանդույթների և մշակույթների  

տարբերություններով: Էպոնիմները  բառապաշարային միավորներ են, 

որոնք լրացնում են լեզվում որոշակի իմաստաբանական 

բացթողումները, նրանց հիման վրա  ծագում են  վառ,  ազգային 

գործոնով  պայմանավորված ճանաչողական ընկալումներ, որոնք 

արտացոլում են  աշխարհի էթնիկական պատկերի յուրահատ-

կությունները (Рылов 2006:298): Քանի որ բժշկագիտությունը մարդկային 

գործունեության հնագույն ոլորտներից է, հետևաբար բժշկագիտական 

տերմինաբանությունը շարունակաբար զարգացող գիտության ոլորտ է: 

Բժշկա-քիմիական, բժշկա-կենսաբանական, բժշկա-տեխնիկական 

գիտելիքների ինտենսիվ զարգացման հետ կապված՝ բժշկագիտական 
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տերմինաբանության ընդգրկումը մեծանում է, և բացի այն, որ  

առաջանում են նոր գիտական հասկացություններ և տերմիններ, 

առավել հին տերմինները սկսում են  կրել որոշակի  փոփոխություններ: 

Հենց այս  պատճառով էլ մեր  ուսումնասիրության մեջ հատուկ 

ուշադրության ենք արժանացրել անգլերենի հատուկ անունների հիման 

վրա կազմավորված բժշկական տերմինաբանական միավորները: 

Փորձել ենք բացահայտել  տերմին-անունների ճանաչողական արժեքը՝ 

դիտարկելով անվանումների հիմնավորումները, փաստարկները, 

տերմինի կիրառումը  և այլն:  Քննության ենք առել  նաև 

տերմինաբանական միավորների բառային-իմաստաբանական 

առանձնահատկությունները, տերմինի բաղադրիչների  փոփոխութ-

յունները ժամանակի ընթացքում, հունալատինական տերմինակազ-

մական տարրերի՝  բժշկական լեզվին բնորոշ իմաստաբանական 

յուրահատկությունները: Անգլերենի բժշկագիտական տերմինաբա-

նական բառապաշարի նշված բառաշերտի քիչ ուսումնասիրված լինելն 

էլ էական ու արդիական  են դառնում առաջարդրվող   հարցերի 

ուսումնասիրության համար:  Աշխարհում գոյություն ունեն գիտական 

դպրոցներ, որոնց հատուկ է պատմականորեն առաջացած այս կամ այն՝ 

երբեմն քիչ տարածված տերմինների օգտագործումը: Դա կարող է 

պատճառ դառնալ, որ բժիշկը  շատ ժամանակ տրամադրի պարզելու 

համար անվանական տերմինների նշանակությունը: Այդ իսկ 

պատճառով ստեղծվում են մասնագիտական տեղեկագրեր, որոնք 

պարզաբանումներ և բացատրություններ են տալիս օրգանիզմների 

մորֆոլոգիայի՝ ձևի և կառուցվածքի,  հիվանդությունների անունների, 

ախտանիշների և համաախտանիշների մասին՝ արտահայտված 

տերմին-էպոնիմ անվանումների միջոցով: Բժշկագիտական 

բառապաշարի տերմին-էպոնիմների շերտը թույլ է տալիս 

 համապատասխան տերմինաբանության կիրառման միջոցով 

փոխանցել անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ իրականացնելով 

 մասնագիտական հաղորդակցում:   

Երրորդ հազարամյակի սկզբի գիտական գրականության մեջ 

էական նշանակություն է ձեռք բերում  տերմինաբանական  և 

ճանաչողության  մերձեցմանն առնչվող խնդիրների քննությունը, ինչը 

թույլ է տալիս վերանայել ավանդական տերմինաբանության բազմաթիվ 

դրույթներ: Ըստ ճանաչողական տերմինաբանությամբ զբաղվող 

մասնագետների՝ տերմինները ոչ քարացած,   շարժունակ միավորներ 

են, որոնք ծագում են մասնագիտական խոսքային տարատեսակներում և 
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ենթարկվում են փոփոխության անվանակարգման գործընթացում՝ 

վերընթաց զարգացումների արդյունքում (Бейсенова  2009,15): 

Մարդկային գործունեության անվանակարգման գործընթացների 

օրինաչափությունները, ներառյալ ինչպես լեզվական, այնպես էլ 

արտալեզվական տերմինաբանական բնութագրերը, վերլուծության են 

ենթարկվել   ճանաչողական տերմինաբանության դիրքերից, և ինչպես 

կարծում է ակադեմիկոս Վ. Մ. Լեյչիկը, ճանաչողական տերմինա-

բանությունը  XX—XXI դարերի սահմանագլխի տերմինաբանության 

 զարգացման հինգերորդ փուլն է (Лейчик  2007, 124): 

Մարդկային մտածողության զարգացական բնույթը, հայացքների 

փոփոխականությունը, գոյություն ունեցող տեսակետների վերանայումը, 

գործընթացների խորքային ըմբռնումը և, համապատասխանաբար, 

ուսումնասիրման նոր եղանակների, տեխնոլոգիաների և 

սարքավորումների օգտագործումը՝ արտացոլված անվանակարգման 

լեզվական միջոցներում, երաշխիքներ են ապահովում գիտության 

լճացման և պահպանողականության դեմ: Ե. Վ. Բեկիշևան գտնում է, որ 

մասնագետի կողմից  մասնագիտական  տերմինաբանությանը 

տիրապետելը, գիտական հասկացությունները մասնագիտական 

խոսքում նշելուն ծառայող լեզվական նշաններ ստեղծելը,  կառուցելը և 

դրանք մեկնաբանելու և  կիրառելու ունակությունը դրսևորվում 

է առանձին ճանաչողական համակարգի սահմաններում, որի 

շրջանակներում էլ  իրականացվում են գիտական տեղեկատվության 

փոխանցումը և  պահպանումը  (Бекишева  2007): 

Դիմառնական բժշկագիտական տերմինները  կրում են հայտնի 

գրողների, փիլիսոփաների, նկարիչների և շատ այլ բնագավառների 

ակնառու ներկայացուցիչների անուններ, որոնք հետազոտել են տվյալ 

նյութը, հրատարակումներ ունեն դրա վերաբերյալ կամ պարզապես 

առաջինն են նկարագրել հիվանդության ախտանիշները: 

Breech presentation may be diagnosed by Leopold’s maneuver, vaginal 

examination, or ultrasound. The point of reference in describing the position 

of the breech is the sacrum. 

The impeding factor of most shoulder dystocias is the impaction of the 

anterior shoulder beneath the symphysis pubis. Many shoulder dystocias will 

resolve with the McRoberts  maneuver, which consists of flexing the thigh at 

the hips and pulling them to the maternal abdomen. 

Տեղեկատվության կուտակումը, պահպանումը  և հաղորդումը, 

որոնք նպաստում են այս կամ այն ճյուղի զարգացմանը, նրա 
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փոխազդեցությանը այլ ճյուղերի հետ, միջազգային փոխանակմանը, 

իրականացվում են տվյալ բնագավառին բնորոշ տերմինների 

օգնությամբ: Վերջին ժամանակներում՝ գիտության տարբեր 

բնագավառներում անշեղ և արագընթաց զարգացումների 

պայմաններում, երբ անհրաժեշտություն է առաջացել 

տերմինաբանական բառաշերտը համալրել, կտրուկ բարձրացել է 

 ժամանակակից գիտության և տեխնոլոգիական գործընթացների 

բնագավառում նվաճումների անվանակարգման պահանջը: Բժշկության 

մասնագիտական հասկացությունների ոլորտի սահմաններում 

ստեղծվում են նոր հասկացություններ: Առաջանում է 

տերմինաստեղծման և տերմինակազմության կարիք՝ նշված 

գործընթացը կառավարելու  և կարգավորելու համար: Առաջանում է 

անհրաժեշտություն ուսումնասիրելու հարցին առնչվող լեզվաբանական 

 և ճանաչողական խնդիրներ: 

Ե. Վ. Բեկիշևան նկարագրում է դիմառնական տերմիններն իբրև 

անձի տեսակի արտացոլում կլինիկական տերմինաբանության մեջ՝ 

ընդգծելով տերմին-անունները, որոնք կազմավորվում են հատուկ 

անվան մասնակցությամբ՝ հասարակ անվան կողքին (Бекишева 2007,26): 

Ասվածը կարելի է բացատրել մեր հետազոտության փաստական նյութի 

վրա. 

 Asherman syndrome- A syndrome of intrauterine adhesions and 

synechiae resulting from trauma, commonly currettage./, Ballantyne's 

Syndrome (Ballantyne-Runge syndrome)- Dysmaturity syndrome, 

placental dysfunction syndrome, postmaturity syndrome, prenatal 

dystrophy syndrome, prolonged gestation syndrome. Bandl's ring 

- The ring muscle at the border of the uterus corpus and the uterus 

isthmus, which is developed more pronouncedly during delivery./ 

Տվյալ դեպքում հատուկ անունները՝ Աշերման, Բելընտայն, Բենդլ, 

համակցված են համախտանիշ /2/ և օղակ հասարակ գոյականների հետ՝ 

ապահովելով երևույթի առավել հասկանալի ընկալմանը: Ըստ էության՝ 

տերմին-էպոնիմները ձեռք են բերում ճանաչողական  արժեք, քանի որ 

ուղղակիորեն մատնանշում են, թե որ  բնագավառի մասին է խոսքը: 

Դասական տերմին-անունների կողքին, որոնք կիրառություն են 

գտել XVI-XIX դարերում, հայտնվում են նոր տերմիններ, որոնք 

արտացոլում են ինչպես բժշկագիտության նոր բնագավառների 

զարգացման փուլերը, այնպես էլ այս կամ այն գիտնականի, երկրի նոր 

փաստերի հայտնաբերման առաջնայնությունը: Կլինիկական 
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էպոնիմների խնդիրը միայն պատմաբժշկագիտական չի համարվում, 

թեպետ դժվար է պատկերացնել կլինիկական մտածողության 

ախտորոշման և ընդհանրապես բժշկության առաջընթացը՝ առանց 

բժշկագիտական էպոնիմիկ տերմինաբանության իմացության, որը 

բնորոշ է տվյալ ժամանակաշրջանին:  Լեզվաբանները նշում են, որ 

զարգացման  նախորդ փուլերում էպոնիմների հազվադեպ 

կիրառությունը գիտական գրականության մեջ բժշկագիտական առօրյա 

պրակտիկայում պայմանավորված է եղել  ոչ թե  նրա նկատմամբ նվազ 

հետաքրքրությամբ, այլ նախ և առաջ  դրանց թերիմացությամբ: Հարկ է 

նշել, որ տերմին-էպոնիմների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի 

պատճառը տերմինաբանական միավորների իմաստաբանական 

հիմնավորվածության ոչ լիարժեքությունն է եղել,  որը տվյալ 

բնագավառի մասնագետների կողմից բացատրվում է նրանց կազմի մեջ 

մտնող հատուկ անունների անիմաստությամբ,  ինչպես օրինակ  Հոլջիի 

կոմպլեքսը /բարդույթը/, Սթոքսի օրենքը, Սուխարևայի երրորդությունը: 

Վերջին տարիների աշխատանքները, ինչպես նաև մասնագիտական 

լեզվի ուսուցման պրակտիկան, համոզում են, որ տերմին-անունները 

զգալի չափով նպաստում են բժշկագիտական խոսքի ճիշտ ընկալմանը և 

հեշտացնում են մասնագիտական շփումը, քանի որ ունեն  միջազգային 

բնույթ՝ նույնական կաղապարում և նշանակություն տարբեր 

լեզուներում (Կոուլ-Կոուլի դիագրամը, Մյուսեի ախտանշանը): Այն, որ 

հարցն այսօր ձեռք է բերել էական նշանակություն,  վկայում է 

տերմինաբանության  ոլորտում կատարված աշխատանքների քանակը   

/Блейхер В. М., Завилянская Л. И., Йончев В., Магилини Г./: 

Տարբեր ախտանշաններ, ախտանիշների համակցություն և 

հիվանդություն նշանակող բժշկական տերմինների մեջ մեծ տեղ են 

զբաղեցնում անվանական կլինիկական տերմինները, որտեղ 

արտացոլված են գիտնական-բժիշկների անունները, ովքեր առաջին 

անգամ են դրանք նկարագրել կամ  կիրառել բուժման այդ եղանակը 

(Հիպոկրատի դեմքը, Պիրոգովի գիպսե վիրակապը, Բոտկինի 

հիվանդություն, Բելսկու ախտանշան, Ֆիլատովի սինդրոմ, Կվինկեի 

այտուց, Կուռլինի խոց, Կուզնեցով-Պենսկու կար, Սալիի եղանակ, 

Վիրխովի մետաստազ, Աշոֆֆի լեղապարկ, Ֆալլոյի երրորդությունը): 

Մեծ խումբ են կազմում կլինիկական տերմին-անունները, որոնք 

արտացոլում են օրգանի առանձին մասերի, հյուսվածքի, բջջի 

անվանումները, ուսումնասիրության առավել տարածված եղանակները, 

կամ լայն ճանաչում գտած գիտական հայտնագործությունները (Գյոթեի 
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ոսկրը, Հոլջիի բջիջը, Ռուժեի թաղանթը, Շարնեի հյուսվածքը, Պեխլինի 

գեղձը, Ռյունշի մկանը, Գրուբերի կապանը, ջիլը, Վրիսբերգի աճառը, և 

այլն): Պետք է նշել, որ անվանական տերմինները հատուկ դեր են 

խաղում  նաև բժիշկների պատրաստման գործում: Այսօր դժվար է գտնել 

բժշկական բնագավառ, որտեղ այս կամ այն չափով չեն օգտագործվում 

տերմին-էպոնիմներ, որոնք դիպուկ և ճշգրիտ ներկայացնում են հարցը: 

Օրինակների քննարկումից ակնհայտ է դառնում, որ 

բժշկագիտական խոսքում  էպոնիմների կիրառումը  կարող է 

զուգակցվել որոշակի բժշկական հմտությունների, միջամտությունների  

ու  հնարների հետ: 

Smellies’ manoeuvre (Mauriceau-Levret manipulation) -այս մեթոդը 

ցույց է տալիս պտղի հետույքային դիրքը և նույն դիրքով 

ծննդաբերությունը, որտեղ բժշկի դերը չափազանց մեծ է պտղի դիրքի 

հետ կապված: 

Zavanelli’s maneuver –մանկաբարձական միջամտություն է, երբ 

նորածնի գլուխը հայտնվելուց հետո ուսերը ֆիքսվում են, և 

ծննդաբերությունը դառնում է արդեն կյանքին սպառնացող թե՛ նորածնի 

և թե՛ մոր համար: 

Sim’s position (James Marion Sims)- քարահեռացման դիրք է, որը 

հեշտացնում է հեշտոցային քննությունը: Այս դիրքը իր անվանումը 

ստացել է ամերիկացի գինեկոլոգ Ջեյմս Մարիոն Սիմսի անունով: Նա 

համարվում է ամերիկյան գինեկոլոգիայի նախակարապետը: 

Recognized complications of vaginal breech delivery include entrapment 

of the fetal head, spinal cord injury secondary to hyperextension of the fetal 

head, brachial plexus injury, lower Apgar scores, prolapsed of the umbilical 

cord, asphyxia, intracranial hemorrhage, and trauma to internal organs. 

  Վերոհիշյալ օրինակում էպոնիմի կիրառումը որոշում է  

ծննդաբերությունից հետո նորածնի ֆիզիկական վիճակը. այս չափման 

միավորը իր անունը ստացել է նյույորքցի անեսթեզիոլոգ Վիրջինիա 

Աբգարի անունով: 

Այդ անուններում կուտակված են աշխարհի տարբեր երկրների 

գիտնականների  և բժիշկների ջանքերը՝ հասկանալու մարդկային 

մարմնի օրգանների կառուցվածքը և գործունեության 

առանձնահատկությունները և այլն, որի միջոցով  հավերժացվել է 

գիտական գիտելիքի փոխանցումը ժամանակի և տարածության մեջ, 

առանց որի անհնար է ժամանակակից  գիտության բարեհաջող 
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զարգացումը: Իբրև օրինակ՝ կարող են ծառայել հետևյալ տերմին-

էպոնիմները. 

Fallopian tube- խողովակների զույգ է, որը կապված է արգանդի հետ 

և հենց այն ուղին է, որտեղով էլ սերմնաբջիջն անցնում է դեպի արգանդի 

հատակ: Այս տերմինն իր անունն ստացել է 16 դարի իտալացի հայտնի 

բժիշկ և վիրաբույժ Գաբրիել Ֆալոպիոյի անունով: 

  Rokitansky-Hauser syndrome /Mayer Rokitansky Kuster-Hauser 

Syndrome/: Այս համախտանիշը բնութագրվում է հեշտոցի, դաշտանային 

ցիկլի բացակայությամբ /6 ամիս և ավելի/, արգանդի 

թերզարգացածությամբ, իսկ ձվարաններն ու ֆալոպյան ուղիները 

տեղակայված են որովայնի հետին մասում: 

Տերմին-էպոնիմները բժշկական տերմինաբանության մեջ մեծ 

տոկոս են կազմում: Որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում 

էպոնիմ-հոմանիշները (Բազեդով-Գրևս-Պերրի  հիվանդություն - 

դիֆուզային թունավոր խպիպ, Բոտկինի հիվանդություն – ինֆեկցիոն 

վիրուսային հեպատիտ և այլն): 

Որոշ տերմին-անուններ ունեն մի քանի հոմանիշներ (Բուրնևիլի 

հիվանդություն-Բուրնևիլ-Ստրիգլի-հիվանդություն-Բուրնևիլ-Բրիսո 

հիվանդություն - նեյրոմաշկային սինդրոմ Բուրնևիլի տիպի –Բուրնևիլի 

ֆակոմատոզ - Բուրնևիլ Պելացիի հիվանդուէթյուն – տուբերկուլյոզային 

սկլերոզ): Նրանց թիվը հասնում է որոշ դեպքերում մինչև տասնհինգի: 

Նշենք նաև, որ  տերմին-էպոնիմներին  նույնպես հատուկ են 

հուզականությունը և արտահայտչականությունը ինչպես դրական, 

այնպես էլ բացասական առումով (Ալիսան հրաշքների աշխարհում, 

Վեներայի զարդը, էլշպիգի մարգարիտները,  Սուրբ Վիտտայի պարը, 

Լինբերգի ամրոցը և այլն): 

Վերջին ժամանակներում դիտվում է նաև տերմին-էպոնիմների 

ներլեզվական փոխանցումներ՝ լեզվի մի  շերտից մյուս շերտը 

 («Մալգիպիևի  ցանց» տերմինը փոխարինվել է «հրաշք ցանց» 
անվանումով, «Գալլերի եղունգ» տերմինը՝ «թռչնի խթան» հոմանիշով: 

Մեծ է այն անվանական տերմինների տեսակարար կշիռը, որտեղ 

օգտագործվում են բժիշկների մեկից ավել անուններ (Յակոբսոն-Լասկա-

Բեխտերև-Կեմպների ախտանշան, Խենդա-Շյուլլեր-Քրիստիան-

Լետտերեր-Զիվեի ախտանշան և ուր.), որոնք միաժամանակ նկարագրել 

են այդ հիվանդությունները, նշանները, ախտանիշները և 

համաախտանիշները կամ հայտնաբերել են այդ հիվանդությունը 

որոշելու եղանակ: Այդ տերմինները բժշկագիտության մեջ նկարագրում 
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են փոխադարձ կապը, մշտական զարգացումը և փոխանցելիությունը: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ հաճախ միևնույն հեղինակի անունը վերագրվում 

է երկու և ավելի հիվանդություններին, ախտանշաններին կամ 

սինդրոմներին, որոնք նա նկարագրել է (հիպոկրատի երդումը, դեմքը, 

դիմակը, եղունգը, աթոռը և գլխարկը. Պիրոգովի ապոնևրոզը, Պիրոգովի 

գիպսե վիրակապը, թմրեցումը ըստ Պիրոգովի, ոսկրա-պլաստի 

վիրահատություն ըստ Պիրոգովի, անդամահատություն ըստ Պիրոգովի 

և այլն): 

Եզրահանգում: Բժշկագիտական  տերմինաբանությունը 

մասնագիտական շփման կարևորագույն միջոց է: Ազգային և 

միջազգային ճանաչողական-մշակութաբանական տեղեկատվությունը, 

որը կուտակվում է անուններում, դառնում է սոցիալական գիտելիքի 

աղբյուր, որն անհրաժեշտ է մասնագետների շփման համար: 

 

ТЕРМИН-ЭПОНИМЫ В МЕДИЦИНСКИХ  ТЕКСТАХ: 

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ  

Оганян М. М. 

 

Эпонимы - это терминологические единицы, основанные на 

собственных именах, которые представляют собой  специфический 

словарь, основанный на ярких, национально детерминированных 

когнитивных представлениях, которые отражают особенности 

этнического образа мира. 

Ключевые слова: функциональный стиль, научный стиль, дискурс, 

медицинский дискурс, когнитивные восприятия. 

                     

TERM-EPONYMS IN MEDICAL TEXTS: LINGUOCOGNITIVE 

PERSPECTIVE 

Ohanyan M. M. 

 

Eponyms are terminological units based on proper  nouns, which form a 

specific vocabulary, based on vivid, nationally determined cognitive 

perceptions that reflect the peculiarities of the world's ethnic image. 
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discourse, cognitive perceptions. 

 

 



132 

 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Лейчик В. М. Когнитивная лингвистика. // Новые проблемы 

познания. 2007. Вып. 5. С. 121-126. 

2. Рылов Ю. А. Имена собственные в европейских языках. // Ю. А. 

Рылов. М. АСТ: Восток, Запад. 2006. 311 с.  

3. Бейсенова Ж. С. Отраслевая терминология: типология, 

классификация, функционирование: автореф. дис. .д-ра фил.наук / 

Ж. С. Бейсенова; Республика Казахстан, Астана: КГУ, 2009. 42 с. 

4. Бекишева Е. В. Формы языковой репрезентации гносеологических 

категорий в клинической терминологии. Автореф. дис. докт. фил. 

наук / Е. В. Бекишева. М. Инст. языкознания РАН. 2007. 52 с. 

http://www.referun.com/n/formy yazykovoy reprezentatsii gnoseolo 

gicheskih-kategoriy- v klinicheskoy- terminologii. 

5. Keneth R. Niswander, Arthur T. Evans Manual of Obstetrics. 1983 5 th 

edition. USA. Little Brown and Company, Massachusets, 538p.  

6. http://www.bsmu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=

3213:2026-05-17-02-21-04&catid=159:42004&Itemid=52 

 
Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Օհանյան Մ. Մ. – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
Երևանի պետական համալսարան 
Էլ.փոստ՝ ohanyanmarianna@gmail.com 
 

 

 

Տրվել է խմբագրություն 17.10.2019 

 



133 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

УДК 821.161.1                                                                                       РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ТРАДИЦИИ Л. ТОЛСТОГО В РОМАНЕ В. АКСЕНОВА «МОСКОВСКАЯ 

САГА» 

Матевосян Э. А. 

 

В статье рассматривается  своеобразие отражения  литературных 

традиций Л. Н. Толстого в романе В. Аксенова «Московская Сага». 

Толстовская эпопея «Война и мир» и роман Аксенова передают 

масштабность и глубину крупных исторических событий и в то же время 

представляют богатую зарисовку жизни общества и судеб отдельных 

героев. Образы толстовской эпопеи по-своему возрождаются в романе 

Аксенова и становятся неотъемлемой частью современного мира.  

Ключевые слова: традиция, семейная хроника, литературные 

параллели, история, современность, система персонажей. 

  

Тема семьи, переживающей серьезные испытания и оказавшейся в 

центре глобальных преобразований и исторических катаклизмов, 

пронизывает творчество многих известных писателей. Отражаясь 

практически во всех жанрах, тема семьи находит наиболее полное 

выражение в жанре романа. Семейная тема подробно и многогранно 

раскрывается в особом типе романной прозы, которую принято называть 

семейной хроникой, отличительной особенностью которой является связь 

и смена поколений на фоне исторических перемен. Семейные хроники 

являются значительным фактом литературного развития XX века, но 

следует подчеркнуть, что у истоков жанра стоял великий русский 

писатель Л. Н. Толстой, творчество которого и стало художественным 

ориентиром для В. Аксенова в создании романа-трилогии «Московская 

сага».  

«Московская сага» - семейная хроника, рассказывающая историю 

жизни трех поколений семьи Градовых, типичных представителей 

интеллигенции начала и середины XX века. В романе подчеркнута идея 

2 0 1 9   № 2  
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семейного, кланового начала: в центре романа судьба не одного из 

Градовых, а всего семейства, и шире, это история не одной семьи, а всей 

послереволюционной интеллигенции. «Градовы» - понятие 

собирательное: в роду имя деда переходит к внуку (Борисы Никитичи 

сменяют Никит Борисовичей), родившийся в семействе мальчик получает 

«порядковый» династийный номер. Но все это лишь внешнее проявление 

семейной привязанности, за которой скрываются более глубокие 

хитросплетения семейного уклада. Именно семья дает героям силы 

пережить ряд искушений и испытаний, сохранить систему ценностей и 

нравственных ориентиров.  

Следуя толстовской традиции, Аксенов в романе раскрывает 

вневременные законы человеческого существования, которые особо 

значимы в переломные моменты истории. Жанр семейного романа 

обладает широким спектром многообразных проблем, но в основе его 

всегда классическая формула взаимоотношений истории семьи и истории 

общества. Именно поэтому в семейных романах реализуются некоторые 

художественные принципы исторического романа. Следует отметить, что 

«историзм романа семейной хроники своеобразен: крупные события, а 

порою и реальные исторические деятели, присутствующие в романе, как 

правило, не интересуют автора сами по себе, но они находят отражение 

как имеющие значение для данной семьи» [5]. И в романе Толстого, и в 

«Саге» Аксенова центральным сюжетообразующим элементом является 

тема Отечественной войны: 1812 года и 1941-1945 годов. Аксенов рисует 

правду войны в толстовской традиции: война не просто полна крови, 

страдания, смерти, но она еще и представлена с народной точки зрения.  

Толстой не раз отмечал, что в романе «Война и мир» его привлекала 

«мысль народная», которая часто выражалась в детальном описании 

военных будней. Толстой в романе описывает все стороны военной жизни 

– от отдыха солдат на поле до величайших сражений, все звенья военного 

миропорядка – от партизан до великих полководцев. Столь же 

масштабную и разнородную картину военных будней можно увидеть в 

романе Аксенова: он описывает простых солдат и маршала Градова, 

пленных военнослужащих и службу Бориса Градова-младшего в войсках 

специального назначения, чем-то напоминающих партизанские отряды. 

Война в романе Аксенова, как и в эпосе Толстого, становится неким 

символом народной воли, новой точкой отсчета. Сам Аксенов в 

объяснительной записи к эпиграфу второго тома «Саги», взятому из 
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романа Толстого, отмечал: «… и старый врач Б. Н. Градов, и его жена 

Мэри, так любившая Шопена и Брамса, и их домработница Агаша, и даже 

участковый уполномоченный Слабопетуховский в гигантском 

пандемониуме человеческих произволов влияли на ход истории не хуже 

де Голля, Черчиля, Рузвельта, Гитлера, Сталина, императора Хирохито и 

Муссолини» [1].  

Толстовская эпопея и роман Аксенова отражают масштабность и 

глубину происходящих событий на фоне богатой мозаики, сложенной из 

судеб героев, по сути того самого народа. При этом, подчеркивая связь 

истории семьи и народа, Толстой в романе разграничил понятия  

«отечество» и «государство», что в целом было не свойственно эпическому 

жанру. Для Толстого государство – условная форма существования, тогда 

как отечество, объединяющее народ – это некий идеал существования. В 

«Войне и мире» исторические потрясения лишь обостряют чувства народа 

к отечеству. Аксенов вслед за Толстым подчеркивает раскол между 

«государством» и «отечеством»: в «Саге» отечество порабощено 

государством, а потому борьба за отечество в романе Аксенова была 

сложнее, векторы борьбы часто пересекались. В «Войне и мире» Толстой 

описывает, как «двенадцатый год перемещает силы и ценности. 

Настоящая сила, от которой зависит национальная жизнь народа 

поднимается из безвестности и становится хозяином положения» [2, 15]. В 

романе «Московская сага» Аксенов тоже рисует, как во время войны, 

особенно в ее переломный 1943 год, обостряются чувства и 

концентрируются силы героев. Но в «Саге» народ не становится хозяином 

положения, в силу ряда причин он только может в постоянном и 

мучительном движении противостоять и войне, и тюрьме, и миру.  

Аксенов прибегает к очевидным параллелям и обыгрывает название 

романа Толстого в заглавии второго и третьего тома «Московской саги»: 

«Война и тюрьма», «Тюрьма и мир». В романном пространстве «Саги» мир 

делится уже не на две, а на три части: в противоборстве войны и мира 

появляется третий образ – образ тюрьмы. Причем война и тюрьма 

противопоставлены и миру, и друг другу. Это ипостаси зла. И понятие 

«мира» в этом контексте приобретает новые оттенки: мир не просто 

противопоставлен войне, он невозможен и в тюрьме, и в обществе, 

допускающем существование подобных тюрем. В романе Аксенова 

взаимосвязь разных миров представлена намного тоньше и причудливее, 

здесь больше сюжетных узелков и хитросплетений, больше 
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идеологических центров, вокруг которых сфокусированы полемика и 

размышления героев. Герои трилогии Аксенова стремятся не только 

отстоять мир, свободу отечества, но и  сохранить собственную свободу.   

Аксенов, продолжая традиции Толстого, показывает, как в ситуации 

кровавой бойни проявляется истинная сущность человека. Драматизм 

судеб толстовских героев своеобразно перекликается с судьбами героев 

«Саги». В системе образов романа Аксенова можно выделить целый ряд 

литературных параллелей, которые в первую очередь связаны образами 

главных героев: Нины Градовой, маршала Градова, доктора Китай 

городского и инкарнированного образа пса Пифагора.  

Один из центральных образов «Войны и мира» – это образ Наташи 

Ростовой. Наташа занимает особое место в системе персонажей романа. 

Младшая дочь графа Ростова вдохновляет к жизни окружающих, именно 

она оказывается ближе всего к народу. С такой же завораживающей 

чувственностью, яркостью и, главное, связью с народом представлена в 

«Московской саге» младшая дочь доктора Градова.  Аксенов рисует Нину 

с большой симпатией, некоторые исследователи утверждают, что он 

приписал героине черты своей матери, поэтессы Елены Гинзбург.  

Нина Градова, как и Наташа Ростова, живая и яркая натура, 

способная на подвиг. В критические моменты Наташа оказывается рядом с 

народом: она самозабвенно помогает раненым. Нина Градова тоже 

оказывается в самой гуще народных волнений и «на десятом году 

революции», и во время войны, когда героиня самоотверженно 

отправляется на фронт, вносит свою лепту в общее дело победы.  

Нина Градова, как и любимая героиня Толстого обладает 

удивительной эмоциональностью, душевной цельностью. Обе героини 

чистосердечны и искренни, обе переживают душевный кризис и в самые 

сложные моменты ищут поддержки не у общества, а в молитве, в 

обращении к Всевышнему. Однако, следует отметить, что в отличие от 

Наташи Ростовой, Нина Градова находит утешение не в семье, хотя в 

конце романа мы видим вполне размеренный семейный быт героини, а в 

творчестве: Нина пишет стихи. Не случайно одно из стихотворений Нины 

является лейтмотивом темы борьбы за родину и тоски по дому, в 

творчестве этой тонкой натуры проявляется сильный характер, благодаря 

которому героиня стойко переносит удары судьбы.  

Интересные параллели проявляются в образах командующих 

армиями: великим русским полководцем Кутузовым и маршалом 



137 

 

Градовым. Следует отметить, что в отличие от героя толстовской эпопеи 

Кутузова, который был одной из ключевых фигур русской истории, 

маршал Градов – образ собирательный. У Никиты Градова, по 

утверждению самого автора, было несколько прототипов. Во-первых, это 

маршал К. Рокоссовский, который отсидел 2,5 года в сталинских лагерях, 

а потом был реабилитирован и сделал блестящую карьеру. Во-вторых, это 

генерал армии И. Черняховский, который был убит шальным снарядом в 

последний день войны. Эти две судьбы соединены в одно целое в 

военных сценах романа. А в довоенном образе Градова проявляются черты 

М. Тухачевского и всех погибших во время сталинских репрессий 

офицеров. Однако, в образе Градова Аксенов не просто рисует героя 

эпохи, но переплетает черты исконно народного характера с чертами 

сильной личности, готовой в решительный момент принять волевое 

решение, взять на себя ответственность за судьбу родины. Но самое 

главное, и генерал-фельдмаршала Кутузова, и маршала Градова уважают, 

им верят, как бывалым солдатам, прошедшим не одну войну. Кутузовское 

спокойствие, размеренность проявляются и в характере Градова: они 

остаются верными самим себе и на поле боя, и на военных советах. В этом 

плане примечательны сцены совета в Филях, где Кутузов идет против 

мнения большинства, и даже самого императора, и сцена в кабинете 

Сталина, в которой Градов отстаивает мнение «профессионального 

военного» и добивается того, что к его мнению прислушивается 

верховный главнокомандующий. В описаниях этих сцен проявляется 

неприязнь начальства к полководцам: взаимоотношения Кутузова и 

Александра I в романе довольно натянутые, а между Сталиным и 

Градовым возникли непреодолимые разногласия. Но ничто не может 

остановить полководцев, движимых чувством патриотизма.  

Исследователи романа Толстого утверждают, что «Кутузов доживает 

свою жизнь в романе-эпопее под знаком огромного внутреннего 

напряжения. И его последние дни, совпадающие с завершением всей 

военной линии сюжета, исключительно важны в книге» [3, 159]. Кутузов, 

будучи нравственным фокусом идейного повествования романа Толстого, 

призывает к гуманности. Кутузов – человек войны, но он тонко чувствует 

и высоко ценит мир, у него выстраиваются свои критерии оценок 

«действующие за пределами «войны» - в условиях «мира», в человеческой 

жизни вообще» [3, 159]. По мысли Толстого эти критерии и 
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предопределяют основу патриотизма, трепетного отношения к родине и 

во время войны, и в мирное время.  

Но если у Кутузова и выстроилась некая концепция духовно-

нравственных ценностей, то у маршала Градова «внутреннее напряжение», 

усилившееся к концу войны, заводит его в тупик. Аксенов лишает своего 

героя возможности выстроить свою систему ценностей. Во время 

последнего визита в Москву, маршал Градов признается жене, что он 

превратился в какую-то командную машину: «Во мне всегда все 

человеческое было живо, даже в лагере. Теперь – засыхает…» [1] Градов 

не смог смириться ни со страшной действительностью войны, ни с 

надуманной, несправедливой действительностью мира. Его гибель от 

шального снаряда в последний день войны – символична. Градовская 

формула существования равного сопротивлению не имела будущего, она 

лишь объясняла прошлое.  

Безусловно, в образе маршала Градова много общего с образом 

Кутузова. Однако, следует отметить, что аксеновский герой живет в более 

сложном мире, в котором появляются новые формы зла и насилия. И если 

герой Толстого является неким нравственным центром романного 

пространства, то в сложном, запутанном мире аксеновской «Саги» Градов 

не смог воплотить силу, противостоящую вселенскому злу.  

В системах персонажей романов Толстого и Аксенова проявляются 

не только ярко выраженные параллели, но и скрытые сравнения и 

сопоставления. В этом плане интересны созвучия в образах Саввы 

Китайгородского – мужа Нины Градовой и Пьера Безухова. Пьер Безухов 

после многочисленных испытаний, взлетов и падений, только в конце 

романа обретает духовную гармонию и личное счастье в браке с Наташей 

Ростовой. Савва Китайгородской появляется на страницах романа уже 

целенаправленной личностью, человеком дела, любимым учеником 

профессора Градова. Аксенов не рисует становление Саввы, как описаны в 

«Войне и мире» искания Пьера Безухова, Савва обретает семейное счастье 

в начале романа, а не в конце, как граф Безухов. Пребывание Пьера на 

фронте и в плену стало решающим в формировании его гражданского и 

личностного сознания. Савва же уходит на войну состоявшимся врачом, 

оставляя дома горячо любимую жену и дочь. Но столь разных на первый 

взгляд героев объединяют такие черты характера как доброта, 

прямолинейность, искренность. Савва, как и Пьер, избегает общества, 

которое погрязло во лжи и в пороке. Они оба живут по велению сердца, а 
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не разума, этим и объясняется пылкость, импульсивность, огромная 

душевная щедрость. Доктор Китайгородской, как и граф Безухов, страстно 

загорается идеей разделить участь своего народа и внести свою лепту в 

дело победы.  

Военный врач Савва Китайгородской вместе со своим госпиталем 

оказывается в трудной ситуации, но продолжает работать. Ничто не могло 

помешать работе главного хирурга дивизионного госпиталя: ни 

отступление войск, ни свистящие пули, ни угроза окружения. Вокруг 

разрывались снаряды, приближался бездушный и жестокий враг, а Савва 

«точно и умело, не теряя ни одной секунды, работал в брюшной полости 

прославленного летчика» [1]. Воспоминания о прошлой жизни, о 

любимой жене поддерживали Савву, который сохранял спокойствие и во 

время хаотического обстрела, и в момент, когда в госпиталь ворвались 

немецкие солдаты. На какое-то время Аксенов оставляет надежду, что 

Савва жив, и, возможно, как и Пьер, вернется с войны мудрым и 

просветленным. Но линия Саввы в сюжете резко обрывается: госпиталь, в 

котором работал Савва, был взорван, и от прославленного хирурга в 

наследство потомкам остались только очки. Аксенов интересно обыграл 

мотив очков. Пьер Безухов тоже носил очки, они были неотъемлемой 

частью образа графа. В «Саге» очки Саввы стали неким символом, 

подчеркивающим общность мыслей и чувств героев. Примечательно, что 

сам Савва не вернулся с войны, но оставил в наследство очки, как символ 

своего видения мира. Аксенов не нашел достойного места своему герою  в 

этом мире, но он оставил место надежде, что герои, подобные Пьеру и 

Савве, еще появятся в будущем.  

Толстовская традиция пронизывает не только идейный план и 

систему персонажей «Московской Саги», но и проявляется в антрактах, 

своеобразных «смысловых отступлениях», которые врываются в 

художественную ткань реалистического романа.  Внесюжетные антракты 

дополняют романную действительность, выводя повествование за рамки 

истории семейства Градовых, к широкому историческому контексту.  

В антракте под названием «Пляска пса» представлена зоологическая 

инкарнация художественного образа: князь Андрей Болконский 

представлен немецким овчаром Пифагором. Образ этого 

инкарнированного героя интересен тем, что  он откровенно признает 

свою предыдущую инстанцию, временами непонимающе воспринимает 

современную, ныне данную. Внешность, характер, пыл, нрав любимца 
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семьи Градовых, нежно называемого Пифочкой, так и напоминают 

красавца князя Андрея Болконского, всюду принятого и желанного гостя 

светских салонов. «Юный князь Андрей, ошибочно названный его 

нынешними родителями Пифагором, в своем обычном великолепном 

настроении бегал среди сосен, лаял на ворон, гонял белок. Вид у него 

издали был грозен: широкая черная грудь, черная шерсть вдоль длинной 

спины, мощные светло-серые лапы, большие чутко стоящие вверх уши, 

пасть, наполненная дивным сверкающим оружием» [1]. Этот вариант 

инкарнации наиболее полно отражает связь прошлого и настоящего в 

русской истории. Но весь блеск, суть, благородство и кураж русского 

офицерства в современности воплощал никто иной, как преданный пес 

семейства Градовых.   

Герой эпохи великих сражений перевоплотился в образ верного пса 

Градовых, чутко охраняющего покой семейства, разделяющего с ним все 

радости и несчастья, нежно привязанного к младшей дочери профессора 

Нине. «Князь Андрей был уверен в том, что это была та девушка, так же 

как и в том, что он, трехлетний немецкий овчар Пифагор Градов, когда-то 

прошел уже через эту землю в образе русского князя» [1]. В романе «Война 

и мир» Пьер Безухов считает князя Андрея образцом для подражания, 

носителем некой совершенной идеи. В двойственной и противоречивой 

действительности «Саги» Аксенов не нашел образцовому герою 

толстовской эпопеи достойного места в рядах человеческих 

перевоплощений, и доблестный князь в образе Пифагора честно служил 

русской интеллигенции, охраняя покой семьи и гоняя белок по 

Серебряному бору.  

Роман «Московская сага» - одно из самых эклектичных 

произведений Аксенова, в котором автор демонстрирует «практически 

неограниченные возможности вариативного выбора и соединения 

разноприродных жанровых форм» [5]. В новой парадигме 

художественного мышления Аксенова толстовские образы прижились и 

по-своему раскрылись в двойственности и разновидности современного 

романа.  Аксенов стилизует наследие Толстого, максимально 

приспосабливает традицию к современным историческим и социальным 

запросам. Воплощая черты характера и идеи толстовских героев, герои 

«Саги» не отрываются  от действительности, а генерируют символы, 

образы и психологию целого поколения середины XX века.  
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Լ. ՏՈԼՍՏՈՅԻ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԸ Վ. ԱԿՍՅՈՆՈՎԻ  

«ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՍԱԳԱ» ՎԵՊՈՒՄ 

Մաթևոսյան Է. Ա. 

 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է Լ. Տոլստոյի ավանդույթների 

արտացոլումը Վ. Ակսյոնովի «Մոսկովյան Սագա» վեպում: Տոլստոյի 

«Պատերազմ և խաղաղություն» էպոպեան և Ակսիոնովի հիշյալ վեպը 

նկարագրում են մեծ պատմական իրադարձությունները՝ ներկայացնելով 

ժամանակակից հասարակությունը և հերոսների ճակատագրերը: 

Տոլստոյի էպիկական հերոսները վերածնվում են Ակսյոնովի վեպում՝ 

գտնելով իրենց ուրույն տեղը ժամանակակից հասարակությունում: 

Բանալի բառեր. ավանդույթ, ընտանեկան տարեգրություն, գրական 

զուգահեռներ, պատմություն, գործող անձանց համակարգ: 

 

L. TOLSTOY'S TRADITIONS IN THE NOVEL "MOSCOW SAGA" BY           

V. AKSYONOV 

Matevosyan E. A.  

 

The article depicts the originality of reflection of L. Tolstoy's literary 

tradition in the novel "Moscow Saga" by V. Aksyonov. The novels by              

L. Tolstoy and V. Aksyonov convey the scale and depth of great historical 

events and at the same time depict the social life and destiny of main heroеs. 

The images of Tolstoy's epic novel reappeared in "Moscow Saga" and became 

the part of modern society.     

Keywords: tradition, family chronicle, literary parallels, history, 

modernity, system of personages.  
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ХРОНОТОП И ВРЕМЯ СИМУЛЯКРОВ В РАССКАЗЕ «КУНСТКАМЕРА В 

ЛИЦАХ» ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА 

Ванескегян К. А. 

 

В статье исследуется категория постмодернистского хронотопа, 

рассматривается концепт симуляционного времени, выделены основные 

пункты, связанные с соотнесением большой, мировой истории с личной 

историей героя, показано переосмысление бахтинской «Исторической 

инверсии» в современном русском постмодернизме на примере рассказа 

«Кунсткамера в лицах» Евгения Водолазкина. 

Ключевые слова: хронотоп, постмодернизм, симуляция, время, 

пространство, рассказ. 

 

Введение. Книга Евгения Водолазкина «Совсем другое время»          

[1, 466] была опубликована в 2019-ом году. В нее входит роман «Соловьев 

и Ларинов», повесть «Близкие друзья», а также цикл рассказов под общим 

названием «Совсем другое время». В следующей статье мы исследуем 

один из рассказов - «Кунсткамера в лицах» - с точки зрения категории 

хронотопа, симуляционного времени, также рассмотрим мотив 

символического обмена и смерти. Творчество Евгения Водолазкина часто 

связывают с переосмыслением категории хронотопа, а также с 

выстраиванием его постмодернистского варианта. Так, например, 

нашумевший роман «Лавр», получивший премию «Большая книга», стал в 

некотором смысле краткой историей хронотопа русского постмодернизма. 

Почему об этом можно так уверенно говорить? На протяжении всего 

романа, Водолазкин показывает практически все типы жанрового 

хронотопа, начиная от хронотопа древнерусского жития, хождения, и 

заканчивая постмодернистским, раздробленным хронотопом. В романе 

«Брисбен», также вышедшем в 2019-ом году, Водолазкин создает новое, 

совсем другое «время-пространство». Само название – Брисбен – указывает 
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на недосягаемый топос, а сюжет, постоянно переключающийся с 

прошлого на настоящее и будущее, собран на пространственно-

временную цепь как на нить. О творчестве Евгения Водолазкина 

невозможно говорить без привлечения бахтинской концепции о жанровом 

хронотопе, однако в следующем исследовании мы постараемся показать 

не классический хронотопический разбор рассказа, а укажем на концепт 

«совсем другого времени» в современной русской литературе с 

применением постмодернистского инструментария. 

Итак, возвращаясь к книге, отметим, что само название – «Совсем 

другое время» - наталкивает на мысль о том, что Водолазкин пытается 

создать иную, новую темпоральность. Цикл рассказов включает в себя 

четыре произведения: «Кунсткамера в лицах», «Дом и остров», «Служба 

попутчика», «Совсем другое время». На первый взгляд рассказы никоим 

образом не рифмуются, однако уже на уровне названий мы видим 

постоянное присутствие хронотопического дискурса: кунсткамера, дом и 

остров как топосы, ограничивающие пространство текста, попутчик как 

герой, преодолевающий пространство (хронотоп пути, часто 

появляющийся в творчестве Водолазкина), и последний, наверное, самые 

явно-хронотопический рассказ «Совсем другое время», подытоживающий 

темпоральную одиссею Водолазкина.  

В ходе исследования мы постараемся подробно изучить своеобразие 

хронотопа одного из рассказов, объяснить, каким же является «Совсем 

другое время» Водолазкина, и как оно связано с хронотопом русского 

постмодернизма.  

«Кунсткамера в лицах». Начиная разговор о рассказе «Кунсткамера в 

лицах», в первую очередь, отметим наличие пространственного атрибута в 

названии. Кунсткамера как центр всех событий текста раскрывается не 

только как топос, но и как самостоятельный актор произведения, 

рассказывающий о себе с помощью лиц, заполняющих его. Кунсткамера 

как пространство живого, активного в тексте, без сомнения, 

противопоставлена присутствию мертвых, застывших во времени 

экспонатов. С точки зрения постмодернистского переосмысления 

пространства музея (кунсткамеры), мы постараемся изучить хронотоп 

рассказа, выявим общие наблюдения, связанные с трансформацией 

классического хронотопа. В качестве фундамента к данному 

исследованию мы, естественно, пользуемся инструментарием М. М. 

Бахтина и «Очерками об историческом хроно-топе» [5, 121], однако для 
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более подробного, актуального анализа, также прибегаем к 

имплементации постмодернистской терминологии [2, 16]. 

Итак, пространство музея, пространство остановившегося времени. 

Где, если не здесь, хронос и топос действительно застывают? Где еще есть 

некая «засахаренность», потеря текучести времени, темпоральности как 

категории? Пространство «мертвого и симуляционного» [3, 129] в данном 

рассказе актуализируется на фоне хронотопов двух героев-работников 

музея. Причем в данном случае мы имеем дело не только с двумя героями 

и их параллельными хронотопами, но и двумя музейными 

пространствами: «Оба они (Лидия Георгиевна и Юрий Валетнинович) 

жили в Русском музее. Точнее, она – в Русском музее, он – в соседнем 

Этнографическом музее, отделившимся от Русского музея в тридцатые 

годы.» [1, 469] Водолазкин сужает микрокосм повествования до 

макрокосма музея. Далее, еще раз сужает макрокосм до топосов «кабинет», 

«квартира». Привязанность акторов к своим личным топонимам очевидна: 

кажется, не будь этих пространств, они тут же испарятся. 

Герои, о хронотопических портретах которых мы говорим, – ученые, 

занимающиеся исследованием прошлого. Это, естественно, напоминает о 

бахтинской исторической инверсии [5, 136], в которой атрибуты времени 

неравноправны: прошлое всегда интенсифицировано (мифы о золотом 

веке), настоящее блекло, будущее - пугающе. Для героев, чья жизнь, в 

целом, является вечным путешествием в прошлое, это наиболее 

актуальная категория времени – тяга к прошлому связана с 

непреодолимым желанием вернуться.  

Работники музея, застывшие во времени и изучающие прошлое, сами 

напоминают экспонаты: ведь живут в музее, не меняются на протяжении 

всего текста: «В том, чтобы сотрудники жили при музеях прежде не 

видели ничего необычного. Решая проблемы быта сотрудников, заодно, 

очевидно, укрепляли связь с местом работы. Делали их существами в 

высшей степени музейными.» [1, 437] 

 Как известно, в постмодернистской литературе категория 

темпоральности музея характеризуется неким идеальным состоянием, 

совершенством, завершенностью, которое параллельно подразумевает 

несовременность и смерть: мотив роста исчерпан, и музей, и экспонаты, и 

жители находятся в потустороннем, пограничном, уже ином, неживом 

состоянии. Для Бодрийяра музей – тоска по ретро, еще один 

симуляционный, бессмысленный и недейственный способ вернуть 
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прошлое назад. И выбор музея как пространственного центра для 

Водолазкина – идея временных симулякров, воплощенная в текст. В музее 

прошлое, настоящее и будущее сливаются в единое пространство 

мертвого, время как бы умирает, рассыпается на предметы, изживает себя. 

Музейный экспонат как вещь-предмет, несущий в себе 

концентрированную пространственно-временную протяженность, 

впитывает всю темпоральность, не оставляя ее времени. Переосмысление 

бодрийяровской «Системы вещей» [6, 25] в данном случае связано не с 

образом «рекламного я», а с образом «музейного я» [6, 48], в котором два 

главных героя и существуют, наполняя свои жизни мертвым 

пространством музея, находясь во власти мертвых экспонатов. Экспонат, 

вещь, предмет – в данном случае играют роль якоря, гири, кандалов, 

держащих актора-героя в настоящем, не отпускающим в прошлое.  

Оба героя, чьи хронотопы мы рассматриваем, ученые, занимающиеся 

прошлым. Юрий Валентинович расшифровывал письменность майя 

(символизирует классический переход от мифа к симулякру), Лидия 

Георгиевна же занималась историей народов Кавказа. Пространственно-

временные путешествия, совершенные этими двумя учеными, были      

по-разному интересны. Ю. В. представлял себя как кабинетный ученый, 

не нуждающийся в возможном, фактическом преодолении пространства и 

невозможном преодолении времени (перехода в эпоху майя), а Л. Г. 

предпочитала проводить свои научные изыскания в ходе экспедиций, 

предполагающих раскопки и фактические исследования. Уже на этом 

уровне мы видим несколько текстовых пластов. Первый – пласт общей 

истории, общего «мирового хронотопа» (исторические события, 

затрагивающие жизни героев), который противопоставлен личным 

хронотопам главных героев. Второй пласт связан с сужающимся ракурсом 

противопоставления хронотопов Ю. В. и Л. Г., объединенных единствен-

ным мертвым, вороночным пространством музея, в котором они сами – 

экспонаты. Мировая история является фоном для событийности жизней 

двух этих героев: блокада, экспедиции, работа в музее, война, защита 

диссертации и тд. Все эти события идут как бы через слэш, ведь история 

совсем не о том. А о чем же тогда? 

Скорее всего, о том критическом, экзистенциальном состоянии 

современного человека, в котором он вовлечен в «парадоксальную 

симулятивную темпоральность», в котором жизнь проходит как бы 

параллельно, опосредованно, актуализируясь лишь нарративами большой 
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истории. Жизнь и пограничное состояние пребывания по иную ее 

сторону доходит до того, что жизнь сама по себе становится 

симуляционной, призрачной: это как бы попытка убежать от смерти 

всевозможными мерами безопасности (засахаренное, музейное состояние), 

которое, в итоге, есть фактическая смерть. Так, Л. Г., в годы блокады 

потерявшая отца и не прeдающая  его земле на протяжении месяца 

(собирали хлебные талоны, чтобы справить поминки), не очень и 

замечает его смерти: «Они не боялись его, потому что сами, в сущности, 

были немногим живее. Граница между мертвыми и живыми была тогда 

несущественной». [1, 440] 

Была ли она несущественной только тогда, в дни блокады, или на 

протяжении всего текста герои либо уже умерли, либо хотят умереть?    

Ю. В. выпрыгивает из окна, потому что не хочет давать интервью 

журналистке. Он, конечно, не умирает: «кабинет находился в бельэтаже, 

что, собственно, и определило ход мысли  Ю. В.» [1, 438], но сама 

интенция, сама попытка уйти от, тоже касается действенной, реальной 

жизни и ухода из нее: либо с помощью прыжка из окна, либо с помощью 

жизни в пограничном пространстве (музее), либо благодаря идее 

расшифровки языка мертвой цивилизации (уход в прошлое). Все это 

попытки уйти, вернуться, еще раз пережить. Кому был нужен язык майя и 

его расшифровка? Вся абсурдность довольно-таки успешных научных 

интенций Ю. В. сводилась к тому, что не было ни единого человека, 

способного подтвердить подлинность или ложность его научных трудов 

по расшифровке письменности майя. Что же касается Л. Г., то ее труд о 

происхождении осетин также оказался никому не нужен. При жизни его 

не опубликовали, после смерти – тоже: «Сейчас такое время, - сказали мне 

однажды, - что нет средств публиковать даже живых. А вы хлопочете о 

мертвых. В этом есть своя правда. В сравнении с мертвыми, у живых 

проблем больше.» [1, 436] 

Крик или шепот в пустоту, тотальная бессмысленность 

существования, вся идея которого сводится к интенсификации, 

идеализации прошлого – основная ось текста. Неприкаянность героев, 

которых Водолазкин не зря соединяет в одном рассказе, фактически 

продолжается даже после смерти: «Ни на одном из престижных городских 

кладбищ Ю. В., далекому от власти, бизнеса и криминала, места не 

нашлось. Имея ввиду эту посмертную неустроенность, его ученики 

сравнивают смерть Ю. В. со смертью Паганини. В чем-то это сравнение 
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применимо и к его жизни. Невозможность посещать изучаемую страну 

заставляла его играть на одной струне.» [1, 432] 

Два хронотопических портрета, которые мы наблюдаем, рифмуются 

на фоне мировой истории, именуемой Водолазкиным «колесом», и 

противопоставляются с точки зрения событийности и бездейства, таких, 

как ужас блокады и тихий абсурд мирных будней, невозможность 

достижения своей утопической пространственной точки. И Ю. В., и Л. Г. 

всю свою жизнь стремились к уходу, поэтому и находились в анабиозном, 

музейном состоянии экспоната. Тетя Лида, пережившая инсульт, перешла 

от заботы о кошках к заботе о голубях: «Навещая в эти дни тетю Лиду, мы 

с женой чувствовали себя то ли посетителями птичника, то ли 

свидетелями Золотого века в границах одной питерской квартиры. Из-под 

ног вспархивали голуби, и, воркуя, расхаживали по столу. В лице тети 

Лиды цивилизация без остатка возвращала себя природе» [1, 433]. Точно 

также Ю. В., всю жизнь разглагольствующий о кабинетности своего труда, 

в конце жизни посетил Мексику и получил высшие ее награды. После 

долгого преодоления исторического хронотопа, сомкнувшегося на 

достижении своего «земного рая» (для Ю. В. – Мексика, для Л. Г. – 

голубиный рай), герои, как ни странно, умирают, но в этот раз по-

настоящему. Оба от инсульта, оба, в той или иной мере достигшие своих 

целей. Их образы рифмуются с образами мертвых голубей, обнаруженных 

Володазкиным: «В заоконном ящике для цветов я обнаружил мертвых  

голубей. Держась за стены, она дотаскивала их до ящика и там аккуратно 

складывала. Я хотел было вывести их на помойку, но она запретила. Я 

(улыбка терпеливого) спросил ее, думает ли она, что голуби оживут. Она 

(спокойствие посвященного) ответила, что это не исключается. Голуби, 

конечно, не ожили, но и явных признаков разложения в них тоже не 

наблюдалось. Они как бы высохли.» [1, 439] 

Перенос смерти в непосредственно жизнь в данном случае не есть 

борьба со смертью, а наоборот – принятие ее в кругу своего быта. Это 

«доживание», «послежитие», «пережиточность», тот самый модус 

призрачного существования, в котором на место реальности приходит ее 

симулякр (также как в музее вместо реального времени симулируется 

прошлое, а настоящие вещи трансформируются в симуляционные 

экспонаты). В подобной ситуации реальность остается в далеком 

прошлом, в интенсифицированном мифе о золотом веке, в то время как 

сиюминутная реальность всегда будет его копией, копией копии: 
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«С известной точки зрения, его симулякр — не что иное, как особый 

эффект времени, когда оно утрачивает свой линейный характер, начинает 

сворачиваться в петли и предъявлять нам вместо реальностей их 

призрачные, уже отработанные копии.» [3, 191] 

Так каким же является это «совсем другое время?» Утратило ли оно 

некую живучесть, актуальность, уступив присутствию смерти? 

Водолазкин не дает точного ответа. Однако прочтения и одного рассказа 

из цикла «Совсем другое время» достаточно для того, чтобы понять, что и 

в постмодернизме, и в метамодернизме время уже не существует как 

качественно полная субстанция. Оно раздроблено точно также, как 

хронотоп: появление параллельных, симуляционных пространств не 

позволяет хронотопу, истории, герою нести организующую для текста 

функцию. Деконструкция хронотопа и присутствие совсем иной 

категории темпоральности позволяют говорить о переосмыслении 

категории хронотопа в литературе, в культуре в целом. Это иной, новый 

тип время-пространства, развивающийся и меняющийся здесь и сейчас. 

Мы имеем дело уже с гиперреальным: «Это гиперреальное, 

синтетический продукт излучения комбинаторных моделей в 

безвоздушном гиперпространстве» [3, 196]. В данном случае переход в 

пространство, искривление которого не является искривлением 

реального, порождает «диссимуляцию хронотопа» [6, 185]. С этой точки 

зрения можно обозначить мировую историю, в которую Водолазкин  

вписывает личные истории героев, как утраченный референт, то есть миф. 

Так же, как и мифы майя, или осетинских племен. Музей же как 

макрокосм, концентрирующий отсутствие смысла, представляется как 

«машина для производства пустоты», поливалентное внутреннее 

пространство, приспособляемое к структуре современного пространства и 

являющееся как пространством апотропии, так и пространством, 

фактически отражающим общественные отношения – такие же мертвые, 

как экспонаты музея, такие же оставленные, как главные герои. Рассказ, 

музей, дома героев, их кабинеты – «мавзолеи для бесполезной 

операциональности знаков» [3, 215], совсем другое время, о котором мы 

говорим, уже никогда не будет определяться протяженностью, «а наша 

единственная темпоральность – это темпоральность ускоренного цикла и 

рециркуляции, темпоральность циркуляции и транзита потоков». Вся 

трагедия героев рассказа «Кунсткамера в лицах» - эта трагедия «человека 
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без свойств», человека, ставшего жертвой большой истории, большого 

нарратива, человека без времени. 

Заключение. В статье мы рассмотрели топос и темпоральность музея 

в рассказе Евгения Водолазкина «Кунсткамера в лицах» и постарались 

показать тип хронотопа, организующий данный текст. В ходе 

исследования мы пришли к выводу, что тип постмодернистского 

хронотопа, который проявляет себя в романе, имеет концентрированную, 

ярко выраженную составляющую в виде топоса - музей, мертвое 

пространство. Что касается категории времени в рассказе, то 

просматривается определенная тенденция, именуемая М. М. Бахтиным 

«историческая инверсия» [6], связанная с интенсификацией прошлого. 

Время в данном рассказе как бы рассыпается, лишаясь атрибутов 

настоящего и будущего, сгущается в прошлом, и переходит в пространство 

симуляционного, необратимого мифа. Рассматривая макрокосм и 

микрокосм хронотопов действующих лиц, показана трансформация 

бахтинской исторической инверсии и ее постмодернистское 

переосмысление. Основной вывод, к которому мы пришли в ходе данного 

исследования, связан с реорганизацией категории хронотопа, 

темпоральности в постмодернистском тексте, а также с изменением 

категории хронотопа как таковой.  

 

ՔՐՈՆՈՏՈՊԸ ԵՎ ՍԻՄՈՒԼՅԱՑԻՈՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՎԳԵՆԻ 

ՎՈԴՈԼԱԶԿԻՆԻ «ԿՈՒՆՍՏԿԱՄԵՐԱՆ ԸՍՏ ԴԵՄՔԵՐԻ» 

ՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄ 

Վանեսքեհյան Կ. Ա. 

 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է պոստմոդեռնիստական 

քրոնոտոպի կատեգորիան, սիմուլյացիոն ժամանակի կոնցեպտը, 

ներկայացվում են մեծ, համաշխարհային պատմության հետ հերոսի 

անձնական պատմության կապի հիմնական կետերը, ցույց է տրված 

Բախտինի «Պատմական շրջադարձի» վերաիմաստավորումը 

ժամանակակից ռուս պոստմոդեռնիզմում՝ Եվգենի Վոդոլազկինի 

«Կունստկամերան ըստ դեմքերի» պատմվածքի հիման վրա: 

Բանալի բառեր.  քրոնոտոպ, պոստմոդեռնիզմ, սիմուլյացիա, 

ժամանակ, տարածություն, պատմվածք: 
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CHRONOTOPE AND SIMULATIVE TIME IN THE STORY 

“KUNSTKAMERA IN FACES” BY EVGENY VODOLAZKIN 

Vaneskehyan K. A. 

 

The article explores the category of postmodern chronotope, examines 

the concept of simulative time, highlights the main points related to the 

correlation of narration, world history with the personal history of the hero, 

shows the rethinking of the Bakhtin’s “Historical Inversion” in modern 

Russian postmodernism using the story “Kunstkamera in Faces” by Yevgeny 

Vodolazkin. 

Keywords: chronotope, postmodernism, simulation, time, space, history, 

narration. 
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УДК 1751                                                                                               РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ПРИЕМ ОСТРАНЕНИЯ В «ЛЕДЯНОЙ ТРИЛОГИИ» В. СОРОКИНА 

Айвазян С. С.  

 

В статье рассматривается прием остранения, проанализированный 

еще В. Шкловским, особенности этого приема на раннем этапе творчества 

В. Сорокина, развитие приема в «Ледяной трилогии», относящейся к 

последним двум десятилетиям творчества писателя. Мы обратились к 

основным способам остраненной репрезентации реальности, истории, 

пронизывающих все повествование трилогии.  

Ключевые слова: прием остранения, деавтоматизация восприятия, 

инаковость.  

 

Введение. Прием остранения был проанализирован В. Шкловским в 

работе «Искусство как прием». В статье мы отталкиваемся от данного 

Шкловским определения остранения, выступающего как 

деавтоматизирующий конструкт, помогающий представить какое-либо 

явление, предмет и пр. как впервые увиденный, изменить традиционное 

понимание и восприятие, используя непривычные повествующие 

инстанции (повествование от лица животного, безавторский нарратив и 

пр.). Также мы обратились к рассмотренному Денисом Иоффе приема 

остранения в русском поставангарде, в частности, влиянию и 

преемственности традиций авангарда в творчестве В. Сорокина. [1:183]  

Владимир Сорокин - современный автор, лауреат множества премий 

(«Большая книга», премия Андрея Белого, Букеровская и пр.), писатель 

сформирован культурным и эстетическим андеграундом 1960–1980-х 

годов, в частности, концептуальным искусством, школой московского 

концептуализма. В раннем творчестве писателя прием остранения 

предстает поэтапным доведением повествования до «точки кипения», 

когда текст преодолевает изначальную стилистическую форму, 

оборачиваясь шоком, жестоким дискурсом, уничтожающим все ожидания 

2 0 1 9   № 2  
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читателя. Это доведение советского нарратива до бреда неразличения, 

сюрреалистического потока сознания. Это частотный авангардный прием 

максимального озадачивания зрителя и читателя.  

Обратимся к изучению приема остранения в поздних текстах автора. 

В «Ледяной трилогии», первая часть которой была опубликована в 2002 

году, мы находим иной прием остранения, отсылающий не столь к 

шоковой терапии, сколь к переиначиванию восприятия, обусловлено это 

по большей мере тем, что повествование строится не в рамках советского 

нарратива, соцреализма, целью является не разрушение самого советского 

дискурса, а определенных представлений о жизни, предназначении 

человека и литературы, имеющих вневременную привязку, автор 

расширяет территорию применения приема.  

В трилогии мы видим наглядное изображение, материализацию 

приема остранения, проявляющеегося в тексте двумя основными 

планами: 

1. детский взгляд, почти два десятка исторических событий, данных 

через внутреннюю фокализацию, это взгляд ребенка, открывающего, 

познающего мир. Это позиция изначальной инаковости, 

рассматривающей окружающую действительность вне каких-либо 

конвенций, они еще не довлеют в сознании ребенка. 

2. взгляд людей, ставших братьями и сестрами света, увидевших человека 

и человеческую жизнь остраненно, это взгляд инопланетного существа, 

избавившегося от всего «мирского» и сиюминутного.  

Оба случая отсылают нас к пониманию остранения Шкловским, это 

эстетическая функция, задача которой избавить адресата от 

«замыленности» восприятия, но не авангардная шокотерапия, 

свойственная ранним сорокинским текстам.  

«Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны» [3:13], 

а так как наши представления о событиях прошлого уже имеют 

устоявшуюся форму, не предполагают разночтений, то автор запускает 

механизм по разрушению автоматизма восприятия. «Вещи, воспринятые 

несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь находится 

перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим» [3:13], потому нужно 

изменить угол зрения, повествующую инстанцию.  

Рассмотрим оба приема деавтоматизации восприятия, 

использованные Сорокиным в «Ледяной трилогии».  

Трилогия состоит из трёх романов: «Путь Бро», «Лёд» и «23000».  
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30 июня 1908 года начинается действие романа, герой этой части 

трилогии Александр Снегирев, 30 июня - дата рождения Александра и 

день падения Тунгусского метеорита, отправная точка пути героя. 

«Путь Бро» разворачивается воспоминаниями ребенка, взгляд еще 

«человеческий», но детский. Детскость воспоминаний крайне важна, 

потому что акценты на важнейшие исторические события смещаются, они 

представлены через инаковую интерпретацию. Посмотрим, как 

изображена война глазами ребенка:  

«Я же, прожевывая слишком большой кусок пирога с яйцом, уставился на 

газету. Большое черное слово ВОЙНА было сложено пополам.  Под ним 

виднелось слово поменьше – СЕРБИЯ. Оно заставило меня вспомнить 

серп, которым бабы жали пшеницу и гречиху на наших приусадебных 

полях. Прусаками у нас звали рыжих тараканов. Представив, как они 

рыжей тучей набросятся на железный СЕРП и сожрут его, к ужасу 

жницы, я содрогнулся и шумно выплюнул на газету непрожеванный 

кусок <...> Не знаю почему, но на всю жизнь для меня это стало символом 

войны». [2:18] 

Война в понимании ребенка становится карикатурным, почти 

мультипликационным образом, это страшные тараканы, их полчища, 

пожирающие серп. Война - довольно прозрачный даже для ребенка образ 

разрушения, уничтожения. Остраненно повествуется не только об 

истории, но и о формировании основных понятий у ребенка, например, 

как для ребенка предстают «любовь» и «насилие»: 

«Я смотрел на драку как завороженный, не понимая смысла 

происходящего. Люди в овраге делали что-то очень важное <...> Они 

кряхтели, ругались и вскрикивали. И словно что-то отдавали друг другу 

кулаками. Мне стало интересно и страшно». [2:21]  

Для Саши Снегирева оба этих понятия сходятся в том, что делаются 

с большой силой и страстью, он понимает, что оба очень важны в мире 

взрослых: 

«Я понял, что дети рождаются от тайного кряхтения, которое 

тщательно скрывается ото всех». [2:25] 

Переезд же семьи Снегиревых из родового имения в Петербург 

происходит на фоне политических изменений в стране, но они опять-таки 

предстают инаким детским взглядом. Революционные настроения начала 

прошлого века в России характеризуются в тексте тремя новыми для 

ребенка словами, столь часто слышимыми в толпе, дома за ужином, 
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ребенку они не говорят ничего, но рождают смутную тревогу: 

«безработица, стачка, бойкот». Изменения политические продолжают 

передаваться только отдельными словами, знаками, 

неинтерпретируемыми ребенком, события предстают неологизмами, 

небезызвестными советскими сокращениями, для ребенка они неведомы 

и непонятны, что превращает происходящее в некоторое абсурдное 

действо, неподдающееся декодировке: «совдеп», «революционные массы», 

«временное правительство» и «хвост».  

Поворотной точкой в повествовании становится контузия 

Александра, материализованно давшей начало его преображению в 

другого, в иного, это промежуточное звено в двух основных планах 

остранения, это уже не «наивный» взгляд ребенка, но еще не взгляд 

инопланетного существа.  

Так как ребенок вырос, то объективная реальность начинает 

восприниматься «обыкновенно», он должен стать как все, прием 

остранения же у Сорокина начинает искать новые способы репрезентации 

реальности, остраненность должна была прерваться, но после травмы, 

перенесенной Сашей, восприятие мира не может быть обыкновенным. 

Физическая травма становится еще одним способом отчужденного, 

остраненного повествования о событиях, это начало инициации. 

Александр Снегирев перестает интересоваться происходящим вокруг, его 

смутно и бессознательно волнует астрономия, именно космос оказывается 

в центре его мыслей, желаний, он тянется к большим камням, минералам, 

в них он находит покой, не в людях. Здесь дается начало процессу 

отторжения людей, как вымышленных, так и реальных, для героя нет 

разницы между Наташей Ростовой и соседями по коммуналке, они 

начинают репрезентироваться в его сознании как одинаково 

недолговечные, а значит неважные сущности.  

Когда же Снегирева отчисляют: непролетарское происхождение, 

антисоветчица-тетя, не был комсомольцем и т. д., он еще больше 

приближается к тому, чтобы уйти из мира «вещного». Предложение 

отправиться в экспедицию с Л. А. Куликом, известным исследователем 

метеоритов, дабы изучить место падения Тунгусского метеорита, 

принимается незамедлительно.  

В экспедиции Снегирев понимает, что должен найти «огромное и 

родное». Этим огромным и родным оказывается, собственно, Тунгусский 

метеорит, в сорокинской интерпретации - упавшая в озеро огромная 
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глыба льда. Снегирев ударяется грудью о лед, его сердце пробуждается. С 

этого момента он становится братом света, его сердце произносит имя 

Бро. Он оказывается одним из 23000 братьев и сестер света, создавших 

Землю. Так начинается еще один способ инакового обозначения, 

определения реальности, ныне фокусом этого повествования становится 

инопланетное существо, часть «света изначального», закабаленного в 

человеческое тело, плоть.  

Весь мир, человеческая жизнь начинают репрезентироваться 

посредством иноземного взгляда, нечеловеческого разума. Конечно, В. 

Сорокин не первым использует такое остранение, достаточно вспомнить 

знаменитый рассказ Терри Биссона «Они сделаны из мяса», в нем люди, 

на удивление неземного разума, - «поющее мясо», «мясо, делающее 

машины», «разумное мясо», «мясо с совестью». Такими же остраняющими 

определениями, напоминающими кеннинги, предстают люди и в тексте 

Сорокина.  

Взгляд и восприятие Бро становится все остраненнее по мере того, 

как растет сила его неземного сердца. Это взгляд трансформируется в 

нечеловеческий, счерхчелоческий и послечеловеческий, они позволяют 

представить мир вне автоматизированного, традиционного восприятия. 

Он останавливается на отдельных исторических лицах, на человеческой 

деятельности вообще и, на столь важной для всего творчества В. 

Сорокина, теме творческого акта, создания литературы. Рассмотрим их 

подробнее.  

Бро оказывается в библиотеке и понимает, что книги - это «всего 

лишь бумага с комбинацией букв и слов, а писатели в рамках на стене в 

читальном зале - странные машины, производящие эту бумагу с буквами».  

Обращение к литературе, тексту в романах неоднократно, находим: «Там 

(в библиотеках) всегда сидели тысячи мясных машин и занимались 

молчаливым безумием: внимательно перелистывали бумажные листы, 

покрытые буквами. Они получали от этого особое, ни с чем не сравнимое 

удовольствие». [2:511] Далее: «Читая буквы, они складывали их в слова, 

которые вызывали в головах у мясных машин различные фантазии. Эти 

фантазии отвлекали мясных машин от повседневных забот. Как и 

перебродивший сок плодов или зерен, буквы на бумаге доставляли телам 

мясных машин временное удовольствие». [2:609] 

Это очень важное определение литературы писателем, к ней автор 

имплицитно и постоянно обращается, пробуя бумагу на известный 
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концепт «все стерпит». Сорокин неоднократно подвергает сомнению 

статус литературы, если литература - всего лишь буквы на бумаге, то в 

ней все дозволено, что он и демонстрирует наиболее наглядно в своих 

ранних текстах.  

А человеческая жизнь предстает следующим перечислением 

механических действий, они представлены сплошь глагольными 

формами, обезличивающими, обезличенными и обессмысливающими, это 

рассмотрение жизни людей вне каких-либо частных проявлений, 

несколько десятков действий описывают всех и каждого:  

«Миллионы окровавленных младенцев выдавились на свет и слабо 

закричали, их обмыли, обрезали пуповину, спеленали, приложили к 

грудям, они жадно всосали в себя материнское молоко, стали расти, 

поползли, сели, встали, пошли, потянулись к игрушке, заговорили, 

побежали, пошли в школу с портфелями и цветами, стали писать буквы на 

бумаге, читать книги, учиться правилам жизни <…>, состарились, умерли. 

Человек был МЯСНОЙ МАШИНОЙ». [2:210] 

Интересно также и обращение к дихотомии двух стран, СССР и 

Германии, на фоне Второй мировой войны, для нечеловеческого взгляда 

эти две страны имплицитно тянутся друг к другу. Несмотря на то, что они 

противопоставлены, волнует их одно и то же, из-за различных 

пониманий, трактовок «порядка», то есть того, что д՝олжно, того, что 

следует, их столкновение является неизбежным и естественным: 

«В немецкоязычной толпе внутренний гул ревел о Порядке. Эта 

толпа жаждала Порядка. Но только в мире мясных машин. Мир Земли 

этой толпе представлялся Абсолютным Порядком. В русскоязычной толпе 

стоял совсем другой внутренний гул. Он тоже ревел о Порядке, но не в 

мире мясных машин, а в окружающем мире». [2:245] Небезызвестные 

события, исторические лица прошлого века предстают «опрощенными», 

их властность, статус, неприкосновенность уничтожается низведением их 

до обыкновенных «мясных машин». Так, в Германии «к власти пришла 

одна мясная машина, которая умела очень громко и яростно говорить». 

[2:245] 

Взгляд иноземный представляет события, человеческие действия, 

плоды этих действий в упрощенном и максимально схематичном виде, в 

итоге описываемый мир обретает абсурдность, нелогичность и 

карикатурность.  
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Таким образом, «Ледяная трилогия» выводит двумя основными 

повествующими инстанциями (ребенок и инопланетное существо) взгляд 

на мир, этот взгляд заведомо иной, чужой. Точка зрения существа, еще не 

введенного в корпус социальных, моральных, исторических и пр. 

конвенций, договоренностей, правил, но так или иначе должного впитать 

все их, и взгляд существа, уже избавившегося от этих конструктов. 

Деавтоматизация восприятия, освежение взгляда на предмет, события, 

явления и пр. возможны для читателя благодаря внедрению, вживанию, 

включению в эту игру остранения, посмотреть на все происходящее по-

другому, извне, не «по-человечьи», ведь читатель, по тексту, является 

рядовой «мясной машиной», уже не ребенок, иной, но еще не 

сверхчеловек.  

 

ՕՏԱՐԱՑՄԱՆ ՈՃԸ  Վ. ՍՈՐՈԿԻՆԻ «ՍԱՌՑԵ ԵՌԱՊԱՏՈՒՄ»-Ի ՄԵՋ 

Այվազյան Ս. Ս. 

 

Հոդվածում դիտվում է օտարացման ոճը, որը ուսումնասիրվել է 

դեռ Վ. Շկլովսկու կողմից։ Մենք ուսումնասիրում ենք այդ մոտեցման 

զարգացումը Վ. Սորոկինի սրեղծագործություններում, ինչպես նաև 

պատմության և իրականության վերաներկայացումը։  

Բանալի բառեր. օտարացման ոճը, ընկալման դեավտոմա-

տիզացիան, այլությունը։  

 

TECHNIQUE OF DEFAMILIARIZATION IN THE “ICE TRILOGY” BY         

V. SOROKIN 

Ayvazyan S. S.   

 

The article touches upon the issue of the technique of defamiliarization, 

which was considered by V. Shklovsky. How the author makes the familiar 

seem strange in the early stage of his novels, and how this technique is 

developing in the “Ice Trilogy”. We turned to the main ways of 

defamiliarization and representation of reality.  

Keywords: technique of defamiliarization, deautomatization of 

perception, otherness.  
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УДК 8                                                                                                     РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ Т. КАПОТЕ 

«ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»  

Мкртчян Н. Г. 

  

В данной статье были рассмотрены автобиографические мотивы в 

повести Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» и на их основе выявлены 

нарративные приемы, используемые автором в данной повести. Также 

была сделана попытка определить место повести среди жанрового 

разнообразия произведений автора. 

Ключевые слова: Капоте, нон-фикшн, биографический анализ, 

автобиографический нарратив  

 

Введение. Актуальность данной работы связана с неугасающим 

интересом к творчеству американского писателя Трумена Капоте, о чем 

свидетельствует обилие новых переизданий произведений писателя. В 

американской (реже – российской) прессе по сей день появляются статьи, 

призванные разоблачить литературные методы Капоте [6].  Актуальность 

работы также связана со смешением жанров и размыванием жанровых 

границ, которое происходит в искусстве в целом, в литературе, в 

частности, начиная со второй половины XX века и необходимостью 

структурировать жанровую систему, основываясь на современных 

процессах в литературе. 

Новизна работы заключается в том, что повесть «Завтрак у Тиффани» 

мало исследована в контексте ее жанровой принадлежности. Она всегда 

оставалась в тени «Хладнокровного убийства», а между тем в ней 

использованы не менее интересные нарративные приемы. Не говоря уже 

о том, что Капоте в принципе мало исследован на постсоветском 

пространстве, между тем, как его влияние далеко не ограничивается 

географически.  

2 0 1 9   № 2  
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Целью данной работы является установление места повести  

«Завтрак у Тиффани» в жанровом разнообразии произведений Капоте. Для 

этого необходимо решить ряд задач. Во-первых, выделить 

биографический фон с тем, чтобы проследить, как писатель вплетает 

факты из своей жизни в ткань художественного повествования. Для 

творчества Капоте, как родоначальника жанра документального романа, 

эта связь, можно сказать, даже игра, вымышленного и невымышленного, 

имеет особое значение. Не исключено, что именно из этой игры 

«выросло» «Хладнокровное убийство», положившее начало новому жанру 

романа нон-фикшн. Во-вторых, выявить нарративные приемы, 

используемые в повести. В частности, проследить, как автор использует 

автобиографический нарратив для создания интонации 

невымышленности.  

Для решения вышеперечисленных задач мы использовали в работе 

биографический метод литературоведческого анализа, так как он 

позволяет получить максимальное количество информации, а также 

позволяет раскрыть завуалированные намеки и скрытые смыслы, которые 

Капоте, на наш взгляд, вкладывал в данное произведение.  

Капоте крайне мало исследован русскоязычными литературоведами. 

Нам известны лишь две кандидатские диссертации по теме творчества 

Капоте, защищенные на территории РФ и ни одной в РА. Поэтому, что 

касается непосредственно Капоте, мы пользовались англоязычными 

источниками. В частности, биографией, составленной его официальным 

биографом Джеральдом Кларком [1]. Это весьма объемная книга, которая 

достаточно подробно описывает жизнь писателя. Дополнительная 

автобиографическая информация была также получена из сборника писем 

Капоте его родным и друзьям, составленного тем же автором [2]. 

Трумен Капоте считается родоначальником жанра нон-фикшн и 

«новой журналистики». Именно он разрабатывал правила нон-фикшн 

романа и сам же эти правила нарушал.  Это хорошо прослеживается в 

романе «Хладнокровное убийство». В этом свете интересно рассматривать 

его более ранние фикциональные произведения, в которых можно 

наблюдать элементы документальности.  

У Капоте есть, по меньшей мере, два романа, которые в большей или 

меньшей степени, но явно носят автобиографические черты. Это «Другие 

голоса, другие комнаты» и «Голоса травы». В них, в основном, 

обыгрываются факты из детства писателя. Тема автобиографических 
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мотивов в «Завтраке у Тиффани» интересна тем, что она не лежит на 

поверхности. Если в предыдущих романах обыгрываются переживания 

Капоте-мальчика, то в «Завтраке у Тиффани» отражены мысли уже 

взрослого Капоте. Здесь показано его сложное и неоднозначное 

восприятие образа матери. В этом контексте ключевое место занимает 

образ главной героини «Завтрака у Тиффани» Холли Голайтли. Она 

обладает рядом характеристик, общих с матерью Трумена Капоте. 

Джеральда Кларка, на которого мы постоянно ссылаемся, можно считать 

надежным источником информации, так как сам Капоте про него говорил: 

«Джеральд Кларк, несомненно, знает обо мне больше, чем кто-либо 

другой, в том числе и я сам» [1].  

Сходства двух вышеупомянутых женщин, реальной и вымышленной, 

начинаются с имени. Героиню зовут Холли (Холидей) Голайтли. Holly 

(Holiday) Golightly. «Holiday» переводится как «праздник, каникулы, 

отпуск». А фамилия переводится еще веселее – то ли уходить с легкостью, 

то ли беспечно идти – вариантов перевода может быть много, но все они 

об одном. Но дело в том, что это не настоящее имя. Героиня придумала 

его сама, под стать образу жизни, который она ведет. Этот псевдоним – это 

то, как она видит идеальную себя; та, жизнь, к которой она стремится. В 

то время, как ее настоящее имя звучит менее пафосно, она попросту 

Луламей Барнс. Это имя на английском звучит намного проще, 

провинциально, не так благородно.  

В связи с этим интересным становится следующий факт. Мать 

Трумена Капоте, в замужестве Нина Капоте, не только взяла фамилию 

мужа, но и изменила свое имя. При рождении ее звали Лили Мэй Фолк. 

Как рассказывает Джеральд Кларк, биограф Капоте, ей казалось, что имя 

Лили Мэй звучит слишком «по-деревенски», и она взяла более 

благозвучное на американский слух имя Нина. Мы видим параллель: 

Луламей Барнс превращается в Холли Голайтли, а Лили Мэй Фолк – в 

Нину Капоте. 

Обе женщины, и героиня Капоте, и его мать,  были рождены в 

провинции на юге Америки. Их объединял южный выговор, от которого 

обе старались избавиться так же, как и от своих неблагозвучных имен. Обе 

пытались пробиться в высшее общество, стать его частью и, надо 

признать, преуспели. Правда, заплатив за это серьезную цену, а именно – 

бросив мужа и семью. 
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Что же касается их  семьи и происхождения, то и Луламей, и Лили 

Мей росли в многодетной семье. Капоте до семи лет жил со своими 

тетушками и странноватым дядей. Эти образы еще до «Завтрака у 

Тифффани» в разных вариациях появлялись в его произведениях. В 

повести же опять появляется образ брата. Каким же был прототип этого 

персонажа? Джеральд Кларк описывает дядю Капоте как весьма 

нелюдимого человека, страдающего астмой, большую часть времени 

проводящего в своей комнате, мрачноватого, не совсем нормального, но 

вполне безобидного. Из внешних характеристик известно только, что он 

был настолько же высок, насколько и тощ.  

Образ брата, хотя непосредственно в повествовании он не 

появляется, играет важную роль как в характеристике самой Холли, так и 

отношений Холли и повествователя. Не случайно она с первой встречи 

начинает называть его Фредом, как своего брата. Таким образом, между 

ними устанавливаются некие родственные отношения. О Фреде мы 

узнаем из рассказов Холи, что он, как и реальный дядя Капоте, высокого 

роста и немного со странностями.  («Я его не видела с четырнадцати лет, с 

тех пор, как ушла из дому, и уже тогда в нем было метр восемьдесят 

восемь». «Все думали, он ненормальный - столько он жрал этого арахиса. 

Его ничего на свете не интересовало, кроме лошадей и арахиса. Но он не 

был ненормальный, он был страшно милый, только смурной немножко и 

очень медлительный: когда я убежала из дому, он третий год сидел в 

восьмом классе» [3]). Описание практически один в один повторяет 

писание брата Нины Капоте. Дальше, в разговоре с Мэг, Холли называет 

его дылдой и дураком и говорит, как сильно любит его. Вообще Фред – 

единственная привязанность Холли, единственная семья. Какой бы она не 

была безрассудной и непредсказуемо, Фред всегда оставался в ее сердце, 

как напоминание о доме, как символ дома.  

По словам Джеральда Кларка, мать Капоте тоже была привязана к 

своему дому, и, несмотря на то, что силилась вырваться оттуда, 

периодически возвращалась. Он объясняет это тем, что какой бы странной 

семьей не были Фолки, они все же были семьей. Потеряв Фреда, Холли 

теряет последнюю связь со своими корнями, она становится абсолютно 

свободной. Но тут же она превращается в образцовую домохозяйку. Она 

прекращает устраивать вечеринки, начинает учиться готовить, а самое 

главное – она решает выйти замуж, остепениться, завести свой дом. Тут-то 

судьбы Луламей и Лили Мей разнятся.  
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Хотя люди, за которых они собирались выйти замуж принадлежат к 

одному и тому же типажу. В обоих случаях это латиноамериканец, 

который находится в штатах по важным делам. Это человек, 

занимающийся серьезной работой, и притом человек светский и 

имеющий большой успех у женщин. Созвучны и их имена. В книге его 

зовут Жозе (Jose), а отчима Капоте звали Джозеф (Joseph). В книге Капоте 

просто сократил имя своего отчима. В повести Капоте периодически 

награждает своего героя и менее значительными, но характерными 

деталями, напоминающими его отчима. Например, такой деталью 

является помешанность на чистоте. Брат Нины Капоте говорил, что 

«никогда не видел человека, чище, чем  Джо Капоте». «Он принимал 

ванную утром, перед тем, как пойти в офис, а затем еще раз принимал 

ванную, одевал свежее белье и майку перед тем, как пообедать». Эту 

привычку Трумен Капоте приписал и своему персонажу. Причем, в книге 

это выглядит довольно комично. В сцене, где Холли рассуждает на тему 

своего будущего замужества и Жозе в целом она говорит, что он «моется 

чуть не по пятьдесят раз в день, а мужчина должен чем-нибудь пахнуть» 

[3].  

В связи с отношениями героинь с мужчинами любопытен еще один 

момент. Ни Холли, ни Нина не хотели детей (хотя у Нины был Трумен, но 

она жалела, что родила от нелюбимого человека). Но встретив мужчин 

своей мечты, обе захотели от него ребенка и обе не смогли его выносить. 

После рождения Трумена, Нина уже не в состоянии была выносить 

ребенка. Когда она захотела от Джозефа детей, то у нее постоянно 

случались выкидыши. Холли тоже потеряла ребенка, которого ждала от 

Жозе. Причем случилось это в условиях, имеющих ключевое значение 

для всей повести, но к этому мы еще вернемся.  

Если попробовать обобщить и провести параллели между 

биографиями этих женщин, то мы видим, что обе женщины выходят 

замуж несовершеннолетними, Луламэй в 14 , Лили Мэй – в 17. Затем обе 

бросают семью и уезжают в Нью Йорк. На момент, когда мы знакомимся с 

Холли Голайтли, ей 18-19 лет. Автор описывает ее как легкомысленную 

особу, ведущую беспорядочный образ жизни, и практически без разбору 

вступающую в интимные связи за деньги. За всем этим наблюдает 

безымянный рассказчик, которого Капоте ассоциирует с собой.  Так же 

как и повествователь наблюдает за бурной жизнью Холли, не будучи 

равнодушным, но и не в состоянии вмешаться и хоть как-то на это 
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повлиять, так и Капоте, будучи ребенком, наблюдал за тем, как его мать 

постоянно изменяет его отцу. Причем, эти воспоминания у него 

сохранились, начиная с двухлетнего возраста. Как он сам рассказывает, 

мать думала, что он ничего не понимает, но Трумен, даже не понимая, все 

хорошо запомнил.   

В биографии Капоте Джеральд Кларк приводит эпизоды, где Лили 

Мэй буквально с сыном на руках знакомилась с новым любовником и 

отсылала маленького Трумена с нянечками поиграть. При этом она не 

испытывала ни малейших зазрений совести и даже не удосуживалась 

скрывать свои связи от мужа. Арч Персонс, настоящий отец Капоте, 

признавался, что знал обо всем, но ничего не мог поделать. Лили Мэй 

Барнс изо всех сил хотела выбиться в люди и использовала для этого все 

возможности. Позже она даже признавалась, что вышла замуж за Арча 

Персонса только для того, чтобы выбраться из своего дома. Изменять 

мужу она начала практически сразу после замужества, как только поняла, 

что Арч не оказался прекрасным принцем, никуда ее вывезти не в 

состоянии, и вообще он еле зарабатывает на жизнь. К этому времени ей 

было 17-18 лет, практически столько же, сколько и героине книги 

«Завтрак у Тиффани». 

Параллели между этими женщинами очевидны. У них одинаковые 

цели – пробиться в высшее общество, вести светскую жизнь, занимать 

видное место среди «сливок общества». У них идентичная система 

ценностей и приоритетов, комментарии по этому пункту излишни. И у 

них абсолютно одинаковое видение того, каким способами они могут 

добиться своего. И, в конце концов, у Нины и Холли одинаковые 

моральные установки и представления о нравственности.  

При этом читателю очевидно, что симпатии автора на стороне 

Холли. Он ею любуется и заставляет смотреть на нее своими глазами. 

Холли предстает перед нами не пустоголовой малолетней мошенницей 

(хотя автор нередко упоминает о том, что она постоянно врет и даже 

время от времени подворовывает, чтобы «не терять сноровки»). Она 

представлена как сложный персонаж со своей особой философией и 

видением мира. Капоте далек от осуждения. Несколько иначе эта картина 

видится, если посмотреть на нее со знанием, что Холли – это вариация на 

тему матери Капоте в юности. Капоте показывает, что даже такой 

женщиной можно любоваться. И не зря все персонажи-мужчины сплошь в 

нее влюблены. Даже нарратор, казалось бы, носитель здравого смысла.  
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Мы называем его «нарратором», так как этим термином обозначается 

носитель функции повествования безотносительно к типологическим 

признакам. Если же использовать русскую терминологию, то 

применительно к этой повести следует применять термин «рассказчик», 

так как, в отличие от повествователя, рассказчик выступает «от первого 

лица» [5], к тому же «рассказчик – носитель речи, открыто организующий 

своей личностью весь текст» [4], причем выступающий с субъективных 

позиций. Все это мы наблюдаем в «Завтраке у Тиффани». Капоте 

использует автобиографический нарратив как прием, при этом наделяя 

рассказчика своими качествами, то есть ассоциируя его с собой – с 

автором.  В ходе повествования мы очень мало о нем узнаем, даже имя так 

и остается неизвестным.  Известно, что рассказчик – начинающий 

молодой писатель, автор рассказов. Один из его рассказов даже печатают в 

журнале. Сам Капоте начинал свою карьеру с публикаций рассказов в 

журналах. Хотя о биографии нарратора практически не говорится, из уст 

Холли мы узнаем, что у него, как и у Капоте, было трудное детство («Но 

ты, милый, такую трагедию устроил из своего детства, что я решила с 

тобой не тягаться»). Еще из реплики Холи становится ясно, что нарратор, 

как и Капоте, был маленького роста. («Остальные братья были вроде вас – 

коротышки»).  

Из описаний Джеральда Кларка мы знаем, что маленький Трумен, 

мечтавший жить с матерью, был весьма разочарован переездом и тем, что 

его ждало. Хотя Нина Капоте долго судилась с Арчем за полное 

опекунство над Труменом, но на этом выражение материнской любви 

исчерпывалось. Она была настолько увлечена своим мужем, что все время 

они проводили вдвоем. Трумен надеялся обрести семью, до него никому 

не было дела. Джо Капоте был мягким и терпимым отчимом, но Трумен 

не мог простить ему, что тот полностью владеет вниманием его матери. И 

разумеется, маленькому мальчику не было дела до того, что после долгих 

мучительных попыток обрести семью и почву под ногами, Нине наконец 

удалось своего добиться и что она счастлива. В книге же Капоте от имени 

своего нарратора пишет: «…я вдруг  ощутил,  что люблю ее настолько, 

чтобы перестать  жалеть  себя,  отчаиваться,  настолько, чтобы забыть о 

себе и просто радоваться ее счастью». Может быть, такими сложными 

путями он понял свою мать, принял ее. Ведь сделал же он ее героиней 

книги.  
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Говоря о сходстве Капоте и нарратора, мы специально упустили 

самое принципиальное из них – они родились в один день. Самое важное 

событие книги происходит 30 сентября, в день рождения нарратора и 

самого Капоте. Холли, будучи на шестом месяце беременности, 

приглашает его на прощание покататься на лошадях. Рассказчик кататься 

практически не умеет, но соглашается. И вот в какой-то момент он теряет 

управление и Холли приходится спасать ему жизнь, гоняясь за его 

лошадью. Рассказчик приходит в себя и происходит следующий диалог:  

У тебя совсем нет пульса, - сказала она, щупая мне запястье. 

     - Значит, я мертвый. 

     - Балда! Это не шутки. Погляди на меня. 

     … 

     - Честно. Я ничего не чувствую. Кроме стыда. 

     - Нет, правда? Ты уверен? Скажи. Ты мог убиться насмерть. 

     - Но не убился. Благодаря  тебе.  Спасибо,  ты  спасла  мне  жизнь.   

В день рождения нарратора/Капоте Холли/Нина  дарит ему жизнь. 

Причем в это время Холли была беременна и позже она благодарит 

рассказчика, что из-за этого инцидента она потеряла ребенка: «И спасибо, 

что ты оказался таким плохим  наездником. Не заставил бы ты меня 

изображать амазонку - есть бы  мне  тогда  бесплатную кашу в доме для 

незамужних мамаш. Спорт,  как  видишь,  очень  помогает». В этот момент 

нарратор расценивает эту реплику, как неспособность оценить всю 

«мрачность своего положения». В то время как Холли, отдала жизнь своего 

ребенка за его жизнь. Она как бы заново его «родила».  

При доскональном изучении биографии автора не остается 

сомнений, что как в сюжетных переходах, так и в описаниях героев , 

Капоте использовал  автобиографические детали. Их основная часть 

относится к взаимоотношениям нарратора и главной героини. 

Прототипами Холли Голайтли называют разных (вымышленных и 

невымышленных) женщин, таких как жена У. Сарояна или же героиню 

романа К. Ишервуда «Прощай, Берлин» Салли Боулз. Безусловно, такие 

интерпретации небезосновательны. Однако, сходства Нины Капоте и 

Холли Голайтли слишком глубинны, чтобы их можно было игнорировать.  

Таким образом, «вживаясь» в образ рассказчика, Капоте рассказывает 

историю своей жизни. Такой подход к «Завтраку у Тиффани» позволяет 

увидеть за сюжетом повести, за историей жизни рассказчика историю 

жизни автора, тем самым повесть приобретает определенную 
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документальность. Капоте использует автобиографическую наррацию, что 

делает «Завтрак у Тиффани» своего рода дневником. Капоте, с одной 

стороны, отдаляет себя от своего персонажа-повествователя тем, что тот 

рассказывает о явно вымышленных событиях, которых не происходило в 

жизни писателя. С другой стороны, он вырисовывает весьма смутные 

очертания безымянного нарратора, используя факты своей биографии 

(трагичное детство, свой день рождения, маленький рост и пр.). Сам тот 

факт, что имя нарратора так и не называется, делает эту недосказанность 

еще более выразительной. Знание автобиографического контекста повести 

позволяет по-новому взглянуть на суть отношений нарратора и героини, а 

поскольку на этих отношениях строится вся повесть, то 

автобиографическая интерпретация показывает историю, которая не 

прочитывается при любом другом подходе. Необходимо отметить, что 

хотя автобиографические мотивы и пронизывают все повествование, 

отсылками к биографии Капоте роман не исчерпывается. 

Заключение. Роман написан таким образом, что позволяет как 

минимум двоякое прочтение. Во-первых, его можно прочитать, не будучи 

знакомым с подробностями жизни Капоте, и воспринять его как 

полностью фикциональное произведение, каким автор его и презентовал. 

Хотя даже при таком прочтении повесть носит черты дневниковости, то 

есть Капоте опять же играет в документальность. Второй тип прочтения 

предполагает знание биографии Капоте. Для таких читателей автор на 

протяжении повествования «подкидывает» подсказки о том, что герои не 

такие уж вымышленные. Капоте делает это весьма ненавязчиво, но в 

отношении определенных деталей это вполне конкретные и однозначные  

намеки на реальных людей и реальные события. В этой «ненавязчивости» 

проявляется его талант как писателя, в своих произведениях постоянно 

рушащего грань между вымышленностью и невымышленностью. Таким 

образом, повесть «Завтрак у Тиффани» занимает промежуточную, можно 

сказать, переходную позицию, между фикциональными  рассказами и 

ключевой (и по значимости, и по влиянию) работой Капоте – романом 

«Хладнокровное убийство». 



169 

 

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԸ  Տ. ԿԱՊՈՏԵԻ  

«ՆԱԽԱՃԱՇ ԹԻՖԱՆԻԻ ՄՈՏ» ՎԻՊԱԿՈՒՄ 

Մկրտչյան Ն. Գ. 
 

Տվյալ հոդվածում դիտարկվել են Տ. Կապոտեի «Նախաճաշ 

Թիֆանիի մոտ» վիպակի ինքնակենսագրական մոտիվները և դրանց 

հիման վրա բացահայտվել են նարատիվ միջոցները, որոնք հեղինակը 

օգտագործել է այս վիպակում։ Նաև փորձ է արվել որոշել վիպակի տեղը 

հեղինակի ստեղծագործությունների ժանրային բազմազանության մեջ։  

Բանալի բառեր. Կապոտե, նոն-ֆիքշն, կենսագրական 

վերլուծություն, ինքնակենսագրական պատում: 

 

AUTOBIOGRAPHICAL MOTIVES IN T.CAPOTE’S NOVELLA “BREAKFAST 

AT TIFFANY’S”  

Mkrtchyan N. G. 
 

In this article, we considered the autobiographical motives in T. Capote’s 

novella “Breakfast at Tiffany’s” and, based on them, discovered the narrative 

techniques used in the given book. We have also tried to determine the place 

of the novella among the variety of genres of Capote’s works. 

Keywords: Capote, non-fiction, biographical analyses, autobiographical 

narrative. 
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INTERTEXTUALITY AS AN ARTISTIC DEVICE 

Isahakyan H. Ts. 

 

The article is devoted to the study of intertextuality in literature. 

Studying the literature of the 20th century is meaningless without referring to 

intertextuality. Moreover, some theoreticians argue that modern author 

merely collects and arranges what has already been read or written in a variety 

of texts - none of them being original itself. In this respect an intertext may 

provide communication among different authors, expressing similar or 

different perspectives on the same issue (dialogue between similar or different 

world perceptions concerning the same issue). Intertextuality may serve as an 

artistic device to develop a plot for the novel or an issue of discussion. The 

article exemplifies an intertext taken from the 17th century poet J. Donne's ‘‘17 

Meditation’’ which is activated in the works of 20th century American and 

British writers, such as T. Merton, E. Hemingway and J. Fowles. 

Keywords: intertext, intertextuality, a dialogue between authors, artistic 

device.  

 

Currently intertextuality is in the centre of attention of linguists, literary 

critics, film reviewers and art critics. The increase of the interest towards 

intertextuality can be explained by its wide usage in different genres of arts. 

The given article focuses on horizontal intertextuality, i. e intertextuality 

between literary works.  

Intertextuality can be understood both in its broad sense where any text 

is an intertext independent of its author's intention and, in its narrow sense, 

defining intertextuality as a fact of existence of one or more other texts (pre-

texts) within the same text. Intertextuality has  become an umbrella term 

accounting for the possible ways texts include or are included in others. As a 

result of its broader scope, there is a potentially vast amount of information 
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that people see as intertextual, including elements from everyday life, 

historical references, social and cultural information [6, p. 12]. 

According to R. Barthes, the author is not the main creator of the text, 

but the latter is made of numerous writings, drawn from many cultures.         

R. Barthes argues about the existence of intertextuality of all writings, claiming 

that any text is an intertext, that other texts are present in it. Any text is a kind 

of new issue of past citations [2]. J. Kristeva shares the same view point, 

claiming that any text is a product of other texts [3, p. 14]. Tracing the ties of 

one text with others, showing the linkages and transformations of semiotic 

codes in the whole group of texts, reveals the way in which the particular 

‘‘machine’’ in question produces meaning. G. Allen believes that, ‘‘if we were 

able to look inside the head of the author ..., we would not discover any 

original thought or even uniquely intended meaning’’ [1, p. 72].The modern 

author merely collects and arranges what has already been read or written in a 

variety of texts - none of them being original itself. 

‘‘Intertextuality is less a name for a work’s relation to a particular prior 

text than an assertion of a work’s participation in a discursive space and its 

relation  to the codes which are the potential formalizations of that space. In 

other words, the notion of intertextuality emphasizes that to read is to place 

the work in a discursive space, relating it to other texts and to the codes of that 

space’’ [4]. 

It is important to add that intertextual knowledge of readers plays a 

significant role in this sphere. ‘‘Intertextual knowledge refers to the particular 

type of knowledge individuals possess as a result of their engagement with 

literary texts. It is mainly activated while reading a literary text, but it may 

surface in 70 other contexts as well, when references are made to literary texts 

or entities. Intertextual knowledge comprises both linguistic and 

extralinguistic (cultural, historical, social) aspects’’. [1, p. 70-71]. One of the 

characteristics of intertextual knowledge is that it does not only apply to a 

particular text but has the potential of being triggered in numerous reading 

situations [11, p. 80]. The example bellow will illustrate this. 

Intertextuality may serve as an artistic device to develop a plot for the 

novel or be an issue of discussion. One can observe different  dialogues 

between a 17th century metaphysical poet J. Donne and 20th century writers: E. 

Hemingway, T. Merton, J. Fowles. The idea stated in J. Donne’s ‘‘17 

Meditation’’ has become a discursive space in all the above mentioned writers’ 

works. It serves as a pre-text for all of them. 
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            No man is an island  
Entire of itself. 
Every man  is a piece of the continent,  
A part of the main. 
If a clod be washed away by the sea, 
Europe is the less.  
As well as if a promontory were. 
As well as any manner of thy friends or of thine own were. 
Any man's death diminishes me  
Because I am involved in mankind. 
And therefore never send to know  
For whom  the bell tolls, 
It tolls for thee [5]. 

J. Donne's ‘‘17 Meditation’’ states the idea of wholeness, each person is 

connected with the others, is part of the whole. The author's viewpoint is 

expressed via the conceptual metaphor (No man is an island) which is 

actualized here via metaphorical simile if a clod be washed away by the sea, 
Europe is the less, as well as if a promontory were. For the purpose of vividness 

the author brings forth the lexemes clod ‘‘a lump of earth’’ and promontory    

‘‘a high, long piece of land that goes out into the ocean’’. It does not matter 

whether a clod or a promontory were washed away by the sea, eventually the 

continent would become less. Similarly any individual is a part of the whole 

mankind. It should be mentioned that the two meanings of the lexeme clod are 

activated at the same time. The second meaning of the word ‘’clod’’  is 

‘’someone who is not graceful and behaves in a stupid way’’, in the same way 

the author imparts connotational meaning to the lexeme promontory 

‘’someone very prominent’’’. The idea is the following: every one has his/her 

own place in the world and it does not matter whether that  someone is a 

prominent person or a stupid one, the world would still become less losing 

them. The author is very sentimental, he is involved in mankind and any 

man's death diminishes him. 

The conceptual metaphor No man is an island has become a matter of 

discussion for E. Hemingway [7], T. Merton [10], J. Fowles [9], building  and 

expressing their views relating to it.  

E. Hemingway, a modernist writer  used  the whole paragraph as an 

epigraph in his novel ‘’ For Whom the Bell Tolls’’[7]. It is noticeable that the 

title itself  is an intertext taken from the same Meditation (And therefore never 
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send to know for whom  the bell tolls; it tolls for thee). The protagonist Robert 

Jordan, strong antifascist behind whom stands the author, shares J. Donne’s 

belief that  he is involved in mankind and thus he is responsible for people’s 

fate. Here both the title and epigraph are the points which combine two 

different texts, as a result of which two different centuries merge into one 

novel. One can observe unity between those texts.  

Another 20th century writer, monk T. Merton, whose writings are of 

religious themes directly alludes to J. Donne’s ‘’17  Meditation’’ entitling his 

book ‘’No Man is an Island’’ [10], where he meditates on the spiritual life, 

underlying the importance of community, the strong connectedness that exists 

between people on the basis of spiritual life, notwithstanding the fact one lives 

in solitude or in the midst of crowd. Here as well one can see that the author 

shares J. Donne’s ideas. In the prologue to the book he writes ’’Every other 

man is a piece of myself’’, which means in the spiritual life there is no idea of 

isolationism. It becomes obvious that there is a complete unification between  

two writings:  J. Donne’s ‘’17 Meditation’’ and T. Merton’s ‘’No Man is an 

Island’’.  

 J. Fowles, a post-modernist writer, using the given intertext ‘’no man is 

an island’’ in  his novel ‘’The Magus’’ [9], contradicts the author and expresses 

an opposite viewpoint. It is characteristic of the post-modern literature to infer 

intertexts in their writings, reshape them and show a new picture of the  world 

[12]. The intertext ’’no man is an island’’ appears in the middle of the novel in 

the form of a dialogue between the protagonists of the novel  – Nicholas and  

Conchis.  

-   No man is an island.’’ 
          - Every one of us is an island. If it were not so we should go mad at 

once. Between these islands there are ships, airplanes, telephones, wireless 
what you will. But they remain islands. Islands that can sink or disappear for 
ever. You are an island that has not sunk [9, p. 146]. 

 
It is as if the dialogue takes place between two characters from different 

generations. The younger one – Nicholas, begins his speech with the statement 

‘’No man is an island’’ and the reply is ‘’ Every one of us is an island’’. Actually, 

the interpretation of the given dialogue would be incomplete without 

resorting to the original text. The intertext ‘’No man is an island’’  activates the 

whole excerpt of the pre-text in the reader’s mind.  In fact, the single sentence 

stands for a whole idea. The given idea is juxtaposed with the reply ‘’Every one 
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of us is an island’’ made by another character, the older one – Conchis, behind 

whom the writer, i. e. J. Fowles, is hidden. As it is seen, it is a dialogue 

between opposing viewpoints, in fact, it is a dialogue between representatives 

from different centuries. Different viewpoints clash with each other. 
Thus, in both texts man is associated with an island. J. Donne's ‘’17 

Meditation’’ states  the idea of wholeness, each person is connected with the 

others, is part of the whole, whereas  J. Fowles does not share this viewpoint. 

It should be mentioned that the idea of ‘’the Many’’ and ‘’the Elect’’ have their 

distinct place in J. Fowles' works.  One can observe them distinctly in the 

given dialogue as well. So, he thinks that every one of us is an island. The 

pronoun every one of us emphasizes people's loneliness, isolation. The author 

thinks that every person deep in his/her heart is alone. It does not matter how 

many friends he has, who they are, deep in his/her heart human being is alone. 

Another technique used by the author to emphasize man's loneliness is the use 

of parcellated anadiplosis (But they remain islands. Islands that can sink or 

disappear for ever). Metaphorically the simile there are islands that can sink or 
disappear refers to people who die without leaving any traits after them.  The 

author calls them the Many. However, as there are islands which do not sink, 

there are people who do not  ‘‘die’’, they live forever. They live in the hearts of 

many people and different generations. These are the ‘‘Elect’’. So, J. Fowles had 

another goal to allude to J. Donne’s ‘’17 Meditation’’, namely, to contradict it, 

to show that in modern civilization man is isolated [8]. 

Thus, as it is seen an intertext may become a dialogue between different 

authors, a dialogue between similar or different world perceptions concerning 

the same issue, in a way echoing as the ideology of the given time, culture, as 

the author’s individual subjective perception of the objective reality. The study 

of the intertext  ‘’no man is an island’’ showed that for J. Donne, T. Merton and 

E. Hemingway man is not isolated from others, every single person has his/her 

distinct place in the world and the world diminishes with the death of each 

individual, whereas for J. Fowles, on the contrary, man is isolated, moreover, 

he thinks that if it were not so, men would go mad. J. Fowles has used  the 

intertext to contradict the idea, which has been agreed on by prior writers, 

namely T. Merton and E. Hemingway. 
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ՄԻՋՏԵՔՍՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՀՆԱՐ 

Իսահակյան Հ. Ց. 

 

Հոդվածը նվիրված է միջտեքստայնության քննությանը 

գրականության մեջ: Ուսումնասիրել 20-րդ դարի գրականությունը՝ 

առանց անդրադառնալու միջտեքստայնությանը, անիմաստ կլիներ: 

Ավելին, որոշ տեսաբաններ գտնում են, որ ժամանակակից հեղինակը 

պարզապես հավաքում և կարգավորում է այն, ինչ արդեն ասվել կամ 

գրվել է: Սույն համատեքստում միջատեքստը կարող է դառնալ 

երկխոսություն տարբեր գրողների միջև՝ արտահայտելով նման կամ 

տարբեր տեսակետներ: Միջատեքստը կարող է հանդես գալ որպես 

գեղարվեստական հնար՝ ստեղծագործության սյուժեն կառուցելու, հինը 

նորովի մեկնաբանելու կամ հակադրվելու համար:  

Հոդվածում միջատեքստի օրինակ է բերվում 17-րդ դարի գրող        

Ջ. Դոնի պոեմից, որն արտացոլվել է 20-րդ դարի ամերիկյան և 

բրիտանական այնպիսի հեղինակների ստեղծագործություններում, 

ինչպիսիք են Թ. Մերտոնը, Է. Հեմինգուեյը, Ջ. Ֆաուլզը: 

Բանալի բառեր. միջատեքստ, միջտեքստայնություն, 

երկխոսություն տարբեր գրողների միջև, գեղարվեստական հնար 

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

Исаакян Е. Ц. 

 

Статья посвящается рассмотрению проблемы интертекстуальности в 

литературе. Изучать литературу 20-го века без обращения к 

интертекстуальности немыслимо. Более того, некоторые теоретики  

считают, что в современных текстах нет ничего оригинального, а лишь 

обобщается и упорядочивается то, что уже было сказано ранее. В  этом 

аспекте интертекстуальность может служить диалогом между авторами,  

художественным приемом для построения сюжета или  переосмыслением  

старого в его новой трактовке. В статье приводится пример интертекста, 

взятый из поэмы Дж. Дона, английского писателя 17 века, который 

отразился в произведениях американских и британских писателей 20 века, 

таких как Т. Мертон, Э. Хемингуей, Дж. Фаулз. 

Ключевые слова: интертекст, интертекстуальность, диалог между 

авторами, художественный прием. 
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Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ (1921–1923 ԹԹ.) 

Մալոյան Ա. Մ. 

 

Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Հ. Թումանյանի կյանքի ու 

գործունեության՝ համեմատաբար քիչ ուսումնասիրված մի 

ժամանակաշրջանի պատմությունը: Խնդիր ենք դրել արխիվային 

փաստաթղթերի, այլ աղբյուրների հաղորդած տեղեկությունների 

համադրությամբ և վերլուծությամբ լուսաբանել հայ մեծ բանաստեղծի 

հասարակական գործունեության վերջին տարիները, որոնք կապված 

էին Հայաստանի օգնության կոմիտեի ստեղծման ու կայացման 

ժամանակաշրջանի հետ: Հոդվածում վերլուծել ու ներկայացրել ենք     Հ. 

Թումանյանի հասարակական գործունեությունը 1921–1923 թթ.: 

Բանալի բառեր. Հ. Թումանյան, 1921–1923 թթ., Հայաստանի 

օգնության կոմիտե (ՀՕԿ), հասարակական գործունեություն, ՀՍԽՀ,  

1921 թ. սեպտեմբերի 15: 

 

Հ. Թումանյանի կյանքի ու հատկապես հասարակական 

գործունեության վերջին շրջափուլը (1921–1923 թթ.) համեմատաբար քիչ 

է ուսումնասիրված: Այս հոդվածի շրջանակներում փորձել ենք լրացնել 

Հ. Թումանյանի հասարակական գործունեության՝ համեմատաբար քիչ 

ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի պատմությունը: Արխիվային 

փաստաթղթերի և այլ աղբյուրների հաղորդած տեղեկությունների 

համադրությամբ ու վերլուծությամբ և պատմահամեմատական ու 

տրամաբանական մեթոդների կիրառմամբ լուսաբանել, ներկայացրել ու 

գնահատել ենք հայ մեծ բանաստեղծ Հ. Թումանյանի հասարակական 

գործունեության վերջին տարիները (1921–1923 թթ.), որոնք կապված էին 

Հայաստանի օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) ստեղծման ու կայացման 

ժամանակաշրջանի հետ: 
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Հայ ժողովրդի բնավորության յուրահատուկ, լավագույն 

հատկանիշներն իր ներսում բյուրեղացրած, հարազատ ժողովրդի 

էությունը, աշխարհայացքը, աշխարհազգացումը լավագույնս ճանաչած 

ու իր գրական հերոսների կերպարներով ներկայացրած ամենահայ 

հանճար Հովհաննես Թումանյանը սիրված ու հարգված, անառարկելի 

հեղինակություն ու հանճարեղ էր ամենուրեք, բոլոր բնագավառներում: 

Հ. Թումանյանը հայոց պարծանքն է, հայ ազգի նվիրյալ զավակը, որն իր 

ազգին անմնացորդ ծառայեց հոգով ու սրտով, բանիվ և գործով, ամբողջ 

էությամբ: 

Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հ. Թումանյանը հասարակական-

քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու առաջին քայլերը կատարել է 

1880-ական թվականների վերջերին [1, էջ 51]: 

Իր հետագա ամբողջ գիտակցական կյանքում Հ. Թումանյանը 

շարունակեց զբաղվել ակտիվ հասարակական-քաղաքական 

գործունեությամբ և անձնվեր ու անմնացորդ ծառայեց հայրենիքին ու 

հայությանը: Հասարակական գործչի թումանյանական 

ունակություններն առավել ամբողջական ու բազմակողմանիորեն 

դրսևորվեցին Առաջին աշխարհամարտի եղերական ու դրան հաջորդող 

դժնդակ տարիներին: Նա, սթափ և ճիշտ գնահատելով ստեղծված 

իրավիճակը, կողմնորոշել է Ազգային բյուրոյի1 աշխատանքները, 

արդյունավետորեն կազմակերպել հայրենազուրկ արևմտահայության 

խլյակների փրկության ու ողբերգական վիճակի վերացման գործը         

[2, էջ 11, 3, 4, 5, 6]: Թումանյանը շրջահայաց գործիչ էր, նա յուրահատուկ 

իրատեսորեն, խորաթափանցորեն է պատկերացրել պատմական 

ժամանակաշրջանը և նրբանկատորեն, մեծ զգուշությամբ է վերաբերվել 

                                                   
1Ազգային բյուրոն (Թիֆլիսի ազգային կենտրոնական բյուրո) ստեղծվել է Ռուսական 

կայսրության հայաշատ վայրերի ներկայացուցիչների համագումար-

խորհրդակցությունում 1912 թ. հոկտեմբեր-նոյեմբերին: Մասնակցել են Թիֆլիսի, 

Երևանի, Բաքվի, Ախալցխայի, Նոր Նախիջևանի, Արմավիրի, Բաթումի և հայաշատ այլ 

վայրերի պատգամավորներ: Համագումարի նպատակն էր՝ օգտվել 1912-1913 թթ. 

Բալկանյան պատերազմների հետևանքով ստեղծված բարենպաստ իրադրությունից և 

հասնել Հայկական հարցի լուծմանը: Ընտրվել է 7 հոգուց կազմված Ժամանակավոր 

բյուրո (Ս. Հարությունյան, Ա. Խատիսյան, Ա. Քալանթար, Հ. Առաքելյան, Ա. Պոդոսյան, 

Հ. Թումանյան, Ն. Աղբալյան), որը վարելու էր ընթացիկ գործերը: Առաջին 

աշխարհամարտի տարիներին Ազգային բյուրոն կազմակերպել է հայկական 

կամավորական զորագնդեր, զբաղվել արևմտահայ գաղթականներին տեղավորելու և 

նրանց պարենով ապահովելու հարցերով: 1917 թ. հոկտեմբերից, Հայ ազգային 

խորհրդի ստեղծումից հետո, Ազգային բյուրոն դադարել է գործելուց: 
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ազգային խնդիրներին: 1916 թ. աշնանը Թումանյանը ձեռնամուխ է 

լինում «Հայկազյան ընկերության» ստեղծման նախապատրաստական 

աշխատանքներին2 [7]: Բանաստեղծը ազգանպաստ մեծ 

գործունեություն է ծավալում հատկապես «Հայոց հայրենակցական 

միությունների միության» նախագահի պաշտոնում3, իսկ 1918–1919 թթ. 

գլխավորում է «Համաշխարհային պատերազմից հայ ժողովրդի կրած 

վնասների քննիչ հանձնաժողով»-ի աշխատանքները4: 

1921 թ. Խորհրդային Հայաստանի ժողկոմխորհի նախագահ և 

ռազմական գործերի ժողկոմ Ալ. Մյասնիկյանի հրավերով բանաստեղծը 

գալիս է Երևան՝ Հայաստանի օգնության կոմիտե հիմնադրելու համար: 

Երկրի անմխիթար վիճակից մտահոգ մի շարք հասարակական 

գործիչներ, ականավոր մտավորականներ 1921 թ. դիմում են ՀՍԽՀ 

ժողկոմխորհին՝ հասարակական կազմակերպություն ստեղծելու 

                                                   
21917 թ. ապրիլի 22‐ին «Հորիզոն» թերթում Հ. Թումանյանը Հայկազյան ընկերության 

նպատակների մասին գրում է. «Ընկերություն, որը կոչվելու է Հայկազյան, իբրև 

մոտավոր նպատակ՝ միտք ունի կազմել «Հայոց ակադեմիա», դնել հայկական 

համալսարանի հիմքը, զարգացնել հայագիտությունը և ամենակողմանի 

ուսումնասիրել մեր աշխարհքը, մեր հին ու նոր կյանքը, մեր գրականությունն ու 

գեղարվեստը, նրա պատմությունն ու արդի կյանքը և ապահով վիճակի մեջ դնել 

գիտնականներին, գրողներին ու գեղարվեստագետներին: Միաժամանակ Հայկազյան 

ընկերությունը հետևելու է մեր կուլտուրական հիմնարկությունների գործունեությանը 

և նրանց օժանդակելու կարիք եղած ժամանակ»: 
31917-1918 թթ. գրեթե բոլոր հայահոծ համայնքներում ու գաղթօջախներում գործում 

էին «Հայրենակցական միություններ», որոնք զբաղված էին Առաջին աշխարհամարտից 

տուժած հայրենակիցներին ու ծովացյալ գաղթականներին օգնելու, ապաստան 

տրամադրելու, հանգանակություններ հավաքելու, տարբեր կազմակերպությունների 

հետ բանակցություններ վարելու և կարոտյալներին աջակցելու գործով: Այդ 

աշխատանքները կենտրոնացնելու և նպատակային ու ճիշտ կազմակերպելու 

մտայնությամբ 1918 թ. մարտին Թիֆլիսում ստեղծվեց «Հայոց հայրենակցական 

միությունների միություն»-ը, որի խորհրդի անդամ ընտրվեց Թումանյանը: 
41918 թ. հոկտեմբերի 31-ին Հովհաննես Թումանյանի գլխավորությամբ Թիֆլիսում 

կայացած Հայոց հայրենակցական միությունների կենտրոնական խորհրդի նիստում 

որոշվում է Փարիզի Հաշտության վեհաժողովին հայ ժողովրդի կողմից մի հուշագիր 

կազմելու և ներկայացնելու համար ընտրել հանձնաժողով: Նոյեմբերի 21-ին ստեղծված 

«Համաշխարհային պատերազմից հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ 

հանձնաժողով»-ի նախագահ է ընտրվում ամենայն հայոց բանաստեղծը: Նրա 

գլխավորությամբ հանձնաժողովը կարճ ժամանակահատվածում կատարում է 

հերոսական աշխատանք. կողոպտված ու անօթևան հազարավոր հայ 

գաղթականներից հավաքում, խմբավորում, իրավական տեսքի է բերում հսկայածավալ 

փաստական նյութ և դրանք տրամադրում Փարիզում հրավիրվելիք Խաղաղության 

վեհաժողովի պատվիրակությանը: 
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խնդրանքով, որը, նախևառաջ, պետք է միջոցներ հայթայթեր  սովի ու 

համաճարակի ճիրաններում հայտնված ժողովրդին փրկելու 

համար: 1921 թ. սեպտեմբերի 15-ին ՀՍԽՀ ժողկոմխորհն ընդունում է 

Հայաստանի օգնության կոմիտե (ՀՕԿ) ստեղծելու մասին դեկրետ [8; 9; 

10, էջ 21]: ՀՕԿ-ի հիմնադիր անդամներ են դառնում 77 հոգի, որոնք 

պետական և հասարակական երևելի գործիչներ էին, բժիշկներ, 

ականավոր մտավորականներ՝ Մ. Աբեղյանը, Ալ. Բեկզադյանը, Ս. Տեր-

Գաբրիելյանը, Դ. Դեմիրճյանը, Ա. Երզնկյանը, Հ. Թումանյանը, Ս. 

Կասյանը, Ռ. Մելիքյանը, Ստ. Մալխասյանցը, Նար-Դոսը, Մ. Սարյանը և 

 ուրիշներ: ՀՕԿ-ի ստատուտը (կանոնադրություն) հաստատվում է ՀՍԽՀ 

ժողկոմխորհի 1921 թ. սեպտեմբերի 15 (28)-ի դեկրետով [11]: 

Սեպտեմբերի 20-ին՝ ՀՕԿ-ի հիմնադիր ժողովի վերջին նիստին, Ալ. 

Պապովյանը կարդում է նախագահության խմբագրած շրջաբերականը, 

իսկ Հ. Թումանյանը ներկայացնում է իր իսկ հեղինակած և 

նախագահության խմբագրած կոչը, որում մասնավորապես ասվում է 

հետևյալը. «Աշխարհի ամեն կողմը ցրւած հայ ժողովուրդ. 

Լսի՛ր: 

Քեզ է կանչում Հայաստանի Օգնութեան Կոմիտէն: 

Քեզ է կանչում Հայաստանի մայրաքաղաքում գումարւած ամեն 

հոսանքի հայ գործիչների ու գրականագէտների ժողովը: 

Եւ գուցէ երբէք դու չես լսել նրանց ձայները այնպէս միացած ու 

միահամուռ: 

Եւ այսքան մեծախորհուրդ մի վայրկենի: 

Լսի՛ր: 

Դարաւոր մաքառումներից յետոյ, համաշխարհային պատերազմի 

թոհուբոհից, լայնածաւալ ալեկոծութիւնների և աղէտների ծովից 

գերագոյն ճիգերով բարձրանում է Ազատ ու Անկախ Հայաստանը: 

…Արդ, լսի՛ր Հայութիւն, ուր էլ որ լինիս, Եւրոպայից մինչև 

Ամերիկա, Եգիպտոսից մինչև Հնդկաստան, և ամենուրեք, լսիր քե՛զ 

կանչող հայրենիքի ձայնը և շտապի՛ր օգնութեան ամեն բանով, ինչով 

կարող ես, որ վաղը ունենաս ա՛յն, ինչ որ երազել ես դարերով – ազատ ու 

շէն հայրենիք»5 [12; 13; 14, էջ 411-413]: 

Հ. Թումանյանին առաջարկում են կոմիտեի նախագահի պաշտոնը: 

Նա խնդրում է իրեն ազատ թողնել գրականությամբ զբաղվելու համար, 

                                                   
5«Կարմիր աստղ» թերթում տպագրված Կոչը կրում է որոշակի խմբագրական 

փոփոխություններ և ոչ էականորեն տարբերվում է ԵԼԺ-ում տպագրված Կոչից:  
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սակայն շրջելով Երևանի փողոցներով և տեսնելով ծանր ու դաժան 

պատկերներ՝ բանաստեղծը, Լեոյի վկայությամբ, այսպես է ասում. «Երբ 

մի ժողովուրդ սովամահ է լինում փողոցներում, պետք է թողնել ամեն 

ինչ, մոռանալ ամեն բան և գնալ նրան փրկելու» [15, էջ 104; 16, էջ 253]: 

Այդպես Թումանյանը դարձավ ՀՕԿ-ի նախագահ: Այս գործը վերջինն էր, 

որ Թումանյանը հասցրեց անել հայրենիքի համար: Այսպիսով՝ ՀՕԿ-ի 

գլխավոր վարչության առաջին պատվավոր նախագահը հայ մեծ 

բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանն էր, որը, սակայն, բնակվելով 

Թիֆլիսում, հնարավորություն չուներ ստանձնելու ՀՕԿ-ի անմիջական 

ղեկավարությունը: Դրա համար էլ  ՀՕԿ-ի անմիջական 

ղեկավարությունը վստահվում է ՀՍԽՀ հողժողկոմ Ա. Երզնկյանին: ՀՕԿ-

ի հիմնադիր ժողովում Ա. Երզնկյանը միաձայն ընտրվում է ՀՕԿ-ի 

կենտրոնական վարչության նախագահ [17; 10, էջ 22]: 

Թումանյանի ջանքերով 1921 թ. հոկտեմբերին Թիֆլիսում բացվում 

է ՀՕԿ-ի մասնաճյուղ [14, էջ 665], և անմահ լոռեցին անձնուրաց 

նվիրումով նպաստեց ՀՕԿ-ի կայացմանն ու Հայաստանի ապաքինմանը 

և բարգավաճմանը: 1922 թ. ՀՕԿ-ի տեղական մասնաճյուղեր են 

ստեղծվում Մոսկվայում, Բաքվում, Թեհրանում, ապա նաև Բաթումում, 

Կիևում, Խարկովում, Օդեսայում, Ցարիցինում (այժմ՝ Վոլգոգրադ), 

Հյուսիսային Կովկասի ու Միջին Ասիայի, ԽՍՀՄ գրեթե բոլոր հայաշատ 

քաղաքներում, 1924–1925 թթ.՝ Հունաստանում, Բուլղարիայում, 

Ռումինիայում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Լատինական Ամերիկայի մի 

շարք քաղաքներում, Մերձավոր Արևելքում, Իրանում (Թավրիզ), 

Եգիպտոսում, Ալժիրում և այլուր: ՀՕԿ-ի եկամուտները գոյանում էին 

անդամավճարներից, հրատարակումներից, նվիրատվություններից, 

կտակներից և այլ աղբյուրներից: Հայրենիքի շուրջը 

սփյուռքահայությանը համախմբելու գործում կարևոր դեր են կատարել 

ՀՕԿ-ի պարբերականները և այլ հրատարակություններ: 

Հսկայական էր Հ. Թումանյանի ներդրումը ՀՕԿ-ի հեղինակության 

բարձրացման ու հայության մեջ, հատկապես՝ սփյուռքահայության, 

ՀՕԿ-ի նկատմամբ մեծ վստահություն ապահովելու գործում: Թեև 

հանճարեղ բանաստեղծ ու մեծ մարդասեր Թումանյանը, որն արդեն 

վատառողջ էր ու հիմնականում բնակվում էր Թիֆլիսում,  

հնարավորություն չուներ շատ ժամանակ տրամադրելու և 

անմիջականորեն ղեկավարելու ՀՕԿ-ի աշխատանքները, 

այնուամենայնիվ, Հ. Թումանյանի նախագահության տարիներին ՀՕԿ-ը, 
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իր առջև դրված նպատակների իրականացման շրջանակներում, օգնում 

է Խորհրդային Հայաստանի սովյալ բնակչությանը, օժանդակում 

շինարարությանը, կապեր հաստատում ու սերտացնում 

հարաբերությունները աշխարհով մեկ սփռված հայ տարագիրների ու 

հայկական համայնքների հետ, նրանց համախմբում հայրենիքի շուրջը: 

Ստեղծումից անմիջապես հետո ՀՕԿ-ի կենտրոնական վարչությունն 

անհապաղ ձեռնամուխ եղավ սփյուռքահայ համայնքների հետ կապեր 

հաստատելու գործին: Սփյուռքի ու խորհրդային հանրապե-

տությունների հայ համայնքներին ուղարկած շրջաբերականներով   

ՀՕԿ-ը կոչ էր անում շուտափույթ օգնել մայր հայրենիքին: Այդ 

նպատակով 1921թ. աշնանը ՀՕԿ-ը կազմակերպում է Հ. Թումանյանի և 

Ե. Թաղիանոսյանի գործուղումը Կ. Պոլիս: 1921թ. հոկտեմբերին                

Հ. Թումանյանը նամակով դիմում է արտասահմանում գտնվող               

Ավ. Իսահակյանին ու Ա. Չոպանյանին՝ նրանց հորդորելով մասնակցել 

Եվրոպայում ՀՕԿ-ի մասնաճյուղեր ստեղծելու աշխատանքներին [10, էջ 

23, 27]: Հ. Թումանյանը գործում էր մեծ ոգևորությամբ, լավատեսորեն էր 

տրամադրված ու վստահ էր ՀՕԿ-ի նպատակների իրագործմանն ու 

արդյունավետ գործունեությանը: Դա երևում է հատկապես Թումանյանի 

հետևյալ տողերից. «Նշանակալից երևույթ է, որ, իրարից անկախ ու 

անտեղյակ, նման մարմիններ [իմա՛ ՀՕԿ-ի մասնաճյուղեր – Ա. Մ.] են 

առաջ գալիս և մեր գաղութներում: Էս նշանակում է, թե կենդանի է 

հայությունը: 

Կենդանի է և ուժեղ: Երևանից սկսած մինչև հեռավոր գաղութները 

շարժվում է նա դեպի հայրենիք: 

Ինչքան էլ խոչ ու խութեր, ինչքան էլ դժվարություններ ու 

թշվառություններ հանդիպեն ճանապարհին, նա հասնելու է իր 

նպատակին: 

Հայաստանի ազատ հողի վրա նա շինելու է իր ազատ ու առատ 

տունը, Հայկական բարձրավանդակի վրա զարգացնելու է իր ազգային 

հանճարը և իր խոսքն ասելու է աշխարհքին» [11; 18, էջ 431-432; 14,        

էջ 415]: 

Հ. Թումանյանի նախագահության տարիներին զգալի էր ՀՕԿ-ի 

օգնությունը գիտական ու կրթամշակութային օջախներին՝ հանրային 

գրադարանին, թատրոններին, բուհերին, թանգարաններին: 

Պայմանագրեր էին կնքվում գիտության, գրականության և արվեստի 

գործիչների հետ, որոնք իրենց ստեղծագործություններում պետք է 

ներկայացնեին Խորհրդային Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի 
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տարբեր ոլորտները՝ նպատակ ունենալով աշխարհին ծանոթացնելու 

վերականգնվող Հայաստանի նվաճումներին [19, էջ 203-205; 20, էջ 169-

170]: 

1920-ական թթ. սկզբին ՀՕԿ-ի տրամադրած գումարներով 

իրականացվում են հայրենադարձներին [10, էջ 89] բժշկական օգնություն 

ցուցաբերելու, պարենով, աշխատանքով և ապաստանով ապահովելու 

միջոցառումներ, ինչպես նաև Հայաստանում ոռոգելի 

հողատարածքների ընդլայնմանն ու բերքատվության բարձրացմանը 

միտված այնպիսի նշանակալից աշխատանքներ, ինչպիսիք էին 

Էվջիլարի6 [21, էջ 358] և Շիրակի7 [22, էջ 133] ջրանցքների կառուցումը, 

Արարատյան դաշտի ճահիճների չորացումը [10, էջ 49-51]: 

ՀՕԿ-ի ուշադրությունից չեն վրիպել նաև նախադպրոցական 

հաստատությունները: Կառուցվել ու կահավորվել են 

մանկապարտեզների ու մանկամսուրների նոր շենքեր, հագուստ և 

սննդամթերք տրամադրվել նրանց [19, էջ 202]: 

1922 թ. ՀՕԿ-ի նախագահությանն է փոխանցվում Զանգիբասարի  

շրջանի Իմանշալու (այժմ՝ գյուղ Մխչյան) և Ուլուխանլու (այժմ՝ Մասիս 

քաղաք) գյուղերի դպրոցների վերանորոգման ծախսերի նախահաշիվը՝ 

խնդրելով տրամադրել 1816 ռուբլի: Խնդրանքը բավարարվում է, և 

վերոհիշյալ գյուղերի դպրոցները վերանորոգվում են: 

1922–1923 թթ. ՀՕԿ-ը պարբերաբար հագուստի և գրենական 

պիտույքների տեսքով օգնություն է տրամադրել Աշտարակի և Օշականի 

պետական դպրոցներին, օժանդակել Կոշ գյուղի դպրոցի կառուցմանը: 

1923–1924 թթ. ՀՕԿ-ը մեծաքանակ ապրանքներ ու դրամական 

օգնություն է տրամադրել Հանրային գրադարանին, Երևանի 

համալսարանին, մեծահասակների արհեստանոցին, անապաստան 

երեխաներին, Ապարանի չքավոր գյուղացիությանը, Զանգեզուրի ու 

Ղարաբաղի լուսբաժիններին, այլևայլ կրթամշակութային հիմնարկների 

[23; 10, էջ 47]: ՀՕԿ-ի կենտրոնական վարչությունը ձգտում էր 

                                                   
6Կոչվել է Էվջիլար (այժմ՝ Արազափ, ՀՀ Արմավիրի մարզ) գյուղի անունով: Ջրանցքը 

սկիզբ է առնում Արաքս գետից և ոռոգում հիմնականում Արմավիրի մարզի Էջմիածնի 

տարածաշրջանի հողերը: 
7Ջրանցքը սկիզբ է առնում Ախուրյան գետից՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Կապս գյուղի 

մոտակայքից: Կառուցվել է 1922-1925 թթ.: Ոռոգում է Շիրակի մարզի շուրջ 9,8 հզ. հա 

հողատարածք: Ջրանցքի բացման հանդիսավոր արարողությանը (1925 թ. հունիսի 21) 

մասնակցել է նաև նորվեգացի նշանավոր բևեռախույզ, գիտնական, հասարակական 

գործիչ, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Ֆրիտյոֆ Նանսենը: 
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հնարավորության սահմաններում աջակցել նաև Ղարաբաղի 

հայությանը: Ուշագրավ է, որ ՀՕԿ-ը, փաստորեն, Ղարաբաղը համարում 

էր Խորհրդային Հայաստանի անբաժան մաս և օգնություն էր 

տրամադրում նաև Ղարաբաղի դպրոցներին: 1920 թ. նոյեմբերի 10-ին 

կայացած ՀՕԿ-ի գլխավոր վարչության նիստի արձանագրությունից 

պարզվում է, որ Ղարաբաղի դպրոցների կարիքները հոգալու համար 

տրամադրվել են մեծաքանակ գրենական պիտույքներ [19, էջ 198]: 

Այսպիսով՝ նշանակալի է Հ. Թումանյանի ավանդը ՀՕԿ-ի 

կայացման և կազմակերպության նպատակների արդյունավետ 

իրականացման գործում: Հ. Թումանյանի նախագահության տարիներին 

ՀՕԿ-ը, իր առջև դրված նպատակների իրականացման շրջանակներում, 

աշխատանքներ է տարել կարիքավոր բնակչության համար պարեն, 

հագուստ, դեղորայք և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ 

ձեռք բերելու և բաշխելու համար, Սփյուռքի և Հայրենիքի միջև կապերը 

ամրապնդելու, Խորհրդային Հայաստանում շինարարական ու 

մշակութային ձեռնարկումներ իրականացնելու, հայրենադարձության 

կազմակերպման, հայրենադարձների համար հայրենիքում նոր 

ավանների ու բնակավայրերի շինարարության ուղղությամբ: 

Փաստորեն, ՀՕԿ-ը մեծապես նպաստել է Հայաստանի վերականգնմանն 

ու վերելքին, տնտեսական, գիտական և կրթամշակութային կյանքի 

աշխուժացմանն ու զարգացմանը, նպաստել է նոր աշխատատեղերի 

ստեղծմանը, շինարարական աշխատանքների ծավալմանը, սովի ու 

համաճարակների հետևանքների հաղթահարմանը, գրագիտության 

տարածմանը, մշակույթի պահպանմանն ու զարգացմանը: 

Հ. Թումանյանը, անտեսելով իր վատառողջ ու տկար վիճակը, 

շարունակում էր օգնել հայրենիքին: Ամբողջ գիտակցական կյանքում մեծ 

հումանիստը հավատարիմ մնաց իր իսկ պատգամին և ստեղծած-

ավանդածով, վարք-վարմունքով ապացուցեց, որ գո՛րծն է անմահ: Այո՛, 

նա իր գործով ապրելու՛ է դարեդար: Նա հավերժացավ իր կենսուրախ ու 

շենշող վերաբերմուքով՝ մինչև վերջին շունչը լույս ու ջերմություն 

սփռելով ամենուրեք, լույսով ու բարությամբ օժտելով, սրտապնդել-

մխիթարելով («ղոչաղ կացեք») իրեն շրջապատողներին: Միով բանիվ՝ 

Թումանյանը համայն մարդկությանն է, նա հանճար է, որ չունի 

ազգություն: Նա Մարդ եկավ, մարդկության ու մարդկայնության համար 

ապրեց ու արարեց ու Մարդ գնաց անարատ: 
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О. ТУМАНЯН И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПОМОЩИ АРМЕНИИ 

(1921-1923 Г.Г.) 

Малоян А. М.  

 

Цель этой статьи - представить сравнительно мало изученный 

период жизни и деятельности О. Туманяна. Мы поставили задачу 

проанализировать данные архивных документов и других источников и 

осветить последние годы общественной деятельности великого 

армянского поэта, которые были связаны с периодом создания и развития 

деятельности Комитета помощи Армении. 

В этой статье мы проанализировали и представили общественную 

деятельность Туманяна с 1921 по 1923 годы. 

Ключевые слова: О. Туманян, 1921–1923 г.г., Комитет помощи 

Армении (КПА), общественная деятельность, Советская Армения, 15 

сентября 1921 г. 

 

H. TUMANYAN AND THE ACTIVITY OF THE ARMENIAN RELIEF 

COMMITTEE (1921-1923) 

Maloyan A. M. 

 

The purpose of the article is to present H. Tumanyan’s relatively little 

studied period of life and work. We set the task to analyze the data of archival 

documents and other sources and to highlight the last years of the social 

activity of the great Armenian poet, which were associated with the period of 

creation and development of the activities of the Assistance Committee of 

Armenia. 

In the paper we have analyzed and presented Tumanyan's social 

activities from 1921 to 1923. 

Keywords: H. Tumanyan, 1921–1923, Assistance Committee of Armenia 

(ACA), social activities, Soviet Armenia, September 15, 1921. 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Պողոսյան Հ. Մ., Ալեքսանդր Գոլոշյան // Լրաբեր Հասարակական 

Գիտությունների: 1989: № 5: էջ 48-55:  

http://lraber.asj-oa.am/3784/1/1989-5(48).pdf հասանելի էր 30.07.2019: 

http://lraber.asj-oa.am/3784/1/1989-5(48).pdf


186 

 

2. Հայկական հարց հանրագիտարան, Երևան: Հայկական 

հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն: 1996: 527 էջ: 

3. Լեո Անցյալից: Հուշեր, թղթեր:  դատումներ, Թիֆլիս: «Խորհրդային 

Կովկաս» հրատ.: 1925: 480 էջ: 

4. Լեո Թուրքահայ հեղափոխության գաղափարաբանությունը: Հ. 2: 

Փարիզ, տպ. Պահրի եղբարց: 1935: 262 էջ: 

5. Կիրակոսյան Ջ. Ս. Առաջին համաշխարհային պատերազմը և 

արևմտահայությունը 1914-1916 թթ.: Երևան: «Հայաստան» հրատ.: 

1967: 557 էջ: 

6. Մելիքյան Վ. Հ. Փետրվարյան բուրժուադեմոկրատական 

հեղափոխությունը և հայկական ազգային խորհուրդների 

ստեղծումը (1916 թ. մարտ – 1917 թ. հոկտեմբեր) // Լրաբեր 

Հասարակական Գիտությունների: 1989: № 6: էջ 39-48: 

7. Հորիզոն: Թիֆլիս: 22 ապրիլի: 1917: № 81: 

8. Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ): Ֆոնդ 113: Ցուցակ 38: Գործ 2: 

Թերթ 17: 

9. ՀՍԽՀ դեկրետների և որոշումների հավաքածու: 1921օգոստոսի 15 - 

1921 նոյեմբեր-դեկտեմբերի համարներ: № 9: 5 հոկտեմբեր, 1921 թ.: 

10. Մակարյան Լ. Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությունը 

(1921-1937 թթ.): Երևան: «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի 

հրատ.: 2018: 382 էջ: 

11. Թումանյան Հ. Հայաստանի Օգնության Կոմիտեների առիթով // 

Հայաստանի օգնության կոմիտե (միօրյա թերթ): 16 հոկտեմբեր, 

1921: 

12. Կարմիր աստղ: Թիֆլիս: 29 սեպտեմբեր: 1921: № 172: 

13. Խորհրդային Հայաստան (օրաթերթ): Երևան: 20 սեպտեմբեր, 1921: 

№ 182: 

14. Թումանյան Հ. Երկերի լիակատար ժողովածու: Տասը հատորով: 

Հատոր յոթերորդ: Քննադատություն և հրապարակախոսություն 

(1913-1922): Երևան: ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ.: 1995: 718 էջ: 

15. Թումանյանը Ժամանակակիցների հուշերում (Կարապետյան 

Լուսիկ Մ.: Ինճիկյան Արամ Մ.: Հակոբյան Պիոն Հ.: ՀՍՍՀ ԳԱ Մ. 

Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ): Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ.: 1969: 1000 էջ: 

16. Կարապետյան Լ. Հովհաննես Թումանյանի հասարակական 

գործունեությունը (Դրվագներ): Երևան: ՀՀ ԳԱ հրատ.: 1992: 256 էջ: 

17. ՀԱԱ: Ֆոնդ 178: Ցուցակ 1: Գործ 1: Թերթ 6 և շրջերես: 



187 

 

18. Թումանյան Հ. Երկերի ժողովածու չորս հատորով: հ. 4: 

Քննադատություն և հրապարակախոսություն, Նամակներ, Երևան, 

«Հայաստան» հրատ.: 1969: 487 էջ: 

19. Կեսոյան Է. Հայաստանի օգնության կոմիտեի կրթամշակութային 

գործունեությունը Հայաստանում // Պատմություն և մշակույթ. 

Հայագիտական հանդես: 2017: էջ 197-206: 

20. Դոլուխանյան Լ. Կ. Հայաստանի օգնության կոմիտեի 1920-1930-

ական թթ. շինարարական գործունեության մասին // Լրաբեր 

Հասարակական Գիտությունների: № 2: էջ 169-176: 

21. Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 

(կազմողներ՝ Թ. Խ. Հակոբյան, Ս. Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Խ. 

Բարսեղյան): Հտ. 2: Երևան: ԵՊՀ հրատ.: 1988: 992 էջ: 

22. Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 

(կազմողներ՝ Թ. Խ. Հակոբյան, Ս. Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Խ. 

Բարսեղյան): Հտ. 4: Երևան: ԵՊՀ հրատ.: 1998: 812 էջ: 

23. ՀԱԱ: Ֆոնդ 112: Ցուցակ 1: Գործ 121: Թերթ 35 շրջերես: 

 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Մալոյան Ա. Մ.– պատմական գիտությունների թեկնածու 
«Եվրոպական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ  
Էլ.փոստ՝ armanmaloyan@mail.ru, armanmaloyan1976@gmail.com 

 

 

Տրվել է խմբագրություն 12.10.2019 

http://publishing.ysu.am/hy/Stepan-Meliq-Baxshyan
http://publishing.ysu.am/hy/Hovhannes-Barseghyan
http://publishing.ysu.am/hy/Hovhannes-Barseghyan
http://publishing.ysu.am/hy/Stepan-Meliq-Baxshyan
http://publishing.ysu.am/hy/Hovhannes-Barseghyan
http://publishing.ysu.am/hy/Hovhannes-Barseghyan
mailto:armanmaloyan@mail.ru
mailto:armanmaloyan1976@gmail.com


188 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 398                                                                                ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԵՐՈՒԺԱՆ  ԱՐԾՐՈՒՆՈՒ ՎԱԽՃԱՆԻ  ԵՎ ՇԻԿԱՑԱԾ «ՊՍԱԿԻ»  

ՇՈՒՐՋ 

Պետրոսյան Ս. Գ., Մինասյան Ա. Լ. 

 

Ըստ Փավստոս Բուզանդի՝ ուրացող և դավաճան Մերուժան 

Արծրունին սպանվել էր Մանվել Մամիկոնյանի (Մեծ Հայքի սպարապետ 

և կառավարիչ 378-384 թթ. միջև) հետ մենամարտի ժամանակ՝ սրա 

զինակիցների կողմից: Ըստ Մովսես Խորենացու՝ Ձիրավի 

ճակատամարտում (371թ.) պարտություն կրած և փախուստի դիմած 

պարսիկների հետ միասին Մերուժան Արծրունին ևս փորձել էր 

հեռանալ, բայց Կոգովիտ գավառում  նրան հասել էր թագադիր ասպետ 

Սմբատ Բագրատունին: Վերջինս մահապատժի էր ենթարկել 

Մերուժանին մի յուրօրինակ ձևով. խորովածի երկաթե շամփուրը 

տաքացնելով  մինչև շիկանալը, երկու պտույտ ոլորելով՝ որպես թագ 

դրել էր դավաճանի գլխին: Բուզանդը դեպքը նկարագրելիս հավանաբար 

օգտվել է Մամիկոնյանների տոհմական ավանդություններից, իսկ 

Մովսես Խորենացուն ավանդությունը հասել էր իր մեկենասի՝ 

մարզպանական Հայաստանի մարզպան-կառավարիչ Սահակ 

Բագրատունու միջոցով: Մեր կարծիքով՝ դիպվածի խորենացիական 

նկարագրության համար հիմք է ծառայել շամփուր բառի՝ գրաբարում 

երկու տարբեր իմաստներ ունենալու հանգամանքը՝ և՛ երկաթե շամփուր 

խորոված պատրաստելու համար, և՛ շամփուր – պսակ: 

Բանալի բառեր. թագադիր, Շամբատ, ասպետ, պսակ, շամփուր, 

Մերուժան, Սմբատ, Բագարատ, Տմորիք, Անգեղտուն: 

 

Նախաբան: Մեր պատմիչներից Փավստոս Բուզանդը և Մովսես 

Խորենացին բավականին մանրամասն նկարագրում են IV դարի հայ-

պարսկական պատերազմների ժամանակ Հայաստանում ուրացող և 

դավաճան Մերուժան Արծրունու կատարած չարագործությունները: 

Այդուհանդերձ, Մերուժանի վախճանը նրանք տարբեր կերպ են 
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նկարագրում: Ըստ Փավստոս Բուզանդի՝ Մերուժան Արծրունին 

սպանվել էր Մանվել Մամիկոնյանի հետ մենամարտի ժամանակ՝ սրա 

զինակիցների կողմից, իսկ ըստ Մովսես Խորենացու՝ թագադիր ասպետ 

Սմբատ Բագրատունին ձերբակալել էր նրան և երկաթե շիկացած 

շամփուրով պսակ պատրաստել ու դրանով «թագադրել»  դավաճանին:  

Հոդվածի նպատակն է նախ՝ պարզաբանել, թե ինչքանով է 

Խորենացուն հասած այս տեղեկությունը համապատասխանում 

իրականությանը, հետո՝ գտնել երկու պատմիչների հաղորդումների 

տարբերությունների պատճառները, ինչպես նաև ստուգաբա-

նությունների միջոցով հիմնավորել, որ  Թագադիր ասպետությունը 

Բագրատունիներին՝ իրենց նախնիներից ժառանգված պաշտոն է եղել և, 

վերջապես, տեղորոշել Բագրատունիների նախնական ոստանի 

գտնվելու վայրը:  

Այս հարցերը խիստ արդիական են Հայոց պատմության կնճռոտ 

խնդիրները լուսաբանելու համար, քանզի մինչև հիմա էլ 

մասնագետների մոտ առկա են թյուրըմբռնումներ վերոբերյալ 

իրադարձության շուրջ, ինչն էլ տարատեսակ կարծիքների տեղիք է 

տվել: Հոդվածում արծարծված հարցերին անդրադարձել են                       

Հ. Աճառյանը, Գ. Սրվանձտյանցը, Ս. Տ. Երեմյանը, Ն. Ադոնցը և այլք: 

Մեր պատմիչներից Փավստոս Բուզանդը և Մովսես Խորենացին 

բավականին մանրամասն նկարագրում են IV դարի հայ-պարսկական 

պատերազմների ժամանակ Հայաստանում ուրացող և դավաճան 

Մերուժան Արծրունու կատարած չարագործությունները: Այդուհանդերձ, 

Մերուժանի վախճանը նրանք տարբեր կերպ են նկարագրում: 

Ըստ Փավստոս Բուզանդի՝ Մերուժան Արծրունին սպանվել էր 

Մանվել Մամիկոնյանի հետ մենամարտի ժամանակ՝ սրա զինակիցների 

կողմից: Մանվելը Մեծ Հայքի սպարապետն էր և կառավարիչը 378-

384թթ. միջև [6, էջ 108-109]: Բուզանդը դեպքը նկարագրելիս 

հավանաբար օգտվել է Մամիկոնյանների տոհմական ավանդութ-

յուններից: Ըստ նրա՝ ճակատամարտի թոհուբոհում Մանվելը, 

ճանաչելով Մերուժանին, նրան մենամարտի է կանչում: Նիզակազեն 

ախոյանները «յորժամ հարկանէին նիզակօքն, քանզի երկոքեան արքն 

յաղթք էին, երկոքեան ի ձիոյն յերկիր անկանէին, եւ անդէն նիզակակիցն 

մանուելի Բաբիկ՝ տէր գավառին Սիւնեաց, հասանէր, նիզակաւ ի 

վերուստ ի վայր ի կողին կարեր ընդ գետինն, եւ ոչ կարեր յառնել: Իսկ 

զսպարապետն Մանուել իւր վարաւանդասպասքն յերիվարն հանէին , եւ 

զՄերուժանայ զգլուխն ի բաց հատանէին» [17, գիրք Ե., գլ. Խգ]: 
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հաղորդման մեջ Մ. Աբեղյանը «Պարսից պատերազմը» ժողովրդական 

վեպի ազդեցությունն է տեսնում: Նա գրում է. «Վերջին անգամ պարսից 

թագավորը դավաճան Մերուժանի գլխավորությամբ զորք է ուղարկում 

հայերի վրա: Մերուժանն սպանվում է մարտի ժամանակ, նորա գունդն 

ամբողջ կոտորվում է… Եվ հայերի այս հաջողությամբ վերջանում է 

Պարսից պատերազմը»: [1, էջ 274-275]  

Ըստ Մովսես Խորենացու՝ Ձիրավի ճակատամարտում (371թ.) 

պարտություն կրած և փախուստի դիմած պարսիկների հետ միասին 

Մերուժան Արծրունին ևս փորձել էր հեռանալ, բայց Կոգովիտ գավառում  

նրան հասած թագադիր ասպետ Սմբատ Բագրատունին ձերբակալել է 

նրան և որոշել՝ որպես ուրացողի և դավաճանի, առանց դատի, տեղն ու 

տեղը մահապատժի ենթարկել նրան:  Ընդ որում՝ նա ընտրել էր 

մահապատիժն իրականացնելու յուրօրինակ մի ձև. երկաթե շամփուրը 

տաքացնելով  մինչև շիկանալը, երկու պտույտ ոլորելով՝ որպես թագ 

դնում է դավաճանի գլխին: Ավելի լավ է բացատրությունը որոնենք 

Խորենացու հետևյալ տողերում. «բոլորեալ որպէս պսակ, եւ յոյժ 

արտաշէկ արարեալ ասէ. «Պսակէմ զքեզ, Մեհրուժան, քանզի ի խնդիր 

էիր թագավորել Հայոց. եւ ինձ ասպետիս պարտ է զքեզ պսակել ըստ 

սովորական իշխանութեան իմոյ հայրենեաց»: Եւ մինչ դեռ տաքն էր 

իբրեւ զհուր՝ եդ ի գլուխն Մեհրուժանայ, եւ այսպէս սատակեցաւ չարն»: 

[12, գիրք Գ, գլ. լէ]  

Ինչքանով է Խորենացուն հասած այս տեղեկությունը 

համապատասխանում իրականությանը, դժվար է ասել, որովհետև, 

ինչպես տեսանք, Փավստոս Բուզանդը այլ կերպ և այլ ժամանակի մեջ էր 

ներակայցնում Մերուժան Արծրունու վախճանը: Կարծում ենք, որ այս 

պատմության հորինողը եղել է Բագրատունի տոհմի ներկայացուցիչ, 

իսկ Մովսես Խորենացուն ավանդությունը հասել էր իր մեկենասի՝ 

մարզպանական Հայաստանի մարզպան-կառավարիչ Սահակ 

Բագրատունու [12, գիրք Ա, գլ. ա] միջոցով: Եթե Մերուժան Արծրունու 

վախճանի խորենացիական վարկածի հեղինակին ոգեշնչել է ուրացողին 

և դավաճանին Բագրատունի թագադիր ասպետի միջոցով համազոր 

պատժի արժանացնելու փափագը, ապա, մեր կարծիքով, դրա համար 

հիմք է ծառայել շամփուր բառի՝ գրաբարում երկու տարբեր իմաստներ 

ունենալու հանգամանքը: Ըստ Սմբատի կողմից Մերուժանին 

մահապատժի ենթարկելու պատմության՝ խորոված անողների 

ներկայությունն է Սմբատ Բագրատունուն, հավանաբար, հուշել 

շամփուր բառի երկու նշանակությունները նկատի առնելով, չար խաղ 
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խաղալ Մերուժանի գլխին (բառիս բուն իմաստով) և նրան պսակել ոչ թե 

Պարսից թագավորի խոստացած Հայոց թագավորության շամփուր-

պսակով, այլ հայ գեղջուկի շիկացրած շամփուր-ձողով՝ խորովածի 

երկաթե շշով: 

Բնականաբար, Սմբատ Բագրատունուն հայտնի է եղել շամփուր 

բառի այդ հին իմաստը, որովհետև Մերուժանին «պսակելու» 

գործողությանը զուգընթաց նա ասել է. «Ըստ սովորական իշխանութեան 

իմոյ հայրենեաց»: Շամփուր-ի հին նշանակությունն է առկա նրա 

ածանցյալ շամփրակ<շամփուր-ակ բառում: Շամփրակ նշանակում է 

«պսակ հիւսեալ, թագ», [14, էջ 464:] իսկ Շամփուր-ը «պսակ» իմաստով 

առկա է Հայկ(ն) անվամբ հայտնի Օրիոն համաստեղության մյուս անվան 

մեջ՝ կոչված իր աստղերի պսակ հիշեցնող ուրվագծային 

դասավորության պատճառով. «Յունիս 14. Երեւի Հայկն որ է Շամփուրն»: 

[2, էջ 492] Շամփրակ-ի «թագ, պսակ» նշանակությունից է գալիս Գր. 

Մագիստրոսի գործածած շամփրակազգեաց՝ «պսակավոր» բառը: [2, էջ 

493] Շամփրակ-ի շափրակ տարբերակը նրա հետ միասին ուշ 

միջնադարյան «Բառգիրք հայոց»-ը բացատրում է որպես «պսակ կամ 

զարդ»: [5, էջ 247, 248] Շամփուր բառի երկրորդ նշանակությունն է 

«սայրասուր գաւազան երկաթի կամ փայտեայ, յոր անցուցանեն զշերտս 

խորովելի մսոյ», «երկաթյա կամ փայտյա սուր ձողիկ, խորովածի շիշ»: 

[14, էջ 464; 2, էջ 492; Հմմտ. բրբ. շաբաթայ «երկայն և բարակ ձող» և 

շապոյ «ձող» 10, էջ 490, 500] 

Շամփուր «թագ, պսակ» բառից և նրա իմաստից անբաժան են Հայոց 

թագադիր ասպետներից ավանդաբար առաջինը համարված անձի 

Շամբատ(ըստ Մովսես Խորենացու) և Փառազեան (ըստ Անանուն 

պատմիչի) կոչումները: Շամբաթ-ը տարբեր է եբրայերեն «հանգիստ» 

նշանակող շաբաթ բառից և մաշված ձևն է նախնական *շամբապատ 
բարդ բառի: [Տեղի ունեցել -բա- և -պա- նման 

հնչյունակապակցություններից երկրորդի օրինաչափ սղում] 

Հնչյունական անցման համար հմմտ. Ասպատ-ի առաջացումը 

*ասպապատ նախաձևից և Բիւրատ-ի առաջացումը *բիւրապատ 

նախաձևից (սրանից էլ Բիրապատիկ կոչված հեքիաթային կերպարի 

անունը) [16, էջ 186-188]: Ըստ այսմ, Շամբատ-ի *շամբապատ նախաձևը 

նշանակելու էր «պսակ կապող, պսակակապ, թագակապ»: Հմմտ. 

հայերեն պատ արմատից ծագած պատել բայի «փաթաթել» և պատիկ 

բառի «փաթաթող» իմաստները [3, էջ 32-33]: Ուշադրության է արժանի 

նաև այն հանգամանքը, որ Անանուն պատմիչը ավանդական 
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Վաղարշակի թագավորության առթիվ գործածում է պսակել բայը: «Սմա 

ընդ առաջ ելանէ Բագարատն Փառազեան յորդւոցն Արամենակայ 

նախարար մեծ հանդերձ զաւրու: Մատուցանէ նմա պատարագ ոսկի եւ 

արծաթ. Եւ զարդարէ զնա ի սնդր եւ ի վակաս. պսակէ զնա ի թագ 

հայրենի. Եւ նստուցանէ զնա ի վերայ ոսկիապատ ականակուռ 

գահոյիցն»: [15, գլ. Բ, էջ 9; Բուն հայկական ծագմամբ մեր 

թագավորներին Մովսես Խորենացին կոչում է «բնիկ պսակաւորք արք» 

12, Ա, իբ] Պսակել նշանակում է «պսակաւ զարդարել. պսակ տալ կամ 

դնել. վարձատրել փառօք», [14, էջ 662] «մեկի գլուխը զարդարել ծաղկե 

պսակով», «մեկի գլխին պսակ՝ թագ դնել», [11, էջ 122] իսկ բայի պսակ 

արմատը նշանակում է «բոլորշի զարդ գլխոյ ի պէսպէս յորինուածոց՝ 

որպէս թագ արքունի…» [14, էջ 661]: Շամբատ-ի նման անձնանուն չէր 

լինելու նաև Բագարատի Փարազեան կոչումը, որը ևս նրան տրված 

անվանում էր լինելու՝ իմաստակիցը թագակապ բառի: Նրա հիմքում 

մենք տեսնում ենք սղված (մաշված) ձևը իրանական փոխառություն 

հանդիսացողփարուազ «ժապավեն» [3, էջ 490] բառի, որին հավելվել է     

-եան վերջածանցը (բառում անշեշտ ու-ի սղումը հայերենի համար 

օրինաչափ է, եթե միայն տեղի չի ունեցել փառազնեայ «ազնվական»      

[3, էջ 482] բառի ազդեցությամբ):  

Ըստ երևույթին, շամփուր-պասկի փոխարեն մահապարտի գլխին 

երկաթե շիկացած շամփուր-ձող դնելու Մերուժան Արծրունուն առնչված 

դեպքը միակը չի եղել: Ըստ Հովհան Մամիկոնյանի՝ իր զորքով Տարոն 

ներխուժած պարսից Տիգրան զորավարը Սմբատ Մամիկոնյանից 

պահանջում էր իրեն հանձնել պարսից թագավորի թշնամիների՝ 

հանգուցյալ Մուշեղ և Վահան Մամիկոնյանների ոսկորները: Դրանց 

դիմաց նա խոստանում  էր «եդից պսակ ի գլուխ քո եւ արարից զքեզ 

մարզպան Հայոց»: Խոստումից չհրապուրվելով՝ Սմբատը «կալեալ 

զպատգամաւորսն՝ հրացոյց շամփուր մի երկաթի եւ եդ պսակ շուրջ 

զգլխով նորա և ասէ. «Կա՛ց տեսնեմ, թե վասն քո զի±նչ պարգեւս գայցէ 

ինձ, որ ես քեզ պսակ եդի»: [13, էջ 253-254]  

Այս դեպքում ևս պսակ-ը շամփուր չի կոչվում, բայց որ պսակի 

փոխարեն թշնամու գլխին շիկացած շամփուր (երկաթե ձողը) են 

հագցնում, պարզ է դարձնում բառախաղի առկայությունը՝ շամփուր-

պսակի և շամփուր-ձողի միջև: Այս անգամ ևս մահապատիժ գործածողը 

Սմբատ է կոչվում, բայց նա Բագրատունի չէ, Մամիկոնյան է՝ Գայլ 

Վահանի որդին, պարսից Սուրեն և Տիգրան զորավարներին 7-րդ 

դարասկզբի կռիվներում հաղթողը [4, էջ 539]: Ի դեպ, սա մեր 
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պատմությանը հայտնի 149 Սմբատների շարքում այդ անունը կրած 

միակ Մամիկոնյանն է [4, էջ 538-563]: Ինչպես Մ. Աբեղյանն էր  վաղուց 

նկատել, «Վահանի որդի Սմբատի անունը հիշեցնում է Սմբատ 

Բագրատունուն: Նրա (Սմբատ Մամիկոնյանի – Ս. Պ., Ա. Մ.) վրա էլ 

պատմված կա Սմբատ Բագրատունու Մեհրուժանին պսակելու նման մի 

բան… Այս Սմբատի անունը հին վեպի Սմբատի մի արձագանքն է լոկ, 

ինչպես և Մուշեղը հին վեպի Մուշեղն է» [1, էջ 307]: Մ. Աբեղյանը 

«Սասնա ծռեր»-ի ձևավորմանը նախորդած ժողովրդական 

դյուցազնավեպերի մեջ առանձնացնում է հին վեպը՝ «Պարսից 

պատերազմը», և նոր վեպը՝ «Տարոնի պատերազմը» [1, էջ 181-302 և 303-

324]: 

Քանի որ թագակապ ասպետի գործակալությունը դարեր շարունակ 

եղել է Բագրատունի տոհմի  մենաշնորհը, ըստ այդմ՝ նրա միջոցով 

կարելի է լուծել նաև Բագրատունիների նախնական ոստանի 

տեղադրության հարցը: Տրդատ 1-ինի օրոք, ինչպես Ս. Երեմյանն է 

գրում. «Բագրատունիների հայրենի կալվածքը գտնվում էր Տմորիք կամ 

Կորդրիք գավառում՝ կենտրոն ունենալով Ալկի ամրոցը: 

Բագրատունիների նախնական տերիտորիան Պտղոմեոսի (90-168թթ.) 

«Աշխարհագրության» մեջ հայտնի է Σαμβάθαι ʼέθνος (անունով – Ս. Պ.,  

Ա. Մ.) և համապատասխանում է հայ մատենագիրների «Մարաց 

աշխարհին» [7, էջ 747]: Բագրատունյաց ոստանի այսպիսի 

տեղադրությունը հաստատվում է Մովսես Խորենացու մի հաղորդման 

միջոցով, թեպետև նա դա վերագրում է Արտաշեսի (ըստ երևույթին, 

Արտաշես 1-ինի՝ մ.թ.ա. 189-160 թթ.) ժամանակաշրջանին: Նա գրում է. 

«Սմբատ Բագրատունին գնաց զկողմամբք Ասորեստանի, իւրովք կամօք 

թողլով զիշխանութիւն զօրացն Հայոց, ընդ որ խանդայրն Արտաւազդ: 

Հրամանաւ Արտաշիսի բնակէ ի Տմորիս, որ այժմ կոչի Կորդրիք, ի յԱլկի 

նստուցեալ զբազմութիւն գերւոյն. Քանզի էր ի ծերութեան կին արարեալ 

յասորեստանեայց հուպ յայն կողմանս, զոր յոյժ սիրեաց, վասն այնորիկ 

եւ զնորին կողմամբք բնակեցաւ» [12, գիրք Բ, գլ. ծգ]: Իհարկե, Սմբատի 

Տմորիք-Կորդրիքում հաստատվելը թագավորի հրամանով կամ իր 

ասորեստանցի կնոջը շատ սիրելու պատճառով չի եղել: Դրանք 

հետնագույն բացատրություններ են: Պատճառը լինելու էր այն, որ 

թողնելով Հայոց բանակի հրամանատարի պաշտոնը՝ նա բավարարվել 

էր թագակապ ասպետի պաշտոնով, որին կցված ժառանգական 

տիրույթը Պտղոմեոսի երկում Սամբաթայ էթնոս («ազգն Շամբատայ») [8] 
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կոչված շրջանն էր՝ Տմորիք-Կորդրիքով: Իսկ Շամբատ բառը, ինչպես 

տեսանք, հենց «թագակապ» է նշանակում: 

Հիմք ընդունելով  Անանուն պատմիչի մի հաղորդումը Անգեղտան 

իշխանների՝ Արամանյակից սերած լինելու վերաբերյալ՝ այն վերագրել 

են Բագրատունիներին և նրանց ժառանգական տիրույթն համարել Մեծ 

Հայքի Անգեղտուն գավառը [18, էջ 413] («Աշխարհացոյց»-ում այն 

համարվում է Աղձնիք աշխարհի գավառներից մեկը) [9, էջ 35, 107]:  

Անանուն պատմիչի հաղորդածի համաձայն՝ ժամանակին հայերին 

«Ասորեստանեայց թագաւորքն տիրեցին մինչեւ զմեռանելն 

Սենեքերիմայ, ապա ապստամբեցին յԱսորւոց թագաւորացն 

ծառայութենէ: Եւ տիրէ ի վերայ նոցա Զարեհ որդի որդւոց 

Արամենակայ… ապա Փառնաւազ: Սա ծնավ զԲագամ եւ զԲագարատ. Եւ 

Բագարատ ծնաւ զԲիւրատ, եւ Բիւրատ ծնաւ զԱսպատ: Եւ որդիքն 

բագարատայ ժառանգեցին զժառանգութիւնս իւրեանց ի կողմանս 

արեւմտից, այս ինքն է Անգեղ տուն, վասն զի կոչեցաւ Բագարատ եւ 

Անգեղ, զոր ի ժամանակին յայնմիկ ազգ բարբարոսացն աստուած 

կոչեցին»: [15, գլ. Ա, էջ 7; Բուն հայկական ծագմամբ մեր թագավորներին 

Մովսես Խորենացին կոչում է «բնիկ պսակաւորք արք» [12, Ա, իբ]:Ինչպես 

տեսնում ենք, Անանուն պատմիչը խոսում է ոչ թե Բագրատունիների, այլ 

Անգեղտան իշխանների ժառանգական տիրույթի, «այսինքն՝ Անգեղտան» 

մասին: Իսկ որ Բագրատունիների ժառանգական տիրույթը եղել է Ալկին՝ 

իր շրջակա հողերով, վկայում է նաև նույն տարածքից հայտնի 

Սմբատաբերդ տեղանունը [Հմմտ. Սմբատավանի անունը 

Բագրատունիների «ձեռական իշխանության երկիր» Սպերում, 9, էջ 44]: 

Նախապես Բագրատունի տոհմին բնորոշ և բազմիցս կրկնված Սմբատ 

անունը բացակայում է Անգեղտան իշխանների անվանացանկում: 

Եզրահանգում: Այսպիսով, Մերուժան Արծրունու վախճանի մասին 

մեր պատմիչների ավանդած պատմությունները, կրելով «Պարսից 

պատերազմը» ժողովրդական վեպի ազդեցությունը, անհայտ է թողնում 

նրա մահվան բուն հանգամանքները: Մեր կարծիքով՝ խորենացիական 

վարկածի համար հիմք է ծառայել շամփուր բառի՝ գրաբարում երկու 

տարբեր իմաստներ ունենալու հանգամանքը: Խորոված անողների 

ներկայությունն է Սմբատ Բագրատունուն, հավանաբար, հուշել 

շամփուր բառի երկու նշանակությունները նկատի առնելով՝ չար խաղ 

խաղալ Մերուժանի գլխին (բառիս բուն իմաստով) և նրան պսակել ոչ թե 

Պարսից թագավորի խոստացած Հայոց թագավորության շամփուր-

պսակով, այլ հայ գեղջուկի շիկացրած շամփուր-ձողով՝ խորովածի 
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երկաթե շշով: Բնականաբար, Սմբատ Բագրատունուն հայտնի է եղել 

շամփուր բառի այդ հին իմաստը, որովհետև Մերուժանին «պսակելու» 

գործողությանը զուգընթաց նա ասել է. «Ըստ սովորական իշխանութեան 

իմոյ հայրենեաց»: Պարզվում է, որ ավանդաբար Հայոց առաջին 

թագադիր ասպետը համարված անձի Բագարատ անվանը կից 

գործածված Շամբատ և Փառազեան մակդիրները նրա պաշտոնը նշող 

թագադիր, թագակապ բառերի հին համարժեքներն են, որոնց կրողների 

ժառանգական տիրույթը եղել է Տմորիք-Կորդրիքը: 
 

О  СМЕРТИ  МЕРУЖАНА  АРЦРУНИ  И  О НАКАЛЕННОМ «ВЕНЦЕ-

ВЕРТЕЛЕ» 

Петросян С. Г., Минасян А. Л. 
 

По словам Павстоса Бузанда, отступник и предатель Меружан 

Арцруни был убит на дуэли с Манвелом Мамиконяном (марзпан-

правитель Великой Армении между 378-384 г.г.). По словам Мовсеса 

Хоренаци, наряду с персами, которые потерпели поражение в битве при 

Дзираве (371) и сбежали в Персию, Меружан Арцруни также пытался 

уйти, но в провинции Коговит его догнал князь Смбат 

Багратуни.Последний казнил Меружана уникальным образом: нагрев 

железный вертел, он два раза скрутил его и как венец поместил на голову 

предателя.  

При описании инцидента Бузанд, вероятно, использовал семейное 

предание князей Мамиконян, а к Мовсесу Хоренаци предание дошло 

благодаря его меценату Сааку Багратуни - правителю Армении.По 

нашему мнению, основой инцидента послужило то обстоятельство, что в 

древнеармянском наличествовали два разные значения слова шампур – 

«вертел» и «енец». 

Ключевые слова: тагадир, аспет, вертел, венец, Шамбат,  Меружан, 

Смбат, Багарат, Тморик, Ангехтун. 
 

ABOUT  THE  DEATH  OF  MERUZHAN  ARTSRUNI  AND  THE  HEATED  

“CROWN-SPIT” 

Petrosyan S. G., Minasyan A. L. 
 

According to Pavstos Buzand, the apostate and traitor Meruzhan 

Artsruni was killed in a duel with Manvel Mamikonyan (marzpan-ruler of 

Great Armenia between 378-384). 



196 

 

According to Movses Khorenatsi, along with the Persians, who were 

defeated in the battle of Dzirav (371) and fled to Persia, Meruzhan Artsruni 

also tried to escape, but in the province of Kogovit he was succeeded by the 

prince Smbat Bagratuni. The latter executed Meruzhan in a unique way: 

heating up the iron spit, twisted it twice and as a crown placed on the head of 

the traitor. When describing the incident Buzand probably used family legend 

of Mamikonyan, and the legend was reachedto Movses Khorenatsiby his 

patron Sahak Bagratuni - the ruler of Armenia.In our opinion, for this incident 

served as a basis the fact, that in ancient armenian there were two different 

meanings of the word shampur –“spit” and “crown”. 

Keywords: tagadir, aspet, spit, crown, Shambat, Meruzhan, Smbat, 

Bagarat, Tmorik, Angeghtun. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 93/94                                                                             ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՊԱՏԿԵՐԱՄԱՐՏԱԿԱՆ  ՇԱՐԺՄԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Գալստյան Գ. Ա. 

 

Հոդվածը վերաբերոմ է Հայաստանում  պատկերամարտական 

շարժման դրսևորումներին: Պատկերամարտությունը՝ որպես 

Բյուզանդական ժողովրդական քրիստոնեության ծնունդ, իր 

արտացոլումը գտավ Հայաստանում, որի վերաբերյալ, սակայն, Հայ 

առաքելական եկեղեցին որդեգրեց զուսպ մոտեցում: Այն տարածվեց 

մասնավորապես աղանդավորների մոտ, որոնցից էին մծղնեականները, 

պավլիկյանները, թոնդրակյանները: Հայ եկեղեցու դավանանքը կազմեց 

պատկերահարգությունը, ըստ որի՝ ոչ թե պատկերի մասը բուն նյութին 

էին երկրպագում, այլ խորհրդին: Իսկ հայերի մեջ առավել տարածում 

գտավ խաչապաշտությունը, որն իր ողջ էությամբ դրսևորվում է նաև 

այսօր:  

Քանի որ 8-9-րդ դարերում խաչի պաշտամունքը դարձել էր 

համազգային և ունեցել էր զարգացման նախընթաց շրջան, և 

պատկերների պաշտամունքի հարցը հայտնվել էր համազգայնացման 

շրջանում, պարզ է դառնում, որ ժողովրդի մոտ տարածոմ կգտներ այն 

երևույթը, որն առավել տարածված էր: Ե՛վ խաչապաշտությունը, և՛ 

պատկերապաշտությունը հասարակության նույն պահանջն էին 

բավարարում, ունեին նույն նպատակը: Հայ եկեղեցու պաշտամունքի 

մասը կազմեց խաչապաշտությունը, որը հետագայում էլ մնաց 

անսասան: 

Բանալի բառեր. պատկերամարտություն, Հայ առաքելական 

եկեղեցի, խաչապաշտություն, պատկերահարգություն, դավանանք, 

խորհուրդ, հայկական, էություն, նյութ: 

 

Հայոց եկեղեցու պատմության մեջ առանձնահատուկ 

կարևորություն ունի Հայաստանում պատկերամարտական շարժման 
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մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը՝ երևույթի բազմաշերտ և 

համակողմանի քննությամբ։ Ժամանակի ընթացքում քրիստոնեական 

եկեղեցու պատմության մեջ ծագել են բազմաթիվ շարժումներ, որոնց 

ծագումը պատահական բնույթ չի կրել։ Հայ առաքելական եկեղեցին՝ 

որպես տիեզերական եկեղեցու մի մասնիկ, անմասն չի մնացել այդպիսի 

շարժումներից։ Այդպիսի երևույթները աշխուժացնում էին իրենց 

գործունեությունը, երբ սրվում էին հասարակական հարաբե-

րությունները, հասարակ ժողովրդի նկատմամբ ճնշումները և 

հարստահարումները։ Առաջին երեք դարերում քրիստոնյաներն իրենց 

գաղափարներն արտահայտելու համար բավարարվում էին զանազան 

խորհրդանկարներով՝ ձուկ, նավ, քնար, աղավնի, խարիսխ և 

հատկապես խաչ: Վերջինս, ի հակակշիռ խաչը մերժող ժամանակակից 

աղանդավորական կեղծքրիստոնեական մի շարք ուսմունքների, ունի 

աստվածաշնչական հենք (Հմմտ՝ Մատթ. ԺԶ. 24, Մարկ. Ը. 34, Ղուկ.        
Ը. 23)։ Պատկերների մասին Սուրբ Գրքում նույնպես հանդիպում ենք 

բազում վկայությունների, որոնք իրենց մեջ պարունակում են 

պատկերահարգության գաղափարական ակունքներ (Հմմտ՝ Ելից ԻԶ․ 31, 
Գ․ Թագ․Զ. 23-24, Եզեկ. ԽԱ․ 18-20)։ 

Դեռևս պատկերամարտներից առաջ քրիստոնյաներին 

պախարակում էին հրեաները՝ մեղադրելով նյութապաշտության մեջ։ 

Հրեաները կարծում էին, որ քրիստոնյաները պատկերի բուն փայտն են 

երկրպագում իբրև Աստծու։ Նրանք ծաղրում էին քրիստոնյաներին այն 

պատճառով, որ վերջիններս հարգում են սրբերի մասունքները։ Սրա մեջ 

նրանք տեսնում էին սոսկ ոսկրերի հանդեպ հարգանք։ Կռապաշտ էին 

կոչվում բոլոր նրանք, ովքեր համբուրում էին Քրիստոսի և  Տիրամոր 

կամ որևէ այլ սրբի պատկեր [8]։ Ժամանակի ընթացքում պատկերներին 

վերագրվում է զորություն, իսկ այն  նյութը, որով պատրաստվում և  

ձևվում էր պատկերը, համարվելով սրբազան, դառնում էր 

պաշտամունքի առարկա։ 

Այնուամենայնիվ, քրիստոնյա աշխարհի ողջ տարածքում 

նկարներին վերագրվող հարգանքի աստիճանը միակերպ չէր։ 

Պատկերամարտները դեմ էին ավետարանական բնույթ ունեցող 

նկարներին։ Ըստ նրանց՝ կռապաշտություն և սրբապղծություն էր 

Քրիստոսին, նրա աշակերտներին և առհասարակ սրբերին նկարելը։ 

Պատկերամարտական հակումներ ունեցող  շարժում ձևավորվել էր 

դեռևս 1-ին դարերից: 
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Բյուզանդիայի կայսր Լևոն Իսավրացու (717-741) անձնական 

ցանկությամբ և հայացքներով առաջ եկած այս շարժումը՝ որպես 

հեթանոսական աշխարհայացքի վերակենդանացում, իր արտացոլումն է 

գտել նաև Հայաստան աշխարհում։ Հայ եկեղեցին պատկերների 

վերաբերյալ որդեգրել է չափավոր մոտեցում։ Այդ զուսպ մոտեցումը 

բնորոշ էր հայ եկեղեցու բոլոր հայրերին։ Հայաստանում 

պատկերամարտական շարժումը տարածվում է գերազանցապես 

աղանդավորների մոտ։ Այդպիսի աղանդներից էին մծղնեականները, 

պավլիկյանները և թոնդրակյանները։ 

 Պատկերամարտությունը և պատկերահարգությունը 

Հայաստանում ծնունդ են առնում հայ-բյուզանդական եկեղեցիների 

փոխառնչության համատեքստում։ Նման երևույթների ներմուծումը 

տեղի է ունենում բացառապես գիտական ճանապարհով [7]։ 

Այնուհանդերձ, հարկ է  նշել, որ հայ եկեղեցին չգնաց ոչ մի 

ծայրահեղության՝ պահելով չափի զգացողությունը։ Պատկերների 

հանդեպ որդեգրած մոտեցմամբ ավելի մոտ էր պատկերահարգությանը 

[3]: Պատկերապաշտությունը ընկրկեց նախ և առաջ խաչի 

պաշտամունքի ազդեցությամբ։ Սրբապատկերների հարցում Հայոց 

եկեղեցու զուսպ դիրքորոշման պատճառը ժողովրդական ըմբռնման 

հետևանք էր, ըստ որի՝ և՛ պատկերամարտությունը, և՛ 

պատկերապաշտությունը խորթ երևույթ են և միայն քաղկեդո-

նականներին են բնորոշ։ Սա էր պատճառը, որ Հայոց եկեղեցին 

բավարարվում է պատկերամարտության խափանմամբ, ինչպես նաև 

անխոս շրջանցում է պատկերների քարոզչությունը և նրանց 

պաշտամունքի խրախուսումը։ 

Հայաստանում պատկերամարտական շարժման դրսևորումների 

մասին մեզ տեղեկություններ են հաղորդում մի քանի աղբյուրներ։ 

Նրանցից է Վրթանես Քերթողի «Յաղագս պատկերամարտից» նշանավոր 

աշխատությունը։ Վրթանես Քերթողը հայ եկեղեցական պատմության 

ականավոր դեմքերից է։ Մաղաքիա Օրմանյանը, հիմք ընդունելով 

«քերթող» անվանումը, Սյունյաց նշանավոր վարդապետական դպրոցի 

աշակերտ է նրան համարում [13]։ Երվանդ Մելքոնյանն իր «Վրթանես 
Քերթողը և պատկերամարտությունը» աշխատության մեջ նշում է, որ 

«քերթող» մակդիրը նրան որակել են ուսումնական կարողությունների 

համար։ Մովսես Բ Եղիվարդեցի կաթողիկոսի (574-604) գահակալության 

ժամանակաշրջանում Վրթանեսը եղել է նրա օգնականը, իսկ երբ 

մահացել է վեհափառը, նա կաթողիկոսական տեղապահ է նշանակվում 
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և 604-607 թթ., երբ հայրապետական գահը թափուր էր, եկեղեցական 

գործերն էր վարում։ Եվ հետագայում էլ, երբ կաթողիկոսական աթոռին է 

հաստատվում Աբրահամ Ա Աղբաթանեցի կաթողիկոսը (607-613), 

Վրթանեսը  շարունակում է կարևոր գործունեություն ծավալել հայ 

եկեղեցում։ Սա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ հայ և վրաց եկեղեցիների 

միջև վեճ էր առաջացել, ինչն էլ պատճառ հանդիսացավ երկու  

եկեղեցիների  պառակտման։  Ըստ  հիշյալ թղթի՝  պակերները 

նախատեսված էին «Աստվածության փառքի պատվի և երկրպագության» 
համար [5]։ Ինչպես գիտենք, պատկերամարտները թշնամաբար  էին  

վերաբերվում ոչ միայն պատկերներին ու սրբերի մասունքներին, այլև  

խաչին, մինչդեռ Վրթանես Քերթողի մոտ հիշատակված 

պատկերամարտները հարգում էին խաչը և երկրպագում։ 

Հատկանշական են նաև եկեղեցիներում պատկերվող նկարների  

թեմաները։ Հայերին բնորոշ էր սրբերի հիշատակությունը։ Հաճախ 

պատկերվում էին Քրիստոսը, Խաչը,  նաև Աստվածածինը՝ առանձին 

կամ մանուկը գրկին։ Հայ ժողովուրդը տարբեր վայրերում  

որմնանանկարավոր եկեղեցիներ է ունեցել։ Որպես նման եկեղեցիներ՝ 

հիշատակվում են Հոգյաց վանքի Տիրամոր պատկերը, Աղթամարի Ս. 

Խաչ եկեղեցին [7], Մրենը, Անիի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչը [5]։  

Պատկերների արտացոլումը նկատելի է նաև գերեզմանաքարերի վրա։ 

Կարևորվում էին նաև գունային չափորոշիչները՝ կարմիր, կանաչ, սև և 

կապույտ, որոնք երկրի չորս տարրերն էին խորհրդանշում՝ լույս, հող, 

ջուր և օդ։ Ըստ Գրիգոր Տաթևացու՝ ոսկին նույնպես կարևորվում է՝ 

որպես գույնի վարդապետություն։ Այն համարում է «անապական 
հինգերորդ էություն երկնից», որը վեր է բոլոր նյութերից [6]։ 

Առհասարակ մեր միջնադարյան եկեղեցիները, հատկապես 7-րդ դարում 

կառուցվածները, գլխավորապես որմնանկարվել են, որոնք խաթարվել 

են Հայաստանում արաբական տիրապետության հաստատմամբ։ 

Պատկերամարտությունը՝ որպես դավանական, կրոնական վեճ, 

սերտորեն կապ ունի նաև արվեստի զարգացման պատմության հետ, 

քանի որ իր բնույթով դեմ էր նկարներին։ 

Պատկերները, նկարները երբեք աննպատակ չեն եղել։ 

Պատկերների միջոցով փորձել են հավատացյալին ըմբռնելի դարձնել 

աստվածայինը, անհասկանալին և անտեսանելին։ 

Պատկերապաշտության ի հայտ գալու մեջ կարևոր է նաև մի 

հանգամանք՝ հեթանոսական կրոնի ազդեցությունը։ Հարկ է նշել, որ 
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պատկերապաշտության նախնական, ոչ խեղաթյուրված նշանակության 

պահպանման դեպքում այսպիսի երևույթներ տեղի չէին ունենա։ 

Պատկերամարտության մասին տեղեկություններ կան պահպան-

ված նաև Մովսես Կաղանկատվացու «Պատմութիւն Աղուանից 
աշխարհի» աշխատության մեջ տեղ գտած Մեծ Կողմանց Դավիթ 

եպիսկոպոսին ուղղված Հովհան Մայրագոմեցու թղթում [1]: Ըստ           

Կ. Մելիքյանի՝ «Մայրագոմեցի» անունը ածական էր, որն առաջացել էր 

Մայրոց Գոմից։ Այն Եզր Ա Փառաժնակերտցի կաթողիկոսի (630-641) 

կողմից Մայրոց Վանք տեղանունի արհամարհաբար գործածված 

տարբերակն էր [4]։ Հ․Քենդերյանը «Մայրագոմ» տեղանվան մասին մեկ 

այլ լուսաբանում է տալիս, և նշում է նաև պարզաբանող հեղինակի՝ 

բյուզանդագետ Հ. Բարթիկյանի անունը։ Նա նշում է, որ Մայրագոմը 

հունական «Մետրոկոմե» բառին է նման, որն էլ թարգմանաբար  

«Մայրավան» է նշանակում, և չի հիշեցնում գոմի այսօրվա իմաստը [11]։ 

7-րդ դարի նշանավոր գիտնական, աստվածաբան, երդվյալ 

հակաքաղկեդոնական Հովհան Մայրավանեցու վերաբերյալ ստահոդ ու 

մտացածին պատմություններ են հորինել հայ երկաբնակները, ըստ 

որոնց՝ Հովհան Մայրագոմեցին հետագայում ընդդիմանում է հայոց 

կաթողիկոսին, որի պատճառը առաջին հերթին իր հերետիկոսական 

հայացքներն էին, այնուհետև՝ օգնության միջոցով հայոց կաթողիկոս 

դառնալու հույսը։ Նա  աքսորվում  է Կովկաս լեռը՝  կայացրած  ժողովի 

որոշման համաձայն, որի ճակատին «աղվեսադրոշմ» են խարանում։ 

Հետագայում, սակայն, նա վերադառնում է հայրենիք և խոր ծերության 

մեջ վախճանվում Գարդման գավառում։ Մինչդեռ իրականում Կարինի 

633թ. հայ-բյուզանդական համատեղ ժողովից հետո Հովհան 

Մայրավանեցին քննադատում է Եզր Ա. Փառաժնակերտցի 

կաթողիկոսին՝ ասելով, որ նա եզր տարավ հայոց առաքելական 

դավանանքը։ Հալածվելով վեհափառի կողմից՝ միառժամանակ քաշվում 

է Կոտայքի Մայրավանք, որի պատճառով Եզրը նրան արհամարհաբար 

կոչում է Մայրագոմեցի։ Քանի որ Մայրավանքը մոտ էր, և Հովհանը 

շարունակ հալածվում էր Եզրի կողմից, ուստի նա հեռացավ հայրենի 

Գարդման գավառ։ Նրա՝ հայրենիք վերադառնալու մասին տարբեր 

կարծիքներ կան։ Հովհան Մայրագոմեցի վարդապետին, սակայն (պետք 

է նկատի ունենանք Հովհան Օձնեցուն) դիմել էր Դավիթ եպիսկոպոսը։ 

Այս հանգամանքի մասին է խոսում նաև այն փաստը, որ Հովհան 

Օձնեցին քաջատեղյակ էր աղանդներին և ունի հակաաղանդավորական 

գրվածքներ՝ «Ընդդէմ պաւղիկեանց»  և «Ընդդէմ երեւութականաց» ։ 
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Հովհան վարդապետի՝ պատկերամարտության մասին 

տեղեկություններ պարունակող նամակը բաղկացած է երկու մասից. մի 

մասը ներկայացնում է ժամանակակից իրադարձությունները, որոնք 

մտահոգել էին Մեծկվենից Դավիթ եպիոկոպոսին, իսկ մյուս մասում 

ներկայացվում է  Հայաստանում Հեսու, Թադեոս և Գրիգոր անուններով 

մարդկանց քարոզչության մասին։ Թղթում նշվում է. «Ոմանք պատկերս 
ոչ ընդունին, ոմանք մկրտութիւն ոչ առնեն, ո՛չ աղ օրհնեն, ո՛չ պսակ 
դնեն հարսնեայ. յայս, եթե քահանայութիւն բարձեալ է յերկրես» [1]։ 

Այսպիսի մարդկանց գործունեության մասին Դավիթ եպիսկոպոսը 

հայտնում է Հովհան վարդապետին և խնդրում է հասկանալի դարձնել 

երևույթը։ 

Հայտնի է, որ Հեսու, Թադեոս և Գրիգոր քահանաները բաժանվում  

են եկեղեցուց [5] և հեռանալով մայրաքաղաք Դվինից [10]՝ քարոզչության 

նպատակով հասնում Սյունիքի Սոթք գավառը։ Հայոց կաթողիկոս 

Մովսես Եղիվարդեցին նրանց պարտադրում է վերադառնալ 

մայրաքաղաք՝ իր մոտ, բայց նրանք մերժում են կաթողիկոսի պահանջը։ 

Այնուհետև կրկին քարոզչական նպատակներով տեղափոխվում են 

Արցախ և աղվանների հարևան երկրում խռովություն են բարձրացնում։ 

Այնուհետև Աբրահամ Ա Աղբաթանեցի կաթողիկոսի խնդրանքով 

Գարդմանա տերը նրանց ձերբակալում է և ուղակում Դվին, որտեղ այդ 

աղանդավորներին «համոզելով դարձի են բերում» [5]։ Գարդմանի տիրոջ 

կողմից ձերբակալվելը խոսում է այն մասին, որ Արցախում 

քարոզչություն իրականացնելուց հետո շարժվել են դեպի ավելի հյուսիս՝ 

Ուտիք։ 

Մեզ հուզող խնդրի մասին պատառիկներ կան պահպանված 

«Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուում։ «Կանոնք տեառն Յովհաննիսի 
Հայոց կաթողիկոսի» կանոնախմբի Ժ. սահմանման մեջ խոսվում է 

մկրտության մասին. «Պարտ և արժան է զմկրտութեանն ձէթ քահանային 
աւրհնել մի ըստ միոջէ ընդ մկրտելն, ըստ բաւականի ժամուն պիտոյից 
եւ նոյնժամայն առմկրտեալսն մերձեցուցանելով՝ զաւրհնեալն սպառել,  
եւ մի՛ իշխել զմիանգամ աւրհնեալն բազում անգամ աւրհնել. եվ միայն 
աւծանել նովաւ զերեխայսն եւ զմկրտեալսն  ընդ մկրտելն յաւազանին, եւ 
յայլ խորհուրդ աւծման մի՛ իշխեսցեն մատուցանել զնա» [2]: Սրանից 

կարող ենք եզրակացնել, որ Արցախի աղանդավորները մերժում էին 

մկրտությունը: «Կանոնագիրք հայոց»-ի նույն կանոնախմբի ԻԷ. 

կանոնում հստակ նկատվում  է, որ խաչի զորության և ժողովրդի կողմից 

գործածման հիմնական և առաջնային պայմանը եղել և մնում է առ այսօր 
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խաչը մյուռնով օծելն ու օրհնելը: Սահմանման մեջ մասնավորապես 

կարդում ենք.«Եթե ոք խաչ արասցե փայտեաց եւ կամ յինչ եւ իցէ նիւթոյ, 
եւ ոչ տացե քահանային աւրհնել եւ աւծանել զնա միւռոնավն արբով, ոչ է 
պարտ զնա ի պատիւ ընդունել կամ երկրպագութիւն մատուցանել, զի 
դատարկ եւ ունայն է յաստուածային զաւրութենէն եւ արտաքոյ 
աւանդութեան առաքելական եկեղեցւոյ» [2]։ Եվ այս կարգը կատարելուց 

հետո արժան է երկրպագություն մատուցել: 

Թադեոսը՝ որպես Հայաստանում պատկերամարտության  

քարոզիչ, հիշատկվում է և՛ Հովհան վարդապետի թղթում, և՛ Վրթանես 

Քերթողի մոտ։ Եսային էլ կարող է նույնացվել Հեսուի հետ։ Այս երկու 

անունները հայկական տեքստերում հաճախ շփոթությունների տեղիք 

էին տալիս։ Այնուհանդերձ պարզ հասկանալի է, որ երկու հեղինակների 

խոսքը նույն շարժման մասին է։ 

Հայաստանում պատկերամարտական շարժման գաղափարական 

կրողների՝ պավլիկյանների  դեմ գործունեություն ծավալած Հովհան 

Օձնեցին իր «Ընդդէմ պաւղիկեանց» ճառում նույնպես խոսում է մի 

շարժման մասին, որը Հայաստանում լայն տարածում էր գտել, և որի 

գաղափարական ակունքներում կային պատկերամարտական 

հակումներ և ուղղակիորեն պատվաստված էին պատկերամարտության 

հողի վրա [12]։ Այս աղանդի տարածման համար կարևոր հիմք է 

հանդիսացել ոչ միայն պատկերամարտական շարժումը, այլ նաև 

իսլամի վտանգը [9]։ Եվ բնական է, որ հայ եկեղեցին, իր ազգային-

դավանաբանական խնդիրներից ելնելով, պետք է դուրս գար 

պավլիկյանների դեմ, որոնք, ըստ Հովհան Օձնեցու, նույն 

մծղնեականներն էին։ Նրանք չէին կարողանում տարբերակել 

քրիստոնեական աստվածպաշտությունը և հեթանոսական բազմաստ-

վածությունը։ Խաչի պաշտամունքին և նրա կարևորությանը 

անդրադառնում է նաև Օձնեցին։ Օձնեցին նշում է, որ նրանք, 

չընդունելով պատկերը, դեմ են կանգնում նաև խաչին [10]։ Խաչի 

պաշտամունքը համազգայնացվել էր 7-8-րդ դարերում, որը ուներ 

նախընթաց զարգացման շրջան [7]։ Այս ժամանակաշրջանում 

խաչապաշտության և պատկերապաշտության միջև սկսվում է պայքար։ 

Խաչի պաշտամունքը, որն իր նախնական ձևավորումը գտել էր 6-րդ 

դարում, հասնելով 8-րդ դար,  առավել մասսայականացվում է։ Եվ քանի 

որ պատկերների պաշտամունքի հարցը այս նույն ժամանակաշրջանում 

էր հայտնվել, բնական է, որ պայքարում դրական արդյունքի կհասներ 

ժողովրդի մոտ առավել տարածում գտած երևույթը։ Ե՛վ 
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խաչապաշտությունը, և՛ պատկերապշտությունը հասարակության 

միևնույն տիպի պահանջն էին բավարարում, ունեին նույն նպատակը։ 

Երևութականությունը՝ որպես պատկերամարտության կրող, գնոստիկ-

յան երևույթ էր, և նրա ջերմեռանդ հետևողները պատրաստ էին 

մոլորեցնել տգետներին [9]։ 

Հարկ է նաև նշել, որ «Կանոնագիրք հայոց»-ում ներկայացվող խաչի 

երկրպագության և  օրհնության մասին տեղեկություններն անչափ 

կարևոր և բազմազան են: 

Պատկերապաշտության տարածման և զարգացման  գործում 

կարևոր մի հանգամանք գոյություն ուներ։ Պատկերը, որը 

նախատեսված էր Քրիստոսի կյանքի պատմությունը ներկայացնելու, 

ժողովրդական շատ զանգվածների էր հասանելի։ Այսինքն՝ պատկերի 

խորհուրդն ըմբռնելու համար անհրաժեշտություն չկար մեծ ճիգ 

գործադրելու։ Սա հնարավորություն էր տալիս հասարակության բոլոր 

անդամներին,  անկախ նրանց կրթվածության մակարդակից, հասկանալ 

պատկերի միջոցով բացատրվող թեմատիկան։ Պատկերի 

արդյունավետությունը պայմնավորված է ոչ թե նրա իրապաշտությամբ, 

այլ խորհրդով։ Կրթվածության ցածր մակարդակ ունեցող 

հասարակության անդամներն էլ գերադասեցին իրապաշտությունը։ 

Ընդունելով այն, որ պատկերագրական որոշ մասեր մեզ է հասել 

հեթանոսությունից, այնուամենայնիվ, մանրանկարչությունն արդեն 

կիրառվում և դրսևորվում է քրիստոնեության մեջ: Քրիստոնեական 

միջավայրում նկարչական արվեստի կիրառվելը բացի 

հավատացյալներին բովանդակությունը  մատչելի դարձնելուց, ուներ 

նաև  մեկ այլ նպատակ՝  Ս. Գիրքը վայելուչ կերպով զարդարել։ Հայ 

եկեղեցում  խորանները նույնպես  ներկայացվում էին պատկերների 

տեսքով։ Այս մտածումը իրենից բխեցնում էր երկու նախադրյալ։ 

Առաջինը՝ զգայական, իբրև դրական զգացողությունը, իսկ երկրորդը 

խորաններում պատկերված նկարների ծածուկ իմաստն է, որն էլ իրենից 

բխեցնում է պատկերների խորհրդավոր էությունը։ Հայ եկեղեցին 

պատկերների նկատմամբ որդեգրած իր առանձնահատուկ մոտեցմամբ  

կրկին ցույց տվեց իր յուրահատկությունը, որը ո՛չ 

պատկերապաշտությունն էր, ո՛չ էլ պատկերամարտությունը, այլ 

պատկերահարգությունը: Պատկերահարգությունը հայ եկեղեցու 

դավանանքի կարևոր մասը կազմեց և հետագայում էլ մնաց անսասան։ 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИКОНОБОРЧЕСТВА В АРМЕНИИ 

Галстян Г. А.  

 

Статья посвященна проявлению иконобоческих движений в 

Армении. Иконоборчество, зародившись в византийском народном 

христианстве, нашло свое отражение в Армении, к которому, однако, 

Армянская Апостольская церковь проявила сдержанный подход. Оно 

распространилось особенно у сектантов, среди которых выделим 

павликианов и тондракитов. Поклонение образам явилось частью веры 

Армянской церкви, однако оно означало благоговение не перед самим 

изображением, а поклонение самой сущности Таинства. У армян 

идолопоклонство стало поклонением кресту, которое по всей своей сути 

проявляется и сегодня. В качестве того, что обожествление креста 

получило общенациональный вид в 8-9 в.в. и при этом имело 

предыдуший период развития, вопрос блогоговения перед иконами 

появился в общенациональном кругу, становится ясно что среди народа 

распространяется то явление, которое было более распространенным. И 

крестопоклонение, и иконопоклонение удовлетворяли ту же потребность 

общества и имели ту же цель. Крестопоклонение стало частью культа 

Армянской церкви, которая и в дальнейшем осталась нерушимой. 

Ключевые слова: иконоборчество, Армянская Апостольская церковь, 

поклонение кресту, поклонение образам, вероисповедание, Таинство, 

армянский, сущность, материал, подход. 

 

MANIFESTATION OF MOVEMENT ICONOCLASM IN ARMENIA 

Galstyan G. A.  

 

The article presents the manifestations of the iconoclastic movement in 

Armenia. The iconoclasm, as the birth of Byzantine Christianity, is reflected in 

Armenia, where the Armenian Apostolic Church takes a cautious approach. 

Particularly common among sectarians, including mountains, Pavlikianism, 

Tondrayi. Worship was part of the faith of the Armenian Church, but it meant 

a blessing not before the image itself but the deviation of the essence of the 

Sacrament. Cross worship was widely spread among Armenians which is still 

present in essence. Since the cult of the cross was nationalized in the 8th and 

9th centuries and had a period of prehistoric development, and the problem of 

image worship arose in the era of nationalization, it becomes clear that people 



207 

 

will find the phenomenon that was most common. Both the cult of cross and 

icons had the same goal. It was part of the church service, which crossed the 

line, which subsequently remained unshakable. 
Keywords: Iconoclasm, Armenian Apostolic Church, Cult of cross, 

worship, Sacrament, Armenian, Essence, material. 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Մովսէս Կաղանկատուացի: Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի: 

Երևան: «Հայաստան» հրատ.: 1969: 321 էջ։ 

2. «Կանոնագիրք հայոց»՝ աշխ. Վ. Հակոբյանի: Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ.: Հ. Ա.: 1964: 742 էջ: 

3. Մելիքյան Կ.: Պատկերամարտական շարժման էությունն ու 

պատկերամարտության հայկական դրսևորումները: Երևան: Հայոց 

պատմության հարցեր: Հ. ԺԲ: Գիտ. հոդվ. ժողովածու: ՀՀ ԳԱԱ 

պատմ. ինստ: ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստիտուտի երիտասարդ 

գիտաշխատողների 32-րդ նստաշրջանի գիտական զեկուցումները։ 

3-4 հուլիսի, 2011թ.: Էջ 22-46: 

4. Մելիքյան Կ. ''Narratio de rebus Armeniae'' հայ քաղկեդոնական երկը 

(շուրջ 700 թ.) վաղ միջնադրյան հայոց եկեղեցու պատմության 

սկզնաղբյուր: Երևան: ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.: 2007: 165 էջ: 

5. Մելքոնյան Ե. Վրթանես Քերթողը և պատկերամարտությունը:// 

Էջմիածին ամսագիր: 1970: Զ/Է: Էջ 86-97: 

6. Ներսեսյան Ն. Աստվածաշունչը և հայ մշակույթը: Երևան: 

Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերություն: 2001: 96 էջ: 

7. Սահակյան Ա. Միջնադարյան պատկերապաշտության հայկական 

տարբերակը:// Պատմաբանասիրական հանդես: 1987: Հ. Բ.:            

Էջ 150-159: 

8. Սեդրակեան Ա. Հայաստանեայց եկեղեցու պատկերայարգութիւնը: 

Ս. Պետերբուրգ, տպ՝ Պուշկինեան: 1904: 470 էջ: 

9. Տեր-Մինասյան Ե. Միջնադարյան աղանդների ծագման և 

զարգացման պատմությունից: Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: 1968: 239 

էջ: 

10. Տեր-Ներսեսյան Ս. Հայ արվեստը միջնադարում: Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ.: 1975: 131 էջ: 

11. Քենդերյան Հ. Հովհան Մայրագոմեցի: Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: 

1973: 133 էջ: 



208 

 

12. Քյոսեյան Հ. Դրվագներ հայ միջնադարյան արվեստի պատմության: 

Ս. Էջմիածին: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տպարան: 995: 299 էջ: 

13. Օրմանյան Մ. Ազգապատում: Հ. Ա.: Ս. Էջմիածին: Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի տպարան: 2001: 1870 էջ: 

 

 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Գալստյան Գ. Ա. – ուսուցիչ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Էօրնեկեան» հանրակրթական դպրոց  
Էլ.փոստ՝ ggalstyan123@gmail.com 

 

 

Տրվել է խմբագրություն 03.10.2019 

mailto:ggalstyan123@gmail.com


209 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 303.01                                                                           ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ   ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿԱՆԱՆՑ  

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԸՍՏ ՀԽՍՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՐԱՆԻ   ՆՅՈՒԹԵՐԻ (1960-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ) 

Ժամհարյան Գ. Ա. 

 

Հոդվածն անդրադառնում է 1960-ական թվականների խորհրդահայ 

իրականության դեռևս չուսումնասիրված կողմերից մեկին՝ կանանց 

նկատմամբ իրագործված ընտանեկան բռնություններին: ՀԽՍՀ 

ժողովրդական դատարանի մեղադրական նյութերի միջոցով փորձ է 

արվում բացահայտել այս երևույթների հիմնական առանձ-

նահատկությունները և պատճառները:  

Բանալի բառեր. կանանց իրավունքներ, ընտանեկան 

բռնություններ, ավանդական մտածողություն, խանդ, առօրեակա-

նություն, հայրիշխանական կենցաղ 

 

Նախաբան: Ընտանեկան բռնությունների հիմնախնդիրը եղել և 

մնում է ընտանեկան հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և այլ 

գիտությունների ուշադրության կենտրոնում: Հայ պատմագիտության 

մեջ այս խնդիրը նախկինում արծարծված չի եղել, սակայն  Խորհրդային 

Հայաստանի առօրեականության պատմության նկատմամբ ներկայումս 

աճող հետաքրքրության համատեքստում այս հիմնախնդրի 

հետազոտության կարևորությունն անժխտելի է։ Ընտանեկան 

բռնությունների պրակտիկան, դատելով փաստական նյութից, 

տարածված էր 1960-ական թվականների Հայաստանում։ Բնական է, որ 

սրա մասին լռում էին իշխանությունները, լռում էր ժամանակի մամուլը, 

այս հիմնախնդիրը լռության էր մատնված նաև պետական-

կուսակցական մարմինների տարաբնույթ հաշվետվություններում և 

զեկուցագրերում։ Լավագույն դեպքում ընտանեկան բռնությունները 

դիտարկվում էին քրեական հանցանքների համապատկերում՝ 

անտեսելով սրանք ծնող առանձնահատուկ սոցիալ-հոգեբանական 
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պատճառները։ Այդ պատճառների ուսումնասիրությանը նվիրված է 

ներկայացվող հոդվածը, որում փորձել ենք ընտանեկան բռնությունները 

դիտարկել որպես 1960-ականների խորհրդահայ իրականության 

սոցիալական ֆենոմեն։ Որպես հետազոտական նյութ են ծառայել 

հիմնականում Խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական դատարանի 

մեղադրական նյութերը, որոնցում ուշագրավ մանրամասներ կան 

բռնությունների դրդապատճառների  և դրանց վերաբերող հանրային 

ընկալումների վերաբերյալ։ 

Անդրադարձել ենք նաև ընտանիքին վերաբերող հարցերում 

խորհրդային իշխանությունների որդեգրած քաղաքականությանը և այդ 

քաղաքականության՝ ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման վրա 

ունեցած ազդեցություններին։ 

1950-60-ական թթ. ընտանեկան հարաբերություններում 

տարածված են եղել սոցիալ-հոգեբանական վարքագծի, մտածելակերպի 

և պատկերացումների ընդհանուր մոդելներ: Նշված ժամանակա-

շրջանում ընտանեկան բռնությունների դեպքերը մեծ մասամբ եղել են 

խանդի դրսևորումներ: Ընդ որում՝ խանդը ոչ միայն բռնության 

գործադրման հոգեբանական հզոր շարժառիթ էր, այլև հանդիսանում էր 

յուրօրինակ մտածողության, ընտանեկան հարաբերություններում 

հայրիշխանական ընկալումների արտահայտություն: Օրինակ՝ 1966 թ. 

Կամոյի շրջանի Գեղարքունիք գյուղում ամուսինը դանակի տասը 

հարված էր հասցրել կնոջը՝ սպանելով նաև իր նորածին երեխային՝ 

կասկածներ ունենալով, որ այդ երեխան իրենը չէ: Իրավապահ 

մարմիններին իր տված ցուցմունքներում նա ասել էր, որ, եթե կնոջ 

հավատարմությանն ինքը կասկածել է, ուրեմն նրա սպանության համար 

մեղավոր չէ [4, թ. 19]: Փաստորեն՝ հանցագործի համար խանդը ոչ թե իր 

արարքի հանցավորությունը մեղմացնող, այլ բացառող հանգամանք էր, 

և նա իրեն լիովին անմեղ էր համարում՝ ելնելով կնոջ բարոյականության 

մասին իր ավանդապաշտական պատկերացումներից: Մյուս դեպքը 

տեղի է ունեցել 1969 թ.: Ամուսիններն ապրել են Էջմիածնի շրջանի 

Փարաքար գյուղում՝ ամուսնու եղբոր տանը: Որոշ ժամանակ անց 

ամուսինը կնոջը կասկածել է եղբոր հետ ինտիմ կապ ունենալու մեջ, 

տարել է նրան Երևան և առանձնակի դաժանությամբ սպանել 

Հրազդանի կիրճի մերձակա տարածքում՝ դիակը նետելով ջրանցքի մեջ 

[5, թ. 66-69]: Հետաքրքրականն այն է, որ սպանությունից հետո նա 

գնացել է իր հարազատների մոտ և իր մյուս եղբայրներին պատմել 

կատարած հանցանքի մասին: Եղբայրներից մեկը նույնիսկ օգնել է նրան 
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հանցագործության հետքերը կոծկելու հարցում: Այս գործը բավական 

հետաքրքիր է այն իմաստով, որ հանցագործի կողմից ագրեսիվ 

վերաբերմունքը դրսևորվել է բացառապես կնոջ հանդեպ, իսկ եղբոր 

նկատմամբ, որի հետ կապի մեջ նա կասկածել էր կնոջը, ըստ էության, 

հանցավոր դիտավորություն չի եղել: Այստեղ, փաստորեն, 

հայրիշխանական ավանդույթն արգելում էր եղբոր վրա ձեռք 

բարձրացնել, սակայն չէր խանգարում սպանել «անբարոյական կնոջը»: 

Կնոջը սպանելուց հետո հարազատների պաշտպանությանն էր դիմել 

նաև Կամոյի շրջանի Լանջաղբյուր գյուղի բնակիչներից մեկը, այս 

դեպքում, սակայն, նրան չէին օգնել ոչ քույրը և ոչ էլ հայրը: Վերջինս 

նրան նույնիսկ ասել էր, որ մարդասպանին իր տանը չի ընդունի, և որ 

որդին պետք է անհապաղ ներկայանա միլիցիայի աշխատակիցներին և 

խոստովանի իր արարքը, ինչը և որդին արել էր [2, թ.83-88]:  

Կրասնոսելսկի շրջանի Վերին Ճամբարակ գյուղի բնակիչներից 

մեկը 1964թ. սպանել էր իր նախկին կնոջը և երեխաներին: Դեռևս 1955 

թ.-ից նրանց ընտանիքում ամուսնու անհիմն խանդի հողի վրա ծագած 

վեճերն ի վերջո հանգեցնում են իր դաժանությամբ մարդկային 

երևակայության մեջ չտեղավորվող հրեշավոր հանցագործության: Մի 

քանի անգամ կնոջից բաժանվելուց և Ռուսաստանում թափառաշրջիկ 

կյանք վարելուց հետո ամուսինը վերադառնում է հայրենի գյուղ, որտեղ 

տեղավորվում է աշխատանքի: Սպանության օրն1 ամուսինը, 

աշխատանքից տուն գալով, հետը կոնյակ է բերում և խմում մինչև 

գիշերվա ժամը 3-4-ը: Երբ կինը խնդրում է նրան անջատել 

ռադիոընդունիչը, որպեսզի երեխաները չարթնանան, նա 

պատասխանում է, որ դա արդեն իմաստ չունի, որովհետև ինքը շուտով 

բոլորին էլ սպանելու է: Իր հրեշավոր դիտավորությունը նա շուտով 

իրագործում է՝ որսորդական հրացանով սկզբում կրակելով կնոջ վրա, 

որից հետո իր վեցամյա և չորսամյա տղաների վրա (հայրը կասկածում 

էր, որ այս տղաներն իրենը չեն, կինը նրանց ունեցել է այլ տղամարդուց): 

Երեքին էլ սպանելուց հետո նա հանձնվում է իրավապահ մարմիններին: 

Սեփական արարքի հանդեպ հոգեբանական նույն վերաբերմունքը, 

այսինքն՝ զղջման լիակատար բացակայությունը և սեփական խանդն իր 

հանցանքն արդարացնող հանգամանք ընդունելն առկա է նաև այս 

դեպքում: Երբ ոճրագործի՝ դեռևս վիրավոր կնոջը (կինը ստացած 

                                                   
1 Ելնելով էթիկական նկատառումներից՝ հոդվածի մեջ նկարագրված դեպքերին 

առնչվող որոշ տվյալներ՝ դեպքի օրը և դեպքին առնչված մարդկանց անունները, չենք 

հրապարակում: 
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հարվածներից մահանում է հիվանդանոցում) պատգարակով դուրս են 

բերում սենյակից, տղամարդը նույնիսկ օգնում է բացել պատգարակին 

խանգարող դռան փեղկը՝ անելով հետևյալ արտահայտությունը. «Ափսոս 

այդ շունը չսատկեց» [ 3, թ. 83-84]:  

Առհասարակ խանդի թիրախում հիմնականում հայտնվում էին 

կանայք, և զոհերն էլ կանայք էին, և նմանատիպ հանցագործությունների 

գլխավոր առանձնահատկությունն այն էր, որ մեծ մասամբ այս կանայք 

ամուսնական դավաճանության մեջ մեղադրվում էին անհիմն: 

Ընտանեկան կոնֆլիկտներին հիմնականում միջամտում էին 

հարազատները՝ փորձելով հարթել դրանք: Նկատվում է նաև 

կոնֆլիկտները չհանրայնացնելու, ընտանիքի ներսում թաքցնելու 

միտում, ինչը բացատրվում է ավանդական մտածողությամբ 

պարտադրված՝ այսպես կոչված «խայտառակությունից» խուսափելու՝  

հարազատների մտայնությամբ: Մեր կողմից ուսումնասիրված բոլոր 

դեպքերում զոհերի անմեղությունը հաստատվել է հարազատների, 

բարեկամների և այդ ընտանիքները ճանաչող մարդկանց 

վկայություններով: Կարելի է եզրակացնել, որ, չնայած որոշ 

բացառությունների, կանայք ընդհանուր առմամբ հավատարիմ էին 

ամուսնաընտանեկան ավանդական արժեքներին: Սրան հակառակ՝ 

կենցաղային հանցագործությունների համապատկերում առավել 

ընդգծված է տղամարդկանց ցածր սոցիալական և բարոյական 

պատասխանատվությունը: Ասվածի համար օրինակ կարող է ծառայել 

դեպքը, որ տեղի է ունեցել 1966 թ. Երևանում: Ամուսինները գրանցել են 

իրենց ապահարզանը, և հաջորդ օրվա երեկոյան ամուսինը իր սիրուհու 

հետ այցելել է իր բնակարան, որտեղ բնակվելիս է եղել նաև իր նախկին 

կինը: Կնոջ և սիրուհու միջև ծագել է վեճ այն բանից հետո, երբ կինը 

հանդիմանել է ամուսնու սիրուհուն հետևյալ արտահայտությամբ. «Երեկ 

ենք մենք զագսի միջոցով ամուսնալուծվել, և դեռ հնարավոր է՝միանանք: 

Ինչու՞ եք եկել և քայքայում եք ուրիշի ընտանիքը»: Վեճին միջամտել է 

ամուսինը և հարվածներ հասցրել նախկին կնոջը, նրա մորը և 

ընկերուհուն՝ սպանելով բոլորին [4, թ. 22]:  

Տղամարդկանց շրջանում ավելի հաճախ էր դրսևորվում 

անպատասխանատու վերաբերմունք դեպի ընտանիքը, ինչը շատ 

հաճախ արտահայտվում էր նաև ֆիզիկական հաշվեհարդարով ու 

սպանությամբ:  Օրինակ՝ 1963 թ. Մարտունու շրջանի Մարտունի 

ավանում ամուսինը այն բանից հետո, երբ կինը փորձել է թույլ չտալ 

նրան մեկնել Վրաստան, հարվածել է կնոջ գլխին՝ հասցնելով կյանքի 
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հետ անհամատեղելի մարմնական լուրջ վնասվածք: Անօգնական 

թողնելով կնոջը՝ մեկնել է Վրաստան և անգամ, երբ իր հարազատները 

հեռագրել են նրան կնոջ մահամերձ վիճակի մասին, նա չի վերադարձել: 

Այնտեղ հանգիստ խղճով ամուսնացել է երկրորդ անգամ և 

վերադառնալուց հետո, առաջին կնոջից ունեցած երեխաների 

նկատմամբ տածելով մեծ ատելություն, ի վերջո իր երկրորդ կնոջ հետ 

միասին սպանել է նաև նրանց [4, թ. 1-9]: Մյուս դեպքը տեղի է ունեցել 

Կիրովականի շրջանի Քոլագերան գյուղում: Չնայած պատկառելի 

տարիքին՝ ամուսինն ինտիմ հարաբերությունների մեջ է եղել բազմաթիվ 

այլ կանանց հետ և օրինական կնոջ բազմաթիվ հանդիմանություններից 

հետո որոշել է մեկընդմիշտ ազատվել նրանից: Իր այս մտադրությունը 

նա իրագործել է 1958 թ.՝  կնոջ դաժան սպանությամբ: Նախ կնոջը ցած է 

նետել պատշգամբից, հետո սկսել է խեղդել, իսկ հետո, տեսնելով, որ 

վերջինս չի մահացել, ուրագի հարվածներով տանջամահ է արել նրան 

[1, թ. 1]:  

Հետազոտված նյութերը ցույց են տալիս, որ բռնության ենթարկված 

կանայք իրենց և երեխաներին պաշտպանելու հնարավորություն չեն 

ունեցել: Խոսքը գնում է հատկապես նրանց սոցիալական և իրավական 

պաշտպանության մասին: Մեղադրական նյութերը, որոնցում 

արձանագրված են նշված հանցանքները, ցույց են տալիս, որ տեղական 

իշխանությունների կողմից այս հանցագործությունների կանխարգելման 

ուղղությամբ գործուն քայլեր չեն եղել: Մենք չենք հանդիպում որևէ 

դեպքի, երբ կինը դիմեր միլիցիա և բողոքեր ամուսնու դեմ, չենք տեսնում 

տեղական իշխանության ներկայացուցիչների կանխարգելիչ 

աշխատանք նման խնդիրներ ունեցող ընտանիքների հետ, չենք տեսնում 

դաստիարակչական արդյունավետ ներգործություն հակասոցիալական 

վարքագիծ դրսևորող տղամարդկանց վրա: Նման վարքագիծը 

քննադատվում էր միայն ընդհանուր բնույթի հռչակագրային, 

քարոզչական հրապարակումներում և հայտարարություններում: 

Ներկայացված բոլոր դեպքերում կնոջ նկատմամբ ատելությունն 

ունենում էր կասկածներից մինչև սպանության հանգեցնող մոլեգին 

ատելության նույն զարգացումը: Պետք է հատուկ նշել, որ այս 

հանցանքների առանձնակի դաժանությունը պայմանավորված չէ 

հանցագործների հոգեկան խնդիրներով կամ սադիստական 

հակումներով: Մեղադրական բոլոր եզրակացություններում առկա է 

դատաբժշկական փորձաքննությունների եզրակացությունն այս 

տղամարդկանց հոգեկան սթափ վիճակի և սեփական արարքների 



214 

 

ծանրությունը գիտակցելու մասին: Սպանությունները կատարվել են մեծ 

մասամբ ալկոհոլի ազդեցության տակ, սակայն, դատելով արարքների 

հանգամանքներից, ալկոհոլը նրանք օգտագործել են համարձակություն 

ձեռք բերելու համար, իսկ ոճիրը հղացել են սթափ վիճակում: 

Սպանությունները եղել են խանդի ազդեցությամբ կամ էլ անցանկալի 

կնոջից ազատվելու մտադրությունից ծնված հանցագործություններ: Այս 

հանգամանքը մեզ տալիս է հնարավորություն՝ եզրակացնելու, որ 

կանանց նկատմամբ ատելություն ծնող պատճառներն ավելի խորքային 

էին և պայմանավորված էին ամուսնաընտանեկան հարցերում 

ավանդական մոտեցումներով [7]:ՏՏղամարդկանց դեսպոտիզմն այս 

դեպքում կարելի  է համարել հասարակության մեջ առկա 

հայրիշխանական ավանդույթի արձագանք2, և խանդի տեսարանները, 

բռնությունները եղել են այս ընտանիքների ամուսնական կյանքի 

մշտական ուղեկիցները: Հատկապես գյուղական հասարակութ-

յուններում կանանց հանդեպ վերաբերմունքը ձևավորվում էր նրանց 

սոցիալական կարգավիճակի, ընտանիքում նրանց իրավազուրկ, 

ձայնազուրկ և կենցաղային պարտականություններով կաշկանդված 

լինելու ավանդական պատկերացումների հիման վրա: Նման 

իրավիճակը սահմանափակում էր կնոջ իրավասությունները մինչև 

կենցաղային պարտականությունների մակարդակ, և, բնականաբար, 

դարձնում խոցելի տղամարդու կողմից հաճախ արտահայտվող անառիթ 

ագրեսիայի հանդեպ: Պետությունը ներգործում էր միայն հետևանքի 

վրա՝ դատելով հանցագործներին և մեծ մասամբ նշանակելով պատժի 

առավելագույն չափեր, սակայն հանցանքները ծնող պատճառների վրա, 

փաստորեն, ազդեցություն չէր ունենում: Սա ուներ իր պատճառները, 

որոնք հիմնականում պայմանավորված էին կանանց հիմնախնդիրների 

առնչությամբ խորհրդային իշխանությունների վարած քաղաքա-

կանությամբ: Դիտարկենք այդ քաղաքականության որոշ կողմեր:   

                                                   
2 Ընտանեկան հոգեբան Իվան Գերոնիմուսն իր հոդվածում, անդրադառնալով ինչպես 

մինչհեղափոխական, այնպես էլ խորհրդային և հետխորհրդային 

ժամանակաշրջաններում Ռուսաստանում ընտանեկան բռնություններին,  սրանց 

պատճառների դասակարգման մեջ առանցքային կարևորություն է տալիս 

հայրիշխանական մշակույթին: Մեր կողմից հետազոտված նյութերն ընդհանուր 

առմամբ թույլ են տալիս  նման հետազոտական կանխավարկածը ընդունելի համարել 

նաև Խորհրդային Հայաստանում տեղի ունեցած նմանատիպ դեպքերի 

հետազոտության պարագայում: 
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Այսպես՝  եթե 1920-ական թվականներին բոլշևիկները, խանդա-

վառված հին բուրժուական հասարակության վերացման և նոր՝ 

սոցիալիստական արդարացի հասարակության ստեղծման 

գաղափարով, հանդես են գալիս այսպես կոչված «պետական 

ֆեմինիզմի» դիրքերից, որը ենթադրում էր կանանց 

իրավահավասարություն և «բուրժուական ստրկացնող կենցաղից» 

նրանց ազատագրում, ապա 1930-ականներին այս մոտեցումները 

վերանայվեցին: Խորհրդային իշխանություններն աստիճանաբար 

հրաժարվեցին «պետական ֆեմինիզմից», որովհետև կանանց 

հասարակական ակտիվության և, այսպես կոչված, «կենցաղի 

հեղափոխության»3  վերաբերյալ հռչակված սկզբունքները հակադրվում 

էին 1930-ականներին պետության համար առաջացած մարտահրավեր-

ներին: 1930-ական թվերին կանանց հասարակական ակտիվությունն 

սկսեց բացասաբար անդրադառնալ ծնելիության վրա, իսկ երկրին, 

հաշվի առնելով միջազգային լարված իրադրությունը, անհրաժեշտ էին 

զինվորներ: Ստալինյան սահմանադրությամբ արդեն 1936 թվականին 

արգելվեցին աբորտները, պետությունն սկսեց ավելի կարևորել 

ընտանեկան փոխադարձ պատասխանատվությամբ հարաբե-

րությունների դերը, ազատ ամուսնական հարաբերություններն այլևս 

չէին խրախուսվում: 1944 թ. հուլիսի 8-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի 

հրամանագրով պետությունը միայն գրանցված ամուսնության դեպքում 

էր ճանաչում ամուսինների իրավունքները և պարտականությունները, 

չգրանցված ընտանիքները զրկվում էին պետական աջակցությունից: 

Հետագայում ընդունված այլ հրամանագրերով խիստ դժվարացվեց 

ամուսնալուծության գործընթացը, ամուսնալուծությունը չէր 

խրախուսվում պետության կողմից, դա համարվում էր խորհրդային 

քաղաքացու բարոյական անկայունության խորհրդանիշ [6]: 

Դժվար չէ նկատել, որ այս փոփոխությունները կանանց շատ 

հարցերում դարձնում էին խոցելի: Նախ՝ կենցաղային պարտա-

կանություններով կաշկանդված լինելը և աշխատելու քիչ 

հնարավորությունը խորացնում էր նրանց տնտեսական 

կախվածությունը տղամարդուց, երեխաների նորմալ դաստիարա-

                                                   
3 «Կենցաղի հեղափոխության»  սկզբունքը ենթադրում էր սպասարկման ոլորտի 

զարգացման միջոցով ազատել կնոջը տնային աշխատանքներից: Սնունդը պետք է 

մատուցվեր ճաշարաններում, լվացքը պետք է արվեր լվացքատներում, իսկ 

երեխաների կրթությամբ և դաստիարակությամբ պետք է զբաղվեին մսուր-

մանկապարտեզները և դպրոցները: 
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կությունը, ըստ էության, հնարավոր էր միայն ընտանիքում, և սա 

ապահովելու, ինչպես նաև ապրուստի միջոցներից չզրկվելու համար 

նրանք խուսափում էին ամուսնալուծությունից, ինչը, ի դեպ, նաև 

հասարակական պարսավանք հարուցող երևույթ էր: Բնական է, որ 

ընտանիքում ծնված կոնֆլիկտներն այս պարագայում կամ հարթվում 

էին ի հաշիվ կանանց ինքնազոհաբերությունների, կամ էլ հանգեցնում 

էին նրանց նկատմամբ բռնության: Եթե սրան ավելացնենք նաև 

ընտանեկան հարաբերություններում առկա հայրիշխանական, 

ավանդական պատկերացումները, որոնք բնորոշվում էին  ընտանեկան 

հարաբերություններում տղամարդկանց թելադրման և ուղղորդման 

բացառիկ մենաշնորհով, ապա պարզ է դառնում, որ Խորհրդային 

Հայաստանում 1960-ական թվականներին կանանց իրավունքների 

պաշտպանության և նրանց հասարակական դերի բարձրացման 

հայեցակարգերը չէին գործում:  

Վերջում ավելացնենք նաև, որ սույն հոդվածով, բնականաբար, չի 

սպառվում ընտանեկան բռնությունների հիմնախնդիրը, ինչը 

բազմակողմանի և խորքային հետագա վերլուծությունների կարիք ունի՝ 

հաշվի առնելով նաև նրա հետազոտության ցածր մակարդակը 

Հայաստանում: Ուստի թեմայի հետագա ուսումնասիրությունների 

համար կարևորում ենք նաև առավել բազմակողմանի աղբյուրա-

գիտական բազայի օգտագործումը, ինչպես նաև հիմնախնդրի 

դիտարկումը սովորույթային իրավունքի դիրքերից: 

 

 

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖЕНЩИНЕ В 

СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ  ПО МАТЕРИАЛАМ  НАРОДНОГО СУДА 

АССР (1960-Е ГОДЫ) 

Жамгарян  Г. А. 

 

В статье рассматривается одна из еще не изученных проблем 

советско-армянской реальности 1960-ых годов: семейное насилие против 

женщин. По обвинительным материалам народного суда АССР делается 

попытка выявления основных специфик и причин этих явлений.  

Ключевые слова: права женщин, семейное насилие, традиционное 

мышление, ревность, повседневность, патриархальный быт. 
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FAMILY VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE SOVIET ARMENIA BY 

MATERIALS OF FOLK COURT (1960S) 

Zhamharyan  G.  A. 

 

The article considers one of the yet unexplored issues of 1960s  Soviet-

Armenian reality: the family violence against women. By indictment materials 

of Armenian SSR Folk Court the article seeks to reveal main specificities and 

reasones of phenomena. 

 Keywords: women's rights, family violence, conventional thinking, 

jealousy, everyday life, patriarchal mode. 
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Մովսիսյան Ֆ. Վ. 

 

Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո Թուրքիայում 

հնարավոր դարձավ վերականգնել մասոնական օթյակների 

գործունեությունը և հիմնել նոր օթյակներ: Օգտվելով այդ 

հնարավորությունից՝ մի խումբ հայ ազատ որմնադիրներ, ովքեր 

աշխարհամարտից առաջ անգլիական և ֆրանսիական օթյակների 

անդամ էին, Կ. Պոլսում 1918 թ. դեկտեմբերին հիմնեցին «Հայաստան» 

թիվ 1185 հայկական օթյակը: Հայ մասոնության պատմության մեջ 

«Հայաստան» օթյակը հանդիսացել է մինչ այդ հիմնված օթյակներից 

միակը, որը համալրված էր բացառապես հայերից, այդ թվում՝ 

հոգևորականներից, արգելվում էր թուրքերի անդամակցությունը: 

Օթյակն իր աշխատանքներն իրականացնում էր հայոց եռագույն դրոշի 

ներքո: Հայ ազատ որմնադրության երկնակամարում գիսաստղի պես 

փայլատակած այս եզակի օթյակը 1925 թ. հարկադրված դադարեցրել է 

գործունեությունը: 

Բանալի բառեր. Առաջին աշխարհամարտ, Կ. Պոլիս, մասոնություն, 

«Շոտլանդիայի Մեծ օթյակ», «Հայաստան» օթյակ, հայոց եռագույն: 

 

Նախաբան: Հայ պատմագրությունում դեռևս հիմնովին 

ուսումնասիրված չէ հայկական մասոնական օթյակների պատմությունը 

և դրանց անդամագրված երևելի անդամների գործունեությունը: Այս 

իմաստով բացառություն չէ նաև Առաջին աշխարհամարտի ավարտից 

հետո Կ. Պոլսի Բերա թաղամասում հիմնված հայ ազատ 

որմնադրության պատմության մեջ թվով չորրորդ հայկական 

«Հայաստան» թիվ 1185 օթյակը: Բավական ինքնատիպ այս օթյակի 

մասին քիչ բան է հայտնի, որը պայմանավորված է մեզ հասած նյութերի 

խիստ սակավությամբ: Օթյակի մասին սահմանափակ, բայց 
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միաժամանակ հետաքրքիր տեղեկություններ է տալիս օթյակի 

Գերհարգելի Վարպետներից Արմենակ Ֆեներճյանը՝ Բոստոնում լույս 

տեսնող «Հայրենիք» ամսագրում: Հայ պատմագիտության համար 

«Հայաստան» թիվ 1185 օթյակի պատմության ուսումնասիրությունը 

խիստ արդիական է հետևյալ առումներով. առաջին՝ «Հայաստան» թիվ 

1185 օթյակը դարձավ 19-րդ դարի երկրորդ կեսում Զմյուռնիայում 

հիմնված հայկական «Տիգրան» թիվ 1014, Կ. Պոլսի «Սեր» և Խարբերդի 

«Եփրատ» թիվ 1078 օթյակների մասոնական գործունեության արժանի 

շարունակողը՝ մասոնության հիմնարար գաղափարների տարածման 

ուղղությամբ: Երկրորդ՝ «Հայաստան» անունով հայկական օթյակ 

ունենալու անհրաժեշտության վկայություն է այն փաստը, որ 1994թ. 

դեկտեմբերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում «Կոլումբիայի 

օկրուգի Մեծ օթյակի» հայ անդամները հիմնեցին «Հայաստան» թիվ 94 

օթյակը: Երրորդ՝ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում 

«Հայոց գերագույն օթյակի» հովանավորությամբ գործում են 11 օթյակներ, 

որոնք իրենց շարքերում համալրում են 200-ից ավելի հայ ազատ 

որմնադիրների1: Նրանք շարունակում են անցյալում աշխարհի տարբեր 

երկրներում հիմնված հայկական օթյակների և հայ ազատ 

որմնադիրների մասոնական լավագույն ավանդույթները, որն 

ուսումնասիրության առանձին նյութ է: 

Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Օսմանյան 

կայսրությունում մասոնական օթյակները դադարեցրին իրենց 

գործունեությունը: Նրանք աշխատանքները վերսկսեցին միայն 1918 թ. 

հոկտեմբերի 30-ի Մուդրոսի զինադադարից հետո, երբ դրա համար 

նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեցին: Մուդրոսի զինադադարից հետո 

թուրքական որևէ օթյակ չէր աշխատում: Իրենց գործունեությունը 

վերսկսեցին բացառապես Կ.Պոլսում հիմնված եվրոպական օթյակները, 

մասնավորապես՝ անգլիական «Արևելյան» («Oriental») թիվ 687, 

իտալական «Վերածնված Բյուզանդիա» («Byzanzia risorta»), հունական 

«Ներդաշնակության» («Harmonia») և ֆրանսիական «Վերածնունդ» («La 

renaisance») օթյակները: 

Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո Թուրքիայում 

նպաստավոր քաղաքական պայմաններ ստեղծվեցին հայկական 

մասոնական նոր օթյակ ստեղծելու համար: Հայ ազատ որմնադրությունը 

                                                   
1
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«կրկին փիւնիկի նման անգամ մը, եւս հոգի կառնէ Թուրքիոյ մէջ»2: Դրա 

վկայությունը 1918 թ. դեկտեմբերի 4-ին հայ ազատ որմնադիրների          

Կ. Պոլսում հիմնած «Հայաստան» թիվ 1185 օթյակն է: Օթյակի 10 

հիմնադիրները պատերազմից առաջ անդամագրվել էին Թուրքիայում 

գործող ֆրանսիական և անգլիական օթյակների: Նրանցից Կ.Պոլսի 

«Թուրքիա» («La Turguie») ֆրանսախոս օթյակին 1909 թ. անդամագրվել 

էին Թորգոմ Պոյաճյանը և Արմենակ Ֆեներճյանը, իսկ 1910 թ.՝ Պողոս 

Ալանը, Հրանտ Տողրամաճյանը, Երվանդ Բեքմեզյանը, Բարունակ 

Մաղաքյանը և Երվանդ Մսրյանը: «Թուրքիա» օթյակը հիմնվել էր 

Էդինբուրգի «Շոտլանդական Մեծ օթյակի» արտոնագրով և գործում էր 

նրա հովանու ներքո3: «Հայաստան» օթյակի մյուս հիմնադիրները՝ Արշակ 

Փափազյանը, Մինաս Մարտիրոսյանը և Վահան Պեշիրյանը 

ներկայացնում էին անգլիական «Էշթոն Իգերթոն» («Ashton Eagerton») 

օթյակը, որին անդամագրվել էին 1912 թվականին: Հիմնադիր 

անդամների առաջին նիստը տեղի է ունեցել 1918 թ. դեկտեմբերի 2-ին      

Կ. Պոլսում՝ ֆրանսախոս «Թուրքիա» թիվ 1045 օթյակի քարտուղար 

Արմենակ Ֆեներճյանի գրասենյակում: Նրանք որոշել են իրենց օթյակը 

կոչել «Հայաստան» և գործել «Շոտլանդիայի Մեծ օթյակի» հովանու 

ներքո: Այդ նպատակով նրանք դեկտեմբերի 2-ին նամակ հղեցին 

«Շոտլանդիայի Մեծ օթյակի» քարտուղար Դեյվիդ Ռիդին: Նամակում 

իրենց եղբայրական շնորհավորանքները և ողջույններն էին հղում Մեծ 

Բրիտանիայի, Շոտլանդիայի և Իռլանդիայի, ինչպես նաև համայն 

աշխարհի ազատ որմնադիրներին Առաջին աշխարհամարտի ավարտի 

կապակցությամբ: Նրանք, մասոնական գաղափարախոսությամբ, 

պատերազմի ավարտը համարում էին «արդարության մեծ հաղթանակ..., 

որը ձեռք բերուեցաւ տիեզերական համաշխարհային արիւնահեղ 

պատերազմին մէջ՝ բռնակալութեան ոճրագործ տիրապետութեան 

վրայ»4: Հայ ազատ որմնադիրները նամակում միաժամանակ հատուկ 

ընդգծում էին պատերազմի տարիներին հայ ժողովրդի ունեցած 

«անօրինակ տառապանքները և անհուն կորուստները»: Կարևորվում էր 

                                                   
2Ֆէնէրճեան Ա., Ազատ որմնադրութիւնը հայոց մէջ. «Սէր» օթեակը.-«Հայրենիք», 

Բոստոն, 1955, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 94: 
3 Ֆէնէրճեան Ա., Ազատ որմնադրութիւնը Մօտաւոր Արեւելքի մէջ, - «Կեանք եւ 

Արուեստ», Տարեգիրք Ե տարի, Փարիզ, 1935, էջ 77, Ֆէնէրճեան Ա., Ազատ 

որմնադրութիւնը հայոց մէջ, «Սէր» օթյակը, - «Հայրենիք», Բոստոն, 1955, սեպտեմբեր, 

թիվ 9, էջ 94: 
4
 «Հայրենիք», 1955, սեպտեմբեր, թիվ  9, էջ 95: 
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«անկախ Հայաստանի» ստեղծումը, որը հայ մասոնները համարում էին 

«ազգային բաղձանք» և դրան հասնելու համար ակնկալում էին 

«Շոտլանդիայի Մեծ օթյակի» «բարյացակամ օժանդակությունը»5: 

Որոշվեց պաշտոնապես դիմել «Շոտլանդիայի Մեծ օթյակին», որպեսզի 

ազատ որմնադրության սկզբունքների հիման վրա թույլատրվի ստեղծել 

հայկական օթյակ, որը կունենա «իր պատուաբեր դիրքն յօգուտ հայ 

ազգին»6, գոյություն ունեցող հազարավոր անգլիական, շոտլանդական, 

ամերիկյան, ֆրանսիական և այլ ազատ որմնադիրների քույր օթյակների 

շարքում: Դեկտեմբերի 4-ին Ա. Ֆեներճյանի գրասենյակում տեղի 

ունեցավ հայկական օթյակի հիմնադրման արարողությունը7: Օթյակի 

հիմնադիր անդամները խնդրեցին Թորգոմ Պոյաճյանին անգլերենից 

հայերեն թարգմանել շոտլանդական կանոնակարգով նախատեսված 

ծեսերն ու արարողությունները, որպեսզի իրենց գործունեությունում 

առաջնորդվեն դրանցով: Թ. Պոյաճյանը կատարեց իր մասոն 

եղբայրների խնդրանքը և 1919 թ. Կ.Պոլսում հրատարակեց «Ներքին 

կանոնագիր եւ պարտաւորութիւնք Հայաստան թ. 1185 օթյակի», որը 

վավերացրել էր Շոտլանդական գերագույն օթյակը: Հայ մասոնության 

պատմության մեջ սա եզակի դեպք է, երբ օթյակը տպագրում էր իր 

կանոնադրությունը: Մինչ այդ հիմնված հայկական օթյակներից ոչ մեկը 

իր ներքին  կանոնադրությունը չէր հրատարակել: Դեկտեմբերի 4-ին 

նիստում որոշվեց նաև ներկա գտնվող հիմնադիր անդամներից 

ձևավորել օթյակի ղեկավարություն: Քվեարկության արդյունքում 

միաձայն «Հայաստան» թիվ 1185 օթյակի առաջին Գերհարգելի Վարպետ 

ընտրվեց Թորգոմ Պոյաճյանը, Մեծ Վերահսկող՝ Երվանդ Մսրյանը, 

Կրտսեր Վերահսկող՝ Պողոս Ալանը, քարտուղար՝ Արմենակ 

Ֆեներճյանը, գանձապետ՝ Երվանդ Բեքմեզյանը, կրտսեր սարկավագ՝ 

Հրանտ Տողրամաճյանը, ներքին պահապան՝ Արշակ Փափազյանը և 

արտաքին պահապան՝  Բարունակ Մաղաքյանը8: Օթյակի անդամների 

համար պարտադիր համարվեց  ծիսական արարողությունների և 

աշխատանքային գործունեության ընթացքում սև հագուստ կրելը: 

1918 թ. դեկտեմբերի 18-ին «Հայաստան» օթյակի անդամները 

երկրորդ անգամ ժողով հրավիրեցին:  Մինչ «Շոտլանդիայի Մեծ 

                                                   
5
 Նույն տեղում: 

6 Նույն տեղում: 
7 «Կեանք եւ Արուեստ», 1935, էջ 77 
8
 «Հայրենիք», 1955, սեպտեմբեր, թիվ  9, էջ 95: 
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օթյակից» հավաստագիր ստանալը որոշվեց օթյակի աշխատանքները 

ղեկավարելու համար ստեղծել ժամանակավոր դիվան՝ ատենապետ     

Թ. Պոյաճյան, գանձապետ՝ Ե. Բեքմեզյան և քարտուղար՝ Ա. Ֆեներճյան 

կազմով: Օթյակի քարտուղար Ա. Ֆեներճյանը ներկաներին 

տեղեկացրեց, որ ինքը պատերազմի ավարտի կապակցությամբ, բացի 

«Շոտլանդիայի Մեծ օթյակից», շնորհավորական նամակներ է հղել նաև 

Փարիզի երկու օթյակներին, «Իտալիայի Մեծ Արևելք» և «Հունաստանի 

Մեծ օթյակին»: Ներկաները նրան շնորհակալություն հայտնեցին այդ 

ծառայության համար:  

1918 թ. դեկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ օթյակի հերթական 

նիստը, որը քննարկեց «Շոտլանդիայի Մեծ օթյակին» ներկայացվելիք 

խնդրագիրը: Անգլերեն խնդրագիրը ներկայացրեց օթյակի անդամ 

Արշակ Փափազյանը, որն աննշան խմբագրական փոփոխություններով 

ընդունվեց: Օթյակի քարտուղար Ա. Ֆեներջյանին հանձնարարվեց 

խնդրագրի խմբագրված տեքստը մեքենագրել և ստորագրել տալ օթյակի 

բոլոր անդամներին: 1919 թ. մայիսի 1-ին «Շոտլանդիայի Մեծ օթյակը» 

պաշտոնապես վավերացրեց «Հայաստան» օթյակի խնդրանքը և նրան 

շնորհեց իր արտոնագիրը: «Հայաստան» օթյակն այդ կապակցությամբ 

հունիսի 12-ին ժողով հրավիրեց, որի ժամանակ որոշվեց  

շնորհակալական նամակ ուղղել մայր օթյակի քարտուղարին:  

1919 թ. հունիսի 26-ին «Հայաստան» օթյակի ղեկավարությունը մի 

շարք հարցերի պարզաբանման նպատակով «Շոտլանդիայի Մեծ 

օթյակին» դիմել է հերթական խնդրագրով: 1919 թ. դեկտեմբերի 3-ին 

«Շոտլանդիայի Մեծ օթյակը» հայ մասոնական օթյակին տվել է մի քանի 

հանձնարարականներ: Մասնավորապես՝ «Հայաստան» օթյակին 

պարզաբանվել է, որ այն հայերը, ովքեր թուրքական տարբեր 

օթյակներում ստացել են ազատ որմնադրի առաջին, երկրորդ և երրորդ 

աստիճան, չեն կարող ընդունվել «Հայաստան» օթյակի մեջ որպես 

անդամ: «Շոտլանդիայի Մեծ օթյակի» գլխավոր քարտուղարը հայ 

մասոններին ակնարկում էր «Թուրքիայի Մեծ Արևելք» («Grand Orient of 

Turkey») օթյակը, որի առաջին Գերհարգելի Վարպետը հայոց 

ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ, ներքին գործերի նախարար, 

մեծ եպարքոս Թալեաթ փաշան էր9: Գլխավոր քարտուղարը 

                                                   
9
 Թալեաթ փաշա (1874-1921) ոչ միայն պետական գործիչ էր և «Միություն և 

առաջադիմություն» երիտթուրքական կուսակցության պարագլուխներից մեկը, այլև 

բարձրաստիճան մասոն: Նա 1890-ական թվականների վերջին «Վերածնված 

Մակեդոնիա» («Makedonia Rizorta») օթյակի անդամ էր, 1908 թ. դարձավ «Երիտասարդ 
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պարզաբանում էր, որ ովքեր ցանկություն են հայտնում անդամագրվելու 

«Հայաստան» օթյակին, պարտավոր են օթյակին դիմել սահմանված 

կարգով և ստանալ պատշաճ պատասխան: «Շոտլանդիայի Մեծ օթյակի» 

մեծ քարտուղարը հայ մասոնների ուշադրությունը հրավիրում էր այն 

բանի վրա, որ թուրքական օթյակների հայ անդամները չեն կարող 

անդամագրվել հայկական օթյակին իրենց ունեցած աստիճանով և 

ակնկալել աստիճանի բարձրացում: Այդպիսի ցանկություն ունեցող 

մարդիկ կարող են «Հայաստան» օթյակի անդամ դառնալ միայն 

ընդհանուր հիմունքներով: Շոտլանդական օթյակի քարտուղարը 

միաժամանակ հրահանգում էր, որ «Թուրքիայի Մեծ օթյակին» 

պատկանող որևէ մարմին իր անդամներով չի կարող ճանաչվել 

«Հայաստան» օթյակի կանոնավոր մարմինը, հետևաբար չի կարող 

ընդունվել «Հայաստան» օթյակի մեջ: Առաջնորդվելով նույն սկզբունքով՝ 

«Հայաստան» օթյակի անդամներին չէր թույլատրվում իրականացնել 

մասոնական որևէ գործողություն կամ հարաբերություն այդ մարմնի 

հետ10: 

Այս հանձնարարականները բխում էին «Հայաստան» օթյակի 

անդամների շահերից և ամբողջովին համապատասխանում էին նրանց 

դիրքորոշմանը: Հայ ազատ որմնադիրները քաջատեղյակ էին, որ 1915 թ. 

հայության զանգվածային կոտորածների և եղեռնագործության գլխավոր 

գաղափարախոսները և կազմակերպիչները Թալեաթ փաշայի 

գլխավորած «Երիտասարդ Թուրքիա» և «Թուրքիայի Մեծ Արևելք» 

մասոնական օթյակների բարձրաստիճան անդամներն էին, ովքեր 

«Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության պարագլուխներն 

էին11: «Հայաստան» օթյակի անդամները նաև իրազեկ էին, որ Մեծ 

                                                                                                                                           
Թուրքիա» օթյակի Մեծ Վարպետ, իսկ 1909 թ. օգոստոսին ընտրվեց «Թուրքիայի Մեծ 

Արևելք» օթյակի Մեծ Վարպետ, որը Թուրքիայի անտեսանելի կառավարությունն էր: 

Տե՛ս Heyd Uriel. Foundation of Turkish Nationalizm, London, 1950, p. 98; Walker 

Christopher. Armenia: The Survival of Nation, New York, 1980, p. 344; Robinson Richard. The 

FirstTurkish Republic. A case study in National Development, Cambrige, 1963, p. 27; Boyajyan 

Dickran. Armenia: The Case for a Forgotten Genocide, Westwood, New Jersey, 1972, p. 98, 

Ղազարյան Հ., Ցեղասպան թուրքը, Պէյրութ, 1968, էջ 316-317, Կիրակոսյան Ջ., 

Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ, Երևան, 1982, գիրք առաջին, էջ 242: 
10

 «Հայրենիք», 1955, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 96: 
11 Տե՛ս H.C. Armstrong. Gray Wolf. The Life of Kemal Ataturk. New York, 1961, p. 20; В. 

Кряжин. Политические группировки Турции. Младотурки.- «Новый восток», М., 1923, № 

1, с. 35; Ռ. Բինոն, Հայերու բնաջնջումը. Գերմանական մէթոտ-թրքական գործելակերպ, 
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եղեռնի զոհ են դարձել իրենց մասոն եղբայրները, մասնավորապես՝ 

«Սապահ» թերթի խմբագիր, Գերհարգելի Վարպետ Տիրան Քելեկյանը12, 

թուրքական օթյակների անդամ, մեջլիսի պատգամավոր, գրող Գրիգոր 

Զոհրապը, դաշնակցական գործիչ Վարդգես Սերինգյուլյանը13 և 

ուրիշներ: 

1920 թ. հոկտեմբերի 18-ի երկուշաբթի օրը՝ ժամը 20 անց 30-ին,       

Կ. Պոլսի Բերա թաղամասի Քուլօղլու փողոցի թիվ 1 տանը տեղի է 

ունեցել «Հայաստան» օթյակի հանդիսավոր բացումը: Բացման 

արարողությանը ներկա էին 200-ից ավելի հյուրեր: Հանդիսավոր 

արարողությունը ղեկավարել է Կ.Պոլսի «Արևելյան» («Oriental») թիվ 687 

օթյակի նախկին Գերհարգելի Վարպետ անգլիացի Փերսի Լիթը14: 

«Հայաստան» օթյակը հայ ազատ որմնադրության պատմության մեջ 

հանդիսանում է մինչ այդ հիմնված հայկական օթյակներից միակը, որն 

իր աշխատանքները տանում էր Հայաստանի առաջին 

հանրապետության եռագույն դրոշի առկայության պայմաններում15: 

«Հայաստան» թիվ 1185 օթյակը հայկական մյուս օթյակներից 

առանձնանում է նաև նրանով, որ եղել է բացառապես հայ ազատ 

որմնադիրներից կազմված ամենամեծաքանակ անդամ ունեցող օթյակը: 

Օթյակի անդամների քանակի մասին միակ տեղեկությունը հայտնած 

Արմենակ Ֆեներջյանը տարբեր թվեր է ներկայացնում: Նա «Կյանք և 

Արվեստ» ամսագրում օթյակի հայ անդամների թիվը ներկայացնում է 

125 մարդ16, իսկ «Հայրենիք» ամսագրում տպագրած հոդվածում գրում է, 

որ օթյակը «ունեցած է հարյուրի մոտ անդամներ»17: Իր գործունեության 

տարիներին «Հայաստան» օթյակն ունեցել է վեց Գերհարեգելի Վարպետ՝ 

Թորգոմ Պոյաճյան, Մինաս Մարտիրոսյան, Արմենակ Ֆեներճյան, 

Տիգրան Պարսամյան, Վահե Հինդլյան և Լևոն Ճգնավորյան18: Օթյակի 

                                                                                                                                           
Կ.Պոլիս, 1919, էջ 49, Ր. Մեվլան Զադե, Օսմանյան յեղափոխութեան մութ ծալքերը և 

իթթիհատի հայաջինջ ծրգիրները, Պէյրութ, 1968: 
12 «Հայրենիք», 1955, դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 81: 
13

 Կիրակոսյան Ջ., նշվ. աշխ., գիրք առաջին, էջ 323-324, գիրք երկրորդ, Երևան, 1983, էջ 

74: 
14 «Կեանք եւ Արուեստ», 1935, էջ 77, «Հայրենիք», 1955, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 97-98: 
15

 «Հայրենիք», 1955, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 97: 
16 Տե՛ս «Կեանք եւ Արուեստ», 1935, էջ 78: 
17

 «Հայրենիք», 1955, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 98: 
18

 Նույն տեղում: 
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ղեկավարման տարիներին նրանք «խիստ փայլուն գործունեութիւն»19 

ծավալեցին:  

«Հայաստան» թիվ 1185 օթյակը Թուրքիայում գործած միակ օթյակն 

է, որին աշխարհիկ մարդկանցից զատ անդամագրվել էին նաև 

հոգևորականներ: Նրանցից առաջինը օթյակի անդամ է ձեռնադրվել 

Հովհան Ծայրագույն վարդապետ Կարապետյանը: Նա «Հայաստանի 

կոչնակ» թերթի 1924 թ. հոկտեմբերի 4-ի համարում «Գիտակից սեր» 

վերնագրով մաղթանք է հղել «Հայաստան» օթյակին: 

Ինը քառատողից բաղկացած այդ բանաստեղծության մեջ 

հեղինակը ցանկություն է հայտնում «սիրել Տիեզերքն անհուն, անբաժան 

ընկեր ըլլալ աստղերուն, … սիրել մարդկությանն ամբողջ, լսել 

օգնութեան ընդհանուր կոչ, … սիրել գեղարվեստն անճառ, գիտութեան 

ակէն սերտել անխափան՝ Աստուածացումի լուսաշող ճամբան»:              

Ի պատասխան այս ցանկության՝ մի ձայն նրան ասում է. եթե 

ցանկանում ես սիրել Տիեզերքն անհուն, ապա «սիրէ նախապես քու 

հայրենի տուն», եթե ցանկանում ես սիրել մարդկությունն ամբողջ, ապա 

«սիրէ իսկապես եղբայրդ ողբակոծ», և եթե ցանկանում ես սիրել 

գեղարվեստն անճառ, ապա ամենից առաջ «սիրէ ջերմապէս պարզ 

կեանքը տիպար»: Անսալով այդ ձայնի խորհրդին՝ հեղինակն այնուհետև 

գրում է. 
 

«Անկեղծ պաշտումով սիրեցի իմ տուն, 

Ըսի օտարին. «Ալ եղբայր ես դուն», 

Կեանքի ուղիեն վազեցի առաջ, 

Եւ անձնանուէր ծառայութեան մէջ, 

Գտայ հոգեկան տաճարներ անշեջ»20: 
 

Հովհան վարդապետ Կարապետյանի բանաստեղծությունն իր վրա 

կրում է մասոնական գաղափարախոսության մի շարք հիմնարար 

դրույթների ազդեցությունը: Դրանք ամրագրված են «մասոնության 

պատմահայր»21 Ջեյմս Անդերսոնի22 «Ազատ որմնադիրների 

                                                   
19 «Կեանք եւ Արուեստ», 1935, էջ 78: 
20 Տե՛ս Յովհան, Գիտակից սէր, - «Հայաստանի կոչնակ», Նյու Յորք, 1924, 4 հոկտեմբերի, թիվ 40, էջ 1267: 
21 Уайт А. Э. Новая Энциклопедия масонства. Пер. с англ. Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2003, с. 18. 
22 Ջեյմս Անդերսոն (1680-1739), շոտլանդական պրեսբիտերական եկեղեցու քահանա, աստվածաբան, 

խորհրդանշանական մասոնության հիմնադիր, բարձրապատիվ մասոն, Լոնդոնի և Վեստմինսթրի մեծ 

օթյակի Գերհարգելի Վարպետ, 1723թ. հրատարակել է մասոնական օթյակների գործունեությունը 

կանոնակարգող աշխատանք, որը հայտնի է Անդերսոնի սահմանադրություն անունով: Տե՛ս Ридли Дж. 

Фримасоны. Люди, творящие мировую историю. Пер. с англ., М., 2007, с. 49; Пэт Морган. Секреты масонов. 

Пер. с англ., М., 2008, с. 12. 
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Սահմանադրությունում»23, որը համարվում է «մասոնության 

Աստվածաշունչ»: Մասոնությունը «հոգու վիճակ է»24, «իր գեղեցկությամբ 

սքանչելի բարոյական համակարգ»25, անհատի «մշտական 

կատարելագործման մասին բարոյական ուսմունք»26: Մասոնությունը 

նպատակ է հետապնդում բարոյապես ազնվացնել մարդկանց և 

միավորել նրանց եղբայրական սիրո, հավասարության, փոխօգնության 

և հավատարմության հենքի վրա»27: Այս դրույթներն ամրագրված են 

Հովհան վարդապետ Կարապետյանի՝ «Հայաստան» օթյակին ուղղված 

մաղթանքի մեջ: Դրա վկայությունը նրա օգտագործած «անհուն 

Տիեզերք», «անբաժան ընկեր», «մարդկությանն ամբողջ», «եղբայր ես 

դուն», «փոխադարձ սեր», «կյանքի ուղի», «գեղարվեստն անճառ», 

«հոգեկան տաճար», «լուսաշող ճամբա» և այլ արտահայտություններն 

են, որոնցից յուրաքանչյուրը մասոնության գաղափարախոսության և 

բառապաշարի բաղադրիչ են: Մասոնական գաղափարախոսությունը 

սահմանում է, որ յուրաքանչյուր մարդ կոչված է ազատ և լիարժեք 

զարգացնել իր ընդունակությունները, խավարից անցնել դեպի լույս, 

տգիտությունից՝ դեպի գիտելիքներ, մահից՝ դեպի անմահություն, որը 

տեղի  է ունենում միայն մարդկային ոգու տաճարում կամ մասոնական 

օթյակում, որտեղ բոլորը եղբայրներ են28: 

Հովհան վարդապետ Կարապետյանը «Հայաստան» օթյակին 

անդամագրված միակ հոգևորականը չէր: 1923 թ. հունիսի 4-ի երեկոյան 

«Հայաստան» օթյակին հանդիսավորությամբ անդամագրվել է 

Արտավազդ վարդապետ Սյուրմեյանը29, որին ներկա են եղել մեծ թվով 

                                                   
23 Anderson James. The Constitutions of Free-Macons, London, 1723 
24 Финдель И. История франк-масонства, том 1, СПб, 1872, с. 3. 
25 Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. Пер. с ит., М., 1990, с. 23. 
26 Липский А. Что такое масонство? Масонство и масоны. Сборник статей. Вып. 1, М., 

1994, с. 3-11. 
27 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И. А. Ефрона, том XXXVI А, СПб, 1902, 

с. 502. 
28 Спаров В. Полная история масонства в одной книге. М., 2010, с. 258-260. 
29 Արտավազդ արքեպիսկոպոս Սյուրմեյանը (1889-1951) քսան տարուց ավելի ծառայել է Հալեպի 

և Բեյրութի  Հայաստանյայց եկեղեցուն և տեղի հայ համայնքին: 1946 թ. մեկնել է Փարիզ՝ որպես 

Հայրապետական լիազոր ներկայացուցիչ՝ վերակազմելու համար Եվրոպայի թեմը: Նա նաև 

ձեռագրագետ էր, պատմաբան ու բանասեր, հրատարակել և խմբագրել է «Հայ քնար», «Սասուն», 

«Հայ խոսնակ» պարբերականները, «Տաթև» տարեցույցը:  Հեղինակել է պատմագիտական մի 

շարք երկեր, աշխատակցել «Բազմավեպ», «Հանդես ամսօրյա», «Հայաստանի կոչնակ», 

«Էջմիածին» և այլ պարբերականների: Հուղարկավորվել է Փարիզի Պեր Լաշեզ գերեզմանատանը: 

Տե՛ս «Հայաստանի կոչնակ», 1946, 5 հոկտեմբերի, թիվ 40, էջ 954: 
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ազատ որմնադիրներ30: 1936 թ. նա Հալեպի Քառասուն Մանկանց 

եկեղեցում պատարագ է մատուցել Անգլիայի մասոն թագավոր Ջորջ      

V-ի31 մահվան կապակցությամբ, որին ներկա են եղել Անգլիայի 

հյուպատոսը և օտարերկրյա բազմաթիվ հյուրեր: Նա «Հայաստան» 

օթյակի նախկին Գերհարգելի Վարպետ Արմենակ Ֆեներճյանին խնդրել 

է իր կարդացած քարոզը ուղարկել «Անգլիայի Մեծ օթյակին»32: 

1923 թ. դեկտեմբերի 17-ին «Հայաստան» օթյակի Գերհարգելի 

Վարպետի պաշտոնում Արմենակ Ֆեներճյանին փոխարինել է Տիգրան 

Պարսամյանը: Նոր Գերհարգելի Վարպետին Ա. Ֆեներճյանը մաղթանքի 

խոսք է հղել, որը լի է մասոնական գաղափարախոսության տարբեր 

դրույթներով: Այն հնարավորություն է տալիս անմիջական 

պատկերացում կազմել մասոնական օթյակում վարպետի պաշտոնը մեկ 

ազատ որմնադրից մյուսին անցնելու մասոնական արարողակարգի 

մասին: Մաղթանքի խոսքում բարձրաստիճան մասոն Ա. Ֆեներճյանը, 

դիմելով իր իրավահաջորդին, ասել է. «Խոսքս ձեզ ուղղելով, Գերհարգելի 

եղբայր իմ, նախ՝ կուզեի, որ դուք նկատէք այս պաշտօնը ամենաբարձր 

պատիւը, զոր Եղբայրութիւնը կրնայ շնորհիլ իր օթեակին որեւէ եղբօրը: 

Այն պատասխանատութիւնները, որոնք կապուած են այս պաշտօնին 

հետ, շատ մեծ ու ծանր են եւ կը պահանջեն մտքի ու սրտի շատ մը 

յատկութիւններ: Յաջորդ առաջնորդ մը ըլլալու համար, պէտք է ունենալ 

շատ նուրբ ձիրքեր եւ բարեմասնութիւններ: Եւ ասոնց ամէնէն 

ցայտունները պէտք է ունենայ նոր Գերհարգելի վարպետը, որ է 

յարգանք, համարում եւ սէր իր եղբայրներուն վրայ: Մտքի 

յատկութիւններով եւ ի մասնաւորի սրտի յատկութիւններով, դուք պիտի 

յաջողիք շահիլ ձեր եղբայրներուն վստահութիւնը, հաւատարիմ, 

ուղղամիտ օժանդակութիւնը, գորովը եւ գուրգուրանքը: Ձեր 

պարտականութիւնը պէտք է ըլլայ լուսաւորել անոնց միտքերը ճշմարիտ 

                                                   
30 «Հայրենիք»,1955, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 100: 
31

 Ջորջ V (1865 ⁄ 1910-1936)-Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ 

Թագավորության միապետ, բարձրաստիճան մասոն: 1932 թ. դեկտեմբերի 25-ին 

առաջին անգամ Ծննդյան տոների կապակցությամբ ռադիոյով շնորհավորել է իր 

հայրենակիցներին, որի տեքստը գրել էր անգլիական նշանավոր գրող և մասոն 

Ռեդյարդ Կիպլինգը: Գերմանացի կոմպոզիտոր Պաուլ Հինդեմիթը թագավորի 

հիշատակին նվիրել է «Սգո երաժշտություն»:  Տե՛ս Harold Nicolson. King George the Fifth; 

His Life and Reign, London, 1984, Kenneth Rose. King George V, London, 1984, Останенко Г. 

С. Наследники Королевы Виктории и первые британские монархи  ΧΧ в: Эдуард VII и 

Георг V.- «Новая и новейшая история», 1999,  №  6. 
32

 «Հայրենիք», 1955, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 100: 
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իմաստութեամբ, խոհականութեամբ եւ չափաւորութեամբ; Եթէ ձեր 

դիրքը եւ վարմունքը այն բարձր արուեստին, զոր մենք ի գործ կը դնենք 

դարերէ ի վեր, ուղղիչ է, այն ատեն դուք պիտի ստանաք անհրաժեշտ եւ 

կարևոր ուժը այս ձեր ստանձնելիք պաշտօնին համար եւ կարող պիտի 

ըլլաք քողազերծ ընել գեղեցկութիւնը այն թաքուն վարդապետութեան, 

որ կը կազմէ հիմը Ազատ Որմնադրութեան: 

Օթեակին յառաջադիմութիւնը ձեր վրայ դրուած 

պարտականութիւն մըն է: Ինչպէս որ մարդկային կեանքը կը կայանայ 

մարմին, մտքի եւ հոգիի աւելի մօտ գործակցութեան մէջ, նոյնպէս ալ 

օթեակի մը կեանքը կը կայանայ անոր նիւթական, բարոյական եւ 

հոգեկան սերտ գործակցութեան մէջ: Իւրաքանչիւր Ազատ Որմնադիրի 

պարտականութիւնն է աշխատել հանդարտօրէն իր անկիւնին մէջ՝ 

չլինելու համար այն վսեմ անտեսանելի տաճարը, ուր պիտի զարգանան 

իր մտային, բարոյական եւ հոգեկան ուժերը, որոնք միանալով բոլոր 

եղբայրներու միացեալ ջանքերուն, պիտի կրնան վերջնականապես 

կերտել մարդկային կատարելագործութիւնը: 

Դուք, նոր ընտրուած Գերհարգելի վարպետ, պիտի տաք այս 

խորունկ դասերուն իրական ցայտուն նշանակութիւնը ոչ միայն ձեր 

խօսքերով, այլ նաև ձեր կեանքով, վարքով ու բարքով: Գերհարգելի 

վարպետը միշտ պէտք է յիշէ, թէ երկրիս վրայ է եւ թէ անոր տաճարը 

անհուն եւ յաւիտենական է. թէ մարդու մը սիրտը խաղաղութեան, 

անբծութեան, ուժի, գութի եւ յոյսի տաճարն է: Շատ բարձր է ձեզի 

յանձնուած վստահութիւնը եւ վստահ եմ թէ չպիտի ուզէիք եւ չպիտի 

համարձակեիք իբրեւ պարկեշտ մարդ, փախիլ այդ 

պարտականութիւններէն, որ ձեր ուսերուն վրայ դրուեցան այս երեկոյ, 

եղբայրութեան քուէներով: Սորվինքէ՝ ուսուցանելէ առաջ: Հնազանդինք՝ 

հրամայելէ առաջ: Լաւ հասկանանք՝ որեւէ խնդիր քննադատելէ առաջ: 

Ահա մի քանի ճշմարտութիւններ օթեակի մը յառաջադիմութեան 

համար: Ուրեմն, կը մաղթեմ, որ կարողանանք միացնել ձեր անձին մէջ 

մտատիպար գերհարգելի վարպետի բոլոր հատկութիւնները»33: 

«Հայաստան» օթյակն իր աշխատանքները, ըստ Գերհարգելի 

Վարպետ Վահե Հինդլյանի, դադարեցրել է 1925 թվականին՝ ունենալով 

գործունեության «փայլուն շրջանակ»34: Այս օթյակն էլ արժանացավ նույն 

ճակատագրին, ինչ Զմյուռնիայի  «Տիգրան» թիվ 1014, Կ. Պոլսի «Սեր» և 

                                                   
33

 «Հայրենիք», 1955, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 98-99: 
34

 «Հայրենիք», 1955, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 100: 
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Խարբերդի «Եփրատ» թիվ 1078 օթյակները: Ամեն անգամ Թուրքիայում 

ստեղծված քաղաքական անբարենպաստ պայմանների պատճառով հայ 

ազատ որմնադիրները հարկադրված էին դադարեցնել իրենց 

գործունեությունը: «Հայաստան» օթյակը թեպետ մասոնության 

երկնակամարում գիսաստղի պես փայլեց ու կարճատև կյանք ունեցավ, 

այնուամենայնիվ լուրջ հետք թողեց հայ ազատ որմնադրության 

պատմության մեջ: 
 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ЛОЖА «АРМЕНИЯ» № 1185 

Мовсисян Ф. В. 
 

После завершения Первой мировой войны в Турции стало 

возможным восстановление деятельности прежних масонских лож и 

создание новых лож. Воспользовавшись этим обстоятельством, группа 

армянских вольных каменщиков, которые до Первой мировой войны 

были членами английских и французских лож, в декабре 1918 года в 

Константинополе основала армянскую ложу № 1185 «Армения». В 

истории армянского масонства ложа «Армения» была единственной, 

которая состояла исключительно из армян, в том числе – 

священнослужителей; членство турок было запрещено. Свою 

деятельность ложа осуществляла под армянским триколором. Эта 

уникальная ложа, которая подобно комете засверкала на небосводе 

армянского франкмасонства, вынужденно прекратила свое существование 

в 1925 году. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Константинополь, 

масонство, «Великая ложа Шотландии», ложа «Армения», армянский 

триколор. 
 

“ARMENIA” LODGE № 1185 OF CONSTANTINOPLE 

Movsisyan F. V. 
 

After the end of World War I it became possible to restart the activity of 

the Masonic Lodges in Turkey and establish new Lodges. Taking advantage of 

this opportunity, a group of free-masons, who had been members of the 

English and French Lodges before World War I, in December 1918, in 

Constantinople established “Armenia” Lodge No. 1185. In the history of the 

Armenian Masonry, “Armenia” Lodge was the only one of its kind which was 

staffed exclusively by Armenians, including clergymen. Turkish membership 
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was forbidden. The lodge was carrying out its work under the Armenian 

tricolour flag. This unique lodge, which shone like a comet in the Armenian 

Masonry, was forced to suspend its activity in 1925. 

Keywords:  World War I, Constantinople, the Masonry, “Scotland's Great 

Lodge”, “Armenia” Lodge, the Armenian Tricolour. 
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ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՆԴԵՊ 1990-ԱԿԱՆ ԹԹ. 

Հովհաննիսյան Ա. Հ. 

 

Թուրքիայի դիրքորոշումը պաղեստինյան հարցի հանդեպ        1990-

ականների սկզբներին հիմնականում պայմանավորված էր իր  

դաշնակիցներ հանդիսացող ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից պաղեստինյան 

շարժման և այն ղեկավարող ՊԱԿ-ի նկատմամբ արձանագրված 

փոփոխություններով: Դա էր պատճառը, որ Թուրքիայում ստեղծվեց 

Պաղեստինի հյուպատոսություն, իսկ Երուսաղեմում վերաբացվեց 

թուրքական հյուպատոսությունը: Չնայած 1996թ. վարչապետ Էրբականը 

փորձ արեց վերանայել այդ հարաբերությունները, սակայն բանակն ու 

նախագահ Դեմիրելը կանխեցին այն: Այս իրավիճակը պահպանվեց 

մինչև 2002 թ., երբ նախ՝ վարչապետ Էջեվիթը, ապա՝ նրան փոխարինած 

Էրդողանը իրենց գործողություններով որոշակի լարվածություն մտցրին 

թուրք-իսրայելական հարաբերություններում: 

Բանալի բառեր. Պաղեստինյան ինքնավարություն, Իսրայել, 

Թուրքիա, Էրբական, Էրդողան, Դ. Լեվին, Վայցման, Արաֆաթ, ՊԱԿ: 
 

Նախաբան: Հակամարտությունների լուծումը այսօր համարվում է 

համաշխարհային հանրության առջև ծառացած գերխնդիրներից մեկը, 

որոնց լուծման ուղիների շուրջ առաջացած տարաձայնությունները և 

քաղաքական ակտիվությունը  կարելի է համարել համոզիչ փաստարկ 

հօգուտ այն բանի, որ հակամարտությունները ոչ միայն տարաբնույթ են 

և բազմակողմանի, այլև շոշափում են բազմաթիվ պետությունների 

շահերը [3]:  

Առաջանալով 1947թ. որպես իսրայելա-պաղեստինյան խնդիր՝ 

հակամարտությունը հետագա տարիներին վերաճեց արաբա-

իսրայելականի՝ [4] իր ոլորտը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով 

ներառելով Մերձավոր Արևելքի գրեթե բոլոր երկրները, ինչպես նաև 
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համաշխարհային գերտերությունները, որոնք ունեն իրենց 

ռազմավարական շահերը այս տարածաշրջանում [5]: Այս առումով 

բացառություն չէ նաև Թուրքիան՝ տարածաշրջանի հիմնական ազդեցիկ 

ուժերից մեկը, որը հավակնում է տարածաշրջանային գերտերության 

կարգավիճակի: Եվ քանի որ Իսրայելի հետ ցանկացած պետության 

փոխհարաբերություն անհնար է պատկերացնել առանց պաղեստինյան 

հակամարտության հադեպ տվյալ պետության ցուցաբերած 

դիրքորոշման, հետևաբար թուրք-իսրայելական հարաբերությունները 

մենք փորձել ենք դիտարկել հենց այդ պրիզմայով: 

Թուրքիայի և Իսրայելի միջև նոր որակի հարաբերությունների 

ձևավորումը 1990-ականների սկզբներին պայմանավորված էր հետևյալ 

հանգամանքներով: Իսրայելի և Պաղեստինի Ազատագրության 

Կազմակերպության՝ ՊԱԿ [6]-ի միջև սկսված երկխոսությունը (խոսքը 

վերաբերում է պաղեստինյան մի քանի միավուրումների հիմքի վրա 

1964թ. մայիսին Արևելյան Երուսաղեմում Արաբական Լիգայի կողմից՝ 

Եգիպտոսի նախագահ Նասերի մտահաղացմամբ ստեղծված 

Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպությանը: ՊԱԿ-ի մեջ կային 

11 կազմակերպություններ, որոնցից ամենահայտնին Ֆաթհ-ն էր՝ 

հիմնադրված 1958թ. Հորդանանում Յասեր Արաֆաթի կողմից) կարծես 

թե երաշխիքներ էր ստեղծում տարածաշրջանում կայունություն և 

խաղաղություն հաստատելու համար և տասնամյակներ տևած 

ազգամիջյան հակամարտության լուծման համար [12]: Այսպիսի 

պայմաններում Թուրքիան, բնականաբար, պետք է ձգտեր 

բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել արդեն երկու 

կողմերի հետ: Դա կարելի է բացատրել նաև այն հանգամանքով, որ 

Թուրքիան ստիպված էր հաշվի առնել ավագ գործընկերոջ՝ ԱՄՆ-ի և 

տարածաշրջանում իր հիմնական դաշնակցի՝ Իսրայելի1 դիրքորո-

շումների փոփոխությունը: Այս երկրները ճանաչեցին ՊԱԿ-ը, և վերջինս 

ներգրավվեց բանակցությունների ֆորմատի մեջ [15]: Թուրքիան 

ականկալում էր նաև ԱՄՆ-ի հզոր հրեական լոբբիի աջակցությունը ոչ 

միայն ԱՄՆ-ում, այլև ԵՄ հետ հարաբերությունների կարգավորման 

հարցում: 1991թ. Թուրքիայում գործող Պաղեստինի ներկայացուց-

                                                   
1 Իսրայելի հետ Թուրքիայի համագործակցությունը ինչ-որ տեղ պարտադրված էր,քանի որ 

Թուրքիայում գործող Քրդական բանվորական կուսակցությանը աջակցում էին հարևան 

Իրանը,Սիրիան,Իրաքը, բացի այդ, վերջին երկու երկրների հետ Թուրքիան ուներ լուրջ 

տարաձայնություններ ջրային ռեսուրսների օգտագործման հարցում:  
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չությունը բարձրացվեց հյուպատոսության աստիճանի, իսկ 1992 թ. 

վերաբացվեց Թուրքիայի հյուպատոսությունը Երուսաղեմում: ԱՄՆ-ը, 

որը սկսել էր իրականացնել «ՌԱՆԴ» ընկերության կողմից2 մշակված 

Նոր Մեծ Մերձավոր Արևելքի  կերտման ծրագիրը, ամեն կերպ 

խրախուսում էր թուրք-իսրայելական հարաբերությունների 

սերտացման գործընթացը: 1996 թ.  փետրվարի 23-ին երկու երկրների 

միջև ստորագրվեց պայմանագիր «ռազմատեխնիկական բնագավառում 

մասնագետների պատրաստման և համագործակցության մասին», իսկ 

մի փոքր ուշ՝ «պայմանագիր ազատ առևտրի իրականացման մասին»: 

Այս համաձայնագրերից կարևոր էր հատկապես առաջինը, որը 

հնարավորություն էր տալիս Իսրայելին օգտագործել Թուրքիայի օդային 

տարածքը սեփական ռազմական ինքնաթիռների համար, կատարելա-

գործել և նոր էլեկտրոնիկայով վերազինել թուրքական օդուժը, 

համատեղ արտադրել հրթիռներ: 

Թուրքիայի քաղաքական որոշ շրջանակներ 1996 թ. Ամռանը [7], 

երբ իշխանության եկավ Էրբականի «Ռեֆահ»՝ «Բարօրություն» 

կուսակցությունը, որն իսլամական արժեքներին հետևելու կողմնակից 

էր,3 ավելի հակվեց Իսրայելի հետ համագործակցությանը որպես 

հակակշիռ նոր վարչապետի՝ արտաքին քաղաքական հարցերում  

հնարավոր փոփոխության [13]: Էրբականը պաշտոնական այցեր 

կատարեց Իրան, Պակիստան, Լիբիա և այդ երկրների ղեկավարներին 

հավաստիացրեց, որ հավատարիմ է իսլամական արժեքներին և ատում 

է սիոնիզմը որպես գաղափարախոսություն: Բայց նախագահ Դեմիրելի և 

բանակի ղեկավարության ճնշման ներքո նա 1997 թ. ապրիլին  ստիպված 

էր ընդունել Իսրայելի ԱԳՆ Դ. Լեվիին [21]: Թուրքիայի ռազմական 

ղեկավարությունը հանրային և մասնավոր մակարդակով սկսեց 

                                                   
2
 RAND կամ  Research and Development, ամերիկյան ռազմավարական հետազոտությունների 

կենտրոն: Զբաղվում է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության և ռազմավարական ծրագրավորման 

հարցերով: Ստեղծվել է 1948 թ. Սանտա Մոնիկայում  ինքնաթիռների, հրթիռների 

ծրագրավորման համար: Աշխատում է ամերիկյան կառավարության պետական պատվերով: 
3
 Էրբականը քաղաքական արենա էր վերադարձել դեռևս 1987թ. և գլխավորել էր «Ռեֆահ»՝ 

«Բարօրություն» կուսակցությունը: 1995թ. Նախընտրական քարոզչության ժամանակ 

հայտարարել էր Իսրայելի հետ հարաբերությունների վերանայման, ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու և 

արաբական երկրների հետ հարաբերությունների բարելավման  մասին: Էրբականը առաջին 

ուղղափառ մուսուլմանն էր, որը դարձավ Թուրքիայի վարչապետ: Սակայն ավելի ուշ  

Թուրքիայի Սահմանադրական դատարանը, մեղադրելով «Ռեֆահ» կուսակցությանը 

պետությունը իսլամացնելու մեջ՝ արգելեց վերջինիս գործունեությունը և Էրբականը ստիպված 

էր հրաժարական տալ: 
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բացատրել վարչապետ Էրբականին Իսրայելի հետ համագործակ-

ցության արժեքը ազգային անվտանգության ապահովման 

տեսանկյունից [22]: Հավաստելու համար իրենց հավատարմությունը 

Իսրայելին՝ թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ 

Քարադայը 1997 թ. Փետրվարին այցելեց Թել-Ավիվ և հայտարարեց, որ 

«Թուրքիան այլ երկրների չի տրամադրի Իսրայելին առնչվող ռազմական 

տեղեկություններ և ռազմական տեխնոլոգիաներ» [23]: Փոխադարձ այցի 

արդյունքում Անկարայում 1997 թ. հունիսի 11-13-ը Իսրայելի նախագահ 

Վայցմանը կոչ արեց Թուրքիայի նախագահ Դեմիրելին չենթարկվել 

ճնշումների արաբական երկրների կողմից և շարունակել 

համագործակցությունը Իսրայելի հետ: Էրբական-բանակ 

հակամարտության արդյունքում Էրբականը ստիպված էր հրաժարական 

տալ ժամկետից շուտ: Էրբականի դեմ հադես եկող թուրքական 

աշխարհիկ ուժերին ներքաղաքական աջակցություն ապահովելու 

համար Իսրայելը խոստացավ տրամադրել հետախուզական 

տեղեկություններ, «Մերկավ» տեսակի տանկեր, հակահրթիռային 

համակարգեր և օգնել Թուրքիային Իրանի և արաբական երկրների հետ 

սահմանների ամրապնդման հարցում, անցկացվեցին համատեղ 

ծովային ռազմավարժանքներ [24]: Արձագանքը իրեն ուշացնել չտվեց, և 

Եգիպտոսի, Սիրիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Լիբիայի, Իրանի և 

Հունաստանի ներկայացուցիչները համատեղ հայտարարությամբ կոչ 

արեցին Թուրքիային վերանայել իր դիրքորոշումը [24]: Թուրքիան ոչ 

միայն չփոխեց իր դիրքորոշումը, այլև 1997 թ. վերջին նոր վարչապետ 

Յլմազը հայտարարեց, որ սղաճի հետևանքների վերացման համար 

Թուրքիան ընտրում է իսրայելական տարբերակը [25]:  

 Թուրք-իսրայելական հարաբերությունների զարգացման համար 

հատկապես արդյունավետ էր 1998 թ.: Իսրայելը մեծ հետաքրքրություն 

ցուցաբերեց Եփրատի վրա Թուրքիայի կողմից կառուցվող Աթաթուրքի 

անվան ամբարտակի շինարարության հանդեպ: Այդ կառույցի 

շինարարությունը նպատակ էր հետապնդում արդիականացնել հարավ-

արևելյան Անատոլիայի գյուղատնտեսությունը: Գյուղատնտեսության և 

ոռոգման ոլորտում  ժամանակակից տեխնոլոգիաների տիրապետող 

Իսրայելը պատրաստակամություն հայտնեց ոչ միայն իր փորձը 

փոխանցել Թուրքիային, այլև որոշում ընդունեց կառուցել Թուրքիայի 

հարավարևելյան շրջաններում կաթնավերամշակման ժամանակակից 

գործարան: Չնայած երկկողմանի հավաստիացումներին, որ 

ամբարտակի շինարարությունը ունի զուտ տնտեսական նշանա-
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կություն, Սիրիայում մեծ դժգոհություններ առաջ եկան, քանի որ այդ 

դեպքում զգալիորեն նվազում էր Սիրիա մուտք գործող Եփրատի ջրերի 

քանակությունը [16]: Թուրքիայում Իսրայելի գլխավոր հյուպատոս 

Շաքերի կարծիքով Մերձավոր Արևելքում ջրի ահագնացող 

պահանջների պայմաններում ամբարտակի կառուցումը և նոր 

տեխնոլոգիաների օգտագործումը թույլ կտան խնայել ջուրը և օպտիմալ 

օգագործել [17]:  

Թուրք-իսրայելական հարաբերությունները ներդաշնակ էին նաև 

Վրաստանի և Ադրբեջանի հանդեպ վարվող քաղաքականության 

համատեքստում, որը ենթադրում էր ռազմատնտեսական 

համագործակցություն անդրկովկասյան այդ երկու երկրների հետ: Այդ 

համագործակցությունն ավելի ամրապնդվեց 1998 թ. ամռանից հետո, 

երբ Իրանը փորձարկեց «Շահաբ-3» հրթիռը, որը հնարավորություն 

ուներ հարվածելու Թուրքիային, Իսրայելին և Սաուդյան Արաբիային: 

Այն բանից հետո, երբ Պենտագոնը հայտարարեց, որ իրանական հրթիռի 

փորձարկումը պետք է ավելի շատ մտահոգի Թուրքիային, վերջինս 

ավելի մեծ տեմպերով հակվեց Իսրայելի հետ համագործակցության:   

Թել Ավիվում տեղի ունեցավ խորհրդակցություն «Թուրք-իսրայելական 

ռազմական երկխոսություն» խորագրով, որի արդյունքում որոշվեց 

ստեղծել թուրք-իսրայելական համատեղ հակահրթիռային պաշտպա-

նության համակարգ: 

Երկու երկրների միջև համագործակցության գագաթնակետ 

հանդիսացավ Թուրքիայի վարչապես Մ. Յլմազի այցը Իսրայել, 

Պաղեստին, Հորդանան, որի արդյունքում ստորագրվեց տնտեսական 

բնույթի պայմանագիր, որը հնարավորություն էր տալիս Թուրքիային 

օգտագործել իսրայելական Հայֆա նավահանգիստը: Թուրքական 

կառավարությունում տնտեսական հարցերով պատասխանատու           

Ի. Չելեբին հայտարարեց, որ համաձայնագիրը նախօրոք հավանության 

է արժանացել ԱՄՆ-ի կողմից: Յլմազը հադիպեց Իսրայելի վարչապետ 

Նեթանյաուի և նախագահ Վեյցմանի հետ՝ շեշտելով, որ երկու երկրների 

միջև համագործակցությունը տարածաշրջանում խաղաղության և 

կայունության երաշխիքն է: Թուրք հայտնի քաղաքական մեկնաբան      

Ս. Քոհենի կարծիքով երկու երկրներին միավորում է պայքարը 

ահաբեկչության դեմ, զենքի մատակարարումը Թուրքիային, սիրիական 

վտանգը և ԱՄՆ-ի դրական վերաբերմունքը  այդ համագործակցությանը 

[14]: Ամերիկյան հայտնի քաղաքագետ, Հարվարդի համալսարանի 

պրոֆեսոր Գ. Ֆուլլերի կարծիքով, որը 20 տարի աշխատել էր ԱՄՆ-ի 
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պետքարտուղարությունում, թուրք-իսրայելական համագործակցության 

արդյունքում չնայած ստեղծվում է ռազմավարական նշանակության 

միություն, բայց մյուս կողմից նկատելիորեն վատանալու են թուրք-

արաբական, հատկապես՝ թուրք-սիրիական հարբերությունները, որն էլ 

կարող է խանգարել խաղաղության գործընթացին Մերձավոր Արևելքում 

[18]: 1998 թ. սեպտեմբերին Կահիրեում հրավիրված արաբական 

երկրների արտգործնախարարների գագաթաժողովը քննարկեց թուրք-

իսրայելական համագործակցության հարցը, բայց, որքան էլ տարօրինակ 

թվա, չընդունեց Սիրիայի և Լիբանանի կողմից պատրաստած բանաձևը, 

որը դատապարտելու էր Թուրքիային [8]: Հորդանանի, Օմանի 

ներկայացուցիչները, ՊԱԿ-ի ղեկավար Յ. Արաֆաթը հայտարարեցին, որ 

թուրք-իսրայելական համագործակցությունը ոչ միայն վտանգավոր չէ 

արաբական երկրների համար, այլև այդ վտանգը չափազանցված է [1]: 

Մեր կարծիքով Արաֆաթի և Հորդանանի նման դիրքորոշումը 

պայմանավորված էր նրանով, որ նույն թվականի հոկտեմբերի 22-ին 

ԱՄՆ-ի ՈՒայ-Փլանթեյշն վայրում նախապատրաստվում էր ստորագրել 

համաձայնագիր Իսրայելի և Պաղեստինյան ինքնավարության միջև 

Իսրայելի կողմից Պաղեստինին նոր տարածքներ և իրավասություններ 

փոխանցելու մասին [11]: Բացի այդ Թուրքիայի վարչապետը հասցրել էր 

բացատրական այցեր կազմակերպել որոշ արաբական երկրներ: Բայց 

եղան նաև երկրներ, որոնք հանդես եկան խիստ քննադատության 

դիրքերից: 1998 թ. Թեհրանում տեղի ունեցած «Իսլամական Կոնֆերանս» 

կազմակերպության նիստում Սիրիայի, Եգիպտոսի, Լիբանանի և 

Սաուդյան Արաբիայի ներկայացուցիչները «թուրք-իսրայելական 

Անտանտը» որակեցին որպես կառույց, որի նպատակն է վերանայել 

Մերձավոր Արևելքի քաղաքական քարտեզը [9]: Այդ մեղադրանքը ավելի 

արդիական հնչեց 2001 թ. սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո, երբ 

թուրքական կողմից կոչ եղավ ԱՄՆ-ին պաշտպանել թուրք-

իսրայելական դաշինքը՝ որպես հենարան ահաբեկչության դեմ 

տարվելիք պայքարի: 

Իրավիճակը լուրջ փոփոխությունների ենթարկվեց ոչ միայն թուրք-

իսրայելական հարաբերությունների առումով, այլև պաղեստինյան 

խնդրի վերաբերյալ Թուրքիայի ցուցաբերած դիրքորոշման մեջ           

2000-ականների սկզբներից: Այս երկու խնդիրները սերտորեն 

փոխկապակցված են: 2000 թ. հուլիսի 11-25-ը ԱՄՆ-ի նախագահ Բիլ 

Քլինթոնի կազմակերպած Քեմփդևիդյան գագաթաժողովը չլուծեց 

Իսրայելի և Պաղեստինյան ինքնավարության միջև առկա գլխավոր 
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խնդիրները՝ Արևելյան Երուսաղեմի կարգավիճակը, պաղեստինցի 

փախստականների կարգավիճակը և հրեական բնակավայրերի 

կառուցումը: Ավելին, սեպտեմբերի վերջին և հոկտեմբերի սկզբին 

սկսվեցին բախումներ իսրայելական զորքերի և պաղեստինցիների միջև, 

որը որակվեց երկրորդ ինթիֆադա:4 Թուրքիայի դիրքորոշման մեջ 

փոփոխություններ մտան 2002 թ. նոյեմբերից հետո, երբ այդ երկրում 

հաղթեց «Արդարություն և զարգացում» կուսակցությունը, որի 

առաջնորդ Էրդողանը հայտարարեց, որ Իսրայելի դիքորոշումը 

պաղեստինյան ժողովրդի նկատմամբ Թուրքիան դիտարկում է որպես 

«Շարոնի ահաբեկչություն» [2]: Սակայն Թուրքիան չէր պատրաստվում 

առայժմ էական փոփոխություններ մտցնել թուրք-իսրայելական 

հարաբերություններում: Պատճառն այն էր, որ Թուրքիայի համար 

պաղեստինյան ժողովուրդն ու նրա պայքարը ղեկավարող ՊԱԿ-ը 

տարբեր հարթություններ են հադիսացել: ՊԱԿ-ին համարելով քրդերի և 

հայերի հետ համագործակցող ուժ՝ Թուրքիան մինչև 1979 թ. չէր  

ճանաչում այդ կառույցը: Նույնիսկ 1988 թ. Թուրքիան, ճանաչելով 

Պաղեստինյան ինքնավարությունը, չէր համագործակցում ՊԱԿ-ի հետ: 

Այս երկակի չափանիշները երևում էր առաջին ինթիֆադայի 

տարիներին, երբ 1994 թ. Թուրքիայի վարչապետ Թ. Չիլլերը Արևելյան 

Երուսաղեմում այցելեց պաղեստինյան ինքնավարության ներկայացու-

ցիչներին և դատապարտեց Իսրայելի գործողությունները պաղեստինցի 

ժողովրդի նկատմամբ: Էջևիթի կառավարությունը և նախագահ              

Ա. Սեզերը խիստ քննադատեցին Իսրայելին երկրորդ ինթիֆադայի 

                                                   
4 26.1987թ. վերջին Հորդանանի Արևմտյան ափում և Ղազայի հատվածում սկսվեց արաբների 

ապստամբությունը, որը պատմության մեջ մտել է Ինթիֆադա անունով: Այս ապստամբությունը 

տարօրինակ ընթացք ուներ և ինչ-որ տեղ նույնիսկ չէր համընկնում «ապստամբություն» 

տերմինի դասական պատկերացման հետ: Ապստամբությունը ուղեկցվում էր ցույցերով, 

բախումներով, իսրայելական զինվորների և քաղաքացիների վրա քարեր նետելով: Իսրայելական 

կառավարությունը դիմեց դաժան քայլերի, որոնք քննադատության առարկա դարձան ՄԱԿ-ի և 

նույնիսկ ԱՄՆ-ի կողմից: 1988թ. նոյեմբերի    15-ին Ալժիրում Պաղետինյան Ազգային Խորհուրդը 

ընդունեց հռչակագիր Պաղեստինի անկախության վերաբերյալ: Վերոհիշյալ  հռչակագրում  

ՊԱԿ-ը մի կողմից հաստատում է իր պարտավորությունները ՄԱԿ-ի 

սկզբունքների,պահանջների, մարդու իրավունքների պահպանման հանդեպ, իսկ մյուս կողմից 

հաստատում է իր պարտավորությունները մնալ Արաբական Լիգայի կազմում, կոորդինացնել 

կապերը արաբական երկրների հետ, ինչպես նաև ակտիվացնել ջանքերը Իսրայելի օկուպացիան 

վերջ տալու համար: Միաժամանակ հռչակագրում շեշտվում է, որ Պաղեստինը խաղաղասեր 

երկիր է և համաձայն է խաղաղ համագոյակցության սկզբունքին: Փաստորեն անկախության 

հռչակագիրը կարելի է համարել ինթիֆադայի բարձրակետը: Այդ միտքը արտահայտված է նաև 

հռչակագրում: 
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ժամանակ և նույնիսկ պաշտպանեցին ՄԱԿ-ում Իսրայելին քննադատող 

բանաձևը: 2002 թ. ապրիլին Թուրքիայի վարչապես Էջևիթը քննադատեց 

Իսրայելին «պաղեստինյան ժողովրդին գենոցիդի ենթարկելու 

կապակցությամբ», որից հետո Իսրայելի ղեկավարությունը ոչ միայն 

անհապաղ բացատրություն պահանջեց, այլև ԱՄՆ-ի հրեական լոբբիի 

միջոցով սկսեց եզրեր փնտրել հայկական լոբբիիի հետ 

համագործակցելու համար, որից ահաբեկված Էջևիթը հադես եկավ 

պաշտոնական ներողությամբ: Այդ ամենով հանդերձ՝ 2003 թ. գարնանը, 

երբ ԱՄՆ-ը սկսեց ռազմական գործողություններ Իրաքի նախագահ 

Սադդամ Հուսեյնին տապալելու ուղղությամբ, թուրքական 

հասարակությունը  հանդես եկավ ընդդեմ պատերազմի, իսկ 

թուրքական նոր ղեկավարությունը հրաժարվեց տարածք տրամադրել 

ամերիկյան զինված ուժերին: Իսրայելը հակառակ դիրքորոշում 

որդեգրեց, սակայն ԱՄՆ-ի կողմից Սադդամին տապալելուց հետո 

Թուրքիան և Իսրայելը որոշակի փորձեր ձեռնարկեցին 

հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ: 

Ինչպես Էրբականի կառավարության տարիներին, այս անգամ ևս 

Թուրքիայի ռազմական վերնախավը հայտարարեց Իսրայելի հետ 

համագործակցությունը շարունակելու օգտին, և 2003 թ. օգոստոսին 

անցկացվեցին համատեղ զորավարժություններ, որոնց մասնակցեց նաև 

ԱՄՆ-ը, Թուրքիա այցելեց Իսրայելի նախագահ  Մ. Կացավը: 2004 թ. 

կեսերին թուրք-իսրայելական հարաբերությունները նորից վատացան՝ 

կապված Իսրայելի կողմից պաղեստնյան ղեկավարների և ՀԱՄԱՍ-ի 

դեմ իրականացրած ուժային միջոցառումների հետ: Բացի այդ, 

ամերիկյան մամուլում լուրեր շրջանառվեցին, որ Իսրայելը քրդական 

զինված խմբեր է ստեղծում հյուսիսային Իրաքում [9]: Իրավիճակն 

այնքան վատ էր, որ նույնիսկ 2004 թ. ամռանը Ստամբուլում կայացած 

ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահ Բուշը ստիպված 

էր որոշակի ճնչումներ գործադրել Թուրքիայի վարչապես Էրդողանի 

վրա Իսրայելի հետ հարաբերությունները բարելավելու համար [19]: 

Թուրքիային հիշեցրին, որ երկու երկրների միջև առևտրաշրջանա-

ռությունը կազմում է 1.4 միլիարդ դոլար, և որ Թուրքիան 20 տարով 50 

միլիոն խորանարդ մետր ջրի մատակարարման պայմանագիր ունի 

Իսրայելի հետ: Այնուամենայնիվ, Թուրքիան շարունակում էր իր 

աջակցությունը հայտնել պաղեստինյան ինքնավարությանը և 2004 թ. 

վերջին կնքեց պայմանագիր «Պաղեստինին անվերադարձ 1 միլիոն 

դոլարի ֆինանսական օգնության հատկացման մասին», իսկ Թուրքիայի 
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նախագահ Ա. Գյուլը հայտարարեց, որ այդ տիպի օգնություններ կլինեն 

նաև հետագայում: 

2005թ. հունվարին Մահմուդ Աբասսի՝ Պաղեստինյան 

ինքնավարության վարչապետ դառնալը և ԱՄՆ-ի կողմից 

«ճանապարհային քարտեզի» առաջարկումը հակամարտության 

կարգավորման ուղղությամբ [20] նոր հնարավորություններ ստեղծեց 

պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման համար, և Թուրքիան 

այս պարագայում նույնիսկ որոշակի միջնորդական գործառույթներ 

իրականացրեց՝ տրամադրելով տարածք բանակցությունների համար: 

Դա հնարավորություններ ընձեռեց նաև աշխատանքներ տանել 

հարաբերությունների կարգավորման համար: Թուրքիան փորձեց 

հարաբերությունները Իսրայելի հետ կարգավորել նոր հիմքերով: 

Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը Իսրայել նշանակում էր, որ 

հետայսու իսրայելա-թուրքական հարաբերությունները պայմանա-

վորված են լինելու նաև պաղեստինյան հակամարտության ուղղությամբ 

Իսրայելի թափած ջանքերի արդյունավետությամբ: 2005 թ. կեսերին 

Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի՝ Իսրայել այցից առաջ հայտարարվեց, 

որ վերջինս Իսրայել է ուզում ժամանել «դիվանագիտական 

հաջողություններ ունենալով ճամպրուկում՝ կապված Պաղեստինյան 

հակամարտության կարգավորման հետ»: 

Այսպիսով, Թուրքիայի դիրքորոշումը պաղեստինյան հակա-

մարտության հանդեպ կարելի է պայմանավորել հետևյալ գործոններով. 

1. Պաղեստինյան հակամարտության նկատմամբ ԱՄՆ-ի 

ցուցաբերած դիրքորոշման ազդեցությամբ, 

2. Իսրայելի հետ ռազմավարական և ռազմատեխնիկական դաշինքի 

առկայությամբ, որը հակակշիռ է Սիրիային, Իրանին, 

3. Պաղեստինի արաբ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի 

ճանաչմամբ և աջակցությամբ, 

4. Տարածաշրջանային գերտերության կարգավիճակ ստանալու 

ձգտմամբ: 

 

ПОЗИЦИЯ ТУРЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАЛЕСТИНСКОМУ 

КОНФЛИКТУ 1990-ЫХ Г. 

Оганнисян А. Г. 

 

Позиция Турции по палестинскому вопросу в 1990-х годах была в 

значительной степени обусловлена изменениями, внесенными ее 
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союзниками, США и Израилем по отношению к Палестинскому 

движению и ООП. По этой причине было создано консульство 

Палестины в Турции, а турецкое консульство было вновь открыто в 

Иерусалиме. Несмотря на то, что в 1996 г. Премьер-министр Эрбакан 

попытался пересмотреть эти отношения, армия и президент Демирель 

предотвратили это. Такая ситуация сохранялась до 2002 года, когда 

премьер-министр Эджевит и заменивший его Эрдоган своими действиями 

создали некоторую напряженность в турецко-израильских отношениях. 

Ключевые слова: Палестинская автономия, Израиль, Турция, 

Эрбакан, Эрдоган, Д. Левин, ООП, Арафат, Вайтман. 

 

TURKEY'S POSITION ON THE RELATION OF THE PALESTINIAN 

CONFLICT IN THE 1990S 

Hovhannisyan A. H. 

 

Turkey’s position on the Palestinian issue in the 1990s was largely due to 

the changes made by its allies, the United States and Israel, in relation to the 

Palestinian movement and the PLO. For this reason, the consulate of Palestine 

was established in Turkey, and the Turkish consulate was reopened in 

Jerusalem. Despite the fact that in 1996. Prime Minister Erbakan tried to 

redefine this relationship, the army and President Demirel prevented it. This 

situation persisted until 2002, when Prime Minister Ecevit and Erdogan, who 

replaced him, through their actions created some tension in Turkish-Israeli 

relations. 

Keywords: Palestinian Authority, Israel, Turkey, Erbakan, Erdogan, D. 

Lewin, Waitman, Arafat, PLO. 
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УДК 327                                                                            МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ЕАЭС И 

КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВОЙ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ» 

Ованнисян А. Ю. 

 

В последние годы довольно успешно развиваются взаимоотношения 

между странами-членами Евразийского союза и Китаем. Экономическая 

инициатива КНР нацелена на соединение Восточной Азии с Западной 

Европой транзитом через множество стран, в том числе через ряд 

государств-членов ЕАЭС. В данной статье представлено текущее 

состояние политического, экономического и культурно-гуманитарного 

сотрудничества стран-членов ЕАЭС с КНР. Помимо этого, автор 

затрагивает актуальные вопросы и перспективы развития Евразийского 

союза и КНР в рамках проекта «Пояса и пути». 

Ключевые слова: ЕАЭС, Китай, «Один пояс, один путь», «Новый 

шёлковый путь», «Большая Евразия».  

 

С момента подписания договора о создании Евразийского 

экономического союза в мае 2014 года [1], страны нового 

интеграционного объединения на постсоветском пространстве активно 

развивают внешнеэкономические связи с Китаем. На протяжении 

последних лет Пекин является одним из главных торговых партнёров 

ЕАЭС. По итогам 2018 года, Китаю удалось занять второе место среди 

внешнеторговых партнёров стран ЕАЭС (16.8% от совокупного объёма 

внешней торговли государств–членов ЕАЭС) [2]. Конечно, в этом вопросе 

Европейский союз значительно опережает Китай (39,8% от совокупного 

объёма внешней торговли государств–членов ЕАЭС), однако, необходимо 

отметить, что доля Китая стабильно растёт. 

Структура экспорта и импорта Китая со странами постсоветского 

пространства, в том числе с государствами-членами ЕАЭС, окончательно 

сформировалась уже к концу 1990-х годов. После распада СССР  Москва 

2 0 1 9   № 2  
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была втянута в различные внутриполитические процессы, что 

существенно повлияло на резкое снижение российского влияния в 

постсоветских республиках. Меняющейся ситуацией воспользовался 

Пекин, который стал динамично развивать отношения со странами 

Центральной Азии, а затем с Украиной, Белоруссией и государствами 

Южного Кавказа. Продвижению политики Пекина поспособствовал 

внешнеполитический курс стран постсоветского пространства, которые 

стремились уменьшить зависимость от Москвы. Почти за 30 лет политика 

Китая на постсоветском пространстве прошла уникальную 

трансформацию от разрозненных шагов до скоординированной 

политики.На конец 2018 года товарооборот между странами ЕАЭС и 

Китаем превысил отметку в $126 млрд. По сравнению с объёмом торговли 

за 2017 год ($102,9 млрд), мы видим рост на 22%. Импорт составил почти 

$63,3 млрд. (+9,1%), а экспорт достиг $63 млрд. (+43,2%). К слову, самый 

высокий уровень импорта из Китая был зафиксирован в 2013 году (на тот 

момент странами Таможенного союза), когда он был близок к $117 млрд. 

Наибольший же объём экспорта был зафиксирован как раз в 2018 году – 

$63 млрд. Торговый баланс с КНР исторически отрицателен для стран 

ЕАЭС, однако, важно отметить, что отрицательное сальдо имеет 

тенденцию к снижению. Так, если в 2017 году дефицит составил более 

$12 млрд., то в 2018 году около $0,3 млрд. Такая тенденция по большей 

части обусловлена увеличением объёма экспортных поставок 

минеральных (энергетических) продуктов в Китай и ограничениями на 

ввоз некоторых продуктов в ЕАЭС из КНР [3]. 

На сегодняшний день в товарной структуре экспорта государств–

членов ЕАЭС в Китай преобладают минеральные (энергетические) 

продукты (более 80% общего объёма экспорта стран ЕАЭС в Китай), 

металлы и изделия из них (9,6%), продукция химической 

промышленности (5,6%). Около 88% продажи этих товаров приходится на 

Российскую Федерацию [4]. Наибольшую долю в импорте из КНР 

занимают машины, оборудование и транспортные средства (около 50% 

совокупного импорта), продукция химической промышленности (18,3%), 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (11,6%). В 

целом можно утверждать о достаточно большой диверсификации 

китайского экспорта в ЕАЭС. Однако необходимо отметить, что, как и в 

экспорте, значительная доля импорта (84% объёма закупок этих товаров 

из КНР) осуществляется Российской Федерацией [4]. 
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17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума 

между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китайской 

Народной Республикой (КНР) было подписано Соглашение о торгово-

экономическом сотрудничестве [5]. Переговорный процесс о подписании 

данного соглашения оказался не простым и вёлся на протяжении 

нескольких лет. В первую очередь, соглашение направлено на 

формирование договорно-правовой базы между ЕАЭС и КНР по вопросам, 

находящимся в компетенции Союза, а его содержание формирует правила 

торговли, основанные на нормах ВТО (World Trade Organization). Оно 

позволит улучшить условия доступа товаров на рынок Китая путем 

имеющихся в соглашении норм по упрощению торговых процедур, 

повышения уровня транспарентности, а также повышению уровня 

взаимодействия по всем сферам торгового сотрудничества. Данный 

документ носит непреференциальный характер и не предполагает 

автоматического снижения торговых барьеров. Однако он даёт 

возможность адресного снижения барьеров при входе на китайский 

рынок для заинтересованного бизнеса стран ЕАЭС и повышает 

прозрачность регулирования. Кроме того, бизнес через Евразийскую 

экономическую комиссию сможет решать спорные вопросы с китайской 

стороной. 

«Соглашение открывает новые возможности для хозяйствующих 
субъектов стран Союза. Проявив свои  сравнительные преимущества в 
этих конкурентных условиях, мы задаём им очень чёткие рамки 
взаимодействия, хотя это и непреференциальное соглашение. Новые 
рамки, заложенные в этом соглашении, как нам кажется, могут 
стимулировать экономический рост наших стран и реализовать наши 
стратегические преимущества», – подчеркнул председатель Коллегии 

ЕЭК Тигран Саркисян [6]. По его мнению, эти рамки придают мощный 

стимул реализации конкретных мегапроектов, договорённость о которых 

была достигнута на заседании Высшего Евразийского экономического 

совета в мае этого года. 

Интенсивному развитию отношений между ЕАЭС и Китаем 

способствует явное китайско-российское сотрудничество в ответ на 

напряжённость политических отношений между Москвой и Вашингтоном 

в течение последних пяти лет, а также начатая в 2018 году китайско-

американская торговая война. Похоже Си Цзиньпин и Путин,            
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ориентированы на противодействие американским мерам по следующим 

направлениям: 

- активизация двусторонней и многосторонней (в рамках ЕАЭС) 

торговли; 

- признание соответствующих обменных валют (процесс 

дедолларизации); 

- расширение сотрудничества в таких областях, как оборона и 

безопасность. 

Последний аспект имеет особое значение, а его практическим 

примером стали совместные учения России и Китая «Восток-2018», 

которые прошли на территории Дальнего Востока в сентябре 2018 года 

[7]. К ним были привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч 

бронемашин, вертолётов, самолётов и беспилотников. К слову, учения 

«Восток-2018» стали крупнейшими в России за последние 37 лет. Не 

исключено, что такие масштабные совместные учения России и Китая 

могут стать регулярными с подключением в будущем к ним других 

государств, в частности, стран-участниц ОДКБ. 

 

Приложение 1. Карта-схема потенциальных транспортных коридоров 

проекта «Один пояс, один путь». 
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Очевидно, что помимо экономического измерения, важную роль в 

идее евразийской интеграции играет геополитическое расположение и 

значение. ЕАЭС движется по двум чётким линиям: внутренней и 

внешней. Внутренняя линия направлена на процесс экономической 

интеграции между странами-членами (создание зоны свободной торговли 

товарами, услугами и капиталом, свободное передвижение людей в 

центре более широкого евразийского региона). Внешняя линия 

направлена на сотрудничество с международными акторами, в частности, 

со странами соседнего пространства Европы (прежде всего ЕС) и Азии 

(Китая, а также стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии), 

посредством коммерческих соглашений, инфраструктурных проектов 

(например, в секторах транспорта, логистики и энергетики) и укрепления 

безопасности. Ранее в своих работах мы уже отмечали, что в перспективе 

существует потенциальная возможность реализации «интеграции 

интеграций», связав между собой ЕАЭС, АСЕАН и ШОС[8]. К примеру, 

возможно присоединение ЕАЭС ко Всестороннему региональному 

экономическому партнёрству (ВРЭП), что является фундаментальной 

основой концепции «Большого евразийского партнёрства» (БЕП) [9]. В 

данный проект могут войти страны ЕАЭС, Китай, Индия, Пакистан, Иран 

и другие государства евразийского континента. В данном проекте ЕАЭС 

позиционирует себя как ядро континентальной интеграции. 

Приложение 2. Проект Большого Евразийского Партнёрства. 
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Считается, что предложение о создании экономического проекта 

«Один пояс и один путь» было впервые выдвинуто председателем КНР Си 

Цзиньпином во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года. 

Инициатива Поднебесной нацелена на соединение Восточной Азии с 

Западной Европой транзитом через множество стран, в том числе через 

ряд государств-членов ЕАЭС [10]. Однако важно подчеркнуть, что 

конкретного маршрута (в виде карты) нет. Каждая страна, 

заинтересованная в участии в данном проекте, публикует собственные 

виденья будущего маршрута, и в этой связи может сложиться 

впечатление, что маршрут будет проложен чуть ли не через все страны 

евразийского континента. Как мы уже отмечали [11], в рамках китайского 

экономического проекта «Один пояс, один путь» рассматривается 

создание трёх основных трансевразийских экономических коридоров: 

Северный коридор (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа); 
Центральный коридор (Китай — Центральная и Передняя Азия — 

Персидский залив и Средиземное море); 
Южный коридор (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — 

Индийский океан). 
По состоянию на начало июля 2019 года, Пекин подписал соглашения 

о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь» с более 

120 странами и почти 30 международными организациями. Государства-

члены Евразийского союза занимают важное геополитическое положение 

и располагаются на перекрёстке торговых путей Запада-Востока и Севера-

Юга, что увеличивает их геополитическую значимость в рамках 

«Северного» и «Центрального» коридоров.  

Резюмируя итоги Астанинского экономического форума в мае 2018 

года, международный торговый представитель Китая Фу Цзыин отметил: 

«Пять лет назад Си Цзиньпин выступил с инициативой «Один пояс – один 
путь», а сегодня на фоне деглобализации и протекционизма подписано 
многостороннее соглашение. Сотрудничество в рамках проектов «Один 
пояс – один путь» и ЕАЭС является ключевым направлением нашего 
взаимодействия. Это не только очень важно для упрощения торговых 
процедур между нашими странами. Я думаю, что подписание Соглашения 
о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР играет 
большую роль для содействия росту экономики наших стран и 
повышению стандарта жизненного уровня наших народов» [6]. 
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Сегодня все страны ЕАЭС заинтересованы в развитии и укреплении 

контактов с КНР. Отношения Евразийского союза и Пекина развиваются 

довольно успешно: стабильно растёт товарооборот и продолжается 

активное сопряжение с китайской инициативой «Один пояс, один путь». 

Конечно, основным экономическим драйвером торгового развития ЕАЭС 

остаётся Российская Федерация. Однако вклад в развитие китайско-

евразийского сотрудничества сегодня делают все члены ЕАЭС [12]. Так, в 

выступлении перед Жогорку Кенешем (парламентом Кыргызстана) 

президент Сооронбай Жээнбеков призывал сделать Кыргызстан мостом 

между ЕАЭС и КНР. Другой центральноазиатский сосед Китая, Казахстан, 

укрепляет сотрудничество с Пекином через сопряжение казахстанской 

государственной программы «Nurly Jol» с китайской инициативой «Один 

пояс, один путь» [13]. Кроме того, развитие индустриального парка 

«Великий камень» и визит в Минск заместителя Председателя КНР Ван 

Цишаня в прошлом году лишний раз подчеркивают особые амбиции 

Беларуси при сотрудничестве с Китаем [14]. Ереван также заинтересован в 

развитии взаимовыгодных связей с Пекином как в политической, 

экономической, гуманитарной, технологической, так и в других сферах, а 

также в привлечении инвестиций и укреплении армяно-китайских 

отношений [11]. С одной стороны, проекты ЕАЭС и КНР конкурируют 

друг с другом в регионе, ведь само создание Евразийского союза ряд 

экспертов обуславливают, в том числе, и ограничением экономического 

влияния Пекина на постсоветские республики [15]. С другой же стороны, 

ЕАЭС может стать местом сопряжения различных экономических 

инициатив, взаимодополняющих друг друга в долгосрочной перспективе.  

 

ԵԱՏՄ-Ի ԵՎ «ՄԵԿ ԳՈՏԻ, ՄԵԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀ» ՉԻՆԱԿԱՆ 

ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Հովհաննիսյան Ա. Յու. 

 

Վերջին տարիներին բավականին ակտիվ են զարգանում 

հարաբերությունները Եվրասիական միության և Չինաստանի միջև: 

Ինչպես հայտնի է, ՉԺՀ տնտեսական նախաձեռնությունը նպատակ ունի 

Արևելյան Ասիան կապել Արևմտյան Եվրոպայի հետ՝ ներառելով ԵԱՏՄ 

անդամ մի շարք պետություններ: Այս հոդվածում ներկայացված է ԵԱՏՄ 

անդամ երկրների և ՉԺՀ-ի միջև քաղաքական, տնտեսական, 
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մշակութային և հումանիտար համագործակցության իրավիճակը 

ներկայիս փուլում: Բացի այդ, հեղինակը անդրադառնում է 

Եվրասիական միության և Չինաստանի զարգացման արդի խնդիրներին 

և հեռանկարներին՝ հատկապես «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» ծրագրի 

շրջանակներում: 

Բանալի բառեր. ԵԱՏՄ, Չինաստան, «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ», 

«Նոր Մետաքսյա ճանապարհ», «Մեծ Եվրասիա»։ 

 

 

THE PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN 

EAEU AND CHINESE “ONE BELT, ONE ROAD” INITIATIVE 

Hovhannisyan A. Yu. 

 

In recent years, relations between the countries of the Eurasian Union 

and China have been developing quite successfully. The PRC Economic 

Initiative aims to connect East Asia with Western Europe in transit through 

many countries, including through a number of EAEU member states. This 

article presents the current state of political, economic, cultural and 

humanitarian cooperation of the EAEU member countries with the PRC. In 

addition, the author addresses current issues and prospects for the 

development of the Eurasian Union and China in the framework of the project 

"Belts and Ways." 

Keywords: EAEU, China, “One Belt, One Way”, “New Silk Road”, 

“Greater Eurasia”. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

UDC  32 (479.243)                                    INTERNATIONAL RELATIONS 

 

TRANSFORMATION OF THE PRINCIPLE OF SOVEREIGNTY: THE 

“EARNED SOVEREIGNTY” APPROACH TO CONFLICT RESOLUTION 

Kirakosyan M. A. 

 

The article is aimed at examining the concept of sovereignty, the changes 

it has undergone, and the reasons behind these changes. It is mostly focused on 

the “earned sovereignty” approach exercised by the international community 

within the process of conflict settlement. The research is conducted using the 

methods of event analyses and comparative-historical analyses. The article 

states that the interpretation of sovereignty as an absolute and irrevocable 

principle has been replaced by sovereignty as responsibility to protect. Further, 

it argues that though the internal and external forms of sovereignty are closely 

linked, internal sovereignty is not exclusively directed by external sovereignty, 

and external sovereignty does not imply full exercise of internal sovereignty.  

Keywords: sovereignty, “Responsibility to protect”, human rights, United 

Nations, conflict regulation, peace-building, earned sovereignty approach. 

 

Introduction. Since the late 1950s a pure state-centered approach to 

territorial governance and authority has been challenged by international 

organizations, particularly the UN. Its recent missions – currently being 

qualified as International territorial administration (ITA) – still lack a clear cut 

legal basis and are mostly regarded as the subject of customary international 

law. The internationalization of territories began to take shape in 1920s by the 

Treaty of Versailles based on which the League assumed a direct 

administration of several territories. Further, it reappeared in the context of 

decolonization during the cold war. Those missions were mostly designed to 

facilitate the transition phase of former colonies (Western New Guinea, 

Namibia, Congo, etc), were exercised with the consent of local authorities and 

ended with elections expressing the political will of population. Thereby one 

can agree with Zaum’s assertion that during this period the practice of 

2 0 1 9   № 2  
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international organizations reflects a commitment to Westphalian sovereignty, 

i.e. sovereignty as “monolithic” and “possessed in full or not at all” [25] which 

found its expression in 1960 General Assembly’s Declaration on the Granting 

of Independence to Colonial Countries and Peoples [3]. The Declaration was a 

significant development in the recognition of people’s right to self-

determination. It stated that “All peoples have the right to self-determination; 

by virtue of that right they freely determine their political status and freely 

pursue their economic, social and cultural development”. The shift from 

Westphalian sovereignty to earned sovereignty (further be addressed) – raised 

a number of questions in international law and international relations with its 

immediate effects on international peace and security. 

The evolution of the concept of sovereignty and its forms. Sovereignty is 

a concept covering several and even contradictory elements such as territory, 

population, autonomy, power, control and recognition. It is therefore a 

controversial concept of international law and international relations both 

from legal and political perspectives.  

As Fassbender notes, the concept of sovereignty has proven to be highly 

adaptable. According to him, sovereignty is a collective term that indicates the 

rights and duties a state is accorded by international law at a given time. These 

sovereign rights and duties constitute state sovereignty [4].  

Verzijl defines sovereignty as ''the power of the state to act according to 

its own free will within the limits of the law of nations''. His statement merits 

some general observations that are worth studying in terms of the modern 

legal perception of sovereignty. First, sovereignty is associated with power 

which in modern theory mostly refers to the legal competence of state. 

Second, sovereignty is an attribute of statehood. Third, sovereignty is the 

power of state to act within the limits of the law of nations, ie. the exercise of 

sovereignty by a state is subjected to the rules of international law [21].  

The 20th century marked the evolution of the concept of sovereignty-

shift from its classical interpretation to a more flexible one. Opinions were 

voiced about the dangers of the traditional interpretation of sovereignty as an 

absolute and unlimited power to control the territory. It was stated that the 

Westphalian concept of sovereignty is first of all about protecting nations and 

their rulers, and not the citizens. Today, sovereignty includes a demand that a 

state should govern under the rule of law with full respect for human rights 

[9]. Among the reasons for the revision of the principle of sovereignty, one can 
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also mention the proliferation of weapons of mass destruction, the genocide, 

the emergence of failed states, rogue states, etc. 

Krasner identifies four ways regarding the use of sovereignty, namely 

international legal sovereignty, Westphalian sovereignty, domestic sovereignty 

and interdependence sovereignty. International legal sovereignty refers to the 

practices associated with mutual recognition, usually between territorial 

entities that have formal juridical independence. Westphalian sovereignty 

refers to political organization based on the exclusion of external actors from 

authority structures within a given territory. Domestic sovereignty refers to 

the formal organization of political authority within the state and the ability of 

public authorities to exercise effective control within the borders of their own 

polity. Interdependence sovereignty refers to the ability of public authorities 

to regulate the flow of information, ideas, goods, people, pollutants or capital 

across the borders of their state [10]. Meanwhile it should be noted that a state 

may have one kind of sovereignty but not the other. Moreover, they can even 

be mutually exclusive. For example, the Westphalian sovereignty can be 

undermined if the state enters into an agreement that recognizes external 

authority structures, as the case with the members of the European Union. A 

state can have international legal sovereignty, but have controversial domestic 

sovereignty. It can be the result of the established structure of authority. For 

instance, in case of Bosnia and Herzegovina the Office of the High 

Representative is functioning along with state structures, which is an ad hoc 

international institution responsible for overseeing the implementation of 

civilian component of the Peace Agreement ending the war in Bosnia [13]. 

Controversial domestic sovereignty may also result from the internal inability 

to effectively control the state. This is mostly the case with newly-recognized 

states with no past experience of self-government, in particular during the first 

years of independence (Kosovo, East-Timor, etc).  

The international-legal sovereignty is also referred to as external 

sovereignty, while the Westphalian sovereignty-as an internal sovereignty. 

Some authors refer to these two types as negative and positive forms of 

sovereignty[11; 15]. The first is understood as freedom from external 

interference, while positive or empirical sovereignty is related to the effective 

solution of state issues, as well as the ability to make impartial decisions on a 

number of political, legal, and socio-economic issues, or, in other words, 

“genuine self-governance”. 
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Although it may seem that internal sovereignty is a prerequisite for 

external sovereignty, but under the changing reality, the opposite tendency is 

observed. If the above definition of internal sovereignty is taken into account, 

some territories will not be granted external sovereignty (recognition) and vice 

versa. A striking example of this is the Republic of Kosovo. Despite declaration 

of independence in 2008 and a long-term involvement of international actors 

in the process of state-building, the country has several features of a failed 

state: it does not exercise full control over the whole territory, has weak 

economy and high unemployment rate. There is a high level of corruption and 

institutional weakness in justice and law sector, as well as slow progress 

towards participation in international organizations [2; 23]. In contrast to this, 

the Republic of Artsakh, being deprived of external sovereignty, exercises full 

internal sovereignty in the sense defined above. Moreover, the analysis of 

Freedom House’s reports on unrecognized states confirms Tansy's assertion 

that the success of the democratization process is also not entirely conditioned 

by the recognition [5; 17].  

Thus, it can be stated that internal sovereignty is not exclusively directed 

by external sovereignty. In the same way, external sovereignty does not imply 

full internal sovereignty, in particular when the population suffers as a result 

of internal wars, rebellion, pressure or state failure, and the state authorities 

are unwilling or unable to stop or prevent it. The basis of this statement has 

been strengthened by the report of the International Commission on 

intervention and state sovereignty, entitled “Responsibility to Protect”.  

Responsibility to Protect. With the ending of the cold war the 

engagement of international actors in war-torn societies took an 

unprecedented form up to the assumption of all-inclusive (legislative, 

executive, judicial) mandates. Outside decolonization practices the 

internationalization of territories particularly their legitimacy has been largely 

criticized for in some conflict settings they lacked the consent of host territory 

having been simply imposed on local authorities. Moreover, given the 

application of this mechanism with respect to both recognized states and 

newly recognized states post-independence period the concept has largely 

altered the overall meaning of state sovereignty and non-interference principle 

in domestic matters.  

It should be noted that the UN Charter does not clearly define the 

matters or situations that are exclusively within the domestic jurisdiction of 

states. Meanwhile, the study of external intervention practices shows that the 
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UN is guided by the opinion of the International Court of Justice stating that 

the scope of domestic issues is relative, and it depends on the developments in 

international law [1]. To put it another way, there are no problems that are 

exclusively domestic in their nature. The issues that are subject of state 

regulation by the international law may become the subject of international 

regulation in the course of time due the emergence of new norms of 

international customary law or the process of drafting new agreements. 

The right of international organizations to interfere in domestic matters 

for protective ends was addressed in the report (2001) of the International 

Commission on intervention and State Sovereignty (ICISS) entitled “The 

Responsibility to Protect [14]”. The report was mainly the address of the 

international community’s “response” to four cases, namely Rwanda, 

Srebrenica (Bosnia), Kosovo and Somalia. It put forward the need of 

sovereignty reconsideration – transition from sovereignty as control to 

sovereignty as responsibility. The latter implies that the local authorities have 

the duty of protecting the safety and lives of citizens and to promote their 

welfare. They are responsible to the citizens internally and externally to 

international community through the UN.  Thus, in instances where the state 

does not have the capacity or power to meet the principle of “responsibility to 

protect” international actors may interfere in domestic issues. The report 

interprets in a broad manner the cases in which this need may arise “where a 

population is suffering serious harm as a result of internal war, insurgence, 

repression or state failure, and the state in question is either unwilling or 

unable to halt or avert it, the principle of non-intervention yields to the 

international responsibility to protect”. Moreover, post-conflict reconstruction 

is being regarded as an immediate corollary of the responsibility to protect: 

“The responsibility to protect implies the responsibility not just to prevent and 

react, but to follow through and rebuild…there should be a genuine 

commitment to helping to build a durable peace, and promoting good 

governance and sustainable development…” The principle went so far as to be 

included in the Outcome document of the high-level meeting of the General 

Assembly and was later explicitly referred to in the UN SC resolution 1674 in 

connection with the prevention of armed conflicts and their recurrence [20]. 

“Responsibility to protect” principle rejects the notion of sovereignty as an 

absolute one and regards it as an attribute to be earned. This approach to 

sovereignty is not new. Even in his famous work ''Leviathan'', Hobbes asserted 
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that if state could no longer perform the function it was given power to do, 

then it does not qualify as sovereign and is not owed obedience'' [6]. 

“Earned Sovereignty” approach to peace-building and conflict regulation. 

The earned sovereignty phenomenon has recently been used by scholars to 

describe an entity that needs to meet a range of criteria to ''prove'' its status (in 

case of recognized states) or to claim for a status (in case of non-recognized 

states) under international supervision. The idea of earned sovereignty 

approach to conflict regulation is explicitly aimed at preventing the possible 

risks of destabilization related to immediate independence through gradual 

transfer of territorial authority and access to independence. Three different 

scenarios have been identified in ''earned sovereignty'' approach: a scenario in 

which the territory exercises increasing authority over a specified period of 

time before final status determination (phased sovereignty), a scenario in 

which the territorial unit is subjected to specific preconditions, set of standards 

before it may acquire a particular status (conditional sovereignty), a scenario in 

which a sovereign territorial entity is limited to this or that extent in the 

exercise of sovereign authority and functions such as continued administrative 

or military presence (constrained sovereignty) [24]. The analysis of external 

administration following one of the models presented above demonstrates 

their specificities and the possible risks each of them could entail. 

Phased sovereignty provides for the measured transfer of governmental 

functions and the overall territorial authority from international 

administrators to the sub-state entity. The mandate of such missions generally 

contains a specified period of time indentifying the end of administration and 

territory’s final status determination. In case of East Timor and Western Sahara 

the path to final status was linked to a gradual transfer of territorial authority 

from ruling entity (UNTAET in East Timor, MINURSO in Western Sahara) to 

people seeking to self-determination. The contexts ITA is established in were 

practically the same- former colonies which following the withdrawal of 

colonizing powers were occupied and annexed by the neighboring countries. 

But the overall outcomes in their formal sense are different. The UN SC 

resolution 1272 (1999) envisaged administration for an initial period of two 

years prior to devolution of full powers to local authorities [19], while in 

Western Sahara the Settlement Plan provided for a transitional period of five 

years under the supervision of MINURSO for the preparation of a referendum 

determining the final status of territory: independence or integration with 

Morocco [18]. The missions were probably among the most complicated ones 
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for the international community was faced with the absence of any self-

government practice. However the major challenge still leaving the question of 

Western Sahara open is the absence of clear cut “international vision” of 

territory’s final status. In case of East Timor the metropolitan under 

international pressure had to accept the results of the referendum and the 

phases of administration were focused on governance issues and local capacity 

building rather than sovereignty issues, i.e. establishment of democratic 

institutions, fully-functioning political and legal system, economic recovery, 

restoration of public services and what is more transformation of social 

consciousness within over two years. Although the international presence in 

East Timor triggered the emergence of a new state, it did not in itself reduce 

the potential risk of destabilization. 2006 crisis of the East Timorese armed 

forces resulting in a resurgence of military clashes and resignation of several 

members of government (Prime Minister, Minister of Defense, Minister of 

Interior) proved the demerits phased sovereignty could entail if the priorities 

of mission are not logically set up [12]. 

The case of Kosovo and in some respect Bosnia and Herzegovina are 

classical examples of conditional sovereignty. The conditional sovereignty 

approach to conflict resolution implies that a territory under question should 

meet a set of standards that are provided either explicitly or implicitly, vary 

depending on the characteristics of the conflict and generally include 

benchmarks such as protecting human rights, halting terrorism, developing 

democratic institutions, instituting the rule of law and promoting regional 

stability [24]. “Standards before status” approach suggested by the Special 

Representative of the Secretary-General (SRSG) provided that prior to status 

determination the territory must meet a set of standards. The benchmarks 

were set to address a range of issues raised by both the Venice Commission and 

the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. This included among 

others inability of internally displaced persons predominantly Serbs and 

members of other minority communities to return to their homes, a general 

lack of security in the province, particularly for members of minority 

communities, a consequential lack of freedom of movement, inadequacy of 

judicial proceedings connected with the existence of parallel court system 

operating in the Northern part of Kosovo, etc [16]. What initially destructed 

the meaning of setting forth benchmark approach for Kosovo is that local 

political institutions were expected to meet standards that were not under 

their control but under that of UNMIK and of Serbia. The dismantling of 
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parallel structures financed by Belgrade did not fall to the responsibility of 

local Kosovo actors, but to Serbia. A lack of ‘progress in resolving practical 

issues of mutual concern’ in the dialogue with Belgrade should not be held 

against the Provisional Institutions of self-government established by UNMIK. 

Likewise, the privatization and liquidation of socially-owned enterprises 

remained a ‘reserved competence’ of UNMIK. The same was true for the 

justice system, which was under the authority of UNMIK’s Justice and Police 

component pillar [8]. The use of this approach temporarily blocked the already 

launched process of transferring the power to locally elected leaders. Hence, a 

question arises of whether this process is conditional sovereignty or as Visoka 

and Bolton [22] argue merely “delaying tactic”. Moreover, the strife for formal 

sovereignty caused the eruption of ethnic violence against non-Albanian 

communities in March 2004 pointing to the inadequate agenda suggested by 

international actors. Conditionality should be applied only after a full 

devolution of powers takes place. It should serve as a final determinant of 

territory’s self-government and self-organizing capacity.  

Constrained sovereignty involves the imposition of continued limitations 

on the sovereign authority and functions of the new state. It may be 

demonstrated by continuing international civilian and/or military presence, 

and limits on the right of the state to undertake territorial association with 

other states. Constrained sovereignty approach to conflict resolution is usually 

applied either in newly-born states or failed ones. The major concern of 

establishing international presence in these countries is the prevention of 

destabilization risk which may take a regional and even international 

dimension. Williams and Pecci identify two contexts of destabilization risks: 

when a state even after a long period of institution building remains still 

incapable of exercising effective authority and when the new state’s existence 

in and of itself creates a destabilizing political dynamics [24]. The UN SC is 

mostly authorized to constrain the sovereign’s powers with its approval (the 

Dayton agreement in Bosnia, the Paris agreement in Cambodia), while in some 

settings this function may be performed by a single state (the United States in 

Afghanistan) or a coalition of states (CPA in Iraq) in the name of fighting 

against transnational terrorism.  

The continuing nature of international presence-the shift from phased to 

constrained sovereignty- following the recognition of sovereign status 

implicitly points to the failure of the overall mission. The cases of East Timor 

and South Sudan are illustrative in this respect. Although the international 
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administration of East Timor (UNTAET) has been established for a two-year 

period it was further replaced by several additional UN missions with the last 

one as a response to the outbreak of a large-scale violence. The same is true for 

South Sudan in 2011 when the declaration of independence was followed by a 

civil war. The dangers of a continuing nature of international supervision are a 

subject of a separate study, but the most vivid of them particularly with regard 

to newly recognized states is the so-called “dependence from external 

assistance [7]” and an easy way to be labeled as failed or fragile states.  

Conclusion. 

Thus, the following points can be registered: 

 There are no issues that are exclusively domestic in their nature. Those 

that are subject of state regulation by the international law may become 

the subject of international regulation in the course of time due the 

emergence of new norms of international customary law or the process of 

drafting new agreements. 

 The interpretation of sovereignty as an absolute and irrevocable principle 

has been replaced by sovereignty as responsibility to protect. In case of its 

failure by state authorities, the international community has the right to 

assume this responsibility. 

 Although the internal and external forms of sovereignty are closely linked, 

effective governance is not driven solely by international recognition, and 

international recognition, in its turn, does not necessarily imply effective 

exercise of internal sovereignty. 

 In case of self-determination conflicts, the conditional sovereignty or, in 

general, the policy of conditionality, most often used by the international 

community, can not ensure security but to undermine it, in case the 

fulfillment of the criteria introduced  is not linked to a clear political status 

and there are no preliminary objective conditions for the implementation 

of those criteria. 

 The continuing nature of international presence-the shift from phased to 

constrained sovereignty-implicitly points to the failure of the international 

missions. It can provoke the so-called “dependence from external 

assistance” in newly recognized states and result in labeling them as failed 

or fragile states.  
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ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱՆ. 

«ՎԱՍՏԱԿԱԾ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ» ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Կիրակոսյան Մ. Ա. 

 

Հոդվածի նպատակն է բացահայտել ինքնիշխանության 

բովանդակության մեջ արձանագրված փոփոխությունները, ինչպես նաև 

այդ փոփոխությունների հիմքում ընկած պատճառները: Հոդվածն 

առավելապես կենտրոնացած է հակամարտությունների կարգավորման 

գործընթացում միջազգային համայնքի կողմից առավել հաճախ 

կիրառվող «վաստակած ինքնիշխանության» մոտեցման 

ուսումնասիրության վրա: Հետազոտության իրականացման ժամանակ 

կիրառվել են իրադարձությունների վերլուծության և 

պատմահամեմատական վերլուծության մեթոդները: Հետազոտության 

արդյունքում եզրակացվել է, որ ինքնիշխանության՝ որպես բացարձակ ու 

անբեկանելի սկզբունքի, մեկնաբանությունն իր տեղը զիջել է 

ինքնիշխանության՝ որպես պաշտպանելու պատասխանատվության 

ընկալմանը: Ապացուցվել է, որ թեև ներքին և արտաքին 

ինքնիշխանությունները սերտորեն կապված են, այդուհանդերձ ներքին 

ինքնիշխանությունը բացառապես չի ուղղորդվում արտաքին 

ինքնիշխանությամբ, իսկ արտաքին ինքնիշխանությունն 

անպայմանորեն չի ենթադրում ներքին ինքնիշխանության լիարժեք 

գործարկում:  

Բանալի բառեր. ինքնիշխանություն, «Պաշտպանելու 

պատասխանատվություն», մարդու իրավունքներ, ՄԱԿ, հակամար-

տությունների կարգավորում, խաղաղության հաստատում, «վաստակած 

ինքնիշխանություն»:  

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИНЦИПА СУВЕРЕНИТЕТА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОДХОДА «ЗАСЛУЖЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА» В РАЗРЕШЕНИИ 

КОНФЛИКТОВ 

Киракосян М. А. 

 

В статье рассматриваются изменения, которым подверглось само 

понятие суверенитета, а также причины этих изменений. Основное 

внимание уделяется подходу «заслуженного суверенитета», 

применяемому международным сообществом в процессе урегулирования 
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конфликтов. В ходе исследования использовались методы ивент анализа и 

сравнительноисторического анализа. Сделан вывод о том, что 

интерпретация суверенитета как абсолютного и неопровержимого 

принципа уступила свое место восприятию суверенитета как «обязанность 

защищать». Утверждается, что хотя внутренние и внешние формы 

суверенитета тесно связаны, внутренний суверенитет не руководствуется 

исключительно внешним суверенитетом, а внешний суверенитет не 

подразумевает полного функционирования внутреннего суверенитета.  

Ключевые слова: суверенитет, «обязанность защищать», права 

человека, ООН, урегулирование конфликтов, поддержание мира, 

“заслуженный суверенитет”. 
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Պետրոսյան Մ. Ա. 

 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են ժողովրդավարության խթանման 

գործընթացի առանձնահատկությունները հետկոնֆլիկտային 

հասարակություններում, մասնավորապես, դիտարկվում է  Հարավային 

Կովկասի չճանաչված պետությունների դեպքը։ Փորձ է արվում 

բացահայտել ժողովրդավարացման գործընթացի վրա ազդող հիմնական 

գործոններն ու այդ գործընթացի ազդեցությունը միջազգային ճանաչման 

վրա։ 

Բանալի բառեր. ժողովրդավարություն, հակամարտություն, 

հետկոնֆլիկտային պետություն, Լեռնային Ղարաբաղ, Հարավային 

Օսիա, Աբխազիա։ 

 

Նախաբան։ Հետկոնֆլիկտային փուլի մարտահրավերները 

հաղթահարելուն զուգահեռ չճանաչված պետությունները բախվում են 

մի շարք այլ խնդրիրների, այդ թվում՝ պետական ինստիտուտների 

կայուն գործունեության համար անհրաժեշտ նախապայմանների 

ստեղծում, հասարակության կենսագործունեության համար 

անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, պետության զարգացման  

գործընթացի խթանում, սոցիալական ու տնտեսական 

մարտահրավերներին դիմակայելու համար գործուն մեխանիզմների 

ստեղծում   և այլն։ Սակայն առաջին ու կարևոր ընտրությունը, որն իր 

ուրույն ազդեցությունն ունի մյուս բոլոր բաղադրիչներ վրա, 

կառավարման համակարգի ընտրությունն է։  Հարավային Կովկասի 

բոլոր երեք չճանաչված պետություններն էլ անկախության հռչակումից ի 

վեր հայտատարել են ժողովրդավարական պետություն կառուցելու 

ցանկության մասին և ուղղել իրենց ջանքերն այդ ուղղությամբ 
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առաջընթաց գրանցելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ, իրական 

ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված պետության կառուցման 

ճանապարհին չճանաչված պետությունները բախվում են լրացուցիչ 

բարդությունների, որոնք պայմանավորված են նաև ճանաչված չլինելու 

հանգամանքով։ Տարածաշրջանի չճանաչված պետությունների 

ժողովրդավարացման գործընթացը ևս դիտարկվել է տարբեր 

հեղինակների կողմից, մասնավորապես՝ Կասպերսեն, Կրաուս, 

Յուտերսոնկ [2, 3, 4, 9], այնուամենայնիվ շատ քիչ է ուսումնասիրվել 

ժողովրդավարական գործընթացների ազդեցության խնդիրը ճանաչման 

գործընթացի վրա։ Վերոնշյալ խնդիրը դիտարկվում է սույն աշխատանքի 

շրջանակներում։ Փորձ է արվում բացահայտել հետկոնֆլիկտային 

փուլում ժողովրդավարացման գործընթացների վրա ազդող գործոնները 

Լեռնային Ղարաբաղի, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի օրինակով, 

ինչպես նաև բացահայտել այդ գործընթացների ազդեցությունը 

միջազգային ճանաչման վրա։ 

Ժողովրդավարացման գործընթացի առանձնահատկությունները 

չճանաչված պետություններում։ 

Հակամարտությունների, դրանց հետևանքով ձևավորված 

պետություններում (և΄ ճանաչված, և΄ չճանաչված) ժողովրդավարացման 

գործընթացների նկատմամբ հետաքրքրության աճը նախ և առաջ 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ժողովրդավարական 

պետությունները միմյանց դեմ չեն պայքարում, լայնածավալ 

պատերազմները բացառվում են [4]։ Ժողովրդավարական պետության 

ստեղծումը կարևորվում է նաև այն պարզ պատճառով, որ չճանաչված 

պետությունները ձգտում են տեղ գրավել այնպիսի համակարգում, որը 

չի ընդունում նրանց որպես այդ նույն համակարգի մաս կազմող 

անդամներ [3]: Վերջին շրջանում չճանաչված պետություններն ընտրել 

են այն ուղին, որը համարում են նորմատիվային փոփոխություն 

միջազգային ասպարեզում: Որպես օրինակ դիտարկվում է Կոսովոյի 

«վերահսկվող ժողովրդավարությունը» և առհասարակ այն, որ 

հիմնական շեշտը դրվում է ժողովրդավարացման գործընթացի վրա և 

եզրակացնում, որ ճանաչումն իրատեսական է, եթե չճանաչված 

պետություններում ստեղծվել են արդյունավետ ժողովրդավարական 

ինստիտուտներ [2]: Այս ամենն առանցքային նշանակություն կարող է 

ունենալ պետության կայացման ու միջազգային ճանաչման 

տեսանկյունից: Եվ սա այն պարագայում, որ չճանաչված 

պետություններում ճանաչումը դիտարկվում է որպես առաջնային 
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նախապայման ու վերջնանպատակ, այն չճանաչված պետության 

հիմնական բնորոշ գիծն է և կենտրոնական դիրք է գրավում 

քաղաքական էլիտայի ծրագրերում [3], ինչպես նաև կարող է 

օգտագործվել ընտրությունների ժամանակ քարոզչական 

նպատակներով: Բացի այդ, դե ֆակտո պետությունների քաղաքական 

էլիտաները կարծում են, որ պետության կենսագործունեությունն ու 

ժողովրդավարացման գործընթացում գրանցած արդյունքներն ու 

առաջընթացի «ցուցադրումը» կարող են դրական ազդեցություն ունենալ 

ճանաչման գործընթացում [6]:  

Եվ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ վերջին մի քանի 

տասնամյակներում (հատկապես սառը պատերազմի ավարտից հետո) 

միջազգային հարաբերությունների բնագավառում լայն շրջանառության 

մեջ է դրվել  Ժողովրդավարական խաղաղության տեսությունը, ըստ որի՝ 

պատերազմներն ու լայնածավալ ռազմական բախումները պակաս 

հավանական են ժողովրդավարական արժեքներ կրող 

հասարակություններում։ Տեսության համաձայն՝ կառավարման 

ազատական-ժողովրդավարական ձևերը, անկախ իրենց սահմանափա-

կումներից, լավագույնն են հակամարտությունների կարգավորման կամ 

քաղաքական հետևանքների մեղմացման տեսանկյունից։ Ավելին, 

ցանկացած այլ՝ «կենսունակ այլընտրանքի» բացակայության 

պայմաններում ժողովրդավարական արժեքներն իրապես օգնում են 

խուսափել բռնության ցանկացած դրսևորումներից [9]։  

Հարավային Կովկասի չճանաչված պետություններում 

ժողովրդավարությանն անցում կատարելու որոշումը բոլորովին էլ 

պատահական չէր, քանզի ավարտվել էր շուրջ 70 տարի տևած 

«ավտորիտարիզմի դարաշրջանը», որի ընթաքցում այդ տարածքները 

նախ բռնակցվել էին այլ պետությունների, ապա նաև վարվել էր խիստ 

խտրական քաղաքականություն։ Այդ քաղաքականության հետևանքով 

փոխվել էր բնակչության կազմը, սահմանափակումներ էին ներդրվել  

մայրենի լեզվի կիրառության և այդ լեզվով բարձրագույն կրթություն 

ստանալու հարցերում, վերաբնակեցումից հետո որոշ խմբեր ստացել 

էին սոցիալական արտոնություններ։ Ընդ որում՝ մետրոպոլիաների 

կողմից կիրառվող այդ սահմանափակումների արդյունքում  

տիտղոսակիր ժողովուրդը երբեմն զրկվել է բարձր պաշտոններ 

զբաղեցնելու հնարավորություններից, ինչը հանգեցրել է նաև  

հասարակության մարգինալացմանը։ Ուստի ընտրությունների միջոցով 

սեփական  ճակատագիրը վճռելու հեռանկարը միանգամայն ընդունելի 
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ու ընկալելի էր անկախության համար պայքար մղող ժողովուրդների 

համար։  

Լեռնային Ղարաբաղի, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի 

պետական ինստիտուտների գործունեության արդյունավետության 

վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ կան։ Այդ ինստիտուտները երբեմն 

ընկալվում են որպես «ձևական» կառույցներ, իսկ իրական քաղաքական 

գործընթացներն իրականում մշակվում և ղեկավարվում են այդ 

ինստիտուտներից դուրս։ Երբեմն քաղաքական համակարգի մաս 

կազմող ինստիտուտները դիտարկվում են  որպես «թերի զարգացած» 

կառույցներ, որոնք չեն կարողանում ապահովել պետության բնականոն 

կենսագործունեությունը, իսկ իրականում կարևորագույն որոշումները 

կայացվում են ոչ թե այդ կառույցների, այլ անհատների կողմից։ 

Ակնհայտ է, որ այս պարագայում ժողովրդավարական պետություն 

կառուցելու մասին կարելի է խոսել շատ մեծ վերապահումներով։ 

Այնուամենայնիվ, լավատեսական մոտեցումներ ևս կան։ Ինչպես Չարլզ 

Քինգն է նշում, 1990-ականների սկզբին ձևավորված և 2000-ականներին 

ավելի ակտիվ պետականաշինության գործընթաց նախաձեռնած դե 

ֆակտո պետությունները, որոնք կարողացել են ձևավորել սեփական 

զինված ուժերը, վերահսկել պետության տարածքը, կրթել երեխաներին 

և տնտեսությունը զարգացնելու քայլեր ձեռնարկել, երբեմն ավելի 

զարգացած են, քան այն ճանաչված պետությունները, որոնցից նրանք 

«անջատվել» են [7]։ Հատկանշական է, որ վերոնշյալը վերաբերում է 

միայն Լեռնային Ղարաբաղին. Ֆրիդըմ Հաուսի (Freedom House)  

«Ազատությունն աշխարհում» զեկույցի [5] համաձայն՝ Լեռնային 

Ղարաբաղը համարվում է մասամբ ազատ երկիր, իսկ Ադրբեջանը՝ ոչ 

ազատ:  

Ըստ Կասպերսենի՝ Լեռնային Ղարաբաղին իրապես հաջողվել է 

ստեղծել արդյունավետ գործող պետական ինստիտուտներ, ինչն 

անմիջականորեն կապված է Հայաստանից և Սփյուռքից  տրվող 

ֆինանսական աջակցության հետ։  Ե´վ Լեռնային Ղարաբաղում, և´ 

Հարավային Օսիայում անկախության հռչակումից հետո 

պետականաշինության գործընթացի վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել 

բանակն ու զինվորականները։ Աբխազիայում  իրավիճակը մի փոքր այլ 

է, քանզի այստեղ բանակը միշտ համեմատաբար թույլ դիրքեր է ունեցել 

և մեծ դերակատարություն չի ունեցել ներքին քաղաքական կյանքում՝ 

չնայած այն հանգամանքին, որ, օրինակ, վետերանների Անցխարա 

ասոցիացիան բավական ամուր դիրքեր ունի հասարակության մեջ [2]։ 
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Ներքին քաղաքական կյանքում զինվորականների ունեցած 

դերակատարության մասին վկայում են նաև հետկոնֆլիկտային փուլում 

անցկացված ընտրությունները, որոնց արդյունքում մեծ թվով 

զինվորականներ դարձել են օրենսդիր մարմնի անդամներ բոլոր երեք 

չճանաչված պետություններում էլ։  

Հարավային Կովկասի դե ֆակտո պետություններն ունեն 

պետականության բոլոր ատրիբուտները՝ բացառությամբ միջազգային 

ճանաչման: Այդ պետություններն ավելի լավ են գործում, քան կարելի էր 

անկալել։ Պետականաշինության գործընթացում գրանցած հաջո-

ղություններն անմիջական կապ ունեն այդ երկրների ղեկավարների 

ներդրած ջանքերի հետ [2]։ Հարավային Կովկասի չճանաչված 

պետությունների համար էլ այսօր կենսական նշանակություն ունի 

արտաքին աջակցությունը, Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում՝ 

Հայասատանից, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի դեպքում՝ 

Ռուսաստանից։ Պետականաշինության գործընթացում ունեցած 

հաջողությունները գրանցվել են  շրջափակման, ֆինանսական ու 

տնտեսական անկայունության պայմաններում։ Եվ բոլորովին էլ 

պատահական չէ, որ բոլոր երեք դեպքերում էլ  բարձրաստիճան 

պաշտոնյաները շատ հաճախ են բարձրաձայնում այն մասին, որ այս 

պետությունները վաստակել են միջազգային ճանաչման բոլոր 

հնարավորությունները, քանզի ապացուցել են իրենց 

կենսունակությունը անգամ նման սահմանափակ պայմաններում։   

Չճանաչված պետություններում ժողովրդավարացման 

գործընթացի անքակտելի մասն են կազմում ընտրությունները։ 

Ընտրական գործընթացները, թերևս ներքին քաղաքական կյանքում 

տեղի ունեցող իրադարձությունների արտացոլանքն են, իսկ 

նախընտրական և հետընտրական գործընթացների համակողմանի 

վերլուծությունը սովորաբար թույլ է տալիս հասկանալ հասարակության 

կողմից ժողովրդավարական արժեքների ընկալման մակարդակն ու 

դրանց դրսևորման ձևերը։ Հետկոնֆլիկտային ընտրությունները կարող 

են շրջադարձային կետ լինել պետության կառուցման ու ճանաչման, 

ինչպես նաև հետկոնֆլիկտային բազմաթիվ խնդիրների կարգավորման 

տեսանկունից: Որոշ դեպքերում հետկոնֆլիկտային փուլի առաջին 

ընտրություններն առաջին քայլն են դեպի խաղաղությունն ու 

ժողովրդավարության ամրապնդումը, սակայն ավելի հաճախ դրանք 

կարող են հանգեցնել պատերազմական գործողությունների 

վերսկսմանը կամ ավտորիտարիզմի հաստատմանը [1]: 
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Հետկոնֆլիկտային շրջանում անցկացված ընտրությունները թերևս 

կարևոր է դիտարկել երկու հիմնական պատճառով. նախ դրանք կարող 

են ցուցիչ հանդիսանալ չճանաչված պետության հասարակական 

կյանքի կարգավորման ու կազմակերպման սկբունքի ընտրության 

հարցում (ժողովրդավարություն, թե ավտորիտարիզմ), երկրորդ՝ դրանք 

կարող են ցույց տալ, թե որքանով է ընտրութունների արդյունքում 

ձևավորված իշխանությունները պատրաստ դիմակայելու 

հետկոնֆլիկտային փուլի խնդիրների հաղթահարմանը: Միայն 

ժողովրդավարական սկզբունքների հիման վրա կազմակերպված և 

իրականացված ընտրությունները կարող են երաշխավորել պետական 

ինստիտուտների կայուն ու արդյունավետ աշխատանքը: 

Միաժամանակ, չճանաչված պետություններում հետկոնֆլիկտային 

ժողովրդավարական ընտրությունները կարող են նպաստել պետության 

միջազգային ճանաչման բարդ ու երկարատև գործընթացի 

հաղթահարմանը՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այստեղ դիտորդական 

առաքելությունները բացակայում են և, սովորաբար, միջազգային 

կազմակերպություններն ընտրություններից հետո հանդես են գալիս 

հայտարարությամբ, որ չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները: 

Դիտորդական առաքելությունները հիմնականում իրականացվում են ոչ 

թե պաշտոնական պատվիրակությունների ձևաչափով, այլ, 

մեծամասամբ, անհատների նախաձեռնությամբ: Միջազգային 

կազմակերպությունները չեն ճանաչում ընտրությունների 

արդյունքները՝ մատնանշելով այդ պետությունների ճանաչված չլինելը, 

սակայն իրականում դա առնչություն չունի պետության միջազգային 

ճանաչման հետ: Այդ կազմակերպությունների այս կամ այն արձագանքը 

մեծապես պայմանավորված է հենց հակամարտության կարգավորման 

գործընթացում ներգրավված լինելու կամ տարածաշրջանում 

աշխարհաքաղաքական շահեր ունենալու հանգամանքով: Ի վերջո, 

ճիշտ կազմակերպված և իրականացված ընտրությունները 

ժողովրդավարական գործընթացների անքակտելի մասն են: 

Ընտրությունների անցկացման նպատակն առաջին հերթին տվյալ երկրի 

ներքին կյանքի կազմակերպումն է, իսկ ընտրությունները հայտնվում են 

միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում երկու դեպքում 

միայն, նախ՝ եթե այդ պետությունը մեծ ազդեցություն ունի միջազգային 

հարաբերությունների վրա, կամ էլ ընտրությունների անցկացման 

ժամանակ տեղի են ունենում անկանխատեսելի շրջադարձեր։ Ոչ մի 

պետություն կամ միջազգային կազմակերպություն այլ երկրում 
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անցկացված ընտրությունները ճանաչելու կամ չճանաչելու 

իրավասություններ չունի (ինչ վերաբերում է, օրինակ, Եվրոպայի 

խորհրդի հնչեցված գնահատականներին, ապա դրանք վերաբերում են 

միայն այդ միջազգային կառույցին անդամակցող երկրներին և այն էլ ոչ 

թե ընտրություններին, այլ ժողովրդավարացման գործընթացում այդ 

երկրի ստանձնած պարտավորություններին [10])։ Այս տեսանկյունից 

միանգամայն անհիմն են տարբեր պետությունների կարծիքներն ու 

գնահատականները ընտրությունների ճանաչման գործընթացի հետ 

կապված։ Չճանաչված պետություններում անցկացվող ընտրությունների 

նկատմամբ միջազգային կազմակերպությունների վերաբերմունքի այդ 

կաղապարների հաղթահարումը կարևոր է, քանզի ժողովրդավա-

րացման գործընթացները, այդ թվում և ընտրական, կարող են խթան 

հանդիսանալ հակամարտության կարգավորման գործընթացում: 

Առհասարակ, ժողովրդավարության և ճանաչման միջև կապը լայն 

շրջանառության մեջ դրվեց հատկապես Կոսովոյի շուրջ տեղի ունեցող 

իրադարձություններից հետո։ Նախ՝ 2003թ. հրապատարկվեց 

«Չափանիշներ Կոսովոյի համար» փաստաթուղթը, որից հետո 

Հարավային Կովկասի երեք չճանաչված պետություններում էլ  մեծացավ 

հետաքրքրությունն այդ իրադարձությունների շուրջ այն պարզ 

պատճառով, որ ենթադրվում էր, որ ճանաչումը կարող է շնորհվել այն 

սուբյեկտներին, որոնց հաջողվում է կառուցել արդյունավետ, 

ժողովրդավարական ինստիտուտներ։ Այնուամենայնիվ, թեև 

ժողովրդավարության և ճանաչման միջև կապը կարող է թվալ շատ 

ակնհայտ, սակայն նմանատիպ նախադեպերն այսօր բացակայում են 

միջազգային պրակտիկայում։ Այս ամենի համար կան բազմաթիվ 

պատճառներ, որոնցից գլխավորը, թերևս, աշխարհաքաղաքական 

«նպատակահարմարությունն» է, ինչը ևս մեկ անգամ փաստվեց 

արևմտյան պետությունների կողմից Կոսովոյի անկախության 

ճանաչման գործընթացի մեկնարկով և, որ ամենակարևորն է, 

վերահաստատվեց 2008թ. ռուս-վրացական պատերազմից հետո 

Ռուսաստանի կողմից Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի 

անկախության ճանաչումից հետո։  

Չճանաչված պետութուններում ժողովրդավարացման գործընթացի 

վրա իր վճռորոշ ազդեցությունը կարող է ունենալ ժողովրդավարության 

մակարդակն ու ժողովրդավարացման գործընթացները  «հովանավոր 

պետությունում» (patron state) [2]։ Այս առումով ամենաշահեկան դիրքում 

գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղը, քանզի միջազգային 
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կազմակերպությունները Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացները 

որակում են որպես ժողովրդավարական: Ավելին,     2016 թ. Ֆրիդըմ 

Հաուսի զեկույցի համաձայն [5]՝ Հայաստանը համարվում է մասամբ 

ազատ երկիր։ Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի պարագայում 

իրավիճակն այդքան էլ լավատեսական չէ՝ հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ այդ նույն զեկույցի համաձայն՝ Ռուսաստանը ոչ 

ազատ երկրների շարքում է։  Եվ վերջապես ճանաչման գործընթացների 

վրա իր ուրույն ազդեցությունը կարող է ունենալ հակամարտության 

բնույթը։ Ինքնորոշման հակամարտությունների դեպքում անկախության 

հռչակման, հետագայում նաև  ժողովրդավարական պետություն 

կառուցելու որոշումը կայացրել է տիտղոսակիր ժողովուրդը։ Այս 

պարագայում իշխանություններին հեշտ է տրվում ժողովրդավարական 

բարեփոխումներն ու գործընթացները կառավարելը, չկան նաև  ազգային 

ինքնության հետ կապված խնդիրներ, չկան էթնիկ հակասություններ, 

էթնիկ տարբերություններով պայմանավորված բռնության 

դրսևորումներ։ Մինչդեռ Աբխազիայում իրավիճակն այլ է, քանզի 

բնակչության մեծամասնությունը աբխազներ չեն։ Այս հանգամանքը 

վճռորոշ դեր ունի ժողովրդավարացման գործընթացների վրա, ինչն իր 

վառ արտահայտությունը գտնում է նախընտրական և հետընտրական 

շրջանում, երբ  ակտիվ քննարկվում է նաև թեկնածուների էթնիկ 

պատկանելիության հարցը, իսկ ընտրությունը կատարվում է՝ ելնելով  

էթնիկ պատկանելիությունից ։ 

Չճանաչված պետություններում ժողովրդարդավարացման 

գործընթացում գրանցած հաջողությունների օբյեկտիվ գնահատման 

գործընթացում կան որոշ առանձնահատկություններ։ Իհարկե, շատ 

կարևոր է, թե ինչպես է այդ պետությունն իրեն դիրքավորում կամ ինչ 

ազդեցություն ունի «հովանավոր պետությունը» ժողովրդավարացման 

գործընթացների վրա։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է նաև 

միջազգային կազմակերպությունների կողմից գրանցած առաջընթացն ու 

այդ գործընթացի վրա ազդող հիմնարար գործոնների վերհանումը։ 

Ավելին, հետկոնֆլիկտային փուլում վարչակարգի փոփոխության, 

ավտորիտարիզմից ժողովրդավարությանն անցման առանձնահատ-

կությունները, գրանցած հաջողությունները կամ հետընթաց քայլերը 

նկատելի կարող են դառնալ միայն մշտադիտարկման և համեմատական 

վերլուծություն իրականացնելու դեպքում։   

Եզրակացություն: Պետության ճանաչման և ժողովրդավարացման 

գործընթացների միջև կապը քաղաքագիտական շրջանակներում սկսել է 
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ակտիվ շրջանառվել Սառը պատերազմի ավարտից հետո, սակայն, 

ժողովրդավարացումը չի կարող միակ ու վճռորոշ գործոնը լինել 

պետության ճանաչման գործընթացում։ Այստեղ, ի թիվս այլ խնդիրների, 

առաջնային է նաև տարբեր դերակատարների ազդեցությունը, 

հակամարտության բնույթը, ինչպես նաև «հովանավոր պետության» 

ազդեցությունը։ Հարավային Կովկասի չճանաչված պետությունները 

ժողովրդավարացման գործընթացում լուրջ առաջընթաց են գրանցել, 

սակայն այդ առաջընթացը չի կարող ճանաչման գործընթացի հաջող 

ելքն ապահովող միակ գործոնը լինել։ Այս պարագայում այն կարող է 

դիտարկվել որպես լրացուցիչ խթան, քանզի ժողովրդավարացման 

գործընթացը կնպաստի բանակցային գործընթացի արդյունավետության 

բարձրացմանը, կբացառվի հակամարտության հնարավոր ռազմական 

ելքն ու պատերազմական գործողությունների վերսկսման հեռանկարը։  

Այնուամենայնիվ, ժողովրդավարությունը չի կարող ներդրվել, եթե դրա 

համար չկան անհրաժեշտ նախապայմաններ, քանզի արտաքին 

դերակատարները, այդ թվում և´ առանձին պետությունները, և´  

միջազգային կազմակերպությունները, և´ այդ հակամարտության 

կարգավորման նպատակով ստեղծված միջազգային խմբերը կամ 

կոալիցիաները կարող են խթանել այդ գործընթացը տարբեր 

գործիքների ու գործոնների օգնությամբ, բայց երբեք ոչ պարտադրել։ 
 

ПРОЦЕСС ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ В ПОСТКОНФЛИКТНЫХ 

ОБЩЕСТВАХ НА ПРИМЕРЕ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

ЮЖНОГО КАВКАЗА 

Петросян М. А. 
 

В статье рассматриваются особенности продвижения демократии в 

постконфликтных обществах на примере непризнанных государств 

Южного Кавказа. Представлены основные факторы, влияющие на процесс 

демократизации и на процесс международного признания. 

Ключевые слова: Демократия, конфликт, постконфликтное 

государство, Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия. 
 

PROMOTING DEMOCRACY IN POST-CONFLICT SOCIETIES։ 

UNRECOGNIZED STATES OF THE  SOUTH CAUCASUS 

Petrosyan M. A. 

The article discusses the features of promoting democracy in post-conflict 

societies in particular the case of unrecognized states of the South Caucasus. 
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The main factors influencing the process of democratization and the process of 

international recognition are discussed. 

Keywords: democracy, conflict, post-conflict state, Nagorno Karabakh, 

South Ossetia, Abkhazia. 
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УДК 327                                                                            МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                     

РОЛЬ ДИАСПОРЫ В ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ ГОСУДАРСТВ 

Айрапетова Р. А.  

 

Для продвижения национальных интересов рядом стран 

формируется политика по взаимодействию с диаспорами для проведения 

публичной дипломатии. В работе рассматривается деятельность диаспор, 

предоставляющих политические перспективы для формирования 

внешней политики на родине и их взаимодействия за рубежом, 

способствуя не только взаимодействию с другими государствами, но и 

содействуя консолидации населения Родины. 

Ключевые слова: «мягкая сила», публичная дипломатия, 

диаспоральная дипломатия, диаспора. 

 

Диаспора в современных международных отношениях занимает 

уникальное место, оказывая воздействие на взаимодействие страны 

происхождения и принимающим государством. Диаспора, обладая 

транснациональным характером, обеспечивает основу для создания 

коммуникативных сетей, способствуя объединению людей сквозь 

границы и поколения. В связи с этим общинные структуры все чаще 

рассматриваются в качестве стратегических представителей страны 

происхождения в принимающем государстве. Основной целью 

исследования является изучение влияния фактора диаспоры на 

реализацию публичной дипломатии государствами. В ходе 

исследовательской работы были осуществлены задачи по выявлению 

особенностей и подходов к диаспоральной дипломатии государств; 

определению проблем при реализации публичной дипломатии 

представителями диаспор. В рамках исследования были применены 

методы анализа, описания, сравнения. При проведении работы были 

использованы статьи Евдокимова Е. В., Курносовой Л. С, Торреальба А. А. 

и др. экспертов в области публичной и диаспоральной дипломатии. 

2 0 1 9   № 2  
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Традиционная дипломатия характеризуется официальным 

взаимодействием между правительствами, обычно за закрытыми дверями, 

в которых роли и обязанности участников международных отношений 

четко разграничены и определены. Тем не менее, в современном мире 

границы традиционных отношений оказались размытыми из-за 

вовлеченности множества субъектов. В связи с этим возрастает 

заинтересованность государств в использовании публичной дипломатии, 

когда страны пытаются распространить свое влияния не «жесткими» 

методами воздействия. Публичная дипломатия, термин, который был 

введен американским дипломатом Эдмундом Галлионом [9], является 

инструментом концепции мягкой силы. В научно - аналитической среде 

часто публичную дипломатию представляют синонимом мягкой силы, 

тем не менее в контексте работы отметим, что таковой она не является, 

представляя собой один из инструментов концепции на равнее с 

национальным брендингом, культурной дипломатией и т.д. Публичная 

дипломатия направлена на расширение возможностей, способствуя 

сотрудничеству с отдельными личностями, группами лиц, целыми 

обществами. Публичная дипломатия способствует повышению уровня 

эффективности внешней политики государства благодаря комплексу мер, 

заключенных в воздействии на иностранную аудиторию, достижению 

отклика в обществе, а также продвижению культуры, образа мыслей, в 

свою очередь, государственных интересов [6].  

Различные национальные государства находятся на стадии 

формирования и становления индивидуальных подходов 

взаимоотношений со своими общинами, определяя функции и 

политические возможности управлять и воздействовать на представителей 

своей страны, проживающих за пределами границ государства. При 

построении отношений с диаспорой, действия, которые 

предпринимаются страной происхождения, способствуют утверждению 

места диаспоры в стратегии публичной дипломатии государства. В 

современных международных отношениях все чаще государства делятся 

своими полномочиями с негосударственными субъектами, такими 

являются также общины. 

В научной литературе отмечается, что в переводе с латинского 

диаспора означает «разбросанные семена». Определяют различные 

подходы к понятию диаспора, что подчеркивает сложность и 

многогранность понятия и концепции «диаспора».  Согласно Ж. Тощенко 
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и Т. Чаптыковой, которые рассмотрели в своей работе диаспору, в 

качестве объекта социологического исследования, определили ряд 

характеристик, которые присущи общинам. Такими являются: 

пребывание этнической общности за пределами территории их 

происхождения; наличие национальной самобытностью, которые 

поддерживают и содействуют развитию народа; также наличие 

организационных форм функционирования (землячество, общественные, 

национально – культурные объединения, политические движения) [7]. 

Обращаясь к ряду других авторов, диаспору определяют как 

культурноотличельную общность на основе представления об общей 

родине, которые организуются на основе групповой солидарности и 

отношения к родине [2], либо как совокупность общин и этнических 

организаций, созданных для удовлетворения культурных и иных 

потребностей [4]. Таким образом, данные объединения, под воздействием 

социокультурной и этнополитической природы понятия, могут 

способствовать сохранению своей этнической и культурной 

идентичности и формированию идеализированного образа страны 

происхождения. Современные реалии международных отношений 

способствуют включению дополнения к понятию диаспора, используя его 

также по отношению к трудовым мигрантам [5]. 

Необходимо отметить, что исследования показывают наличие у 

диаспор жизненного опыта более чем одной нации, формируя 

уникальный взгляд на политику страны проживания и происхождения. 

Дипломатия диаспор является связующим звеном между руководством 

Родины и государством проживания, на которое необходимо 

распространить свое влияние, становясь помощником официальной 

дипломатии.  

Определяют преимущества диаспор в реализации публичной 

дипломатии: 

 Они служат «культурным посредником», преодолевая различия 

между странами;  

 Диаспоры рассматривают как «магистрали связи», т.к. они 

выходят за пределы национальных границ и национальных 

средств массовой информации; 

  Диаспора может выполнять политическую функцию, 

передавая политические ценности за пределы страны. [10] 
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Диаспоры, постоянно взаимодействуя друг с другом в пределах страны 

проживания, а также с населением государства, в которое они прибывают, 

формируют каналы связи, контактируя на особом транснациональном 

социальном уровне. Объединяющие факторы внутри диаспоры могут 

способствовать политической мобилизации, формированию собственной 

политической повестки на основе интересов собственных и страны 

происхождения, для дальнейшей их трансляции, что может влиять на 

межгосударственные отношения между странами проживания и 

происхождения.   Фактор мобилизации на основе национальной 

принадлежности, любви к родине или религии способствуют 

достижению общих целей, применяя доступные ресурсы и возможности, 

будет ли это выражено в виде митингов или национально – культурных 

мероприятий.   

На фоне преимуществ диаспор в реализации публичной дипломатии 

национальные государства сталкиваются с проблемой степени 

интеграции представителей своих общин в стране проживания. При 

исследовании индийской диаспоры как инструмент «мягкой силы» 

Индии отмечают, что для достижения успехов во внешней политике 

представителям индийских общин, в частности США, необходимо в 

большей степени быть американцами, чем индийцами [3]. Тем не менее, 

это приводит к снижению национальной и этнической идентичности.  

Страны происхождения, реализуя внешнеполитические стратегии, 

обращая внимание на недооцененный потенциал общинных структур, 

формируют особые подходы к формированию публичной дипломатии. 

Проблематичность возникает с пониманием и формированием 

лояльности диаспоры по отношению к Родине для превращения ее в 

инструмент политического влияния путем различных нарративов, 

например, организации культурных мероприятий, национальных 

праздников или включение представителей диаспоры в выборы страны 

происхождения. Примером данного подхода является Китайская 

Народная Республика, которая определила политику взаимодействия с 

диаспорой. Представители власти Китая в своих выступлениях отмечают 

значимость китайского народа в проведении внешней политики КНР [1]. 

При поддержке государства многомиллионный народ осознанно 

принимает ответственность за процветание своего государства, 
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распространяет свои национальные ценности. Дипломатия диаспор на 

сегодняшний день способствует повышению привлекательности Родины 

в других государствах, но также содействует консолидации общества [8]. 

Диаспоральной дипломатии для влияния на общественность другой 

страны необходима сплоченная нация своего государства, которая будет 

способствовать продвижению национальных интересов.   

Являясь одной из наиболее активных диаспор с точки зрения 

интереса к внутренним делам, случай с армянской диаспорой 

представляет собой хороший пример того, как правительство может 

сыграть важную роль в мобилизации своей диаспоры для улучшения 

имиджа страны [10]. 

Место армянской диаспоры, несмотря на включенность во внешнюю 

и внутреннюю политику Республики Армения, формируя различные 

группы влияния во многих странах мира, не определено. Армения и 

Диаспора находятся в состоянии переосмысления ролей в судьбах друг 

друга, проходя процесс столкновения и сотрудничества. Собственные 

политические интересы и самостоятельная деятельность диаспоры не 

являются новым явлением. Исследования в области изучения диаспор 

отмечают значительную степень политической включенности, которая 

имеет давнюю историю. Диаспоры могут не всегда делать то, что им 

говорят, или, когда они это делают, выходить за рамки намерений или 

ограничений дипломатической стратегии, которую пытается реализовать 

правительство. В настоящее время наблюдается проблема в становлении 

единого армянства, которое бы способствовало формированию единой 

стратегии публичной дипломатии. Это заключается  в различных 

способах мобилизации и разделении на разнообразные группы и 

проведения мероприятий, которые могут противоречить друг другу. При 

проведении сравнительного анализа деятельности армянских общин 

России и США, которые являются наиболее крупными общинными 

структурами диаспоры, подтверждается отсутствие единой стратегии в 

деятельности диаспоры. Армянские общины России в целом являются в 

значительной степени неиспользованными в качестве ресурса 

диаспоральной дипломатии. Будучи значимым фактором развития 

армяно-российских отношений и имея потенциал связующего моста на 

межгосударственном уровне, в данных общинах не развита практика 

лоббирования государственных интересов исторической родины. При 

рассмотрении американо-армянской общины отмечается наличие 
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сформированных лоббистских структур, а также имеется опыт 

проведения мероприятий в рамках частных инициатив влиятельных 

представителей армянской диаспоры.   

В данном контексте интересно рассмотреть пример Канады по 

объединению диаспоры. Для того чтобы извлечь выгоду из своей истории 

иммиграции и реэмиграции, со стороны руководства Канады в 2011 была 

запущена Глобальная гражданская программа [8]. Программа 

предназначена для использования умений и талантов различных групп 

населения как в Канаде, так и в других странах, ресурс, которых может 

способствовать улучшению глобальной деятельности государства. 

Глобальная гражданская программа направлена на то, чтобы побудить 

канадцев участвовать в международных проектах развития, направленных 

на развитие образования, активизации деятельности по поддержке 

молодежи, а также информирование общественности. Эта программа 

также поощряет участие молодежи из Канады и канадской диаспоры в 

обсуждениях между канадцами и молодыми лидерами из других стран 

мира с целью обмена знаниями и опытом по вопросам и проблемам 

развития. 

Таким образом, в заключение статьи отметим, что в мировой 

практике формирования стратегии публичной дипломатии государств 

отмечается повышение уровня влияния диаспор. Диаспоральная 

дипломатия имеет уникальную природу, основанную под воздействием 

особенностей государства, а также фактором мобилизации (религии, 

национальной принадлежности, отношения к стране происхождения). 

Перед государствами стоит проблема натурализации общинных структур 

в принимающей стороне, что приводит к необходимости стран 

формировать политику взаимодействия с диаспорой для привлечения ее в 

качестве ресурса публичной дипломатии.  

 

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԴԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Աիրապետովա Ռ. Ա. 

 

Մի շարք երկրների կողմից ազգային շահերի առաջխաղացման 

համար ժամանակակից դարաշրջանում ձևավորվում է համայնքների 

ներկայացուցիչներին հանրային դիվանագիտության մեջ ընդգրկելու 

քաղաքականություն։ Հանրային դիվանագիտության վրա սփյուռքի 
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ազդեցության գործոնի առանձնահատկությունը ընկած է տերմինի 

սահմանման հիմքում, որը տարափոխվում է՝ կախված հետազոտության 

դիտանկյունից։ Ձևավորվող սփյուռքային համայնքները ունեն 

վերազգային բնույթ՝ ապահովելով հիմք հաղորդակցական կապերի 

ստեղծման համար, միացնելով մարդկանց սահմաններից և 

սերունդներից անդին։ Համաշխարհայնացման, երկրների ներսում 

բախումների, պետությունների սոցիալ-տնտեսական անկայունության 

հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքի աճը հանգեցնում է սփյուռքի 

ամրապնդմանը՝ որպես միջազգային հարաբերությունների ազդեցիկ 

դերակատարի: Սփյուռքը դառնում է ծագման երկրի և այդ երկրից դուրս 

գտնվող համայնքների միջև համագործակցության միջոց: Այսօր 

սփյուռքի ներկայացուցիչների գործունեությունը հասարակական 

դիվանագիտության շրջանակներում ոչ միայն նպաստում է այլ 

պետությունների հետ համագործակցությանը, այլև օգնում է համախմբել 

հայրենիքի բնակչությունը: Մեկ այլ երկրի հասարակության վրա 

ազդելու համար անհրաժեշտ է հայրենիքի բնակչության միասնություն, 

ինչը կօգնի խթանել ծագման երկրի ազգային շահերը: Հանրային 

դիվանագիտության միջոցով համայնքները տալիս են քաղաքական 

հեռանկարներ՝ ներքին քաղաքականությունը ձևավորելու և 

արտերկրում ներգրավվելու համար: Այսպիսով, սփյուռքը նպաստում է 

պետությունների արտաքին քաղաքականության խնդիրների լուծմանը, 

միջազգային ասպարեզում դիրքի և հեղինակության ամրապնդմանը: 

Բանալի բառեր. փափուկ ուժ, հանրային դիվանագիտություն, 

սփյուռքի դիվանագիտություն, սփյուռք: 

 

THE ROLE OF DIASPORAS IN PUBLIC DIPLOMACY OF STATES 

Airapetova R. A.  

 

At present, countries are forming a policy to include diasporas in 

conducting public diplomacy to promote national interests. A specific feature 

of the influence of diasporas on public diplomacy is the problem of defining a 

term that varies depending on the angle of research. Emerging Diaspora has a 

transnational nature, providing the basis for the creation of communication 

networks of people across borders and generations. The increased migration 

flow caused by globalization, conflicts within countries, socio-economic 

instability of states, leads to the strengthening of the position of Diasporas as 

an influential actor in international relations. Diaspora, being committed, as 
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the country of residence and the country of origin, under the influence of the 

moral quality of responsibility become a unique way of interaction between 

different communities. Today, the activities of diasporas in the framework of 

public diplomacy promotes interaction with other states and helps to 

consolidate the population of the motherland. A solid population of 

motherland is necessary which helps promote the national interests of the 

country of origin and influence the public of another country. Through public 

diplomacy, communities provide political perspectives for shaping foreign 

policy at home and engaging abroad. Thus, Diaspora contributes to solving the 

problems of the foreign policy of states, strengthening its position and 

authority in the international arena.  

Keywords: soft power, public diplomacy, diaspora diplomacy, Diaspora. 
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THE ISSUE OF FIXATION OF THE RIGHT TO MORPHOLOGICAL 

FREEDOM IN THE LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Nersesyan I. N. 

 

The paper discusses the theoretical, moral and ethical aspects of the right 

to morphological freedom. The article presents the concept of morphological 

freedom; the problem of absence of the legal basis for the realization of the 

right to morphological freedom. Amendments for the Constitution of the 

Republic of Armenia are proposed.  

Keywords: morphological freedom, somatic rights, body modification, 

humanism, plastic surgery.  

 

The fundamental idea and foundation of jurisprudence is the theory of 

human rights. Lawyers of all times have tried to give an answer to what this 

right is and to whom it belongs. The historical global development of society 

reflected the essence of law and the place of law in the context of specific 

periodization and typologies of states. There were times when human rights 

were not as much discussed as the institution of human rights itself was 

unformed and unrecognized. Legal science knows the classification of human 

rights by three generations. The first generation of human rights includes 

personal and political rights, the second generation of human rights includes 

socio-economic and cultural rights, and the third generation of human rights is 

collective rights. However, for the legal consciousness of a person of the 

twenty-first century, this classification of human rights is not exhaustive. The 

relative fourth generation of human rights is somatic or personal rights. 

Against the background of scientific and technological progress, it becomes 

easy to manipulate the bodily substance of man. And the question arose of 

what is the legal status of the human body and what rights does a person have 

in relation to his body during life and after death.  

2 0 1 9   № 2  
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And what definition of somatic human rights is proposed by most legal 

scholars? Somatic rights are the human rights to control one’s body and one’s 

life [1]. The word somatic itself comes from the Greek word «soma» and means 

body. The question of the legal regime of the human body is considered in 

several ways.  

It is proposed to classify legal questions about the body, organs and 

tissues of a person into the following groups:  

1. Questions about the legal regime of the human body as a whole during his 

life and after his death. 

2. Legal problems about the physical separation of individual parts (organs 

and tissues) from the body of a living person. 

3. The legal status of artificial organs (and other parts) implanted in the 

human body. 

4. The question of recognition and guaranteeing the right to morphological 

freedom. 

The concept of somatic human rights in our time is more than topical, 

since without somatic rights the legal status of a modern person is not full, 

actually, there is an expansion of human abilities to manage his body as an 

object of property [2]. The complexity of this concept lies in the fact that it is 

considered not only from the standpoint of law, but also from the point of 

view of morality, religion, bioethics and security. For example, the realization 

of the right to reproductive human cloning will arise organisms other than 

humans being should be (the fears of the “Frankenstein factor” are obvious) 

and legalizing the right to engage in prostitution will grossly violated the 

moral and spiritual well-being of society and Christian prohibitions against 

fornication. The essence of social threats is the fear of the emergence and 

recognition of such subcultures that will depart from human natural 

phenomena. Such situations threaten the existence of all humanity.  

So, within the framework of international law there are many 

international treaties and declarations that establish basic legal regulations for 

somatic rights. The Universal Declaration on the Human Genome and Human 

Rights (adopted on November 11, 1997) proclaimed the human genome as the 

basis for the initial community of all members of the human race, as well as 

the basis for their inherent dignity and diversity [3]. The Universal Declaration 

on Bioethics and Human Rights (adopted on October 19, 2005) enshrined a 

provision for the protection of future generations, according to which states 

should pay due attention to the impact of life sciences on future generations, 
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including their genetic characteristics [4]. The purpose of those declarations 

was to draw the attention of states to the most important factor in the 

existence of humanity - the gene pool. This legal norm has served as the basis 

for many states in the matter of revising their national legislation on genetic 

safety. However, the adoption of such declarations, as well as the signing and 

ratification of the Convention on Human Rights and Biomedicine are not 

sufficient to form a stable and proper legal framework for somatic rights. 

Somatic rights need to determine their rightful place both in the human rights 

system and in the RA national law system.  

As mentioned above, somatic rights do not have a specific place in the 

human rights system. And this was the reason that many somatic rights, which 

should be reflected in positive law, remained only theoretical issues that were 

not regulated by national legislation.  

In 1993, the English philosopher and supporter of transhumanism, Max 

More, announced his sensational idea. His idea concerned the relationship of a 

person with himself and his body. Max More created a completely new 

understanding of the human body and its relationship to it. Moore called the 

idea “morphological freedom” (hence the right to morphological freedom). 

According to M. Morе, morphological freedom is nothing other than the right 

or the ability to change one’s body through such technologies as surgery, 

genetic engineering, nanotechnology and consciousness loading [5]. Later, his 

follower Anders Sandberg defined the term “morphological freedom’’ as “the 

expansion of human rights to his own body and also the right to change his 

body voluntarily” [6]. The right to own your body is a natural human right. 

The right to change one’s body is controversial. Biological and physical 

changes in the body that violate the existing structure of the body through 

surgical, genetic, plastic, and biological correction are called body 

modification. Body modification is the core of the right to morphological 

freedom. Carrico Dale spoke about this that morphological freedom is a 

discourse about peoples' right to leave unchanged or modify their own body 

[7].  

So, what is the necessity of discussing such a modern right as the right to 

morphological freedom? In the modern world, plastic surgery statistics is high. 

Many people turn to plastic surgery. According to the indicators of the 

International Society of Aesthetic Plastic Surgery, such countries as the USA, 

China, Russia and others lead in the number of plastic surgeries [8]. Within the 

framework of this statistics, the number of aesthetic plastic surgeries is leading. 
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Plastic surgery is one of the main and widely used methods of body 

modification. It is of two types: reconstructive plastic surgery and aesthetic 

plastic surgery. During reconstruction plastic surgery defects and deformities 

of human organs and tissues are removing and their functions are restoring. 

During aesthetic plastic surgery the aim is only to improve the appearance. 

Reconstructive plastic surgery has received a positive assessment from both the 

scientific world and the clergy on the basis that its main goal is to remove the 

deformation of an organ or tissue and bring it to normal functioning.               

A controversial issue is aesthetic plastic surgery. Although the Bible does not 

contain specific Christian norms on aesthetic plastic surgery, an analysis of the 

basic Christian ideas allow us to discover the attitude of the Christian religion 

to this type of medicine. The Bible scripture says: “Do you not know that your 

body is the essence of the temple of the Holy Spirit living in you, which you 

have from God and you are not your own?” (1 Cor. 6:19) [9]. The same message 

says: “If anyone destroys the temple of God, God will punish him: for the 

temple of God is holy; and this temple is you” (1 Cor. 3:17) [10]. Accordingly, 

from the point of view of Christianity, the body of man is the temple of God 

which belongs to God. Changes in one’s own body are unnatural phenomenan 

and there is always the risk of side effects, both physical and psychological. 

However, even such a condemnation from the moral and spiritual world does 

not stop people from turning to plastic surgery.  

Article 18 of the Constitution of the Republic of Armenia (with changes 

amended on December 6, 2015) recognizes the exclusive mission of the 

Armenian Apostolic Holy Church as a national church in the spiritual life of 

the Armenian people. Of course Armenia is a secular state, however, we 

believe that this provision of the Constitution of the RA allows for taking 

Christian norms into account. We consider it important to envisage some 

restrictions on the right to the morphological freedom of the individual due to 

their incompatibility with moral and ethical norms. In particular, to prohibit 

the implementation of certain types of modification of the human body, which 

actually lead to the disfigurement of the natural body shape. Legal prohibitions 

and permissions regarding the right to morphological freedom must be 

provided at the level of the law. 

As mentioned above, in the framework of the internal and external 

modification of the human body, plastic surgery is central, but this is not the 

only way to modify the body. Such types as tunnels, tattoos, scarification, neck 

stretching, artificial skull deformation, hanging, piercing and so on are known 
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and widely applicable. The names of people are known, they changed their 

body beyond recognition and moved away from the natural form of the human 

body. These are: Rick Genest (Canadian model from Montreal, better known 

as "Zombie Guy" due to the modification of his body), Dennis Avner - 

(American programmer, better known as "Man-Cat" through numerous plastic 

operations turned his face like a cat .), Pete Burns, Vladimir Franz, Julia Gnuse, 

Cindy Jackson, Enigma, Eric Sprague and many other people who have 

changed their body beyond recognition through plastic surgery and other body 

modification methods. Obviously, the list of people who have modified their 

bodies and changed their bodies beyond recognition is not so small.  

However, the ethical-moral and legal issue of the right to morphological 

freedom or the right to change one’s body also remains unresolved. Certainly 

we can replace the passports of people who have modified their body and face, 

but legal platform is necessary for the operation of such a legal regime in 

relation to such persons. It is necessary to establish specific legal regulations in 

the sphere of morphological freedom, to establish the procedure and 

conditions for the realization of the right to morphological freedom as well as 

to establish restrictions on this right. In particular, to restrict the right to 

morphological freedom in the event that a person subjects his body to such a 

modification that changes the natural image of a person.  

Morphological freedom, as already noted, also includes the right to leave 

your body unchanged during life and after death. It may seem that such a right 

should not cause disputes and judicial precedents, but on the example of one of 

the latest judicial precedents of the British court we will try to present a 

discussion about the content of the right to morphological freedom. In 

November 2016 a 14-year-old British girl, who was ill with an incurable form 

of cancer, filed a lawsuit challenging her right to control her body. The girl 

demanded that the court adopt a judicial act allowing after her death to carry 

out a cryogenic freezing of her body in order to prolong her life and revitalize 

her body in the future. The question of defrosting the human body and its 

revitalization remains unsolved at the moment, however, such a freezing of 

the body is now possible. Referring to the girl’s desire to dispose of her body in 

this way the judge decided to satisfy her claim, in effect recognizing the right 

to dispose of her own body. This precedent is relevant, since the right to leave 

her body unchanged (in this case the girl’s desire was to leave her body 

unchanged through cryogenic freezing) is one of the elements included in the 

idea of morphological freedom.  
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A controversial question is whether it is possible to include the right to 

change sex in the content of the right to morphological freedom. Indeed, the 

right to change sex is nothing more than a change in the body through medical 

intervention. There is the judicial precedent of the European Court of Human 

Rights of March 25, 1992 (B. v. France) on the right to change sex, according 

to which the state should not infringe the rights of persons who have changed 

their gender. In particular, to refuse them to make changes in certificates, 

passports and other documents, which indicate the person’s gender. This 

precedent reflects the attitude of the European Court of Human Rights to the 

right to change sex. It turns out that the right to change the sex does not 

contradict the European Convention on Human Rights (adopted on November 

4, 1950). But, on the other hand, such a decision of the European Court of 

Human Rights is aimed only at banning discrimination. The European 

Convention on Human Rights does not contain such a right as the right to 

change sex or the right to morphological freedom. It should also be noted that 

the Declaration on Sexual Orientation and Gender Identity on December 18, 

2008, which was signed by 96 member states of the United Nations, enshrined 

the principle of non-discrimination and the idea that human rights apply 

equally to every person, regardless of sexual orientation or gender identity. 

This declaration did not secure such a right as “the right to morphological 

freedom” or “the right to change sex”. The declaration only indicated that 

persons who modified their bodies should not be discriminated. Accordingly, 

in international law such a right has not yet been formed and it acts in the 

form of a philosophical concept.  

We consider it important to mention that body modifications and plastic 

surgery are allowed in the law as a method of criminal procedure protection. 

For example, according to Article 9810 of the Criminal Procedure Code of the 

Republic of Armenia, persons participating in criminal proceedings or persons 

reporting a crime have the right to change their appearance, including the 

right to resort to plastic surgery. That is, in the criminal procedure law of the 

Republic of Armenia morphological freedom is perceived as a criminal 

procedural remedy.  

Thus, based on the above, we propose in the chapter on Fundamental 

Rights and Freedoms of a Person and Citizen of the RA Constitution to provide 

for the following provision:  

1. Everyone has the right to morphological freedom. 
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  2. The right to morphological freedom may be limited only by law for 

the purpose of state security, preventing or solving crimes, protecting public 

order, health and morals, or the fundamental rights and freedoms of others».  

 

ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 

Ներսեսյան Ի. Ն. 

 

Սույն հոդվածում դիտարկվել է մորֆոլոգիական ազատության 

իրավունքի տեսությունը, դրա բարոյաէթիկական տեսանկյունը: 

Հոդվածում մատնանշվել է նշված իրավունքի ոլորտում առկա 

իրավակարգավորումների բացակայությունը և դրանց առկայության 

անհրաժեշտությունը: Հեղինակի կողմից ներկայացվել են 

համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու 

առաջարկներ:   

Բանալի բառեր. մորֆոլոգիական ազատություն, սոմատիկ 

իրավունքներ, մարմնի մոդիֆիկացիա, պլաստիկ վիրաբուժություն: 

 

ВОПРОС О ПРИЗНАНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРАВА НА 

МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СВОБОДУ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

Нерсесян И. Н. 

 

В статье рассмотрены теоретические и морально-этические аспекты 

права на морфологическую свободу. В данной статье рассмотрена 

концепция о морфологической свободе. Представлена проблема 

отсутствия правовой базы для реализации такого права. Автором 

представлены определенные предложения по внесению изменений в 

Конституцию РА.  

Ключевые слова: морфологическая свобода, соматические права, 

модификация тела, трансгуманизм, пластическая хирургия.  
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 349.2                                                                                                   ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԴԻՄԱՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՁԵՎԵՐ 

Կարախանյան Ա. Ա., Ղազարյան Ք. Ս. 

 

Սույն հոդվածը վերաբերում է աշխատանքի դիմաց տրվող 

վարձատրության այլ ձևերի: Մասնավորապես ներկայացվել են 

վարձարության այլ ձևերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսական և 

գործնական պատկերացումները, որոնք քննարկվել են ինչպես 

միջազգային հարթակում, այնպես էլ ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրության տեսանկյունից: Հոդվածում փորձ է կատարվել վեր 

հանելու ոլորտը կարգավորող իրավանորմերի հիմնական 

թերություններն ու բացթողումները: Այս կապակցությամբ կատարվել են 

համապատասխան առաջարկություններ, որոնք կարող են նպաստել 

օրենսդրությունում առկա հիմնախնդիրների լուծմանը և վերջինիս 

բարելավմանը: Հոդվածը գրելիս հիմք է ընդունվել նաև ՀՀ 

Աշխատանքային օրենսգրքի նոր նախագիծը: 

Բանալի բառեր. աշխատանք, աշխատավարձ, վարձատրության այլ 

ձևեր, աշխատաժամանակ, համատեղություն, արտաժամյա աշխա-

տանք, գիշերային աշխատանք, երաշխիք, փոխհատուցում: 

 

Աշխատանքային հարաբերությունների բնորոշ հատկանիշներց 

մեկը դրանց պարտադիր հատուցելի բնույթն է: Ըստ այդմ՝ 

աշխատանքային պարտականությունները կատարելու դիմաց 

աշխատողին տրվող հատուցումը կոչվում է աշխատավարձ: Սակայն 

վարձատրության ավանդական ձև համարվող աշխատավարձից բացի, 

գոյություն ունեն հատուցման այլ ձևեր ևս:  

Միջազգային հարթակում տարբերվել են վարձատրության այլ 

ձևերի 2 հիմնական տեսակներ՝  երաշխիքային վճարումներ և 

անուղղակի վճարումներ ըստ այն համակարգի, որն առկա է 

շահույթների բաշխման մեջ: Վերջիններս աշխատավարձ չէին 

համարվում, մինչդեռ փոխհատուցումային վճարումներն ընդգրկված 

2 0 1 9   № 2  
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էին աշխատավարձի  կառուցվածքում, ինչը հարց էր     առաջացնում այդ 

վճարումների ցանկը երաշխիքային  վճարումներից սահմանազատելիս, 

որոնք նույնպես խրախուսման առանձնահատուկ ձև էին համարվում: 

Ուստի պատմականորեն դրանք կա՛մ մտնում էին, կա՛մ չէին մտնում  

աշխատավարձի կառուցվածքի մեջ: Երաշխիքային և փոխհա-

տուցումային վճարումների միջև առաջին ճիշտ և հստակ 

տարանջատումը տրվել է ռուս նշանավոր իրավաբան և գիտնական Ն.Գ. 

Ալեքսանդրովի կողմից: Իրենց հերթին Ա. Դ. Զայկինը և Ս. Ի. Շկուրկոն 

ձևակերպեցին մի կողմից՝ աշխատավարձին, մյուս կողմից 

երաշխիքային և փոխհատուցումային վճարներին բնորոշ չափանիշներ: 

Նրանց կարծիքով երաշխիքային և փոխհատուցումային վճարները 

տարբերվում էին աշխատավարձից իրենց նպատակային 

նշանակությամբ, ստացման իրավական հիմքերով, չափերի 

սահմանումներով: Հեղինակների կողմից ձեռնարկվեցին փորձեր՝ 

գտնելու նոր չափորոշիչներ՝ սահմանազատելու աշխատավարձը 

վարձատրության այլ ձևերից: Օրինակ՝ Ա. Ա. Ֆատուևը այդպիսի 

չափանիշ է համարել աշխատանքի արդյունավետության հետ ունեցած 

կապը և այն վճարումները, որոնց չափերը պայմանավորված են 

հիմնականում ուրիշ գործոններով, չեն կարող կապ ունենալ 

աշխատավարձի հետ [17]:  

ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությունում վարձատրության այլ 

ձևերը կամ դրանց հավասարեցված տեսակները սահմանված են  ՀՀ 

Ֆինանսների, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարաների ու 

Պետական եկամուտների կոմիտեի՝ «Աշխատավարձի և դրան 

հավասարեցված այլ վճարումների ցանկը սահմանելու մասին» 

համատեղ հրամանով [7], իսկ վերջիններիս հետ կապված 

կարգավորումները տեղ են գտել հիմնականում ՀՀ Աշխատանքային 

օրենսգրքում (այսուհետ՝ ԱՕ):  

Մինչև օրենսդրական բարեփոխումները, ի տարբերություն ՀՀ 

աշխատաշուկայում գործնականում կիրառվող վարձատրության արդի 

ձևերի, մի շարք իրավադրույթներ շատ ավելի լավ էին կարգավորված 

նույնիսկ ՀՍՍՀ ԱՕ-ով: Օրինակ՝ աշխատողի մեղքով խոտան 

արտադրանքի դեպքում աշխատանքը վարձատրվում էր նվազեցված 

չափով՝ կախված արտադրանքի պիտանիության աստիճանից [3, 5], 

մինչդեռ գործող օրենսգիրքն այս պարագայում վարձատրություն 

ընդհանրապես չի նախատեսում, քանի որ չի սահմանվում նաև 

մասնակի խոտանի և լրիվ խոտանի տարբերակումը [4]: ՀՀ ԱՕ-ի նոր 
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նախագծում ևս առկա են առանցքային թերացումներ, մասնավորապես 

արտաժամյա, գիշերային, ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր և 

առանձնապես վնասակար աշխատանքների համար հավելումների 

նվազագույն շեմի վերացումն ու հավելումների չափերի սահմանումը 

կողմերին վերապահելը [18, 19]: Աշխատանքային հարաբերությունների 

իմպերատիվ իրավակարգավորման տեսանկյունից առավել 

նպատակահարմար է աշխատանքի վարձատրության նվազագույն շեմի 

սահմանումն ու պահպանությունն իրավական ակտով, քանի որ 

հարաբերությունների դիսպոզիտիվ իրավակարագավորումը կարող է 

կամայականությունների տեղիք տալ, բացի այդ, իմպերատիվ 

իրավակարգավորումն առավել կոնկրետ և հասցեական է՝ 

համապատասխան իրավական հետևանքների առաջացման և դրանց 

իրավակարգավորման մեխանիզմներով: ՀՀ ԱՕ նոր նախագծով 

նախատեսվող կարևոր փոփոխություններից կարելի է առանձնացնել 

նաև այն, որ օրենսգրքի 144-րդ հոդվածը լրացվելու է հետևյալ 

բովանդակությամբ. արտաժամյա աշխատանք կարող է կատարվել 

կողմերի համաձայնությամբ կամ սույն օրենսգրքի 145-րդ հոդվածով 

սահմանված դեպքերում՝ գործատուի պահանջով [20, 21]: Գործող 

օրենսդրությունում սահմանվում է, որ գործատուն կարող է աշխատողին 

ներգրավել արտաժամյա աշխատանքների միայն սույն օրենսգրքի     

145-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում [4]: Տարբերությունն 

ակնհայտ է, քանի որ, ի տարբերություն գործող օրենսգրքի, նախագծի 

22-րդ հոդվածի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ արտաժամյա 

աշխատանք կարող է սահմանվել նաև այլ դեպքերում, 145-րդ հոդվածով 

նախատեսված դեպքերից բացի, ընդ որում՝ կողմերի համաձայնությամբ: 

Ինչպես հայտնի է, հանգստյան և ոչ աշխատանքային՝ տոնական ու 

հիշատակի օրերին աշխատողներին աշխատանքներում ներգրավելն 

արգելվում է: Այս կանոնից բացառությունը թույլատրելի է այն 

աշխատանքների դեպքում, որոնց դադարեցումն անհնար է՝ կապված 

արտադրության տեխնիկական պատճառների հետ, կամ որոնք 

անհրաժեշտ են բնակչության սպասարկման, ինչպես նաև 

անհետաձգելի նորոգման, բեռնման կամ բեռնաթափման աշխատանք-

ների կատարման հետ [4]: Վերը նշված փոփոխությունը կարելի է 

նախատեսել նաև այս դեպքում, քանի որ իրականում կարող են լինել 

նաև այլ անհետաձգելի բնույթի աշխատանքներ, որոնց կատարումը 

կապված լինի պաշտպանական կամ մարտական ծառայության 

հրատապ գործողությունների իրականացմանն օժանդակելու և այլ 
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անհրաժեշտ իրավիճակների հետ, երբ անխուսափելիորեն առաջանա 

հանգստյան կամ ոչ աշխատանքային օրերին առանձին աշխատողների 

աշխատանքի ներգրավելու անհրաժեշտություն, ինչպես, օրինակ, 

սահմանվում է Ռուսաստանի Դաշնության ԱՕ-ում [8]: Այս տեսակետն 

արտահայտել է նաև հայ իրավաբան-գիտնական Գ. Պետրոսյանը [16]: 

Կան մի շարք այլ հիմնախնդիրներ ևս, մասնավորապես՝ 

1. ՀՀ ԱՕ-ի՝ արտաժամյա աշխատանքը սահմանող 144-րդ հոդվածն 

ուղղված է միայն կոնկրետ հարաբերությունների ծագման դեպքում՝ 

կապված աշխատաժամանակի, աշխատանքի ռեժիմի 

փոփոխության հետ, արտաժամյա աշխատանքի ծագմանը, ինչից 

պարզ չէ արտաժամյա աշխատանքի բովանդակությունը և 

հատկապես հասկացությունը: Բացի այդ, հոդվածի առաջին մասը, 

որտեղ թվարկվում են արտաժամյա աշխատանքի դեպքերը, չի 

համապատասխանում դրա վերնագրի բովանդակությանը, այն է՝ 

«Արտաժամյա աշխատանքի սահմանափակումները» [4]: Ուստի 

նախ՝ անհրաժեշտ է սահմանել արտաժամյա աշխատանքի 

հասկացությունը, որից հետո թվարկել վերջինիս 

սահմանափակումները՝ հոդվածը վերնագրելով «Արտաժամյա 

աշխատանքի հասկացությունը և սահմանափակումները»:  

2. Ի տարբերություն մի շարք երկրների աշխատանքային 

օրենսդրությունների (ՌԴ, Թուրքմենստան, Բելառուս, 

Ղազախստան, Տաջիկստան), որոնցում նախատեսվում են 

աշխատողի համաձայնությամբ  արտաժամյա աշխատանքի 

հատուցումը նաև հանգստի հավելյալ ժամանակի տրամադրմամբ, 

որը չի կարող պակաս լինել արտաժամյա աշխատած ժամերից       

[8-12], ՀՀ ԱՕ-ում արտաժամյա աշխատանքի հատուցման համար 

նախատեսում  է  միայն  184-րդ  հոդվածով  նախատեսված  

վարձատրությունը [4]: Մեր օրենսդրությունում ևս կարելի է 

ընդգրկել արտաժամյա աշխատանքի հատուցման վերը նշված 

տարբերակը:  

3. Արտաժամյա աշխատանքի վարձատրությունը վերաբերում է 

օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի առաջին մասում թվարկված դեպքերին: 

Սակայն դրանց անդրադառնալուց և արտաժամյա աշխատանքի 

սահմանափակումները թվարկելուց հետո բախվում ենք այն պարզ 

ճշմարտությանը, որ ուղղակի հնարավոր չէ պատկերացնել 

համատեղությամբ աշխատողներին արտաժամյա աշխատանքում 

նրագրավելու և նրանց վարձատրելու գործընթացը: Բացի այդ, ՀՀ 
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ԱՕ-ում որևէ կարգավորում նախատեսված չէ համատեղությամբ 

աշխատողներին ոչ աշխատանքային կամ հանգստյան օրերին 

աշխատանքի ներգրավելու մասին: Եթե ներքին համատեղության 

դեպքում աշխատողը միևնույն գործատուի հետ է կարգավորում իր 

աշխատանքային հարաբերությունները, ապա արտաքին 

համատեղության դեպքում վերոնշյալ հարցը հստակ կարգավորման 

կարիք ունի: Կարելի է սահմանել, որ համատեղությամբ աշխատող 

անձը կարող է ոչ աշխատանքային կամ հանգստյան օրը 

ներգրավվել աշխատանքի միայն այն դեպքում, երբ տվյալ օրվա 

ընթացքում ազատված է իր հիմնական աշխատավայրի 

աշխատանքային պարտականությունների կատարումից:  

4. ՀՀ ԱՕ-ն, թեև խիստ սահմանափակ շրջանակով, այնուամենայնիվ 

նախատեսում է գիշերային աշխատանքի սահմանափակման 

դեպքերը: Սակայն օրենսգրքում «Գիշերային աշխատանքի 

սահմանափակումները»  վերտառությամբ հոդված, որպես 

այդպիսին, առկա չէ: Դրանց մասին սահմանվում է 148-րդ 

հոդվածում, որը վերնագրված է «Աշխատանքը գիշերային 

ժամանակ» և նախատեսում է գիշերային աշխատանքի 

հասկացությունը [4]: ՀՍՍՀ ԱՕ-ում գիշերային աշխատանքի 

հասկացությունը և գիշերային աշխատանքի ներգրավման 

սահմանափակումները տրված էին առանձին հոդվածներով, որն 

ավելի նպատակահարմար և պարզաբանված տարբերակ է [5]: 

5. ՀՀ ԱՕ-ից բխում էր, որ գիշերային աշխատանքի տևողությունը 

կրճատվում էր մեկ ժամով [3]: Գործող օրենսգիրքը, սակայն, նման 

կարգավորում այլևս չի նախատեսում, որը կարելի է համարել 

յուրաքանչյուր աշխատողի համար աշխատանքի արդարացի 

պայմանների իրավունքի ապահովման սկզբունքի խախտում, քանի 

որ, կարծում ենք, գիշերային աշխատանքը կարող է ընկալվել  

ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից առավել մեծ ջանքեր պահանջող 

աշխատանք, ինչը, սակայն, պայմանավորված է կատարվող աշխա-

տանքի բնույթով, ինչն էլ հիմնավորապես հաշվի է առնվել  

ուսումնասիրված երկրների (ՌԴ, Թուրքմենստան, Մոլդովա, 

Ուկրաինա) ներպետական իրավական ակտերում՝ գիշերային 

աշխատաժամանակի տևողությունը առնվազն մեկ ժամով 

կրճատելու օրենսդրի ողջամիտ որոշմամբ [8, 9, 13, 14]:  

6. Գիշերային աշխատանքը, ինչպես աշխատանքի նորմալ 

պայմաններից տարբերվող մյուս աշխատանքները, ունի իրեն 
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բնորոշ վարձատրության կարգ [4]: Սակայն, ՀՀ օրենսդրությամբ, 

գիշերային աշխատանքի վարձատրության վերաբերյալ առկա 

կարգավորումը բավականին թերի է, քանի որ անհրաժեշտ է բացի 

օրենսգրքում նվազագույն չափ սահմանելուց, առանձին օրենքով 

կամ այլ իրավական ակտով սահմանել նաև առանձին 

կատեգորիայի անձանց ցանկ, որոնց համար կնախատեսվեն 

գիշերային աշխատանքի վարձատրության ավելի բարձր չափեր՝ 

ըստ կատարված աշխատանքի առանձնահատկությունների: Որպես 

օրինակ կարող է ծառայել ՌԴ Կառավարության «Գիշերային 

աշխատանքի ավելացված վարձատրության նվազագույն չափերի 

մասին» 2008թ. հուլիսի 22-ի  N 544 որոշումը [15]: 

Ինչ վերաբերում է երաշխիքներին և փոխհատուցումներին, ապա 

ՀՀ ԱՕ-ում համապատասխան գլուխն ունի «Երաշխիքներ և 

հատուցումներ» վերտառությունը: Օրենսգրքում սահմանված չեն 

«երաշխիք» և «հատուցում» հասկացությունները, ինչը բավականին 

դժվարըմբռնելի է դարձնում դրանք կարգավորող հոդվածների 

բովանդակությունը: Հոդվածներում թե՛ երաշխիքները, թե՛ 

հատուցումները օգտագործվում են տարբեր իմաստներով: Այդ 

պատճառով դրանք շփոթելը բավականին հեշտ է դառնում, ուստի 

անհրաժեշտ է հոդվածները խմբավորել՝ ըստ պատկանելության: 

Մասնագիտական գրականության մեջ կիրառվում է ոչ թե «հատուցում», 

այլ «փոխհատուցում» եզրույթը, որը սահմանված է որպես աշխատողին 

իր կատարած աշխատանքի կամ նրա կողմից հաստատապես 

կատարվելիք այն ծախսերի հատուցում (վերականգնում), որոնք նրան 

անհրաժեշտ են եղել կամ պետք է լինեն իր աշխատանքային 

պարտականությունները պատշաճ կատարելու համար [16]: Բացի այդ, 

ըստ բառարանային վերլուծության՝ հատուցել նշանակում է վճարել, 

հաշիվ մաքրել, իսկ փոխհատուցել՝ կատարված ծախսը փակել, 

փոխհատույց լինել [22]: Այս պարագայում ճիշտ կլինի ՀՀ ԱՕ-ում ևս 

«հատուցումներ»-ը փոխարինել «փոխհատուցումներ» հասկացությամբ: 

Անհրաժեշտ է նաև անդրադառնալ սույն ոլորտը կարգավորող 

հետևյալ նորմատիվ-իրավական ակտին՝ «Աշխատանքի վարձատրու-

թյան մասին» ՀՀ օրենքին, որը, սակայն, 2010թ. օգոստոսի 7-ից ճանաչվել 

է ուժը կորցրած: Վերջինս սահմանում էր, որ աշխատանքի  

վարձատրությունը գործատուների կողմից աշխատողներին նրանց 

կողմից կատարած աշխատանքի դիմաց դրամական կամ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված այլ ձևերով կատարվող վճարումն է: 
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Այսինքն՝ որպես վարձատրության այլ ձև՝ այստեղ խոսքը գնում է 

վճարամիջոցի մասին: Աշխատանքի վարձատրության մի մասը, բայց ոչ 

ավելի, քան տարիֆային աշխատավարձի (պաշտոնային դրույքաչափի) 

20 տոկոսը, աշխատողի գրավոր համաձայնությամբ, կարող էր վճարվել 

գործատուի սեփական արտադրանքով՝ դրանց բացթողման գներով: Այս 

պարագայում աշխատողի գրավոր համաձայնությունը նախատեսելը 

կարևոր դեր էր խաղում աշխատողների իրավունքների պաշտպա-

նության համար [6]: Ներկայումս ՀՀ-ում աշխատավարձի միակ ձևը 

համարվում է փողով (դրամով) վճարումը՝ ըստ ԱՕ 192-րդ հոդվածի [4]:  

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ աշխատավարձի մի մասը 

բնեղենով վճարելը թույլատրվում է «Աշխատավարձի պաշտպանության 

մասին» Կոնվենցիայով, որը ՀՀ կողմից վավերացվել է 2004թ. 

հոկտեմբերի 25-ին [1]: Հետևաբար առաջանում է հակասություն, իսկ ՀՀ 

Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՀՀ վավերացրած 

միջազգային պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության 

դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը [2], 

ուստի ՀՀ ԱՕ 192-րդ հոդվածը վերանայման կարիք ունի:  

Եզրահանգում: Կատարված հետազոտությունն ու իրավահամեմա-

տությունը ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային իրավական 

նորմերի միջև օբյեկտիվ հնարավորություն են ստեղծում հանգելու այն 

եզրակացության, որ ՀՀ ԱՕ-ում ուսումնասիրվող հարցերի վերաբերյալ 

կան մի շարք բացեր և թերություններ, որոնք անհասկանալի 

պատճառներով ժամանակի ընթացքում այդպես էլ չեն շտկվել և լրացվել: 

Թեև ՀՀ կառավարության կողմից 2018թ.-ի հուլիսից առկա է «ՀՀ 

Աշխատանքային օրենսգրում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ ՀՀ 

կառավարության առաջարկության մասին» վերտառությամբ որոշման 

նախագիծ, սակայն այստեղ էլ որևէ անդրադարձ չկա վերը թվարկված 

օրենսդրական հիմնախնդիրներին [23]:   

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Караханян А. А., Казарян К. С. 

 

Статья относится к альтернативным видам оплаты труда. В 

частности, были представлены существующие теоретические и 

практические понимания таких форм оплаты труда, которые обсуждались 

как на международном уровне, так и с точки зрения трудового 
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законодательства РА. В статье сделана попытка выявить недостатки и 

пробелы в области правового регулирования. Для этого были сделаны 

соответствующие рекомендации, которые могут помочь решить проблемы 

в законодательстве и улучшить его. При написании статьи учитывался и 

новый проект Трудового кодекса РА. 

Ключевые слова: труд, оплата, другая форма оплаты, рабочее время, 

совместительство, сверхурочная работа, ночная работа, гарантия, 

компенсация. 

 

ALTERNATIVE WAYS OF THE REMUNERATION FOR WORK DONE 

Karakhanyan A. A., Ghazaryan Cr. S. 

 

The article refers to alternative ways of the remuneration for work done. 

Particularly, existing theoretical and practical perceptions of other forms of 

remuneration have been presented that have been discussed both 

internationally and from the point of RA labor legislation. The article tries to 

reveal the major disadvantages and shortcomings of the sector regulating rules. 

In this sense proper suggestions have been made, which can contribute to 

solving the problems in the legislation and improving it. While writing the 

article the new draft of the RA Labor Code was also taken into consideration. 

Keywords: work, salary, alternative way of the remuneration, working 

time, combined work, overtime work, night work, guarantee, compensation. 
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ՀՏԴ 316.3                                                                                                    ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Ջիջյան Ա. Ռ. 

 

Հոդվածում վերլուծաբար ներկայացվել է «սոցիալական 

աշխատանք» ինստիտուտի նպաստարար դերը հետխորհրդային 

հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ձևավորման 

գործընթացում: Սոցիալական աշխատանքի, սոցիալական 

ծառայության, սոցիալական վարչարարության գործընթացների 

դիտարկումը փոխլրացչականության սկզբունքով հնարավորություն է 

ստեղծում առավել բազմակողմանի իրականացնել խորհրդառուների 

կարիքների բացահայտումն ու ադեկվատ աջակցությունը:  

Բանալի բառեր. սոցիալական աշխատանք, հասարակական 

կազմակերպություններ, քաղաքացիական հասարակություն, 

սոցիալական կանխատեսելիություն, կարիքավորություն, հոգևոր-

քաղաքակրթական զարգացում:  

 

 Նախաբան: Սոցիալական աշխատանքը՝ որպես մասնագիտական 

գործունեություն, առաջացել, ձևավորվել և զարգացել է «մարդը-

սոցիալականորեն նշանակալի միջավայր» համակարգում 

հարաբերությունների, փոխազդեցությունների բարելավման և «հմուտ 

միջամտության» շնորհիվ նրանց փոխակերպման և զարգացման 

գործընթացի խթանմանը նպաստելու նպատակով [1]:  

Սոցիալական աշխատանքն ուղղված է խոցելի՝ սոցիալական 

կյանքում իրենց լիարժեք մասնակցային ակտիվությունը կորցրած ու  

տարանջատված անձանց, խմբերի կարիքային հիմնախնդիրների 

լուծման աջակցությանը և հասարակական կյանքում նրանց վերստին 

ներգրավմանը: Սոցիալական աշխատանքը գոյության է կոչված 

հասարակության կյանքում բարեկարգության հաստատման կարիքով և 
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դիտավորությամբ [2]: Մարդկային համակեցության բարեկարգությանը 

նպատակամետ՝ վերջին տարիներին Հայաստանում ևս գիտական 

ընկերակցությունն ու նաև միջազգային, տեղական տարբեր 

կառույցներն իրականացրել են քաղաքացիական հասարակության՝ իր 

սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, ազգային և այլ 

առանձնահատկություններով հանդերձ, կայացման գործընթացի մի 

շարք ուսումնասիրություններ: Ուսումնասիրվել են քաղաքացիական 

հասարակության և ազգային անվտանգության փոխհարաբերությունն ու 

փոխկապվածությունը [3], վերլուծվել են հայաստանյան 

քաղաքացիական հասարակության կայացման և պետական 

քաղաքականության մշակման մեջ ընդգրկվածության գործընթացում 

առկա օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ խոչընդոտները [4, 5], բացահայտվել 

հասարակական կազմակերպությունների՝ որպես քաղաքացիական 

հասարակության նշանակալի բաղադրատարրի, զարգացման 

հեռանկարներն ու ռիսկերը [6], վերլուծվել քաղաքացիական 

հասարակության կայացմանը նպաստող և խոչընդոտող գործոնները [7] 

և այլն: Հայաստանում «սոցիալական աշխատանք» տեսագործնական 

գիտության կայացմանն ու կատարելագործմանն ուղենպաստ՝ 

ուսումնասիրվել են տարաբնույթ խոցելի խմբերի կարիքային 

հիմնախնդիրներ և մշակվել հաղթահարման ուղիներ, վերլուծվել 

սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական քաղաքականության 

փոխներհյուսված հարաբերակցությունը, սոցիալական աշխատանքի 

պրակտիկայի տեսական հիմքերը: 

Հիմնական մաս: Հետխորհրդային տարածքում տնտեսական, 

քաղաքական, սոցիալական կյանքում փոփոխությունները հանգեցրին 

անձանց ու խմբերի գիտակցությունում իրենց կենցաղի ու 

գոյապայմանների խնդիրների ճանաչման և լուծման դիտավորության 

ու անելիքի, ապա և՝ արվածի ու սպասելիք արդյունքի խնդրակարգում 

սոցիալական կանխատեսելիության արմատական փլուզմանը և 

անսպասելին ու անորոշը իրենց կյանքում անմիջականորեն ներկա ու 

վերապրման ենթակա տեսանելուն: Առավելապես անկայուն վիճակում 

հայտնվեցին ավանդական սոցիալապես խոցելի խմբերը և այն անձինք, 

ընտանիքները, խմբերն ու համայնքները, որոնք չկարողացան 

ադապտացվել և ադեկվատ արձագանքել տեղի ունեցող 

փոփոխություններին: 

Նորանկախ հայոց պետականությունը սոցիալական կյանքում 

առաջացած երևույթներին իր անպատրաստության և դրանից բխող 
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շփոթվածության պատճառով ընկալում էր որպես բազմաթիվ 

խնդիրների խռնություն, որոնցից ընտրում և իրենց զորունակությանը 

հասանելի «անելիքի» հիմնախնդիր էին դիտում ու լուծման կամ 

կարգավորման պարտականություն հանձնառում ոչ բոլորը, ընդսմին, 

ընտրվածները ոչ իրենց որպիսության բոլոր բաղադրիչներով: 

Պետությունն իրագործում էր սոցիալական կյանքի հիմնախնդիրների 

ընտրողականություն և՛ քանակական, և՛ որակական տեսակետից: Եվ 

անհրաժեշտ օգնությունն էլ իրականացնում էր ոչ թե կարիքին 

ադեկվատության սկզբունքով, այլ՝ որչափ ինքն էր նվազեցմամբ 

սահմանում՝ մեկնարկելով միմիայն «իրեն տնտեսապես 

հարմարության» տեսակետից: Սակայն այս բոլորի մեջ պետության 

ռեսուրսների անբավարարության հետ մեկտեղ՝ նկատելի էր նաև 

բռնություն՝ կարիքի, օգնության ձևի, չափի, եղանակի ըմբռնման, 

սահմանման և փաստարկման մեջ: Երբևէ տեղի չէր ունենում 

կենսական հիմնախնդիրների, կարիքի և օգնության ավելի լայն 

ճանաչում և իր ռեսուրսների անբավարարության պատճառով իր 

կողմից արվողը որպես «պահանջվողից քիչ» ճանաչելու բացահայտ 

խոստովանություն: Այնինչ, այդպիսի խոստովանությունը կնշանակեր 

նաև, որ պետությունը ճանաչում ու սկզբունքորեն հանձն է առնում 

հետագայում իր հաշվետվություններում տնտեսական աճ գրանցելու 

պարագայում՝ իր իսկ կողմից խոստովանված անբավարարն այժմ 

արդեն լրացնելու պարտքն ու պարտականությունը: Այդպիսի 

խոստովանությունը կնշանակեր, որ պետությունը նույնժամ ստանձնում 

է նաև, հետագայում իր կարողությունների առավելության 

պայմաններում՝ սկզբունքորեն որպես «կարիքավորություն» 

բացահայտված ու գնահատված ամենայն այդ իրողություններին 

վերստին անդրադառնալու պարտավորություն և ուրեմն՝ «ըստ կարիքի» 

առաջնորդվող հոգածու աջակցության դիտավորության կատարումի 

իսկույնևեթ ու անընդմեջ և՛ նախաձեռնություն ու 

նախապատրաստություն, և՛ ապագայում իրականացում [2]:  
Պետական կառուցվածքները, որպես իսկ պետական, նույնիսկ 

իրենց կողմից ընտրված խնդիրների բնույթից, բազմազանությունից 

թելադրվող մոտեցումների, գործունեության եղանակների ընդունման և 

իրականացման մեջ նկատել էին տալիս անազատություն: Պետական 

տարբեր ատյաններում անհրաժեշտաբար ծնունդ էր առնում այն 

գիտակցումը, որ նման խնդիրների լուծմամբ կարող են և «թույլատրելի 

է», որ զբաղվեն նաև հասարակական կազմակերպությունները (ՀԿ): 
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Էական է ամրագրել, որ ՀԿ-ները հիմք են հանդիսանում 

քաղաքացիական հասարակության ձևավորման համար: Նորանկախ 

Հայաստանում մարդկանց կյանքին անմիջապես վերաբերող 

կարիքային հիմնախնդիրների հաղթահարմանն աջակցային 

գործունեությամբ զբաղվող ՀԿ-ների գոյության իրավունքը ճանաչում 

գտավ պետական կառույցների կողմից, ինչը և ամրագրվեց 

օրենսդրական ակտերով ու նորմերով: Եվ նկատելի էր, որ ի 

տարբերություն պետական կառույցների, ՀԿ-ներն առավել ազատ էին 

առաջացած խնդիրները վերհանելու, քննելու դիտանկյան, մեթոդների, 

լուծման ուղիների մշակման և գործունեության եղանակների 

ընտրության հարցում:  

Իսկ ի՞նչ է հասկացվում «հասարակական կազմակերպություն» 

ասելով: Անդրադառնալով Հայաստանի Հասարակական 

կազմակերպությունների մասին օրենքին՝ հանդիպում ենք հետևյալ 

սահմանում. «Հասարակական կազմակերպությունը… շահույթ 

ստանալու նպատակ չհետապնդող և ստացված շահույթը 

մասնակիցների միջև չբաշխող (ոչ առևտրային) կազմակերպություն է՝ 

հասարակական միավորման տեսակ, որտեղ իրենց շահերի 

ընդհանրության հիմքի վրա, օրենքով սահմանված կարգով, միավորվել 

են ֆիզիկական անձինք՝ ՀՀ քաղաքացիները, օտարերկրյա 

քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք՝ իրենց ոչ 

կրոնական հոգևոր կամ ոչ նյութական այլ պահանջմունքները 

բավարարելու համար» [9]: Ըստ իս, ՀԿ-ները կամավորության 

հիմունքներով՝ ընդհանուր խնդիրներով, նպատակներով, արժեքներով, 

շահերով ձևավորված անձանց միավորումներ են՝ մարդկային 

ինքնության, համակեցության ու մշակույթի ներկատարելագործվող 

գոյության հոգևոր-քաղաքակրթական, որում և՝ սոցիալական, 

կրթական, առողջապահական և այլ, հոգենպաստ ու կենսանպաստ 

հիմնախնդիրների հաղթահարման իրենց անշահախնդիր ու 

անանձնական սիրո առաքելությունն իրականացնող: 

Հայաստանում իրենց գործունեությունը սկսեցին ծավալել մի շարք 

միջազգային կազմակերպություններ, որոնց հետ մեկտեղ՝ ստեղծվեցին 

ու իրենց յուրատեսակ գործառնություններով կայացան նաև նոր 

հասարակական կազմակերպություններ [8], որոնցում և ներառված էր 

սոցիալական աշխատանք՝ ուղղված անձանց, խմբերի, համայնքների 

տարատեսակ ու բազմաբովանդակ կարիքավորության հաղթահար-

մանը: Բարեգործական հիմունքներով հասարակական 
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կազմակերպությունների առաջացումն ու ծավալումը և հենց 

սոցիալական աշխատանքի կայացումը սկզբունքային ու հիմնարար 

գործոններ են քաղաքացիական հասարակության կայացման և 

ինքնակատարելագործմամբ հանդերձ գործառնության համար: Ինչո՞ւ: 

Այստեղ էական է հայտորոշել՝ վերաիմաստավորմամբ հանդերձ, 

«քաղաքացիական հասարակություն» հասկացությունն ու դրանով 

նշվող մարդկային իրողությունը: Քաղաքացիական հասարակության՝ 

որպես սոցիալական երևույթի, ընկալումն անցել է զարգացման և 

վերափոխման երկար գործընթաց, այդ հարցերին անդրադարձել են 

խոշորագույն փիլիսոփաներ՝ ի դեմս Պլատոնի, Արիստոտելի և 

Ցիցերոնի, Լոկի, Հոբսի և Կանտի, Հեգելի և Մարքսի[10]: Ըստ               

Յու. Իրխինի՝ «քաղաքացիական հասարակությունը» հասկացվում է 

որպես ոչ պետական, սոցիալական, հոգևոր, կրոնական, բարոյական, 

ընտանեկան, ազգային և այլ հարաբերությունների համալիր, անձանց և 

կամավոր հիմունքներով ստեղծված կազմակերպությունների 

ինքնադրսևորման ոլորտ, որը օրենքով պաշտպանված է պետական 

կառույցների անմիջական միջամտությունից [11]: Հայաստանյան 

քաղաքագիտական դիսկուրսում «քաղաքացիական հասարակություն» 

տերմինը սովորաբար օգտագործվում է որպես ընտանիքից, պետական 

կառուցվածքներից և սոցիալական ինստիտուտներից դուրս գտնվող 

ասպարեզ, անհատական կամ կոլեկտիվ հիմունքներով ստեղծված 

կազմակերպությունների և հաստատությունների գործողություններ՝ 

ուղղված հասարակական (հանրային) շահերի պաշտպանությանը [12]: 

Ըստ իս, սակայն, քաղաքացիական հասարակությունը մարդկային 

ինքնությունների ազատակամ հոժարակամությամբ հանձնառյալ 

հավաքական կամոք ամենայն բարյաց իր ձեռքբերումների 

համատեղումով համազոր համակեցություն է՝ պետական ու 

հասարակական իր կառույցներով, մարդասիրությունից բխող 

արդարության՝ երկուստեք խորընթացող ու առավելացող հոգևոր 

զգացմունքներով ու իդեաներով ներկրթվող ու ներկատարելագործվող, 

փոխներգործունորեն հոգեկեցույց ու կենարար, հոգևոր-

քաղաքակրթական բարեկարգության ստեղծարար ու հոգածու 

փոխգործունեություն կենագործող: 

Քաղաքացիական հասարակությունը առաջնահերթորեն հարկ է 

ընկալել որպես քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, իրավական 

և այլ հարաբերությունների սուբյեկտ, որպես այդ հարաբերությունների 

կառուցակարգման նախաձեռնող ու ստեղծող, որն, ըստ էության, 
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ստեղծում է «պետություն» կառույցը, օրենքների համակարգը և, իհարկե, 

նաև հասարակական կազմակերպությունները՝ միշտ ապահովելով այդ 

ամենի շարունակականորեն կատարելագործվող ու զարգացող 

հնարավորությունը և ստեղծարար իր գործունեությամբ առաջարկելով 

տարաբնույթ ծրագրեր՝ ուղղված այդ հարաբերությունների բարեկարգ-

մանը: Անշուշտ, քաղաքացիական հասարակությունը այդ հարաբերութ-

յունների, կառույցների ու կազմակերպությունների ոչ միայն սուբյեկտ, 

այլ նաև օբյեկտ է: Սակայն «քաղաքացիական հասարակությունը» 

պետական և հասարակական կառույցների գործունեությունն ու 

ներգործությունն իր վրա կրող օբյեկտ դառնում է ոչ թե այդ կառույցների 

և օրենքի համակարգի հարկադրյալ բռնությանը լիովին ենթակա 

լինելով, այլ միմիայն ազատակամ հանձնառությամբ ստանձնելով  իր 

իսկ ստեղծած բոլոր այդ կառույցների նկատմամբ և՛ իրավունքներ, և՛ 

պարտականություններ: Դա նշանակում է, որ քաղաքացիական 

հասարակության պարագայում բուն հասարակությունը և 

հասարակության ինքնակազմակերպվածության հնարավորությունները 

չեն սահմանափակվում տվյալ պետական կառուցակարգման 

որպիսությամբ:  

Քաղաքացիական հասարակությունը որպես այդպիսին կայանում 

ու ներկայանում է նախ և առաջ իր հոգևոր-քաղաքակրթական որակով, 

որի հիմքում ընկած է մարդասիրությունը և՛ որպես հոգևոր զգացմունք, 

և՛ որպես հոգևոր ԻԴԵԱ: Մարդկության պատմության մեջ 

մարդասիրության մշտապես առավել խորացող ըմբռնումից բխում է 

արդարության նորովի ընկալում, որն իր արտացոլումն է գտնում 

իրավական և պետական կառուցակարգման համակարգում [13] և 

մարդկային փոխգործունեության բոլոր՝ սոցիալական, քաղաքական, 

տնտեսական, կրթական… ոլորտներում: Քաղաքացիական 

հասարակությունը այդպիսին է, երբ մարդասիրությունից բխող 

արդարության նորովի ըմբռնման հնարավորություններն իրականաց-

նում է իր ինքնակազմակերպման՝ պետական և հասարակական 

կառուցակարգման ասպարեզներում: Եվ դա նշանակում է, որ 

քաղաքացիական հասարակությունը չի ներկայանում որպես մեկուսի ու 

առանձին և ինքնուրույն՝ իր իսկ ստեղծած պետական և հասարակական 

կառույցներից, այլ, իրենում ներառելով դրանք, որպես հենց 

քաղաքացիական ու իսկը քաղաքակրթական հասարակություն է 

ներկայանում այդ ամենի միասնությամբ, որում, սակայն, այդ 

կառույցները պետք է սկզբունքորեն հնարավորեն, նպաստեն և 
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ապահովեն մարդկային ինքնության ու համակեցության մշտապես 

ներկատարելագործվող ու զարգացող լինելիությունը: Այդ կառույցները 

պետք է լինեն հոգեկեցույց ու կենարար մարդկային ինքնությանն ու 

համակեցությանը, այլ ոչ թե բռնադատեն և ուրեմն՝ կասեցնեն, 

խափանեն, խոչընդոտեն և ի չիք դարձնեն քաղաքացիական 

հասարակության լինելությունը որպես ազատակամ ստեղծարար 

սուբյեկտ, այդ կերպով հաստատագրելով միայն իրենց ինքնանպատակ 

գոյությունը այլևայլ իրենց շահախնդրություններով: 

Մարդու կողմից ստեղծված բոլոր կառույցները սկզբունքորեն 

չպետք է լինեն ինքնանպատակ՝ մարդուն ու հասարակությանը 

վերաբերվելով որպես իրենց իսկ գործողության և ներգործության սոսկ 

կրավոր օբյեկտ՝ դրանով իսկ ի չիք դարձնելով քաղաքացիական ու հենց 

հոգևոր-քաղաքակրթական հասարակությունը որպես այդպիսին: 

Մարդու կողմից ստեղծված ամենայնը՝ պետական ու հասարակական 

կառույցները, քաղաքակրթական ձեռքբերումներ են ու հենց մշակույթ՝ 

միայն եթե ազատագրում են մարդուն, առավելացնում ազատության 

աստիճանները դեպի առաքինություններով ինքնակատարելագործվող ու 

զարգացող մադկային ինքնության ու կենսակերպի, այլ ոչ թե 

ստրկացնում ու գերի են դարձնում մարդուն իրենց իսկ գոյության 

ինքնանպատակ լինելիությանը: Քաղաքացիական և քաղաքակրթական 

հասարակությունը այդպիսին է, եթե պաշտպանված է նրա ազատակամ 

ընտրությամբ ու հոժարակամ հանձնառությամբ ստանձնելու 

իրավունքը մարդկային փոխգործունեության պետականորեն ու 

հասարակականորեն կառուցակարգման նախաձեռնության, ստեղծման, 

դրանցում ներմասնակցության բոլոր խնդիրներում: Քաղաքացիական 

հասարակության կողմից ստեղծված կառույցների քաղաքակրթական 

որակը սկզբունքորեն կախված է հենց մարդասիրության և դրանից բխող 

արդարության հոգևոր իդեաներով՝ մարդկային կյանքի նկատմամբ 

հոգեկեցույց ու կենարար գործունեությամբ սահմանող 

կառուցակարգումից: Իսկ դա նշանակում է, որ կարևորագույն 

քաղաքակրթական խնդիրը՝ մարդուն, նրա ընդհանուր կենսակարգը և 

անձնական կենսակերպը փոխելու և հենց բարեկարգ զարգացմանը 

հնարավորելու, նպաստավորելու ու ապահովելու նպատակային 

գործունեությունն է:  

Սոցիոլոգիան, կոչված լինելով մարդկային համակեցության 

բարեկարգությանը, իր ստեղծումից ի վեր չի կարողացել փոփոխել և ոչ 

մի անհատ մարդու, կոնկրետ ընտանիքի, խոցելի որևէ խմբի, ազգի և 
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ողջ հասարակության մարդկային ինքնությունը, և լավագույն դեպքում, 

ընդամենը, կարողացել է միմիայն առաջարկել սոցիալական 

կառուցվածքների օպտիմալ փոփոխությունների ճանապարհով 

մարդկային համակեցության  բարեկարգմանն ուղղված նպաստավոր 

ուղիներ՝ և՛ որպես տեսական, և՛ որպես կիրառական սոցիոլոգիա իր 

լինելության հնարավորություններով մնալով զուտ տեսական իր 

որակում և իներտ մնալով մարդկային կյանքի ինքնության 

փոփոխության ու նախընտրելիորեն կատարելագործման հոգևոր-

քաղաքակրթական գործում:  

Իսկ սոցիալական աշխատանքի (սատարագիտության) բուն 

կոչումն է՝ շահառու կամ խորհրդառու մարդկանց հետ 

համագործակցության սկզբունքով փոխել ու հենց կատարելագործել 

մարդկային ինքնությունն ու կենսակերպը, իսկ օրենսդրական 

նախաձեռնությամբ՝ նաև ընդհանուր կենսակարգը, ինչին և հասնում է 

իր ամենօրյա գործունեությունում: Բնաշխարհի ամենայն գոյավորների 

մեջ ամենաբարդը մարդն է, և ամենաբարդը մարդու փոփոխմանը 

հասնելն է ինքնակատարելագործման ճանապարհով, սակայն 

սոցիալական աշխատանքի ամենօրյա գործունեությունում սա վկայված 

փաստ է, որին և առնչվում է, գիտի ու հասնում է յուրաքանչյուր 

սոցիալական աշխատող: Նշենք, որ այս խնդիրն ունի նաև գործնական 

փիլիսոփայությունը՝ հանձին բարոյագիտության, և սոսկ ներաձնականի 

փոփոխման ու բարեկարգման նպատակն ունի նաև հոգեբանությունը, 

իսկ մարդկային փոխգործունեությունում սոցիալական 

բարեկերպությանը հասնելու նպատակն ունի սոցիալական 

հոգեբանությունը: Մարդկային ինքնության կայացման խնդիրների հետ 

անմիջականորեն առնչվում է նաև մանկավարժությունը: Եվ հայտնի է, 

որ սոցիալական աշխատանքն իր գործունեությունում՝ 

վերաիմաստավորմամբ հանդերձ, ներառյալ ունի այդ գիտությունների 

ձեռքբերումները: Սոցիալական աշխատանքը մարդկության հոգևոր-

քաղաքակրթական զարգացումն իրագործող առավելաչափ անհրաժեշտ 

ու նախընտրելի այս գործի՝ մարդկային ինքնության ու կյանքի 

բարեկարգման առաքելության, Հայաստանում իր սկզբնավորումը և 

առաջնահերթորեն ու մինչ այսօր նաև առավելաչափ զարգացումն 

ունեցել է հենց հասարակական կազմակերպություններում և ապա 

միայն՝ ներառվել ու գործառվել պետական կառույցներում:  
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Հասարակական կազմակերպությունների և պետական 

կառուցվածքների համագործակցության հիմքում ընկած են մի շարք 

նշանակալի գործոններ. 

 քաղաքացիական հասարակության կառուցվածքային 

զարգացածությունը՝ հասարակական կազմակերպությունների 

թիվը, ուղղվածությունը, ակտիվության հիմքում ընկած արժեքները,  

 քաղաքացիների մասնակցաբար ներընդգրկվածությունը 

հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող 

սոցիալական, կրթական, մշակութային, էկոլոգիական ծրագրերին,  

 քաղաքացիական հասարակության սոցիալ-քաղաքական 

ազդեցիկությունը պետության, իշխանության գործառնության վրա: 
 

Եզրահանգում: Սոցիալական աշխատանքը կարիքավորի և հենց 

կարիքավորության հաղթահարմանը տկարունակի և, ընդհանրապես, 

կարիքավորության նկատմամբ աջակցության և կամ հոգածության 

հիմնախնդիրներում առաջամարտիկ է, քան պետությունն ու 

հասարակական գիտակցությունը, ներկայանալով ամենաէական, բարդ, 

դժվարին ու անհայտի ոլորտում հենց որպես առաջաքայլ պիոներ: 

Սոցիալական աշխատանքը կոչված է հենց մարդկային հոգևոր 

կեցողության՝ բարոյա-հոգեբանական, կրթական, մշակությային ու 

մասնագիտական..., և սոցիալական կյանքին մասնակից բարեկարգ ու 

բարեկեցիկ կենցաղավարության խնդրակարգում պարտություններ 

կրած անձանց ու խմբերին, ըստ կարիքին ադեկվատության սկզբունքի, 

կարեկից ու նպաստավոր աջակցությամբ զորավիգ լինելու և 

ինքնության կարողությունների աճի ու պայմանների փոփոխմամբ՝ ոչ 

այլևս խոցելի, վտանգված կամ անապահով կարգավիճակով 

սոցիալական կյանքում վերստին ներգրավելու:  

«Սոցիալական աշխատանք» տեսագործնական գիտությունը՝ 

որպես մարդկային ինքնության, կենսակերպի ու կենսակարգի 

բարեկարգման նպատակամետ գիտափորձառու մասնագիտական 

գործունեություն, իր կոչմանը համապատասխան՝ առավելաչափ 

կայացել է և շարունակում է կայանալ ու զարգանալ հիմնականում     

ՀԿ-ների շրջանակներում: Քաղաքացիական և հենց քաղաքակրթական 

հասարակության կայացումն ու ներկատարելագործումը սոցիալական 

աշխատանքի, սոցիալական ծառայության, սոցիալական 

վարչարարության և սոցիալական քաղաքականության գործընթացների 

փոխլրացչականության սկզբունքով դիտարկմամբ՝ հնարավորություն 



312 

 

կստեղծի առավել բազմակողմանի իրականացնել խորհրդառուների 

կարիքների բացահայտման և ադեկվատ աջակցման կազմակերպումը:  

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В АРМЕНИИ 

Джиджян А. Р. 

 

В статье анализируется роль института «социальной работы» в 

процессе формирования армянского гражданского общества 

постсоветского периода. Наблюдение за процессами социальной работы, 

социального обслуживания и социального управления на основе 

принципа комплементарности дает возможность более полно раскрывать 

нужды бенифицариев и оказывать им адекватную поддержку. 

Ключевые слова: социальная работа, неправительственные 

организации, гражданское общество, социальная предсказуемость, 

нуждаемость, духовно-цивилизационное развитие. 

 

SOCIAL WORK, NGO AND CIVIL SOCIETY FORMATION IN ARMENIA 

Jijyan A. R. 

 

The article analyzes the role of the institute of “social work” in civil 

society formation of post-Soviet Armenia. Observing the processes of social 

work, social service and social governance based on the principle 

of complementarity provides an opportunity to more comprehensive 

disclosure of the needs of beneficiary's and to provide adequate support. 

Keywords: social work, NGO, civil society, social predictability, neediness, 

spiritual-civilization development. 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Larkin H. Social Work: as an Integral Profession.// AQAL,  Journal of 

integral theory and practice. Summer 2006, Vol. 1, No. 2 

www.integraluniversity.org հասանելի է 11.10.2017 

2. Ջիջյան Ա., Քոչարյան Ռ. Սոցիալական աշխատանքը, 

բարեգործությունը և քրիստոնեական կենսակերպի արմատա-

վորումը: Երևան: «ԴԱԼԼ» հրատարակչություն: 2009: 576 էջ: 

http://www.integraluniversity.org/


313 

 

3. Բեգլարյան Ա. Քաղաքացիական հասարակության դերն ազգային 

անվտանգության ապահովման գործընթացում. իրավիճակը 

Հայաստանում// 21-րդ դար: 2016: 3(67): Էջ 134-153: 

4. Gevorgyan V. The Next Step in the Development of Armenian Civil 

Society, Yerevan. Open Society Foundation. 2017. 27 p. 

http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/11/The-Next-Step-in-the-

Development-of-Armenian-Civil-Society-paper.pdf, հասանելի է 

10.02.2019, 12:15 

5. Gevorgyan V. Key Obstacles for Armenian Civil Society Engagement in 

Policy Making Processes 

https://www.academia.edu/30620087/Key_Obstacles_for_Armenian_Civ

il_Society_Engagement_in_Policy_Making_Processes, 1 հասանելի է 

10.02.2019, 12:15  

6. Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների 

զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը: 

«ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ»  հակակոռուպցիոն կենտրոն: 

Երևան: 2011: 37 էջ: 

7. Осипов В. Г. Общественное  движение Армении в  контексте  новых 

глобальных  вызовов:   Перспективы и препятствия консолидации 

НПО  // Հասարակական շարժումը Հայաստանում արդի փուլում. 

Նոր մարտահրավերներ և հեռանկարներ: Խորհրդաժողովի 

նյութեր: Երևան: «Ասողիկ» հրատ.: 2014: Էջ 19-27: 

8. Ստեփանյան Լ. ՀՀ-ում հասարակական կազմակերպությունների 

գործունեության  առանձնահատկությունների մասին // «Բանբեր» 

ԵՊՀ: Միջազգային հարաբերություններ. Քաղաքագիտություն: 

2015: N 2: Էջ 60-75: http://ysu.am/files/07L_Stepanyan.pdf, հասանելի 

է 20.09.2017. 

9. ՀՀ օրենք «Հասարակական կազմակերպությունների մասին»  

հոդված 3, ընդունվել է 04.12.2001թ. 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1295  

10. Кожевников С.Н. Гражданское общество: понятие, основные 

признаки, предпосылки формирования в России // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2002. N 1- 

http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990195_West_pravo_2002

_1(5)/B_4.pdf, հասանելի է 20.09. 2019. 

http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/11/The-Next-Step-in-the-Development-of-Armenian-Civil-Society-paper.pdf
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/11/The-Next-Step-in-the-Development-of-Armenian-Civil-Society-paper.pdf
https://www.academia.edu/30620087/Key_Obstacles_for_Armenian_Civil_Society_Engagement_in_Policy_Making_Processes
https://www.academia.edu/30620087/Key_Obstacles_for_Armenian_Civil_Society_Engagement_in_Policy_Making_Processes
http://ysu.am/files/07L_Stepanyan.pdf
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1295
http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990195_West_pravo_2002_1(5)/B_4.pdf
http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990195_West_pravo_2002_1(5)/B_4.pdf


314 

 

11. Ирхин Ю. В. Гражданское общество в современной России: 

управляемое, направляемое или воздействующее? -  «ARS 

ADMINISTRANDI» («Искусство управления»), 2010, N 1. 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-

sovremennoy-rossii-upravlyaemoe-napravlyaemoe-ili-

vozdeystvuyuschee, հասանելի է 20.09. 2019  

12. CIVICUS Civil Society Index Rapid Assessment: Armenia Country 

Report. Yerevan. 2014. 36 p. 

13. Քոչարյան Ռ. Պատմությունը և Հերմենևտիկան: Գիրք 1. Մովսես 

Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը: Երևան: 

«Փրինթինֆո» հրատ.: 2016: 632 էջ: 

 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Ջիջյան Ա. Ռ. – փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ 
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան  
Էլ.փոստ՝  jijyan@mail.ru 

 

 

Տրվել է խմբագրություն 10.10.2019 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-upravlyaemoe-napravlyaemoe-ili-vozdeystvuyuschee
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-upravlyaemoe-napravlyaemoe-ili-vozdeystvuyuschee
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-upravlyaemoe-napravlyaemoe-ili-vozdeystvuyuschee
mailto:jijyan@mail.ru


315 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ: 159.9 + 316.6                                                                 ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՆՕԳՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

Կնյազյան Հ. Մ. 

 

Հոդվածում վեր է հանվում կրտսեր դպրոցականների մոտ 

անձնային անօգնականության  հոգեվիճակով պայմանավորված 

վարքային խնդիրների հաղթահարման  հարցը։ Կրտսեր 

դպրոցականների անձնային անօգնականությունն արտահայտվում է 

վարքային տարբեր դրսևորումներով՝ նախաձեռնողության, 

ինքնուրույնության և պատասխանատվության բացակայություն, 

հոգեկան անկայունության վիճակ, նեգատիվիզմ, կամակորություն, 

պասիվություն։ Վարքային այսպիսի խնդիրների հաղթահարման համար 

անհրաժեշտ են ազդեցության համալիր մեթոդներ և եղանակներ՝ 

հոգեթերապիաներ, խաղեր, վարքի ինքնակարգավորում, դրական գծերի 

շեշտադրում և զարգացում, ցանկալի վարքի խրախուսում, 

պիտանելիության զգացման, որոշման կայացման ընդունակության 

ձևավորում, ընտրության հնարավորության տրամադրում։ 

Բանալի բառեր. յուրացված անօգնականություն, անձնային 

անօգնականություն, ընտանեկան դաստիարակության ոճեր, 

հոգեթերապիա, վարքային խնդիրների ուղղում և շտկում։ 

 

Հասարակության զարգացման ներկա տեղեկատվական փուլում, 

երբ գլոբալիզացումը, կյանքի տեմպի աճը, անկայուն քաղաքական և 

սոցիալ-տնտեսական վայրիվերումները, գոյաբանական խնդիրները 

մարտահրավերներ են նետում հոգեկան առողջ անձի ձևավորմանը, 

սոցիալական ադապտացիայի հարցը արդիական է դառնում։ Մարդիկ 

բախվում են բացասական իրավիճակներին, դառնում են անզոր, 

անօգնական, կորցնում են բարոյական կողմնորոշիչները։ Առավել 

կարևորվում է այն հարցը, որ այդ ազդեցություններին ենթարկվում են ոչ 

միայն մեծահասակները, այլև երեխաները, ինչի արդյունքում էլ նրանց 
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մոտ կարող է ձևավորվել այնպիսի համակարգային բնութագիր, 

ինչպիսին անձնային անօգնականությունն է։ Այս երևույթի 

ուսումնասիրության արդիականությունն առաջին հերթին պայմանա-

վորված է նրա նախազգուշացման և հաղթահարման ուղիների 

մշակմամբ, քանի որ անօգնականությունը շոշափում է երեխայի 

հոգեկան զարգացման բոլոր կողմերը՝ կոգնիտիվ, հուզական և 

վարքային, նպաստում սոցիալական միջավայրում նրա ապահար-

մարմանը։ Մեր աշխատանքի նպատակն է մշակել հոգեբանական 

ուղիներ կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների մոտ անձնային 

անօգնականությամբ պայմանավորված վարքային խնդիրները 

հաղթահելու համար։  

Հոգեբանական գիտության մեջ անօգնականության պրոբլեմը այս 

կամ այն չափով քննարկվել է տարբեր հոգեբանական տեսությունների 

կողմից։ Հոգեվերլուծությունը այն դիտարկում է հոգետրավմատիկ 

փորձի, ընտանեկան խախտված փոխհարաբերությունների 

տեսանկյունից (Զ. Ֆրոյդ, Ա. Ադլեր, Դ. Վինիկոտ), հումանիստական 

ուղղությունը անօգնականությունը կապում է անձի ինքնագնահատման 

մեջ իրական և իդեալական ես-պատկերների, հասարակության 

պահանջների և  սպասումների անհամապատասխանության հետ        

(Կ. Ռոջերս, Ա. Մասլոու, Է. Ֆրոմ)։ Էքզիստենցիալ հոգեբանությունը 

անօգնականությունը համարում է դժվար կենսաիրավիճակում որոշման 

ընդունման, կյանքի իմաստի որոնման անընդունակություն, 

պատասխանատվությունից խուսափելու եղանակ (Լ. Բիսվանգեր,        Վ. 

Ֆրանկլ, Ռ. Մեյ)։ Առավել համակարգված կերպով անօգնականության 

պրոբլեմը ուսումնասիրվել է «յուրացված անօգնականության» 

տեսության շրջանակներում, որտեղ այն դիտարկվել է որպես 

անվերահսկելի բացասական իրավիճակների արդյունքում ծագած 

հոգեվիճակ, ինչը ուղեկցվում է վարքի պասիվությամբ և իրավիճակը 

փոխելու փորձերի բացակայությամբ (Մ. Սելիգման, Ս. Մայեր,                 

Դ. Հիրոտո, Ջ. Թիսդեյլ, Լ. Աբրամսոն)։ Յուրացրած անօգնականության 

սինդրոմն առաջին անգամ նկարագրվել է ամերիկացի հոգեբաններ 

Մարտին Սելիգմանի և Սթիվեն Մայերի կողմից՝ շների վրա կատարած 

փորձերի հիման վրա, երբ շներն էլեկտրական հոսանքի հարվածներ 

ստանալուց հետո այլևս փորձ չէին անում դրանցից խուսափել։ 

Հետագայում բազմաթիվ հետազոտություններ այս երևույթի գոյությունը 

բացահայտեցին նաև մարդկանց մոտ (Բ. Հանուսա, Ռ. Շուլց, Դ. Հիրոտո)։ 

Անօգնականության երևույթը ուսումնասիրվել է նաև անձնային 
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անօգնականության տեսության ներկայացուցիչների կողմից (Դ. Ա. 

Ցիրինգ, Ե. Վ. Վեդենեևա, Ե. Վ. Զաբելինա, Ի. Վ. Պոնոմորյովա, Յու. Վ. 

Յակովլևա) [1, 2]։  

«Անձնային անօգնականություն» եզրույթը գիտական շրջանակ է 

ներմուծել Ն. Ա. Բատուրինը, ով առանձնացրել է անօգնականության 

երկու տիպեր՝ իրավիճակային և անձնային։ Իրավիճակային 

անօգնականությունը անվերահսկելի իրավիճակների նկատմամբ անձի 

ժամանակավոր հակազդումն է։ Անձնային անօգնականությունը անձի 

կայուն մոտիվացիոն բնութագիր է, որը ձևավորվում է զարգացման 

ընթացքում շրջապատողների հետ փոխհարաբերությունների 

ազդեցությամբ [3]: Անձնային անօգնականությունն արտահայտվում է 

երկփեղկվածությամբ, հուզական անկայունությամբ, գրգռականությամբ, 

երկչոտությամբ, հոռետեսական աշխարհընկալմամբ, մեղքի զգացման 

հակմամբ, ցածր ինքնագնահատականով և ցածր հավակնությունների 

մակարդակով, անտարբերությամբ, պասիվությամբ։ 

Մ. Սելիգմանը նշում է, որ անօգնականությունը ձևավորվում է ութ 

տարեկանին մոտ և արտահայտում է անձի հավատը իր 

գործողությունների արդյունավետության նկատմամբ։ Նա առանձ-

նացնում է անօգնականության ձևավորման երեք աղբյուրներ. 

1. Անբարենպաստ իրադարձությունների վերապրման փորձը, 

այսինքն՝ սեփական կյանքի իրադարձությունների վերահսկման 

հնարավորության բացակայությունը։ Ընդ որում՝ այդ փորձը սկսում է 

անդրադառնալ անձի կյանքի այլ իրադարձությունների վրա ևս, այն 

դեպքում, երբ դրանք իրականում հնարավոր է վերահսկել։ Ըստ               

Մ. Սելիգմանի՝ անվերահսկվող իրավիճակներին են պատկանում 

ծնողների (ուսուցիչների, դաստիարակների) կողմից հասցվող 

վիրավորանքները, սիրելի անձի կամ կենդանու մահը, լուրջ 

հիվանդությունը, ծնողների ամենօրյա վեճերն ու ամուսնալուծությունը, 

աշխատանքի կորուստը։ 

2. Անօգնական մարդկանց դիտման փորձը (օրինակ՝ 

հեռուստատեսային սյուժեները անօգնական զոհերի մասին)։ 

3. Մանկության շրջանում ինքնուրույնության բացակայությունը, 

երեխաների փոխարեն ամեն ինչ անելու ծնողների 

պատրաստակամությունը [4]: 

Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման կարևոր միջավայրն է։ 

Ընտանեկան դաստիարակության ոճերը՝ գերհովանավորչությունը, 

բարոյական պատասխանատվության չափազանցումը, դաժան 
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վերաբերմունքը երեխայի նկատմամբ և դաստիարակության 

հակասական ոճը իրենց ազդեցությունն են թողնում երեխայի 

անօգնականության ձևավորման վրա։ Դաստիարակության 

գերհովանավորչության դեպքում ծնողները ձգտում են կատարել իրենց 

հովանավորյալի ամենաչնչին ցանկությունները, երեխայի ցանկացած 

պահանջմունք կատարվում է անվերապահորեն, առանց 

քննադատության։ Ծնողները ցուցաբերում են չափից դուրս 

ուշադրություն, հոգածություն և խնամք երեխայի նկատմամբ։ Դրա 

փոխարեն առատ են արգելքները, սահմանափակումները, 

վերահսկողությունը,երեխաներին չեն սովորեցնում ինքնուրույնության և 

պատասխանատվության։ Դաստիարակության այսպիսի ոճի դեպքում 

երեխան հնարավորություն չունի ցուցաբերել նախաձեռնություն, 

ակտիվություն, ինքնուրույնություն, ինչն էլ հիմք է հանդիսանում 

երեխայի անօգնականության ձևավորմանը։  

Դաստիարակության բարձր բարոյական պատասխանատվության 

ոճի դեպքում երեխայից պահանջում են ազնվություն, 

կարգապահություն, պատասխանատվություն, ինչը չի համապա-

տասխանում երեխայի տարիքին։ Անտեսելով երեխայի հետաքրքրութ-

յունները և հնարավորությունները՝ երեխայի վրա են դնում մյուսների 

բարօրության պատասխանատվությունը։ Ծնողները մեծ հույսեր են 

կապում իրենց զավակի հետ, իսկ նա էլ վախենում է հիասթափեցնել 

ծնողներին։ Երեխայի սպասումներն իրականանում են. նա շատ հաճախ 

է սկսում հիասթափեցնել և վշտացնել ծնողներին, ինչի պատճառով էլ 

ընկնում է երեխայի ինքնագնահատականը, ինքն իրեն անկարող է 

համարում և աստիճանաբար դառնում է անօգնական։ Երեխայի 

նկատմամաբ դաժան վերաբերմունքը կարող է արտահայտվել 

ակնհայտորեն, երբ երեխայի նկատմամբ չարությամբ են վերաբերվում, 

նրան ենթարկում են բռնության կամ իրենց քավության նոխազն են 

դարձնում, կամ էլ կարող է լինել թաքուն, երբ ծնողների և երեխայի միջև 

կանգնում է հուզական սառնության, անտարբերության և թշնամության 

պատը։  

Դաստիարակության հակասական ոճը երեխայի մոտ ձևավորում է 

անօգնականության, հոգեկան անկայունության վիճակ, երբ 

դաստիարակության մեթոդները, խրախույսներն ու պատիժները 

խախտում են երեխայի հոմեոստազի վիճակը։ Այսպիսի ծնողների 

երեխաները վստահ են, որ կենսաիրավիճակները և իրադարձութ-

յուններն իրենցից կախված չեն, իրենք ոչինչ չեն կարող որոշել ու անել, 
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այդ պատճառով էլ ոչ մի փորձ չեն կատարում իրավիճակը փոխելու 

համար՝ դրանով պահպանելով թվացյալ կոմֆորտ վիճակը։ Անձնական 

անօգնականության այսպիսի պաշտպանական գործառույթը թույլ է 

տալիս արդեն հասուն կյանքում պահպանել կայուն 

ինքնագնահատականը, քանի որ անձը խուսափում է որոշման 

ընդունման իրավիճակներից, դրանց համար պատասխանատվություն 

կրելուց, ինչն անձնային անօգնականության կարևոր ցուցանիշներից է։ 

Հետաքրքիր է, որ դաստիարակության այսպիսի ոճերի ազդեցությունն 

ավելի ակնառու է հենց կրտսեր դպրոցական տարիքում, քանի որ այս 

տարիքում երեխան ամբողջովին կախված է ծնողներից, և անձնային 

անօգնականությունն ավելի վառ դրսևորումներ է ունենում։ 

Բնականաբար այսպիսի երեխաներին հարկավոր է հոգեբանական 

աջակցություն՝ պայմանավորված երեխայի զարգացման առանձնահատ-

կություններով և վարքային դրսևորումներով։ 

Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ վարքային խնդիրները 

սերտորեն փոխկապակցված են հուզակամային և հաղորդակցման 

խնդիրների հետ, և կրտսեր դպրոցականներին աջակցությունը 

պահանջում է համապարփակ մոտեցում, հակառակ դեպքում մեկ 

պատճառի հետ աշխատանքը դժվար թե տանի ցանկալի արդյունքի։     

Վ. Վ. Շիպովսկայան անձնային անօգնականությունը դիտում է որպես 

հատկանիշ, որը բաղկացած է վեց բաղկացուցիչ մասերից՝ վարքային, 

իմացական, հուզական, խուսափողական (էսկապիզմ), գերլար-

վածության և շփոթվածության [5]։  Անձնային անօգնականությամբ 

պայմանավորված՝ վարքային խնդիրների հաղթահարման համար 

տարվող հոգեբանական աշխատանքները պետք է ընթանան տարբեր 

ուղղություններով. 

1. Երեխայի հուզակամային ոլորտի կայունացում՝ ցածրացնելով 

տագնապայնության և ֆոբիաների մակարդակը։ Տագնապայնության 

ցածրացման համար պետք է  կիրառել ռելաքսացիոն տեխնիկաներ, 

որպեսզի մկանային լարվածությունը թուլանա, այնուհետև աշխատանք 

տանել երեխայի ինքնագնահատականի բարձրացման ուղղությամբ։ 

Շատ արդյունավետ է երեխայի հույզերի խոսքայնացման տեխնիկան, 

երբ երեխան պատմում է իր հույզերի մասին՝ լարվածությունը 

թուլացնելով։ Իռացիոնալ վախերի՝ ֆոբիաների հաղթահարմանն 

ուղղված տեխնիկաներն ու հոգեթերապիաները բազմազան են՝ 

վարքաբանական (դեսենսիտիզացիայի մեթոդ), կոգնիտիվ թերապիա, 

ՆԼԾ և այլն։ 
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2. Համարժեք ինքնագնահատականի ձևավորում։ Ցածր 

ինքնագնահատականը նպաստում է անձնային անօգնականության 

ձևավորմանը։ Այդ պատճառով աշխատանքներ պետք է տանել 

ծնողների հետ՝ դաստիարակության ավտորիտար և հակասական 

ոճերի, գերհովանավորչության կամ դաժան վերաբերմունքի փոփոխման 

նպատակով։ Երեխային չպետք է ներկայացնել իր տարիքին 

անհամապատասխան պահանջներ և սպասումներ, քանի որ չափից 

դուրս պահանջները հիասթափեցնում, ֆրուստրացնում  են երեխային, 

ինչն էլ հիմք է հանդիսանում անձնային անօգնականության 

ձևավորմանը։ Շատ ավելի օգտակար են դաստիարակության 

խրախուսման մեթոդները, որոնք չեն առաջացնում մեղքի զգացում, 

բարձրացնում են երեխայի ինքնագնահատականը, նպաստում երեխա-

ծնող փոխհարաբերությունների բարելավմանը և դրական 

ադապտացիային։ 

3. Ինքնապաշտպանական հմտությունների զարգացում։Կրտսեր 

դպրոցականի ինքնագնահատականը կարող է համարժեք լինել, սակայն 

նա չտիրապետի ինքնապաշտպանական հմտություններին։ Շատ 

երեխաների համար դպրոցը այն առաջին սոցիալական միջավայրն է, 

որտեղ նա մնում է առանց ծնողական վերահսկման և պետք է սովորի 

ինքնուրույն պաշտպանել իրեն։ Սկզբնական շրջանում երեխան 

ունենում է հուզական և սոցիալական դեպրիվացիայի (զրկվածության) 

ապրումներ (իրեն լքել են, դպրոցից էլ չեն տանելու), աճում է 

տագնապայնությունը, երեխան մեկուսանում է համադասարանցիներից։ 

Այս դեպքում երեխային պետք է սովորեցնել կոնֆլիկտային 

իրավիճակներում, վեճերի ժամանակ արդյունավետ վարքի 

ռազմավարություններ ընտրելու եղանակները, պնդել սեփական 

կարծիքը, զրուցել, լսել դիմացինին։ 

4. Հաղորդակցման հմտությունների մշակում։ Երեխայի ուսուցման 

մեջ մեծ է ընդօրինակման դերը։ Այս պատճառով կարևոր է, որ 

ուսուցիչները և ծնողները մեկուսացված երեխաներին անընդհատ 

ներգրավեն խմբային աշխատանքների մեջ՝ դրանով հաղորդակցման 

դաշտ ստեղծելով երեխայի համար։ Հաղորդակցվելով, դիտելով, 

միմյանցից սովորելով՝ երեխաները փորձարկում են տարբեր դերեր, 

խաղում, համագործակցում, ինչը կխոչընդոտի անձնային 

անօգնականության ձևավորմանը։  

5. Ռեսուրսների ակտիվացում։ Անվստահությունը շրջապատի 

նկատմամբ, պահանջմունքների անբավարարվածությունը, հուզական 
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դեպրիվացիան, ընտանեկան անբարենպաստ հարաբերությունները, 

կոնֆլիկտները, ամուսնալուծությունը կրտսեր դպրոցականի մոտ 

անձնային անօգնականության դրսևորման հիմնական պատճառներն են։ 

Դրանք կարող են առաջացնել նաև նյարդայնություն, էնուրեզ, ագրեսիվ 

վարքագիծ։  Այդ պատճառով երեխայի ներքին և արտաքին ռեսուրսների 

բացահայտումը, մոբիլիզացումը, ակտիվացումը կարևոր դեր են խաղում 

վարքային խնդիրների հաղթահարման գործում։ 

6. Զբաղվածության ապահովում։ Անընդհատ զբաղեցնել 

երեխաներին՝ ընդգրկելով կենցաղավարման, ինքնասպասարկման 

ոլորտ, ինչը երեխայի մոտ կձևավորի պիտանելիության և ինքնա-

վստահության զգացում, ընդլայնել երեխաների հետաքրքրությունների 

շրջանակը։ Սրանք այն կարևոր քայլերն են, որոնք կտանեն անձնային 

անօգնականության դրսևորման ցածրացմանը։ 

Այսպիսով, անձնային անօգնականությամբ կրտսեր 

դպրոցականների հետ հոգեբանական աշխատանքներ տանելիս 

անհրաժեշտ է ցուցաբերել համալիր մոտեցում՝ աշխատել թե՛ ծնողների, 

թե՛ կրտսեր դպրոցականների հետ, և ուշադրություն դարձնել  

երեխաների իմացական, հուզակամային, մոտիվացիոն ոլորտների 

առանձնահատկություններին։ Այս բոլոր քայլերը թույլ կտան 

բարձրացնել կրտսեր դպրոցականների ադապտացիայի 

ունակությունները ժամանակակից կյանքի անորոշ և անընդհատ 

փոփոխվող պայմանների նկատմամբ։ 
 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТЬЮ 

Князян А. М. 
 

В статье рассматривается проблема преодоления поведенческих 

проблем, вызванных личностной беспомощностью младших школьников. 

Личностная беспомощность младших школьников проявляется в 

различных поведенческих формах: отсутствие инициативы, 

независимости и ответственности, состояние психической 

нестабильности, негативизм, упрямство, пассивность. Для преодоления 

таких поведенческих проблем необходимы общие методы и способы 

воздействия: психотерапия, игры, саморегуляция поведения, поощрение 

желаемого поведения, развитие способности принимать решения и делать 

собственный выбор. 

Ключевые слова: беспомощность, личная беспомощность, стили 

семейного воспитания, психотерапия, коррекция поведенческих проблем. 



322 

 

WAYS OF OVERCOMING JUNIOR SCHOOL CHILDREN'S BEHAVIOR 

PROBLEMS WITH PERSONAL HELPLESSNESS 

Knyazyan H. M. 

 

The article discusses the question of junior school children's behavioral 

problems conditioned by the emotional state of helplessness. The junior school 

children's personal helplessness is expressed by different behavioral 

manifestation: the lack of initiative, independence and responsibility, the state 

of mental health disorder, negativism, stubbornness, passivity. For overcoming 

those behavioral problems complex methods and means are needed such as: 

psychotherapy, games, self-regulation of behavior, the emphasis and 

development of positive points, encouragement of desired behavior, the sense 

of fitness, the development of decision making skill, the opportunity of making 

a choice. 

Keywords: learned helplessness, personal helplessness, family 

upbringing styles, psychotherapy, straightening and correction of behavioral 

problems. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 37                                              ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԲԱՐՍԵՂ ՍԱՐԳԻՍՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՄԻ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Դոլուխանյան Ռ. Վ. 

 

Բարսեղ Սարգիսյանը (1852-1921թթ.) Վենետիկի Մխիթարյան 

միաբանության նշանավոր դեմքերից է, որից մեզ է հասել 

հայագիտական, բանասիրական հարուստ ժառանգություն: 

Հայագիտության այս երախտավորը «Բազմավէպ» հանդեսում հաճախ 

հանդես է եկել նաև մանկավարժական ու կրթիչ արժեք ունեցող 

այնպիսի հոդվածներով, որոնք այսօր էլ արդիական են ու ելակետային: 

Այդ հոդվածներից մեկը լույս է տեսել 1890-ին «Բազմավէպի» 

հունվար և փետրվար ամիսներին:  

Բ. Սարգիսյանի հոդվածի դրույթները ոչ միայն չեն հնացել, այլև 

շարունակում են մնալ արդիական, որովհետև պատմական Մեծ Հայքը և 

Կիլիկյան Հայաստանը պահպանում են իրենց օրինական տերերի 

կառույցների հետքերը, որոնք համարվում են համընդհանուր 

մարդկային ժառանգություն և դրանց օրինական տերը պետք է համարվի 

այսօրվա անկախ պետականություն ունեցող հայ ժողովուրդը: 

Բանալի բառեր. Բ. Սարգիսյան, «Բազմավէպ», պատմություն, 

անցյալ, ներկա,ապագա, հնագիտություն, պատմիչներ, ճշգրիտ, 

Արմավիր: 

 

Բարսեղ Սարգիսյանը (1852-1921թթ.) Վենետիկի Մխիթարյան 

միաբանության նշանավոր դեմքերից է, որից մեզ է հասել 

հայագիտական, բանասիրական հարուստ ժառանգություն: 

Հայագիտության այս երախտավորը «Բազմավէպ» հանդեսում հաճախ 

հանդես է եկել նաև մանկավարժական ու կրթիչ արժեք ունեցող 

այնպիսի հոդվածներով, որոնք այսօր էլ արդիական են ու ելակետային: 

Այդ հոդվածներից մեկը լույս է տեսել 1890-ին «Բազմավէպի» 

հունվար և փետրվար ամիսներին [2, 3]:  

2 0 1 9   № 2  
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Հոդվածի վերնագիրն է «Անցեալ պատմութեան կրթիչ 

ազդեցութիւնն եւ նորա ուսումնասիրութեան անհրաժեշտ միջոցներն»: 

Բ. Սարգիսյանն իր հոդվածը գրել է 1889 թվականի «Մշակ» 

պարբերականի (թիվ 81) մի հրապարակման առիթով, որում հեղինակը 

խիստ կարևորել է հայ պատմական անցյալի ճշգրիտ 

ուսումնասիրությունը. այն կրթիչ ազդեցություն կարող է ունենալ 

ներկայի վրա: «Մշակի» հոդվածագիրը դրել է հետևյալ հարցադրումը. 

«Արդյոք ունի՞նք մի այնպիսի անցյալ, որ մաքրված լինելով հնության 

փոշիներից և հանված լինելով պատմական վարագույրի ետևից, 

կարողանա մատչելի լինել և կրթիչ ներգործություն ունենալ այն 

ժողովրդյան վերա, որը ձգտում է յուր անցյալի ուսումնասիրությանը    

[2-4]: Սրան ի պատասխան՝ նա ինքն իրեն փաստում է. «Ո'չ, անցյալ 

պատմական կյանքի մի այդպիսի ուսումնասիրություն մենք չունինք»   

[2- ]:  

«Մշակի» հոդվածագիրը մասամբ կրկնում է այն դժգոհությունը, որը 

Րաֆֆին արտահայտել էր «Դավիթ Բեկ» և «Սամվել» վեպերի 

առաջաբաններում: Այն է՝ հայ հին պատմիչները չոր ու ցամաք 

տեղեկություններ են հաղորդել, խոսել են իշխանների ու առանձին 

անհատների մասին: 

«Մշակի» նմանօրինակ հարցադրումները կապված են թերթի 

հիմնադիր-խմբագիր Գրիգոր Արծրունու դեպի գրականությունը 

ունեցած որոշակի պահանջներից: Դեռևս 1868-ին «Հայկական աշխարհ» 

ամսագրում լույս տեսած «Երկուսից ո՞րն է լավը» հոդվածում Արծրունին 

շեշտել է գրականության կրթիչ նշանակությունը. «Այժմ մենք կարող ենք 

պատասխանել այն հարցին, թե ի՞նչ նպատակով են գրվում գրական 

ստեղծվածները: 

Այն նպատակով են գրվում նոքա, որ սովորեցնեն 

հասարակությանը մտածել և յուր կյանքը քննել, ուրեմն և ձգտել դեպի 

լավը, դեպի կյանքիս լավանալը, դեպի առաջադիմությունը [2-10-11]:  

Բ. Սարգիսյանը «Մշակ»-ի հոդվածագրի՝ դեպի հայ հին 

պատմիչներն ունեցած թերագնահատական հայացքը համարում է 

հոռետեսական և չափազանցված [5]:  

Նա տեղյակ է օտարազգի հայագետների հիացական կարծիքներին՝ 

Ա. Ժ. Սեն-Մարտեն, Մ. Ֆ.Բրոսսե, Էդ. Դյուլորիե, Ֆ. Նև, Ֆր. Կոնիբեր և 

ուրիշներ, որոնք հայ հին և միջնադարյան պատմագրությունը խիստ 

արժեքավորել են: Նա վկայակոչում է անգլիացի մեծ բանաստեղծ 

Բայրոնին, որը հայերի մասին ասել է, թե չկա ազգ մի, որուն 
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պատմությունը կարենա այնքան առաքինության և չարության 

օրինակներ ընծայել, ինչպես է պատմությունն հայ ազգին [2-5]:  

Հինգերորդ դարում հայերն իրենց պատմիչներով գերազանցում էին 

«Պարսից նման մեծ և հին ազգի գրականությանը ևս»: 

Սարգիսյանի մոտեցումը պատմության նկատմամբ խիստ 

արդիական է. նա պահանջում է քննադատաբար յուրացնել անցյալը, 

նրանից քաղել օգտակարը և դասեր առնել սխալներից՝ դրանք չկրկնելու 

համար: Տեղին է հիշենք, թե ինչ էր ասում Եղիշեն, երբ անխնա ձաղկում 

էր Վասակ Սյունեցուն, որը սկզբից հայ ապստամբների հետ էր, սակայն 

վճռական պահին հեռացավ Վարդան Մամիկոնյանից ու ժողովրդից. 

«Այս հիշատակարանը գրվեց նրա մասին՝ նրա հանցանքները 

կշտամբելու և նրան մեղադրելու համար, որպեսզի ամեն մարդ, որ լսի և 

իմանա այս բանը, նզովք կարդա նրա հետևից և նրա գործերին 

ցանկացող չլինի» [4-283]:  

Հայագետը պարտադիր է համարում գրողի և պատմաբանի՝ դեպի 

հայ ժողովրդի պատմությունն ունեցած քննական հայացքը: Անցյալի 

պատկերն անհրաժեշտ է ներկայացնել անկողմնակալ ու գիտականորեն 

ճշգրիտ: 

Այս պահանջն ուներ նաև Հովհաննես Թումանյանը, որը գրեց 

Հովհաննես Հովհաննիսյանի «Իմ հայրենիքը տեսե՞լ ես, ասա՛» 

բանաստեղծության «Parodia»-ն: 

 

Հովհաննես Հովհաննիսյան 

Տեսե՞լ ես գյուղը հովտի մեջ մենակ 

Եվ շուրջը փռված շքեղ պարտեզներ, 

Եվ ոսկի հասկեր և խաղաղ վըտակ, - 

Լըսե՞լ ես քաղցրիկ արտուտի երգեր:[7-18] 

Հովհաննես Թումանյան 

Տեսե՞լ ես գյուղը հովտի մեջ մենակ 

Ու շուրջը փըռված հին աղբակույտեր. 

Տեսե՞լ ես ո'նց են այնտեղ շարունակ 

Կըռվում, կեղեքում քյոխվեն ու տերտեր: [5-270] 

 

Հայագետը փաստում է, թե մեր պատմաբաններն ու գրողները 

երբեմն հայ հին կյանքի ճշգրիտ պատմությունը չգիտեն և այդ գործը 

թողնում են օտարներին, որոնք երբեմն անխնա քննադատում են: Այս 

դրույթը խիստ այժմեական է, որովհետև թուրք-ադրբեջանական 
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պատմագրությունը լիովին նենգափոխում է Հայաստանի պատմական 

անցյալը՝ յուրացնելով մեր պապենական տարածքները, 

մատենագրությունը, մշակութային արժեքները կամ անխնա 

ոչնչացնելով դեռ պահպանված հուշարձանները: Եթե որևէ մեկը 

փաստերով գիտի իր ժողովրդի անցյալը, ապա նա ժամանակի 

պահանջի համեմատ իր ազգին կտանի դեպի առաջխաղացում. սա է 

Սարգիսյանի պահանջը: 

Բանասերի, պատմաբանի, ուսուցչի համար պարտադիր է բազում 

աղբյուրներ հետազոտելը, քննելը, ճիշտը կեղծիքից տարբերակելը: Այդ 

պահանջը Ոսկեդարում առաջադրել է պատմահայր Մովսես 

Խորենացին, որին օտարները հանիրավի տեղափոխում են ավելի ուշ՝ 

VI(Զ), VII(Է) և VIII(Ը) դարեր: 

Բ. Սարգիսյանը խիստ կարևորում է գիտական հանդեսների 

առկայությունը և նրանց կանոնավոր հրապարակելը: 

Շատ ազգային գրագետներ ողբում են, թե մենք չունենք 

եվրոպական մատենադարանների ճոխ գրչագիր հարստությունը: Նա 

բերում է Ղևոնդ Ալիշանի օրինակը, որը, Հայաստանը երբեք չտեսած, 

հին հեղինակների հաղորդած փաստերով Հայաստան աշխարհը կրում է 

իր պարթևական ուսերի վրա: 

Հին աշխարհի պատմությունը գիտությանը ծանոթ է Հերոդոտոսի, 

Բերոսոսի, Դիոդորոս Սիկիլացու և ուրիշների գրավոր 

երկասիրություններով, որոնցում կարևոր փաստեր կան Եգիպտոսի, 

Ասորեստանի, Մարաստանի և Պարսկաստանի վերաբերյալ: Սակայն 

դրանք բավարար չէին, ու եվրոպացի հնագետները սկսեցին 

հնագիտական պեղումները: Դրանց արդյունքներն ապշեցուցիչ էին: 

Հողի տակից դուրս բերվեցին Թեբեի, Նինվեի, Պերսեպոլիսի 

ավերակները, վերծանվեցին եգիպտական նշանագրերն ու սեպագիր 

արձանագրությունները: 

Եթե Հերոդոտոսը, որը չէր կարողացել եգիպտական քուրմերի 

գաղտնիքն իմանալ և չգիտեր նշանագրերը , ապա եվրոպացիներն այսօր 

կարդում են նրանց նշանագրերը: Նա ակնարկում է այն փաստը, որ 

Նապոլեոն Բոնապարտի զինվորները եգիպտական արշավանքի 

ժամանակ գտան մի քար, որի վրա երեք լեզուներով կար նույն 

արձանագրությունը: Քարի վրա եգիպտական նշանագրերի բնագիրը 

կար նաև հունարենով: Այդ քարը գիտության մեջ հայտնի է Ռոզեթա 

անունով: Այն գտնվել է 1799-ին Եգիպտոսում, ուղարկվել է Փարիզ, 23 

տարի անց ֆրանսիացի բանասեր Ժան Ֆրանսուա Շամպոլիոնը (1790-
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1832) հունարենի միջոցով գտել է եգիպտական նշանագրերը ընթերցելու 

բանալին [9-65-66]: 

Բ. Սարգիսյանը խոսում է Եգիպտոսի փարավոններ Ռամզես 

Առաջինի և նրա որդու՝ Ռամզես Երկրորդի մումիաների մասին: 

Հայագետը համոզված է, որ քրիստոնյա հայ պատմիչները «կամավոր 

ջանքով» մոռացության են մատնել հայերի հեթանոսական անցյալի 

կրոնական և մշակութային արժեքները: Այդ բացը կարող են լրացնել 

Մեծ Հայքի տարածքում կատարվելիք հնագիտական պեղումները: 

Իհարկե, Բ. Սարգիսյանի հոդվածից հետո Խորհրդային 

Հայաստանի և ներկա Հայաստանի տարածքում հնագիտական 

պեղումներ կատարվել են, սակայն դրանք բավարար չեն, որովհետև 

անկախացած Հայաստանի տարածքը կազմում է Մեծ Հայքի միայն մեկ 

տասներորդ մասը: Այս հույժ կարևոր խնդրի վերաբերյալ մեծարժեք 

դիտողություն ունեն Աննի և Ժան-Պիեռ Մահեներն իրենց «Հայաստանի 

պատմությունը (սկզբնավորումից մինչև մեր օրերը)» գրքում: Նրանք 

գրում են, թե Թուրքիայի ու Իրանի տարածքներում գտնվող հայկական 

հողի գաղտնիքները, ցավոք, հասանելի չեն հայերին: Սահմանային 

մասերում նույնպես կան հայկական հուշարձաններ, որոնք ևս 

հասանելի չեն հայերին [8-12]:  

Հայաստանի անցյալը ճիշտ պատկերացնելու գործին մեծ նպաստ 

կբերեն նաև հայ արքաների մետաղադրամները: Պետք է պարզել՝ ինչո՞ւ 

Քրիստոսի ծնունդից 2000 տարի առաջ արդեն պետականություն 

ունեցած Հայաստանի համար ճանաչում են 4 թագավորական 

գերդաստան: Անհրաժեշտ է ուշադիր կարդալ Մովսես Խորենացու և 

Հերոդոտոսի ճշգրիտ նկարագրերը Արմավիրի, Արտաշատի, 

Նախիջևանի և այլ շահաստանների վերաբերյալ:  

Հայագետն ահազանգում է, թե իր բարձրացրած հարցը չպետք է 

հնչի որպես ամայի ապառաժների քարանձավներում հնչող ձայն, այլ 

որպես սերմ թող ընկնի պարարտ հողի մեջ: Վիեննայում և Ստոկհոլմում 

եղած հնագիտական ժողովներում խոսք գնաց Այրարատում գտնված մի 

քանի սեպագրերի մասին և ուրիշ ոչինչ: 

Հայաստանի պատմական անցյալը ճշմարտացի ներկայացնելու 

համար անհրաժեշտ է ունենալ ձեռնահաս իշխանություն, կրթված և 

վաստակասեր հասարակություն: Նա ցավով նշում է, թե 1890-ին հայերը 

չունի պետականություն, սակայն ունեն հարուստ վաճառականներ, 

որոնց միջոցներով կարելի է հրավիրել Շլիմանի նման երևելի 

հնագետների ուշադրությունը դեպի Հայաստանի հարուստ անցյալը: 



328 

 

Հայ մտավորականները մտածեցին բացել ազգային հնությունների 

թանգարաններ Էջմիածնում կամ Թիֆլիսում: Սակայն այդ 

մտածումները կյանքի չկոչվեցին: 

Պլուտարքոսը վկայում է, թե հայոց արքա Արտավազդը 

ուսումնասեր էր և հունարենով ողբերգություններ էր շարադրում: 

Մովսես Խորենացին, Ագաթանգեղոսը, Զենոբը, Փավստոսը, Կորյունը 

սքանչացած պատմում են Արշակունի թագավորների 

աշխարհաշինության, անդրիագործության, հաղթական արձանագրութ-

յունների և ուրիշ շատ բաների մասին [3-56]:  

Բ. Սարգիսյանը հիշատակում է Պերսեպոլիսի մեջ գտնված Դարեհ 

Վշտասպյանի այն արձանագրությունը, որը հայտնի է որպես 

Բեհիստունի արձանագրություն, և նրանում առկա է Արմենիան՝ 

Հայաստանը՝ իբրև պետություն [3-57]:  

Հիրավի, լիովին հասկանալի է Մխիթարյան միաբանության 

նվիրյալ կրոնավորի մտահոգությունը: Նա իր հոդվածն ավարտում է 

Շլիմանի հայտնագործության փաստով: Եթե Հոմերոսը բանաստեղծորեն 

նկարագրեց Տրոյան, որը Քրիստոսից տասը դար առաջ կործանվեց, և 

քսան մետր հողի տակ թաղված Տրոյան Շլիմանը գտավ Քրիստոսից 19 

դար հետո, մի՞թե սա չի ահազանգում հայերին, որ անհրաժեշտ է պեղել 

հին Հյաստանի մայրաքաղաք Արմավիրը, որը Պտղոմեոսը հիշատակում 

է իբրև նշանավոր քաղաք [3-57]: Նա իր հոդվածն ավարտում է 

հուզական դիմումով՝ ասելով. «Արմավի'ր, եկ արտաքս, ել կանգնե և 

պատմե մեզ քու և մեր անցյալն» [3-57]:  

Հայագետի նպատակը գիտական ուղղվածություն ունի. հարկավոր 

է պարզել ազգային անցյալը՝ ներկան ու ապագան զարգացնելու համար: 

Այսօր, իհաիկե, Արմավիր քաղաքի ավերակներն ուսումնասիրված 

են: Արմավիրը Հայաստանի առաջին մայրաքաղաքն է, այն հիմնադրել է 

Արարատյան թագավորության հիմնադիր Արամայիսը: Մ.թ.ա. IV-IIIդդ. 

եղել է Երվանդունիների մայրաքաղաքը՝ պահպանելով Արմավիր 

անվանումը: Այն եղել է նաև հայկական պետության հեթանոսական 

պաշտամունքի գլխավոր կենտրոնը: Հին Արմավիրից գտածոներ կան 

Հայաստանի պետական ազգային թանգարանում [6-234]: 

Բ. Սարգիսյանի հոդվածի դրույթները ոչ միայն չեն հնացել, այլև 

շարունակում են մնալ արդիական, որովհետև պատմական Մեծ Հայքը և 

Կիլիկյան Հայաստանը պահպանում են իրենց օրինական տերերի 

կառույցների հետքերը, որոնք համարվում են համընդհանուր 
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մարդկային ժառանգություն և դրանց օրինական տերը պետք է համարվի 

այսօրվա անկախ պետականություն ունեցող հայ ժողովուրդը: 

 

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОДНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТАТЬИ 

БАРСЕГА САРГИСЯНА 

Долуханян Р. В. 

 

Барсег Саргисян (1852-1921г.г.) является одним из известных 

представителей Конгрегации Мхитаристов Венеции, оставивший богатое 

арменоведческое и филологическое наследие. Этот выдающийся 

арменовед часто выступал в журнале “Базмавеп” с имеющими  

педагогическую  и воспитательную ценность  статьями, которые и по сей 

день современны и имеют направляющее значение.   

Одна из таких статей была напечатана  в “Базмавепе” в январе и 

феврале 1890 г. 

Положения статьи Б. Саргисяна не только не устарeли, но и 

продолжают оставаться современными, поскольку историческая Великая 

Армения и Киликийская Армения сохранили следы построек их 

законных хозяев; они считаются всеобщим человеческим наследием, и их 

законным хозяином должен считаться нынешний, имеющий независимую 

государственность, армянский народ   

Ключевые слова: Б. Саргисян, “Базмавеп”, история, прошлое, 

настоящее, будущее, археология, историки, точный, Армавиp. 

 

THE MODERN VALUE OF AN ARTICLE BY BARSEGH SARGISYAN 

Dolukhanyan Р. V. 

 
Barsegh Sargisyan (1852-1921) is one of the well-known representatives 

of the Mkhitarist Congregation of Venice; he left a rich Armenological and 

philological heritage. This outstanding Armenologist often appeared in the 

Bazmavep magazine with articles that have pedagogical and educational value; 

they are still contemporary and have a guiding significance. 

One such article was published in Bazmavep in January and February 

1890. 

The theses of B. Sargisyan’s article are not out of date, but they continue 

to be modern, since the buildings on the territory of historical Great Armenia 



330 

 

and Cilician Armenia preserved traces of their legal landlords. These 

monuments are considered as universal human inheritance and the Armenian 

people, having now independent statehood, should be considered as their 

rightful owner.   

Keywords: B. Sargisyan, Bazmavep, history, past, present, future, 

Archaeology, historians, exact, Armavir. 
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ՀՏԴ 036                                                                                   ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
Պապոյան Ա. Ա. 

 
Օտար լեզվով ընթերցանության ուսուցման նպատակը «հասուն 

ընթերցանության» նվազագույն մակարդակ ապահովելն է, որը թույլ է 

տալիս սովորողներին ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

անծանոթ տեքստ կարդալիս։ Ըստ ԼԻԻՀ-ի՝ օտար լեզվի դասավանդման 

ընթացքում տարբերակվում են ընթերցանության հետևյալ տեսակները. 

 թռուցիկ ընթերցանություն, 

 մանրակրկիտ ընթերցանություն, 

 որոնողական  ընթերցանություն, 

 տեքստի ընդհանուր բովանդակությանը ծանոթանալու 

ընթերցանություն։  

Հոդվածում փորձ է արվում լուսաբանել ոչ միայն օտար լեզվով 

ընթերցանության ուսուցման ընդհանուր նպատակը, այլ նաև 

անդրադարձ է կատարվում ընթերցանության յուրաքանչյուր տեսակի 

նպատակին և առանձնահատկություններին։ 

Բանալի բառեր. «hասուն» ընթերցանություն, թռուցիկ 

ընթերցանություն, որոնողական ընթերցանություն, մանրակրկիտ 

ընթերցանություն, ընդհանուր բովանդակությանը ծանոթանալու 

ընթերցանություն, խնդիրներ: 

 

Օտար լեզվով ընթերցանության նպատակն այսպես կոչված 

«հասուն ընթերցանության» մինիմալ մակարդակ ապահովելն է, որը 

հետագայում հնարավորություն է ընձեռում ցանկության դեպքում 

զբաղվելու ինքնակրթությամբ, գիտելիքների կատարելագործմամբ, 

ազատ օգտվելու օտարալեզու գրականությունից [1]:  

2 0 1 9   № 2  



332 

 

Ընթերցանության ուսուցման նպատակի իրագործումը 

մասնակիորեն պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե կոնկրետ 

դեպքում ընթերցանության որ տեսակներն են ուսուցման գործընթացում 

իրականացվում: 

Մեթոդական գրականության մեջ ընթերցանության տեսակների 

դասակարգումը մինչև այժմ կատարվում էր, ինչպես նշում է Ս. Կ. 

Ֆոլոմկինան, տեքստի շուրջ տարվող աշխատանքի կազմակերպման 
հիման վրա [2]:  

Ս. Կ. Ֆոլոմկինան իրավացիորեն նշում է, որ ընթերցանության 

գործընթացի վրա ազդող բազմաթիվ գործոններից վճռորոշ են երկուսը՝ 

ա) տեքստում կողմնորոշվելու կարողությունը, 
բ) ստացած տեղեկատվության լիակատարության, խորության և 

ճշգրտության աստիճանի որոշումը [2]: 
Վերոհիշյալ չափանիշերին համապատասխան՝ առանձնացվում են 

ընթերցանության հետևյալ տեսակները՝ թռուցիկ (skimming, scanning), 
մանրակրկիտ (detailed), որոնողական (selective), ընդհանուր 
բովանդակությանը ծանոթանալու (reading for gist): Հոդվածում 

վերլուծվում է ընթերցանության յուրաքանչյուր տեսակն առանձին-

առանձին և առաջարկվում են մի շարք ռազմավարություններ, որոնք 

նպաստում են ընթերցանության տվյալ տեսակի համար անհրաժեշտ 

կարողությունների զարգացմանը։ 

Ընթերցանության տեսակների վերոհիշյալ դասակարգումը 

համահունչ է ԼԻԻՀ-ում ներկայացված ընթերցանության տեսակների 

հետ, այնուամենայնիվ ԼԻԻՀ-ում տրված դասակարգման 

առավելությունն այն է, որ այստեղ ընթերցանության յուրաքանչյուր 

տեսակի համար մշակված են համապատասխան չափորոշիչներ [3]: 

Թռուցիկ և ընդհանուր բովանդակությանը ծանոթանալու 

ընթերցանության տեսակները կարելի է հարաբերակցել համադրական, 

իսկ մանրակրկիտը՝ վերլուծական ընթերցանությանը: 

1. Ընդհանուր բովանդակությանը ծանոթանալու ընթերցանություն 
(reading for gist) 

Տեքստի ընդհանուր բովանդակությանը ծանոթանալու ժամանակ 

ընթերցողի նպատակն է ծանոթանալ տարբեր ժանրերի տեքստերի 

բովանդակությանը: Նման դեպքում ուշադրությունը կենտրոնացվում է 

գործողությունների զարգացմանը և հիմնական տեղեկատվությանը: 
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Հասուն ընթերցանության նվազագույն մակարդակի դեպքում 

դպրոցականների համար այս տեսակի ընթերցանության արագությունը 

րոպեում 180-190 բառ է: 

Տեքստի ընդհանուր բովանդակությանը ծանոթանալու 

ընթերցանության համար առաջարկում ենք հետևյալ տիպի 

առաջադրանքներ. 

 Կարելի է նկարները ցուցադրել՝ աշակերտներին առաջարկելով 

դասավորել դրանք այնպիսի հերթականությամբ, որ արտահայտեն 

տեքստի գործողությունների (իրադարձությունների) հետագա 

զարգացումը: 

 Վերնագիրը և թեման քննարկելուց հետո սովորողներին 

առաջարկվում է կարդալ առաջին և վերջին պարբերությունները՝ 

յուրաքանչյուր պարբերության առաջին նախադասությունը՝ տեքստի 

ընդհանուր թեման պարզելու նպատակով: Այս առաջադրանքը 

կատարելուն հատկացվում է սահմանափակ ժամանակ: Այս քայլը մղում 

է սովորողներին տեքստն ավելի մանրամասնորեն ուսումնասիրել: 

 Վերոհիշյալ խմբին է դասվում այսպես կոչված “KWL” (ԳՈՒՍ) 

ռազմավարությունը, որի բնույթը, կառուցվածքը և բովանդակությունը 

արտահայտվում է հետևյալ կերպ [4]. 

Աղյուսակ 1. 

What We Know 
What We Want to 

know 
And What We 

Learnt 

   

   

 Պատկերային ներկայացումը (visualizing) այնպիսի գործընթաց է, 

որի շնորհիվ, զարգացնելով երևակայությունը, աշակերտը փորձում է 

մտովի պատկերացնել տեքստում նկարագրված իրադարձությունը, 

հերոսին, գործողությունը և այլն: Այս հմտությունը ձևավորելու համար 

կարելի է կիրառել հետևյալ քայլերը. 

ա) Տեքստի մի հատված բարձրաձայն ընթերցելուց հետո ուսուցիչը 

հանձնարարում աշակերտներին ասել, թե ինչ են նրանք 

պատկերացնում: 

բ) Ուսուցիչը բարձրաձայն կարդում է տեքստից մի հատված, այդ 

ընթացքում սովորողները փակում են աչքերը և փորձում մտովի 

պատկերացնել կարդացածի բովանդակությունը: Այնուհետև 

աշակերտները գրում կամ նկարում են պատկերացրածը: 
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Նպատակահարմար է սկսել պարզ նկարագրությունից՝ աստիճանաբար 

անցնելով առավել բարդի: 

գ) Ընթերցանության ընթացքում ուսուցիչը հանձնարարում է 

աշակերտներին քարտեզի վրա նշել այն տեսարժան վայրերը, որոնց 

մասին հեղինակը պատմում է: Սա օգնում է սովորողներին 

պատկերավոր ձևով մտապահելու նոր տեղեկատվությունը: 

դ) Մի այլ դեպքում աշակերտներին հանձնարարվում է խառը 

նկարներից առանձնացնել կարդացածին համապատասխանող նկար: 

2. Թռուցիկ ընթերցանություն (skimming, scanning) 
Թռուցիկ ընթերցանության նպատակն ամենաընդհանուր գծերով 

բովանդակության մասին պատկերացում կազմելն է, ինչի հիման վրա 

կարդացողը որոշում է, թե արդյոք իրեն պետք է, հետաքրքրում է/չի 

հետաքրքրում տեքստում պարունակվող տեղեկատվությունը: Դրա 

անհրաժեշտությունը որոշելու համար բավական է կարդալ վերնագրերը 

կամ ենթավերնագրերը, նախադասությունները, առանձին հատվածները 

և այլն: Ըստ էության՝ տեղի է ունենում ընտրովի ընթերցանություն: 

Ընթերցանության այս տեսակի համար արագության չափանիշերը 

դեռևս վերջնականապես որոշված չեն: Ընդունված է րոպեում 500-600 

բառի սահմանը: 

Թռուցիկ ընթերցանությունը զարգացնելու համար առաջարկում 

ենք հետևյալ առաջադրանքները. 

 Սովորողներին առաջարկվում է առանձնացնել ճիշտ և սխալ 

հաստատումները (true-false technique): Սխալ հաստատումներն ըստ 

էության չեն համապատասխանում տեքստի բովանդակությանը: 

Նախադասությունները կազմելիս ուսուցիչը պետք է հաշվի առնի այն 

հանգամանքը, որ հաստատումներում/պնդումներում պետք է ընդգրկել 

ընթերցվող տեքստի հիմնական և ոչ թե երկրորդական փաստերը: 

 Մի այլ դեպքում տեքստն ամբողջությամբ ներկայացվում է 

անավարտ պարբերությունների տեսքով: Աշակերտներն ընտրում են 

յուրաքանչյուր պարբերության շարունակությունը (երկուսից մեկը): 

Նույն կերպ նրանք ընթերցում են երկրորդ պարբերությունը՝ ընտրելով 

ճիշտ պատասխանը: 
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Աղյուսակ 2. 
The darkness kisses the gentle fields, 
The stars smile sadly at their deeds, 
Their tearful eyes are so bright, 
That they twinkle through the night. 

 

Again I am in my room after my long 

flight, 

It’s starry, charming and beautiful 

night, 

As though there is a torch light. 

 

But look, a star is falling, 

Think of something, be quick, my 

darling, 
And it will certainly come true, 

I think its mirage, don’t you? 
 

Actually I want to understand what is money, 

Why do people take it for God, oh mummy, 
 

I look around and see a white horse, 
It’s he who speaks in human – being’s 

voice. 

 
And to my great surprise 

“You will know” I hear a voice, 

3. Մանրակրկիտ/մանրազնին ընթերցանություն (detailed reading) 
Ընթերցանության այս տեսակի իրականացումը ենթադրում է 

բովանդակության ամբողջական ընկալում (100%): Այստեղ 

հատկանաշական է նաև ընթերցանության արագության նվազագույն 

մակարդակը (1 րոպեում 50-60 բառի սահմաններում): 

Մանրակրկիտ ընթերցանութունը զարգացնելու համար 

առաջարկում ենք հետևյալ առաջադրանքները. 

 Իմաստային քարտեզագրման (mind mapping) դեպքում ուսուցիչն 

աշակերտների օգնությամբ կառուցում է իմաստաբանական քարտեզ, 

որը գծագրի տեսքով, աստիճանական կարգով ներկայացնում է տեքստի 

բովանդակությունը: Ուսուցիչը Power Point ծրագրով ցույց է տալիս 

ընդհանուր թեման: 

Քայլ 1.      Գծապատկեր 1. 

 

 

Այնուհետև հարցնում է աշակերտներին, թե ինչի մասին է տեքստը: 

Հարցերի բնույթը պետք է կազմել այնպես, որ աշակերտների 

ուշադրությունը կենտրոնանա հատկապես բանալի բառային 

միավորների վրա: Մինչ սովորողներն արտահայտում են իրենց 

կարծիքները, ուսուցիչը կամ աշակերտներից մեկը կազմում է 

իմաստաբանական քարտեզ՝ սովորողների առաջարկած վարկածները 

խմբավորելով ըստ ընդհանուր կարգերի, որոնք արտացոլում են տվյալ 

Does money make the World go round? 
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տեքստի կառուցվածքն ու բովանդակությունը: 

Քայլ 2.      Գծապատկեր 2. 

  

 

 

 

Այնուհետև սովորողներին ցուցադրվում են տեքստի առանձին 

հատվածներ (վերնագիր, ենթավերնագրեր, ...)՝ որոշ փաստեր ճշգրտելու 

նպատակով:  

Աշակերտները փորձում են շարունակել իմաստային քարտեզի 

կառուցումը, ինչի շնորհիվ տեքստի թեման ավելի հստակ է 

պատկերվում:  

Քայլ 3.      Գծապատկեր 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իմաստային քարտեզագրման շնորհիվ առանձին բառերն ու 

հասկացությունները միաձուլվում, ամբողջական տեսք են ստանում, 

ինչն օգնում է աշակերտին հասկանալու, ամփոփելու և գնահատելու 

տեղեկատվությունը՝ տեսանելի դարձնելով տեքստի հասկացական 

հիմքը [6]: Այս ամենն օժանդակում է սովորողին գաղափար կազմել 

տեքստի մասին: 

 Մանրակրկիտ ընթերցանությունը զարգացնելու մի հետաքրքիր 

ձև է հարցումը կամ ինքնահարցումը (self questioning) 

Ինքնահարցման շնորհիվ աշակերտները կարդալու ընթացքում 

փորձում են պատասխանել տեքստին վերաբերող հարցերին: Այս 

հարցերը և խառը տրվող պատասխաններն օգնում են նրանց ավելի լավ 

համատեղել նախկինում ունեցած գիտելիքները տեքստում 

պարունակվող նոր տեղեկատվության հետ: Առավել արդյունավետ է 

հարցերի հետևյալ տեսակների կիրառումը. 

Money 

Is it our life’s “Servant”? Is it our life’s “God”? 
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Is it our life’s “Servant”? Is it our life’s “God”? 
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ա) Բազմակողմ հարցադրում (multiple questions) 

Բազմակողմ հարցադրումներն օգտագործվում են և՛ տեքստը 

հասկանալու կարողությունների ձևավորման, և՛ ստուգման համար: 

Վերջիններս առնչվում են ոչ միայն բուն տեքստում զետեղված 

տեղեկատվությանը, այլ նաև մղում սովորողներին կարդալ «տողերի 

միջև»: Դրանք կարող են ուղղվել կոնկրետ բառին, արտահայտությանը, 

նախադասությանը, պարբերությանը, ինչպես նաև ամբողջ տեքստին: 

Բազմակողմ հարցադրումները կիրառվում են որպես «բանալի»՝ 

օգնելով սովորողին հասկանալու տեքստի այս կամ այն լեզվական 

միավորը, նախադասությունը կամ պարբերությունը [5]: 
բ) Այսպես կոչված «Wh հարցեր»-ի կիրառում 

«Wh հարցեր»-ը հիմնականում վերաբերում են տեքստում 

պարունակվող փաստերին: Այնուամենայնիվ, դրանք կարելի է ձևակերպել 

նաև այնպես, որ աշակերտներին մղեն խորհելու: 

• Why do you think that …?  
• What have you done if …?  
Այս տիպի հարցերին պատասխանելը ոչ միայն սովորեցնում է 

աշակերտներին ինքնուրույն մեկնաբանել, այլ նաև նպաստում է 

աշակերտ-աշակերտ համագործակցային հարաբերությունների 

զարգացմանը, քանի որ նրանք միմյանց հետ հաղորդակցվում, 

արտահայտում, բացատրում ու քննարկում են իրենց տեսակետները: 

Պետք է նշել, որ առաջադրվող հարցերի բովանդակությունը 

պայմանավորված է նաև տեքստի կառուցվածքով, ոճով և ժանրով:  

Ուսուցիչը պետք է մղի աշակերտներին ինքնուրույն կազմած 

հարցեր միմյանց տալ՝ տարբերակելով F, I, V, E հապավումներով 

արտահայտված հարցադրումների տեսակները. F – Factual questions, I – 

Inference question, V – Vocabulary questions, E – Experience questions: 

 Վերընթերցումը (rereading) համարվում է կարևորագույն 

ռազմավարություններից մեկը, որի միջոցով սովորողները փորձում են 

հստակեցնել և լավ ըմբռնել տեքստում պարունակվող 

տեղեկատվությունը: Ուսուցիչը պետք է սովորեցնի աշակերտներին 

տեքստը կարդալ իմաստային հատվածներով՝ նպաստելով 

դժվարությունների հաղթահարմանը: Վերընթերցումը կարելի է 

զուգակցել հետևյալ աշխատանքների հետ. 

ա) տվյալ պարբերությունից գտնել այն նախադասությունը, որտեղ 

խոսվում է ... մասին, 

բ) տեքստը բաժանել իմաստային խմբերի, 
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գ) վերնագրել յուրաքանչյուր պարբերություն, 

դ) ընդգծել յուրաքանչյուր պարբերության կարևոր 

նախադասությունը/միտքը, 

զ) փնտրել օրինակներ, բացատրություններ՝ պարբերությունն 

առավել մանրամասնելու նպատակով, 

է) փորձել հակիրճ ներկայացնել տվյալ պարբերության իմաստը, 

ը) առանձնացնել տեքստի կարևորագույն հատվածները: 

Քանի որ ընթերցանության միջոցով հաղորդվում է ոչ միայն նոր 

տեղեկատվություն, այլև ներմուծվում է նոր բառապաշար, անհրաժեշտ է 

վերընթերցման ընթացքում իրականացնել նաև բառիմաստի 

բացահայտման տարբեր ռազմավարություններ:  

4. Որոնողական ընթերցանություն (selective reading)  
Որոնողական ընթերցանության նպատակն է անծանոթ տեքստում 

գտնել կոնկրետ տեղեկատվություն, փաստեր և այլն: 

Այս տիպի ընթերցանությունն ուղղված է տեքստում կոնկրետ 

տեղեկատվություն գտնելուն: Այդ պատճառով էլ առաջադրանքը պետք է 

ճիշտ արտացոլի լուծման ենթակա խնդիրները: 

Այս դեպքում առաջարկվում է տեքստը կարդալ ոչ թե ամենայն 

մանրամասնությամբ, այլ աչքի անցկացնել և կողմնորոշվել՝ գտնելով 

անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Այս աշխատանքը Լ. Զուկովան 

նմանեցնում է «հանրագիտարանից կոնկրետ տեղեկատվություն 

փնտրելուն, որի դեպքում կարիք չկա հանրագիտարանը ամբողջությամբ 

կարդալ» [7]: Այս դեպքում կարելի է առաջարկել հետևյալ 

առաջադրանքները. 

 Ուսուցիչը նախապես առաջարկում է թեմային վերաբերող 

որոշակի հարցեր, որոնց պատասխանն աշակերտները պետք է գտնեն 

տեքստից: Աշխատանքը կարելի է սկսել փոքր պարբերություններից՝ 

աստիճանաբար անցնելով ավելի մեծ հատվածների: Տրամադրված 

ժամանակը պետք է խիստ սահմանափակ լինի, որպեսզի սովորողները 

տեքստն աչքի անցկացնեն և ոչ թե ամբողջությամբ կարդան: 

Այս վարժության միջոցով աշակերտները սովորում են 

ընդհանրացնել ձեռք բերած գիտելիքներն ու լեզվական փորձը:  

  «Նշումներ անելու» (note taking) ռազմավարությունը ևս 

նպաստում է որոնողական ընթերցանության զարգացմանը։ 

Այս աշխատանքն օգնում է աշակերտներին կարդալու ընթացքում 

ընկալելու, հասկանալու և համակարգելու նոր ստացված 

տեղեկատվությունը:  
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ա. Այս հմտությունը ձևավորելու համար սկզբնական շրջանում 

ուսուցիչը նախապես կազմում է աղյուսակներ, որոնք ընթերցանության 

ընթացքում լրացվում են աշակերտների կողմից:  
բ. Մի այլ դեպքում նախադասությունը բաժանվում է մասերի: 

Ուսուցիչը ձախ կողմում գրում է անավարտ հիմնական 

նախադասությունները, աշակերտները աջ մասում լրացնում են 

վերջիններիս շարունակություններն այնպես, որ վերջում ստացվի 

համառոտ, ամբողջական տեքստ: 

 

Ինչևէ, այս կամ այն ընթերցանության տեսակի իրականացմամբ է 

պայմանավորված վարժությունների, ռազմավարությունների, ինչպես 

նաև ստուգման եղանակների ընտրությունը: Ընդ որում պետք է հաշվի 

առնել հետևյալը. քանի որ ընթերցանության տեսակները տարբերվում 

են ըստ գործունեության արդյունքի, այսինքն՝ ըստ տեքստի բովանդա-

կության ընկալման աստիճանի, տեղեկատվության ըմբռնման և 

հիմնական իմաստի ընկալման աստիճանը հնարավոր է սահմանել՝ 

համակցելով այն տեքստում պարունակվող ամբողջական 

տեղեկատվությանը: 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ЧТЕНИЯ 

Папоян А. А. 

 

Цель обучения чтению на иностранном языке - обеспечить 

минимальный уровень зрелого чтения, позволяющий учащимся получать 

необходимую информацию при чтении незнакомого текста. Согласно 

CEFR, при обучении иностранному языку выделяют следующие типы 

чтения: 

 беглое чтение, 

 тщательное чтение; 

 поисковое чтение; 

 чтение для ознакомления с общим содержанием текста. 

В статье делается попытка раскрыть не только общую цель обучения 

чтению на иностранном языке, но и цели и особенности каждого типа. 

Ключевые слова: “Зрелое” чтение, тщательное чтение, поисковое 

чтение, чтение для ознакомления с общим содержанием текста, задачи. 
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THE GOALS AND OBJECTIVES OF TEACHING DIFFERENT TYPES OF 

READING  

Papoyan A. А. 

The goal of teaching reading in a foreign language is to provide “mature 

reading” minimal level, which allows students to gain full information from an 

unknown text they read. 

  According to the CEFR, several types of reading may occur while 

teaching a foreign language: 

 skimming/scanning, 

 detailed reading, 

 selective reading, 

 reading for gist. 

The article tries to reveal not only the general goal of teaching reading in 

a foreign language, but also the objectives and peculiarities of each type. 

Keywords: “mature” reading, skimming, scanning, selective reading, 

detailed reading, reading for gist, objectives.  
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ  376                                                ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

                            

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԴԵՐԸ ՕԺՏՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ: ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ 

Մարուքյան Լ. Ռ. 

 

Հոդվածը նվիրված է սոցիալական մանկավարժի դերին օժտված 

երեխաների հետ աշխատանքում: Խոսվում է «օժտվածություն», «օժտված 

երեխա» հասկացությունների, ինչպես նաև այդ երեխաների շրջանում 

սոցիալական մանկավարժի ծավալած գործունեության մասին: 

Հոդվածը ներառում է փորձարարական մաս. այն կատարվել է 

Վանաձորի դպրոցներում, կենտրոններում և մարզպետարանի 

համապատասխան բաժնում: Տվյալների բազան առանձին-առանձին 

ներկայացված են «Հավելվածների» տեսքով /աղյուսակով/: 

Հատկապես շատ կարևոր է օժտված երեխաներին ճիշտ 

բացահայտելն ու արդյունքները ծնողներին, ուսուցիչներին և 

մասնագետներին փոխանցելը: 

Բանալի բառեր.  օժտված երեխա, սոցիալական մանկավարժ, 

տաղանդ, ուսումնասիրություն, մանկավարժի գործունեության ոլորտ: 

 

Աշխատանքում օգտագործվել են սոցիալական ոլորտի 

(մասնագիտական) գրականություն, բայց ամբողջ աշխատանքը 

կառուցված է փորձարարական արդյունքների վրա: 

Մարդկության զարգացման բոլոր ժամանակներում գոյություն են 

ունեցել մարդկային վարքաձևերի շեղումներ՝ ինչպես դրական, այնպես 

էլ բացասական ուղղվածությամբ, օրինակ՝ նորմայից շեղումներ են 

համարվում և՛ մտավոր հետամնացությունը, և՛ մարդու 

օժտվածությունը, նրա տաղանդավոր, հանճարեղ լինելը: 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության որոշմամբ՝ 

օժտված երեխաները ևս համարվում են «ռիսկի խմբի» երեխաներ՝ 

մտավոր հետամնացություն, իրավախախտ վարքագիծ, ալկոհոլի 

օգտագործման հակում ունեցող երեխաների կողքին: Նրանց 

2 0 1 9   № 2  



342 

 

անհրաժեշտ են դաստիարակչական հատուկ միջոցներ ու մեթոդներ, 

անհատական զարգացման հատուկ ուսումնական ծրագրեր, հատուկ 

պատրաստականություն ունեցող ուսուցիչներ, հատուկ դպրոցներ        

[1, էջ 381]: 

Օժտվածությունը մարդու բնածին առանձնահատկությունների 

ամբողջությունն է, որը նախադրյալ է ընդունակությունների զարգացման 

համար: Ռուս մեծ մանկավարժ Վ. Ն. Սորոկա-Ռոսինսկին դժվար 

դաստիարակվող երեխաների երրորդ խումբը համարում էր օժտված 

երեխաների խումբը [2, էջ 142]: Այս խմբին են պատկանում 

հուզակամային, հուզահաղորդակցական խախտումներով և որոշակի 

օժտվածությամբ երեխաները, որոնց բնորոշ են ագրեսիվությունը, 

զգացողությունների անբավարար կառավարումը, բնավորության որոշ 

գծերի շեշտադրումը, մտածողության յուրատիպությունը, 

հակակարգապահական, հակասոցիալական արարքները, որոնք ինչ-որ 

իրավիճակում կամ պայմաններում կարող են փոխակերպվել օրինակելի 

վարքաձևերի: Միևնույն ժամանակ նրանք ունեն ստեղծագործական մեծ 

էներգիա, ընդունակություններ, հետաքրքրություններ, իրենց տարիքի 

երեխաներից տարբերվում են ուսման նկատմամբ ունեցած 

վերաբերմունքով, աշխատունակությամբ: 

Օժտված երեխան ընտանիքի, ծնողների համար «ընտանիքի կուռք, 

պաշտամունք» կարող է համարվել: Այս մոտեցման պայմաններում 

երբեմն ծնողներն իրենց երեխաների ընդունակությունները չափից 

բարձր են գնահատում, իրենք՝ երեխաները, ունեն բարձր 

ինքնագնահատական, որը հաճախ կարող է հանգեցնել հուսալքության: 

Առավել ևս դա վտանգավոր է դառնում դեռահասության տարիքում: 

Ծնողներն իրենց երեխաների ունեցած այս կամ այն 

հաջողությունը, արարքները արձանագրում են որպես երեխաների մոտ 

դրսևորվող օժտվածության փաստ: Այդ մասին նրանք միշտ պատմում են 

և խոսում: Կատարվում են երեխաների բոլոր պահանջները ու 

ցանկությունները, նրանց ամեն ինչ թույլատրվում է, ներվում են անգամ 

նրանց որոշ արարքներն ու բացթողումներն ուսման կամ այլ 

բնագավառներում:  

Ուստի շատ կարևոր են դառնում ծնողների, ուսուցիչների, 

սոցիալական մանկավարժի և այլ մասնագետների կողմից երեխայի 

օժտվածության փաստի ժամանակին և ճիշտ բացահայտումն ու 

ախտորոշումը: 
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«Սոցիալական մանկավարժը պետք է առաջին հերթին հիշի, որ 

ինչպիսի օժտվածությամբ էլ լինի երեխան, նա պետք է սովորի»              

[3, էջ 383]: 

Օժտված երեխաների հետ աշխատանքում սոցիալական 

մանկավարժի կողմից կիրառվում են հաղորդակցական-

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, որոնց միջոցով կարելի է ստեղծել 

փոխազդեցություններ և փոխներգործություններ, լուծել հուզող 

խնդիրները, բավարարել գոյաբանական, հոգևոր ու նյութական 

պահանջմունքները, զարգացնել ինքնաճանաչողությունը: Կիրառվում են 

նաև կազմակերպչական տեխնոլոգիաներ, իրականացվում է 

դաստիարակչական խորհրդատվություն (երկարաժամկետ, 

կարճաժամկետ, պարբերական, հրատապ-իրավիճակային) սոցիալ-

մանկավարժական բոլոր ոլորտներում:  

Օժտված երեխաների հետ սոցիալական մանկավարժի 

գործունեությունը նպատակաուղղված է երեխայի ունեցած հսկայական 

ներուժը ստեղծագործական աշխատանքի փոխակերպմանը, 

ստեղծագործական միջավայրի, երեխայի անձի զարգացման համար 

անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը, նրանց անհրաժեշտ տարբեր 

տեսակի օգնության և աջակցության ցուցաբերմանը [4, էջ 302-306]: 

Երեխան և նրա ծնողները պետք է հասկանան, որ 

տաղանդավորությունը մեծ աշխատանք է: Հնարավոր անհաջո-

ղությունները կամ թեթև հաջողությունը չի հիասթափեցնելու երեխային, 

որ հրաժարվի դրված նպատակից: Սոցիալական մանկավարժին 

կարևոր է տաղանդավոր երեխայի հետ հաստատել ճիշտ 

հարաբերություններ և հիշել, որ նրան անհրաժեշտ է կրթել, սովորեցնել 

նստակեցություն, սեր աշխատանքի նկատմամբ, ընդունելու ինքնուրույն 

որոշում: 

Սոցիալական մանկավարժին անհրաժեշտ է օգնել կազմելու 

երեխայի տաղանդի զարգացման ծրագիրը, որը նախատեսում է 

թեմաների բազմազանություն և գործնական ուսուցում: Այդ 

հնարավորություն կտա որոշելու երեխայի ուժեղ և թույլ կողմերը, 

աջակցելու նրա հետաքրքրություններին: 

Տաղանդավոր երեխայի հետ աշխատելու ծրագրի նպատակն է 

սովորեցնել ապրել հասարակության մեջ, որը միշտ չէ, որ բարյացակամ 

վերաբերմունք է ցուցաբերում միջին տաղանդաբնակից տարբերվողի 

նկատմամբ: Երեխային անհրաժեշտ է սոցիալական հմտություններ: 

Այստեղ կարող են օգնել բազմապիսի ուսուցողական գրքեր և 
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սկավառակներ, սակայն ավելի լավ է մասնակցել խմբային խաղերում, 

քանի որ տաղանդավոր երեխային անհրաժեշտ է շփվել ուրիշ 

երեխաների հետ: Երեխային չպետք է զրկել մանկությունից և 

ծանրաբեռնել: Միայն ուսումնասիրելով իր վերաբերմունքը այդ 

երեխայի նկատմամբ՝ սոցիալական մանկավարժը կարող է որոշել իր և 

նրա փոխհարաբերությունը: Անհրաժեշտ է հասկանալ նրա 

յուրահատկությունները, որն է նրա ծնողների հպարտության պատճառը: 

Պետք է նշել նաև, որ տաղանդավոր երեխան կուրացնում է ծնողներին. 

նրանք կարող են ճնշել նրան՝ մոռանալով այն մասին, որ երեխան չի 

սիրում ճնշվածություն: Ընտանիքում այդ պատճառով առաջանում են 

կոնֆլիկտներ: 

Տաղանդավոր երեխաների ոչ միօրինակ վարքը արտահայտվում է 

տրամադրության հաճախ փոփոխման մեջ, անհամբեր են շփման մեջ, 

զրուցակցին ընդհատում և ուղղում են, ցուցադրում են սեփական 

գիտելիքները, միշտ աշխատում են հաստատել իրենց ճշմարտությունը: 

Բոլոր այս հատկանիշները պահանջում են նախ և առաջ դաստիարակել 

համբերություն և ոչ կպչունություն: Տաղանդավոր երեխաները գիտեն՝ 

ինչ է բարությունը, ճշմարտությունը և գթասրտությունը, սակայն 

գործնականում այդ հատկանիշները հաճախ չեն կարողանում դրսևորել: 

Նրանց անհրաժեշտ է մասնագետի՝ սոցիալական մանկավարժի 

օգնությունը: Հարցասիրությունը և ամեն ինչ իմանալու ձգտումը, հզոր 

ստեղծագործական կարողությունը վեր է ածվում վարքի նորմերի 

խախտման և լարում հարաբերությունները շրջապատի հետ: 

«Սոցիալական մանկավարժի դերը օժտված երեխաների հետ 

աշխատանքում» հոդվածի շուրջ փորձարարական մասն իրականացվել 

է Վանաձորի Դանիել Վարուժանի անվան թիվ 16, Հովհաննես 

Թումանյանի անվան թիվ 3 հիմնական, Վանաձորի մաթեմատիկայի և 

բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ «Էվրիկա» հատուկ 

դպրոցներում, Լոռու մարզի Երեխայի և ընտանիքի աջակցման 

կենտրոնում, Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային 

կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում: 

Հետազոտություններին մասնակցել են թվով 35 անձինք:  

Աշխատանքն իրականացվել է երկու փուլով. 

7. Ախտորոշիչ փուլ - ուղղված է օժտված երեխաներին 

բացահայտելուն: 
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8. Բուն հետազոտական փուլ - կիրառվել են սոցիալական 

մանկավարժի՝ օժտված երեխաների հետ աշխատանքի հիմնական 

մեթոդներ: 

Հետազոտության ընթացքում օգտագործել ենք տարբեր գործիքներ. 

 Դիտման մեթոդ – նպատակն էր ուսումնասիրել երեխաների 

ուսումնական, ստեղծագործական ձեռքբերումները: 

 Հարցազրույցի մեթոդ – կիրառել ենք դպրոցների, Երեխայի և 

ընտանիքի աջակցման կենտրոնի սոցիալական մանկավարժների հետ: 

Նպատակն էր պարզել, թե սոցիալական մանկավարժներն ինչպես են 

ախտորոշում երեխաների օժտվածությունը, ինչպիսի խնդիրների հետ 

են բախվում օժտված երեխաները դպրոցում, և ինչպիսի մեթոդներով են 

սոցիալական մանկավարժներն աշխատում օժտված երեխաների հետ: 

 Սոցիալական անձնագրերի վերլուծություն - նպատակն էր 

վերլուծել ուսումնական տարվա ձեռքբերումները, ենթադրյալ 

օժտվածություն ունեցող երեխաների ընտանեկան 

բարենպաստությունը: 

 Թեստավորում - նպատակն էր օժտված երեխաների 

բացահայտումը, համապատասխանաբար՝ ինտելեկտուալ ընդունա-

կությունների զարգացման, կրեատիվության և մոտիվացիայի 

մակարդակների ուսումնասիրմամբ: 

 Անկետավորում – սոցիալական մանկավարժի՝ օժտված 

երեխաների հետ աշխատանքի պատրաստվածության մակարդակի 

ախտորոշման նպատակով օգտագործել ենք նաև Ա. Ի. Դորովսկայայի 

«Սոցիալական մանկավարժի պատրաստակամության հետազոտում» 

անկետան [տես՝ հավելված 3-ում] և «Օժտված երեխայի հետ աշխատող 

մանկավարժի» անկետան [տես՝ հավելված 4-ում]: 

 «ТРИЗ» տեխնոլոգիան – հեղինակը Հենրիխ Ալտշուլյերն է: 

Նախատեսված է երեխաների ստեղծագործական, վերլուծական 

մտածողության զարգացման համար: Այն իր մեջ ներառում է մի քանի 

մեթոդների համակարգ, որոնցից առանձնացված են հետևյալները՝ 

«Մտագրոհ» և «ԳՈՒՍ»: Սրան զուգընթաց՝ սոցիալական մանկավարժի 

կողմից նաև կիրառվեց «ՏՀՏ» տեխնոլոգիան՝ նպատակ ունենալով 

երեխաներին ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, օգնում է 

երեխաներին ստանալ իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, 

հնարավորություն է տալիս քննարկվող հարցի շուրջ բանավիճել, իսկ 

բանավեճի արդյունքում ծնվում է ճշմարտությունը: 
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Սոցիալական մանկավարժը պլանի համաձայն աշխատանքներ է 

իրականացնում օժտված երեխաների, նրանց ծնողների ու շրջապատի 

հետ: Այս նպատակով ներկայացնում ենք սոցիալական մանկավարժի 

աշխատանքի պլանի օրինակ (մշակված սեփական տարբերակը) [տես՝ 

հավելված 1-ում ]:  

Որպեսզի երեխաների օժտվածությունը «չմարի», այլ, 

ընդհակառակը, զարգանա, սոցիալական մանկավարժն աշխատում է 

նաև երեխայի ծնողների հետ: Կազմակերպում է քննարկումներ, 

ժողովներ: Այդպիսի քննարկման օրինակ ներկայացրել ենք նաև մենք 

[տես՝ հավելված 2-ում]: 

Հետազոտական աշխատանքները իրականացվել են երկու 

հիմնական նպատակներով՝ 

 Բացահայտել տվյալ հաստատություններում օժտված 

երեխաներին: 

 Առանձնացնել այն հիմնական մեթոդները, որոնց օգնությանն է 

դիմում սոցիալական մանկավարժը՝ օժտված երեխաների հետ 

աշխատելիս: 

Հետազոտությունների ժամանակ հարցազրույցներ ունեցանք 

Երեխայի և ընտանիքի աջակցման կենտրոնի, Վանաձորի թիվ 3, 16 

դպրոցների սոցիալական մանկավարժների հետ, որի ընթացքում 

փորձեցինք պարզել, թե ինչպիսի մեթոդների օգնությամբ են 

մանկավարժները բացահայտում երեխաների օժտվածությունը, ինչպիսի 

խնդիրների հետ են բախվում օժտված երեխաները և ինչպիսի 

աշխատանքներ են կազմակերպվում մանկավարժների կողմից         

[տե՛ս հավելված 3]: Ամփոփելով հարցազրույցի արդյունքները՝ կարելի է 

ընդգծել հետևյալ փաստերը՝ երեխաների օժտվածությունը 

բացահայտելու նպատակով սոցիալական մանկավարժները 

հիմնականում կիրառում են թեստերի տարբեր օրինակներ 

(հարցարաններ, հարցազրույցի մեթոդը, մոդելավորում, կենսագրական 

մեթոդ), որոնք նախատեսված են երեխաների ինտելեկտուալ 

հնարավորությունները, կրեատիվության մակարդակը ախտորոշելու 

համար: Սոցիալական մանկավարժները ընդգծում էին մի քանի 

հիմնական խնդիրներ, որոնց հետ բախվում է օժտված երեխան 

դպրոցում: Դրանցից էին՝ մտերիմ ընկերներ գտնելու հետ կապված 

դժվարություններ, երեխայի ստեղծագործական ընդունակությունների՝ 

շրջապատի կողմից անհասկացվածություն ու քննադատություն, 

տագնապայնություն, որը կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ 
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օժտված երեխաների սպասելիքները հասակակիցներից և նրանց շփման 

պահանջները չեն համապատասխանում: Օժտված երեխաներն 

ունենում են ինքնարտահայտման վախ, որոշ դեպքերում հուզական 

անկայունություն: Այս և նմանատիպ խնդիրների լուծման նպատակով 

սոցիալական մանկավարժն աշխատանք է իրականացնում երեխաների 

հետ: Աշխատանքներից են հոգեբանաթերապևտիկ աշխատանքը: 

Օժտված երեխաներին բնորոշ առանձնահատկություններից է 

հետաքրքրության որակը և աստիճանը: Օժտված երեխաների մոտ 

նկատելի է հատորներով գիրք կարդալու տենչը: Կարդում են գիշերային 

ժամերին կամ էլ դրսևորում են պրակտիկ հմտություններ, որոնք 

զարմանք են առաջացնում: Այսպիսի առանձնահատկություններով աչքի 

էր ընկնում Նապոլեոնը: Այս հատկանիշներից ելնելով՝ մասնագետներն 

օժտված երեխաներին առաջարկում են գրքի միջոցով անցկացվող 

թերապիա՝ բիբլիոթերապիա: Սոցիալական մանկավարժները օժտված 

երեխաների հետ տարվող աշխատանքների մասին խոսելիս 

ներկայացրել են ախտորոշիչ ուղղությունը, զրույցներ, թրեյնինգներն ու 

խորհրդատվությունները, անհրաժեշտության դեպքում հանդիսանում են 

միջնորդ ընտանիքի և դպրոցի միջև: 

Հետազոտական աշխատանքի առաջին փուլը կառուցել ենք            

Ջ. Ռենզուլիի եռամոդել հոգեդիագնոստիկ համակարգի հիման վրա, 

որտեղ օժտվածությունն իրենից ներկայացնում է երեք կարևոր 

բաղադրիչների միասնություն՝ ինտելեկտուալ ընդունակություններ, 

կրեատիվություն (ստեղծարարություն), մոտիվացիա: Ըստ այս մոդելի՝ 

օժտված են համարվում այն երեխաները, ովքեր թվարկված բոլոր 

բաղադրիչներից կգրանցեն առավելագույն արդյունքներ:  

Այդ նպատակով համապատասխանաբար կիրառեցինք՝                 

«Ստենֆորդ-Բինե»-ի թեստը, Հ. Գարդների «Ինտելեկտի տիպի 

ախտորոշում» թեստը, «Մաթեմատիկական ընդունակությունների 

ախտորոշման» մեթոդիկան, Ռավենի «Պրոգրեսիվ մատրիցան», 

Թորենսի «Ստեղծագործական մտածողության ախտորոշում» թեստը,    

Ե. Պ. Իլիինի «Հաջողության հասնելու մոտիվացիան», Կուզնեցովայի, 

Սվերչի «Ինչպես բացահայտել օժտվածությունը» և Սավենկովի 

«Օժտվածության քարտեզը»: 

Ամփոփելով կատարած հետազոտական աշխատանքի այս փուլը՝ 

կարող ենք ասել, որ օժտված երեխաների բացահայտումը բավականին 

բարդ էր, քանի որ գոյություն չունի ամբողջական, կոնկրետ մեթոդ, որի 

օգնությամբ կկարողանանք գնահատել երեխաների օժտվածությունը: 
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Աշխատանքի այս փուլում կիրառեցինք սոցիալական մանկավարժի 

կողմից օգտագործվող այն հիմնական մեթոդները, որոնք անհրաժեշտ են 

օժտված երեխաներին բացահայտելու համար: Վելուծելով արդյունք-

ները՝ կարելի է եզրակացնել, որ 19 դիտարկված աշակերտներից 

պոտենցիալ օժտվածություն ունեն 4-ը [տես՝ հավելված 4-ում]:  

Նրանք ունեին ինտելեկտուալ ընդունակությունների միջինից 

բարձր, կրեատիվության և մոտիվացիայի բարձր մակարդակներ [տես՝ 

դիագրամ 1-ում]: 

Դիագրամ 1. 

 
Ընդհանրացնելով կատարած փորձարարական աշխատանքը՝ 

կարող ենք ընդգծել, որ սոցիալական մանկավարժն օժտված 

երեխաներին ախտորոշելու նպատակով կիրառում է դիտման, զրույցի, 

թեստավորման, անկետավորման, կենսագրական մեթոդները: Իհարկե, 

այս մեթոդները կիրառվում են ոչ միայն երեխաների, այլև նրանց 

ծնողների հետ: 

Բացահայտելով օժտված երեխաներին՝ սոցիալական 

մանկավարժը պլանի կետերին համապատասխան աշխատանքներ է 

սկսում երեխաների հետ: Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքն 

այստեղ ուղղված է երեխաների ընդունակությունների զարգացմանն ու 

օժտված երեխաների խնդիրների հաղթահարմանը: 

Առանձնացնենք մի քանի մեթոդների օրինակներ, որոնց 

օգնությամբ սոցիալական մանկավարժը աշխատում է օժտված 

երեխաների հետ: 

«Մտագրոհ» - կիրառվում է երեխաների ստեղծագործական-

վերլուծական մտածողության զարգացման նպատակով: Առաջարկվում 

է խնդիր, որն ունի բազմաթիվ լուծումներ: Երեխան պետք է արտահայտի 
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իր մտքերն ու գաղափարները խնդրի վերաբերյալ: Այնուհետև 

քննարկվում են տարբերակները: 

 «Քեյսի մեթոդ» - նպաստում է անհրաժեշտ գիտելիքների 

ձեռքբերմանն ու հմտությունների ձևավորմանը: Օժտված երեխաների 

հետ աշխատելիս սոցիալական մանկավարժը կիրառում է քեյս, որի 

նպատակն է զարգացնել երեխաների ստեղծագործական 

ընդունակությունները, արագ կողմնորոշվելու ունակությունները, 

մոտիվացիայի մակարդակը: 

Օժտված երեխաները ունենում են հասակակիցների հետ շփման 

դժվարություններ, մտերիմ ընկերներ գտնելու հետ կապված 

դժվարություններ: Սոցիալական մանկավարժը կիրառում է 

«Գաղափարների կառուցման մեթոդը»: Նպաստում է կոլեկտիվ 

ստեղծագործական «արտադրանքի» ստեղծմանը, միասնական, 

ընդհանուր գաղափարի սահմանմանը: 

Օժտված երեխաների հետ աշխատանքի արդյունավետությունն 

ապահովելու նպատակով դպրոցներում ներդրվում է Մեծ 

Բրիտանիայում ընդունված «Կարգավորում» (Setting) մեթոդը: Այն 

հնարավորություն է տալիս երեխաներին ընդգրկվել խմբերում՝ ըստ 

առարկայական ձեռքբերումների մակարդակի: 

Սոցիալական մանկավարժի կողմից կիրառվում են նաև 

թրեյնինգներ, խորհրդատվություն, քննարկումներ, սեմինարներ, 

մոդելավորման, խաղային, քարտային ու տեղեկատվական-

հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ: Սոցիալական մանկավարժն 

օժտված երեխաների հետ աշխատանքը կառուցում է կույր որոնման 
մոդելի վրա, որը հիմնված է փորձ և սխալի մեթոդի վրա, լաբիրինթոս 
մոդելի հիման վրա, որում խնդիրը դիտարկվում է որպես լաբիրինթոս, 

իսկ լուծում փնտրելու գործընթացը նման է լաբիրինթոսում շրջելուն: 

«Տաղանդի զարգացման ծրագիր» մոդելը հնարավորություն է տալիս 

բարձրացնել օժտված երեխաների ճանաչողական հետաքրքրությունը, 

զարգացնել ստեղծագործական ընդունակությունները: 

Հնարավորություն է տալիս որոշել երեխայի ոժեղ և թույլ կողմերը, 

աջակցել նրա ընդունակությունների զարգացմանը: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

 

 
Աշխատանքի 

նկարագրություն 
Նպատակը Պատասխանատու  Ժամկետներ 

1. 

«Օժտված երեխաներ» 

թեմայով կլոր սեղան 

մանկավարժների ու 

բազմամասնագիտական 

թիմի անդամների հետ 

«Օժտված երեխա» 

հասկացության պարզաբանում, 

տալ մի շարք հարցերի 

պատասխանները՝ ինչ է 

օժտվածությունը, որ 

երեխաներին կարելի է օժտված 

համարել, որոնք են 

օժտվածության նշանները և 

տեսակները:  

Սոցիալական 

մանկավարժ, 

բազմամասնագի-

տական թիմ 

Օգոստոս 

2. 
«Օժտված երեխա» 

ծրագրի մշակում 

Նորմատիվ-իրավական բազայի 

ստեղծում, օժտված երեխաների 

ախտորոշման համակարգի 

ստեղծում, օժտված երեխաների 

հետ անհատական աշխատանքի 

ձևերի ու մեթոդների մշակում: 

Սոցիալական 

մանկավարժ, 

բազմամասնագի-

տական թիմ, 

տնօրինություն 

Օգոստոս-

սեպտեմբեր 

3. 
«Օժտված երեխաներ» 

տվյալների բանկի 

ստեղծում 

Օժտված երեխաների 

ախտորոշում, սոցիալական 

փաստաթղթերի վերլուծություն, 

անհատական թղթապանակի 

ձևավորում, սովորողների 

ձեռքբերումների վերլուծություն 

Հոգեբան, 

սոցիալական 

մանկավարժ 

Սեպտեմբեր-

հոկտեմբեր 

3.1 
Անկետաների, թեստերի 

ու անհատական 

զրույցների կիրառում 

Սովորողների 

հետաքրքրությունների ու 

ընդունակությունների ոլորտի 

ուսումնասիրում 

Սոցիալական 

մանկավարժ, 

հոգեբան 

Սեպտեմբեր-

հոկտեմբեր 

4. 
Թեմատիկ զրույցների, 

քննարկուների 

կազմակերպում 

Պարզել երեխաների 

ուսումնական խնդիրները, 

ձևավորել սովորողների 

տեղեկատվական կուլտուրան, 

կատարել ակադեմիական 

գիտելքիների ընդհանրացում և 

համակարգում:  

Սոցիալական 

մանկավարժ 

Հոկտեմբեր- 

նոյեմբեր 

5. 

Մրցույթներ, 

օլիմպիադաներ, 

ինտելեկտուալ 

«մրցավազք» 

Նպաստել օժտված երեխաների 

ճանաչողական 

ընդունակությունների 

զարգացմանը, որոնողական, 

հետազոտական գործընթացում 

սովորողների վերլուծական և 

քննադատական մտածողության 

ձևավորում 

Մանկավարժներ, 

տնօրինություն, 

բազմամասնագի-

տական թիմ 

Հոկտեմբեր-

մայիս 
(յուրաքանչյուր 

տարի) 

6. 
Ծնողական ժողովներ, 

քննարկումներ 

Ծնողներին իրազեկել 

երեխաների օժտվածության 

նախանշանների, նրանց 

ընդունակությունների 

զարգացման աշխատանքների, 

օժտվածության մարելու 

հնարավոր ռիսկերի մասին: 

Սոցիալական 

մանկավարժ, 

հոգեբան 

Նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

 

 



351 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 
ՕԺՏՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ 

Նպատակը- ընդգծել ընտանիքի դերը օժտված երեխաների պոտենցիալ 

հնարավորությունները զարգացնելու գործում:  

Աշխատանքի ձևը-կլոր սեղան 

Մասնակիցներ-օժտված երեխաների ծնողներ, սոցիալական մանկավարժ, 

հոգեբան 

Գործիքակազմ-անկետաներ օժտված երեխաների համար, օժտվածությանը 

վերաբերող հոգեբանամանկավարժական գրականություն: 

Պլան 

 «Օժտվածություն», «օժտված երեխա» հասկացությունների մեկնաբանում 

(սոցիալական մանկավարժ, հոգեբան): 

 Օժտված երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունների մեկնա-

բանում (հոգեբան): 

 Ընտանիքի դերը օժտված երեխաների բացահայտման գործում: Խորհուրդներ 

ծնողներին (սոցիալական մանկավարժ): 

 Անկետավորում ծնողների հետ՝ «Ինչպես բացահայտել օժտվածությունը» 

(հոգեբան): 

 Երեխաների ստեղծագործությունների ցուցահանդես: Կարծիքների փոխանա-

կում, հարցերի պարզաբանում (սոցիալական մանկավարժ): 

 Ժողովի ամփոփում: Դրա արդյունավետության գնահատումը ծնողների 

կողմից: 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ 
1. Ի˚նչ է օժտվածությունը: 

__________________________________________________________________ 
2. Ինչպիսի˚ առանձնահատկություններով կբնորոշեք օժտված երեխաներին: 

__________________________________________________________________ 
3. Որպես սոցիալական մանկավարժ ինչպիսի˚ մեթոդնեով եք ախտորոշում օժտված 

երեխաներին: 

__________________________________________________________________ 
4. Ինչպիսի˚ խնդիրների են բախվում օժտված երեխաները դպրոցում: 

__________________________________________________________________ 

 
5. Ո˚ր մեթոդները կընդգծեք օժտված երեխաների հետ արդյունավետ աշխատելու 

համար: 

__________________________________________________________________ 
6. Կարո˚ղ եք նշել մի քանի այլ սուբյեկտներ, որոնց հետ  աշխատանքը կարևոր է 

օժտված երեխաների զարգացումն ապահովելու համար: 

__________________________________________________________________ 
7. Ինչպե˚ս եք իրականացնում օժտված երեխաների ծնողների հետ 

աշխատանքները: 

__________________________________________________________________ 



352 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ  

 

Աշակերտների տվյալները Տարիքը 
«Ստենֆորդ-

Բինե»-ի թեստ 

Գարդներ «Ինտելեկտի տիպի 

ախտորոշում» 

Ա. Ս. (թիվ 16դպրոց) 10 119 միավոր 
մաթեմատիկական-

տրամաբանական 

Ս. Դ. (թիվ 16դպրոց) 12 58 միավոր տեսողատարածական 

Շ. Շ. (թիվ 16դպրոց) 9 54 միավոր կինեսթետիկ 

Ա. Վ. (թիվ 16դպրոց) 11 80 միավոր 
մաթեմատիկական-

տրամաբանական 

Ի. Շ. (թիվ 16դպրոց) 13 76 միավոր միջանձնային 

Ն. Ա. («Էվրիկա» դպրոց) 12 115 միավոր տեսողատարածական 

Ա. Մ. («Էվրիկա» դպրոց) 13 119 միավոր 
մաթեմատիկական-

տրամաբանական 

Կ. Ն. («Էվրիկա» դպրոց) 11 76 միավոր խոսքային 

Շ. Կ. («Էվրիկա» դպրոց) 11 80 միավոր 
մաթեմատիկական-

տրամաբանական 

Ա. Ս. («Էվրիկա» դպրոց) 13 36 միավոր ներանձնային 

Մ. Ն. (թիվ 3 դպրոց) 9 80 միավոր միջանձնային 

Ա. Ն. (թիվ 3 դպրոց) 10 115 միավոր տեսողատարածական 

Դ. Գ. (թիվ 3 դպրոց) 8 119 միավոր 
մաթեմատիկական-

տրամաբանական 

Գ. Վ. (թիվ 3 դպրոց) 11 68 միավոր երաժշտական 

Շ. Ա. (գեղագիտական 

կենտրոն) 
8 80 միավոր խոսքային 

Հ. Խ. (գեղագիտական 

կենտրոն) 
9 36 միավոր տեսողատարածական 

Մ. Մ. (գեղագիտական 

կենտրոն) 
10 22 միավոր տեսողատարածական 

Վ. Ս. (աջակցման կենտրոն) 12 76 միավոր միջանձնային 

Հ. Ղ. (աջակցման կենտրոն) 9 113 միավոր 
մաթեմատիկական-

տրամաբանական 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 Ա 

ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՕԺՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

Աշակերտների տվյալները 
Ռավենի պրոգրեսիվ 

մատրիցա 

Թորենսի Ստեղծագործական 

մտածողության ախտորոշում 

Ա. Ս. (թիվ 16դպրոց) Բարձր  մակարդակ Միջին մակարդակ 

Ս. Դ. (թիվ 16դպրոց)   

Շ. Շ. (թիվ 16դպրոց)   

Ա. Վ. (թիվ 16դպրոց)   

Ի. Շ. (թիվ 16դպրոց)   

Ն. Ա. («Էվրիկա» դպրոց) Միջին մակարդակ Միջին մակարդակ 

Ա. Մ. («Էվրիկա» դպրոց) Բարձր մակարդակ Միջին մակարդակ 

Կ. Ն. («Էվրիկա» դպրոց)   

Շ. Կ. («Էվրիկա» դպրոց)   

Ա. Ս. («Էվրիկա» դպրոց)   

Մ. Ն. (թիվ 3 դպրոց)   

Ա. Ն. (թիվ 3 դպրոց) Ցածր մակարդակ Ցածր մակարդակ 

Դ. Գ. (թիվ 3 դպրոց) Միջին մակարդակ Բարձր մակարդակ 

Գ. Վ. (թիվ 3 դպրոց)   

Շ. Ա.  

(գեղագիտական կենտրոն) 
  

Հ. Խ.  

(գեղագիտական կենտրոն) 
  

Մ. Մ.  

(գեղագիտական կենտրոն) 
  

Վ. Ս. (աջակցման կենտրոն)   

Հ. Ղ. (աջակցման կենտրոն) Միջին մակարդակ Ցածր մակարդակ 

Աշակերտների տվյալները 
Ռավենի պրոգրեսիվ 

մատրիցա 

Թորենսի Ստեղծագործական 

մտածողության ախտորոշում 

Ա. Ս. (թիվ 16դպրոց) Բարձր  մակարդակ Միջին մակարդակ 

Ս. Դ. (թիվ 16դպրոց)   

Շ. Շ. (թիվ 16դպրոց)   

Ա. Վ. (թիվ 16դպրոց)   

Ի. Շ. (թիվ 16դպրոց)   

Ն. Ա. («Էվրիկա» դպրոց) Միջին մակարդակ Միջին մակարդակ 

Ա. Մ. («Էվրիկա» դպրոց) Բարձր մակարդակ Միջին մակարդակ 

Կ. Ն. («Էվրիկա» դպրոց)   

Շ. Կ. («Էվրիկա» դպրոց)   

Ա. Ս. («Էվրիկա» դպրոց)   

Մ. Ն. (թիվ 3 դպրոց)   

Ա. Ն. (թիվ 3 դպրոց) Ցածր մակարդակ Ցածր մակարդակ 

Դ. Գ. (թիվ 3 դպրոց) Միջին մակարդակ Բարձր մակարդակ 
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Գ. Վ. (թիվ 3 դպրոց)   

Շ. Ա.  

(գեղագիտական կենտրոն) 
  

Հ. Խ.  

(գեղագիտական կենտրոն) 
  

Մ. Մ. 

 (գեղագիտական կենտրոն) 
  

Վ. Ս. (աջակցման կենտրոն)   

Հ. Ղ. (աջակցման կենտրոն) Միջին մակարդակ Ցածր մակարդակ 

Աշակերտների տվյալները Ռավենի պրոգրեսիվ մատրիցա 
Թորենսի Ստեղծագործական 

մտածողության ախտորոշում 

Ա. Ս. (թիվ 16դպրոց) Բարձր  մակարդակ Միջին մակարդակ 

Ս. Դ. (թիվ 16դպրոց)   

Շ. Շ. (թիվ 16դպրոց)   

Ա. Վ. (թիվ 16դպրոց)   

Ի. Շ. (թիվ 16դպրոց)   

Ն. Ա. («Էվրիկա» դպրոց) Միջին մակարդակ Միջին մակարդակ 

Ա. Մ. («Էվրիկա» դպրոց) Բարձր մակարդակ Միջին մակարդակ 

Կ. Ն. («Էվրիկա» դպրոց)   

Շ. Կ. (Էվրիկա դպրոց)   

Ա. Ս. (Էվրիկա դպրոց)   

Մ. Ն. (թիվ 3 դպրոց)   

Ա. Ն. (թիվ 3 դպրոց) Ցածր մակարդակ Ցածր մակարդակ 

Դ. Գ. (թիվ 3 դպրոց) Միջին մակարդակ Բարձր մակարդակ 

Գ. Վ. (թիվ 3 դպրոց)   

Շ. Ա.  

(գեղագիտական կենտրոն) 
  

Հ. Խ.  

(գեղագիտական կենտրոն) 
  

Մ. Մ.  

(գեղագիտական կենտրոն) 
  

Վ. Ս. (աջակցման կենտրոն)   

Հ. Ղ. (աջակցման կենտրոն) Միջին մակարդակ Ցածր մակարդակ 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Марукян Л. Р. 
 

Статья посвящена роли социального педагогав  работе с одаренными 

детьми. Речь идет о понятиях «одаренность», «одаренный ребенок», о 

деятельности социального педагога. 

Статья включает экспериментальную часть, которая была сделана в 

школах и образовательных центрах Ванадзора. База данных представлена в 

виде "приложений" /таблицы/. 
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В настоящий период особенно важным становится своевременное и 

правильное выявление и диагностика факта наличия у ребенка 

родителей, учителей, социальных педагогов и других специалистов. 

 Ключевые слова: одаренный ребенок, социальный педагог, талант, 

исследование, сфера деятельности педагога. 
 

 THE ROLE OF A SOCIAL PEDAGOGUE IN WORKING WITH GIFTED 

CHILDREN: EXPERIMENTAL STUDY 

Marukyan L. R. 
 

The paper presents the role of social pedagogue working with gifted 

children. 

We touch upon concepts "gifted", "exceptional child", the work of the 

social teacher who develops skills among these children. 

The article includes an experimental study that was conducted in 

schools, Vanadzor centers and the corresponding department of the regional 

administration. The database is presented separately as "attachments" (in the 

table). 

Timely and accurate identification and diagnosis of child support by 

parents, teachers, social pedagogues and other specialists is especially 

important at this time. 

Keywords: a gifted child, social pedagogue, talent, research, sphere of 

activity of the teacher. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ  37.035.6                                                                                        ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔ 

Էմինյան Գ. Կ.  

 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում սովորողների 

հայրենասիրական դաստիարակության կազմակերպման գործընթացի 

առանձնահատկություններին, ինչպես նաև ավագ դպրոցականների 

մասնագիտական կողմնորոշման խնդրին, հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների պետական կառավարչական 

հիմնարկների համագործակցային համատեղ աշխատանքներին: 

Բանալի բառեր. կրթություն, դաստիարակություն, 

մասնագիտական կողմնորոշում, պետություն, սովորող, ավագ 

դպրոցական, դպրոց: 

 

Պետության կողմից կրթադաստիարակչական աշխատանքներում 

սովորողների հայրենասիրական և դրա մաս կազմող 

ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հիմնախնդիրը 

մշտապես եղել է կրթական և ռազմական գերատեսչությունների 

ուշադրության կենտրոնում: Այդ աշխատանքների ճիշտ 

կազմակերպումը տարբեր ժամանակներում ստացել է տվյալ 

ժամանակին բնորոշ լուծումներ: Դաստիարակչական աշխատանքը՝ 

որպես շարունակական և երկարատև գործընթաց, բավական ընդգրկուն 

է և ոչ համահավասար բոլոր ուսումնական հաստատությունների 

համար: Պետության հռչակած հայրենասիրական դաստիարակության 

գործընթացը հիմք է ծառայում կարճաժակետ և երկարաժամկետ 

կրթադաստիարակչական, ռազմավարական ծրագրեր մշակելու համար: 

Սակայն, չնայած այդ հանգամանքին, պետական պատվերի և այդ 

պատվերի ակնկալվող արդյունքների միջև առկա ջրբաժանը հեռու է 

ցանկալիից: Հանրակրթական ուսումնական հաստատության՝ 

2 0 1 9   № 2  
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միջնակարգ կրթության չափորոշիչով սահմանված գերխնդիրներից 

ապագա քաղաքացու ձևավորման համար առանձնակի դեր և 

նշանակություն ունի նաև սովորողների հայրենասիրական 

դաստիարակությունը: Պետական պատվերի հիմքում դրված է 

հասարակության մեջ այնպիսի քաղաքացու ձևավորման խնդիրը, որն 

իր դրսևորումներով պիտանի կլինի պետությանը և հասարակությանը:  

«Հայրենասիրությունը կարելի է ձևակերպել որպես 

հասարակական կյանքի և պետության բոլոր ոլորտներին բնորոշ 

առավել նշանակալի, անգերազանցելի արժեքների համակարգ, ինչը 

հանդիսանում է անձի կարևորագույն հոգևոր սեփականությունն ու 

բնութագրում է նրա զարգացման բարձրագույն մակարդակը և 

դրսևորվում ինքնիրացման ակտիվ գործընթացում՝ ի շահ hայրենիքի 

բարօրության» [5]: 

Բավական երկար ժամանակ դպրոցներում սովորողների 

ուսուցման գործընթացն իրականացվում էր ուսուցչակենտրոն 

սկզբունքով, որտեղ տեղեկատվության հիմնական աղբյուրն ուսուցիչն 

էր: Ժամանակի ընթացքում փոխվեցին տեխնոլոգիաները, բայց 

տեսական գիտելիքների հաղորդումը գերնպատակ է դիտվում մինչ օրս: 

Ուղիղ համեմատական անցկացնելով ճապոնական, ֆիննական, 

ամերիկյան կրթական հաստատություններում իրականացվող 

ուսուցման գործընթացի հետ՝ կարող ենք փաստել, որ այդ երկրներում 

տեսական գիտելիքների փոխանցման և գործնական հմտությունների 

ձևավորման հարաբերակցությունը գրեթե հավասար հարթության վրա 

են դիտվում: Հայաստանում սովորողների հայրենասիրական 

դաստիարակության համար հիմք են ծառայում հասարակագիտական 

առարկաների հայեցակարգերն ու առարկայական չափորոշիչները: 

«Ավագ դպրոցի ուսումնական ծրագրում կերպար ձևավորող 

կրթությամբ (character education) և արժեքային կրթությամբ զբաղվում է 

հիմնականում հասարակագիտությունը. կրթության այդ երկու 

ուղղությունները ժողովրդավարական հասարակության անդամներ 

դաստիարակելու երկու հիմնական նախապայմաններն են: Յուրացնելով 

պատմությունը, աշխարհագրությունը, տնտեսագիտությունը, 

կառավարումը, սոցիոլոգիան, մարդաբանությունը և այլն՝ 

աշակերտները շարունակաբար բարոյական դասեր են քաղում, 

հայտնվում բարոյական երկընտրանքի առջև, հասու դառնում հակադիր 

արժեքների (Milson, 2002)» [1, 56]: Իսկ ահա ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակության համար դպրոցներում հիմք են ծառայում «ՆԶՊ», 
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«ՀԺՊ» և «Ֆիզկուլտուրա» առարկաները: Դատելով վերոբերյալից՝ կարող 

ենք կատարել մասնակի եզրահանգում այն մասին, որ սովորողների 

հայրենասիրական դաստիարակության մասով բեռն ընկնում է այդ 

առարկաները դասավանդող ուսուցիչների վրա՝ անկախ այն 

հանգամանքից, թե ինչ դիրքորոշում ունի այդ ուսուցիչը: Խնդիրն ավելի 

է բարդանում, երբ այդ նույն ուսուցիչն իր մասնագիտական որակներով 

ոչ միայն չի կարողանում բավարարել պետական պատվերի պահանջը, 

այլ նաև լրացուցիչ խնդիրներ է առաջացնում այդ ասպարեզում: 

Անտարակուսելի է այն հանգամանքը, որ խնդիրն աստիճանաբար 

դառնում է ավելի օրհասական: Մեր կողմից խնդրի առնչությամբ 

կատարվել են մի շարք ուսումնասիրություններ: Տեղեկատվության 

հավաքագրման, օբյեկտիվության պահպանման նպատակով 

ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ՝ պարզելու համար 

սովորողների և ուսուցիչների պատկերացումները հայրենասիրության 

վերաբերյալ: 2016 թվականին ուսումնասիրություններ են կատարվել մի 

շարք հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 

մասնավորապես՝ Վանաձորի թիվ 4, 25, 27՝ հիմնական, թիվ 5, 10, 13՝ 

ավագ, ՎՊՀ հենակետային վարժարանում և Տավուշի մարզի                          

Ն. Ծաղկավանի (գյուղական սահմանամերձ) և միջնակարգ 

դպրոցներում: Ընդհանուր առմամբ մեր կողմից իրականացված 

հարցումներին մասնակցել են 200 սովորող, 70 մանկավարժական 

աշխատող և ուսուցիչ: Մենք մեր առջև խնդիր էինք դրել պարզելու, թե 

սովորողներն ու ուսուցիչներն ինչպիսի պատկերացում ունեն 

հայրենասիրության վերաբերյալ: Հարցված սովորողների 90%-ը «Ի՞նչ է 

հայրենասիրությունը» հարցին պատասխանել են՝ հայրենիքի 

սահամանները պաշտպանելը, իսկ ուսուցիչների ու մանկավարժական 

աշխատողների 80%-ը հայրենասիրություն է համարել ուղղակի 

նվիրվածությունը հայրենիքին: 

Հատկանշական է, որ թե՛ հայրենասիրության և թե՛ 

ռազմահայրենասիրության դաստիարակության մեջ ամենակարևորն 

այն հանգամանքն է, որ «հայրենիքի», «հայրենասեր քաղաքացու» մոդելի 

բովանդակության և այդ բնորոշմամբ քաղաքացու դաստիարակության 

պատվիրատուն պետությունն է: Եթե չկա միանական մոտեցում այս 

հարցում, կամայական, թեկուզև արդյունավետ աշխատանքի 

արդյունքում, երկարատև դրական ազդեցություն դժվար թե լինի: Այդ 

իսկ պատճառով մենք մեր առջև խնդիր էինք դրել՝ ուսումնասիրելու և 
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վերլուծելու հայրենասիրության էությունը, դրա ընկալման 

բովանդակությունը:  

Մասնավորապես 20-րդ դարի 50-60-ական թվականներին մեր 

կողմից ուսումնասիրվող խնդիրներին անդրադարձել են Յու. 

Բաբանսկին, Բ. Լիխաչևը, Վ. Ստոլետովը, Յու. Ամիրջանյանը,                

Ա. Սահակյանը, Վ. Սուխոմլինսկին, Ս. Խաչատրյանը, Ս. Պետրոսյանը, 

Գ. Շչուկինան, Ս. Մանուկյանը, Ս. Գևորգյանը, Հ. Անդրեասյանը,            

Ռ. Համբարձումյանը, Վ. Աթոյանը, Ս. Զաքարյանը, Ա. Սարգսյանը և 

ուրիշներ: Վերլուծելով մեկ տասնյակից ավելի գրականություն՝ մենք 

«Հայրենասիրության էության հարցի շուրջ» հոդվածում (տե՛ս 

Մանկավարժական միտք 1-2 2017թ.,էջ 101) ներկայացրել ենք, թե ինչ է 

հայրենասիրությունը, և ով է հայրենասերը՝ միաժամանակ առաջ 

քաշելով գործողությունների այն շրջանակը, որը կապահովի 

սովորողների հայրենասիրության և ռազմահայրենասիրության 

դրսևորումների ամրապնդումը:  

 Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ հանրակրթության 

մասին օրենքը ենթադրում է, որ սովորողները, ավարտելով 

հանրակրթական դպրոցը, պետք է ունենան նաև որոշակի 

պատկերացումներ ապագա մասնագիտության ընտրության 

վերաբերյալ, կարող ենք արձանագրել, որ այդ ամենն ուղիղ 

համեմատական կապ ունի սովորողի՝ որպես հայրենասեր քաղաքացու 

դիտարկմանը: Այդ խնդիրն առնչվում է ինչպես իննամյա, այնպես էլ 

տասներկուամյա կրթությանը: ՀՀ կառավարության կողմից 

հաստատված միջնակարգ և հիմնական կրթության պետական 

չափորոշիչը հստակ սահմանում է պետական մոտեցումը կրթության 

բովանդակությանը, հասարակական և պետական պահանջի՝ ապագա 

քաղաքացու տեսլականը (տե՛ս ՀՀ կառավարության 2010 թվականի 

ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշումը) [4]: Մեր կարծիքով սովորողների և 

հատկապես ավագ դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման 

վրա կարող են ազդել ընտանիքը, շրջապատը, սոցկայքերը, 

հասարակական պահանջը և մասնագիտությունը որպես ֆինանսական 

հետագա եկամտի աղբյուր հանդիսանալը: «Ավագ դպրոցականների 

տարիքում ինտենսիվորեն զարգանում են մարդու բարոյական ուժերը, 

ձևավորվում է նրա հոգեկան կերպարը, որոշակի են դառնում 

բնավորության գծերը, ձևավորվում է աշխարհայացքը» [3, 201]: 

Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ սովորողների 

դաստիարակության ամենակարևոր բաղադրիչը հաղորդակցության 
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միջոցով համապատասխան զգացմունքայնության ապահովումն է, 

ուստի պետք է նշել, որ սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման 

տեսանկյունից դպրոցներում չեն իրականացվում այդ նպատակով 

մոտիվացիոն գործողություններ՝ դասախոսություններ, սեմինարներ, 

մասնագիտական հանդիպումներ: Հաջողված մասնագետների, 

գործարարների «մաստեր» («վարպետաց») դասախոսությունները և 

շփումը դեռահասների հետ ընդունված ձևաչափ է բոլոր զարգացած 

երկրներում: Մեր դիտարկումներից ելնելով՝ կարող ենք նշել, որ 

Հայաստանում այդ ամենը լիարժեք չի իրականացվում: Այդ ամենն ունի 

և՛ օբյեկտիվ, և՛ սուբյեկտիվ պատճառներ՝ գործազրկությունը, 

չաշխատող գործարաններն ու արտադրամասերը,  աշխատաշուկայում 

առկա դոմինանտ պետական և առևտրային հիմնարկների  աշխատա-

տեղերը: Չնայած մեր թվարկած պատճառներին՝ սովորողների կողմից 

որոշակի հետաքրքրվածություն է առկա տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ների և, մասնավորապես, ծրագրավորման, ծրագրավորողի մասնագի-

տության հանդեպ: Վառ են հիշողությունները, երբ տարիներ առաջ 

դեռահասների շրջանում ցանկալի մասնագիտություններ էին դիտվում 

առավելապես օդաչուն, տիեզերագնացը, տանկիստը, կոնստրուկտո-

րավարը, հաշվապահը, բժիշկն ու ուսուցիչը, ապա այսօր պետական 

աշխատանքի հանդեպ դեռահասների վերաբերմունքի, ինչպես նաև 

ապագայի նկատմամբ ունեցած թերահավատության պատճառով 

նրանցից շատերը չեն կողմնորոշվում մասնագիտության ընտրության 

հարցում՝ շատ դեպքերում անգամ խուսափելով որևէ պատասխան 

հնչեցնելուց: Զարգացած, զարգացող շատ երկրներ՝ Ճապոնիան, 

Իսրայելը, Գերմանիան, Չինաստանը, Միացյալ Նահանգները և այլն, 

ազգային արտադրանքի՝ որպես բրենդի, ճանաչումն ապահովելուն 

զուգընթաց սեփական երկրում մեծ նշանակություն են տալիս այդ 

հիմնարկներում աշխատելուն [6, 7]:  

Քանի որ հեղինակություն են վայելում այդպիսի հիմնարկներում 

աշխատողները, ուստի մասնագիտության ընտրության հարցում 

մրցակցային են համարվում համապատասխան մասնագիտություններն 

ու աշխատատեղերը: Առանձնակի տեղ են գրավում նաև պետական 

ռազմարդյունաբերական, տեխնոլոգիական, ավիակոնստրուկտորային, 

նավաշինարարական, արդյունաբերական հիմնարկները: Վերը 

թվարկված երկրներն ամեն կերպ աջակցում են պետական 

հանրակրթական ուսւմնական հաստատություններին՝ հետապնդելով 

առողջ և սահուն սերնդափոխության և, միաժամանակ, այդ 
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հիմնարկներում նորարարական, ստեղծագործական մոտիվացիայով 

հարուստ աշխատողների ընդգրկման նպատակները, դրանով իսկ 

ապահովելով պետության և տվյալ հիմնարկի կայուն զարգացման 

գործընթացը: 

Ասվածից պարզ է դառնում, որ մասնագիտական կողմնորոշման և 

դրա ընտրության խնդիրը սկսվում է դեռ դպրոցական տարիներից: 

Շարունակելով նախորդ միտքը՝ նշենք, որ այդ ամենը տեղի է ունենում 

համատեղ գործունեության շրջանակներում՝ փոխադարձ այցելութ-

յուններ, թեմատիկ զրույցներ, դասախոսություններ, հաջողության 

հասած մասնագետների հետ անմիջական շփում, թրեյնինգներ, 

համատեղ երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրեր և այլն: Հաշվի 

առնելով վերոբերյալը՝ մենք առաջարկում ենք. 

1. կազմակերպել թեմատիկ և փոխադարձ այցելություններ, 

2. պարբերաբար հրավիրել համապատասխան ոլորտների 

մասնագետների,  

3. ստեղծել  համագործակցային այնպիսի հարթակ,  որտեղ 

սովորողները հնարավորություն կունենան ներկայացնելու իրենց 

ստեղծագործական մտքերն ու մոտեցումները, 

4. մշակել սովորողների խրախուսման այլընտրանքային ձևեր, 

5. վերանայել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում 

գործնական պարապմունքների էությունն ու բովանդակությունը, 

6. հնարավորինս ակտիվացնել սովորողների ստեղծագործական 

հմտություններն ու կարողությունները, 

7. առանձին առարկաների (հասարակագիտական առարկաներ, 

ՆԶՊ, աշխարհագրություն) դասաժամեր անցկացնել դրսում, այլ 

պետական և մասնավոր հիմնարկներում (ըստ թեմայի 

բովանդակության՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 

ուժային կառույցներ, հետազոտական ինստիտուտներ և այլն) և 

ձեռնարկություններում, 

8. սովորողներին ներգրավել հետազոտական աշխատանքների, 

9. ներդնել հատուկ ինտեգրված դասընթացներ: 

Չափազանց կարևոր, արդիական և անհրաժեշտ է այնպիսի 

մթնոլորտի ստեղծումը, որտեղ սովորողները հավասար հնարավո-

րություն ունենան մասնակցելու վերը նշված աշխատանքներին: Հենց 

սրանով էլ պայմանավորված է սովորողների հայրենասիրական 

դաստիարակության իրականացման հիմնական գործընթացի կազմա-

կերպումը, որի ընթացքում ի հայտ են գալիս անշահախնդրությունն ու 
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անմնացորդ նվիրումը: «Բացառապես դաստիարակից է կախված, թե 

դեռահասն ինչպես է տեսնում աշխարհը, ինչն է նրան հուզում, 

զարմացնում, մտահոգում, անհանգստացնում, առաջացնում 

համակրանք և հակակրանք, սեր և ատելություն» [2, 183]: 

Հայաստանի անկախացումից հետո պետական հիմնարկները 

հետզհետե մասնավորեցվեցին, ինչի հետևանքով էլ այդ հիմնարկները, 

շատ դեպքերում չունենալով աշխատեցնելու ստեղծագործական 

մոտիվացիա, աստիճանաբար սկսեցին փակվել: Արդյունքում 

հասարակության մեջ առաջացավ գործազրկություն ու մշտական 

աշխատանքի նկատմամաբ թերահավատ և անտարբեր մոտեցում:  

Հարափոփոխ տնտեսական և քաղաքական իրավիճակների, 

աշխարհաքաղաքական-տնտեսական և նորարական զարգացումների 

համատեքստում Հայաստանում շատ թե քիչ զարգացավ և արագորեն 

զարգանում է ՏՏ ոլորտը, որն իր մեջ ընդգրկում է ստեղծագործական 

կարողություններով օժտված մարդկանց: Ոլորտը հիմնականում 

զարգանում է՝ պայմանավորված ապրանքների և ծառայությունների 

արտաքին և ներքին պատվերների կտրուկ աճով: Այստեղ կարելի է 

կատարել որոշակի եզրակացություն՝ ըստ որի, եթե հստակեցվի 

պետական պատվերի էությունը՝ սովորողների և մասնավորապես ավագ 

դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության վերաբերյալ, 

նրանց դաստիարակվածության ցուցանիշը կարելի է ավելի շոշափելի 

հարթության հասցնել: Մեր թվարկած առաջարկությունները 

նպատակային և ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար 

անհրաժեշտ է. 

1. Փոխադարձ այցելությունների և շփման եզրերն ապահովելու 

համար նախապես կատարել որոշակի հետազոտական 

աշխատանք: Այդ այցելությունները պետք է ծառայեն կոնկրետ 

նպատակների. օրինակ՝ տեսնել, ծանոթանալ, ճանաչել, իմանալ, 

լինել մասնակից, դառնալ ամբողջի մաս և այլն: 

2. Կազմակերպել հանդիպումներ ոլորտի առաջատարների հետ՝ 

նպատակ ունենալով ոգեշնչման առարկա դարձնել այդ մարդկանց 

գործունեությունը, կարևորել կոնկրետ արդիական օրինակը, 

սովորողների մոտ առաջացնել մղում դեպի տվյալ ոլորտը. օրինակ՝ 

ՏՏ, ռազմաարդյունաբերական, պետական կառավարչական, 

ուժային, քաղաքական, մարքեթինգային և այլն: 

3. Ներդնել համատեղ կարճաժամկետ ծրագրեր՝ նպատակ ունենալով 

անմիջական և շղթայական կապ ստեղծել տեսական և գործնական 
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գիտելիքների միջև, ինչպես նաև խթանել սովորողների մոտ 

ֆիզիկական, մտավոր կարողությունների և հնարավորությունների 

բացահայտումը, մասնագիտական կողմնորոշման ձևավորումը, 

ստեղծել հնարավորություն ինքնարտահայտման և ինքնավստա-

հության ձեռքբերման համար: 

4. Ներդնել խրախուսման այնպիսի մեթոդաբանություն, որը 

հնարավորություն կընձեռի սովորողներին ավելի ճանաչելի 

դարձնել հասարակության մեջ: 

5. Հանրակրթական ուսումանական հաստատություններում 

ուսպլանով և միջնակարգ կրթության պետական չափորոշչային 

պահանջով տեսական գիտելիքների և գործնական 

պարապմունքների համեմատական հավասարությունն ապահո-

վելու նպատակով վերանայել պետական քաղաքականությունը՝ 

դրանով իսկ ապահովելով սովորողների անմիջական 

ներգրավվածությունը վերլուծական և հետազոտական աշխա-

տանքների մեջ, ինչը պիտի նպաստի սովորողների 

մասնագիտական կողմնորոշանը: Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում, ինչպես նաև պետական այն մարմին-

ներում, որտեղ ընդգծված համագործակցությունն առկա է 

հիմնարկի բյուջեի ծախսային մասում, հնարավորության դեպքում 

առանձնացնել որոշակի գումար (օրինակ՝ 20-100.000 դրամի 

սահմաններում), որը կծառայի մրցակցային սկզբունքով 

սովորողների կողմից որոշակի նորարարական ծրագրերի 

ստեղծմանն ու իրականացմանը (օրինակ՝ դպրոցի արտաքին 

տեսքի ձևավորում, մարքեթինգ, գովազդային հոլովակների 

պատրաստում, լավագույն առաջարկ արդյունաբերության, 

ծրագրավորման, ռազաարդյունաբերության ոլորտում այլն): Սա 

սովորողների համար հնարավորություն կստեղծի՝ դեռ 

դպրոցական տարիներից ներգրավվելու գործնական աշխատանք-

ներին: Շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ լուսաբանվի ոչ 

միայն ծրագրի ճիշտ ընտրությունը, այլ նաև կազմակերպվող 

աշխատանքների արդիականությունը, պահանջվածությունը, 

անաչառությունն ու կարևորությունը: 

6. Սովորողների դաստիարակվածության աստիճանի չափելիության՝ 

գնահատման ներդնում դաս-դասարանային, ինչպես նաև 

գործնական պարապմունքների ժամանակ: Դա հնարավորություն 

կտա սովորողների մոտ ձևավորել այնպիսի մթնոլորտ, երբ բացի 
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զուտ տեսական գիտելիքների վերարտադրությունից, սովորողը 

ստիպված կլինի հետևելու իր գործունեության վարքագծային 

դրսևորումներին: 

7. Անհրաժեշտ հուզակամային զգացմունքներ առաջացնելու 

նպատակով սովորողներին անմիջականորեն հաղորդակից 

դարձնել պետական-կառավարչական և ձեռնարկատիրական 

հիմնարկների գործունեությանը, ինչը լուրջ խթան կհանդիսանա 

սովորողների մոտ: 

8. Սովորողների և հատկապես ավագ դպրոցականների կրթության և 

դաստիարակության նպատակը, ըստ էության, ազատ, 

ստեղծագործ, պատրաստակամ և պարտաճանաչ քաղաքացու 

ձևավորումն է, և այդ ամենին հասնելու լավագույն մեթոդը թերևս 

դպրոցականների ինքնուրույն աշխատանքների պարբերա-

կանության ապահովումն է: 

9. Ուսուցողական, կրթադաստիարակչական բնույթի կարճաժամկետ 

դասընթացների ներդրում ավագ դպրոցներում: Դասընթացի 

բովանդակային թեմաները պիտի ընդգրկվեն դեռահասների 

հուզական և ճանաչողական պահանջներին ու տարիքային 

առանձնահատկություններին համապատասխան: Այդ դասընթաց-

ների նպատակը պիտի լինի սովորողներին համակարգված 

գործընթացի մեջ ներգրավելը՝ կարևորելով թե՛ անհատական և թե՛ 

թիմային, համատեղ աշխատանքը: Ցավոք սրտի, մեր օրերում 

փորձ է արվում դեռահասների ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությունը դիտարկել առաջնային պլանով՝ դրանով իսկ 

թյուրըմբռնում առաջացնելով՝ հայրենասիրական դաստիարա-

կությունը նույնացնելով ռազմահայրենասիրական դաստիարա-

կության հետ: Մինչդեռ սովորողների ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությունը հայրենասիրական դաստիարակության 

ընդամենը մի մասն է կազմում: 

 

Այսպիսով՝ ապահովելով պետական գերատեսչական մարմինների, 

կրթական և հետազոտական հիմնարկների ներգրավվածությունը 

սովորողների և հատկապես ավագ դպրոցականների կրթադաս-

տիարակչական աշխատանքներում՝ մենք ակնկալում ենք, որ շատ կարճ 

ժամանակահատվածում, առանց ֆինանսական մեծ ռեսուրսների 

ներդրման, հնարավոր կլինի լուծել սովորողների մասնագիտական 

կողմնորոշման հարցը գիտության, հետազոտական, ՏՏ, արդյունա-
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բերության, ռազմարդյունաբերության ոլորտներում՝ ապահովելով 

սահուն սերնդափոխությունը, համալրելով այն ժամանակակից 

ստեղծագործական մտածելակերպով մոտիվացված եռանդուն 

երիտասարդներով:  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ И ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

Эминян Г. К. 

 

Статья отображает особенности организации процесса 

патриотического воспитания учащихся, а также задачи профессиональной 

ориентации старшеклассников, вопросы взаимосотрудничества 

совместной работы общеобразовательных учебных заведений с 

государственными управленческими учреждениями.  

Ключевые слова: образование, воспитание, профессиональная 

ориентация, государство, учащиеся, старшеклассник, школа. 

 

PATRIOTIC UPBRINGING AS THE BASIS OF THE LEARNERS' 

PROFESSIONAL ORIENTATION AND THE DEVELOPMENT OF THE 

STATE 

Eminyan G. K.  

 

The article highlights the peculiarities of organizing the learners' 

patriotic upbringing process, as well as the problem of the high school 

students' professional orientation, and the collaboration of the general 

educational institutions with the state governmental agencies. 

Keywords: education, upbringing, professional orientation, state, learner, 

high school student, school. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 37                                                                                                   ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ   

 

ԱՊԱԳԱ ԴԱՍՎԱՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ 

ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ  «ՈՒՍՈՒՑՉԻ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ 

Միքաելյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածում ներկայացվում է ապագա դասվարի հաղորդակցման 

մշակույթի և միջանձնային կոմպետենցիաների  ձևավորման գործում 

«Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը» դասընթացի դերը, դասընթացի 

ծրագիրը, թեմաների դասավանդման մեթոդները, տեխնոլոգիաները, 

միջոցները: 

Բանալի բառեր. հաղորդակցման մշակույթ, հաղորդակցական 

կարողություններ, միջանձնային կոմպետենցիաների ձևավորում,  

մանկավարժություն, դասընթացի բովանդակություն,  կրթական ծրագիր, 

նպատակ, խնդիր, մեթոդներ: 

 

ՇՊՀ-ի  նախորդ տարիների  ուսումնական  պլաններն 

ուսումնասիրելիս նկատեցինք, որ ապագա ուսուցչի հաղորդակցման 

մշակույթի և միջանձնային կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված 

դասընթացներ, ուսումնական առարկաներ չեն ուսումնասիրվել: Գործող 

ուսուցիչների  հետ անցկացրած հարցումներից պարզ դարձավ, որ 

նրանք ևս կարիք ունեն հաղորդակցման մշակույթի և միջանձնային 

կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված ծրագրով վերապատ-

րաստման: Բարձրագույն կրթության  ռազմավարական հետազոտութ-

յունների ազգային կենտրոնի կողմից մշակված «Կոմպետենցիաների 

ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի կառուցում  և 

իրականացում»  մեթոդական ուղեցույցում ներկայացվում են 

կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի 

նախագծման և մշակման մեթոդաբանական մոտեցումները: 

Ներկայացվում  են մեխանիզմներ ծրագրի կառուցվածքը որոշելու, 

համապատասխան կոմպետենցիաները սահմանելու, ուսումնառության 
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և ձևավորման  մեթոդների ընտրության և ծրագրերի որակի 

բարելավման համար: Կրթական վերջնարդյունքների ցանկի որոշումը 

սերտորեն շաղկապված է կրթական ծրագրով տրվող որակավորման 

պրոֆիլի ծրագրի նպատակների և խնդիրների հետ [4, էջ 21]: Հիմք 

ընդունելով բուհերի կրթական ծրագրերին  ներկայացվող պահանջները՝ 

մենք «Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա» բաժնի 

բակալավրի կրթական աստիճանում սովորողների հաղորդակցման 

մշակույթի  և միջանձնային կոմպետենցիաների ձևավորման պահանջը 

իրականացնելու համար մշակել ենք «Ուսուցչի հաղորդակցման 

մշակույթը» դասընթացի ծրագիրը: 

Ուսանողներից շատերը բուհի կրթամշակութային միջավայրին 

հարմարվելու և մոտիվացիայի կարիք ունեն: Այդ իսկ պատճառով 

պահանջվում է ոչ միայն նրանց կրթական միջավայր ներգրավելու 

համար  հնարների կիրառում, այլև ուսանողների մեջ  հաղորդակցման 

մոտիվացիայի ձևավորում, հաղորդակցման ընդունակությունների  

զարգացում և դրա հիման վրա հաղորդակցական կարողությունների 

ձևավորում, որը հիմք կդառնա նրանց  հաղորդակցման մշակույթի 

ձևավորման համար: Մանկավարժական գիտելիքների յուրացումը 

բավական չէ կոմպետենտ մանկավարժ դառնալու համար, և որ ուսուցչի 

գործունեության հաջողությունը և մանկավարժական վարպետությունը, 

հաղորդակցման մշակույթին տիրապետելը առաջին հերթին 

պայմանավորված են միջանձնային կոմպետենցիաների ոլորտում՝ 

քննադատության և ինքնաքննադատության, թիմային աշխատանքի, 

միջանձնային հարաբերությունների, միջդիսցիպլինար թիմում 

աշխատելու, այլ ոլորտների մասնագետների հետ շփվելու, 

բազմաձևության և բազմամշակութայնության ընդունման, միջազգային 

միջավայրում աշխատելու, բարոյական արժեքների դավանելու 

կոմպետենցիաների տիրապետմամբ [4, էջ 18]: Հաղորդակցման 

մշակույթի կառուցվածքային բաղադրիչներից են հաղորդակցական 

կարողությունները, խոսքի մշակույթը, մանկավարժական գործողութ-

յունների մշակույթը, վարքագծի մշակույթը [5]:  

Ըստ Ա. Պ. Պանֆիլովայի՝ ուսանողների հաղորդակցման 

կոմպետենտության ձևավորման համար անհրաժեշտ է. «Հատուկ 

կանոնների և հաղորդակցման նորմերի, արդյունավետ հաղորդակցման 

տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի կառուցողական ոճի յուրացում, 

բարոյական ճիշտ որոշումների ընդունում, փոխըմբռնում – սա է 



369 

 

հաղորդակցական կոմպետենտության հիմնական տարրերի ոչ լրիվ 

ցանկը... » [8., էջ 150]:  

Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության բովանդակությունը 

ներառում է մասնագիտական-անձնային, մասնագիտական 

գործունեության կարողությունները և մասնագիտական-

ստեղծագործական որակները [9] : 

Ապագա դասվարի հաղորդակցման կոմպետենցիաներին  

տիրապետելու աստիճանից է կախված նրանց հետագա 

մասնագիտական գործունեության հաջողությունը, որպեսզի ուսանողը 

բուհն ավարտելուց հետո աշխատանքային գործունեության մեջ 

ուսուցիչ-աշակերտ, աշակերտ-աշակերտ փոխհարաբերություններում 

պրոբլեմային, կոնֆլիկտային իրավիճակների հաղթահարման գործում 

տեսականորեն և գործնականորեն դառնա կոմպետենտ [1]:    

Առաջարկում ենք  «Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը» 

դասընթացի ուսումնասիրումը, որն ուղղված է ապագա դասվարի 

հաղորդակցման մշակույթի էության մասին գիտելիքների խորացմանն 

ու ընդլայնմանը: Տեսական գիտելիքների յուրացման հիմնական 

նպատակը կրտսեր դպրոցականների շփման ձևերի, հաղորդակցման 

մշակույթի զարգացման հոգեբանամանկավարժական օրինաչափութ-

յունների վերաբերյալ գիտելիքների համակարգի ձևավորումն է: 

Դասընթացը պարունակունմ է նաև գիտելիքներ հաղորդակցման 

մշակույթի յուրահատկությունների, կառուցվածքի, մանկավարժական 

պայմանների մասին, որոնք ապահովում են կրտսեր դպրոցականների 

հոգեկան այդ որակի հաջող զարգացումը: Այդ դասընթացի հիմնական 

ձևերն են դասախոսությունները, սեմինարները, գործնական և 

լաբորատոր պարապմունքները: Ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքը ընթանում է դասախոսի ղեկավարությամբ՝ ուղղված 

հաղորդումների պատրաստմանը, նաև զեկուցումների, անհատական 

աշխատանքների, հետազոտական աշխատանքների կատարմանը: 

Ներկայացնում ենք «Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը»  դասընթացի 

ծրագիրը, որի  նպատակն է ուսուցչի մասնագիտական 

պատրաստության համակարգում ձևավորել հաղորդակցման մշակույթ՝ 

կապված կրթության նոր մեթոդաբանության և հարացույցի հետ: Դա 

պայմանավորված է նրանով, որ անձի ձևավորումը՝ որպես առանձին 

արժեք, նոր պահանջներ է առաջադրում  ուսուցչի մասնագիտական 

գործունեության որակին: Սուբյեկտ-սուբյեկտային փոխհարաբե-

րությունների զարգացումը անձակողմնորոշված ուսուցման և 
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դաստիարակության պայմաններում էականորեն բարձրացնում է 

ուսուցչի այնպիսի անձնային հատկանիշների դերը,  ինչպիսիք են՝ 

խոսքի մշակույթը, վարքի մշակույթը, մանկավարժական 

գործողությունների մշակույթը, մարդասիրական փոխհարաբե-

րությունների մշակույթը, ինքնատիրապետման, խնդրահարույց 

իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողությունները, խոսքային և ոչ 

խոսքային հաղորդակցման  միջոցներին տիրապետումը, զսպվա-

ծությունը [10]: 

Ծրագրի նպատակն է մանկավարժական մասնագիտական 

պատրաստության  ընթացքում ձևավորել ուսանողների հաղորդակ-

ցական գործունեության դրդապատճառները և համապատասխան 

հաղորդակցման մշակույթը, նպաստել ապագա մանկավարժական 

գործունեության ընթացքում աշակերտների կողմից ուսումնական 

գործընթացում հաղորդակցական մշակույթի բաղադրիչների 

յուրացմանը: 

Ծրագիրը կնպաստի ուսանողների մասնագիտական և անձնային 

փորձի հարստացմանը, հաղորդակցման մշակույթի, մասնագիտական և 

միջանձնային կոմպետենցիաների  ձևավորմանը, մանկավարժական 

գործունեության մշակույթի տարրերի յուրացմանը, մասնագիտական 

ինքնագիտակցման և աշխարհայացքի կայացմանը, մանկավարժական, 

հաղորդակցական ներուժի դրսևորմանը, արդյունավետ հաղորդակցման 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը: 

«Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը» ընտրովի դասընթացը 

փոխկապակցված է ապագա ուսուցիչների մասնագիտական 

պատրաստության բովանդակության մեջ ընդգրկված այլ ուսումնական 

առարկաների հետ՝ «Մասնագիտական գործունեության ներածություն», 

«Մանկավարժություն», «Մանկավարժական հաղորդակցում», «Գործնա-

կան մանկավարժություն» և այլն: 

Դասընթացի նպատակը - ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի, 

մասնագիտական և միջանձնային կոմպետենցիաների  ձևավորումն ու 

կատարելագործումն է: 

Դասընթացի խնդիրներն են՝ 

 ուսուցչի հաղորդակցական մշակույթի ձևավորման գործընթացի 

խթանումը, 

 հաղորդակցական, մասնագիտական և միջանձնային կոմպետեն-

ցիաների ձևավորումը, 
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 տնօրինության, գործընկերների, սովորողների, ծնողների հետ 

հաղորդակցման միջանձնային  հարաբերություններում ծագող 

խնդիրների  հաղթահարման կարողությունների ձևավորումը, 

 հաղորդակցման մշակույթը որպես ուսուցչի մանակավարժական 

իմիջի կառուցվածքային բաղադրիչի ինքնազարգացման 

մեթոդների  յուրացումը, 

 ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման խթանումը: 
 

Նշված դասընթացի ուսումնասիրությունից հետո ուսանողը 

կունենա. 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել հաղորդակցման մշակույթի էությունը՝ որպես 

մանկավարժական գործունեության մշակույթի  կարևորագույն 

 բաղադրիչ, 

 նկարագրել հաղորդակցման  մշակույթի ձևավորման մեթոդները, 

  նկարագրել մասնագիտական, հասարակական, բարոյական, 

համամարդկային արժեքները, միջանձնային և հասարակական 

ընկալման օրինաչափությունները, ինքնաճանաչման և 

ինքնատիրապետման միջոցները, 

  գիտենալ ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթին ներկայացվող 

համամանկավարժական պահանջները, անհատական 

մասնագիտական հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման 

ուղիներն ու տեխնոլոգիաները, 

 մեկնաբանել աշակերտներին  անհատական հաղորդակցման 

մշակույթի բաղադրիչների կազմավորման ուղիները, 

  նկարագրել մանկավարժական կոլեկտիվում բարենպաստ 

հաղորդակցական միջավայրի ստեղծման հոգեբանական 

մեխանիզմները: 
 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ  

 կարողանա ուսումնական և մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում ձևավորել անհատական այլ  հատկանիշների վրա 

հիմնված հաղորդակցման մշակույթ,   

 ընտրել կարճ, հստակ, բովանդակալից և վառ արտահայտված 

մտքեր, գրագետ շարադրել գրավոր և բանավոր խոսքը, 

արդյունավետ օգտագործել խոսքային և ոչ խոսքային 

հաղորդակցման ձևերը, համադրել հաղորդակցման ոճերը, 

դրսևորել վարքագծի բարձր մշակույթ և մանկավարժական տակտ, 
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արագ կողմնորոշվել պրոբլեմային իրավիճակներում՝ հիմք 

ընդունելով հասարակական և մարդկային արժեքները, 

  կառուցել սեփական հաղորդակցման արդյունավետ ձևերը, 

զարգացնել սովորողների հաղորդակցական ներուժը: 
 

գ.Ընդհանրական, փոխանցելի կարողություններ 

 տիրապետել հաղորդակցական և միջանձնային կոմպետեն-

ցիաներին,  հաղորդակցման տեխնոլոգիաներին և մանկավար-

ժական խնդիրների բացահայտման  ու լուծման մեթոդիկային, 

հաղորդակցական ռեֆլեքսիային: Ստեղծագործաբար կիրառել 

անհատական հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման և 

կատարելագործման միջոցներն ու ձևերը: 
 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունքները. 

1.Մեկնաբանել ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի, 

մասնագիտական և միջանձնային կոմպետենցիաների  ձևավորման 

ու կատարելագործման նպատակն ու խնդիրները: 

2.Վերլուծել խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցման ձևերը, 

համադրել հաղորդակցման ոճերը: [3]   

3.Ստեղծագործաբար կիրառել հաղորդակցման արդյունավետ    

ձևերը, զարգացնել սովորողների հաղորդակցական ներուժը: 

4.Ձևավորել անհատական այլ  հատկանիշների վրա հիմնված 

հաղորդակցման մշակույթ: [2] Կիրառվում են դասավանդման  և 

ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ դասախոսության 

տարբեր ձևեր,զննական, գործնական մեթոդներ, թիմային և 

համագործակցության մեթոդներ: 
 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն են.  

1. ընթացիկ ստուգում անհատական աշխատանքի տեսքով, 

2. եզրափակիչ քննություն՝բանավոր՝ 100 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Յուրաքանչյուր հարցատոմս պարունակում է 3 հարց՝ 

30, 30, 40 միավորային արժեքով: 

Ներկայացնենք «Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը» դասընթացի 

բովանդակությունը, յուրաքանչյուր  թեմայի դասավանդման  ձևերն  ու  

մեթոդները: Դասընթացը 48 ժամ է՝ դասախոսություն-18, սեմինար-18, 

գործնական-12: 
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 Ներածություն  /2 ժ դասախոսություն/ 

1. Մանկավարժական հաղորդակցման մշակույթը որպես սոցիալ-

մանկավարժական հիմնախնդիր /2 ժ/ 

Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման հիմնախնդրի 

արդիականությունը կրթության  մարդասիրական հայեցակարգի 

իրացման պայմաններում: «Հաղորդակցում», «մշակույթ», 

«հաղորդակցման մշակույթ» հասկացությունների սահմանման 

վերաբերյալ հայեցակարգային մոտեցումներ: Հաղորդակցման  մշա-

կույթը ուսուցչի մասնագիտական գործունեության մեջ: Ուսուցչի 

հաղորդակցման մշակույթի գործառույթները՝ հաղորդակցական, 

տեղեկատվական, հուզական, ճանաչողական, դրանց կապը ուսուցման 

և դաստիարակության գործառույթների հետ: 

Թեմայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները – գործնական 

պարապմունք, հաղորդակցական կարողությունների  թեստավորում, 

«հաղորդակցում», «մշակույթ», «հաղորդակցման մշակույթ» հասկացութ-

յունների համեմատական վերլուծություն,  պրոբլեմային դասախոսութ-

յուններ,  բանավեճ, ինքնուրույն աշխատանք [7]:  

2.  Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի կառուցվածքը և 

գործառույթները /6 ժ/ 

Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը մանկավարժական 

գործունեության և մասնագիտական կայացման գործընթացում: 

Հաղորդակցական ակտիվություն, խոսքի մշակույթ /խոսքային և 

լեզվական նորմեր/, էթիկական նորմեր, հաղորդակցական նորմեր, 

 հաղորդակցական կոմպետենցիաներ: 

Մանկավարժական հաղորդակցման և ուսուցչի հաղորդակցման 

վերաբերյալ տեսական-մեթոդաբանական մոտեցումները: Ուսուցչի 

հաղորդակցման մշակույթի բաղադրիչները՝ դրդապատճառային, 

բովանդակային, գործառնական-տեխնոլոգիական, ռեֆլեքսիվ-

հետադարձ կապի ապահովման, նրա ձևավորվածության 

մակարդակները: 

Թեմայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները - դասախոսություններ, 

սեմինար-շնորհանդեսներ, դերային խաղ-վարժանքներ: 

Գործնական պարապմունք, «Հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման 

պլանի նմուշօրինակի մշակում», մանկավարժական  խաղեր, խաղային 

առաջադրանքներ, կազմակերպչական-գործնական խաղեր, մանկավար-

ժական հաղորդակցման  մշակույթի ձևավորվածության մակարդակի  
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որոշման հարցաշարերի մշակում, մանկավարժական իրավիճակների 

մոդելավորում [7]:  

3.   Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի սոցիալական և 

հոգեբանական    տեսանկյունները 

3.1.    Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը որպես մանկավարժական 

գործունեության մշակույթի ենթահամակարգ /6 ժ/ 

Հաղորդակցման մշակույթը գործունեության մշակույթի 

ամբողջականությունը ապահովող բաղադրիչ։ 

Թեմայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները - դասախոսություն, 

մոդելավորման տեխնոլոգիաների կիրառում, մանկավարժական 

հաղորդակցման նախագծում [7]:  

3.2.Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի հոգեբանական 

տեսանկյունը /անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները և 

հաղորդակցման օրինաչափությունները /4 ժ/ 

Անձի նյարդային  գործունեության տեսակը,  խառնվածքի 

տեսակները, անձի ակտիվությունը, խառնվածքի բնութագիչների՝ 

ինտրավերտության և էքստրավերտության աստիճանը, հաղորդակ-

ցական ակտիվությունը: 

Թեմայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները – պրոբլեմային 

դասախոսություն, իրավիճակային վերլուծության մեթոդ,  սեմինարներ, 

նախագծային տեխնոլոգիաներ,  կլոր սեղաններ, դերային-խաղ 

վարժանքներ [7]: 

4. Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը 

4.1. Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման սկզբունքներն 

ու առանձնահատկությունները /4 ժ/        

Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման սկզբունքները և 

առանձնահատկությունները՝ մասնագիտական հաղորդակցման 

ֆունկցիոնալությունը, պարունակությունը, նպատակաուղղվա-

ծությունը, կառուցվածքային բաղադրիչների բնութագրերը: Խոսքի 

մշակույթը, խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցները: 

Հասկացություն ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի սկզբունքների և 

առանձնահատկությունների մասին։ Տարրական դպրոցի ուսուցչի 

հաղորկդակցման մշակույթի առանձնահատկությունները։ 

Թեմայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները - դասախոսություն, 

մանկավարժական հաղորդակցման նախագծում, մոդելավորում և 

վերլուծություն, սոցիալական խաղեր-վարժանքներ, հաղորդակցական 

խաղեր- վարժանքներ, ռեֆլեքսիա և ինքնագնահատում [7]: 
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4.2. Հաղորդակցման մշակույթը  որպես սոցիալ-մշակութային 

երևույթ, նրա ձևավորման միջոցները /6 ժ/ 

Հաղորդակցման սոցիալական և մշակութային էությունը, 

հաղորդակցման ձևերը, հաղորդակցման մշակույթը որպես 

սոցիալ¬մշակութային երևույթ։ Նրա ձևավորման միջոցները։ 

Թեմայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները - համագործակցային  

կոլեկտիվ ուսումնական աշխատանքի կազմակերպում, 

համաստեղծագործական աշխատանք, ռեֆերատներ [6]: 

4.3.Մանկավարժական հաղորդակցման ոճերը /ժողովրդավարական 

և ավտորիտար//6 ժ/ 

Մանկավարժական գործընթացի սուբյեկտների փոխհարա-

բերությունների տեսակները։ Մանկավարժական հաղորդակցման 

ոճերը, դրանց համեմատական բնութագիրը, կիրառման պայմանները, 

հաղորդակցման մակարդակները։ 

Թեմայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները - պրոբլեմային 

դասախոսություններ, խմբային աշխատանք, մոդելավորում, դերային 

գործնական խաղեր, մանկավարժական իրավիճակների վերլուծություն, 

հաղորդակցական վարժություններ, հաղորդակցական ռազմա-

վարությունների մշակում [6]։ 

5.Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման տեխնոլոգիան 

5.1.Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման փուլերը և 

մանկավարժական պայմանները /6 ժ/ 

Հաղորդակցման մշակույթի  ձևավորման փուլերի վերաբերյալ 

գիտելիքների յուրացման փուլ՝ նախապատրաստական, տեսական, 

գործնական։ Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման 

մանկավարժական պայմանների բնութագիրը։ Հաղորդակցական 

կարողությունների ձևավորման փուլ,  հաղորդակցման կոմպե-

տենցիաների ձաևավորման փուլ. խոսքի մշակույթի ձևավորման փուլ:   

Թեմայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները ¬ դասախոսություններ, 

գործնական պարապմունք, թրենինգներ, ռեֆլեքսիա (հաղորդակցական 

ինքնահսկողության զարգացում) նախագծման և մոդելավորման 

տեխնոլոգիաների կիրառում [7] ։ 

5.2. Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի,    մասնագիտական և 

միջանձնային կոմպետենցիաների  ձևավորման  տեխնոլոգիաները 

Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի,    մասնագիտական և 

միջանձնային կոմպետենցիաների ձևավորման տեխնոլոգիանները, 
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«տեխնոլոգիա» հասկացության բնութագիրը, դրա կիրառումը 

հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման գործընթացում: 

Տեխնոլոգիան մանկավարժական հաղորդակցման կազմակերպման 

միջանձնային կոմպետենցիաների ձևավորման գործընթացում: 

Միջանձնային փոխգործակցության համակարգը: Ուսուցիչ-ուսուցիչ, 

ուսուցիչ-աշակերտ, ուսուցիչ-ծնող փոխգործակցության տեխնոլոգիան: 

Ուսուցչի հաղորդակցման, մասնագիտական և միջանձնային 

կոմպենտենտության զարգացումը /6 ժ/: 

Թեմայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները - դասախոսություն, 

սեմինար, հաղորդակցական կարողությունների և հմտությունների 

ձևավորման վարժանքներ: Հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման 

գործնական խաղերի, սցենարների խմբային և անհատական 

մշակումներ [7]։ 

 

Ներկայացնենք դասընթացի թեմատիկ պլանը. 

Բաժինների և թեմաների անվանումը 

Տեսա- 

կան, 

դասա-

խոսութ. 

Սեմինար 
Գործնա- 

կան 

Ներածություն 

1.Մանկավարժական հաղորդակցման 

մշակույթը որպես սոցիալ-մանկավարժական 

հիմնախնդիր 

 2  2   

2. Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի 

կառուցվածքը և գործառույթները 
 2  2 2 

3.Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի 

սոցիալական և հոգեբանական 

տեսանկյունները 

3.1. Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը 

որպես մանկավարժական գործունեության 

մշակույթի ենթահամակարգ 

2    2  2 

3.2.Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի 

հոգեբանական տեսանկյունը /անձի 

հաղորդակցման հոգեբանական 

առանձնահատկությունները և 

օրինաչափությունները, ռեֆլեքսիա 

2  2   
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4.Ուսուցչի  հաղորդակցման մշակույթը 

4.1 Հաղորդակցման մշակույթը որպես սոցիալ-

մշակութային երևույթ, նրա ձևավորման 

միջոցները. 

  

2 

  

  

2  

  

  

4.2. Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի 

ձևավորման սկզբունքներն ու 

առանձնահատկությունները 

2 2 2 

4.3.Մանկավարժական հաղորդակցման ոճերը 

/ժողովրդավարական և ավտորիտար/ 
2 2 2 

5.Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի 

ձևավորման տեխնոլոգիան 
      

5.1.Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի 

ձևավորման փուլերը և մանկավարժական 

պայմանները 

2 2   2 

5.2.Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի, 

 մասնագիտական և միջանձնային 

կոմպետենցիաների ձևավորման  

տեխնոլոգիաները 

2 2 2 

Ընդամենը 18 18 12 

 

Դասընթացին անհրաժեշտ հիմնական գրականության ցանկը 

ներկայացված է հոդվածի վերջում: 

Այսպիսով, մանկավարժական հաղորդակցման մշակույթի և 

միջանձնային կոմպետենցիաների ձևավորումը մանկավարժական 

բուհերում մասնագիտական պատրաստության կարևորագույն 

խնդիրներից մեկն է, ուստի այդ գործընթացի արդյունավետությունը 

ենթադրում է ուսուցման ժամանակակից մոտեցումների և նորագույն 

տեխնոլոգիաների կիրառում: Սովորողների հաղորդակցման  

մշակույթի, մասնագիտական և միջանձնային կոմպետենցիաների 

ձևավորման գործընթացը առավել արդյունավետ  դարձնելու 

նպատակով մշակված «Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը» ընտրովի 

դասընթացի ծրագիրը, տարրական դպրոցի ապագա ուսուցչի 

հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման տեխնոլոգիաները, դասերի 

ձևերը մեր կարծիքով կապահովեն ուսուցչի մանկավարժական 

գործունեության յուրահատկությունը, արվեստը, կոմպետենտությունը և 

որակը: Մանկավարժական գործունեության արդյունավետությունը 

պայմանավորված է ուսուցչի մանկավարժական հաղորդակցման 

մշակույթի ձևավորվածության մակարդակով: Ապագա դասվարի 
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հաղորդակցման մշակույթի, մասնագիտական և միջանձնային 

կոմպետենցիաների  ձևավորումը՝ որպես գործընթաց, ենթադրում է 

հաղորդակցման միջոցների, ձևերի, սկզբունքների, մեթոդների 

տեխնոլոգիաների կիրառում:  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В РАМКАХ КУРСА 

«КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА» 

Микаелян Л. А.  

 

В статье представлены  роль учебного курса "Культура общения 

учителей", программы, методы преподавания, технологии, средства  

формирования культуры общения и межличностных компетенций 

будущего учителя.  

Ключевые слова: культура общения, коммуникативные умения, 

формирование межличностных компетенций, педагогика, содержание 

курса, учебная программа, цель, задача, методы.   

 

THE FORMATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ 

COMMUNICATION CULTURE AND INTERPERSONAL COMPETENCES 

VIA THE COURSE “TEACHERS’ COMMUNICATION CULTURE” 

Mikaelyan L. A. 

 

The article presents the role of the course “Teachers’ Communication 

Culture” in the formation of the elementary school teachers’ professional and 

interpersonal competences, the course programme, the methodology of 

teaching the themes, the means and technologies. 

Keywords: communication culture, communication abilities, formation 

of interpersonal competences, pedagogy, the content of the course, educational 

programme, aim, task, methods. 
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ՀՏԴ 373                                                                                                 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  ԱՎԱԳ 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Պոնոմարենկո Ի. Ռ., Ասմարյան Ք. Ժ., Խուգեյան Ա. Վ. 

 

Սույն հոդվածում անդրադարձել ենք ավագ նախադպրոցական 

տարիքում բարոյական դաստիարակության կարևորությանը, որի 

արդյունքում երեխաների մոտ զարգանում և ձևավորվում է  բարոյական 

գիտակցություն և սոցիալական զգացմունքներ: 

Բանալի բառեր. բարոյական դաստիարակություն, բարոյական 

գիտակցություն, սոցիալական զգացմունքներ, ավագ նախադպրոցական 

տարիք: 

 

Նախաբան: Նախադպրոցական տարիքի երեխան նման է 

ամբողջական մի զգայարանի. ընկալում և զգում է ամեն մանրուք, միշտ 

պատրաստ է արձագանքելու և հուզականությամբ մասնակցելու 

շրջապատում տեղի ունեցող իրադարձություններին: Երեխան 

շրջապատող աշխարհն ընկալում է տպավորությունների և 

կերպարների միջոցով, որոնք խոր հետք են թողնում երեխայի կյանքում 

և երբեք չեն մոռացվում, ուստի շատ կարևոր է հենց նախադպրոցական 

տարիքից նպաստել երեխաների բարոյական դաստիարակությանը  և 

սոցիալական զգացմունքների զարգացմանը: 

Բարոյական դաստիարակության հարցը մշտապես հետաքրքրել է 

մանկավարժ-տեսաբաններին, որոնք փորձել են  խմբավորել խնդիրները 

բարոյական դաստիարակության նպատակին հասնելու իրենց 

տրամաբանությամբ: Ուշադրության են արժանի խորհրդային 

մանկավարժության ներկայացուցիչների՝ Վ. Ի. Լոգինովայի և Պ. Գ. 

Սամուրոկովայի՝ նախադպրոցականի բարոյական դաստիարակության 

մոտեցումը, որն առավել կարևորում է բարոյական գիտակցության 

զարգացման անհրաժեշտությունը, թեև այդ դեպքում արդյունքները 
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հաճախ տեսանելի չեն: Բարոյական դաստիարակության խնդիրները,  

ըստ Վ. Ի. Լոգինովայի  և Պ. Գ. Սամուրոկովայի, իրականացվում են 

որոշակի տրամաբանությամբ և բաժանվում են երեք խմբի հետևյալ 

հաջորդականությամբ. 

• բարոյական գիտակցության զարգացման խնդիրներ, 

• բարոյական վարքագծի ձևավորման խնդիրներ, 

• բարոյական զգացմունքների և հարաբերությունների հաստատ-

ման խնդիրներ:  

Ժամանակակից նախադպրոցական մանկավարժությունը, 

սկզբունքորեն ընդունելով Վ. Ի. Լոգինովայի  և Պ. Գ. Սամուրոկովայի 

դասակարգման մոտեցումը, առավել կարևորում է խնդիրների 

իրականացման ոչ այնքան հաջորդականությունը, որքան 

կազմակերպման  եղանակը [6]:  

Ժամանակակից դասակարգմամբ բարոյական դաստիարակության 

խնդիրները բաժանվում են երկու խմբի. 

• խնդիրներ, որոնք ուղղված են բարոյական դաստիարակության 

մեխանիզմի բաղադրատարրերի ձևավորմանը, 

• խնդիրներ՝ ուղղված անձնային բարոյական հատկությունների 

ձևավորմանը: 

Առաջին խմբի խնդիրները կայուն են և անփոփոխ և նպաստում  են 

երեխայի մեջ բարոյականության յուրաքանչյուր բաղադրիչի ինքնուրույն 

ձևավորմանը: 

Երկրորդ խմբի խնդիրներն իրենց բնույթով փոփոխական են ու 

շարժուն, դրանք բնորոշում են տվյալ հասարակության պահանջները՝ 

վաղվա քաղաքացու անձնային  որակների ձևավորման ուղղությամբ: 

Եթե նախկինում հասարակությունն առավել կարևորում էր 

հայրենասիրության և ինտերնացիոնալիզմի, աշխատասիրության և 

կոլեկտիվիզմի դաստիարակությունը, ապա հասարակության 

զարգացման ներկա ժամանակահատվածում շեշտադրվում են այնպիսի 

անձնային  հատկություններ, ինչպիսիք են՝ մարդասիրությունը 

(բարությունը) և հանդուրժողականությունը, ձեռներեցությունը և կյանքի 

հանդեպ ակտիվ դիրքորոշումը, ստեղծագործական ընդունակութ-

յունները և կրեատիվ-ստեղծարար դիրքորոշումը, ինքնասիրությունն ու 

արժանապատվությունը, հայրենասիրությունը, աշխատասիրությունն ու 

համագործակցելու կարողությունները, քաղաքացիական հատկութ-

յունները, այսինքն՝ այն ամենը, ինչ հանգեցնում է սոցիալական 

զգացմունքների զարգացմանն  ու ձևավորմանը: 
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Անհատակողմնորոշիչ գործընթացը նախադպրոցական տարիքում 

ուղղված է երջանիկ լինելու զգացողության զարգացմանը, որն 

արտահայտվում է երեխայի բարձր տրամադրությամբ, սեփական 

ուժերին վստահությամբ և հաղորդակցվելու ու համագործակցելու 

պատրաստակամությամբ [4, էջ 161]:  

Լ. Ի. Բոժովիչը նշում է, որ հասուն տարիքում բարությունն ու 

մարդասիրությունը անձնային ներքին զգացողություններ են, իսկ 

նախադպրոցական տարիքում՝ երեխայի հոգեկան ակտիվության 

դրսևորումներ, որոնք մղված են գործողությունների և հարաբե-

րությունների հաստատման [3]:  

Բարոյական դաստիարակության տեսական հիմքերը բխում են 

բարոյագիտությունից, որն ուսումնասիրում և մշակում է բարոյական 

վարքագծի չափանիշներ՝ համամարդկային արժեքների և 

հասարակության կողմից  ներկայացվող էթիկական պահանջների 

համադրման եղանակով: Բարոյականությունը բարոյական վարքի, 

նորմերի և կանոնների գիտակցման աստիճան է, ներքին սուբյեկտիվ 

դիրքորոշում աշխարհի հանդեպ: Բարոյականության հիմնական 

չափանիշը բարոյական վարքագիծն է. այն դրսևորվում է  

հասարակական հարաբերություններում և բնութագրվում է հետևյալ 

համամարդկային արժեքներով. 

 Բարությամբ՝ մարդասիրական վարքագծով, բարյացակամ 

վերաբերմունքով արտաքին աշխարհի նկատմամբ: 

 Արդարամտությամբ՝ վարքագծին բնորոշ է սեփական և դիմացինի 

գործողությունների  ճշմարիտ և օբյեկտիվ գնահատում: 

 Գեղեցկությամբ՝ գեղեցիկի սկզբունքներին համապատասխանող 

վարքագծով, գեղեցիկը  տգեղից տարանջատելու կարողությամբ: 

 Հանդուրժողականությամբ՝ ներողամիտ վարքագծով, սխալվելու 

հնարավորության ընդունմամբ: 

Բարոյական դաստիարակության արդյունավետությունը 

պայմանավորված է հասարակության բոլոր  սոցիալական օղակների 

դաստիարակչական ներուժով, դաստիարակող մեծահասակների 

մանկավարժական վարպետությամբ [1]:  

Բարոյական դաստիարակությունը երեխային համամարդկային և 

սոցիալական արժեքներին հաղորդակից դարձնելու նպատակաուղղված 

գործընթաց է: Այն կազմակերպվում և ղեկավարվում է մեծահասակների 

կողմից:  Նախադպրոցական տարիքում երեխան չափազանց զգայուն է 

ցանկացած ներգործության նկատմամբ, նա սպունգի նման ընկալում է 
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սոցիալական միջավայրի ներգործությունը և, ընդօրինակելով 

մեծահասակներին, փորձում է համապատասխանել մարդկային 

կենսակերպին բնորոշ չափանիշներին, դրսևորումներին [2, էջ 161]:  

Արտաքին աշխարհի հանդեպ երեխայի դիրքորոշումն իրենից 

ներկայացնում է բարոյական զգացմունքների և պատկերացումների, 

բարոյական սովորությունների  և վարքագծի ամբողջություն, որն 

ամփոփ ձևով կարելի է բնութագրել իբրև բարոյական կամ 

բարոյականության որակ: Փաստորեն, բարոյական որակը համալիր 

բարոյական հատկություն է, այն արդյունք է զարգացած բարոյական 

գիտակցության:  

Բարոյական գիտակցության հետ մեկտեղ բարոյական 

դաստիարակության ընթացքում ձևավորվում են անձնային 

կարևորագույն հատկություններ, որոնք դաստիարակվում են 

բարոյական գիտակցությունից անկախ և վեր են ածվում սոցիալական 

զգացմունքների: Այդպիսի հատկություններից են, օրինակ, բարությունը, 

մարդասիրությունը, աշխատասիրությունը, ընկերասիրությունը, 

հայրենասիրությունը, մաքրասիրությունը: Աստիճանաբար երեխայի 

կողմից  գիտակցվում և արժևորվում են նաև նշված զգացմունքներ, 

որոնք համալրում են նրա բարոյական որակը: Բարոյական 

դաստիարակության երկու կողմերն էլ ենթադրում են մանկավարժի 

ակտիվ մասնակցություն և աջակցում: Մանկավարժը բարոյական 

դաստիարակության ընթացքում հանդես է գալիս  «սոցիալական 

ուղեկցողի» դերում: 

Բարոյական դաստիարակությունն իրականացվում է որոշակի 

միջոցներով: Նախադպրոցական տարիքում արդյունավետությամբ  

կիրառվում են գեղարվեստական միջոցները, որոնք նպաստում են 

երեխայի բարոյականության զարգացմանը գեղագիտական 

շեշտադրումներով: Գեղարվեստական միջոցներից հարկ է հատուկ 

առանձնացնել մանկական գեղարվեստական գրականությունը: 

Հեքիաթների հերոսների գործողությունները մեծ հուզականությամբ են 

ընկալվում երեխաների կողմից և խորը հետք թողնում նրանց 

բարոյական զգացմունքների և պատկերացումների վրա: Հեքիաթների 

հերոսական կերպարները  ընդօրինակման արժանի բարոյական 

նմուշներ են: 

Բարոյական դաստիարակության ընթացքում անգնահատելի է 

բնության դերը, բնության հետ շփման ընթացքում ստացած դրական 

հուզական լիցքավորումը:  
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Բարոյական դաստիարակության միջոց է երեխայի ինքնուրույն 

գործունեությունը՝ խաղային, աշխատանքային, կերպարվեստային, 

կառուցողական և ուսումնական: Սակայն Մ. Ի. Լիսինան և Ա. Գ. 

Ռուզսկայան մանկան գործունեության ձևերից հատուկ նշանակություն 

են տալիս մեծահասակների հետ հաղորդակցմանը և 

ինքնուրույնությանը հասակակիցների հետ հարաբերվելու ընթացքում 

[5, էջ 48]:  

Եվ, ի վերջո, բարոյականության հզոր միջոց է երեխային 

շրջապատող մթնոլորտը, այն սոցիալական միջավայրը, ուր երեխան 

ապրում և մեծանում է: Սիրո և փոխադարձ հարգանքի հիմունքներով 

կառուցված բարյացակամ մթնոլորտը, ընկերական փոխվստահելի 

հարաբերությունները խթանում են բարոյական դաստիարակության 

գործընթացը և նպաստում սոցիալական զգացմունքների զարգացմանը: 

Այսպիսով, բարոյական որակների ձևավորման ընթացքում 

երեխան ձեռք է բերում երեք կարևորագույն հատկանիշ՝ բարոյական 

գիտակցություն, բարոյական վերաբերմունք արտաքին աշխարհի 

նկատմամբ և բարոյական վարքագիծ: Նշված հատկանիշներն օգնում են 

կառուցել արժևորված հարաբերությունների համակարգ՝ բարոյա-

կանության սկզբունքներով՝ ուղղված սոցիալական զգացմունքների 

ձևավորմանը: 

 

МОРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЧУВСТВ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Пономаренко И. Р., Асмарян К. Ж., Хугеян А. В. 

 

В этой статье мы коснулись важности морального воспитания в 

старшем дошкольном возрасте, в результате чего у детей развиваются и 

формируются моральное сознание и социальные чувства. 

Ключевые слова: моральное воспитание, моральное сознание, 

социальные чувства, старший дошкольный возраст. 
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MORAL EDUCATION AS A MEANS OF FORMING SOCIAL FEELINGS 

IN SENIOR PRESCHOOL AGE 

Ponomarenko I. R., Asmaryan Q. J., Khugeyan A. V. 

 

In the article we touch upon the importance of moral education in the 

senior preschool age,  as the result of which children develop and form moral 

consciousness and social feelings. 

Keywords: moral education, moral consciousness, social feelings, senior 

preschool age. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  
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 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 036                                            ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑՉԻ 

ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Զադոյան Ա. Մ. 

 

Հոդվածում ներկայացված է մանկավարժական 

խորհրդատվության՝ որպես նոր ուսումնական տեխնոլոգիայի, 

կառուցողական բաղադրատարրերը: Դիտարկվում են նաև 

խորհրդատվության իրականացման ձևերը և մոդելները: Հոդվածի 

նպատակն է ընդգծել մանկավարժական խորհրդատվության 

նշանակությունը՝ որպես ուսուցչի օգնականի մասնագիտական 

գործունեության ուղեցույց՝ ոււղղված համընդհանուր ներառա-

կանության հետ կապված մանկավարժական բարդ իրավիճակների 

հաղթահարմանը և կրթության որակի բարձրացմանը: 

Բանալի բառեր. կրթական կարիք, ուսուցչի օգնական, բուլլինգ,  

կրթության որակ, մանկավարժական ուղեկցում, խորհրդատվության 

մշակույթ, մասնագիտական վարք, մոդերատոր-խորհրդատու, 

խորհրդատվության մոդել, սուպերվիզիա: 

 

Կրթական բարփոխումները ենթադրում են ուսումնական 

գործունեության վերակառուցման արմատական փոփոխություններ 

ինչպես ուսուցման գործընթացում  աշակերտների գիտելիքների որակի 

բարձրացման, այնպես էլ դաստիարակչական աշխատանքների 

իրականացման մեջ: Կապված դրա հետ՝ օրեցօր ավելի են կարևորվում 

պետության և հասարակության կողմից ուսուցչին ուղղված 

պահանջները, որոնք վերաբերում են նրա աշխատանքի հիմնական 

արդյունքին՝ երեխայի կրթության ու դաստիարակության որակի 

բարձրացմանը:  

Ինչպես գիտենք, ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2014թ. դեկտեմբերի   

1-ի «Հանրակրթության մասին» օրենքում կատարած փոփո-
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խություններով հաստատվեց համընդհանուր ներառականության 

անցնելու անհրաժեշտությունը, որը կիրառության մեջ դրվեց այս 

ուսումնական տարվանից:     Վերջինը ենթադրում է բոլոր երեխաների 

կրթական կարիքների հավասար գնահատում, դպրոցի ուսումնական, 

մշակութային, համայնքային միջոցառումներին նրանց ներգրավվա-

ծության աստիճանի բարձրացում: Ներառական կրթության 

համընդհանուր բնույթի կրթական քաղաքականության իրականացմանը 

զուգընթաց՝ հանրակրթական հաստատություններ մուտք գործեց նոր 

հաստիք՝ «ուսուցչի օգնական»:  

Համընդհանուր ներառականությունը ընդունելով որպես դպրոցի 

ժողովրդավարացման հիմնական պայման, իսկ ժողովրդավարությունը, 

ըստ Պ. Ի. Պիդկասիսիտիի դիտարկման, «դպրոցի արդիականացման, 

վերափոխման նպատակը, միջոցն ու երաշխիքն է, որը պետք է ազդի 

դպրոցական կյանքի բոլոր կողմերի վրա» [2, էջ 119], այնուամենայնիվ 

պետք է նշենք, որ մերօրյա դպրոցներում ուսուցիչների զգալի մասը 

բախվում է ոչ լրիվ մշակված համակարգի, որտեղ բացակայում են 

հոգեբանության և մանկավարժության գծով արհեստավարժ 

խորհրդատուները: Տեղին է նշել նաև, որ մանկավարժական տեսության 

և պրակտիկայում առկա է որոշակի անհամապատասխանություն 

մանկավարժական հանրույթների մասնագիտական զարգացման 

անհրաժեշտության գիտակցման և կադրերի որակավորման 

բարձրացման համակարգի մշակման ռազմավարության միջև: Կապված 

վերոհիշյալի հետ՝ նկատենք, որ չնայած մեր կրթական համակարգում 

այս ուսումնական տարվանից արդեն իսկ իրենց գործունեությունը սկսել 

են մանկավարժի օգնականները, սակայն առկա է հակասություն ինչպես 

նրանց մասնագիտական որակավորման և կատարելիք գործառույթների 

միջև, այնպես էլ որոշակի թվով աշակերտների հետ աշխատանքների 

իրականացման պարտավորվածության  և իրական հնարավո-

րությունների միջև: Հարցը այն է, որ մինչև 150 աշակերտի թվով 

հատկացվում է մեկ մանկավարժի օգնական, և որը, ըստ ՀՀ 

կառավարության (26 ապրիլի 2018 թվականի N 525-Ն) որոշման, պետք է 

միաժամանակ իրականացնի մի շարք  պաշտոնային պարտակա-

նություններ, այդ թվում՝ 

ա) օգնել ուսուցիչներին սովորողների ուսուցման ու 

դաստիարակության պլանավորման և իրականացման 

գործընթացներում. 
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բ) մասնակցել ուսուցչիների կողմից դասերի պլանավորման 

աշխատանքներին. 

գ)   նպաստել սովորողների ինքնակառավարման ձևավորմանը. 

դ) օժանդակել ուսուցիչներին բոլոր, այդ թվում՝ կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների համար 

ուսումնական նյութերի պատրաստման գործընթացում. 

ե) ըստ հաստատության տնօրինության և ուսուցչի կողմից 

առաջադրված նպատակի՝ դասարանում իրականացնել սովորողի 

ուսումնառության խնդիրների ուղղությամբ դիտարկումներ, դրանց 

վերաբերյալ կատարել վերլուծություններ. 

զ) աջակցել ուսուցիչներին հանրակրթության պետական 

չափորոշիչով և առարկայական չափորոշիչներով ու ծրագրերով, իսկ 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողի 

համար՝ ԱՈՒՊ-ով սահմանված գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների առնվազն պարտադիր նվազագույն պահանջների 

յուրացման գործընթացներին՝ կիրառելով դասավանդման արդյունավետ 

մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ. 

է) սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության 

(բաժնի) հայտի հիման վրա, սոցիալական դեպքի վարման 

շրջանակներում մասնակցել համակարգող և խորհրդատվական 

մարմինների, ինչպես նաև աջակցության խմբի աշխատանքներին. 

ը) մասնակցել անչափահաս սովորողի մասնակցությամբ 

համապատասխան քննչական և այլ դատավարական 

գործողություններին, եթե օրենքով նախատեսված է մանկավարժի 

մասնակցության պահանջ: 

ՀՀ կառավարության որոշմամբ, ուսուցչի օգնականին վերագրվող 

պարտականությունները թվարկելով, պետք է համաձայնվել այն մտքին, 

որ նման ծավալով աշխատանքների իրականացումը անիրատեսական է 

նույնիսկ նրանց կողմից աշխատանքային մեծ պատարաստակամության 

և մեծ փորձառության առկայության դեպքում: Ինչպես նաև 

հակասություն է առաջացնում աշակերտների և ուսուցչի օգնականների 

թվային հարաբերությունը և նման թվով աշակերտների հետ նշված 

պարտականությունների արդյունավետ իրականացումը, քանի որ մի 

շարք դասարաններում առաջացող տարաբնույթ դժվարությունների 

հաղթահարումը հնարավոր չէ ապահովել ուսուցչի օգնականների փոքր 

թվակազմով: Հավելենք նաև, որ նման պարտականություններ կատարող 

մասնագետը նախ պետք է իր որակավորումը ստանա բարձրագույն 
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դպրոցում և հստակ պատկերացում ունենալով իր գործառույթների 

մասին՝ կարողանա կիրառել դրանք պրակտիկ գործունեության 

ընթացքում: Մինչդեռ մեր կրթական համակարգում նախքան 

մեթոդաբանության լիարժեք  մշակումը, միանգամից այն դրվում է 

գործածության մեջ և մի շարք տարիների ձախողված փորձից հետո 

կատարվում համապատասխան հետևություն, արձանագրվում 

թերությունները և բացասական արդյունքները: Նույնը տեղի ունեցավ 

նաև  12-ամյա կրթության պարագայում, որը ինչպես ցույց տվեց 

տարիների փորձը, իրեն չարդարացրեց:     

Համաձայնենք այն մտքին, որ կրթության ոլորտում ցանկացած 

նորարարություն մինչև հիմնավորվելը անցնում է բազմաթիվ 

արգելքների միջով, որոնք դրսևորվում են մասնագիտական բարդ 

իրավիճակների ձևով, ապա վերջիններն իրենց հերթին 

պայմանավորում են ուսուցչին օգնող այնպիսի տեխնոլոգիաներ 

մշակելու և փորձարկելու անհրաժեշտությունը, որոնք մի կողմից 

կնվազեցնեն ռիսկային գործոնները մանկավարժական խնդիրների 

լուծման ժամանակ, մյուս կողմից կնպաստեն մանկավարժական 

տարբեր իրավիճակներում ծագած խնդիրների ստեղծագործական 

լուծմանն ու ուսուցչի նորարարական գործունեությանը: 

Կապված դրա հետ՝ նշենք, որ, ուսուումնասիրելով գիտական 

գրականությունը, տեսնում ենք, որ այսօր արտերկրում բարձրագույն 

դպրոցի շրջանակներում իրականացվում է այնպիսի մասնագետների 

պատրաստման փորձ, որոնք ընդունակ են ցուցաբերելու 

խորհրդատվական օգնություն կրթական հաստատությունների 

աշխատակիցներին: Նովգորոդի Յարոսլավլ Իմաստունի անվան 

պետական համալսարանի ուսանողները, յուրացնելով դպրոցի 

նորարական գործընթացների հետ կապված մոդերատոր-խորհրդատուի 

լրացուցիչ որակավորումը, ծանոթանում են գիտամեթոդական 

ուղղորդման տարբեր ձևերին, սովորում են մանկավարժական 

խորհրդատվության, անհատական և խմբային սուպերվիզիայի 

իրականացման մեթոդները, եղանակները, դրույթները և միջոցները      

[5, էջ 7]: Անգլիայում մանկավարժական աջակցության գաղափարները 

արտահայտվում են այնպիսի հասկացություններով, ինչպիսիք են 

"pastoral care"–պաստորային հոգածություն և "tutoring"-խնամա-

կալություն "personal and social education"-անձնային և սոցիալական 

կրթություն: [2, էջ 15]: Հայաստանում նույնպես կարող է գործել 

խորհրդատու-մանկավարժների դպրոցը, որոնք, ստանալով բարձագույն 
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դպրոցում համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ, հանդես 

կգան որպես մանկավարժի օգնականներ: 

Մեր հոդվածի շրջանակներում մենք կանդրադառնանք նոր 

ուսումնամեթոդական տեխնոլոգիայի՝ «Մանկավարժական խորհրդա-

տըվության» դիտարկմանը՝ որպես կրթական համակարգ մուտք գործած 

ուսուցչի օգնականի գործառույթների իրականացման ուղեցույցի: 

«Մանկավարժական խորհրդատվության» վերաբերյալ մասնագի-

տական գրականության մեջ կան մի շարք ձևակերպումներ: Համաձայն 

Հ. Բուրկսի և Վ. Ստեֆլերի՝ «խորհրդատվությունը որակավորված 

խորհրդատուի մասնագիտական վերաբերմունքն է խորհրդառուի 

նկատմամբ» [4, էջ11]: Կրեսները խորհրդատուներին բնութագրում է 

որպես ազդեցության աղբյուրներ կամ որոշակի սոցիալական 

մեխանիզմներ, որոնք ձևավորում են խորհրդառուի պահվածքը              

[5, էջ 62]: Այս ձևակերպումներին համապատասխան՝ ամբողջական 

մանկավարժական խորհրդատվությունը ոչ թե տվյալ անձին 

խորհրդատուի կողմից որոշակի խնդրի վերաբերյալ պատրաստի 

լուծման հաղորդումն  է, այլ նրան ուղղորդումը՝ ձևավորելու սեփական 

մոտեցումը տարբեր իրավիճակներում: Ներկայացնելով համառոտ ձևով 

մանկավարժական խորհրդատվությունը՝ նշենք, որ  այն ունի իր 

հարցերի լայն շրջանակը, որոնցից մասնավորապես կարելի է 

առանձնացնել. 

1. Երեխայի և ընտանիքի մանկավարժական խորհրդատվությունը, որն 

իրականացվելու է «դժվար» դեռահասների հետ տարվող 

անհատական խրատադաստիարակչական զրույցների, խմբային 

քննարկումների, ծնողների հետ անցկացվող անհատական և 

խմբային աշխատանքի ձևով: 

2. Մասնագիտական՝ դիդակտիկ խորհրդատվությունը, որի հիմնական 

նպատակն է ուսուցիչների մասնագիտական գործունեության ձևերի, 

մեթոդների, տեխնոլոգիաների մասին տեսական գիտելիքների 

հարստացումը: 

3. Մանկավարժական հանրույթի հետ իրականացվող խորհրդատվութ-

յունը, որն իրականացվելու է խմբային բանավեճերի, դեբատների, 

քննարկումների ձևով: 

 

Մանկավարժական խորհրդատվությունը իրականացվում է 

խմբային և անհատական ձևերով, որոնց ընթացքում կիրառվում են մի 

շարք մոդելներ, այդ թվում՝ բուժող (համագործակցային), արգելքային 
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(բարիերային), հրահանգավորման, խթանող, բեմականացված 

մոդելները: 

Նշենք նաև, որ մանկավարժական տարբեր իրավիճակները կարող 

են ձևավորել խոհրդատվության իրականացման անհրաժեշտություն, 

հատկապես համընդհանուր ներառականության պայմաններում, երբ 

առավելապես կարող են դրսևորվել և՛ սովորողների, և՛ 

մանկավարժների մոտ հարմարվողականության ռեակցիաների 

դժվարություններ: Խորհրդատվության անցկացման կարևորությունը 

պայմանավորված է նաև սովորողների (որոնց մեջ կարող են լինել 

առանց ծնողական խնամքի մնացած, հաշմանդամություն ունեցող, վատ 

սոցիալական պայմաններում ապրող երեխաներ) շրջանում նկատվող 

մանկական ագրեսիայի՝ բուլլինգի դրսևորումները, որոնք հանդես են 

գալիս որպես «Երեխայի պրոբլեմ» և պահանջում են մանկավարժական 

աջակցություն:  

Հարկ է նկատել, որ խորհրդատվության մշակույթը զարգանում է 

այն դպրոցներում, որտեղ մանկավարժական հանրույթը գիտակցում է 

այդ խորհրդատվության անհրաժեշտությունը և պատրաստ է տարբեր 

դժվար իրավիճակների բաց քննարկումների իրականացմանը, ինչպես 

նաև կարող է իր վրա վերցնել թե՛ խորհրդատուի, թե՛ խորհրդառուի 

դերը: Խորհրդատվական մշակույթի փիլիսոփայությունը ենթադրում է 

դպրոցի և կրթության զարգացման լայն համատեքստ՝ մանկության 

հիմնախնդիրները, ընտանեկան դաստիարակության դժվարութ-

յունները, երեխայի սոցիալականացման բարդ գործընթացները: 

Խորհրդատվության մշակույթը նպաստում է մանկավարժի 

մասնագիտական վարքի ճշտգրիտ մոդելի ձևավորմանը:    

Նկատենք, որ արդեն մանկավարժի գործող օգնականները  իրենց 

մասնագիտական գործունեությունը ավելի լիարժեք կիրականացնեն, 

եթե անցնեն որոշակի ուսուցողական դասընթացներ, որոնց ընթացքում 

կծանոթանան մանկավարժական խորհրդատվության տեխնոլոգիայի 

սկզբունքներին, առանձնահատկություններին, գործառույթներին, 

իրականացման ձևերին, մեթոդներին, որոնք կդառնան նրանց համար 

գիտամեթոդական ուղղորդում:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ, ըստ Պ. Ի. Պիդկասիստիի, 

հանրակրթության բովանդակությունը, մի կողմից՝ արտացոլելով 

հասարակության կարիքները, ամենակարևոր պայմանն է սովորողների 

կրթական և ճանաչողական գործունեության համար, մյուս կողմից՝ 

հանդես է գալիս որպես այդ գործունեության կառուցման գործիք           
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[3, էջ 427], որը կարելի է իրականացնել՝ ապահովելով կրթական 

գործընթացին սովորողների մասնակցությունը, համագործակցությունը 

և հավասարությունը, ընդունելով, որ նշված ցուցանիշները պետք է 

ուղղորդող սկզբունքներ լինեն կրթության պլանավորման և 

իրականացման բոլոր գործընթացներում, ապա կարելի է ասել, որ 

դրանց իրականացումը դառնալու է մանկավարժների և նրանց համար 

խորհրդատուների դերում հանդես եկող մանկավարժի օգնականների 

մասնագիտական գործունեության հիմնական առանցքը:  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК НАУЧНО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФУНКЦИИ ПОМОЩНИКА УЧИТЕЛЯ 

Задоян А. М. 

 

В статье представлены конструктивные компоненты педагогического 

консультирования как новой технологии обучения. Рассматриваются также 

формы и модели консультирования. Цель данной статьи-подчеркнуть 

значение педагогического консультирования как руководства по 

профессиональной деятельности помощника учителя, ориентированного 

на преодоление сложных педагогических ситуаций и повышение качества 

образования. 

Ключевые слова: образовательная потребность, помощник учителя, 

боулинг, качество образования, педагогическое сопровождение, культура 

консультирования, профессиональное поведение, модератор-консультант, 

модель консультирования, супервизия. 

 

PEDAGOGICAL CONSULTATION AS A SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL 

GUIDE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE 

TEACHER ASSISTANT 

Zadoyan A. M. 

 

The article presents the constructive components of pedagogical 

consultation as a new learning technology. Forms and models of consultation 

are also considered. The purpose of this paper is to emphasize the importance 

of pedagogical counseling as a guide to the professional activities of an assistant 

teacher, focus on overcoming complex pedagogical situations and improving 

the quality of education. 
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education, pedagogical support, counseling culture, professional behavior, 

moderator, consultant, counseling model, supervision. 
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УДК 303.01                                               СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ АДАПТАЦИИ МУЗЕЙНОГО МАТЕРИАЛА К 

ПОТРЕБНОСТЯМ НЕВИДЯЩИХ ЛИЦ 

Давтян С. Р., Лачинян Д. К. 

  

 В статье представлены результаты исследования адаптации 

музейного материала к потребностям невидящих людей, предложены 

подходы. 

 Ключевые слова: незрячий, слабовидяший, воспитание, обучение, 

целевая позиция, диалог, эффективность. 

  

Известно, что осуществление музейной деятельности, применение 

новейшего международного музейного опыта и, в частности, развитие 

образовательных программ в последние годы сформировали современную 

панораму данной области. 

Была подтверждена роль музея как богатого образовательного 

центра, и подчеркнута необходимость организации ряда работ для 

содействия более скоординированному и институциональному развитию 

музейного образования. 

В этом контексте музейное образование представляется как 

самостоятельная и основная сфера деятельности музея, кратко 

описываются предпосылки музейного образования, ход и особенности 

развития. Музейное образование – это интеллектуально-чувственное 

общение научного потенциала музея и посетителей как образовательный 

опыт, который становится возможным благодаря применению ряда 

взаимосвязанных теоретических и практических методов и видов работ.  

Это комплексный и продолжительный процесс, в основе которого 

лежит разработка образовательной концепции музея и организация 

вытекающих из этого мероприятий, выявление и внедрение новых форм. 

Это имеет наиболее важное значение для лиц с нарушениями зрения.  

Предлагаемые методы – беседа, коллективная дискуссия, комментарий, 
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игра и т. д. Средства – основные и вспомогательные музейные предметы, 

аудиовизуальное оборудование, технические средства, дидактические 

материалы, рабочие тетради, фотографии, информационные щиты, 

путеводители. Продолжительность работы – краткое обоснование 

необходимого времени, деление рабочего времени по: рабочим формам, 

маршруту, ознакомление с задачами, сама программа, творческий сегмент, 

обсуждение, обобщение. 

При подготовке сценария для каждой встречи со слепыми 

специалист по музейному образованию предусматривает те принципы 

коммуникации, которые позволят максимально повысить эффективность 

работы с данной группой и максимально раскроют образовательный 

потенциал проекта. 

Представим некоторые принципы работы со слепыми в музее, 

отметив, что их количество не ограничивается ниже перечисленными: 

Диалог: Это основной инструмент в общении со слепыми и в 

музейной педагогике. Правильное и своевременное использование этого 

принципа обеспечивает равное и гармоничное сотрудничество музейного 

преподавателя и слабовидящих и способствует переживанию 

представленного материала невидящим посетителям. В музее, помимо 

невидящего посетителя и преподавателя музея, в диалоге участвуют также  

музейный экспонат, музейное пространство и даже прошлое и настоящее 

(Е. Г. Артемов). 

Целевая позиция: позволяет выбирать комплекс инструментов, 

методов и приемов, исходя из цели работы с группой. Адресность, 

ориентация на личность, требует от работника музея учитывать 

индивидуальные, возрастные, психологические, интеллектуальные, 

образовательные, физические и другие особенности невидящего 

посетителя на протяжении всей его работы. 

Последовательность. Руководствоваться принципом постепенного 

усвоения музейного пространства, предоставленного материала и 

учитывая предыдущий опыт и знания невидящего посетителя, 

постепенно «подниматься» по «лестнице» исторических, культурных и 

других знаний. 

Комплекс. Планируется совмещение знаний, относящихся к 

различным областям, и различных методов, приемов и навыков для 

работы с невидящей аудиторией. 



396 

 

Эффективность. Дается возможность при использовании новейших 

технологий музейной педагогики, предназначенных для невидящих, 

проводить также проверку их эффективности. 

Интерактивность обеспечивает взаимодействие невидящего 

посетителя с музейной средой, другими членами группы и музейным 

работником. 

Уникальность. Каждый невидящий посетитель предполагает 

получить в музее и по форме, и по смыслу какую-либо редкую, 

символическую, новую и необычную информацию. Этот принцип требует 

от музейного эксперта оправдать ожидания невидящего посетителя. 

Взаимосвязь. Планируя работу, надо также предусмотреть методы и 

приемы для проверки усвоения темы невидящим посетителем. Как мы 

уже упоминали, принципы, используемые для реализации 

образовательного процесса, не ограничиваются представленными. 

Планируя работу с невидящей аудиторией, музейный специалист 

должен прежде всего выбрать принципы, которые будут наиболее 

подходящими для решения задач данной группы. Успех зависит и от 

методов работы с аудиторией, то есть от выбора образовательных, 

творческих методов общения сотрудника музея и посетителя. 

Музеи являются важными неформальными учебными заведениями 

не только для детей, школьников и студентов, но и для центров 

непрерывного образования – для невидящих посетителей. Обладая 

огромным образовательным потенциалом, музей может предложить 

множество различных образовательных возможностей для разных групп 

невидящих. 

Целевыми посетителями могут быть семьи, молодежь, пожилые 

люди, а также корпоративные группы с проблемами зрения. 

Вот почему так важно для работы с этой многоуровневой группой 

изучить аудиторию, оценить потребности и выбрать подходящую 

коммуникацию и рабочий процесс. 

Эти группы являются одними из основных бенефициаров музейной 

аудитории, поэтому важно уделять пристальное внимание организации 

программ, направленных на привлечение невидящих людей в музеи. 

В европейском справочнике «Непрерывное образование в музеях» 

невидящие посетители определяются как группа людей разных 

поколений, посетивших музей по крайней мере с одним ребенком. 
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При работе с этими группами выделяются коммуникативные навыки 

специалиста по музейному образованию, в частности, теплый прием, 

уважительное и эффективное общение с ними. 

Также важна оценка их предпочтений как представителей разных 

культур или социальных групп, правильная оценка возможностей 

развития детей разных возрастов и четкое планирование роли невидящих 

людей в программе. 

Важное значение имеют интерактивная среда и характер программ, 

которые делают визит более целенаправленным и эффективным, 

способствуя укреплению социальных связей, обмену знаниями. Также 

необходимо обратить внимание на своевременную реализацию программ, 

например, организацию их в праздничные или выходные дни [3, 72]. 

Итак, в нашем исследовании социальная адаптация рассматривается 

как процесс психологического и поведенческого освоения индивидами по 

зрению того социального пространства, которое формируется сегодня во 

всей его полноте. 

 Состояние адаптированности возникает при таком типе 

взаимоотношений инвалидов по зрению и общества, когда они без 

длительных внешних и внутренних конфликтов, начинают продуктивно 

выполнять свою роль, ведущую деятельность, удовлетворять свои 

смысложизненные потребности и выполняют те социальные роли, 

которые к ним предъявляет эталонная группа, свободно творчески 

самоутверждаются в современном обществе, избегая социальную 

дезадаптированность. 

Общим для всех вариаций социальной модели является следующее: 

главные проблемы для людей с инвалидностью проистекают из нега-

тивных социальных установок, непродуманной и дискриминационной 

политики, властных отношений и культурных практик; инвалидность 

понимается как вид социального угнетения, продукт мышления, при-

нятого культурой различения «нормального» и «ненормального». 

Социальная модель предлагает переход от переживания инвалидности 

как личной медицинской проблемы к участию в сообществе, доступу к 

обычным видам социальной активности — занятости, образованию, 

отдыху, а также отстаиванию своих прав.  

Важную роль в развитии социальной концепции с учетом много- 

образных аспектов телесности сыграли постструктуралистские, 

феминистские и постмодернистские исследования.     
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ՉՏԵՍՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԻ 

ՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Դավթյան Ս. Ռ., Լաչինյան Դ. Կ. 
 

Հոդվածում ներկայացված են տեսողության խանգարումներ 

ունեցող անձանց թանգարանային նյութի հարմարեցման մոտեցումները, 

հիմնական միջոցները։ 

Բանալի բառեր. չտեսնող, թույլ տեսնող, դաստիարակություն, 

կրթություն։ 
 

BASIC APPROACHES TO THE ADAPTATION OF MUSEUM MATERIAL 

TO THE NEEDS OF BLIND PEOPLE 

Davtyan S. R., Lachinyan D. K. 
 

The article touches upon the issues of the main means of adaptation and 

approaches of museums among people with poor eyesight. 
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ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ  ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  

Դավթյան Ս. Ռ.   

 

Աշխատանքում ներկայացվում են տեսողության խանգարումներ 

ունեցող նախադպրոցականների ընտանիքում իրականացվող 

տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման տեսական 

և գործնական կիրառման անհրաժեշտությունը, հիմնական 

մոտեցումները։ 

Բանալի բառեր. չտեսնող, թույլ տեսնող, դաստիարակություն, 

ուսուցում, տարածական կողմնորոշում: 

  

 Գիտամեթոդական գրականության վերլուծությունը և արդի 

պրակտիկան վկայում են այն, որ զարգացման հապաղումով 

երեխաների, այդ թվում՝ տեսողության խանգարումներ ունեցող 

նախադպրոցականների կրթադաստիարակչական գործընթացի  

խնդիրների լուծման հարցում կարևոր դեր է խաղում ընտանիքը: 

Հատկապես չտեսնող և թույլ տեսողությամբ երեխաների տարածական 

կողմնորոշման ձևավորման և զարգացման գործընթացում (Վ. Ա. 

Ֆեոկտիսովա՝ 1993, Վ. Վ. Տկալովա՝ 1998, Ե. Մաստյուկովա, Ա. Տ. 

Մոսկովկինա՝ 2004, Ռ. Ն. Ազարյան՝ 2008 և այլք): 

Վերջին տարիների թե՛ մանկավարժների, թե՛ հոգեբանների, թե՛ 

սոցիոլոգների բազմաթիվ ուսումնասիրությունները նպաստեցին 

զարգացման հապաղումով երեխաների, այդ թվում՝ տեսողության 

խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների հետ ընտանեկան 

պայմաններում իրականացված կրթադաստիարակչական խնդիրների 

արդյունավետ լուծմանը: 
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Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման և 

դաստիարակության գործընթացում ծնողների կողմից իրականացվող 

մասնագիտացված օգնությունը, այդ թվում՝ տարածական 

կողմնորոշման կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու 

զարգացման հարցում, ամբողջանում է անցկացվող համակարգված  

շտկողական զարգացնող միջոցառումներով:  

Սակայն համապատասխան գրականության ոչ լիարժեք 

մշակվածությունը  և այն հանգամանքը, որ իրենց երեխաներին օգնելու և 

օժանդակելու հարցում ծնողները ինքնուրույն չեն տիրապետում բոլոր 

անհրաժեշտ միջոցներին և հմտություններին, ինչպես նաև 

իրազեկվածության պակասը նվազեցնում են ընտանեկան 

պայմաններում չտեսնողների և թույլ տեսողություն ունեցող երեխաների 

տարածական կողմնորոշման կարողությունների և հմտությունների 

ձևավորմանը միտված աշխատանքների արդյունավետությունը: 

Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ 

ընտանեկան պայմաններում իրականացվող աշխատանքների 

արդյունավետության ապահովման համար անհրաժեշտ է ծնողներին 

զինել այնպիսի տեսական գիտելիքներով և գործնական 

առաջադրանքներով,  որոնց շնորհիվ ընտանիքում կստեղծվեն 

բարենպաստ պայմաններ նախադպրոցականների տարածական 

կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման և զարգացման համար:  

Առաջին հերթին այս աշխատանքները կազմակերպելիս կամ 

անցկացնելիս անհրաժեշտ է տեսողության խանգարումներ ունեցող 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ մշակել տարածությունից 

չվախենալու կարողություն: Կարևոր է նաև ուշադրություն դարձնել 

լսողության տեղաշարժման ժամանակ ճանապարհի կողմնորոշիչները և 

առարկաները հիշելու և դրանց վրա կենտրոնանալու կարողությունների 

ձևավորման և զարգացման վրա:  Այս գործընթացում կարևոր է 

ծնողների ձգտումը և մասնակցությունն իրենց երեխաների՝  

տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողության ձևավորման 

գործընթացին, անշուշտ, հիմնվելով բանավոր հրահանգների, 

հիշողության, շարժողական զգացողությունների վրա, հասկանալով 

«աջ»,  «ձախ», «առջևից», «հետևից» բառերի իմաստը և այլն: 

Այսպիսով, ակնհայտ է դառնում, որ տեսողության խանգարումներ 

ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման 

կարողությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը միտված միջոցների, 

մեթոդների և մանկավարժական մոտեցումների մշակումն  անհրաժեշտ 
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է՝ ծնողներին օգնելու, որպեսզի մեթոդապես ճիշտ աշխատեն իրենց 

երեխաների հետ:  

Ընտանեկան պայմաններում տեսողության խանգարումներ 

ունեցող երեխաների հետ իրականացվող այս աշխատանքի հիմքը 

ծնողներին տեսական գիտելիքներով ու անհրաժեշտ գործնական 

հմտություններով զինելն է: 

Ընդ որում՝ այդ աշխատանքի գլխավոր ուղղություններն են՝ 

ծնողների համար նախատեսված մանկավարժական մոտեցումների 

մշակում, որը կօգնի նրանց ճիշտ կազմակերպելու տեսողության 

խանգարումներ ունեցող  նախադպրոցականների տարածական 

կողմնորոշումն ընտանիքում: 

Մշակել արդյունավետ միջոցներ, մեթոդներ և դրանց կիրառման 

պայմաններ, որոնք կօգնեն տեսողության խանգարումներ ունեցող 

երեխաներին՝ ընտանեկան պայմաններում  կողմնորոշվելու  միկրո և 

մակրո տարածության մեջ: 

Այս հիմնախնդիրների լուծումները մշակելիս մենք հաշվի ենք 

առել մի շարք խնդիրներ: Ընտանիքում տեսողության խանգարումներ 

ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման և զարգացման 

աշխատանքում հիմնական խնդիրներն են՝  

1. կանխարգելել այն վնասակար սովորությունների ձևավորումը, 

որոնք տեսողական պաթոլոգիայի հետևանք են և բացասաբար են 

անդրադառնում երեխաների տարածական կողմնորոշման 

կարողության ձևավորման և զարգացման վրա:  Օրինակ՝ գլուխը 

չափազանց հետ թեքելը, առաջ կամ կողքի տանելը, թեքված՝  ոչ 

ուղիղ քայլելը, քայլքի ժամանակ ձեռքերը ձգելը, ոտքերով աղմկոտ 

ձայներ արձակելը և այլն, 

2. ձևավորել և զարգացնել գլխի, իրանի, պարանոցի, ոտքերի  դիրքի, 

ձեռքերի ճիշտ շարժումները ամպլիտուդայի ճիշտ պահպանումը, 

որոնք կարևոր դեր ունեն տարածության մեջ կողմնորոշվելու 

համար, 

3. ճիշտ կողմնորոշվել «աջ», «ձախ», «առաջ», «ետ»  և  նման այլ 

առաջադրանքների կատարման ժամանակ, 

4. ձևավորել միկրո և մակրո տարածության մեջ բանավոր 

ցուցումներով, հիշողությամբ, ուշադրությամբ, ներբանային 
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շոշափելիքով, ձայնային կողմնորոշիչներով կողմնորոշվելու 

կարողություններ, 

5. ձևավորել տեղաշարժման ընթացքում տարբեր պայմաններում 

(ուղիղ գծով,  դեպի վերելք, իջնել և բարձրանալ աստիճաններով և 

այլն)  կողմնորոշվելու կարողություններ: 

Այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել  

համակարգված հոգեբանամանկավարժական մոտեցումներ, այսինքն՝ 

տարածական կողմնորոշման խնդիրը պետք է լուծվի տեսողության 

խանգարումներ ունեցող  երեխաների   խոսքային, ձայնային ընկալման, 

հիշողության, ներբանային շոշափելիքի ձևավորման և զարգացման հետ 

համատեղ:  

Ելնելով վերը նշվածից՝  ակնհայտ է դառնում, որ ընտանեկան 

պայմաններում տեսողության խանգարումներ ունեցող նախա-

դպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների 

ձևավորմանն ու զարգացմանը միտված աշխատանքների արդյունավետ 

իրականացման համար ծնողները պիտի ունենան համապատասխան 

գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ու հմտություններ: 

Մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների 

արդյունքները վկայում են, որ ընտանիքում տեսողության 

խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարածական 

կողմնորոշման կարողությունների ձևավորմանը միտված աշխատանք-

ները միշտ չէ, որ  արդյունավետ են ընթանում, իսկ հաճախ էլ չեն 

իրականացվում ընդհանրապես: Այս գործընթացի դժվարությունները 

հիմնականում պայմանավորված են ոչ միայն նշված երեխաների 

տեսողության խանգարումների տեսակով, հոգեբանաֆիզիկական և 

տարիքային զարգացման առանձնահատկություններով, այլև ծնողների՝ 

այդ հարցերի մասին տեղեկացվածության նվազ մակարդակով  ու 

նրանց՝ ընտանեկան պայմաններում այդ աշխատանքի կազմակերպման 

և անցկացման գործնական հմտությունների պակասով:  

Այս խնդիրների լուծմանն ուղղված հատուկ գիտամեթոդական 

գրականության վերլուծությունը վկայում է նաև այս հարցի ոչ լիարժեք 

տեսական և գործնական վերամշակման մասին:  

Հաճախ բացակայում են տեսական մոտեցումները, 

փորձարարությամբ վերամշակված և հիմնավորված միջոցները 

տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների 

տարածական կողմնորոշման ձևավորումն ու զարգացումը 

կազմակերպելու համար, ծնողներին օգնող մեթոդներն ու գործնական 
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ուղիները:  Իսկ ընտանիքներում նման աշխատանքը, որպես կանոն, 

իրականացվում է ծնողների սեփական փորձի և գիտելիքների հիման 

վրա:   

Ներկայացնում ենք տեսողության խանգարումներ ունեցող 

նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողութ-

յունների՝ ընտանեկան պայմաններում ձևավորման և զարգացման 

կազմակերպման նպատակով ծնողների համար նախատեսված 

աշխատանքների  օրինակելի համալիր, որն իր մեջ ներառում է 

«Տեսական գիտելիքներ», «Գործնական կարողություններ և  

հմտություններ» հիմնական բաժինները:  

1. «Տեսական գիտելիքներ» բաժնում ներառել ենք այնպիսի կարևոր 

թեմաներ, ինչպիսիք են «Չտեսնող և թույլ տեսողություն ունեցող 

նախադպրոցականների հոգեբանական, ֆիզիկական և տարիքային 

զարգացման առանձնահատկությունները», «Վնասակար սովո-

րություններ, որոնք բացասաբար են ազդում տարածական 

կողմնորոշման կարողությունների և հմտությունների զարգացման 

վրա», «Տեղաշարժման և ճիշտ կեցվածքի պահպանմանը միտված 

կանոններ և պահանջներ»,  «Տեսողության խանգարումներ ունեցող 

երեխաների տարածական կողմնորոշման առանձնահատ-

կությունները՝ բանավոր հրահանգներով, հիշողությամբ, 

ներբանային շոշափելիքով և այլն», ինչպես նաև նշված 

կարողությունների կիրառումը գործնականում: 

2. Կարողանալ հաշվի առնել երեխայի տեսողության խանգարման 

աստիճանը և բնույթը, զարգացման երկրորդական 

խանգարումների դրսևորման ձևերը տարածական կողմնորոշման 

վարժությունների և առաջադրանքների կատարման ժամանակ, 

բարենպաստ պայմաններ ստեղծել դրանց կազմակերպման և 

անցկացման համար, շտկել բոլոր վնասակար սովորությունները, 

որոնք բացասաբար են անդրադառնում տարածական 

կողմնորոշման կարողությունների և հմտությունների ձևավորման 

ու զարգացման վրա (նկար 1) :  

Մեծ տեղ ենք հատկացնում բանավոր ցուցումների, հիշողության, 

ներբանային շոշափելիքի, լսողության ընկալման միջոցով երեխաների՝ 

միկրո և մակրո տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողության 

ձևավորմանը միտված հատուկ վարժությունների, առաջադրանքների և 

խաղերի՝ ծնողների կողմից ընտրության ձևերին և իրականացման 

մեթոդներին: Մենք կարևորում ենք նաև տեսողության խանգարումներ 
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ունեցող նախադպրոցականների՝ տարածության մեջ տարբեր 

պայմաններում կողմնորոշվելու կարողության ձևավորման ուղղությամբ 

ծնողների գիտելիքները և հմտությունները (ուղիղ գծով, աստիճաններով 

իջնել և բարձրանալ՝ հենվելով ներբանային շոշափելիքի վրա, 

կողմնորոշվել տարածության մեջ դիմացից եկող քայլերի հիման վրա, 

բռնելով բռնատեղից, լսելով մեծահասակի բանավոր հրահանգները, 

ցուցումները և այլն): 

 
Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների 

ծնողների համար նախատեսված տարածական կողմնորոշման 

կարողությունների ձևավորման և զարգացմանը միտված մեր 
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ցուցումները  նախատեսված է այնպես, որ նրանք կարողանան 

աստիճանաբար տիրապետել տեսական գիտելիքներին և, այնուհետև,  

դրանք իրականացնել  գործնական կարողություններում:  

Այս հացերում ծնողների կարողությունների աստիճանը 

ստուգելու և ինքնաստուգման համար մենք առանձնացրել ենք 

տեսական գիտելիքների և գործնական կարողությունների այն 

համալիրը, որին պետք է տիրապետի ծնողը:  

Օրինակ՝ «Տեսական գիտելիքներ» բաժնից ծնողները պետք է 

իմանան՝ 

 տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների 

տարիքային, հոգեբանական, ֆիզիկական զարգացման 

առանձնահատկությունները. 

 վնասակար սովորությունները (գլուխը չափազանց հետ կամ 

առաջ ուղղված լինելը, կողքի թեքված քայլքը, ձեռքերը առաջ 

պարզելը, անհամաչափ քայլվածքը  և այլն), որոնք բացասաբար 

են անդրադառնում տեսողության խանգարումներ ունեցող 

նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման 

կարողության ձևավորման և զարգացման վրա. 

 ստեղծել բարենպաստ պայմաններ չտեսող և թույլ տեսողություն 

ունեցող երեխաների անվտանգ տեղաշարժման համար. տալ 

հստակ և ամբողջական բանավոր ցուցում, տեղաշարժման 

ճանապարհից ազատել բոլոր ավելորդ առարկաները, 

երևույթները, բացատրել և ներկայացնել երեխաներին 

առարկաների դասավորվածությունը, օգտագործել ձայնային 

կողմնորոշիչներ և այլն. 

 գլխի և իրանի ճիշտ դիրքը, քայլելիս ոտնաթաթի դրվածքը, ձեռքի 

շարժումների ամպլիտուդայի պահպանումը. 

 վարժություններ, առաջադրանքներ և խաղեր, որոնք 

նախատեսված են տեսողության խանգարում ունեցող 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների՝ միկրո տարածության 

մեջ, մոտակա շրջակայքում, մակրո տարածության մեջ, տարբեր 

պայմաններում՝ ուղիղ գծով, աստիճաններով, վերելքի,  

վայրէջքի ժամանակ և այլն տարածական կողմնորոշման 

զարգացման համար: 

Բացի վերը նշված գիտելիքներից, փորձարկման վերջում 

ծնողները պետք է ձեռք բերեն նաև մի շարք կարևոր գործնական 

կարողություններ:  



406 

 

Նրանք պետք է կարողանան՝  

 հաշվի առնել երեխայի տեսողության խանգարման աստիճանը և 

բնույթը,  

 երեխաների մոտ առկա երկրորդական խանգարումների 

առանձնահատկությունները, 

 տարածական կողմնորոշման կարողության ձևավորման 

ժամանակ պահպանել պարապմունքների կանոնակարգը և 

ռեժիմը, գիտենալ որոշակի վարժությունների հակացուցված 

լինելը և այլն: 

 

Այսպիսով, տեսողության խանգարումներ ունեցող 

նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողութ-

յունների ձևավորումը և զարգացումը կազմակերպելու և անցկացնելու 

համար ներկայացված տեսական մոտեցումները, տեսանկյունները և 

գործնական ուղիները միտված են կատարելագործելու այդ 

աշխատանքը ընտանիքում: Տեսողության խանգարում ունեցող 

նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողութ-

յունների ձևավորումն ու զարգացումն ընտանիքում միայն այս 

պայմաններում հնարավոր կլինի հասցնել դրական արդյունքի: 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРИЕНТИРОВКИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Давтян С. Р. 

 

В статье представлено теоритеческое и практическое обоснование 

необходимости формирования пространственной ориентировки 

дошкольников с нарушением зрения в условиях семейного воспитаниея. 

Ключевые слова: незрячий, слабовидяший, воспитание, обучение, 

пространственная ориентировка.   
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THE JUSTIFICATION OF THE NECESSITY OF DEVELOPMENT OF 

SPACIAL ORIENTATION OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

IN FAMILY EDUCATION CONDITIONS 

Davtyan S. R. 

 

In the article the main directions, theoretical-practical ways of 

development of spatial orientation of preschool children with visual 

development, and its necessity in family education conditions are presented. 

Keywords: blind, children with poor vision, learning, dimensional 

orientation. 
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ՀՏԴ 372.3                                                     ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԻՆՉՈ՞Ւ ՉԻ ԽՈՍՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆ. ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՊԱՂՈՒՄԸ 

ՈՐՊԵՍ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 

Չարչյան Ա. Ռ., Բաջախյան Մ. Պ. 

 

Խոսքի զարգացման հապաղում (ԽԶՀ) ունեցող երեխաների խոսքի 

խանգարումը կրում է բազմակողմանի բնույթ, խնդրի հաղթահարումը 

պահանջում է մշակել թիմային աշխատանք, մեթոդական, 

կազմակերպչական, շտկողական աշխատանքներ, որոնց լուծման 

համար մշակվել են հատուկ մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ: Այդ 

մեթոդներից մեկը համալիր մեթոդն է, որն իր մեջ ներառում է մի շարք 

համակարգերի համատեղում: Խոսքի զարգացման համար բարենպաստ 

ժամանակը վաղ տարիքն է՝ 0-3 տարեկանը: Խոսքի միջոցով են 

զարգանում հոգեկան մյուս գործընթացները՝ ընկալումը, 

մտածողությունը, հիշողությունը, հույզերը, ցանկությունները և, 

հակառակը, հոգեկան գործընթացների շնորհիվ զարգանում է խոսքը, 

այսինքն՝ հոգեկան գործընթացները խոսքի զարգացման համար 

միջնորդավորող դեր ունեն:  

Բանալի բառեր. խոսքի զարգացման հապաղում, տարիքային 

առանձնահատկություններ, խոսքային ախտանիշներ, հարցաթեր-

թիկային հարցում: 
 

Անձի զարգացումը առանց սոցիալական շփման հնարավոր չէ: 

Միայն սոցիալական փոխազդեցության և գործնական գործունեության 

միջոցով են զարգանում երեխայի խոսքն ու հոգեկան գործընթացները 

[4]: Խոսքն օգնում է այնպիսի հոգեկան գործընթացների զարգացմանը, 

ինչպիսիք են գիտակցությունը, երևակայությունը, գործողությունների 

պլանավորումը, տրամաբանական և փոխաբերական մտածողությունը 

և, իհարկե, հաղորդակցումը: Խոսքը մարդու կարևորագույն հոգեկան 

գործընթացներից մեկն է (В. П. Белянин 2003): 

Թեմայի արդիականությունը: Հայտնի է, որ երեխայի անձի 

ձևավորման համակարգում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում 
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խոսքի զարգացումը, որը սերտորեն կապված է մարդու մտավոր և 

ընդհանուր զարգացման հետ: Հնչյունահնչութային, բառաքերա-

կանական, նուրբ շարժունակության գործառույթների խանգարումները 

լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում նախադպրոցական տարիքում 

երեխայի խոսքի զարգացման համար: Խոսքի զարգացման մակարդակը 

ավագ նախադպրոցական տարիքում կարևորագուն ցուցանիշ է դպրոց 

հաճախելու համար: Խոսքի խանգարումները անհանգստացնում են ոչ 

միայն մասնագետներին (լոգոպեդ, հոգեբան, դաստիարակ), այլ նաև 

երեխային շրջապատող մարդկանց: 

Մեր ուսումնասիրության նպատակն է ուսումնասիրել և վեր հանել 

խոսքի զարգացման հապաղում ունեցող նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների հետ տարվող լոգոպեդական աշխատանքի առավել 

արդյունավետ ձևերը, հնարները և մեթոդները: 

Թեմայի հետ առնչվող խնդիրները 

 Վերլուծել և ուսումնասիրել մասնագիտական գրականության 

տվյալները,  

 ներկայացնել խոսքի զարգացման հապաղման շտկման 

առանձնահատկություններ լոգոպեդական աշխատանքում, 

 բացահայտել երեխաների  խոսքի զարգացմանը նպաստող 

օրինաչափությունները: 

Մեր ուսումնասիրությունների համար կիրառել ենք զրույցի, 

հարցազրույցի, դիտման, հացաթերթիկային հարցման մեթոդները: 

Խոսքը բարդ ֆունկցիոնալ համակարգ է: Մարդը ծնվում է առանց 

խոսքային պաշարի: Ծնողների և հարազատների  հաղորդակցման 

հիմնական ձևը երեխայի հետ նրա կյանքի առաջին ամիսներին 

հուզական դրսևորումներն են: Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունի 

իր դերը խոսքի զարգացման մեջ, և առանց դրանց խոսքի զարգացումը 

կարող է խաթարվել: Կյանքի առաջին ամիսներին երեխան հնչյուններն 

արտաբերում է «անգիտակցաբար»՝ աստիճանաբար պատրաստելով իր 

արտաբերական ապարատը  խոսքին [3]: 

9-10 ամսականից մինչև 1-1.2 տարեկան հասակում ի հայտ են 

գալիս առաջին բառերը, որոնք կարող են լինել և՛ ճիշտ, և՛ 

թերություններով՝ պահպանելով ընդհանուր վանկային կառուցվածքը, 

ռիթմը: Երեխան կարողանում է պարզեցնելով արտաբերել բառեր: 

Երեխայի արտասանած բառը այս փուլում վերաբերում է ամբողջ 

իրավիճակին. նույն բառով նա կարող է նշել առարկան, գործողությունը, 

իր վերաբերմունքը, զգացողությունը: Այսինքն՝ սկզբնական շրջանում 
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բառը բազմիմաստ է, բացի այդ, այն նաև ողջ միտք է արտահայտում 

(բառ-նախադասություն): Այս շրջանը համընկնում է հոգեշարժողական 

զարգացման նոր փուլի հետ, երբ երեխան սկսում է քայլել: Զարգանում է 

ձեռքերի ակտիվ մանիպուլյացիոն գործունեությունը, դաստակով 

բռնելուն սկսում են մասնակցել բութ մատը և մյուս մատների առջևի 

ֆալանգները: Կան որոշ տարբերություններ տղաների և աղջիկների 

միջև. աղջիկների 1-ին բառերն ի հայտ են գալիս մոտ 8-9 ամսական 

հասակում, տղաների մոտ ՝ 11-12 ամսականում [1]:  

Խոսքի զարգացման հապաղման առաջացման պատճառների 

հիմքում սոցիալական գործոնն է, որը ներառում է երեխայի միկրո – 

սոցիալական միջավայրը, այսինքն՝ ընտանիքը, որտեղ չի խթանվում 

երեխայի խոսքի զարգացումը, չի ապահովվում երեխայի ակտիվ 

խոսքային միջավայրը, երեխայի հուզական շփումը, առկա է ծնողական 

և մանկավարժական բարձիթողի վիճակ, երեխայի բարդ քերականական 

կառույցներ ունեցող նախադասություններով հաղորդակցվելը և այլն:  

Այս երեխաների ուշադրությունն անկայուն է: Խաղային 

գործողությունը  նպատակային չէ: Այսպիսի խնդրով երեխանները 

հիմնականում ունենում են վատ զարգացած ձեռքի շարժումներ, 

ինչպիսիք են՝ բռնելը, պոկելը, քաշելը (Т. А. Датешидзе 2004): 

Երբեմն բառի փոխարեն երեխան կարող է մեկ վանկը արտաբերել, 

կամ բառի պատառիկներ: Հիմնականում նրանց խոսքը արտահայտիչ չէ: 

Երեխաների խոսքը երբեմն կարող է հասկանալի չլինել դիմացինի 

համար: Եթե առհասարակ առկա է խոսքի բացակայություն, միևնույն է, 

երեխայի պասիվ բառապաշարում առկա է որոշակի բառային ֆոնդ, որը 

նա կուտակել է իր խոսքային փորձի հետևանքով: 

ԽԶՀ-ի յուրահատկությունն այն է, որ երբ երեխան բառն 

արտաբերում է ոչ ճիշտ հնչյունային կառուցվածքով, դա հենց այդպես էլ 

ամրապնդվում է: Հետագայում շտկողական աշխատանքում առկա են 

լինում դժվարություններ: Կարևորելով խոսքի զարգացման օնտոգենեզը 

հատկապես ԽԶՀ ունեցող երեխաների մոտ՝ մենք անցկացրել ենք 

սոցհարցում՝ վեր հանելու և հասկանալու համար, թե որքանով են 

ծնողները տեղեկացված խոսքի զարգացման առանձնահատ-

կություններից և ինչպիսի պատճառներից են հիմնականում դրանք 

առաջանում: 

Հարցմանը մասնակցել է խոսքի զարգացման հապաղում ունեցող 

երեխաների 16 ծնող և ԽԶՀ ունեցող երեխաների հետ աշխատող 20 

լոգոպեդ: 
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Հարցմանը մասնակցող ծնողների 68.8%-ը տեղյակ է խոսքի 

զարգացման առանձնահատկություններից, իսկ 31.3%-ը՝ ոչ: 

Հարցմանը մասնակցած ծնողների երեխաների տարիքը 

տատանվում էր 3-5 տարեկանի շրջանում: Նրանց 50%-ը հաճախում է 

մանկապարտեզ, 38%-ը՝ զարգացման կենտրոն, 6%-ը այլ խմբակներ, իսկ 

մյուս 6%-ը ոչ մի հաստատություն չի հաճախում: Ծնողների 70%-ը նշում 

է, որ ժամանակի պատճառով շատ քիչ են զբաղվում իրենց երեխաների 

հետ, իսկ մյուս 30%-ը՝ 2-3 ժամ օրվա կտրվածքով: 

Ստորև բերված տրամագրում նշված է, որ երեխաների 50%-ը  օրվա 

մեծ մասը անցկացնում է հեռախոսի, հեռուստացույցի և նմանատիպ 

տեխնիկաների առջև, 40%-ը՝ 4-5 ժամ է անցկացնում, իսկ մյուս 10%-ը  

նշում է, որ չեն զբաղվում նշված տեխնիկաներով (տրամագիր 1): 

 
Տրամագիր 1. Օրվա ընթացքում երեխայի զբաղվածությունը 

տեխնիկական միջոցներով տոկոսային հարաբերությամբ: 

 

Երեխաների 75%-ը չի հաղորդակցվում իր հասակակիցների հետ կամ 

դժվարանում է, իսկ 25% դեպքերում հաղորդակցվում է:  

 
Տրամագիր 2. Երեխաների հաղորդակցման առանձնահատկությունները 

տոկոսային հարաբերությամբ: 
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Արդյունքները վերլուծելիս կարելի է ասել, որ երեխաները իրենց 

առաջին բառերը ասել են 3 տարեկանից հետո: Ծնողների 75%-ը դիմել 

են լոգոպեդին և հոգեբանին՝ հասկանալու համար, թե ինչու է ուշանում 

իրենց երեխայի խոսքը, իսկ մյուս 25%-ը չի դիմել որևէ մասնագետի: 

Ծնողները նշում են, որ անհանգստացնող հիմանական ախտանիշը 

երեխայի խոսքի բացակայությունն է:  

Լոգոպեդների 78.9%-ը խոսքի զարգացման հապաղման՝ 

զուգակցված այլ խանգարումների հետ, չի հանդիպել, իսկ 21.1%-ը 

հանդիպել էր: 90% պարագայում այս խնդիրը հանդիպում է տղաների 

մոտ և հազվադեպ՝ աղջիկների մոտ: Այս խնդրի պարագայում 

մասնագետները կողմ են թիմային աշխատանքին և համարում են, որ 

պետք է համագործակցել հոգեբանի հետ ևս: 

Թիմային աշխատանքը կարևորելով՝ պետք է նշենք նաև, որ 

հարցվածների 95%-ը նշում է ծնողի կարևոր դերը խնդրի 

հաղթահարման գործում: 

 

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК НЕ ГОВОРИТ? РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК ПРОБЛЕМА 

Чарчян А. Р., Баджахян М. А.  

 

Развитие речи ребенка в первые годы жизни важно для остальной 

жизни, поэтому развитие речи должно начинаться с первых дней жизни 

ребенка. Когда мы имеем то или иное речевое расстройство, проблема не 

только в том или ином компоненте речи. У нас также есть проблемы с 

другими высшими психическими проблемами ребенка. Задержка в 

развитии речи вызывает задержку общих высших психических процессов. 

Поэтому для решения проблемы необходимо раннее вмешательство и 

комплексная работа. 

Ключевые слова: задержка развития речи, возрастные особенности, 

речевые симптомы, анкетный опрос. 

 

WHY DOESN'T THE CHILD SPEAK? SPEECH IMPEDIMENT AS AN ISSUE 

Charchyan A. R., Bajakhyan M. P.  

 

The development of a child's speech in the first years of life is important 

for the rest of life, so speech development should start from the first days of a 

child's life. When we have this or that speech disorder, the problem is not only 

with this or that component of speech. We also have problems with other 
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higher mental issues of the child. The delay in the development of speech 

causes a delay in general higher mental processes. Therefore, early 

intervention and teamwork are needed to resolve the problem. 

Keywords: delay in speech development, age characteristics, speech 

symptoms, questionnaire survey. 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: 

Просвещение. 1988. 159 с. 

2. Датешидзе Т. А. Система коррекционной работы с детьми раннего 

возраста с задержкой речевого развития. СПб.: Речь. 2004. С. 6-8,   

128 с. 

3. Белянин В. П. Психолингвистика: Учебник / Белянин Валерий 

Павлович; Гл.ред. Д. И. Фельдштейн. М.: Флинта: Московский 

психолого-социальный институт. Пятое издание.-Москва: Флинга: 

МПСИ. 2008. 226 с. 

4. http://www.mumbaby.ru/ 

5. http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/4758/1/07Kostrova2.pdf?fbclid=IwAR2

dPzal7C3iLEukNJzS8KStYPFi4Iii qCJ_OhSXRIP-6JWzHcAuIIhIUAE 

6. http://karkusha.su/zaderzhka-rechevogo-razvitiya-u-detey-2-3-let/ 

7. https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/speech-

retardation  

 

 
Տեղեկություններ հեղինակների մասին 

Չարչյան Ա. Ռ.-մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 
Էլ.փոստ՝ charchyananna@gmail.com 

 
Բաջախյան Մ. Պ.– ուսանող 
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 
Էլ.փոստ՝  bajakhyanmariam-9@aspu.am 

 

 

Տրվել է խմբագրություն 14.10.2019 

http://www.mumbaby.ru/
http://karkusha.su/zaderzhka-rechevogo-razvitiya-u-detey-2-3-let/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/speech-retardation
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/speech-retardation
mailto:charchyananna@gmail.com
mailto:bajakhyanmariam-9@aspu.am


414 

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 372.3                                         ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ                 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Չարչյան Ա. Ռ.,  Առաքելյան Ռ. Կ.  

 

Սոցիալական հաղորդակցման կարողությունների զարգացման 

արդիականությունը պայմանավորված է հասարակության սոցիալական 

պահանջմունքներով՝ սոցիալապես ակտիվ անհատի ձևավորման 

համար: Ամբողջ աշխարհում խոսքի և հաղորդակցման 

դժվարություններ ունեցող երեխաների թիվը գնալով ավելանում է՝ 

կենդանի շփման պակասի, թվային տեխնոլոգիաների՝ երեխայի կենցաղ 

մտնելու, ընտանիքներում առկա լարված վիճակի, էկոլոգիական, 

ֆիզիոլոգիական և այլ խնդիրների պատճառով: 21-րդ դարում 

հատկապես այլ կերպ է կարևորվում շփումն ու հաղորդակցումը՝ 

տեղեկատվության ձեռքբերման, մտքերի ու փորձի փոխանակման և այլ 

առումներով: Սակայն խոսքի խանգարումներ ունեցող անձանց համար 

այս հարցը մշտապես ակտուալ է, քանի որ այս անձինք ունեն թե՛ 

շփման, թե՛վերբալ ու ոչ վերբալ հաղորդակցման տարբեր խնդիրներ: 

Բանալի բառեր. սոցիալական կարողություններ, հաղորդակցում, 

լեզվի կիրառում, խոսքի խանգարում, լոգոպեդ, հարցում: 

 

 «Մարդկանց հետ հաղորդակցման ունակությունը 

 նույնպիսի ապրանք է, ինչպիսիք են շաքարն ու սուրճը:  

Ես պատրաստ եմ այդ ունակության համար վճարել  

ավելի, քան այս աշխարհի որևէ այլ ապրանքի համար:»   

Ջոն Ռոկֆելլեր  

 

Սոցիալական հաղորդակցումը լեզվի կիրառումն է սոցիալական 

համատեքստում: Այն իր մեջ ներառում է սոցիալական 

փոխներգործությունը, սոցիալական ճանաչումը, պրագմատիկան և 

խոսքային նյութի մշակումը [10]: Մասնագետներին, ծնողներին և 

2 0 1 9   № 2  
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ուսուցիչներին հուզող այս փաստը բազում հետազոտությունների առիթ 

է հանդիսացել: 

Անձի սոցիալիալական հաղորդակցման զարգացման հարցը միշտ 

եղել է փիլիսոփաների, մանկավարժների, հոգեբանների և սոցիոլոգների 

ուշադրության կենտրոնում: Սոցիալական հաղորդակցական 

զարգացման արդիականությունը պայմանավորված է հասարակության 

սոցիալական պահանջմունքներով՝ սոցիալապես ակտիվ անհատի 

ձևավորման համար, ով ընդունակ է փոխներգործել արտաքին 

միջավայրի հետ: 

Թեմայի արդիականությունը: Հայտնի է, որ ամբողջ աշխարհում 

խոսքի և հաղորդակցման դժվարություններ ունեցող երեխաների թիվը 

գնալով ավելանում է՝ կենդանի շփման պակասի, թվային 

տեխնոլոգիաների՝ երեխայի կենցաղ մտնելու, ընտանիքներում առկա 

լարված վիճակի, էկոլոգիական, ֆիզիոլոգիական և այլ խնդիրների 

պատճառով [ASHA- Social Communication Disorders]: 21-րդ դարում 

հատկապես կարևորվում է շփումն ու հաղորդակցումը՝ տեղե-

կատվության ձեռքբերման, մտքերի ու փորձի փոխանակման և այլ 

առումներով: Սակայն խոսքի խանգարումներ ունեցող անձանց համար 

այս հարցը մշտապես ակտուալ է, քանի որ այս անձինք ունեն թե՛ 

շփման, թե՛վերբալ ու ոչ վերբալ հաղորդակցման տարբեր խնդիրներ: 

Սոցիալապես ակտիվ անձնավորության ձևավորման 

կարևորությունն արտահայտվել է մի շարք այնպիսի ականավոր 

մանկավարժների աշխատություններում, ինչպիսիք են Յ. Ա. Կոմենսկին, 

Ժ.-Ժ. Ռուսոն, Ա. Դիստերվերգը, Կ. Դ. Ուշինսկին, Վ. Ն. Շուլգինան և 

այլք [9]: 

Մինչ նախադպրոցականների սոցիալական ակտիվության 

ձևավորման խնդրին անցնելը հարկավոր է հասկանալ՝ ինչպիսի 

անձնային որակներ է ենթադրում սոցիալապես ակտիվ մարդը: Այն 

ներառում է բազմաթիվ հատկանիշներ, ինչպիսիք են 

պատասխանատվությունը, ինքնուրույնությունը, բարոյականությունը և 

այլ նմանատիպ որակների համադրությունը: 

Երեխաների գործունեությունն ու անկախությունը ամբողջ 

դիդակտիկ համակարգի հիմնական սկզբունքներից մեկն է. «Ուսուցչի 

խնդիրն այն է, որ սովորողները պատրաստի, արդեն լուծում ստացած 

խնդիրներ չուսումնասիրեն, այլ ուղղեն իրենց մտավոր 

գործունեությունը դրանց լուծմանը» [7]:    
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Մեր ուսումնասիրության նպատակն է՝ 

1. վերլուծել սոցիալական հաղորդակցման հմտությունների 

զարգացումը նորմայում և լոգոպեդիայի տեսանկյունից, 

2. պարզել նախադպրոցահասակների և կրտսեր դպրոցում 

սովորողների  սոցիալական հաղորդակցման  էությունը, 

3. որոշել սոցիալական հաղորդակցման հմտությունների 

ձևավորմանն ուղղված աշխատանքների բնույթը լոգոպեդական 

աշխատանքների ընթացքում: 

Վերոնշյալ նպատակների համար մեր առջև դրել ենք հետևյալ 

խնդիրները՝ 

1. ուսումնասիրել սոցիալական հաղորդակցման վերաբերյալ 

մասնագիտական գրականություն,  

2. ծանոթանալ սոցիալական հաղորդակցման խանգարումների 

հետազոտման մեթոդիկաներին և հնարավոր շտկման եղանակներին: 

Մեր ուսումնասիրությունների համար կիրառվել է մեթոդների 

հետևյալ գործիքակազմը՝ զրույց, դիտում, հարցազրույց, 

հարցաթերթիկային հարցում: 

«Հաղորդակցում» տերմինը, ըստ Harper Douglas։ «communication»։ 

 Online Etymology Dictionary աղբյուրի, ծագել է լատիներեն «communico» 

բառից, որը նշանակում է դարձնում եմ ընդհանուր, կապում եմ, շփվում 

եմ։ 

 Հաղորդակցման նպատակը տեղեկատվության փոխանցումն է, 

որը կարող է կատարվել զանազան ձևերով [12]: Հաղորդակցությունը 

տեղեկությունների փոխանցման գործընթացն է, որը կատարվում է 

իմաստավոր շարժումներով (ժեստեր), դեմքի արտահայտություններով, 

խոսքով, մամուլի կամ էլեկտրոնային փոստի հաղորդագրություններով, 

հեռախոսով, ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ և այլ եղանակներով:  

Հենց այս աղբյուրներից են երեխաները լսում, տեսնում և վերցնում 

տեղեկատվությունը, որոշակի բառապաշարով, քերականական ճիշտ 

կառույցով և կապակցված խոսքով փոխանցում շրջապատին: 

Հաղորդակցումը հասարակական սուբյեկտների (անձ, սոցիալական 

խումբ) փոխներգործության գործընթաց է, որի ժամանակ տեղի է 

ունենում տեղեկության, փորձի, գիտելիքների, կարողությունների և 

գործունեության արդյունքների փոխանակում [10, 11]:  Իսկ ի՞նչ է 

նշանակում կարողանալ հաղորդակցվել: Դա նշանակում է կարողանալ 

ճանաչել մարդկանց, գնահատել նրանց գործնական հնարավորութ-

յունները և, դրա հիման վրա օգտագործելով հաղորդակցման 
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հոգեբանական ունակությունները, նրանց հետ փոխհարաբերություններ 

կառուցել [1]: Դեռևս նախադպրոցական տարիքից լոգոպեդական 

աշխատանքի հիմնական ուղղություններից մեկը երեխաների մոտ 

հաղորդակցման հմտությունների զարգացումն է: Հաղորդակցման 

հմտությունները ենթադրում են երեխայի արագ կողմորոշումը  տարբեր 

իրավիճակներում, վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցման միջոցների 

ազատ կիրառումը: Մեր պրակտիկ փորձի ընթացքում հաճախ ենք 

հանդիպում երեխաների, որոնց ընտանիքներում չի կարևորվում 

երեխայի հաղորդակցման սոցիալական կարողությունների 

զարգացումը: Սա մեզ թույլ է տալիս ևս մեկ անգամ հիմնավորել Լ. Ս. 

Վիգոտսկու այն միտքը, ըստ որի՝ երեխայի խոսքը ձևավորվում է 

սոցիալական շփման մեջ, ակտիվ խոսքային միջավայրում: Այս 

պարագայում լոգոպեդական աշխատանքում շեշտը պետք է դնել 

երեխայի հոգեբանական պաշտպանվածության, նրա հարմարա-

վետության, հասակակիցների հետ հուզական շփում ստեղծելու 

անհրաժեշտության վրա: Լոգոպեդական աշխատանքի ուսումնական 

գործընթացում հաղորդակցման հմտությունների զարգացման համար 

նպատակահարմար է բառապաշարի հարստացումը զգացմունքներ և 

հույզեր ցույց տվող բառերով:  

Սոցիալական հաղորդակցումը, բանավոր խոսքը, գրավոր խոսքը 

ունեն բարդ փոխներգործություն: Սոցիալական հաղորդակցման 

հմտությունները հարկավոր են լեզվի արտահայտման ու ընկալման 

համար և՛ գրավոր, և՛ բանավոր խոսքում: Գրավոր և բանավոր խոսքի 

կիրառման հմտությունները թույլ են տալիս արդյունավետ 

հաղորդակցվել տարբեր սոցիալական կոնտեքստներում, տարբեր 

նպատակներով [10]: Այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնել 

հատկապես մեր օրերում, երբ գրավոր խոսքի միջոցով հաղորդակցումն 

առավել արդիկական է դառնում: 

Սոցիալական հաղորդակցման վարքային այնպիսի 

դրսևորումները, ինչպիսիք են տեսողական կոնտակտը, դեմքի միմիկայի 

փոփոխությունները, մարմնի լեզուն, ժեստերը պայմանավորված են 

սոցիալ-մշակութային և անհատական գործոններով [Curenton & Justice, 

2004; Inglebret, Jones, & Pavel, 2008]:  Վերոնշյալի համար գոյություն ունի 

ընդունված նորմերի լայն շրջանակ՝ կախված տվյալ անձի անհատական 

առանձնահատկություններից, ընտանիքից և, իհարկե, ազգային 

պատկանելիությունից: 
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Ըստ Ամերիկայի Խոսքի և լսողության ասոցիացիայի՝ սոցիալական 

հաղորդակցման խանգարումները բնութագրվում են սոցիալական 

նպատակներով օգտագործվող  վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցման 

դժվարություններով: Սոցիալական հաղորդակցման խնդիրներ չկան, 

երբ անձը՝ 

1. Հաղորդակցվում է որևէ սոցիալական նպատակով, որը հատուկ է 

կոնկրետ սոցիալական իրավիճակի: 

2. Փոխում է  հաղորդակցման ձևը, որպեսզի համապատասխանի 

լսողի  «կարիքներին»: 

3. Հետևում է երկխոսության և մենախոսության  կանոններին:  

4. Հասկանում է ենթատեքստը կամ երկիմաստ խոսքը: 

5. Հասկանում է, թե ինչի մասին է խոսքը, նույնիսկ երբ դա 

ակնհայտորեն չի շեշտվում դիմացինի խոսքում: 

Սոցիալական հաղորդակցման խանգարումը կարող է հանգեցնել 

հեռահար խնդիրների՝ սոցիալական դիրքը գտնելու, ընկերների հետ 

փոխհարաբերությունների, ակադեմիական հաջողությունների 

հասնելու, աշխատանքում հաջողությունների հասնելու դժվարութ-

յունների: Այս ամենը կարևորվում է խոսքի զարգացման փուլում գտնող 

երեխաների սոցիալական հաղորդակցման զարգացմանը նպաստելու 

տեսանկյունից: Սոցիալական հմտությունների ձևավորումը սկսվում է 

դեռևս նորածնային շրջանից, երբ երեխան սկսում է ճանաչել իրեն 

շրջապատող աշխարհը: Ինչպես նշում է Ամերիկայի Խոսքի և 

լսողության ասոցիացիան, սոցիալական հաղորդակցման խանգա-

րումները կարող են հանդես գալ որպես առանձին խանգարում կամ 

լինել այլ խնդիրների հետ զուգակցված՝ 

1. մտավոր հետամնացություն, 

2. զարգացման խանգարումներ, 

3.  սովորելու կարողության խանգարումներ, 

4. բանավոր խոսքի խանգարումներ, 

5. գրավոր խոսքի խանգարումներ, 

6. ուշադրության դեֆիցիտ և  հիպերակտիվության խանգարում, 

7. գլխուղեղի տրավմաներ (մանկական և հասուն տարիքում), 

8. աֆազիա, 

9. թուլամտություն, 

10. գլխուղեղի աջ կիսագնդի վնասվածքներ: 

Աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումները զարգացման 

խանգարումների լայն սպեկտր են, որոնց դեպքում նկատվում են 
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սոցիալ-հաղորդակցական հմտությունների անբավարարություն, 

սահմանափակ հետաքրքրությունների շրջանակ, կրկնվող գործո-

ղություններ [11]: Այն արտահայտվում է այս երեխաների զգալի 

առանձնահատկություններով, սակայն հիմնական դեր են խաղում 

սոցիալիզացիայի և հաղորդակցման հմտությունների խանգարումները: 

Աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումների դեպքում սոցիալական 

հաղորդակցման խանգարումներն ունենում են զգալի 

առանձնահատկություններ, որոնք ուղեկցվում են սահմանափակ, 

ստերիոտիպ, կրկնվող վարքագծով: Այսպիսով, սոցիալական 

հաղորդակցման խանգարումը կարող է ախտորոշվել նաև աուտիստիկ 

սպեկտրի խանգարումների համատեքստում [8]: 

Գոյություն ունեն որոշակի կանոններ, որոնց մենք հետևում ենք 

խոսելու ընթացքում՝ կախված նրանից, թե ինչ իրավիճակում ենք և ում 

հետ ենք խոսում: Ակտիվ սոցիալական դիրքորոշումը առավել ակնհայտ 

է նախադպրոցական տարիքի երեխաների հասարակական 

գործունեության մեջ: 

Սոցիալական հաղորդակցության կանոններից օգտվելու խնդիրներ 

կարող են ունենալ և՛ մեծահասկաները, և՛ երեխաները: Ներկայացնենք 

մի իրավիճակ, երբ Դուք Ձեր ընկերոջը հրավիրել եք ընթրիքի: Ձեր 

երեխան, տեսնելով, թե ինչպես է նա փորձում թխվածքաբլիթներ 

վերցնել, ասում է. «Ավելի լավ կլինի չուտեք դա, այլապես ավելի 

կգիրանաք»:  Ձեր հավատը չի գալիս, որ նա կարող էր նման բան ասել: 

Կամ մեկ այլ իրավիճակ. Դուք խոսում եք հարևանի հետ իր նոր 

մեքենայի մասին: Նա դժվարանում է շարունակել խոսակցությունը և 

անդադար շեղվում է թեմայից և խոսում իր սիրելի հեռուստածրագրի 

մասին: Նա չի նայում Ձեզ խոսելիս և նույնիսկ չի ծիծաղում Ձեր 

կատակների վրա: Նա շարունակում է խոսել նույնիսկ այն ժամանակ, 

երբ Դուք նայում եք ժամացույցին և հիշեցնում, որ արդեն ուշ է: 

Վերջապես Դուք հեռանում եք ՝ մտածելով, թե որքան դժվար է նրա հետ 

խոսելը: Եվ՛ Ձեր երեխան, և՛ Ձեր հարևանը լավ են խոսում: Բանն այն է, 

որ նրանք ունեն սոցիալական հաղորդակցման, սոցիալական 

կարողությունների տիրապետման խնդիրներ:  

Այս և բազմաթիվ այլ օրինակներ երբեմն թյուրիմացության 

պատճառ են դառնում: Այսպիսի խանգարումները շփոթվում են 

մտավոր, հոգեկան և այլն նմանօրինակ խնդիրների հետ, այնինչ խնդիրը 

հաղորդակցման հմտությունների անբավարարությունն է, որը 

պահանջում է համակողմանի շտկողական աշխատանք լոգոպեդի և 
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հոգեբանի մասնակցությամբ: Գրականության մեջ առանձնացված է 

սոցիալական հաղորդակցման հմտությունների 3 հիմնական խումբ: 

Լեզվի գործածությունը տարբեր նպատակներով՝ 

 Ողջունելու համար. «Բարև, «ցտեսություն»: 

 Տեղեկացնելու նպատակով. «Ես այսօր թատրոն եմ գնալու»: 

 Պահանջելու. «Ջու՛ր տուր ինձ»: 

 Պլանավորելու.«Ես գնալու եմ քեզ համար թխվածք գնելու»: 

 Խնդրանքով դիմելու. «Խնդրում եմ, ինձ ջուր տուր»: 

Խոսակցական ոճը փոփոխելը կախված իրավիճակից և խոսակցից՝ 

 երեխայի և մեծահասակի հետ, 

 տվյալ թեմային անտեղյակ և քաջատեղյակ մարդու, 

 տանը, դասարանում և խաղահրապարակում: 

Որոշակի կանոներին հետևելը երկխոսության և որևէ բան պատմելու 

ընթացքում. 

 Իմանալ, թե երբ է պետք խոսել, սպասելը քո հերթին: 

 Ներկաներին ներկայացնելը, թե ինչի մասին եք խոսելու: 

 Թեմայից չշեղվելը: 

 Եթե որևէ մեկը չի հասկանում Ձեզ, ապա նույն միտքը այլ կերպ 

ձևակերպելը: 

 Խոսելիս ժեստերի և մարմնի լեզվի օգտագործումը: 

 Զրուցակիցների միջև որոշակի հեռավորության պահպանումը: 

 Միմիկայի և տեսողական կոնտակտի պահպանումը: 

Իհարկե, այս կանոնները տարբեր մշակույթների դեպքում տարբեր են: 

Այն մարդիկ, ովքեր հաղորդակցման խնդիրներ ունեն, կարող են՝ 

 Խոսելիս սխալ արտահայտություններ անել կամ 

անհամապատասխան վարք դրսևորել: Օրինակ՝ ծիծաղել 

խոսելիս կամ սկսել խոսել մեկ այլ բանի վերաբերյալ: 

 Պատմել թեմային չառնչվող կամ անիմաստ պատմություններ: 

 Խոսքը սահմանափակ օգտագործել, խոսակցությունը սկսել 

առանց բարևելու, շնորհակալություն չհայտնել, միայն ասել այն, 

ինչ ուզում են: 

Ըստ Ի. Մ. Կորոտկովի՝ երեխայի սոցիալական հաղորդակցման 

պահանջմունքների ձևավորումը կարելի է ներկայացնել 4 հիմնական 

փուլերով. մեծահասակի նկատմամբ երեխայի ուշադրության և 

հետաքրքրության ի հայտ գալը պայմանավորված է. 

1.  Մեծահասակի նկատմամբ երեխայի էմոցիոնալ դրսևորումների 

արտահայտմամբ: 
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2.  Երեխայի կողմից նախաձեռնողական գործողությունները 

մեծահասկի ուշադրությունը գրավելով: 

3. Մեծահասակի վերաբերմունքի և գնահատականի նպատմամբ 

երեխայի զգայունությամբ:  

4. Մեծահասակի վերաբերմունքի և գնահատականի նպատմամբ 

երեխայի զգայունությունը: 

Կյանքի առաջին տարվա վերջում երեխաներն իրենց 

հասկակիցների  հետ շփվելու մեծ ցանկություն ունեն, նրանք սիրում են 

լինել այլ երեխաների միջավայրում, չնայած դեռ չեն խաղում: Կյանքի 

երկրորդ տարվանից սկսած՝ հասակակիցների հետ շփումը ընդլայնվում 

է, և 4-ամյա երեխայի համար դա դառնում է առաջատար կարիքներից 

մեկը: Միևնույն ժամանակ նրանց ինքնուրույնությունն ու 

նախաձեռնողականությունն աճում են, այսինքն՝ վարքը դառնում է 

ավելի նպատակաուղղված [4]: Երեխայի հաղորդակցման կարիքի 

հիման վրա առաջանում է՝ ճանաչման անհրաժեշտություն և դրա 

զարգացում (առաջին հերթին չափահասներից և հետո իր 

հասակակիցներից), որոնք աստիճանաբար բացահայտում են երեխայի 

ճանաչողական ոլորտի հնարավորությունները:  

Ինչպես նշում է Վ. Ս. Մուխինան,  հաղորդակցման ոլորտում 

կարևոր նշանակություն ունի զարգացման գործընթացում ձեռք բերված 

ճանաչողական գործընթացների  անհրաժեշտությունը, որը որոշում է 

անձի զարգացման դրական ընթացքը: Այն սովորեցնում է երեխային 

ձգտել  հասնելու այն ամենին, ինչը կարևոր է այն մշակույթի մեջ, որին 

երեխան պատկանում է [5]:  

Ռուս հայտնի հոգեբաններ, Լ. Ս. Վիգոտսկու աշակերտներ Լ. Ի. 

Բոժովիչի և Լ. Ս. Սլավինայի հետազոտությունն ապացուցում է, որ 

ավագ նախադպրոցականների և  շրջապատող իրականության միջև 

հարաբերությունների բազմազանությունը որոշվում է սոցիալական 

շարժառիթներով, որոնք ստեղծվել են երեխաների և շրջապատող 

իրականության միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների ամբողջ 

համակարգով: Այս սոցիալական շարժառիթները հիմնականում 

կախված են ընտանիքից, երեխայի կյանքի հանգամանքներից, դպրոցում 

նրա  դիրքի, դպրոցի նկատմամբ իր ներքին վերաբերմունքից, նրանք 

ներառում են այն ձգտումները, երեխայի կարիքները, որոնք ծագում են 

կյանքի բոլոր հանգամանքներից և կապված են անձի հիմնական 

կողմնորոշման հետ [7]: 
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Մասնագիտական գրականության մեջ հաղորդակցումը 

համարվում է շփման ընթացքում արագ և ճշգրիտ կողմնորոշման 

ունակություն, որը հիմնված է անհատի հաղորդակցական փորձի վրա: 

Հաղորդակցությունը կարևոր բաղադրիչ է, որը բաղկացած է երեխայի 

խոսքը հասկանալի դարձնելու և ուրիշների ելույթը հասկանալու 

պատրաստակամության մեջ [2]:  

Խոսքի խանգարումներ ունեցող երեխաների խոսքային 

ակտիվության մակարդակը ցածր է, որն իր հերթին խոչընդոտում է 

մտածողական և ճանաչողական գործընթացների զարգացմանը, 

բացասաբար է ազդում անհատական զարգացման և նախադպրոցա-

հասկաների վարքի վրա: Այս ամենը յուրովի բարդացնում է 

հաղորդակցման հմտությունների ձևավորումը: Մարդկանց 

հաղորդակցման  հմտությունների  ձեռքբերման մի քանի հիմնական 

աղբյուրներ կան ՝կյանքի փորձը, արվեստը, ընդհանուր կրթական 

մակարդակը և հատուկ գիտական մեթոդներ [3, 4, 6]: 

Երեխաների սոցիալական հաղորդակցման հիմնախնդիրը 

լոգոպեդիայի տեսանկյունից բազմիցս ուսումնասիրել են բազմա-

թիվ հոգեբաններ՝  Լ. Բոժովիչ, Ի. Կոն, Լ. Ս. Վիգոտսկի, Դ. Ֆելդշտեյն,    

Դ. Բ. Էլկոնին, Ժ. Պիաժե,Կ. Լևին, Շ. Բյուլեր և այլք: Նրանցից շատերի 

կարծիքով՝ երեխայի հետագա սոցիալականացման և ժամանակակից 

հասարակությանն ինտեգրվելու գործընթացը մեծապես կախված է 

վերջինիս հաղորդակցական ոլորտի զարգացման արդյունք-

ներից: Գրեթե բոլոր հոգեբանները համակարծիք են, որ հաղորդակցումն 

անգնահատելի դեր ունի երեխայի անձի զարգացման գործում, ուստի և 

սկզբունքորեն կարևոր է դառնում վերջինիս առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրությունը: 

Հաշվի առնելով սոցիալական հաղորդակցման կարևորությունը, 

գրականության տվյալների ուսումնասիրությունը և մեր պրակտիկ 

փորձը՝ ստորև ներկայացված են լոգոպեդների, խոսքի խանգարումներ 

ունեցող երեխաների ծնողների և տարրական դասարաններում 

սովորողների շրջանում մեր կողմից անցկացված ուսումնասի-

րությունների և հարցման արդյունքները:  

Հարցմանը մասնակցել են ընդհանուր թվով 70 մարդ՝ լոգոպեդ և 

ծնող: Հարցման մասնակիցները 18-32 տարեկան և բարձր տարիքային 

խմբին պատկանող անձինք են, որոնց 47 % գործող մասնագետներ են,  

33 %-ը և՛ ուսանող և՛ աշխատող, 13 %-ը մասնագիտական կրթություն 

ունեցող, սակայն չաշխատող մասնագետներ են: Ստորև բերված 
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տրամագրում սոցիալական հաղորդակցման վերաբերյալ հարցման 

մասնակիցների մեկնաբանություններն են, որում մասնակիցների         

81, 4%-ը հաղորդակցման հոգեբանական ձևակերպում է տվել: 

 
Տրամագիր 1. Սոցիալական հաղորդակցման վերաբերյալ հարցման 

մասնակիցների մեկնաբանությունները տոկոսային հարաբերությամբ: 

 

Տարրական դասարաններում սովորողների (թվով 70) 56,3%-ը 

տղաներ են, 43,7%-ը՝ աղջիկներ: Նրանց 73,2%-ը նշել է, որ հեշտությամբ 

է շփվում դասընկերների հետ և ունի շատ ընկերներ, որոնց հետ 

հիմանկանում ծանոթացել է դպրոցում: Մեր կողմից անցկացված 

հարցման շրջանակներում առաջարկվեցին որոշակի տրամադրութ-

յուններ նշանակող նկարներ. երեխաները պետք է ընտրեին իրենց այդ 

պահին դուր եկած տրամադրությունն արտահայտող նկարը և 

զուգորդումներ անեին իրենց սեփական տրամադրությունների ու 

զգացումների հետ: Նրանց 49,3% -ը նշել է, որ լինում են դեպքեր, երբ 

սեփական մտքերը, իրենց զգացածը, տեսածը, լսածը այնքան էլ լավ չի 

ստացվում արտահայտել:  

 
Տրամագիր 2. Հարցված երեխաների ինքնարտահայտման մակարդակը 

տոկոսային հարաբերությամբ: 



424 

 

Հիմնականում նշել են, թե երբ են նման դժվարություններ ունենում. 

դասերի ժամանակ մոռանում են, թե ինչի մասին էին խոսում, 

ուսուցիչների հետ խոսելիս, խաղալիս, հարցերին պատասխանելիս, երբ 

որոևէ բան են ուզում անել, բայց դժվարանում են բացատրել ու համոզել 

ծնողներին, անծանոթ մարդկանց հետ խոսելիս և այլն: Հարցման 

արդյունքները հուսադրող էին մինչ այն պահը, երբ պարզ դարձավ, որ 

նախադպրոցահասակների 59,2%-ը ազատ ժամանակ գերադասում  է 

խաղալ հեռախոսով կամ համակարգչով՝ հետին պլան թողնելով 

բակային խաղերը ընկերների հետ: Նրանց միայն 19,7%–ն է պատրաստ 

սեփական նախաձեռնությամբ ծանոթություն հաստատել նոր մարդկանց 

հետ:  

Այսպիսով, վերլուծելով ուսումնասիրության արդյունքները, կարղ 

են նշել, որ մասնակիցների հիմնական մասը՝ գրեթե 67.6 %, հայտնվել է 

այնպիսի իրավիճակում, երբ նրանց հաղորդակցման հմտությունները 

բավարար չեն եղել արդյունավետ հաղորդակցման համար: Նրանց  

88,7%-ը նշում է, որ ճանաչում են, գիտեն մարդկանց, ովքեր ունեն 

սոցիալական հաղորդակցման խնդիրներ: Հարցվածների 45,7%-ը 

նախընտրում է կենդանի շփումը, սակայն նրանցից շատերը օրվա 

ընթացքում 2-4 ժամ անցկացնում են համացանցում և դժվարանում են 

պատասխանել այն հարցին, թե որքան ժամանակ են տրամադրում 

կենդանի շփմանը: Նրանց 71,4%-ը նշում է նաև, որ թվային 

տեխնոլոգիաների հաճախակի օգտագործումը բացասական 

ազդեցություն է թողնում հաղորդակցման հմտությունների վրա:  

Հարցվածների 70%-ը կարծում է, որ երեխաների հաղորդակցման 

հմտությունների զարգացմանն ուղղված նպատակաուղղված 

աշխատանքի կարիք կա: 

Այս հարցը միշտ հրատապ է նաև երեխայի խոսքի զարգացման 

որակի և ժամկետի տեսանկյունից: Երբ լոգոպեդի և խոսքի զարգացման 

խանգարում ունեցող երեխայի ծնողի զրույցից պարզ է դառնում, որ 

երեխան օրվա մեծ մասն անցկացնում է էկրանի առջև, ունի խոսքի 

զարգացման խանգարում ոչ միայն հնչարտաբերման ու բառապաշարի 

մակարդակում, այլև խոսքի քերականական կառույցի, կապակցված 

խոսքի մակարդակում, և ծնողի կողմից չի կարևորվում երեխայի հետ 

կենդանի շփումը, այլ էկրանը դիտվում է որպես արագ սովորելու լավ 

միջոց: Սակայն սա թույլ է տալիս եզրակացնել, որ որքան էլ 21-րդ 

դարում տեխնոլոգիական միջոցները մեծ տեղ են գրավում մեր 

կյանքում, այնուամենայնիվ, խոսքը, խոսքային հաղորդակցումը, մարդու 
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մեծագույն ձեռքբերումն է որպես մտածողության գործիք և ճանաչական 

ոլորտի զարգացման միջոց: Հարկ է նշել, որ սոցիալական 

հաղորդակցման հմտությունների խանգարումներ կարող են դիտվել 

ինչպես նորմալ զարգացում ունեցող, այնպես էլ զարգացման 

առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների մոտ:  Այդ է պատճառը, 

որ դեռևս նախադպրոցական տարիքից անհրաժեշտ է 

նպատակաուղղված կերպով զարգացնել երեխաների սոցիալական 

հաղորդակցման կարողությունները, ինչի մասին նշում են նաև 

հարցման մեծահասակ մասնակիցները: Կանխարգելիչ և շտկողական 

լոգոպեդական աշխատանքների կարևորությունը ակնհայտ է 

հատկապես մեր օրերում, երբ թվային տեխնոլոգիակաները մեր առօրյա 

կյանքում առավել կիրառելի են դարձել, քան մարդկային կենդանի 

շփումը ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների շրջանում: 

 

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Чарчян А. Р., Аракелян Р. К. 

 

Актуальность развития социальной коммуникации обусловлена 

социальными потребностями общества в формировании социально 

активной личности. Число детей с нарушениями речи и общения во всем 

мире увеличивается из-за отсутствия живого общения, доступа детей к 

цифровым технологиям, напряженной ситуации в семье, экологических, 

физиологических и других проблем. В XXI веке общение и коммуникация  

особенно важны для приобретения идей, обмена идеями и опытом и так 

далее. Однако для людей с нарушениями речи этот вопрос всегда 

актуален, поскольку у этих людей возникают различные проблемы 

вербального и невербального общения. 

Ключевые слова: социальные навыки, общение, использование 

языка, нарушения речи, логопеды, опрос. 

 

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING SOCIAL CAPACITY IN THE 

CONTEXT OF SPEECH DEVELOPMENT  

Charchyan A. R., Araqelyan R. K.  

 

The relevance of the development of social communication skills of child 

is due to the social needs of society in the formation of a socially active person. 
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The number of children with speech and communication disorders is 

increasing due to the lack of live communication, children's access to digital 

technologies, tense situations in the family, environmental, physiological and 

other problems. In the 21st century, communication is especially important for 

acquiring ideas, exchanging ideas and experiences, etc. However, for people 

with speech impairments, this question is always relevant, since they have 

various problems  of verbal and non-verbal communication. 

Keywords: social skills, communication, the use of language, speech 

disorders, speech therapists, inquiry. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 372.3                                         ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԾՆՈՂԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

Չարչյան Ա. Ռ., Մովսիսյան Լ. Ա. 

 

Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպման, արդյունա-

վետության և հաջող ելքերի մասին խոսելիս մշտապես կարևորվում է 

բազմամասնագիտական թիմի համալիր մոտեցման և, մասնավորապես, 

ընտանիքի դերի ու ծնողի ակտիվ մասնակցության մասին: Ծնողն է 

երեխայի ընդհանուր զարգացման և, մասնավորապես, խոսքի 

զարգացման ընթացքի մասին մեր թե՛ տեղեկատվության աղբյուրը, թե՛ 

զարգացման դինամիկան, թեկուզ սուբյեկտիվ, արձանագրողը և թե՛ մեր 

գործընկերը: Լոգոպեդական աշխատանքում խոսքի խանգարում 

ունեցող երեխայի ծնողի ներկայությունը, մասնակցությունը ենթադրում 

է հասկանալ երեխայի խնդիրը, գնահատել երեխայի 

հնարավորությունները, ճիշտ աջակցել երեխային, թույլ տալ, որ 

երեխան ինքնուրույն մտածի, խոսի, գործի, և, ամենակարևորը, ինչ 

պահանջներ ներկայացնի ու ինչ սպասելիքներ ունենա իր երեխայից:  

Բանալի բառեր. շտկողական գործընթաց, խոսքի խանգարում, 

ծնող, ընտանիք, համագործակցություն, լոգոպեդական աշխատանք: 

 

Լոգոպեդական աշխատանքը, պայմանավորված խոսքի 

խանգարման տեսակով, ենթադրում է խոսքի զարգացում, խոսքի 

խանգարումների հաղթահարում, խոսքի վերականգնում: 

Լոգոպեդական աշխատանքը ենթադրում է խոսքի հետազոտում, 

գնահատում, լոգոպեդական պարապմունքներ, մշտադիտարկումներ, 

աշխատանքի ավարտ (ելք): Լոգոպեդական աշխատանքում կարևորվում 

են նաև թղթավարությունը, համագործակցությունն այլ մասնագետների 

և լոգոպաթի ընտանիքի անդամների հետ, լոգոպեդական գիտելիքների 

տարածումը՝ իրազեկման և խոսքի խանգարումների կանխարգելման 
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նպատակով: Եվ այս ողջ գործընթացում իր կարևոր և նշանակալի դերն 

ունի երեխայի ընտանիքը՝ ծնողները։ Քանի որ երեխայի խոսքի 

հետազոտման և խոսքային քարտի լրացման համար շատ կարևոր է 

ծնողի կողմից տրված ինֆորմացիան, շտկողական գործընթացում 

պարտադիր, անփոփոխ տարր է ծնողների և ընտանիքի բազմակողմանի 

մասնակցությունը։ 

Թեմայի արդիականությունը: Հայտնի է, որ ծնողի դերն 

անգնահատելի է երեխայի խոսքի զարգացման, խոսքային շփման, 

խոսքային ակտիվության ապահովման ու պահպանման գործում: 

Մանկավարժները երեխաների ցանկացած խմբի հետ աշխատելիս պետք 

է աշխատանքը կազմակերպեն և իրականացնեն այնպես, որ այդ 

շտկողական գործընթացում եղած յուրաքանչյուր անդամ լիովին և 

ամբողջապես ներգրավված լինի այդ գործընթացում, և այդ անդամներից 

կարևորվում են հատկապես ընտանիքն ու ծնողները։ Շտկողական 

գործընթացի արդյունավետությունը և դրական փոփոխությունները 

հնարավոր են միայն համագործակցային մոտեցման պարագայում՝ 

լոգոպեդի, հոգեբանի, մանկավարժների և հատկապես ծնողների 

մասնակցության դեպքում [1, 2]։  

Մեր ուսումնասիրության նպատակն է կարևորել ծնողի դերը 

որպես սեփական երեխայի խոսքի զարգացման կարևոր օղակ: 

Մեր ուսումնասիրության համար որպես մեթոդ ընտրվել են 

զրույցի, դիտման և հարցաթերթիկային հարցման մեթոդները: 

Եթե   ծնողները չեն կարողանում ճիշտ գնահատել իրավիճակը և 

չեն կարևորում իրենց մասնակցությունն ու դերը ունենալ երեխաների 

շտկողական գործընթացում, ապա  մասնագետը պետք է ուղղորդի 

ծնողներին, օգնի նրանց դառնալ շատ հետաքրքրված, ակտիվ և 

նախաձեռնող[2]: Միայն այս պարագայում հնարավոր է հասնել դրական 

արդյունքի։ Յուրաքանչյուր ծնող ունակ է ներազդելու երեխայի և 

լոգոպեդի համատեղ աշխատանքի դրական ընթացքի վրա։ Դա կախված 

է ծնողի վերաբերմունքից դեպի երեխան և երեխայի խնդիրը, 

իմացության և տեղեկացված լինելու մակարդակից, կյանքի փորձից, 

կյանքի սկզբունքներից, մանկավարժական հմտություններից [2]։ Այդ 

իսկ պատճառով ծնողների հետ համագործակցությունը և աշխատանքը 

համարվում է շատ կարևոր կետ այս ամբողջ գործընթացում։  

Մեր պրակտիկ փորձից ելնելով՝ կարող ենք նշել, որ ծնողն 

իրականում որոշիչ դեր ունի երեխայի խոսքի խանգարումը նկատելու, 

մասնագետին դիմելու որոշում ընդունելու, մի մասնագետի կողմից մեկ 
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այլ մասնագետի կամ մասնագետների մոտ ուղղորդելն ընդունելու, 

մասնագետի հետ համագործակցելու, տանը հանձնարարվող 

առաջադրանքները կատարելու և այլ հարցերում:  

Դաստիարակությունը, ծնողի և երեխայի փոխհարաբե-

րությունները մեծ նշանակություն ունեն խոսքի խանգարում ունեցող 

երեխաների համար։ Մի շարք գործոններով է պայմանավորված, թե 

երեխան ինչպես իրեն կդրսևորի սոցիումում [4]։ Այն ընտանիքում, 

որտեղ ապրում է խոսքի խանգարում ունեցող երեխա, ստեղծվում է 

սպեցիֆիկ մթնոլորտ։ Այս երեխաների ծնողները շատ հաճախ լինում են 

թերաժեքության զգացումով, և իրենք իրենց անընդմեջ  նույն հարցն են 

տալիս. «Ինչու՞ հենց իմ երեխան»։ Եվ այս խոսակցություններն 

անպայմանորեն անդրադառնում են երեխայի վրա։ Նաև լավ և ամուր 

հիմք չի ստեղծվում հետագայում շտկողական աշխատանքների համար, 

քանի որ երեխայի մոտ բացի խոսքում առկա խնդրից առաջ են գալիս մի 

շարք հոգեբանական բարդույթներ, թերարժեքության զգացում, խնդիրը 

հաղթահարելու անկարողություն։  

Շատ հաճախ ընտանիքը չի կարողանում անհրաժեշտ օգնություն 

ցուցաբերել երեխային, ծնողներից շատերը չեն հասկանում երեխայի 

մոտ առկա գլխավոր խնդիրը և դրանից բխած երկրորդային խնդիրները։ 

Չեն կարողանում ճիշտ ժամանակին, ճիշտ մասնագետի դիմել։ Մեծ 

մասը կարծում է, որ երեխան ծույլ է, չի ուզում պարապել, կամակոր է։ 

Հարազատների այսպիսի վերաբերմունքից երեխաների մոտ 

առաջանում են կոմպլեքսներ և նեգատիվիզմ, երեխայի խնդիրն ավելի է 

բարդանում, և հետագա աշխատանքները այլևս դյուրին չեն կարող 

համարվել [2, 3]։ Եվ այս ամենի հետևանքներից խուսափելու համար 

կարևոր նախապայման է, որ լոգոպեդը բացատրի ծնողներին, թե որքան 

կարևոր է իրենց դերը խնդրի հաղթահարման համար։ Հետագայում նաև 

պետք է հետևողական լինի, որպեսզի ծնողը անի հնարավոր ամեն բան 

երեխային աջակցելու համար։ Ծնող-լոգոպեդ համագործակցությունը 

անընդհատ և փոխհամաձայնեցված գործընթաց է, որը պետք է 

իրականացվի ամեն օր, լինի երկկողմանի, յուրաքանչյուր կողմ պետք է 

լինի նախաձեռնող, հետևողական և պատրաստակամ միմյանց 

աջակցելու՝ ունենալով մեկ նպատակ՝ հաղթահարել երեխայի խոսքային 

խնդիրը։ Եթե այս երկու կողմերից որևէ մի կողմը պատրաստ չէ 

համագործակցության, աջակցության, փոխըմբռնման, ապա կտրուկ 

կնվազի աշխատանքի արդյունավետությունը և կփոխվի ակնկալվող 

վերջնարդյունքի պատկերը։ 
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Մեր կողմից զրույցի, դիտման մեթոդին զուգահեռ կիրառվել է նաև 

ուսունասիրություն, որը որոշակիորեն հստակեցրեց պատկերը և 

հաստատեց կամ ժխտեց տեսականորեն առաջադրած մի շարք 

կարծիքներ։ Հետազոտությունը իրականացրել ենք հարցաթերթերի 

միջոցով, որոնք պարունակում են ինչպես փակ, այնպես էլ բաց հարցեր: 

Հետազոտությունը իրականացրել ենք լոգոպեդներին և խոսքի 

խանգարումներ ունեցող երեխաների ծնողների հետ։ Հարցմանը 

մասնակցել են 10 ծնող և 10 լոգոպեդ։ Ստորև բերված տրամագրում 

ներկայացված են ծնողների հետ իրականացված հետազոտության 

արդյունքները, որոնց համաձայն՝ հարցվածների 66,7%-ը պատասխանել 

է, որ լիովին մասնակցում է այդ գործընթացին, 16,7%-ը մասնակիորեն է 

մասնակցում, և 16,7%-ը կարծում է, որ գրեթե մասնակցություն 

չունի,պարզապես ուղեկցում է մասնագետի մոտ։ 

 
Տրամագիր 1. Երեխայի խոսքային խնդրի հաղթահարման գործընթացում 

ծնողների մասնակցությունը տոկոսային հարաբերությամբ։ 
 

Հարցվածների 33,3%-ը նշել է, որ ամբողջովին կատարում է 

լոգոպեդի կողմից տրված առաջադրանքները, իսկ 66,7%-ը նշել է՝ որոշ 

չափով։ Բոլոր  հարցվածները նշում են, որ իրենց մասնակցությունը 

շտկողական գործնթացին ամբողջովին բարձրացնում է դրա 

արդյունավետությունը։  

Հարցվածների 75%-ը շտկողական գործընթացում հանդես է գալիս 

առաջարկություններով. նրանք նշում են, որ կարևոր է ծնողի դերը։ Իսկ 

մնացած 25%-ը որևէ առաջարկությունով հանդես չի գալիս՝ նշելով, որ 

երեխայի խոսքային խնդրի հաղթահարման համար կարևոր 

նախապայման է միայն լավ մասնագետի ճիշտ աշխատանքը: 

Հարցվածների 91,7%-ը նշել է, որ տարբերություն նկատում է տանը 

երեխայի հետ ծնողի աշխատելու պարագայում, 8,3%-ն էլ կարծում է, որ 

որևէ տարբերություն նկատելի չէ։ Ծնողներն իրենց մասնակցությունը 

գնահատել են (5 բալանոց շտկողական աշխատանքում համակարգով). 
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25%-ը գնահատել է գերազանց, 25%-ը՝ լավ, 41,7%ը՝ անբավարար, 8,3%-ը 

գնահատել է 2 միավոր։  

 
Տրամագիր 2. Լոգոպեդական աշխատանքում երեխաների մասնակցության 

գնահատումը տոկոսային հարաբերությամբ։ 
 

Շտկողական գործընթացին չմասնակցելը պայմանավորված է 

նրանով, որ ծնողների մեծ մասը՝ գրեթե 77,8%-ը, աշխատում է, 

ժամանակը չի ներում, 11,1%-ը լիովին վստահում է մասնագետին և իր 

մասնակցությունը չի կարևորում, 11,1%-ի մոտ առկա է այլ խնդիր։  

 
Տրամագիր 3. Շտկողական գործընթացին չմասնակցելու պատճառները 

տոկոսային հարաբերությամբ։ 
 

Մասնագետների՝ լոգոպեդների 100%-ը կարծում է, որ 

մասնակիորեն են մասնակցում իրենց երեխայի խոսքի խանգարումների  

հաղթարման գործընթացին։ 

Հարցվածների 50%-ը նշում է, որ շտկողական գործընթացում 

ծնողները հանդես են գալիս առաջարկություններով, 50%-ն էլ նշում է 

հակառակը։ Նշում են, որ այդ առաջարկները լինում են տարաբնույթ. 

ծնողները իրենց  հնարավորությունների սահմաններում փորձում են 

լրացնել այն բացը, որը, օրինակ, չենք կարող լոգոպեդական սենյակում, 

կամ պարապմունքների ժամանակ չենք հասցնում իրականացնել։  
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Հարցված լոգոպեդների 25%-ը նշում է, որ երեխայի խոսքային 

խնդրի հաղթահարման համար կարևոր նախապայման է միայն իրենց 

ճիշտ աշխատանքը, 75%-ն էլ կարծում է, որ կարևոր նախապայման է 

ծնողի դերը։ 

Լոգոպեդների 75%-ը նշում է, որ ծնողներն իրենց կողմից տրված 

առաջադրանքները տանը կատարելու համար տրամադրում են  5-10 

րոպե, 25%-ն էլ նշում է՝ 30-40 րոպե։  

 
Տրամագիր 4. Լոգոպեդների կողմից տրված առաջադրանքների կատարման 

ժամանակահատվածը տոկոսային հարաբերությամբ։ 
 

Լոգոպեդների 100%-ը նշել է, որ տարբերություններ է նկատում 

երեխայի հետ տանը ծնողների աշխատելու և չաշխատելու 

պարագայում։ Լոգոպեդները շտկողական աշխատանքում ծնողների 

մասնակցությունը 5 բալանոց համակարգով գնահատել են հետևյալ 

կերպ՝ 50%-ը նշել է 5 միավոր, 25%-ը նշել է 3, 25%-ը նշել է 2:  

 
Տրամագիր 5. Շտկողական աշխատանքներում ծնողների մասնակցության 

գնահատումը լոգոպեդների կողմից տոկոսային հարաբերությամբ: 
 

Մասնագետները  նշում են հետևյալ առաջարկությունները, որոնք 

կարող են խթանել շտկողական աշխատանքներում ծնողների 

ներգրավվածությունը.  
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 Ծնողների իրազեկում, որի շրջանակներում ծնողները 

կտեղեկանան, կգիտակցեն ու կհասկանան, որ իրենք շատ կարևոր օղակ 

են իրենց երեխայի զարգացման գործում։ 

 Ծնողի պատասխանատվության բարձրացում, որի համաձայն, 

բացի երեխային կերակրելուց և հագցնելուց, ծնողը կարևոր դեր ունի 

երեխայի հետ ամենօրյա շփման ընթացքում մեծ ազդեցություն ունենալ 

երեխայի խոսքի զարգացման ընթացքի վրա՝ խաղալ տարբեր խաղեր 

երեխայի հետ, կազմել իրենց օրվա պլանը, պլանավորել երեխայի հետ 

իրենց գործողություննրը, պատմել իրենց տեսածը, լսածը, զգացածը և 

այլն:  

Այսպիսով, վերլուծելով ուսումնասիրության արդյունքները՝ կարող 

ենք նշել, որ թե՛ մասնագետները և թե՛ իրենք՝ ծնողները, կարևորում են 

ծնողի դերը երեխաների խոսքային խնդրի հաղթահարման 

գործընթացում։ Եվ ծնողների հետևողականությունն ու 

պատրաստակամությունը աշխատանքը դարձնում են էլ ավելի 

արդյունավետ և տալիս են դրական վերջնարդյունք։ Լոգոպեդի 

աշխատանքն անարդյունավետ է առանց երեխայի ընտանիքի՝ ծնողի 

մասնակցության: 
 

РОЛЬ И ВАЖНОСТЬ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЯ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ  

Чарчян А. Р., Мовсисян Л. А. 

 

В статье рассматривается вопрос об участии родителей в 

коррекционной работе с детьми с нарушениями речи в сотрудничестве с 

логопедами в дошкольных образовательных учереждениях, поскольку 

коррекционная работа не может быть полностью эффективной, если 

семья не участвует в процессе. Недостаточная осведомленность радителей 

о нарушениях речи и ее коррекционной работе, недооценка важности 

раннего выявления и своевременной деятельности, связанных с 

нарушениями речи, неправильные и порой вредные действия в 

отношении речи ребенка, свидетельствуют о необходимости 

сотрудничества на всех этапах коррекционной работы, обеспечения 

родительского образования в отношении возможностей развития речи у 

детей.  

Ключевые слова: коррекционная работа, нарушение речи, родитель, 

семья, логопедическая работа. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF PARENTAL INVOLVEMENT IN THE 

LOGOPEDIC WORK 

Charchyan A. R., Movsisyan L. A.  

 

The issue of the involvement of parents in the treatment of children with 

speech impediments in cooperation with speech therapists at pre-school 

education institutions is examined in this paper, as the correction of speech 

cannot be fully effective, if the family is not involved in the process. Parents' 

insufficient awareness on speech impediment and treatment, undervaluing the 

importance of speech impediments' early detection and timely actions, 

incorrect and sometimes harmful beliefs regarding child's speech, shows the 

necessity to cooperate at all the stages of treatment, provide parental education 

on the possibilities of children speech development. The children who have 

speech impediments, perception of their role and the evaluation of their 

involvement in the speech impediments correction, proves that, estrangement 

occurs when children, being in specialized twenty-four hour care pre-school 

groups and do not receive the necessary interaction and overall development 

stimulating activities with their parents. 

Keywords: correcting action, speech disorder, parent, family, work of the 

speech therapist. 
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УДК 159.9                               ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НЕЧЕСТНОСТИ И МЕРЫ ИХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

Мирзоян В. Х. 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем в сфере высшего 

образования является проблема академической нечестности, в частности, 

проблема плагиата. Острые диспуты  разворачиваются при защите 

диссертаций, во время присвоения научных степеней, однако немало 

проблем возникает также в вузах.  

В статье рассматривается проблема академической честности, 

проанализированы результаты проведенного исследования со студентами 

бакалавриата и магистратуры, целью которой явилось выявление видов 

академической нечестности в высших учебных заведениях.  

Ключевые слова: академическая честность, академическая 

грамотность, плагиат, виды плагиата. 

 

Введение. Актуальность данной работы обусловлена тем, что 

проверяя и оценивая курсовые, дипломные и магистерские работы, а 

также рефераты, лабораторные и другие виды научных работ, часто 

сталкиваемся с нарушениями правил академической честности. Как со 

стороны студентов, так и профессорско-преподавательского состава 

допускаются следующие виды нарушений: цитирование без кавычек, 

отсутствие источников, полное или частичное копирование материала, 

списывание и т. п.   

Во избежание вышеперечисленных проблем необходимо, во-первых, 

ознакомить с понятием академической честности, во-вторых, в уставах 

вуза пересмотреть кодекс академической честности и конкретно изложить 

правила проведения исследований, сдачи экзаменов и других форм 

осуществления научных работ, в – третьих, сформулировать конкретные 

меры наказания при допущении академической нечестности.    

2 0 1 9   № 2  
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Целью данной статьи является анализ литература по проблеме 

академической честности, плагиата во многих вузах мира, рассмотрение 

их уставов и кодексов этики, а также проведение исследования с 

выпускниками Ванадзорского государственного университета.  

Для этого мы составили перечень вопросов, касающихся 

вышеуказанной проблемы и провели онлайн анонимный опрос, в котором 

принимали участие бывшие студенты бакалавриата и магистратуры. В 

исследовании принимали участие 100 участников.  

 На основе исследования была разработана специальная таблица, с 

указанием видов академической нечестности и мер наказаний.   

В работе представлены также рекомендации по оформлению 

научных работ и сдачи экзаменов. 

Прежде всего представим понятие «академическая честность». 

«Академическая честность  — совокупность ценностей и принципов, 

которые развивают личную честность в обучении и оценивании. Также 

может трактоваться, как достойное поведение при выполнении 

письменных контрольных работ, экзаменов, эссе, исследований, 

презентаций» [11].   

Академическая честность тесно связана с академической 

грамотностью. Понятие «академическая грамотность» можно 

сформулировать как умение правильно излагать свои мысли как в устной, 

так и в письменной форме, пользоваться научным аппаратом, соблюдать 

этические нормы при проведении научных исследований, лекций, 

семинаров и практических работ, а также при оценивании студентов, 

оформлении публикаций, составлении письменных отчетов, 

рецензировании научных статей.  

Развитие науки, ее дальнейшее продвижение возможно лишь в 

случае овладения академической  грамотностью. С одной стороны 

владение академической грамотностью  повысить уровень научных 

разработок, исследований, с другой стороны, сократится количество 

недобросовестно выполненных работ, вероятность совершения любых 

видов академической нечестности.   

Академическая  нечестность — любой вид обмана, связанный с 

выполнением контрольных работ, сочинений, сдачей экзаменов, 

выполнением рефератов, курсовых, дипломных, научно-

исследовательских работ и т. п [4].  

К типам академической нечестности относятся [4]: 
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 Плагиат: Присвоение или воспроизводство идей, слов или 

утверждений другого человека без соответствующей отсылки. 

 Фабрикация: Фальсификация данных, ссылок или любой другой 

информации, связанной с академическим процессом. 

 Обман: Предоставление ложной информации преподавателю или 

коллегам. пропущенного урока или ложное утверждение, что работа была 

сдана. 

 Списывание: Любая попытка использования внешней помощи без 

соответствующего на то разрешения, либо без признания использования 

этой помощи. 

 Саботаж: Действия, направленные на то, чтобы помешать другим 

выполнять свою работу или полностью остановить работу других. К таким 

действиям относятся вырывание страниц из библиотечных книг или 

прерывания проведения экспериментов других лиц.   

 Компиляция - сочинительство на основе чужих исследований или 

произведений (литературная компиляция) без самостоятельной обработки 

источников; также и работа, составленная таким методом. Отличается от 

плагиата, когда речь идёт о произведениях (обзорах, очерках, 

монографиях), требующих привлечения большого числа источников 

(например, в энциклопедических статьях, биографической литературе, 

трудах по генеалогии и т. п.). Компиляция - статья, основанная на 

обработке и исследовании большого количества информации с 

последующей публикацией полученного материала [5].  

 Самоплагиат – это повторное использование практически 

идентичных, одинаковых или частями похожих частей предыдущих 

заявок на стипендиальную программу или публично доступных 

документов, статей и материалов заявителя. Как и в случае с плагиатом, 

обнаружение самоплагиата в заявке приведет к дисквалификации с 

конкурса [6].  

 Фальсификация сертификатов – это искажение автобиографии. 

Студент, аспирант или не классифицированный специалист в своих 

резюме приводят данные, которые не соответствуют действительности: 

указывают неопубликованные статьи или неверно указывают их 

количество, отмечают курсы повышения квалификации, которые не 

проходили, сертификаты, которые не получали. Все это обычно делается, 

чтобы устроиться на работу или получить возможность участвовать в 

исследовании или в научном проекте [1].  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/80002
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1340722
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6494


439 

 

В Ванадзорском государственном университете, согласно кодексу 

академической честности (Протокол №1 от 30.01.2015г.), к видам 

академической нечестности относятся:  

 плагиат – присвоение чужих идей, исследований и представление их 

как собственных; 

 согласие – поддерживание выполнения недоброкачественной 

работы; 

 дублирование – публикация одной и той же работы несколько раз; 

 любое другое действие, которое дает несправедливое преимущество 

студенту или работнику в случае, например фальсификации 

подписи.  

 Опыт работы в сфере высшего образования показывает, что 

нарушения допускаются как со стороны профессорско-

преподавательского состава, так и студентов. Для ликвидации пробелов 

связанных с оформлением научных работ, проведением исследований с 

целью повышения академической грамотности, подробно изложим, какие 

виды плагиата существуют и что недопустимо в науке.    

Существует несколько классификаций видов плагиата. Согласно 

одному из них выделяют [5]:  

1. Непреднамеренный плагиат. Идеи не являются объектом 

авторского права, поэтому может случиться так, что в разных книгах 

может быть один и тот же сюжет, при этом авторы могли и не взять его 

друг у друга. В этом случае первоначальным автором обычно является тот, 

кто выпустил книгу раньше последующих аналогов. 

2. Частичный плагиат. Обычно обозначается, когда на основе одной 

идеи создается новая. 

3. Полный плагиат. Полное копирование текста. 

Согласно классификации профессора, кандидата экономических наук 

Фокина Н.И., выделяются следующие виды плагиата [3]:  

1. Умышленный - представляет собой не только авторский плагиат 

осознанно присвоенного авторства, но и рекламный и диверсионный, 

распространяющиеся по большей части в Интернете: 

2. Неумышленный - основан на случайном подражании или 

совпадении идеи или открытии, избежать которого практически 

невозможно, поскольку каждое новое изобретение появляется с помощью 

использования предыдущего опыта. Данный вид плагиата в свою очередь 

подразделяется на свои подтипы: 
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3. Завуалированный - один из наиболее распространенных видов 

плагиата, заключающийся в умышленном или неумышленном 

использовании авторства без соответствующих на него ссылок. 

Кроме вышеперечисленных видов плагиата отличают также [2]:  

1. клонирование, т.е. выполнение схожих работ; 

2. дословный плагиат, а именно изложение материала слово в слово; 

3. перефразирование, т.е  изложение того же материала иными 

словами; 

4. смысловой плагиат предполагает копирование идеи;   

5. мозаичный плагиат можно также назвать отрывочным, так как 

автор крадет разные куски из всего материала, склеивает их и выдают за 

собственное; 

6. намеренный и ненамеренный плагиат; 

7. плагиат c участием «авторов-призраков», когда копируется 

материал без указания авторов; 

8. дублирование публикаций автором (самоплагиат).  

Как видно, существует несколько видов плагиата, и зачастую авторы, 

сами не подозревая, оказываются в запутанных ситуациях. Есть немало 

вопросов, на которые до сих пор невозможно дать однозначный ответ. 

Например, какова допустимая норма цитат: хорошо, когда их много, или 

хорошо, когда их мало. В первом случае приветствуется большое 

количество цитат из разных источников, и работа рассматривается как 

всесторонне рассмотренная. С другой стороны, отмечается, что наличие 

большого количества цитат свидетельствует о том, что автор не 

высказывает собственных идей, а лишь повторяет идеи других авторов.    

Изучив различные подходы к проблеме плагиата в науке в разных 

странах, можно увидеть противоречивые точки зрения. В частности, нет 

конкретного сведения о проценте уникальности и степени допустимости 

плагиата. Например, в одном случае научные работы являются 

уникальными, если они соответствуют следующим нормам [8]:  

-Дипломы: 75-90%, 

- Курсовые: 70-85%, 

- Рефераты: 50-70%, 

-Диссертации: 80-95% . 

При этом из одного источника не допускается более 15% 

копированного текста. 
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За плагиат автор может понести гражданско-правовую,  

административную и уголовную ответственность.  

В Ванадзорском государственном университете действует кодекс 

академической честности, принятый Ученым советом (Протокол №1 от 

30.01.2015г.), в котором изложены виды академической нечестности: 

дублирование, нечестное использование информации, нарушение 

авторских прав, фальсификация, кража экзаменационных материалов,   

указывается лицо, которое несет ответственность за нарушение и 

отмечены меры наказания. 

Мы разработали специальную таблицу для студентов, где указаны 

виды академической нечестности и меры наказания.  

При допущении любых видов академической нечестности следует 

составить акт о нарушении кодекса академической честности и 

прикрепить ее к личному делу.  

При допущении академической нечестности со стороны 

преподавателя применить следующие виды наказания: 

1. Сделать предупреждение и потребовать исправить допущенные 

ошибки и неточности как технические, так и содержательные (статья, 

учебное пособие, учебник и т. п.).  

2. Оштрафовать, если допускается повторная ошибка. 

3. Лишить права руководить научными работами студентов, 

магистрантов, аспирантов, в случаях выявления коррупции. 

4. Уволить с работы при фальсификации документов. 

5. Завести уголовное дело и лишить права работы в качестве 

преподавателя при нарушении авторских прав (если преподаватель 

выдает чью-то работу за собственную).  



442 

 

 

Таблица 1.  

Виды академической нечестности и меры наказаний 
Вид академической 

нечестности 

Частота повторений и мера наказания 

I раз II раз III раз 

Списывание 
 Приостановление 

экзамена 

Строгий 

выговор  

Недопущение к 

экзаменам 

Предоставление 

чужих рефератов, 

проектов, 

лабораторных работ 

и т.п. 

Обнуление работы с 

попыткой дальнейшей 

пересдачи 

Обнуление 

работы с 

попыткой 

дальнейшей 

пересдачи 

Обнуление работы  

Предоставление 

чужих курсовых 

работ  

Обнуление работы с 

попыткой дальнейшей 

пересдачи 

Выговор со стороны 

лектора 

Обнуление 

работы с 

попыткой 

дальнейшей 

пересдачи 

Выговор со 

стороны лектора 

Обнуление работы  

Предоставление 

чужих дипломных 

работ 

Обнуление работы с 

попыткой пересдачи на 

следующий год 

Выговор со стороны 

лектора 

Обнуление 

работы с 

попыткой 

пересдачи на 

следующий год 

Выговор со 

стороны зав. 

кафедрой 

- 

Предоставление 

чужих 

магистерских работ 

Обнуление работы с 

попыткой пересдачи на 

следующий год 

- - 

Статья с любыми 

видами нарушений 

Возврат работы с попыткой 

исправления ошибок 

Выговор со 

стороны лектора 

Отказ руководить 

работой 

Представление 

вместо другого 

Строгий выговор со 

стороны декана 

Строгий 

выговор со 

стороны ректора 

Отчисление из 

университета 

Фальсификация 

данных 

исследований 

Обнуление работы 

Строгий 

выговор со 

стороны зав. 

кафедрой 

Отчисление из 

университета 

Списывание 

Приостановление экзамена 

и оценивание 

неудовлетворительно 

Приостановлени

е экзамена и 

оценивание 

неудовлетворит

ельно 

Недопущение к 

экзаменам 

 

Во время опроса студентов мы задали им следующие вопросы: 

«Знакомы ли вы с понятием академическая честность?» и «Знакомы ли вы 
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с кодексом академической честности?» 72 % студентов ВГУ  ответили 

«да», 28 % - «нет». На вопрос о видах плагиата, а именно, знают ли они, 

какие виды плагиата существуют, 56 % из них ответили «да», а 44 % - 

«нет». Чтобы иметь полную картину о нарушениях правил академической 

честности, им были представлены следующие вопросы: 

 Писал вместо вас кто-либо реферат, курсовую? 

 Писал вместо вас кто-либо дипломную работу? 

 Писал вместо вас кто-либо магистерскую работу? 

 Получали ли вы оценку нечестным путем? 

 Предоставляли ли вы работу, не указывая источники? 

 Представляли ли вы результаты исследования, не проводя ее или 

фальсифицируя их? 

 

 
Диаграмма 1. Частота и виды ошибок академической нечестности. 

 

Как видно, со стороны студентов допускаются множество ошибок, 

особенно во время экзаменов. Студенты также отметили, что 

использовали записи во время экзаменов. Необходимо систематически 

проводить семинары, чтобы студенты знали, что строго наказуемы  

скачивание курсовых, списывание на экзаменах, фальсификация данных 

исследований и другие виды нарушений. Мы предлагает также создать 

архив, где будут храниться результаты  исследований научных работ 

студентов и преподавателей, которые будут предоставлены перед защитой 

или публикацией статьи в случае необходимости.   

Заключение. Во избежание проблем, связанных с академической 

нечестностью необходимо: 
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1. Избегать перефразирования; 

2. Указать точный источник; 

3. Высказывания других авторов ставить в кавычки; 

4. Указывать источник при размещении графического материала; 

5. Цитировать по цитате лишь в случаях, если [10]:  

 первоисточник недоступен или его разыскивание затруднено; 

 цитируется публиковавшийся архивный документ, и 

воспроизведение текста по архивному первоисточнику может 

неправомерно придать цитированию характер архивного разыскивания; 

  цитируемый текст стал известен по записи слов автора в 

воспоминаниях другого лица. 

6. Перед публикацией или защитой проверить с помощью 

специальных программ по уникальности, например Advego Plagiatus, 
Turnitin и т.д 

Важно знать, чего не следует делать [7]:  

1. Произвольно сокращать текст, он должен быть полным.  

2. При ссылке на автора указывать его фамилию и инициалы. 

3. Начинать абзац с цитаты, инициалов или фамилии автора. 

4. Не использовать объемные цитаты. В одном источнике 

допустимым для курсовых является цитата из 7-8 строк [9]. 

Во время экзамена нельзя: 

1. Использовать телефон или другие записывающие устройства. 

2. Списывать. 

3.  Представляться вместо других и не сдавать за них экзамен. 

  

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՆԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ԿԱՆԽՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

Միրզոյան Վ. Խ. 

 

Ներկայումս բարձրագույն կրթության ոլորտի հրատապ 

խնդիրներից մեկը ակադեմիական անազնվության խնդիրն է, 

մասնավորապես՝ գրագողության խնդիրը: Ատենախոսությունների 

պաշտպանության, գիտական աստիճանների և կոչումների շնորհման 

ժամանակ առաջանում են սուր քննարկումներ, վեճեր։ Լուրջ խնդիրներ 

են առաջանում նաև բուհերում: 

Հոդվածը վերաբերում է ակադեմիական ազնվությանը։ Կատարվել 

է հետազոտություն բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 
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ուսանողների հետ, որի նպատակն էր բացահայտել բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում ակադեմիական անազնվության 

տեսակները:  

Բանալի բառեր. ակադեմիական ազնվություն, ակադեմիական 

գրագիտություն, գրագողություն, գրագողության տեսակները: 

 

TYPES OF ACADEMIC INTEGRITY AND PREVENTION MEASURES  

Mirzoyan V. Kh. 

 

Currently, one of the urgent problems in the field of higher education is 

the issue of academic dishonesty, in particular, plagiarism. Sharp disputes 

unfold in the defense of dissertations, during the assignment of scientific 

degrees, but many problems also arise in universities. 

The article deals with the problem of academic integrity, analyzes the 

results of the study with bachelor students and masters, the purpose of which 

was to identify the types of academic dishonesty in higher educational 

establishments. 

Keywords: academic honesty, academic literacy, plagiarism, types of 

plagiarism. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 7                                                    ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

      

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԿԻԼԻԿՅԱՆ 4 ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ 

ԱՐԾԱԹՅԱ ԿՐԿՆԱԿԱԶՄԵՐԸ  

Մաթևոսյան Մ. Ս. 

 

Աշխատանքը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 

Մատենադարանում պահվող կիլիկյան ձեռագրերից չորսի 

կրկնակազմերի մասին է: Առաջինը՝ 7690 համարի ներքո գտնվող, 

ուսումնասիրության առարկա է եղել տարբեր գիտնականների համար, 

իսկ մյուս երեքը լուսաբանված չեն: Այս չորս ձեռագրերը ներկայացնում 

են կիլիկյան արծաթագործության տարբեր դպրոցներ: Աշխատանքում ոչ 

միայն անդրադարձ է կատարվում կրկնակազմի արտաքին տեսքի 

նկարագրությանը, այլև ոճային առանձնահատկություններին, 

տեխնիկաներին: Համեմատականներ են անցկացվում ուսումնասիրվող 

կրկնակազմերի վրա առկա պատկերների և մանրանկարչական 

պատկերագրության վաղագույն օրինակների միջև:    

Բանալի բառեր. կիլիկյան արծաթագործություն, կրկնակազմ, 

ձեռագիր, մանրանկար: 

 

Նախաբան: Աշխատանքի համար մատենագիտական նյութ 

հանդիսացել են Գարեգին Հովսեփյանի, Սերիկ Դավթյանի, Արմեն 

Մալխասյանի, Հայկ Տեր-Ղևոնդյանի, Վիգեն Ղազարյանի, Տատյանա 

Իզմաիլովայի և այլոց աշխատանքները և Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի 

անվան Մատենադարանի Ցուցակ Ձեռագրացի հատորները: Նշված 

հեղինակների աշխատանքները հնարավորություն են տվել 

պատկերացում կազմելու կրկնակազմերի մասին: Աշխատանքը 

նպատակ ունի լրացնելու կրկնակազմերի ուսումնասիրության ոլորտում 

առկա բացը: Աշխատանքի նպատակներից են նաև կրկնակազմերի 

պատկերագրական և տեխնիկական առանձնահատկությունների 

վերհանումը: Մատենադարանում պահվող կիլիկյան հավաքածուի 

կրկնակազմերը մասամբ են ուսումնասիրված, ուստի տվյալ թեմայի 
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շուրջ գիտական աշխատանքները արդիական են և օգտակար տարբեր 

շրջանակների համար:  

Կիլիկյան արծաթագործությունը, կազմելով հայկական 

արծաթագործության մի մասնիկը, ունի ուսումնասիրության պակաս: 

Մեր հոդվածում անդրադարձ է կատարվում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 

Մատենադարանում պահվող կիլիկյան ձեռագրերի արծաթյա 

կրկնակազմերին: Թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է այդ 

ոլորտում եղած բացով: Բազմաթիվ հոդվածներում անդրադարձ է 

կատարվել կիլիկյան արծաթագործությանը, սակայն կրկնակազմերի 

ոլորտը լավագույնս ուսումնասիրված չէ: Կիլիկիայում արծաթա-

գործությունը բավականին զարգացած էր, որի մասին վկայում են մեզ 

հասած նմուշները: Կիլիկիայում գործում էին արծաթագործության մի 

քանի կենտրոններ, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ իրեն բնորոշ գծերը: 

Այդ կենտրոններից են Հռոմկլան, Սկևռան, Դրազարկը, Ակները և Սիսը: 

Օգտագործել են արծաթի մշակման տարբեր տեխնիկաներ՝ սևադա, 

դրվագում, փորագրված, զուգաթել, հատիկավոր: Նշված տեխնի-

կաներով էին արվում արծաթյա կազմերը [1]:   

 Արծաթյա կրկնակազմերը ունեն երկու նշանակություն՝ 

 1. պաշտպանիչ,       

 2. գեղարվեստական: 

 Շատ են դեպքերը, երբ ձեռագիրը, տեղափոխվելով տեղից տեղ, 

ենթարկվել է կողոպուտի: Կազմը ձեռագրի գոյացման կարևոր, 

ավարտական փուլն է: Ձեռագրերի կազմերի համար, կաշվից բացի, 

օգտագործել են նաև արծաթ և ոսկի, որոնցից կրկնակազմեր են 

պատրաստել: Կրկնակազմերի և կազմերի տեսքը համեմատվում է 

տուփի հետ: Բավականին հետաքրքիր համեմատություն տեսնում ենք 

«Էջմիածին» ամսագրում տպագրված մի հոդվածում, որտեղ նշվում է, որ 

ձեռագիր մատյանների և դրանց մեջ կարված տետրերը՝ պրակներ, 

մամուլներ, հնում պահել են կտավե փաթեթների մեջ, ծածկել են 

գործվածքով կամ կաշվով՝ դնելով փայտե, մետաղե կամ փղոսկրե 

տուփի մեջ: Նշվում է, որ ժողովածուների հիշատակարաններում 

հաճախ է հանդիպում «ի մի տփի ժողովեալ» արտահայությունը և այդ 

պատճառով էլ կազմին տրվել է տուփի տեսք՝ երկու փեղկ, մեջք կամ 

թիկունք և դռնակ [5]: Կրկնակազմերը սովորաբար ավելացվել են 

հետագայում: Հաճախ է լինում, երբ նվիրատվություններ են արվում 

թանկարժեք քարեր, որոնք ամրացվում են ձեռագրերին: Կրնակազմերի 

վրա տարբեր պատկերներ են արվում (խաչի, Քրիստոսի, Հովհաննես 
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Մկրտչի, Մարիամի և այլն): Հաճախ կրկնակազմերին ամրացնում են 

մետաղյա գնդիկներ, որպեսզի սեղանի, գրակալի և այլ իրերի հետ 

շփման արդյունքում ձեռագիրը չվնասվի: Մեր հոդվածում 

անդրադառնում ենք Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 

Մատենադարանում պահվող 4 ձեռագրերի, որոնք գտնվում են հետևյալ 

համարների ներքո՝ 7690, 7691, 7770, 197:  

7690 համարի ներքո գտնվող ձեռագիրը ավետարան է, որը 

թվագրվում է 1249 թ.-ով: Այն պատկանում է Հռոմկլայի դպրոցին: 

Ավետարանը ստեղծվել է Կոստանդին կաթողիկոսի պատվերով: 

Ավետարանի գրիչը Կիրակոսն է [4]: Այս ձեռագրի կրկնակազմը 

ստեղծվել է 1255 թ.-ին: Կրկնակազմի ստեղծման համար կիրառվել է 

դրվագման տեխնիկան։ Արծաթյա կրկնակազմն ունի 2 կողմ: Մի երեսին 

պատկերված է Քրիստոսը՝ Մարիամ Աստվածածնի և Հովհաննես 

Մկրտչի հետ: Կենտրոնում պատկերված է Քրիստոսը, ում ձախ կողմում 

Մարիամն է, իսկ աջում՝ Հովհաննես Մկրտիչը: Դեիսուսի կամ 

բարեխոսության տեսարանի վաղագույն օրինակին ականատես ենք 

լինում Տրապիզոնի ավետարանում:  Մարիամը և Հովհաննես Մկրտիչը  

պատկերված են խնդրարկուի դիրքով: Քրիստոսի աջ ձեռքը օրհնողի 

դիրքով է պատկերված: Բավականին վարպետորեն են արված 

կերպարների հագուստների ծալքերը: Դեմքերը նույնպես լավ են 

մշակված, որը խոսում է վարպետի հզորության մասին: Կերպարները 

առնված են շրջանակի մեջ: Շրջանակի եզրերում ամբողջ կազմով 

արձանագրություններ են: Կարծում ենք, որ սա ունի և´ 

տեղեկատվական, և´ գեղարվեստական բնույթ: Արձանագրությունը 

հետևյալն է. «ՔՍ ԱԾ ՈՂՈՐՄԵԱ ՏՆ ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՅ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ  

ԵՒ ԾՆԱՒՂԱՑ ԻՒՐՈՑ ԵՂԲԱՐՑ ԵՒ ԵՂԲԱՒՐՈՐԴԵԱՑ ԱՄԷՆ. ԹՈՒ 

ՉԴ»: Հակառակ երեսին պատկերված են 4 ավետարանիչները:                    

4 ավետարանիչների պատկերմանը հայ մանրանկարչության մեջ 

առաջին անգամ հանդիպում ենք Ադրիանապոլսի ավետարանում, որը 

թվագրվում է 1007 թվականով [7]: Այստեղ ավետարանիչները 

պատկերված են երկու էջերի վրա: Յուրաքանչյուր էջում պատկերված են 

երկու ավետարանիչ: Չորս ավետարանիչների պատկերագրությանը 

հանդիպում ենք նաև 1018 թվականի ձեռագրում: Հաջորդ ձեռագիրը, 

որտեղ չորս ավետարանիչները պատկերված են, 1033 թվականի 

ավետարանն է: Այս ձեռագրերի շարքը կարելի է շարունակել, սակայն 

մենք ցույց տվեցինք հայ արվեստի այն վաղագույն օրինակները, որտեղ 

հանդիպում ենք ավետարանիչների պատկերներին: Այստեղ նույնպես 
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կերպարները առնված են շրջանակի մեջ: Այդ շրջանակը միաժամանակ 

հանդիսանում է արձանագրություն: Այստեղ վերևի հատվածում ձախից 

աջ գրված է հետևալը. «ԳՐԵՑԱՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆՍ ԵՒ ԿԱԶՄԵՑԱՒ 

ՀՐԱՄԱՆԱՒ ՏՆ ԿՈՍՏԱՆԴԵԱ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՒՐ ԵՒ 

ԾՆՈՂԱՑ ԻՒՐՈՑ ԵՒ ԵՂԲԱՐՑ ԱՄՄԷՆ»: Հետաքրքրական է այն 

փաստը, որ այստեղ ավետարանիչները պատկերված են ոչ թե 

ավանդական ընդունված՝ Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, Հովհաննես 

պատկերագրությամբ, այլ հակառակ՝ Հովհաննես, Ղուկաս, Մարկոս, 

Մատթեոս: Այստեղ երրորդ՝ տոնզուրավոր կերպարը Ղուկասն է, 

սակայն պատկերի վերևում գրված է Մարկ (Մարկոս): Սա հիմք է տալիս 

կարծելու, որ արծաթագործ վարպետը և նկարիչը տարբեր մարդիկ են 

եղել: Հավանաբար արծաթագործ վարպետը, չիմանալով ավանդական 

պատկերագրությունը, արծաթյա կազմը հակառակ ուղղությամբ է 

տեղադրել [7]: Հարկ ենք համարում նշել, որ դեռևս Մլքեի 

ավետարանում Ղուկաս ավետարանիչը պատկերված է տոնզուրով: 

Ղուկասին տոնզուրով պատկերելը բավականին տարածված էր: 

Հետաքրքրական է այն փաստը, որ Սարգիս Պիծակի արվեստում ոչ 

միայն Ղուկասն է տոնզուրով պատկերված, այլև տարբեր 

տեսարանների կերպարներ, ինչպես նաև մյուս ավետարանիչները [6]: 

Մեր հոդվածում տեղադրել ենք Մատթեոս ավետարանիչի պատկերը, 

որտեղ Մատթեոսը տոնզուրով է պատկերված: Ինչ վերաբերում է 1249 

թվականի ձեռագրի կրկնակազմի ավետարանիչների պատկե-

րագրությանը, ապա հագուստների ծալքերը վարպետորեն են մշակված, 

դեմքերը ունեն ընդհանրություններ, բավականին նման են միմյանց: 

Կրկնակազմի երկու կողմերն իրար են միացված ծխնիների միջոցով: 

Դռնակի վրա կան մետաղյա գնդիկներ, որոնք հավանաբար 

պաշտպանիչ նպատակով են դրվել, որպեսզի կազմը համեմատաբար 

քիչ վնասներ կրի:  

Հաջորդ ձեռագիրը 7691 համարի ներքո է պահվում: Այն 

ավետարան է: Ստեղծվել է 1307թ.-ին: Ծաղկողը Օգսենտ աբեղան 

(1451թ.) է, իսկ ստացողը՝ Վարդան քահանան [3]: Կազմի վրա 

խաչելության տեսարանն է պատկերված: Խաչի ներքևում Ադամի գանգն 

է պատկերված: Խաչված Քրիստոսի ձախ կողմում Մարիամն է, իսկ 

աջում՝ Հովհաննեսը: Քրիստոսի մարմնին S-աձևություն է հաղորդված: 

Մարմինը պլաստիկ է: Վարպետորեն են մշակված Մարիամի և 

Հովհաննեսի հագուստները: Վերը թվարկված կերպարների 

հատկանիշներին ականատես ենք լինում Թորոս Ռոսլինի 1268 
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թվականի Մալաթիայի Ավետարանի մանարանկարում, որտեղ 

նույնպես խաչելության տեսարանն է պատկերված: Այս ձեռագրի 

կրկնակազմի վրա նույնպես կան մանր գնդիկներ, որոնք, ինչպես 

նշեցինք, նախատեսված են, որպեսզի կազմը չվնասվի: Օգտագործվել է 

դրվագման տեխնիկան։        

Մյուս ձեռագիրը պահվում է 7700 համարի ներքո: Այն պատկանում 

է Սսի դպրոցին: Ստեղծվել է 1237 թվականին: Գրիչը Գրիգորն է [3]: Շատ 

տեղեկություններ չկան: Կրկնակազմը ամրացման տեխնիկայով է 

արված։ Ձեռագրի կրկնակազմին ամրացված է մեծադիր խաչ: Կազմի 4 

անկյուններում ամրացված են քարեր: Քարերի առկայություն տեսնում 

ենք նաև խաչի թևերին: Կազմը ամրակներով է մյուս կողմին միանում: 

Այստեղ վերը նշված մետաղյա գնդիկներին ենք կրկին ականատես 

լինում: Այստեղ ավելի հստակ երևում է դրանց կիրառությունը: Դրանք 

արված են ամենուրեք: Թանկարժեք քարերը պաշտպանվում են 

վնասվելուց: Այս կրկնակազմը, համեմատած վերևի երկուսի, միօրինակ 

է և ավելի պարզունակ: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 

այստեղ, ի տարբերություն մյուս երկուսի, բացակայում են պատկերները 

և դրանց փոխարեն մեծադիր խաչ է, սակայն այն նույնպես պահպանում 

է իր գեղարվեստական նշանակությունը:  

Հաջորդը 197 համարի ավետարանն է: Պատկանում է Ակների 

դպրոցին և ստեղծվել է 1287թ.-ին: Գրիչը և ստացողը Հովհաննես 

արքաեղբայրն է: Կազմը շագանակագույն կաշի է՝ ամրացված մետաղյա 

զարդերով։ Այստեղ ևս մեխերի միջոցով ամրացման տեխնիկան է 

օգտագործվել։ Հետագայում ավելացված հիշատակարանում կրկնա-

կազմի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ պահպանված չեն [2]: 

Այստեղ ականակուռ խաչ է ներկայացված, իսկ խաչի թևերի եզրերին 

փոքրիկ մետաղյա գնդիկներ են ամրացված: Հավանաբար այս ձեռագիրը 

մինչև Մատենադարան հասնելը կողոպտվել է կամ վնասվել, ինչի 

մասին վկայում է ներկայիս տեսքը:  

Ուսումնասիրելով վերը թվարկված 4 ձեռագրերի կրկնակազմերը՝ 

հանգում ենք հետևյալ եզրկացության: Կիլիկյան արծաթագործությունն 

ունի իրեն բնորոշ գծերը, որոնք ժամանակի ընթացքում պահպանվել են: 

Կրկնակազմերի պատկերները արված են մեծ վարպետությամբ, ինչը 

խոսում է արվեստի այդ ճյուղի զարգացած լինելու մասին: Կերպարների 

դեմքերը տվյալ ժամանակահատվածի ազդեցությունն են կրում: 

Հագուստի ծալքերը նույնպես վարպետությամբ են արված, ինչը բնորոշ է 

մանրանկարչական արվեստին: Մանրանկարչական արվեստի հետ 
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կապի մասին է խոսում մարմնին S-աձևություն հաղորդելը: Գրեթե բոլոր 

ձեռագրերի կրկնակազմերում տեսանք միևնույն ընդհանրությունը՝ 

մետաղյա գնդիկների կիրառում: Կարելի է եզրակացնել, որ այդ 

շրջանում նվիրատվությունները տարածված են եղել, ինչի վառ 

ապացույցն է թանկարժեք քարերի առկայությունը: Մեր կատարած 

ուսումնասիրությունը չի սպառում ողջ նյութը, այն ավելի ընդգրկուն է, և 

մենք կփորձենք հետագայում կիլիկյան ձեռագրակազմերի վերաբերյալ 

ավելի ընդգրկուն և փաստահավաք հետազոտություն կատարել: 

Եզրակացություն: Կրկնակազմերի ուսումնասիրությունը գալիս 

է ևս մեկ անգամ ցույց տալու կիլիկյան արծաթագործության զարգացած 

լինելը: Կրկնակազմեր պատրաստելը առանձին ճյուղ է եղել ու 

առանձնացել է իր դպրոցներով: Կրկնակազմերը կրում են տվյալ 

ժամանակաշրջանի ազդեցություն դեմքերի պատկերման տեսանկյունից: 

Կրկնակազմերի պատկերագրությունը ուղիղ համեմատական է 

մանրանկարների պատկերագրությանը: Պատկերներն ունեն ոճական 

առանձնահատկություններ: Կազմերը պատմագիտական և 

ազգագրական նյութ են պարունակում:     

 

СЕРЕБРЯНЫЕ ПЕРЕПЛЁТЫ ЧЕТЫРЁХ КИЛИКИЙСКИХ РУКОПИСЕЙ В 

МАТЕНАДАРАНЕ 

Матевосян М. С.  

 

Работа посвящена серебряным переплётам четырёх рукописей, 

хранящимся в Матенадаране имени святого Месропа Маштоца в Ереване. 

В работе мы обращаемся к четырём рукописям, из которых первая-№ 

7690-была предметом изучения для многих учёных, а остальные три не 

изучены. Эти четыре рукописи представлют разные школы изготовления 

серебряных изделий. В работе не только представлены внешние описания 

переплётов, но и стилевые особенности, техники. Проводятся параллели 

между изображениями изучаемых переплётов и самыми ранними 

примерами миниатюрной иконографии.   

Ключевые слова: киликийские серебряные изделия, переплёты, 

рукопись, миниатюра.   
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SILVER COVERS OF FOUR CILICIAN MANUSCRIPTS PRESERVED IN THE 

MATENADARAN 

Matevosyan M. S. 

 

The work is about silver covers of four Cilician manuscripts kept in the 

Matenadaran named after Mesrop Mashtots in Yerevan. The first one, which is 

under number 7690, has been the subject of study for many scientists, but the 

other three have not been illustrated yet. Those four manuscripts represent 

different schools of Cilician silverwork. The study not only refers to the 

description of the cover's appearance, but also to the stylistic features and 

techniques. Comparisons are made between the images on the studied covers 

and the earlier examples of Armenian miniature illustrations.  

Keywords: Cilician silverwork, cover, handwritten, miniature. 
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 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 7.072.2                                                                                         ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԿԵՆԱՑ ԾԱՌԻ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՆԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ 

Պողոսյան Գ. Ռ. 

 

Զեկուցումը նվիրված է Վանի թագավորության (Ուրարտու) 

արվեստում  մեծ տարածում գտած կենաց ծառի պատկերագրության  ու 

խորհրդաբանության վերլուծությանը: Վանի թագավորության արվեստի 

տարբեր ճյուղերում ներկայացված կենաց ծառերի կառուցվածքը, ոճն ու 

պատկերման եղանակները պայմանավորված են ոչ միայն 

ժամանակաշրջանի գեղարվեստական կանոններով, այլև հորին-

վածքների պաշտամունքային գործառույթներով: Վանի թագավո-

րությունում, ինչպես հին արևելյան այլ մշակույթներում, կենաց ծառն 

ունեցելէ կարևոր ծիսական նշանակություն: Կենաց ծառապատկերների 

խորհրդաբանության և գաղափարաբանության պարզաբանմամբ 

հնարավոր է որոշակի պատկերացում կազմել ուրարտական կրոնական 

հավատալիքների վերաբերյալ: 

Բանալի բառեր. կենաց ծառ, Վանի թագավորություն, 

պատկերագրություն, խորհրդաբանություն: 

 

Հոդվածի նպատակն է ուրարտական պատկերագրական 

օրինակներով բացահայտել կենաց ծառապատկերի գաղափարական 

նշանակությունն ու խորհրդաբանությունը: Թեման արդիական է, քանզի 

ուրարտագիտության բնագավառում դեռևս բացակայում են 

գեղարվեստական հորինվածքներում բազմիցս հանդիպող կենաց 

ծառերի պատկերագրության վերաբերյալ կատարված հիմնավոր 

վերլուծական աշխատություններ: Ուստի սույն ուսումնասիրության 

շրջանակում փորձ է կատարվել արվեստաբանորեն ներկայացնել 

խնդիրը և տալ որոշ պարզաբանումներ: 

Արվեստի տարբեր ճյուղերում հանդիպող ոճավորված կենաց ծառի 

մոտիվը ձևավորվել է դեռևս Միջագետքում մ.թ.ա. 4-րդ հա-
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զարամյակում, իսկ 2-րդ հազարամյակում հայտնվել նաև եգիպտական և 

հին արևելյան այլ մշակույթներում [21, էջ 161]: Կենաց ծառի դեկորատիվ 

խորհրդանշանը հայտնի է դեռևս հնագույն  միջագետքյան կնիքներից 

(ծառ, որի բունը հիմքում պսակված է եռաժանիով կամ կիսալուսնով, 

խաչվող ճյուղերով կենաց ծառ, որոնք ավարտվում են պտուղներով): Այս 

պարզ պատկերը հաճախ փոփոխվում է՝ ծառից վերածվելով պտղի, թփի 

և այլն: Ասուրական մ.թ.ա. 10-րդ դարի և ավելի ուշ  հուշարձաններում 

կենաց ծառի պատկերը վերածվում է ավելի բարդ և պայմանական 

նշանի՝ երկու կողմերում հայելային դիրքով մարդակերպ կամ 

կենդանական կերպարներով [22, էջ 6]: 

Վանի թագավորության արվեստում տարբեր են կենաց ծառերի 

կառուցվածքը, ոճն ու պատկերման եղանակները: Առավել լայն 

տարածում ունի կենաց ծառերի եռամաս կառուցվածքը՝ բուն, բնից 

դուրս եկող ճյուղեր և ճյուղերը պսակող պտուղներ կամ բուսանախշ: 

Երկրորդ հազարամյակի կեսերից ծառի այս տիպը՝ կոնաձև 

ծաղկաշղթաներով, նռան պտուղներով կամ արմավանախշերով, 

բնորոշվում է որպես ուշ-ասուրական մոտիվ [21, էջ 163]: Նեո-

ասուրական թագավորության հզորացմանը զուգահեռ՝ այն տարածվում 

է ողջ Մերձավոր Արևելքում և արվեստում պահպանվում մինչ մ.թ.ա.     

1-ին հազարամյակի վերջ: Վանի թագավորության կենաց 

ծառապատկերի գաղափարական նշանակության վերաբերյալ տվյալներ 

միջագետքյան և ուրարտական գրավոր աղբյուրներում չեն պահպանվել: 

Ուրարտական արվեստի տարբեր ճյուղերում կենաց ծառը 

ներկայացված է կա՛մ ամբողջական ծառերի, կա՛մ աստվածությունների 

ձեռքում պատկերված ծառի ոստերի պատկերաձևերով: Էրեբունու 

պալատական համալիրի որմնանկարչական հորինվածքներում 

ներկայացված են պտղազարդ ճյուղերով ավարտվող կամարատիպ 

ծառապատկերներ (նկ. 1, 2): Էրեբունիում հայտնաբերվել է նաև մի 

բեկոր, որի վրա սխեմատիկ պատկերաձևերով և կապույտ 

երանգավորմամբ պատկերված է իրատեսական ծառ՝ բնից ելնող 

ճյուղերով (նկ. 3):  

Բնից ելնող ճյուղերով ծառի սխեմատիկ պարզունակ պատկերներն 

օգտագործվել են նաև ուրարտական հիերոգլիֆային գաղափարա-

նշաններում [5, էջ 8]: Կենաց ծառի այս տեսակի նախատիպը հայկական 

լեռնաշխարհում կարելի է տեսնել Գեղամա մշտադալար 

ծառապատկերներում [5, էջ 50, աղ. 16, նկ. 1]: Ժայռանկարային կենաց 
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ծառերի այս պարզունակ ձևը կրկնվում է նաև Կարմիր բլուրից 

հայտնաբերված մի ուրարտական կնիքում [14, էջ 57, նկ. 43]:  

 
Նկար 1 

 

 
Նկար 2                                               Նկար 3 

Որմնանկարներում պատկերված ոճավորված և դեկորատիվ 

գուներանգներով կենաց ծառերի ու բուսանախշերի միջոցով կարելի է 

որոշակի պատկերացում կազմել ուրարտացիների երևակայական 

պատկերացումների ու գունամտածողության վերաբերյալ: Արվեստում 

ծառերի պատկերագրական տիպերը ձևավորվել են հնում ծառերի 

մասին մարդկանց ունեցած գիտելիքներից ու տեսողական էմպիրիկ 

փորձառության արդյունքում: Հին արևելյան արվեստում ծառերի 

տարբեր ոճական առանձնահատկությունները պայմանավորված են 

եղել հավանաբար տարբեր ծառերի խորհրդանշական 

գործառույթներով: Սրբազան ծառերի վերաբերյալ հնագույն  

միջագետքյան պատկերացումների փաստագրում կա «Գիլգամեշ» 

դյուցազնավեպի «Գիլգամեշը և Խուլուպպու ծառը» վիպերգում              

[10, էջ 174], որտեղ մաքուր Եփրատի ափին բուսած և նրա ջրերով սնված 

ծառն Ինանա դիցուհին, արմատահան անելով, տարել և տնկել էր 

Ուրուքում [20, էջ 74-76]: Հայտնի է, որ հնագույն Միջագետքը 
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շինարարական փայտանյութ ներմուծում էր Հայկական Տավրոսի 

լեռնաշղթայից: Հարավային Միջագետքի ժողովուրդները ծանոթ էին 

միայն իրենց տարածաշրջանում աճող բարձրահասակ մի 

ծառատեսակին՝ արմավենուն [15, էջ 65], որի փյունիկյան տեսակը 

նախատիպն էր Միջագետքի կենաց ծառի [11, էջ 47]: Դրա վկայությունն 

են միջագետքյան արմավաճյուղ կենաց ծառապատկերները [23, էջ 154], 

և հավանաբար դրանց ազդեցությամբ է Վանի թագավորություն 

ներմուծվել արմավենու պատկերը: Հայկական լեռնաշխարհում ծառերի 

պաշտամունքի վկայություն է սոսի ծառատեսակի կիրառումը 

պաշտամունքային շինությունների կանաչապատման մեջ [1, էջ 510]: Հին 

Հայաստանում ծառերի պաշտամունքի կարևորությունն է փաստում 

Արմավիրում գոյություն ունեցած սոսիների սրբազան պուրակը, որտեղ 

ծառերի տերևների սոսափյունով գուշակություններ էին կատարվում    

[8, Գիրք Ա, Ի]:  Ծառերի պաշտամունքը անքակտելիորեն կապված է 

եղել աստվածությունների հետ, քանզի Խալդի աստվածության 

խորհրդանշաններից մեկը ուրարտական պատկերագրության մեջ 

համարվում էր հենց կենաց ծառի ճյուղը կամ տերևը [12, էջ 194], և 

միգուցե հենց այդ ծառերի տերևներով գուշակության ավանդույթն է 

փոխանցվել հետուրարտական հասարակարգին: Ծառերի 

պաշտամունքը կարևոր նշանակություն է ունեցել նաև Եվրոպայում: 

Ուշագրավ է, որ գերմանական ցեղերի մոտ տաճար նշանակող բառերը, 

ըստ գերմանացի նշանավոր բանասեր, լեզվաբան Յ. Գրիմմի 

ենթադրության, կապված են եղել անտառները որպես սրբավայր 

համարելու հնագույն ավանդույթի հետ [17, էջ 111]: Որոշ եվրոպական 

ժողովուրդների մոտ եղել է ծառերի պաշտամունք, իսկ սրբավայր 

նշանակող բառն իր ծագմամբ և նշանակությամբ համարժեք է 

լատիներեն «nemus»՝ ծառերի պուրակ նշանակող բառին: 

Գերմանացիների մոտ սրբազան պուրակների և ծառերի պաշտամունքը 

չի անհետացել նաև իրենց սերունդների մոտ [17, էջ 111]: Ուպսալայում, 

օրինակ, գոյություն է ունեցել սրբազան պուրակ, ուր ծառերը համարվել 

են աստվածային [17, էջ 111]: Ծառերի պաշտամունք գոյություն է ունեցել 

նաև սլավոնական հեթանոսների մոտ, ուր սրբազան է համարվել անգամ 

ծառի ճյուղը, որն արգելված է եղել պոկել: Ծառերի պաշտամունքը մեծ 

տարածում է  ունեցել նաև Հունաստանում և Իտալիայում: Եվրոպական 

որոշ ցեղերի մոտ հնում գոյություն է ունեցել սրբազան ծառի մոտ քրմերի 

կողմից ծիսական արարողություններ և զոհաբերություն կատարելու 

սովորույթը: Ծառերի արմատները ծառայել են որպես ամբիոն ծիսական 
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արարողության համար: Չի բացառվում, որ նման երևույթ հավանաբար 

գոյություն է ունեցել նաև Վանի թագավորությունում: Ուրարտական 

հորինվածքներում սրբություններով շրջապատված ծառը ներկայացվում 

է աստվածությունների կողմից սրբազան բեղմնավորման 

խորհրդանշական արարողակարգում: Ծառը՝ որպես պտղաբերող էակ, 

ինչպես կինն է և մայրը, պաշտվում  է արևելյան Աֆրկայի Վանիկա 

ցեղում, ուր արգելված է կտրել ծառերը, քանզի ծառը կապվում է 

մայրության հետ, նրանց կյանք ու սնունդ պարգևող էակն է [17, էջ 112]: 

Ծառի և կանացի պտղաբերության միջև այս խորհրդանշական կապը 

Վանի թագավորությունում փաստում են նաև Կարմիր բլուրից 

հայտնաբերված նախաուրարտական կանացի կուռք-արձանիկները, 

որոնց մակերեսը հարդարված է սխեմատիկ բուսազարդով [13, էջ 115]: 

Այս երևույթն է թերևս ընկած Թոփրակ-կալեից գտնված մի ոսկյա 

մեդալիոնի գեղարվեստական հարդարանքում՝ Ուարուբաինի 

աստվածուհու ձեռքի ճյուղի պատկերի խորհրդաբանական հիմքում     

(նկ. 4): 

 

  
Նկար 4 

 

Հ. Մարտիրոսյանի կարծիքով Ուարուբաինին մեծ մայր, նախամայր 

աստվածուհի էր, Խալդիի և Թեյշեբայի մայրը, ինչպես երկնքի ու 

բուսականության հետ կապված արևելյան նախամայր 

աստվածուհիները [4, էջ 77]: Պտղաբերության և բուսականության 

աստվածուհիների արձանիկները հնագույն տարբեր մշակույթներում 

զարդարվում էին բուսական զարդամոտիվներով, դրվում հացահատիկի 

հորերի կամ ջրավազանների մոտ և օգտագործվում երկրագործական, 

բնության զարթոնքի տոնական ծիսակատարությունների ժամանակ: 

Որոշ պահպանված տեղեկությունների համաձայն՝ հեթանոս հայերը 

Անահիտ աստվածուհուն էին նվիրաբերում ծառերի դալար ճյուղեր       

[2, էջ 35-36], որոնք համադրելի են ուրարտական արվեստի տարբեր 

նմուշներում Ուարուբաինիի ձեռքում պատկերված ոստերի հետ: 
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Այստեղից հետևում է, որ որոշ հորինվածքներում ծառապատկերի 

գաղափարը կապվում է իգական սեռի պտղաբերական գործառույթի 

հետ և կարելի է եզրակացնել, թե ուրարտական պատկերագրության մեջ 

ինչու է հենց արական սեռի կերպարների կողմից իրականացվում ծառի 

սրբազան բեղմնավորման խորհրդանշական գործողությունը:  

Որոշ ուսումնասիրությունների համաձայն՝ Ասորեստանում և 

Բաբելոնում սրբազան ծառի պաշտամունքը կապված է եղել դիցարանի 

գերագույն աստվածության, իսկ աքքադական մշակույթում՝ Էա 
աստվածության և սրբազան մայրի ծառի հետ, որի միջուկում գրվում էր 

աստվածության անունը [22, էջ 6-7]: Հին եգիպտական դիցաբանության 

մեջ, օրինակ, Օսիրիսի պաշտամունքը կապվում էր ծառի, իսկ 

հունականում՝ Դիոնիսիոսի խաղողի որթի հետ: Վանի 

թագավորությունում նմանօրինակ ավանդույթի խոսուն ապացույցն են 

Էրեբունու կարասային սենյակում պահպանված խաղողի ողկույզների և 

որթերի պատկերներով որմնանկարի բեկորները [18, էջ 65]: 

Ուրարտացիների՝ խաղողի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը 

արտահայտված է նաև որոշ երկրագործական ծեսերի՝ խաղողի որթի 

էտման, խաղողուտի խչմարման և խաղողի բերքահավաքի վերաբերյալ 

հիշատակություններում [3, էջ 76-78]: Այս առիթով ուշագրավ է այն 

փաստը, որ զարդարվեստում կենաց ծառի գաղափարը կարող է 

արտահայտված լինել ոչ միայն ծառի պատկերով, այլ նաև ոճավորված 

բուսանախշերի տեսքով [4, էջ 2]: Կարելի է եզրակացնել, որ 

երկրագործական գլխավոր խորհրդանիշ համարվող ծառը հանդիսացել 

է մեռնող ու հարություն առնող կամ սիրո ու պտղաբերության 

աստվածությունների խորհրդանիշ [7, էջ 212]՝ մարմնավորելով նաև 

բնության կարևոր երևույթները: Ոճավորված կենաց ծառերը կամ 

առհասարակ ծաղկային զարդամոտիվները մշտապես ասոցացվել են 

աճի և պտղաբերության գաղափարի հետ, քանի որ ծաղկազարդերի 

պատկերմամբ (ընդգծված սերմ, հատիկ, վարսանդա-պտղային 

օրգաններ) մարդիկ տարբեր դարերում ակնկալել են ծաղկից սպասվող 

պտուղ [6, էջ 5]: Դա է փաստում ոճավորված ծառապատկերներում 

ակնհայտորեն ընդգծված կյանքի զարգացող գիծը՝ ծնունդ, աճ, 

պտղաբերություն [16, էջ 396]: Կարմիր բլուրում հայտնաբերված բրոնզյա 

մի գոտու երկայնական պատկերաշարում կենաց ծառի ընդհանրացված 

գաղափարն արտահայտված է ոճավորված բուսազարդերով, որոնք 

սահմանազատում են գերագույն աստվածությունների հաջորդաբար 

դասավորված պատկերները (Խալդին՝ առյուծի, իսկ Թեյշեբան՝ ցլի վրա)՝ 
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ընդգծելով աստվածություն-ծառ-պտղաբերություն խորհրդանշական 

կապը (նկ. 5): 

 
Նկար 5 

 

Այսպիսով, ստացվում է, որ ուրարտական արվեստում կենաց 

ծառապատկերի և ծիսական բեղմնավորման ավանդույթը ևս կարող էր 

կապված լինել դիցարանի գլխավոր աստվածությունների հետ: Դրա վառ 

վկայությունն է Այանիսի տաճարում Խալդի աստվածությանը կենաց 

ծառեր նվիրաբերելու ծիսակատարությունների ավանդույթը [19, էջ 65]: 

Փաստորեն ուրարտական մշակույթում կենաց ծառի ճյուղին տրվել է 

կարևոր ծիսական նշանակություն և գեղարվեստական հորինվածք-

ներում տարբեր խորհրդաբանական գաղափարաբանությամբ 

պատկերվել թե՛ արական և թե՛ իգական աստվածությունների ձեռքում:  

Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ կենաց ծառապատկերներում 

պտղաբերության գաղափարն ասոցացվում է նաև կյանքի չորս փուլերի 

հետ՝ կյանք, աճ, դեգրադացիա, մահ [13, էջ 396]: Դիցաբանական և 

կրոնական համակարգերում կյանքի աճն ընդգծվում է ծառի ծաղկմամբ 

և պտուղների հասունացմամբ՝ իր մեջ կրելով կյանքի ու անմահության 

գաղտնիքը: Որոշ մշակույթներում կենաց ծառը հաճախ ներկայացվում է 

կենդանու հետ համատեղ՝ որպես պտղաբերող ուժի կրողներ [16, էջ 397]: 

Ուրարտական պատկերագրության մեջ այդ պտղաբերող ուժի կրողները 

հանդիսանում են արական սեռի աստվածությունները, որոնք 

հավանաբար ծնունդ տվող կնոջ ու ծառի միասնական գաղափարը 

կազմող սրբություններ են:  

 

ИКОНОГРАФИЯ И СИМВОЛИКА ДРЕВА ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ 

ВАНСКОГО ЦАРСТВА 

Погосян Г. Р. 

 

Статья посвящена анализу иконографии и символики древа жизни в 

искусстве Ванского царства. Стиль и изобразительные методы древа 

жизни в разых видах искусства обосновываются не только 
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художественными канонами эпохи, но также культовой функцией 

композиций. В Ванском искусстве, как и в других древних культурах, 

древо жизни имело важное ритуальное значение. Выяснение 

символического значения изображения древа жизни может дать 

некоторое представление об урартских религиозных верованиях. 

Ключевые слова: древо жизни, Ванское царство, иконография, 

символика. 

 

ICONOGRAPHY AND SYMBOLISM OF THE TREE OF LIFE IN THE ART 

OF VAN KINGDOM 

Poghosyan G. R. 

 

The article is devoted to the analysis of the iconography and symbolism 

of the Tree of life in the art of Van kingdom. The style and depiction methods 

of the Tree of life in various types of art are based not only on the artistic 

canons of the time, but also on the cult function of compositions. In the Van 

kingdom, like other ancient cultures, the Tree of life had an important ritual 

significance. The discovery of the symbolical meanings of the images of the 

Tree of life, can give some insight into Urartian religious beliefs. 

Keywords: Tree of life, Van kingdom, iconography, symbolism. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 796.412.2.                                                                ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 

 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Սիմոնյան Ա. Ա. 

 

Աշխատանքում ներկայացված է գեղարվեստական 

մարմնամարզության արդի հիմնախնդիրները, ներկա վիճակը, 

առաջիկա մարտահրավերները և առկա խնդիրների հաղթահարման 

հնարավոր ուղիները: 

Բանալի բառեր. գեղարվեստական մարմնամարզություն, 

մրցավարություն, կանոններ, խմբակային գեղարվեստական 

մարմնամարզություն: 

 

Արդիականությունը: Ժամանակակից գեղարվեստական 

մարմնամարզությունը առանձնանում է յուրաքանչյուր օլիմպիական 

ցիկլի համար իր կանոնների և մրցավարական  համակարգի անընդհատ 

փոփոխություններով, , որոնց ադապտացվելը մարզիկների, մարզիչների 

և մրցավարական թիմի համար բավականին  բարդ գործընթաց է: Այս 

գործընթացը, լինելով շարունակական, միտված է մարզաձևում առկա 

սուբյեկտիվ կողմերի նվազեցման և մրցավարության օբյեկտիվության 

բարձրացմանը, ինչը, անխոս, կատարելագործում է մարզուհիների 

մարզական որակները: Կարևոր միջազգային ստուգատեսներում 

մարզուհու ցուցաբերած արդյունքները կախված են ոչ միայն մարզական 

և կատարողական որակներից, այլ նաև ժամանակի հետ արդի 

մարզագույքի առկայությունից, ինչպես նաև մրցավարական կանոնների 

լիարժեք տիրապետումից:  Օրինակ՝ վարժության բարդության 10 

միավորի սահմանափակման վերացումը ներկայումս թույլ է տալիս 

մարզուհիներին ցույց տալ իրենց հնարավորությունների 

առավելագույնը [3], որի արդյունքում մարզաձևը դարձել է էլ ավելի 

դիտարժան, իսկ մարզուհիների վարժությունների բարդությունը 
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անընդհատ աճում է՝ ի հաշվիվ կատարողական տեմպի և 

վարպետության բարձրացման: 

 

Աշխատանքի նպատակն է վերլուծել Հայաստանում 

գեղարվեստական մարմնամարզության ներկա վիճակը և վերհանել 

մարզաձևի համար կարևոր խնդիրները: 

Գեղարվեստական մարմնամարզությունը Հայաստանում իր 

ծագումն ու զարգացումն է գտել Խորհրդային Միության տարիներին: 

Չնայած միջազգային հարթակներում մարզաձևը ուներ իր 

շարունակական զարգացումը, այնուամենայնիվ Հայաստանի 3-րդ 

հանրապետության ձևավորման հետ մեկտեղ, ինչպես և այլ 

բնագավառներում, այստեղ նույնպես ճգնաժամային էր մարզաձևի 

համար, ինչը բացասական անդրադարձավ միջազգային հարթակներում 

մեր արդյունքներին: Փաստացի այդ բացը հաջողվեց լրացնել միայն 

վերջին տարիներին: Սկսած 2010 թվականից՝ մեր երկիրը 

շարունակական բարելավում է իր հորիզոնականը Աշխարհի և 

Եվրոպայի առաջնություններում: Հատկանշական է, որ ներկայումս  ՀՀ 

մարզուհիները մասնակցում են բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային 

մրցաշարերի՝ դառնալով հաղթողներ և մրցանակակիրներ, ինչը 

բարձրացնում է երկրի վարկանիշը միջազգային հարթակում: 

Հայաստանում մարզաձևի համար աննախադեպ էր Երիտասարդական 

օլիմպիական խաղերի վարկանիշի ձեռքբերումը և 2018թ. Բուենոս 

Այրեսի օլիմպիական խաղերում  Յ. Վադապյանովայի՝ բազմամարտում 

արձանագրված 5-րդ հորիզոնականը, իսկ առանձին գործիքով՝ (գնդակ) 

նաև 2-րդ հորիզոնականը:  

Գեղարվեստական մարմնամարզությունը բաժանված է 

անհատական և խմբակային ձևերի, որոնք, ըստ էության, համարվում են 

առանձին օլիմպիական մարզաձևեր: Եթե անհատական գեղար-

վեստական մարմնամարզության համար հետխորհրդային տարիները 

ճգնաժամային էին, ապա խմբակային ձևը, կարելի է ասել, չէր գործում 

Հայաստանում: Խմբակային ձևի համար զարթոնքի շրջան կարելի 

համարել վերջին 5 տարիները, իսկ միջազգային հարթակում առաջին 

լուրջ մրցակցությունը 2015թ. Մինսկի Եվրոպայի առաջնությունում 

Հայաստանի երիտասարդական խմբակային թիմի մասնակցությունն է: 

Խմբակային ձևի զարգացման խնդիրը խիստ արդիական է, քանի որ 

Մարմնամարզության միջազգային ֆեդերացիայի (FIG/ՄՄՖ) և 

Մարմնամարզության Եվրոպական միության (UEG/ՄԵՄ) Աշխարհի և 
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Եվրոպայի պաշտոնական առաջնություններում երկիրը թիմային 

պայքարին կարող է մասնակցել, եթե հանդես է գալիս և՛ խմբակային, և՛ 

անհատական ձևերում [1, 2]: Վերոհիշյալը միտված է խթանելու 

խմբակային ձևի զարգացումը ՄՄՖ անդամ հանդիսացող բոլոր 

երկրներում:  

Ուշագրավ է, 2019թ. Մոսկվայում առաջին անգամ անցկացվել է 

Երիտասարդների աշխարհի առաջնություն և՛ խմբակային, և՛ 

անհատական գեղարվեստական մարմնամարզության համար, ինչը 

ՄՄՖ-ի կողմից շատ մեծ քայլ է մարզաձևի զարգացման և 

մասսայականացման համար: 

Ներկայումս  ՀՀ-ում գեղարվեստական մարմնամարզության 

սպորտային խմբակներ գործում են չորս քաղաքներում՝ Երևանի (7), 

Գյումրու (3), Կապանի (1) և Քաջարանի (1) տասներկու պետական 

մարզադպրոցներում, ինչպես նաև մասնավոր խմբակներում, ընդ որում՝ 

մինչև 2000 թվականը մարզաձևը գործել է միայն Երևան և Կապան 

քաղաքներում, 2000-ից՝ Գյումրիում և 2011-ից՝ Քաջարան քաղաքում: 

Ընդհանուր թվով գեղարվեստական մարմնամարզության խմբակներում 

զբաղվում են 4-ից մինչև 20տ. 1000–ից ավել մարզուհիներ: Վերջին երեք 

տարիներին ՀՀ առաջնություններին մասնակցել են մոտ 80-100 

մարզուհիներ (1-ին մեծահասակների, սպորտի վարպետի 

թեկնածուների և սպորտի վարպետների կարգով), ինչը կրկնակի անգամ 

ավել է, քան նախորդող տարիներին և խոսում է հանրապետությունում 

մարզաձևի շարունակական զարգացման և մասսայականացման մասին: 

Պետք է նշել, որ մարզաձևի տարածումը և զարգացումը 

հանրապետության այլ մարզերում և քաղաքներում ունի շատ մեծ 

նշանակություն, քանի որ իր ժամանակին գեղարվեստական 

մարմնամարզությունը ստեղծվել է կանանց և աղջիկների առողջության 

կոփման և պահպանման նպատակով՝ միաժամանակ հանդիսանալով 

ակտիվ ժամանցի և գեղագիտական պահանջմունքների բավարարման 

միջոց՝ իր մեջ ներառելով պարարվեստը և սպորտը: Մարզաձևի 

աշխարհագրության ընդլայնումը որոշ առումով սպեցիֆիկ խնդիր է, 

քանի որ մասնագետների ապակենտրոնացումը դեպի մարզեր և այլ 

քաղաքներ բարդություն է հանդիսանում, իր հերթին մարզական 

կառույցների և մասնագիտական գույքի բացակայությունը թույլ չի 

տալիս կայացած մասնագետներին իրենց ուժերը ներդնել մեկ այլ 

բնակավայրում: 
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Չնայած  Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի կողմից 

կատարված մեծ աշխատանքներին՝ մարզաձևը զարգացնելու և 

միջազագային հարթակներում երկիրը ճանաչելի դարձնելու համար   

ՀՀ-ը ունի շատ լուրջ խնդիրներ, մասնավորապես՝ մարզադպրոցները, 

որտեղ գործում է գեղարվեստական մարմնամարզությունը, 

հիմնականում չունեն մարզաձևի չափորոշիչներին համապատասխան 

մարզադահլիճներ, մասնագիացված մարզագույք, ըստ էության 

հանրապետությունում չկա միջազգային չափորոշիչին համապատաս-

խան մարզական գորգ (հարթակ 14x14մ և գորգ), վերջինիս բացակա-

յությունը ուղղակիորեն բացասական է անդրադառնում  մրցակցական 

ելույթների կատարողականության վրա:  

Որպես մեկ այլ հրատապ խնդիր՝ կարելի է առանձնացնել ՀՀ–ում 

գեղարվեստական մարմնամարզության խմբակային ձևի լիարժեք 

զարգացման անհրաժեշտությունը: Չնայած այս ուղղությամբ 

կատարված քայլերին՝ միջազգային հարթակներում Հայաստանը դեռևս 

հանդես չի եկել մեծահասակաների խմբակային ձևով, ինչը իր հերթին 

կպահանջի լրացուցիչ ներդրումներ առկա բացը լրացնելու 

տեսանկյունից: Խմբակային գեղարվեստական մարմնամարզությունը 

1996թ.-ից (Ատլանտա) ներառվել է օլիմպիական խաղերի ծրագրում և 

մարզաձևի այս ճյուղի զարգացումը թույլ կտա նաև պայքարել 

օլիմպիական վարկանիշի ձեռքբերման համար: 

Այսպիսով, Հայաստանում թե՛ անհատական, թե՛ խմբակային 

գեղարվեստական մարմնամարզության առջև ծառացած խնդիրների 

շարքում կարելի է առանձնացնել որպես առաջնայիններ՝ 

մասնագիտացված մարզագույքի ձեռբերումը, անհատկան ձևի հետ 

համատեղ խմբակային գեղարվեստական մարմնամարզության 

զարգացման անհրաժեշտությունը և Հայաստանում մարզաձևի 

աշխարհագրության ընդլայնումը: Առկա բացը կարող է լրացվել մարզիչ-

մասնագետների վերապատրաստումների միջոցով, մյուս կողմից՝ 

խմբակային գեղարվեստական մարմնամարզության զարգացումը 

կնպաստի հանրապետությունում մարզաձևի մասսայականցմանը: 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В 

АРМЕНИИ 

Симонян А. А. 

 

В работе представлены актуальные проблемы художественной 

гимнастики, её нынешнее состояние, предстоящие задачи и возможные 

пути преодоления существующих проблем.  
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The paper presents the actual problems of rhythmic gymnastics, the 

current state, upcoming tasks and possible ways to overcome existing 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 796.8.                                                  ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 

 

ԳՅՈՒՄՐԵՑԻ ԿԻՆ ԾԱՆՐՈՐԴՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅԻ 

ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 2001-2016 ԹԹ. 

Մաթևոսյան Ա. Վ., Գովելյան Ա. Ս., Ներսիսյան Ա. Ա. 

 

Աշխատանքում ներկայացվում է գյումրեցի կին ծանրորդների 

մասնակցությունը և սպորտային նվաճումները Եվրոպայի առաջ-

նություններում, կանանց ծանրամարտի զարգացման փուլերն ու 

արդյունքները: 

Բանալի բառեր. Գյումրի, ծանրամարտ, սպորտային նվաճում, 

Եվրոպայի առաջնություն,  
  

Հայաստանում կանայք միշտ ունեցել են առաջատար դեր ոչ միայն 

ընտանիքում, այլ նաև հասարակական, քաղաքական, կրթական, 

մշակութային ոլորտներում, ինչպես նաև սպորտում՝ ապացուցելով 

իրենց գենդերային հավասարությունը: 

Կանայք իրենց բնույթով պայքարող են, ունեն մեծ կամքի ուժ, որը 

ապացուցվել է բազմիցս: Հիշենք Լիպարիտի քրոջ հաղթական 

մենամարտը Իսմայելացի ըմբիշի հետ, հայ կնոջ մենամարտը 

տղամարդկանց հետ, երբ հաղթեց տասը ըմբիշի [1, 70]: 

Հայ կանայք իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունեցել 

նորանկախ ՀՀ առաջին կառավարությունում, խորհրդարանում, ինչպես 

նաև արտասահմանյան երկրների հյուպատոսարաններում: Եվրոպայի 

ծանրամարտի կանանց առաջնությունը առաջին անգամ պաշտոնապես 

անցկացվել է 1988 թվականին [2, 615]: 

Աղջիկները Հայաստանում ծանրամարտով սկսեցին զբաղվել 1999 

թվականից՝ Կոտայքի մարզում /Հռիփսիմե Խուրշուդյան/: 

Գյումրին, ի սկզբանե լինելով սպորտի և մշակույթի քաղաք, 

Կոտայքի մարզից հետո՝ 2001 թվականից, սկսեց մարզել նաև աղջիկների 

(Քրիստինե Թորոյանը, Մելինե Դալուզյանը, Թեհմինե Կարապետյանը, 

Աննա Գովելյանը, Քրիստինե Պետրոսյանը, իսկ 2004 թվականից՝ նաև 

Նազիկ Ավդալյանը), որոնք հետագայում, ցույց տալով բարձր 
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արդյունքներ, դառնում են ՀՀ ծանրամարտի աղջիկների հավաքականի 

անդամներ և մասնակցում միջազգային պատանեկան, 

երիտասարդական և մեծահասակների առաջնություններին: 

Աղջիկների արդյունքները  աննախադեպ էին, մեդալների քանակը 

ավելանում էր մրցումներից մրցում: 

Միջազգային մրցումներում առաջին մեդալը Հայաստան բերեց 

Հռիփսիմե Խուրշուդյանը 2001թ. Եվրոպայի պատանեկան առաջ-

նությունից: 

2003թ. Դորդմունդում անցկացված Եվրոպայի պատանիների 

առաջնությանը ՀՀ աղջիկների հավաքականի կազմում կար չորս 

մարզուհի, նրանցից երեքը՝ գյումրեցի [Աղյուսակ 1]:  

Աղյուսակ 1.  

2003թ. Դորդմունդում անցկացված Եվրոպայի պատանիների 

առաջնություն 

N 
Անուն 

ազգանուն 

Անձ. 

քաշ 

Պոկում 

վարժ. 

Գրավ. 

տեղ 

Հրում 

վարժ. 

Գրավ. 

տեղ 

Ընդհ. 

գում. 

Գրավ. 

տեղ 

Բնակ. 

վայր 

1 
Կարապետյան 

Թեհմինե 
47 57,5 IX 72,5 IX 130 IX Գյումրի 

2 
Դալուզյան 

Մելինե 
56,3 70 IV 90 IV 160 IV Գյումրի 

3 
Խուրշուդյան 

Հռիփսիմե 
62,8 85 I 102,5 III 187,5 I Քասախ 

Չորրորդ մասնակից Քրիստինե Թորոսյանն  իր ուժերը չափեց B 

խմբում: 2004թ. Նորվեգիայում պատանիների Եվրոպայի առաջնությանը  

Հայաստանից մասնակցեցին երկու մարզուհիներ՝ Աննա Գովելյանը և 

Հռիփսիմե Խուրշուդյանը՝ գրավելով չորրորդ հորիզոնականները, բայց 

պոկում վարժությունում գյումրեցի  մարզուհին՝ Աննա Գովելյանը, 

արժանացավ արծաթե մեդալի,  որը գյումրեցի աղջիկների առաջին 

մեդալն էր: 

2005 թվականին Բուլղարիայում անցկացված Եվրոպայի 

պատանիների առաջնությանը մասնակցեցին երեք մարզուհիներ, և 

հատկանշական է, որ ոսկին և բրոնզը հանգրվան գտան Գյումրիում: Այս 

մրցաշարում Մելինե Դալուզյանը ճանաչվեց լավագույն մարզուհի: 

2006 թվականին Պալերմո քաղաքում Եվրոպայի երիտասարդական 

առաջնությանը մասնակցեցին երկու գյումրեցիներ. Դալուզյան Մելինեն 

դարձավ չեմպիոն, Կարապետյան Թեհմինեն նվաճեց արծաթե մեդալ: 

2007 թվականին Ստրասբուրգում Եվրոպայի մեծահասակների 

առաջնությանը ունեցանք երեք մասնակից: 
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2008 թվականին Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությանը  

ազգային հավաքականը մասնակցեց յոթ մարզուհիներով, որոնցից չորսը 

գյումրեցիներ էին [Աղյուսակ 2]:  

Այս մրցմանը ՀՀ հավաքականին  մի քիչ  էր  մնում Եվրոպայի 

լավագույն թիմ հռչակվելու համար, բայց վերջին օրը մասնակցող 

Հռիփսիմե Խուրշուդյանը ձախողեց պոկում վարժության երեք 

մոտեցումները և դուրս մնաց պայքարից՝ բավարարվելով միայն հրում 

վարժության ոսկե մեդալով: Եվրոպական առաջնության արդյունքներով 

Հայաստանի հավաքականը իրավունք նվաճեց Պեկինի օլիմպիական 

խաղերում ունենալու ծանրորդուհի մասնակից: 

Աղյուսակ 2.  

2008թ. Եվրոպայի մեծահասակների առաջնություն 

N 
Անուն 

ազգանուն 

Անձ. 

քաշ 

Պոկում 

վարժ. 

Գրավ. 

տեղ 

Հրում 

վարժ. 

Գրավ. 

տեղ 

Ընդհ. 

գում. 

Գրավ. 

տեղ 

Բնակ. 

վայր 

1 
Մանուկյան 

Լիաննա 
52,63 75 VII 100 VII 175 VII Քասախ 

2 
Կարապետյան 

Թեհմինե 
52,68 73 VIII 99 IX 172 IX Գյումրի 

3 
Գովելյան 

Աննա 
55,44 84 VI 100 VII 184 VII Գյումրի 

4 
Եփրեմյան 

Հեղինե 
57,81 78 IX 101 IX 179 IX Քասախ 

5 
Դալուզյան 

Մելինե 
68,59 107 I 128 I 235 I Գյումրի 

6 
Ավդալյան 

Նազիկ 
68,79 106 I 136 I 242 I Գյումրի 

7 
Խուրշուդյան 

Հռիփսիմե 
74,50 0 0 141 I - - Քասախ 

Աղյուսակ 3.  

Նորվեգիայի Ֆորդե քաղաքում անցկացված Եվրոպայի 

մեծահասակների առաջնություն 

N 
Անուն 

ազգանուն 

Անձ. 

քաշ 

Պոկում 

վարժ. 

Գրավ. 

տեղ 

Հրում 

վարժ. 

Գրավ. 

տեղ 

Ընդհ. 

գումար 

Գրավ. 

տեղ 

Բնակ. 

վայր 

1 
Աննա 

Գովելյան 
52,53 78 IX 96 IX 174 IX Գյումրի 

2 
Յայլոյան 

Իզաբելա 
57,18 85 IX 105 X 190 X 

Վերին 

Պտղնի 

3 
Պետրոսյան 

Քրիստինե 
62,34 93 V 114 V 197 V Գյումրի 

4 
Նազիկ 

Ավդալյան 
68,43 105 I 132 I 237 I Գյումրի 

5 
Պողոսյան 

Սոնա 
72,87 102 IV 125 IV 227 IV Քասախ 

6 
Խուրշուդյան 

Հռիփսիմե 
87,36 113 I 136 I 250 I Քասախ 

7 Դալալյան 

Արփինե 
136,37 93 V 120 VI 213 VI Քասախ 
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2009-2014 թվականներին աշխարհի և Եվրոպայի տարբեր 

մրցաբեմերում մեր աղջիկներն ունեցան բավարար արդյունքներ, և, 

ամենակարևորը, ՀՀ հավաքականում անդամագրվում էին մարզուհիներ 

նաև հանրապետության տարբեր շրջաններից: ՀՀ մարզուհիները այս 

տարիներին ձեռք բերեցին հստակ մասնագիտական գիտելիքներ և 2015 

թվականին ԱՄՆ-ում անցկացված աշխարհի առաջնության ժամանակ 

թիմային լավ մասնակցության շնորհիվ ՀՀ հավաքականը վաստակեց 

օլիմպիադայի մասնակցության երկու ուղեգիր: Մեր աղջիկները 

հաջողության գագաթնակետին հասան 2016 թվականին Նորվեգիայի 

Ֆորդե քաղաքում անցկացված մեծահասակների Եվրոպայի 

առաջնության ժամանակ, որտեղ առաջին անգամ մեր աղջիկների 

հավաքականը դարձավ Եվրոպայի լավագույն թիմը [Աղյուսակ 3]: 

2016 թվականից հանրապետության տարբեր շրջաններում՝  

Արարատում, Էջմիածնում, Վանաձորում, գործում են աղջիկների 

ծանրամարտի բարձր կարգային թիմեր, որոնք մասնակցում են ՀՀ 

առաջնություններին, բայց ազգային հավաքականը լրացնում են 

հիմնականում գյումրեցի և Կոտայքի մարզի մարզուհիները, ովքեր 

ապացուցեցին, որ ծանրամարտը մյուս մարզաձևերի պես հասանելի է 

նաև աղջիկներին: 

Վերոգրյալի հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանի 

ծանրամարտի կանանց հավաքականի կորիզը, տղամարդկանց 

հավաքականի նմանությամբ, կազմված է Գյումրին ներկայացնող 

մարզիկներից։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում հավաքականի 

կազմում ընդգրկված Եվրոպայի երեք կրկնակի չեմպիոններից երկուսը 

գյումրեցիներ էին, իսկ նրանցից Նազիկ Ավդալյանը, որը 2004թ. 

ակրոբատիկա մարզաձևից տեղափոխվեց ծանրամարտ, Ա. Ներսիսյանի 

հմուտ մարզչական աշխատանքի շնորհիվ 2009թ. նվաճեց նաև 

աշխարհի չեմպիոնի կոչումը՝ ցույց տալով 266 կգ. (119 կգ + 147 կգ) 

արդյունք։ Սա աննախադեպ հաջողություն էր հայկական ծանրամարտի 

պատմության մեջ, որը կարելի է համեմատել աշխարհահռչակ ծանրորդ, 

աշխարհի յոթակի չեմպիոն, օլիմպիական չեմպիոն Յ.Վարդանյանի 

արդյունքների հետ։        
 

ГЮМРИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ-ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ НА ЕВРОПЕСКИХ 

ЧЕМПИОНАТАХ 2001-2016 Г.Г. 

Матевосян А. В., Говелян А. С., Нерсисян А. А. 

В статье рассматривается участие гюмрийских женщин- 

тяжелоатлетов в Европейских соревнованиях и их спортивные 
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достижения. В работе представлены периоды и результаты развития 

тяжелой атлетики в Гюмри. 

Ключевые слова: Гюмри, тяжелая атлетика, спортивные достижения, 

европейские чемпионаты. 

 

GYUMRI WOMEN WEIGHT-LIFTERS IN THE EUROPEAN 

CHAMPIONSHIPS FROM 2001 TO 2016 

Matevosyan A. V., Govelyan A. S., Nersisyan A. A.  

 

The paper presents Gyumri women weight-lifters' participation and 

success in sport in European Championships and the stages of development 

and results of weight-lifting. 

Keywords: Gyumri, weight-lifting, achievements in sports, European 

Championships. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 51                                               ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՄՈՏԱՎՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Մութաֆյան Մ. Ն., Սարգսյան Ս. Հ.  

 

Գիտատեխնիկական ներկա ժամանակում և  համակարգչային 

հնարավորությունների ներկա պայմաններում դպրոցական 

մաթեմատիկայի ծրագրերում աստիճանաբար պետք է զարգացնել 

կիրառական մատչելի խնդիրների մաթեմատիկական մոդելների 

կառուցման մոտեցման ձևավորումը, այդ մոդելների ուսումնասիրման 

ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդների տիրապետումը և մոտավոր 

հաշվումների իրականացումը: Աշխատանքում քննարկվում են այն 

հիմնախնդիրները, որոնք արդիական են դարձնում այս խնդիրների 

քննարկումը և տարիքային առանձնահատկություններին 

համապատասխան՝ կիրառական խնդիրների և մոտավոր մեթոդների 

առավել համակարգված ընդլայնումը դպրոցական մաթեմատիկայի 

դասընթացում: Պայմանականորեն փորձ է արվում առանձնացնել այս 

խնդիրների և մեթոդների ներդրման փուլերը իրենց համապատասխան 

բովանդակությամբ: 

Բանալի բառեր. կիրառական խնդիրներ, մոտավոր մեթոդներ, 

ներառում, դպրոցական մաթեմատիկա, ծրագրեր, փուլեր, 

համակարգչային միջոցներ: 

 

Մաթեմատիկայի դասավանդման դպրոցական բոլոր 

դասարանների ներկայիս ծրագրերում կարելի է հստակորեն նկատել, որ 

քիչ տեղ է հատկացված հանրահաշվի (կամ անալիզի) մոտավոր 

մեթոդներին, մոտավոր հաշվումներին և կիրառական բնույթի 

(տնտեսագիտական, բնագիտական, տեխնիկական, սոցիալ-

հոգեբանական) խնդիրներին։  
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Պետք է նշել, որ այս հանգամանքը նկատելի է եղել դեռևս վաղուց՝ 

սովետական վաղ շրջանից սկսած (տես՝  В. М. Брадис [1]), որում նշված 

է. «…отсутствие в школьных программах специального раздела, 

посвешенного приближенным вычислениям, является серьезным 

дефектом этих праграмм, весьма неблагоприятно сказывающимся на 

математической культуре молодежи, оканчивающей среднюю школу»: 

Կարելի է ասել, որ այս իմաստով ներկայումս էլ շատ քիչ բան է փոխվել։  

Կարծում ենք, որ գիտատեխնիկական ու համակարգչային 

հնարավորությունների ներկա պայմաններում դպրոցական 

մաթեմատիկայի ծրագրերում (ցածր դասարաններից սկսած մինչև 

բարձր դասարաններ) աստիճանաբար պետք է զարգացնել կիրառական 

մատչելի խնդիրների մաթեմատիկական մոդելների կառուցման 

մոտեցման ձևավորումը աշակերտների կողմից, այդ մոդելների 

ուսումնասիրման ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդների տիրապետումը և 

մոտավոր հաշվումների իրականացումը (այդ թվում՝ նաև անհատական 

համակարգչով)։ Չափազանց կարևոր պետք է համարել դիտարկվող 

կիրառական խնդիրների ստացվող լուծումների վարքագծերի 

ուսումնասիրումը ըստ պարամետրի (կամ պարամետրերի), որոնք 

մասնակցում են կիրառական խնդիրների համապատասխան 

մաթեմատիկական մոդելներում՝ գտնելու քննարկվող երևույթների 

դրսևորման օպտիմալ տարբերակներ և այլն։  

Մեր կարծիքով՝ հայկական իրականության մեջ չափազանց լուրջ 

ներդրում պետք է համարել դպրոցական մաթեմատիկայի ծրագրում 

վերջերս ֆինանսական բնույթի խնդիրների ներգրավման հանգամանքը 

և դրանց ուսումնասիրումը տարբեր դասարաններում։ Գտնում ենք, որ 

այս մոտեցումը պետք է զարգացնել մաթեմատիկայի դպրոցական 

ծրագրերում նաև այլ բնույթի կիրառական խնդիրների ներգրավումով, 

ինչպիսիք են՝ տնտեսագիտական, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսա-

բանության, սոցիալ-հոգեբանական ու տեխնիկական բնույթի 

բազմազան խնդիրները։ Մինչև դասագրքային – ծրագրային անհրաժեշտ 

փոփոխությունները իրականացնելը, որը, կարծում ենք, պահանջում է 

որոշակի ժամանակահատված՝ մասնագիտական լուրջ քննարկումների 

և մշակումների համար, կարելի է այս կարևորագույն հարցի լուծման 

համար առայժմ բավարարվել ֆակուլտատիվ դասընթացների 

հնարավորությունների օգտագործմամբ։  

Ինչևէ, մեր կարծիքով ներկայումս անհրաժեշտություն կա 

դպրոցական մաթեմատիկայի ծրագրերում ներգրավելու կիրառական 
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բնույթի խնդիրներ՝ նրանց մաթեմատիկական մոդելների կառուցմամբ, 

մոտավոր մեթոդների և մոտավոր հաշվման հիմունքներով հանդերձ, 

համակարգչային հնարավորությունների լայն օգտագործմամբ։ 

Բարձրացված հարցադրումը արդիական է նաև այն իմաստով, որ 

եվրոպական ու ամերիկյան դպրոցական մաթեմատիկայի ծրագրերում 

կիրառական բնույթի խնդիրները ունեն լայն ներգրավվածություն, իսկ 

ռուսական իրականության մեջ, կարելի է ասել, այս ուղղությամբ 

ծավալվել են լուրջ գիտամեթոդական ուսումնասիրություններ, 

ֆակուլտատիվ դասընթացների կազմակերպում և, աստիճանաբար, 

մշակումների ներդրում դպրոցական մաթեմատիկայի ծրագրերում։ 

Կարևոր ենք համարում նաև մանկավարժական բնույթի 

համալսարանների ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետներում 

մաթեմատիկայի ուսումնական առարկաներից՝ մաթեմատիկայի 

դասավանդման մեթոդներ առարկայի ծրագրում նույնպես ներգրավել 

կիրառական բնույթի խնդիրների մաթեմատիկական  մոդելների 

կառուցման մոտեցումները, այդպիսի մոդելների լուծման մոտավոր 

մեթոդների ուսուցումը, համակարգչային հնարավորությունների 

օգտագործումը և խնդիրների թվային արդյունքների անալիզի 

իրականացումը։ Կարծում ենք, որ տարբեր կիրառական խնդիրներ 

կարելի է ներգրավել նաև մաթեմատիկայի համալսարանների 

ընդունելության քննությունների հարցաշարերում։ Այս ուղղությամբ էլ 

անհրաժեշտ է նախապես լուրջ ուսումնասիրություններ կատարել։  

Բազմաշերտ, տարիքային առանձնահատկություններին համապա-

տասխան հաշվարկային – կիրառական խնդիրների, ինչպես նաև նրանց 

մոդելավորման և հաշվարկային մեթոդների ներդրումը դպրոցական 

դասընթացներում սկզբնական շրջանում թեկուզ և ֆակուլտատիվ 

աշխատանքների միջոցով, կարծում ենք, անհրաժեշտ է իրականացնել 

մաթեմատիկայի հիմնական ծրագրերին համահունչ՝ սկսած տարրական 

դասարաններից մինչև ավագ դպրոց և նաև ընդունելության 

քննություններ։ 

Մոտավոր մեթոդների և հաշվարկային – կիրառական խնդիրների 

մոդելավորման մոտեցումների և հաշվարկային մեթոդների քննարկումը 

պայմանականորեն կարելի է բաժանել ուսուցման մի քանի փուլերի։  

I փուլ – տարրական դպրոց, հաշվարկային խնդիրներ և 

կիրառական խնդիրների (այս դեպքում, հիմնականում, կենցաղային 

բնույթի) ներգրավում, որոնք բացառապես հիմնված են լինելու 

տարիքային այս խմբին խիստ համապատասխան։ 
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II փուլ – 5-6-րդ դասարաններ, որտեղ առավել լուրջ հաշվարկային 

խնդիրներին, մոտավոր մեթոդներին, կիրառական, ինչու չէ, նաև 

ֆինանսական խնդիրներին կարելի է դարձնել խիստ ուշադրություն՝ 

կիրառելով նաև կոտորակային թվերի և գծային հավասարումների 

ապարատը։ 

III փուլ – 7-8-րդ դասարաններ, որտեղ առավել խորանում են ոչ 

միայն մաթեմատիկական, այլ նաև բնագիտական բնույթի առարկաների 

դասավանդման բովանդակությունները։ Այս փուլը  բուն մտավոր 

մեթոդների, հաշվողական-կիրառական, նաև միջառարկայական 

կապերի ապահովման առավել լուրջ և հիմնավոր շրջան է հանդիսանում 

իր բազմապիսի կիրառություններով։ Այս փուլում կարելի է նաև առավել 

խոր վերլուծել ֆինանսական և վիճակագրական բնույթի բազմաթիվ 

խնդիրներ։ 

IV փուլ- 9-րդ դասարան, որն ամփոփում է կրթության միջին փուլը 

և լուրջ կիրառությունների լայն շրջանակ է բացում համապատասխան 

հաշվարկային-կիրառական խնդիրների և մոտավոր մեթոդների 

օգտագործման համար։ 

V փուլ- ավագ դպրոց, որում, կարծում ենք, մեծ ասպարեզ է 

բացվում իրականացնելու մաթեմատիկական կիրառությունների 

ուղղությամբ առավել լուրջ և բացմաբնույթ խնդիրների 

ուսումնասիրման համար։ 

VI փուլ- ընդունելության քննություններ, որոնցում անհրաժեշտ է 

կիրառական – հաշվարկային խնդիրների ներգրավում։՚ 

Կարծում ենք, որ այս փուլերին համապատասխան՝ կիրառական-

հաշվարկային խնդիրների (ֆինանսական, բնագիտական և այլ 

ոլորտների), մոտավոր մեթոդների ներգրավումը և նյութի շարադրման 

խորացումը դպրոցական մաթեմատիկայի դասընթացներում 

հանդիսանում է կրթական ոլորտի արդի  հիմանական առաջնա-

հերթություններից մեկը։ 

Այս հիմնախնդիրների քննարկումը, նրանց բազմաշերտ 

վերլուծությունը, մեթոդների ընտրությունը և կիրառական մշակումները 

լուրջ ուշադրության անհրաժետություն ունեն։ Կարևորագույն խնդիր է 

հանդիսանում նաև այս ամենի  զուգակցումը համակարգչային և 

ծրագրավորման միջոցների և հնարների հետ, նրանց խորը 

տիրապետումը՝ անշուշտ դպրոցական տարիքային առանձնահատ-

կություններին համապատասխան։ 

 



479 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ И 

ПРИБЛЕЖЕННЫМ МЕТОДАМ РАСЧЕТА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 

МАТЕМАТИКИ 

Мутафян М. Н., Саркисян С. О.  

 

В век  развития науки и техники в условиях широких компьютерных  

возможностей появилась необходимость развивать навыки формирования 

способов построения моделей доступных прикладных математических 

задач, усвоение методов точного и приближенного их расчета. 

В работе обсуждаются задачи первостепенной важности решения 

прикладных задач и приближенных методов их решения  в соответствии с 

возрастными особенностями. Условно сделана попытка выделения и 

внедрения этапов составления этих задач и методов их решения в 

соответствии с их содержанием. 

Ключевые слова: прикладные задачи, приближенные методы, 

включение, школьная математика, программа, этапы, компьютерные 

средства.  

 

APPLICATION OF APPROXIMATE METODS AND APPLIED PROBLEMS 

IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS 

Mutafyan M. N., Sargsyan S. H.  

 

In the era of high technologies there rises a great need of developing easy 

and applied problems in mathematics. It’s necessary to use models of building 

such methods of exact and approximate approach to these problems and do 

approximate calculations. Such problems are discussed in this paper which 

make the discussion of the above mentioned things urgent and helps to apply 

them in school program. Conditionally we have tried to differentiate the 

insertion phases of these problems and methods due to their context.  

Keywords: applied problems, approximate methods, including, school 

mathematics, programs, phases, computer means. 
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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 373                                 ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՏԱՎՈՐ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 5-6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Սարգսյան Ս. Հ., Մութաֆյան Մ. Ն.  

 

Ժամանակակից գիտատեխնիկական զարգացումներին 

զուգընթաց՝ արդի կարևոր մեթոդական խնդիր է հանդիսանում 

երիտասարդի կիրառական հաշվարկային խնդիրների լուծման, 

մոտավորությունների, մոտավոր մեթոդների կիրառման 

հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումը՝  դպրոցական տարիքից 

սկսած:  Սկսած դպրոցական միջին տարիքից՝ անհրաժեշտություն է 

ներկայացնում   մոտավոր հաշվումների գաղափարի ներմուծումը՝ 

բնական թվերի, կոտորակային թվերի, այնուհետև տասնորդական 

կոտորակների, գումարման և հանման, բազմապատկման և բաժանման  

գործողություններին համապատասխան, գծային պարզ հավասա-

րումների, պարզագույն երկրաչափական խնդիրների ուսուցմանը 

զուգընթաց: Այս աշխատանքն ամբողջությամբ նվիրված է մոտավոր 

մեթոդների փուլային  ներմուծմանը դպրոցական դասընթացի 5-6-րդ 

դասարաններում՝ յուրաքանչյուր դեպքում առանձնացնելով  

հաշվարկային խնդիրներ և կիրառություններ: Մեր հիմնական 

նպատակն է  այս տարիքային փուլում  մոտավոր հաշվարկային 

խնդիրների կարևորության և կիրառությունների վրա առանձնակի 

ուշադրության սևեռումը, որն այնուհետև  հետևողական զարգացում է 

պահանջում տարիքային մյուս փուլերում (ավելի բարձր 

դասարաններում)  

Բանալի բառեր. հաշվարկային, մոտավոր, կիրառական խնդիրներ, 

բնական թիվ, կոտորակ, վտանգավոր սխալանք, կլորացում, գործնական 

աշխատանք, հավասարում: 
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Աշակերտի հաշվողական հմտությունների ձևավորումը խիստ 

անհրաժեշտ է նրան հետագա իրական կյանքին նախապատրաստելու 

համար։ Այս խնդիրն այնքան հին է, որքան մարդկությունը, միևնույն 

ժամանակ այն մնում է այնքան ակտուալ և ժամանակակից, որքան 

գիտության և տեխնիկայի միջոցների զարգացումը։ Հաշվողական 

մշակույթի ձևավորմանն անդրադարձել են բազմաթիվ հայտնի 

մեթոդիստներ, ինչպիսիք են Յու. Մ. Կալյագինը [3], Վ. Մ. Բրադիսը [2], 

Ն.Յա.Վիլենկինը [5], Ա. Դ. Ալեքսանդրովը [4] և այլք։ Ալեքսանդրովը 

մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակը որոշելիս [4] առանձնացրել է 2 

ուղղություն. «Առաջինն առարկայի գործնական կիրառումն է, այն 

գիտելիքների ու հմտությունների կիրառումը, որոնք մարդուն պետք 

կլինեն ողջ կյանքի ընթացքում: Երկրորդը՝ առարկայի տեղը 

հանրակրթության մեջ... Ակնհայտ է դպրոցական մաթեմատիկայի 

բաժինների մեծ մասի գործնական նշանակությունը. յուրաքանչյուր ոք 

պետք է կարողանա առանց դժվարության հաշվել և լուծել պարզագույն 

կիրառական խնդիրներ»։ 

Վիլենկինի կարծիքով «Գիտության և տեխնիկայի բոլոր ոլորտների 

մաթեմատիկականացումը, համակարգչային տեխնոլոգիաների արագ 

զարգացումը, համակարգիչների և միկրոպրոցեսորների ներդրումն 

արտադրության բոլոր ոլորտներում, տնտեսագիտության մեջ, 

կառավարման և նույնիսկ առօրյա կյանքում, անհրաժեշտություն է 

առաջացնում համակողմանիորեն կատարելագործել սովորողների 

մաթեմատիկական պատրաստվածությունը՝ մաթեմատիկայի 

դպրոցական կուրսը մերձեցնելով ներկայիս պահանջներին... 

Դպրոցականների՝ մաթեմատիկան կիրառելու ունակության 

զարգացման խնդիրը դառնում է հիմնական, աշխարհայացքային [5]»։  

Կիրառական խնդիրների և մոտավոր մեթոդների ուսուցումն 

առավել կայուն և լայնամասշտաբ ձևով սկսվում է տարիքային միջին 

դպրոցական փուլում, սակայն նախնական պատկերացում պետք է 

սերմանել նաև տարրական դպրոցում։ 

5-6-րդ դասարաններում դիտարկվող խնդիրները լինեն պրակտիկ-

կիրառական, թե տեքստային բնույթի, պետք է սերտ առնչություն 

ունենան իրական կյանքի հետ։ Թվային բազմությունների, 

թվաբանական գործողությունների, մաս և տոկոսի, կոտորակային 

թվերի, տասնորդական կոտորակների, պարզագույն հավասարումների  

դասավանդմանը զուգընթաց՝ խիստ կարևորություն է  ներկայացնում ոչ 

միայն կիրառությունների ապահովումը մաթեմատիկական 
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խնդիրներում, այլ նաև պրակտիկ, կյանքից վերցրած խնդիրների 

դիտարկումը, մոտավոր հաշվարկների կարողությունը, ստացված 

արդյունքերի վերլուծությունը, սխալանքի գնահատումը։ 

5-6-րդ դասարաններում կիրառական խնդիրների, մոտավոր 

մեթոդների կիրառումն անհրաժեշտ է իրականացնել դասավանդման 

ընդհանուր ծրագրին համապատասխան՝ ուսուցման փուլերին 

զուգընթաց․ 

Բնական թվերի ուսուցմանը զուգընթաց մոտավոր հաշվումների և 

կիրառական խնդիրների ներդրման մեթոդիկան: 

Բնական թվերի ուսուցման ժամանակ հաշվարկային կիրառական 

խնդիրների և մոտավոր հաշվումների բնույթը կարող է լինել կլորացում, 

թույլատրելի կլորացում, փոքր և մեծ կլորացում, կլորացում մինչև 

տասնավոր (հարյուրավոր և այլն) գաղափարների ձևավորումը։      

Օրինակ 1։ Հարցում է անցկացվել բնակչության ճշգրիտ քանակի 

որոշման համար, և գրանցված մարդկանց քանակը ստացվել է 64.372:  

հաշվի առնելով, որ այն կարող է լինել փոփոխական տարբեր օբյեկտիվ 

և սուբյեկտիվ պատճառներով, կարելի է ասել, որ քաղաքի 

բնակչությունը մոտ 64․000 է և նշել, որ կլորացումը կատարվել է միչև 

հազարյակի  ճշտությամբ։ 

Բնական թվերի  գումարման և հանման գործողությունների հետ 

կապված մոտավոր մեթոդների և կիրառական խնդիրների ներդրման 

մեթոդիկան։ Բավականին պարզ և կենցաղային խնդիրների միջոցով 

կարելի է արագ բերել աշակերտներին կիրառական ոլորտ: Այս փուլում 

կարևոր է նաև, որ երեխաներին հանձնարարվի կազմել իրենց սեփական 

հաշվարկային խնդիրները:   

Օրինակ 2: Աննայի անձնական օգտագործման ձայնապնակն ունի 

60 մբ հիշողություն, և նա ուզում է հավաքել երգերի հավաքածու, 

որոնցից մեկն զբաղեցնում է 5,2 մբ. ծավալ, երեքը՝   5 մբ ծավալ, մյուս 

երեքը՝ 5,3 մբ ծավալ, և հինգը՝ 5,4 մբ ծավալ։ Արդյո՞ք Աննան կարող է այդ 

ձայնապնակի վրա հավաքել ուզած երգերի հավաքածուն։ 

Լուծում: Քանի  որ 1+3+3+5=12  երգեր ունեն 5 կամ ավելի մբ ծավալ,  

մոտավոր հաշվարկներով պարզ է, որ 12·5=60, հետևաբար Աննան ոչ 

բոլոր երգերը կկարողանա հավաքել այդ ձայնապնակի վրա։ 

Բնական թվերի բազմապատկման և բաժանման 

գործողությունների հետ կապված մոտավոր մեթոդների և կիրառական 

խնդիրների ներդրման մեթոդիկան։ Բնական թվերի բազմապատկման և 

բաժանման գործողությունների հետ կապված մոտավոր կիրառական 
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խնդիրների դիտարկումն ունի տարիքային խմբին համապատասխան 

կարևոր նշանակություն։ 

Այս փուլում արդեն կարելի է հետևողականորեն զարգացնել 

պրակտիկ-կիրառական խնդիրների մոդելավորման, մոտավոր 

հաշվումների, կլորացման հմտությունները,  զարգացնել սխալանքի 

գնահատման կարողությունները, թե արդյո՞ք այդ սխալանքը 

թույլատրելի է տվյալ պրակտիկ խնդրի շրջանակներում (անվտանգ 

սխալանք), թե՞ ոչ(վտանգավոր սխալանք)։ Պրակտիկ, կյանքից բերված 

բազմաթիվ կենցաղային խնդիրների միջոցով, առավել մատչելի կերպով, 

ձևավերվում է սխալանքի գնահատման անհրաժեշտ հիմքերը։  

Օրինակ 3։ Օրվա ընթացքում քանի՞  զարկ է անում մարդու սիրտը, 

եթե մեկ րոպեում կատարում է  մոտավորապես 70 զարկ։ 

Լուծում: Նախ 24·60=1440ր և  1 րոպեում 70 զարկի դեպքում՝ 

70·1440=100800: 

Ապա պետք է դիտարկել 70-ին մոտ տարբեր արժեքներ․ 

68·1440=97920  

72·1440=103600: 

Պատասխանի արժեքը կախված է առաջին արտադրիչից, 

հետևաբար շատ կոպիտ գնահատելով՝ կարող ենք ասել մոտ 100000 

զարկ օրվա ընթացքում։ 

Պարզ երկրաչափական խնդիրների, չափողական պրակտիկ 

խնդիրների միջոցով կիրառական խնդիրների և մոտավոր 

գնահատականների հմտությունների ձևավորումը։ 

Չափողական պրակտիկ խնդիրները (գործնական աշխատանքների 

կազմակերպումը) խիստ նպաստում են այս գործընթացին։ 

Երկրաչափական խնդիրներում հաշվարկային մեթոդների (ճշգրիտ և 

մոտավոր) կիրառումը, սխալանքի գնահատականներ տալը 

(թույլատրելի և ոչ թույլատրելի) տարիքային այս փուլում լուրջ կապ են 

ապահովում իրական կյանքի և մաթեմատիկան հմտությունների 

ընկալման գործում։ 

Այս տարիքային փուլից սկսած՝ հաշվողական-կիրառական 

խնդիրները ունենում են մաթեմատիկական գիտելիքների գրագետ 

ձևավորման և կիրառման նշանակություն։ 

Այս փուլում կարևոր է չափումներ կատարելու հմտությունների և 

կարողությունների ձևավորումը՝ հատվածի երկարություն, անկյան 

մեծություն, պարագիծ, մակերես։ Նրանց չափման համապատասխան 

գործիքների հետ ծանոթացումը, չափման սխալանքի գնահատումը։ Այս 
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բնագավառում առավել կարևոր է աշակերտին սովորեցնել, թե ինչպես 

են տարբերվում իդեալական երկրաչափության խնդիրները  պրակտիկ 

երկրաչափության խնդիրներից, որ վերջիններիս լուծման ընթացքում 

անպայման անհրաժեշտ է գնահատել սխալանքը և նրա սահմանները։  

Այս փուլում կարելի է աշակերտներին հանձնարարել այնպիսի 

կիրառական խնդիրների լուծում, որտեղ բաց են թողնված անհրաժեշտ 

տվյալները, և աշակերտը պետք է ինքնուրույն կարողանա լրացնել 

բացակայող տվյալները և լուծել խնդիրը (կատարի անհրաժեշտ 

չափումներ, եթե խնդիրը երկրաչափական է, հավաքի տվյալներ, եթե 

վիճակագրական է և այլն)։ Տվյալների ներմուծման պրոցեսում նա 

կբախվի մոտավորությունների, կլորացումների, սխալանքի 

գնահատման խնդիրներին և օգտագործելով ստացած գիտելիքները՝ 

կկարողանա լուծել այդ խնդիրները և, ամենակարևորը, նա կզգա այդ 

գիտելիքների անհրաժեշտությունը և կհասկանա նրանց 

կարևորությունը։  

Օրինակ 4։ Չափել դպրոցի միջանցքի երկարությունը և լայնութ-

յունը։ Հաշվի առնելով, որ 1 հախճասալիկն ունի 30 սմ կողմով 

քառակուսու տեսք, պարզել, թե քանի ՞ հախճասալիկ անհրաժեշտ կլինի 

միջանցքը սալիկապատելու համար։ 

Այս տիպի բազմաթիվ տարաբնույթ խնդիրների դիտարկումը 

պարզապես անհրաժեշտություն է այս փուլում իրականացնելը: Այս 

բնույթի խնդիրները նպաստում են նաև  երկրաչափության ապագա 

դասընթացի նկատմամբ հետաքրքրությունների  ձևավորմանը:  

Սովորական և տասնորդական կոտորակային թվերի   ուսուցմանը 

զուգընթաց մոտավոր հաշվումների և կիրառական խնդիրների 

ներդրման մեթոդիկան: 

Սովորական և տասնորդական կոտորակային թվերի ներմուծմանը 

համապատասխան մոտավոր մեթոդների և կիրառական պրակտիկ 

խնդիրների դիտարկումն այս տարիքային փուլում անհրաժեշտ է 

իրականացնել առավել զգուշորեն։ Այս խնդիրների դիտարկումն այս 

փուլում առավել ծառայում է ոչ թե կիրառական կոնկրետ խնդրի 

լուծման հմտությունների ձևավորմանը, այլ պրակտիկ այդ 

հմտությունների կիրառմանը՝ կոտորակային թվերի, նրանց նկատմամբ 

գործողությունների ուսուցումն առավել մատչելի կերպով իրակացնելու 

համար։ Նախ այս խնդիրների քնննարկումը, անխզելի կիրառումը, 

մշտապես հիմնավորում է այդ թվերի, նրանց նկատմամբ 

գործողությունների ուսուցման անհրաժեշտությունը և կարևորությունը։ 
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Օրինակ 5։ Արմենը պետք է գնի 200 գրամ սուրճ և 100 գրամ  

շաքարավազ։ Սուրճի 1 կգ-ն արժե 3000 դրամ, իսկ շաքարավազի 1 կգ-ն 

արժե 400 դրամ։ Վաճառողը փորձում է կատարել Արմենի պահանջը, 

սակայն այնքան էլ ճշգրիտ չի կարողանում լցնել անհրաժեշտ 

քանակությունը և կշռում է 202 գ սուրճ և 99 գրամ շաքարավազ։ Որքա ՞ն 

պետք է վճարի Արմենը գնումների համար։ Հաշվի առնել, որ պետք է 

վճարի դրամով։  

Մաս և տոկոս թեմաների դասավանդմանը զուգահեռ մոտավոր 

հաշվումների և կիրառական խնդիրների ներդրման մեթոդիկան: 

Մաս և տոկոս թեմաների դասավանդմանը զուգահեռ մոտավոր 

հաշվարկային խնդիրների դիտարկումն ունի խիստ անհրաժեշտ 

կիրառական բնույթ։ Այն կարող է ունենալ առավելապես ֆինանսական 

ձևակերպում՝ ներմուծված ֆինանսական բաղադրիչին 

համապատասխան: 

Խանութում 21 % զեղչի դեպքում որքա՞ն պետք է վճարել 2550 դրամ 

արժողությամբ ապրանքի համար։  

Օրինակ 6։ Այստեղ կարելի է դիտարկել օրինակ 4-ը՝ դիտարկելով 

լրացուցիչ պայման, որ սալիկապատման ժամանակ հնարավոր է 5 %- ի 

չափ կորուստ։ 

 Պարզագույն հավասարումների ուսուցումը և կիրառական 

պրակտիկ մոտավոր հաշվարկների հմտությունների ձևավորումը 

թեմայի շրջանակում։ 

Պարզագույն հավասարումների ուսուցումը և կիրառական 

պրակտիկ մոտավոր հաշվարկների հմտությունների ձևավորումը 

կարևոր նշանակություն ունեն հավասարումների, նրանց լուծումների 

(ճշգրիտ և մոտավոր), ստացված արդյունքների վերլուծության 

մշակույթը ձևավորելու գործում։ 6-րդ դասարանում աշակերտները 

ծանոթանում են դիագրամների կամ աղյուսակների տեսքով տվյալների 

ներկայացման հետ։ Հիմք է դրվում վիճակագրական տվյալները 

տեսանելի ներկայացնելուն։ Եթե, օրինակ, դիագրամի հետ 

միաժամանակ կարողանանք բանաձև տալ երեխային՝ պարզագույն 

հավասարման տեսքով, և պահանջենք հասկանալ, թե ի՞նչ իմաստ ունի 

անհայտ անդամը, ապա կկարողանանք այլ տեսանկյունից ներկայացնել 

հավասարումների լուծման անհրաժեշտությունը։ 

Օրինակ 7։ Ստեփանը փորձում է բացել իր սեփական բիզնեսը: Նա 

որոշել է արտադրել  յուրօրինակ լամպեր և կատարում է բիզնես 

պլանավորում:  Նախնական ծախսերը կազմում են  մոտ 1000$, ապա 
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հաշվարկեց միավոր լամպի ինքնարժեքը(նրա համար պահանջվող 

նյութերի ծախսը)՝ 8$: Ապա կազմեց հետևյալ հավասարումը. 

: Առաջադրել հետևյալ հարցերը. 

1. Ի՞նչ է նշանակում այս հավասարման  
մեջ 13 թիվը: 
2. Ի՞նչ է նշանակում փոփոխականը: 
3. Հավասարումը լուծելով՝ ի՞նչ կգտնենք: 
4. Ի՞նչ է պատկերված գծապատկերում… 
Եզրակացություն։ Այսպիսով, կիրառական պրակտիկ խնդիրների 

մոտավոր հաշվումների հմտությունների ձևավորման որպես 

նախնական փուլ համարվում են դպրոցական դասընթացի 5-6-րդ 

դասարանները։ Այս փուլում առավել կարևոր է կյանքից, կենցաղից, մի 

փոքր տնտեսագիտական և այլ խնդիրների քննարկումը, նրանց ճշգրիտ 

մաթեմատիկական և մոտավոր հաշվարկների իրականացումը, 

սխալանքի թույլատրելի սահմանների գնահատումը։ Հաշվարկային այս 

կուլտուրայի ձևավորումը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի 

դպրոցական հետագա փուլերում մաթեմատիկայի կիրառությունների, 

միջառարկայական կապերի, պրակտիկ խնդիրների լուծման մշակույթի 

զարգացման համար։ Այս փուլում կիրառական խնդիրներն առավել 

բազմազան և կենցաղային բնույթ են կրում և ոչ միայն 

մաթեմատիկական գիտելիքների վրա են բևեռացնում աշակերտների 

ուշադրությունը, այլև կոնկրետ կիրառական հմտություններ են 

ապահովում և նպաստում են աշխարհայացքի ու կիրառական 

հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը։ Հաշվարկային 

կիրառական խնդիրների դիտարկումը 5-6-րդ դասարանների 

դպրոցական դասընթացում կարելի է նաև իրականացնել ֆակուլտատիվ 

ձեռնարկի օգնությամբ, որի օգտագործումը կնպաստի կիրառական, 

պրակտիկ խնդիրների առավել լայն դասի ուսուցմանը և գործնական 

հսկայական փորձի ձևավորմանը։  

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ МЕТОДОВ В 5-6 

КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

Саркисян С. О., Мутафян М. Н.  

 

Параллельно с развитием современной науки и техники 

первоочередной методологической задачей еще со школы считается 

1

000 
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формирование и развитие навыков применения методов решения 

прикладных вычислительных задач, приближенных вычислений. 

Начиная со среднего школьного возраста появляется необходимость 

внедрения идеи приближенного расчета  параллельно с натуральными, 

дробными, десятичными дробными числами, прибавлением и 

вычитанием, умножением и делением, простыми линейными 

равенствами, изучением простейших геометрических задач. 

Настоящая  работа полностью посвящена  методу поэтапного 

внедрения приближенного расчета в учебном процессе в 5-6 классах, 

соответственно, для каждого случая, разрабатываются отдельные 

вычислительные задачи. Наша главная цель в этой возрастной группе - 

обращение особого внимания на вычислительные прикладные задачи, 

которые требуют дальнейшего развития в других возрастных группах (в 

старших классах обучения в школе).  

Ключевые слова:  вычислительный, приближенный, прикладные 

задачи, натуральные числа, дробь, опасная погрешность, округление, 

практическая работа, уравнение.  

 

FORMING SKILLS OF USING RATED APPLIED PROBLEMS AND 

APPROXIMATE METODS IN 5TH-6TH GRADE AT SCHOOL 

Sargsyan S. H., Mutafyan M. N.  

 

Parallel to the development of modern science and technologies there is 

a significant methodological problem of forming the solution of calculating 

problems, approximation, approximate methods since school age. It’s because 

of the fact that during this period students have to do approximate calculations 

side by side by doing actions with natural numbers, by adding, subtracting, 

multiplying and dividing as well as dealing with fractions and simple linear 

equations. This work is completely devoted to the various insertion phases of 

applied problems and approximate calculating methods in the 5-6 grades of 

middle school. The main goal of the work is to draw special attention to the 

solution of problems by approximate calculation which will be of great use 

during the next phases of brain development. 

Keywords: calculating, approximate, applied problems, natural, fraction, 

dangerous error, rounding, practical work, equation.  
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 519:37                              ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ԷԼԻՊՏԱԿԱՆ ՏԻՊԻ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ  

ՎԵՐՋԱՎՈՐ  ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՈՎ՝ ԸՍՏ ՊԱՐԶ 

ԻՏԵՐԱՑԻԱՅԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՅԻ։ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

MATHEMATICA ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ 

Մելքոնյան Գ. Մ., Սարգսյան Ա. Հ. 

 

Աշխատանքում ներկայացվում են ցանցերի մեթոդի կիրառմամբ 

էլիպտական տիպի եզրային խնդիրների համար ստացված 

տարբերական սխեմաների լուծման պարզ իտերացիայի մեթոդը։ 

Կազմվում են սխեմատիկ գծագրեր, որոնք նկարագրում են այս մեթոդը և 

պարզաբանում դրա յուրահատկությունները։ Դիտարկվում է 

էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ հավասարման հանգեցվող կոնկրետ 

խնդիր։ Կազմվում է հաշվարկային ծրագիր՝ ըստ պարզ իտերացիայի 

մեթոդին համապատասխան տարբերական սխեմայի, և կատարվում 

ուսումնասիրություն պրակտիկ զուգամիտության տեսանկյունից։ 

Բանալի բառեր. վերջավոր տարբերությունների մեթոդ, ցանցերի 

մեթոդ, էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ հավասարում, տարբերական 

սխեմա, պարզ իտերացիայի մեթոդ։ 

 

1. Ներածություն։ Էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումները մեծ կիրառություն ունեն և կիրառվում են կայուն 

դաշտերի նկարագրման նպատակով [1-3]: Վերջավոր 

տարբերությունների (ցանցերի) մեթոդը ներկայումս դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծման ադյունավետ և լայն կիրառություն ունեցող 

մեթոդներից է [3-7]: Այն հատկապես տարածում է ստացել վերջին 

ժամանակաշրջանում՝ պայմանավորված համակարգչային ծրագրերի 

զարգացմամբ [3,8]: Այժմ համակարգչային մաթեմատիկայի 

համակարգում որպես համաշխարհային առաջատար է դիտարկվում 

Mathematica-ն, որը կիրառվում է նաև որպես բարձրակարգ 

ծրագրավորման միջավայր [9-18]: 

2 0 1 9   № 2  
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[17] աշխատանքում դիտարկվում են ցանցերի մեթոդի կիրառմամբ 

էլիպտական տիպի եզրային խնդիների համար ստացված տարբերական 

սխեմաների լուծման Յակոբիի և Զեյդելի մոտեցումները: [18] 

աշխատանքում ներկայացվում են հիպերբոլական   տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումների վերջավոր տարբերությունների մեթոդով լուծման 

մոտեցումները ըստ բացահայտ տարբերական սխեմայի: 

Սույն աշխատանքում դիտարկվում է էլիպտական տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարումների՝ ըստ պարզ իտերացիայի 

տարբերական սխեմայի լուծման մեթոդը [3]։ Մեթոդական նոր 

մոտեցմամբ է մեկնաբանվում ըստ պարզ իտերացիայի տարբերական 

սխեմայի ցանցերի մեթոդով էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծման գործընթացը, ներկայացվում են 

համապատասխան սխեմատիկ պարզաբանող գծագրեր։ Այդպիսի 

մոտեցում ցուցաբերված է նաև [17] և [18] աշխատանքներում: 

Այնուհետև դիտարկվում է էլեկտրամագնիսական դաշտի 

ստացիոնար ալիքային գործընթացի բնութագրման Հելմհոլցի 

հավասարումը [1, 2]։ Խնդիրը նախ լուծվում է Mathematica միջավայրի 

ստանդարտ միջոցների կիրառմամբ: Այնուհետև խնդրի լուծումն 

իրականացվում է ցանցերի մեթոդի կիրառմամբ, ներկայացվում են 

կազմված տարբերական սխեմաները և հաշվարկային ծրագրերը 

Mathematica միջավայրում՝ ըստ պարզ իտերացիայի մեթոդի։ Ինչպես 

նաև կատարվում է ուսումնասիրություն պրակտիկ զուգամիտության 

տեսանկյունից և հիմնավորվում ցանցերի մեթոդի բարձր 

արդյունավետությունն էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծման ժամանակ։     

2. Էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների համար 

ստացված տարբերական սխեմաների լուծման պարզ իտերացիայի 

մեթոդը։ Դիցուք ունենք հավասարումների հետևյալ համակարգը [2, 3]՝ 

 
 

կամ , որտեղ 
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Ենթադրենք, որ հավասարումների (1) համակարգում անկյունային 

գործակիցները զրոյից տարբեր են, այսինքն՝ : (1) 

հավասարումների համակարգի առաջին, երկրորդ, …, n-րդ 

հավասարումներից համապատասխանաբար կստանանք՝ 

 
կամ , որտեղ 

 
Այնուհետև անհրաժեշտ է ընտրել հավասարումների համակարգի 

լուծման որոշակի նախնական  մոտարկում և օգտագործելով 

ստացված հավասարումները՝ հաջորդաբար գտնել և այլն։ 

Վերևում նկարագրված գործընթացն իտերացիոն գործընթաց է, որի 

ավարտի պայման հանդիսանում է նշված ճշտության ստացումը կամ 

գործընթացի ընդհատումը։ Գործընթացն ընդհատվում է, երբ 

իտերացիաների քանակը գերազանցում է տրված թույլատրելի քանակը, 

այս դեպքում համակարգը չի զուգամիտում կամ իտերացիաների տրված 

քանակը չի բավարարում նշված ճշտության ստացման համար։ 

Իտերացիոն գործընթացն արտահայտող համակարգը հետևյալն է՝ 

 
կամ 

, 
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որտեղ փակագծերում տրված վերին ինդեքսը ներկայացնում է 

իտերացիայի համարը։ 

Այժմ անդրադառնանք էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումների համար ստացված տարբերական սխեմայի լուծմանը 

պարզ իտերացիայի մեթոդով։ 

Դիտարկենք էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների 

համար ստացվող ընդհանուր տարբերական սխեմա, ընդ որում եզրային 

կետերի համար դիտարկենք Դիրիխլեի եզրային խնդիրը (Նեյմանի 

եզրային խնդրի դեպքում դատողությունները կատարվում են 

համանման կերպով)։  

Համաձայն պարզ իտերացիայի մեթոդի՝ (1) համակարգի  

տեսքը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝ 

 
,
 

որտեղ ն ընթացիկ մոտարկումն է, ը՝ հաջորդ,  

ֆիքսված թիվ է, որը կոչվում է իտերացայի պարամետր։ Յուրաքանչյուր 

հաջորդ մոտարկում կորոշվի ըստ հետևյալ բանաձևի՝ 

, 

որտեղ ն կոչվում է րդ մոտարկման սխալանք։ 
Ընդհանրացնելով կարող ենք նշել, որ հավասարումների (1) 

համակարգի լուծումը պարզ իտերացիայի մեթոդով կարելի է 

ներկայացնել հետևյալ կերպ՝ 

 
Այսպիսով՝ տրված հավասարումների համակարգի լուծումը պարզ 

իտերացիայի մեթոդով գտնելու համար նախ անհրաժեշտ է 

 բանաձևի օգնությամբ հաշվել սխալանքը ընթացիկ 

րդ քայլում, այնուհետև հերթական րդ քայլում               

 բանաձևի օգնությամբ որոշել ցանցի 

հանգույցներում ֆունկցիայի արժեքները։ Իտերացիայի  պարամետրը 

որոշվում է  պայմանից։ Վերջինիս մեծագույն արժեքի դեպքում 

վերը նշված հաշվարկային բանաձևը համընկնում է Յակոբիի մեթոդի 

բանաձևի հետ, իսկ ստացված արդյունքները՝ Յակոբիի մեթոդով 

ստացված արդյունքների հետ։ 
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Էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների համար 

տարբերական սխեման ունի հետևյալ տեսքը՝ 
 

 
 

որտեղ ն զրոյից տարբեր հաստատուն է, ը և ն տրված 

ֆունկցիաներ են, ցանցի ներքին հանգույցները նշանակված են  

ինդեքսներով, իսկ եզրային հանգույցները՝ )։  
 

Պարզ իտերացիայի մեթոդի կիրառման դեպքում  տարբերական 

սխեմայի լուծումը կունենա հետևյալ տեսքը՝ 
 

 
 

 Այժմ պարզ իտերացիայի մեթոդի էությունը պարզաբանենք ու 

ներկայացնենք սխեմատիկորեն (նկ. 1)։ Այն արտացոլում է ցանցի 

հանգույցներում  ֆունկցիայի հաշվման գործընթացը։ Ցանցի 

ներքին կետերը համարակալված են ըստ հաշվման հաջոր-

դականության։ 

Գծագրում կանաչ գույնով ներկված հանգույցները համապա-

տասխանում են դիֆերենցիալ հավասարման եզրային պայմաններին, 

իսկ կարմիր գույնով պատկերված են այն հանգույցները, որտեղ հայտնի 

են ֆունկցիայի արժեքները ըստ նախորդ իտերացիայի։ 

Այս մեթոդի կիրառման դեպքում նախ ցանցի բոլոր հանգույցներում 

ֆունկցիան ստանում է զրո արժեք, այնուհետև ցանցի եզրային 

հանգույցներում ստանում է եզրայի պայմանին համապատասխան 

արժեքներ, իսկ հետո սկսվում է իտերացիոն հաշվարկը ցանցի առաջին 

ներքին հանգույցից և շարունակվում է մինչև ցանցի վերջին ներքին 

հանգույցը։  
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u 0,0 u 1,0 u 2,0 u 3,0 u 4,0 u 5,0

u 0,1
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u 0,3

u 0,4

u 0,5

u 1,1 u 2,1 u 3,1 u 4,1

u 1,2 u 2,2 u 3,2 u 4,2

u 1,3 u 2,3 u 3,3 u 4,3

u 1,4 u 2,4 u 3,4 u 4,4

u 1,5 u 2,5 u 3,5 u 4,5 u 5,5

u 5,1

u 5,2

u 5,3

u 5,4

I II III IV

V VI VII VIII

IX X XI XII

XIII XIV XV XVI

X

Y

 
Նկ. 1 

Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ. ցանցի յուրաքանչյուր 

հանգույցում նախ հաշվվում է րդ քայլում թույլ տված  սխալանքը, 

ընդ որում՝ ցանցի ներքին  հանգույցներից յուրաքանչյուրում 

սխալանքը որոշվում է այդ նույն քայլում ֆունկցիայի 

 և   արժեքների միջոցով, այնուհետև 

 բանաձևի միջոցով հաշվվում է րդ քայլում 

տվյալ հանգույցում ֆունկցիայի մոտավոր արժեքը։ Պատկերենք ցանցի 

մի քանի հանգույցներում սխալանքի որոշման ձևանմուշները՝ 

u 1,0

u 0,1
u 1,1 u 2,1

u 1,2

X

Y

r 1,1

 u 2,0

u 3,1

u 2,2

u 1,1 u 2,1

X

Y

r 1,1

 
Նկ.2 Նկ.3 
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Նկ․ 2-ում և նկ․ 3-ում պատկերված են  և  սխալանքների 

հաշվման ձևանմուշները, որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված է ընթացիկ 

հանգույցից և իր չորս հարևան հանգույցներից։ 

Իտերացիայի ընթացիկ քայլում  սխալանքը որոշելու համար 

կիրառվում են իտերացիայի նախորդ քայլից ցանցի հինգ 

համապատասխան հանգույցներում ֆունկցիայի համար ստացված 

արժեքները։ Մասնավորաբար, իտերացիայի տվյալ քայլում  

սխալանքը հաշվելու համար կիրառվում են եզրային պայմաններից 

հայտնի ի և ի արժեքները և իտերացիայի նախորդ քայլից 

հայտնի ի, ի և ի արժեքները։ Ցանցի ներքին բոլոր 

հանգույցներում սխալանքի արժեքները հաշվելուց հետո 

 բանաձևի միջոցով հաշվվում են ֆունկցիայի 

արժեքները ցանցի հանգույցներում իտերացիայի ընթացիկ քայլում։ 

3․ Հելմհոլցի հավասարումը էլեկտրամագնիսական դաշտի 

ստացիոնար ալիքային գործընթացի համար։ Խնդրի լուծումը ցանցերի 

մեթոդով։ Դիտարկենք Հելմհոլցի հավասարումը և վերջինիս համար 

լուծենք Դիրիխլեի խնդիրը [3]։ Հելմհոլցի հավասարումը ընդհանուր 

դեպքում Լապլասի օպերատորի միջոցով կարելի է ներկայացնել 

հետևյալ կերպ՝ 

                                       , 

որտեղ ը էլեկտրամագնիսական դաշտի լիցքավորման 

խտությունը նկարագրող ֆունկցիան է։ 

Դիցուք հարթության վրա տրված է Հելմհոլցի հավասարումը, որի 

համար էլեկտրամագնիսական ալիքի տարածման հաստատունը 

հավասար է ի, իսկ : Այսպես անհրաժեշտ է լուծել  

                                       
էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումը 

 
եզրային պայմանների դեպքում: 

 Խնդրի լուծումը Mathematica միջավայրի ստանդարտ միջոցների 

կիրառմամբ 

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի և դիֆերենցիալ հավասարումների, 

ինչպես նաև դրանց համակարգերի թվային լուծման համար Mathematica 

միջավայրում նախատեսված է NDSolve օպերատորը։  

Այդ օպերատորի կիրառմամբ լուծենք վերը նշված խնդիրը` 
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{{u  InterpolatingFunction[

Domain: 0. , 4. , 0. , 4.

Output: scalar
]}} 

Այնուհետև արդյունքները գրաֆիկորեն վիզուալացնենք․ 

 
 Արդյունքում կստանանք նկ. 4-ում պատկերված մակերևույթը՝ 

 
Նկ. 4 

 Խնդրի լուծումը վերջավոր տարբերությունների մեթոդով: 

 ուղղանկյուն տիրույթում դիտարկենք  քայլով 

հավասարաչափ ցանց։ Հաշվի առնելով առաջադրված եզրային 

պայմանները՝  հավասարման տարբերական սխեման կունենա 

հետևյալ տեսքը՝ 

                    
որի լուծումը կարելի է գտնել ինչպես ճշգրիտ, այնպես էլ թվային 

(մասնավորապես իտերացոն) մեթոդներով: Դիտարկենք իտերացիոն 

մեթոդներից պարզ իտերացիայի մեթոդը։ 

Պարզ իտերացիայի մեթոդի կիրառման դեպքում  տարբերական 

սխեման կբերվի հետևյալ տեսքի` 
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Mathematica միջավայրում պարզ իտերացիայի մեթոդով 

առաջադրված խնդրի լուծումն իրացնող ծրագիրը հետևյալն է` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ծրագրի առաջին տողն ապահովում է մուտքային տվյալները, 

այնուհետև սկսվում է հաշվարկային գործընթացը, նախավերջին տողի 

միջոցով արտածվում է հաշվարկային պրոցեսում իտերացիաների 

քանակը և ստացված լուծման սխալանքը, իսկ վերջին տողը թույլ է 

տալիս ստացված արդյունքները գրաֆիկորեն վիզուալացնել։ 

Արդյունքում արտածվում է  ֆունկցիային համապատասխան 

մակերևույթը (նկ. 5)։ 
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Նկ. 5 

Նկ․ 6-ում միևնույն կոորդինատական համակարգում պատկերված 

են տրված եզրային խնդրի համար Mathematica  փաթեթի ստանդարտ 

միջոցների օգնությամբ ստացված մակերևույթի և ցանցի բաժանման 

քայլերի տարբեր արժեքների դեպքում պարզ իտերացիայի մեթոդով 

ստացված  ֆունկցիայի համապատասխան մակերևույթների 

քառորդ մասերը՝ ստացված լուծման զուգամիտությունն առավել 

տեսանելի դարձնելու համար։ Mathematica փաթեթի ստանդարտ 

միջոցների օգնությամբ ստացված մակերևույթը պատկերված է կանաչ 

գույնով, իսկ ցանցի բաժանման քայլի 17, 21, 24 արժեքների դեպքում 

պարզ իտերացիայի մեթոդով ստացված մակերևույթները՝ համապա-

տասխանաբար դեղին, կապույտ և կարմիր գույներով։ 
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Նկ. 6 

 

Արտածենք ցանցի բաժանման քայլերի տարբեր արժեքների 

դեպքում  ֆունկցիայի համապատասխան կորերի գրաֆիկները  

կոորդինատից կախված, երբ ը որոշակի արժեք է ընդունել։ 
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Նկ․7-ում Mathematica փաթեթի ստանդարտ միջոցների 

կիրառմամբ ստացված լուծման հատույթը պատկերված է կարմիր 

գույնով, իսկ մոխրագույնի տարբեր երանգներով պատկերված են ցանցի 

բաժանման քայլերի տարբեր արժեքների դեպքում պարզ իտերացիայի 

մեթոդով ստացված  ֆունկցիայի համապատասխան կորերի 

գրաֆիկները  կոորդինատից կախված և   կոորդինատի  արժեքի 

դեպքում։ 

 

1 2 3 4
y

1

2

3

4

5

6

u x0,y

 
Նկ. 7 

 

Այսպիսով՝ պարզ իտերացիայի մեթոդի կիրառմամբ ստացանք  

տարբերական սխեմայի մոտավոր լուծումը  ճշտությամբ, որը 



502 

 

համապատասխանում է 248 իտերացիոն քայլերի։ Իսկ տիրույթի 

բաժանման քայլերի քանակի  արժեքից սկսած՝ խնդրի համար 

պարզ իտերացիայի մեթոդով ստացված լուծումները գրեթե համընկնում 

են։ Ընդ որում՝  և  արժեքների դեպքում ստացված 

լուծումների տարբերության մոդուլը հավասար է -ի։ 

4. Եզրակացություն։ Աշխատանքում դիտարկվում են էլիպտական 

տիպի դիֆերենցիալ հավասարաումների լուծման վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդը՝ ըստ պարզ իտերացիային 

համապատասխան տարբերական սխեմաների: Կազմված է այդ մեթոդը 

պարզաբանող և վիզուալ նկարագրող սխեմա, ինչը շատ օգտակար է 

ուսումնառողների համար։ Ստացվել են հաշվարկային ծրագրեր, որոնք 

ոչ միայն ապահովում են նշված մեթոդով խնդիրների լուծման 

հաշվարկային գործընթացը՝ ապահովելով ուզած ճշտություն, այլև թույլ 

են տալիս արդյունքների գրաֆիկական պատկերում, ինչն արժեքավոր է 

և՛ թվային մեթոդների, և՛ մանկավարժական մեթոդական տեսանկյունից։ 

Ստացված հաշվարկային ծրագրերը բավական ընդհանրական են և թույլ 

են տալիս եզրային այլ խնդիրների լուծումների իրականացում՝ միայն 

մուտքային տվյալների փոփոխությամբ։ 

Աշխատանքն անխոս մեթոդական կարևոր արժեք ունի, կարող է 

կիրառվել բուհական ուսումնական գործընթացում և ծառայել գիտական 

ուսումնասիրություններ կատարող գիտական աշխատողների համար։ 

 

РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО 

ТИПА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В СРЕДЕ MATHEMATICA 

Мелконян Г. М., Саргсян А. А. 

 

В данной статье представлен простой итерационный метод решения 

разностных схем, полученных решением дифференциальных уравнений с 

использованием метода конечных разностей. Составлены схематические 

чертежи, которые описывают этот метод и проясняют его особенности. 

Рассматривается конкретная задача, которая приводится к 

дифференциальному уравнению эллиптического типа. Составлена 

вычислительная программа для разностной схемы, соответствующая 

методу простой итерации, проведено исследование с точки зрения 

практической сходимости. 
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Ключевые слова: метод конечных разностей, метод сеток, 

дифференциальные уравнения эллиптического типа, разностная схема, 

метод простой итерации.     

 

SOLUTION OF THE ELLIPTIC TYPE DIFFERENTIAL EQUATIONS BY THE 

FINITE-DIFFERENCE METHOD IN ACCORDANCE WITH THE SIMPLE 

ITERATION DIFFERENCE SCHEME. CALCULATION PROGRAMS IN 

MATHEMATICA AREA 

Melqonyan G. M., Sargsyan A. H. 

 

In this paper the simple iterative approach for solving different schemes 

are presented, which obtained by the solving differential equations using the 

finite-difference method. The schematic drawings are compiled that describe 

this method and clarify its features. The specific problem is considered, which 

leads to eliptic type differential equation. Computed programs for the 

difference schems in accordance to the simple iterative method are compiled, 

and the practical convergence is studied. 

Keywords: finite difference method, grid method, differential equations 

of elyptic type, difference scheme, simple iteration method. 
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Էջ 128-136։ 

16. Սարգսյան Ա. Հ., Հարությունյան Կ. Ա. Աստիճանային շարքերի 

կիրառումը մոտավոր հաշվումներում։ Հաշվարկային ծրագիրը 

Mathematica միջավայրում: ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդես: 

2017:  N1: Պրակ Բ: Էջ 123-136։ 

http://gspi.am/media/journal/2015n1a/2015n1a.htm
http://gspi.am/media/journal/2015n1a/2015n1a.htm
http://gspi.am/media/journal/2015n1a/2015n1a.htm
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17. Մելքոնյան Գ․ Մ., Սարգսյան Ա. Հ. Էլիպտական տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդով՝ ըստ Յակոբիի և Զեյդելի 

տարբերական սխեմաների։ Հաշվարկային ծրագրերը Mathematica 

միջավայրում: ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդես: 2018: N1: 

Պրակ Բ: Էջ 121-140։ 

18. Մուրազյան Մ. Ա., Սարգսյան Ա. Հ. Հիպերբոլական տիպի 

դիֆերենցիալ հանգեցվող խնդիրների լուծումը վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդով՝ ըստ բացահայտ տարբերական 

սխեմայի: Հաշվարկային ծրագրերը Mathematica միջավայրում: ՇՊՀ 

«Գիտական տեղեկագիր» հանդես: 2019: N1: Պրակ Բ: էջ 24:  

 
Տեղեկություններ հեղինակների մասին 

Մելքոնյան Գ. Մ.- կրտսեր ինժեներ 
«Չեսիֆայ» ՍՊԸ 
Էլ.փոստ՝ melqonyangayane94@gmail.com 
 
Սարգսյան Ա. Հ. – ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
Շիրակի պետական համալսարան 
Էլ.փոստ՝ armenuhis@mail.ru  

Տրվել է խմբագրություն 28.09.2019 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ  372.851,  372.853                                                            ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԷՎՐԻՍՏԻԿ 

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Նիկողոսյան Գ. Ս., Սերոբյան Ե. Ս., Մկրտչյան Գ. Հ., Խալիֆյան Լ. Ա. 

 

Աշխատանքը նվիրված է մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի դպրոցական 

դասընթացում էվրիստիկ մեթոդների հնարավոր կիրառությունների   

վերհանմանը։ Նախապես համառոտակի նշված է էվրիստիկ մեթոդի 

էության մասին, որից հետո քննարկված են մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի 

դպրոցական դասընթացում հանդիպող տարբեր տիպային և ոչ 

տիպային խնդիրներ, որոնց լուծման համար կիրառված են էվրիստիկ 

մոտեցումներ, որոնք էապես տարբերվում են նմանատիպ խնդիրների 

լուծման հայտնի ավանդական մոտեցումներից։ 

Բանալի բառեր. էվրիստիկա, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, խնդիր,  

քառակուսային եռանդամ, ֆունկցիա, պտույտ, ճնշում, վեկտոր։ 

 

Էվրիստիկա բառն ունի հունական ծագում, որը բառացի 

թարգմանված նշանակում է «հայտնաբերում», իսկ ներկայումս այն 

գիտական ոլորտ է, որն ուսումնասիրում է ստեղծագործական 

գործունեության առանձնահատկությունները [1]։ Առհասարակ, 

գիտամանկավարժական գործունեության ընթացքում էվրիստիկ 

մեթոդներ ասելով հասկանում են գիտական հետազոտության այն 

հնարամիտ ստեղծագործական, տրամաբանական հնարքները և 

մեթոդական կանոնները, որոնք կարող են ավելի ռացիոնալ ձևով 

վերջնարդյունքում հանգեցնել առաջադրված պրոբլեմի լուծմանը՝ զերծ 

մնալով մաթեմատիկական հստակ ալգորիթմների վրա հիմնված 

լուծման ֆորմալ մեթոդներից [2]: 

Այս համատեքստում ստորև կքննարկենք մաթեմատիկայի և 

ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում դիտարկվող որոշ տիպային և ոչ 

տիպային խնդիրներ, որոնց լուծման համար կառաջարկենք էվրիստիկ 

մոտեցումներ, ինչը, կարծում ենք, կարևոր է ինչպես սովորողների 

2 0 1 9   № 2  
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տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողության զարգացման, 

այնպես էլ ներառարկայական և միջառարկայական կապերի 

վերհանման և, առհասարակ, ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացման համար։  

Հատկանշականն այն է, որ քննարկվելիք խնդիրների լուծման 

համար գոյություն ունեն հայտնի «ավանդական» մոտեցումներ, որոնց 

կիրառմամբ վերջիններս հեշտությամբ կամ դժվարությամբ 

հաղթահարվում են, սակայն կիրառվելիք էվրիստիկ մոտեցումները 

հնարավորություն են ընձեռում ցուցաբերել ստեղծագործական 

մոտեցում, վեր հանել ոչ տիպային խնդիրների լուծման ժամանակ այս 

կամ այն առարկայական մեթոդի կիրառման գեղագիտական 

նշանակությունը, տեսանելի և շոշափելի դարձնել գեղեցիկի ընկալումն 

ու կիրառումը հանրակրթության մեջ։ 

Այժմ անցնենք խնդիրների քննարկմանը։ 

Խնդիր 1։ Պարզեցնել 
  

  

  

  

  

  

x a x b x b x c x c x a

c a c b a b a c b c b a

     
 

     
 

արտահայտությունը, որտեղ ; ;a b c -ն միմյանցից տարբեր կամայական 

իրական թվեր են [3]։ 

Լուծում։ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման համաձայն՝ 

անհրաժեշտ է կոտորակները բերել ընդհանուր հայտարարի, բացել 

փակագծերը և կատարել նման անդամների միացում, ինչի արդյունքում 

ակնհայտորեն կհանգենք խնդրի պատասխանին։ Կիրառենք այլ 

մոտեցում։ Դիցուք՝ 

 
  

  

  

  

  

  

x a x b x b x c x c x a
f x

c a c b a b a c b c b a

     
  

     
: 

Հեշտ է նկատել, որ  f x -ն ըստ էության մի բազմանդամ է, որի 

աստիճանը չի գերազանցում 2 -ը, կնշանակի այն կա՛մ երկրորդ 

աստիճանի բազմանդամ է, կա՛մ առաջին աստիճանի բազմադամ է, 

կա՛մ էլ հաստատուն է։ Նկատենք, որ       1f a f b f c   , փաստորեն 

 f x -ը 1 արժեքն ընդունում է x  փոփոխականի երեք տարբեր a b c   

արժեքներում, կնշանակի այն չի կարող լինել երկրորդ աստիճանի 

բազմանդամ (քանզի վերջինս նույն արժեքը կարող է ընդունել 

փոփոխականի առավելագույնը երկու տարբեր արժեքների դեպքում), 

ինչպես նաև չի կարող լինել առաջին աստիճանի բազմանդամ (քանզի 

վերջինս, իր մոնոտոնության շնորհիվ, նույն արժեքը կարող է ընդունել 
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փոփոխականի միայն մեկ արժեքի դեպքում), և ուրեմն՝  f x -ը զրո 

աստիճանի բազմանդամ է, այսինքն՝ հաստատուն է, և քանի որ 

      1f a f b f c   , հետևաբար   1f x  ։ 

Պատ.՝ 
  

  

  

  

  

  
1

x a x b x b x c x c x a

c a c b a b a c b c b a

     
  

     
: 

Այժմ դիտարկենք մեկ երկրաչափական խնդիր, որը 2004թ.-ին 

առաջադրվել է ՀՀ դպրոցականների մաթեմատիկական օլիմպիադայի 

եզրափակիչ փուլում։ 

Խնդիր 2։ ABCD  քառակուսու ներսում ընտրված է M  կետն 

այնպես, որ : : 1: 2:3AM BM CM  ։ Որոշել AMB  անկյան 

աստիճանային չափը։ 

Լուծում։ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման համաձայն՝ 

անհրաժեշտ է ΔAMB և ΔBMC եռանկյունների համար կիրառել 

սինուսների և կոսինուսների թեորեմները և անհրաժեշտ 

ձևափոխություններից հետո որոշել որոնելի անկյան աստիճանային 

չափը։ Ստորև կվարվենք այլ կերպ։  

Տրված ABCD  քառակուսին B  կետի շուրջը 

պտտենք ժամսլաքին հակառակ ուղղությամբ 
090 -ով, ինչի արդյունքում կունենանք ևս մեկ 

քառակուսի՝ BC D C  -ն, որում M  -ը պտտման 

արդյունքում M  կետի «կերպարն» է (տես նկ. 1)։ 

Հեշտ է նկատել, որ ΔMBM'-ը հավասարասրուն 

ուղղանկյուն եռանկյուն է  ;  BM BM   

0 090 ;  45  ,MBM BMM BM M        

հետևաբար, համաձայն Պյութագորասի 

թեորեմի, կունենանք՝ 2MM BM  : Այժմ 

դիտարկենք ΔMM'C եռանկյունը։ Ունենք՝ 

2

BM
M C AM    և 

3

2

BM
MC  ։ Նկատենք, որ 

2 2 2M M M C MC   , հետրաբար 090MM C   և ուրեմն, 

AMB BM C    0 0 045 90 135BM M MM C      : 

Պատ.՝ 0135AMB  ։ 

Այժմ քննարկենք ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում 

դիտարկվող ևս երկու խնդիր։ 
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Խնդիր 3։      Երեք միատեսակ հաղորդակից 

անոթներում լցված է  սնդիկ (նկ. 2)։ Որքանո՞վ 

կբարձրանա մեջտեղի անոթում սնդիկի 

մակարդակը, եթե ձախ անոթում լցնեն 1021 H  

մմ, իսկ աջ անոթում՝ 1532 H  մմ բարձրությամբ 

ջուր: Սնդիկի խտությունը 13600 կգ/մ3 է, ջրինը՝ 

1000 կգ/մ3  [4]։  

Լուծում։ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման դեպքում  

օգտվելով հեղուկների անսեղմելիության հատկությունից՝ նախ՝ որոշում 

են անոթներում հեղուկների մակարդակների բարձրացումների միջև 

եղած կապերը և ապա՝ հավասարեցնում սյուների հիդրոստատիկ 

ճնշումների արտահայտությունները: Նշված հավասարումների 

համատեղ լուծման արդյունքում էլ որոշվում է մեջտեղի անոթում 

սնդիկի բարձրացման չափը: Ստորև կկիրառենք այլ մոտեցում: 

Աջ և ձախ անոթներում ջուր ավելացնելու հետևանքով 

համակարգում ճնշումն աճում է  210 HHg  -ով, որտեղ 
0 -ն ջրի 

խտությունն է: Քանի որ հեղուկների ավելացումից հետո հաստատված 

հավասարակշռության դեպքում բոլոր երեք անոթների հիդրոստատիկ 

ճնշումները հավասար են, ապա հավելյալ ճնշումը բոլոր անոթների մեջ 

բաշխվում է հավասարաչափ, և յուրաքանչյուր անոթում ճնշումն 

ավելանում է 
 0 1 2

3

g H H
 - ով: Ասվածից պարզ է, որ մեջտեղի անոթում 

սնդիկը բարձրանում է  0
1 2 6,25

3
h H H   




 մմ-ով, որտեղ  -ն 

սնդիկի խտությունն է:  

Պատ՝ 6,25h   մմ ։ 

Հարկ է նշել, որ «ավանդական» մոտեցման համեմատ՝ խնդիր 3-ում 

առաջարկվող մոտեցումը առավել արդյունավետ կլինի նաև 

ընդհանրացված դեպքում, երբ հաղորդակից անոթների քանակը երեքից 

մեծ է: 

Խնդիր 4։ Երկրի մակերևույթից քարով անհրաժեշտ է հարվածել h  

բարձրության վրա գտնվող նպատակակետին, որը նետման կետից 

հորզոնական ուղղությամբ ունի s  հեռավորություն: Քարի ի՞նչ 

նվազագույն 
0v  սկզբնական արագության դեպքում է դա հնարավոր: Օդի 

դիմադրությունն անտեսել [5]։ 
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Լուծում։ Խնդրի լուծման «ավանդական» մոտեցման դեպքում  

կազմում են քարի շարժման հավասարումները և արտաքսելով 

ժամանակը՝ ստանում են նշանակետով անցնող հետագծի 

հավասարումը: Այնուհետև, օգտվելով եռանկյունաչափական հայտնի 

նույնություններից, tg -ի նկատմամբ ստանում են քառակուսային 

հավասարում ( -ն քարի նետման անկյունն է) և ի վերջո այդ 

հավասարման դիսկրիմինանտի ոչ բացասական լինելու պայմանից 

որոշում որոնելի նվազագույն արագությունը: 

Ստորև կիրառենք այլ մոտեցում։ 

Նպատակակետին հասնելու պահին քարի 


  

արագությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով 

                                                                 

tg


 0 ,
 

որին համապատասխանող վեկտորական 

դիագրամը պատկերված է նկար 3-ում: 

Վեկտորական եռանկյան u  բարձրությունը քարի 

արագության հորիզոնական բաղադրիչն է, որը 

ամբողջ շարժման ընթացքում մնում է հաստատուն, ընդ որում՝ :ut s  

Այժմ հավասարեցնենք նկ. 3-ում պատկերված վեկտորներով 

պարփակված եռանկյան մակերեսի երկու արտահայտությունները. 

0

1
sin ,

2 2

ugt
v v  

0 sin :v v gs const   

 

Ստացված արտահայտությունից պարզ է, որ որոնելի 

արագությունը կլինի նվազագույն, եթե sin 1   և 090 :   Փաստորեն 

սկզբնական նվազագույն արագության դեպքում 


0  և 


  վեկտորները 

կազմում են ուղիղ անկյուն: Այժմ, օգտվելով ստացված 

արտահայտությունից և արագությունների կապն արտահայտող 
2

0 2v v gh   բանաձևից, քարի սկզբնական արագության նվազագույն 

արժեքի համար ստանում ենք.  2 2

0 :v g h h s    

Պատ՝  2 2

0 :v g h h s    

Ամփոփելով՝ կարող ենք արձանագրել, որ էվրիստիկ լուծումներն 

իրենց օգտակար, արդյունավետ և «անսպասելի» կիրառությունը կարող 
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են ունենալ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում։ 

Կարծում ենք՝ մաթեմատիկական և ֆիզիկական տիպային և ոչ տիպային 

խնդիրների էվրիստիկ լուծումները հատկապես նպատակահարմար է 

կիրառել ընդհանրացնող կրկնությունների ժամանակ, երբ առանձին-

առանձին անդրադառնալով յուրաքանչյուր բաժնին վերաբերող 

խնդիրներին՝ առաջարկում ենք տվյալ խնդրի լուծման ինչպես հայտնի 

«ավանդական» մոտեցումը, այնպես էլ էվրիստիկ մոտեցումը, ինչը 

լավագույնս կնպաստի ինչպես սովորողների մոտիվացիայի 

բարձրացմանը, այնպես էլ առարկայական այս կամ մեթոդի խորը և 

համապարփակ ընկալմանն ու տիրապետմանը։ 

Հուսով ենք՝ աշխատանքը կհետաքրքրի ինչպես սովորողներին, 

այնպես էլ ուսուցիչներին և, առհասարակ, մաթեմատիկայով և 

ֆիզիկայով հետաքրքրվողներին։ 

 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական 
կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ՝ 18T-5C287 ծածկագրով 
գիտական թեմայի շրջանակներում: 

 

ОБ ЭВРИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

И ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Никогосян Г. С., Серобян Е. С., Мкртчян Г. О., Халифян Л. А.  
 

Работа посвящена выявлению возможных применений 

эвристических методов в школьной курсе математики и физики. Вначале 

кратко обсуждается сущность эвристического метода, а затем 

обсуждаются различные типовые и нетиповые задачи, встречающиеся в 

школьной программе математики и физики, для решения которых 

применены эвристические подходы, существенно отличающиеся от 

традиционных подходов к решению таких задач. 

Ключевые слова: эвристика, математика, физика, задача, квадратный 

трехчлен, функция, вращение, давление, вектор. 

 

ON HEURISTIC SOLUTIONS OF SOME MATHEMATICAL AND PHYSICAL 

PROBLEMS 

Nikoghosyan G. S., Serobyan E. S., Mkrtchyan G. H., Khalifyan L. A.  
 

The work is devoted to the identification of possible applications of 

heuristic methods in the school course of mathematics and physics. At first, 
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the essence of the heuristic method is briefly discussed, and then various 

typical and atypical problems that are found in the school program of 

mathematics and physics are discussed, for the solution of which heuristic 

approaches are used that are significantly different from traditional approaches 

to solving such problems. 

Keywords: heuristic, mathematics, physics, task, quadratic trinomial, 

function, rotation, pressure, vector. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 37                                                                ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՐԹ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Հարությունյան Ն. Պ. 

 

Ավագ դպրոցի երկրաչափության խնդրագրքերում, հատկապես 

մաթեմատիկական թեքումով հոսքերի համար նախատեսվող որոշ 

ձեռնարկներում հաճախ հանդիպում ենք բավականին բարդ 

երկրաչափական խնդիրների՝ կապված տարածական մարմինների 

հարթ հատույթների հետ, որոնց կառուցման գործընթացը 

մաթեմատիկայի շատ ուսուցիչների և աշակերտների գերակշիռ մասի 

անծանոթ է: Ներկայացված հոդվածը տալիս է տարածական 

մարմիններից բազմանիստերի հարթ հատույթների կառուցման 

տեսական դրույթները և գործնական քայլերը կոնկրետ օրինակի վրա: 

Բանալի բառեր. բազմանիստեր, ողորկ մակերևույթներ, 

հարթության հետք, ներքին պրոյեկտում, օրթոգոնալ պրոյեկտում: 

 

Հոդվածի հիմնական նպատակը մաթեմատիկայի ուսուցիչներին և 

ավագ դպրոցի աշակերտներին ծանոթացնելն է դպրոցական 

երկրաչափության համատեքստում տարածական մարմինների հարթ 

հատույթներին և այդ հատույթների կառուցման եղանակներին: Հատող 

հարթությունները կարող են առաջադրված լինել տարբեր 

պարամետրերով՝ մեկ ուղղի վրա չգտնվող երեք կետերով, զուգահեռ 

կամ հատվող ուղիղներով և այլն: 

Նախաբան: Մանկավարժական բուհերի մաթեմատիկական 

մասնագիտությունների համար, մինչև «Բոլոնյան» կրթական 

համակարգին անցնելը, ուսումնական ծրագրերում նախատեսվում էր 

երկրաչափության հսկայածավալ բաժին՝ պատկերումների մեթոդներ, 

որտեղ ուսանողները (ապագա ուսուցիչները) ծանոթանում էին 

տարածական մարմինների աքսոնոմետրիկ պրոյեկցիաներին կամ 

գծապատկերներին: Նախատեսվում էր նաև թեմաներ բազմանիստերի, 

ողորկ մակերևույթների հարթ հատույթների մակարդակով, որոնք 
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նպաստում էին ուսանողների տարածական պատկերացումները 

զարգացնելու առումով: Այս պահին այդ թեմաները համարյա չեն 

շոշափվում, ուստի և շրջանավարտները չեն տիրապետում թեմայի հետ 

առնչվող գործընթացին, որի հետևանքով էլ տուժում է նաև ավագ 

դպրոցի ապագա շրջանավարտը: Աշակերտների մեծ մասը 

բազմանիստերի հատույթների հետ կապված խնդիրները չի 

կարողանում լուծել հիմնականում այն պատճառով, որ չի 

պատկերացնում, թե հատույթում կոնկրետ ինչ պատկեր է ստացվում: 

Այս առումով թեման արդիական է, և ուզում ենք ներկայացնել 

բազմանիստերից պրիզմայի, զուգահեռանիստի և բուրգի հիմքին ոչ 

զուգահեռ հարթությամբ հատելուց առաջացած հատույթի կառուցման 

գործընթացը: 

Բովանդակությունը և մեթոդիկան:  Բազմանիստի հարթ հատույթը 

այն գիծն է կամ կետերի երկրաչափական տեղը, որոնք ընդհանուր են 

հատող հարթության և բազմանիստի մակերևույթի համար [7]: Հարթ 

հատույթը եզրագծվում է հատման գծով, որի կառուցումը կարելի է 

ստանալ երկու եղանակով՝  

ա) որոշել հատող  հարթության և  բազմանիստի (1-ին ա) նկարի 

վրայի պրիզմայի) կողերի  հատման կետերը և դրանք հաջորդաբար 

իրար միացնելով, 

բ) որոշել  հատող հարթության և  բազմանիստի նիստերի 

հատման գծերը:  

Բազմանիստերի հարթ հատույթները կարելի է կառուցել տարբեր 

եղանակներով: Դրանցից ամենահարմարները երկուսն են, որոնք 

կարելի է կիրառել դպրոցական երկրաչափության մեջ. առաջինը ներքին 

պրոյեկտման մեթոդն է, իսկ մյուսը հետքերի մեթոդը [4]: Ներքին 

պրոյեկտման ժամանակ օգտագործվում են լրիվ արտապատկերման 

պարագայում հարթ հատույթին պատկանող կետերի դիրքը, այսինքն, 

եթե հայտնի են նաև նրանց ուղղանկյուն (օրթոգոնալ) պրոյեկցիաները 

պատկերային հարթության վրա: Պրիզմաների դեպքում որպես 

պատկերային հարթություն՝ ընտրվում է պրիզմայի հիմքերից մեկը, իսկ 

բուրգի դեպքում՝ հիմքի հարթությունը: 
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Հետքերի մեթոդի էությունը պայմանավորված է պատկերային 

հարթության և հատող հարթության հատման գծի որոնումով, որը 

կոչվում է հատող հարթության հետք պատկերային հարթության վրա, 

մասնավորաբար, եթե պատկերային հարթությունը հատվում է  

հատող հարթության հետ, ապա ,  ուղիղը կլինի  

հարթության հետքը -ի վրա: 

Դիտարկենք բազմանիստերի հարթ հատույթներին վերաբերող 

օրինակները, երբ հատող հարթությունները առաջադրված են   տարբեր 

եղանակներով, իսկ հատման գծերը որոշվում են ինչպես ներքին 

պրոյեկտման, այնպես էլ հետքերի մեթոդով: Նկատենք, որ այս 

մեթոդներով կարելի է որոշել նաև գլանի և կոնի հատույթները: 

Խնդիր 1. Տրված է  եռանկյան ուղիղ պրիզման և  

հատող հարթությունը՝ առաջադրված  ուղով և  կետով, որտեղ  

-ն  կողի միջնակետն է, իսկ  կետը պատկանում է   

նիստին՝  Պահանջվում է որոշել հատող հարթության և 

պրիզմայի մակերևույթի հատման գիծը՝ : 

Խնդրի լուծման ընթացքը 
Խնդիրը լուծենք հետքերի մեթոդով: Դրա համար պետք է որոշել 

նախ  հետքը, որից հետո՝ հատող  հարթության հատման 

կետը պրիզմայի  կողի հետ: Խնդրի լուծման ընթացքը՝ 
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1) Ընդունենք  որպես պատկերային հարթություն.  

(նկ.2) 

101  BCCB ,  ուղղի հետքն է -ի վրա: 

2)  ուղղի հետքն է -ի վրա: 

3) QPg  )21(  կլինի  հատող հարթության հետքը: 

4) , իսկ : 

5) 
001( BACQP  կհանդիսանա հատման գիծը: Խնդիրն ուներ 

նաև տրիվիալ լուծում՝ -ը հանդիսանում է հատման գիծ այդ նիստի 

համար, հետևաբար : Ենթադրվում է, որ ցանկացած 

տարածական մարմնի (զուգահեռանիստ, պրիզմա, բուրգ, գլան, կոն և 

այլն) գծապատկերը լրիվ է:  Գծապատկերը կոչվում է լրիվ, եթե նրան 

կարելի է  միացնել որոշակի  ռեպեր կամ կոորդինատային համակարգ, 

այնպես, որ  երկրաչափական պատկերի բոլոր կետերի դիրքերը 

կլինեն հայտնի [3, էջ 119]: 
Խնդիր 2: Տրված է  քառանկյուն բուրգը, իսկ  հատող 

հարթությունը առաջադրվում է  կետերով, որոնք գտնվում են 

համապատասխան կողմնային նիստերի վրա՝ 

: Որոշել  հատման 

գիծը: 
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Խնդրի լուծման գործընթացը 

Որպես պատկերային  հարթություն ընտրենք բուրգի  

հիմքի հարթությունը: Կիրառենք հետքերի մեթոդը: 

1) , քանի որ , 

                                               

2) , քանի որ     

3)   և   կլինի  հարթության 

հետքը  պատկերային հարթության վրա: 

4) 0)1(1 BOBMggAB 

, որտեղ -ն հատող հարթության և 

 կողի հատման կետն է: Մյուս կողերի հետ  հարթության հատման 

կետերը արագ կառուցվում են՝ 

:  

Հետևաբար  հատման գիծն է 

(նկ.3): 

Խնդիր 3: Տրված է կամայական ուղիղ հինգանկյուն պրիզմա և երեք 

կողմնային կողերի վրա կամայական    կետեր: 

Պահանջվում է կառուցել (պրիզմա)  հատման գիծը: 
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Խնդրի լուծման գործընթացը 

Ընդունել պրիզմայի  հիմքը որպես  պատկերային 

հարթություն, իսկ  եռանկյան հարթությունը  իբրև  հատող 

հարթություն: Ենթադրվում է, որ հինգանկյուն պրիզմայի գծապատկերը 

լրիվ է, այսինքն՝ պրիզմայի բոլոր կետերի և կողերի դիրքը որոշակի է, 

օգատգործենք ներքին պրոյեկտման մեթոդը և որոշենք հատման գիծը 

(պրոյեկտումը օրթոգոնալ է) (նկ.4):  

 
1) , , 

2) ,  

3) Հաջորդաբար միացնելով  կետերը՝ կստացվի 

հատման գիծը՝  : 

Խնդիր 4. Գտնել  կողով խորանարդի այն հատույթի տեսքը և 

հատույթի մակերեսը, որն անցնում է խորանարդի անկյունագծի 

միջնակետով և ուղղահայաց է նրան [1; խնդիր 441]: 

Խնդրի լուծման գործընթացը 

-ը  կողով խորանարդն է: 
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Նկար 5-ի ա) գծապատկերի վրա հատող  հարթությունը անցնում 

է  ուղղանկյան  անկյունագծի  միջնակետով և նրան 

ուղղահայաց, ուստի  հարթությունը կհատի այդ ուղղանկյան մեծ 

կողմը  կետում, իսկ -ն  կետում: Ակնհայտ է, որ խորանարդի 

վերին և ներքևի նիստերի հետ հատող հարթության հատման գծերը՝  և 

 կետերով անցնող, կլինեն զուգահեռ    և   անկյունագծերին: 

Հատող հարթության հետքերը  և  ուղիղներն են: Որպեսզի 

կառուցենք հատող հարթության հատման կետերը  և  կողերի 

հետ բավական է  հետքի  վրա գտնել  կետը  և , 

իսկ -ի վրա՝  կետը և : Այսպիսով 

 վեցանկյունը: Օգտվելով նկ.5-ի բ)-ից՝ որոշենք 

 հատվածի երկարությունը: 

Ուղղանկյուն եռանկյուն -ից  կամ                   

: 

Մյուս կողմից : 

Այն, որ O կետը սիմետրիայի կենտրոն է, ապա  հարթ 

հատույթը կանոնավոր վեցանկյուն է: Մնում է հաշվել այդ վեցանկյան 
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մակերեսը, որը ներկայացնում է 6 հատ  կողմով 

կանոնավոր եռանկյուններ: 

: 

Եզրակացություն: Մաթեմատիկա առարկան դասավանդող 

ուսուցիչները, ավագ դպրոցի աշակերտները, ծանոթանալով 

բազմանիստերի հարթ հատույթների կառուցման գործընթացին, ձեռք են 

բերում որոշակի գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք կնպաստեն 

զարգացնելու իրենց տարածական պատկերացումները, խորացնելու 

իրենց ձեռք բերած գիտելիքները տարածաչափական խնդիրները ճիշտ 

ընկալելու և լուծելու գործընթացում: 
 

ПЛОСКИЕ СЕЧЕНИЯ ПРОСТРОСТВЕННЫХ ФИГУР 

Арутюнян Н. П. 
 

В задачниках по геометрии для старшей школы, особенно для 

классов с математическим уклоном, часто встречаются довольно сложные 

геометрические задачи, связанные с плоским сечением пространственных 

тел, структура которых большинству учителей и учеников не знакома. 

В данной статье  даны теоретические основы построения плоского 

сечения пространственного тела многогранника и предложены 

практические шаги решения на конкретных примерах. 

Ключевые слова:  многогранники, гладкие поверхности, след 

плоскости, внутреннее проектирование, ортогональное проектирование. 

 

THE PLANE SECTIONS OF SPATIAL BODIES 

Harutyunyan N. P. 

 

In the books of geometrical problems for high schools  especially in 

manuals for schools with mathematical bias, we often come across rather 

complicated geometrical problems coming the plane sections of spatial bodies, 

the construction of which is unfamiliar to many teachers who teach 

Mathematics and a great number of pupils. The given article presents some 

theoretical principles of building spatial bodies, namely the plane sections of 

polyhedrons and teaches several practical skills on definite examples. 

Keywords: polyhedrons, smooth surfaces, trace of a plane, internal 

projection, orthogonal projection. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 371.3                                                           ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ  ԹԵԼԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻԲՐԵՎ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ 

ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԵՎ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՁԵՎ  

Մինասյան Ա. Ա. 

 
Աշխարհագրական անվանակարգի յուրացման արդյունա-

վետության բարձրացման նպատակով մեր կողմից մշակվել է 

ուրվագծային քարտեզների կիրառմամբ աշխարհագրական 

թելադրությունների համակարգ, որի յուրաքանչյուր տեսակը 

նախատեսված է կիրառել ուսուցման գործընթացի որոշակի փուլում: 

Թելադրությունների համակարգը հաջողությամբ փորձարկվել է ՀՊՄՀ-ի 

աշխարհագրության բաժնում և ներառվել ամբիոնի աշխատանքների 

մեթոդական համակարգում:  
Բանալի բառեր. աշխարհագրական անվանակարգ, ուրվագծային 

քարտեզ, աշխարհագրական թելադրություն, ախտորոշող 

թելադրություն, ուսուցողական թելադրություն, վարժեցնող 

թելադրություն, ստուգողական թելադրություն, քարտեզագրական 

կարողություններ:    

      

Սույն մեթոդական մշակումն ուղղված է սովորողների կողմից 

աշխարհագրական անվանակարգի յուրացման արդյունավետության 

բարձրացմանը: Քարտեզի և աշխարհագրական անվանակարգի 

տիրապետումը աշխարհագրական մշակույթի բաղկացուցիչ մաս է [1]: 

Քարտեզը համարվում է  աշխարհագրության երկրորդ լեզուն,  դրա 

իմացությունը անհրաժեշտ նախապայման է աշխարհագրական 

գիտելիքների տիրապետման համար: Քարտեզը կատարում է կարևոր 

հոգեբանամանկավարժական գործառույթ. կազմակերպում է 

մտածողությունը, նպաստում է գիտելիքների համակարգմանը, 

հեշտացնում դրանց յուրացումն ու մտապահումը, զարգացնում է 

երևակայությունը, հիշողությունը, դիտողականությունը, ձևավորում 

տարածական մտածողություն [2]: Աշխարհագրության ապագա 

2 0 1 9   № 2  
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ուսուցիչը պետք է ազատ տիրապետի անվանակարգի նախատեսված 

ողջ ծավալին: Մասնագիտական գրականության վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ աշխարհագրության ուսուցման ընթացքում մեծ տեղ է տրվում 

քարտեզի հետ կազմակերպվող աշխատանքներին, սակայն 

անվանակարգի յուրացմանը անհրաժեշտ ուշադրություն չի       

դարձվում [3]: Հարկ է նշել, որ աշխարհագրական անվանակարգի 

(աշխարհագրական տեղանունների և եզրույթների ամբողջություն) 

յուրացումն անհրաժեշտ է ոչ միայն աշխարհագրական կրթության 

լիարժեք ապահովման համար, այլև ընդհանուր մշակույթի ձևավորման 

համար: Այն նապստում է տարբեր էթնոմշակույթների և կրոնների 

ճանաչմանը, իսկ ջրային օբյեկտների անվանումները պահպանվում են 

դարերով, հետևաբար, այս անվանումներն ունեն նաև մեծ 

լեզվապատմական արժեք [2]: 

Մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում բացահայտվեցին 

ուսանողների կողմից քարտեզի և աշխարհագրական անվանակարգի 

յուրացման ոչ անհրաժեշտ մակարդակ, ինչն էլ ենթադրում է հարցի 

լուծմանը վերաբերող մոտեցումների վերանայումը մասնագետների 

կողմից: Այս պարագայում անհրաժեշտ է մշակել մեթոդական այնպիսի 

մոտեցումներ և լուծումներ, որոնք թույլ կտան ապահովել ուսանողների 

գիտելիքների ու կարողությունների պատշաճ մակարդակ: 

Աշխարհագրական անվակարգի յուրացման արդյունավետ եղանակ 

կարող է հանդիսանալ մշտադիտարկումը «աշխարհագրական 

թելադրության» միջոցով, որը հնարավոր է իրականացնել բուհում 

աշխարհագրական յուրաքանչյուր առարկայակարգի  շրջանակներում  

տարբեր մասնագետների կողմից՝ տրամադրելով աշխատանքին 

նվազագույն ժամանակահատված:  

Մեր կողմից մշակվել է աշխարհագրական թելադրությունների 

համակարգ, որն ուղղված է աշխարհագրական գիտելիքների և 

կարողությունների, մասնավորապես, աշխարհագրական անվանա-

կարգի յուրացման ու կիրառման որակի և դրա ստուգման 

արդյունավետության բարձրացմանը: 

Աշխարհագրական թեալադրությունները ըստ տեսակի կարող են 

լինել՝ խոսքային կամ վերբալ, թվային, նշանային կամ սիմվոլային: 

1.Խոսքային կամ վերբալ տեսակ. ուրվագծային քարտեզի վրա 

գրվում է օբյեկտի անվանումը տառերով (նկ. 1): 

2.Թվային տեսակ. ուրվագծային քարտեզի  վրա նշվում  է 

թելադրվող օբյկետների հերթական համարները (նկ. 2): 
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3.Նշանային կամ սիմվոլային տեսակ. ուրվագծային քարտեզի վրա 

նշվում են աշխարհագրական երևույթները համապատասխան 

պայմանական նշաններով (նկ. 3): 

 

   
Նկ. 1. Խոսքային կամ 

վերբալ 

Նկ. 2. Թվային Նկ. 3. Նշանային կամ               

սիմվոլային 

 

Աշխարհագրական թեալադրությունները, ըստ ուսումնական գոր-

ծունեության կազմակերպման ձևի, կարող են լինել՝ 

1. ֆրոնտալ կամ ճակատային, 

2. խմբային: 

Աշխարհագրական թեալադրությունները, ըստ ուսուցման կազ-

մակերպման ձևի, կարող են լինել ՝ 

1. լսարանային /դասի ընթացքում, նյութի ամրապնդման 

նպատակով/,  

2. արտալսարանային /խորհրդատվությունների ընթացքում, 

բացթողումների պարզաբանման և քննության 

նախապատրաստման նպատակով/: 

Աշխարհագրական թեալադրությունները, ըստ դիդակտիկական 

նպատակի, կարող են լինել ՝ 

1. ախտորոշող, 

2. ուսուցողական, 

3. վարժեցնող, 

4. ստուգողական: 

Աշխարհագրական թելադրությունների առաջարկվող տեսակները 

կատարվում են ուրվագծային քարտեզների հենքի վրա: 

Թելադրությունների տևողությունը կարող է տատանվել 5-30 րոպե 

միջակայքում՝ ելնելով դրա դիդակտիկական նպատակից: 

1.Աշխարհագրական ախտորոշող թելադրությունը տրվում է 

ուսումնական տարվա սկզբին, կազմակերպվում է ֆրոնտալ կամ 

ճակատային ձևով: Աշխատանքի նպատակն է՝ բացահայտել 
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ուսանողների առկա գիտելիքների պաշարը աշխարհագրական 

անվանակարգի վերաբերյալ: Առաջին կուրսի առաջին թելադրությունը 

բովանդակում է դպրոցական գիտելիքների պաշարը. այն ներառում է    

6-12-րդ դասարանների դասընթացներում յուրացված առավել կարևոր 

տեղանունները: Կարևոր են համարվում  այն տեղանունները, որոնց 

հենքի վրա հետագայում ձևավորվում ու ընդլայնվում են  

մասնագիտական գիտելիքները:  Այս թելադրության բովանդակությունը 

ճիշտ կազմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ աշխարհագրության 

դպրոցական ծրագրով նախատեսված  ողջ աշխարհագրական  

անվանակարգը: Թելադրության իրականացման մեթոդիկան հետևյալն 

է. տեղանունները թելադրվում են դասախոսի կողմից, ուսանողները 

գրանցում են դրանք ուրվագծային քարտեզներում խոսքային կամ 

վերբալ եղանակով: Աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակն է 15-20 

րոպե: Երկրորդ   կուրսից սկսած մինչև չորրորդ կուրս, ինչպես նաև 

մագիստրոսական կրթական ծրագրում, ախտորոշող թելադրութ-

յունները կրկին կիրառվում են տարեսկզբին: Դրանք բովանդակում են 

նախորդ տարիների ընթացքում յուրացված անվանակարգը: 

Թելադրության բովանդակությունը ճիշտ ընտրելու համար անհրաժեշտ 

է յուրաքանչյուր մասնագիտական առարկայակարգի բովանդա-

կությունից դուրս բերել առկա անվանակարգը, դարձնել միագումար և 

կազմել թելադրության բովանդակությունը: Թելադրության բովանդա-

կությունում նպատակահարմար է ներառել թվով հարյուր տեղանուն: 

Այս պարագայում առավել արդյուանվետ է կիրառել թելադրության 

թվային  տեսակը՝ ժամանակի նվազագույն ծախսի պայմաններում 

առավել մեծ քանակությամբ անվանակարգի յուրացվածության 

մակարդակի ստուգման համար: Ախտորոշող թերադրությունների 

կիրառումը հնարավորություն է տալիս  չափելու և գնահատելու, 

այսինքն՝ վերահսկելի դարձնելու ուսանողի կողմից աշխարհագրական 

անվանակարգի յուրացվածության ընդհանուր մակարդակը, պարզելու 

բացթողումները դրանց հետագա շտկման նպատակով:  

2.Աշխարհագրական ուսուցողական թելադրությունը 

նպատակահարմար է կիրառել ինտերակտիվ դասախոսության և 

գործնական աշխատանքի ընթացքում: Այն կազմակերպվում է ֆրոնտալ 

և խմբային ձևերով: Աշխատանքի նպատակն է ամրապնդել նոր 

յուրացվող տեղաունների մտապահումը: Թելադրության իրականացման 

մեթոդիկան հետևյալն է՝ ինտերակտիվ դասախոսության ընթացքում, 

սովորաբար վերջում, դասի ընթացքում ներկայացված  տեղանունները 
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թելադրվում են դասախոսի կողմից, ուսանողները գրառում են դրանք 

ուրվագծային քարտեզներում խոսքային կամ նշանային եղանակներով: 

Ուսուցողական թելադրությունը կարող է իրականացվել նաև 

ուսանողների կողմից: Այս դեպքում ուսանողները դուրս են բերում 

ներկայացված դասախոսության բովանդակությունից աշխար-

հագրական անվանակարգը, փոքր խմբով կազմում են թելադրության 

բովանդակությունը՝ 5-10 տեղանուն, և իրականացնում են 

ուսուցողական թելադրություն համակուրսեցիների համար: Միայն 

ուսուցողական թելադրության ընթացքում է թույլատրվում օգտվել 

աշխարհագրական ատլասից կամ որևէ քարտեզագրական աղբյուրից, 

որպեսզի սովորղի գիտակցության մեջ տեղանքի անվանումը 

մտապահվի ճիշտ, առանց աղավաղումների: Թելադրությանը 

հատկացվող ժամաքանակն է՝ 3-5 րոպե: 

3.Աշխարհագրական վարժեցնող թելադրությունը նպատակա-

հարմար է կիրառել լաբորատոր և գործնական աշխատանքների 

ընթացքում: Այն կազմակերպվում և իրականացվում է սովորողների 

կողմից փոքր խմբերով: Նպատակահարմար է կիրառել թելադրության 

բոլոր տեսակները՝ խոսքային կամ վերբալ, թվային և նշանային կամ 

սիմվոլային: Աշխատանքի նպատակն է անվանակարգի տիրապետումն 

ու քարտեզագրական կարողությունների յուրացումը հասցնել 

հմտության մակարդակի: Թելադրության իրականացման մեթոդիկան 

հետևյալն է՝ ուսանողներին հանձնարարվում է պարբերաբար դուրս 

բերել էլեկտրոնային տիրույթում ներկայացված դասախոսությունների 

բովանդակությունից աշխարհագրական անվանակարգը, անհատապես 

կազմել աշխարհագրական անվանակարգի շտեմարան և խմբային 

աշխատանքի պայմաններում, միավորելով նյութերը, կազմել և 

իրականացնել վարժեցնող թելադրություն համակուրսեցիների 

մասնակցությամբ: Վարժեցնող թելադրության առանձնահատկությունն 

այն է, որ բովանդակության կազմումը, իրականացումն ու ստուգումը 

իրականացվում է բացառապես ուսանողների կողմից: Նույն դասաժամի 

ընթացքում թելադրություն կարող է իրականացնել ուսանողների մեկից 

ավելի խումբ: Կազմակերպող խմբի ուսանողները գնահատվում են 

կազմակերպման որակի համար, իսկ ստուգվող ուսանողները՝ 

ցուցաբերած արդյունքի համար: Աշխատանքին մասնակից 

ուսանողները կարող են գնահատվել և՛ որպես ստուգող, և՛ որպես 

ստուգվող: Այս պարագայում ուսանողի վերջնական գնահատականը 
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գոյանում է միագումարային միջին գնահատականից: Յուրաքանչյուր 

խմբի աշխատանքին հատկացվող ժամաքանակն է՝ 3-5 րոպե: 

Թելադրության այս տեսակների ու ձևերի կիրառման արդյունքում 

սովորողները լիարժեք կտիրապետեն աշխատանքի կատարման 

տեխնիկային և կունենան բավարար կարողություններ ու 

հմտություններ մասնակցելու ստուգողական թելադրությանը: 

4. Աշխարհագրական ստուգողական թելադրությունը տարբերվում 

է նախորդներից բովանդակության  ծավալով, քանի որ  ենթադրում  է  

առարկայում ներառված աշխարհագրական անվանակարգի ողջ 

ծավալի ստուգում:   Նպատակահարմար է կիրառել թելադրության 

թվային և սիմվոլային տեսակները: Այն կազմակերպվում է միջանկյալ 

ստուգումներից, ստուգարքներից և ամփոփիչ քննություններից առաջ 

դասախոսի կողմից ինչպես դասաժամին, այնպես էլ խորհրդատվութ-

յուններին հատկացվող ժամերին: Ստուգողական թելադրությունը 

գնահատվում է նախապես ներկայացված չափորոշիչներով: Օրինակ՝ 

թելադրությունը բաղկացած է հիսուն տեղանունից, յուրաքանչյուրը՝  

երկու միավոր արժեքով: Աշխատանքին հատկացվում է 25-30 րոպե:                                                                                         

Թելադրությունների տեսակներն իրենց ուրույն տեղն ունեն 

ուսուցման գործընթացում, և յուրացման որակի       ապահովման համար 

անհրաժեշտ է կիրառվեն ճիշտ հերթականությամբ:  

Աշխարհագրական թելադրությունների կատարման արդյունքում 

լրացված ուրվագծային քարտեզը կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը    

(նկ. 4):    

Մեկամյա մշտադիրկման արդյունքում պարզվեց, որ 

աշխարհագրական թելադրությունների ողջ համակարգը կիրառելուց 

հետո, մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում գրանցվում են, 

համեմատաբար, բարձր արդյունքներ ուսանողների կողմից քարտեզի 

կիրառման գործում: Նրանք, բանավոր խոսքին զուգահեռ, առավել 

ազատ են կիրառում աշխարհագրական տեղանունների ցուցադրման 

հնարը, կազմակերպում դպրոցական աշխարհագրական թելադրութ-

յուններ, կազմում գործնական առաջադրանքներ դասարանային և 

տնային աշխատանքների համար: Նշվածից կարելի է հետևել, որ 

մշակված «աշխարհագրական թելադրությունների համակարգ»-ի 

կիրառումը նպաստում է աշխարհագրության ուսուցչի մասնագիտական 

կոմպետենցիաների արդյունավետ ձևավորմանն ու աշխարհագրության 

ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը: 
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Նկ.4. Լրացված ուրվագծային քարտեզ 

 

Աշխարհագրական թելադրությունների ներկայացված համակարգը 

փորձարկվել է ՀՊՄՀ-ի աշխարհագրության բաժնում և ներառվել 

«Աշխարհագրության և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի 

ուսումնական գործընթացում՝ որպես ուսուցման կազմակերպման ձև: 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ КАК ФОРМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ И 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  

Минасян А. А. 

 

С целью повышения качества усвоения учащимися  географической 

номенклатуры нами разработана система географических диктатнов с 

использованием контурных карт, каждая из которых предусмотрена для 

применения на определенном этапе учебного процесса. Система 

диктантов была успешно апробирована на отделении географии АГПУ и 

включена в методическую систему  кафедры.   

Ключевые слова: геономенклатура, контурная карта, географический 

диктант, диагностический диктант, обучающий диктант, тренировочный 

диктант, контрольный диктант, картографические умения. 
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 GEOGRAPHICAL DICTATION AS A FORM OF CONSOLIDATION AND 

TESTING OF KNOWLEDGE 

Minasyan A. A. 

 

In order to improve the quality of students of learning the geographic 

nomenclature, we have developed a system of geographic dictations using 

contour maps, each of which is intended for a certain stage of the teaching 

process. The system of dictations was successfully tested at the Department of 

Geography of the ASPU and included in the methodological system of the 

department. 

Keywords: geo-nomenclature, contour map, geographical dictation, 

diagnostic dictation, learning dictation, training dictation, control dictation, 

cartographic skills. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 037                                    ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

ԵՎ  ԴՐԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

Ադամյան Ն. Վ. 

 

Ներկայացվող մեթոդական աշխատանքում առաջարկվում են՝ 

1. հետազոտական աշխատանքի կատարման համար ուսանողին 

ներկայացվող ընդհանրական պահանջներ, 

2. ըստ այդ պահանջների՝ հետազոտական աշխատանքի 

պլանավորման, իրականացման և աշխատանքի ձևակերպման 

հմտությունների զարգացմանն օգնող ուսուցման մեթոդիկա: 

Բանալի բառեր. ուսանողական հետազոտական աշխատանք, 

հետազոտական աշխատանքի կատարման, ձևակերպման պահանջներ, 

հետազոտական հմտությունների զարգացման մեթոդիկա: 

 

Բուհական կրթական առաջին աստիճանում, բակալավրի 

ուսումնական պլանի համաձայն, հետազոտական են համարվում 

կուրսային, ավարտական կամ դիպլոմային աշխատանքները, ռեֆերատ 

անհատական աշխատանքը կամ զեկույցը: Իսկ մագիստրատուրայի 

աստիճանում ավելանում են գիտահետազոտական աշխատանքն ու 

պրակտիկան, որն ավարտվում է ավարտական թեզի պաշտ-

պանությամբ: Ուսումնառության ընթացքում այդպիսի աշխատանքների 

կատարման համար ուսանողին անհրաժեշտ են որոշակի տեսական 

գիտելիքներ և հետազոտության կատարման, ձևակերպման ու 

ներկայացման հմտություններ [1]: 

Այս աշխատանքով ներկայացնում ենք ուսանողների 

հետազոտական աշխատանք կատարելու գրագիտության պահանջների 

ուսուցման և գործնական հմտությունների զարգացման մեթոդիկայի մեր 

փորձը:  

Առաջարկում ենք հաջորդական քայլերի շարք և դրանց ուսուցման 

մոտեցումներ, որոնց պատշաճ իրականացումը կնպաստի 
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հետազոտական աշխատանքի կատարման և ձևակերպման դրական 

արդյունքին:    

1. Նոր բան սովորելու, աշխատելու ցանկություն:  

Առաջին հայացքից անսովոր թվացող այս պահանջը իրականում 

աշխատանքի հաջողության լավագույն երաշխիքն է: Քանզի հայտնի 

ճշմարտություն է և մանկավարժության մեջ անընդհատ ապացուցվող, 

որ գրեթե անհնար է ինչ-որ բան սովորեցնել մեկին, ով դա չի 

ցանկանում: Ուստի ղեկավարի կարևոր խնդիրն է հետաքրքրել, 

շահագրգռել ուսանողին հետազոտական աշխատանք կատարելու 

համար: 

2. Թեմայի ընտրություն:  

Թեմա ընտրելիս առաջարկում ենք կողմնորոշվել ղեկավարի կամ 

հետազոտողի նախասիրություններով, տվյալ կառույցի գիտական 

ուղղվածությամբ, տվյալ բնագավառի զարգացման հեռանկարներով, 

մարտահրավերներով, տվյալ բնագավառում դեռևս ուսումնասիրության 

կարիք ունեցող հարցերով, տվյալ տարածքին բնորոշ խնդիրներով կամ 

այլ չափանիշներով ու սկզբունքներով:  

Թեմայի վերնագիրը անպայման պետք է մատնանշի 

հետազոտության կոնկրետ շրջանակը:  

Հետազոտական աշխատանք կատարելու համար անհրաժեշտ 

պահանջների տեսական ներկայացումից հետո գործնական 

հմտությունների զարգացման համար կարելի է կազմակերպել 

ուսուցման հետևյալ քայլերը: Նախապես սովորողներին հանձնարարել 

ձևակերպել դասավանդման մեթոդիկայից (կամ այլ բնագավառից) որևէ 

հետազոտական աշխատանքի թեմայի վերնագիր և ստորև ներկայացվող 

1-7 կետերին վերաբերող բոլոր պահանջները՝ հաջորդ դասին 

աշխատելու համար: Այնուհետև, ներկայացրած բոլոր քայլերը պետք է 

քննարկել լսարանում՝ հաշվի առնելով ցուցված պահանջները: Որպես  

խմբագրման ընդհանուր մոտեցում՝ առաջարկում ենք քննարկել 

համապատասխան կետի ցուցումներից շեղումները՝ սկսելով թեմայի 

վերնագրից: Յուրաքանչյուրը կներկայացնի իր ձևակերպած 

տարբերակը, կկազմակերպվի քննարկում, վերնագրի խմբագրում՝ 

հիմնավորումներով:  
Օրինակ՝ ենթադրենք՝ քննարկման է ներկայացվել 

«Կենսաբանության դասերի կազմակերպումը ժամանակակից 
մեթոդներով» թեմայի վերնագիր:  
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Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հետանկախացման 

տարիների կրթական բարեփոխումների պահանջներով 

մանկավարժության մեջ գործածվող «ժամանակակից մեթոդներ» 

հասկացությունը հիմնականում վերաբերում է ուսուցման 

համագործակցային (ինտերակտիվ) մեթոդներին՝ վերնագրի 

խմբագրման անհրաժեշտությունը կարելի է հիմնավորել նրանով, որ՝  
1) «Կենսաբանության դասեր» հասկացությունը մեծ ծավալ է 

ընդգրկում, և դժվար է հիմնավորել այս կամ այն դասի կամ թեմայի 

ընտրությունը: Դրա համար վերնագիրը պետք է հստակ 

մատնանշի հետազոտության շրջանակը: 

2) Ոչ մի մեթոդ չունի վաղեմության ժամկետ, և այսօր օգտագործվող 

ինչպես ավանդական, այնպես էլ համագործակցային մեթոդները 

ժամանակակից են, և ավելին, գրեթե ոչ մի համագործակցային 

մեթոդ չի ծնվել այսօր, բացի համակարգչի և այլ ժամանակակից 

տեխնիկական սարքերի օգտագործումով մեթոդներից: Այսօր 

ընդամենը մեթոդներին տրվել են  անվանումներ, ինչը պարզապես 

հեշտացնում է բոլորի կողմից դրանց ճանաչումն ու օգտագործումը, 

բայց չի փոխում էությունը, հետևաբար չի կարող ժխտել 

ավանդական ուսուցման մեջ նույն նպատակներով կիրառության 

հնարավորությունները: 

Արդյունքում, վերնագիրը կարելի է վերաձևակերպել, օրինակ, 

հետևյալ կերպ՝ «Կենսաբանության «X» թեմայի ուսուցումը 
համագործակցային մեթոդներով (կամ մեկ այլ սկզբունքով)»: 

3. Նպատակների ձևակերպում: 

Նպատակների ձևակերպումը պետք է համապատասխանի 

վերնագրին, ուստի առավել հաջողված կլինի այն վերնագիրը, որը 

կպարունակի նպատակը հուշող որևէ դոմինանտ բառ:  

Նպատակները պետք է հիմնավորեն, թե ինչո՞ւ է պետք այդ 

աշխատանքը կատարել, լինեն հետազոտողի հնարավորություններին ու 

պաշարներին (ռեսուրսներին) համապատասխան, մատնանշեն 

հետազոտության իրականացման քայլերի ուղղվածությունը, ակնկալվող 

վերջնարդյունքները: 

Մեկից ավելի նպատակների դեպքում դրանք պետք է լինեն 

կառուցողական, օրգանապես կապված, բխեն մեկը մյուսից, 

շարունակեն, լրացնեն միմյանց և ամբողջացնեն նպատակը: 

Նպատակները ձևակերպելիս ցանկալի է ցույց տալ հետևյալ (կամ՝ 
նմանատիպ) գործողությունները՝ 
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- խթանել, սովորեցնել, բարելավել, աջակցել, լրացնել, ավելացնել, 

զարգացնել, որակը բարձրացնել,  

- ուժեղացնել,  միավորել,  համախմբել, համակարգել, կապակցել,  

կատարելագործել,                                                                                                 

- վավերացնել, հավատարմագրել, սահմանել ռազմավարություն, 

նախանշել հետագա անելիքները, կանխատեսել զարգացման 

ուղղություններ և այլն…[5]:   

Ենթադրենք՝ առաջարկվել կամ խմբագրվել է «Համագործակցային 
դասը որպես արդյունավետ ուսուցման միջոց» վերնագրով թեման: Այդ 

թեմայով հետազոտական աշխատանք կատարելու նպատակները 

կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ.  
1. Զարգացնել ուսանողների (կամ այլ թիրախային խմբի՝ 

դասախոսների, ուսուցիչների …) համագործակցային դասեր 
պլանավորելու և կազմակերպելու հմտությունները: 

2. Կատարելագործել ուսանողի կողմից ուսուցման 
համագործակցային մեթոդների կիրառական հմտությունները: 

3. Բարձրացնել ուսուցման և ուսումնառության որակը և այլն:  
Մերժման են արժանի հետևյալ կամ նմանատիպ այլ 

ձևակերպումները, որոնց հանդիպել ենք տարբեր սկզբնաղբյուրներում: 

Օրինակ՝ 

1. Ուսումնասիրել համագործակցային մեթոդները: 
Մերժումը կարելի է հիմնավորել նրանով, որ ձևակերպածը  խնդիր 

է, ոչ թե նպատակ: Բացի այդ, զարգացման ոչ մի ակնկալվող 

վերջնարդյունք չի մատնանշում: Կամ՝ 

2. Մշակել «X» թեմայի ուսումնասիրության գործընթացը: 
Այս ձևակերպումը մերժելի է առաջին հերթին անտրամաբանական 

լինելու համար: Բացի այդ, դժվար է պատկերացնել ուսումնասիրության 

աշխարհագրությունը. որտե՞ղ, ու՞մ կողմից կատարվող ուսումնասի-

րությանը պետք է վերաբերի հետազոտությունը և այլն: 

4. Խնդիրների ձևակերպում: 

Ըստ էության՝ խնդիրների ձևակերպումը «սցենար» է, որտեղ բոլոր 

«կադրերը» պատճառահետևանքային կապերով կապված են միմյանց և 

ունեն նույն ուղղվածությունը, տանում են դեպի նույն նպատակակետը: 

Խնդիրներն այն կոնկրետ,  չափելի, հասանելի, իրատեսական, 
ընդհանուր նպատակին համապատասխանող և որոշակի 
իրականացման ժամկետ ենթադրող քայլերն են, որոնք պետք է 
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հիմնավոր պատասխանեն այն հարցերին, թե ի՞նչ հաջորդական 

քայլերով և ինչպե՞ս է պետք իրականացնել աշխատանքը:  

Խնդիրները ձևակերպելիս նպատակահարմար է օգտագործել 
հետևյալ (կամ՝ նմանատիպ) բայերը՝ 

- սահմանել, ուսումնասիրել, ծրագրել, նախապատրաստել, 

ստեղծել, մշակել, 

- կիրառել, անցկացնել, փորձարկել, կազմակերպել, ընդգրկել,                                                               

- բացահայտել, հաստատել, վերլուծել, գնահատել, առաջարկել, 

ներկայացնել և այլն [5]:     

Նախորդ՝ 3-րդ կետի օրինակում բերված «Զարգացնել ուսանողների 

(կամ այլ թիրախային խմբերի՝ դասախոսների, ուսուցիչների …) 

համագործակցային դասեր պլանավորելու և կազմակերպելու 

հմտությունները» 1-ին նպատակի իրագործման համար 

տրամաբանական հաջորդականությամբ կապված խնդիրները կարելի է 

ներկայացնել հետևյալ ձևակերպումներով՝ 

1) Ուսումնասիրել համագործակցային դասեր պլանավորելու 
մեթոդական սկզբունքները: 

2) Ուսումնասիրել սկզբնաղբյուրներից վերցրած համագործակցային 
դասերի պլաններ: 

3) Ստեղծել որևէ թեմայի ուսուցման համագործակցային դասի պլան: 
4) Կազմակերպել այդ պլանով դասեր՝ մանկավարժական 

պրակտիկայի  կամ  համապատասխան դասընթացի գործնական 
դասերի ժամանակ: 

5) Անցկացնել քննարկումներ դասի մասնակից աշակերտների, 
ուսանողների կամ դասալսողների հետ: 

6) Բացահայտել դասի պլանի հաջողված և չհաջողված կողմերը: 
7) Կատարելագործել դասի պլանը:  
8) Ձևակերպել եզրակացություններ և առաջարկություններ: 

5.Մեթոդաբանություն: 
Հետազոտության մեթոդաբանությունը ձևավորվում է 

նպատակների ու խնդիրների խառնուրդից: Դրա ձևակերպումը պետք է 

բավարարի ինչի՞ միջոցով, ի՞նչ ստանալ սկզբունքին: 

3-րդ կետի օրինակում բերված «Զարգացնել ուսանողների (կամ այլ  

թիրախային խմբի՝ դասախոսների, ուսուցիչների …) 

համագործակցային դասեր պլանավորելու և կազմակերպելու 

հմտությունները» 1-ին նպատակի իրագործման մեթոդական մոտեցումը 

կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. 
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Համագործակցային դասի պլաններ կազմելու, դրանցով դասեր 
կազմակերպելու, դասալսողների և մասնակիցների հետ քննարկումների 
միջոցով կատարելագործել դասի պլանը և զարգացնել 
համագործակցային դասեր կազմակերպելու հմտությունները: 

Մեր պրակտիկայում հաճախ հանդիպում ենք նմանատիպ 

ձևակերպումների՝ 

- կազմել դասի պլաններ, 
- կազմակերպել դասեր, 
- կատարել վերլուծություններ,  
- և այլն:  
Այսպիսի ձևակերպումները մերժելի են, քանի որ չեն 

արտահայտում միջոցի և վերջնարդյունքի կապը, 

համապատասխանությունը: Իրականում, դրանք միայն միջոցները 

բացահայտող, խնդիրները մատնանշող ձևակերպումներ են և չեն 

ուղղորդում դեպի նպատակի իրականացում: 

6.  Աշխատանքի բովանդակություն: 

Ի տարբերություն իրականության մեջ առավել ընդունված այն 

մոտեցման, որ բովանդակությունը կարելի է ձևակերպել աշխատանքի 

ավարտից հետո, մենք գտնում ենք, որ աշխատանքի հաջող 

իրականացման համար անհրաժեշտ է սկսելուց առաջ հստակ 

պատկերացնել բոլոր քայլերը, հետևաբար, նախնական 

բովանդակությունը ձևակերպել սկզբում: Ինչը նշանակում է, որ 

աշխատանքի ընթացքը կարող է առաջադրել բովանդակության 

վերանայման և խմբագրման անհրաժեշտություն:    

Ձևակերպած հետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը 

պետք է ընդգրկի գործատուի կանոնակարգով պահանջվող բոլոր 

կառուցվածքային մասերի անվանումները և աշխատանքի մեջ դրանց 

համապատասխանող էջերը: Օրինակ. 

Ներածություն   (էջի մատնանշումով)………………………………  
Այստեղ կարող են ներկայացվել թեմայի մասին ընդհանրական 

տեղեկություններ կամ գործատուի կանոնակարգային պահանջները: 

Օրինակ՝ թեմայի ընտրության կամ արդիականության հիմնավորումը, 

հետազոտության իրականացման նպատակները, խնդիրները, 

մեթոդաբանությունը կամ դրանցից մի քանիսը և այլն:  

Հիմնական մաս  

Տարբեր գործատուներ այս մասը կարող են տարբեր կերպ 

անվանել. օրինակ՝ «Գրական ակնարկ» և այլն: Այս մասն իր մեջ 
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ընդգրկում է գլուխները: Յուրաքանչյուր գլուխ և դրա ենթագլուխները 

անպայման պետք է ունենան վերնագրեր, որոնք պետք է 

տրամաբանորեն կապակցված լինեն և միասին ամբողջացնեն գլխի 

նպատակները: Օրինակ. 
Գլուխ 1.   Համագործակցային ուսուցում  
Մինչև ենթագլուխների շարադրումը գլուխ(ներ)ը կարող է 

ներկայացնել վերնագրի էությունը և ենթագլուխները միավորող 

տրամաբանությունը բացահայտող որոշակի տեղեկություն: Այդ 

դեպքում առաջարկում ենք գլխի էջը մատնանշել, մնացած դեպքերում 

կարելի է էջակալել միայն ենթագլուխները: 

Ենթագլուխները պետք է համարակալվեն գլխին 

համապատասխանող հաջորդական կրկնակի ենթահամարներով, 

ներկայացվեն վերնագրերը և մատնանշվեն էջերը:   

1.1. Համագործակցային ուսուցման առավելությունները……… 

1.2. Համագործակցային ուսուցման պատմությունը……………. 

1.3. և այլն 

Գլուխ 2.  Համագործակցային դասի պլանավորում 

2.1. Համագործակցային դասի պլաններ կազմելու 

սկզբունքներ………………………………………………………………… 
2.2. Սկզբնաղբյուրներից վերցված համագործակցային դասի 

պլանների նմուշներ…………………………………………...………………… 

2.3. և այլն 

Այս գլուխը կարող է լինել նաև առաջինի ենթագլուխներ: 

Գլուխ 3.  Սեփական հետազոտություններ  (և մեթոդիկա) և 

արդյունքների վերլուծություն 

Կախված թեմայից՝ այս գլուխը ևս կարող է ունենալ ենթագլուխներ: 

3.1. Որևէ թեմայի ուսուցման (նշել վերնագիրը) մեր կողմից ստեղծված 

համագործակցային դասի պլան…………………………………..…………… 

    3.2. Համագործակցային դասի (նշել վերնագիրը) կազմակերպման 

առաջադրանքներ…………………………………………………………...……  

3.2 ենթագլխի շարադրանքում ցանկալի է նշել առաջադրանքները՝ 
ըստ դասի պլանի քայլերի ու նպատակների: 

3.3. Դասի քննարկման վերլուծություն……………………….………… 

3.3. Ենթագլխի շարադրանքում կարելի է ներկայացնել քննարկման 
մասնակիցների բանավոր կարծիքները կամ դասալսման 
արձանագրությունները, առաջարկությունները և ձևակերպել 
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եզրակացություններ դասի պլանի և կազմակերպված դասի 
առավելությունների ու թերությունների, հետագա շտկումների մասին: 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

Ըստ հետազոտողին ներկայացված կանոնակարգային 

պահանջների՝ «Եզրակացություններ և առաջարկություններ» բաժինը 

կարող է լինել միավորված կամ առանձին-առանձին: 

Եզրակացությունները պետք է վերլուծական դիտարկումներ 
պարունակեն աշխատանքի արդյունքների մասին: Իսկ 
առաջարկությունները պետք է մատնանշեն նմանատիպ 
աշխատանքների բարելավման կամ սխալները վերացնելու 
այլընտրանքային ուղիներ: 

Որպես սկզբունքային մոտեցում՝ առաջարկում ենք 

եզրակացությունները ձևակերպել՝ ելնելով նպատակներից և 

խնդիրներից: Եզրակացությունը պետք է տեղեկություն տա նպատակի 
կամ խնդրի (դրանցից յուրաքանչյուրի) իրականացման արդյունքի 
մասին և պարունակի վերլուծական խոսք այդ արդյունքի հիմնավորման 
մասին (ինչո՞ւ այդպես ստացվեց, համապատասխանո՞ւմ էր արդյոք 
արդյունքը ակնկալիքին կամ ի՞նչը ապահովեց արդյունքի 
համապատասխանությունը ակնկալիքին, ո՞րն էր անհամապա-
տասխանության պատճառը և այլն):  

Որևէ նպատակի կամ խնդրի չիրականացման դեպքում 

եզրակացության մեջ պետք է նշվի նման արդյունքի պատճառների 

մասին (օրինակ՝ մեթոդի անհամապատասխանության, ժամանակի 

անիրատեսության, հիմնական նպատակի կամ խնդրի հետ ուղղակի 

կապ չունենալու, անկախ հետազոտության նպատակ կամ խնդիր 

լինելու և այլ պատճառներ) և հնարավորության դեպքում առաջարկվի 

այլընտրանք [4]:  

Ելնելով արդյունքների վերլուծական գնահատականից և 

եզրակացություններից՝ կարելի է ձևակերպել նաև առաջարկություններ: 

Օրինակ. 3-րդ կետի օրինակում բերված «Զարգացնել ուսանողների 

(կամ այլ  թիրախային խմբի՝ դասախոսների, ուսուցիչների …) 

համագործակցային դասեր պլանավորելու և կազմակերպելու 

հմտությունները» 1-ին նպատակի վերաբերյալ եզրակացությունները 

կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. 

1. Ուսանողների կողմից համագործակցային դասեր պլանավորելու 
և կազմակերպելու դժվարությունները պայմանավորված են բուհական 
համապատասխան դասընթացների ծրագրերում  թեմային հատկացված 
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գործնական ժամերի պակասով կամ տեսական նյութի անբավարար 
մակարդակով, կամ այլ…: 

Իսկ այդ կետի եզրակացությանը համապատասխանող 

առաջարկությունը կարող է ձևակերպվել հետևյալ կերպ. 

1.1 Վերանայել ուսումնական ծրագրերը, ուսուցանվող տեսական 
գիտելիքների պահանջները բարելավել, համապատասխանեցնել 
չափորոշչային պահանջներին, ավելացնել թեմայի ուսումնասիրման 
համար նախատեսված գործնական դասերը, կամ այլ… : 

2. Ուսուցիչների կամ դասախոսների կողմից համագործակցային 
դասեր պլանավորելու և կազմակերպելու հմտությունների 
անբավարարությունը պայմանավորված է տեսական անբավարար 
գիտելիքների իմացության կամ պրակտիկայում քիչ կիրառելու 
հնարավորությամբ: 

Բերված եզրակացությանը համապատասխանող առաջար-

կություն(ներ)ը կարող են ձևակերպվել հետևյալ կերպ. 

2.1. Անհրաժեշտ է մշտադիտարկումների միջոցով բացահայտել 
ուսուցիչների խնդիրները և հաճախակի դասալսումների, 
վարպետության դասերի, սեմինարների կազմակերպման միջոցով 
տրամադրել մեթոդական աջակցություն:  

2.2. Անհրաժեշտ է կազմակերպել մանկավարժական կադրեր 
պատրաստող բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
շարունակական թեմատիկ վերապատրաստումներ՝ հանրակրթական 
բարեփոխումների պահանջները ուսուցանելու, մանկավարժական-
մեթոդական հմտությունները կատարելագործելու նպատակով: 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

Գրականության ցանկը լրացվում է դարձյալ ըստ գործատուի 

կողմից հետազոտողին տրամադրված կանոնակարգի:  

Աշխատանքի կատարման ընթացիկ փուլերում, որպես 

օգտագործած սկզբնաղբյուրները հավաքագրելու ձև, առաջարկում ենք ՝ 

 1) Յուրաքանչյուր հղման կողքին փակագծում նշել տվյալ 

սկզբնաղբյուրի մասին բոլոր կանոնակարգային պահանջները: Իսկ 

աշխատանքի ավարտուն ձևակերպման փուլում դրանք տեղափոխել 

«գրականության ցանկ» բաժին, դասավորել ըստ կանոնակարգային 

պահանջի: Յուրաքանչյուր սկզբնաղբյուրի համապատասխան 

հերթական համարը տեղափոխել աշխատանքային էջերի հղման տեղ  և 

արդեն ազատվել չպահանջված տեղեկությունից:  
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2) Իսկ համացանցի տեղեկության հավաստիության համար 

սկզբնաղբյուրը հղելուց հետո նշել դրա հասանելիության ժամկետը:  

Օրինակ՝ https://arinj.schoolsite.am/ուսումնական/մեթոդական-
զեկուցումներ/ -հասանելի է 01.02.2019 

7. Աշխատանքի հանրային ներկայացում (պրեզենտացիա) 

Հետազոտական բնույթի շատ աշխատանքների կատարումից ու 

ձևակերպումից բացի կարևոր փուլ է աշխատանքի հանրային 

ներկայացումը (նախապաշտպանություն, պաշտպանություն, զեկուցում 

գիտաժողովին և այլն), որը պատկերացումներ է ձևավորում ոչ միայն 

կատարված աշխատանքի, այլև հետազոտողի տարբեր որակների ու 

ցուցանիշների մասին: Ներկայացման պատրաստ է համարվում 

ամբողջապես ձևակերպված աշխատանքը: Այն պարտադիր պետք է 

ունենա Տիտղոսաթերթ, որի ձևակերպման տեխնիկական պահանջները 

ևս տրամադրում է գործատուն՝ մնացած բոլոր կանոնակարգային 

պահանջների հետ միասին:  

Ներկայացման համար հետազոտողը կարող է պաստառներ, 

աղյուսակներ ու գրաֆիկներ ստեղծել կամ ներկայացնել սահկահանդես: 

Վերջինիս ձևավորման գեղագիտական կողմը թողնելով անհատի 

ճաշակին՝ կարելի է առաջարկել հետազոտական աշխատանքի 

ներկայացման սահկահանդեսի ստեղծման մի քանի ցանկալի 
պահանջներ: Օրինակ՝   

1. բոլոր սահկասալիկները ունենան թեմայի և տվյալ տեղեկությանը 

համապատասխանող վերնագրեր, որ նրանցում տեղեկույթը 

ներկայացվի հակիրճ, սխեմատիկ, առանց պատմողական 

նախադասությունների: 

Հաջորդաբար ներկայացվեն՝ 

2. աշխատանքի վերնագիրը, կատարման վայրը, կամ գործատուի 

անունը, կատարողի և ղեկավարողի անուն-ազգանունները, 

կատարման տարեթիվը,  

3. հետազոտության նպատակները, խնդիրներն ու մեթոդաբա-

նությունը,  

4. աշխատանքի կառուցվածքը,  

5. կառուցվածքային մասերը հակիրճ ներկայացնող և որոշ 

պարզաբանումներ տվող ցուցադրումներ,  

6. սեփական հետազոտության արդյունքները և դրանց գնահատման 

վերլուծությունը,  

7. եզրակացություններն ու առաջարկությունները: 
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Իսկ աշխատանքի վերջնական գնահատման հուսալիության և 

օբյեկտիվության համար առաջարկում ենք նախօրոք մշակել 

գնահատման չափանիշներ և սանդղակային պահանջներ, ինչը ևս 

ցանկալի է հետազոտողին տրամադրել կանոնակարգային մյուս 

պահանջների հետ միասին: Որպես չափանիշներ՝ կարող են լինել, 

օրինակ՝  

 2-6-րդ կետերի, ինչպես նաև աշխատանքի ձևակերպման 

տեխնիկական պահանջների  ու լեզվական գրագիտության 

ապահովումով աշխատանքի և սահկահանդեսի ներկայացումը,  

 ազատ, անկաշկանդ զեկուցումը,  

 նյութին տիրապետելու աստիճանը,  

 ինքնուրույնության և վերլուծական ընդունակության աստիճանը,  

 լսարանի հետ հաղորդակցվելու, աշխատանքին վերաբերող 

հարցերին տրվող պատասխանների որակը և այլն [2]: 

Որպես մեր աշխատանքի ամփոփում՝ լիահույս ենք, որ 

մատնանշված ցուցումներով և անհրաժեշտ քանակությամբ գործնական 

դասեր կազմակերպելուց հետո լսարանի շահառուները կձևավորեն 

պատասխանատվություն ցանկացած աշխատանքի կատարման 

ժամանակ կանոնակարգային պահանջները հարգելու նկատմամբ, 

կունենան բավարար տեսական ու գործնական գիտելիքներ, 

կարողություններ ու հմտություններ և ջանադրաբար աշխատելու, 

փորձառության ավելացման արդյունքում կունենան հաջողություն ու 

որակյալ վերջնական աշխատանք:  

Իսկ բուհը անպայմանորեն կարձանագրի ուսուցման և 

ուսումնառության որակի բարձրացում: 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Адамян Н. В. 

 

В представленной методической работе предлагаются: 

1. общие требования к  исследовательской работе студентов;  

2. методика обучения планирования, выполнения и оформления 

исследовательской работы согласно этим требованиям.  

Ключевые слова: студенческая исследовательская работа, требования 

исполнения и оформления исследовательской работы, методика развития 

исследовательских навыков. 
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BASIC REQUIREMENTS AND METHODS OF TEACHING SKILLS TO 

PERFORM RESEARCH WORK 

Adamyan N. V. 

 

The present methodical work suggests:  

1. General  requirements for research work of students;  

2. Methods of training planning, execution and registration of research 

work according to those requirements.  

Keywords: student research work, requirements of execution and 

registration of research work, methods of development of research skills. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 372.8                                                                                 ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐԻ ՊԻԵՍՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԲՈՒՀՈՒՄ 

Մարտիրոսյան Կ. Հ. 

 

Որո՞նք են այն առանձնահատկությունները, որոնցով բնորոշվում 

են Լեռ Կամսարի պիեսները, և ըստ այդմ էլ՝ ինչպե՞ս ուսուցանել 

երգիծաբանի այս գործերը բուհում: Այս և մի քանի այլ հարցեր են դրված 

սույն հոդվածի հիմքում, որոնց անդրադարձել ենք հնարավորինս 

հանգամանորեն:  

Այս հոդվածը առաջին փորձն է, որը վերաբերում է բուհում Լեռ 

Կամսարի պիեսները առանձին դասընթացի շրջանակներում 

ուսուցմանը, այն է՝ երգիծաբանի պիեսները բուհական ծրագրերում 

ներգրավելուն, իսկ ավելի լայն առումով, վերանայելու բուհական 

դասընթացներում ներառված հեղինակների ցանկը:  

Նյութը ներկայացվում է պատմականության ծիրում՝ մի կողմից, 

մյուս կողմից՝ գրողի կենսագրության տվյալ հատվածը՝ կրկին 

պատմականության հենքով, ասել է՝ նյութը մատուցելու համար 

ընտրված մեթոդը պատմական իրադարձությունների մեկ մեծ շրջանի 

վերլուծությունն է և գրողի կենսագրության վերլուծության 

համադրությունը, ընդ որում, քանի որ որոշ փաստեր, կամ, որ նույնն է, 

փաստական նյութը՝ արտահայտված գեղարվեստորեն, բերված է գրողի 

օրագրային էջերից, ուստի պիեսների որոշ էջեր ըստ էության ունեն 

ինքնակենսագրական հիմք: Ասել է՝ հոդվածում նաև խոսք է գնում Լեռ 

Կամսար երգիծաբանի ինքնակենսագրական մանրամասների մասին, 

բնականաբար, ոչ ամբողջությամբ, այլ՝ որքանով աղերսվում է 

ներկայացվող ստեղծագործության այս կամ այն էջին: Ուսուցման 

ընտրված մեթոդը՝ պատմահամեմատական, պատմողական-

վերլուծական:  

Առավել արդյունավետ կլինի, եթե տրվի հնարավորություն 

օգտագործելու որոշ դիդակտիկ միջոցներ, այն է՝ ունկնդրել հատվածներ 

Լեռ Կամսարի մանրապատումներից (ռադիոունկնդրում):  
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Բանալի բառեր, Լեռ Կամսար, ուսուցում, մեթոդ, պրոլետգրողներ, 

Երեքի դեկլարացիա, երգիծական արվեստ, կենսագրական մանրա-

մասներ, ստեղծագործություններ, տպագրվելու թույլտվություն, 

արժեքավոր գործեր, արդիական գործեր:  

 

20-րդ դարում գրական ասպարեզ եկավ հայ երգիծաբանության 

սյուներից մեկը՝ Լեռ Կամսարը: Նրա ստեղծագործության մեջ նկատելի է 

կարևորագույն գիծը. երգիծաբանի սատիրան կրում է քաղաքական 

բնույթ՝ քաղաքական վիճակին բնորոշ հետևանքների բացահայտ 

արտահայտությամբ: Գիծն անընդհատական է. գրեթե երբեք գրողը 

կապը չի կորցնում երկրի ներքին և արտաքին իրադարձությունների 

հետ, ինչը արտահայտվում է նրա բոլոր գործերում՝ անկախ ժանրային 

տարանջատումներից:  

2013 թվականին՝ Լեռ Կամսարի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանին 

ընդառաջ, լույս տեսավ նրա «Թատերախաղերը»: Նախկինում՝ 2001թ., 

առանձին գրքով լույս էր տեսել հեղինակի «Սաստիկ կոմունիստներ 

(Երգիծանք 7 պատկերով)» թատերակը: Թատերգությունները՝ իբրև 

առանձին շարք, երևում են նաև գրողի «Երկեր»-ում՝ 

«Կատակերգություններ փոքր բեմի համար» խորագրով: 

Ավելացնենք միայն, որ գրողի ձեռագրերը դեռևս վերծանման և 

տպագրության փուլում են, և այդ ամենը ի մի բերվելու արդյունքում ի 

վերջո պարզ կդառնա՝ երգիծաբանի ֆելիետոննե՞րը, օրագրային 

նյութե՞րը, թե՞ պիեսները ավելի մեծաթիվ կլինեն: Ինչ խոսք, դրանց 

մեծարժեքությունը անժխտելի փաստ է: 

Հոդվածի շրջանակներում, բնականաբար, չենք կարող 

անդրադառնալ գրողի բոլոր գործերին անխտիր: Սակայն այն, ինչի 

մասին կլինի խոսքը, խոշոր պլանով կբացահայտի երգիծաբանի 

պիեսների ընդհանուր նկարագիրը, էությունը, բովանդակային 

հիմնական շեշտադրումները:  

Մասնավորապես առանձնացրել ենք «Կասկածոտ ամուսինը կամ 

հնարագէտ կինը» (հավանաբար 1916-1918թթ.), «Մահափորձ մի հին 

հեղինակի վրա» /1957թ./, «Դեպի պրոլետ գրականության հեգեմոնիան» 

(1926թ.), «Պլենար նիստ» (1926թ.) գործերը՝ հիմնականում 

պայմանավորված այն հանգամանքով, որ սրանցից ամեն մեկը 

յուրօրինակ հանգուցակետ կարելի է համարել՝ կապված գրողի 

կենսագրության հետ: 
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Բնականաբար, այստեղ տրվում են ընդհանուր տեղեկություններ 

պիեսների, նրանց գրվելու, հետապնդած նպատակի, ինչո՞ւ չէ, նաև 

բնագրի և տպագրվածների տարբերությունների, բովանդակային մասի 

վերաբերյալ, իսկ վերլուծական խոսքը կատարվում է լսարանի հետ 

համատեղ: 

Մի քանի կարճառոտ ծաղրախաղերից հետո Լեռ Կամսարը գրում է 

«Կասկածոտ ամուսինը»՝ թեթև, այսպես ասած, «պղպջակային» 

կատակերգությունը, որն առանձնապես խորքային չէր, սակայն 

հեղինակի կենդանության օրոք բեմադրված և բազմաթիվ անգամներ 

խաղացված գործն է՝ Թավրիզ (1921թ.), Երևան, Ալեքսանդրապոլ 

(1923թ.), 1939թ. սիբիրյան աքսորից հետո արդեն արևելահայերենի 

վերածված տարբերակով՝ Արմավիր: Սա կատակերգություն էր՝ ոչ 

քաղաքական, անմեղ պիես, որը չէր կարող խոցել ժամանակի որևէ 

գաղափարախոսություն [3, էջ 9]:  

«Կասկածոտ ամուսինը կամ հնարագէտ կինը» գործը 

կատակախաղ է 5 արարով: Դեպքերը զարգանում են այնտեղ, որտեղ որ 

«մարդ մը և կին մը գտնուած է» [3, էջ 116]: Կատակերգությունը գրելու 

տարեթիվը ստույգ հայտնի չէ. ըստ բնագրի տետրի կազմի և 

ուղղագրության՝ հավանաբար 1916-1918թթ. է:  

Լսարանի համար ավելի հստակ լինելու նպատակով պետք է նշել, 

որ գոյություն ունեն այս պիեսի մի քանի տարբերակներ՝ տարբեր 

ուղղագրություններով: Ժողովածուի համար ընտրվածը առավել 

ամբողջական է, թեև այստեղ էլ առկա է որոշակի կրճատում, խոսքը 

մասնավորապես վերաբերում է գործի առաջին արարին:  

«Մահափորձ մի հին հեղինակի վրա» տրագիկոմեդիան Լեռ 

Կամսարը գրել է 1957թ. հոկտեմբերի 24-ին:  

Այս պիեսը անմիջականորեն պետք է կապել գրողի 

կենսագրության, հատկապես ծննդյան օրվա հետ՝ նշելով՝ քանի որ 

երգիծաբանի ծննդյան օրը ստույգ հայտնի չէ, հավանաբար հենց այս 

գործն է հիմք հանդիսացել խմբագիր Խ. Պողոսյանի համար, ով այդ օրը 

մտցրել է օրացույց՝ որպես Լեռ Կամսարի ծննդյան օր [տե՛ս 3, էջ 617]:  

Երեք պատկերով տրագիկոմեդիայում գործող անձինք են՝ «Լեռ 

Կամսար-70 տարեկան, Հայ ժողովուրդ-2000 տարեկան, Վ. Ամիրբեկյան-

չգիտեմ քանի տարեկան, Մի սկսնակ գրող» [3, էջ 606]: Գրաքննադատ 

Վազգեն Ամիրբեկյանի և Լեռ Կամսարի երկխոսությունը ուշագրավ 

պատկեր է ներկայացնում. առանց կարդալու երգիծաբանի գործերը՝ 

քննադատը ամեն ինչ նետել է տալիս կոշկակարի աղբի արկղը՝ վստահ, 
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որ երգիծաբանի 45 տարվա գրական վաստակի արժանի տեղը միայն 

այդ է: Քննադատության արժանի կետերից մեկը Վ. Ամիրբեկյանը 

համարում է գրքում տեղ գտած ստեղծագործությունների ժամանա-

կագրական կարգի խախտումը: Լեռ Կամսարը տալիս է դիպուկ 

պատասխանը. «…Ճշմարտությունները ետ ու առաջ ասվելով իրենց 

արժեքները չեն կորցնում» [3, էջ 609]: Ապա գրողը ստիպված է մեկիկ-

մեկիկ ներկայացնել իր ստեղծագործությունների վերաբերյալ հնչած 

բոլոր դրական կարծիքները (Հ. Աճառյան, Ավ. Իսահակյան, Հ. Քոչար,    

Ե. Չարենց, Հ. Թամրազյան, վերջապես՝ «Արև», «Ոզնի» թերթերը և այլն):  

Երկրորդ տեսիլում հայ ժողովուրդն է միջնորդում, որ իր ընդամենը 

երեք երգիծաբաններից շատ սպասված Լեռ Կամսարին Ամիրբեկյանը 

նախ մի փոխարինող գտնի, հետո սպանի: Արդյունքը երկար չի 

սպասեցնում. Լեռ Կամսարին դուրս են շպրտում գրական ասպարեզից:  

Երրորդ տեսիլում երգիծաբանը, իր ապրած կյանքի դառն փորձը 

վկայակոչելով, դիմում է սկսնակ գրողին՝ հնչեցնելով հայտնի խոսքը. 

«Գրելու համար տաղանդ է պետք, իսկ գրվածքը լույս աշխարհ հանելու 

համար՝ հանճար: Եթե ունես այդ հանճարը՝ հաճախ առանց գրիչ 

շարժելու էլ գրող ես…» [3, էջ 616]:  

Պետք է շեշտել, որ սրանք երգիծաբանի համար կենսագրական 

առանցքային նշանակություն ունեցող կետեր են, որոնք կարող են հիմք 

հանդիսանալ ոչ միայն պիեսները, այլև հեղինակի բոլոր 

ստեղծագործությունները ուսումնասիրելու ժամանակ:  

«Թատերախաղեր» ստվարածավալ ժողովածուն ընդգրկում է երկու 

տասնյակից ավելի կատակերգություններ և մեկ դրամա: Լեռ Կամսարն 

այս գրքում առաջին անգամ ներկայանում է մեծածավալ 

ստեղծագործություններով: Գիրքը, ի հավելումն ասելիքի, ունի «Նամակ 

Երևանի Պետական թատրոնի ռեժիսոր Վարդան Աճեմյանին» 

արխիվային նյութը, որտեղ գրողը խոսում է իր «Հոգու զավակ» դրամայի 

ճակատագրի մասին: Ի դեպ, գրողը նամակին կից՝ թատրոնի ռեժիսորին 

ուղարկել է նաև հետևյալ երկտողը. «Սիրելի՛ Վարդան, այս պիեսը մտել 

է Պետհրատի 65 թվի պլանի մեջ և հավանաբար տպվի: Իր ռեցենզիայում 

Ադո Ադոյանը գերազանց գնահատական է տալիս: Եվ երևակայիր, ես, որ 

ոչ մի բանի չեմ հավանում, ինքս էլ եմ հավանել: Բայց որովհետև բոլոր 

պիեսները քո թրի տակով պիտի անցնեն՝ մեր կարծիքը ի՞նչ 

նշանակություն ունի: Վերջը կարդա ու ասա, բեմ հանելիս առանց 

բռնելու կկանգնի՞…» [3, էջ 701]:  
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Առաջին հանրապետության օրերին գրողը թերևս չի ցանկացել կամ 

գուցե և չի հասցրել ստեղծել քաղաքական հենքով իր ծաղրախաղերը՝ 

բավարարվելով միայն փոքրածավալ երգիծանովելներով: Սակայն 

տեսնելով բոլշևիկյան աբսուրդը՝ հեղինակը բարձրաձայնում է 

իրականության մասին իր մտքերը՝ նաև ինչ-որ տեղ սթափության 

կոչելու: Ամբողջ 1926թ. երգիծաբանի համար դարձավ հարուստ 

ժամանակաշրջան. մեկը մյուսի հետևից ծնվում են նրա «Ամենակարճ 

ճամբան», «Հոկտեմբերյան հեղափոխություն», «Դեպի պրոլետ 

գրականության հեգեմոնիան» և այլ ստեղծագործություններ: Ասել է՝ 

1926թ. Լեռ Կամսարի համար թատերագրության տարի էր:  

«Դեպի պրոլետ գրականության հեգեմոնիան» հեղինակը անվանել 

է «Պրոյեկտ-պիես երեք պատկերով»: Գործող անձինք ժամանակի 

գրողներն են՝ Ն. Զարյանը, Գ. Աբովը, Վ. Ալազանը, Ե. Չարենցը,              

Գ. Մահարին, Ա. Վշտունին և այլք: Նրանք զբաղված են 

«ստեղծագործական գործունեությամբ»՝ հանգեր են միացնում իրար և 

ստանում «հանճարեղ» գործեր: Ներս մտած միլիցիոները տանում է 

մտքեր այս կամ այն գրողից, որից հետո մեկին ոչինչ չի մնում, մյուսին 

մնում է միայն այն, ինչը… Ե. Չարենցինն էր: Սրան հետևում է Աբովի 

բողոք-խրատը. «Բա որ ես ձեզի կըսեմ՝ ընկերնե՛ր, գրվածքներուդ մեջ 

միտք մի՛ դնեք՝ չեք լսեր: Տեսա՞ք ինչ անակնկալներ կպատահին»           

[3, էջ 336]:  

Երկրորդ պատկերում Լեռ Կամսարը խոսում է հին ու նոր 

գրականության նմանությունների և տարբերությունների մասին՝ 

մասնավորապես նշելով. «Հիմա ընթերցողն այնքան վստահ է իր ծոցեն 

ելած բանաստեղծին վրա, որ առանց կարդալու բանաստեղծ կհռչակե 

ամեն անոնց, որոնք իրենց բանաստեղծ կհամարեն: Ավելին: Մենք այսօր 

ունինք ապառնի բանաստեղծներու կադր մը, որոնք միայն ազնիվ խոսք 

կուտան վերջեն բանաստեղծ ըլլալու» [3, էջ 337]: 

Ժամանակի գրողներին վերաբերող տողերից երգիծաբանի 

եզրակացությունը մեկն է. բոլոր պրոլետգրողները տաղանդներ են, և 

նրանց տաղանդը հաճախ հասնում է հանճարի: Ահա և այս գրողները 

ընթերցողներ են փնտրում: Կամսարյանի երգիծանքը հասնում է 

գագաթնակետին, երբ վերապատմում է Դանչոյի պատմածը. «Ասկե 

շաբաթ մը առաջ Աբովը փողոցին մեջ պառկած հիվանդ մարդ մըն էր 

գտեր, տարեր տուն, կերակրեր, մաքրեր, առողջացուցեր ու շաբաթ մը 

ամբողջ կարդացեր էր գլխուն: Կանչեց՝ գնացինք տեսանք: Քաղցր 

դեմքով մարդ մըն էր: Ինչքան կարդաս՝ կխնդա: Ութը հոգի հանեցինք 
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ստեղծագործություններս և երեք ժամ անընդհատ կարդացինք: Շա՜տ 

վերջը միայն հասկցանք, որ այդ մարդը ի ծնե… խուլ է եղեր» [3, էջ 352]: 

Իսկ երբ պրոլետգրողները սկզբում լսողներ հավաքելու համար կարդում 

են Թումանյանի «Անուշը», ապա դրանից հետո միայն վերցնում իրենց 

գրքերը, ժողովուրդն անմիջապես գլխի է ընկնում՝ «Տղե՜ք, փախե՛ք, 

պրոլետգրող է սա…» [3, էջ 353] բացականչելով: Գործն ավարտում է 

Վշտունին՝ առաջարկելով անցորդներից մեկի «գլխին», ով չէր ուզում լսել 

իրենց, անխնա կարդալ իրենց գործերը, «թող սատկե»՝ ավելացնելով. 

«Անզգամնե՜ր, սովրե՞ր եք չլսել: Ահա այսպես կհաստատեն պրոլետ 

գրականության հեգեմոնիան…» [3, էջ 354]: 

Ծայր էր առնում ներգրական պայքար, որի կենտրոնական հարցը 

նոր գրականության կառուցման հնարավորությունն ու սպասելիքն էր: 

Հաճախ էին խոսակցություններ լսվում այն մասին, թե նոր 

գրականությունը զարգացման հեռանկարներ չունի:  

1920-ական թվականներին հանդես են գալիս մի շարք գրական 

խմբավորումներ, որոնք հրապարակ են բերում իրենց գեղագիտական 

նոր ծրագրերը՝ հաճախ անորոշ ու մշուշապատ բովանդակությամբ: 

Պրոլետարական գրական խմբակներից առաջ կազմակերպվում են մի 

շարք միավորումներ, որոնց շուրջը համախմբվում են անցյալից եկած 

գրողները (Թիֆլիսի «Հայ գրչի մշակների ընկերությունը», Երևանի «Հայ 

գեղարվեստական աշխատավորների միությունը»): Դրան զուգահեռ լայն 

ծավալ է ստանում պրոլետարական գրական շարժումը: 1922-1923թթ. 

ձևավորվում են պրոլետարական գրական առաջին խմբակները՝ 

«Մուրճը», «Դարբնոցը», «Քուրան»: Երբ սրանք գտնվում էին դեռևս 

ձևավորման պրոցեսում, հանդես եկավ «Երեքի» խմբակը (Ե. Չարենց, Գ. 

Աբով, Ա. Վշտունի): 1922թ. հունիսի 6-ին (հունիսի 14 (Դ. Գասպարյան)) 

«Խորհրդային Հայաստան» թերթում տպագրվեց «Երեքի» դեկլարացիան՝ 

գրական առաջին մանիֆեստը Սովետական Հայաստանում [6, էջ 59]: 

Կարևոր է ներկայացնել դեկլարացիայից մեկ հատված. «Մենք 

պահանջում ենք. Դուրս հանել բանաստեղծությունը սենյակներից դեպի 

փողոցներն ու մասսաները և գրքերից՝ դեպի կենդանի խոսքը:                  

…Արտահայտել այն, ինչը այժմեական է՝ շարժում, դասակարգային 

պայքար, երկաթ ու կարմիր…» [6, էջ 59]:  

Այս ժամանակաշրջանի գրականությունը բնորոշող այլ 

տեսակետներ ևս կարելի է մեջբերել: Կոստան Զարյանը նշում է. 

«Կառավարութեան հրամանով և կուսակցական որոշումով 

գրականութիւն են ստեղծում և ատրճանակի ուժով բանաստեղծութիւն 
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պարտադրում: Ոչ ոք չի համարձակւում քննադատել-բացի արտօնեալ 

մի երկու կուսակցականներից-վախենալով, որ հակայեղափոխականի 

տեղ կ՚անցնի և բանւորա-գիւղացիութեան կուլտուրական աշխատանքը 

կը խանգարի» [1, էջ 209]:  

Քաղաքականության մեջ կանայք են, ովքեր ակամա են միանում 

հասարակարգի կառուցմանը, ինչն էլ պետք է արտացոլվեր ժամանակի 

գրականության մեջ: Լեռ Կամսարը գրում է. «Մինչև 1926 թիվը պրոլետ 

գրականության մեջ ոչ մեկ աղջիկ չկար, ու ամենայն իրավամբ որձ 

գրականություն կարելի էր կոչել: Հետո, սակայն, մեր գրողները 

հասկացան, որ ոչ միայն սոցիալիզմը, այլ նաև սոցիալիզմեն շատ ավելի 

համամարդկային գաղափարները առանց աղջկա երկու քայլ չեն կրնար 

առնել, ու իրենց դուռները լայն բացին կանանց առջև… Բայց ի՞նչ օգուտ: 

Աղջկա ու «սոցիալիզմի» խառնուրդը քիմիական ըլլալե ավելի 

ֆիզիքական է» [4, էջ 159]:  

Իսկ գրականության՝ կյանքից կտրված լինելու պատճառներից 

մեկը, ըստ Լեռ Կամսարի, «գրելը մրցանակով» լինելն է: Միտքն 

ամփոփվում է ժամանակաշրջանը բնորոշող ասույթով. «Երկրի մեջ, երբ 

գրելը մրցանակով կըլլա, այդ կնշանակե տվյալ երկրին գրականությունը 

գյուղացիի ավանակին նման նստեր է կես ճանապարհին» [4, էջ 198]:  

Մեկ այլ դեպքում Լեռ Կամսարը խոսում է պրոլետգրողների 

ոտանավորների հերոսների մասին: Պահպանելով պարտադրված 

օրինաչափությունը, թե բոլոր հարուստները և կուլակները մարդիկ չեն, 

տրվում է նրանց արտաքինի բնորոշումը. «Բոլոր հարուստները և 

կուլակները դուրս են բերված մեծ, լոշտակ ականջներով, այլանդակ 

քիթերով ու ճարպոտ մարմիններով» [4, էջ 24]: Ըստ գրողի՝ ճշմարիտ է, 

որ արտաքինը չափազանց խոսուն է մարդկային էությունը 

բացահայտելիս: Իսկ մյուս պարբերությունն ուղղակի ձևակերպումն է 

նրանց միտումնավոր խաթարած-աղավաղած դիմագծի արտահայ-

տության. «Եթե ճշմարիտ է, որ բոլոր հարուստները այդպիսի այլանդակ 

մարմին կունենան, ապա թողեք իրենց հանգիստ, վասնզի այդքան 

տգեղությունն արդեն կբավե իրենց՝ ատկե ավելին պատժելը 

անխղճություն ըսել է» [4, էջ 24]:  

Ապա հեղինակն իր անկեղծ խորհուրդն է հղում բոլոր 

ժամանակների գրողներին՝ կարդալ, անվերջ կարդալ: Ինչին հետևում է 

հակադրությունը. թեպետ, ճիշտ է, որ կան մարդիկ, ովքեր գրում են 

առանց երբևիցե կարդացած լինելու, «ատոնք ալ բացառիկ պրոլետ 

գրողներն են» [4, էջ 29]:  
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Որպեսզի ժամանակաշրջանի գրականության մասին այս մտքերը 

հասու լինեն, անհրաժեշտ է լսարանի հետ տանել նաև 

նախապատրաստական աշխատանք՝ նշելով, որ, իհարկե, անհերքելի է 

փաստը, որ այդ տարիներին իբրև գրողներ գրական ասպարեզում 

«փայլել» են նաև գրականության հետ ոչ մի կապ չունեցող, այսպես 

ասած, նրանից պատշաճ հեռավորության վրա գտնվող մարդիկ: Եվ 

նույնպես անհերքելի է, որ հեղինակի խոսքը վերաբերում է հենց այս 

գրողներին:  

Եվ ահա պրոլետգրողները, չմարսելով «Դեպի պրոլետ 

գրականության հեգեմոնիան» թատերակի և մի շարք այլ պամֆլետների 

սարկազմը, 1931թ. կազմակերպում են երգիծաբանի «զտումը» իրենցից և 

հասարակությունից:  

Ի՞նչ է «զտումը». հարց, որի վերաբերյալ կրկին հանգամանալից 

խոսք պետք է ներկայացնել լսարանին, ի՞նչ ասել է «զտում»՝ բառի սոսկ 

այդ ժամանակաշրջանին բնորոշ իմաստով և ընդհանրապես:  

Խոսել Լեռ Կամսար գրողի ազատազրկման հանգամանքների 

մասին՝ շրջանցելով նրա «Մի զտման պատմություն» գործը, ուղղակի 

անհնարին է: Սա այն գործն է, որտեղ երգիծաբանը, պահպանելով 

ժանրին բնորոշ առանձնահատկությունները, ներկայացնում է 1931թ. 

սեփական՝ «առաջին կարգով զտված» լինելը [2, էջ 35-49] գրողների 

շարքերից (միությունից) [տե՛ս նաև՝ 5, էջ 111. Ալ. Սոլժենիցինը ևս 

անդրադառնում է այս երևույթին՝ նշելով. «…Այնինչ ամենագրավիչը 

կոլեկտիվների պարբերական զտումներն էին ծույլերից, 

անարժաններից, փսփսացողներից… (Իրապաշտ արվեստագետներ: Օ՜, 

պատկերեք այդ կտավը. «Զտումը աշխատանքային կոլեկտիվում»…)]:  

Ի դեպ, գործն ունի երեք պատճեն: Առաջին երկուսը ուղարկված են 

բանգյուղտեսչությանը կից հանրապետական հանձնաժողովին և 

Կենտկոմին, իսկ երրորդը, որը թերևս պահի կարևորությամբ ամենից 

պատասխանատուն է, հղված է պատմությանը: Գործն ամբողջապես 

տպագրվել է «Գարուն» ամսագրի 2007թ. 1-2 համարներում: Կազմված է 

առանձին մասերից. առաջինը իրադրության նկարագրություն է այն 

մասին, թե դատարանում ի՛նչ «գեղեցիկ սովորույթ» է գործում, և արդյո՞ք 

դա գործադրվեց իր նկատմամբ՝ չգրված օրենքի տեսքով: Այստեղ գրողն 

իբրև օրենք բերում է հայտնի ասացվածքը՝ որոշ փոփոխությամբ. «Իր 

աչքի մեջ գերան ունեցող դատավորն ուրիշի աչքից շյուղ հանելու 

իրավունք ունենա…» [2, էջ 35]: Այնուհետև հեղինակը խոսում է 

դատավորների մասին՝ Սիմակ, ապա հաջորդ և գլխավոր դատավորը՝  
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Ե. Չարենց: Երգիծաբանն ամփոփում է կրկին մեկ ասացվածք-

նախադասությամբ. «Այսօր բոլոր ուղտ կլանողները մժղուկ քամելու են 

հավաքվել» [2, էջ 37]: 

Ե. Չարենց-Լեռ Կամսար հարաբերության մասին խոսելիս պետք է 

նկատի ունենալ երկու մեծերի՝ նույն ժամանակաշրջանի զոհ լինելու 

հանգամանքը և շեշտը դնել գրողի երգիծանքի բնույթի վրա՝ 

գնահատելով նրա ստեղծագործության գեղարվեստական արժեքը:  

Անդրադառնալով բուն «զտման» արարողությանը՝ գրողն այն 

համեմատում է Հիսուսի դատավարության հետ: Սա միջնադարյան 

հավատաքննության ժամանակաշրջան էր՝ դրան բնորոշ 

իրադարձություններով ու հետևանքներով, այստեղից էլ՝ հեղինակի՝ 

աստվածաշնչյան «Խաչ հա՜ն զդա» [2, էջ 39] արտահայտությունը: 

«Զտմանը» տրամաբանորեն հաջորդում է վտարումը Գրողների 

միությունից, նաև տնանկությունը՝ բառի բուն իմաստով: Գրողը 

կանգնած է սովամահության առջև. սա նրա արած գործերի 

«գնահատականն է»:  

Չմոռանանք միայն, որ սա դեռ սկիզբն էր նրա անցնելիք 

Գողգոթայի երկարուձիգ ճանապարհի: Իսկ Լեռ Կամսարի բանտային 

կյանքի «վեպը» սկսվում է 1935թ. նոյեմբերից: Գրողի ձերբակալության 

հիմնավոր մեղադրանքներից մեկը «Պլենար նիստ» ծաղրախաղն էր, որը 

խուզարկության ժամանակ գտել էին չեկիստները: Նրան մեղադրում 

էին, որ փորձել է իր հակահեղափոխական գրվածքը «մաքսանենգորեն» 

«Խորհրդային Հայաստան» թերթ խցկել՝ անվանարկելու խորհրդային 

երկիրը:  

Դատավարության ամբողջ ընթացքում դատավորը թաշկինակով 

հազիվ էր զսպում փռթկոցը, երբ մեջբերում էր հատվածներ «Պլենար 

նիստից»: Եվ չնայած Լեռ Կամսարը մեղադրվում էր ֆաշիզմի, 

հակահեղափոխականության, լրտեսության և այլ մեղքեր գործելու 

համար, այնուամենայնիվ, պատժաչափը նվազագույնն էր՝ երեք տարի 

բանտ, ապա՝ աքսոր՝ դեպի Սիբիր. «Պլենար նիստը» գոնե այդ պահին իր 

գործն արել էր՝ ստեղծելով որոշակի նախատրամադրվածություն 

ներկաների, հատկապես դատավորի մոտ:  

«Պլենար նիստ» պիեսի բնագիրը (գրված 1926թ.) 1935թ. նոյեմբերի 

25-ին՝ գրողի ձերբակալության օրը, Չեկան բռնագրավել է և չի 

վերադարձրել: Հետագայում հեղինակը փորձել է հիշողությամբ 

վերականգնել այն, որը, սակայն, ըստ նրա, բնագրի նման հաջող չի 

ստացվել. պիեսը նույն սրությունը չունի: Ժողովածուում 
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թատերգությունը ներկայացված է այնպես, ինչպես սևագրել է հեղինակը: 

Գործը երկու մասով է՝ շարունակաբար:  

«Համագումարի մը արձանագրությունն» է: Նախագահը, 

Ժողովուրդը և Փոթորիկը խոսում են պետական բյուջեի աղքատության 

մասին: Փոթորիկը տիրող անգրագիտությունը, բնակարանային 

շինարարության դանդաղ ընթացքը և մի շարք այլ իրողություններ 

կապում է դրամ չլինելու հետ: Եվ, ըստ նրա, աղքատության դեմ միակ 

միջոցը… հարուստ լինելն է: Զեփյուռը, Փոթորկին հակառակ, այլ 

առաջարկ ունի. ըստ նրա՝ բյուջեի աղքատությունը պետք է ավելի 

խորքերում փնտրել՝ հայերենի քերականության մեջ. «նալոգ», «փաթենթ» 

և այլ բառերից ոչ մեկը հայերեն չէ: Կամ՝ ինչո՞ւ մշտապես գլխահարկ 

հավաքել և ոչ թե, ասենք, ոտքերի հարկ, որը ավելի շատ կարող էր լինել: 

Մանավանդ որ «գլուխը մարմնի ամենեն վնասակար մասն է… ինչու որ 

գլխուն մեջ բուն կդնեն վնասակար գաղափարներ և ատով պատճառ 

կդառնան ողջ մարմնի կործանման» [3, էջ 201]:  

Ահա այսպես, Լեռ Կամսարը գրականություն է բերում 

իրականությունը՝ հականե-հանվանե, նաև հստակորեն գիտակցելով, որ 

եթե ժամանակաշրջանը պատժում էր լռողներին, ապա անպայման 

անտարբեր չէր կարող լինել խոսողների, մտքերը բացորոշ 

արտահայտողների հանդեպ:   

Պետք է ներկայացնել նաև պիեսների այն ոչ ամբողջական ցանկը, 

որը խաղացվել է տարբեր ժամանակներում՝ «Կասկածոտ ամուսինը», 

«Զոհը» (երգիծաբանի կենդանության օրոք): Հայաստանի 

անկախացումից հետո Համազգային թատրոնը, Լեռ Կամսարի ազգային 

մանրապատումների վրա հիմնվելով, բեմադրել է «Մենք» ներկայացումը 

(բեմադրող՝ Երվանդ Ղազանչյան): 2011թ. «Սաստիկ կոմունիստներ»՝ 

Հենրիկ Մալյանի թատրոնը (բեմադրող՝ Մովսես Ստեփանյան) [3, էջ 5]:  

Լսարանը նախապատրաստելու կարևորագույն թեմաներից ևս 

մեկը. Լեռ Կամսարը շռայլորեն է օգտվել արվեստի իր ընտրած ձևին 

բնորոշ բոլոր միջոցներից՝ խոսքը, ասելիքը դարձնելով առավել հյութեղ 

և կենդանի՝ չափազանցություն և հակադրություն, կատակերգականի 

գրական ձևերից՝ հումոր ու սատիրա:  

Հումորի այս տեսակից անբաժան են թախիծը, տխրությունն ու 

արցունքները, ափսոսանքի, ցավի զգացողությունը, և գործն ստանում է 

ինքնօրինակ երանգ՝ բնորոշվելով «ծիծաղ արցունքների միջից» 

արտահայտությամբ: Խոսքի ամեն մի շեղումը իր սովորական ընթացքից 

դեպի անմտությունը, իմաստային ու քերականական կապերի 
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խախտումը, հնաբանությունը, նորաբանությունը, չափազանցությունը, 

խոսքի տոնի անհամապատասխանությունը բովանդակությանը, 

կողմնակի երկխոսությունները, խոսքի տոնի կատակերգական 

բարձրացումը կամ իջեցումը. իրակություններ, որոնք բնորոշ են 

կատակերգական խոսքին: 

Հեղինակի գործերում հանդիպում են նշվածներից բոլորը: Լեռ 

Կամսարն ունի մի շարք կատակերգություններ, և, բնականաբար, 

դրության կոմիզմը առկա է գրողի այս գործերում ևս: Իբրև ասվածի 

տիպիկ օրինակներից մեկը կարելի է նշել «Դեպի պրոլետ 

գրականության հեգեմոնիան» պիեսից վերոհիշյալ հատվածը: 

Ամփոփելով նշենք, որ հայ երգիծաբաններից մեկի՝ Լեռ Կամսարի 

պիեսները ևս այսօր արդեն դրված են ընթերցողի սեղանին, ավելին, 

քանի որ արդեն բացված են բոլոր արխիվները, և դյուրին է նաև 

ուսանողներին հասցնել գրական նորույթը կամ ինչ-որ ժամանակ փակ-

գաղտնի մնացած նյութերը, «Լեռ Կամսարի պիեսները» իբրև 

ուսումնասիրության նյութ, անհրաժեշտ է ներգրավել բուհական 

ծրագրերում:  

 

ОБУЧЕНИЕ ПЬЕСАМ ЛЕРА КАМСАРА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Мартиросян К. Г. 

 

Каковы те особенности, которыми характеризуются пьесы Лера 

Камсара, и, соответственно, как преподавать эти произведения сатирика в 

вузе? В основе этой статьи лежат эти и несколько других вопросов, к 

которым мы обратились по возможности обстоятельно. Материал 

представляется в историческом плане, с одной стороны, с другой - 

данный отрывок биографии писателя дан на основе истории, поэтому, 

метод, выбранный для представления материала - это анализ одного 

большого периода исторических событий и сопоставление анализа 

биографии писателя, причем, поскольку некоторые факты или 

фактический материал выражен художественно и приведен из 

дневниковых записей писателя, некоторые страницы пьес по существу 

имеют автобиографическую основу. В статье также идет речь о 

автобиографических подробностях сатирика Лера Камсара, естественно, 

не полностью, а несколько соединяется на той или иной странице 

представленного произведения. Выбранный метод обучения – историко-

культурный, историко-аналитический, – будет более эффективным, если 
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будет предоставлена возможность использовать некоторые дидактические 

средства, а именно: прослушивание отрывков из миниатюр Лера Камсара 

(радио-воспроизведение).  

Ключевые слова: Лер Камсар, обучение, метод, пролетарские 

писатели, декларация, сатирическое искусство, биографические 

подробности, произведение, разрешение на публикацию, ценные работы, 

современные работы. 

 

TEACHING LER KAMSAR’S PLAYS AT UNIVERSITIES 

Martirosyan K. H. 

 

What are the main peculiarities due to which Ler Kamsar’s plays are 

described and therefore how to teach the satirist ’s works at university? These 

and some other questions are in the basis of this article to which we have 

touched as possible. On the one hand the material is presented  from the view 

of history, on the other hand it is presented by the historical basis. The method 

chosen to present the material is an analysis of a large period of historical 

events and besides, it is the combination of the analysis of the writer’s 

biography. Moreover, as some facts or factual material is expressed from the 

view of art are extracted from the writer’s diary pages. In fact, they have a 

biographical basis. The paper also deals with the details of the satirist Ler 

Kamsar’s biography, naturally not to the whole but to what refers to the 

presented work. The chosen method is either historical-comparative or 

narrative-analytical. The use of didactic means will be more effective, for 

example, listening to the pieces from Ler Kamsar’s miniaturization (radio 

listening). 

Keywords: Ler Kamsar, training, method, prolete writers, Three of the 

Declaration, satirical art, biographical details, creations, permission to publish, 

valuable works, contemporary works. 
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ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  
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 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 
ՀՏԴ 1751                                                                             ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ-ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆ ՈՐՊԵՍ 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ 

Նալբանդյան Ն. Ա. 

 

Սույն հոդվածում մասնավորապես քննվում է հաղորդակցական-

լեզվական կոմպետենցիան որպես լեզվական, հանրալեզվաբանական և 

գործաբանական կոմպետենցիաների ամբողջություն: Այն իր մեջ 

ներառում է գիտելիքներ և կարողություններ, որոնք միտված են 

ստեղծելու խոսքային սեփական հաղորդակցություն և շփման տարբեր 

իրավիճակներ աշակերտների համար: Առանձնակի կարևորվում է նաև 

արտալեզվական կոմպետենցիայի դերը օտար լեզվի ուսուցման 

գործընթացում, առանց որի դժվար է պատկերացնել որևէ 

հաղորդակցական գործընթաց: 

Բանալի բառեր. հաղորդակցական-լեզվական կոմպետենցիա, 

հանրալեզվաբանական կոմպետենցիա, գործաբանական կոմպե-

տենցիա, արտալեզվական կոմպետենցիա, շեմային մակարդակ։ 

 

Հոդվածի հիմքում ընկած է «Լեզուների իմացության/իրազեկության 

համաեվրոպական համակարգի» (CEFR) կողմից մշակված 

տեսությունները, ըստ որոնց՝ լեզուների ուսուցումը ենթադրում է այն 

հիմնական կոմպետենցիաների զարգացումը, ինչպիսիք են՝ լեզվական, 

հանրալեզվաբանական և գործաբանական, սակայն Դ. Հայմզը իր 

դիտարկումներում անդրադառնում է արտալեզվական կոմպետենցային՝ 

որպես լեզուների ուսուցման կարևորագույն բաղադրիչի [12]: 

Այս տեսակետն էլ հավանության է արժանացել մեր կողմից, որը 

մասնավորապես քննվել է հոդվածում: 

Հոդվածի նպատակն է լեզուների ուսուցման գործընթացում  

կարևորել CEFR-ի կողմից առաջադրվող  լեզվական-հաղորդակցական 

կոմպետենցիայի զարգացումը օտար լեզուների ուսուցման 

գործընթացում՝ միևնույն ժամանակ չանտեսելով արտալեզվական 
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կոմպետենցիայի դերը հաղորդակցվելիս, որը հանդիսանում է վերջինիս 

կարևորագույն բաղադրատարրը: 

Օտար լեզվով հաղորդակցվելու համար կարևորվում է ոչ միայն 

լեզվական, այլ նաև հանրալեզվական և գործաբանական գիտելիքների 

իմացությունը: Այսինքն՝ արդյունավետ զրույց ունենալու համար 

քերականական, բառապաշարային և հնչյունաբանական գիտելիքներից 

զատ անհրաժեշտ է ցուցաբերել պատշաճ վարքագիծ, գիտելիքներ 

խոսքի գործընթացի մասին:  Այնուամենայնիվ, ոչ պակաս ուշագրավ է  

արտալեզվական կոմպետենցիայի տիրապետումը, որն իր 

առանձնահատուկ նշանակությունն ունի արդյունավետ հաղորդակցման 

իրականացման գործում։ Այս ամենով է պայմանավորված սույն 

հոդվածի արդիականությունը: 

Աշակերտի՝ լեզվական կոմպետենցիայի տեսանկյունից 

անհրաժեշտ է կարևորել ոչ միայն գիտելիքների ծավալը և որակը, այլև 

գիտելիքների մտապահման ձևերը և դրանց մատչելիությունը: 

Հանրալեզվաբանական կոմպետենցիան իր մեջ ներառում է լեզվի 

կիրառման սոցիալ-մշակութային բաղադրիչը: Այս համատեքստում 

հատկանշական է ուսուցման գործընթացում աշակերտների լեզվական 

կարողությունների ճշգրիտ կիրառումը լեզվական տարբեր 

իրավիճակներում: 

Ինչ վերաբերում է գործաբանական կոմպետենցիային, ապա այն 

առնչվում է այս կամ այն լեզվամշակութային հանրության 

հաղորդակցական նորմերի և ավանդույթների հետ։ 

Այս համատեքստում իր ուրույն դերն ունի նաև արտալեզվական 

կոմպետենցիան, առանց որի չի կարող իրականանալ ոչ մի իրական 

շփում: 

Օտար լեզվի ոլորտում հաղորդակցական-լեզվական կոմպե-

տենցիան (communicative language competence)  չի նշանակում միայն 

երկու անձանց մտքերի բանավոր փոխանակում, այլև ներառում է 

փոխներգործուն խոսքային գործունեության բաղադրամասերի մի 

ամբողջություն: 

Օտար լեզուներ ուսուցանելիս հաղորդակցության զարգացումն 

ընդգրկում է մի շարք մտավոր գործընթացներ՝ նոր տեղեկատվության 

ընկալում, մտապահում, ճանաչում, ինչպես նաև մշակում ու 

փոխանցում: Դրանցից յուրաքանչյուրը ֆիզիկական և մտավոր 

ունակությունների և գործողությունների համադրություն է՝ 

պայմանավորված մի շարք գործոններով՝ սովորողի տարիքը, մտավոր 
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ներուժը, աշխարհայացքը, ընդհանուր հաղորդակցական-լեզվական 

գիտելիքները, լեզվամտածողությունը, լեզվազգացողությունը և այլն: 

Ինչ վերաբերում է հաղորդակցական-լեզվական կոմպետենցիային, 

ապա այս թեման ամբողջովին ընդգրկված է «Լեզուների 

իմացության/իրազեկության համաեվրոպական համակարգի» (CEFR) 

կողմից մշակված տեսություններում, որտեղ հստակ նշվում է. 

«Լեզվական-հաղորդակցական կոմպետենցիան կարող է դիտարկվել 

որպես մի շարք բաղադրիչների ամբողջություն. լեզվական (linguistic), 
հանրալեզվաբանական (socio-linguistic) և գործաբանական (pragmatic), 
որոնցից յուրաքանչյուրն իր հերթին ընդգրկում է գիտելիքներ, 

կարողություններ և հմտություններ» [2, 15-16]: 

Ըստ էության՝ «լեզվական կոմպետենցիա» եզրույթն ինքնին 

հարաբերական է, քանի որ՝ 

1. տարբեր մշակութակիրներ ունեն լեզվի ճիշտ կիրառման իրենց 

պատկերացումները,  

2. յուրաքանչյուր էթնիկ խումբ մշակել է լեզվական կոմպետենցիան 

գնահատելու իր մեխանիզմը, 

3. հաղորդակցման ընթացքում ցուցաբերած կոմպետենցիայի 

մակարդակը կարող է տարբերվել՝ կախված հաղորդակցության 

նպատակներից:  

Վ. Ի. Կարասիկի կողմից նույնպես դասակարգվել է լեզվական 

կոմպետենցիայի մի քանի դրսևորում՝ 

 լեզվի իրական իմացություն, 

 կրթված և ոչ կիրթ լեզվակիրների լեզվական կոմպետենցիա, 

 լեզվակիրների ու օտարալեզու խոսողների լեզվական 

կոմպետենցիա, 

 լեզվակիրների և փորձագետների լեզվական կոմպետենցիա        

[7, 63-64]: 

Լեզվական կոմպետենցիան ներառում է բաղադրիչներ, որոնք շատ 

կարևոր են լեզվի դասավանդման մեթոդիկայում: Դրանք կապված են 

լեզվի և մտածողության, քերականության և բառապաշարի հետ:  

Այս համատեքստում կարելի է հավելել, որ լեզվական 

կոմպետենցիա ասելով՝ հասկանում ենք քերականական ճիշտ ձևերի և 

շարահյուսական կառույցների կիրառման կարողություններ: Առանց 

բառերի և քերականական ձևերի իմացության, իմաստալից 

արտահայտությունների կազմման որևէ հաղորդակցման մասին խոսք 

լինել չի կարող [10]: 
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Ինչպես հայտնի է, լեզվական կոմպետենցիան առնչվում է լեզվի 

համակարգի, այսինքն՝ բառապաշարային, հնչյունաբանական, 

շարահյուսական գիտելիքների և ունակությունների ձեռքբերմանը: 

Տիրապետելով այս կոմպետենցիային՝ հնարավոր է կազմել իմաստալից 

նախադասություններ:  

Ինչ վերաբերում է հանրալեզվաբանական կոմպետենցիային 

(sociolinguistic competence), ապա վերջինս ենթադրում է գիտելիքներ 

հանրամշակութային կանոնների վերաբերյալ, այն է՝ իմանալ, թե ինչպես 

կիրառել լեզուն պատշաճ ձևով: Պատշաճությունը կախված է 

հաղորդակցման վայրից, թեմայից և հաղորդակցվողների միջև եղած 

հարաբերությունններից: Ավելին, լինել պատշաճ՝ նշանակում է իմանալ 

օտար մշակույթի խոհրդանիշները, որ պարագայում ինչ 

քաղաքավարության նորմեր կիրառել, ինչպես համապատասխան 

վերաբերմունք ցուցաբերել, օրինակ՝ հարգանքի, հեգնանքի, 

ակնածանքի, երախտագիտության դեպքում: 

Ա. Վ. Գլուխովան հանրալեզվաբանական կոմպետենցիան 

դիտարկում է որպես աշակերտների կողմից լեզվական միջոցների 

իրացման կարողություն որոշակի լեզվական իրադրությունում: Այստեղ 

նա կարևորում է բառի և բառակապակցության իմաստավորումները՝ 

կապված հաղորդակցման ձևից և ոճից, ինչպես նաև հաղորդակցման 

գործնական նպատակից [4, 206]: 

Ըստ Լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական 

համակարգի (CEFR)՝ հանրալեզվաբանական կոմպետենցիան առնչվում 

է լեզվի օգտագործման սոցիալ-մշակութային պայմաններին [2, 16]: 
Ա. Արշակյանն այն կարծիքին է, որ հանրալեզվաբանական 

կոմպետենցիան վերաբերում Է լեզվական ձևերի միջև եղած 

հարաբերությունների նշանակություններին, նրանց իմաստին, որը 

տարբերվում է լեզվական իրազեկության պարունակած իմաստից: Եթե 

վերջինս հենվում է լեզվական նշանների միջև եղած կապի և նրանց 

պայմանական (խոսքաշարից դուրս) նշանակության վրա, ապա 

հանրալեզվաբանական կոմպետենցիան ճշգրտում է լեզվական 

նշանների և նրանց նշանակյալի միջև եղած կապը խոսքաշարում կամ 

տվյալ իրադրությունում: Այս իրազեկության բաղկացուցիչ մասերից Է 

«կազմված» հաղորդակցական մտադրության համապատասխան 

խոսքաշարում կիրառումը [1, 83-84]: 

Գործաբանական կոմպետենցիան (pragmatic competence) առնչվում 

է լեզվական պաշարների գործառնական կիրառման հետ «լեզվական 
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գործառույթի իրագործում, խոսքային ակտ»՝ հաղորդակցական 

փոխներգործության մեխանիզմներին համապատասխան [2, 15-16]: 

Վերը նշվածի լույսի ներքո կարելի է ենթադրել, որ գործաբանական 

կոմպետենցիան հաղորդակցական վարքագծի համապարփակ 

տիրապետում է, որը տվյալ լեզվակիր ժողովրդի հաղորդակցական 

նորմերի և ավանդույթների ընդհանրությունն է և ներկայացնում է այս 

կամ այն լեզվամշակութային հանրությունը: 

Այլ կերպ ասած՝ գործաբանական կոմպետենցիան կարողություն է, 

որը թույլ է տալիս հաղորդակցվելիս ճիշտ կողմնորոշվել, հաշվի առնել 

զրուցակցի կարծիքը, կիրառել առավել պատշաճ արտահայտ-

չամիջոցներ՝ ելնելով շփման պայմաններից և նպատակներից: 

Հաղորդակցական կոմպետենցիային (communicative competence) 

անդրադարձել են նաև մի շատ հետազոտողներ՝ Ա. Ա. Լեոնտևը, Ի. Ա. 

Զիմնյայան, Մ. Ն.  Վատյուտնևը, Բ. Մ. Պոլոնսկին, Օ. Մ. Կազարցևան, 

ովքեր  այն կարծիքին են, որ վերջինս խոսքային գործունեություն 

իրականացնելու կարողություն է: Սա ենթադրում է հարցեր 

առաջադրելու և դրանց պատասխանները հստակ ձևավորելու, ուշադիր 

լսելու և առկա խնդիրները ակտիվ քննարկելու, զրուցակցի 

արտահայտած մտքերը մեկնաբանելու և քննադատական 

գնահատական տալու կարողություն, ինչպես նաև կարողություն՝ 

սեփական կարծիքը հիմնավորելու, լսելու և այլ մասնակիցների 

կարծիքները լսելու և ընկալելու [8], [5], [3], [9], [6]: 

Ինչպես պատկերված է գծապատկերում, Դ. Հայմզը դիտարկել է մի 

կաղապար, որն առավել լայն շրջանակներ է ընդգրկել: Վերջինիս 

կարծիքով մտավոր գործունեության արդյունքը մի շարք 

կարողությունների և հմտությունների շնորհիվ արտացոլվում է 

սոցիալական իրականության մեջ [12]: 

Հայմզի տեսակետն առավել ընդունելի է, քանի որ չենք կարող 

չսահմանազատել լեզվական կոմպետենցիան արտալեզվականից, որն 

իր առանձնահատուկ դերն ունի միջանձնային հարաբերություններում:  

Հատկապես, երբ առանցքում դպրոցն է, ապա արտալեզվական 

հաղորդակցության այն հիմնական բաղադրիչները՝ աչքերի և դեմքի 

արտահայտությունները, մտքեր փոխանակելիս կարևորագույն 

գործիքակազմ են: Հմուտ ուսուցիչը աշակերտի դեմքի 

արտահայտությունից կռահում է՝ արդյոք սովորել է դասը, թե՞ ոչ, նոր 

նյութը հասկանալի՞ է, թե՞ ոչ, ասվածի մեջ ճշմարտություն կա՞, թե՞ ոչ: 
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Գծապատկեր 1. Հաղորդակցական կոմպետենցիայի կաղապար [12] 

 

Ջ. Մակքեյը իր հետազոտություններում առանձնակի քննության է 

առնում արտալեզվական կոմպետենցիայի զարգացման դերը 

դասապրոցեսի ընթացքում, քանի որ աշակերտները նախ և առաջ 

արձագանքում են ուսուցչի արտալեզվական խոսքին: Օրվա դասի 

տրամադրությունը կերտվում է առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում, 

երբ ուսուցիչները և աշակերտները բնազդաբար կողմնորոշվում են, թե 

ինչպես պետք է հաղորդակցման սկիզբը դրվի: Ուսուցչի դեմքի 

արտահայտությունը, ձայնը, շարժուձևը և ժեստերը կարող են 

վստահություն ներշնչել և հակառակը [13, 54]:  

Ուստի ցանկալի կլիներ, որ օտար լեզվի ուսուցիչները 

հավասարապես կարևորություն տային արտալեզվական միջոցների 

տիրապետմանն ու կիրառմանը   դասապրոցեսին՝ հատկապես ավագ 

դպրոցում, երբ աշակերտները դերային խաղեր են ներկայացնում կամ 

իրականացնում են քննարկումներ։ Արտալեզվական միջոցներից 

առանձնացրել ենք առավել գործնական տարբերակները. 

1. դիմային արտահայտությունների կիրառում (զայրույթ, 

տխրություն, ուրախություն, վախ, արհամարհանք և այլն), 
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2. ժեստերի կիրառում (մատնացույց անել, բարևել կամ ցտեսություն 

մաղթել և այլն), 

3. աչքերի հայացք, որը կարող է արտահայտել հետաքրքրություն, 

հիացմունք, վստահություն, ինչպես նաև խաբեություն և 

անտարբերություն, 

4. պատկերներ և առարկաներ, որոնք կարող են որոշակի 

տեղեկություն փոխանցել տվյալ անձի կամ առարկայի մասին։ 

Հետևաբար, կարելի է փաստել, որ լեզվական-հաղորդակցական 

կոմպետենցիայի միջոցով կարելի է հիմնարար գիտելիքներ փոխանցել 

աշակերտներին, մինչդեռ արտալեզվական կարողությունները 

բացահայում են, թե ով ենք մենք, ինչպես ենք հաղորդակցվում այլ 

անձանց հետ: Հաճախ է խոսվում այն մասին, թե ինչպես լեզու 

դասավանդող ուսուցչին հեշտությամբ կարելի է տարբերել ժեստերով, 

որոնք նա կիրառում է խոսակցության ընթացքում: 

Ամփոփելով՝ կարելի է գալ այն եզրահանգման, որ լեզվական-

հաղորդակցական կոմպետենցիան ներառում է գիտելիքներ և 

կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են սովորողներին՝ ստեղծելու 

խոսքային վարքագծի սեփական ծրագրեր և համապատասխան շփման 

իրավիճակներ: Վերջինս խոսքային գործունեության բոլոր տեսակների 

տիրապետումն է, ինչպես նաև հաղորդակցման գործընթացում 

սովորողի պատշաճ դրսևորման կարողություն՝ կախված 

հաղորդակցման պայմաններից:    

Սակայն ոչ պակաս կարևորություն է ներկայացնում 

արտալեզվական կոմպետենցիան ուսուցման գործընթացում: Եթե 

լեզվական-հաղորդակցական կոմպետենցիան թույլ է տալիս 

հաղորդակցվող կողմերին ստեղծել արդյունավետ շփում, ապա 

արտալեզվական կոմպետենցիայի դեպքում  շփումն իրականանում է 

հաղորդակցվողների կողմից առանց խոսքի ուղերձ փոխանցելու կամ 

ընդունելու միջոցով: 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТЦИЯ КАК 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 

Налбандян Н. А. 

 

В настоящей статье рассматривается коммуникативная языковая 

компетенция как комплекс языковых, социолингвистических и 

прагматических компетенций. Коммуникативная языковая компетенция 



562 

 

включает в себя знания и умения, необходимые коммуникативным 

субъектам для создания собственного речевого общения, а также  

соответствующих коммуникативных ситуаций. Особое значение имеет 

роль невербальной компетенции в процессе обучения иностранному 

языку, без которой невозможно представить какой-либо процесс общения. 

Ключевые слова: коммуникативная языковая компетенция, 

социолингвистическая компетенция, прагматическая компетенция, 

невербальная компетенция, пороговый уровень. 

 

COMMUNICATIVE LANGUAGE COMPETENCE AS A MAIN GOAL OF 

TEACHING LANGUAGES 

Nalbandian N. A. 

 

The present article deals with communicative language competence as an 

embodiment of linguistic, sociolinguistic and  pragmatic competences. It 

comprises knowledge and abilities necessary for the illocutors  to frame their 

own speeches and to create  appropriate communicative situations. Of 

particular importance is the role of non-verbal competence in the process of 

teaching a foreign language, without which it is impossible to imagine any 

process of communication. 

Keywords: communicative language competence, socio-linguistic 

competence, pragmatic competence, non-verbal competence, threshold level. 
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THE ROLE OF HUMOUR AND FUN IN PROMOTING SPEAKING 

Harutyunyan M. A., Mikayelyan A. A. 

 

Humour has always been seen as enhancement to classroom teaching and 

learning. Over time, the problem of humour caught the attention of many 

thinkers. In language teaching, a teacher can easily see that the learners are 

often motivated greatly when humour is used in classroom. The effective use 

of humor is generally viewed as a positive factor in the classroom and it is 

often identified as a teaching technique for developing a positive learning 

environment. In the following article the role of humour is shown in 

promoting speaking through some elements of humour. The results of the 

work have been calculated and displayed via diagrams and tables.  

Keywords: humour, foreign language teaching, funny stories and jokes, 

increasing motivation, experiment, teaching technique.  

 

It is of utmost importance for English teachers to find effective 

pedagogical tools to help students enhance speaking abilities, among other 

skills they also need to develop. They must be able to find out the ways of how 

to make speaking easier and fun for the students to learn. In this case, teachers 

have responsibilities to guide the students during the learning process and to 

give them motivation to improve their speaking skills. 

 The use of humur is generally viewed as a positive factor in the 

classroom and it is often identified as a teaching technique for developing a 

positive learning environment. In this context funny stories and jokes are used 

widely to ensure the positive and excited atmosphere in the classroom and the 

development of student's speaking skills.   

Current methodologies in foreign language teaching are not only based 

on communication alone, but also on the culture of the people where that 

particular language is spoken. Culture in this context is defined differently by 

researchers (Csajbok-Twerefou, 2010). In this context we understand culture 

2 0 1 9   № 2  
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as a summary of geographical location, language(s), political and social life, 

etiquette, traditions etc. of a nation. 

Jokes, anecdotes and funny stories often describing traditions, habits or 

norms of inhabitants of a particular country are national in nature. Also, many 

countries have their funny characters, such as Moricka in Hungary or Vovka 

in Russia around which jokes are invented. In many situations, national 

humour often underlines the weakness of the state; humour of subcultures 

makes jokes on the weakness of the subculture, etc. 

 Jokes and anecdotes of a culture or nation may be used in language 

teaching classes because they are humorous and describe everyday life of the 

native speakers very well. Ginman and Ungern-Sternberg observed that 

“humour can be used to lighten up the class and to provide variety” and 

therefore advisable to use them in all levels of language teaching (2003:73).  

Humour has a special role in the classroom being considered as an 

effective and appreciated tool for teaching. Studies on this issue (Krashen, 

1963) indicate the importance of using humour in the process of capturing and 

maintaining students’ attention, in creating a positive relationship between 

teachers and learners, in reducing stress and tension in the classroom, 

facilitating learning and supporting a good retention, developing creativity and 

streamlining teaching in general. Therefore, when students observe that the 

class is organized in a humorous way, that is students and teachers laugh 

together, those who are often shy to talk will relax and laugh as well. Students 

in a “lightened” atmosphere will forget about their problem of being afraid to 

talk in class. Whiles laughing, they have already “contributed”, they have done 

the first step, stop thinking about their worries and will be able to speak 

without any fears. 

Humour is a major psychological tool that can help students cope with 

fear and stress, enhance their sense of well-being, boost self-image, self-

esteem, self-confidence, as well as alleviate anxiety and depression.  

Humour may be injected in various phases of the teaching process. It can 

be used as an ‘ice breaker’ or to reduce stress and facilitate creativity. Starting 

each class with humur helps students relax and create positive atmosphere. 

Humorous breaks during a lesson promote learning by allowing the brain a 

‘breather’ to process and integrate lesson material. Short, simple jokes are most 

appropriate for the introduction and transitions while longer pieces are best at 

the end of the lesson. The studies show that humour becomes most effective 

when it is appropriate to the situation, especially when the jokes or anecdotes 
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used directly related to the class at hand. Humour in the classroom can take 

many forms like jokes, puzzles, puns, funny stories, humorous comments and 

other humorous items like magical tricks (Attardo,1994).  

Attardo indicates other benefits of using humour in the classroom, such as: 

 retrieving information from previous lessons, 

 retaining information more easily, 

 humour being a smart way to stimulate children for knowledge,  

 as a catalyst between students and teacher, 

 as an energizer of the intellect. 

Usually, the teacher calls to jokes, funny analogies, puns, allusions, comic 
or irony, and also teasing, even sarcasm or ridicule. Unusual or unconventional 

associations, role-plays, gender stereotypes, appeal to fantasy / imagination etc. 

are also ways of building humour in the classroom. Funny questions addressed 

even in the oral examinations or tests may be used by the teacher to relax and 

alleviate the atmosphere.  

We had an experimental lesson aimed at answering the following 

questions: 

 to what extent the respondents are able to comprehend the humorous text 

that has been read; 

 to what extent the respondents are able to recall the content of the text; 

 whether the students' speaking skills are developed through funny stories 

and jokes. 

The data were collected with intermediate students of Grade 9. This was 

a mixed ability group with 24 learners who were 14-15 years old and in their 

seventh year of learning English. 

We have followed an action research approach as it offers a systematic 

and reflective way of introducing and evaluating improvement in teaching and 

learning. As described below, we have worked through a number of cycles of 

research in which we planned actions, implemented them, and evaluated their 

results. 

 
Figure 1. Action Research Approach 
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At first a pre-test has been given to students. The purpose of the test is to 

get data about the students’ basic speaking skills and to ascertain that the 

students in both groups have the same English proficiency before the research. 

The example of the pre-test can be seen below: 

 

Part 1. Ask the following questions in pairs.  

a) Where do you live/come from?  

b) Do you study English at school?  

c) What subjects do you study? Do you like it?  

d) Do you enjoy studying English?  

e) Do you think English will be useful for you in the future?  

f) Tell us about your school.  

 

Part 2. 

In the next part, you are going to talk to each other. A situation is that 

you won a competition to visit a new country. You’re going to travel together 

for one week. Talk together about where you would like to go and decide 

which place you will choose.  

Here are some pictures with some ideas to help you. Just think for a few 

seconds. 
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Then during the second stage, a funny story-based lesson has been 

designed and taught, using the story '50 dollars is 50 dollars''. The lesson 

consists of three activities, done before telling, while telling and after telling 

the story. The lesson aims to use the language of the story as a vehicle to 

develop learners’ speaking skills. The post-telling stage involves role plays, 

with learners in pairs acting out in front of the class different episodes from 

the story. During the lesson some jokes and riddles of both English and 

American origin are used. 

An outline of a lesson experimented on a group of students, an 

experimental group (EG), aimed at developing their speaking skills, is as 

follows: 

Class – 9 (group 1) 

Aim of the lesson: To develop students' speaking skills through humorous text; 

to enlarge students' vocabulary (with words and word collocations). 

Preparation  Texts adapted from methodological guide : 

   Whiteboard, dictionaries. 

Time   25-30 minutes. 

The Way Out 
John Brown, like most average Americans, is not very sure of his 

grammar. One day, just before New Year, he decides to give his wife a little 
surprise. He wants to make her a present of two geese. So he takes a sheet of 
note- paper and starts to write an order to a shopkeeper. And here the 
difficulty begins. Of course every schoolboy of ten knows that the plural of the 
noun goose is geese, because at the grammar lessons at school he often repeats: 
foot-feet, tooth-teeth, goose-geese and so on. But poor Mr. Brown can't 
remember the plural on the noun goose, although he knows very well that the 
plural of foot is feet and the plural of tooth is teeth, because they are ordinary 
everyday words. He only remembers from the school days that he must be 
careful with the word goose.  

At first he writes: '' Please, send me two gooses''. He stops to read the 
sentence over loud. It doesn't sound right. So he takes another sheet of paper 
and writes: ''Please, send me two geeses''. Again the sentence doesn't sound 
right. He cannot remember the correct plural of the noun goose and he doesn't 
want to as his wife. Suddenly he gets a bright idea. He takes a new sheet of 
paper and writes: ''Please, send me a goose''. And at the bottom of the sheet he 
adds a postscipt: 

''P.S. Send me another one with it''. 
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The headline of the story is written on the board and the students 

brainstorm about what the story is about.  

Then the story is read with students. There are frequent pauses to ask 

comprehension check questions. The new vocabulary is written on the board 

with their translations and transcriptions. With advanced students some extra 

word collocations and idioms may be written.  

Then the pupils are engaged in speaking activities on their own. Firstly, 

they are asked to retell the story in turns, thus making sure that the text is 

completely perceived by them. Then the learners are asked to make their own 

stories based on the example of the story they have been introduced to.  

During the next lesson, a humorous story is not used anymore. Instead an 

ordinary text has been chosen from general course book - ‘'Oxbridge''. And 

again the lesson consists of three activities done before telling, during telling 

and after telling a story. The lesson aims to develop students' speaking skills 

using the active vocabulary of the story.  

During the pre-telling stage, the focus is on preparing the learners for the 

story by introducing key language. The telling stage includes a number of 

activities such as repeating words and phrases from the story, asking and 

answering questions and predicting story events. Finally, the post-telling stage 

consists of a number of activities - comprehension questions, true/false, etc.  

An outline of a lesson experimented on a group of students, a control group 

(CG), aimed at developing their speaking skills, is as follows: 

Class – 9 (group 2)  

Aim of the lesson:   To develop students' speaking skills through a text  

adapted from general course book of the 9th grade 

to enlarge students' vocabulary (with words and 

word collocations)  

Preparation   Text adapted from general course book: 

Whiteboard, dictionaries 

Time    25-30 minutes.  

Oxbridge 
Oxford and Cambridge are the most prestigious universities in Britain. 

People from all over the world come to get education here. Though both 
universities are independent they are very often called collectively Oxbridge. 

Oxford and Cambridge universities are made up of a number of colleges. 
Each college is different. Each of them has a special name and its coat of arms. 



570 

 

Each college is governed by a master. The largest ones have more than 
400 members, the smallest colleges have less than 30. Each college offers 
teaching in a wide range of courses. Each college has a chapel, a dining room, a 
hall, a library, room for undergraduates and rooms for teaching purposes.  

The students' life is characterized by sporting activities and a large 
number of students' societies and clubs for any interest. 

Besides the undergraduates have special weekly newspaper, which 
reports on everything of interest and the important events. 

The education system in different countries is discussed. The students 

brainstorm about the name of the text.  Then the text is read with students and 

again there are frequent pauses to ask comprehension check questions. The 

new vocabulary is written on the board with their translations and 

transcriptions.  

After the reading of the text from general course book, the students are 

ready for activities. The students take turns to ask questions based on a 

sentence of the text. The other student answers the question and then asks a 

classmate a question based on a different sentence. The exercise continues 

until all the sentences in the text are used. 

The scoring system promoted by Harris (1979) has been used as a scoring 

test criteria. After the experimental lesson, a post-test has been administrated 

to find out the value of the experiment, whether or not speaking ability of the 

learners improves. In this stage every student speaks based on the topic. After 

that, their speaking is recorded to analyze and compare between pre-test and 

post-test. The example of the post-test is below: 

 
Part 1. Answer the following questions.  

a) When do you usually wake up and get up?  

b) What do you have for breakfast?  

c) How do you go to school?  

d) How many lessons do you usually have a day?  

e) What do you do after school?  

f) What do you do on weekends?  

Part 2. These are photos from your photo album. Choose one photo to 

describe to your friend. 
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You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 

minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about:  

• where and when the photo was taken  

• what/who is in the photo  

• what is happening  

• why you keep the photo in your album  

• why you decided to show the picture to your friend  

You have to talk continuously, starting with: "I’ve chosen photo number … ". 

The results of the data analysis from pre-test and post-test of the EG 

students' ability is shown in the following table: 

 

Table 1.  

Results of the analysis (EG) 

Classification Score 
Pre-test Post-test 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

Excellent 13-15 1 8,3% 2 16,6% 

Very good 10-12 2 16,6% 3 25% 

Good 7-9 3 25% 5 41.8% 

Average 4-6 4 33,5% 1 8.3% 

Poor 1-3 2 16,6% 1 8,3% 

Total 12 100 12 100 

Based on the table above the final score is showed in experimental 

research for pre-test- there were 2 (16,6%) from 12 students classified as poor, 

4 (33,5%) classified as average, 3 (25%) classified as good, 2 (16,6%) students 

were classified as very good and 1(8,3%) student was classified as excellent for 

speaking ability. While in post-test, the table in final score showed that there 

was just 1 classified as poor and 1 (8,3%) student as average. There were 5 

(41,8%) students classified into good, 3 (25%) students classified into very good 

class and 2 (16,6%) students are classified as excellent.  

The results of the data analysis from pre-test and post-test of the CG 

students' ability is shown in the following table: 
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Table 2.  

Results of the analysis (CG) 

Classification Score 
Pre-test Post-test 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

Excellent 13-15 1 8,3% 1 8,3% 

Very good 10-12 2 16,6% 3 25% 

Good 7-9 4 33,5% 4 33,5% 

Average 4-6 4 33,5% 3 25% 

Poor 1-3 1 8,3% 1 8,3% 

Total 12 100 12 100 

 

Based on the table above showing final score in CG for pre-test, there 

was 1(8,3%) student classified into poor score level. There were 4 (33,5%) 

classified as average, 4 (33,5%) more students were classified as good, 2 (16,6%) 

students were classified as very good and 1(8,3%) student as excellent for their 

speaking ability. In post-test, the table in final score showed that there was still 

1(8,3%) student classified in poor score level and 3 (25%) students as average. 

There were 4 (33,5%) students classified into good, 3 (25%) students classified 

into a very good class and 1(8,3%) student was classified as excellent.  

The diagram below shows the difference of the results of EG and CG. 

 
Figure 2. The mean score difference of EG and CG 

 

The given results show that the students of experimental group expressed 

themselves more freely than the students of control group. The main reason is 

that humorous funny stories created relaxed and comfortable atmosphere, thus 

making the students express their ideas and thoughts without hesitation and 

feel at ease.  

Thus we can say that: 

Firstly, the results obtained from analysis tend to confirm that there is a 

significant improvement of students' speaking skills through funny story based 
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lessons. During the lesson the students do not feel pressed and withdrawn at 

all. Furthermore, they are even persistent in making efforts to take part in 

discussions, tell their own joke and guess the answer of a riddle. Thus, students 

adopted a new strategy of leaning the target language that is going beyond the 

frame of the classroom setting and interacting with the teacher and classmates.   

Secondly, humorous and language play input is of special importance 

because of the element of interest which is a highly crucial factor for foreign 

language acquisition and particularly for lowering the affective filter. When 

the affective filter is high, individuals may experience stress, anxiety, and lack 

of self-confidence that may inhibit success in acquiring a second language. In 

order to lower the affective filter, student work should center on meaningful 

communication rather than on form; input should be interesting and so 

contribute to a relaxed classroom atmosphere.  

We support the idea that funny stories and jokes used in the classroom 

make learning more interactive and help students develop speaking skills 

easily that cannot be taught in a traditional lesson format. It is a tool to be used 

in the classroom. When used correctly it increases students' enjoyment and 

strengthens their understanding of concepts.  

 

ՀՈՒՄՈՐԸ ԵՎ ԶՎԱՐՃԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԽԹԱՆՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑ 

Հարությունյան Մ. Ա., Միքայելյան Ա. Ա. 
 

Հումորը միշտ դիտվել է որպես դասընթացների դասավանդման և 

ուսուցման արդյունավետ մեթոդ: Ժամանակի ընթացքում հումորի 

խնդիրը գրավել է շատ մտածողների ուշադրությունը: Լեզուների 

դասավանդման ժամանակ ուսուցիչը կարող է հեշտությամբ տեսնել, որ 

սովորողները հաճախ մոտիվացված են, երբ դասարանում 

օգտագործվում է հումորը: Ուսուցիչների հումորի արդյունավետ 

օգտագործումը, ընդհանուր առմամբ, դիտվում է որպես դասարանում 

դրական գործոն, և այն հաճախ նույնացվում է որպես ուսուցման մեթոդ՝ 

դրական ուսումնական միջավայրի զարգացման համար: Այս հոդվածը 

ցույց է տալիս, թե ինչպես է հումորը զարգացնում բանավոր խոսքը: 

Աշխատանքի արդյունքները հաշվարկվել և ցուցադրվել են 

գծապատկերների և աղյուսակների միջոցով: 

Բանալի բառեր. հումոր, օտար լեզվի դասավանդում, զվարճալի 

պատմություններ և կատակներ, մոտիվացիայի խթանում, գիտափորձ, 

դասավանդման հնարք: 
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РОЛЬ ЮМОРА И ЗАБАВЫ КАК СРЕДСТВО СТИМУЛЯЦИИ УСТНОЙ 

РЕЧИ 

Арутюнян М. А., Микаелян А. А. 
 

Юмор всегда рассматривался стимул для улучшения преподавания и 

обучения в классе. Со временем проблема юмора привлекла внимание 

многих исследователей. В преподавании языка учитель может легко 

увидеть, что ученики очень часто мотивированы тогда, когда юмор 

уместно используется в классе. Эффективное использование юмора 

учителями обычно рассматривается как положительный фактор в 

обучении и часто определяется как метод обучения для создания 

позитивной учебной среды. В статье показана роль юмора через элементы 

речи, содержашие эти языковые элементы. Результаты работы были 

рассчитаны и отображены в виде диаграмм и таблиц. 

Ключевые слова: юмор, обучение иностранному языку, забавные 

истории и шутки, повышение мотивации, эксперимент, способ обучения. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

 У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И      Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C   P R O C E E D I N G S  
 

Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 1751                   ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ԱՌՈԳԱՆՈՒԹՅՈՒՆ –ԻՄԱՍՏ ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆԱՎՈՐ 

ԽՈՍՔՈՒՄ 

Խաժակյան Մ. Գ. 

 

Հայտնի է, որ խոսքային ներգործումն անհնար է անջատել առոգա-

նությունից: Խոսքի միևնույն բառային և իմաստային բեռնվածության 

պայմաններում միայն առոգանությունն է ցույց տալիս հենց այն 

իմաստը, որն առաջնային է, այսինքն՝ հաղորդակցման մեջ հաճախ ոչ 

խոսքային իմաստն առավել մեծ կարևորություն է ձեռք բերում: Ամեն 

դեպքում, անորոշությունից, անհարմար իրադրություններից 

խուսափելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ մեկնաբանել խոսքը, և, որ 

ամենակարևորն է, վերջինիս իրադրային ուղղվածությունը: 

Առոգանությունը ոչ միայն ընդլայնում է խոսքի իմաստը, այլև վերջինիս 

հաղորդում է առանձնահատուկ նրբերանգներ: 

Բանալի բառեր. առոգանություն, ձայն, ձայնածավալ, տեմպ, 

տեմբր, դադար, իմաստ: 

 

Նախաբան: Վերջին տասնամյակներում բազմաթիվ ուսումնա-

սիրություններ են արվել առոգանությանն առնչվող խնդիրների հետ 

կապված: Առավել արդիական են դարձել հատկապես այն 

ուսումնասիրությունները, որոնք տարվում են գործաբանական հիմքի 

վրա՝ կարևորելով խոսքային ներգործման խնդիրը և, որ առավել կարևոր 

է, մարդկային գործոնը: Հայտնի է, որ խոսքային ներգործումն անհնար է 

անջատել առոգանությունից: Այս հիմքի վրա էլ առաջացել է 

հնչագործաբանությունը, որը հատկապես լայն ուշադրության է 

արժանանում վերջին տարիներին: Գործաբանական լեզվաբանության 

հիմնական խնդիրը, ըստ Լ. Ֆոմիչենկոյի, խոսքի օրինաչափությունների 

բացահայտումն է, որոնք կիրառվում են հասարակության և առանձին 

անհատների կողմից մարդու մտքի, զգացմունքների և հոգեկան 

աշխարհի վրա ազդելու համար, որը վերջնական արդյունքում ազդե-
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ցություն է գործում մարդկանց վարքագծի վրա: Բանախոսը փորձում է 

ներգործել լսարանի վրա, իսկ լսարանը գնահատողական վերաբերմունք 

է դրսևորում բանախոսի նկատմամբ՝ կարևորելով, թե ինչ է ասում 

բանախոսը, ինչպես է ասում, և թե ինչպիսին է հենց իր՝ ելույթ ունեցողի 

կերպարը: Այդ գնահատականից է կախված  այն, թե որքանով կընդունվի 

կամ կմերժվի առաջարկվող տեղեկատվությունը, որքանով հաղորդվող 

տեղեկատվությունը  կազդի ունկնդրի դիրքորոշման, հետագա 

գործողությունների վրա և այլն: Հաշվի առնելով բառային և 

շարահյուսական միջոցների կարևորությունը՝ անհրաժեշտ է նշել 

առոգանության առանձնահատուկ դերը խոսքային գործաբանության 

ձևավորման գործում: Բանախոսի ճիշտ ու հստակ առոգանությամբ 

լսարանի վրա ներգործող հնչող խոսքի բովանդակության վերաբերյալ 

որոշակի վերաբերմունքի ձևավորումը մեծապես կարևոր է խոսքի 

ընկալման համար [13]:  

Լինելով հարաբերականորեն նոր՝ գործաբանական լեզվաբա-

նությանը համահունչ ուղղություն՝ հնչագործաբանությունն առաջացել է 

հնչյունաբանության և գործաբանության հիմքի վրա և ընդգծում է 

արտալեզվական գործոնի կարևորությունը: Գործաբանության կարգի 

ներգրավումը հնչյունաբանության մեջ վկայում է ոչ միայն 

հնչյունաբանական հետազոտությունների դաշտն ընդլայնելու, այլև 

ասույթի կառուցվածքային և խորքային ոլորտները թափանցելու և 

ունկնդրի վրա ներգործելու մակերեսային և խորքային մեխանիզմները 

բացահայտելու հնարավորության մասին: Այդ առումով առոգանության 

դերն անգնահատելի է:  

Անտիկ շրջանի հռետորները գնահատում էին ոչ միայն խոսքի 

բովանդակությունը տրամաբանորեն կառուցելու ունակությունը, այլև 

հատուկ ուշադրություն էին դարձնում հնչող խոսքին՝ ամեն տեսակի 

ռիթմային կառույցներին, տոնի բարձրության փոփոխությանը, հնչյունի 

արտաբերման ուժգնացմանն ու թուլացմանը, տեմպի արագացմանն ու 

դանդաղեցմանը, դադարներին, տրամաբանական շեշտին [11]: 

Կարևորվում է նաև հնչող խոսքի գնահատումը այն ընկալող 

սուբյեկտի կողմից՝ ելնելով այն բանից, թե որքանով գեղագիտորեն 

հաճելի տպավորություն է ստեղծվում հնչող տեքստն ընկալելիս, 

ինչքանով նշանակալից և տեղեկատվական է տեքստի իմաստը, և 

որքանով է այն համապատասխանում արտահայտված հույզերին, որոնք 

դրսևորվում են կիրառված հնչյուններով, տեքստի առոգանությամբ, 
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խոսքային ձայնի որակներով, քանի որ հենց այս համապատաս-

խանությունն է, որ ավելի հաճելի է դարձնում ընկալման գործընթացը: 

Միանգամայն հնարավոր է, որ տարբեր հասցեագրողներ տարբեր 

հանգամանքներում միևնույն բառերն օգտագործելիս նկատի ունենան 

տարբեր երևույթներ: Իսկ այն բոլոր հարցերին, թե ինչպես է դա 

հնարավոր, և թե որն է կոնկրետ բառիմաստի, խոսքի որոշակի 

հանգամանքների, բառն արտաբերելիս խոսողի նկատի ունեցած իմաս-

տի, նրա մտադրությունների, գործողությունների և արդյունքում արտա-

հայտված մտքի միջև եղած կապը, պատասխանում է գործաբանությունը 

(http://plato.stanford.edu/entries/pragmatics/): Որպեսզի հասցեագրողն ու 

հասցեատերը տվյալ հաղորդակցական իրավիճակում իրար ճիշտ 

հասկանան, անհրաժեշտ է, որ նրանք ոչ միայն տիրապետեն խոսքի 

քերականական, բառային և իմաստային կառույցներին, այլև այդ գիտե-

լիքներն ընկալեն առոգանության հիմքի վրա՝ գործաբանական առումով: 

Ստացվում է, որ խոսքի այն իմաստը, որն առաջնային է հասցեագրողի 

համար, լիարժեքորեն հասնում է հասցեատիրոջը: Ուրեմն, կարևորվում 

է ոչ թե այն, թե ինչ է ասվում, այլ այն, թե ինչպես է ասվում: Այսինքն՝ 

կարևորվում է խոսքի գործաբանական ուղղվածությունը: Ընդ որում՝ խո-

սողը նախապես պլանավորում է, թե ինչ ազդեցություն է գործելու իր 

խոսքը հասցեատիրոջ վրա, այսինքն՝ նա կարող է նաև կռահել, թե 

ինչպիսին կլինի հասցեատիրոջ արձագանքը: Այս պարագայում դժվար է 

ասել, թե հասարակական խոսքում որ գործառույթն է գերիշխող՝ 

հաղորդմա՞ն, թե՞ ներգործման (հարցի հնչագործաբանական հայե-

ցակերպի հետ կապված (տե՛ս 9-10): 

Ներկայումս կարծիք կա, որ մեղեդայնության միջոցով հնարավոր է 

վեր հանել խոսքում արտահայտված իմաստի և իրադրությամբ 

պայմանավորված նախադրյալների, ինչպես նաև հաղորդակցման 

կոնկրետ իրադրության մեջ խոսակիցների հաղորդակցական 

մտադրությունների միջև եղած առնչությունները և դրանց տարբերակիչ 

հատկանիշները [8]:  

Առոգանության շնորհիվ տարբերվում են խոսքային միավորների 

այս կամ այն իմաստները, իսկ բանավոր խոսքի արտա-

հայտչականությունը պայմանավորված է արտահայտչամիջոցների և 

առոգանության փոխազդեցությամբ: Չի կարելի անտեսել առոգանության 

դերը, քանի որ հատկապես վերջինիս շնորհիվ է, որ հասցեագրողի 

խոսքը լիարժեքորեն հասնում է հասցեատիրոջը: 
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Վ. Արտյոմովը առոգանությունը համարում է հենք, որի վրա 

ասեղնագործվում են հնչերանգն ու բառը  [8]:  

Խոսքում գործածվող առոգանական միջոցները լսարանի վրա 

ներգործելու հնարավորություն են ստեղծում և անգամ կարող են փոխել 

լսողների անձնական կողմնորոշումը: Նման ներգործումը շատ հաճախ 

կանխամտածված բնույթ է կրում և որպես վերջնանպատակ ծառայում է 

մատուցված տեղեկատվության նկատմամբ որոշակի վերաբերմունքի 

ձևավորմանը [9-10]: Առոգանական միջոցների հմուտ կիրառության 

շնորհիվ է միայն, որ հաջողվում է կոնկրետ իրադրությունում լիարժեք 

ներգործում իրացնել՝ հիմնական շեշտը դնելով հենակետային, այսինքն՝ 

կարևորագույն տեղեկատվություն կրող բառերի վրա: 

Առոգանությամբ կարելի է դատել խոսողի մասին՝ նրա 

խառնվածքի, մտածողական ընդունակության, տրամադրության: 

Առոգանության միջոցով բանախոսին հաջողվում է հասցեատիրոջը 

հասանելի դարձնել բառերով չարտահայտված իմաստը, ինչպես նաև 

հաղորդակից դարձնել իր մտորումներին ու մեկնաբանություններին: 

Առոգանությունը ոչ միայն ընդլայնում է խոսքի իմաստը, այլև վերջինիս 

հաղորդում է առանձնահատուկ նրբերանգներ: Միևնույն բառը կարող է 

արտաբերվել բազում ձևերով: Սովորական բարև բառը, ինչպես նշում է 

Ի. Անդրոնիկովը, կարելի է ասել չարամտորեն, կտրուկ, մտերմիկ, չոր, 

մռայլ, քնքուշ, անտարբեր, անհամարձակ, ամբարտավան, ինքնահավան 

և այլ ձևերով (http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/1002.pdf): 

Առոգաբանական բազմազանության շնորհիվ գրավոր խոսքի 

համեմատ կտրուկ աճում է բանավոր խոսքի արտահայտչականությունը 

մտքեր, զգացմունքներ և տրամադրություն հաղորդելիս: Ինչպես նշում է 

Բեռնարդ Շոուն, գոյություն ունի այո կամ ոչ ասելու հիսուն,          

սակայն դրանք գրելու՝ ընդամենը մեկ եղանակ 

(http://www.scienceforum.ru/2014/562/1155):  Իսկ ըստ Դ. Քրիսթըլի՝  

դեռևս ոչ ոքի չի հաջողվել նկարագրել հնչերանգով արտահայտված 

իմաստի բոլոր նրբերանգները [2-5]: 

Դադարը առոգաբանական բաղադրիչների մեջ առանձնահատուկ 

տեղ է գրավում: Գործառական առումով լինելով վերհատույթային 

երևույթ՝ ֆիզիկապես այն յուրահատուկ՝ դատարկ տարածություն է [12], 

որը, սակայն, բանավոր խոսքում միշտ կարելի է լցնել դիմախաղով, 

հայացքով, ժեստով, ինտենսիվ շարժումներով և այլն: Այն 

հասցեագրողին թույլ է տալիս հավաքել մտքերը և խոսքն ավելի 

նպատակային դարձնել, իսկ հասցեատիրոջը՝ ժամանակ ունենալ 

http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/1002.pdf
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ասվածի ուղղվածությունն ու իմաստը լավ ըմբռնելու համար: Ավելի հա-

ճախ այն բնութագրվում է որպես արտասանական ժամանակավոր 

դադար: Ինչպես Կիպլինգն է նշում, դադարներով կարելի է խոսել 

(http://www.edgarcaysi.narod.ru/karnegi_kvu_6.html): Ճիշտ և տեղին 

արված դադարները բանախոսի վարպետության մասին են վկայում:  

Հրապարակային խոսքի՝ որպես բանավոր հաղորդակցության 

միջոցի հաջողությունը ևս մեծ մասամբ կախված է առոգաբանական 

ձևավորումից, քանի որ, ինչպես բազմիցս հաստատվել է, բանավոր 

խոսքում բովանդակության ճիշտ մեկնաբանումը լսարանի կողմից 

իրականացվում է հատկապես առոգանության միջոցով: 

Հրապարակային ելույթներում առատ են այն բառերը, որոնք 

առանձնանում են հուզական-արտահայտչական շեշտադրությամբ: Ըստ 

Լ. Վ. Շչերբայի՝ հուզական-արտահայտչական շեշտադրումը խոսքին 

հաղորդում է վերաբերմունքային երանգ, որով էլ նյութականանում է 

խոսողի դրական կամ բացասական վերաբերմունքը այս կամ այն 

երևույթի նկատմամբ [14]: Հուզական-արտահայտչական շեշտադրութ-

յունը հաճախ օգտագործվում է հակադրությունն ընդգծելու համար: Այն, 

անկասկած, ազդում է հիմնական տոնի հաճախության, տևողության և 

ուժգնության  փոփոխության վրա: 

Քաղաքական խոսքի նպատակը քաղաքական իշխանության 

նվաճումն ու պահպանումն է: Լեզվաբանական գրականության մեջ 

քաղաքական խոսքը ներկայացվում է որպես բազմակողմանի և 

բազմապլանային երևույթ (Շեյգալ, Բառանով, Յուդինա, Կոստոմարով և 

այլք): Վ. Զ. Դեմյանկովը գտնում է, որ քաղաքական խոսքը,  որը գտնվում 

է գիտության տարբեր ճյուղերի հատման կետում (քաղաքագիտություն, 

սոցիալական հոգեբանություն, լեզվաբանություն, հանրալեզվա-

բանություն և այլն), ուսումնասիրության բարդ առարկա է և կապված է 

քաղաքական խոսքի ձևի, խնդրի և բովանդակության հետ, որն 

օգտագործվում է որոշակի քաղաքական իրադրություններում: Քաղա-

քական խոսքի ընդհանուր բնութագիրն օգնում է սահմանել դրա 

առանձնահատկություններն ու գործառույթները:  

Քաղաքական գործիչներին հատուկ է հռետորական պատկերավոր 

արտահայտությունների հաճախակի կիրառումը հատկապես կարևոր 

տեղեկատվությունն ընդգծելու նպատակով, որպեսզի այն հասանելի 

լինի ունկնդիրների առավել լայն շրջանակի, որպեսզի կարողանան 

գրավել նրանց ուշադրությունը, կապ հաստատեն լսարանի հետ, 

վերջինիս նկատմամբ համակրանք դրսևորեն, ինչպես նաև ասվածն ամ-



580 

 

րապնդեն ունկնդրի գիտակցության մեջ: Նրանց խոսքը նաև հարուստ է 

հռետորական հարցերով, որով խոսողը հրավիրում է ունկնդրին կիսելու 

իր մտահոգությունը գոյություն ունեցող հարցերի առնչությամբ, 

ուշադրություն դարձնելու որոշակի մտքերի, գաղափարների և այլն: 

Բոլոր նշված առանձնահատկությունները բնորոշում և 

բնութագրում են հռետորի խոսքը մեծ արտահայտչականությամբ: 

Նրանց ելույթները հաճախ ուղղված են հասցեատիրոջ զգացմունքներին, 

որոնք էլ ազդեցություն են ապահովում բանականության ու գի-

տակցության վրա: Որպեսզի խոսքն իր նպատակին ծառայի, այն պետք է 

աչքի ընկնի ճիշտ և գեղեցիկ առոգանությամբ, գեղեցիկ և լիարժեք 

հնչողությամբ: Ելույթի մեղեդայնությունը, խոսքի արտահայտ-

չականությունը հնարավորություն են տալիս հուզականորեն գրավել 

ունկնդրին, նպաստել ասելիքի բովանդակության ընկալմանը և ոչ թե 

քննադատական մոտեցմանը:  

Երբեմն խոսքին բնականություն հաղորդելու կամ ուշադրությունը 

կարևոր մտքերի վրա սևեռելու նպատակով ելույթ ունեցողը դիմում է 

դադարների օգնությանը:  

Այս տիրույթում առոգանությունն առանձնահատուկ 

դերակատարություն ունի: 

Բրագան և Մարկեսը կենտրոնացել են այն բանի վրա, թե 

քաղաքական քննարկումների ժամանակ ինչպես են առոգանական 

միջոցները նպաստում ունկնդրի ուշադրությունը կենտրոնացնելուն և 

ուղերձի մեկնաբանմանը [1]: Մոցիկոնաչին  լայն առումով քննության է 

առնում առոգանության այնպիսի առնչություններ և 

հարաբերություններ, որոնք ներազդում են իրականացնում: Ասելու ձևը 

ներառում է առոգանությունը՝ շեշտը, տոնային առանձնահատ-

կությունները, խոսքի տեմպը, դադարները և այլն, իսկ խոսքի հուզական 

երանգավորումն արտահայտվում է ուրախությամբ, տխրությամբ, 
զայրույթով, հուզմունքով և այլն [6]: Ինքնադրսևորման օրինակներ են 

հանդգնությունը, անկեղծ հուզական դիմումը և այլն: Բացի այդ, 

հռետորը կարող է կիրառել այլ տրամաբանական և հռետորական 

միջոցներ: Առոգաբանական բոլոր այս միջոցները խոսքը դարձնում են 

բարդ, բազմազան և հզոր հաղորդակցական զենք: Անկասկած, 

հասարակական տիրույթում առավել մշակված խոսք է պահանջվում: 

Խոսողի համար խիստ կարևորվում են հստակ արտասանությունը, 

ձայնի բավարար ծավալը, ձայնի ուժգնության տատանումները, ոչ 

միապաղաղ տոնը, ճիշտ շեշտադրումներն ու դադարները, խոսքի 
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համապատասխան տեմպը, սահունությունը, առոգանական 

բազմազանությունը, արտահայտչականությունը: Անձնային որակներում 

կարևորվում են խոսողի ներգրավվածությունը, խանդավառությունը, 

խոսողի անձնական գրավչությունը, հանդարտ, հավասարակշիռ խոսքը, 

անհատականությունը, դրական վերաբերմունքը, հումորի զգացումը, 

ինքնավստահությունը, համոզվածությունը: Խոսողը պետք է կարողանա 

կապ հաստատել ունկնդրի հետ, վերջինիս նկատմամբ պետք է լինի 

զգայուն, հարգալից, այլ ոչ թե իր տեսակետը պարտադրող: 

Քաղաքական գործչի խնդիրն է ելույթի ընթացքում լսարանին ոչ 

միայն տեղեկատվություն հաղորդել հասարակական կյանքի այս կամ 

այն երևույթի մասին, այլև, որ ավելի կարևոր է, համոզել ունկնդրին 

ընդունել այս կամ այն դիրքորոշումը և ստանալ քաղաքացիների 

աջակցությունը: Ըստ էության՝ քաղաքական ելույթն ունի որոշակի 

իշխանամետության ենթատեքստ: Հռետորը նպատակ ունի շահել 

ունկնդիրների վստահությունը, որով էլ որոշվում են ելույթի հիմնական 

գործառույթներն ու իրականացման միջոցները: Ինչպես պատկերավոր 

կերպով ներկայացնում է Հ. Ապրեսյանը, չնայած հռետորը բանաստեղծ  

և նկարիչ է, նա իր խոսքը ընթերցանության չպետք է վերածի, այլ պետք է 

աշխատի խոսքի բարեհունչության, սեփական ձայնի ճիշտ կիրառման, 

բառերի իմաստները չաղավաղելու և հստակ արտաբերելու վրա: Ինչ-

պես գրիչը բանաստեղծի զենքն է, այնպես էլ ձայնը՝ հռետորի [7]:  

Քաղաքական ելույթը հատկապես կարևորվում է, քանի որ առաջատար 

քաղաքական գործիչների հասարակական գործունեությունը միշտ 

առանձնահատուկ դեր է կատարել հասարակության կյանքում: 

Որոշակի քաղաքական դիրքորոշումից և իրադրությունից է կախված 

երկրի դերը միջազգային ասպարեզում, նրա փոխհարաբերությունները 

այլ պետությունների հետ, նրա դերը համաշխարհային հասարակայնու-

թյան գործունեության մեջ: Երկրի դիմագիծը որոշելու հարցում մեծ 

դերակատարություն ունեն քաղաքական առաջնորդները: Ելույթների 

միջոցով քաղաքական գործիչները հնարավորություն են ունենում դիմել 

ինչպես իրենց երկրի քաղաքացիներին, այնպես էլ միջազգային 

հանրությանը: 

Դիտարկենք Բ. Օբամայի 2011թ. մայիսի 25-ի ելույթից մի հատված՝ 

ուղղված Բրիտանիայի խորհրդարանին (ելույթն ամբողջությամբ տե՛ս 

հետևյալ հղումով՝  

https://www.americanrhetoric.com-
/speeches/barackobama/barackobamabritishparliament.htm): 
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Ելույթը նախ և առաջ ուշագրավ է նրանով, որ Բ. Օբաման առաջին 

ամերիկացի նախագահն է, որին մեծագույն պատիվ է շնորհվել 

Ուեսթմինսթերյան դահլիճից դիմելու Բրիտանիայի խորհրդարանին:    

Բ. Օբաման, հիշատակելով նախկինում այդ պատվին արժանացած 

գործիչների անունները, հումորով նշում է, որ սա կա՛մ շատ բարձր 

նշաձող է, կա՛մ էլ մի շատ զվարճալի կատակի սկիզբ՝ ˈI ˈhave ˎknown ≀ 
ˈfew ˈgreater ˎhonors ∣ than the opporˈtunity to a  ddress ≀ the ˈMother of 
ˎParliaments ∣ at ˈWestminster ˎHall. ∥ I am ˈtold that the ˎlast ∣ three   
 speakers here have ˈbeen the   Pope, ∣ Her ˈMajesty the   Queen, ∣ and ˈNelson 
Manˎdela – which is ˈeither ˈa ˈvery ˈhigh    bar ∣ or the beˈginning of a    very   
 funny ˎjoke: Ելույթի սկիզբն արդեն իսկ հաջողված է և աշխարհի 

ամենախիստ լսարանը՝ թիրախավորված: Հասցեատիրոջ դրական 

նախատրամադրվածությունն արդեն իսկ ապահովված է: Ամբողջ 

դահլիճը բուռն արձագանքում է: Դիմախաղի միջոցով իր 

գոհունակությունն է արտահայտում նաև ելույթ ունեցողը: Նրա 

ինքնավստահ խոսքը, հստակ շեշտադրումներն ու դադարները, խոսքին 

կշիռ հաղորդող վարընթաց տոները վստահություն ու հարգանք են ներ-

շնչում աշխարհի ամենաքմահաճ լսարանին, որին գրեթե անհնար է 

գոհացնել: 

Նա փորձում է բազմիցս ընդգծել այն փաստը, որ այդ երկու 

երկրների միջև գոյություն ունեցող կապը ամենահինն է, ամենաամուրը, 

որ աշխարհը երբևէ ճանաչել է: Դա առանձնահատուկ բարեկամություն 

է (ˈa ˈspecial reˎlationship), իսկ երբ որևէ աննշան լարվածություն է 

առաջանում, այն անմիջապես քննարկման ու վերլուծության առարկա է 

դառնում՝ բացառելու հետագա բացասական զարգացումները: 

Բանախոսի ելույթում գերիշխող են վարընթաց տոները, սակայն 

˅overanalyzed բառն արտաբերելով վարընթաց-վերընթաց տոնով՝ նա 

փորձում է ընդգծել այն հանգամանքը, թե որքան կարևոր են այդ 

հարաբերություններն իրենց համար՝ փորձելով հասկացնել հասցեա-

տիրոջը, որ դրանք հավասարապես կարևոր են նրանց համար ևս, և որ 

նրանք նույնպես պետք է փորձեն փայփայել այդ հարաբերությունները:  

Բ. Օբաման հիշատակում է նաև որոշ անհաջողություններ իրենց հարա-

բերություններում՝ Of course, ˈall reˈlationships have their ˈups and ˎdowns. ∥ 
˅Admittedly, ours got off on the wrong    foot with a small ˈscrape about ˈtea 
and    taxes. ∥ There →may ˎalso have ˈbeen some ˈhurt  feelings ∣ when the 
ˈWhite ˈHouse was ˈset on   fire during the War of 18  12. ∥ But    fortunately, ≀ 
it’s been ˈsmooth ˈsailing ever since: Վարընթաց-վերընթաց տոնով 
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արտաբերելով ˅admittedly բառը՝ նա լսելի է դարձնում այն, որ այդ 

վայրիվերումների պատճառը հենց Բրիտանիան է եղել, սակայն 

ասելիքը մեղմում է հավասար տոնի կիրառությամբ՝→may, այնուհետև 

խոսքին հումորային երանգ հաղորդելով՝ նշում է, որ 1812 թ. 

պատերազմից ի վեր նրանց բարեկամությունը սահուն ընթացք է 

ունեցել: Սահուն առոգանական անցումների շնորհիվ հմուտ 

ճառասացին հաջողվում է պահպանել լսարանի մոտ արդեն իսկ 

ձևավորված դրական վերաբերմունքը: 

Ի թիվս բազում ընդհանրությունների (լեզու, մշակույթ, գործընկերային 

հարաբերություններ և այլն) ՝ բանախոսը հատկապես ընդգծում է, որ 

իրենց բարեկամությունը, շնորհիվ ընդհանուր հավատի և արժեքների, 

դարեր ի վեր միավորել է երկու ժողովուրդներին՝ Our re  lationship is   
 special ≀ because of the    values ≀ and beˎliefs ∣ that have uˈnited our ˈpeople 
ˈthrough the ˎages, որն ավելի համոզիչ է հնչում բարձր վարընթաց տոնի 

կիրառության շնորհիվ: 

Նա հատուկ անդրադարձ է կատարում Ազատությունների մեծ 

խարտիային՝ կարևորելով վերջինիս դերը մարդու հիմնարար 

իրավունքների և ազատությունների հարցում՝ նշելով, որ դրանից 

հատկապես ներշնչվել են Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ գտնվող 

վերաբնակիչները: Հղում կատարելով Ուինսթոն Չերչիլին՝ նշում է՝ 

…Magna Carta, the Bill of Rights, Habeas Corpus, trial by jury, and English 

common law find their most ˈfamous exˎpression ∣  in the Aˎmerican 

Declaˎration of Indeˎpendence: Հմտորեն փառաբանելով բրիտանա-

ցիներին, միաժամանակ ընդգծելով նաև իր երկրի հզորությունը՝ 

աստիճանաբար ամրապնդում է իր դիրքերը: Բրիտանական 

խորհրդարանը քար լռությամբ և ամենայն ուշադրությամբ հետևում է 

նրա ամեն մի բառին: Սա այն արտալեզվական հիմքն է, որը Օբամային 

ինքնավստահություն է ներշնչում: Նա իր ելույթում որևէ 

խտրականություն չի դնում հասարակության ամենատարբեր խավերը 

ներկայացնող անդամների միջև: Շեշտադրվում է այն միտքը, որ 

հատկապես Ամերիկան և Բրիտանիան պետք է աջակցեն այնպիսի 

արժեքների տարածմանը, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունը, 

ինքնորոշումը, որոնք հանգեցնում են խաղաղության ու արժանապատ-

վության, նա ընդգծում է այն գաղափարը, որ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև 

դաշինքը շարունակելու է ձևավորել այնպիսի աշխարհ, որտեղ 

կարևորվում և սրբորեն պահպանվում են մարդկային ազատությունն ու 

արժանապատվությունը, իսկ նման ձգտումը ո՛չ ամերիկյան է, ո՛չ 
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բրիտանական, ո՛չ էլ արևմտյան. այն համամարդկային է,  այն դիպչում է 

շատերի սրտերին, այն հնարավորություն է տալիս ազգերին ծաղկել ու 

բարգավաճել: Նրա միտքն առավել համոզիչ է հնչում հստակ 

շեշտադրումների, դադարների և վարընթաց տոների կիրառությամբ: 

Շարունակելով՝ Օբաման կարևորում է նաև դաշնակից երկրների դերը 

տևական խաղաղության հաստատման հարցում: 

Օբամայի այս ելույթը հնչագործաբանական և առոգաբանական 

տեսանկյունից փայլուն ելույթ է: Ասելիքը հստակ հասնում է 

նպատակակետին: Նրա խոսքը կշռադատված է և ինքնավստահ: Թե՛ 

արծարծված թեմաները (տնտեսությանն առնչվող հարցեր, միջուկային 

զենքի տարածում, կրթություն և այլն) և թե՛ նրա խոսքի տոնայնությունը 

հարիր են հմուտ, հեռատես, հզոր պետական գործչին: Օբամայի այս 

ելույթում կա և՛ ուժ, և՛ զսպվածություն, և՛ ջերմություն, և՛ ակնհայտ 

դրսևորված հարգանք: Նրա հաջողության պերճախոս վկայությունը 

բրիտանական խորհրդարանի հոտնկայս ծափահարություններն ու 

ժպիտներն են: 

Եզրակացություն: Այսպիսով՝ քաղաքական ճառը համոզիչ խոսքի 

արվեստ է, որին կարելի է հասնել պատկերավոր արտահայ-

տությունների, ինչպես նաև առոգանական հատուկ միջոցների 

կիրառությամբ: Քաղաքական ճառերին բնորոշ է  հուզականությունը, 

քանի որ իրենց նպատակին հասնելու, ինչպես նաև ունկնդրի վրա ուժեղ 

տպավորություն գործելու համար քաղաքական գործիչները բառերն ու 

նախադասությունները օգտագործում են՝ ունկնդրին ծառայեցնելով 

սեփական նպատակներին: Հենակետային բառերի շեշտադրությամբ, 

ինչպես նաև համապատասխան  առոգանության կիրառմամբ՝ խոսքը 

բանախոսի համար դառնում է հզոր զենք՝ սեփական նպատակներին 

հասնելու գործում: 

Հարկ է մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ վերոհիշյալ ոճում կարևորվում 

են և՛ հաղորդման, և՛ ներգործման գործառույթները, սակայն 

ներգործման գործառույթն այստեղ որոշակիորեն գերիշխող-տիրապե-

տող է և միևնույն ժամանակ հաղորդման գործառույթի հետ միասին 

կազմում է մեկ ընդհանուր հակադրամիասնություն, այսինքն՝ մեկն 

առանց մյուսի չի կարող գոյություն ունենալ հրապարակախոսական 

ոճում: Իսկ ինչ վերաբերում է արտասանական կոնտուրին, հաղորդման 

գործառույթ իրականացնելիս այն չեզոք է, այսինքն՝ այստեղ գերիշխող է 

չեզոք առոգանությունը, իսկ ներգործման գործառույթն իրականացնելիս 

առաջին պլան է մղվում հուզական/արտահայտիչ առոգանությունը, որը 
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դուրս է գալիս շարահյուսական առոգաբանության սահմաններից՝ նե-

րառելով փոխաբերական խոսքը, խոսողի մտադրությունը, շարժառիթը 

և զգացմունքները:  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОСОДИИ В УСТНОЙ РЕЧИ 

Хажакян М. Г. 
 

Статья посвящена исследованию просодических средств в устной 

речи. В любой речи все просодические средства взаимосвязаны, и любое 

изменение в одном из них может иметь прямое влияние на другие, что 

приводит к множеству семантических изменений на уровне восприятия. 

Просодия имеет очень важное значение в восприятии речи. Любая речь 

доходит до адресата с помощью внешних импульсов (в рамках нашей 

статьи этим импульсом является просодия) и чрезвычайно сложных 

механизмов обработки информации на уровне восприятия. Анализ 

воздействия с помощью просодических средств в рамках политической 

речи показывает, что когнитивная значимость просодии приобретает еще 

и функциональный характер.  

Ключевые слова: просодия, звук речи, диапазон, темп, тембр, пауза, 

значение. 
 

THE INTERACTION BETWEEN PROSODY AND MEANING IN ORAL 

SPEECH 

Khazhakyan M. G. 

 

The article is devoted to the study of prosodic means in oral speech. In 

any speech, all prosodic means are interconnected, and any change in one of 

them can have a direct impact on the others, thus leading to many semantic 

changes at the level of perception. The role of prosody is invaluable. Any 

speech reaches the addressee with the help of external impulses (this impulse, 

in the scope of our article, is prosody) and extremely complex information-

processing mechanisms at the level of perception. The analysis of the 

interaction of prosodic means within the framework of political speeches 

shows that the cognitive significance of prosody may assume a functional 

character as well.  

Keywords: prosody, speech sound, range, tempo, timbre, pause, meaning. 
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УДК  81.42 (74.268.1)                                  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

ВАРИАТИВНОСТЬ ПУНКТУАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Маденян Л. А. 

 

Статья посвящена актуальной в рамках лингвометодики проблеме 

изучения текста с точки зрения его пунктуационной завершенности, 

вариативности пунктуационного оформления текста и трудностей 

«авторской пунктуации». Рассматриваются случаи количественного и 

качественного расхождения в постановке знаков препинания, их 

взаимозаменяемости или отсутствия как приема  «авторского» видения  

пунктуационной  оформленности текста. 

Ключевые слова: пунктуационные знаки, факультативные знаки 

препинания, пунктуационная ошибка, пунктуационное членение текста, 

авторский знак препинания. 

 

В последние десятилетия в связи с различными направлениями 

лингвистического и лингвометодического анализа текста стали все чаще 

говорить о  его смысловой и формально-грамматической сторонах с 

учетом интонационных и ритмомелодических и пунктуационных 

особенностей. Пунктуационная  грамотность среднестатистического  

читателя позволяет ему разобраться в основных смысловых отрезках речи, 

«почувствовать» обособленный  причастный оборот или ряд однородных 

членов с обобщающим словом, разобраться в первостепенной и 

второстепенной информации в случае с вводными конструкциями, но 

зачастую  учащиеся не задумываются над смысловой стороной русской 

пунктуации, они не в состоянии правильно «озвучить», «прочувствовать» 

интонацию автора, не «видят» эмоционально подчеркнутые слова в 

определенном контексте и могут сделать неверный смысловой вывод 

только потому, что интонационно и пунктуационно не заметили 

смысловой доминанты высказывания. 

2 0 1 9   № 2  



589 

 

Пунктуационное членение текста облегчает его чтение и 

понимание. В лингвистике текста  пунктуационное членение играет  

важную роль, и принято говорить о проблемах коммуникативного 

функционирования пунктуационных норм современного русского языка, 

которые у учебных целях должны рассматриваться с двух позиций: с 

точки зрения читателя (т. е. воспринимающего информацию, переданную 

в предложении и оформленную при помощи определенных знаков 

препинания), и с точки зрения интерпретатора (преподавателя, когда речь 

идет о тексте как дидактической единице).  

Современная пунктуация, как известно, базируется на трех основных 

принципах: интонационном, смысловом и структурном (грамматическом 

и синтаксическом). И именно в тексте происходит пересечение всех трех 

принципов, особенно когда речь идет  о лингвистическом анализе.  

Рассматривая текст как объект изучения в рамках практических 

занятий по коррекции грамматических  умений и навыков учащихся  

вузов и учитывая коммуникативно - прагматический  подход к изучению 

трудностей пунктуации, вопрос о необходимости изучения 

функционально-стилистических и семантических особенностей русских 

знаков препинания в учебном тексте встает особенно остро и делает 

проблему актуальной и достойной изучения. Практическая ценность 

результатов исследования подобной проблемы становится базой не только 

верного чтения и понимания текста, но и его адекватного 

лингвистического анализа и корректной интерпретации. 

Говоря о причинах многочисленных пунктуационных ошибок (и 

смысловых) в письменной речи студентов, нельзя не остановиться на 

проблеме авторской пунктуации. Каждый пунктуационный знак, стоящий 

в учебном или художественном тексте, целесообразен, ибо его постановка 

соответствует нормам СРЯ. При этом функции знаков препинания  в 

предложении различны. Один и тот же знак препинания может 

употребляться по-разному. Понятие  о разделительных и выделительных 

(двойных) знаках препинания в старшей школе почти не рассматривается. 

Полифункциональность разделительных знаков и монофункциональность 

выделительных знаков препинания в русском языке обусловливается  их 

смыслоразличительной и лексико-грамматической выраженностью в 

тексте. С методической точки зрения назрела необходимость говорить о 

проблеме функционального подхода к постановке пунктуационных 

знаков, т. е. с позиции читателя, с позиции его восприятия информации, с 
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позиции тех семантических контекстных приращений, которые читатель 

усматривает в тексте сквозь призму содержания. 

Проблема пунктуационного оформления текста актуальна и 

становится сейчас не только объектом исследования лингвистов, оно 

стала и объектом методики преподавания русского языка. 

Лингвометодический анализ учебных текстов старшей школы и текстов 

для анализа в вузе позволяет нам говорить о существующей проблеме 

несоответствия получаемых ими теоретических знаний о постановке 

знаков препинания и фактом их ненормативного употребления в текстах. 

И если в учебниках для старшей школы мы имеем дело с 

адаптированными текстами, то в вузе студент сталкивается с огромным 

количеством авторских текстов как при изучении художественной 

литературы и учебных текстов, так и обращаясь к другим источникам, 

особенно к сети Интернет. Знаки препинания, с одной стороны, помогают 

разобраться в логическом построении слов, цепочек однородных понятий, 

с другой стороны, наличие в предложении большого количества знаков 

препинания, их повторение, нагромождение, создает у учащегося эффект 

заблудившегося ребенка, когда легче знак  просто игнорировать, чем 

попытаться его объяснить. 

Большое количество фактического материала  пунктуационных 

несоответствий определяет назревшую необходимость исследования 

проблемы и поиска методических путей ее решения, ибо подобные 

несоответствия (особенно для  национальной аудитории) могут стать 

причиной не только недоверия полученной теоретической базе в школе, 

но  могут стать причиной порой неадекватно искаженного, неточного 

эмоционального понимания текста, его неправильной интерпретации. 

Уже со школьной скамьи мы приучаем  детей, что овладение нормами 

русской пунктуации – это важное  средство овладения коммуникативной 

деятельностью. Но при этом уже в старших классах нужно говорить о 

нарушении норм и приводить примеры подобных текстов с нарушениями, 

вводить информацию о нормативных и ненормативных знаках 

препинания. А для этого большое значение мы отводим такому явлению, 

как семантические связи частей сложного предложения. Если учащийся 

видит логическую связь между частями предложения, может разбираться 

в обязательных и факультативных отношениях, знает о способах их 

обособления и выделения, он не станет сомневаться в постановке знака и 

даже сможет дать необходимое пояснение, касающееся постановки 
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определенного разделительного или выделительного пунктуационного 

знака. 

Когда говорят о коммуникативной пунктуации, имеют в виду, 

прежде всего, ее роль в адекватном восприятии смысла текста. Анализ 

сочинений студентов, направленный на выявление основных 

пунктуационных ошибок, позволяет говорить о некоем противоречии, 

которое возникает, когда учащийся не знает, какой именно знак 

препинания следует ставить, но он чувствует необходимость постановки 

знака, и чувствует это именно на эмоционально-семантическом уровне, и 

ставит тот знак, который, по его мнению, здесь более уместен. Получается 

парадокс: при незнании теории и правил постановки знаков препинания 

знаки учащимися все же ставятся. В этом случае мы говорим о плохом 

усвоении грамматического материала. Когда же автор произведения 

ставит «не тот» знак и «не там», мы говорим об «авторской пунктуации», 

которую нарушать нельзя, которая является частью авторского стиля, 

отражением  его эмоционального видения действительности.  

Общеизвестным является тот факт, что каждый автор  «испытывает 

симпатию» к какому-то определенному знаку, который чаще других 

появляется в его текстах: М. Лермонтов и И. Тургенев  «любили» точку с 

запятой (Летел, летел — все прямо, прямо; и потонул за лесом (И. С. 
Тургенев). У М. Лермонтова этот знак имеет подчас «странные» значения: 

он разрывает тесно связанные по смыслу и по употреблению сказуемые и 

однородные члены в предложении Едет витязь степью, лесом и горами; и 
видит крест на Холме; и несколько пещер, и слышит звон; подъезжает и 
видит <...> (М. Лермонтов); любил тире Н. М. Карамзин, он же ввел в 

практику пунктуации многоточие; Ф. М. Достоевский  не обходился без 

многочисленных точек с запятой и тире,  стиль М. Цветаевой 

ассоциируется с изобилием тире (Други его – не тревожьте его! Слуги его 
– не тревожьте его! … И стоит Степан - ровно грозный дуб,/ побелел 
Степан - аж до самых губ (М. Цветаева). Я - иду, а ты - стоишь, Катя с 
няней - плачут, Клавиша - есть, а ноты - нет (М. Цветаева).Средством 

актуализации высказывания здесь выступает интонационное и 

выделительное тире. У тире в вышеуказанных примерах появляется еще 

значение разграничителя:  оно здесь более весомо, чем запятая. 

Восклицательные знаки М. Цветаевой поражают своим 

многообразием смыслов: Карусель! - Волшебница!/ Карусель! – 
Блаженство! – Первое небо из тех семи! / Перегруженное звездами, 
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заряженное звонами, первое бедное простонародное детское небо земли!/ 
Семь вершков от земли только – но уже нога не стоит! / Уж возврата нет! / 
Вот это чувство безвозвратности, обреченности на полет, вступление в 
круг./ Планетарность Карусели!  (Дневниковая проза) Други! 
Братственный сонм!/ Вы , чьим взмахом сметен/ След обиды земной,/Лес! 
— Элизиум мой! (Из цикла «Деревья») В  последнем примере при помощи 

восклицательных знаков объединяются вокатив и предикат, а тире служит  

указателем на наличие предикативных отношений между словами лес и 

элизиум. Прием использования вокативов с его специфической 

пунктуацией является одним из показателей идиостиля М.Цветаевой и 

Н.Теффи: Москва! — Какой огромный/Странноприимный дом! <...>(М. 
Цветаева. Стихи о Москве) Из строгого, стройного храма/ Ты вышла на 
визг площадей.../— Свобода! — Прекрасная Дама/ Маркизов и русских 
князей./ Свершается странная спевка, —/ Обедня еще впереди!/ — 
Свобода! — Гулящая девка/ На шалой солдатской груди! (1917).  – Отчего 
я смотрю на вас? Я вам скажу… Слушайте меня, смотрите на меня!… Я 
хочу – вы слышите?! – я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же – вы слышите? 
– сейчас же! двадцать пять рублей! Я этого хочу! Слышите? Хочу. Чтобы 
именно вы, именно мне, именно дали, именно двадцать пять рублей. Я 
хочу! Я тввварь!… Теперь идите… идите!… не оборачиваясь, уходите 
скорей, скорей… Ха-ха-ха! (Н. Теффи, «Демоническая женщина») 

Разные авторы, например, в высказывании, составленном в виде 

сложноподчиненного предложения, на месте нормативной в таком случае 

запятой могли поставить тире: Если бояться людей – о какой свободе 
можно вести речь (О.Ермаков «Афганские рассказы»). Сложен вопрос 

соотношения пунктуации с тема-рематическим членением предложения: 

- Когда ты вернешься? – Вечером (Р). – Я вернусь (Т), вечером(Р). Я 
вернусь (Т) вечером(Р).  

Объяснить учащимся такие несоответствия правилам  пунктуации 

бывает сложно или невозможно, и мы просто говорим об «авторском» 

знаке, когда установленные правила не всегда могут быть применены. 

Ибо постановка знака может быть продиктована особенностями стиля 

речи данного текста, оттенками  значений слов, входящих в 

синтаксическую конструкцию словосочетания или предложения, иногда 

просто индивидуальной манерой автора. 

В методике на данный момент существуют труды по изучению 

авторской пунктуации, «пунктуационного омографизма» [4, с.116-127], где 
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утверждается, что авторская пунктуация влияет на  понимание текста и 

его восприятие. Не столь важно, учащийся правильно поставил знак или 

нет, сколько воздействует ли поставленный знак препинания на 

коммуникативный процесс именно так, как мы этого хотели, или смысл 

может быть изменен, извращен, не понят, понят не верно, понят совсем не 

так. В основу употребления знаков препинания должна быть положена 

смысловая сторона речи (мысль, выраженная в предложении, смысловое 

содержание его).  

Если принять за основу утверждение Н. С. Валгиной о том, что знаки 

препинания, в современном их применении, являются совокупностью 

обозначений, внутренне связанных устойчивыми, осмысленными 

отношениями, закономерно проявляющимися на письме [3],  то можно 

говорить о необходимости  обращения к авторской пунктуации на уроках 

русского языка в школе и в вузе. Любой поставленный в тексте 

пунктуационный знак автором обдуман и необходим. И студенты должны 

постараться понять его постановку, объяснить, «разъяв» предложение 

именно на те самые смыслы, которые автор вложил в свое высказывание, 

предложение, текст. Особую смысловую нагрузку при авторской 

пунктуации  несет интонация. Именно интонационные изменения, 

эмоциональные и смысловые акценты, которым автор уделяет особенное 

значение, становятся причиной  появления  индивидуализированных 

знаков препинания, условия постановки которых идут вразрез  с нормами 

современной пунктуации.  

Опираясь на опыт работы с различного рода текстами и учитывая 

подчеркнутую речевую ориентированность современного подхода к 

обучению русскому языку, мы считаем, что авторскую пунктуацию 

следует отнести к изобразительно-выразительным средствам языка, 

позволяющим создать благоприятные условия в рамках широко 

пропагандируемого сейчас текстоориентированного подхода к обучению, 

так как именно анализ подобных тексов является наглядным материалом 

для  подтверждения мысли о том, что эстетическая функция авторского 

стиля пишущего проявляется не только через фонетические, лексические 

или синтаксические, но и пунктуационные изобразительно-

выразительные средства, ибо знак может вносить в предложение 

дополнительные смыслы: Вместо голых утёсов, я увидел около себя 
зелёные горы и плодоносные деревья (К. Паустовский). Несмотря на то 
что Пульхерии Александровне было уже 43 года, лицо ее все еще 
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сохраняло остатки прежней красоты (Ф. Достоевский). Но возможно: 

Несмотря на то, что Пульхерии Александровне было уже 43 года, лицо её 
все ещё сохраняло остатки прежней красоты. Хозяйка Раскольникова 
засвидетельствовала на суде, «что, когда они еще жили в другом доме, 
Раскольников во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже 
загоревшейся, двух маленьких детей». Но при этом встречаем: Хозяйка 
Раскольникова засвидетельствовала, что когда Родион жил в другом доме, 
то он во время пожара спас из огня двух детей (Ф. Достоевский). 

Нерегламентированные пунктуационные знаки и зрительно, и 

интонационно усиливают эмоциональность текста, могут вносить 

значение дополнительного противопоставления или стремительности 

происходящего действия, помогают автору расчленить предложение на 

меньшие, но значимые отрезки. Следует помнить еще и о вариативных 

знаках (возможных или допускаемых по правилу). Они могут или быть 

нейтральными в смысловом отношении, или нести дополнительную 

смысловую нагрузку, тем самым изменять смысл высказанного.  

В некоторых  текстах можно встретить отсутствие знака препинания, 

которое также может быть исторически оправданным или просто 

необоснованным с точки зрения современной пунктуации: Сведений о 
Дубровском не было и на второй и третий день (А. Пушкин). Черновик 

двустишия А. Пушкина, лишенный знаков препинания: Прощай дитя 
моей любви Я не скажу тебе причины допускает запятую и до, и после 

слова «дитя» и после слова «любви».  Таким пунктуационным знакам 

следует уделять особое внимание, отдельно их анализировать и 

интерпретировать в разных конфигурациях пунктуационного 

оформления, потому что в  таком тексте могут содержаться оттенки 

смысла, значимые для автора, но не замеченные или неверно 

истолкованные учащимися. 

 Вариативные и факультативные (контекстуальные) [2]  знаки нужны 

автору для определенного членения текста; они могут выбираться среди 

нейтральных вариантов допустимых знаков, а могут выходить за пределы 

нормы. Так, Ф. М. Достоевский в споре с редактором сказал: «У каждого 

автора свой собственный слог и поэтому своя грамматика. Мне нет дела 

до чужих правил. Я ставлю запятую перед «что», где она мне нужна. А где 

я чувствую, что не надо перед «что» ставить запятую, там я не хочу, чтобы 

мне ее ставили» [цит. по: 5, с. 54].  
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Вариативные пунктуационные знаки допустимы современными 

правилами. Так, может быть  выделено при помощи тире или запятых 

обособленное; обращения или междометия в начале предложения могут 

быть отделены как запятыми, так и  восклицательным знаком. Для 

вариативных и факультативных знаков есть правила, пусть и не совсем 

четкие. Если в предложении допускается постановка разных знаков, то 

«обычно один из них является основным, т. е. ему предоставляется 

преимущество» [6, с. 204]. Следует помнить и об исторических нормах 

постановки знаков. Так, в предложении Письмо Белинского, вскрывающее 
суть «Выбранных мест» («эту надутую и неопрятную шумиху слов и 
фраз»), – благородный документ. (В. Набоков) постановка и запятой, и 

тире  - не есть  авторский знак, а историческая норма того времени, тогда 

как сейчас мы  по правилу должны ставить тире.  Но вот Б. Пастернак и 

А.Ахматова используют их уже как авторские, ибо норма уже перестала 

быть таковой и авторы используют этот прием как стилизирующий: Мне 
Брамса сыграют, — тоской изойду (Б. Пастернак). Окопы, окопы, — 
Заблудишься тут (А. Ахматова). 

Так как в русском языке ведущим является конструктивно-

синтаксический принцип постановки пунктуационных знаков, а самим 

знакам препинания свойственна полифункциональность, мы разработали 

и используем некоторые методы работы с текстом, где есть трудные 

случаи пунктуации. В задачи лингвистического анализа текста  мы 

вводим задания: обнаружить количественные расхождения в 

употреблении точки с запятой (предложения с  однопорядковыми 

смысловыми структурами); обнаружить расхождения в употреблении 

восклицательного знака (предложения с модальным значением или 

предложения коммуникативной значимости: обращения и вокативы); 

обнаружить расхождения  в употреблении вопросительного знака 

(модальная функция); обнаружить расхождения в употреблении  

одиночного тире; обнаружить расхождения  в употреблении парного 

тире; обнаружить расхождения  в употреблении кавычек и двоеточия, 

многоточия и др.  

Предлагаем студентам в качестве тем семинарских занятий задания: 

Проведите пунктуационно-смысловой анализ текста. Объясните 

синтаксические условия постановки / непостановки пунктуационных 

знаков в тексте. Сопоставьте текстовую пунктуацию автора с нормой. Что 

позволяет нам говорить о своеобразном пунктуационном почерке автора? 
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Как можно соотнести пунктуацию этого текста с интонационными, 

лексическими и грамматическими способами организации текста? 

Объясните, какую мысль подчеркивает, автор при помощи знака 

препинания внутри каждого отдельного предложения текста? Объясните, 

какую цель, по-вашему, преследует автор, используя этот знак 

препинания? К каким пунктуационным приемам прибегает автор для 

расчленения высказывания на определенные смысловые элементы? 

Согласны ли вы с утверждением, что точка с запятой обладает большей 

разделительной силой, чем запятая? Приведите примеры из изучаемого 

произведения. Как бы вы представили себе другой «пунктуационный 

сценарий»  развертывания данного текста? 

Таким образом, рассуждая над особенностями авторской пунктуации 

в рамках самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, 

студенты систематизируют свои знания по разделу, выявляют 

расхождения и составляют  пунктограммы, сравнительные таблицы 

предложений с нестандартной пунктуацией, тем самым, составляют «банк 

данных» по данной проблеме и исследуют подобные факты в рамках 

дипломных или магистерских работ. 

 

ՏԵՔՍՏԻ ԿԵՏԱԴՐԱԿԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՐԱ 

ԼԵԶՎԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

Մադենյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածը նվիրված է լեզվամեթոդական շրջանակում 

ժամանակակից տեքստի ուսումնասիրության խնդրին՝ դրա 

կետադրական ամբողջականության տեսանկյունից, կետադրության 

ձևավորման փոփոխականությանը և «հեղինակային կետադրության» 

դժվարություններին: Դիտարկվում են կետադրական նշանների 

քանակական և որակական անհամապատասխանությունների դեպքերը, 

դրանց՝ մեկը մյուսով փոխարինումը կամ բացակայությունը՝ որպես 

տեքստի «հեղինակային»  տեսլական կետադրության ձևավորման 

հնարք:  

Բանալի բառեր. կետադրական նշաններ, կամավոր կերպով 

ընտրած կետադրական նշաններ, կետադրական սխալ, տեքստի 

կետադրական բաժանում, հեղինակային կետադրական նշան:  
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VARIABILITY OF PUNCTUAL DECORATION OF THE TEXT FROM 

LINGUO-METHՕDOLOGICAL PERSPECTIVES 

Madenyan L. A. 
 

The article is devoted to the problem of studying the text in terms of its 

punctuation completeness, the variability of punctuation formatting of the 

text, and the difficulties of "author punctuation" that are relevant in the 

framework of linguistic methodology. Cases of quantitative and qualitative 

discrepancies in the punctuation marks, their interchangeability or absence as 

a technique of "author" vision of punctuation structure of the text are 

considered. 

 Keywords: punctuation marks, optional punctuation marks, 

punctuation mistake, punctuational division of the text, author punctuation 

mark.  
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