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Պրակ   Բ       

Выпуск Б      

Issue    B  

 

ՀՏԴ 82.0                                                                                                 ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

    ՊՈԵՏԻ ԱՐՔԵՏԻՊԻ ԳՐԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Խաչիկյան Գ. Վ. 

 

Հոդվածում արքետիպագիտության որոշ օրինաչափությունների 

հայեցակետերից ուսումնասիրվել են  պոետի արքետիպի գրական 

կերպարանավորումները Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագոր-

ծություններում: Վերոհիշյալ դիտանկյունը հնարավորություն է տվել 

ինքնատիպորեն բացահայտելու պոետի արքետիպի տարբեր գրական 

մարմնավորումները հայ մեծագույն բանաստեղծի «Պոետն ու Մուսան», 

«Թմկաբերդի առումը» պոեմներում և քառյակներում: «Հանճարեղ 

լոռեցու» նշված ստեղծագործությունների պոետների կերպարները 

(քնարական հերոս, հանճարեղ բանաստեղծ, աշուղներ, «գրական մշակ») 

պոետի արքետիպի հետ առնչությունների շրջանակում դիտարկելիս 

ընդգծվել է, որ նրանց միջոցով հեղինակի գեղագիտական ու 

բարոյաբանական հայացքների բովանդակության հարստությունը 

բացահայտվել է գրականագիտական նոր մոտեցումներ հանդես բերելու 

շնորհիվ: 

Բանալի բառեր. Հ. Թումանյան, արքետիպագիտություն, 

«ստեղծագործական պրոցեսի սուբյեկտի ֆիգուրա», պոետի արքետիպ, 

քնարական հերոս, մուսա, աշուղ-բանաստեղծ, «գրական մշակ», 

քառյակ, պոեմ: 

 

Արքետիպագիտության հայեցակետերից Հ. Թումանյանի ստեղծա-

գործությունների ուսումնասիրությունը դրանցում նոր, ուշագրավ 

առանձնահատկություններ բացահայտելու հնարավորություններ է 

տալիս գրականագետին: Մեր գրականագիտության մեջ «Հանճարեղ 

լոռեցու» մի շարք ստեղծագործություններ նշված գիտության 

օգտագործմամբ ուսումնասիրելու առաջին փորձ կատարողներից ենք 

եղել նաև մենք մեր երկու այլ  [7], [8]  և այս հոդվածներում: Անցնելով 

2 0 2 0   № 1  
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բուն նյութին՝ նախ ասենք, որ պոետի արքետիպը, որն արդեն 

վաղնջական ժամանակներում արտահայտվել է «հավաքական 

անգիտակցականի» (Կ.Յունգ) տիրույթում, դիտարկում ենք որպես 

«ստեղծագործական գործընթացի սուբյեկտի ֆիգուրայի» [13,167] 

դրսևորում: Համաշխարհային գրականության զարգացման զանազան 

փուլերում գրողներն ստեղծում են պոետի արքետիպի տարբեր, 

անփոփոխի փոփոխված (ինվարիանտի վարիատիվ) մարմնավորումով 

հանդես եկող գրական կերպարներ: Ստեղծագործող անհատի (պոետի) 

կերպար ստեղծվել է և՛ դիցաբանության մեջ (օրինակ՝ բանաստեղծ և 

երգիչ Օրփեոսի կերպարը հունական դիցաբանության մեջ), և՛ գրական 

երեք սեռերի ժանրերով գրված ստեղծագործություններում: Առանձին 

գրողների երկերում արվեստագետի անհատականությունն իր հերթին, 

բնականաբար, կարող է պատկերվել գեղարվեստական 

ամենաբազմազան կերպավորումներով: «Արդեն մեկ հեղինակի 

ստեղծագործության մեջ, - գրում է Ա. Բոլշակովան, - «արքետիպը» 

որպես գեղարվեստական կոնցեպտ (ընդհանուր հասկացություն, 

նախակերպար-Գ.Խ.) հակված է անսահման տարատեսակ 

դրսևորումների: Այդ իսկ պատճառով դրա ուսումնասիրումը միշտ 

պետք է հաշվի առնի մտքի առջև հառնող այդ հեռանկարը կամ 

հորիզոնը՝ նրա հնարավոր ընդարձակումը» [14,49]: Ըստ այդմ էլ մեծ 

բանաստեղծները քնարական ստեղծագործություններում, ծրագրային 

համարվող երկերում, փաստորեն, ստեղծում են պոետի կերպարի մի 

տարատեսակ, որն ընդունված է անվանել քնարական հերոս: Նրանք 

երբեմն էլ ուղղակիորեն ստեղծում են գրողի, արվեստագետի գրական 

կերպարներ կամ գործող անձեր, որոնց միջոցով ներկայացնում են իրենց 

պատկերացումներն ստեղծագործող անհատի մասին՝ իբրև որոշակի 

պատմահասարակական միջավայրում, որոշակի բարոյահոգեբանական 

հատկանիշներով ու ստեղծագործելու ձիրքով օժտված 

անձնավորություն:  

Մասնավորապես պոետի արքետիպի դրսևորումները քնարական 

հերոսի, գրական կերպարների միջոցով, ինչպես նաև այլ արքետիպերի 

ինքնատիպ գեղարվեստական արտահայտությունները դիտարկելի են 

նաև Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններում: Դրանք կարելի է 

ուսումնասիրել պոետի/բանաստեղծի էութենական հատկանիշներն ու 

նրա կերպարին բնորոշ կողմերի շուրջ թումանյանական 

պատկերացումները բացահայտելու նպատակով: Եվ իրոք, 

ստեղծագործող անհատի գրական կերպարը (քնարական հերոս) 
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Թումանյանն ընթերցողին ներկայացնում է և՛ իր քնարական-

բանաստեղծական ինքնաբացահայտումներով, ընդհուպ մինչև 

խորիմաստ քառյակները, և՛ մյուս կողմից ստեղծում է արքետիպային 

հիմքի վրա գրական տարբեր արտահայտություններ ունեցող պոետի 

կերպարներ գրեթե դրամատիկական պոեմի ժանրով գրված «Պոետն ու 

Մուսան» (1900-1901) երկում, ժողովրդական աշուղ-բանաստեղծի և 

պալատական աշուղի կերպավորմամբ՝ «Թմկաբերդի առումը» (1905) 

քնարապատմողական պոեմում: Իսկ լեզվաբան, գրականագետ 

Ս.Մելքոնյանն էլ փորձել է հիմնավորել, որ մեծ բանաստեղծն իր 

քառյակներով ստեղծել է «քառյակաշարը որպես քնարական պոեմ» 

[10,128] գրական ժանրատեսակը, ուր ստեղծված քնարական հերոսին, 

որը բանաստեղծն ինքն է, իր ուսումնասիրության մեջ նա անվանում է 

«գրական մշակ»: Մինչև Հ. Թումանյանը թերևս հայ բանաստեղծներից ոչ 

մեկը նույնքան մեծ ուշադրություն չի սևեռել պոետի ճակատագիրը 

մարմնավորելու, նրա կերպարն իր բազմաբարդ կեցությամբ 

բացահայտելու ուղղությանը, որքան նա: Նման մտասևեռումը, անշուշտ, 

պայմանավորված էր ոչ միայն ազգային-հասարակական կյանքում հայ 

գրողի գործունեության կարևորությունը գիտակցելու և այն 

գեղարվեստորեն տեսանելի ու քննարկելի դարձնելու Թումանյանի 

մտահոգություններով, այլև համընդհանուր գեղագիտական 

հիմնախնդիրների անդրադառնալու անհրաժեշտությամբ:  

Նշված տեսանկյունից «Պոետն ու Մուսան» ուսումնասիրելիս 

նկատելի է դառնում նաև արքետիպերին բնորոշ մի ուշագրավ 

առանձնահատկության դրսևորում Պոետի և Մուսայի կերպարներում, 

որն անհրաժեշտ է կարևորել: Ինչպես արքետիպերից շատերը, պոետի 

արքետիպն իր հերթին երկկողմ (բինար) բնույթ ունի, այսինքն՝ նույն 

երևույթի հակադիր կողմերի ներքին միասնությամբ է հանդես գալիս: 

Սա դիալեկտիկական հակադրամիասնության մասնավոր 

արտահայտություն է, որի մեկնաբանման շնորհիվ հնարավոր է 

դառնում տեսանելի դարձնել կենսական ճշմարտությունն իր ներքին 

հակասություններով, բարդ իրողություններով, որոնց մեջ այս դեպքում 

հայտնվում է բանաստեղծը: «Պոետն ու Մուսան» իսկապես 

դրամատիկական պոեմի տեսակին է մոտ՝ հիմնականում հերոսների 

երկխոսությամբ գրված լինելու շնորհիվ: Ու թեև սուր հակադրության 

մեջ են ներկայացված երկխոսության մեջ հանդես եկող գործող անձերը՝ 

Պոետը և Մուսան, բայց և այնպես նրանք ոչ թե միմյանց հակադրվող 

երկու բնավորություններ են, այլ նույն կերպարի՝ Պոետի երկակի 
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վիճակի արտահայտություն մեկ կերպարի կենսափորձի շրջանակում: 

Պոետի կերպարը արտահայտում է իսկական բանաստեղծի կացությունը 

կոպիտ, առավելապես նյութական շահերով առաջնորդվող 

անհատներից բաղկացած հասարակական միջավայրում, ուր նա 

շարունակ բախվում է բարձր քնարերգությունը գնահատել չկարողացող 

մարդկանց հետ: Պոեմը, փաստորեն, պոետի և իսկական պոեզիան 

չհասկացող և չկարևորող միջավայրի բախումը ներկայացնող 

աքետիպային մոտիվի տարբերակային արտահայտություն է, որը 

հեղինակի կողմից գեղարվեստորեն պատկերվել է հայկական 

իրականության տիրույթում: Պոետի կերպարով ներկայացվել է 

մեծագույն դժվարությամբ իր ընտանիքի կարիքներն հոգացող, 

ստեղծագործող անհատի վիճակը գործարար, հաշվենկատ, 

գերազանցապես փող հայթայթելու մասին մտածող մարդկանց 

միջավայրում: Այդպիսի կացության մեջ հայտնված իսկական 

բանաստեղծը, որը պոեմում երգիծանքի միջոցով  ծաղրվելով է 

պատկերված,   հուսահատության ու ընկճվածության մի պահի ի վերջո 

փողի քսակի գովերգն է կատարում: Մուսան պոեմում բանաստեղծին 

ներշնչանքներ պարգևող այն ազնիվ ու վեհ մղումների մարմնացում 

հանդիսացող կերպարն է, որը Պոետի ներքին համոզմունքների 

մարմնացումն է եղել, և հիմա եկել է մի իրավիճակ, երբ իրականության 

ճնշման տակ թուլացել է այդ կապը: Կենցաղային հանգամանքների 

բերումով, ինչպես նաև երգիծանքի հնարանքների միջոցով գրված 

լինելու շնորհիվ Պոետը հայտնվել է՝ մարդկանց ոգևորելու կոչված 

բանաստեղծին բնորոշ իդեալներից նահանջող հերոսի 

կարգավիճակում, որ գովերգում է փողի քսակը: Պոեմի վերջում Պոետին 

դատապարտող Մուսայի խոսքը պետք է հասկանալ իբրև հերոսի 

ինքնահեգնանք.  

Դե՛հ, մընաս բարյավ, 

Անսի՛րտ, անիրա՛վ, 

Ես էսքան տարի 

Ինչ որ քեզ արի, 

Բոլորն ուրացար, 

Փողապաշտ դարձար…: 

Պոեմի գեղարվեստական տիրույթում իրար հետ բանավիճելուց 

հետո նրանք բաժանվում են՝ ամեն մեկը մնալով իր համոզմանը: 

Ուշագրավ է, որ հեղինակն այս երկու գործող անձանց ներկայացրել է իր 

հայեցակետից և իրատեսական մոտեցումներով: Մեզ հետաքրքրող 
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թեմայի տեսանկյունից ընդհանուր առմամբ ընդունելի է 

թումանյանագետ Է. Ջրբաշյանի կողմից Պոետի և Մուսայի կերպարների 

մեկնաբանությունը՝ իբրև ստեղծագործող մեկ անհատի հակադրամիաս-

նություն հանդիսացող գրական հերոսներ [11,252]: Միայն թե Պոետի 

արքետիպի առանձնահատկությունների տեսանկյունից նրանց 

գրականագիտական վերլուծությունը, կարծում ենք, ավելի հիմնավոր է 

դարձնում և ամրապնդում Պոետի և Մուսայի միասնության մասին 

պատկերացումը: Այս մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ 

Թումանյանի նախնական մտահղացման մեջ նրանք ի վերջո յուրովի 

հաշտվել են: Այս իրողությունը հաստատվում է նրանով, որ պոեմը 

վերջնական տեսքի բերելուց առաջ Թումանյանը գրել է մի չափածո 

վերջաբան, որը կանոնիկ տեքստի մեջ չի մտցրել: Այստեղ նա ցանկացել 

է նշել, որ այդ ամենը կատակ է, և բանաստեղծը շարունակում է 

հավատարիմ մնալ հասարակական վեհ կոչմանը: Եվ ահա Մուսան.  

Լալով մեկնեց յուր աջը դեպի ինձ, 

Բայց հանկարծ նորա աջի հըպումից 

Ես ինձ մոռացա, ուշքս վերացավ, 

Երգի կըրակը նորեն վառվեցավ, 

Սրտումըս նորեն ուժգին բռընկեց, 

Եվ ես մնացի դարձյալ բանաստեղծ, 

Դարձյալ մըտերիմ-գերի Մուսային, 

Որ դարձյալ երգեր նըվիրեմ հային: 
 

Վերոհիշյալ հատվածը հաստատում է, որ Թումանյանի 

մտահղացումներում Պոետի կերպարն ուղղակի և խորքային 

առնչությունների մեջ է եղել և՛ իրականության մեջ ապրող բանաստեղծի 

կացության, միջավայրի կողմից նրա տաղանդի անըմբռնողության, և՛ 

իսկական արվեստագետ-պոետի իդեալներին անմնացորդ 

նվիրաբերման հետ: Այդ միասնությունը, երգիծական գեղագիտության 

մակարդակում թեև անջատվել է  Պոետ, Մուսա կերպարների տեսքով, 

սակայն շարունակել է, ըստ էության, պահպանել իր ուրույն 

ամբողջականությունը: Այսպիսի մոտեցումը վկայում է պոետի 

արքետիպի անփոփոխ էությունը նոր տարբերակով, ինվարիանտի 

վարիատիվ արտահայտությամբ ներկայացնելու և բինար, երկկողմ 

դրսևորումով կերպավորված մարմնավորելու գրողի ինքնատիպ 

մտահղացման մասին:  Բացի այս, Պոետի և Մուսայի միասնության 

մասին է վկայում նաև հետևյալը: Ինչպես մասնագետներն են վկայում, 

ըստ Կ. Յունգի՝ արքետիպերի տեսության տղամարդու հոգեկանում 
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կնոջական սկզբի դրսևորման արտահայտություն է հանդիսանում 

Անիմա արքետիպը, որի առկայության արտահայտություն է նաև 

արվեստը գնահատելու հակումը, գեղեցիկի ընկալումը: Ինչպես հայտնի 

է, հունական դիցաբանության մեջ մուսաները Զևսի դուստրերն էին, 

հրապուրիչ աղջիկներ, որոնք ներշնչանք էին պարգևում գրողներին: Այս 

հանգամանքը ևս յուրովի  հաստատում է այս պոեմի գեղարվեստական 

հղացման տիրույթում  Պոետի ու Մուսայի կերպարների միասնության 

մասին: Այս պոեմն ըստ ամենայնի արվեստագետ-բանաստեղծի և 

իրականության փոխհարաբերության գեղարվեստական պատկերման 

բացառիկ արտահայտություն է թե՛ Թումանյանի ստեղծագործության և 

թե՛ հայ պոեզիայի մեջ: 

Պոետի արքետիպն ուրույն տարբերակներով է դրսևորվել 

Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմում, որն արդեն ստեղծվել է 

որպես աշուղ-բանաստեղծի կողմից հորինված երկ: Հայտնի է, որ պոեմը 

նախապես նույնիսկ ունեցել է «Աշուղի զրույցը» ենթավերնագիրը, որը 

հետագայում պոետը հանել է: Թերևս Թումանյանը նկատի է ունեցել 

ժողովրդի բարոյական պատկերացումների հետ իր գեղարվեստական 

մտածողության հոգեհարազատության հանգամանքը: Բացի այս, 

Թումանյանը «Սայաթ-Նովայի երգերի բնավորությունը» հոդվածում 

ընդգծում էր Արևելքի երկրներում աշուղի և բանաստեղծի միասնության 

մասին տարածված ըմբռնումը. «Աշուղ, որ Արևելքում շատ իմաստուն 

կերպով և՛ բանաստեղծ կնշանակի, և՛ սիրահար միաժամանակ» [5, 59],-

գրում է նա: Այսինքն՝ Թումանյանն աշուղի ստեղծագործական ձիրքը 

ցածրակարգ ընդունակություն չէր համարում, այլ հավասարեցնում էր 

իսկական բանաստեղծի օժտվածության հետ: Ինչևէ, այստեղ մեզ 

հետաքրքրում է մասնավորապես պոետի արքետիպի տարբերակային 

դրսևորման տեսանկյունից երկու աշուղների՝ պոեմը ներկայացնող 

ժողովրդական երգիչ աշուղի և Նադիր շահի պալատական երգիչ աշուղի 

կերպարների բարոյահոգեբանական բնութագրերն ու տեղի ունեցածի 

նկատմամբ նրանց վերաբերմունքի իմաստավորումը: Այլ կերպ ասած՝ 

նրանց կերպարները «ստեղծագործական գործընթացի սուբյեկտի 

ֆիգուրայի» հետ հարաբերակցության մեջ դիտարկելիս ավելի տեսանելի 

են դառնում պոեմի իրադաձությունների և գործող անձանց նկատմամբ 

նրանց՝ իբրև ստեղծագործող անհատների դրսևորած վերաբերմունքի 

տարբերությունն ու բարոյական բնույթը: Ակնառու է, որ պոեմը 

ներկայացնող աշուղի կերպարը ժողովրդի շահերի հետ կապված երգչի 

հատկանիշներով է օժտված: Նա ժողովրդի հետ շփվելով է 



19 

 

ստեղծագործում, պոեմի սևագիր տարբերակում նույնիսկ հանդես է եկել 

աշուղ Մալուլ անունով, որը ելույթ է ունենում իր ունկնդիրների առջև: 

Պոեմի պատումը ներկայացնող աշուղը համոզված է, որ իր 

ունկնդիրներին մատուցում է նրանց համար ևս բարոյական բարձր 

արժեք հանդիսացող խորիմաստ, ուսանելի խորհուրդներ, 

բարոյախրատական պատգամներ: Լավ գործով անմահանալու, չարիք 

գործող նույնիսկ հարազատին անիծելու, իսկ թեկուզ թշնամի 

համարված, սակայն նման մարդու կատարած լավ արարքը 

գնահատելու, անարատ մարդու իդեալը դրվատելու շուրջ նրա 

արտահայտած մտքերը ժողովրդի մեջ դարերի ընթացքում ազգային ու 

համամարդկային փորձառությամբ են թրծվել ու տարածվել: Այդ մտքերը 

նա ներկայացնում է իբրև մարդու բարոյական կեցության 

փառաբանություն, ունկնդիրների լայն լսարանին մատչելի գեղարվես-

տորեն պարզ ու հիշողության մեջ մնացող տպավորիչ խոսքի միջոցով.  

Անց են կենում սեր ու խնդում, 

Գեղեցկություն, գանձ ու գահ, 

Մահը մերն է, մենք մահինը, 

Մարդու գործն է միշտ անմահ: 

 

…..Չարն էլ է միշտ ապրում անմեռ 

Անե՜ծք նըրա չար գործին, 

Որդիդ լինի, թե հերն ու մեր, 

Թե մուրազով սիրած կին: 

 

Ես լավության խոսքն եմ ասում, 

Որ ժըպտում է մեր սըրտին, 

Ո՞վ չի սիրում,թեկուզ դուշման, 

Լավ արարքը, լավ մարդին» [4, 47-48]:  
 

Պոեմի հյուսվածքում իր խոսքերը հաստատելու համար նա 

նկարագրում է հզոր թշնամու դեմ Թմուկ բերդի իշխան Թաթուլի  ու նրա 

զինվորների հերոսական պայքարը, գովերգում է Թմկա տիրուհու 

գեղեցկությունը, կնոջ հանդեպ Թաթուլի սերը, որն անպարտելի ուժով է 

համակում նրան: Պատմում է Նադիր շահի ուղարկած աշուղի երգի 

շնորհիվ թագուհի դառնալու հեռանկարից գայթակղված Թմկա 

տիրուհու կատարած դավաճանության, բերդի անկման, Թաթուլի ու 

զինվորների կործանման, շահի կողմից աննման գեղեցկուհուն 

մահապատժի ենթարկելու մասին՝ այդպես մի կողմից դրվատելով լավ 
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գործի անմահության գաղափարը, մյուս կողմից՝ սիրելի, սակայն 

դավաճան կնոջ պախարակումը: Այս ամենի արդյունքում աշուղն 

արտահայտում է անարատ մարդու մասին իր ու հեղինակի իդեալական 

պատկերացումը.  

Անց ենք կենում…միայն անմահ 

Գործն է խոսվում լավ ու վատ. 

Ա՜խ, երանի՝ ո՛վ մարդ կըգա 

Ու մարդ կերթա անարա: 
 

Պոեմի դրամատիկ ու ողբերգական գործողությունների մեջ մեզ 

հետաքրքրող թեմայի դիտանկյունից ուշագրավ է նաև Նադիր շահի 

պալատական աշուղի կերպարը: Այն մեր ուշադրության կենտրոնում է 

հայտնվում գրականության մեջ պոետի արքետիպի դրսևորման վերևում 

հիշատակված օրինաչափությունների տեսանկյունից ուսումնասիրելու 

հետևանքով: Թումանյանագետները (Լ.Հախվերդյան [9, 343], Է.Ջրբաշյան 

[11,368], Հ. Թամրազյան [2,287]) այս աշուղի դերակատարությանը խիստ 

սեղմ են անդրադառնում՝ նշելով սոսկ, որ նա պարզապես Նադիր շահի 

դավադրության մասնակից է և իր երգով գայթակղիչ առաջարկություն է 

անում Թմկա տիրուհուն՝ կատարելով իր հզոր տիրոջ 

հանձնարարությունը: Մենք ուզում ենք ավելի հանգամանորեն 

ներկայացնել նրա կերպարը և բարոյական նկարագիրը՝ իբրև աշուղ-

բանաստեղծի գրականացված տարբերակ: Պալատական աշուղը, մեր 

համոզմամբ, պոետի արքետիպի երկկողմ պատկերման շրջանակում է 

ներկայացված՝ որոշակի հակադրության մեջ պոեմը պատմող աշուղ-

բանաստեղծի հետ: Եթե վերջինս ժողովրդի շահերին նվիրված երգիչ է և 

արտահայտում է նրա պատկերացումներին հոգեհարազատ բարոյական 

բարձր չափանիշներ, այդ տեսանկյուններից դրվատում մարդուն, ապա 

պալատական աշուղը պոեմում ներկայանում է որպես իր տիրոջ՝ Նադիր 

շահի քմահաճույքները կատարող աշուղ-բանաստեղծ, որը դառնում է 

նաև Թաթուլ իշխանի ու ամրոցի պաշտպանների դեմ կազմակերպված 

խարդավանքի մասնակից, Թմկա տիրուհուն շահի առաջարկություն-

ներով նրա լարած թակարդը գցելու միջոց:  

Պոեմի հեղինակը, փաստորեն, որևէ բացասական իմաստ ունեցող 

խոսքով չի բնութագրում նրան: Ընդհակառակը, նրան ներկայացնում է 

իբրև շահի «թովիչ» երգիչ («Ու ղրկեց Շահը իր թովիչ երգչին» [4, 51]): Իսկ 

դավադրությանը մասնակից լինելու մասին վկայում է նաև այն, որ 

պալատական աշուղը Թմկաբերդ է գալիս արտաքուստ 

կերպարանափոխված՝ թափառական աղքատ աշուղի զգեստ հագած: 
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Ընդ որում, ամրոցի պաշտպանների դեմ որոգայթ կազմակերպողների 

կողմից օգտագործվում է նաև ժողովրդի մեջ սիրված, հարգ ու պատիվ 

ունեցող աշուղի մասնագիտության տեր մարդկանց նկատմամբ 

առանձնահատուկ  անշահախնդիր սերն ու ջերմ վերաբերմունքը. «Ուր 

ահեղ կըռվով չի մտնիլ արքան, //Ղոնաղ է աշուղն իրեն սազի հետ. //Եվ 

ահա մի օր ծեր, թափառական //Մի աղքատ աշուղ մըտավ Թըմկաբերդ» 

[4, 51]:  

Այս աշուղին պատկերող ժլատ բնութագրումների և կերպարի 

ամբողջական նկարագրի կապակցությամբ պետք է ասել, որ մենք 

նկատի ենք ունենում նաև այն, որ  գրական բարձրարժեք 

ստեղծագործությունը միշտ ավելին է պարունակում իր մեջ, քան 

ներկայացվում է տեքստում: Այսպիսի մոտեցման կապակցությամբ 

գրականագետ Հ. Էդոյանը գրում է. «Գեղարվեստական ինֆորմացիան 

արդյունքում ավելի խորն է, ավելի մեծ, քան այն միտքը, որ հեղինակը 

ցանկանում էր արտահայտել» [1, 363]: Եվ ահա հեղինակը, ի դեմս 

Նադիր շահի պալատական աշուղի, պատկերել է պոետի արքետիպային 

կերպարի մի այնպիսի տարբերակ, որը, ծառայելով իր բռնապետ 

տիրոջը, իր հերթին դավաճանում է ազնիվ ու բարձրակարգ 

արվեստագետի կոչմանը, որն իրականում անուղղակիորեն դառնում է 

թշնամու դեմ բերդի դռները բացելու՝ Թմկա տիրուհու նենգորեն 

կազմակերպած գործին խթանող-մասնակից: Նրա կերպարը 

բացահայտվում է նաև ամրոցի տիրուհու ներկայությամբ կատարած 

երգով.  

Լըսո՞ւմ ես դու, սիրուն տիկին, 

Ա՛յ նազանի աննըման. 

Նայի Շահի՜ն, իրեն զորքի՜ն, 

Աշխարհքի տերն անսահման… 

 

Մեզ պես տըկար մարդ է նա էլ՝ 

Սիրուններին միշտ գերի. 

Քու ճակատին թագ է վայել. 

Լինիս շքե՜ղ թագուհի…: 
 

Ուշադրություն դարձնենք այս կերպարանափոխված պալատական 

աշուղի և պոեմի բովանդակությունը ներկայացնող աշուղի՝ Թմկա 

տիրուհու նկատմամբ դրսևորած բարոյական պահվածքների ու 

վերաբերմունքների տարբերության վրա ևս: Վերջինս, գովերգելով 

իշխանի կնոջ գեղեցկությունը, դրվատում է նրա հանդեպ սիրո 
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նշանակությունը հզոր թշնամու դեմ կռվող Թաթուլի համար, այդ սիրո 

առաջ բերած մեծագույն խանդավառության ու եռանդի դերը թշնամուն 

շարունակ հաղթելու գործում. «Նա է շունչ հոգին իշխան Թաթուլի, 

//Նըրա սիրովն է հարբած էն հսկան, //Նըրա ժպիտն է քաջին ուժ տալի, 

//Որ դաշտն է իջնում առյուծի նըման»: Մինչդեռ պալատական աշուղը,  

Թմկա տիրուհուն գովերգելով,  ցանկանում է պառակտում մտցնել 

իշխանի և կնոջ միջև. վերջինիս փառատենչությունը գրգռելով՝ 

հրահրում է դավելու իր խիզախ զինվորների հետ հայրենիքը 

պաշտպանող ամուսնուն, ինչը և տեղի է ունենում: Նա ստեղծագործելու 

իր օժտվածությունը, թովիչ երգչի ընդունակությունն օգտագործում է իր 

բռնապետ տիրոջ կամքը կատարելով չարիք իրականացնելու համար: Ի 

վերջո, կարելի է ասել նաև, որ ի դեմս Նադիր շահի կամակատար այս 

աշուղի՝ Թումանյանը բավականին ցայտուն կերպով ներկայացրել է 

արդեն իսկապես «փողապաշտ» դարձած, ստեղծագործագործական 

ընդունակություններով օժտված պոետի այսպիսի ներկայացուցչի 

վտանգավորության ու վնասակարության աստիճանը բացահայտող 

գրական կերպար: Նա իր բացասական նկարագրով համալրում է 

հեղինակի ստեղծագործություններում պոետի արքետիպի գրական 

կերպավորման տարբերակների շարքը: 

1900-ական թթ. սկզբից մինչև իր մահը Թումանյանի 

ստեղծագործական հասունացման ու վարպետության կատարելագործ-

ման շրջանն էր: Բանաստեղծն ստեղծում կամ գրական մշակման 

ենթարկելով՝ բարձր մակարդակի է հասցնում անցյալում գրած երկերը: 

Այս շրջանում են ստեղծվել նրա հանրահայտ լավագույն 

բանաստեղծությունների մեծ մասը, որոնք գեղարվեստորեն ավելի 

լիարժեք ու կատարյալ կերպով են ներկայացնում հանճարեղ 

բանաստեղծի ներաշխարհը, անձնական, ազգային, համամարդկային ու 

տիեզերական կյանքով ապրելու նրա մտահոգությունների, 

հետաքրքրությունների, իդեալների շրջանակը: Այս շրջանում են 

ստեղծվել (1916-թվականից) թումանյանական իմաստուն քառյակները:  

Դրանք բացահայտում են Թումանյանի քնարական հերոսի 

ներաշխարհի հետաքրքրությունների տիրույթները: Դրանցից 

յուրաքանչյուրը յուրովի ուրվագծում է հեղինակի՝ իբրև հայ նշանավոր 

բանաստեղծի քնարական, հոգեբանական նկարագիրը, որը պոետի 

արքետիպի  քնարական հերոսի գրական մարմնավորմամբ հայտնվող 

տարբերակն է ստեղծում: 
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Պոետի արքետիպի գրական կերպավորումը տարբերակային 

դրսևորման մի նոր արտահայտություն է ստանում քառյակներում: Մեր 

հոդվածի թեմայի շրջանակում Թումանյանի քառյակների մեջ 

հետաքրքրում է բանաստեղծի (արվեստագետի, ստեղծագործող 

անհատի) վերաբերյալ գեղարվեստական ինքնաբացահայտումների, 

նրա մտածողության ինքնատիպության մասին պատկերացումների 

առանձնահատկությունները, դրանցում պոետի արքետիպի  

տարատեսակ գրական պատկերման բովանդակությունը՝ քառյակի 

գեղարվեստական կառուցվածքի գեղագիտական ու խոհափիլիսոփա-

յական ինքնարտահայտման միջոցով: Չէ՞ որ քառյակների հեղինակը 

դրանք համարել է իր հոգու կենսագրությունը. «Քառյակները շատ ուժեղ 

շտրիխներ են, դրանք իմ հոգու կենսագրությունն են» [6,305],- ասել է նա: 

Քառյակների գրականագիտական վերլուծության բազմաշերտ 

մոտեցումների հնարավորությունը մատնանշելով հանդերձ՝ Էդ. 

Ջրբաշյանը թեմատիկ խմբավորման դիտանկյունից վերլուծելու մասին 

խոսելիս իր համարակալմամբ երրորդ խումբը ներկայացրել է այսպիսի 

ձևակերպմամբ՝ «գ) բանաստեղծի հոգևոր որոնումների և ճակատագրի 

հարցեր» [12, 265]: Այսինքն՝ չի բացառվում, որ մյուս խմբերի մեջ մտած 

քառյակները վերլուծելիս հնարավոր լինի անդրադառնալ նաև այլ 

թեմաների հետ ունեցած առնչությունների: «Հանճարեղ լոռեցու» 

քառյակների շուրջ՝ մեզ հետաքրքրող թեմայի դիտանկյունից 

կատարված նոր ուսումնասիրությունների մեջ պետք է հատկապես 

առանձնացնել, ինչպես արդեն նշել ենք, լեզվաբան և գրականագետ       

Ս. Մելքոնյանի «Թումանյանի հոգու կենսագրությունը/քառյակաշարը 

որպես քնարական պոեմ» գիրքը [10]: Հեղինակը, նկատի ունենալով 

քառյակների կապակցությամբ Թումանյանի կատարած գրառումը, 

ինչպես նաև 1920թ. լույս տեսած ժողովածուի մեջ քառյակները 

Թումանյանի կողմից դասավորելու սկզբունքը, խորաթափանց 

դիտարկումների շնորհիվ, ինքնատիպ մոտեցում հանդես բերելով, 

ժանրային նոր բնութագրում է տվել: Նա, այդ ժողովածուի մեջ 

զետեղված ամբողջ քառյակների թեմատիկ, գաղափարական 

միասնությունը նկատի ունենալով, առաջարկում է դրանք 

ամբողջություն համարել և ներկայացնել որոշակի ժանրանվանումով, 

այն է՝ «քառյակաշարը որպես քնարական պոեմ», իսկ գլխավոր հերոսին՝ 

«գրական մշակ»: Նման մոտեցումը, կարծում ենք, ևս ունի որոշակի հիմք 

և տրամաբանություն, որքանով որ բանաստեղծը քառյակների մի զգալի 
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մասում հանդես է գալիս ոչ միայն հեղինակ, այլև քնարական հերոս, որը 

հանճարեղ բանաստեղծ է (ինչը նշել են նաև այլ թումանյանագետներ):  

Թումանյանը քառյակներում արտահայտել է իր թե՛ անձնական ու 

հասարակական մտահոգությունները և թե՛, որ ավելի կարևոր է  մեր 

թեմայի տեսանկյունից, մարմնավորել է հայ ու ընդհանրապես 

ստեղծագործող հանճարեղ անհատին, բացահայտել մեծ 

արվեստագետներին բնորոշ գեղագիտական սկզբունքներ:  Այս ամենի 

շնորհիվ՝ քառյակների մի որոշակի մեծ խմբի մեջ քնարական հերոս 

դարձած հանճարեղ բանաստեղծի ներաշխարհի գեղարվեստական 

բացահայտումները յուրովի սերտ առնչությունների մեջ են ներկայանում 

պոետի արքետիպի հետ: Քառյակների քնարական հերոսը Թումանյանի 

քնարերգության մեջ պոետի արքետիպի տարբերակային մի նոր 

դրսևորում է, ուր նրա գրական մեծ անհատականության ներաշխարհը 

բացահայտվում է մի նոր, նախկին բանաստեղծությունների հետ 

կապված, սակայն ավելի իմաստնացած, հետաքրքրությունների ու 

մտորումների ավելի լայն շրջանակով: Այլ կերպ ասած՝ օգտագործելով 

պոետի արքետիպի  մի նոր գրական տարբերակ՝ նա հանդես է գալիս 

իբրև հանճարեղ բանաստեղծ, գրական մշակ-քնարական հերոս: 

Այսպիսի մոտեցումն ունեցել է տարբեր նախադրյալ-խթաններ: Հայտնի 

է, որ քառյակները գրելու շրջանում Թումանյանն իր գրական 

նախասիրություններով ու տրամադրություններով հակվել էր դեպի 

Արևելքի գրական ավանդույթների կողմը («Դեպի Արևելք՝ հայրենիքը իմ 

հոգու»): Քառյակագրությանը նախորդող տարիներին և ընթացքում տեղի 

ունեցող իրադարձությունները (1914թ. Առաջին աշխարհամարտը,     

1915 թ.  հայոց ցեղասպանությունը, ռուսական հեղափոխություններն ու 

քաղաքացիական կռիվները (1917-1920թթ.), հարազատներից մի քանիսի 

(եղբայրների, որդու) կորուստը) նպաստեցին, որ նա գիտակցաբար թե 

ենթագիտակցորեն մտորեր ու արտահայտվեր կեցության, մարդու 

ճակատագրի հավերժական հարցերի շուրջ, բացահայտեր  իր 

պատասխանները, ներկայանար ներքին երկվություններով ու 

երազանքներով: Այդ ամենը, մեր պատկերացմամբ, նա դիտարկում էր 

նաև մի շարք այլ արքետիպային պատկերացումների շրջանակում 

(Աստվածային արքետիպեր, բնափիլիսոփայական արքետիպեր՝ 

Քաոս//Կոսմոս և այլն): Եվ այսպես, պատմահասարակական կյանքում 

դրսևորվող քաոսը առաջացրել էր մի որոշակի չափով հիասթափություն 

մարդկային հասարակության ու պատմական առաջընթացի հանդեպ, 

ինչը հայտնի քառյակում  արտահայտվել է հետևյալ կերպ.  
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Բերանն արնոտ Մարդակերը էն անբան 

Հազար դարում հազիվ դառավ Մարդասպան. 

Ձեռքերն արնոտ գնում է նա  դեռ կամկար, 

Ու հեռու է մինչև Մարդը իր ճամփան: 
 

Թումանյանը ստեղծագործող անհատի իր անձնական 

ճակատագրով է բացահայտում երկրային կյանքում իր գոյության ու 

կեցության բարդությունները, այն խոչընդոտները, որոնք չեն թողնում  

ապրել՝ վայելելով «հաշտ ու խաղաղ» մարդկային կյանքը: Ուստի 

բանաստեղծը երազում էր.  

Լինե՜ր հեռու մի անկյուն, 

Լինե՜ր մանկան արդար քուն, 

Երազի մեջ երջանիկ, 

Հաշտ ու խաղաղ մարդկություն: 
 

Բայց և այնպես, կեցության դաժան իրողությունների 

պայմաններում անգամ նա զգում էր մարդկանց կողքին լինելու, նրանց 

սրտացավ հոգեկիցը, տառապանքների ընկերակիցը լինելու անկասելի, 

անկեղծ ու բուռն ցանկություն.  

Զուր եմ փախչում, ինձ խաբում, 

Հազար կապ է ինձ կապում, 

Ամենքի հետ ապրում եմ, 

Ամենքի չափ տառապում: 
 

Մեծահոգի, լայնախոհ պոետն իր միջավայրի մարդկանց 

հարվածների՝ իրեն պատճառած ցավն ու տառապանքն անգամ 

ցանկանում է վերածել նրանց օգնելու, աջակցելու, նրանց ճանապարհը 

լուսավորելու խթանների.  

Քանի ձեռքից եմ վառվել, 

Վառվել ու հուր եմ դառել, 

Հուր եմ դառել, լույս տվել, 

Լույս տալով եմ սպառվել: 
 

Կյանքի հարափոփոխ շարժման մեջ, անարդարությունների, 

բռնությունների, մարդու կողմից մարդու շահագործման, մարդու առաջ 

բերած աներևակայելի չարիքների շրջապտույտում փորձում էր 

բնության բանական արարածին ուղղորդել դեպի բնականոն կյանքով 

ապրելու ուղին: Այդ իսկ պատճառով մարդու ապրելու կերպը 

իմաստավորում էր՝ Արևելքի ու Արևմուտքի գրականությունների, 

իմաստասերների ու իր կենսափորձի համադրությունից 
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հետևություններ անելով: Դրանք նա հարստացնում ու մատուցում էր 

միահյուսելով երկրային կյանքը խաղաղ վայելելու, ուրախ ապրելու 

կենսափիլիսոփայությամբ.  

Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անգոհ մարդ, միտքըդ երկար, կյանքըդ 

կարճ 

Քանի՜ քանիսն անցան քեզ պես, քեզնից առաջ, քո առաջ. 

Ի՜նչ են տարել նըրանք կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ, 

Խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու օրվան էս ճամփեդ: 
 

Կողմնորոշելով մարդուն երկրային կյանքի ճանապարհի 

ոլորաններում՝ բանաստեղծը  մատնանշում էր, որ այդ ուղին տանում է 

մարդու նկատմամբ հոգատարությունից նաև դեպի կենդանական 

աշխարհի նկատմամբ սրտացավ վերաբերմունքը.  

Մի հավք զարկի ես մի օր, 

Թռավ, գնաց վիրավոր, 

Թռչում է դեռ իմ մտքում 

Թևը արնոտ ու մոլոր: 
 

Ամեն ինչի ու ամենքի նկատմամբ հոգատար ու խնամքոտ 

վերաբերմունքի մասին մտասևեռումից ու հոգեվիճակից էլ անցում է 

կատարում դեպի նրբազգաց մոտեցում կեցության, կենսական 

հոլովույթի ամեն մի դրսևորման հանդեպ, ինչն արժանի է սիրո ու 

գնահատանքի: Այստեղից էլ հանրահայտ հետևյալ քառյակը, որը մեր 

կարծիքով լիարժեք կերպով չի մեկնաբանվել մեր գրականագետների 

կողմից. 

Խայամն ասավ իր սիրուհուն.- Ոտըդ ըզգույշ դիր հողին, 

Ո՜վ իմանա՝ որ սիրունի բիբն ես կոխում դու հիմի… 

Հե՜յ, ջա՜ն, մենք էլ ըզգույշ անցնենք, ո՜վ իմանա, թե հիմի 

Էն սիրուհու բի՞բն ենք կոխում, թե հուր լեզուն Խայամի: 
 

Քառյակը ոչ միայն կյանքում տեղի ունեցող հավերժական 

սերնդափոխության մասին է (այսինքն՝ Խայամն ու իր սիրուհին եկել 

անցել են, հերթը հիմա մերն է և այլն), այլև ու թերևս ավելի շատ «զգույշ» 

բառի կրկնությամբ ու շեշտադրմամբ՝ մարդու շրջապատում, ամենքի ու 

ամեն ինչի նկատմամբ նրբանկատություն հանդես բերելով ապրելու 

մասին է բանաստեղծի նվիրական ցանկությունը: Վերոհիշյալ 

պատկերացումներից բխում էր նաև տիեզերքի կյանքով ապրելու 

գաղափարը: Այն միաժամանակ Թումանյանին մղում էր երկրային 

կյանքի ճնշման տակ փոքրացած, մանրացած, հետաքրքրությունների 
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նեղ շրջանակի մեջ մնացած մարդու հայացքն ուղղել բանական մարդուն 

արժանի բարձր հետաքրքրությունների, լայն ու խոր տարածքների 

ոլորտը, որի իրական ու երևակայական խորհրդանշանն ու ասպարեզը 

պոետի համար դառնում է տիեզերական տարածությունների, տիեզերքի 

անհունության հետ շփվելու նրա երազանքի թելադրած մղումները: Ու 

դա ոչ թե լոկ բանաստեղծական երևակայության արդյունքում ստեղծվող 

գեղարվեստական պատկեր ու համեմատության եզր է դառնում սոսկ, 

այլև իրական հետաքրքրությունների ասպարեզ: Հայտնի է, թե նա որքան 

հետևողականորեն էր հետաքրքրվում տիեզերքի մասին իր ապրած 

ժամանակաշրջանում ձեռք բերված գիտելիքներով ու պատկերա-

ցումներով: 1922թ. 14-ամյա աստղագետ Վիկտոր Համբարձումյանի հետ 

տեղի ունեցած զրույցից ստսցած տպավորության շնորհիվ՝ նա գրել է 

«Սիրիուսի հրաժեշտը» բանաստեղծությունը: Այն առաջին անգամ 

տպագրվել է «Նորք» (1922) հանդեսում իր կողմից գրված հետևյալ 

ծանոթությամբ. «Սիրիուսը մեզանից հեռանում է անդադար օրական 

2.625.000 վերստ արագությամբ: Նա արևից ավելի մեծ է ծավալով 144 

անգամ և ավելի պայծառ 88 անգամ» [3,718]:  

Մեր կարծիքով, տիեզերքի կյանքով ապրելու և տիեզերական 

մարմինների չափելի ու անչափելի, անսահման մեծությունների վրա իր 

ու իր ընթերցողների ուշադրությունը հրավիրելով՝ Թումանյանն այդ 

ամենը յուրովի հակադրում էր՝ երկրում մարդու ազատ 

գործունեությունն ու մտածողությունը կաշկանդող հանգամանքներին: 

Ձգտում էր մարդու ուշադրությունը կենտրոնացնել տիեզերական 

անսահմանության հասնող խնդիրների վրա, որ բանական, ողջամիտ 

մարդու մեծագույն խնդիրներից էր լինելու: Ընդգծում էր, որ 

տիեզերական չափումների համեմատ որքան չնչին են մարդու երկրային 

կյանքի տևողությունը, մարդու միտքն ու ազատությունը կաշկանդող 

հանգամանքները: Ու նա ձգտում էր տիեզերական անսահմանության 

տիրույթից դիտել ու գնահատել երկրային կեցության  իմաստը: 

Բանաստեղծի տիեզերասիրությունն ու տիեզերքն արարողի մասին 

հայացքներն ունեին ուրույն խթաններ: Քաղաքակրթության ու 

պատմական առաջընթացի նկատմամբ նկատելիորեն թերահավատ 

բանաստեղծը (հիշենք՝ «դեռ հեռու է մինչև Մարդը իր ճամփան» միտքը) 

հակվում էր ի վերջո երկրային մարդու, նեղ ու գետնաքարշ 

հետաքրքրությունների շրջանակից դեպի կեցության առավել կայուն ու 

հավերժական արժեքները: Նման հայեցման նախասիրությունը նա 

արտահայտում էր հանճարեղ բանաստեղծ-քնարական հերոսի այն 
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տարբերակի միջոցով, որը խորհում էր հաղորդակցվել աստվածային 

արքետիպերի հետ՝ դրանք ներկայացնելով իր օգտագործած Աստված, 

Շըռայլ, Անճառ Մին, Ըստեղծող, Քո, Նրա անվանումներով, որոնց մեջ 

Թումանյանը տեսնում էր տիեզերական ստեղծագործական ոգու 

դրսևորման հավերժահունչ աղբյուրը: Վերևում հիշատակված 

պատմաքաղաքական, ազգային ու ընտանեկան ողբերգությունների 

ազդեցությունները մղում են խորաթափանց բանաստեղծին իր հերթին 

ցանկություն ունենալ ««ելնելու» պատմական որոշակի 

ժամանակաշրջանի սահմաններից դուրս և ապացուցելու հավերժական, 

անփոփոխ սկիզբների գոյությունը մարդու հոգեբանության 

ոլորտներում, որոնք առաջացել են նախապատմական  ժամանակներում 

և կրկնվում են պատմության ընթացքում արքետիպային 

իրադրությունների, վիճակների, կերպարների, մոտիվների տեսքով» 

[15,570-571]: Այդպիսին էր նաև պոետի արքետիպի գրական 

մարմնացում հանդիսացող այն տարբերակը, որը դրսևորվել է նրա 

քառյակներում, և որի նախատիպը բանաստեղծ Հ. Թումանյանն ինքն է: 

Կյանքի կենցաղային մանրուքներին տրված, կեցության հոլովույթի մեջ 

փոքրացած մարդուն տիեզերական կյանքով ապրելու ճանապարը 

մատնանշող ու երազող բանաստեղծն ակներևորեն իրեն զգում է 

խաչյալի վիճակում. մի կողմից նրան տառապանք է պատճառում 

երկրային կյանքի դաժան իրականությունը, մյուս կողմից ձգում է 

երկնային կյանքի նրա պատկերացրած ներդաշնակությունը: 

Քնարական հերոսի իր այս կեցության մեջ նրան արդեն ձգում է 

հավերժական արժեքների կայուն հանգրվանը, որը նաև Աստվածայինի, 

Քաոս//Կոսմոս և այլ արքետիպային զույգերի վերաբերյալ 

պատկերացումներով է պահպանվել մարդկության հոգեբանության ու 

երևակայության մեջ: Ահա կոսմոս-տիեզերքը նրան ներկայանում է 

բարձր ներդաշնակության եզերք, հակադրվում երկրի քաոսին.  

Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին. 

Երկրից անցվոր, երկրի փառքին անհաղորդ է իմ հոգին. 

Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր, 

Վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ է իմ հոգին: 
 

 

Հեղինակն այնուհետև ներկայանում է տիեզերական չափումների 

մեջ իրեն ու իր ստեղծագործական ընդունակությունը դիտարկողի ու 

իմաստավորողի՝ իր համար բնական պահվածքում ու  ինքնախոստովա-

նությունների մեջ: Իր մտքի վերասլաց թռիչքներում քառյակների 
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քնարական հերոսն իր անհատականության մեջ յուրովի խտացնում է, 

ինչպես նշեցինք, նաև ընդհանուր առմամբ բարձրակարգ 

ստեղծագործողին բնորոշ առանձնահատկություններ:  Տիեզերքն ու նրա 

արարիչը, ըստ Թումանյանի, քանի որ մեծագույն ստեղծագործական 

հնարավորության և իրականացման խթաններ են հանդիսանում, ապա 

բանաստեղծը նաև այս պատճառով է, որ ձգտում է միաձուլվել իր 

պատկերացրած այդ ամբողջի հետ, ներառյալ նաև նրանց ստեղծած 

երկրի ու մարդկանց.  

Երնեկ էսպես՝ անվերջ քեզ հետ-իմ կյանքի հետ լինեի. 

Հազար երնեկ՝ դաշտում մենակ՝ երկընքի հետ լինեի. 

Բայց ո՜վ կըտա էն վայելքը՝ ինքըս ինձ էլ չըզգայի, 

Ու հալվեի, ծավալվեի, ամենքի հետ լինեի…: 
 

Քառյակների քնարական հերոսը ներկայանում է նաև ողջ 

մարդկության հավաքական ստեղծագործական ներուժն ունեցողի, 

անսպառ գեղարվեստական արժեքներն աշխարհին փոխանցողի 

գրական մարմնացում: Իբրև արվեստագետ-պոետի հավաքական 

կերպար՝ իր արարելու կարողությունների մասին պատկերացումը նա 

տեսանելի է դարձնում Աստծու անպարփակ ստեղծագործելու 

հնարավորությունների հետ համեմատելու միջոցով: Ուստի գործելու 

մեծ հնարավորություններով օժտված, մարդկանց իր ընդունա-

կությունների պտուղները շռայլորեն բաշխող անհատների ի հայտ 

գալուն սպասելու ու նրանց հետ շփվելու պահանջն է զգում քնարական 

հերոսը, որը լիարժեք կերպով չի իրականանում.  

Առատ, անհատ՝ Աստծու նման՝ միշտ տեղալուց հոգնել եմ ես 

Հոգիս ծարավ՝ սըրան-նըրան մըտիկ տալուց հոգնել եմ ես. 

Մինը պիտի գար իմ դեմը՝ ճոխ ու շըռայլ անհաշիվ, 

Ամեն ճամփում ըսպասելուց ու փընտրելուց հոգնել եմ ես: 
 

 

Քնարական հերոսը, այնուամենայնիվ, կանգնած է պոետի՝ իբրև 

ստեղծագործող արվեստագետի և իրականության՝ իբրև տիեզերական 

ամբողջության փոխառնչությունների խնդրի արծարծման  

անհրաժեշտության առջև: Բարձրակարգ բանաստեղծի 

ստեղծագործական ունակությունների չափանիշը աստվածային 

արարչագործության արդյունք հանդիսացող ամբողջի, տիեզերականի 

ընդգրկմանը հասնելն է: Այդ ամբողջի իմացությանը ձգտելու շնորհիվ է, 

որ արվեստագետը կարող է հասնել ստեղծագործության մեջ լիարժեք 

արտացոլման կամ գեղարվեստական վերամարմնավորման ու 
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իմաստավորման՝ իրեն զգալով տիեզերական կյանքի, դրա բազմակերպ 

ու բազմախորհուրդ դրսևորումների կրողն իր մեջ:  

Ամեն անգամ Քո տըվածից երբ մի բան ես Դու տանում, 

Ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ի՜նչքան է դեռ մընում,- 

Զարմանում եմ, թե՝ ո՜վ Շըռայլ, ի՜նչքան շատ ես տըվել ինձ, 

Ի՜նչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից: 
 

Քառյակների քնարական հերոսը գիտակցում է իր հոգեկան 

միասնությունը «տիեզերքի մեծ հոգու հետ» և հետևաբար նաև 

հանճարեղ անհատների, բազմազան տաղանդավոր արվեստագետների 

հետ, որոնք  հայտնվում են տիեզերական ժամանակի հոլովույթի մեջ.  

Հազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ի՛նչ կա որ. 

Ես եղել եմ, կա՜մ,կըլինեմ հար ու հավետ, ի՛նչ կա որ, 

Հազար էսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր, 

Ես միշտ հոգի, տիեզերքի մեծ հոգու հետ, ի՛նչ կա որ: 
 

Պոետն իր երկրային կյանքով ու ճակատագրով ապրում է մեկ 

սերնդի տրված կյանքի չափով ու անցնում: Նա սովորական 

մահկանացուներից սակայն տարբերվում է նրանով, որ 

ստեղծագործական գործունեության շնորհիվ՝ նրա անունը, հիշատակը, 

կատարած գործը անմահանում են ժամանակի ու տարածության մեջ: 

Այնպես, ինչպես տիեզերքն արարելու ունակ աստծու մասին 

պատկերացումն է հավերժորեն ուղեկցում մարդուն.  

Ասի. «Հենց լոկ էս աճյունն է ու անունը, որ ունեմ…», 

Երբ ճառագեց անծայրածիր Քո ժըպիտը հոգուս դեմ, 

-Ի՜նչ է աճյունն էդ անկայուն, ու անունը, որ ունես, 

Դու Աստվա՛ծ ես, դու անհուն ես, անանուն ես ու անես…: 
 

Աստծու արքետիպային տարբեր անուններով պատկերացումների 

մեջ գերագույն արարիչը և՛ անհատականացված է ներկայանում, և՛ 

որպես համընդհանուր ստեղծագործական սկզբունք: Նա, ի 

հակադրություն Քաոսի՝ անկարգության, Կոսմոս-տիեզերքի, այսինքն՝ 

գեղեցիկի, ներդաշնակության, բարիքի ու բանականության, 

ստեղծագործական երևակայության բարձր թռիչքների հավաքական 

ամբողջություն է: Այն դառնում է նաև պոետի համար ստեղծագործական 

սկզբունքի իդեալը մարմնավորող բարձրագույն էակ, որին ձգտում են 

հասնել ընդհանրապես բարձրակարգ բանաստեղծները, իսկ այս 

դեպքում հատկապես հանճարեղ բանաստեղծ Թումանյանը.  

Աստեղային երազների աշխարհքներում լուսակաթ, 
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Մեծ խոհերի խոյանքների հեռուներում անարատ, 

Անհիշելի վերհուշերի մըշուշներում նըրբաղոտ՝ 

Երբեմն, ասես, ըզգում եմ ես, թե կը հասնեմ Նըրա մոտ… 
 

Քանի որ քառյակները Թումանյանի հոգու կենսագրությունն են, 

ուստի նա նաև անհատականացված կերպով է ներկայացնում իր 

հանճարեղ քնարական հերոսի ծնունդն ու կենսական բարդություններն 

այս ժանրատեսակի գեղարվեստական քրոնոտոպում /ժամանակի և 

տարածության շրջանակում/: Իբրև բանաստեղծ իր ծննդի, իր 

օժտվածության համար նա պարտական է, իր իսկ պատկերացմամբ, 

բնությանն ու ամեն ինչի ստեղծագործական ակունք հանդիսացող 

արարչին.  

Իմ կընունքին երկինքը՝ ժամ, արևը՝ ջահ սըրբազան, 

Ծիածանը նարոտ եղավ, ամենքի սերն՝ ավազան. 

Սարը եղավ կընքհայրըս, ցողը՝ մյուռոն կենսավետ, 

Ու կընքողըս Նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ: 
 

Բանաստեղծը ցանկացել է շեշտել, որ Աստծու կամ բնության 

արարչի մասին իր պատկերացումներն ավելի լայնահայաց են, քան 

հավատացյալ բազմությունների ու հոգևորականների 

պատկերացումները գերագույն Տիրոջ մասին: Աստվածը նրա կարծիքով 

ազատ ստեղծագործական սկզբունքի կրողն է և ոչ թե կուռք, որին 

երկրպագում են նրա համար շինված տաճարներում.  

Աստծու բանտն են տաճարները-աշխարհքներում բովանդակ. 

Իբր էնտեղ է ապրում տերը, պաշտողների փակի տակ: 

Հարկավ՝ ազատ նա ժըպտում է ամենուրեք ամենքին, 

Բայց դու նայիր խեղճ ու կըրակ մարդու գործին ու խելքին: 
 

Մեր կարծիքով, Թումանյանը վերոհիշյալ պատկերացումների 

շրջանակում իրեն շարունակ զգացել է Քաոս//Կոսմոս արքետիպային 

զույգի ընկալումների տիրույթում, ինչը դրսևորվել է նաև նրա չափածո 

այլ ստեղծագործություններում: Իրականության բիրտ, աններդաշնակ, 

տարերային կողմերի և ստեղծագործական ոլորտի ներշնչումների հետ 

հակադրության մեջ է նաև դիտարկել իր՝ իբրև պոետի գործունեության 

արդյունավետությունը, որից դժգոհ է մնացել: Պատճառն այն էր, որ  

պատասխանատվություն էր զգում իր պատկերացմամբ իրեն պոետ 

կնքած տիեզերական գերագույն ուժի, համընդհանուր 

ստեղծագործական սկզբունքը մարմնավորող արարչի հանդեպ. «Կյանքս 

արի հըրապարակ, ոտքի կոխան ամենքի. //Խափան, խոպան ու 
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անպըտուղ, անցավ առանց արդյունքի: //Ի՜նչքան ծաղիկ պիտի բուսներ, 

որ չըբուսավ էս հողին, //Ի՜նչ պատասխան պիտի ես տամ հող ու ծաղիկ 

տըվողին…»: 

Բանաստեղծը հասարակական կյանքի քաոսի ու գեղեցիկի 

հակասական տիրույթների սահմաններում ավելի շատ կեցության 

աններդաշնակությանն է ականատես եղել: Բայցևայնպես, իսկական 

պոետները շարունակում են մնալ երազողներ, կյանքում բարին, 

գեղեցիկը հաստատելու տենչով ապրողներ, նույնիսկ հասարակական 

հարաբերությունների քաոսով շրջապատված լինելու պայմաններում.  

Աղբյուրները հընչում են ու անց կենում, 

Ծարավները տենչում են ու անց կենում, 

Ու երջանիկ ակունքներին երազուն՝ 

Պոետները կանչում են ու անց կենում: 
 

Բանաստեղծին խորթ չէ նաև կեցության ելևէջումների մեջ, 

խոչուխութերի շրջապտույտում տրվել կյանքի հաճույքն զգալու, լավ 

ընկերոջ հետ այն վայելելու գայթակղությանը: Կեցության պարգևած 

հաճույքները պետք է վայելել նաև իրականության ընձեռած 

հնարավորությունների սահմաններում. 

-Էս է, որ կա… ճիշտ ես ասում, թասըդ բե՛ր… 

էս էլ կերթա՝ հանց երազում, թասըդ բեր՛: 

Կյանքն հոսում է տիեզերքում զընգալեն, 

Մեկն ապրում է, մյուսն ըսպասում, թասըդ բե՛ր: 
 

Քառյակները գրելիս բանաստեղծն իր կյանքի այն փուլում էր, երբ 

կեցության ու գեղագիտական իր պատկերացումների շուրջ, իր և 

ուրիշների փորձից բխող, հետևաբար ամուր հիմքեր ունեցող 

եզրահանգումներ է անում բնութագրելու համար պոետի կերպարի 

էութենական, գոյաբանական առանձնահատկությունները: Այդպիսի 

մոտեցումն, օրինակ, արտահայտվել է անհատական հայացք, 

դիտանկյուն ունենալու, ինքնատիպ մոտեցումներ հանդես բերելու, 

անշահախնդիր, անկաշառ ու անաչառ հայեցողությամբ մարդուն ու 

աշխարհը քննելու ու իմաստավորելու պոետի (արվեստագետի 

ընդհանրապես) ընդունակությունները կարևորելու նրա հայեցակետի 

մեջ: Այս ամենի շուրջ հանրագումարային խոհը նա ամփոփ կերպով ու 

խորաթափանցությամբ արտահայտել է հետևյալ հայտնի քառյակում.  

Ի՜նչ իմանաս Ըստեղծողի գաղտնիքները անմեկին. 

Ընկեր տըվավ, իրար կապեց էս աշխարհքում ամենքին. 
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Բանաստեղծին թողեց մենակ, մեն ու մենակ Իրեն պես, 

Որ Իրեն պես մըտիկ անի ամեն մեկին ու կյանքին: 
 

Քառյակներում արտահայտված համընդգրկուն խոհ-

խորհրդածությունների մեջ Թումանյանն արժևորում է նաև իր 

հայրենիքի դերակատարությունը համաշխարհային քաղաքակրթական-

մշակութային համակարգերում: Հայ մեծանուն բանաստեղծի 

համոզմամբ Արևմուտքի և Արևելքի մշակութային ձեռքբերումների 

շրջանակում, փաստորեն, ըստ արժանվույն չի գնահատվել իր 

հայրենիքի տարածաշրջանի՝ Արևելքի մշակույթի բարոյական ու 

գեղագիտական ներդրումը համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ: 

Այն ուներ իր ինքնատիպությունն ու առավելությունները, ուստի գրում է.  

Արյունալի աղետներով, աղմուկներով ահարկու, 

Արևմուտքի ըստրուկները մեքենայի և ոսկու՝ 

Իրենց հոգու անապատից խուսափում են խուռներամ 

Դեպ արևելքն աստվածային-հայրենիքը իմ հոգու… 
 

Արժի շեշտել, որ Թումանյանն ի վերջո կողմնակից էր ազգային 

մշակույթը զարգացնել Արևմուտքի և Արևելքի՝ այդ բնագավառում ձեռք 

բերած նվաճումների համադրման միջոցով: Այս կապակցությամբ 

ակադեմիկոս Հ. Թամրազյանն, օրինակ, գրում է. «Աշխարհի 

քաղաքակրթությունը պետք է դիտել այս երկուսի սինթեզի մեջ, և 

Հայաստանն էլ պետք է ընդունի և առաջ գնա այս սինթեզի միջոցով: 

Թումանյանը հավատարիմ է եղել այդ սկզբունքներին» [2,467]: Իսկ 

քառյակներից մեկում էլ նա իրեն արդեն դիտարկում է ազգային հողի 

վրա կանգնած պոետ, որի հայացքն ու միտքը սևեռված են 

համընդհանուր գոյի անհասանելիության չափ վաղնջական սկզբից 

մինչև նրա անվերջության ու հավերժական կեցության խորախորհուրդ 

էությունը քննելու և իմաստավորելու վրա.  

Բարձր է հընոց աշխարհքն Հայոց ու Մասիսը երկնադետ. 

Իմ խոր հոգին էն բարձունքին խոսք է բացել Նըրա հետ – 

Անհաս բանից, ըսկզբանից, երբ չըկան էլ դեռ չըկար, 

Մինչև վախճանն անվախճանի քընընում է դարե դար: 
 

Այսպիսով՝ հոդվածում քննաբանված ստեղծագործություններում 

Թումանյանը, բանաստեղծների տարբեր գրական կերպարներ 

ստեղծելով, գիտակցաբար թե ենթագիտակցորեն օգտագործում էր 

պոետի արքետիպի և այլ արքետիպային պատկերացումների 

(աստվածային արքետիպեր, բնափիլիսոփայական արքետիպեր) հետ 
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իր՝ իբրև հանճարեղ բանաստեղծի գեղարվեստական մտածողության 

խորքային առնչությունները: Նրա վերոհիշյալ բանաստեղծական 

խոհերն ու ինքնատիպորեն պատկերած կերպարները, քնարական 

հերոսները, քառյակներում արտահայտված իմաստուն 

խորհրդածություններն ու խոստովանությունները դառնում են նաև 

յուրօրինակ գեղագիտական պատգամներ պոեզիայի ճանապարհով 

ընթացող պոետների համար:  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АРХЕТИПА ПОЭТА В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОВАНЕСА ТУМАНЯНА 

Хачикян Г. В.  

 

В статье рассматриваются разные варианты «фигуры субъекта 

творческого процесса» – литературно-художественные проявления 

архетипа поэта в произведениях О. Туманяна. Художественные  

воплощения этого архетипа наблюдались и в лирико-программных 

стихотворениях «гениального лорийца», и в четверостишиях, и в поэмах 

«Поэт и Муза» и «Взятие Тмкаберда». Учитывая определенные 

достижения в туманянологии в сфере изучения образа поэта, мы 

предложили новую литературоведческую версию: мы подошли к 

рассмотрению темы с позиций архетиповедения. Нами подчеркнута связь 

созданных Туманяном различных литературных образов поэта 

(лирический герой, поэт-ашуг, «литературный труженик») с 

эстетическими и моральными представлениями его и общечеловеческими 

культурно-литературными традициями. 

Ключевые слова: О. Туманян, архетиповедение,  «фигура субъекта 

творческого процесса», архетип поэта, лирический герой, поэт-ашуг, 

«литературный труженик», муза, четверостишие, поэма.   

 

LITERARY IMAGES OF THE POET'S ARCHETYPE IN THE WORKS 

OF HOVHANNES TUMANYAN 

Khachikyan G. V.  

 

In the article one of the variants of the ―subject figure of the creation 

process‖ is studied, i.e. the literary-fiction manifestation of the poet’s 

archetype in H. Tumanyan’s works. The artistic embodiments of this archetype 

are observed both in the lyric-program poetry and in the quatrains, and in the 
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poems ―The Poet and the Muse‖ and ―The Capture of Fort Tmuk‖, written by 

the talented man from Lori. Taking into account some achievements in the 

sphere of studying the poet’s character in tumanyanology, we propose a new 

version of literary criticism: we analyse the topic from the positions of 

archetype studies. We highlight the relations of the various literary characters 

of the poet created by the author (lyric hero, minstrel-poet, ―literary 

workman‖) with the author’s aesthetic and moral images and the universal 

cultural-literary traditions. 

Keywords: H. Tumanyan, archetype studies, ―the subject figure of the 

creation process‖, poet’s archetype, lyric hero, minstrel-poet, ―literary 

farmhand‖, muse, quatrain, poem. 
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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 811.19                                                                                                                ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 

 

ԻՍԿԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԽՆԴՐԱՅԻՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԱԲԱՐՈՒՄ 

Վարդանյան Ա. Ա. 

 

Բարդության բաղադրիչների միջև կարելի է գտնել 

նախադասության անդամների միջև եղած գրեթե բոլոր շարահյուսական 

հարաբերությունները: Մասնավորաբար բայական հիմնաբաղադրիչով 

իսկական բարդությունները շարահյուսական կապակցությունների 

վերածելիս արտահայտում են խնդրային, պարագայական և 

ստորոգումային հարաբերություններ: Ներկա հոդվածում, 

անդրադառնալով անուն խոսքի մաս+բայահիմք կաղապարով իսկական 

բարդությունների քննությանը՝ ըստ բաղադրիչների շարահյուսական 

հարաբերության բնույթի, ներկայացրել ենք բաղադրական հիմքերի 

խնդրային հարաբերությունը:      

 Բանալի բառեր. բայահիմք, բարդություն, կաղապար, 

շարահյուսական հարաբերություն, խնդրային հարաբերություն: 

 

Նախաբան: Հայերենի բարդ բառերի գերակշռող մասում հիմնական 

իմաստային կենտրոն հանդիսացող մասը վերջին բաղադրիչն է: Այն 

հազվագյուտ դեպքերում, երբ առկա է հակադարձ հարաբերությունը՝ 

հունական ձևերի հին պատճենմամբ՝ արժանահավատ, 

արժանապատիվ, մայրաքաղաք, բարդության բաղադրիչները մասամբ 

իմաստավորվում են սովորական հարաբերությամբ, մասամբ դիտվում 

որպես արժանի հավատի, արժանի պատվի բառակապակցություններից 

ստացված ձևեր [5, էջ 220; 2, էջ 278]: Վերջինս արտահայտում է այնպիսի 

իմաստ, որը կոնկրետանում է առաջին բաղադրիչի միջոցով: Ընդ որում՝ 

գերադաս բաղադրիչը կարող է լինել անվանական կամ բայական: 

Առաջին դեպքում բարդության բաղադրիչների կապակցությունը 

հիշեցնում է անվանական բառակապակցություն՝ որոշիչ, հատկացուցիչ 

կախյալ բաղադրիչներով, իսկ երկրորդ դեպքում՝ բայական 

2 0 2 0   № 1  
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բառակապակցություն, ուր կախյալ բաղադրիչները խնդիրներն ու 

պարագաներն են [1, էջ 101]: Տեսնենք՝ ինչպիսի՞ 

իմաստաշարահյուսական առանձնահատկություններ ունեն բայական 

գերադաս բաղադրիչներով բարդությունները: Բարդության կազմում 

հանդես եկող բայական անդամը իրեն ստորադասվող բաղադրիչի 

նկատմամբ ունենում է այնպիսի շարահյուսական հարաբերություններ, 

ինչպիսիք ունենում է սովորական բառակապակցություններում: 

Բարդությունների և բառակապակցությունների կառուցվածքների 

համեմատության ուղղությամբ դեռևս հետազոտություններ չեն 

կատարվել, որոնք հնարավորություն կտային ստույգ կերպով պարզել 

բառակապակցությունների և բարդ բառերի բաղադրիչների 

խոսքիմասային կազմերի միջև եղած քանակային հարաբերությունները: 

«Մասնավորաբար գրաբարի համար նման կարգի ուսումնասիրության 

առատ նյութ կարող է տրամադրել Վ. Քոսյանի «Գրաբարի 

բառակապակցությունները» աշխատությունը»,- նշում է Լ. Հովսեփյանը 

[4, էջ 367]: Ինչպես նշեցինք, նախադասության՝ բայով արտահայտված 

անդամի լրացումները բաժանվում են երկու մեծ խմբի՝ խնդիրներ և 

պարագաներ: Ընդհանուր առմամբ, բայահիմք գերադաս 

բաղադրիչներով բարդությունները կարելի է արտահայտել 

գործողության հետ կապված առարկաներ+գործողություն և 

գործողության հետ կապված հանգամանքներ+գործողություն 

ընդհանուր կաղապարներով: Առարկաների հետ առնչվող լրացումները 

խնդիրներն են, հանգամանքների հետ առնչվողները՝ պարագաները: 

Անուն խոսքի մաս+բայահիմք կաղապարով բարդությունները, 

որոնք, հիմք ընդունելով արտահայտած ընդհանուր բառային իմաստը, 

Ս. Էլոյանը ներկայացնում է հետևյալ խմբավորմամբ՝ գործողության 

անուն արտահայտող բարդություններ, գործողի անուն արտահայտող 

բարդություններ և գործողությունն իբրև հատկանիշ արտահայտող 

բարդություններ [3, էջ 333], շարահյուսական կապակցության վերածելիս 

արտահայտում են հետևյալ հարաբերությունները՝ խնդրային, 

պարագայական, ենթակայական:  

Բայական հիմնաբաղադրիչով իսկական բարդությունները 

դիտարկենք ըստ մասնակաղապարում անուն խոսքի մասի՝ որպես 

բայահիմք բաղադրիչի լրացում հանդես գալու խնդրային 

հարաբերության: Նշենք, որ ուսումնասիրությունը հենվում է 5-րդ 

դարից մեզ ավանդված մատենագրության բառապաշարի վրա՝ քաղված 

Նոր հայկազյան բառարանից: Հանգման խնդրի հարաբերություն: 
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Այսպիսի հարաբերություն ունեցող բարդության առաջին եզրի անուն 

խոսքի մասն արտահայտում է տրական հոլովի իմաստ՝ դրսևորելով 

հիմնականում հանգելու, մոտենալու, փարվելու, առնչվելու, կպչելու և 

նման իմաստներ. երկնահաս (մինչև յերկինս հասեալ), դիւաձօն (ձօնեալ 

ի պատիւ դիւաց), իգատենչ (տենչօղ ի սէր կանանց), մարդանախանձ 

(նախանձօղ ընդ մարդիկ), աշխարհահայեաց (որ հայի ի վերայ 

աշխարհիս), քրիստոսանուէր (նուիրեալ Քրիստոսի), մարդախառն 

(խառնեալ ընդ մարդկութեան), դիւաձոյլ (ձուլեալ յանուն դից), 

վշտամբեր (համբերօղ վշտաց), բիճհայեաց (հայելով ի բէճս), 

խաւարասովոր (սովորեալ խաւարի) և այլն:    

 Վերաբերության խնդրի հարաբերություն: Նման բարդութ-

յուններում անվանական բաղադրիչը նշում է այն անձը կամ առարկան, 

որի վերաբերյալ խոսվում է, որի նկատմամբ կատարվում է 

գործողություն, ինչպես՝ աշխարհագիր (գրօղ զաշխարհէ կամ 

զարարչութենէ աշխարհի), աշխարհապատում (պատմօղ զաշխարհէ), 

աստուածաճառ (որ ճառէ զԱստուծոյ), բարոյախօս (որ խօսի զբարոյից 

կամ բարուց), երկնախոհ/երկնախորհ (որ զերկինս եւ զերկնաւորս 

խորհի), հնախօս (որ խօսի զհնութեանց) և այլն: Նման 

բարդություններում անվանական բաղադրիչն արտահայտում է 

բացառական հոլովաձևի իմաստ: Իբրև վերջնաբաղադրիչ կենսունակ են 

«գրել» բայի «գիր», խօսիլ բայի «խօս» և «պատմել» բայի «պատում» 

բայահիմքերը:        

 Բաղկացության խնդրի հարաբերություն: Նման բարդութ-

յուններում անվանական բաղադրիչը մատնանշում է այն առարկան, 

նյութը, որից կազմվում, բաղկանում, գոյանում է մեկ այլ առարկա. 

լուսակազմ (ի լուսոյ կազմեալ), կաւակերտ (կերտեալ ի կաւոյ), կողաշէն 

(շինեալ ի կողէ), հողաստեղծ (ի հողոյ ստեղծեալ), մայրակերտ (կերտեալ 

ի մայր փայտից), մարմարաշէն (ի մարմարիոնէ շինեալ), մոմակերտ (ի 

մոմոյ կերտեալ), ոսկեքանդակ (ոսկւով քանդակեալ), վիմակերտ 

(կերտեալ ի վիմէ), փայտագործ (գործեալ շինեալ ի փայտէ) և այլն: 

Անվանական բաղադրիչն արտահայտում է բացառական հոլովաձևի 

իմաստ: Այս կաղապարում բառակազմական ակտիվ գործառույթ ունեն 

«շինել» բայի «շէն» և «կերտել» բայի «կերտ» բայահիմքերը:   

 Միջոցի խնդրի հարաբերություն: Նման բարդություններում 

անվանական բաղադրիչը ցույց է տալիս այն առարկան կամ անձը, որի 

միջոցով կամ օգնությամբ կատարվում է բայահիմքով արտահայտված 

գործողությունը. ախտալից (լցեալ ախտիւք մեղաց), աղաղ (աղիւ 
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յաղելն), աճառապատ (պատեալ աճառովք), առագաստափակ (շուրջ 

փակեալ առագաստիւք), ասեղնակարկատ (իբր ասղամբ կարկատեալ), 

արիւնոռոգ (արեամբ ոռոգիչ), աւազալից (լցեալ աւազով), բամբռասաց 

(որ նուագէ բամբռամբ), բեւեռապինդ (պնդեալ բեւեռօք), գանածեծ 

(գանիւք ծեծեալ), դարգճակալ (կալեալն եւ բարձեալն պատգարակաւ), 

երկաթակուռ (երկաթով կռեալ), խնդալից (լցեալ խնդութեամբ), 

կաթնասնոյց (կաթամբ սնուցիչ), մատնցոյց (մատամբ ցուցանօղ), 

նետահար (նետիւ հարեալ), փոշելից (փոշւով լցեալ) և այլն: Բարդության 

կազմում անվանական բաղադրիչն արտահայտում է գործիական 

հոլովաձևի իմաստ: Նշենք, որ քննվող կաղապարում իբրև 

վերջնաբաղադրիչ նկատելիորեն կենսունակ են «լնուլ» բայի «լից» և 

«պատել» բայի «պատ» բայահիմքերը:  

Անջատման խնդրի հարաբերություն: Նման բարդություններում 

գերադաս բաղադրիչը ցույց է տալիս զատում, անջատում, հեռացում, 

բաժանում և այլն. մտածին/մտացածին (ի մտաց ծնեալ), քարաբուղխ (ի 

քարէ բղխեալ), տնանկ (անկեալն ի մեծութենէ տան), փորահան (ի փորոյ 

հանեալ), գերեհան (որ հանէ ի գերութենէ), մանկազրաւ (զրաւեալ ի 

մանկանց), տերեւաթափ (թափեալ եւ մերկեալ ի տերեւոց), ինքնաբուղխ 

(յիւրմէ բղխօղ), գօտելոյծ (լուծեալ ի գօտւոյ), մարդաթափ (թափեալ ի 

մարդոյ), շնառ (առեալն եւ հափշտակեալն ի բերանոյ շան) և այլն: Այս 

կաղապարով կազմված բարդությունները հիմնականում արտահայտում 

են անձերի կամ առարկաների՝ իրենց վերաբերող մեկ այլ առարկայից 

զրկված լինելու, այն չունենալու հատկանիշ: Քննվող կաղապարում իբրև 

հիմքային բաղադրիչներ լայնորեն գործածական են «ծնանել» բայի «ծին» 

և բղխել բայի «բուղխ» բայահիմքերը:     

Ներգործող խնդրի հարաբերություն: Այս կաղապարով կազմված 

բարդություններում անվանական բաղադրիչը բայահիմքով 

արտահայտված գործողությունը տրամաբանորեն կատարողն է. 

այսահար (հարեալ յայսոյ պղծոյ), աստուածագործ (յԱստուծոյ գործեալ), 

արքայատուր (յարքայէ տուեալ), գայլակեր (կերեալ ի գայլոյ), 

կայսերագիր (ի կայսերէ գրեալ), հայրաշարժ (ի հօրէն երկնաւորէ 

շարժեալ), հովուաբեր (ի հովուէ բերեալ), շամիրամակերտ (կերտեալ ի 

շամիրամայ), վարդապետախօս (խօսեցեալ ի վարդապետէ), տիրախնամ 

(ի տեառնէ խնամեալ) և այլն:       

 Ուղիղ խնդրային հարաբերություն: Այս կաղապարով 

բարդությունները ներկայացնենք իմաստային առանձին խմբերով. 
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1. Բաղադրություններ, որոնց 1-ին բաղադրիչները վերաբերում են 

կենդանական աշխարհին. խաշնաբոյծ (բուծիչ խաշանց), իշավար 

(վարօղ իշոյ), ձկնախոյզ (որ խուզէ զձկունս), արծուէկիր (որ կրէ 

զարծուի), խոզարած (արածօղն զխոզս), շնասէր (սիրօղ զշնութիւն), 

աղաւնէվաճառ (վաճառօղ աղաւնեաց), արջառահատ (հատիչ եւ 

ջարդօղ արջառոց), գառնածին (ծնօղ գառին), եզնաճաշակ 

(ճաշակօղ զեզն), մսահան (գործի հանելոյ զմիսն ի կատսայէ): 

2. Բաղադրություններ, որոնց 1-ին բաղադրիչները վերաբերում են 

բուսական աշխարհին. խաղողաբեր (որ բերէ յիւրմէ զխաղող), 

շուշանաբեր (որ բերէ յիւրմէ զշուշան), ունդակեր (ունդս կերօղ), 

տատասկաբեր (որ բերէ այսինքն բուսուցանէ զտատասկս), 

ցորենատու (որ տայ զցորեան), ցորենաւեր (աւերիչ ցորենոյ): 

3. Բաղադրություններ, որոնց 1-ին բաղադրիչներն արվեստի տարբեր 

բնագավառների հետ կապված զանազան հասկացություններ են. 

երգահան (որ հանէ զերգս), թէատրասէր (սիրօղ զտեսարանս 

խաղուց), նուագերգ (որ երգէ նուագս), վիպագիր  (գրօղ զվէպս), 

առասպելաբեր (որ ի մէջ բերէ առասպելս), արուեստասէր (սիրօղ 

արուեստի), թմբկահար (հարկանօղ զթմբուկ):  

4. Բաղադրություններ, որոնց 1-ին բաղադրիչները վերաբերում են 

հոգևոր-կրոնական ոլորտին. Աստուածախոյզ (որ խուզէ կամ 

խնդրէ գտանել զաստուած), դրախտաբաց (բացօղ դրախտին), 

եկեղեցակապուտ (կապտօղ զեկեղեցի), խորանայար (որ յարէ 

յարմարէ զխորան), հրեշտակակիր (կրօղ յինքեան հրեշտակային 

ձիրս), մեհենաշէն (շինօղ մեհենից), ոգեսպան (սպանօղ հոգւոց), 

ովսաննայաբեր (որ բերէ յինքեան զձայնդ ովսաննայ), 

պատարագամատոյց (որպէս մատուցող պատարագի), 

պատուիրանասէր (որ սիրէ պահել պատուիրանս), 

տարտարոսազնին (զննիչ տարտարոսի):   

5. Բաղադրություններ, որոնց 1-ին բաղադրիչները բնությանը, 

բնության երևույթներին վերաբերող բառեր են. աստեղագիւտ 

(գտակ աստեղաց), արեւապաշտ (որ պաշտէ զարեւ իբր 

զԱստուած), կարկտահոս (որ հոսէ զկարկուտ), ձիւնակիր (կրօղ 

կամ բերօղ զձիւնս), օդընկալ (ընդունօղ յինքն զօդս) և այլն: 

6. Բաղադրություններ, որոնց 1-ին բաղադրիչները մարդուն 

վերաբերող և մարդու մարմնի մասեր նշանակող բառեր են. 

ատամահան (գործի հանելոյ զատամունս), երակահատ (հատանօղ 
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զերակ), կրծաբախ (բախօղ զկուրծս), ստնտու (ստինս տուօղ 

տղայոյ), արտասուաբեր (որ բերէ յինքեան զարտասուս): 

7. Բաղադրություններ, որոնց 1-ին բաղադրիչները ընտանիք, 

արյունակցական-ազգակցական, բարեկամական կապեր ցույց 

տվող բառեր են. եղբայրատեաց (ատեցօղ եղբօրն), հայրակեր 

(կերօղ զհայր իւր), մայրատանջ (տանջօղ մօր իւրոյ), 

մանկահեղձոյց (հեղձուցիչ մանկան իւրոյ), կնաթող (որ թողու զկին 

իւր) և այլն:       

8. Բաղադրություններ, որոնց 1-ին բաղադրիչները ուտելիք, ըմպելիք 

նշանակող բառեր են. գինէբեր (որ բերէ զգինի), իւղաբուղխ (որ 

բղխէ յիւրմէ զպարարտութիւն իւղոյ կամ ձիթոյ), մեղրահոս (որ 

հոսէ զմեղր), մսակեր (կերօղ զմիս), բաղարջակերք (ժամանակ 

ուտելոյ հրէից զբաղարջ) և այլն: 

9. Բաղադրություններ, որոնց 1-ին բաղադրիչները մետաղներ, 

հանքեր նշանակող բառեր են. արծաթառ (առօղ զարծաթ), 

քարակիր (կրօղ զքար), ոսկիակալ (ունօղ յիւր վերայ զոսկի), 

պղնձահատ (տեղի հատանելոյ ի հանքաց զպղինձ), երկաթահատ 

(հատանօղ զերկաթ) և այլն:  
 

Հավելենք, որ վերը բերված մասնակաղապարները,  անվանական 

բաղադրիչի՝ խնդրային ամենաբազմազան պաշտոնների 

դրսևորումներով հանդերձ, գերազանցապես ածականակերտ են: 

Գոյականակերտ կաղապարներում սերող և բաղադրող հիմքերի 

հարաբերությունը գերազանցապես ուղիղ խնդրային է, ինչպես՝ 

ատամահան, արիւնակալ, արտհունձ, բանջարավաճառ, գահընկալ, 
գառնազէն, գինեհան, գիսակալ, դեղաթափ, թղթատար, խաչակալ, 
հացավաճառ, ձիւնաբեր: Հաճախ էլ բայական հիմնաբաղադրիչով 

բարդությունները համատեղում են գոյականի և ածականի 

խոսքիմասային հատկանիշներ, ինչպես՝ աստուածաբան, շնառ, 
քնարահար, քսակակալ, օձակոչ, ապակագործ, առնասպան, 
աստեղաբաշխ, աստուածածին, արօրավար, աւանդատու, լուսակալ, 
կաղամբավաճառ, կռապաշտ: Երբեմն կաղապարի ածականակերտ 

կամ գոյականակերտ լինելը պայմանավորված է բաղադրիչների 

շարահյուսական հարաբերության բնույթով. այսպես՝ «քարակուռ» ձևում 

բաղադրիչների միջև կարելի է նկատել ինչպես ուղիղ խնդրային 

հարաբերություն, այնպես էլ բաղկացության խնդրային 
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հարաբերություն. կռօղ քարանց, կռեալ ի քարանց: 1-ին դեպքում 

կաղապարը գոյականակերտ է, 2-րդ դեպքում՝ ածականակերտ:  

Եզրահանգում: Փաստական նյութի ուսումնասիրությամբ 

հանգեցինք եզրակացության, որ բայահիմքով բաղադրված իսկական 

բարդությունների շարքում լայն գործածական են ուղիղ խնդրային 

հարաբերություն արտահայտող բառերը: Գործածականության 

առատությամբ առանձնանում են նաև միջոցի և անջատման խնդրային 

հարաբերությունները: Բայահիմքերի և այլ անուն խոսքի մասերի 

զուգորդումներից ստացվող կաղապարները գերազանցապես 

ածականակերտ են: Սակավ դեպքերում բաղադրիչների 

շարահյուսական հարաբերության բնույթն է, որ պայմանավորում է 

կաղապարի ածականակերտ կամ գոյականակերտ լինելը: 

 

ОТНОШЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ ПРОИЗВОДЯЩИХ ОСНОВ ИСТИННЫХ 

СЛОВОСЛОЖЕНИЙ В ГРАБАРЕ 

Варданян А. А. 

 

Между сложными компонентами (словами) можно найти почти все 

синтаксические отношения среди членов предложения. В частности, при 

преобразовании подлинных словосложений с глагольными 

производящими основами в синтаксические сочетания, они выражают 

отношения предикативов, дополнений и обстоятельств. В данной статье 

нами было проанализировано отношение дополнений производящих 

основ истинных словосложений в грабаре.    

Ключевые слова: глагольная основа, сложение, модель, 

синтаксическое отношение, отношения дополнений. 

 

OBJECTIVE RELATIONS OF COMPONENTS OF GENUINE COMPOUNDS 

IN OLD ARMENIAN 

Vardanyan A. A. 

 

Almost all syntactic relations between sentence members can be found 

between the components of compounds. Particularly, turning the genuine 

compounds into syntactic combinations with verbal-based component express 

objective, adverbial and predicative relations. In this article we have examined 

the genuine compounds of noun+verbal stem pattern according to the 

character of syntactic relation of the components. We have reverted to 
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objective relations of the component stems in similar compounds.

 Keywords: verbal stem, complication, pattern, syntactical relation, 

objective relation. 
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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 1751                                                                                                   ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԿԱՐՆՈ ԲԱՐԲԱՌԻ ՇԻՐԱԿԻ ԽՈՍՎԱԾՔԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ 

ԲԱՌԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Թորոսյան Գ. Ա. 

  

Բարբառային բառարանի վերլուծության արդյունքում պարզ է 

դառնում, որ բարբառային մի շարք բառեր բնորոշ են միայն Կարնո 

բարբառին: Վերջիններս արտահայտում են այդ բարբառախոսների 

լեզվամտածողությունը, կենցաղն ու առօրյան: Կատարելով այդ բառերի 

լեզվաբանական քննություն՝ դրանք դասակարգել ենք խոսքիմասային 

իմաստային խմբերով. 

1. Գոյականներ` անձնանիշ և իրանիշ բառեր, տեղանուններ և 

այլն:  

2. Ածականներ՝ անձնանիշ և իրանիշ գոյականներին բնութագրող 

բառեր: 

3. Բայեր՝ անձնանիշ ենթակա պահանջող գործողություններ:  

4. Մակբայ - ձևի և ժամանակի: 

Կարնո բարբառում պահպանված եզակի կազմությունները 

երբեմն հնչյունական տարբերակներ են, որոնց զուգահեռ կան նաև 

հոմանիշ բաղադրիչով տարբերակներ: 

Բանալի բառեր. հեքիաթ, բառարան, ժողովրդական 

մտածողություն, կազմություն, կապակցելիություն, վերլուծություն, 

անձնանիշ և իրանիշ բառեր: 

 

«Էմինեան ազգագրական ժողովածուի» [5] առաջին հատորում 

ամփոփվել են «Փշրանք Շիրակի ամբարներից» կոչվող ազգագրական 

նյութերը, որոնց մեջ կարևոր նշանակություն ունեն «բնիկ 

Ալէքսանդրապօլցի Ալէքսանդր Ափրիկեանցի» [5, VIII] կողմից 1880 թ. 

գրառված  հեքիաթները: Ինչպես ժողովածուի խմբագրակազմն է նկատել 

«….ժողովրդական բանաւոր գրականութեան գրականական 

հետաքրքրութիւնից զատ, նկատելի է և նորա լեզուաբանական 

2 0 2 0   № 1  
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նշանակութիւնը գաւառաբարբառների ուսումնասիրութեան 

տեսակէտից» [5, X], քանի որ հայոց լեզվի պատմության, ազգագրության, 

պատմագրության, բանագիտության և այլ բնագավառների հետ առնչվող 

շատ հարցերի պատասխանները կարելի է գտնել բարբառների 

բառապաշարի ուսումնասիրության շնորհիվ [3, 112]: Ընթերցելով 

Շիրակի բարբառին վերաբերող լեզվաբանական մի շարք 

ուսումնասիրություններ՝ պարզեցինք, որ առանձին ուսումնասիրված 

չեն այն բառերը, որոնք բնորոշ են միայն Կարնո բարբառին, բայց դրանք 

հաճախակի հանդիպող լեզվական միավորներ են, որոնք իրենց տարբեր 

արտահայտություններով գործածվել են Շիրակի հեքիաթներում: 

Նպատակ ունենալով բացահայտելու Կարնո բարբառի՝ Շիրակի 

խոսվածքին բնորոշ բարբառայնությունները՝ դրանք ուսումնասիրել ենք 

որոնողական և զուգադրական մեթոդաբանությամբ: 

Կարնո բարբառի հնչյունական և ձևաբանական հատկանիշները 

քննվել են Հ. Մկրտչյանի կողմից [5]: Սույն աշխատանքում մեր 

ուշադրությանն են արժանացել հատկապես Կարնո բարբառի՝ Շիրակի 

խոսվածքի բառերին բնորոշ բառային միավորները, որոնք դասակարգել 

ենք ըստ խոսքիմասային պատկանելության՝ զուգահեռաբար քննելով 

դրանց կազմության և կապակցելիության առանձնահատկությունները, 

քանի որ նշված բառերի իմաստների պարզաբանման համար 

անհրաժեշտ են թե՛ մեկը, թե՛ մյուսը: 

1. Իրանիշ գոյականները ներկայացվում են ինքնատիպ 

կապակցություններով, ինչպես՝ չալի-չռթի «1. Մացառ, խռիվ, ցախ-մախ: 

2. Հնամաշ իրեր» [5,Դ, 368] իմաստով հարադրությունը կիրառվում է 

որպես «թոփ էնել» ներգործական սեռի հարադրության լրացում, որը 

հնարավոր է մի դեպքում «ծախել», մյուս դեպքում՝ «վառել», օրինակ՝ 

Ամեն օր կէրթար մեշեն էս հալիվորը, չալի-չռթի թոփ կէներ կը բերեր 
քաղաք, որը կծախեր, որն էլ տունը կը վառեր…. [5,22]: Հեքիաթներում 

կիրառված մի շարք բարբառայնություններ բարբառագիտական 

բառարաններում վկայված չեն, ինչպես՝ հաթահութ գոյականը՝ «աղմուկ-

աղաղակ, գոռում-գոչյուն» նշանակությամբ. վերջինս որպես կանոն 

գործածվում է գործիական հոլովով՝ որպես որոշիչ լրացնելով հարսանիք 

գոյականին, օրինակ՝Հաթահութով զըռլթի հարսնիքմ էրաւ [5, 49]: 

«Գազար» նշանակությամբ փուրչուլուկ բառը փոխառություն-բուսանուն 

է, որ Կարնո բարբառի խոսվածքներում գործածական է նաև 

փուրչուլուխ տարբերակով: Այն հանդիպում է «Հաբրմանի» հեքիաթում. 

«Կայ, ընչի՛ չէ, քա՞նի գրուանքայ փուրչուլուկ կուզես» [5, 33]: 
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Դիւրկեարխանայ1 տեղանիշ, կազմությամբ բարդ գոյականի 

առաջին բաղադրիչը բարբառներում տարածված դուրգալ «հյուսն» բառն 

է [6, 1, 362]: Շիրակի խոսվածքին բնորոշ հնչյունափոխված տարբերակն 

է՝ դյուկյար, որից էլ կազմվել է բառաբարդումը՝ գործածվելով 

«Թագաւորի պզտի տղէն» հեքիաթում՝ իբրև տեղանիշ բազմակի ուղիղ 

խնդիրների մեկ բաղադրիչ, օրինակ՝ Էլ բազազի դիւքեան, միկիտան, 
ֆռուն, դամրչնոց, դիւրկեարխանայ, բիրադի լաւ – իրանց ղայտի 
սարքած [5, 69]: Այս շարքում նույն կերպ առանձնանում է նաև դամրչնոց 

ածանցավոր կազմությունը: Բարբառներում գործածական «դարբին» 

նշանակությամբ դամիրչի բառի շիրակյան տարբերակն է դամրչի [6, Ա, 

304], որով տեղանվանական ածանցով կազմությունը նույնպես վկայված 

չէ բառարաններում:  

Արևմտյան բարբառներում հանդիպող ֆիլիկ «Մի տեսակ այծ, որ 

ունի նուրբ ու երկար մազեր» [6, Է, 194] գոյականը Շիրակի խոսվածքում 

կիրառվում է առանց ածանցման, օրինակ՝Էս մորթին էնպէս մարիֆաթ 
ունի, թէ որ, ըսաւ, ֆլի ոսկորից մէկ հատ պալատ շինուի, չամչրաղի պէս 
չորս բոլորը լուս կուտայ [5, 53]:Քառսուն հատ ֆիլ տռճիկ տալով, 
սարերուց պրծան էկան, հաւուզներու վրա թափան [5, 55]: Այսպես նաև 

ֆիլիզ իրանիշ գոյականը՝ ըստ երևույթին «ձող» նշանակությամբ 

«Հաբրմանի» հեքիաթում գործածվում է որպես փոխակերպման 

արդյունք, օրինակ՝ Հաբրմանին էլ էն սհաթին կնկան դարձրեց մէկ 
բարակ ֆիլիզ, ինքն էլ էղաւ մէկ օձ, փաթտուաւ էդ ֆիլիզին ու գլուխը 
դրեց ֆիլիզի ծերին[5, 34]: 

Այս շարքում առանձնանում է ղուլլուղտար անձնանիշ գոյականը՝ 

կազմված «ղուլլուղ (ծառայություն) + տար» կաղապարով, որ կիրառվել 

էՂուլլուղտարները թագաւորի ղրկած ձկի հըմար յայտնեցին թագուհուն 

[5, 6] արտահայտության մեջ «սուրհանդակ» իմաստով: Հետաքրքիր է, որ 

–ներ-ով հոգնակին Գ. Ջահուկյանը Կարնո բարբառին հատուկ 

իրողություն չի համարում, որը, սակայն, նկատվել է մասնագետների 

կողմից և հետագա ուսումնասիրություններում արձանագրվել է [3, 20]: 

Բայերը Կարնո բարբառում կիրառվում են ինքնատիպ 

ածանցումներով, ինչպես՝ կառավարցնել կազմությունը, որտեղ 

ներգործական սեռի բայը, ստանալով պատճառական ածանց, 

արտահայտում է նաև անդրադարձ գործողության իմաստ, օրինակ՝ … 

                                                 
1Ժողովածուում հանդիպում են և՛ դասական, և՛ բարբառային ուղղագրությամբ 

կազմություններ, որոնք մենք նույնությամբ արտագրել ենք: 
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թող ընծի մէկ կոտ օսկի տար՝ հերիք էր. ես ընծի կը կառավարցնէի [5,16]: 

Նշված նախադասությունը «Բաղդաւոր տղայ» հեքիաթում կրկնավոր 

արտահայտություններից է, որը, սակայն, հաջորդ կապակցության մեջ 

արտահայտվում է ….ես իմ գլուխըկը պատէի [5,17] հոմանիշ 

դարձվածքով՝ «գլխի ճարը տեսնել» իմաստով: Ի դեպ, նշված դարձվածքը 

բառարանում ներկայացված չէ, և մեր որոնողական աշխատանքի 

ընթացքում այլ բարբառներով գրառված հեքիաթներում նույնպես չենք 

հանդիպել, ուստի կարող ենք վերապահությամբ նշել, որ այն նույնպես 

Կարնո բարբառին բնորոշ արտահայտություններից է: Շիրակի 

խոսվածքին բնորոշ է նաև կառավարել բայի վ ածանցով կազմությունը՝ 

«իջևանել» իմաստով, օրինակ՝ Հըմա քովը մէկ աղքատանոց էլ շինել 
տուեց էդ թագաւորի անունով, որ գնացող էկող աղքատ ճամփորդները 
կառավարուին [5,20]: Հեքիաթներում գործածական բայերից 

առանձնացրել ենք նաև կիսկսել արմատի կրկնությամբ 

բազմապատկական բայը, որ այլուր չենք հանդիպել, օրինակ՝ ես կը 
կիսկսեմ ու երբ որ ձեզի կանչեցի, արէք ամենքիդ բաժինը իրան տամ    
[5, 4]: Ինչպես ֆ հնչյուն-տառով սկսվող գոյականներին հատուկ էր 

կախարդական ոգի նշանակությունը, այնպես էլ ֆռլտալ գործողությունը 

Շիրակի հեքիաթներում հատուկ է կախարդական «չարխերին» (իր 

առանցքի շուրջ պտտվող անիվ), օրինակ՝ բիրադի գլխէ գլուխ էնպէս 
արծլի չարխեր էին շինել, էդ չարխերը էնպէս կը ֆռլտային, որ մարդ 
մօտենար քիմի՝ կը կտրտէին [5, 58]: 

Շիրակի խոսվածքին բնորոշ փելքստալ բայը կը ճյուղի 

բարբառներին հատուկ փայլքտալ «փայլփլել, շողշողալ» իմաստով [6, Է, 

343] բայի հնչյունափոխված տարբերակն է, որ «Աւճի Շաբուրի տղէն» 

հեքիաթում արևի հետ կատարված համեմատությամբ վերագրվել է 

սպանված «ջանավարի» մորթուն, ինչպես՝ …..վրայի մորթին էնպէս մէկ 
սամուրմ էր, որ արեգակի պէս կը փէլքստար [5, 51]: 

2. Շիրակի խոսվածքին բնորոշ ածականներն արտահայտում են 

ինչպես իրանիշ, այնպես էլ անձնանիշ գոյականների անմիջական 

հատկանիշ՝ հանդես գալով որոշչի կամ ստորոգելիի շարահյուսական 

պաշտոններով, ինչպես սուր հասկացությունը«Աւճի Շաբուրի տղէն» 

հեքիաթում բնութագրվում է զիլֆիխար փոխառությամբ՝ «Հաւլունի 

թուրը, որ իբր թէ շինած է կայծակի հալած երկաթից» նշանակությամբ  

[2, 312], օրինակ՝ ….ըսաւ աւճի Շաբուրի տղէն ու զիլֆիխար թուրը դուս 
քաշեց, հասաւ վրա [5,58]: Բարբառային հատկանիշ է նաև ամրկենի 

ածականը, որով «Կատուն ու առիւծը» առակում բնութագրվում է փայտ 
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գոյականը, օրինակ՝ Յետոյ վեր առնելով մի հաստ ամրկենի փայտ, 
ընկնում է առիւծի ջանին … [5,80]: Կարնո բարբառում «ահարկու, 

երկյուղալի» [6, Ա, 34] նշանակությամբ է կիրառվում ահոտ ածանցավոր 

ածականը, օրինակ՝ Իջած տեղերը շատ ահոտ էր [5, 39]:Սայմազ  
«Հիմար, անխելք» նշանակությամբ փոխառություն-ածականով են 

բնութագրվում հնարամիտ, բայց հասարակության կողմից չհասկացված 

տղաները      [6, Ե, 261], օրինակ՝ ….տարէ՛ք էդ սայմազ տղի գլուխը 
զարկէք [5, 10]: 

Ածականների մեջ նույնպես կան կազմություններ, որոնք 

բառարաններում ներկայացված չեն: Դրանցից շատերը հեքիաթներում 

հանդիպում են ասացողների մեկնաբանությամբ: Կարծես թե դրանց 

կիրառությունների եզակիությունը, անհասկանալի լինելու 

հանգամանքը գիտակցելով՝ պատմողը զուգահեռաբար ներկայացնում է 

կազմության բացատրությունը: «Մարդակերպ ձուկը» հեքիաթում 

անիաթ ածականով, բնութագրվել է տղա անձնանիշ գոյականը, որ 

ասացողը մեկնաբանել է «բան չէր գիտի» արտահայտությամբ. Մէկէլ 
ընկերն էլ՝ հեչ զանիաթ – բան չէր գիտի [5, 39]:Բառարաններում 

ներկայացված չեն նաև մի շարք հնչյունափոխական տարբերակներ, 

ինչպես՝ ածելի գոյականի [6, Ա, 22] արծլի ձևը, որ «Աւճի Շաբուրի տղէն» 

հեքիաթում կիրառվել է ածականական «սուր» իմաստով, օրինակ՝ 

…բիրադի գլխէ գլուխ էնպէս արծլի չարխեր էին շինել [5, 58]:  

3. Ժամանականիշ ետնաւուր մակբայը՝«Ետի օրը, հետագայում, 

ապագայում» [6,Ա,375] իմաստով, գրաբարյան«աւուրս յետինս» 

կազմության բառայնացումն է, որին հատուկ է ապառնի 

ժամանակաձևերին կապակցվելը, օրինակ՝ …..ու չեղնի թէ յետնաւուր իմ 
հացս խլէ ու անունս կոտրէ [5, 3]: 

Շիրակի խոսվածքին բնորոշ են նաև մի շարք դարձվածքներ, որոնք 

հիմնականում վերաիմասատավորված բայական բառակապակ-

ցություններ են, որ վերագրվում են անձնանիշ գոյականներին, օրինակ՝ 

կեծակի զարկած դառնալ դարձվածքը «Սաստիկ զարմանալ, ապշել՝ 

հանկարծակիի գալով» իմաստով [6, Գ, 71] բնութագրում է թագավորի 

հրամանը լսող ռանչպարին «Ռանչպարի տղէն» հեքիաթում. 

«Ռանչպարը էս որ իմացաւ, կէծակի զարկած դառաւ…» [5, 4]: 

Դարտը կապուտ էր դարձվածքը «Նպատակը ուրիշ լինել»              

[6, Ա, 315] նշանակությամբ է գործածվել «Ռանչպարի տղէն» հեքիաթում. 

«Հըմա իրան փորի ցավը ուրիշ էր – դարտը կապուտ էր» [5, 3]: 

Հեքիաթներում հետաքիր է դարձվածքը դարձվածքով բացատրելու 
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հանգամանքը, որի արդյունքում կիրառվում են հոմանիշ դարձվածներ՝ 

խոսքը դարձնելով ավելի պատկերավոր և հասկանալի: 

Արև բաղադրիչով դարձվածքները բարբառներում բազմաթիվ են, 

որոնք հիմնականում կապվում են գեղեցիկի, լուսավորի, կյանքի և 

մահվան հետ, օրինակ՝ արև ալ, արև անել, արև անցնել, արև աչքեր, արև 
առնել, արև հասակ, արևեն հանել և այլն [6, Ա, 123]: Սակայն արևը 

երդիկից թռել դարձվածքը բառարաններում վկայված չէ, այն կիրառվել է 

«Ռանչպարի տղէն» հեքիաթում՝ «եղածը եղած է» դարձվածային 

իմաստով, ինչպես՝ ….հըմա էլ ի՞նչ օգուտ, արևն երդկիցը թռել էր, էղածն 
էղած էր [5,10]: Բազմաթիվ են նաև ջուր բաղադրիչով դարձվածքները, 

որոնցից վկայված չէ նույն հեքիաթում կիրառված ջրով ջաղաց կայուն 

արտահայտությունը՝ «նույնը լինել» նշանակությամբ, օրինակ՝ …. 
մնացած քառասուն ջառիէքին էլ տեսան՝ որ բիրադի էն ջրով ջաղացն են 
[5, 15]: Այս շարքում առանձնանում է «Բաղդաւոր տղայ» հեքիաթում 

կիրառված բերնին գողի քար դիպած արտահայտությունը՝ 

ասացողներիսառած մարդու պես մնալ մեկանաբնությամբ [5, 21]: 

Բայական արտահայտությունների մեջ առանձնանում են 

թագավորներին ողջունելու ձևերը: Սրանցից թամալլահ անել՝«ողջունել» 

իմաստով դարձվածքը բառարաններում վկայված չէ. այն կիրառվել է 

«Ռանչպարի տղէն» հեքիաթում, ինչպես՝ …ռանչպարի տղէն օխտը տեղ 
թամալլահ էրավ [5, 7]: 

Չվկայված փոխառությունները հասկանալի են լինում խոսքում, 

ինչպես՝ տաւարճուղ բառաբարդումը նշանակում է «տավարած» 

օրինակ՝ Մէկ քիչ ճամբու պաշար դրին տաւարճուղները, կապին 
շալակները…. [5,15]: Ումուզ նշանակում է «ուս» «Մորթին քցեց ումուզին 
ու ուրախ-ուրախ ընկավ ճամբայ գնաց տուն» [5, 51]: Արթղ նշանակում է 

«հերթով», օրինակ՝ Տղէն արթղ պատմեց [5, 51]: 

Բարբառային բառերը, պատկանելով տարբեր խոսքի մասերի, 

ունեն բառակազմական տարբեր արտահայտություններ, որոնցում 

ինքնատիպ դրսևորումներ են հանդես գալիս բառաբարդումները և 

ածանցումները՝ հաճախ ընդմիջարկված օտարաբանություններով:  

Ուսումնասիրելով հեքիաթների բառապաշարային միավորների 

իմաստաբանությունը՝ պարզ դարձավ, որ ժողովրդական 

մտածողության պարզաբանման բանալիները թաքնված են 

ժողովրդական ստեղծագործությունների մեջ: Բարբառային բառերը 

քննելով՝ բարբառագիտական բառարաններում հաճախ էինք 

հանդիպում դժվարությունների, քանի որ բառերի մի ստվար խումբ 
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գրառված չէ և կարոտ է լուսաբանման: Ուստի առաջարկում ենք հայ 

բարբառագիտությամբ զբաղվող մասնագետների ձեռնամուխ լինել այդ 

շնորհակալ գործին: 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ 

ШИРАКСКОГО ГОВОРА КАРИНСКОГО ДИАЛЕКТА  

Торосян Г. А. 

 
Анализ диалектного словаря показывает, что некоторые диалектные 

слова характерны только для каринского диалекта. Они выражают 

языковое мышление, образ жизни и повседневную жизнь людей, 

говорящих на этом диалекте. На основе лингвистического изучения этих 

слов мы классифицировали их на семантические группы в зависимости от 

того, к какой части речи они относятся. 

1. Существительные - слова, обозначающие людей и предметы, 

географические названия. 

2. Прилагательные - слова, характеризующие существительные, 

обозначающие людей и предметы. 

3. Глаголы - действие, требующее подлежащее, обозначающее 

человека. 

4. Наречия меры и времени. 

Единичные словообразования, сохранившиеся в каринском 

диалекте, иногда являются фонетическими вариантами слов. Параллельно 

существуют также варианты, содержащие синонимичные компоненты. 

Ключевые слова: сказка, словарный запас, народное мышление, 

композиция, связность, aнализ, cлова, обозначающие людей и предметы. 

 

EXAMINATION OF THE DIALECTAL WORDS SPECIFIC TO THE 

SHIRAK’S KARIN DIALECT 

Torosyan G. A. 

 

The analysis of the dialectal dictionary shows that a number of dialectal 

words are typical only of the Karin dialect. They express the linguistic 

thinking, lifestyle and everyday life of the people speaking in this dialect. 

Based on the linguistic examination of those words, we have classified them 

into semantic groups mentioning the part of speech they belong to: 

1. Nouns - words denoting persons and objects, names of locations. 
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2. Adjectives - words characterizing nouns that denote persons and 

subjects. 

3. Verbs - actions that require a subject denoting a person. 

4. Adverbs of manner and time.  

The sporadic word formations preserved in the Karin dialect are 

sometimes phonetic variants of words. Parallel to these words, there are also 

variants containing a synonym component. 

Keywords: fairy tale, vocabulary, folk thinking, composition, 

combinability, analyse, words denoting persons and objects. 
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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 81’44                                                                                                  ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՍԿԱՑԱԿԱՆ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ 

ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Միրզոյան Ա. Ս. 

 

Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվում լեզուների 

տիպաբանական դասակարգմանը, մասնավորապես՝ ձևաբանական 

տիպաբանության պատմական զարգացմանը, որի համատեքստում 

փորձ է արվում արժևորել Է. Սեպիրի առաջարկած հասկացական 

տիպաբանությունը ինչպես գիտական ճշտության, այնպես էլ 

լեզվաբանության զարգացման վրա ունեցած մեծագույն ազդեցության 

տեսանկյունից, ցույց է տրվում հասկացական տիպաբանության 

արդիականությունըֈ Ներկայացվում և քննվում են Է. Սեպիրի 

տեսության վրա հիմնվող որոշ ժամանակակից տեսություններ 

լեզուների տիպաբանական դասակարգման և պատմական 

ձևաբանության ոլորտումֈ  

Բանալի բառեր. հասկացական տիպաբանություն, ձևաբանական 

տիպաբանություն, տիպաբանության պատմություն, լեզվական 

ընդհանրույթ, իմպլիկացիոն ունվերսալներ, ցիկլիկ էվոլյուցիա, 

քերականացում  

 

Լեզվաբանական տիպաբանությունն ուսումնասիրում ու 

դասակարգում է աշխարհի լեզուները՝ հիմնվելով նրանց 

կառուցվածքային ընդհանրությունների ու առանձնահատկությունների 

վրաֈ Տիպաբանական դասակարգումներն արվում են հնչույթի 

(հնչյունաբանական և հնչութաբանական տիպաբանություն), բառի 

(ձևաբանական տիպաբանություն) և նախադասության (շարահյու-

սական տիպաբանություն) մակարդակներումֈ 

Ժամանակակից լեզվաբանության մեջ հաճախ առանձնացնում են 

նաև վերշարահյուսական մակարդակի՝ տեքստի և տրամասության 

տիպաբանությունֈ Քանի որ ավանդաբար տիպաբանական 

2 0 2 0   № 1  
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դասակարգումները կենտրոնացել են բառի վրա, ձևաբանական 

տիպաբանությունն առավել զարգացած է և ունի առավել ամբողջական 

դասակարգումներֈ Այսուհանդերձ, ինչպես իր «Լեզու. խոսքի 

ուսումնասիրության ներածություն» աշխատությունում ասում է Էդվարդ 

Սեպիրը. «…անհնար է որոշել տիպերի սահմանափակ քանակ, որն 

արդարացված կլինի երկրի երեսին խոսվող հազարավոր լեզուների ու 

բարբառների առանձնահատկությունների հանդեպ»1ֈ Մեզ մոտ, ցավոք, 

դեռևս չկա լեզուների տիպաբանական դասակարգման մասին 

ժամանակակից գիտելիքի ամբողջացման փորձֈ Այս հոդվածում 

փորձելու ենք ներկայացնել լեզուների ձևաբանական տիպաբանության 

պատմական զարգացման ընդհանուր ուղեծիրը, ցույց տալ Է.Սեպիրի 

առաջարկած հասկացական տիպաբանության կարևորությունը 

լեզուների տիպաբանական դասակարգման ոլորտում, ինչպես նաև 

դրան հետևած որոշ տեսություններ ու մոտեցումներ՝ հասկացական 

տիպաբանության ունեցած նշանակության համատեքստումֈ 

Ձևաբանական դեռևս առաջին դասակարգումներում 

առանձնացվում էին թեքականության ու կցականության գաղափարներըֈ 

Ֆրիդրիխ Շլեգելը, առաջին անգամ անդրադառնալով այս խնդրին, 

լեզուները բաժանել է երկու խմբի՝ թեքական և ոչ թեքականֈ Լինելով 

դասական կրթությամբ գերմանացի մտավորական՝ Շլեգելը թեքական 

լեզուները համարել է կատարյալ, «օրգականական», իսկ ոչ 

թեքականները՝ անկատար ու «անօրգանական»ֈ Ավգյուստ Շլեգելը 

առանձնացրեց նաև անձև լեզուներ, իսկ թեքականների համար մտցրեց 

նաև համադրական և վերլուծական կառույցների տարբերությունըֈ 

Համադրական կառույցի դեպքում քերականական իմաստներն 

արտահայտվում են բառի ներսում ձևի տարատեսակ 

փոփոխությունների միջոցով, իսկ վերլուծականի դեպքում՝ օժանդակ 

բառերի, բառերի դասավորության և հնչերանգի միջոցովֈ 

Իրենց ժամանակակից անվանումներով այս տարատեսակներն 

առանձնացրեց Վ. ֆոն Հումբոլտը, ընդ որում՝ նա առանձնացրեց 

բազմահամադրական լեզուները, որոնք համարում էր կցականի տեսակֈ 

Հետագա ուսումնասիրողները ավելացրին տիպերի թիվը՝ ավելի ու 

ավելի ճշգրիտ պատկեր ստանալու համարֈ Սրանց թվում նշանակալի 

                                                 
1  հմմտ. ―…we know in advance that it is impossible to set up a limited number of types that 

would do full justice to the peculiarities of the thousands of languages and dialects spoken on 

the surface of the earth. ―  

E. Sapir, Language: An Introduction to the Study of Speech, NY, 1921, p. 59 
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են Շտայնթալի, Շլայխերի, Միստելիի, Ֆորտունովի դասակարգումներըֈ 

Շտայնթալը լեզուների տիպաբանության հիմքում վերցնում էր ոչ միայն 

բառը, այլև նախադասությունըֈ Նա է ձևային և անձև լեզուների 

տարաբաժանման հեղինակըֈ Բառի ներքին փոփոխություններ չունեցող 

լեզուները նա անվանում էր միավորողֈ Այսպիսի լեզուների շարքում 

անձև էին համարվում, օրինակ, ինդոնեզական լեզուները, ձևային՝ 

չինարենըֈ Բառի ներքին փոփոխության ձև ունեցող լեզուները 

Շտայնթալը դասակարգում էր որպես փոփոխական անձևֈ Անձև 

փոփոխությունը, ըստ նրա, տեղի է ունենում կրկնությունների ու 

նախածանցների, ինչպես նաև ներմարմնավորման միջոցովֈ Փոփոխվող 

ձևային լեզուներում քերականական իմաստը փոխվում է տարրերի 

ավելացման միջոցով, ինչպես, օրինակ, եգիպտերենումֈ 

Միստելին զարգացրեց Շտանթալի՝ ձևային և անձև լեզուների 

տարաբաժանումը, ինչպես նաև տարբերակեց անբառ, կեղծ-բառային և 

ճշմարիտբառային լեզուներֈ Անբառ էին համարվում այն լեզուները, 

որոնցում չկան հայտնի իմաստով բառեր. այդպիսիք են եգիպտերենը, 

բանտուական լեզուները և այլն [4]ֈ Կեղծ-բառային լեզուներում բառեր 

կարելի է տարբերակել, բայց դրանք լիարժեքորեն չեն 

համապատասխանում բառի նկարագրինֈ Այդպիսի լեզուներ են ուգրա-

ֆիննական, թյուրքական, մոնղոլական լեզուներըֈ Ճշմարիտ բառային 

լեզուները, որոնց թվին են պատկանում հնդեվրոպական ու սեմական 

լեզուները, առանձնանում են լիարժեք բառերի առկայությամբֈ 

Բազմահամադրական լեզուները Միստելին առանձնացնում էր որպես 

անձև լեզուներ, քանի որ դրանցում նախադասությունն ու բառը մեկ 

ամբողջություն ենֈ  

Է. Սեպիրն իր՝ 1921 թվականին լույս տեսած «Լեզու. խոսքի 

ուսումնասիրության ներածություն» աշխատության մեջ անդրադառնում 

է լեզվի գրեթե բոլոր դիտանկյուններին՝ դրա սահմանումից ու 

հնչութաբանությունից մինչև կառուցվածքն ու տիպաբանությունըֈ  

Է. Սեպիրը քննադատում է այն ըմբռնումը, ըստ որի՝ կան «ձևային» 

և «անձև» լեզուներֈ Նա նշում է, որ աշխարհի բոլոր լեզուները կարող են 

և պիտի արտահայտեն հիմնարար շարահյուսական 

հարաբերություններ, անգամ եթե դրանցում նույնիսկ մեկ ածանց չկաֈ 

Գոյություն չունեն իրապես անձև լեզուներ, ու թեև կարելի է խոսել 

ձևական առումով «անձևության» մասին, սա մնում է խիստ 

մակերեսային ըմբռնումֈ Սրանով նա մերժում է նաև շտայնթալյան 

ընկալումն այն մասին, որ գոյություն ունի  «ներքին ձև» այնքանով, 
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որքանով այն ենթադրում է դուալիստական տարաբաժանում՝ 

ընդունելով «ներքին անձևության» հնարավորությունըֈ Նա նշում է, որ 

առավել բնական կլիներ ֆորմալ գործընթացների վրա հիմնված 

տարաբաժանումըֈ  

Սեպիրը չի հրաժարվում «վերլուծական», «համադրական» և 

«բազմահամադրական» հասկացություններից, սակայն առաջարկում է 

դրանք կիրառել ոչ թե բացարձակ կերպով, այլ հաշվի առնելով լեզուն 

որպես ամբողջականություն և դիտարկելով այն բազմակողմանիորենֈ  

Այսպես, վերլուծական են կոչվում այն լեզուները, որոնցում բառերը 

կապվում են ոչ թե բառափոխության, այլ սպասարկու բառերի և բառերի 

հերթականության շնորհիվֈ Այսպիսի լեզուներում հասկացույթները կամ 

չեն միավորվում մեկ բառի մեջ առհասարակ, ինչպես չինարենում է, կամ 

էլ շատ քիչ են օգտվում դրանից, ինչպես ֆրանսերենում էֈ  

Համադրական լեզուներում, ընդհակառակը, բառի փոփոխություններն 

են  քերականական իմաստ փոխում և կապում բառերն իրարֈ Այսպիսին 

են, օրինակ, լատիներենն ու արաբերենըֈ Բազմահամադրական 

լեզուները, ինչպես Է. Սեպիրն է ձևակերպում, էլ ավելի համադրական 

են [նույն տեղում]ֈ Դրանք նույնքան կապված են համադրական 

լեզուներին, որքան համադրական լեզուներն են կապված վերլուծական 

անգլերենինֈ  Այս բոլոր նկատառումներից ելնելով՝ Է. Սեպիրը ստեղծում 

է ձևաբանական տիպաբանության մի նոր համակարգ, որով 

կարողանում է միավորել նախորդ տիպաբանությունների տարբեր 

սկզբունքները և ցույց տալ այն նրբությունները, որոնք այդ 

բացարձակացնող տարաբաժանումներով համոզիչ կերպով չեն 

համակարգվելֈ  

Է. Սեպիրի առաջարկած ձևաբանական դասակարգման եղանակը 

կոչվում է հասկացական դասակարգումֈ Այս դասակարգման հիմքում 

նա դնում է երեք չափանիշ՝  

ա) արտահայտված հասկացույթների տիպերը,  

բ) հարաբերությունների արտահայտման տեխնիկան,  

գ) սինթեզի աստիճանը քերականության մեջֈ [4]  

Այսպիսով, հասկացույթների արտահայտման տեսանկյունից 

Սեպիրն առանձնացնում է չորս տիպի լեզուներ. 

 Պարզ մաքուր-ռելյացիոն լեզուներ 

 Բարդ մաքուր-ռելյացիոն լեզուներ 

 Պարզ խառը-ռելյացիոն լեզուներ 

 Բարդ խառը-ռելյացիոն լեզուներ 
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Պարզ մաքուր ռելյացիոն են այն լեզուները, որոնցում առհասարակ 

գոյություն չունի մասնիկավորում, և հիմնական հասկացություններն 

արտահայտվում են առանձին բառերովֈ Բարդ մաքուր-ռելյացիոն 

լեզուներում, ընդհակառակը, քերականական փոփոխությունները 

կատարվում են մասնիկավորման և բառի ներքին փոփոխությունների 

միջոցովֈ Պարզ խառը-ռելյացիոն լեզուներում շարահյուսական 

հարաբերություններն արտահայտված են անհրաժետ կապի մեջ 

այնպիսի հասկացույթների հետ, որոնք ամբողջովին զուրկ չեն հստակ 

նշանակությունից, սակայն որոնք չեն կարող մասնիկների կամ ներքին 

փոփոխությունների միջոցով փոխել իրենց արմատական տարրերի 

նշանակությունըֈ Բարդ խառը-ռելյացիոն լեզուների մեջ են մտնում 

ամենից հայտնի՝ թեքական լեզուները, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ 

կցական լեզուներ, որոշ համադրական, որոշ բազմահամադրական 

լեզուներֈ 

Հարաբերությունների արտահայտման տեխնիկայի տեսանկյունից 

լեզվական բոլոր միջոցները խմբավորվում են չորս հիմնական 

կատեգորիաներում՝ անջատում, կցում, ֆուզիա (ձուլում)/թեքում և 

խորհրդանշայնացումֈ Հասկացույթների արտահայտման տեսանկյունից 

առանձնացված չորս տիպերից յուրաքանչյուրը բաժանվում է երեք 

հիմնական խմբի՝ թեքական, կցական և խորհրդանշայինֈ Պարզ մաքուր-

ռելյացիոն լեզուների պարագայում տարբերակվում է նաև անջատական 

խումբըֈ  

Ի վերջո, քերականության մեջ սինթեզի աստիճանի տեսանկյունից 

լեզուները բաժանվում են վերլուծական, համադրական և 

բազմահամադրական տեսակներիֈ 

Հարկ է նկատի առնել, որ այդ համակարգում հաշվի են առնվում ոչ 

միայն այս հիմանական խմբերը, այլև դրանց տարատեսակները. մի 

լեզուն, օրինակ, կարող է միաժամանակ լինել և՛ թեքական, և՛ 

խորհրդանշանային՝ առավել թեքական լինելովֈ  

Աղյուսակ 1.  

Սեպիրի՝ լեզուների տիպաբանական դասակարգումը 
Հիմնական 

տիպը 
II III IV Տեխնիկա Սինթեզ Օրինակներ 

Պարզ 

մաքուր- 

ռելյացիոն 

_ _ a անջատական վերլուծական 
չինարեն, 

աննամերեն 

(d) _ a, b 
անջատական 

(թույլ կցական) 
վերլուծական էվե (Գվինեա) 
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(b) _ 
a, b, 

c 

կցական 

(չափավոր 

կցական 

թեքական) 

վերլուծական 
արդի 

տիբեթերեն 

Բարդ 

մաքուր- 

ռելյացիոն 

b, 

(d) — a կցական-

անջատական 
վերլուծական պոլինեզիական 

լեզուներ 

b 

 
— a,(b) 

կցական-

անջատական 

բազմահա-

մադրական 
հայիդա 

c 

 
— a 

թեքական- 

անջատական 
վերլուծական կամբոջերեն 

b — b կցական համադրական թուրքերեն 

b, d (b) b 

կցական 

(խորհրդա-

նշային երանգ) 

բազմահամա-

դրական 

յանա (Հս. 

Կալիֆոռնիա) 

c, d, 

(b) 
— a, b 

թեքական-

կցական 

(խորհրդա-

նշային երանգ) 

համադրական 

(չափավոր) 

դասական 

տիբեթերեն 

b — c 
կցական- 

թեքական 

համադրական 

(չափավոր 

բազմահամա-

դրական) 

սիու 

c — c թեքական համադրական սալինան 

d, c (d) 
d, c, 

a 

խորհրդա-

նշային 
վերլուծական 

սիլլուկ (Վերին 

Նեղոս) 

Պարզ 

խառը-

ռելյացիոն 

(b) b — կցական 

համադրական 

վերլուծական 
(չափավոր 

համադրական) 

բանտու 

 

 

ֆրանսերեն 

(c) 
c, 

(d) 
a թեքական   

Բարդ 

խառը-

ռելյացիոն 

b, c, 

d b b 
կցական 

(խորհրդա-

նշային երանգ) 

բազմահամա- 

դրական նուտկա 

c,(d) b — 
թեքական-

կցական 

բազմահամա-

դրական (չափավոր) 
չինուկ 

c,(d) 

c, 

(d), 

(b) 

— թեքական 
բազմահամա-

դրական 
ալգոնկին 

c c, d a թեքական վերլուծական անգլերեն 
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c, d c, d — 

թեքական 

(խորհրդա-

նշային երանգ) 

 

համադրական 

լատիներեն, 

հունարեն, 

սանսկրիտ 

c, d, 

b 
c, d (a) 

թեքական 

(խիստ 

խորհրդա-

նշային) 

համադրական տակելմա 

d, c c, d (a) 

Խորհրդա-

նշային-

թեքական 

համադրական 
արաբերեն, 

եբրայերեն 

 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. անջատման գիծը նշանակում է, որ տվյալ 

գործընթացը թույլ է զարգացածֈ 

Հարկ է նշել, որ a, b, c, d համապատասխանաբար ցույց են տալիս 

անջատման, կցման, ֆուզիայի/թեքման և խորհրդանշայնացման 

գործընթացներըֈ Երբ մեկից ավելի տեխնիկա է առկա, աղյուսակում 

դրանք դասավորված են ըստ կարևորության աստիճանիֈ 

II, III, IV սյունակները հղվում են հետևյալ հասկացութային խմբերին. 

 II - ածանցողական, օրինակ՝ նվազական ձևերը 

 III - խառը/կոնկրետ ռացիոնալ, օրինակ՝ թվի համաձայնությունը 

 IV - մաքուր ռելյացիոն, օրինակ՝ ենթակայի նշանակումը 

ուղղական հոլովով 

Հասկացական տիպաբանությունը ներկայացնելով՝ Սեպիրը 

հաջողությամբ դասակարգում է մի շարք լեզուներ, ինչպես նաև 

կարողանում է ցույց տալ քերականական հատկանիշների այնպիսի 

հատման կետեր, որոնք անցյալում չէին նկատվել լեզվաբանների 

կողմից, կամ, լավագույն դեպքում, պատշաճ ուշադրության չէին 

արժանացելֈ Այսքանով հանդերձ՝ այս դասակարգումը զերծ չէ 

թերություններից: Սեպիրն ինքն է սա ընդունում ՝ նշելով, որ որոշ 

լեզուների դեպքում սահմանը դժվար է գծել տիպերի միջև, ինչպես նաև 

իրավացիորեն նկատելով, որ լեզուները բարդ պատմական կառույցներ 

են, ուստի, թերևս, դրանց դասակարգման որևէ փորձ եթե 

դատապարտված չէ սխալվելու, ապա առնվազն կանգնում է դրա մեծ 

վտանգի առաջ յուրաքանչյուր քայլափոխիֈ  

Է. Սեպիրի հասկացական տիպաբանությունն իր ժամանակի 

ամենաառաջադիմական և ամբողջական դասակարգումն է: Հետո եկած 

գիտնականները մեծապես ազդվել են նրանիցֈ Այս համատեքստում 

հատկապես կարևոր է հիշատակել Ջ. Գրինբերգին, որի տեսությունը 

հիմնվում է Սեպիրի հասկացական տիպաբանության վրաֈ Գրինբերգի 
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տիպաբանությունը կոչվում է քանակական տիպաբանություն և իր 

արտահայտությունն է գտել գիտնականի «Քանակական մոտեցում 

լեզուների ձևաբանական դասակարգմանը» աշխատությունումֈ  

Ի տարբերություն Է. Սեպիրի՝ Ջ. Գրինբերգն իր դասակարգման 

հիմքում դնում է հինգ չափանիշ և տալիս է մեկ կամ ավելի ինդեքսներից 

բաղկացած շարք, որով որոշվում է լեզուների տեղն այդ չափանիշներից 

յուրաքանչյուրի համեմատֈ Այս մեթոդը, անշուշտ, առավել ճշգրիտ է, 

քանի որ քանակական հաշվարկների հետ գործ ունենալով՝ կարողանում 

է առավել ստույգ ցույց տալ լեզուների տեղըֈ [7] 

Ինչպես Նոամ Չոմսկին, Գրինբերգը ևս փորձում էր գտնել այն 

համընդհանուր կառույցները, որոնց վրա հիմնվում է մարդկային լեզուն, 

սակայն ի տարբերություն ֆորմալիստական մեթոդով առաջնորդվող 

Չոմսկու՝ Գրինբերգը մեթոդական առումով ֆունկցիոնալիստ էրֈ 

Գրինբերգն է ձևակերպել իմպլիկացիոն ունիվերսալների գաղափարը, 

որը մինչ օրս լեզվական ընդհանրույթների որոշման համար 

կենտրոնական նշանակություն ունիֈ  

Հենվելով Սեպիրի մոտեցումների վրա՝ Գրինբերգը նաև խորապես 

ուսումնասիրում ու ներկայացնում է հնչութային ընդհանրույթները 

համաժամանակյա տեսանկյունից, ինչպես նաև տեսական հիմք է տալիս 

ընդհանրույթների համաժամանակյա և տարաժամանակյա 

հայեցակարգերի համար [6]ֈ  

Հարկ է նշել, որ առաջարկվում են այլ մոդելներ ևս, որոնք 

հիմնականում հենվում են այն քննադատության վրա, որ վերը 

ներկայացված դասակարգումները ցույց չեն տալիս քերականական 

կատեգորիաների միջև այն բոլոր բարդ տրամախաչումները, որոնք 

գոյություն ունեն լեզվումֈ  Այսպես, Ջենիֆեր Գարլանդը բերում է 

սինհալա լեզվի օրինակը՝ ցույց տալով, որ թեև դրա ածանցները, 

կլիտիկներն ու հետադրությունները պիտի, ըստ ավանդական 

ընկալման, ընդունվեին որպես կցման դեպք, դրանք չափազանց 

սերտաճած են արմատին, բայց այդ լեզվի դասակարգումը որպես 

թեքական ևս խիստ սխալ էֈ [3] 

Ցիկլիկ էվոլյուցիայի տեսության կողմնակիցները կարծում են, որ 

սովորաբար լեզուները զարգանում են թեքականներից դեպի 

վերլուծականներ, վերլուծականներից դեպի կցականներ և 

կցականներից կրկին թեքականներֈ Ռ. Մ. Վ. Դիքսոնն այս գործընթացը 

համեմատում է ժամացույցի սլաքի ընթացքի հետ և նշում, որ, օրինակ, 

հին չինարենը մոտավորապես կհամապասխաներ ժամը 3:00-ին, 
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այսինքն՝ կլիներ մեծ մասամբ վերլուծական՝ որոշ թեքական տարրերովֈ 

Եգիպտերենը, լինելով հազարամյակների գրավոր պատմությամբ լեզու, 

ըստ Դիքսոնի, անցել է ամբողջ շրջանը [2]: Նմանատիպ տեսություններ 

առաջարկվել են նաև հետագայումֈ Այսպես, Էլլի վան Գելդերենը լեզվի 

փոփոխությունների օրինաչափությունները ներկայացնում է որպես 

շրջապտույտ [5]ֈ Սրա օրինակ է քերականացումը (grammaticalization)ֈ 

Սա այն երևույթն է, երբ բառային միավորները վերածվում են 

քերականական նշանակիչների, իսկ հետագայում նոր լեզվական 

միավորներ են գալիս դրանց փոխարինելուֈ Քարլթոն Հոջն առաջարկում 

է եգիպտերենի զարգացման հետևյալ շրջապտույտը. 

       Աֆրասիական նախալեզու—վերլուծական  

       Հին եգիպտերեն—համադրական 

       Ուշ եգիպտերեն—վերլուծական 

       Ղպտիերեն—համադրական [8] 
 

Իր թերություններով հանդերձ, սակայն, Սեպիրի 

տիպաբանությունը հեղափոխական նշանակություն ունեցավ, և 

հետագա դասակարգումներն ու ածանցվող տեսական ըմբռնումները 

ինչ-որ կերպ առնչվում են Սեպիրի համակարգային մոտեցմանըֈ 

Կարելի է ասել, որ թեև հետագա տեսությունները լրացրել ու ճշգրտել են 

այն, անդրադարձել որոշ լեզուների սխալ դասակարգումների կամ 

մատնանշել նոր օրինաչափություններ, Սեպիրի առաջարկած 

դասակարգումը սկզբունքորեն ճիշտ է մնում, իսկ նրա «Լեզուն» 

ձևաբանական տիպաբանության ոլորտի իրապես կապիտալ 

աշխատություն էֈ Սեպիրը դասակարգման հիմքում դնում է բառերի 

քերականական հարաբերությունները՝ դրանք քննելով երեք տարբեր 

տեսանկյուններից, առանձնացնում խմբեր, որոնց միջոցով ստեղծում է 

մի կառույց, որում լեզուները ոչ թե ուղղակիորեն դասակարգվում են այս 

կամ այն հատկանիշից ելնելով, այլ այդ խմբերի ու տիպերի 

համադրմամբ. սա ուղղակիորեն փոխել է լեզվաբանական 

տիպաբանության ընթացքը՝ ընդլայնելով դրա հնարավորություններըֈ 

Սեպիրը, ընդ որում, կարողանում է ոչ միայն լեզվաբանորեն 

հիմնավորել իր դասակարգումը, այլև փիլիսոփայորեն քննադատել իր 

նախորդների մոտեցումները և անդրադառնալ քերականության 

հոգեբանական ասպեկտներին՝ մի ամբողջ ոլորտի ճանապարհ բացելովֈ 

Սեպիրը ճշգրտորեն դասակարգում է մի շարք լեզուներ՝ որոշ 

պարագաներում մանրամասնորեն անդրադառնալով դրանց 

քերականության բազում նրբություններիֈ Այս ամենը թույլ է տալիս 
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Սեպիրի հասկացական տիպաբանությունն արդարացիորեն համարել 

այս ոլորտում ամենահիմնավոր ու կարևոր խոսքերից մեկըֈ  

Լեզուների տիպաբանական դասակարգման պատմությանը գցված 

հայացքը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս համակարգված կերպով 

ներկայացնել լեզուների դասակարգման հետ կապված հարցերը, այլև 

ցույց է տալիս դրանում հասկացական տիպաբանության կարևորագույն 

դերըֈ Սեպիրի առաջարկած համակարգը հիմք է ծառայում այս 

ոլորտում արվող ժամանակակից հետազոտությունների և 

տեսությունների համար: Ջ. Գրինբերգի դասակարգումն այսօր, թերևս, 

ամենահիմնավոր ամբողջական խոսքն է տիպաբանական 

դասակարգման մեջֈ  Ժամանակի հեռավորությունից գնահատելով 

հասկացական տիպաբանությունն ու դրա ազդեցությունը՝ տեսնում ենք 

դրա բեկումնային նշանակությունը լեզուների տիպաբանական 

դասակարգման հարցումֈ Ռ. Մ. Վ. Դիքսոնի, Ջ. Գարլանդի և այլոց 

տեսական համակարգերը, ըստ էության, կառուցվում են սեպիրյան 

համակողմանի մոտեցման վրաֈ Սրանց կիրառումը հայոց լեզվի 

ուսումնասիրության մեջ կարող է մեզ լեզվի պատմության ու կառույցի 

մասին լիովին նոր, հիմնավոր գիտելիք տալֈ Հասկացական 

տիպաբանությանն ուղղված քննադատությունները մեծապես 

վերաբերում են առանձին լեզուների դասակարգման 

դժվարություններին կամ անհնարինությանը, սակայն այս մոտեցման 

հիմավոր, համակարգային քննադատություն, կարելի է ասել, այսօր չկաֈ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ 

  Мирзоян А. С.  

 

В данной статье рассматривается история типологической 

классификации языков, в частности, морфологическая типология, в 

контексте которой сделана попытка оценить концептуальную типологию, 

предложенную Э. Сепиром, как с точки зрения научной точности, так и с 

точки зрения величайшего влияния на развитие лингвистики в целом. 

Показывается актуальность концептуальной типологии. Представлены и 

рассмотрены современные теории в области лингвистической типологии 

и исторической морфологии, которые опираются на теорию Э. Сепира. 
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CONCEPTUAL TYPOLOGY AND TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF 

LANGUAGES 

Mirzoyan A. S. 

 

The present article dwells on the history of typological classification of 

languages, particularly morphological typology, in the context of which it is 

attempted to evaluate the conceptual typology suggested by E. Sapir, from the 

standpoint of scientific accuracy as well as the immense influence on the 

development of linguistics in general. The article aims to show the actuality 

and relevance of conceptual typology. Contemporary theories in the field of 

linguistic typology and historical morphology that derive from E. Sapir’s 

theory, are presented and examined.  

Keywords: conceptual typology, morphological typology, history of 

typology, linguistic universal, implicational unversals, cyclical evolution, 

grammatization. 
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УДК 821.161.1                                                                         ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

ФУНКЦИЯ ЦВЕТООБРАЗА ЛУНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

РУССКИХ ПОЭТОВ 

Штоян А. Б. 

 

В статье рассматривается функция цветообраза луны в русской 

поэзии, раскрывается соотношение цвета и эмоций, анализируются как 

стихотворения русских поэтов 19-20 веков, так и произведения 

современных поэтов. В данной работе доказывается взаимосвязь 

эмоционального состояния лирического героя с цветообразом луны. В 

статье прослеживается, как цвет луны воздействует на человека и 

вызывает у него различные чувства:любовь, радость, покой, усталость, 

безразличие. Цветообраз луны зависит от душевного состояния и 

мировоззрения поэта. 

Ключевые  слова: луна, свет, цветообраз, потусторонний мир, 

отражение, чувства.    

                               

С древних времен отмечается тесная связь человека и цвета,          

способность цвета воздействовать на людей. При восприятии цветового 

образа у человека возникает ощущение радости, удовлетворения или 

чувство раздражения и неприятия. 

Издревле  у русского народа сложилась определенная гамма цветов, 

наделенная своим значением. Каждый цвет имеет определенный смысл. 

Многие поэты в своих произведениях используют цветообразы, которые 

являются выражением их авторского сознания. Такие цветообозначения 

позволяют живописно описать картину,которую представляет поэт в 

своем произведении,а так же передать ощущения и чувства лирического 

героя. 

В творчестве многих русских поэтов присутствуют цветообразы 

небесной сферы: небо, закат, рассвет, свет звезд, луна и солнце.‖Все  

происходящее на трех уровнях бытия- в Космосе, на Земле, в Человеке-

2 0 2 0   № 1  
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символы, являющиеся проявлением единой жизни. Взаимосвязь символа 

и его проявлений в контексте не следует понимать как монотонное 

повторение одного и того же значения: напротив, в каждом контексте 

символ раскрывает нечто новое‖ [26]. 

В литературе символика лунного образа разнообразна. С луной 

поэты связывают таинственность бытия. Она может быть символом 

идеального мира, мира мечты и красоты или выступает носителем 

вселенского зла, является символом смерти. 

Луна- это объект, имеющий круглую форму. Она меняет форму, 

циклически исчезает с неба на время, растет и сжимается, представляется 

как месяц или серп. Луна представляет хаос, изменчивость материальной 

реальности, определяет цикл человеческой жизни. Она выступает в 

качестве олицетворения пассивного начала, так как, не имея собственного 

света, отражает солнечный. 

Луна как небесное светило подвегается оцениванию и связана с 

эмоциональными  переживаниями  лирического субъекта. 

Tеоретическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты дают возможность уточнить  некоторые аспекты взаимосвязи 

колористики образа с психологическим состоянием лирического героя 

как в творчестве поэтов 19- 20 веков, так и в творчестве современных 

поэтов. Наблюдения и выводы, вытекающие из исследования, 

существенны для понимания колористической картины поэтических 

произведений. 

В поэзии выделяются разные цветовые значения концепта ―Луна‖. 

Всякий цвет может быть прочтен как слово или истолкован как символ. 

Одна из функций цветовых эпитетов в художественной литературе-

эмоциональная /воздействие на чувства человека/. 

И. В. Гете в статье ―Учение о цвете‖ считал, что цвет ―независимо от 

строения и формы материала <…> оказывает известное воздействие на 

чувство зрения, а через него и на настроение‖ /п. 758/.‖ Отдельные цвета 

вызывают особые душевные настроения‖ /п.762/ [8] .Согласно этому он 

определяет соответствие определенным цветам определенного 

психологического состояния. 

В этой статье мы хотим установить взаимосвязь между     

цветообразом  луны и психологическим состоянием человека. 

В поэзии в пейзаже главное не сама изображаемая природа, а то 

чувство, которое хотел передать поэт. Концепт ―Луна‖ используют для 



67 

 

погружения читателя в мир тоски, печали, воспоминаний. Для описания 

пейзажа и образа луны поэты часто используют ―основные цвета‖, 

традиционные для древнерусской живописи: белый, черный, красный, 

желтый, зеленый, синий. Эти традиционные цвета при изображении 

луны преобразуются в необычные. ―Один и тот же цвет в зависимости от 

обстоятельств может быть приятным и неприятным, привлекательным 

или отталкивающим, ―благородным‖ или ―кричащим‖ [15, с. 15]. 

Один из основных цветов, используемый для характеристики луны-

желтый. С одной стороны, он выражает позитивную энергию: веселье, 

радость, праздник. Негативная символика желтого- грех, предательство, 

болезнь, грусть, увядание. Так в стихотворении И. Анненского                    

―Декорация‖ дано описание лунной ночи, где на фоне тускло сияющих 

светил луна так же, как и звезды, ―уныла, желта, бледна‖. Она-символ 

потустороннего мира, который видится пределом желаний и тоски: 

Это- лунная ночь невозможного сна, 

Так уныла, желта и больна 

В облаках театральных луна [2, с. 43]. 

В образной системе стихотворения небесные светила играют важную 

смыслообразующую роль, что позволяет обнаружить один из ключевых 

мотивов-стремление к идеалу,прикосновение к подлинной реальности, 

которая мыслится проблематичной: ‖Это-лунная ночь невозможной 

мечты‖. 

А. С. Пушкин для изображения вечернего ненастья использует 

словосочетания и сравнения с негативной окраской: ‖Луна, как бледное 

пятно, сквозь тучи мрачные желтела‖ [23, с. 257], что характеризует его 

духовное состояние в период пребывания в ссылке в Михайловском. 

Желтому цвету противопоставлен золотой. Он символизирует тепло, 

солнечный свет, богатство, красоту. Это цвет солнца, знак земного и 

небесного величия.   Так в своем стихотворении ‖Золото холодное луны‖ 

С. Есенин призывает любить и наслаждаться жизнью. Хотя в 

стихотворении С. Есенин использует  оксюморон ‖холодное золото‖, когда 

золотой цвет ассоциируется с солнцем и теплом, стихотворение выражает 

оптимизм, радость жизни, присущие С. Есенину в этот период жизни 

/1925 г./ Поэт противопоставляет сказочному Востоку красоту и обаяние 

окружающего его и любимую мира. Он призывает наслаждаться жизнью и 

жалеет тех, кому ничего не надо. Это жизнеутверждающее стихотворение.   
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В стихотворении С. Есенина ―Весенний вечер‖ золотой цвет луны 

ассоциируется  с любовью, нежностью, улыбкой и весельем: 

Солнце садится за горы лесистые, 

Рог золотой выплывает луны… 

…улыбается небу земля [12, т. 4, с. 4]. 

При описании луны русские поэты используют также такие оттенки 

желтого, как  рыжий: ―Рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани‖ 

[12], оранжевый: ―По сумеречному полю оранжевая луна скоплением 

звездным солит пожаром опалена‖ [18], матовый: ―Матовый кристалл 

Луны оранжевой медлительно всплывал‖ [14],  янтарный: ―Уже плыла 

янтарная луна‖ [20], Луна, янтарная колдунья‖ [11], червоный: ―И умер он 

не при  луне червонной‖ [6] и др. 

Еще одна из разновидностей желтого- лимонный цвет. Лимонный- 

один из ярких оттенков  желтого. Как и все желтое, он связан с солнцем, 

дает представление о богатстве материальных и духовных  благ. Но он 

также и символ грусти, душевной опустошенности: 

Синий туман. Снеговое раздолье 

Тонкий лимонный лунный свет [12, т. 1, с. 30]. 

Этот свет луны навевает воспоминания юности. Много лет назад при 

такой же луне поэт уходит из дома. Вернувшись в родной дом, он 

переосмысливает свою жизнь, размышляет на тему  смерти, думает о 

прошлом и будущем: 

Сердцу приятно с тихой болью 

Что-нибудь вспомнить из ранних лет [12, т. 1, с. 30]. 

Каждый цвет имеет свою символику, которая уходит в глубь времен. 

Древние люди считали, что язык красок обладает особым значением, ведь 

является отображением великолепия окружающей природы. 

В. Кандинский в статье ―О духовном в искусстве‖  говорит:‖ От 

яркого лимонно- желтого глазу через некоторое время больно <…>. Глаз 

становится беспокойным и ищет покоя в синем или зеленом‖ [16, с.18, 

п.41]. Зеленый-один из основных цветов природы.Он имеет как 

позитивную, так и негативную характеристику. Зеленый цвет 

символизирует надежду, веселье, вызывает чувство умиротворения, 

спокойствия, ассоциируется с юностью: 

А зеленая луна уже  с цветами 

Водит хороводы. Между нами, 

И луна в кого-то влюблена [1]. 
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  …к ночи выплыла зеленая луна, 

Скоро племя вырастет Сварожье, 

Чтобы в мире поселилась тишина [17]. 

Негативная характеристика зеленого-эгоизм, ревность, застой. А 

бледно- зеленый цвет ассоциируется со смертью, разложением, 

психологическим разладом, болезнью. Так в стихотворении К. Бальмонта 

―Луна‖ говорится о смерти и воскрешении: 

Своим лучом, лучом бледно- зеленым, 

Она ласкает, странно так волнуя… 

Она твердит о грусти не бесцельной, 

О том, что свет нас ждет за умираньем [3, с. 285].   

В архаических культурах периодическое исчезновение и появление 

луны на небесах послужило основой сопоставления ее существования с 

человеческим  для ассоциации с царством мертвых, куда отправлялись  

души после смерти, и силами возрождения. Луна- царство мертвых душ, 

ожидающих перерождения. 

Символика синего исходит из синевы безоблачного неба. В 

мифологии небо было  обиталищем богов, духов, предков, ангелов- 

отсюда главный символ синего- божественность. В голубой или синей 

луне таится мистическая сила, она подходит для совершения любых 

обрядов, многократно увеличивая магическую силу: 

Качалась над землей ночная мгла 

И синяя Луна с небес светила… 

Луна сверкала в небе как сапфир, 

Волшебный свет на землю проливая [28].  

Синяя луна может олицетворять собой беспечность, вечность, 

чистоту, истину, счастье: 

Запрягу луну в лихую колесницу 

И промчусь по небу дикой Синей птицей [13]. 

Синяя птица издавна служит символом счастья. Она дарит людям 

―счастья миг длиною в лето‖. Синий в фольклоре связан с ―мертвой 

водой‖. По мнению  И. В. Гете/статья ―К учению о цвете ―/ синий ―как цвет 

– это энергия: однако он стоит на отрицательной стороне‖ [ 8, п. 779]. 

Гете чувствовал мистицизм синего : он связан с ощущением холода. 

У Волошина синий цвет луны- это цвет сумерек, тайны,холода и печали. 

В стихотворении ―Мысли поют: Мы устали…мы стынем…‖/1906 г./ автор 
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использует для описания луны синий цвет, чтобы погрузить читателя в 

мир тоски и грусти: ‖К снежной луне гиацинтово- синей…‖ Он 

рассказывает о своем неспокойном духе, о дальней  жуткой стране: 

Дух мой несется,к земле припадая, 

Вдоль по дорогам распятой страны 

Тонкими нитями в сердце врастая, 

В мире клубятся кровавые  сны…[7] 

Те же мотивы можно встретить у Г. Иванова в стихотворении‖ Он- 

инок. Он- Божий‖: 

И стынет луна в бледно- синей эмали 

Немеют души умирающей струны [14, т. 1, с. 77] 

По мнению И. В. Гете,негативный цвет синего исходит из близости 

этого цвета черному, цвету смерти и зла. 

Поглощая все цвета, имея негативное значение, черный цвет 

ассоциируется со страданием, печалью, страхом, безысходностью, 

внутренней душевной пустотой. Эта болезнь души, которая не дает покоя 

лирическому герою, подавляет его, вводит в состояние затянувшейся 

депрессии. Черная луна в астрологии отвечает за моральные и этические 

качества человека. Она показывает потенциал отрицательных поступков, 

которые может совершить человек. В. Кандинский говорит: ‖Черный цвет 

есть нечто угасшее, вроде выгоревшего костра, <…> ко всему 

происходящему безучастный и ничего не приемлющий‖ [16, с. 33, п. 72]. 

Как так случилось, увы, не понять, 

Но мизантропия душит опять, 

Тени безвестности ярко видны, 

Правит созвездие Черной Луны. 

                                        

Выход на улицу, в тьму твердый шаг, 

Каждый, кто встретился, твой злейший враг. 

И беспощаден воздух ночной, 

Мир окольцован Черной луной [10]. 

Белый цвет весьма противоречив: с одной стороны- чистота, 

невинность, с другой-траур, смерть, болезнь, страдания, холод, разлука. 

Главное и исходное значение белого цвета- свет. Он отождествляется с 

солнечным светом, а свет-это божество, благо, жизнь. В русской поэзии 

начала 19 века белый связан с негативными эмоциями и мыслями, 

обращенными в потусторонний мир: 
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Снежная равнина, белая луна, 

Саваном покрыта наша сторона [12, т. 4, с. 25]. 

Белая луна выполняет не только изобразительную и предметную 

функцию, но и отражает внутреннее состояние лирического героя. В 

христианстве белый цвет больше не имеет отрицательного значения, 

белый саван- переход в лучший мир, очищение от грехов. 

В стихотворении З. Гиппиус ―Пятно ―/1925 г./ негативный образ  

белой луны связан с эмоциями и мыслями поэтессы, для лирических 

стихов которой характерны мотивы трагической замкнутости,                 

отъединенности от мира. В стихах, написанных в эмиграции, говорится о 

неприятии  революции: 

Кривое, белое пятно 

Комочком смято-мутным 

Висит бесцельно и давно 

Над морем неуютным [9, с. 198-199]. 

Луна- средство символизации различного состояния человеческой 

души:усталость от жизни, безнадежность, безверие, смерть. Отсутствие 

устремления к высоким идеалам превращает жизнь лирического героя в 

унылое и постылое прозябанье: 

И мне когда-то было мило 

Светило бледное ночей [22, с. 30]. 

Серый цвет связан с мотивом тоски, увядания, усталости. Этот 

колорит душит и угнетает человека.В. Кандинский писал: ‖Серый есть 

безнадежная неподвижность. Чем темнее серый цвет, тем больше перевес 

удушающей безнадежности‖ [16, с. 33, п. 72]. 

Серебряный - выход из серого, стремление к свободе, освещение, 

отражение, попытка преодолеть ограничения. Он постепенно переходит в 

зеркальный. Луна, светящаяся отраженным солнечным светом, наделяется 

признаками зеркальности: 

Ночь крещенская морозна, 

Будто зеркало- луна [25, с. 18]. 

―Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне‖ [25, с. 23]. 

Ряд зеркальных признаков соотносит с луной и мифология: 

призрачность, обманчивость, связь со смертью, с потусторонним миром.             

Для русской культуры одно из значений концепта ―Луна‖ 

символизирует мир мечты, красоты, любви и человеческих эмоций. 
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Свет, излучаемый луной, оживляет природу, придавая неописуемую 

прелесть, вдыхая новую жизнь. М. Н. Эпштейн в статье ‖Природа, мир, 

тайник вселенной…‖  говорит:‖ Поэзия не просто откликается на голоса 

природы, вторит им, воплощает в членораздельной речи, но сама 

стремится стать частью природы, видя в этом высшую честь для себя‖    

[27, с. 17]. 

Сиреневый цвет символизирует чистые и прекрасные мысли и 

поступки, выражает надежду на счастливую жизнь: 

Я нашла себя и свой запах, 

У меня особый аромат, 

Звуки летней ночи 

И сиреневой луны… 

Любви на мне аромат, 

В сиреневых нежных тонах [24]. 

Луна, ее свет и пространство, освещенное лунным светом, 

оценивается как символ идеального мира и красоты: 

Изливает 

Луна 

Свет 

Сиреневый 

в 

Рассвет 

И льется 

Сиреневый 

Свет 

Весной 

Мечтой 

в подлунный Мир 

живой [21]. 

В далеком прошлом считали, что красный цвет-это знамение 

приближающейся катастрофы. Это цвет неоднозначен по своему 

восприятию. С одной стороны, он символизирует радость, красоту, 

любовь, с другой- вражду, войну, опасность, тревогу и беспокойство.В 

христианской религии красный-это символ жертвенной крови Иисуса. 

―Кровавая луна‖ всегда вызывала страх и ужас у людей. Это 

обусловливалось верованиями в высшие силы. Древниe полагали, что 

Луна в этот момент обливается кровью от ран, полученных от нечистых 
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духов. Затмения и красная луна воспринимались как предвестники 

несчастья: 

Недаром красная луна 

В тумане сумрачном всходила 

И свет тревожный наводила… [19, с. 10, п. 11] 

У А. Блока в стихотворении‖ Белой ночью месяц красный…‖  белый 

цвет в его понимании символизирует смерть, а красный- кровь. Это время 

надвигающихся перемен, гражданской войны между ―белыми‖ и 

―красными‖. 

Блок задает вопрос: 

В вас ли доброе таится, 

Красный месяц, тихий шум? [4, т. 1, с. 90] 

Он знает, что катастрофа, именуемая революцией, неизбежна. 

Но красный свет луны не всегда является зловещим. В 

стихотворении И Бунина ―Октябрьский рассвет‖ /1887 г./ показано 

медленное угасание ночи: 

Ночь побледнела, и месяц садится 

За реку красным серпом [5, с. 66]. 

Тема стихотворения- красота и гармония осенней деревенской 

природы. Даже унылый октябрь по-своему прекрасен. Эпитет ―красный 

серп‖, сравнение ―месяц садится за реку красным серпом‖, метафора‖ ночь     

побледнела‖ создают лаконичную пейзажную зарисовку, которая 

раскрывает красоту окружающей природы и дает возможность 

предположить, что лирический герой сливается с природой, наслаждаясь 

его красотой. 

В статье мы попытались раскрыть функцию цветообраза Луны в 

русской поэзии, разобрав  некоторые стихотворения как поэтов 19 и 20  

веков, так и современных поэтов. Мы  можем сделать вывод, что 

цветообраз Луны ―живет‖ только в художественном тексте. Он способен 

вызывать ощущения и представления, тем самым создавая целостный 

образ лирического героя, раскрыв взаимосвязь его ощущений с 

цветообразом луны. Соотношение цвета и эмоций прослеживается на 

протяжении всей данной работы. Цвет луны отражает такой уровнь 

эмоционального состояния лирического героя, как покой, депрессия, 

напряжение, безразличие, тоску, с одной стороны, и  любовь, радость, 

веселье-с другой. Цвет как художественное явление обусловлен 

творческими принципами поэтов и их мировоззрением, что находит 
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воплощение в их стиле. Цвет служит средством характеристики 

лирического героя. 

                                          

ԼՈՒՍՆԻ ԿԵՐՊԱՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ ՌՈՒՍ 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Շտոյան Ա. Բ. 

 

Հոդվածում դիտարկվում է լուսնի գույնի ոճական արժեքը 

ռուսական պոեզիայում, բացահայտվում է գույնի և հույզերի 

փոխհարաբերությունը: 

Հոդվածի փաստական նյութը 19-20-րդ դարերի հեղինակների (այդ 

թվում նաև արդի շրջանի) բանաստեղծություններն են: 

Խնդրո առարկա ստեղծագործությունների վերլուծությամբ 

հիմնավորվում է գունային որոշիչների և քնարական հերոսի հուզական 

ապրումների կապը: Լուսնի գույնը բացահայտում է հերոսի 

աշխարհայացքը և հոգեվիճակը՝ դառնալով երբեմն սիրո, ուրախության, 

հանգստության, երբեմն էլ՝ տագնապի և անհանգստության 

խորհրդանիշ: 

Բանալի բառեր. լուսին, լույս, կերպարի գույն, հանդերձյալ 

աշխարհ, զգացմունքներ, արտացոլանք: 

 

THE FUNCTION OF THE COLOUR IMAGE OF THE MOON IN 

RUSSIAN POETRY 

Shtoyan A. B. 

 

The article deals with the function of the colour image of the moon in 

Russian poetry. It reveals the relationship between colour and emotions. The 

poems by Russian poets of  the 19th and 20th centures as well as the poems by 

modern poets are analyzed in the work in order to prove the interrelation of 

emotional state of the lyric hero with the moon’s colour. It is traced how the 

colour of the moon influences on people and causes different feelings, such as 

love, happiness, indifference, peace or melancholy. The colour of the Moon 

depends on the state and outlook of poets.  

Keywords: the moon, light, colour image, netherworld, feelings, 

reflection. 
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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 93/94                                                               ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԿՈԶԵՌՆԸ ԵՎ ՆՐԱ «ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՏՈՄԱՐԻ» 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Գալստյան Գ. Ա. 

 

Մեր աշխատանքը նվիրված է Հովհաննես Կոզեռնին և վերջինիս 

«Մեկնութիւն տոմարի…» աշխատությանը: Հովհաննես Կոզեռնը X-XI 

դարերի անվանի վարդապետ է, որի մասին, ցավոք, շատ քիչ 

տեղեկություններ են մեզ հասել՝ հակառակ իր համբավին, անհայտ են 

նաև նրա ծննդյան և մահվան թվականները: Կոզեռնի անվանը առաջին 

անգամ հանդիպում ենք պատմիչ Արիստակես Լաստիվերցու 

«Պատմության» մեջ: Կոզեռնի անվան հիշատակության հաջորդ 

հանգրվանը Մատթեոս Ուռհայեցու «Ժամանակագրություն» 

աշխատությունն է, որտեղ վարդապետը հիշատակվում է մի քանի 

անգամ տարբեր առիթներով: Կոզեռնի մասին տեղեկություններ կան 

նաև Ասողիկի և Սմբատ Գունդստաբլի աշխատություններում: Գիտենք, 

որ անվանի վարդապետը գրել է «Հավատոյ գիր»,  որը մեզ չի հասել, 

«Ծռազատկի բացատրություն», «Տեսիլ» աշխատությունը, որի 

հեղինակությունը հետագայում վերագրվեց XII դարի կեսերին ապրած 

մի հեղինակի: Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսի պատվերով գրել է նաև 

«Բագրատունյաց պատմություն», որը կրկին մեզ չի հասել: Կոզեռնի 

մատենագրության գոհարներից է նրա «Մեկնութիւն տոմարի, զոր 

արարեալ է Յոհաննիսի վարդապետի, զոր մականուն Կոզեռն կոչեցեալ» 

աշխատությունը: 

Բանալի բառեր. Հովհաննես Կոզեռն, մեկնություն, տոմար, կրկնակ, 

վերադիր, Է-երեակ: 

 

Հայոց տոմարագիտության պատմության մեջ շատ կարևոր տեղ 

ունի Հովհաննես Կոզեռնը:  Վերջինս Ժ.-ԺԱ. դդ. անվանի վարդապետ է, 

որի ծննդյան և մահվան թվականները հայտնի չեն: Չնայած իր ունեցած 

մեծ համբավին՝ կենսագրական շատ քիչ տեղեկություններ են հայտնի 

2 0 2 0   № 1  
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նրա մասին: Եվ մինչև ներկայացնելը, թե ինչ սկզբնաղբյուրներում և ինչ 

առիթներով է հիշատակվում անվանի վարդապետի անունը, նշենք նրա 

բավականին հետաքրքիր մականվան՝ «Կոզեռն» բառի 

բացատրությունները: Այսպես, «Կոզեռն» մականվան նշանակությունը   

Հ. Քյուրտյանի համար անհասկանալի է մնում, իսկ ըստ Հրաչյա 

Աճառյանի «Հայերենի արմատական բառարան»-ի՝ այն նշանակում է 

«մանուկ, երեխա»: Իսկ Ղևոնդ Ալիշանը իր «Հայապատում» 

աշխատության մեջ «Կոզեռն» մականունը բացատրում է «ուղտի ձագ»: 
Բառի նմանատիպ բացատրությանն ենք հանդիպում նաև Գրաբարի 

բառարանում և Է. Աղայանի կազմած «Արդի հայերենի բացատրական 

բառարան»-ում:  

Տոմարագետի մասին հիշատակություններ կան Արիստակես 

Լաստիվերցու (ԺԱ. դար) «Պատմութիւն», Մատթեոս Ուռհայեցու (ԺԱ.–

ԺԲ. դարեր) և Սամուել Անեցու (ԺԲ. դար) «Ժամանակագրութիւն» 

աշխատություններում, Սմբատ Սպարապետի (ԺԳ. դար) «Տարեգիրք» 

ժողովածուում:  

ա) Հովհաննես Կոզեռնի վերաբերյալ առաջին հիշատակությանը 

հանդիպում ենք Արիստակես Լաստիվերցու «Պատմութիւն» 

աշխատության մեջ, որտեղ մասնավորապես կարդում ենք. «Եւ 
Յովհաննէս ի նոյն գաւառէ, զոր վերադիր անուամբ Կոզեռն կոչէին, որ 
զհաւատոյ գիրսն գրեաց»: 

Անվանի վարդապետի մասին հաջորդ հիշատակումները գտնվում 

են Մատթեոս Ուռհայեցու «Ժամանակագրության» մեջ: Եվ այդ 

հիշատակումները կատարվում են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի առիթներով:  

բ) Մատթեոս Ուռհայեցու մոտ Կոզեռնի անվան վերաբերյալ 

առաջին հիշատակությունը կապված է Բյուզանդիայի Բարսեղ (Վասիլ) 

կայսեր պահանջով «Ծռազատկի մեկնություն» գրելու հետ: Ըստ նշյալ 

աշխատության՝ հայոց 455 թ., այսինքն՝ 1006-1007 թթ., Կ. Պոլսում մեծ 

հուզում տեղի ունեցավ, որովհետև հույները շփոթեցին Զատկի օրը և 

չնշեցին Հարության տոնը: Հույն վարդապետները նենգաբար ընդունեցին 

Իրիոնի անստույգ և պատիր տոմարը՝ Զատկի օրը տեղափոխելով 8 օր 

առաջ՝ Ծաղկազարդի օրը: Վասիլ կայսրը, չբավարարվելով հունաց 

իմաստունների տված պատասխաններով, ուզեց իմանալ հայոց 

վարդապետների խոսքը, որոնց մասին նախկինում շատ էր լսել: Նա 

անվանաբար գիտեր Հովսեփ Ընծայեցուն, ինչպես նաև Հովհաննես 

Կոզեռնին: Կայսրը խնդրում է Հովհաննեսին, որ իր մոտ՝ Պոլիս, ուղարկի 

վարդապետներին, սակայն նրանք չեն համաձայնում գնալ: Եվ դրա 



79 

 

փոխարեն Կոզեռնը գրում է «Ծռազատկի բացատրություն» և ուղարկում 

է կայսրին: Այստեղ վարդապետը, հիմնվելով Անանիա Շիրակացու 

մեկնությունների վրա, որը կատարել էր իր «Զատկի ճառ»-ում, 

հիմնավորում է հայոց եկեղեցու ուղղափառ դիրքորոշումը՝ մերժելով 

Իրիոնի զատկացուցակը: Անանիա Շիրակացին, խոսելով Իրիոնի 

մասին, քննադատում է նրան, քանզի նա Լուսնի լրման 19-ամյա 

պարբերաշրջանի առաջին տարի է համարում ապիլի 6 = նիսան 16 

լրման տարին, որը 19-ամյա պարբերաշրջանի 18-րդ տարին էր: Նա 

ապրիլի 6-ը դարձնում է ապրիլի 5, և այն տարիներին, երբ ապրիլի 5-ը 

համապատասխանում էր շաբաթ օրվան, կիրակի օրը՝ ապրիլի 6-ին, 

Զատիկ է հայտարարում: Եվ այդ տարիներին Քրիստոսի հրաշափառ 

Հարության օրը համապատասխանում էր տիրասպան հրեաների 

Զատկի հետ, ինչն արգելվել էր առաջին տիեզերաժողովում: Իր 532-ամյա 

պարբերաշրջանում 4 անգամ հանդիպում ենք այդպիսի զատիկներ՝ 

առաջին 3-ը 95 տարին մեկ, իսկ վերջինը դրանից 247 տարի հետո՝ հենց 

1007 թվականին, հենց որի պատճառով էլ Հովհաննես Կոզեռնը գրում և 

կայսրին է ուղարկում իր «Ծռազատկի բացատրությունը»: Պրոֆ. Ռ. 

Վարդանյանը հիմնավորում է, որ 1007 թ. Կոզեռնը գրել է իր 

«Մեկնութիւն տոմարի» աշխատությունը, որի մի մասը՝ իր անվամբ, 

առկա է ՄՄ Հմր 1999 գրչագրում, և այս «Ծռազատկի բացատրությունը» 

մաս է կազմել այդ մեկնության, ինչի մասին մեզ հիշատակում է 

Մատթեոս Ուռհայեցին, և որը մեզ չի հասել:  Այլ խոսքով՝ անվանի 

գիտնականը փաստում է, որ Կոզեռնի գրած տոմարական ժողովածուն, 

որը հայտնի է «Մեկնութիւն տոմարի» անվամբ, իր մեջ պարունակել է ոչ 

միայն ՄՄ Հմր 1999 թվահամարի գրչագրում առկա բնագիրը, որն ավելի 

քան 100 տարի հետո է ընդօրիանկվել, այլև իր խմբագրած «Պատճենը» և 

Ծռազատկի մասին գրած նամակ-մեկնությունը: Եվ «Մեկնութիւն 

տոմարի» երկում, որը 1126 թ. ընդօրինակություն է, պահպանվել են 

հնագույն «Պատճէն տոմարի» կանոնները, այն է՝ աստղագիտական 

երևություների, արևային տարվա եղանակների և տոների հայոց անշարժ 

տոմարի ամիսները, հաստատունները և նահանջի միջոցով  դրանք 

գտնելու եղանակը: 

գ) Հովհաննես Կոզեռնի վերաբերյալ մյուս տեղեկությունը 

վերաբերում է 1021/1022 թթ. Պետրոս Գետադարձ (1019-1058 թթ.) 

կաթողիկոսի հետ Տրապիզոնում ջրօրհնեքի արարողություն 

կատարելուն:  
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դ) Հաջորդ ակնարկը կապված է 1030 և 1036-37 թթ. տեղի ունեցած 

արևի խավարումների հետ: Այդ կապակցությամբ ձեռագրերում 

պահպանվել է Կոզեռնին վերագրվող «Տեսիլ» հորինվածքը, որը մեզ 

տեղեկացնում է, թե ահաբեկված իշխանները և պատվական մարդիկ 

դիմել են Սևանի՝ իր սրբությամբ հռչակված Հովհաննես Կոզեռն 

վարդապետին՝ իբրև «աստուածապաշտ և հրեշտակակրոն, 
առաքելական և մարգարեական գրքերի քաջատեղյակ մարդու»՝ 
իմանալու համար, թե ինչ նշան է այս երևույթը: Ըստ «Տեսիլ» 

հորինվածքի՝ նա խավարումները կապել է մարդկանց վատ վարքի հետ, 

որոնք հեռացել էին Աստծուց: Հովհաննես Կոզեռն վարդապետը դիմում է 

այդ մարդկանց՝ ասելով. «Որդեա՛կք, ահա յայսմ հետէ ի 
հակառակութենէ իշխանացն եւ յառաջնորդացն, փակելոց են դրունք 
եկեղեցեաց, եւ վերանայ սրբութեան կարգ յամ եկեղեցեաց եւ յաղագս 
արծաթասիրութեան տան ձեռնադրութիւն բազում անարժանից եւ զամ 
պեղծս ածեն ի կարգ քահանայութեան. եւ յայն ժամ պատարագի 
Քրիստոս ի ձեռս անարժանից. եւ բազումք անարժան հաղորդին ի 
նոցանէ՝ ոչ եթէ ի փրկութիւն, այլ ի դատապարտութիւն եւ ի կորուստ 
հոգւոց նոցա. եւ ուր ուրեք գտանի ճշմարիտ պատարագող Քրիստոսի 
սուրբ խորհրդոյն յազգս ազգս…»: Ուշագրավ է նաև նշել, որ Նիկողայոս 

Մառը, Ղևոնդ Ալիշանն ու Աշոտ Հովհաննիսյանը կարծում են, որ «Տեսիլ» 

աշխատությունը Կոզեռնին չի պատկանում, այլ շարադրված է 

քաղաքական իրավիճակի թելադրանքով, ուր կարևորվում է լատիներից 

սպասվող օգնության գաղափարը: Սակայն Հակոբ Քյոսեյանը կարծում է, 

որ տեսիլքի՝ մեզ չհասած ենթադրվող նախնական տարբերակը 

հնարավոր է՝ շարադրված է եղել հայ բյուզանդասեր կուսակցության 

քաղաքական ակնկալությունների հաշվառումով:  

ե) Հովհաննես Կոզեռնի անունը վկայված ենք գտնում նաև Սմբատ 

Սպարապետի «Տարեգրքում»: Այն կապված է Պետրոս Ա. Գետադարձ 

(1019-1058 թթ.) կաթողիկոսի հետ Տրապիզոնում ջրօրհնեքի ծեսին 

մասնակցելուն:  

զ) Հովհաննես Կոզեռնի մասին հիշատակություն գտել ենք նաև 

Սամուել Անեցու «Ժամանակագրություն» աշխատության մեջ: Այն  

կապված է 1037 թ. տեղի ունեցած արևի խավարման հետ. «Խաւարեցաւ 
արեգակն ախրալի եւ եղեւ սով սաստիկ եւ սգացաւ մեծ վարդապետն 
Կոզեռն Յովհաննես եւ ասաց զեղծումն կարգաւորաց, եւ զաւեր 
աշխարհիս յանարժան քահանայից»: 
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Այսպես, մատենագրական վկայությունները օգնում են ճանաչելու 

Հովհաննես Կոզեռնին ոչ միայն որպես տոմարագետի, այլ նաև որպես 

բարձրապատիվ անձի և իր ժամանակաշրջանում հավասարը չունեցող 

գիտնականի: 

Հակոբ Քյոսեյանը իրավացիորեն նշում է, որ Հովհաննես Կոզեռն 

Տարոնեցին ունեցել է ոչ միայն գործնական աստվածաբանությանը 

վերաբերող գիտելիքներ, այլև Աստվածաշունչը մեկնելու շնորհ: Դրա 

փայլուն ապացույցն են նրա հեղինակած և ձեռագրերում պահպանված  

երեք աշխատությունները, որոնցից «առաջինը Ծննդոց գրքի 

մեկնությունն է, երկրորդը՝ Պայծառակերպության տոնի 

խորհրդաբանական բացատրությունը, իսկ երրորդը խրատ է՝ համեմված 

ճգնական կյանքը կազմակերպող օգտաշահ մտածումներով»: 

Ուռհայեցու հավաստմամբ՝ Կոզեռնը հեղինակել է «Գիր հաւատոյ» և 

«Պատմութիւն տանն Բագրատունեաց»  աշխատությունները, որոնք չեն 

պահպանվել: Հ. Քյուրտյանը նշում է, որ Կոզեռնը մահացել և թաղվել է 

հավանաբար  Երևանի Կոզեռ կոչվող վայրում:  Այսպես, ավարտելով 

մեր խոսքը նշանավոր վարդապետ Հովհաննես Կոզեռնի կենսագրական 

և ստեղծագործական տեղեկությունների վերաբերյալ՝ անցում 

կատարենք նրա «Մեկնութիւն տոմարի» աշխատության մեջ առկա 

տոմարական հարցերի քննարկմանը: 

Ինչպես ասացինք, Հովհաննես Կոզեռնը հեղինակել է «Մեկնութիւն 

տոմարի» շատ կարևոր աշխատությունը, որը հայտնի է հետևյալ 

խորագրով՝ «Մեկնութիւն տոմարի զոր արարեալ է Յոհաննիսի 

վարդապետի, զոր մականուն Կոզեռն կոչեցեալ»: Մեզ  հայտնի է այս 

մեկնության հրատարկված 2 տարբերակ, որոնք հրատարակել են Հ. 

Քյուրտյանը և Ջ. Էյնաթյանը: Հրատարակելիս Քյուրտյանն օգտվել է իր 

ձեռքի տակ եղած ԺԷ. դարի մի ձեռագրից: Իսկ Ջ. Էյնթյանը Հովհաննես 

Կոզեռնի աշխատության բնագրի համար ընտրել և համեմատել է 

հետևյալ ձեռագրերը՝ ՄՄ Հմր 2292, 1999, 2001, 3587, 10200, 7040 և Հ. 

Քյուրտյանի օգտագործած ձեռագիրը:  Իսկ Կոզեռնի «Զպատճառ 

բերելեաց կամ ի բաց տանելեաց թուականին» վերնագրով 

աշխատության համար, որը շարադրված է «Մեկնութիւն տոմարի»-ից 

հետո,  Ջ. Էյնաթյանը օգտագործել է հետևյալ 4 ձեռագրերը՝ ՄՄ Հմր 1973, 

6017, 7098 և Հ. Քյուրտյանի օգտագործած ձեռագիրը:  

Դժվար է ասել, թե Ջ. Էյնաթյանի հրատարակած «Մեկնութիւն 

տոմարի զոր արարեալ է Յոհաննիսի վարդապետի, զոր մականուն 

Կոզեռն կոչեցեալ» բնագիրը քանի կանոն ունի, որովհետև վերջինս 
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գրված չէ հարցուպատասխանիքի ձևով և հիմնականում կանոնները 

առանձնացված չեն: Ասվածը պարզ դարձնելու համար ասենք, որ, 

օրինակ, կրկնակի համար բնագրում կա 2 կանոն, վերադրի համար՝ 3, 

յոթներյակի համար՝ 2 կանոն: Եթե առանձնաբար հաշվենք կանոնները, 

ապա դրանց ընդհանուր քանակը կլինի 18, իսկ «Զպատճառ բերելեաց 

կամ ի բաց տանելեաց թուականին» վերնագրով աշխատությունը 

կունենա 10 կանոն: Նկատելի է, որ այս 2 աշխատությունները նույն՝ 

Հայոց մեծ թվականի հարցերին են նվիրված: Նշենք նաև, որ այս երկուսը 

մեկը մյուսից անջատված մաս են կամ գրվել են տարբեր առիթներով: 

Հետաքրքրական է, որ Քյուրտյանը սկզբում դրել է «…Զպատճառ վերայ 

բերելեաց»-ը՝ հիմք ընդունելով իր օգտագործած բնագիրը, իսկ Էյնթյանը՝ 

հակառակը: 

Կա կարծիք, ըստ որի՝ Անանիա Շիրակացուց հետո ապրած շատ 

հեղինակներ (տոմարագետներ) օգտվել են վերջինիս 

աշխատություններից, ընդօրինակել են և նույնիսկ «տառացի» 

արտագրել: Այդ պատճառով բերենք մի քանի փաստ՝ ի համեմատություն 

Անանիա Շիրակացու «Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ» երկի: 

Նշենք, որ ի տարբերություն Անանիա Շիրակացու հեղինակած 

«Մեկնութիւն տոմարի Անդրեասայ» տոմարի մեկնողական երկի՝ 

Հովհաննես Կոզեռնի «Մեկնութիւն տոմարի» աշխատությունը գրված չէ 

հարցուպատասխանիքի ձևով: Ջ. Էյնաթյանի հրատարակած բնագրում 

Կոզեռնի մեկնության մեջ բացակայում են «զի՞նչ է ամիս, զի՞նչ են 
կիսակք, զի՞նչ է նահանջ, զի՞նչ է տասնիններեակ, զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ 
թիւ մի», զի՞նչ է, որ ասէ «ԽԵ. (45) հանապազ ասէ կալ Լուսնին», զի՞նչ է, 
որ ասէ «կա՛լ ԺԳ. (13) եւ զնահանջն», զի՞նչ է, որ ասէ՝ «կալ զվերադիրն, 
երթ առանց կիսակի», զի՞նչ է՝ կալ ԽԶ (46), զի՞նչ է, որ ասէ, թէ քան 
զհասարակածն աւելի է ի նոյն ամսեան է լրումն, եւ թէ՝ պակաս է՝ 
յառաջին ամիսն ելանէ», որոնք առկա են «Մեկնութիւն տոմարի 

Անդրեասայ» աշխատության մեջ: Եվ ինչպես կներկայացնենք 

ներքոնշյալում, Հովհաննես Կոզեռնը խմբագրել է որոշ կանոններ, 

ինչպիսիք են, օրինակ, Գարնանամուտի և Աւետիք այլազգեաց 

կանոնները: Մեր բերած հատվածը ապացույցն է այն բանի, որ ինչքան էլ 

խոսենք, որ Հովհաննես Կոզեռնը ամբողջութայամբ, նույնիսկ բառ առ 

բառ արտագրել է և ընդօրինակել է Շիրակացուն, այնքան էլ այնպես չէ: 

Մենք կասկածի տակ չենք դնում այն, որ Հովհաննես Կոզեռնը օգտվել է 

Շիրակացուց, բայց համեմատելով այս երկու մեկնությունները՝ 

հստակորեն կարող ենք նշել, որ 2 բնագրերն էլ ունեն 
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առանձնահատկություններ, բայց միևնույն ժամանակ կան խնդիրներ, որ 

2 մեկնություններում էլ արծարծված են:     

Ասենք, որ  իր մեկնության սկզբում Հովհաննես Կոզեռնը 

բացատրում է Շ-եակ թվականի առաջին տարվա 

համապատասխանությունը հուլյան տոմարի 552/553 թվականին՝ 

Նավասարդի 1-ը դինաստիական տարբեր թվականներին զուգադրելով, 

որոնք միարժեքորեն ցույց են տալիս 552 թվականը: Իսկ Քրիստոսի 

Ծննդյան ամիս-ամսաթվի՝ Արաց 30-ի քննությամբ՝ վկայում է Հայոց 

թվականության 2-րդ հատվածի՝ 553 թվականին համապատասխանելու 

մասին: Բերենք նշյալ հատվածը. «Արդ, վասն զի յԱրաց ամսոյ ի Լնն (30) 
հանդիպեցաւ դնել զգիր թուականութեան Հայոց ազգիս ի ձեռն Անանիայ 
Շիրակացւոյն, Ժ.երորդ (10) ամի աթոռակալութեան Յոհաննիսի Հայոց 
կաթողիկոսի, որ ԻԳ. (23) թիւ էր հայրապետացն ի սրբոյն Գրիգորէ եւ ԻԵ. 
(25) ամին Յուստիանոսի կայսեր, ի հիմնարկութեան մեծի եկեղեցւոյն 
սրբոյն Սոփիայ, եւ ի  ԻԵ. (25) ամին Խոսրովու Պարսից արքային. արդ, 
յայս տարւոջ յորում զթուականն եդին, ՐՋՀԶ. (5976)  ամ էր յԱդանայ 
մինչեւ ի Հայ թուականն: Եւ ի ծննդենէն Քրիստոսի մինչեւ ի սրբոյն 
Գրիգորի ելն ի Վիրապէն են ամք ՄՀԶ. (276), որ լինի ի ծննդէնեն 
Քրիստոսի մինչեւ ի հայ թուականն ամք ՇԾԲ. (552)»:  

Հովհաննես Կոզեռնն իր մեկնության մեջ այնուհետև անցում է 

կատարում կրկնակին և ասում, որ Նավասարդ ամիսը կրկնակ չունի: Եվ 

թե որն է դրա պատճառը, նա տալիս է հետևյալ պատասխանը. 

«Նաւասարդի կրկնակ չկայ: Եւ զի՞նչ է պատճառն. վասն զի շաբաթն Է. 
(7) օր է, եւ ամիսն՝ Լ. (30): Եւ յորժամ զամսին շաբաթ առնես, լինի Դ. (4) 
շաբաթ եւ Բ. (2) օր. այն կոչի կրկնակ: Եվ վասն զի Նաւասարդի զիւր 
կրկնակն չառնու զանձամբ, զի Բ. (2) օրն, որ առավելու քան զԴ. (4) 
շաբաթն, այն յելս ամսոյն լինի»: Մեկնության հաջորդ հատվածում 

հեղինակը ցույց է տալիս Նավասրդին հաջորդող ամիսների 

կրկնակների հաշվման կարգը, այսպես. «Վասն այնորիկ Հոռի ամսոյն 
կրկնակն Բ. (2) լինի մնացեալն ի Նաւասարդոյ: Նոյնպէս եւ Հոռի ամիս 
զիւր կրկնակն, որ ի Նաւասարդէ էառ եւ զիւր յաւելուածն, որ լինի Դ. (4) 
օր, զայն Սահմոյ մատուցանէ: Նոյնպէս եւ զայլսն իմասցիս. զի երթայ 
ըստ կարգի, մինչեւ լինիցի շաբաթ, ապա ի նմին դառնայ»: Ինչպես 

նկատելի է բերված հատվածից, Հովհաննես Կոզեռնի կարգած կրկնակի 

կանոնը չէր տարբերվում Անանիա Շիրակացու կարգած նույնաբնույթ 

կանոնից: Պարզ է, որ Կոզեռնը այս կանոնը սահմանելիս օգտվել է 

Անանիա Շիրակացու աշխատությունից: 
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Մեզ համար մեծ հետաքրքրություն ներկայացրեց նաև Հակոբ 

Ղրիմեցու կարգած կանոնը կրկնակի վերաբերյալ: Վերջինս իր 

մեկնության մեջ կրկնակին վերաբերող հատվածում հարցեր է 

առաջադրում և պատասխանում այդ հարցմունքին: Նրա հարցմունքը 

վերաբերում է հետևյալ խնդիրներին, թե  ի՞նչ է կրկնակը, ինչպե՞ս պիտի 

այն հաշվել, ինչի՞ համար պիտի կրկնել և թե ինչու՞ պետք է դա կրկնակ 

կոչել: Հակոբ Ղրիմեցու կարգած կանոնը ունի առանձնահատկություն, 

որը մենք չենք նկատել մեր թվարկած նախորդ հեղինակների մոտ՝ այն է, 

թե՝ «վասն էր զանուն կրկնակ ընկալաւ»: Դրան անվանի տոմարագետը 

տալիս է հետևյալ պատասխանը. «…Չորրորդ՝ թե ինչու անունը որպես 
կրկնակ ընկալվեց, քանի որ բոլոր անունները երեք մասից են 
բաղկացած՝ իրից (առարկա, նյութ), արվեստից և ձայնից: Եվ իրից, 
ինչպես ասում ենք «սապատ1», քանի որ պարունակում է իր մեջ հաց 
կամ ուրիշ ինչ-որ բան, «սափոր», քանի որ իր ներսում ունի փոս (ծակ, 
խորշ), «փակեղ2», քանի որ գլուխը ծածկելու համար է, «կարաս»՝ այստեղ 
կա ջուր (կայ աստ ջուր) կամ գինի: Ձայնից. թռչունի ճվճվալու 
պատճառով անվանում ենք «ճնճղուկ» և կռկռալու պատճառով՝ «ագռավ» 
և կչկչալու պատճառով՝ «կաչաղակ» և խոսելու պատճառով՝ «խոսող»: 
Արվեստից, ինչպես հյուսնության համար՝ «հյուսն», ինչպես սարդի՝ 
ոստայն հյուսելու համար՝ «սարդոստայն», և մեղր պատրաստելու 
համար՝ «մեղու», և գուրպայի՝ բույն շինելու համար ասում նեք 
«գուրպարար»3: Նույնպես և կրկնակի անունը արվեստից ընկալվեց, 
քանի որ կրկնելով արվեստավորվեց կրկնակի գյուտը»4: Այս հատվածում 

գեղեցիկ կերպով ներկայացվում է կրկնակի անվան խնդիրը, որը 

առանձնահատկություն է և տարբերվում է նախորդ հեղինակների 

մեկնություններից:  

Հաջորդ խնդիրը, որ քննարկում է Կոզեռնը իր «Մեկնութիւն 

տոմարի» աշխատության մեջ, վերադրի հարցն է: Նշենք, որ վերադիրը 

Լուսնի հասակն է տարվա վերջին օրը: Վարդապետը նշում է, թե ինչու և 

որտեղից ամեն տարի 11 պիտի գումարել. բերենք հատվածը. 

«…որովհետև ամեն տարի լուսինը իր պտույտը 11 օր ավելի շուտ է 

                                                 
1
 «Սապատ» նշանակում է 1. կողով, 2. արկղ: 

2
 «Փակեղն» նշանակում է 1. գլխի փաթաթան, փաթթոց, 2. կանանց և կույսերի գլխի 

ծածկոց: 
3
 «Գուրպարար» նշանակում է «այն թռչունը, որն  իւր թաթմանի ձեւով բոյնը կախում է 

ծառի ճիւղերից»»:  
4
 Հատվածը գրաբարից աշխարհաբարի ենք վերածել մենք: 
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կատարում, քան արեգակը: Քանի որ արարչագործության չորրորդ օրը 
առավոտյան Աստված ստեղծեց Արեգակը, իսկ երեկոյան՝ Լուսինը: Եվ 
Լուսնի ստեղծման ժամանակ (Լուսնի ընթացքից) 11 մաս պակասում էր 
Արեգակի ընթացքից: Եվ այն մեկ ամսում լինում է 11 ժամ, իսկ մեկ 
տարում՝ 11 օր: Եվ հենց դա է կոչվում վերադիր: Այժմ երբ կամենաս 
վերադիրը հաշվել, անցած տարիների վերադիրները պիտի ամեն տարի 
հաշվել 11: Այս է գումարման պատճառը»:  Հետո բացատրում է, թե ինչու 

19-ամյակի վերջին տարում պետք է ավելացնել 12 և ոչ թե 11: 

«…Պատճառն այն է, որ Ապրիլի 13-ի լրման տարուց, որը բոլորակի 
սկիզբն է՝ հաշվման իմաստով, մինչև մարտի 25՝ բոլորակի վերջը, ամեն 
տարի մնացած են լինում մասնիկներ (մասունքներ): Եվ դրանք 
ժողովվում, կուտակվում են, և ամբողջ 19-երյակում լինում է 361 մասնիկ, 
որ լինում են 30-մասնյա 12 ժամ և մնում է մի մասնիկ… Այդ է պատճառը, 
որ 19-ամյակի վերջին տարում պետք է ավելացնել 12: Եվ այդպես պետք 
է վարվել, որ վերադիրը անսխալ լինի: Իսկ երբ ասում է «Ը (8) հանապազ 
երթ…», նրա համար, որ նախքան Հայոց թվականը դնելը առաջին 
տարում վերադիրը 22 էր, իսկ թվականը դնելու ժամանակ՝ 3: Եվ երբ 
գումարում ես,  ստացվում է 11: Եվ հին վերադրի վրա բերելով՝ 
ստացվում է 22, իսկ միավորելով 11-ն ու 22-ը, ստացվում է 33: Հանելով 
հին վերադիրը՝ 22 և նոր վերադիրը՝ 3, մնում է 85: Եվ այս պատճառով է, 
որ ասվում է «Ը (8) հանապազ երթ…»:  

Ի մի բերելով Հովհաննես Կոզեռն Տարոնացի վարդապետի կարգած 

կանոնները վերադրի մասին՝ փաստենք, որ նա սկզբում չի բացատրում, 

թե ինչ է վերադիրը և միանգամից անցում է կատարում «ամեն տարի 11 

գումարելու» կանոնի մեկնությանը: Իրենից առաջ հայտնի 

տոմարագետները արդեն անդրադարձել էին վերադիր հասկացության 

բացատությանը. գուցե հենց դա է պատճառը, որ նա միանգամից անցում 

է կատարում ուրիշ հարցի սահմանմանը: Որպես ընդհանրություն՝ 

նշենք, որ Շիրակացու սահմանած «Դարձեալ՝ զմետասան աւուրսն, զոր 
Արեգակը աւելի ընթանայ, քան զԼուսինն, վերադիր կոչեցին…» միտքը 

ձևակերպված ենք տեսնում նաև Հովհաննես Կոզեռնի մոտ: 
Հարկավոր է նշել, որ անվանի տոմարագետ պրոֆ.                           

Ռ. Վարդանյանի ուսումնասիրությունները հանգեցրել են այն 

իրողության բացահայտմանը, որ Անանիա Շիրակացին ՇԼԲ-ամյա 

Զատկացուցակներ է ստեղծել և՛ հուլյան, և՛ հայոց տոմարներով: Պետք է 
                                                 

5
 Հատվածը գրաբարից աշխարհաբարի ենք վերածել մենք: 
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գիտենալ, որ ներկա 552 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Լուսինը եղել է 30 

օրական (այսինքն՝ վերադաիրը 0 է), որն էլ դարձել է հաջորդ՝ 553 

թվականի կամ այլ կերպ ասած՝ Շ-եակ առաջին թվականի վերադիրը: 

Հուլյան տոմարում վերադիրներն ունեն հաստատուն արժեք 

յուրաքանչյուր 19-ամյակում՝ տարիների կտրվածքով, և ամեն 19 տարին 

մեկ կրկնվում են նույնությամբ, այսինքն՝ հուլյան տոմարում 

վերադիրների համակարգն ունի 19-ամյա պարբերականություն: Հարկ է 

նշել նաև, որ Անանիա Շիրակացին Շ-եակի հռոմեացոց շարքը կազմելիս 

օգտվել է հռոմեական փոքր կամ հռոմեա-բյուզանդական վերադիրների 

համակարգից: Մեծանուն տոմարագետ Անանիա Շիրակացին թեև 

հնգյակի ու վեցյակի արժեքները դրել է ապրիլի 2-ի լրման տարուց 

(ներկա 554 թվական), բայց վերադիրների համակարգն սկսել է                

19-երեակի առաջին տարուց, այն է՝ ապրիլի 4-ի լրման տարուց (ներկա 

562 թվական). այն Շ-եակի հաշվման իմաստով 10-րդ տարին էր: Այստեղ 

վերադրի արժեքը Թ (9) է: Շիրակացին ամեն հաջորդ տարուն ավելացրել 

է 11, իսկ 19-երեակի 10-րդ տարում (ներկա 571 թվական) ավելացրել է 

12: Նշյալ տարին Շ-եակի հաշվման իմաստով վերջին տարին էր: Շ-

եակի՝ հաշվման իմաստով վերջին տարում վերադրի արժեքը մեկով 

ավելացնելն ուներ կարևոր պատճառ և նպատակ, այն է՝  արևային և 

լուսնային տարիների հավասարվելը:  

Իսկ ինչն արդեն վերաբերում է հայոց շարժական տոմարում 

վերադիրների խնդրին, պետք է արձանագրել, որ վերադիրը հայոց 

շարքում լուսնի հասակն է հայոց շարժական տոմարի նախորդ տարվա 

վերջին օրը՝ Աւելեաց 5-ին: Նշենք, որ վերադիրների համակարգն առկա 

է հայոց «Պատճէնների» խմբագրություններում: Աւելեաց 5-ին Լուսինը 

եղել է Գ. (3) օրական, որը դարձել է հայոց մեկ թվականի վերադիրը: Ի 

տարբերություն հուլյան տոմարի վերադիրների շարքի՝ հայոց 

շարժական տոմարում վերադիրների համակարգը չունի 19-ամյա 

պարբերականություն. սրա պատճառի մասին կխոսենք ստորև: Հենց այդ 

պատճառով է, որ Անանիա Շիրակացին սահմանել է կանոն, որի 

համաձայն՝ հայոց թվականը բազմապատկվում է 11-ով, արտադրյալից 

հանվում է 8 հանապազորդը, ապա նահանջի համարը, հետո պետք է 

գումարել 19-երեակի համարը, և կստացվի վերադիրը: Վարդանյանը 

գտնում է, որ հիմնական կանոնից է ածանցվում յուրաքանչյուր 

նահանջի տարում 10, 19-ամյակի վերջին տարում 12 գումարելու 

յուրահատկությունը, իսկ եթե նահանջի տարին ու 19-ամյակի վերջին 

տարին համընկնեն, պետք է գումարել 11: Կարևոր է նաև նշել, որ 
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վերադիրը ծառայել է նաև միջոց Լուսնի փուլերի հասակը օրվա 

ճշտությամբ որոշելու համար, որի համար պետք է իմանալ նաև «Ոսկե 

թիվը»: Իսկ գտնել տարվա «Ոսկե թիվը» նշանակում է, թե տվյալ տարին 

լուսնի շրջանի կամ Մետոնի հայտնաբերած 19-ամյա պարբերաշրջանի 

որերոդ տարին է: Նշենք նաև, որ Հայոց մեծ թվականի և Հայոց տոմարի 

ամիսների 532-ամյա պարբերաշրջանի համար օրացույցներ կազմելիս 

Շիրակացին օգտագործել է ստորև բերված աղյուսակում զետեղված 

վերադիրների համակարգը, որը որոշ չափով տարբերվում է 

վերադիրների մյուս սիստեմներցից: 

Աղյուսակ 1. 

 Վերադիրների համակարգ 

Ոսկե թվեր 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Վերադիրներ Գ ԺԴ ԻԵ Ե ԺԶ ԻԷ Ը ԺԸ ԻԹ Ժ 

Ոսկե թվեր 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Վերադիրներ ԻԱ Ա ԺԲ ԻԳ Դ ԺԴ ԻԵ Զ ԺԸ 

 

Աղյուսակ 1-ի տվայլներից պետք է ենթադրել, որ վերադիրների այս 

համակարգը կազմված է՝ հաշվի առնելով նահանջ տարիները: Հայոց 

տոմարոում նահանջ տարիների ընթացքում 11-ի փոխարեն վերադիրը 

10 է: Եվ հենց այս է պատճառը, որ, ի տարբերություն հուլյան տոմարի 

վերադիրների սիստեմի, այն չունի 19-ամյա պարբերականություն:  

Հաջորդ խնդիրը, որ արծարծում է Հովհաննես Կոզեռնը իր 

«Մեկնութիւն տոմարի»աշխատության մեջ, Է-երեակի հարցն է:  

Նախ ասենք, որ Է-երեակ որոշել նշանակում է գտենլ, թե տվյալ օրը 

շաբաթվա ինչ օր է: Բերենք Հովհաննես Կոզեռնի «Մեկնութիւն տոմարի» 

աշխատության մեջ առկա հատվածը յոթներյակի մասին. «Իսկ Է-երեակի 
մասին, թե ինչու է ասում Գ. (3) գումարի՛ր կամ Դ. (4) հանի՛ր, քանի որ 
նախքան Հայոց թվականը դնելը յոթներյակը Գ. (3) էր, և երբ (Հայոց) 
թվականը դրեցին, (յոթներյակը) 4 էր: Այսպես. երբ յոթներյակը հաշվես, 
պետք է Գ. (3) գումարել կամ Դ. (4) հանել, որ յոթներյակը լիանա 
(լիություն առնի), և դյուրությամբ կգտնվի խնդրելին: Ապա եթե 
կամենում ես գիտենալ, թե որտեղից է ստացվում յոթներյակը, վերցրու՛ 
տարվա ՅԿԵ. (365)  օրերը, շաբաթները բաժանի՛ր Է., Է. (7-7) օրերի, 
տարվա մնացորդները աճում են, մինչև լինի Է. (7), ապա կրկին առաջին 
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է դառնում»6: Հովհաննես Կոզեռնը կանոնը բերելիս հիմնակնում կրկնում 

է Անանիա Շիրակացուն:  

Հարկ է նշել, որ յուրաքանչյուր օրացուցային համակարգ ունեցել է 

տարվա յոթներյակը որոշելու կանոն: Հուլյան տոմարով յոթներյակը 

գտնելու համար պետք է հռոմենական թվականին ավելացնել 3 (կամ 

հանել 4), գումարը բաժանել 28-ամյա պարբերաշրջանի վրա և 

անտեսելով քանորդը՝ վերցնել բաժանումից ստացված մնացորդը: 

Յոթներյակի հարցի շուրջ պետք է նկատել մի առանձնահատկություն 

հայոց ու հուլյան տոմարների միջև: Եթե պետք է յոթներյակը որոշել՝ 

ըստ հայոց տոմարի, ապա պետք է գործողությունից հետո ստացված 

արդյունքը բաժանել 7-ի, իսկ հուլյան տոմարի դեպքում՝ 28-ի, քանի որ 

յուրաքանչյուր 4 տարին մեկ նահանջ տարի է: Այդ պատճառով է, որ 

հուլյան տոմարի պարբերաշրջանը հավասար է շաբաթվա օրերի թվի և 

նահանջ տարիների պարբերաշրջանի արտադրյալին (7 x 4 =28):       

Պետք է նշել, որ Հայոց տոմարական մատենագրական 

ժառանգության մեջ մեզ են հասել «Պատճէն տոմարի հայոցի» բազմաթիվ 

խմբագրություններ, որոնցում հեղինակները տարբեր կանոններով ու 

միջոցներով որոշել են արևային տարվա եղանակները (Գարնանամուտ, 

Ամառնամուտ, Ձմեռնամուտ, Աշնանամուտ), երկնային 

(աստղագիտական) երևույթների (Անկաստեղ, Ելաստեղ) և տոների 

(Հայտնություն, Տեառնընդառաջ, Ավետումն Աստուածածնի, 

Վերափոխումն Աստուածածնի, Սուրբ խաչ ևն) ժամանակները` հայոց 

և´ շարժական, և´ անշարժ տոմարների ամիս-ամսաթվերով, ինչպես և 

բազմաթիվ այլ ժողովուրդների, մասնավորաբար հուլյան, անշարժ 

տոմարներով: Եթե տարվա եղանակները, տոների անվանումները 

որոշակիորեն հասկանալի ու ըմբռնելի հասկացություններ են, ապա 

Անկաստեղ ու Ելաստեղ տոմարական եզրույթները հիմնականում 

մանրազնին քննության առարկա չեն դարձել կամ էլ պարզապես 

հասկացվել են իբրև որևէ աստղի արեգակնային անկումը կամ 

արեգակնային ամբարձումը` ծագումը, ելքը: Եվ այս շատ կարևոր 

խնդրին է նվիրված Գ. Սիմոնյանի ծավալուն հոդվածը, որը կարծես նոր 

շունչ է տալիս նշյալ եզրույթներին և դրանք դիտարկում խորության մեջ 

և համակողմանիորեն: Այս խնդրին մեր անդրադարձը չպետք է 

տարօրինակ թվա, քանզի Անկաստեղի և Ելաստեղի վերաբերյալ կանոնի 

ենք առնչվում Հովհաննես Կոզեռնի «Մեկնութիւն տոմարի» գրվածքում: 

                                                 
6
 Հատվածը գրաբարից աշխարհաբարի ենք վերածել մենք: 



89 

 

Վերջինս ներկայացնում է հետևյալ կանոնը. «Իսկ վասն անկաստեղն, զի 
ասէ «Ը. (8) ի վերայ նահանջի», վասն զի ի դնել թուականին անկաստեղն 
ի Մարերի Թ. (9) (Պրոֆ. Ռ. Վարդանյանը «Մարերի Թ»-ն  (9) ուղղել է 

Մարերի Ը. (8)), վասն այնորիկ պարտ է Ը. (8) ի վերայ, զի ամիսն 
զլիութիւն առցէ: Նոյպէս եւ ի Մարգացի ԺԹ. (19) (Պրոֆ. Ռ. Վարդանյանը 

«Մարգաց ԺԹ»-ն (19) ուղղել է Մարգաց ԺԸ. (18)) էր ելաստղն, վասն 
այնորիկ ԺԸ. (18) ի վերայ պիտի ածել, զի ամիսն զլիութիւն առցէ եւ 
դիւրաւ գտանի խնդրելին»: Ինչպես նշել ենք բազմիցս, Հովհաննես 

Կոզեռնը իր սահմանումները հիմնականում վերցրել է Անանիա 

Շիրակացու տոմարական ժողովածուից և Աթանաս Տարոնացու 

«Պատճէնից», որտեղ հաստատուն թվերը հնարավորություն են տվել     

Շ-եակի առաջին քառամյակի կտրվածքով և Հայոց մեծ թվականի 

նահանջներով որոշել Հայոց շարժական տոմարի ամիս-ամսաթվերը՝ 

ըստ տարվա եղանակների և աստղագիտական երևույթների: Հարկ է 

ընդգծել նաև, որ վաղ շրջանի տոմարագետները, որոնց թվում և 

Հովհաննես Կոզեռնը, վերցրել են Հայոց մեծ թվականի նահանջի թիվը և 

գումարել հաստատուն թվին, անհրաժեշտության դեպքում հանել 30 և 

մնացորդով ստացել անշարժ օրերի Հայոց շարժական տոմարի 

առանձին օրերի և դրանց ամսաշարքի տարիները: Ներկայացնելով մի 

քանի կարևոր տեղեկություններ անկաստեղի վերաբերյալ՝ նշենք, որ    

Գ. Սիմոնյանը ներկայացնում է այն վարկածը, որ Սնկաստեղ և Ելաստեղ 

եզրույթները վերաբերում են ոչ թե ինչ-որ աստղերի (Բույլք-Բազումք, 

Շնկան, Ալկիոն) անկմանն ու ծագմանը՝ ելքին, այլ Անկաստղն ու 

Ելաստղը այդ աստղերի կամ աստղաբույլերի կոնկրետ անվանումներն 

են: Այս տրամաբանությամբ` Անկաստեղը պետք է հասկանալ Անկ կամ 

Զանկ անունով աստղի կամ աստեղատան անվանում, իսկ Ելաստղը` Ել 

կամ Եղ անունով աստղի կամ աստեղատան անվանում, ինչպես որ 

կարելի է հանդիպել տարբեր գրչագրերում կամ մեկնություններում: Եվ 

քանի որ ուսումնասիրողը հանդիպում է նաև Անկաստղի 

Զանկբազմաստեղ հոմանիշին, ապա այս դեպքում վստահորեն կարելի է 

ասել, որ խոսքը համաստեղության մասին է: 

Իր տոմարի մեկնության մեջ Հովհաննես վարդապետը խոսում է 

նաև գարնանամուտի և ձմեռնամուտի, աշնանամուտի մասին, 

անդրադառնում է նաև մի շարք տոների՝ Սուրբ Խաչին, Աստվածածնի 

տոնին, Հայտնության ամսաթվին, Զատկի տոնին և նրանց 

հաստատունների վերլուծությանը: Պետք է նկատել և ուրվագծել, որ 

Հովհաննես Կոզեռնը նշյալ տոների ամիս-ամսաթվերը տալիս է հայոց 
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շարժական տոմարի ամիս-ամսաթվերով՝ ըստ Անանիա Շիրակացու 

կազմած 532-ամյա զատկացուցակի: Մենք Ջ. Էյնաթյանի 

հրատարակության մեջ նկատել ենք մի շատ կարևոր բան. Զատկի 

լուսնի լրման հատվածում լուսնի լրումը դրված է Մարերի Գ. (3), իսկ 

Զատիկը՝ Մարերի ԺԴ. (14): Սակայն լրումը պետք է լինի ոչ թե Մարերի 

Գ. (3), այլ Մարերի Է. (7): Մեր կարծիքով՝ դա գրչական սխալ է, 

որովհետև Շ-եակ-ի առաջին տարում Լուսնի լրումը Մարերի Է. (7)-ին է, 

որը հաստատվում է նաև Շիրակացու զատկացուցակով:  Հարկ է նշել, որ 

բերված երկու մեկնությունները ավարտվում են «Յաղագս երից ժամոց»-

ով, որի հեղինակը, ըստ Էյնաթյանի, Կոզեռնը չէ: «Յաղագս երից ժամոց»-

ը ավարտվում է անչափ հետաքրքիր հատվածով, որը սահմանում է 

տառերի թվային արժեքները: Մանրամասն անդրադարձ չկատարելով 

մեկնության մեջ առկա բոլոր տոներին, աստղագիտական երևույթներին 

ու դրանց հաստատուններին՝ կուզենանք այստեղ միանգամից դնել 

պրոֆ. Ռ. Վարդանյանի վերականգնած Հովհաննես Կոզեռնի «Պատճէնի» 

ամսաշարքը, որը ավելի մատչելի ու կոնկրոտ ցույց կտա տոների 

տոնման ժամանակը: 

Աղյուսակ 2. 

Հովհաննես Կոզեռնի կարգած «Պատճէնի» ամսաշարքը 

Հաստատուն 

թիվ 

Անշարժ օրվա 

անվանումը 

Հայոց շարժ. 

տարվա ամսվա 

անսաշարք (1-30) 

Ներկա 

թվական 

13 Գարնանամուտ Նաւասարդ 1104-1123 

8 Անկաստեղ Նաւասարդ 904-1023 

18 Ելաստեղ Սահմի 984-1103 

14 Ամառնամուտ Տրէ 1000-1119 

6 Աստուածածին Քաղոց 896-1015 

6 Սուրբ Խաչ Արաց 892-1011 

10 Աշնանային Մեհեկի 996-1115 

11 Յիսնակ Ահկի 992-1111 

11 Ձմեռային Մարերի 992-1111 

22 
Յյատնութեան 

բարեկենդան 
Մարերի 948-1067 
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30 Յայտնութիւն Մարերի 917-1036 

9 Տեառնընդառաջ Հրոտից 1001-1120 

Նշենք նաև, որ ամսաշարքի աղյուսակի առաջին շարքի թվերի 

վերին սահմանն է 1004 թվականը, իսկ 2-րդ շարքի ներքին սահմանը՝ 

1011 թվականը: Միջին թվականը ստացվում է 1007-ը: Ռ. Վարդանյանը 

նախապատվությունը տալիս է միջին թվականին՝ ևս մեկ անգամ 

շեշտելով, որ Կոզեռնը «Ծռազատկի բացատրությունը» գրել է հենց  1007 

թվականին, երբ եղել է Շ-եակի առաջին շրջապտույտի վերջին 

ծռազատիկը:   

Նշենք, որ Ռ. Վարդանյանն իր ««Պատճէն տոմարի հայոց»-ի 

խմբագրությունների ժամանակի որոշումը (6-18-րդ դդ.)» աշխատության 

մեջ բերում է նաև մի այլ աղյուսակ, որտեղ նշվում են անշարժ տոների, 

տարվա եղանակների և աստղագիտական երևույթների անվանումները, 

հաստատունները Շ-եակի առաջին շրջանի առաջին քառամյակում, 

հաստատունները Նաւասարդ 1-ից հետո, հաստատունների փոփոխման 

ժամանակը և «Պատճէնի» կանոնախմբի հեղինակը և ժամանակը: 

Նկատելի է, որ Հովհաննես Կոզեռնը խմբագրել է Գարնանամուտի և 

«Աւետիք այլազգեաց»-ի կանոնները: Խոսելով Գարնանամուտի կանոնի 

մասին՝ նշենք, որ նա 13 հաստատունը դարձրել է 8: Գարնանամուտի 

կանոնը փոփոխություն կրեց 1004 թվականից, և 13 հաստատունի 

արժեքը վերածվեց 8-ի: Վերջինիս մեկնությունը տվել է Հովհաննես 

Կոզեռնը: 13 հաստատունի հետքեր գտնվում են ՄՄ Հմր 1973, 3846 և 2001 

թվահամարների գրչագրերի «Պատճէններում», որոնք ցույց են տալիս, որ 

հաշվարկը գալիս է Շ-եակի առաջին շրջապտույտից: Հարկ է նշել նաև, 

որ ՄՄ Հմր 1999 և 3846 թվահամարների գրչագրերի «Պատճէններում» 

նույնպես առկա է 13 թիվը՝ իր հավելումով, այն է՝ «զաւելիսն հա՛ն», որը 

հենց նշանակում է 13 հաստատունի վերածումը 8-ի:       

Ամբողջացնելով աշխատանքը՝ ասենք, որ 1007 թվականին 

Հովհաննես Կոզեռնը գրել է «Մեկնութիւն տոմարի» աշխատությունը, 

որտեղ եղել է իր խմբագրած «Պատճէնը»: Այդ երևում է «Յարակայքի» 

տվյալների վերլուծությունից, Աւետիք այլազգեացի և Գարնանամուտի 

կանոնների քննությունից, ինչպես և անշարժ օրերի և հայոց շարժական 

տոմարի ամսաշարքի տվյալներից: Հասկանալի է դառնում Մատթեոս 

Ուռհայեցու տեղեկությունը Շ-եակի վերջին Ծռազատկի (1007թ.) 

մեկնության մասին, որը կապվում է Հովհաննես Կոզեռնի և Գևորգ 

Հնձեցու անունների հետ: Հովհաննես Կոզեռնը, հիմնվելով Անանիա 
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Շիրակացու Զատկի ճառի վրա, գրել է Ծռազատկի մասին մի գրություն-

մեկնություն, որը եղել է «Մեկնութիւն տոմարի»-ում՝ որպես նրա 

բաղկացուցիչ մաս: Ծռազատկի թվականը 1007-ն է, ուստի Մատթեոս 

Ուռհայեցին անուղղակիորեն տվել է «Մեկնութիւն տոմարի» 

աշխատության գրման թվականը:  

Ամփոփելով նշենք, որ Կոզեռնի «Մեկնութիւն տոմարի» 

աշխատանքը մերօրյա տոմարագետներին հայտնի միակ մեկնությունն 

է, որը զերծ է հետագա դարերի ընդմիջարկություններից և կապված է 

մինչսարկավագյան տոմարական համակարգի հետ: Հավանաբար սա է 

պատճառը, որ նշյալ մեկնության մասին քիչ է խոսվել և քիչ է 

ընդօրինակվել՝ ի տարբերություն, օրինակ, Կոզեռնին վերագրվող 

«Տեսիլ» աշխատության, որի շուրջ 50 ընդօրինակություն է հայտնի: Իսկ 

քննարկված բնագրի ընդօրինակությունների թիվը չի գերազանցում մեկ 

տասնյակը: 

 

ОГАННЕС КОЗЕРН И ЕГО ТРУД ―ТОЛКОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ‖ 

Галстян Г. А.  

 

Наша работа посвящена литературной деятельности архимандрита 

Оганнеса Козерна и его труда ’’Толкование календаря’’. Оганес Козерн- 

известный архимандрит X-XI веков, о котором, к сожалению, до нас 

дошло очень мало сведений. Неизвестны также даты его рождения и 

смерти. Имя Козерна впервые упоминается у историка Аристакеса 

Ластиверци в труде ―История‖. Следующим упоминанием имени Козерна 

является труд Матеоса Ураеци ―Хронология‖, в котором имя 

архимандрита упоминается несколько раз по разным поводам. 

Информация о Козерне есть и в трудах Асохика и Смбата Гундстабла. Мы 

знаем, что известный  архимандрит  написал  "Послание Веры", которое не 

дошло до нас, ―Объяснение лжепасхи‖, труд ―Видение‖, который 

впоследствии был приписан автору, жившему в середине XII века. По 

заказу Католикоса Петроса Гетадарца он написал также "Историю 

Багратидов", которая тоже не дошла до нас. Одной из жемчужин 

библиографии Козерна является его труд  ―Толкование календаря’’. 

Ключевые слова: Оганнес Козерн, календарь, толкование, 

двойственный, исчисление, трѐхдневное исчисление. 
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HOVHANNES KOZERN AND HIS WORK ―CALENDAR 

INTERPRETATION‖ 

Galstyan G. A.  

 

Our work is dedicated to Hovhannes Kozern and his work "Calendar 

Interpretation". Hovhannes Kozern is a well-known exegete of the X-XI 

centuries. Despite his fame, little information is preserved, even the dates of 

his birth and death are unknown. We first meet Kozern’s name in the work of 

historian Aristakes Lastivertzi called "History". Next, Kozern’s name is 

mentioned in the "Chronology" of Matthew Uhrhain, where the exegete is 

mentioned several times on different occasions. There is also information 

about Kozern in the works of Asoghik and Smbat Gundstabl. We know that 

the well-known exegete wrote "The Book of Faith", which did not reach us, 

"The Explanation of the Tsrazatik", the work ―Vision‖, the reputation of which 

later was ascribed to an author who lived in the middle of the XII century. At 

the request of the Catholicos Petros Getadardz, he also wrote the 

"Bagratunyats Story", which again did not reach us. And one of Kozern's 

famous works is his "Calendar interpretation...". 

Keywords: Hovhannes Kozern, calendar, interpretation, krknak 

(reiterated), epact, Yotnereak (septenary). 
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ՀՏԴ 802.0:37-5                                                                    ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՅ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՔՍԹԸՆՅԱՆ ԵՎ ԼՈՈՒՐԵՆՍՅԱՆ 

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

(ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԵԿՆԱԿԵՏ) 

Գասպարյան Ն․ Հ․  

 

Հոդվածի սահմաններում քննության են առնված հայ ինքնության 

երկու չափազանց տարբեր մեկնաբանություններֈ 

Ճամփորդելով Հայաստանում և մանրամասն ուսումնասիրելով 

թուրքական լծի տակ ապրող հայի դաժան կյանքը, ինքնությունը, 

հոգեկերտվածքը, հոգեբանությունը, կրոնը, մշակույթը՝ Բաքսթըն 

եղբայրները եզրահանգում են, որ հային պետք է անհապաղ փրկել 

բարբարոս թուրքից, և որ  հային կարելի է «քաղաքակրթել» Բրիտանիայի 

օգնությամբֈ Լոուրենս Արաբացու կարծիքով «ամեն առումով 

կատարյալ», «երդվյալ քրիստոնյա բարի հայի» ներկայությունից 

աշխարհը պետք է ազատվի ցեղասպանության փորձ ունեցող 

ամերիկացու օգնությամբ՝ հային ենթարկելով «կատարյալ բնաջնջման»ֈ  

Բանալի բառեր. հայ ինքնություն, քաղաքակրթել, 

ցեղասպանություն, դեմոգրաֆիա, տնտեսական նախանձֈ 

 

Նախաբան: Հոդվածում լեզվամշակութային և ճանաչողական 

դիրքերից վերլուծության են ենթարկվում բրիտանացի միսիոներներ 

Բաքսթընների և բրիտանացի ռազմական գիտակ ու լրտես Լոուրենս 

Արաբացու՝  հայ ինքնության հետաքրիր և խորիմաստ մեկնություններըֈ  

Իբրև սկզբնաղբյուրներ ընտրված են 1914թ. Բաքսթընների հեղինակած  

հուշագրություն-հաշվետվությունը՝ «Ճամփորդությունն ու քաղաքակա-
նությունը Հայաստանում» [1], իսկ Լոուրենս Արաբացու տեսակետների 

վերուծության համար ընտրված է ամերիկացի լրագրող Լինքոլն Սթեֆ-

ֆենսին 1919 թ. տված բացառիկ «Armenians Are Impossible» հարցազրույ-

ցը [2]ֈ Քննության են առնված նաև հայ հոգեկերտվածքն ու 

լեզվամշակույթը բնութագրող անվանողական միավորներ՝ փորձելով 

2 0 2 0   № 1  
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վերլուծության միջոցով վեր հանել այդ հասկացությունների 

արտալեզվական հիմքըֈ  

Աշխատանքի արդիականությունը հիմնավորվում է այն 

հանգամանքով, որ համաշխարհայնացման դարաշրջանում ազգային 

ինքնության և լեզվամշակույթի հարցերը ենթարկվում են ձևա-

բովանդակային փոփոխությունների` պայմանավորված ամերիկյան և 

եվրոպական արժեքների ազդեցությամբֈ  

Աշխատանքի նպատակն է՝ վերլուծելով Բաքսթընների և Լոուրենս 

Արաբացու մեկնաբանությունները հայ ինքնության, հայի 

հոգեկերտվածքի, մշակույթի, վարքի բնութագրական գծերի վերաբերյալ՝ 

վերաիմաստավորել դրանք՝ ելնելով ժամանակի պահանջներիցֈ  

Ինքնության խնդիրների շուրջ 

Ըստ Էնթընի Սմիթի՝ ազգային ինքնությունը  արժեքների, 

խորհրդանիշի, հիշողությունների, պատումների, սովորույթների 

պահպանումն ու շարունակական վերարտադրումն է, որն ազգերի 

համար ստեղծում է ժառանգություն, և անհատը, դառնալով այդ  

արժեքների, խորհրդանիշի, հիշողությունների, պատումների, 

սովորույթների անմիջական կրողն ու տերը, ընկալվում է այդ 

ժառանգության միջոցով [3]: Ըստ էության, կարևորվում են պատմական 

հիշողությունը, ազգային ինքնագիտակցությունն ու արժեհամակարգը, 

որոնք ստեղծում են կայուն հիմք՝ ժամանակի ընթացքում ազգի 

պարբերաբար վերակառուցման համար [4]: Սմիթի կարծիքով, ցանկա-

ցած մարդկային ինքնության  հիմնական տարրը հիշողությունն է և անց-

յալի հետ անձնական կապի առկայության գիտակցումըֈ Ե՛վ պատմա-

կան, և՛ հանրային հիշողությունը կազմվում է ազգի իրական կամ պատ-

կերացրած պատմական անցյալի ամբողջական կամ առանձին դրվագ-

ներից, որտեղ կարևորվում են մարդկանց գիտելիքն ու վերաբերմունքը 

այդ դրվագների վերաբերյալ [5,6]: Նշված համատեքստում                        

Լ. Աբրահամյանը «դեպի իր արմատները ձգտող» հային  փորձում է 

ներկայացնել որպես «առաջինը լինելու բարդույթ ունեցող» [7]:   

Պատահական չէ, որ համաշխարհայնացման ներկա գործընթացնե-

րի պայմաններում ազգային բնավորությանը և աշխարհընկալման յու-

րահատկություններին վերաբերող հարցերը հանգամանալից ուսումնա-

սիրության են արժանանում ոչ միայն առանձին գիտակարգերի կողմից, 

այլև միջգիտակարգային ոլորտներում: 
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Հայն ու Հայաստանը օտարների աչքերով 

Նշենք, որ XIX դարի վերջում և XX դարի առաջին կեսերին ծաղկում 

ապրեց ճամփորդական փաստավավերագրական ժանրը, և 

Եվրոպայում, հատկապես Մեծ Բրիտանիայում, մեծ հետաքրքրություն 

առաջացավ հայի ու Հայաստանի նկատմամբֈ   

Որպես կանոն, Հայաստան իրականացված ճամփորդությունների 

ավարտին բրիտանական կառավարության պահանջով ստեղծվում են  

հավաստի ու անկողմնակալ մանրամասներ ու փաստեր պարունակող 

հաշվետվություն-հուշագրություններ, որոնք այսօր մեծ արժեք են 

ներկայացնում որպես Հայոց ցեղասպանության պատմության 

ուսումնասիրության սկզբնաղբյուրներ [8]ֈ Հետազոտողները 

տեղեկատվություն էին հայտնում նաև հայերի հոգևոր մշակույթի, 

բարոյական արժեքների ու արժանիքների, ձգտումների և 

ամենակարևորը՝ ավանդույթների մասին, որը մտածողության որոշակի 

ձևի արդյունք է, և հանրության տվյալ խմբի կողմից իբրև որոշակի գոր-

ծառույթի ուղղված պահանջ և գիտակցության ձև, որն ուղղորդում է  

տվյալ հանրության ներկայացուցիչների գործողությունները [9]:  

Բաքսթընները, հային ու Հայաստանը մանրակրկիտ 

ուսումնասիրելով, պետք է բրիտանական կառավարության պահանջով 

պարզեին, թե որքանով էր հնարավոր հային «քաղաքակրթել»ֈ Ամենայն 

հավանականությամբ, Մետաքսի ճանապարհի մենաշնորհային տնօրի-

նումը այն գերնպատակն էր, որին հետամուտ էր բրիտանական կառա-

վարությունը, որը, սակայն, ներկայացվում էր որպես հային «քաղա-

քակրթելու» ազնիվ  ու բարոյական միտում [10]:  

Բարձր արժևորելով Բաքսթընների ուղեգրությունը` Քրիստոֆեր  

Ուոքերն ընդգծում է, որ հաշվետվությունը լիովին բացահայտում է իրե-

րի վիճակը Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին [11]: 

Օսմանյան կայսրություն տեղանվան փոխարեն Բաքսթըններն 

իրենց հաշվետվության մեջ որպես իրենց ժամանման վայր են նշում 

Հայաստան տեղանունըֈ Շուրջ մեկ տարի տևած երկարատև 

ճամփորդության ընթացքում նրանք ներկայացնում են հային իր 

հայրենիքում՝ Թուրքահայաստանում, Ռուսահայաստանում, 

Պարսկաստանի հայաբնակ շրջաններումֈ  
Հայաստանում Բաքսթըններին միանգամից գրավում է հայի 

աշխատասիրությունը՝ ժայռերի ու սարերի մեջ անջրդի հողերի 

ոռոգումով հարուստ բերք ստանալու կարողությունը, տների ու  խղճուկ 

կացարանների մաքրությունը, հայ կնոջ առասպելական գեղեցկությունը, 
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հայ տղամարդու նվիրվածությունն իր ընտանիքինֈ Ընդ որում՝ նշվում է, 

որ նույնիսկ այդ ծանր պայմաններում հայերի տները գետնի վրա էին 

կառուցված, մինչդեռ քրդերը ապրում էին գետնափորներումֈ Սակայն 

միսիոներ-ճանապարհորդների համար տպավորիչ էր այն, որ 

եվրոպական հասարակության մեջ տարածված կարծիքը, ըստ որի՝ 

հայերը վաճառականներ են, չէր համապատասխանում 

իրականությանը, և հային ամենևին էլ հատուկ չէր վաճառականի 

հոգեբանությունըֈ Նշվում է, որ հայի թշնամու միտումով էր դա 

տարածվել՝ հայի արժանապատվությունը նվաստացնելու նպատակովֈ 

Բաքսթըններն ընդվզելով այդ մտքի դեմ՝ գրում են, որ իրականում 

հայերը, լինելով արևելյան լեզուների գիտակներ, Եվրոպայում 

հիմնականում աշխատում էին իբրև ուսուցիչֈ Թիֆլիսի հայկական 

ճեմարանում նրանց հիացնում է ուսուցման մակարդակը, զարմանում 

են, երբ հայտնաբերում են, որ հայերն աշխատում են Մոնթեսորիի 

մեթոդներով, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում այդ մեթոդները դեռ նոր էին 

կիրառություն գտնումֈ Նրանք զարմանում են, որ ամբողջ աշխարհում 

եկեղեցին միշտ խանգարել է կրթությանն ու գիտությանը, իսկ հայ 

եկեղեցին եղել է այդ գործընթացի մշտական կազմակերպիչըֈ 

Թուրքական անտանելի լծի տակ գոյության պայքար մղող հայերը 

գումարներ էին ստեղծում ու բարերարներ գտնում դրսի հայերի 

շրջանում, իրենց որդիների համար եվրոպական փայլուն կրթության 

հնարավորություններ ապահովումֈ Բաքսթընները, սակայն, չեն 

հասկանում, թե ինչու են ոմանք հային վախկոտ անվանում, երբ հայերի 

մի ամբողջ գյուղի ունեցածն ընդամենը  հինգ-վեց հին որսորդական 

հրացան էր, իսկ ցնցոտիավոր քրդերն անգամ զինված էին 

ժամանակակից ամենաորակյալ ու թանկ գերմանական զենքովֈ 

Բաքսթըններն իրենց հաշվետվությամբ բրիտանական պառլամենտին և 

եվրոպացուն տեղեկացնում են, որ թուրքական կառավարությանը 

չենթարկվող, բայց նրա հովանավորությամբ գործող քրդական զինյալ 

ավազակախմբերը հայկական ջարդերն իրականացնելիս  

վարձատրվում էին հայերի ունեցվածքովֈ Հիշատակելով Անդրանիկի 

քաջերին, Զեյթունի ինքնապաշտպանության մասնակիցներին՝ 

Բաքսթընները գտնում են, որ թուրքերը վախենում են հսկայական 

մտավոր ներուժի տեր հայից, որը տարածաշրջանի միակ 

կառուցողական տարրն է, և, եթե թուրքը հային խելքով հաղթել չի 

կարողանում, ապա նրան հաջողվում է դա անել բիրտ ուժի կիրառմամբֈ 

Համաշխարհային գանձարանը հարստացնող տաղանդավոր հայը, ըստ 
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Բաքսթընների, զենք ունենալու դեպքում ունակ է պաշտպանել ոչ միայն 

իրեն, այլև կարող է ապահովել ողջ տարածաշրջանի խաղաղությունըֈ 

Նա քաջ է և իրադրության մեջ արագ կողմնորոշվողֈ Ըստ Բաքսթընների 

վերլուծական մեկնությունների` հայերի դժբախտության պատճառը 

հարկ է փնտրել նրանց զարգացման բարձր աստիճանի, յուրահատուկ 

օժտվածության և տիրապետողների բարբարոսական մակարդակի միջև 

եղած տարբերության մեջ: Ճամփորդության ավարտին միսիոներները 

ցավով նկատում են, որ ամենաանմխիթար  վիճակում գտնվում են 

Թուրքահայաստանի հայերը, ում պետք է անհապաղ փրկել 

թերզարգացած թուրքից և հայերի ջարդեր կազմակերպող ու վերահսկող 

թուրքական կառավարությունից, որը ոչ միայն ռեֆորմների ունակ չէ, 

այլև մնացել է նույն բարբարոսըֈ Արևմտյան Հայաստանում հայը 

պայքարում էր ապրելու տարրական իրավունքի համարֈ Պետության 

թշնամի հայտարարված այդ նույն պետությանը հավատարիմ հայը 

հալածվում, տեղահանվում ու աքսորվում, կտտանքների էր 

ենթարկվում, սպանվում դաժանաբար, մինչ բարբարոս թուրքը 

տեղահանությունների ու ջարդերի միջոցով տիրանում էր հայերի 

երկրին՝ լուծելով դեմոգրաֆիայի խնդիրը, իսկ հայերի ոսկիները 

կօգնեին  զենք, զինամթերք ձեռք բերել պատերազմին մասնակցելու  

համարֈ Ծանոթանալով հայ ինքնությանն ու հոգեկերտվածքին՝ հանուն 

ընտանիքի, կրոնի, հայրենիքի մեռնող հային, որով, Բաքսթընների 

կարծիքով, հայը տարբերվում էր հանուն ընտանիքի, կրոնի, հայրենիքի 

ապրող անգլիացուց, ունակ էր կազմակերպել ու լուծել ազգի կրթության 

ու մշակույթի խնդիրները՝ բեմադրություններ դնել, հիանալ 

համաշխարհային գրականության ու արվեստի գործերով, իսկ  

ամենածայրահեղ իրավիճակներում բռունցք դառնալով՝ մոռանալ 

ներազգային տարաձայնությունները, լինել երկրին նվիրված  քաջարի 

մարտիկ ու զորավարֈ Հայ կնոջ գեղեցկությունն ու հավատարմությունը, 

ամուսնու զինակիցն ու ընկերը լինելը նույնպես արժանացել էր 

Բաքսթընների գնահատանքինֈ Հային հնարավոր է «քաղաքակրթել» 

բրիտանական աջակցությամբֈ Բաքսթընները որոշում են, որ բարբարոս 

Արևելքի և քաղաքակիրթ Արևմուտքի միջև անդունդի եզրին հայտնված 

հայը պետք է փրկվի եվրոպական հանրության օգնությամբ, որը, 

սակայն, անհասկանալի պատճառներով չէր նկատում թուրքի 

բարբարոսությունները և հապաղում էր օգնություն առաջարկելֈ 

Այն ամենը, ինչ հիացնում էր Բաքսթըններին հայի արժեքների ու 

արժանիքների հետ կապված հարուցում էր Լոուրենս Արաբացու 
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դժգոհությունն ու անթաքույց նախանձը, ում կարծիքով հայը գիտի, թե 
ինչպես նյութական բարիքներ ստեղծի, նա տնտեսող է (have no lack of 
thrift)ֈ Ըստ Արաբացու՝ բրիտանացին ու ամերիկացին նրան կսովորեց-

նեն տքնաջան աշխատել, որ հաջողության հասնի (should teach them to 
work hard to succeed), բայց հայը ոչ մի կերպ չի ցանկանում սևագործ աշ-

խատանք կատարել, նա ցանկանում է կիրառել իր մտավոր ներուժը՝ 

լինել բժիշկ ու իրավաբան, բայց չաշխատել երկրի հանքերում: Կար-

ծես Լոուրենսը հավանության չի արժանացնում հայերի` գիտելիքի 

նկատմամբ սերն ու հակումըֈ Դա Լոուրենսին ստիպում է վախենալ ու 

մտահոգվել․ կրթության և գիտության ձգտող հայը  կձգտի համաշ-

խարհային կառավարման, քանի որ առավել է բոլորից իր տրամաբա-

նությամբ, հոգեբանությամբ և մարմնական կենսունակությամբ (They 

have gone forward logically, psychologically, physiologically)ֈ Անգլերեն 

տարբերակում logically արմատը կրկնվում է երեք անգամ` ոճական 

կրկնության միջոցով շեշտադրելով միտքը: Լոուրենսը հայի փոխարեն 

որոշում է կայացնում. հայերը պետք է աշխատեն Հայաստանի համար, 

և ոչ թե Հայաստանը` հայերի: Որքան էլ արտառոց հնչի, կարծես 

չցանկանալով, նա, այնուամենայնիվ, խոստովանում է, որ քաղաքակր-

թության շրջան ապրած  չափից դուրս խելացի հայերը օտար 

նվաճողին չեն ծառայի սևագործ աշխատանք կատարելով: 

Բաքսթընները նույնպես  նշում են այն մասին, որ ազգային արժանա-

պատվությունը, որն հայ ինքնության բաղադրիչներից է, երբեք թույլ չի 

տվել նրան գլուխ խոնարհել օտարին: Լոուրենսը խոստովանում է, որ 

հայերը քաղաքակրթության առումով ամենաընտրյալն են, ամենա-
զարգացածն ու ամենախելացին (themost intelligent, the most perfectly 
selected, the most highly developed race in the world - from the civilized 
point of view)ֈ Ազգի կատարյալ նկարագիր, սակայն քայլ առ քայլ ի 

հայտ է գալիս Լոուրենսի հայատյացությունն ու դրա խոր արմատա-

վորված պատճառը: Ըստ Լոուրենսի, ի տարբերություն հային փրկել 

ցանկացող Բաքսթընների, Հայկական հարցի միակ հնարավոր լուծու-

մը երդվյալ քրիստոնյա հայերի բնաջնջումն է․ հայի թշնամիները լավ 
չեն կատարում իրենց գործը, հային սպանելու հաճույքը մինչև վերջ 

չեն վայելում. հոգ չեն տանում, որ հայն իսպառ վերանա, ու միշտ թող-
նում են մի կնոջ ու մի տղամարդու, որոնք օրվա տքնաջան աշխա-
տանքից հետո (այսինքն հաստատում է, որ հայը աշխատասեր ու 

բարիքներ ստեղծող է), բազմանում են ու տարածվում աշխարհով մեկ 

(bred and bred and bred, spreading and spreading)ֈ Ոճական կրկնության 
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և բաղաձայնույթի (b, d, s, t, m,l) կիրառության շնորհիվ ստեղծված մե-

ղեդայնության էֆեկտը ի հայտ է բերում Լոուրենսի ընդգծված դժգո-

հությունը, որն ի վերջո հասնում է չափազանցության. հայերը գաղտա-
գողի բազմանալով (secretly breeding)՝ սփռվում են աշխարհով մեկ 
(slyly spreading)՝ խորամանկորեն լռելովֈ Դա ասվում է 1919 թ., երբ հա-

մայն հայությունն ու ողջ առաջադեմ մարդկությունն արդեն Հայոց ցե-

ղասպանության ականատեսն էր դարձել: 

Լոուրենսը կարծես փորձում է թշնամություն սերմանել անվնաս 
հայի նկատմամբ` նրան նսեմացնելով ու ամերիկացի լրագրողին հա-

վաստիացնելով, որ հրեայի և մնացած բոլոր ազգերի լավագույն գծերի 

մարմնավորող, առաջին քրիստոնյա հայ ազգը փորձելու է բոլոր ազգե-

րին շահագործել: Ըստ Լոուրենսի՝ հայը կատարյալ է ու Աստծո սիրե-
լին, հայը երբեք չի ցանկանա Հայաստանի հանքերում աշխատել օ-
տար տերության համար: Նա կազմակերպված ու լուռ բազմանում է և 

կարող է մի գեղեցիկ օր այնքան հզորանալ, որ թույլ չտա օտարին տեր 

ու տնօրեն դառնալ իր երկրի բնական հարստություններին: Հայը 

մտավոր ներուժ ունի, որը նպաստավոր պայմաններում կարող է հա-

յին մեծ ապագա խոստանալ:  Սեփական հողի վրա ամուր կանգնած 

հայն անպարտելի է, նրան պետք է Հայաստանից անջատել: Հայը չպետք 

է Հայաստան ունենա, որովհետև, Լոուրենսի կարծիքով, նա իր երկրի 

հարստությունները ուրիշին կարող է տալ միայն ժամանակավոր օգտա-

գործման, չնայած որ ցանկանում է ապրել ծովափնյա մեծ քաղաքներում, 

վարձով տալով, շահույթ ստանալով, ակցիաների վաճառքից ստացած ե-

կամտով, կապիտալից և ուրիշի ծանր աշխատանքից ստացված գումար-

ներով: Լոուրենսն այդպիսով ամերիկացի Սթեֆֆընսին փորձում է հա-

մոզել, որ անհրաժեշտ է հային ջնջել երկրի երեսից` նախ հեռացնելով իր 

հայրենիքից: Այո՛, Լոուրենսը ճիշտ է ըմբռնել հայի բնույթը՝ հայը չի նսե-

մանա օտար շահագործողի առաջ, դա անհարիր է նրա ազգային 

կերպարին, համակերպվող է, բայց չի հանդուրժի անարդարություն, կա-
րող է չաշխատել, չստեղծել, չկուտակել սոսկ այն պատճառով, որ օտա-
րին չծառայի, իսկ չի վերանում, որովհետև օրհնյալ (blessed) ժողովուրդ է: 

Բնատուր խելքի, արագ կողմնորոշվելու ունակության ու աշխա-
տասիրության շնորհիվ հային հաջողվում է մրցակիցներից  առաջ անց-

նել` հարուցելով վերջիններիս նախանձը: Գուցե տնտեսական նախանձն 
է պատճառը, որ Լոուրենս Արաբացուն ստիպում է հայերին կոչել բարձ-
րագույն աստիճանի անհնարին, անտանելի (And the Armenians are the 
nth degree.)ֈ Հային բնաջնջելու համար ամենահարմարը, ըստ Լոուրենսի, 
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ամերիկացին է, որովհետև ամերիկյան բնիկ հնդկացիներին հաջող 

բնաջնջելու փորձն արդեն ունի, նաև խղճի խայթ երբեք չի զգացել արածի 

համար: Թուրքը շատ անկիրթ է հայերին ցեղասպանելու համար, նրանք 

հայի ստեղծած հարստություններն են միայն ուզում տեր դառնալ, իսկ 

անգլիացին դեռ մեծ գործ ունի անելու Եվրոպայում: Բայց հայ ինքնութ-

յան առանձնահատկություններին քաջածանոթ Լոուրենս Արաբացին 

վստահ չէ, թե արդյոք օրհնյալ և օտարին չխոհարհվող հային կարելի է 

երբևէ բնաջնջել, անգամ եթե հայրենիքի անբարենպաստ պայմանները 

նրան ստիպեն հայրենիքը լքելֈ Ինչևէ, ըստ նրա, կատարյալ հայ ազգը 
ամենակատարյալ կերպով պիտի ոչնչացվիֈ  

Եզրահանգում 

1. Բաքսթընների և Լոուրենս Արաբացու կարծիքները հիմնականում 

համընկնում էին հայի դրական կերպարի առումով, սակայն եթե 

առաջինները կոչ էին անում Եվրոպային փրկել արարող քրիստոնյա 

հային բարբարոս թուրքից, ապա Արաբացին, հային բնութագրելով 

ամենամարդկային հատկանիշներով, գտնում էր, որ հենց այդ 

հատկանիշների համար էլ նրան պետք է բնաջնջելֈ  

2. Ըստ Բաքսթընների՝ հայն ունի խիստ տարբերվող ինքնություն, որը 

թույլ կտա, որ նա «քաղաքակրթվի» Բրիտանիայի օգնությամբֈ 

3. Իմաստասեր, հպարտ, օտարին գլուխ չխոնարհող, քաջ ու ծայրահեղ 

իրավիճակներում բռունցք դարձող հայի կերպարը հարյուր տարվա 

ընթացքում նկատելի փոփոխության չի ենթարկվել, սակայն դժվար է 

ասել, թե այսպիսի բնութագիր ունեցող հայի հոգեկերտվածքի վրա 

ինչպիսի անդրադարձ կունենան համահարթեցման ժամանակակից 

գործընթացներըֈ 

4. Հաշվետվության արժանիքներից մեկն էլ այն է, որ հեղինակների 

կողմից տեքստում կիրառվում են Հայաստան, Թուրքահայաստան, 

Ռուսահայաստան տեղանունները՝  շեշտելով, որ հայն ապրել է իր 

հայրենիքումֈ 
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БАКСТОНОВСКАЯ И ЛОУРЕНСОВСКАЯ ИНТЕРПРИТАЦИИ 

АРМЯНСКОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ (ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД) 

 Гаспарян Н. А. 

 

В статье рассмотрены два взаимоисключающих подхода к 

интерпретации армянской идентичности. Путешествиe по Aрмении и 

тщательное изучение тяжелой жизни армян под турецким игом, их 

истории, идентичности, психологии, менталитета, религии, культуры, 

привели бакстонов к заключению,  что армян следует немедленно спасти 

от турецких варваров, и что талантливая нация армян «может стать 

цивилизованной» с британской помощью. По словам арабского 

исследователя, «идеальная нация армян нуждается в идеальном 

уничтожении» с помощью американцев․  

Ключевые слова: армянская идентичность, цивилизовать,   геноцид,  

демография,   экономическая зависть. 

 

THE ARMENIAN IDENTITY INTERPRETATIONS BY THE BUXTONS AND 

LAWRENCE  

(LINGUO-CULTURAL PERSPECTIVE) 

Gasparyan N. H. 

 

The article discusses two contradictory approaches to the Armenian identity 

interpretation. Travelling to Armenia and realizing a detailed investigation of 

Armenians’ hard life under the Turkish yoke, their history, identity, psychology, 

mentality, religion, culture the Buxtons’ concluded: the talented Armenian nation 

―could become civilized‖ with the British help, and they should immediately be 

rescued from the barbaric Turk. According to T. E. Lawrence ―the perfect‖ nation 

of Christian Armenians needed a ―perfect massacre‖ with American help.  

Keywords: Armenian identity, to civilize, genocide, demography, 

economic envy.  

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Buxton Noel MP and Rev. Harold Buxton Travel And Politics in 

Armenia․ London․ Smith Elder &CO․ 1914. P. 274  



104 

 

2. http://www.unz.org/Pub/Outlook-1931oct14-00203 (Համացանցից 

դուրս է բերվել 01. 09. 2019) 

3. Smith Anthony D. The Sacred Dimension of Nationalism// Millennium. 

2000․Vol. 29, No. 3. P. 796ֈ 

4. Zimmer O. Boundary Mechanisms and Symbolic Resources: Towards a 

Process-Oriented Approach to National Identity// Nations and 

Nationalism. 2003. Vol. 9. No 2. P. 173. 

5. Smith Anthony D. The Sacred Dimension of Nationalism// Millennium. 

1991ֈ Vol. 29. N 3. P. 180-181, 187ֈ  

6. Աբրահամյան Լ. Ազգային ինքնության հաստատման չորս 

հարացույցներըֈ //Ինքնության հարցեր. տարեգիրքֈ 2002ֈ Էջ 43-56ֈ 

7. Abrahamyan L. Armenian Identity In A Changing World// Costa Mesa. 

2006. P. 9, 113. 

8. Գասպարյան Ն., Դարբինյան Ա. Օտարների հաշվետվություն-

հուշագրությունները որպես Հայոց ցեղասպանության 

պատմության ուսումնասիրման արժեքավոր աղբյուրներ // 

Գիտության և կրթության նոր հարթություն. հումանիտար և 

սոցիալական գիտությունների սերիա: 2019. VII (34). Էջ 48-53: 

9. www.seanewdim.com (Համացանցից դուրս է բերվել 23.10. 2019) 

10. Langlois S. Identity Movements. International Encyclopedia of the Social 

& Behavioral Sciences, Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds). Elsevier. 

2001. 

11. Գասպարյան Ն. Հայ ինքնությունը օտարների աչքերով: 

Մենագրություն: Եր.ֈ Լուսակնֈ 2017ֈ 112 էջ: 

12. https://books.google.am/books?isbn=1850438889>,p.107 (Համացանցից 

դուրս է բերվել 23. 04. 2019): 

 
 

 

Տեղեկություններ հեղինակի մասին 

Գասպարյան Ն. Հ. – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  
Երևանի պետական համալսարան 
Էլ.փոստ՝  gasparyannaira59@gmail.com   

 
   

 Տրվել է խմբագրություն 14.04.2020 

http://www.unz.org/Pub/Outlook-1931oct14-00203
http://www.seanewdim.com/
https://books.google.am/books?isbn=1850438889%3e,p.107
mailto:gasparyannaira59@gmail.com


105 

 

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 343                                                                                                                         ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

 

ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆԱԽԿԻՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ  

ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՁԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԴՐԱ ՏԱՐՐԵՐԸ 

Զիլֆիմյան Դ. Հ. 

 

Կրիմինալոգիայում «հանցավոր անձը» որպես հետազոտության 

օբյեկտ դիտարկվում է համընդհանուր առումով: «Հանցավոր անձի» 

տեսության մեջ ավանդաբար քննարկվող տեսական հիմնահարցերից է 

այդ անձին բնութագրող հատկանիշների համակցությունը, որոնք 

կազմում նրա հանցավոր կերպարի տարրերը, 

առանձնահատկությունները և բնութագրերը:  

Բանալի բառեր. «հանցավոր անձ» հասկացություն, 

կրիմինալոգիական բնութագիր, իրավապահ մարմինների նախկին 

աշխատակից դատապարտյալ հանցավոր անձի բնութագրի տարրերի 

համակցություն, հանցավոր անձի հատկանիշներ, հանցավոր 

շարժառիթներ:  

 

Գրականության վերլուծություն: Կրիմինալոգիայում 

ավանդականորեն հատուկ տեղ է գրավում «հանցավոր անձի» 

տեսությունը: Այդ տեսությունը սերտորեն առնչվում է մեր 

հետաքրքրության առարկա հանդիսացող իրավապահ մարմինների 

նախկին աշխատակից հանցավոր անձանց հետ:  

Գրականության մեջ նշված տեսության վերաբերյալ բազմաթիվ 

տեսաբանների կողմից առանձնացվում է հանցավոր անձին բնութագրող 

մի շարք հատկանիշներ, ուստի այդ նկատառումներից ելնելով՝ 

կներկայացնենք առանձին տեսաբանների մոտեցումներ այդ հարցում, 

այնուհետև լրացման կամ բացառման մեթոդներով կփորձենք կառուցել 

այդ հատկանիշների հիմնական խմբերը և դրանցից ամեն մեկի 

շրջանակում ընդգրկված հատկանիշները:  

Նպատակը: Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից 

հանցավոր անձանց բնութագիրը իր քրեական, կրիմինալոգիական և 

2 0 2 0   № 1  
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քրեակատարողական կողմերով ամբողջական ու համալիր վեր հանելու 

նպատակով այդ խմբի հանցավոր անձանց խնդիրը կդիտարկենք 

«հանցավոր անձի» ընդհանուր ուսմունքի համատեքստում: 

Արդիականությունը: Այս ուղղությամբ հետազոտություն 

իրականացնելու արդիականությունը և անհրաժեշտությունը 

պայմանավորված է երկու հիմնական գործոնով. 

ա) «հանցավոր անձի» ուսմունքում անձի կառուցվածքային 

տարրերի շրջանակի հարցը վիճելի է: Տարբեր հեղինակներ 

առանձնացնում են անձին բնութագրող հատկանիշների զանազան 

խմբեր, իսկ միևնույն խմբում երբեմն նաև իրենց շրջանակով տարբերվող 

հատկանիշներ և որակներ, 

բ) «հանցավոր անձի» կառուցվածքը հետազոտելիս անհրաժեշտ է, 

մեր կարծիքով, համաձայնել մի շարք քրեագետների այն մոտեցման 

հետ, որ ցանկացած անձի ուսումնասիրության գործում ելակետային 

պետք է համարել նրա՝ որպես ամբողջական կազմավորման 

բովանդակությունը, որպես անհատի և սոցիալական միջավայրի (այն 

միջավայրի, որում ապրում և դաստիարակվում է մարդը, և որում նա 

դրսևորում է իրեն) փոխկապակցվածությունը, վերջինս արտացոլող 

բոլոր որակների ու հատկությունների միասնությունը: Այդ դեպքում 

անհատի առանձին վերցրած ոչ մի որակ չի որոշում և չի կարող որոշել 

վարքագծի, մասնավորապես՝ հանցավոր վարքագծի 

բովանդակությունը: 

Կրիմինալոգիայում «հանցավոր անձը» որպես հետազոտության 

օբյեկտ դիտարկվում է համընդհանուր առումով, այսինքն՝ որպես 

ընդհանրապես հանցագործության սուբյեկտ, և հատուկ առումով՝ ըստ 

հանցագործությունների տեսակների կամ հանցավոր անձանց խմբերի 

(օրինակ` զինվորականներ, անչափահասներ և այլն): Իհարկե, մեր 

հետազոտական խնդիրը չէ բազմակողմանի դիտարկել և ամփոփել 

կրիմինալոգիայում «հանցավոր անձի» տեսության բոլոր 

հիմնահարցերը, հատկապես, որ դրանք տեսության մեջ դեռևս 

խորհրդային շրջանից բավական խորը և լայնորեն ուսումնասիրված են 

[1,10,11]: Այդ ուսմունքի մեջ մեզ հետաքրքրում է «հանցավոր անձ» 

հասկացության բնորոշումը և նրա անհատական բնութագրիչ տարրերը: 

Այսինքն՝ ընդհանուր տեսությանը մենք անդրադառնալու ենք այն մասով 

միայն, որը վերաբերում է «հանցավոր անձ» հասկացությանը: Այդ 

գիտական հասկացությունը հիմք պետք է հանդիսանա իրավապահ 
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մարմինների նախկին աշխատակից հանցավոր անձի հասկացության 

բացահայտման  համար: 

«Հանցավոր անձի» տեսության մեջ ավանդաբար քննարկվող 

տեսական հիմնահարցերից է այդ անձին բնութագրող հատկանիշների 

համակցությունը, որ կազմում է նրա հանցավոր կերպարի տարրերը, 

առանձնահատկությունները և բնութագրերը: Այս հարցը, սակայն, 

կդիտարկենք ոչ թե հանցավոր անձի ընդհանուր ուսմունքի 

շրջանակում, այլ առանձին խմբերի հանցավոր անձանց 

հետազոտությանը նվիրված ուսումնասիրությունների համատեքստում: 

Տեսական հետազոտությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից հանցավոր անձանց 

խմբին նվիրված ընդհանուր հետազոտություններ չկան, սակայն 

իրավապահ առանձին ոլորտների հանցավոր աշխատակիցների 

(ծառայողների) անձի կրիմինալոգիական, քրեաիրավական և 

քրեակատարողական հատկանիշների հետազոտություններ կատարվել 

են [2,8,12]: 

Հետևաբար մենք կփորձենք այդ հետազոտություններում 

առաջադրված իրավապահ առանձին ոլորտների (քննիչներ, 

պետավտոտեսուչներ, ոստիկանության աշխատողներ և այլն) 

հանցավոր անձանց նկարագրի տարրերը համադրելով՝ ստանալ 

իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալ 

հանցավոր անձի բնութագրի առավել ամբողջական ու լրիվ տարրերի 

համակցությունը: Այդ տարրերի ամբողջությունը մեզ հետաքրքրում է 

նախ՝ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից հանցավոր անձի 

նկարագիրը կառուցելու համար, իսկ այնուհետև՝ այդ տարրերին 

համապատասխան տվյալ խմբի մեջ ազատազրկման դատապարտված 

իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից անձանց հետազոտման 

մեթոդիկայի կառուցման համար: Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել 

կրիմինալոգիական հայտնի տեսությունը, որ հանցավոր անհատի, նրա 

անձի ու հատկանիշների բնութագիրը թույլ է տալիս որոշել հանցավոր 

արարքի բնույթը և հասարակական վտանգավորության աստիճանը, վեր 

հանել կոնկրետ հանցագործության և ընդհանրապես հանցավորության 

պատճառները, մշակել գիտականորեն հիմնավորված կանխատեսում և 

հանցագործությունների կանխման համալիր միջոցներ: 

«Հանցավորի անձը» կրիմինալոգիայի ամենաբարդ և 

բազմազանությամբ աչքի ընկնող հասկացություններից է [3,13]: 
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«Հանցավոր անձի» տեսության տարրերից է այդ անձի բնութագրի 

կառուցվածքը կամ անձի բնութագրական հատկանիշների 

համակցությունը: Այս տեսական հարցն ունի մեծ գործնական 

նշանակություն, քանի որ հանցավոր անձի վերլուծությունը ենթադրում 

է անհրաժեշտ և բավարար կրիմինալոգիական տեղեկատվություն 

հանցագործություն կատարած անձի որակների ու հատկանիշների 

մասին [4]: Այդ որակներն ու հատկանիշները ելակետային 

նշանակություն ունեն «հանցավոր անձի» ուսմունքում, որովհետև դրանց 

վերաբերյալ տեղեկատվության միջոցով հնարավոր է դառնում 

հասկանալ հանցավոր անձի, այսպես կոչված, դերը հանցավորության 

մեջ, մշակել  հանցագործությունների ճիշտ և բավարար կանխարգելիչ 

միջոցառումներ: Հետևաբար անհրաժեշտ ենք համարում հատուկ կանգ 

առնել հանցավոր անձի կառուցվածքի կամ հանցավոր անձի 

բնութագրերիչ տարրերի, անձին բնութագրող (հատկանիշների ու 

որակների շրջանակի) հիմնահարցի հետազոտության վրա: Այս 

ուղղությամբ հետազոտություն իրականացնելու արդիականությունը և 

անհրաժեշտությունը պայմանավորված է երկու հիմնական գործոնով. 

ա) «հանցավոր անձի» ուսմունքում անձի կառուցվածքային 

տարրերի շրջանակի հարցը վիճելի է: Տարբեր հեղինակներ 

առանձնացնում են անձին բնութագրող հատկանիշների զանազան 

խմբեր, իսկ միևնույն խմբում երբեմն նաև իրենց շրջանակով տարբերվող 

հատկանիշներ և որակներ, 

բ) «հանցավոր անձի» կառուցվածքը հետազոտելիս անհրաժեշտ է, 

մեր կարծիքով, համաձայնել մի շարք քրեագետների այն մոտեցմանը, որ 

«ցանկացած անձի ուսումնասիրության գործում ելակետային պետք է 

համարել նրա՝ որպես ամբողջական կազմավորման բովանդակությունը, 

որպես անհատի և սոցիալական միջավայրի (այն միջավայրի, որում 

ապրում և դաստիարակվում է մարդը, և որում նա դրսևորում է իրեն) 

փոխկապակցվածությունը, վերջինս արտացոլող բոլոր որակների ու 

հատկությունների միասնությունը: Այդ դեպքում անհատի առանձին 

վերցրած ոչ մի որակ չի որոշում և չի կարող որոշել վարքագծի, 

մասնավորապես՝ հանցավոր վարքագծի բովանդակությունը» [4]:  

Այսպիսով, հանցավոր անձի հատկանիշների շրջանակի տեսական 

բազմազանությունը նկատի ունենալով՝ փորձենք ներկայացնել 

առանձին տեսաբանների մոտեցումներն այդ հարցում, այնուհետև 

լրացման կամ բացառման մեթոդներով կառուցել այդ հատկանիշների 

հիմնական խմբերը և դրանցից ամեն մեկի շրջանակում ընդգրկված 
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հատկանիշները: Մոտեցումներից մեկի համաձայն՝ հանցագործի անձի 

կրիմինալոգիական բնութագիրը ներառում է երեք հիմնական 

բաղադրատարրերի բացահայտում և ուսումնասիրություն. 

ա) սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշներ (սեռատարիքային 

առանձնահատկությունները, սոցիալական ծագումը և դրությունը, 

ընտանեկան և պաշտոնեական դրությունը, ազգային և մասնագիտական 

պատկանելությունը, նյութական ապահովվածության մակարդակը), 

բ) բարոյահոգեբանական հատկանիշները (արժեքային 

դիրքորոշումները և կողմնորոշումները, սոցիալական դիրքերը և 

ակնկալիքները, բնավորությունը և խառնվածքը, բարոյական և 

իրավական գիտակցության մակարդակը, պահանջմունքները, շահերը, 

հայացքները, համոզմունքները և սովորությունները, որոնք ընկած են 

հանցավոր վարքագծի շարժառիթների հիմքում), 

գ) քրեաիրավական բնութագիրը (հանցավոր գործունեության 

ուղղվածության, բովանդակության ու շարժառիթների, միանձնյա կամ 

խմբային բնույթի, դրա շարունակականության ու ինտենսիվության 

վերաբերյալ տվյալները) [4]: 

Պրոֆեսորներ Ա. Ռ. Ռատինովը և Գ. Խ. Եֆրեմովը հանցագործ 

անձի հատկանիշները ամփոփում են երեք խումբ բաղադրատարրերում.  

ա) սոցիալական կարգավիճակը (սեռը, տարիքը, ընտանեկան 

դրությունը, կրթական մակարդակը և այլն), 

բ)    սոցիալական գործառույթները, որոնք արտահայտվում են անհատի 

գործունեության հիմնական ոլորտներում իրական դրսևորումների 

ցուցանիշների միջոցով (մասնագիտական-աշխատանքային, 

սոցիալական-մշակութաբանական, սոցիալ-կենցաղային), 

գ)    բարոյահոգեբանական դիրքորոշումները, որոնք արտահայտում են 

մարդու վերաբերմունքն իր գործունեության հիմնական 

տեսակներին (վերաբերմունքն օրենքի, աշխատանքի, ընտանիքի, 

մշակութային արժեքների և այլնի նկատմամբ) [5]: 

Պրոֆ. Ա. Բ. Սախարովն առանձնացնում է հանցավոր անձի 

քրեագիտական բնութագրի հետևյալ տարրերը՝  

ա) սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշները,  

բ) քրեաիրավական բնութագրերը,  

գ) հոգեֆիզիկական առանձահատկությունները,  

դ) հոգեբանական առանձահատկությունները [6]: 

Քրեագետներ Կ. Ա. Պրոխորովը և Ե. Ա. Բրայացևան, դիտարկելով 

պրոֆ. Ա. Բ. Սախարովի առաջարկած հանցավոր անձի հատկանիշների 
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այս խմբերը, համաձայնվում են նրա դասակարգման և առաջարկած 

հատկանիշների շրջանակին, սակայն անհրաժեշտ են համարում դրանք 

լրացնել յուրահատուկ բնութագրերով [7, 8]: Կ. Ա. Պրոխորովն 

առաջարկում է պրոֆ. Ա. Բ. Սախարովի հանցավոր անձի 

հատկանիշների բովանդակությունը լրացնել քրեակատարողական, 

շարժառիթային և հարբած վիճակում հանցագործություն կատարելու 

բնութագրերով: Ե. Ա. Բրայցևան դրանցից բացի առաջարկում է 

հատկանիշների շրջանակում ներառել հոգեկան առողջության վիճակը, 

ինչպես նաև ոչ միայն հարբած վիճակում, այլև թմրանյութեր 

օգտագործած վիճակում հանցագործության կատարումը [8]: 

Կ. Ա. Պրոխորովի և Ե. Ա. Բրայցևայի մոտեցումներն առանձնանում 

են նրանով, որ առաջարկում են հանցավոր անձի հատկանիշների 

շարքում ավելացնել այդ անձի քրեակատարողական բնութագրերը: Այս 

մոտեցումը կարելի է համարել ընդունելի, որովհետև այն ամբողջացնում 

է հանցավոր անձի հատկանիշները, որոնցում ներառվում են ոչ միայն 

մինչև հանցագործությունը նրան բնութագրական, այսպես կոչված, 

հետադարձ հատկանիշների ամբողջությունը, այլև դատապարտվելու 

պահից հետո բնութագրական հատկանիշները, հատկապես 

վերաբերմունքը պատժին և դրա կատարման գործընթացին: Հանցավոր 

անձի բնութագրերի շարքում քրեակատարողական հատկանիշներ են 

ներառում նաև Վ. Ա. Ֆեսունովը [9] և մի շարք այլ տեսաբաններ: Վ. Ա. 

Ֆեսունովը հատուկ քննարկման առարկա չի դարձնում իրավապահ 

մարմինների նախկին աշխատակիցների որպես հանցավոր անձանց 

հատկանիշների դասակարգման խմբերի և յուրաքանչյուր խմբում 

դրանց շրջանակի հարցը, այլ միանգամից ներկայացնում է այդ 

հանցավոր անձանց հետազոտության սոցիալ-ժողովրդագրական 

ցուցանիշները, քրեաիրավական, քրեակատարողական հատկանիշները, 

հատուկ կրիմինալոգիական և հոգեբանական առանձնահատ-

կությունները: 

Հարբած (կամ թմրանյութ օգտագործած) վիճակում 

հանցագործություն կատարելը որպես հանցավոր անձի բնութագրի 

տարր համարելու առաջարկության մասին կարելի է ասել, որ այն ունի 

ռացիոնալ իմաստ, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ այդ հատկանիշը 

չենք կարող ընդգրկել բոլոր հանցագործությունների և բոլոր վայրերում 

կամ ազգային-ժողովրդագրական միջավայրում կատարված 

հանցագործությունների և դրանք կատարած անձնաց բնութագրերի 

շարքում, որովհետև այն տարբերակված դրսևորումներ ունի ըստ 
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հանցագործության սուբյեկտների, հանցագործությունների տեսակների, 

ժողովրդագրական առանձնահատկությունների: 

Այսպիսով, փորձենք թվարկման միջոցով ամփոփել տարբեր 

գիտնականների կողմից առաջարկվող հանցավոր անձի (ներառյալ 

իրավապահ մաիմինների նախկին աշխատակից անձանց) 

կառուցվածքում առաջադրվող հատկանիշների խմբերը՝ սոցիալ-

ժողովրդագրական (հանցավոր անձի այս խմբի հատկանիշներն Ա. Ռ. 

Ռատինովը և Գ. Խ. Եֆրեմովն անվանում են սոցիալական 

կարգավիճակ) [5], բարոյահոգեբանական (Ա. Բ. Սախարովն այս 

հատկանիշը վերաձևակերպում է որպես «հոգեֆիզիկական և 

հոգեբանական առանձնահատկություններ» հատկանիշների խումբ) [6], 

քրեաիրավական, սոցիալական գործառույթներ, քրեակատարողական, 

շարժառիթային, հարբած կամ թմրանյութ օգտագործած վիճակում 

հանցագործություն կատարելը:  

Վերջին հատկանիշը մենք արդեն բացառեցինք ՀՀ-ում իրավապահ 

մաիմինների նախկին աշխատակից հանցավոր անձանց բնութագրերի 

շարքից: Թվարկված հատկանիշների մեջ առանձնահատուկ  տեղ են 

զբաղեցնում սոցիալական գործառույթները և հանցագործության 

շարժառիթները՝ որպես հանցավոր անձի կառուցվածքի 

բաղադրատարրեր: «Սոցիալական գործառույթները» ՝ որպես հանցավոր 

անձի կառուցվածքային տարր, առաջարկում են Ա. Ռ. Ռատինովը և      

Գ. Խ. Եֆրեմովը՝ դրա տակ ընդգրկելով մասնագիտական, 

աշխատանքային, սոցիալ-մշակութաբանական և սոցիալ-կենցաղային 

որակները [5]: 

Ուսումնասիրության արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ այս 

խմբի՝ որպես հանցավոր անձի կառուցվածքային տարրի, և դրա 

հատկանիշների մի մասը մյուս գիտնականների մոտ ներառված է 

սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշների խմբում, օրինակ՝ 

մասնագիտությունը, աշխատանքը, կրթությունը և այլն: Ուրեմն, 

կարծում ենք, որ կարիք չկա այս հատկանիշներն առանձնացնել հատուկ 

խմբում: Մյուս կողմից՝ սույն հետազոտությունը վերաբերում է 

իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից հանցավոր անձի 

կառուցվածքային տարրերին, որոնց միավորում է մեկ սոցիալական 

գործառույթ. նրանք բոլորն էլ նախկինում կամ էլ հանցագործության 

կատարման պահին ունեցել են մեկ միավորող հատկանիշ, կատարել են 

աշխատանք իրավապահ մարմիններից որևէ մեկում: Այսպիսով, 

աշխատանքային-մասնագիտական չափանիշով այս անձանց միջև չկա 
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էական սկզբունքային տարբերություն, ինչպես կարող է լինել, օրինակ, 

դիտավորյալ սպանություն կատարած հանցավոր անձանց համախմբի 

մեջ:  

Ինչ վերաբերում է հանցավոր շարժառիթներին, որը որպես 

հանցավոր անձի բնութագրի կառուցվածքային մաս առաջարկում է       

Կ. Ա. Պրոխորովը [7], ապա մեր կարծիքով, եթե հանցավոր անձի 

կառուցվածքային բնութագրերի շարքում հատուկ առանձնացվում են 

քրեաիրավական հատկանիշները, ապա ենթադրվում է, որ  

հանցագործության շարժառիթներն արդեն իսկ ներառվում են այս 

խմբում, իսկ որոշ դեպքերում քրեական օրենքը դրանք արժևորում կամ 

հանցագործության, կամ հանցակազմի հատկանիշ է համարում: 

Հետևաբար կարիք չկա այդ մեկ հատկանիշն առանձնացնել կամ 

դիտարկել հանցավոր անձի կառուցվածքի առանձին տարր: 

Այսպիսով, ամփոփելով կարող ենք իրավապահ մարմինների 

նախկին աշխատակից դատապարտյալների հանցավոր անձի 

նկարագրի կամ կառուցվածքի տարրեր համարել՝  

ա) սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշները,  

բ) բարոյահոգեբանական հատկանիշները,  

գ) քրեաիրավական հատկանիշները,  

դ) քրեակատարողական հատկանիշները:  

Եզրահանգում: Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից 

հանցավոր անձի հատկանիշների համախումբն են կազմում՝  

ա) սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշները,  

բ) բարոյահոգեբանական հատկանիշները,  

գ) քրեաիրավական հատկանիշները,  

դ) քրեակատարողական հատկանիշները:  

Այս համախումբը կառուցելիս մենք օգտագործեցինք առանձին 

գիտնականների՝ հանցավոր անձի կառուցվածքի տարրերի վերաբերյալ 

առաջարկած դրույթները, որոնք մշակվել էին դասակարգման որոշակի, 

գրեթե համընկնող չափանիշների հիման վրա: Այդ դասակարգումները 

տեղայնացնելով Հայաստանի ժողովրդագրական առանձնահատ-

կությունների և իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից 

հանցավոր անձի յուրահատկությունների հետ՝ հնարավորություն 

ընձեռվեց կառուցել այդ խմբի հանցավոր անձանց կառուցվածքի ամփոփ 

և միջինացված նկարագիրը: Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ 

կրիմինալոգիական գրականության մեջ կան նաև հանցավոր անձի 

կառուցվածքային տարրերի դասակարգման այլ հայեցակարգային 



113 

 

չափանիշներ, որոնք էականորեն տարբերվում են վերը բերված 

տեսաբանների մոտեցումներից: 
  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Зилфимян Д. А. 

 

В криминологии «преступная личность» в качестве объекта 

исследований рассматривается во всеобщем смысле. Одним из 

теоретических базовых вопросов, традиционно рассматриваемых в теории 

«преступной личности», является совокупность признаков, 

характеризующих эту личность, в составе которых- элементы, 

особенности и характеристики ее преступного образа.  

Ключевые слова: понятие «преступная личность», 

криминологическая характеристика, совокупность элементов 

характеристики преступной личности осужденного к лишению свободы 

бывшего сотрудника правоохранительных органов, признаки преступной 

личности, преступные мотивы.  

 

DESCRIPTION OF A PERSON OF THE FORMER EMPLOYEE CONVICTED 

OF LAW-ENFORCEMENT AUTHORITIES  

AND ITS ELEMENTS  

Zilfimyan D. H. 

 

''Offender'' as an object of examination in criminology is regarded in 

general terms. One of the theoretical issues traditionally examined in theory 

on ''offender'' is the combination of the descriptive features of this person, 

which make the elements, peculiarities and description of his/her criminal 

image.  

Keywords: concept ''offender'', criminological description, the 

combination of the descriptive features of an offender as a former employee 

convicted of law-enforcement authorities, features of ''offender'', criminal 

motives.             
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ՀՏԴ 172                                                                                                   ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՊԱԳԱ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԻՋՍԵՐՆԴԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Սիմոնյան Հ. Ս. 

 

Հոդվածում քննարկվում է ներկայիս սերունդների՝ ապագա 

սերունդների հանդեպ պատասխանատվություն ստանձնելու 

հիմնախնդիրը, որը առավել կարևոր շեշտադրում է ստանում 

միջսերնդային արդարության հղացքի քննարկման շրջանակներումֈ 

Աշխատանքում անդրադարձ է կատարվում այն դրդապատճառներին, 

որոնք հարմար հող են նախապատրաստում ապագայի մարդկանց 

բարօրության մասին հոգալու համարֈ Հոդվածում ներկայացվում են 

նորագույն շրջանի որոշ մտածողների հայացքները, ինչպես նաև 

ապագա սերունդների հանդեպ պատասխանատվության 

լավատեսական ու հոռետեսական հարացույցների բնութագիրըֈ 

Բանալի բառեր. միջսերնդային արդարություն, 

պատասխանատվություն, ապագա սերունդներ, լավատեսական 

հարացույց, հոռետեսական հարացույցֈ 

 

Տեխնոլոգիական հսկայական առաջընթացի, օրեցօր աճող 

բնապահպանական խնդիրների այս դարաշրջանում ավելի հաճախ է 

խոսվում միջսերնդային արդարության մասինֈ Քննարկումներն ավելի 

են թեժանում, երբ արծարծվում է ապագա սերունդների հանդեպ 

պատասխանատվություն ստանձնելու խնդիրըֈ Վերջինս, պարզ է, 

միտված է մի նպատակի, այն է՝ ստեղծել նպաստավոր պայմաններ 

ապագա սերունդների բարօրության համարֈ Աշխատանքի նպատակն է 

վերհանել այն անկյունաքարերը, որոնք ապագա սերունդների հանդեպ 

պատասխանատվության հիմնահարցի՝ որպես սոցիալ-

փիլիսոփայական թեմայի քննարկման, ինչպես նաև հայեցակարգային 

տարբեր մոտեցումների վերլուծության խթան են հանդիսանումֈ 

2 0 2 0   № 1  
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Միջսերնդային հարաբերությունների մասին մտայնություններում 

բավականին ուշագրավ է մեր՝ ապագա սերունդների հանդեպ 

պատասխանատվություն ունենալու հիմնախնդիրըֈ Ներկայիս 

պայմաններում ապագա սերունդների հանդեպ 

պատասխանատվությունը, որը նախկինում քիչ թե շատ դիտվում էր 

որպես ավանդական «պատասխանատվություն» տերմինի բաղկացուցիչ 

մաս, վերջին տասնամյակներում, կարելի է ասել,  նորովի 

իմաստավորվեցֈ Բանն այն է, որ ապագա սերունդների հանդեպ 

պատասխանատվություն կամ որևէ պարտավորություն ունենալու 

հարցը հետզհետե տարանջատվեց պատասխանատվության վերաբերյալ 

համընդհանուր քննարկումներից՝ դառնալով հանրային քննարկման 

առանձին թեմա և ստանալով անհամեմատ ավելի մեծ ուշադրություն, 

քան նախկինումֈ  

Նախորդ դարից սկսած՝ մարդկությունը ավելի տեղյակ է դարձել 

շրջակա միջավայրի անընդհատ աճող խնդիրներին, որոնք մասամբ 

առաջացել են տնտեսական և տեխնոլոգիական զարգացման 

արդյունքումֈ Նախանշվում է նաև, որ այս կործանարար գործընթացը 

արագանում է, ու հետագայում խնդիրները նույնիսկ ավելի ծանր կլինենֈ 

Այս համատեքստում առացքային մտահոգությունն այն է, թե արդյոք 

բացասական հետևանքներ առաջացնելու մեր կարողությունը ինչ-որ 

կերպ պարտավորեցնո՞ւմ է մեզ փոխել մեր իսկ գործողություններըֈ 

Ավելորդ է նշել, օրինակ, որ ներկայիս որոշ գործողություններ կարող են 

վնասել մեզնից հարյուր տարի հետո ապրող սերունդներինֈ Հարց է 

առաջանում՝ արդյոք դա բավարա՞ր պատճառ է, որ մենք, վերանայելով 

մեր գործողությունները, գործենք այլ կերպֈ Նմանատիպ 

հարցադրումները տանում են ապագա սերունդների հանդեպ 

պատասխանատվության վիճահարույց հարցին, ինչպես նաև նրան, թե 

ինչպես կարող է այդ պատասխանատվությունն ազդել ներկայիս 

մարդկանց գործողություններինֈ Մենք երբեք չենք հանդիպի ապագա 

սերունդներին, սակայն նրանք պատկերացում կկազմեն մեր մասին՝ 

դատելով այն աշխարհից, որը մենք թողնում ենք նրանց [4]: Թեման 

ուսումնասիրողների մեկ այլ խումբ, որին կոչում են պատմության 

լավատեսներ,  պնդում է, որ կարիք չկա վերանայելու կամ փոխելու մեր 

գործողությունները, քանի որ մարդկության պատմության մեջ կան որոշ 

համընդհանուր միտումներ, որոնք ի վերջո կհանգեցնեն ապագա 

սերունդների մեծագույն օգուտինֈ Այս լավատեսությունը, բնականաբար, 

ավելորդ է դարձնում ապագա սերունդների հանդեպ 
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պատասխանատվության մասին խոսելըֈ Առանձնացվում են չորս 

հիմնական փաստարկներ, որոնք բերվում են հօգուտ վերոնշյալ 

լավատեսության: 

-Տեխնոլոգիական առաջընթաց. ըստ շատ մտածողների՝ սրանից 

բխում է այն ողջամիտ ենթադրությունը, որ մարդիկ, բավականաչափ 

ճարպիկ լինելով, շրջակա միջավայրի խնդիրների մեծ մասը ի վիճակի 

կլինեն լուծել տեխնոլոգիայի օգնությամբ: 

- Փոխարինում կամ փոխհատուցում. յուրաքանչյուր բնական 

ռեսուրս կարող է փոխարինվել կա՛մ այլ բնական ռեսուրսներով, կա՛մ 

մարդաստեղծ ռեսուրսներով: 

-Սակավությունը կփոխի դրդապատճառները. տնտեսական այս 

պնդումն ասում է, որ ռեսուրսների սակավությունը տնտեսապես 

պարարտ հող կդառնա նոր գործիքակազմ ստեղծելու կամ էլ ներկայի 

վարքաձևը փոխելու համար, այսինքն՝ վարքի մի ձևը ավելի ձեռնտու 

կդառնա, քան մյուս տեսակներըֈ 

-Հարստության կուտակում. անառարկելի փաստ է այն, որ 

կապիտալ ռեսուրսների միջսերնդային փոխանցումները եկող 

սերունդներին ավելի հարուստ են դարձրել, քան նախորդներն էին (ի 

դեպ, կուտակվող ռեսուրսների շարքում նշվում է նաև մարդկային 

գիտելիքը)ֈ Կուտակման շնորհիվ ապագա սերունդները կկարողանան 

հաղթահարել բնապահպանական ծախսերը, ինչպես նաև էական 

տեխնիկական ներդրումների անհրաժեշտությունըֈ  

Վերոնշյալ չորս փաստարկները ենթադրում են, որ ապագա 

սերունդները հարուստ ու բարվոք վիճակում կլինեն, քան մենք, կամ 

առնվազն կլինեն նույն վիճակում, որում մենք ենք, սակայն ոչ երբեք 

ավելի վատթար վիճակումֈ [4] Այս փաստարկների գոյությունը բնավ չի 

նշանակում, որ չպետք է խոսենք ապագա սերունդների հանդեպ 

պատասխանատվությունիցֈ Ավելին, պետք է դիտարկենք նաև այն 

հակափաստարկները, որոնք ջանում են ամրապնդել մեր՝ հաջորդ 

սերունդների հանդեպ պատասխանատվություն կրելու հրամայականըֈ 

Պատմության ընթացքում մարդկությունը մշտապես մշակել է նոր 

գործիքներ, իսկ արդյունաբերության զարգացումը հնարավորություն է 

տվել առավել արդյունավետ եղանակով գործիքներ հորինել, արտադրել 

և օգտագործել: Սա մարդու ներկա վիճակի անօտարելի փաստ է: 

Այդուհանդերձ, պատմական միտումները կարող են չշարունակվել 

դեպի ապագան, ուստի կարող են սահմանափակումներ լինել, թե 

ինչպիսի գործիքներ կարող են հորինվել, և թե ինչպիսի ազդեցություն 
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դրանք կունենանֈ Տեխնոլոգիան կարող է ունենալ 

սահամանափակումներ. այն չի կարող հավերժ լուծել մարդկության 

խնդիրներըֈ Ապագայում հնարավոր են անդառնալի անկումներ, 

քայքայումներֈ Տեխնոլոգիական առաջխաղացումը կարող է 

օգտագործվել՝ նվազագույնի հասցնելու այն ազդեցությունները, որոնք 

բնական ուժերն ունեն մարդկության վրա, սակայն չի կարող 

ամբողջապես կանխագուշակել ու վերահսկել այդ ուժերի 

գործողություններըֈ  

Փոխարինումը ենթադրում է, որ եթե բնական ռեսուրսը կարող է 

տնտեսապես արդյունավետ կերպով փոխարինվել արհեստական 

ռեսուրսով, որը նման է կամ ավելի լավ է բոլոր համապատասխան 

առումներով, ապա այդ ռեսուրսը կարող է արդյունավետ փոխարինվել: 

Հարցն այստեղ այն է, թե որքան հաճախ է դա տեղի ունենում 

գործնականումֈ Երբեմն անհրաժեշտ է փոխարինել բնական ռեսուրսը 

մի քանի բնական կամ տեխնածին ռեսուրսներով: Այդ դեպքում ճիշտ չէ 

ասել, որ ռեսուրսն ամբողջությամբ փոխարինված էֈ 

Պետք է նշել, որ դրդապատճառների, միտումների փոփոխության 

համար ժամանակ է անհրաժեշտ, իսկ բացասական միտումները կարող 

են շարունակվել երկար ժամանակ, մինչև քայլեր ձեռնարկվեն այն 

փոխելու համարֈ Արդյունքում բացասական միտումը կարող է լինել 

անդառնալիֈ 

Ինչ վերաբերում է հարստության կուտակմանը, ապա, անշուշտ, 

ճիշտ է, որ նախորդ սերունդների ներդրումներն ու խնայողությունները 

մեզանից շատերին ավելի ապահով են դարձրելֈ  Հարցն այն է, թե արդյոք 

պատմական այս միտումը ապագա սերունդներն ավելի ապահով 

կդարձնի՞ֈ Պատասխանը կապված է ծախսերի ավելացման 

հնարավորությանըֈ Եթե որոշ ծախսեր, ինչպիսիք են 

բնապահպանական ծախսերը, ավելի մեծ լինեն, քան ապագա 

սերունդների հարստությունը, ապա սերունդների՝ ավելի լավ 

պայմաններում ապրելու մասին խոսելն անգամ ավելորդ էֈ 

Ամերիկացի մտածող Հանս Ջոնասն իր «Պատասխանատվության 

հրամայականը» աշխատության մեջ, հանգամանորեն անդրադառնալով 

սերունդների միջև պատասխանատվությանը, նշում է, որ ժամանակի 

ընթացքում ներկա սերունդները պետք է ավելի ու ավելի հակված լինեն 

ապագա սերունդների հանդեպ պատասխանատվություն ստանձնելունֈ 

Նման դիրքորոշումը հեղինակը բացատրում է պայմանավորող մի քանի 

գործոններով. դրանցից մեկը ժամանակակից տեխնոլոգիաների՝ 
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մարդկանց և բնության ճակատագրին ներազդելու բարձրացած ներուժն 

էֈ Այն, ինչ ժամանակին թողնվում էր ճակատագրին, հիմա արդեն 

մտնում է մարդկային վերահսկողության ոլորտֈ Մյուս գործոնը 

մարդկանց հնարավորությունների սպեկտորի ընդլայնումն է, 

մասնավորապես՝ վտանգների ու ռիսկերի վաղ հայտնաբերման հետ 

կապված [3]ֈ Ըստ Ջոնասի՝ վերոնշյալ միտումներն անխուսափելիորեն 

հանգեցնում են պատասխանատվության ընդլայնմանըֈ Ներկայիս 

գործողությունների հնարավոր հետևանքների մասին գիտակցումը, 

ինչպես նաև շատ գործողություններից զերծ մնալը մեզ ստիպում է 

ստանձնել ապագա սերունդների հանդեպ համապատասխան 

պատասխանատվությունֈ «Մենք պատասխանատվություն ենք կրում ոչ 

թե ապագա մարդկային անհատների, այլ մարդու գաղափարի (Idea of 

Man) առջև, որն այնպիսին է, որ պահանջում է նրա մարմնավորման 

ներկայությունն աշխարհում» [3]ֈ Մեր պատասխանատվությունն 

ուղղված է մարդկության գաղափարին, որը գոյաբանական գաղափար է, 

այն գաղափարին, թե ինչ պետք է գոյություն ունենա, որը հրամայական 

է ստեղծում մարդկության գոյությունը շարունակելու համար [4]: 

Ապագա սերունդների հանդեպ պատասխանատվության արդարացումը, 

ըստ Ջոնասի, հրամայական է դառնում ապագա սերունդների գոյության 

համար, քանի որ նրանք պատասխանատվություն պահանջող 

գոյաբանական գաղափարի մի մասն են: Սակայն մտածողը նաև 

ընդգծում է, որ կա պատասխանատվության սուբյեկտիվ բաղադրիչ. 

մարդիկ իսկապես զգում են պատասխանատվություն և պատրաստ են 

գործելուֈ Ջոնասի՝ ապագա սերունդների հանդեպ պատասխա-

նատվությանը վերաբերող մտայնություններում պետք է առանձնակի 

ուշադրության արժանացնել այն փաստը, որ ըստ նրա՝ մարդկությունը 

պետք է ինքն իրեն դաստիարակի այնպես, որ հոգատարություն զգա 

ապագա սերունդների հանդեպ՝ հետևապես պատրաստ լինելով գործել՝ 

անվտանգ դարձնելով վերջիններիս գոյությունըֈ  

Հարկ է նշել՝ Ջոնասը պնդում է, որ ապագա սերունդների առջև մեր 

պատասխանատվությունը ենթադրում է հետևյալ նորմատիվային 

պահանջը: «Գործե՛ք այնպես, որ ձեր գործողությունների հետևանքները 

համատեղելի լինեն իսկական մարդկային կյանքի 

շարունակականության հետ»ֈ [3] Ջոնասի կարծիքով՝ մենք պետք է 

պահպանենք ապագա սերունդների համար ազատ ընտրության 

հնարավորությունըֈ Մտածողի հայացքներում առանցքային 

նշանակություն ունի մարդու ազատության գաղափարը, որը նա կապում 
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է ապագա սերունդների հանդեպ պատասխանատվությանըֈ Ըստ 

Ջոնասի՝ ազատությունը պատասխանատվության անհրաժեշտ պայման 

է. այն թույլ է տալիս մարդկանց հոգ տանել միմյանց և այլ արարածների 

մասին: «Ազատության ժամանակավոր կորուստը կարող է հանդուրժելի 

լինել, բայց մշտական կորուստը երբեք ընդունելի չէ»,- նշում է Ջոնասը 

[2]ֈ 

Թրեմելն այս առիթով կարծես շարունակում է Ջոնասի միտքը. 

«Գիտելիքների աճով մեծանում է իշխանությունը, բայց միևնույն 

ժամանակ մեծանում է նաև պատասխանատվությունը» [7]ֈ Թրեմելը, 

ըստ էության, նկատի ունի այն հանգամանքը, որ մարդկային գիտելիքի 

աճով էլ պայմանավորված է մարդու իշխանությունը բնության 

նկատմամբ, որի արդյունքում էլ անհրաժեշտաբար մեծանում է 

պատասխանատվության աստիճանըֈ  

Կարող է հարց առաջանալ՝ ինչպես կարող ենք 

պատասխանատվություն կրել կամ ունենալ որոշակի 

պարտավորություններ ապագայի մարդկանց նկատմամբ, եթե 

վերջիններիս ինքնությունն անգամ դետերմինացված չէֈ Այսպիսի 

հարցադրումը հիմնովին արդարացված էֈ  Մարդկային գործունեության 

առօրեական մակարդակում գուցե անգամ տարօրինակ թվա 

հիմնախնդրին հօգուտ փաստարկներ ներկայացնելըֈ Փիլիսոփայական 

համատեքստում, սակայն, հաճախ նշվում է, որ տարածության այս կամ 

այն կետում գտնվելը մարդու բարոյական կարևորագույն հատկանիշ չէ, 

որը կսահմանի անհատի արժեքային լինելը, հետևաբար՝ ժամանակային 

գործոնը նույնպես չպետք է դիտարկել այդպիսինֈ Այսինքն՝ անկախ այն 

բանից, թե ժամանակի որ հատվածում է անհատը, վերջինիս հանդեպ 

պատասխանատվությունը անձեռնմխելի էֈ Այս դեպքում ապագա 

մարդկանց ինքնության անորոշությունը ընդամենը ոչ հրատապ լինելու 

արդյունք էֈ Նշվածից կարելի է ենթադրել, որ վերջիններիս ինքնությունը 

կորոշարկվի հրատապության համապատասխան պայմաններում 

դիտարկվելիսֈ Մենք կարող ենք կարեկցանք ու 

պատասխանատվություն զգալ տարվա սկզբին Ավստրալիայում 

բռնկված մասսայական հրդեհների հետևանքով տուժածների կամ 

վերջին շրջանում Չինաստանում տարածված վիրուսի զոհերի հանդեպ, 

այսինքն՝ մենք բարոյապես պատասխանատու և ինչ-որ տեղ նաև 

պարտավորված ենք զգում թեթևացնելու մոլորակի մեկ այլ մասում 

ապրող մարդկանց ողբերգությունը՝ բնավ չիմանալով, թե ովքեր են 

նրանքֈ Նույն օրինաչափությունն էլ գործում է ապագա սերունդների 
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հանդեպ պատասխանատվություն կրելու հարցում՝ անկախ 

ժամանակային ու ինքնության անորոշության գործոններիցֈ Տեղին է 

նկատում Թրեմելը, որ «մենք հաճախ պարտավորված ենք զգում դեռ 

չորոշված (indeterminate) մարդկանց հանդեպ, և կարևոր չէ ՝ նրանք 

արդեն ծնվել են, թե ոչ» [6]ֈ Փարթրիջը համեմատաբար ավելի պարզ 

եղանակով է բացատրում վերը նշվածըֈ «Եթե ականազերծման փոս եմ 

փորել, ապա պարտավոր եմ վերջում այն հողով լցնել, որպեսզի ոչ ոք 

հետագայում չտուժի» [5]ֈ Եվ դա, ըստ Փարթրիջի,  ոչ մի կապ չունի այն 

բանի հետ, թե արդյոք արդեն ծնվել է մի մարդ, ով կարող է տուժել, եթե 

ինքը չկատարի իր պարտավորություններըֈ  

Այնուամենայնիվ, ապագայի էթիկայի գաղափարը որոշ 

առարկություններ է առաջացնում. որոշ քննադատներ պնդում են, որ 

ապագայի էթիկայի այս գաղափարը հանգեցնում է երկարաժամկետ 

պայմաններում ապագա պատասխանատվության անանունությանը 

(anonimity): Պատասխանատվությունը դառնում է չափազանց անորոշ, 

եթե առանց հաշվի առնելու դերային փոխհարաբերությունների ամբողջ 

բարդությունը, այն ուղղված է մարդկանց, որոնք համարվում են 

վերացական, միատարր անհատներ, ում մենք չգիտենք և չենք էլ կարող 

իմանալ, քանի որ նրանք ապրելու են հեռավոր ապագայումֈ Մյուս 

քննադատները սահմանափակվում են խնդրո քննադատության 

պրագմատիկ տեսանկյունով՝ ուշադրության արժանացնելով այն հարցը, 

թե արդյոք իրական բարոյահոգեբանական պայմաններում կարելի՞ է 

ակնկալել, որ անհատը ոչ միայն խոսքով, այլև գործով ցույց կտա իր 

հավատարմությունը [7]ֈ  

Նշվածների շարքին կարելի է դասել նաև ժամանակակից 

քաղաքական մտածողներից մեկին՝ Ավներ դե-Շալիտին, որը նույնպես 

հակված է մտածելու, որ ներկայիս սերունդները պարտավորություններ 

ունեն ապագա սերունդների հանդեպ, և այս դատողությունն 

ամրապնդելու համար փիլիսոփան երկու փաստարկ է ներկայացնում, 

որոնցից առաջինն ու ավելի կարևորը համայնավարական շեշտադրում 

ունիֈ Ըստ դե-Շալիտի՝ մենք պարտավոր ենք արդարացի լինել մեր 

համայնքի բոլոր անդամների նկատմամբ՝ անկախ վերջիններիս 

ժամանակային կարգավիճակից, քանի որ նրանք կրում են բարոյական 

մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք մենք ենք կրումֈ Սա, ի դեպ, 

այն դեպքն է, երբ պարտավորությունները ծագում են համայնքի միջև 

հարաբերություններիցֈ Մտածողը ներկայացնում է իր երկրորդ 

փաստարկը, որը, ի տարբերություն առաջինի, կապված չէ 
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համայնավարական հարաբերություններիցֈ «Կա պարտավորություն ոչ 

յուրայինների (non-members)նկատմամբ, որը ենթադրում է, որ մենք 

պետք է զերծ մնանք այլ մարդկանց վնաս հասցնելուց» [1]ֈ «Այդ 

պարտականությունը կոչվում է մարդասիրություն և վերաբերում է 

ուրիշների բարեկեցությանը» [1]ֈ Դե-Շալիտը կարծում է, որ բարոյական 

չէ անտեսել ուրիշների տառապանքները՝ անկախ նրանց տարածական և 

ժամանակային կարգավիճակից: Փաստորեն, Դե-Շալիտը ապագա 

սերունդների հանդեպ մեր պարտավորությունները ներկայացնում է 

արդարության և մարդասիրության նժարի տեսքով՝ կարևորելով դրանց 

ճիշտ հավասարակշռությունն ու բաշխումըֈ 

Բացի այդ, հարկ է նշել, որ Դե-Շալիտը սերունդների միջև 

միջազգային արդարության (international intergenerational justice) 

անհրաժեշտություն է տեսնումֈ  Այս անհրաժեշտությունը հիմնված է 

այն փաստի վրա, որ համայնքները նույնպես կապված են միմյանց [4]: 

Եթե մի համայնք քայլեր ձեռնարկի իր ապագա անդամների 

ռեսուրսներն ու բարեկեցությունն ապահովելու համար, մյուս համայնքը 

կարող է ամեն բան անել այդ քայլերը խափանելու համարֈ Տարբեր 

համայնքների միջև, որոնք ունեն գրեթե նույն նպատակը, այն է՝ 

ապահովել սերունդների բարօրությունը, առաջանում է շահերի բախումֈ 

Հենց այս պատճառով է անհրաժեշտ  սերունդների միջև միջազգային 

արդարություն՝ ըստ մտածողիֈ Ակնհայտ է, որ միջազգային ինչ-որ 

համագործակցության մեծ պահանջ կա՝ ապագա սերունդների հանդեպ 

պատասխանատվության հետ կապվածֈ [4] Այնուամենայնիվ, սա հարցի 

մյուս կողմն է ու թերևս ոչ այնքան առնչակից մեր թեմայինֈ 

Վերադառնալով մեր խնդրին՝ կարելի է առանձնացնել ապագա 

սերունդների հանդեպ պատասխանատվության լավատեսական և 

հոռետեսական հարացույցներֈ Լավատեսական հարացույցը հաշվի է 

առնում ապագա սերունդների համար պատասխանատվությունը 

առաջին հերթին որպես պարտավորություն՝ քիչ թե շատ հուսալի 

առաջընթաց ապահովող գործընթաց, որը սկսվում է ներկայումս և 

կշարունակվի ապագայում: Ըստ այս հարացույցի՝ մեր՝ ապագա 

սերունդների հանդեպ պատասխանատվությունը երաշխավորում է 

որոշակի առաջընթաց, որից օգտվելու են ապագա սերունդներըֈ Այս 

հարացույցը, որտեղ ապագա սերունդները ընդհանուր առմամբ ավելի 

լավ վիճակում են, քան ներկայիս սերունդը, բնորոշ է 

լուսավորականության, ազատական քաղաքական փիլիսոփայությանը՝ 

ներառյալ Ջոն Ռոլսի արդարության տեսությունը (վերջինիս 
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կանդրադառնանք հաջորդ գլխում), և փիլիսոփայական այլ 

ուղղություններինֈ Չնայած գոյություն ունեցող տարբերություններին՝այս 

դպրոցների ներկայացուցիչները կիսում են այն կարծիքը, որ ապագան 

կհանգեցնի աճող կատարելության (Կոնդորսե), բարեկեցության (Ռոլս, 

նեոկլասիցիզմ) կամ աշխատանքի տանջանքների նվազեցման (Մարքս) 

[7]: 

Ի հակադրություն լավատեսական հարացույցի՝ հոռետեսականը 

ապագա սերունդներին տեսնում է ավելի վատթար վիճակում, քան 

ներկայիս սերուդներն ենֈ  «Այս պարագայում ապագա սերունդների 

հանդեպ պատասխանատվությունը կրում է պահպանողական բնույթ և 

առաջին հերթին ներառում ստատուս-քվոն պահպանելու 

հանձնարարականը՝ լինի դա տեխնոլոգիական, տնտեսական կամ 

մշակութային բնույթի» [7]ֈ Հոռետեսական հարացույցը հիմք է դառնում 

19-րդ դարում Մալթուսականության, ինչպես նաև 20-րդ դարում 

եվգենիկայի ձևավորման համար, որոնցում հիմնական մտահոգությունը 

ապագա սերունդների վատթարացման, քան թե բարելավման հույսն էֈ 

Մալթուսականության շրջանակներում գլխավոր մտահոգությունը, 

ինչպես գիտենք, բնակչության անսահմանափակ աճի խնդիրն է, իսկ 

եվգենիկայում՝ գենետիկական ֆոնդի դեգեներացիանֈ   

Մենք, փաստորեն, ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, որտեղ 

տնտեսական և տեխնոլոգիական նախադեպը չունեցող 

առաջխաղացումների հետ մեկտեղ գործ ունենք մի շարք բացասական 

հետևանքների հետ, այդ թվում՝ բնակլիմայական խնդիրներ, 

ռեսուրսների սպառում և այլնֈ Նմանատիպ իրավիճակը ապագա 

սերունդների բարեկեցության մասին մտածելու տեղիք է տալիսֈ Այս 

պարագայում առնչվում ենք միջսերնդային հարաբերություններին, 

որոնք բախումնային կարծիքների ու տեսությունների առիթ են տալիսֈ 

Միջսերնդային արդարության շրջանակներում ապագա սերունդների 

հանդեպ պատասխանատվության հարցին շատ տեսաբաններ 

լավատեսորեն են վերաբերվում՝ ապավինելով տեխնոլոգիական 

առաջընթացին ու մարդկային այլ զարգացած կարողությունների, ուստի՝ 

հակված են այն կարծիքին, որ մենք չպետք է որևէ 

պատասխանատվություն ունենանք ապագա սերունդների հանդեպֈ Ի 

հակադրություն սրան՝ մտածողների ստվար զանգված կարծում է, որ 

մենք, այնուամենայնիվ, ունենք որոշակի պատասխանատվություն և 

պարտավորություններ ապագա սերունդների հանդեպֈ Այս 

համատեքստում քննարկվում է նաև այն հարցը, թե ներկայիս 



125 

 

սերունդների հետ համեմատած՝ ինչպիսի պայմաններում կապրեն 

ապագա սերունդներըֈ Կարևոր է նկատել, սակայն, որ ապագա 

սերունդների հանդեպ պատասխանատվությանը վերաբերող 

մտայնությունները նորմատիվային բնույթ ունենֈ 

 

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД БУДУЩИМИ 

ПОКОЛЕНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Симонян Г. С. 

 

В статье обсуждается проблема нынешного поколения о принятии 

на себя ответственности перед будущими поколениями, которая получает 

более важный акцент в рамках обсуждения ссылки на межпоколенческую 

справедливость. В работе затрагиваются мотивы, которые готовят 

подходящую почву для заботы о благополучии людей будущего. В статье 

представлены взгляды некоторых мыслителей новейшего периода, а 

также характеристика оптимистических и пессимистических парадигм 

ответственности перед будущими поколениями. 

Ключевые слова: межпоколенческая справедливость, 

ответственность, будущие поколения, оптимистическая парадигма, 

пессимистическая парадигма. 

 

THE PROBLEM OF RESPONSIBILITY TOWARDS FUTURE GENERATIONS 

IN THE CONTEXT OF INTERGENERATIONAL JUSTICE 

Simonyan H. S. 

 

The article discusses the responsibility towards future generations, which 

is of greater importance in the context of the discussion of intergenerational 

justice. The work also addresses the motives which provide appropriate ground 

for the care of future generation. The article presents some of the views of 

modern thinkers as well as the characteristics of optimistic and pessimistic 

paradigms of responsibility towards future generations. 

Keywords: intergenerational justice, responsibility, future generations, 

optimistic paradigm, pessimistic paradigm. 
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ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Շահինյան Ա. Տ. 

 

Հոդվածը ունի «Քաղաքակրթությունների երկխոսությունը 

մշակութային սոցիոլոգիայի համատեքստում» նախագիրը: Կարծում 

ենք, մշակույթը մեզանում, որպես կանոն, հասկանում են չափազանց 

նեղ իմաստովֈ Մինչդեռ գոյություն ունի նաև սոցիալական և 

սոցիոլոգիական մշակույթ, որի կարևորությունը հասարակության ու 

պետության համար դժվար է անտեսելֈ Ընթերցողին ներկայացվող 

հոդվածը իր մեջ պարունակում է ուսումնասիրություն գլոբալ աշխարհի 

սոցիոմշակութային հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Մշակույթի 

սոցիոլոգիան սոցիոլոգիական գիտելիքի ոլորտ է, որը ուսումնասիրում է 

մշակույթի զարգացման օրինաչափությունները, մարդկային 

գործունեության մեջ այդ օրինաչափությունների արտահայտման ձևերը, 

արժեքների և նորմերի, վարքային մոդելների փոխանցումըֈ  Առաջինը 

«մշակույթի սոցիոլոգիա» տերմինը սոցիոլոգիայի մեջ մտցրել է Մ. 

Ադլերըֈ  Նա մշակույթի սոցիոլոգիայի առարկան համարում էր 

արժեքների և նորմերի ստեղծման և գործառնման սոցիալական 

գործոնները և դրանց  ազդեցությունը մարդկային վարքի վրաֈ 

Երկրագնդի սոցիոմշակութային ներկապնակում ուրույն տեղ է 

գրավում նաև հայերիս մշակույթը՝ իր ինքնատիպ գույներով ու 

երանգներով: Ժամանակային առումով՝ հայոց սոցիոմշակութային 

արժեքները հնագույն քաղաքակրթություններից են ակունքվում և 

հազարամյակների տարիք ունեն: Հայ ժողովուրդը և մշակույթը 

ձևավորվել ու զարգացել են հին շրջանում՝ հին արևելյան, 

միջնադարում՝ քրիստոնյա Արևելքի, ավելի ուշ՝ հարավկովկասյան 

պատմաքաղաքական և մշակութային իրողությունների միջավայրում:  

Բանալի բառեր. քաղաքակրթությունների երկխոսություն, 

մշակութային սոցիոլոգիա, զանգվածային մշակույթ, անձնային 

2 0 2 0   № 1  
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մշակույթ, էլիտար մշակույթ, համամարդկային մշակույթ, գերմշակույթ, 

էթնոցենտրիզմ, ավանդույթներ, կենցաղ:  

 

Մշակույթը՝ որպես կենսագործված արժեքների աշխարհ, 

ներառում է մարդու գործունեության նպատակն ու ներքին իմաստը, 

մարդկային ուժերի բացահայտումը և զարգացումը: Մշակույթի հոգևոր 

կյանքը, մարդու՝ աշխարհի հետ հարաբերությունները 

պայմանավորվում են իրականության համատեքստով և ոչ թե 

իդեալական  արժեքներով: Սոցիոմշակութային կենսագործունեությունը 

պետք է այնպես կառուցվի, որ հնարավոր լինի կերտել 

ներդաշնակության և գեղեցիկի աշխարհը, որն իրական է միայն 

մարդկային հասարակությունում [1]: Մշակույթը լատիներեն cultura 

ստեղծել, մշակել արմատից էֈ Այն կարելի է սահմանել որպես 

նյութական և հոգևոր արժեքների ամբողջություն, որը ստեղծվել և 

ստեղծվում է մարդկության կողմից և կազմում է նրա հասարակական 

կեցությունըֈ  Մշակույթի սահմանման այսպիսի մոտեցումը հանգեցնում 

է «մշակույթ» և  «հասարակություն» հասկացությունների նույնացմանը, 

որը անկասկած սխալ է [3]ֈ   

Մշակութային սոցիոլոգիայի օգնությամբ մշակութային 

երկխոսություն սկսելու համար նախ պետք է գիտենալ «ուրիշի» 

մշակույթը, ապա հեռանալ իրար բացառող արժեքներից ու շահերից և 

որոշել ընդհանրական դաշտը՝ ընդհանուր-արժեքներ, ընդհանուր-

նպատակներ, ընդհանուր-հնարավորություններ, ընդհանուր-

պրակտիկա, արժեքների գնահատման ընդհանուր սանդղակ: Հենց այս 

դաշտն էլ կլինի «զրուցակիցներից» ոչ մեկին չպատկանող և 

միաժամանակ երկուսի կողմից էլ ընդունելի սոցիոմշակութային 

«տարածությունը», որի շրջանակներում նրանք կարող են 

հաղորդակցվել ու հասկանալ իրար [2]:      

Հետագայում սոցիալական մշակույթը  զանգվածային և էլիտար 

մշակույթների բաժանելու գաղափարը արծարծվեց Մաքս Հորքհեյմերի և 

Թեոդոր Ադորնոյի կողմից: Նրանք առաջ բերեցին մշակույթի 

արդյունաբերություն եզրը, որպեսզի նկարագրեն արդյունաբերական 

մեխանիզմով արտադրվող միօրինակ և միատիպ նորույթները 

արվեստի, կերպարվեստի, գրականության և կինոյի բնագավառներում: 

Նրանց խորին համոզմամբ` նման արդյունաբերության արդյունքում 

ստեղծված մշակույթի հիմնական նպատակը ոչ թե մարդկանց կրթելն 

էր, այլ առօրյա խնդիրներից շեղելը, ինչպես նաև նախաձեռնող ու 
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ստեղծագործ միտքն արգելակելը: Նույն կերպ նրանք քննադատում էին 

ճարպիկ հնարքների վրա կառուցված ֆիլմերն ու մուլտֆիլմերը [7]: 

Մշակութաբանական տեսանկյունից սոցիալական մշակույթը իր 

մեջ ներառում  է հոգևոր ստեղծագործ պրոցեսը և դրա հետևանքով 

ստեղծված հոգևոր արժեքները՝ արվեստի ստեղծագործությունների, 

գիտական հայտնագործությունների, կրոնական ուսմունքների և այլնի 

տեսքով: Ազգագրության տեսանկյունից սոցիալական մշակույթի արժեք 

է տվյալ ժողովրդի ավանդական կենցաղը, ֆոլկլյորը, ազգային 

երգարվեստն ու պարարվեստը, տոմարային տարեպտույտ տոներն ու 

ծեսերը, հավատալիքներն ու ծեսերը, ընտանեկան, հասարակական 

բարքերը, բնության մասին գիտելիքները, պատկերացումները և այլն [5]:                                                   

Կախված հասարակության մեջ սոցիալական 

փոխհարաբերությունների զարգացման մակարդակից, մասշտաբներից 

և տիպերից՝ առանձնացվում են մշակույթի մի շարք տեսակներ և ձևեր: 

Մշակույթի հիմնական տեսակները հետևյալն են. 

Համամարդկային մշակույթ, որը ստեղծվել է մարդկության 

պատմության զարգացման և գոյության ողջ ընթացքում: 

Գերմշակույթ կամ սուպերմշակույթ, որը ստեղծվել է որոշակի 

հասարակությունում և փոխանցվում է սերնդեսերունդ: 

Ենթամշակույթ, որն իրենից ներկայացնում է համոզմունքների, 

արժեքների, վարքի նորմերի ամբողջություն՝ բնորոշ առանձին 

սոցիալական խմբերին և միավորումներին, օրինակ՝ ազգություններին, 

աշխատանքային և մասնագիտական խմբերին: 

Հակամշակույթ, որն իրենից ներկայացնում է առանձին խմբերի 

մշակույթ և գտնվում է հակազդեցության մեջ հասարակությունում 

գոյություն ունեցող գերմշակույթի/սուպերմշակույթի/ հետ: 

Շեղվող մշակույթ, որը ենթամշակույթի տարատեսակ է և բնորոշ է 

շեղվող վարք ունեցող մարդկանց, օրինակ՝ հանցագործ 

խմբավորումների մշակույթը: 

Անձնային մշակույթ, որն ենթադրում է առանձին մարդկանց կամ 

անհատների մշակույթը: 

Պատմականորեն ձևավորվել են նաև մշակույթի բարձր՝ էլիտար, և 

ժողովրդական՝ զանգվածային տեսակները: Էլիտար մշակույթը 

ներառում է առաջին հերթին մարդկության ստեղծած դասական 

համարվող արվեստի գործերն ու նյութական արժեքները, որոնք 

ստեղծվել են պրոֆեսիոնալների կողմից: Էլիտար մշակույթը ներառում է 

իր մեջ գրականությունը, կերպարվեստը, երաժշտությունը և այլն: 
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Ժողովրդական կամ զանգվածային մշակույթը իր մեջ ընդգրկում է 

ժողովրդական ֆոլկլյորը, երգերը, պարերը, միֆերը, հեքիաթները, որոնք 

ստեղծվել են մարդկանց առօրյա կյանքում և կենսագործունեության 

ընթացքում: Որպես կանոն՝ էլիտար մշակույթը ստեղծվել և 

բավարարում է հասարակության քիչ թվով մարդկանց կարիքները, 

մինչդեռ ժողովրդականը առավել մեծ թվով մարդկանց 

պահանջմունքներին և կարիքներին է համապատասխանում: 

Ժամանակակից աշխարհում զանգվածային լրատվության միջոցների 

զարգացման արդյունքում առաջացել է մշակույթի մեկ այլ տեսակ ևս՝ 

զանգվածային մշակույթը, որը ստեղծվել է համընդհանուր սպառման և 

մեծ թվով մարդկանց կարիքներին հոգեհունչ լինելու նպատակով [8]:  

Կառուցվածքա-ֆունկցիոնալիստական տեսության ներկայացու-

ցիչները՝ մասնավորապես Թ. Պարսոնսը, մշակույթը դիտարկում են 

մշակութային դետերմինիզմի տեսանկյունից, այսինքն՝ մշակույթը 

հանդիսանում է հասարակության կենսագործունեության բոլոր 

ոլորտների գործառնման հիմքը [13]:  

Մշակույթ և Կուլտուրա տերմինները հայերենում ունեն 

նրբերանգներ, որոնք այլ լեզուներում այնքան  ակնառու չենֈ   

Մասնավորապես՝ «կուլտուրական մարդ» հասկացությունը համարժեք 

չէ «մշակութային մարդ» հասկացությանըֈ «Մշակույթ» բառը հայ 

հասարակության մեջ ասոցացվում է նախ գեղարվեստական 

ստեղծագործական արժեքների, արվեստի և այլ վիզուալ և զգայական 

արտահայտումների հետֈ  Իրականում մշակույթը ավելի լայն և խորը 

հասկացություն էֈ  Այն իր մեջ ներառում է այն ամենը, ինչը ստեղծել է 

մարդը իր գործունեության ընթացքումֈ  Մշակույթի մաս են կազմում այն 

աթոռը, որի վրա նստած եք Դուք, այն կոստյումը, որը հագել եք Ձեր 

վերջին զանգին, այն բանաստեղծությունը, որը արտասանում է փոքրիկ 

բալիկըֈ  Նույնիսկ օղու շշի վրայի պիտակը նույնպես մշակույթ էֈ  

«Մշակույթ» տերմինը կապված է այլ սոցիոլոգիական տերմինների հետ, 

որոնք լայնորեն ուսումնասիրվում են սոցիոլոգիական տեսությունների 

կողմից, մասնավորապես՝ ենթամշակույթ, մշակութային արժեք, պոպ 

մշակույթ, մշակութաբանություն, ինկուլտուրիզացիաֈ Այս իմաստով 

մշակույթը այն բոլոր նյութական և հոգևոր արժեքներն են, 

սովորույթները, գիտելիքներն ու հմտություններն են,  որոնք ուղղված են 

անձի և հասարակության պահպանմանը և զարգացմանըֈ «Մշակույթ» 

տերմինը երբեմն կապված է որոշակի պատմական ժամանակաշրջանի 

և ժողովուրդների մատնանշման հետֈ Մանավորապես հաճախ  
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գործածվում են նախնադարյան մշակույթ, անտիկ մշակույթ, ացտեկների 

մշակույթ, հայկական մշակույթ և այլն տերմիններ, որոնք ինչ-որ չափով 

նույնացնում են հասարակություն և մշակույթ հասկացությունները [11]ֈ 

Սոցիոլոգիայի հիմնական գաղափարներից են մշակութային 

ռելյատիվիզմը և էթնոցենտրիզմըֈ   Ռելյատիվիզմի դեպքում ցանկացած 

երևույթ դիտարկվում է կոնկրետ մշակույթի արժեքային համակարգի, 

ժամանակաշրջանի, պատմամշակութային և  հոգեկերտվածքի 

կոնտեքստումֈ  Օրինակ՝ եթե  մենք  դիտարկենք արևելյան 

սովորույթները և վարքային նմուշները արևմտյան արժեքների 

տեսանկյունից, դրանք կթվան դաժան և անիմաստֈ  Իսկ  արևելյան 

արժեհամակարգի տեսանկյունից արևմտյան արժեքները կհամարվեն 

առնվազն անբարոյականֈ Մյուս կարևորագույն հասկացությունը 

մշակութային ունիվերսալիան էֈ  Ունիվերսալիան այն երևույթն է, որը 

հասկանալի է հասարակության կամ կոնկրետ մշակույթը կրողների 

համարֈ  Այն վերավարկված է, միևնույն ժամանակ կոնկրետ էֈ  

Մասնավորապես՝ երբ մենք ասում ենք մայր, պատկերացնում ենք 

որոշակի կերպար, որը  հասկանալի է հասարակության ցանկացած 

անդամի համարֈ  Միևնույն ժամանակ ամեն մեկի մոտ կա մոր իր 

սեփական պատկերացումները, որոնք տարբերվում են մյուսների 

պատկերացումներից, քանի որ ամեն մեկի համար մոր մասին 

պատկերացումները և ընկալումները ձևավորվել են կոնկրետ 

սոցիալական միջավայրի և կենսափորձի ազդեցությամբ [4]ֈ 

Էթնոսոցիալական հակամարտությունների լուծման որոշակի 

փորձ ունեն այն երկրները, որտեղ խիտ բնակեցված ապրում են բնիկ 

էթնիկ փոքրամասնություններ: 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին 

արդեն ձեռք բերվեցին քաղաքական համաձայնություններ(օրինակ՝ 

Հյուսիսային Իռլանդիայում): Ստեղծվեցին մշակութային իքնությունը և 

ինքնավարությունը պահպանելու ինստիտուտներ՝ քաղաքական 

ինքնավարության տարրերով (Շոտլանդիայում և Վելսում, Բասկերի 

երկրում և Կատալոնիայում, Կանադայի ֆրանկոֆոն Քվեբեկում): Բնիկ 

փոքրամասնությունների քաղաքական մոբիլիզացիայի առավել կարևոր 

գործոնը լեզվական և, առահասարակ, մշակութային ինքնության 

պահպանման պահանջն էր (հատկապես Վելսում և ֆրանսիական 

Բրետոնում, Ֆինլանդիայի հյուսիսում, Նորվեգիայում և Շվեդիայում, 

որտեղ ապրում են բնիկ ժողովուրդ սամերը): Ազգային պետությունների 

և «առանց պետությունների ազգերի» (ազգային քաղաքական 

միավորումների կազմի մեջ մտնող էթնիկ փոքրամասնություններ) միջև 
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առճակատումները նվազեցին վերջին տասը տարում, թեպետ այդ 

գործընթացները բոլորովին էլ զերծ չէին ցնցումներից ու 

«խափանումներից»: Երկխոսության փուլ անցնելու նման տեղաշարժը 

(շիկացած առճակատումից՝ մարող դիմակայություն) կարելի է 

դիտարկել որպես միջվերնախավային համաձայնությունների դրական 

ձեռքբերում: Նման տեղաշարժերը, սակայն, համընկան այլ, ոչ 

արևմտյան քաղաքակրթական ինքությամբ ներգաղթյալների՝ արևմտյան 

ազգային հանրույթներին չինտեգրվելու հետ կապված, չլուծված 

խնդիրների աճի հետ: Ներգաղթյալները չնույնականացվեցին 

եվրոպական մշակութային ավանդույթներին, բախվեցին իրենց՝ 

քաղաքացիական և քաղաքական մասնակցության լուրջ 

սահմանափակումների, նաև հյուրընկալող համայքի սուբյեկտիվ 

ընկալման հետ, և հենց ավանդույթի իներցիայի մեջ ամրակայվեց «մենք» 

և «այլք» կարծրատիպերը: Որոշ միգրանտների համար խառը 

մշակութային ինքնությունը (Cross cultural identity - մեկ միասնական 

ամբողջության մեջ տարբեր մշակութային ավանդույթների տարրերի 

ներառմամբ ու միաձուլումով ինքնություն) դարձավ գիտակցված 

ընտրություն, նոր մշակութային միջավայրին հարմարվելու ձև [2]: Բայց 

ներգաղթյալներից շատերի համար արևմտյան հասարակության 

արժեքային համակարգը շարունակում է մնալ ոչ այնպայմանական, 

ավելին՝ հաճախ նաև անընդունելի: Եվ նրանք ոչ միայն չեն ձգտում 

«լուծվել» արևմտյան աշխարհում, այլև ամեն կերպ ընդգծում են իրենց 

մտադրությունը՝ պահպանել սեփական ինքնատիպությունը: 

Մշակութային մեկուսացման հետևանքը անխուսափելիորեն դառնում է 

սոցիալական մարգինալացումը: Միաժամանակ ոչ բոլոր 

ներգաղթողներն են պատրաստ համակերպվել հյուրընկալող երկրի 

հանրության սոցիալական «ծայրամասում» հայտնվելու և այնտեղ իրենց 

դիրքերը ամրակայելու հետ [2]: 

Մշակույթները արտաքին ազդեցություն են ունենում 

հասարակության միջև շփումների միջոցով, որոնք կարող են նաև 

արտադրել կամ խափանել սոցիալական և մշակութային 

պրակտիկայում փոփոխությունները: Ռեսուրսների նկատմամբ 

պատերազմը կամ մրցակցությունը կարող է ազդել տեխնոլոգիական 

զարգացման կամ սոցիալական դինամիկայի վրա [13]: Բացի այդ, 

մշակութային գաղափարները կարող են մի հասարակությունից մյուսին 

փոխանցվել դիֆուզիոնի միջոցով: Օրինակ՝ համբուրգերները կարծես 

էկզոտիկ էին Չինաստան բերվելիս: Նորարարությունների տեսության 
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բազմազանությունը ներկայացնում է հետազոտության վրա հիմնված 

մոդելը, մշակույթները ընդունում են նոր գաղափարներ, պրակտիկա և 

արտադրանք: 

Սոցիոլոգիական մշակույթը տարբեր իմաստներ ունի, բայց այս 

համատեքստում այն վերաբերում է մեկ մշակույթի հատկանիշների 

փոխարինմանը մյուսի հետ, ինչպես տեղի ունեցավ բնիկ ամերիկացի 

ցեղերի և գաղութացման գործընթացի ընթացքում աշխարհի բազմաթիվ 

բնիկ ժողովուրդների հետ: Անհատական մակարդակի հետ կապված 

գործընթացները ներառում են ձուլումը (անհատի կողմից այլ մշակույթի 

ընդունումը) և վերարտադրությունը: Մշակույթի անդրազգային հոսքը 

մեծ դեր է խաղացել տարբեր մշակույթների, մտքերի, գաղափարների և 

համոզմունքների միավորման համար [6]: 
 

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ   В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИИ 

КУЛЬТУРЫ 

Шагинян А. Т.  
 

Статья имеет заголовок «Диалог цивилизаций в контексте 

социологии культуры». Мы считаем, что культура у нас, как правило, 

понимается в слишком узком смысле. Существует также социальная и 

социологическая культура, важность которой для предварительной 

выборки нельзя игнорировать. Статья, представленная читателю, 

включает исследование социокультурных проблем глобального мира. 

Социология культуры - это сфера социологического знания, которая 

изучает закономерности развития культуры, формы выражения этих 

закономерностей в деятельности человека, передачу ценностей и норм, 

модели поведения.   Первый, кто ввел термин социология культуры в 

социологию, стал М. Адлер. Он рассматривал предмет социологии 

культуры как социальный фактор создания и функционирования 

ценностей и норм и их влияние на поведение человека. 

Культура армян, с ее уникальными цветами и оттенками, также 

занимает особое место в социокультурном колорите земного шара. С 

точки зрения времени, армянские социокультурные ценности берут свое 

начало в древних цивилизациях и имеют тысячелетнюю историю. 

Армянский народ и культрура формировались и развивались в древности, 

в древновосточной среде в средние века; на христианско-восточном, а 

затем на Южном Кавказе, в историко-политических и культурных 

реалиях. 
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массовая культура, личностная культура, элитарная культура, 
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 DIALOGUE OF CIVILIZATIONS IN THE CONTEXT OF THE SOCIOLOGY 

OF CULTURE 

Shahinyan A. T. 
 

The article is entitled ―Dialogue of Civilizations in the Context of the 

Sociology of Culture‖. We are of the opinion that our culture, as a rule, is 

viewed in its narrowest sense. There is also a social and sociological culture, 

the importance of which for the pre-selection and disinfection of the 

population cannot be ignored. The article submitted to the reader includes a 

study of the sociocultural problems of the global world.  Culture sociology  is 

the sphere of sociological knowledge, which studies the laws of cultural 

development, the forms of expression of those laws in human activity, the 

transfer of values and norms, behavior patterns. M. Adler was the first, who 

introduced the term ''sociology of culture'' into sociology. He considered the 

subject of Sociology of culture as social factors of the creation and functioning 

of values and norms and their influence on human behavior. 

The culture of Armenians, with its unique colors and shades, occupies a 

special place in the socio-cultural colour of the globe. Armenian socio-cultural 

values from the point of view of time, originate in ancient civilizations and 

date back to thousand years. The Armenian people and  their culture were 

formed and developed  in the ancient Eastern environment, in the Middle 

Ages-in the Christian Eastern, and then in the South Caucasus, in historical, 

political and cultural realities. 

Keywords: dialogue of civilizations, sociology of culture, popular culture, 

individual culture, elite culture, commonwealth culture, superculture, 

ethnocentrism, tradition, mode of life. 
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(ՀՀ ՏՏ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Գևորգյան Ա. Ա. 

 

Աշխատանքը ուղղված է խրախուսական փաթեթների 

ուսումնասիրմանը, նրանում առկա բաղադրիչներով բացահայտմանը, 

ինչպես նաև ձևավորման սկզբունքներինֈ Աշխատանքում անդրադարձ է 

կատարվում  ՀՀ-ում ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների մոտիվացիայի վրա 

ազդող գործոնների, այդ կազմակերպությունների կողմից կիրառվող 

խրախուսական փաթեթների ուսւոմնասիրմանըֈ 

Բանալի բառեր. մոտիվացիա, աշխատանք, արդյունավետություն, 

խրախուսական փաթեթ, պարգևատրում, փոխհատուցում, աշխատակցի 

ներգրավվածությունֈ  

 

Նախաբան: Աշխատանքի արդյունավետությունը վերջին 

տասնամյակներում կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում տեսաբանների և 

հետազոտողների կողմից, քանի որ այսօր արդեն կազմակերպության 

առաջխաղացումը մշտապես կախված է աշխատանքի 

արդյունավետությունից: Այժմ կառավարման հոգեբանության 

առաջնային խնդիրներից մեկը աշխատողի աշխատանքային 

մոտիվացիան է և աշխատանքի կազմակերպումը, որն ազդեցություն 

ունի կազմակերպության զարգացման և առաջխաղացման վրաֈ  

Աշխատակազմի բարձր մոտիվացիան կազմակերպության 

հաջողության կարևորագույն պայմանն է, հենց այդ նպատակով էլ 

կազմակերպության ղեկավարների, մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման մասնագետների, աշխատակազմի հետ աշխատանքի 

փորձագետների և խորհրդատուների կողմից մեծ ուշադրության են 

արժանանում այն գործոնները, որոնք նպաստում են աշխատակցի՝ 

առավելագույն նվիրվածությամբ աշխատելուն: Ուսումնասիրելով և 
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բացահայտելով աշխատանքի հիմքում ընկած մոտիվացիոն գործոնները՝ 

կազմակերպության ղեկավարը կարող է նպաստել աշխատանքի 

արդյունավետության բարձրացմանըֈ 

Աշխատանքի շրջանակներում իրականացվել է ՀՀ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (այսուհետ՝ ՏՏ) ոլորտում կիրառվող 

մոտիվացիոն գործոնների ուսումնասիրություն, քանի որ այն 

հանդիսանում է ՀՀ տնտեսության զարգացման գերակա 

ուղղություններից մեկը:   Ոլորտի զարգացումը իր հերթին առաջ է 

բերում կազմակերպությունների միջև մրցակցության աճֈ ՄՌԿ 

մասնագետի հիմնական խնդիրն է դարձել որակյալ մասնագետների 

ներգրավումը և նրանց պահպանումը կազմակերպությունում, ինչի 

արդյունավետ լուծման համար կազմակերպության ղեկավարությունը 

մեծ ուշադրություն է դարձնում աշխատակիցների մոտիվացիոն 

համակարգին՝ ստեղծելով տարատեսակ ծրագրեր և խրախուսական 

փաթեթներ: Աշխատանքի նպատակն է ուսումասիրել խրախուսական 

փաթեթների կառուցվածքը, ինչպես նաև Հայաստանում ՏՏ ոլորտում 

ղեկավարների կողմից կիրառվող փաթեթներում առկա գործոնները: 

Աշխատաքի շրջանակներում ուսումասիրվել են Դանիլյուկի, 

Շերինգտոնի, Միդլթոնի և Շապիրոյի տեսական և գործնական 

աշխատանքներըֈ 

Հեղինակների կողմից տրվել են աշխատանքային մոտիվացիայի 

բազմաթիվ սահմանումներ, որոնք ընդհանուր առմամբ նկարագրում են 

մոտիվացիան որպես ներքին և արտաքին դրդող ուժերի 

համադրություն, որը մարդու գործունեությանը տալիս է որոշակի 

ուղղվածություն և սահմանում  նպատակ, որը բավարարում է 

անհատական և կազմակերպական հետաքրքրություններըֈ Արտաքին 

ուժերի շարքում առանձնանում են պարտքի և պատասխանատվության 

զգացումը, սոցիալական կապերի և շփման, հավանության 

արժանանալու, ճաաչում ձեռք բերելու դրդապատճառներըֈ Իսկ ներքին 

ուժեր են հանդիսանում  աճի և ինքնազարգացման, գործունեության 

ընթացքից հաճույք ստանալու, կենսական բարեկեցության 

դրդապատճառներըֈ  

Աշխատանքի արդյունավետությունը առավելագույնին է հասնում 

ներքին և արտաքին դրդապատճառների բավարարման դեպքումֈ 

Տարբեր հեղինակներ առաջարկել են աշխատակազմի 

մոտիվացիոն գործիքների և մեթոդների տարբեր դասակարգումներ, 

սակայն ընդհանուր առմամբ բոլոր գործիքները կարելի է բաժանել երկու 
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հիմնական խմբի՝ նյութական և ոչ նյութական: Նյութական մոտիվացիոն 

գործոնները իրենց հերթին լինում են ֆինանսական և ոչ ֆինանսական, 

իսկ ոչ նյութական մոտիվացիոն գործոնները՝ բարոյական, 

կազմակերպական և ազատ ժամանցի [2, 4]:  

Խրախուսական փաթեթները կազմակերպության կողմից 

առաջակվող լրացուցիչ խրախուսանքներ են, որոնք նպատակ ունեն 

մոտիվացնելու աշխատակցինֈ Դրանք կազմվում են ոչ ֆինանսական և 

ոչ նյութական մոտիվացիոն գործոնների հիման վրաֈ 

Կազմակերպությունը նման փաթեթ ստեղծելիս պետք է հաշվի առնի մի 

շարք գործոններ, մասնավորապես՝ խրախուսական փաթեթը պետք է․ 

 ընդունվի աշխատակիցների մեծամասնության կողմից որպես 

անհրաժեշտ և արդիական, 

 նպաստի աշխատակիցների այն խնդիրների լուծմանը, որոնք 

բացասական ազդեցություն են ունենում իրենց աշխատանքի որակի 

և արդյունավետության վրա, 

 կարողանա տրամադրել այդ ծառայությունները իր 

աշխատակիցներին գնի և որակի լավագույն համադրությամբ, որը 

առավել հարմարավետ կլինի, քան շուկայական առաջարկը, 

 կազմված լինի այնպես, որ աշխատակիցների մոտ չառաջանա 

անարդարության զգացում [3, էջ 249]: 

Խրախուսական փաթեթները (benefit package) հիմնականում 

ուղղված են աշխատակիցների տնտեսական ապահովությունը 

բարձրացնելուն և աշխատակիցների պահպանումը ապահովելունֈ 

Դրանցում ներառված խրախուսանքները տարատեսակ 

փոխհատուցումներ են, որոնք աշխատակիցներին տրվում են որպես 

օժանդակիչ իրենց հիմնական աշխատավարձինֈՈրոշ խրախուսանքներ 

իրավական տեսանկյունից պարտադիր են, մինչդեռ մյուսների 

տրամադրումը կախված է կազմակերպությունից [36]ֈ 

Խրախուսական փաթեթների շարքում առավել հաճախ հանդիպում 

են հետևյալ պարգևները․ 

Կենսաթոշակային ծրագիր 
Կենսաթոշակային ծրագիրը ամսական որոշակի գումարի 

փոխանցումն է աշխատակցի կենսաթոշակային հաշվինֈ Որոշ 

դեպքերում այն իրականացվում է գործատուի կողմից և համարվում 

խրախուսական փաթեթի բաղադրիչֈ 
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Առողջական և պատահարների ապահովագրություն 
Առողջական ապահովագրությունը որոշ երկրներում հանդիսանում 

է խրախուսական փաթեթի պարտադիր բաղադրիչ, իսկ որոշ 

երկրներում գործատուն է որոշում տրամադրել, թե ոչֈ Առողջական 

ապահովագրության մաս կարող են կազմել նաև ատամնաբուժական 

ապահովագրությունը,տարեցի կամ երեխայի խնամքըֈ Որոշ արևմտյան 

կազմակերպություններում որպես առողջական ապահովագրության 

բաղադրիչ հանդիպում է նաև հոգեբանական ծառայությունըֈ 

Առիթների մասնակցության վճարովի թույլտվություն 
Նման առիթ են համարվում ընտանիքում նոր անդամի ծնունդը, 

բարեկամներից մեկի մահը, որոնց պարագայում աշխատանքային 

օրվանից տրամադրվում են վճարովի ազատ ժամեր [5]ֈ 

Ճանաչման և ձեռքբերումների պարգևներ 
Աշխատակցի նվիրված աշխատանքի համար հաճախ նրանց 

խրախուսում են տարբեր պարգևներով՝ հաավաստագրից մինչ նվերներֈ 

Սա նպաստում է աշխատակցի՝ աշխատանքով ոգևորվածության և 

կազմակերպության հետ կապվածության բարձրացմանըֈ Որոշ 

դեպքերում աշխատակիցը հնարավորություն է ունենում նվերների կամ 

պարգևների ցանկից ինքնուրույն ընտրել իր նվերը [6]ֈ Նման 

պարգևների շարքին են դասվում գործուղումները, լրացուցիչ 

հանգստյան օրերը, թատրոնի տոմսերը և այլնֈ 

Խրախուսական փաթեթների մաս են կազմում նաև զեղչային 

համակարգերը, որոնք տրամադրվում են կազմակերպության և 

գործընկեր կազմակերպությունների կողմից, որի դեպքում որոշակի 

ծառայության դիմաց կազմակերպության աշխատակիցը վճարում է 

ավելի քիչ, քան նախատեսված է: Նման ծառայությունները հաճախ 

գործում են մարզասրահների, սպասարկման կենտրոնների հետ 

համագործակցության շրջանակներում: Հանդիպում են նաև այնպիսի 

պարգևներ, ինչպես ազատ աշխատանքային գրաֆիկը, ծառայողական 

ավտոմեքենան, անաշխատունակության ժամանակ եկամտի կայուն 

համալրումը,մասնագիտական վերապատրաստումները և այլնֈ 
Խրախուսական փաթեթները հիմնականում հիմնված են երեք 

փիլիսոփայական մոտեցումների վրա․ 

 պատահարների և հիվանդության ռիսկի կիսում, 

 կենսաթոշակի կամ վատ ժամանակների համար պարտադիր 

խնայումներ, 

 հատուկ ծառայությունների ծախսերի կիսում [5]ֈ 
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Այսպիսով, խրախուսական փաթեթները թույլ են տալիս 

աշխատակցին ունենալ կայուն եկամուտ՝ անկախ հիվանդության կամ 

աշխատանքից հեռու գտնվելու փաստիցֈ  Այս ծրագրերը աշխատակցի 

մոտ առաջացնում են հոգատարության զգացում, նվիրվածություն 

կազմակերպությանը և աշխատանքինֈ 

Շուկայական մրցակցությունը հանգեցրել է նրան, որ մեր օրերում 

աշխատակիցները գործատուներից ակնկալում են ավելին, քան 

պարզապես աշխատավարձը և ավանդական դարձած տարատեսակ 

խրախուսանքները(առողջական ապահովագրությունը, կյանքի 

ապահովագրությունը և այլն)ֈ Նրանք ցանկանում են ավելին, ինչպես, 

օրինակ, երեխաների խնամքը, ճկուն աշխատաժամերը և այլնֈ 

Հետազոտական աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ ՏՏ 

աշխատաշուկայում առկա խրախուսական փաթեթները, նրանցում 

ներառված գործոններըֈ 

2017 թվականի դրությամբ Հայաստանում գործում է շուրջ 800 ՏՏ 

կազմակերպություն, որոնց գերակշիռ մասը տեղակայված է Երևանում: 

Դրանց կազմում են ինչպես արդեն իսկ ակտիվ գործող, այնպես էլ 

նորաստեղծ կազմակերպություններ (start-up): Հայաստանում ՏՏ ոլորտը 

բաղկացած է ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ տեղական 

ընկերություններից, որոնք կազմում են ընդհանուր թվի մոտ 70%-ը [1]: 

Հետազոտության այս փոլում, որի նպատակն էր ուսումնասիրել 

Հայաստանում ՏՏ ոլորտում առկա խրախուսական փաթեթները և 

կիրառվող հիմնական մոտիվացիոն գործիքները, իրականացվել է 

հայկական շուկայում առկա 30 ՏՏ կազմակերպությունների 

խրախուսական փաթեթների հավաքագրումֈ  Հաշվի առնելով շուկայի 

ուսումնասիրման արդյունքում դուրս բերված արդյունքների 

ներկայացուցչականության խնդիրը՝ հետազոտության մեջ ներառված 30 

կազմակերպությունների շարքում ընդգրկվել են ինչպես ոլորտի խոշոր, 

այնպես էլ միջին և սկսնակ կազմակերպություններ: 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են 30 կազմակերպությունների 

խրախուսական փաթեթներում ներառված խրախուսանքները և 

կազմակերպությունների քանակը, որոնցում հանդիպում է 

խրախուսանքի հետևյալ տեսակներըֈ 
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Աղյուսակ 1.  

Խրախուսանքների ներառվածության հաճախականությունը 30 

կազմակերությունների խրախուսական փաթեթներում 

Պարգևատրման տեսակ Քանակ 

Առողջական ապահովագրություն 26 

Անվճար սուրճ, թեյ, մրգեր և այլն 22 

Կարիերայի աճ, զարգացում 19 

Դասընթացներ 18 

Վճարվող ազատ օրեր 18 

Սպորտային փաթեթներ 15 

Վճարվող «վատառողջ» օրեր 15 

Սոցիալական միջոցառումներ 10 

Մրցունակ աշխատավարձ 10 

Հրաշալի միջավայր 10 

Բիզնես ուղևորություններ 10 

Հանգստի սենյակի առկայություն 10 

Խաղասենյակ 10 

Երեխայի ծննդյան բոնուս 10 

Կատարողականի բոնուս 9 

Թիմային խաղեր 9 

Օտար լեզվի դասընթացներ 7 

Ամուսնության բոնուս 6 

Ճկուն աշխատանքային ժամեր 6 

Ծննդյան կապակցությամբ բոնուս 5 

Ուղղորդման(referral) բոնուս 5 

Սպորտային թիմերի առկայություն 4 

Աշխատանք տնից 4 

Աշխատավայրում մերսումներ 4 

Հետաքրքիր նախագծեր 4 

Խելացի թիմակիցներ 3 

Ներքին գրադարան, ռեսուրսներ 3 

Հոբելյանական բոնուս 3 

Ուրախ ժամեր աշխատավայրում 3 

Տարատեսակ զեղչեր 3 

Ընտանիքի անդամների առողջական 

ապահովագրություն 
3 
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Համակարգիչ, նոթբուք 2 

Հագուստի ազատ ոճ 2 

Մենթորություն 2 

Անվճար նախաճաշ կամ լանչ 2 

Կրթաթոշակային համակարգ 2 

Բաժնետոմսի առկայություն 3 

Աշխատամեքենա 2 

Մեկ օր անվճար լանչ 2 

Անվճար ավտոկայանատեղի  2 

Աշխատավարձի հաճախակի վերանայում 2 

Մշակութային բազմազանություն 1 

Յոգա աշխատավայրում 1 

Հաքաթոններ, մրցույթներ 1 

Ամանորյա բոնուս 1 

Նվերներ լավագույն աշխատակիցներին 1 

Ինտերնետ փաթեթներ 1 

Նախագծի ավարտին երկու օր հանգիստ 1 

Անվճար գարեջուր 1 

Ավիատոմսեր 1 

 

Աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ 

աշխատաշուկայում ՏՏ ոլորտում առավել հաճախ (ընտրված 

կազմակերպությունների ավելի քան 50%-ում) հանդիպում են հետևյալ 

մոտիվացիոն գործոնները. 

 առողջական ապահովագրություն, 

 անվճար սուրճ, թեյ, մրգեր, քաղցրավենիք, 

 կարիերայի աճ, զարգացում, 

 դասընթացներ, 

 վճարովի ազատ օրեր, 

 սպորտային փաթեթներ, 

 վճարվող «վատառողջ» օրեր: 

Իսկ որոշ կազմակերպություններ, որոնք ֆինանսական 

տեսանկյունից ավելի բարձր դիրք են զբաղեցնում, կարողանում են 

իրենց աշխատակիցներին մատուցել տարատեսակ առիթների 

կապակցությամբ բոնուսներ, նվերներ, գործուղումներ և ավիատոմսեր: 
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Դուրս բերված 50 խրախուսանքների տեսակները 

ուսումնասիրելով՝ կարող ենք տեսնել, որ դրանք նպաստում են մարդու 

մի շարք ներքին և արտաքին դրդապատճառների բավարարմանը, 

մասնավորապես՝ կենսական ապահովության, ինքնազարգացման, 

սոցիալական շփման և այլնֈ Դրանք բավարարում են աշխատակիցների 

ոչ միայն նյութական պահանջները, այլև նպաստում են հարմարավետ 

աշխատանքային պայմանների ստեղծմանը և աշխատակցի աճին և 

զարգացմանը, թիմային ոգու և սոցիալական պահանջմունքների 

բավարարմանը: Դրանց շարքում կազմակերպություններում առավել 

հաճախ հանդիպում են հետևյալ խրախուսանքները. 

 կարիերայի աճ և զարգացում, 

 սոցիալական միջոցառումներ, 

 հանգստի և խաղասենյակի առկայություն, 

 հագուստի ազատ ոճ, 

 ճկուն աշխատանքային ժամեր և այլն: 

Նախատեսվում է իրականացնել հետազոտական երկրորդ փուլը, 

որ նպատակ կունենա ուսումնասիրելու ոլորտի աշխատակիցների 

վերաբերմունքը կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող  

խրախուսական փաթեթներինֈ 

Եզրահանգում: Հայաստանում ՏՏ ոլորտում որակավորված 

մասնագետների պահանջարկին զուգընթաց աճում է նրանց 

մոտիվացիայի շուրջ ուշադրությունը, որի արդյունքում յուրաքանչյուր 

կազմակերպություն մշակում է մոտիվացիոն ռազմավարություն և 

խրախուսական փաթեթ, որն անուղղակիորեն ազդում է 

աշխատակիցների ներքին և արտաքին մոտիվացիայի վրա:  

Ամփոփելով տեսական և հետազոտական վերլուծությունները՝ 

կարող ենք եզրակացնել, որ աշխատակազմի մոտիվացիան բաղկացած է 

ինչպես նյութական՝ դրամական և որ դրամական, այնպես էլ ոչ 

նյութական գործոններից, որ դրամական և ոչ նյութական գործոնների 

հիման վրա ձևավորված խրախուսական փաթեթները մեծ դեր են 

զբաղեցնում այսօր ՀՀ-ում ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների համարֈ 

Դրանցում ներառված են աշխատակցի ինչպես ներքին, այնպես էլ 

արտաքին մոտիվացիային ուղղված խրախուսանքներֈ 
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПАКЕТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

(НА ПРИМЕРЕ ИТ-РЫНКА ТРУДА В АРМЕНИИ) 

Геворгян А. A. 

 

Работа направлена на изучение поощрительных пакетов, выявление 

компонентов, а также изучение принципов их формирования. Статья 

посвящена изучению факторов, влияющих на мотивацию сотрудников в 

сфере информационных технологий в Республике Армения, изучению 

поощрительных пакетов, используемых этими организациями. 

Ключевые слова: мотивация, работа, эффективность, 

поощрительный пакет, вознаграждение, компенсация, вовлеченность 

сотрудников. 

 

 

MOTIVATIONAL PACKAGES USED BY THE ORGANIZATIONS AS A KEY 

FACTOR OF ENHANCING THE EMPLOYEES MOTIVATION  

(WITH SPECIAL REFERENCE TO LABOUR MARKET IN ARMENIA) 

Gevorgyan A. A. 

 

The research aims at studying the motivational packages, revealing the 

components in it as well as the principles of their formation. The paper 

presents the factors affecting the motivation of employees in the field of 

information technology in the Republic of Armenia. 

Keywords: motivation, work, productivity, motivational package, 

reward, compensation, employee engagement. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

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: 037:                                                                    ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ  ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Ադամյան Ն. Վ. 

 
Աշխատանքում հիմնավորվում է մասնագիտական կրթական 

բարեփոխված ծրագրերով՝ ուսուցման միջոցով ապագա 

մանկավարժներին դպրոցում ներառական կրթություն կազմակերպելու, 

գիտելիքներով ու հմտություններով ապահովելու անհրաժեշտությունը: 

Բանալի բառեր. համընդհանուր ներառական կրթություն, 

մասնագիտական ծրագրերի բարեփոխում, ներառական կրթություն 

թեմայի ծրագիր, ուսուցման մեթոդիկա: 

 

Այդ «դժբախտ փոքրիկներին» օգնելու համար ավելի շատ  
առանձնահատուկ ուսուցում է հարկավոր, քան բուժում: 

Մարիա Մոնտեսսորի [3] 
 

Ներառական կրթությունը կրթության առանձին տեսակ չէ: Դա 

կրթության հատկանիշ է, որը ենթադրում է յուրաքանչյուր երեխայի 

կարիքին համապատասխան կրթության իրականացում: Ներառական 

կրթությունը ծրագիր է, որի իրագործմանն ուղղված բոլոր ջանքերը 

հենվում են իրավահավասարության գաղափարի վրա, ինչը բացառում է 

ամեն տեսակ խտրականություն երեխաների նկատմամբ, ապահովում է 

հավասար վերաբերմունք յուրաքանչյուրի հանդեպ:  

Սալամանկայի համաժողովի մասնակից Բ. Լինդերվիստի 

զեկույցում նշված է. «Աշխարհի բոլոր երեխաներն ու պատանիները՝ 
իրենց ուժեղ և թույլ կողմերով, իրենց հույսերով ու ակնկալիքներով 
ունեն կրթության իրավունք,  և ոչ թե մեր կրթական համակարգերն 
ունեն իրավունք որոշակի տեսակի երեխաների նկատմամբ: Հետևաբար, 
հենց երկրի դպրոցական համակարգն է, որ պետք է հարմարեցվի բոլոր 
երեխաների կարիքները բավարարելուն» [4]:  

2 0 2 0   № 1  
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2014 թ.-ի դեկտեմբերի 1-ին «Հանրակրթության մասին Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքի ընդունումով Հայաստանի 

Հանրապետությունն ամրագրեց համընդհանուր ներառական կրթության 

անցման քաղաքականությունը՝ համընդհանուր ներառական 

կրթությունը հռչակելով որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության 

իրավունքի ապահովման երաշխիք: Այդ քաղաքականության հիմքում 

երեխայակենտրոն մանկավարժությունն է [1; 2, 4]: Համընդհանուր 

ներառականության գլխավոր առաքելությունը մեկն է՝ ստեղծել այնպիսի 

պայմաններ և միջավայր, որ որևէ երեխա կրթությունից դուրս չմնա: 

Խոսքը վերաբերում է ինչպես ֆիզիկական տարբեր կարիքներ 

ունեցողներին, այնպես էլ առանձնահատուկ օժտվածներին: 

Ներառական կրթության կազմակերպման էությունը ներառում է 

երկու փոխկապակցված բաղադրիչներ՝ 

1) ներառական կրթության մանկավարժահոգեբանական 

մեթոդների, կրթության բովանդակության և գնահատման սկզբունքների 

ու մոտեցումների մշակում,  

2) միջավայրի հատուկ պայմանների ստեղծում և 

համագործակցված աշխատանքի իրականացում:  

Համագործակցությունը ենթադրում է ոչ միայն պետական 

քաղաքականության պահանջների իրացումը բուն կրթություն 

կազմակերպող կառույցների կողմից, այլև բազմաձևություն՝ 

հասարակություն – համայնք – ընտանիք – դպրոց - դասարան 

շրջանակում: Եթե պետության դերը ընդունված քաղաքականության 

իրացման ճանապարհին անհրաժեշտ կառույցների, նորմատիվային 

փաստաթղթերի, ֆինանսատնտեսական գործունեության զարգացման, 

մեթոդական ուղեցույցների ստեղծումն է, գործընթացի մասնակիցներին 

տարբեր բնույթի շարունակական աջակցությունների, 

վերապատրաստումների կազմակերպումն ու այլ գործընթացների 

իրականացումը, ապա ներառական կրթության կազմակերպման 

մասնակիցներից յուրաքանչյուրի դերը կարող է լինել ակտիվ 

մասնակցությամբ, փորձով, անհատական նախաձեռնությամբ 

անհրաժեշտ կառույցների զարգացմանը, կատարելագործմանը, 

ուսուցման կազմակերպման մոտեցումների հարստացմանը նպաստելը, 

ինչը, ի վերջո, որակյալ կրթության տեսքով կդառնա հասարակության 

հարստությունը:    
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Կրթական այս գործընթացը հեշտությամբ չի իրագործվի միայն 

օրենքի ընդունումով ու կրթության բովանդակության և էության 

սահմանումով: Անհրաժեշտ է լուծել առկա բազմաթիվ 

մարտահրավերներ: Դրանցից են՝ 

 ներառական կրթության էության մասին հասարակության տարբեր 

խմբերում իրազեկվածության բարձր մակարդակի ապահովման, 

 մասնագիտական-բուհական կրթական ծրագրերի վերանայման և 

կրթական քաղաքականության հետ դրանց համապատասխանեցման, 

 հանրակրթության կազմակերպման տարբեր մասնակիցների 

(դպրոցների տնօրենների, փոխտնօրենների, ուսուցիչների, 

աջակցության խմբի մասնագետների, ծնողների) համար 

մասնագիտական մեթոդական ուղեցույցների, օժանդակ 

գրականության ստեղծման, 

 բոլոր մասնակիցների համար վերապատրաստումների 

կազմակերպման, 

 փորձի փոխանակման հարթակների ստեղծման 

անհրաժեշտությունները և այլն: 

Յուրաքանչյուրի՝ իր գործունեության ու հասարակության մեջ 

ունեցած դերի շրջանակում սրտացավ ու ակտիվ մասնակցային 

ներդրման պարագայում մատնանշված և այլ խնդիրների 

հաղթահարմամբ էլ ակնկալելի կլինեն գործընթացի հաջողությունները:  

Հանրակրթության արդյունավետ կազմակերպելուն խանգարող 

առավել ազդեցիկ գործոններից մեկը իրազեկվածության պակասն է՝ 

ներառական կրթության իմաստի սխալ ընկալումը հասարակության 

տարբեր շերտերի կողմից: Թյուրիմացաբար շատերի համար ներառված 

են համարվում միայն որևէ ֆիզիկական կամ մտավոր խնդիր ունեցող 

աշակերտները (հետագա ասելիքը ավելի հասկանալի դարձնելու 

համար նշենք, որ դպրոցում ամենահաճախ հանդիպող կարիքներն են՝ 

երեխաների մտավոր թերզարգացածությունը, տեսողական, լսողական, 

հենաշարժողական համակարգի, վարքագծային-հոգեբանական թեթև, 

միջին, ծանր և խորը աստիճանի խանգարումները): Այդպիսի 

ընկալումով են պայմանավորված առողջ երեխաներ ունեցող ծնողների 

ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառաբանություններով 

ընդվզումները դասարանում որևէ խնդրով երեխայի առկայության հետ 

(այդպիսի երեխաները հոգեբանական սթրեսի պատճառ են սովորական 

երեխաների համար, խլում են նրանց ուսուցման համար հատկացված 

ժամանակը, մի քանիսը նաև վտանգավոր են և այլ 
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մեկնաբանություններով): Ներառական կրթական միջավայրի 

ընկալումը սխալ է նաև խնդիր ունեցող երեխաներից շատերի ծնողների 

(հատկապես գյուղական վայրերում՝ ավանդական կարծրատիպային 

մտածողության, սոցիալական ու միջավայրային, ֆիզիկական 

աննպաստ պայմանների և այլ գործոններով պայմանավորված), 

մասնագիտական և հոգեբանամանկավարժական տեսանկյունից 

միևնույն դասարանում բազմազան կարիքներով աշակերտների հետ 

աշխատելու անպատրաստ ուսուցիչների, կրթության 

կազմակերպիչների, հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների և 

այլոց համար:  

Մեր կողմից, որպես ԿԱԻ-ի Շիրակի մասնաճյուղի 

կենսաբանության գլխավոր մասնագետի, ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ 

աշխատելու առանձնահատկությունների հետ կենսաբանություն և 

բնագիտություն դասավանդող ուսուցիչների իրազեկվածության 

բարձրացման և նախնական հմտությունների ձևավորման նպատակով 

առաջին փորձերն արվել են վերջին տարիներին կազմակերպած 

վերապատրաստման դասընթացների ժամանակ, երբ դեռ մարզում 

գործում էին ներառական կրթություն կազմակերպելու իրավունք 

ունեցող ընդամենը մի քանի դպրոցներ և իրազեկվածության աստիճանը 

ցածր էր (մարզը համընդհանուր ներառման է անցել 2019 թ. 

սեպտեմբերից): Կարևոր արդյունքը ներառական կրթության նկատմամբ 

մարզի ուսուցիչների վերաբերմունքի ու պատկերացումների զգալի 

չափով դրական փոփոխությունն էր, շատերի կողմից այդպիսի 

կրթության կազմակերպման կարևորության ու անխուսափելիության 

ընկալումը, ինչը խթան է հետագա արդյունավետ գործունեության 

համար: Իհարկե, հետադարձ կապի, հաշվետվության մեխանիզմների, 

ինչպես նաև մեթոդական ձեռնարկների ու մասնագիտական 

ուղեցույցների գրեթե բացակայությունը չէին կարող ապահովել 

վերապատրաստումների միջոցով համընդհանուր ներառականության 

գաղափարախոսության լիարժեք արդյունավետ ներդրում և որակյալ 

կրթության կազմակերպում: Իրականում ոչ միայն որակյալ կրթություն 

ապահովելու, այլև հոգեկան բավարարվածություն ունենալու համար 

ուսուցիչն իր ամենօրյա գործունեության մեջ բազմաբնույթ մեթոդական 

գրականության, արդեն եղածներից ճիշտ օգտվելու, դրանցում 

ներկայացվող առաջարկները ճիշտ կիրառելու համար ուղղորդող 

խորհրդատվությունների, սեմինարների, վերապատրաստումների, 

դպրոցներում երկարաժամկետ անմիջական աջակցությունների, 
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հաջողված փորձերին իրազեկ լինելու և այլ կարիքներ ունի: 

Միանշանակ է, որ մատնանշված բոլոր գործընթացներն էլ 

իրականացվում են իրավասու տարբեր կազմակերպությունների 

կողմից: Սակայն, հաշվի առնելով շահառուների (դպրոցների, 

ուսուցիչների) մեծաթիվությունն ու ընդգրկման լայն 

աշխարհագրությունը, ակնհայտ է, որ ներկայումս իրականացվող 

միջոցառումները բավարար չեն կարճ ժամանակում (մինչև 2022 

թվականը համընդհանուր ներառման անցումը հանրապետությունում 

պետք է ավարտված լինի) կրթության կազմակերպման և որակի 

պահանջվող արդյունավետություն ապահովելու համար: 

Եթե մանկավարժը տիրապետի սովորողների հատուկ կարիքներին 

համապատասխան մասնագիտական գործիքների ու 

հոգեբանամանկավարժական մոտեցումների, ապա խուսափող, 

դիմադրող դերակատարից կփոխվի ԿԱՊԿՈՒ երեխաների համար 

փոփոխություններ նախաձեռնողի ու իրականացնողի [4]: 

Ուստի, կարծում ենք, որ հանրակրթությանն անհրաժեշտ 

գրագիտությամբ ու նախնական հմտություններով օժտված 

մասնագետներով ապահովելու ամենաարդյունավետ ու արագ 

արձագանքման ճանապարհը մանկավարժական բուհերում 

համապատասխան մասնագիտական դասընթացներում «Ներառական 

կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները» թեմայի 

ներդնումն ու ուսումնասիրումն է, որում համոզված ենք դարձյալ մեր 

փորձով՝ որպես մանկավարժական կադրերի պատրաստման գործի 

անմիջական մասնակից:  

Որպես վերևում արված առաջարկությունը կյանքի կոչելու 

հնարավոր ճանապարհ՝ ներկայացնում եմ ՇՊՀ–ի «Կենսաբանության 

դասավանդման մեթոդիկա» դասընթացի ծրագրում սեփական 

նախաձեռնությամբ ներառված «Ներառական կրթության 

կազմակերպման առանձնահատկությունները» թեմայի տեսական ու 

գործնական ժամերով ուսուցման կազմակերպման մեր հիմնական 

մոտեցումները՝ չսահմանափակելով խնդիրը լուծելու յուրաքանչյուր 

մասնագետի ստեղծագործական շրջանակները: 

Ծրագրում թեմայի ուսուցման նպատակներ են՝  

 տեսական նյութի մատուցմամբ ապահովել ուսանողների (ապագա 

կենսաբանության, բնագիտության և քիմիայի ուսուցիչների) 

իրազեկվածությունը համընդհանուր ներառականության 

գաղափարախոսության և պահանջների վերաբերյալ, ծանոթացնել 
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խնդրի շրջանակներում կատարված հայրենական և 

արտասահմանյան մեզ հասանելի մանկավարժական ու մեթոդական 

աշխատանքներին, 

 տեսական գիտելիքներ հաղորդել սովորողներին տարբեր կարիքներ 

ունեցող երեխաների ֆիզիկական կամ հոգևոր խանգարումների 

առաջացման հնարավոր պատճառների (ոչ հատուկ 

մանկավարժական կրթության համար պահանջվող խորությամբ), 

դրսևորումների, երեխայի զարգացման ու տարիքային 

առանձնահատկությունների, ինչպես նաև տարբեր խանգարումներ ու 

կարիքներ ունեցող աշակերտների ուսուցման առանձնահատուկ 

պահանջների վերաբերյալ: 

Գործնականորեն ձևավորել ու զարգացնել ուսանողների՝ 

 տարբեր կարիքներով երեխաների ուսուցման առանձնահատուկ 

մոտեցումներ մշակելու, դրանք անընդհատ ձևափոխելու, 

հարստացնելու, սինթեզելու, 

 համակուրսեցիների ներկայացրած մոտեցումները քննարկելու, 

վերլուծելու, հիմնավոր առաջարկություններ անելու, 

 տարբեր կարիքներով երեխաների համար հարմարեցված 

չափորոշչային պահանջներ, թեմատիկ ու օրվա դասի պլաններ 

ստեղծելու,   

 հարմարեցված պլաններով  դասեր կազմակերպելու հմտություններ:  
Գործնական դասերի մեր կողմից ստեղծված մեթոդիկայի 

համաձայն՝ 

 լսարանում ստեղծվում են (վերևում արդեն նշված) ամենահաճախ 

հանդիպող տարբեր կարիքներով պայմանական կերպարների 

բնութագրեր՝ կրթության առանձնահատուկ կարիքների, առկա 

գիտելիքների ու կարողությունների նկարագրով, որոնք էլ ուղեցույց 

են դառնում կուրսի բոլոր ուսանողների հետագա անհատական 

աշխատանքների իրականացման համար: Խորհուրդ է տրվում նաև 

ներկայացնել ընտանիքի պայմանական վերաբերմունքը իրենց 

երեխայի կարիքի ու կրթության նկատմամբ: 

  Լսարանի համաձայնությամբ ընտրվում է երեխայի պայմանական 

դասարանում ուսումնասիրվող կենսաբանության (կամ այլ 

առարկայի) ուսուցման մեկ դաս կամ թեմա: Հանձնարարվում է 

անհատական կամ համագործակցային աշխատանք (կախված 

ուսանողների թվից, գործնական դասերի համար հատկացված 

ժամաքանակից կամ այլ հանգամանքներից) տվյալ թեմայի ուսուցման 
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վերաբերյալ մեկ կամ երկու կերպարին հարմարեցված ուսումնական, 

մանկավարժահոգեբանական մոտեցումներ մշակելու վերաբերյալ՝  

յուրաքանչյուր գործնական դասին քննարկելու համար (որոշ չափով 

նման է ուսուցիչներին արդեն ծանոթ ուսուցանող գնահատման 

պահանջներին): Այս տարբերակի կարևոր առավելությունը միևնույն 

խնդրի վերաբերյալ բազմակարծության և արդյունավետ լուծում 

գտնելու հնարավորությունն է: Դասաժամերի սղության դեպքում 

նույն դասի ժամանակ կարող են ներկայացվել առանձին 

կերպարների համար ստեղծված հարմարեցումները տարբեր խմբերի 

կամ անհատների կողմից: 

 Գործնական դասերին առաջարկների ներկայացման, քննարկման, 

վերլուծման ու խմբագրման արդյունքում ստեղծվում են 

համընդհանուր մանկավարժահոգեբանական և մեթոդական 

ուղեցուցային նախնական պաշարներ:  

 Ստեղծված մոտեցումների կիրառումով ուսանողների կողմից  

մշակվում են դասի պլանների անհատական առաջարկներ՝ տարբեր 

կարիքներով երեխաների համար հարմարեցված քայլերի ու դասի 

կազմակերպման համար անհրաժեշտ բաշխիչ նյութերի, 

առաջադրանքների վերաբերյալ: Պլանները քննարկվում են 

լսարանում, խմբագրման արդյունքում ձևակերպվում է դասի 

վերջնական օրինակելի պլան և հանձնարարվում 

նախապատրաստվել դասի կազմակերպմանը: 

 Համագործակցության սկզբունքով լսարանում փորձնական դաս է 

կազմակերպվում: Կատարվում է քննարկում, ներկայացվում են դասի 

կազմակերպման բարեփոխման առաջարկներ, որոնց հիման վրա 

յուրաքանչյուր ուսանող լրամշակում է իր անհատական վերջնական 

աշխատանքը: Այդ աշխատանքները լրացնում են նաև հաջորդ 

տարիներին թեմայի ուսումնասիրության պաշարները: 

 Հնարավորության դեպքում (օրինակ, եթե դասընթացի 

ուսումնասիրումը համընկնում է պրակտիկայի ժամանակա-

հատվածին, կամ պրակտիկա անցկացվող դասարանում առկա են 

նմանատիպ կարիքներով երեխաներ) դասերը կամ դրանց առանձին 

մոտեցումները փորձարկվում են նաև մանկավարժական պրակտիկա 

անցկացվող դպրոցներում:   

 Հաջողված փորձերը ներկայացվում են նաև տարբեր հարթակներում՝ 

ուսանողական գիտական, թեմատիկ համաժողովներ, տարբեր 

թիրախների համար կազմակերպված սեմինարներ, բաց դասեր և 
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այլն, որոնք ևս նպաստում են մասնագիտական-մեթոդական 

մոտեցումների պաշարների հարստացմանը: 

Ի հավելումն ասվածի՝ այս ուսումնական տարում իրականացնում 

ենք նաև նշված թեմայի շրջանակում  բակալավրի ավարտական 

հետազոտական աշխատանք: Հետազոտությունը կհարստացնի 

հետագա տարիներին մեր կողմից թեմայի ուսուցման ծրագրային նյութը, 

կծառայի նմուշ-օրինակ մարզի ուսուցիչներին, դասավանդող 

դասախոսներին և այլ շահագրգիռ անձանց վերապատրաստումների, 

սեմինար-խորհրդատվությունների ժամանակ՝ արդեն ունեցած փորձի 

վրա հիմնված գործնական աջակցություն տրամադրելու համար:  

Որպես աշխատանքների հետագա զարգացման ճանապարհ՝  

նախատեսել ենք նաև՝  

 Բուհում պարբերաբար կազմակերպել կլոր սեղաններ, ուսանողական 

ընթերցումներ կամ այլ ձևի քննարկումներ՝ մեր կողմից մատնանշված 

թեման ուսումնասիրող տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների և 

մասնագետների մասնակցությամբ:  

 Համագործակցել ներառական ոչ ֆորմալ կրթություն կազմակերպելու 

փորձ ունեցող տարբեր հասարակական կառույցների և 

հանրակրթական դպրոցների մասնագետների, ծնողների հետ և մեր 

կողմից ստեղծված մոտեցումները փորձարկել նրանց շահառուների 

ուսուցման կազմակերպման գործընթացում, ինչպես նաև, օգտվելով 

նրանց փորձից, հարստացնել մեր գիտելիքներն ու հմտությունները:  

 Զարգացնել ուսանողների շրջանում հասարակական կառույցների 

շահառուների, պրակտիկա անցկացրած դպրոցների ներառված կամ 

որևէ այլ ձևով ընտրված աշակերտների մենթորներ դառնալու 

կամավորության գործունեությունը: 

 Իրականացնել կուրսային, դիպլոմային և մագիստրոսական 

հետազոտական աշխատանքներ՝ հարստացնելով ներառական 

կրթության կազմակերպման մանկավարժամեթոդական 

մոտեցումների պաշարները:  

Լիահույս ենք, որ առաջարկվող մոտեցումները կիրառելի կլինեն 

մանկավարժական բուհերում ուսումնասիրվող հանրակրթական բոլոր 

մասնագիտությունների դասավանդման մեթոդիկաների կամ 

«Մանկավարժություն» դասընթացի ծրագրերի բարեփոխման համար: 

Իսկ հանրակրթության ժամանակակից պահանջներին 

համապատասխան կրթված շրջանավարտներ ունենալը կարճ 
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ժամանակում կլուծի դպրոցները մեծաթիվ իրազեկ մասնագետներով 

համալրելու անհրաժեշտության հարցը: 

 

РОЛЬ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ 

Адамян Н. В. 

 

В статье обоснована необходимость обеспечения будущих 

специалистов нужными знаниями и навыками с целью организации 

инклюзивного обучения в школах путем внедрения в образователньный 

процесс преобразованных вузовских программ.  

Ключевые слова: всеобщее инклюзивное образование, преобразованная 
вузовская программа, тематическое программирование инклюзивного обучения, 

методы преподавания. 

      

THE ROLE OF PROFESSIONAL EDUCATION FOR THE ORGANIZATION 

OF THE INCLUSIVE TEACHING IN SCHOOLS 

Adamyan N. V. 

 

In the article we present the need of professional education for future 

teaching specialists, aiming at providing with the necessary knowledge and 

skills for the organization of the inclusive teaching in schools. We propose to 

utilize improved university programms for the specialized education of the 

teachers. 

Keywords: universal inclusive education, reforms of university  program, 

thematic programs of inclusive education, methods of teaching. 
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ՀՏԴ 519:37                                                             ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

MATHEMATICA ՓԱԹԵԹԸ ՈՐՊԵՍ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ՝ 

ՎԵՐՋԱՎՈՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

Սարգսյան Ա. Հ., Սարգսյան Ն. Հ. 

 

Աշխատանքում ներկայացվում է երկու հենակների վրա դրված 

հեծանի ծռման խնդրի վերջավոր էլեմենտների մեթոդով լուծման 

ալգորիթմը: Այնուհետև նկարագրված ալգորիթմի հիման վրա կազմված 

է հաշվարկային ծրագիր Mathematica միջավարում: Այն թույլ է տալիս 

լուծել հեծանի ծռման խնդիրը կամայական ինտեգրելի ֆունկցիայով 

բաշխված բեռի ազդեցության դեպքումֈ Կոնկրետ հաշվումներն 

իրականացված են պարաբոլական օրենքով բաշխման դեպքի համար, 

կատարված է համեմատություն ճշգրիտ լուծման հետ, ապահովված է 

գաֆիկական վիզուալացում: Աշխատանքը մեթոդական 

հետաքրքրություն է ներկայացնում և կարող է կիրառվել Mathematica 

փաթեթի դասավանդման ժամանակ: 

Բանալի բառեր. Wolfram Mathematica, հաշվարկային ծրագիր, 

վերջավոր էլեմենտների մեթոդ, հեծանի ծռում: 

 

1. Ներածություն: Ներկայումս լայն տարածում ունեցող 

համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթներից առաջատար է 

Wolfram Research ընկերության Mathematica-ն: Mathematica միջավայրը 

հարուստ ՝ մաթեմատտիկայի տարբեր ուղղությունների հետ կապված 

ստանդարտ ֆունկցիաներով, օպերատորներով, սակայն միաժամանակ 

այն կիրառվում է որպես բարձրակարգ ծրագրավորման միջավայր [1-6]: 

Սովորական և մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներից առավել 

տարածվածներն են վերջավոր տարբերությունների (ցանցերի) և 

վերջավոր էլեմենտների մեթոդները: Առկա են մի շարք 

աշխատություններ, որոնք ներկայացնում են մեթոդի հիմունքները, նրա 

կիրառությունները: Նյութերի դիմադրության խնդիրները վերջավոր 

2 0 2 0   № 1  
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էլեմենտների մեթոդով դիտարկվում են [7-9] աշխատանքներում: Կան 

աշխատանքներ, որոնք վերաբերում են խնդիրների լուծման համար 

գոյություն ունեցող ծրագրային փաթեթներին՝ ANSIS, COSMOS, 

КАСКАД, СПРИНТ, MathCad և այլն [10,11]: 

Սույն աշխատանքում դիտարկվում է երկու հենակների վրա դրված 

հեծանի ծռման խնդիրը որոշակի ինտեգրելի ֆունկցիայով տրված 

օրենքով բաշխված բեռի ազդեցությամբ: Ներկայացվում է վերջավոր 

էլեմենտների մեթոդով խնդրի լուծման ընդհանուր ալգորիթմը, 

կազմվում է հաշվարկային ծրագիր Mathematica փաթեթում՝ կիրառելով 

վերջինիս ընձեռած լայն հնարավորությունները: Ծրագրի արդյունքում 

նախ ելքագրտում են տեղափոխություններն ու պտույտները 

հանգուցային կետերում, ապա՝ այդ աղյուսակային տվյալների 

ինտերպոլացմամբ ստացվում է տեղափոխության մոտարկված 

ֆունկցիան: Կազմված ծրագիրը թույլ է տալիս լուծելու կամայական 

ինտեգրելի ֆունկցիայով տրվող օրենքով բաշխված բեռի ազդեցության 

դեպքը, սակայն կոնկրետ լուծման համար դիտարկվում է 

պարաբոլական օրենքով բաշխման դեպքը: Կառուցվում են ճշգրիտ և 

վերջավոր էլեմենտների մեթոդով լուծումների տեղափոխությունների 

ֆունկցիաները միևնույն համակարգում: Համեմատման արդյունքում 

ցուցադրվում է վերջավոր էլեմենտների մեթոդով լուծման բարձր 

արդյունավետությունը: 

Ծրագիրը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև Mathematica 

փաթեթի դասավանդման գործընթացում, քանի որ վերջինս Mathematica 

փաթեթը որպես բարձրակարգ ծրագրավորման միջավայր 

ներկայացնելու յուրահատուկ միջոց է: 

2. Երկու հենակների վրա դրված և որոշակի օրենքով բաշխված 

բեռի ազդեցությամբ հեծանի ծռման խնդրի դրվածքը: Դիտարկենք երկու 

հենարանների վրա դրված ℓ երկարությամբ հեծանը  ինտեգրելի 

ֆունկցիայով բաշխված բեռի ազդեցության տակ (նկ. 1): 

Նյութերի դիմադրությունից հայտնի է [7] 

                                                  ,                                             (1) 

որտեղ -ը հեծանի կետերի տեղափոխությունն է, իսկ -ը ծռման 

մոմենտն է: (1) դիֆերենցիալ հավասարմանը հարկավոր է կցել հետևյալ 

եզրային պայմանները՝ 

                                                                                  (2) 

Կոնկրետ օրինակով դիտարկենք պարաբոլական օրենքով 

բաշխման դեպքը: Ենթադրենք տեղի ունի. 
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                                                                                        (3) 

Այս դեպքում ունենք  և խնդրի լուծումը կլինի 

[7]՝  

                                                                       (4) 

 

 
Նկ.1 

3. Վերջավոր էլեմենտների մեթոդով խնդրի լուծման ալգորիթմը: 

Հաշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում: Նշենք, որ 

Mathematica միջավայրում առկա են սովորական և մասնական 

ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման 

օպերատորներ՝ DSolve, NDSolve, մի քանի ձևաչափերով [3]: 

Մասնավորաբար, մեր քննարկած դեպքում խնդիրը կարելի է լուծել 

ճշգրիտ DSolve օպերատորի կիրառմամբ՝ 

 

Արդյունքում կստանանք՝ : 

Խնդիրը կարելի է լուծել նաև NDSolve օպերատորի կիրառմամբ, ընդ 

որում՝ այս օպերատորը թույլ է տալիս նշել, թե ինչ մեթոդով ենք 

ցանկանում լուծել, օրինակ ցանցերի, վերջավոր էլեմենտների և այլն: 

Այս դեպքում անհրաժեշտ է, որ մասնակցող պարամետրերը թվային 

արժեքներ ստանան՝ 
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Արդյունքն արտածվում է IterpolatingFunction տերմիններով, որի 

համար կարելի է կառուցել գրաֆիկ, հաշվել արժեքը որոշակի կետում և 

այլն: 

Սակայն այս աշխատանքում մենք նպատակ ունենք 

ներկայացնելու վերոնշյալ խնդրի վերջավոր էլեմենտների մեթոդով 

լուծման ընդհանուր ալգորիթմը և այդ ալգորիթմի հիման վրա կազմել 

հաշվարկայանի ծրագիր՝ կիրառելով Mathematica-ն որպես 

բարձրակարգ ծրագավորման միջավայր: 

Վերջավոր էլեմենտների մեթոդով խնդրի լուծման ալգորիթմը 

ներկայացնենք հետևյալ կերպֈ Ենթադրենք  երկարությամբ հեծանը 

տոհվել է  էլեմենտների 

         և            (5) 

կետերով, որոնք կոչվում են հանգույցներ: Հանգույցներում  ուժային և 

 տեղափոխության մատրիցները նշանակենք՝ 

                                       (6) 

           (7) 

որտեղ -երը հանգույցներում տեղափոխություններն են, իսկ -երը՝ 

պտույտները:  

Առաձգական ձողի  տեղափոխությունը [0,ℓ] միջակայքում 

փնտրվում է  աստիճանի բազմանդամի տեսքով, որն ընդգրկում է 

 գործակից՝ հանգույցներում   

անհայտներին համապատասխան. 

                                                   (8) 

Այդ դեպքում պտտման θ անկյունները կնկարագրվեն հետևյալ 

հավասարմամբ. 

              (9) 

(8),(9) հավասարումների համակարգը կարելի է ներկայացնել  

մատրիցային տեսքով. 

                                 (10) 

Տեղադրելով  և  հանգուցային կետերի 

կորդինատները (10)-ի մեջ` հեծանի վերջավոր էլեմենտի համար 

կունենանք 

                               =                                                        (11) 

որտեղ 

                                                          (12) 
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բազմանդամի գործակիցներից կազմված մատրիցան է, իսկ 

                                           (13) 

(11) հավասարումների համակարգի մատրիցան է, որի լուծումն է՝ 

                           ,                                                    (14) 

որտեղ -ը  մատրիցի հակադարձ մատրիցն է, ընդ որում  

մատրիցը վերասերվող մատրից է: 

Հեծանի հավասարակշռության վիճակը բնութագրվում է հետևյալ 

հավասարմամբ [7]` 

                                   ,                                           (15) 

որտեղ -ն կոշտության մատրիցն է: Իմանալով կոշտության 

մատրիցը` կարելի է որոշել տեղափոխություններն ու պտույտները, երբ 

հայտնի են հանգույցներում լարումներն ու մոմենտները: Կոշտության 

համընդհանուր մատրիցը  էլեմենտի դեպքում որոշվում է հետևյալ 

կերպ՝ 

                               ,                                (16) 

որտեղ 

,
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,

 
… 

:

 
Ընդ որում, -ը կոշտության տեսակավորված 

մատրիցներն են, որոնք -չափանի քառակուսային մատրիցներ 

են: 
Ճիգերն ու մոմենտները հանգույցներում կորոշվեն հետևյալ կերպ՝ 
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                                   (17) 

որտեղ  Էրմիտի բազմանդամներն են [7], որոնք որոշվում են 

հետևյալ բանաձևերով․ 

 

 
Վերը նկարագրված ալգորիթմի հիման վրա կազմենք 

հաշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում՝ կիրառելով նրա 

ընձեռած լայն հնարավորությունները. 
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Այստեղ -ն էլեմենտների քանակն է, որը մուտքային տվյալ է: 

Մուտքագրվում է նաև  ֆունկցիան: 

Ծրագրի գործարկման արդյունքում արտածվում են 

տեղափոխությունների և պտույտների արժեքները հանգուցային 

կետերում.  

 

 
Ծրագիրը կոնկրետ գործարկված է բեռի բաշխման (3) օրենքի 

դեպքում: Կարելի է առանձնացնել տեղափոխության մաքսիմալ արժեքը, 

երբ -ն զույգ է՝   : 

Ստացված աղյուսակային տվյալների հիման վրա կարելի է 

ստանալ  ֆունկցիան ըստ (8) կամ դրան համարժեք (10) 

բանաձևերի: 

 

 

 

 

 

 
Կարող ենք ներմուծել  անչափ փոփոխականը և            

  ֆունկցիան և արտածել լուծման գրաֆիկը ճշգրիտ 

լուծման հետ մեկտեղ:  

 

 
 

Նկ. 2-ում կարմիր գույնով պատկերված է ճշգրիտ լուծումը, սև 

գույնը համապատասխանում է k=1, կապույտը՝ k=2, իսկ դեղինը՝ k=4 

դեպքերին: Տեսնում ենք, թե ինչպես է մեթոդը ապահովում բարձր 
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ճշտություն, արդեն 2 էլեմենտով լուծման պարագայում ֆունկցիաների 

գրաֆիկները համընկնում են: Իսկ ծրագրում կիրառվել են Mathematica 

միջավայրի մի շարք հնարավոություններ՝ ցիկլային գործողություններ, 

ինտեգրալների հաշվում, աղյուսակների կազմում, բազմությունների 

միավորում, ֆունկցիայի վերագրում, աղյուսակային տվյալների 

ինտերպոլացում, գրաֆիկական վիզուալացում և այլն: 

 
Նկ. 2 

4․ Եզրակացությունֈ   Այս աշխատանքը նպատակ ուներ ինչպես ևս 

մեկ անգամ հաստատելու վերջավոր էլեմենտների մեթոդի 

արդյունավետությունը, այնպես էլ կիրառելու Mathematica միջավայրը 

որպես բարձրակարգ ծրագրավորման միջավայր: Դիտարկվել է 

պարաբոլական օրենքով բաշխված բեռի ազդեցությամբ 2 հենարանների 

վրա գտնվող հեծանի ծռման խնդիրը: Ներկայացված է վերջավոր 

էլեմենտների մեթոդով լուծուման ալգորիթմը և դրա հիման վրա 

կազմված է հաշվարկային ծրագիր: Համեմատվել են 

տեղափոխություններին համապատասխան ֆունկցիաների 

գրաֆիկները: Mathematica միջավայրը հարուստ է դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծման ստանդարտ օպերատորներով: 

Միաժամանակ, օգտվելով ընձեռված լայն հնարավորություններից, 

կարելի է կազմել հաշվարկային ծրագրեր՝ դիտելով Mathematica-ն 

որպես բարձրակարգ ծրագրավորման միջավայր: Արդյունքները կարող 

են կիրառվել Mathematica փաթեթի դասավանդման ժամանակ, քանի որ 

ծրագիրը թույլ է տալիս դիտարկելու Mathematica փաթեթի մի շարք 

հնարավորություններ: 
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ПАКЕТ MATHEMATICA КАК СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПО 

ПРИМЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Саргсян А. А., Саргсян Н. А. 
 

В работе представлен алгоритм решения задачи изгиба балки, 

размещенной на двух опорах, методом конечных элементов. Затем на 

основе описанного алгоритма в среде Mathematica получена 

вычислительная программа. Это позволяет решить проблему изгиба балки 

под воздействием нагрузки, распределенной с произвольной 

интегрируемой функцией. Конкретные расчеты сделаны для случая 

распределения по параболическому закону, проведено сравнение с 

точным решением, предоставлена графическая визуализация. Работа 

представляет методологический интерес и может быть использована при 

обучении пакета Mathematica. 

Ключевые слова: Wolfram Mathematica, расчетная программа, метод 

конечных элементов, изгиб балки.     
 

MATHEMATICA PACKAGE AS A PROGRAMMING AREA BY THE 

EXAMPLE OF USING FINITE ELEMENT METHOD  

Sargsyan A. H., Sargsyan N. H. 
 

In this paper algorithm of solving the bending beams problem placed on 

two supports by using the finite element method is presented. Then, on the 

basis of described algorithm, the calculation program in the Mathematica is 

obtained. This allows to solve the beam bending problem under the influence 

of load distributed with an arbitrary integrable function. Specific calculations 

for the case of distribution according to parabolic law were made, comparison 

with the exact solution was made, and graphic visualization was provided. The 

work is methodological interest and can be used in the training of the 

Mathematica package. 

Keywords: Wolfram Mathematica, calculation programm, finite element 

method, beam bending. 
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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 51-7                                                                      ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

  

ՇՂԹԱՅԱԿԱՆ ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ 

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆՆԵՐ 

Կոստանյան Ն. Կ., Մութաֆյան Մ. Ն. 

 

Առօրյա կյանքում  և գիտության այլ բնագավառներում շատ հաճախ 

հանդիպում ենք երևույթների, որոնցում առկա խորը մաթեմատիկական 

հիմքերի մասին դժվար է անգամ կռահել: Այդպիսիք են մեր լսած 

երաժշտությունը, օրացույցը, որով առաջնորդվում ենք, մեխանիզմ-

ներում օգտագործվող ատամնանիվները և այլն: 

Աշխատատանքն ամբողջությամբ նվիրված է թվերի տեսության 

բաժիններից մեկի՝ շղթայական կոտորակների մի քանի հետաքրքիր 

կիրառությունների ներկայացմանը: Բերված են շղթայական 

կոտորակների, նրանց մերձավոր կոտորակների, հատկությունների 

կիրառություններ ֆիզիկայի, աստղաֆիզիկայի, երաժշտության և այլ 

բնագավառներում: Փոքր անդրադարձ է կատարված նաև շղթայական 

կոտորակների կիրառությանը մաթեմատիկական անալիզի՝ շարքերի 

զուգամիտության և մոտավոր արժեքների հաշվման գործընթացներում:  

Բանալի բառեր. շղթայական կոտորակ, մերձավոր կոտորակ, 

օրացույց, էլեկտրական շղթա, ֆիլոտակսիս,  հաճախություն,  շարք, 

մոտարկում, սխալանք, զուգամիտություն:  

 

Ներածություն: Ներկա տեխնոլոգիական զարգացումների 

դարաշրջանում անհրաժեշտություն է առաջանում զարգացնելու և 

առավել ընդլայնելու մի շարք մաթեմատիկական ապարատների 

կիրառություններըֈ Զարգացման այսպիսի ուղի է որդեգրել շղթայական 

կոտորակների համակարգը, որը հիմնաքարային դիրքում է հայտնվել 

հաշվողական մաթեմատիկայումֈ Աշխարհի տարբեր ծայրերում, 

մասնավորապես Եվրոպայում, ներկայումս զբաղվում են շղթայական 

կոտորակների առավել ակնառու և անհրաժեշտ կիրառությունների 

որոնմամբ, զարգացմամբ և օգտագորմամբ՝ ծանր հաշվարկներն առավել 

2 0 2 0   № 1  
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պարզերով փոխարինելու համարֈ Այդ պարագայում շղթայական 

կոտորակներն իրենց բազմասպեկտ և արդյունավետ 

կիրառություններով դառնում են մաթեմատիկական «թեժ կետերից», 

որոնք էլ կբացահայտենք աշխատանքի շրջանակներումֈ  

Շղթայական կոտորակները և նրանց մի քանի հատկությունները: 

Ցանկացած    ռացիոնալ թիվ կարելի է ներկայացնել վերջավոր 

շղթայական կոտորակի տեսքով` 

,

 
որտեղ - ամբողջ թվեր են, իսկ  Իռացիոնալ 

թվերը վերլուծվում են անվերջ շղթայական կոտորակի [1-3, 5]: 

Կամայական, վերջավոր կամ անվերջ  շղթայական 

կոտորակի 

 
«կտրվածքը» կոչվում է մերձավոր կոտորակֈ Նշենք մերձավոր 

կոտորակների մի քանի հատկություններ [1-4]. 
Հատկություն 1ֈ17 Կամայական -ի դեպքում  

 
մերձավոր կոտորակի համարիչն ու հայտարարը որոշվում են 

 և  

ռեկուրենտ բանաձևերով, ուր նախնական տվյալներն են՝ 

 
Հատկություն 2ֈ  և  մեծություները փոխկապակցված են 

հետևյալ կերպ. 

 
Հատկություն 3ֈ Եթե -ն որևէ դրական, ռացիոնալ թիվ է, իսկ  -ն 

-ի -րդ մերձավոր կոտորակը, ապա 

 

                                                 
1

7 Հատկությունների ապացույցները կարելի է նայել [1]-ում: 
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Շղթայական կոտորակներն օրացույցում: Գրիգորյան օրացույցը, 

որով առաջնորդվում ենք մենք, հիմնված է այն փաստի վրա, որ Երկիրը 

հավասարաչափ պտտվում է իր առանցքի շուրջը՝ մեկ օրում 

կատարելով մեկ պտույտ: Երկրի՝ Արեգակի շուրջ պտտման մեկ 

պտույտը կազմում է մեկ տարի, և այդ տարին հավասար է 365,24219878... 

օր: Ըստ Գրիգորյան օրացույցի՝ պարզ և նահանջ տարիների 

հերթագայությունը պահպանվում է ըստ հետևյալ կանոնի. եթե տարվա 
թիվն ավարտվում է երկու զրոներով, իսկ մյուս երկու թվանշաններից 
կազմված թիվը չի բաժանվում 4-ի, ապա այդ տարին պարզ տարի է 
(օրինակ 1700,1800-պարզ են, իսկ 2000-նահանջ տարի է): Այդպիսի 

օրացույցում տարվա միջին տևողությունը կազմում է 365 օր 5 ժամ 49 

րոպե 12 վայրկյան, որն ընդամենը 12 վայրկյան է ավել տարվա իրական 

երկարությունից[4]: Այսպիսի ճշգրտությունը լիովին ընդունելի է 

պրակտիկության տեսանկյունից, քանի որ այդ դեպքում 1 օրվա 

սխալանք առաջ կգա 3300 տարին մեկ անգամ: 
Այժմ օրացույցի խնդրին անդրադառնանք շղթայական կոտորակների 

տեսանկյունից: Տարվա տևողությունն արտահայտենք օրերով և այն 

ներկայացնենք շղթայական կոտորակով. 

 
այս շղթայական կոտորակի մերձավոր կոտորկների 

հաջորդականությունն է՝ 

 
Եթե ընտրենք   կոտորակը, ապա այդ դեպքում յուրաքանչյուր 

չորրորդ տարին նահանջ է: Երրորդ մերձավոր կոտորակը՝ 

, ընկած էր իրանական օրացույցի հիմքում, որը 1079 

թվականին առաջարկել է մաթեմատիկոս, աստղագետ և բանաստեղծ 

Օմար Խայամը: Այդպիսի օրացույցը մեկ տարում սխալվում է 19 

վայրկյան, և 1 օրվա սխալանք ստացվում է 4500 տարին մեկ անգամ: 

Նրանում բոլոր տարիները բաժանված են 33-ամյա շրջափուլի, որի 

ներսում 7 անգամ նահանջ է համարվում յուրաքանչյուր չորրորդ 

տարին, իսկ ութերորդ անգամ նահանջ է համարվում հինգերորդ 

տարին: Եթե վերցնենք  կոտորակը, կստանանք նրան 
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համապատասխանող օրացույցը՝ մեծ ճշտությամբ, ըստ որի՝ տարվա 

միջին տևողությունը միայն 1 վայրկյանով է տարբերվում իրականից: 

Օրացույցի այսպիսի կառուցվածքում անհրաժեշտ էր ամեն 128 տարին 

մեկ բաց թողնել 1 նահանջ տարի: 

Շղթայական կոտորակները ֆիզիկայում: 

 Խնդիր: Դիցուք ունենք շատ մեծ քանակությամբ միավոր 
դիմադրություններ: Կարելի՞ է արդյոք նրանցից կազմել սխեմա, որն 

ունենա  դիմադրություն կամ ընդհանրապես , որտեղ -ն և -ն 

տրված բնական թվեր են: 
Այս հարցի պատասխանը միանշանակ դրական է, քանի որ 

ցանկացած  կոտորակի համար կարելի է նախ զուգահեռ միացնել  

հատ միավոր դիմադրություններ՝ ընդհանուրում ստանալով , 

այնուհետև այդ սխեման բազմապատկել  հատ նույնատիպերով՝ 

միացնելով հաջորդաբար: Այս կերպ վարվելով՝ մեզ տրված  

ընդհանուր դիմադրությամբ շղթան կառուցելու համար մեզ պետք կգա 

 միավոր դիմադրություններ (Նկ. 1): 
 

 
Նկ.1 

 

Դրա համար նախ նկատենք, որ  և 

այս շղթայական կոտորակի տեսքով ներկայացումը կօգտագործենք 

անհրաժեշտ էլեկտրական սխեման կառուցելու համար՝ սկսելով 

«ներքևի հարկից»: 

 Սկզբում միմյանց զուգահեռ միացնենք 

3 միավոր դիմադրություն և այդ բլոկին 

հաջորդական միացնենք մեկ 

դիմադրություն. գումարային 

կստանանք    դիմադրությամբ շղթա: 

                            Նկ. 2 

Այժմ եթե ստացված սխեմային զուգահեռ միացնենք բլոկ, որը 

կազմված է 3 զուգահեռ միացված դիմադրություններից, ապա 
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կստանանք  ընդհանուր դիմադրությամբ սխեմա: Մնացել է այս 

սխեմային հաջորդաբար ավելացնել 2 դիմադրություն: Այսպիսով մենք 

կառուցեցինք սխեմա՝ կազմված 9 միավոր դիմադրություններից, որի 

ընդհանուր դիմադրությունն է  (Նկ. 2): 

Դիտարկված օրինակը հանգեցնում է հետևյալ եզրակացությանը. 

ենթադրենք, որ անհրաժեշտ է կազմել  դիմադրությամբ շղթա, որտեղ -

ն և -ն փոխադարձաբար պարզ թվեր են: Այդ դեպքում  թիվը 

ներկայացնենք վերջավոր շղթայական կոտորակի տեսքով՝  

: 

Այս ներկայացումից և շղթայի կառուցման վերը նկարագրված 

եղանակից պարզ է, որ անհրաժեշտ շղթան կառուցելու համար 

բավարար են    դիմադրությունները: Հատկապես նշենք 

այն, որ տրված դիմադրությամբ միավոր դիմադրություններից 

էլեկտրական շղթայի կառուցման այսպիսի մեթոդը ոչ միշտ է բերում 

միավոր դիմադրությունների մինիմալ անհրաժեշտության: Քանի որ 

 
ապա կարող ենք կառուցել  ընդհանուր դիմադրությամբ անհրաժեշտ 

սխեման՝ կազմված երկու հաջորդական միացված բլոկներից, իսկ 

յուրաքանչյուր բլոկ կառուցված  և  թվերի շղթայական կոտորակների 

վրա, որոնք տրված են փակագծերում (Նկ. 3): Այսպիսով, ստացվեց   

ընդհանուր դիմադրությամբ էլեկտրական սխեմա, որում օգտագործվել է 

8 միավոր դիմադրություններ (նախկինում օգտագործել էինք 9-ը): 

 
Նկ. 3 
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Շղթայական կոտորակներն ատամնանիվներում: Ինչպես գիտենք, 

շղթայական կոտորակները պատմականորեն առաջացան մեծ 

համարիչով և հայտարարով կոտորակներն ավելի փոքրերով 

փոխարինելու անհրաժեշտությունից: Հյուգենսը ատամնանիվի 

հավաքածուի միջոցով արեգակնային համակարգի մոդելի կառուցման 

ժամանակ հանդիպեց յուրօրինակ դժվարության. որպեսզի երկու 
շղթայակցված ատամնանիվների պտտման ժամանակների 
հարաբերությունը հավասարվի այդ ատամնանիվներին 
համապատասխանող մոլորակների Արեգակի շուրջ պտտման 
ժամանակների հարաբերությանը, անհրաժեշտ է, որ նույն 
հարաբերությունն ունենա այդ երկու ատամնանիվների ատամների 
թվերի հարաբերությունը: Սակայն այդ հարաբերությունն 

արտահայտվում է այնպիսի մեծ թվերով, որ տեխնիկապես հնարավոր չէ 

կառուցել ատամների այդպիսի «աստղաբաշխական» թվով անիվներ: 

Դրա համար անհրաժեշտություն է առաջանում այդ մոտավոր մոդելում, 

սահմանափակումներ անելով, ընտրել ատամների տեխնիկապես 

գոյություն ունեցող այնպիսի թվեր, որ այդ թվերի հարաբերությունը 

հնարավորությունների սահմանում մոտ լինի մեծ թվերի 

հարաբերությանը: Հենց այստեղ էլ օգնության են գալիս շղթայական 

կոտորակները: Դիցուք -ն և -ն այդ մեծ թվերն են, որոնց 

հարաբերությունը մենք ուզում ենք մոտավորության սկզբունքով 

փոխարինել  և  փոքր թվերի հարաբերությամբ. որոշակիության 

համար ենթադրենք, որ տեխնիկական կամ այլ պայմանով -ն չի կարող 

մեծ լինել 100-ից: Այդ դեպքում մենք  հարաբերությունը կներկայացնենք 

շղթայական կոտորակի տեսքով և կհաշվենք հաջորդական մերձավոր 

կոտորակները: Դիցուք այդ դեպքում պարզվեց, որ , բայց  

: Այդ դեպքում մենք կընդունենք, որ ,  և ըստ 

մերձավոր կոտորակների հատկության [հատկություն 3]՝ 

 
կարող ենք պարզել այն սխալանքը, որ թույլ ենք տալիս  -ը  -ով 

փոխարինելիս: 

Օրինակ:  

 Դիտարկենք  կոտորակը, և նրա շղթայական կոտորակի 

վերլուծությունը կունենա հետևյալ տեսքը՝ 



173 

 

  և եթե վերցնենք     

մերձավոր կոտորակները. ապա 

:
 

Եթե մենք մեր խնդրի լուծումը որոնեինք տասնորդական 

կոտորակով և ոչ թե շղթայականով, ապա այդպիսի ճշգրտության 

հասնելու համար մենք պետք է վերցնենք ստորակետից հետո ոչ 

պակաս, քան 4 նիշով կոտորակ, այսինքն՝ 10000 հայտարարով 

կոտորակ, բայց դա ոչ մի օգտակար նշանակություն չէր ունենա, քանի որ 

մեր ունեցած սկզբնական կոտորակի հայտարարն ավելի փոքր կլիներ՝ 

946: Դրա համար այս տիպի խնդիրներում շղթայական կոտորակների 

ապարատը ոչ միայն մեծ առավելություն ունի տասնորդական 

կոտորակների նկատմամբ, այլ շատ դեպքերում թույլ է տալիս 

լուծումները փնտրել այնտեղ, որտեղ տասնորդական կոտորակները 

ոչինչ անելու հնարավորություն չեն տալիս: Բանն այն է, որ շղթայական 

կոտորակների դեպքում որպես հայտարար կարելի է վերցնել 

ցանկացած թիվ, ոչ թե միայն 10-ի ինչ-որ աստիճաններ, և դա տալիս է 

ընտրության լայն հնարավորություն: 

Անդրադառնանք Հյուգենսի խնդրին: Նա, ըստ հաշվարկների, 

տեսավ, որ ատամների թվերի հարաբերությունը հանգում է հետևյալ մեծ 

համարիչով և հայտարարով անկրճատելի կոտորակին՝ 

 
Այսպիսի թվերով ատամնանիվների կառուցումը, ինչ խոսք, 

գործնականորեն մեծ բարդություններ է առաջացնում, անգամ կարող 

ենք ասել, որ անհնարին է: Վերևում նկարագրված ալորիթմից օգտվելով՝ 

Հյուգենսը փորձեց խնդրի լուծումը փնտրել համապատասխան 

շղթայական կոտորակի մերձավոր կոտորակների մեջ: Նա որպես 

այդպիսի մերձավոր կոտորակ գտավ    կոտորակը: 

Շղթայական կոտորակները երաժշտությունում: Բախի 

ժամանակներից սկսած՝ երաժշտությունում օգտագործվում է 

հավասարաչափ տեմպավորված սանդղակը, որը յուրաքանչյուր 

օկտավայում պարունակում է 12 կիսատոն [7]: Եթե  երկարությամբ 

լարն արձակում է առաջին օկտավայի «դո» հնչյունը` համապատասխան 

 հաճախությամբ (մեկ վայրկյանում 512 տատանում), ապա   
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երկարությամբ լարն արձակում է  հաճախությամբ ձայն(բնական 

կվինտա), իսկ   երկարությամբ լարը`  հաճախությամբ 

ձայն(օկտավա): Մեր ականջը երկու հնչյունների համեմատումից որսում 

է ոչ թե նրանց հաճախությունների հարաբերությունը, այլ այդ 

հարաբերության լոգարիթմը: Անհրաժեշտ է ընդամենը վերցնել երկու 

հիմքով լոգարիթմ, որպեսզի մեկ օկտավայի ինտերվալը չափվի որպես 

միավոր. 

 
Ի՞նչու առաջացավ օկտավայի հենց 12 ինտերվալի բաժանումը: 

Որպեսզի օկտավան և բնական կվինտան հնարավորինս ստույգ 

տեղավորվեն միևնույն հավասարաչափ տեմպավորման մեջ, 

անհրաժեշտ է օկտավան բաժանել այնքան մասերի, որ  թիվը լավ 

մոտենա ընտրված հայտարարով կոտորակին: 

 
թվի մերձավոր կոտորակներն են` 

 
 և  մոտարկումների սխալանքը շատ մեծ է:  մոտարկումը 

համապատասխանում է Արևելքի ժողովուրդների մոտ գոյություն 

ունեցող պենտատոնիկային, իսկ  մոտարկումն ամենահաջողվածն է: 

Սխալանքը` 

, 

որն ականջի համար անլսելի է: 

Շղթայական կոտորակների այլ կիրառություններ: 

● Եթե թղթի ուղղանկյուն թերթիկը երկու հավասար մասերի 

բաժանելով ուզում ենք ստանալ կողմերի նույն հարաբերությամբ երկու 

նոր թերթիկներ, ապա սկզբնական թերթիկի կողմերը պետք է 

հարաբերեն այնպես, ինչպես : Իրոք, եթե կիսենք  և  կողմերով 

ուղղանկյունը, ապա յուրաքանչյուր կեսի երկար կողմը կլինի , իսկ 

կարճ կողմը՝ : Այդ կողմերի հարաբերությունը՝ , կրկին 

հավասար է -ի: Հենց այս հատկությամբ են օժտված  



175 

 

ֆորմատի թղթերը: Դրանում կհամոզվենք, եթե կիսենք  ֆորմատի 

թուղթը (Նկ. 4): 

 
Նկ. 4 

 ֆորմատի ստանդարտ թղթի չափերն են՝ մմ: Նրանց 

հարաբերությունը՝ 

 
 թվի 5-րդ մերձավոր կոտորակն է: Նրանց միջև 

տարբերությունն աչքի համար աննկատելի է՝ 

 
Թերթիկի կողմերի արտադրյալը(մետրերով) քիչ է տարբերվում  -ից. 

 
Դա կապված է նրա հետ, որ -ը կազմում է  վատմանային 

թերթիկի -րդ մասը, որի մակերեսը   է: Եթե գտնենք բոլոր 

ֆորմատներին համապատասխանող շղթայական կոտորակները, ապա 

կտեսնենք, որ -ը -ի լավագույն մոտարկումն է: Օրինակ՝ 

-ն -ի ընդամենը 4-րդ մերձավոր կոտորակն է: 

● Դեռևս Գյոթեն ընդգծում էր բնության գալարագծային տենդենցները: 

Ծառերի տերևների պտուտակային դիրքը ճյուղերի վրա նկատել էին դեռ 

հին ժամանակներում: Գալարագիծը նկատել էին նաև արևածաղկի 

սերմերի դասավորությունում, սոճիի կոներում, անանասներում, 

կակտուսներում և այլն: Բուսաբանությունում այս երևույթը հայտնի է 

ֆիլլոտակսիս անվամբ: Բուսաբանների և մաթեմատիկների համատեղ 

աշխատանքը լույս սփռեց բնության այս զարմանալի երևույթների վրա: 

Եթե հաշվենք յուրաքանչյուր կողմում ոլորվող գալարների քանակը, 

ապա որպես կանոն կստանանք Ֆիբոնաչիի երկու հարևան թվեր, 

այսինքն՝ հետևյալ հաջորդականությանը պատկանող թվեր՝ 
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որում 

 
Այսպես սոճիի կոնի մի կողմում կան 3 պտտվող գալարներ, իսկ 

մյուս կողմում՝ 5 գալարներ: Եղևնու դեպքում համապատասխանաբար 5 

և 8, մայրիի կոնը համապատասխանաբար ունի 8 և 13 գալարներ: 

Սարդը սարդոստայնը հյուսում է պարուրաձև: Փոթորիկը պտտվում է 

պարուրաձև: Տերևների այսպիսի պարուրաձև դասավորությունը 

բույսերին թույլ է տալիս ստանալ ավելի մեծ քանակով արևի 

ճառագայթներ, որոնք անհրաժեշտ են ֆոտոսինթեզի համար: 

Ֆիբոնաչիի հարևան թվերի հարաբերությունները վերածվում են շատ 

պարզ շղթայական կոտորակների, օրինակ՝ 

 
Սրանք այսպես կոչված ոսկե հատման  մերձավոր կոտորակներն են. 

 
Այս ամենից զատ՝ շղթայական կոտորակները լայն կիրառություն 

ունեն նաև մաթեմատիկական անալիզում, հատկապես`շարքերի 

տեսությունում: Ինչպես ցույց կտանք հետագայում, գոյություն ունեն 

բազմաթիվ շարքեր, որոնց գումարները շարքերի տեսությանը 

համապատասխան օրենքով հաշվելն առավել ժամանակատար և ոչ 

ճշգրիտ են ստացվում, քան երբ շարքը վերլուծվում է համապատասխան 

շղթայական կոտորակի և հաշվվում մերձավոր կոտորակների 

արժեքները: Այս դեպում թույլ տված սխալանքը հասցվում է մինիմումի: 

Այժմ քննարկենք ստորև նշված օրինակը` վերը ասվածի ճշտության մեջ 

համոզվելու համար: 

Դիցուք տրված է Ֆուրիեի հետևյալ շարքը [8] 

 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են  դեպքում Ֆուրիեի  

շարքի հաշվման արդյունքներըֈ 

Ֆուրիեի  շարքը դանդաղ զուգամիտող շարք է. միլիոն 

գումարելիով մասնավոր գումարն ապահովում է 6 ճշգրիտ 

տասնորդական կարգֈ 
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Աղյուսակ 1. 

 Աղյուսակ 1.  դեպքում Ֆուրիեի շարքի մասնավոր գումարների 

հաշվում 

 

Շարքի 

անդամների 

թիվը 

Շարքի անդամների 

արժեքները 

Շարքի մասնավոր 

գումարները 

Սխալանքը, 

 
1 0.09983341665 0.09983341665 0.04983341665 

2 -0.0993346654 0.0004987512493 0.04950124875 

4 -0.09735458558 0.001650901226 0.04834909877 

8 -0.08966951136 0.005790516862 0.04420948314 

16 -0.06247335019 0.01978557833 0.03021442167 

32 0.001824191982 0.05167800285 0.001678002848 

64 -0.001821081326 0.04870835088 0.001291649118 

128 -0.001808670509 0.048909047 0.001090952998 

256 -0.001759533571 0.04903469561 0.0009653043888 

512 -0.001570922837 0.04918626941 0.0008137305851 

1024 -0.0009334526266 0.04954068189 0.0004593181093 

2048 0.0002742830788 0.050014721551 0.0001472155111 

4096 -0.0002269197216 0.04988430047 0.000115699532 

1000000 0.1353399421e-6 0.05000004288 0.4287926899e-7 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է Ֆուրիեի  շարքի գումարը 

համապատասխան շղթայական կոտորակի միջոցով հաշվման 

արդյունքներըֈ 
Աղյուսակ 2.  

Ֆուրիեի  շարքի արժեքի հաշվումը համապատասխան շղթայական 

կոտորակով 

Կոտորակի 

օղակների 

քանակը 

Շարքի 

անդամների 

արժեքները 

Շղթայական 

կոտորակի 

գործակիցների 

արժեքները 

Մերձավոր 

կոտորակների 

արժեքները 

Սխալանքը, 

 

1 0.09983341665 0.09983341665 0.09983341665 0.04983341665 

2 -0.0993346654 0.9950041653 0.05004170838 0.4170837554e-4 

4 -0.09735458558 0.998343083 0.04999997219 0.2781086585e-7 

8 -0.08966951136 0.9975730286 0.05 0.113599796e-12 

16 -0.06247335019 0.9975148487 0.05 0.1782044426e-26 

32 0.001824191982 0.9975048532 0.05 0.4222653145e-52 

64 -0.001821081326 0.9975027309 0.05 0.2321645728e-103 

128 -0.001808670509 0.9975022396 0.05 0.6940698305e-206 

256 -0.001759533571 -1.228936371 0.05 0.75827669e-301 
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Համապատասխան շղթայական կոտորակը թույլ է տալիս Ֆուրիեի 

 շարքի արժեքը հաշվել շատ բարձր ճշտությամբֈ Մասնավոր 

գումարների և համապատասխան շղթայական կոտորակի միջոցով 

Ֆուրիեի շարքի արժեքի հաշվման համեմատական արդյունքներն 

իսկապես տպավորիչ է. շղթայական կոտորակները 256 օղակի դեպքում 

տալիս են գրեթե 300 կարգի պակաս սխալանք, քան անմիջական 

մասնավոր գումարների միջոցով հաշվումըֈ 

Այսպիսով, կարելի է գալ այն եզրակացության, որ Ֆուրիեի 

շարքերի զուգամիտության արագացումը լիովին կարող է կատարվել 

համապատասխան շղթայական կոտորակների կառուցման մեթոդով, 

քանի որ բերված օրինակներից պարզ է դառնում, որ շղթայական 

կոտորակների ապարատն ունակ է տալ ավելի ու ավելի մեծ 

ճշգրտություն՝ փոքր սխալանքովֈ 

 

НЕКОТОРОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ 

Костанян Н. К., Мутафян М. Н. 

 

В повседневной жизни и в других отраслях науки мы часто 

встречаемся с явлениями, в которых трудно угадать имеющиеся глубокие 

математические основы. Таковы музыка, которую мы слушаем, календарь, 

которым руководствуемся, шестеренки, применяемые в механизмах и т.д. 

Работа полностью посвящена представлению нескольких 

интересных применений цепных дробей – одного из разделов теории 

чисел. Приведены применения свойств цепных дробей, используемых в 

физике, астрофизике, музыке и других отраслях. Сделана также 

небольшая подборка применения цепных дробей в деле вычисления 

приближенных значений и схождения рядов в математическом анализе. 

Ключевые слова: цепная дробь, подходящая  дробь, календарь, 

электрическая цепь, филотаксис, частота, ряд, приближение, ошибка 

(заблуждение), схождение. 

 

SOME INTERESTING APPLICATIONS OF CHAIN FRACTIONS 

Kostanyan N. K., Mutafyan M. N. 

 

During our everyday life and in different spheres of science we often 

come across phenomena that have deep roots connected with mathematics, 
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but we could have never imagined about it. They are as follows: the music we 

listen to, calendars we follow, gearwheel in mechanisms and so on. 

The work is totally devoted to one of the sections of theory of numbers, 

i.e. the application of chain fractions. There are examples of chain fractions, 

adjacent fractions and the application of their properties in physics, 

astrophysics, music and other spheres. There is also a slight reference to the 

application of chain fractions in the analysis of mathematics especially in 

converge of a sequence and calculating approximate values. 

Keywords: chain fractions, adjacent fractions, calendar, electric chain, 

phyllotaxis, frequency, chain, approximation, error, converge. 
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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  

 

УДК 373.5.016:53                                 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМА НА ПРИМЕРЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ОПТИКЕ 

Дрмеян Г. Р., Назарян Н. А.  

 

Современный уровень подготовки будущих специалистов требует 

развития у них исследовательских навыков работы, что можно 

осуществить в процессе изучения естественнонаучных дисциплин 

методами лабораторного практикума. Одним из направлений 

совершенствования лабораторного практикума является разработка и 

внедрение в учебный процесс системы проведения лабораторных работ, 

содержащих разноуровневые задания с возрастающей степенью 

сложности (включая инновационные лабораторные работы 

исследовательского типа). Многоуровневый подход позволяет 

эффективно выявлять и развивать возможности будущих специалистов, 

наиболее полно учитывать их потребности, повышать качество 

образовательного процесса. Многовариантный подход к проведению 

физического практикума продемонстрирован на примере лабораторной 

работы по оптике. 

Ключевые слова: многоуровневый подход, лабораторный практикум, 

оптика. 

 

Для физического образования как на уровне средней школы, так и 

на уровне высшей школы, характерна определенная разобщенность таких 

компонентов обучения, как теоретический лекционный материал, 

лабораторные работы и решение физических задач. Занятия по этим 

компонентам курса часто слабо связаны друг с другом и проводятся в 

разное время. Темы лабораторных работ часто не совпадают с изученным 

теоретическим материалом, отставая или опережая его изучение. В 

результате проблема организации измерений при выполнении 

лабораторных работ оказывается заформализованной,  а не осознанной. 

2 0 2 0   № 1  



181 

 

Отсюда берет свое начало практически полное непонимание 

необходимости проведения физических измерений и неспособность 

самостоятельного осознанного анализа полученных экспериментальных 

результатов. 

Творческие способности человека можно развивать в различных 

областях знания и на разных стадиях процесса обучения. В этом 

отношении возможности предметов естественнонаучного цикла, прежде 

всего физики, чрезвычайно велики. 

Так как в большинстве общеобразовательных школ на ранних 

стадиях образования у учащихся не закладываются навыки 

исследовательской деятельности и не развивается интерес к физике, то 

пробуждение творческой заинтересованности к проведению физического 

эксперимента в ВУЗе- трудная задача. 

С другой стороны, в специализированных школах с физико-

математическим уклоном формирование творческого, заинтересованного 

подхода к изучению физики, в особенности к решению задач, реализуется 

достаточно успешно. 

Таким образом, очевидно, что в ВУЗы поступают абитуриенты с 

разным уровнем физического образования, и, следовательно, «на входе» 

физического практикума мы имеем студентов с разным уровнем 

подготовки. В процессе выполнения лабораторных работ некоторые из 

них будут не удовлетворены тем, что выполняемая работа для них 

слишком сложна или, наоборот, слишком элементарна. В этих условиях, 

видимо, нерационально "на выходе" всех "приводить к общему 

знаменателю". Рациональным, вероятно, было бы выстроить систему 

уровней: установить некоторый минимальный уровень, соответствующий 

образовательному стандарту, зачетный уровень умений и навыков, и дать 

возможность большинству студентов приобрести настолько высокий 

уровень квалификации, насколько они способны или считают 

необходимым иметь. 

Это можно осуществить путем предложения в каждой лабораторной 

работе нескольких вариантов (на выбор) заданий разной степени 

сложности [1]. 

Если в предложенной лабораторной работе реализован 

дифференцированный подход к ее выполнению, то каждый студент 

сможет выбрать себе лабораторное задание в зависимости от своих 

способностей, желания и возможностей. При необходимости выбор 
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студента может быть скорректирован преподавателем. В итоге каждый 

студент приобретет максимально возможный для себя набор умений и 

навыков работы в физической лаборатории. 

Не трудно предположить, что для большинства студентов наиболее 

привлекательным окажется самый легкий вариант, но студент должен 

осознавать, что выбор варианта выполнения лабораторной работы будет 

влиять на оценку в условиях дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой), а также будет учитываться при выставлении экзаменационной 

оценки. 

Таким образом, стимулами для выбора более сложного варианта 

могут быть: учет на экзамене степени сложности выполненных 

лабораторных работ; развитие собственных экспериментаторских 

навыков; личные амбиции; разная степень сложности заключительного 

контроля; оптимизация затрат времени на выполнение и защиту 

лабораторной работы. 

У студентов специальности "физика" лабораторный практикум по 

общей физике занимает пять семестров. В лаборатории механики, где 

происходит выявление и выравнивание первоначальных 

экспериментаторских навыков, имеет смысл оставить один вариант 

заданий. К последующим курсам уже вполне может быть применена 

многовариантность учебного физического эксперимента. 

  Многовариантный подход к проведению физического практикума 

можно продемонстрировать на примере проведения лабораторных работ 

по оптике. Лабораторные работы по оптике [2, 3] содержат разное 

количество заданий. Число и сложность выполняемых студентом заданий 

определяются в соответствии с числом учебных часов и уровнем 

подготовки студента. 

В каждой работе сформулирована цель работы, приведены вопросы, 

знание которых необходимо для допуска к выполнению работы, краткие 

сведения из теории, разноуровневые по сложности задания и указания к 

их выполнению, Каждая работа снабжена списком учебной литературы, 

тестовыми картами допуска к выполнению работы, требованиями, 

предъявляемыми студенту для защиты работы. 

С целью  стимулирования интереса учащихся к неформальному 

изучению физических явлений наряду с обычным лабораторным 

практикумом могут быть использованы небольшие по объему задания в 

виде экспериментальных задач, позволяющие, с одной стороны, 
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проконтролировать умения студента при решении задач, с другой 

стороны, наглядно продемонстрировать применение физической теории 

на практике. 

Допуск к лабораторным работам проводится по тестовым картам с 

обязательной проверкой конспекта, содержащего все необходимые 

задания, рисунки, таблицы для записи данных, расчетные формулы. 

Например, выполнение лабораторной работы «Элементарные 

методы определения показателя преломления жидкости и стекла» [2] 

требует знания следующих теоретических вопросов: 

1. Точечный источник света, световой луч. 

2. Параксиальные лучи. 

3. Законы геометрической оптики. 

4. Предельный угол. Полное внутреннее отражение света. 

5. Методы получения пучка параллельных лучей. 

6. Преломление света на сферической границе раздела двух сред. 

7. Оптическая сила и фокусные расстояния преломляющей 

сферической границы раздела двух сред. 

В лабораторной работе предлагается ряд практических заданий. 

Задание 1-1. Измерить показатель преломления воды, используя 

закон преломления для плоской границы раздела двух сред                   

(рис. 1 и рис. 2). 

 
Синус угла преломления i определяется из геометрии хода луча 

(рис. 2), 

22
sin

bH

b
i



 , 

где H - высота столба жидкости, b -деление шкалы, на которое 

проецируется две верхние визирные линии. Угол падения i отсчитывается 

по транспортиру. 



184 

 

Задание 1-2. Измерить показатель преломления воды, используя 

явление полного внутреннего отражения. 

Задание 1-3. Измерить показатель преломления жидкости, используя 

особенности преломления света на сферической границе раздела двух 

сред (рис.3) ( расчетная формула 
dD

D
n




2 ). 

Задание 1-4. Измерить 

фокусное расстояние тонкостенной 

сферической колбы, наполненной 

водой, и из этих измерений 

рассчитать показатель преломления 

воды. 

Задание 1-5. Используя прибор 

по геометрической оптике (шайба 

Гартля), определите показатель 

преломления прозрачного полуцилиндра двумя способами, направляя луч 

сначала на плоскую границу раздела и измеряя углы падения и 

преломления, затем, на цилиндрическую границу раздела, измеряя 

предельный угол. Сравнить результаты измерений обоими методами, 

оценить их точность. 

Задание 1-6.  Определите показатель преломления материала 

полуцилиндра. Объяснить тот факт, что если глядеть на прозрачный 

полуцилиндр сверху со стороны плоской границы (рис. 4), то можно 

увидеть, что, в отличие от центральной части плоской границы, 

небольшие прямоугольные (заштрихованные) участки вблизи краев 

плоской границы зеркально освещены.  

Задание 1-7. Определите с помощью микроскопа и микрометра 

показатель преломления стеклянной плоско-параллельной пластики   

(рис. 5). 
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Задание 1-8. Определите показатель преломления стекла призмы 

двумя методами: по видимому тексту и по углу наименьшего отклонения. 

Прежде всего, при выполнении лабораторной работы следует 

определить необходимый зачетный минимум знаний и умений. В данной 

работе минимальному уровню соответствует знание теоретических 

вопросов 1-4, и умение выполнить задания 1-1, 1-2 и 1-5. В каждом 

задании имеются указания к их выполнению и приведены расчетные 

формулы, которые студенту предлагается вывести самостоятельно, 

используя законы геометрической оптики. 

Уровень сложности заданий 1-3, 1-4 выше. Они представляют собой 

экспериментальные задачи. Выполнение этих заданий требует знания 

теоретических вопросов 1-7. Кроме того, в соответствии с указаниями к 

выполнению заданий, расчетные формулы должны быть получены 

студентами самостоятельно, также самостоятельно должен быть 

выполнен эксперимент, обработаны его результаты, оценена их 

достоверность. 

Задание 1-6, 1-7, 1-8 носят элементы исследовательской работы. 

Студент должен пронаблюдать опыт, дать объяснение увиденному, 

опираясь на теоретические знания, получить расчетные формулы, освоить 

работу с микроскопом. 

Самый высокий уровень имеет вторая часть задания 1-8, так как  в 

этом случае студент должен поработать с учебной литературой, получить 

формулу связи угла наименьшего отклонения и показателя преломления 

призмы, освоить принцип работы гониометра, настроить его, выполнить 

измерения и оценить погрешность. 

Защита лабораторных работ проводится в виде собеседования 

преподавателя со студентом, в процессе которого проверяются 

полученные экспериментальные данные, результаты их обработки, 

знание теории. И это принципиально, так как наши студенты –это 

будущие учителя, и развитие умения четкого и логичного изложения 

теоретического материала и результатов экспериментального 

исследования имеет очень большое значение. Зачетный минимум 

теоретических знаний включает грамотное описание явления, знание 

основных формул, умение выполнения геометрических построений. На 

более высоком уровне включается умение выводить необходимые 

формулы для вычисления экспериментального результата и погрешности 

его измерения. 
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ԲԱԶՄԱՄԱԿԱՐԴԱԿ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՊՐԱԿՏԻԿՈՒՄԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ «ՕՊՏԻԿԱ» ԲԱԺՆԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. 

 

Ապագա մասնագետների նախապատրաստման ժամանակակից 

մակարդակը պահանջում է նրանց աշխատանքի հետազոտական 

ունակությունների զարգացում, ինչը կարելի է իրականացնել 

լաբորատոր պրակտիկումի մեթոդներով բնագիտական առարկաների 

ուսումնասիրման գործընթացում: Լաբորատոր պրակտիկումի 

կատարելագործման ուղղություններից մեկն ուսումնական 

գործընթացում բարդության աճող աստիճանով տարամակարդակ 

առաջադրանքներ պարունակող լաբորատոր աշխատանքների 

(ներառյալ հետազոտական տեսակի նորարարական լաբորատոր 

աշխատանքները) կատարման համակարգի մշակումն ու ներդրումն է: 

Բազմամակարդակ մոտեցումը թույլ է տալիս արդյունավետորեն 

բացահայտել և զարգացնել ապագա մասնագետների 

հնարավորությունները, ամբողջովին հաշվի առնել նրանց պահանջները 

և բարձրացնել կրթական գործընթացի որակը: Ֆիզիկայից 

պրակտիկումի կատարման նկատմամբ բազմատարբերակ մոտեցումը 

ցուցադրված է օպտիկայից լաբորատոր աշխատանքի օրինակով: 

Բանալի բառեր. բազմամակարդակ մոտեցում, լաբորատոր 

պրակտիկում, օպտիկա: 

 

MULTI-LAYERED LEARNING MODEL APPLICATION IN THE 

LABORATORY COURSES HOWN BY AN OPTICAL LABORATORY WORK 

EXAMPLE 

Drmeyan H. R., Nazaryan N. A. 

 

The current level of future specialist’s preparation requires the 

development of their research skills. Here sufficient contribution could be 

made by studying of natural science subjects in the laboratory course. One of 

the possible ways of laboratory course improvement is the development and 

implementation of split-levelled laboratory works containing different tasks 

with increasing level of complexity (including research-based). Multi-layered 

approach helps to effectively identify and develop the capabilities of future 

specialists, to meet their needs and improve the educational process. Such 
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approach is used and illustrated in the paper with special reference to the 

optics laboratory course. 

Keywords: multi-layered approach, laboratory course, optics. 
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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 372.853                                                                             ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

ԴԻՐԻԽԼԵԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՈՐՈՇ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ 

Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս. 

  

Աշխատանքը նվիրված է ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում 

գրեթե չդիտարկվող Դիրիխլեի ֆիզիկական սկզբունքի հնարավոր 

կիրառությունների վերհանմանըֈ Աշխատանքում հակիրճ նշված է 

Դիրիխլեի ֆիզիկական սկզբունքի էության մասին, որից հետո 

քննարկված են ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում դիտարկվող 

տարբեր ոչ տիպային խնդիրներ, որոնց լուծման համար առաջարկված 

են Դիրիխլեի սկզբունքից բխող նոր մոտեցումներֈ  

Բանալի բառեր. ֆիզիկա, Դիրիխլե, սկզբունք, պոտենցիալ 

էներգիա, մինիմում, խնդիրֈ 

 

1. Նախաբան: Դիրիխլեի ֆիզիկական սկզբունքի մասին: Ինչպես 

հայտնի է, եթե մեխանիկական համակարգում գործում են միայն 

կոնսերվատիվ ուժեր, ապա նրա պոտենցիալ էներգիայի մինիմումի 

վիճակը հանդիսանում է կայուն հավասարակշռության վիճակ: Այլ կերպ 

ասած, մեխանիկական համակարգը ձգտում է նվազագույն պոտենցիալ 

էներգիայով վիճակի: Ասվածն արտահայտում է պոտենցիալ էներգիայի 

մինիմումի, կամ որ նույնն է՝ Դիրիխլեի ֆիզիկական սկզբունքը [1, 19]: 

Պարզվում է, որ վերջինս կարելի է կիրառել ստատիկայի որոշ 

խնդիրների լուծման համար: Դիրիխլեի սկզբունքի իրավացիությանը 

կարելի է հեշտորեն համոզվել՝ կատարելով հակասող ենթադրություն: 

Իրոք, ենթադրենք, թե համակարգը կարող է պոտենցիալ էներգիայի 

մինիմումով վիճակից շարժվել և հետևաբար ձեռք բերել կինետիկ 

էներգիա: Արդյունքում կմեծանան մեխանիկական համակարգի և՛ 

կինետիկ, և՛ պոտենցիալ էներգիաները, ուրեմն կաճի նաև լրիվ 

մեխանիկական էներգիան: Վերջինս հնարավոր չէ, քանի որ միայն 

պոտենցիալային ուժերով փոխազդող մարմինների համակարգի լրիվ 

2 0 2 0   № 1  
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մեխանիկական էներգիան պահպանվում է: Ստացված հակասությունը 

վկայում է այն մասին, որ մեր սկզբնական ենթադրությունը սխալ էր, և 

համակարգը ինքնակամ չի կարող դուրս գալ պոտենցիալ էներգիայի 

մինիմումի վիճակից: Այսպիսով, վերջինս կայուն հավասարակշռության 

վիճակ է: 

2. Սկզբունքի կիրառման օրինակներ: Այժմ դիտարկենք ֆիզիկայի 

դպրոցական դասընթացում հանդիպող մի քանի ոչ տիպային խնդիրներ, 

որոնց լուծման ժամանակ կկիրառենք առաջարկվող Դիրիխլեի 

ֆիզիկական սկզբունքըֈ 

Ստորև քննարկենք մի խնդիր, որը Օ. Յա. Սավչենկոյի խմբագրած 

հայտնի խնդրագրքի համապատասխան խնդրի ընդհանրացումն է        

[2, 94]: 

Խնդիր 1ֈ Ծանր ձողը ծռում են 090  անկյան տակ և ազատ կախում 

են մի ծայրից (նկ. 1): Ձողի վերին և ստորին մասերի 

երկարությունները համապատասխանաբար a  և b  են: 

Ուղղաձիգի հետ ի՞նչ   անկյուն կկազմի ձողի վերին 

մասը:  

Լուծումֈ Եթե ձողի միավոր երկարության 

զանգվածը (գծային խտություն) նշանակենք  -ով, իսկ 

պոտենցիալ էներգիայի զրոյական մակարդակն 

ընտրենք կախման կետով անցնող հորիզոնականը 

(նկ.1), ապա ձողի ծանրության ուժով պայմանավորված 

պոտենցիալ էներգիան կորոշվի հետևյալ բանաձևով.  

cos cos sin :
2 2

a b
W ag bg a

 
    

 
      

Համաձայն պոտենցիալ էներգիայի մինիմումի կամ Դիրիխլեի 

սկզբունքի՝ ձողի կայուն հավասարակշռության վիճակում նրա 

պոտենցիալ էներգիան պետք է ընդունի նվազագույն արժեք: 

Արդյունքում խնդիրը բերվում է   անկյան այն արժեքի որոշմանը, որի 

դեպքում 

    22 cos sinf a a b b       
ֆունկցիան ընդունում է նվազագույն արժեք: Օժանդակ անկյան 

ներմուծմամբ  f   եռանկյունաչափական ֆունկցիայի նվազագույն 

արժեքի որոշումը հանրահաշվի դպրոցական դասընթացից հայտնի 

ստանդարտ գործընթաց է [3, 171], որի արդյունքում ստացվում է 

հետևյալ արտահայտությունը՝ 
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2

:
2

b
tg

a a b





 
Անշուշտ, այս խնդիրը կարելի է լուծել նաև ստատիկայի 

ավանդական մեթոդներով: Օրինակ՝ կարելի է, հաշվի առնելով ձողի 

մասերի վրա ազդող ծանրության ուժերը, գրել մոմենտների կանոնը 

կախման կետով անցնող և գծագրի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի 

նկատմամբ՝ 

sin cos sin ,
2 2

a b

a b
m g m g a

 
  

 
  

 
որտեղ am -ն և bm -ն համապատասխանաբար ձողի a  և b մասերի 

զանգվածներն են (նկ.1): Այնուհետև, հաշվի առնելով, որ 

;  ,a bm a m b    և կատարելով տարրական մաթեմատիկական 

ձևափոխություններ՝ որոնելի անկյան համար կարելի է ստանալ նույն 

արտահայտությունը: 

Խնդիր 2ֈ 2a  երկարությամբ անոթը շարժական միջնորմի 

օգնությամբ բաժանված է երկու հավասար մասերի: Սկզբում միջնորմն 

ամրացնում են և անոթի երիկու մասերը 

լցնում են h հավասար բարձրությամբ 1  և 2  

 2 1  խտություններով հեղուկներ (նկ. 2): 

Ի՞նչ x  չափով կտեղափոխվի միջնորմը այն 

բաց թողնելուց հետո: Շփումն անտեսել: 

Համարել, որ պրոցեսի ընթացքում 

հեղուկները անոթից չեն թափվում, և 

միջնորմը չի թեքվում [հեղինակային]: 

Լուծումֈ Համաձայն Դիրիխլեի սկզբունքի՝ հավասարակշռության 

վիճակում միջնորմը կգրավի այնպիսի դիրք, որ հեղուկների 

համակարգի պոտենցիալ էներգիան ընդունի նվազագույն արժեք: 

Զրոյական մակարդակն ընտրելով անոթի հատակով անցնող 

հորիզոնականը՝ հեղուկների գումարային պոտենցիալ էներգիան կլինի՝ 

1 1 2 2 ,
2 2

m gh m gh
W    

որտեղ 1m  - ը և 2m  - ը 1  և 2  

խտություններով հեղուկների 

զանգվածներն են, իսկ 1h  - ն ու 2h  - ը՝ 

դրանց բարձրությունները (նկ. 3):  



191 

 

Հաշվի առնելով, որ 

 1 ,h a x ha   2 ,h a x ha   

պոտենցիալ էներգիայի համար ստանում ենք. 

2 2 1 2 ,
2

g
W h a l

a x a x

 
  

  

 
 

որտեղ l - ը անոթի լայնությունն է: 

Համակարգի պոտենցիալ էներգիան x -ից կախված ֆունկցիա է, և 

նվազագույն արժեքի դեպքում նրա ածանցյալը ըստ x -ի պետք է 

հավասար լինի զրոյի` 

1 2 0 :
a x a x

 
  

  

 
 

Վերը գրվածից միջնորմի որոնելի տեղափոխության համար 

ստանում ենք. 

 2 1

2 1

:
a

x





 

 
 

Այս և նմանատիպ խնդիրները սովորաբար լուծում են «ուժային» 

եղանակով՝ մխոցի հավասարակշռության դիրքում պահանջելով 

հեղուկների գործադրած ճնշման ուժերի հավասարությունը: Այս 

դեպքում վերջինս գրվում է հետևյալ պարզ տեսքով` 

1 1 2 2
1 2 :

2 2

gh gh
lh lh

 
 

Այնուհետև, հաշվի առնելով  1 ,h a x ha   2 ,h a x ha   

պայմանները ու կատարելով ոչ բարդ մաթեմատիկական 

ձևափոխություններ, կարելի է որոշել մխոցի x  տեղաշարժը: 

Հարկ է նշել, որ խնդիր 2-ը 10-րդ դասարանում կարելի է լուծել 

միայն ավանդական «ուժային» մեթոդով: Ընդհանրացնող 

կրկնությունների ընթացքում, երբ սովորողները մաթեմատիկայի 

դասընթացից արդեն ծանոթ են ածանցյալի գաղափարին, հնարավոր է 

դառնում քննարկել դիտարկված խնդրի Դիրիխլեի սկզբունքի 

կիրառմամբ մեր ներկայացրած առաջին լուծումը: Այն օգտակար է ոչ 

միայն մոտեցման ինքնատիպության առումով, այլև միջառարկայական 

կապերի դրսևորման և զարգացման տեսակետից: Բացի այդ, 

դասավանդման փորձը վկայում է այն մասին, որ չնայած այս դեպքում 

լուծման ավանդական եղանակի ռացիոնալությանը, սովորողներից 

շատերը նման մոտեցման դեպքում կատարում են կոպիտ սխալ և 
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ճնշման ուժերի հավասարության փոխարեն դիտարկում են ճնշումների 

հավասարությունը: 

Խնդիր 3ֈ Երկու միատեսակ գնդիկներ օդում կախված են 0.2l  մ 

երկարությամբ միատեսակ բարակ թելերից, որոնք ամրացված են մեկ 

կետում: Գնդիկներից յուրաքանչյուրին 64 10q   Կլ լիցք հաղորդելուց 

հետո նրանք իրարից հեռացան: Որոշել յուրաքանչյուր գնդիկի 

զանգվածը, եթե հավասարակշռության վիճակում թելերը կազմում են 
02 60  անկյուն [4, 114]: 

Լուծումֈ Եթե պոտենցիալ էներգիայի զրոյական մակարդակն 

ընտրենք թելերի կախման կետով անցնող հորիզոնականը, ապա 

գնդիկների համակարգի ծանրության 

ուժով պայմանավորված պոտենցիալ 

էներգիան կորոշվի 2 cosgW mgl    

բանաձևով (նկ. 4): Լիցքավորված 

գնդիկների էլեկտրաստատիկ 

փոխազդեցությամբ պայմանավորված 

պոտենցիալ էներգիայի համար ունենք 
2 /eW kq r  բանաձևը, որտեղ r -ը  

գնդիկների կենտրոնների  

հեռավորությունն է՝ 2 sinr l   (նկ.4): Այսպիսով, համակարգի լրիվ 

պոտենցիալ էներգիայի համար ստանում ենք հետևյալ 

արտահայտությունը. 
2

2 cos :
q

W mgl k
r

    

Համաձայն Դիրիխլեի սկզբունքի՝ համակարգի կայուն 

հավասարակշռության վիճակում նրա պոտենցիալ էներգիան պետք է 

ընդունի նվազագույն արժեք: Վերջինս կբավարարվի, եթե պոտենցիալ 

էներգիայի ածանցյալն ըստ   անկյան հավասար լինի զրոյի` 

2

2 cos 0,
q

mgl k
r

 
   
 

  

որտեղից էլ ստանում ենք` 
3 2

2

sin
:

cos 4

kq

l mg





 

Վերջին արտահայտությունից էլ կարելի է որոշել գնդիկների 

զանգվածը՝ 
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2

2 3

cos
0,63

4 sin

kq
m

l g
 




կգ: 

Ինչպես տեսանք, խնդիրը լուծվեց առանց հավասարակշռության 

վիճակի ուժային վերլուծության: Այս խնդիրը, իհարկե, ավանդաբար 

լուծում են սովորական «ուժային» մեթոդով: Նման մոտեցման ժամանակ 

պատկերում են գնդիկներից մեկի վրա ազդող բոլոր ուժերը (նկ. 4) և 

գրում հավասարակշռության պայմանը վեկտորական տեսքով. 

0


eFgmT , 

որտեղ 


T -ն թելի լարման ուժն է, 


gm -ն՝ ծանրության ուժը, իսկ 


eF -ն՝ 

մյուս գնդիկի կողմից դիտարկվող գնդիկի վրա ազդող կուլոնյան 

վանողության ուժը: Այնուհետև վերջինս պրոյեկտում են հորիզոնական 

և ուղղաձիգ առանցքների վրա և ստացված 
2

2
sin ,

q
T k

r


 
cos ,T mg  

հավասարությունների հարաբերման ու մաթեմատիկական տարրական 

ձևափոխությունների արդյունքում որոշում գնդիկների որոնելի 

զանգվածը: 

3. Եզրակացություն: Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ 

առաջարկվող մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում ֆիզիկայի 

դպրոցական դասընթացում դիտարկվող ստատիկայի բաժնի տարբեր ոչ 

տիպային խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառել նոր մոտեցում՝ 

խուսափելով հայտնի ուժային եղանակի կիրառումից, որն էլ 

աշխատանքի բուն գիտամեթոդական նորույթն էֈ Ըստ էության, 

Դիրիխլեի ֆիզիկական սկզբունքն իր ձևակերպման և էության 

պարզությամբ հանդերձ, բավական արդյունավետ «գործիք» կարող է 

հանդիսանալ աշակերտների համար ֆիզիկական տարբեր խնդիրների 

լուծման ժամանակֈ  

Կարծում ենք՝ աշխատանքը կհետաքրքրի ինչպես աշակերտներին, 

այնպես էլ ֆիզիկայով հետաքրքրվողներին, ինչպես նաև կնպաստի 

սովորողների տրամաբանական ու ստեղծագործական մտածողության 

զարգացմանը և, առհասարակ, ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացմանըֈ 
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О НЕКОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА 

ДИРИХЛЕ 

Манукян В. Ф., Никогосян Г. С. 

 

Работа посвящена выявлению возможных применений физического 

принципа Дирихле, который в школьном курсе физики почти не 

рассматривается. В работе кратко изложена суть физического принципа 

Дирихле, а также обсуждены разные не типовые задачи школьного курса 

физики, при решении которых предложен новый подход, основанный на 

применении этого принципа. 

Ключевые слова: физика, Дирихле, принцип, потенциальная 

энергия, минимум, задача. 

 

ABOUT SOME APPLICATIONS OF PHYSICAL PRINCIPLE OF 

DIRICHLET 

Manukyan V. F., Nikoghosyan G. S. 

 

The paper is devoted to identifying possible applications of the Dirichlet 

physical principle, which is almost not considered in the school physics course. 

The paper briefly describes the essence of the Dirichlet physical principle, and 

also discusses various non-typical tasks of the school physics course, for the 

solution of which a new approach is proposed based on the application of this 

principle. 

Keywords: physics, Dirichlet, principle, potential energy, minimum, task. 

 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Успенский В. А. Некоторые приложения механики к математике. 

Москва. Гос. изд. физ-мат лит. 1958. 50 с. 

2. Վորոբյով Ի. Ի., Զուբկով Պ. Ի., Կուտուզովա Գ. Ա., Սավչենկո Օ. 

Յա., Տրուբաչյով Ա. Մ., Խարիտոնով Վ. Գ. Ֆիզիկայի խնդիրներ: 

Ուսումնական ձեռնարկ/ Օ. Յա. Սավչենկոյի խմբագրությամբ/: Եր.: 

«Տիգրան Մեծ»: 2008. 528 էջ: 

3. Գևորգյան Գ. Գ., Սահակյան Ա. Ա. Հանրահաշիվ և 

մաթեմատիկական անալիզի տարրերֈ Ավագ դպրոցի 10-րդ 



195 

 

դասարանի դասագիրք (բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 

համար).-Եր.: «Տիգրան Մեծ»: 2009: 208 էջֈ 

4. Հովհաննիսյան Ռ., Շարխատունյան Հ., Սարգսյան Է. Ֆիզիկայի 

խնդիրների և հարցերի ժողովածու: Եր.: «Լույս»: 2004. 231 էջֈ 

 
 

 

Տեղեկություններ հեղինակների մասին 

Մանուկյան Վ. Ֆ. - ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  
Շիրակի պետական համալսարան 
Էլ. փոստ՝ mvardan_1972@mail.ru 
 
Նիկողոսյան Գ. Ս.- ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու,  ուսուցիչ 
Երևանի «Քվանտ» վարժարան 
Շիրակի պետական համալսարան 
Էլ.փոստ՝ gagonik@mail.ru 
 

Տրվել է խմբագրություն 24.09.2019 

mailto:mvardan_1972@mail.ru
mailto:gagonik@mail.ru


196 

 

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                                                                              ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՂ 

ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Սապսզյան Ն. Գ., Մարգարյան Լ. Մ. 

 

Հոդվածում ուսումնասիրված են գծային հավասարումների 

համակարգերի լուծման ուղիղ և թվային մեթոդները, ներկայացված են 

այդ մեթոդներով կոնկրետ գծային հավասարումների համակարգերի 

լուծումները և ստացված արդյունքների  համեմատական 

վերլուծությունը: 

Բանալի բառեր. գծային հավասարումների համակարգեր, ուղիղ 

մեթոդներ, թվային մեթոդներ, Գաուսի մեթոդ, Խոլեցկու մեթոդ, վերին 

եռանկյունային մատրից, PASCAL ծրագրավորման լեզու, Mathematica 

համակարգչային փաթեթ: 

 

Ներածություն: Գծային հավասարումների համակարգերի լուծումը 

մաթեմատիկային հարակից մի շարք գիտություններում ամենահաճախ 

հանդիպող խնդիրներից է: Քանի որ գծային ֆունկցիաներն ամենալավ 

ուսումնասիրվածներն են, ապա ֆունկցիոնալ կախվածության 

ամենատարածված մոդելները հանդիսանում են գծային մոդելները, 

որոնք իրենց հերթին հանգեցվում են գծային հավասարումների 

համակարգերի լուծմանը: Ուստի արդիական է դառնում գծային 

հավասարումների համակարգերի արագ լուծումը գիտության տարբեր 

ճյուղերի զանազան խնդիրներ ուսումնասիրելիս: Իսկ դրանց լուծման 

արագությունը կարելի է ապահովել թվային մեթոդների օգնությամբ: 

Գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ուղիղ 

մեթոդներ: 

Գաուսի (փոփոխականների արտաքսման) մեթոդ: Դիտարկենք m  

անհայտի նկատմամբ s  հատ գծային հավասարումների համակարգ.  

2 0 2 0   № 1  
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                            (1) 

Ուսումնասիրենք (1) տեսքի գծային հավասարումների 

համակարգերի լուծման ամենալայն կիրառություն ունեցող մեթոդներից 

մեկը` Գաուսի մեթոդը, որին անվանում են նաև փոփոխականների 

արտաքսման մեթոդ [1-3]: Գաուսի մեթոդի օգնությամբ հաշվարկները 

կատարվում են 2 հիմնական փուլերով, որոնք կոչվում են ուղիղ և 
հակադարձ քայլեր: Գաուսի մեթոդի ուղիղ քայլ փուլի էությունը 

կայանում է (1) համակարգից փոփոխականների հերթական 

արտաքսման մեջ, որի արդյունքում ստացվում է ելակետային 

համակարգին համարժեք համակարգ` համապատասխան վերին 

եռանկյունային մատրիցով: Փոփոխականների որոշումը կատարվում է  

հակադարձ քայլ փուլում:  

Ուղիղ քայլը բաղկացած է արտաքսման 1m  քայլերից: 

Մասնավորապես.  

1-ին քայլ: Այս քայլի նպատակը 
1x  փոփոխականի արտաքսումն է 

գծային հավասարումների համակարգի si ,...,3,2  հավասարումներից: 

Ենթադրենք, որ 011 a : Նրան կանվանենք 1-ին  քայլի գլխավոր տարր: 

Գտնենք  si
a

ai
i ,...,3,2

11

1
1   մեծությունները, որոնք կոչվում են 1-ին 

քայլի արտադրիչներ: (1) գծային հավասարումների  համակարգի  2-րդ, 

3-րդ,…, s -րդ հավասարումներից հերթականորեն հանենք 1-ին 

հավասարումը` մտովի բազմապատկած համապատասխանաբար 

11312 ...,,, s  մեծություններով: Սա թույլ կտա (1) գծային 

հավասարումների համակարգի բոլոր հավասարումներից, 

բացառությամբ 1-ինի, արտաքսել 
1x  փոփոխականը: Արդյունքում 

կստանանք (1) ելակետային համակարգին համարժեք հետևյալ 

համակարգը. 
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որտեղ 
 1

ija  և  
 1

ib  մեծությունները  mjsi ,...,3,2,...,,3,2   որոշվում 

են 
 

jiijij aaa 11

1  ,
 

11

1 bbb iii   բանաձևերով: 

Համանմանորեն  կատարվում են մյուս քայլերը: Նկարագրենք 

հերթական  k -րդ քայլը: 

k -րդ քայլ: Այս քայլի նպատակը kx  փոփոխականի արտաքսումն է 

գծային հավասարումների համակարգի ski ,...,1  հավասարումներից: 

Դիցուք   01 k

kka , որտեղ   1k

kka  գործակիցը կոչվում է k -րդ քայլի գլխավոր 

տարր: Գտնենք k -րդ քայլի  
 

 1

1






k

kk

k

ik
ik

a

a
  ski ,...,1 արտադրիչները: 

Նախորդ քայլի ընթացքում ստացված գծային հավասարումների 

համակարգի    sk ,...,1 րդ հավասարումներից հանենք k -րդ 

հավասարումը` մտովի բազմապատկած համապատասխանաբար  

skkkkk  ,...,, ,2,1   մեծություններով, իսկ 1-ին, 2-րդ, …,  1k -րդ 

հավասարումները թողնենք անփոփոխ: Սա թույլ կտա համակարգի 

բոլոր հավասարումներից, բացառությամբ 1-ին, 2-րդ, …,  1k -րդ 

հավասարումների, արտաքսել 
kx  փոփոխականը:  

Այսպես շարունակելով`  1m -րդ արտաքսման ժամանակ 

ընդհանուր դեպքում կստանանք գծային հավասարումների հետևյալ 

համակարգը. 
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                                                     (3) 

Ինչպես տեսնում ենք, ստացված (3) համակարգն արդեն 

պարունակում է t  հատ հավասարում  st  , քանի որ կատարված 

ձևափոխությունների արդյունքում որոշ հավասարումներ հնարավոր է 

դեն են նետվել՝ դառնալով նույնություններ: Ընդ որում՝ նաև ենթադրվում 

է, որ կատարված ձևափոխությունների ընթացքում չի ստացվել այնպիսի 

հավասարում, որի ձախ մասի գործակիցները 0 են, իսկ աջ մասում 0-ից 

տարբեր թիվ է, քանի որ այդ դեպքում ստացված համակարգը, ինչպես 

նաև նրան համարժեք (1) ելակետային գծային հավասարումների 

համակարգը, կլինեին անհամատեղելի: Իսկ քննարկվող դեպքում (3), 

ինչպես նաև (1) ելակետային գծային հավասարումների համակարգը 
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կլինեն համատեղելի: Ընդ որում՝ եթե mt  , ապա այն կլինի որոշակի, իսկ 

եթե mt   , ապա` անորոշ:  

Օրինակ 1: [4] 

























232

232

232

0

0

543

432

321

5432

4321

xxx

xxx

xxx

xxxx

xxxx



























232100

203210

200321

011110

001111

~  





























232100

203210

201210

011110

001111

~





























232100

212100

212100

011110

001111

~  





























044000

404000

212100

011110

001111

~





























440000

404000

212100

011110

001111

~  





























110000

101000

212100

011110

001111

~

























1

1

22

0

0

~

5

4

543

5432

4321

x

x

xxx

xxxx

xxxx

 

Համակարգը որոշակի է և ունի միակ լուծում՝ )1,1,1,1,1(  : 

Օրինակ 2: [4] 
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Համակարգը համատեղելի է և ունի անթիվ բազմությամբ 

լուծումներ: 

Օրինակ 3: [4] 
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Համակարգն անհամատեղելի է: 

Գաուսի մեթոդը միակության բաժանման սխեմայի և համակարգին 

համապատասխան մատրիցի LU վերլուծության դեպքում: Այժմ Գաուսի 

մեթոդը կդիտարկենք առավել ընդհանուր դիրքերից, ինչը թույլ կտա ոչ 

միայն առավել խորն ընկալել ու հասկանալ մեթոդը, այլև ստեղծել նրա 

իրականացման բարձր արդյունավետություն ունեցող մեքենայական 

ալգորիթմներ, ինչպես նաև ուսումնասիրել այլ ճշգրիտ մեթոդներ [5, 6]: 

Դիցուք տրված է m փոփոխականի նկատմամբ m հատ գծային 

հավասարումների համակարգ, որը մատրիցային հավասարման 

միջոցով կունենա հետևյալ տեսքը. 
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bAx  , որտեղ 
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:                       (4) 

Ինչպես տեսանք, Գաուսի մեթոդի 1-ին ուղիղ քայլի հաշվումների 

կատարման արդյունքում մատրիցային տեսքով գրված (4) գծային 

հավասարումների համակարգը բերվում է հետևյալ տեսքի. 

   11 bxA  , որտեղ  
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b :                        (5) 

Մյուս կողմից ներմուծենք հետևյալ մատրիցը. 
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:                                                                                  (6) 

Հեշտ է ստուգել, որ ճշմարիտ են 
    bMbAMA 1

1

1

1 ,   մատրիցային 

հավասարությունները, այսինքն՝ (4) գծային հավասարումների 

համակարգի ձևափոխումը (5) տեսքի համարժեք է համակարգի աջ և 

ձախ մասերին համապատասխան մատրիցների  բազմապատկմանը 

ներմուծված 1M մատրիցի հետ: 

Գաուսի մեթոդի ուղիղ քայլը եզրափակող  1m -րդ քայլի 

հաշվումների կատարման արդյունքում նախավերջին քայլում ստացված 

գծային հավասարումների համակարգը բերվում է հետևյալ տեսքի. 

   11   mm bxA ,    
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Մյուս կողմից ներմուծենք հետևյալ մատրիցը. 
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(8) 

Այստեղ նույնպես ճշմարիտ են 
       2

1

12

1

1 , 







  m

m

mm

m

m bMbAMA
 

մատրիցային հավասարությունները, այսինքն՝ նախավերջին քայլում 

ստացված գծային հավասարումների համակարգի ձևափոխումը (7) 

տեսքի համարժեք է համակարգի աջ և ձախ մասերին 

համապատասխան մատրիցների  բազմապատկմանը ներմուծված 1mM  

մատրիցի հետ: 

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ  1mA  մատրիցը ստացվում է  A  
մատրիցի՝ 

121 ,...,, mMMM  մատրիցների հետ հաջորդական 

բազմապատկումից` 
  AMMMA m

m

121

1 ...

  : Համանմանորեն կարելի է 

փաստել, որ   bMMMb m

m

121

1 ...

  :   AMMMA m

m

121

1 ...

  -ից բխում է հետևյալ 

առնչությունը.  11

1

1

2

1

1 ... 



 m

m AMMMA :    

Հեշտ է ստանալ, որ 



























1...00

...

0...10

0...01

0...001

1

13

12

1

1

m

M






,



























1...00

...

0...10

0...010

0...001

2

23

1

2

m

M




,…































1...000

01...000

...

00...010

00...001

1,

1

1

mm

mM



:          

Կատարենք   1

1

1

2

1

1

1 ..., 



  m

m MMMLAU  նշանակումները: Որոշելով L  

մատրիցը` կտեսնենք, որ այն ունի հետևյալ տեսքը. 
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  :                           (9) 

Այդ դեպքում կստանանք. LUA  : Հենց սա էլ իրենից 

ներկայացնում է A  մատրիցի LU -վերլուծությունը, այսինքն՝ A  
մատրիցի այն ներկայացումը, որը ստացվում է ստորին եռանկյունային 
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L  և վերին եռանկյունային U մատրիցների արտադրյալից: Գաուսի 

մեթոդի ուղիղ քայլն այս կերպ կարելի է դիտարկել որպես գծային 

հավասարումների համակարգին համապատասխան A  մատրիցի LU -

վերլուծության հաշվման գործընթաց, որի  k –րդ քայլում որոշվում են L  
մատրիցի k -րդ սյան և U մատրիցի k -րդ տողի տարրերը:  

Օրինակ 4: [5] 
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15.230

016.13.0

0015.0
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L ,

5.0000

4.54.400

4320

02610
























U

   

 ,2,2,7,8b

 
  ,385.071122

1

2  bbb     ,4.083.021133

1

3  bbb   
  ,28021144

1

4  bbb               :2,4.0,3,81 b  
        ,4.436.14.01

223

1

3

2

3  bbb           ,113321

224

1

4

2

4  bbb    

                                     :11,4.4,3,82 b  
      ,04.45.2112

334

2

4

3

4  bbb                   :0,4.4,3,83 b  

Համակարգը որոշակի է և ունի միակ լուծում՝ )0,1,0,1(  : 

Գծային հավասարումների համակարգերի լուծման Խոլեցկու 

մեթոդը  (քառակուսի արմատների մեթոդ): Դիցուք պահանջվում է լուծել 

դրականորեն որոշված սիմետրիկ A  մատրիցով գծային 

հանրահաշվական հավասարումների (4) համակարգը: Այդ տիպի 

գծային համակարգերի լուծման համար հաճախ օգտագործվում է 

Խոլեցկու մեթոդը, որին անվանում են նաև քառակուսի արմատների 
մեթոդ [5, 6]: Մեթոդի հիմքում ընկած է A  մատրիցի` հատուկ LU -

վերլուծության կառուցման ալգորիթմը, որի արդյունքում այն բերվում է 
TLLA  տեսքին, որտեղ  TL -ն L -ի տրանսպոնացված մատրիցն է: 

Նշված վերլուծության մեջ ստորին եռանկյունային  L  մատրիցն արդեն 
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պարտադիր չէ, որ գլխավոր անկյունագծի վրա պարունակի միայն 1-եր, 

ինչպես Գաուսի մեթոդում էր: Միայն պահանջվում է, որ  L  մատրիցի 

անկյունագծային iil  տարրերը լինեն դրական. :
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21

2212
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mmmm lll

ll

l

L

  
Եթե TLLA   վերլուծությունն արդեն ստացվել է, ապա (4) գծային 

հավասարումների համակարգի լուծումը հանգեցվում է եռանկյունային 

մատրիցներով հետևյալ համակարգերի հաջորդական լուծմանը. 

:, yxLbyL T                          (10) 

Նախ գտնենք  L  մատրիցի տարրերը: Դրա համար որոշենք TLL  

մատրիցի տարրերը, և դրանք հավասարեցնենք A  մատրիցի 

համապատասխան տարրերին: Արդյունքում կստանանք 

հավասարումների հետևյալ համակարգը. 
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Լուծելով (11) համակարգը`հաջորդաբար կգտնենք. 
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               (12) 

Ստացված (12) բանաձևերով որոշելով L  մատրիցի տարրերը՝ 

կլուծենք նախ (10)-ի առաջին համակարգը, այնուհետև՝ երկրորդը, ինչի 

արդյունքում կստանանք ելակետային (4) գծային հավասարումների 
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համակարգի լուծումը: Նկատենք, որ անկյունագծային տարրերի 

որոշման համար օգտագործվում է քառակուսի արմատ հանելու 

գործողությունը: Այդ պատճառով էլ Խոլեցկու մեթոդը նաև անվանում 

ենք քառակուսի արմատների մեթոդ: Ապացուցված է, որ 

համապատասխան արմատատակ արտահայտությունների դրական 

լինելը A  մատրիցի դրականորեն որոշված լինելու հետևանքն է: 

Խոլեցկու մեթոդն օժտված է մի շարք հետաքրքիր հատկություններով, 

որոնց շնորհիվ էլ դրականորեն որոշված և սիմետրիկ մատրիցով գծային 

հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման դեպքում 

այն ավելի նախընտրելի է, քան Գաուսի մեթոդը:  

Օրինակ 5: [5] 
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Գծային հավասարումների համակարգերի լուծման թվային 

մեթոդներ: Ինչպես տեսանք, գծային հավասարումների համակարգերի 

լուծման Գաուսի մեթոդի ալգորիթմը կարող ենք ներկայացնել հետևյալ 

տեսքով. 
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Ներկայացված ալգորիթմին համապատասխան ծրագիրը PASCAL 

ծրագրավորման լեզվում կունենա հետևյալ տեսքը. 
Var n,i,j,k:integer;tmp:real; 

       b,x:array [1..100] of real; 

       a:array [1..100,1..100] of real; 

Begin 

     Read (n); 

     For i:=1 to n do 

     For j:=1 to n do read (a[i,j]); 

     For i:=1 to n do read (b[i]); 

     For k:=1 to n do 

     For j:=k+1 to n do 

       Begin 

           tmp:= a[j,k]/a[k,k]; 

           For i:=k to n do 

           a[j,i]:=a[j,i]- tmp*a[k,i]; 

           b[j]:=b[j]-tmp*b[k]; 

       End; 

   For k:=n downto 1 do 

     Begin 

         tmp:=0; 

         For j:=k+1 to n do tmp:=tmp+a[k,j]*x[j]; 

         x[k]:=(b[k]-tmp)/a[k,k]; 

     End; 

    For i:=1 to n do writeln(x[i]:0:5) 

End. 

Ներկայացված ծրագիրը մուտքագրելով PASCAL ծրագրի 

միջավայրում՝ կարող ենք 3-4 վայրկյանների ընթացքում լուծել 

քննարկված այն օրինակները, որտեղ անհայտների թիվը հավասար է 

հավասարումների թվին: 

Օրինակ 1: 
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Օրինակ 4: 

 
Օրինակ 5: 

 

Ինչպես տեսնում ենք, PASCAL ծրագրավորման լեզվով գրված 

ծրագրի արդյունքում ներկայացված օրինակների դեպքում 

պատասխանը համընկնում է ուղիղ մեթոդով լուծված արդյունքի հետ: 

Սակայն նշենք, որ գրված ծրագիրը հնարավորություն չի տալիս լուծել 

այն գծային հավասարումների համակարգերը, որոնց անհայտների թիվը 

չի համընկնում հավասարումների թվի հետ: Նշված դեպքի համար 

ալգորիթմի ստացումը և ծրագրի կազմումը կապված է բավականին մեծ 

դժվարությունների հետ և կարող է լուծվել համապատասխան նեղ 

ոլորտի մասնագետների՝ ծրագրավորողների կողմից լուրջ աշխատանքի 

դեպքում: 

Սակայն վերջին տարիներին համապատասխան մասնագետների 

կողմից ստեղծվել են համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթներ, 

որոնք հզոր գործիք են հանդիսանում զանազան մաթեմատիկական 

խնդիրների լուծման համար, մասնավորապես, գծային 

հավասարումների համակարգերի լուծման համար [15-18]:  Նմանատիպ 

փաթեթներից են MAPLE, MATHEMATICA, MATLAB, MACSYMA և այլ 

համակարգչային փաթեթները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում 

լուծել բարդ մաթեմատիկական խնդիրներ՝ չխորանալով 

ծրագրավորման նրբությունների մեջ: Մենք կկիրառենք Mathematica 

փաթեթը: Տարբեր բնույթի մաթեմատիկական խնդիրների լուծումը 

հանգում է տարբեր տիպի հավասարումների արմատների որոշման կամ 

հավասարումների համակարգերի լուծման [15-18]: Այդ նպատակով 

փաթեթում նախատեսված են բավական արդյունավետ միջոցներ, 

որոնցից տվյալ պարագայում կարելի է նշել Solve, Reduce, Eliminate 

http://www.wolfram.com/products/mathematica/
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օպերատորները:  Նշված օպերատորների կիրառմամբ լուծենք ուղիղ 

մեթոդներով լուծված գծային հավասարումների համակարգերը՝ 

համեմատական վերլուծություն կատարելու նպատակով: 
 Օրինակ 1: 

 
Օրինակ 2:  

 
Օրինակ 3: 

 
Օրինակ 4: 
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Օրինակ 5: 

 
Ինչպես տեսնում ենք, երկու օպերատորների կիրառման 

արդյունքում բոլոր օրինակների դեպքում պատասխանը ստացվում է 

ակնթարթորեն և լիովին համընկնում է ուղիղ մեթոդով լուծված 

արդյունքի հետ:  

Գծային հավասարումների համակարգերի լուծման  արդյունքների 

համեմատական վերլուծություն: Ներկայացնենք դիտարկված գծային 

հավասարումների համակարգերի լուծման ուղիղ և թվային մեթոդների 

կիրառման արդյունքում ստացված լուծումների համեմատական 

վերլուծությունը (Աղյուսակ 1): 

Կատարված վերլուծության արդյունքում կարող ենք փաստել, որ. 

1. Գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ուղիղ և թվային 

մեթոդների կիրառմամբ ստացված արդյունքները լիովին 

համընկնում են միմյանց հետ: 

2. Գծային հավասարումների համակարգերի լուծման թվային 

մեթոդների ամենաառաջնային առավելությունն ուղիղ մեթոդների 

նկատմամբ ժամանակի խնայողությունն է: Իհարկե, PASCAL 

ծրագրավորման լեզվով գծային հավասարումների համակարգերի 

լուծման համար անհրաժեշտ է նախապես գրել ծրագիրը, բայց 

ունենալով այն՝ 4-5 վայրկյանների ընթացքում կարելի է լուծել 

ցանկացած համակարգ, իհարկե, երբ անհայտների թիվը հավասար 

է հավասարումների թվին: Իսկ MATHEMATICA համակարգչային 

փաթեթի դեպքում ուղղակի համապատասխան օպերատորի 

ներմուծմամբ ակնթարթորեն հնարավոր է լուծել կամայական տեսքի 

գծային հավասարումների համակարգ: 

3. PASCAL ծրագրավորման լեզվի նկատմամբ MATHEMATICA 

համակարգչային փաթեթի առավելությունը կայանում է նրանում, որ 

վերջինիս օգնությամբ հնարավոր է լուծել ցանկացած տեսքի գծային 
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հավասարումների համակարգ, իսկ PASCAL ծրագրավորման լեզվով 

գրված ծրագրի միջոցով հնարավոր եղավ լուծել միայն այն գծային 

հավասարումների համակարգերը, որտեղ անհայտների թիվը 

հավասար էր հավասարումների թվին:  

Աղյուսակ 1.  

Գծային հավասարումների  համակարգերի լուծումների համեմատական 

վերլուծություն 
 

Ուղիղ մեթոդների կիրառման 

արդյունքում ստացված 

լուծումներ 

PASCAL 

ծրագրավորման 

լեզվի կիրառման 

արդյունքում 

ստացված 

լուծումներ 

Mathematica 

համակարգչային 

փաթեթի կիրառման 

արդյունքում 

ստացված լուծումներ 

Օրինակ 1 Միակ լուծում՝  11,-1,1,-1,  
Միակ լուծում՝ 

 11,-1,1,-1,  
Միակ լուծում՝ 

 11,-1,1,-1,  

Օրինակ 2 

Անթիվ բազմությամբ 

լուծումներ՝ 
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Անթիվ բազմությամբ 

լուծումներ՝ 
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Օրինակ 3 Լուծում չունի - Լուծում չունի 

Օրինակ 4 Միակ լուծում՝  1,0,-1,0  
Միակ լուծում՝ 

 1,0,-1,0  

Միակ լուծում՝ 

 1,0,-1,0  

Օրինակ 5 Միակ լուծում՝  0.8,-2,1  
Միակ լուծում՝ 

 0.8,-2,1  

Միակ լուծում՝ 

 0.8,-2,1  

 

ПРЯМЫЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

Сапсзян Н. Г., Маргарян Л. М. 

 

В данной статье рассматриваются прямые и численные методы 

решения систем линейных уравнений, представлены решения 

конкретных систем линейных уравнений и сравнительный анализ 

полученных результатов. 

Ключевые слова: системы линейных уравнений, прямые методы, 

численные методы, метод Гаусса, метод Холецкого, верхняя треугольная 

матрица, язык программирования PASCAL, компьютерный пакет 

Mathematica. 

 

http://www.wolfram.com/products/mathematica/
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DIRECT AND NUMERICAL METHODS OF SOLVING SYSTEMS OF LINEAR 

EQUATIONS 

Sapszyan N. G., Margaryan L. M. 

 

In the present paper direct and numerical methods of solving systems of 

linear equations are studied, solutions of concrete systems of linear equations 

and a comparative analysis of the obtained results are introduced. 

Keywords: systems of linear equations, direct methods, numerical 

methods, method of Gauss, method of Kholeckiy, upper triangular matrix, 

programming language PASCAL, computer package Mathematics. 
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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 
 

8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ 

Սարուխանյան Ա. Գ. 

 

Հոդվածը նվիրված  է հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի 

երկրաչափական հասկացությունների սահմանումների՝ հեղինակի 

կողմից մշակված ուսուցման մեթոդիկայի նկարագրությանը: 

Բանալի բառեր. երկրաչափական հասկացություն, հասկացության 

սահմանում, սահմանումների ուսուցման մեթոդիկա, տիպային 

խնդիրներ, ուսուցման պարտադիր արդյունքներ, ուսուցման 

արդյունքների պլանավորում: 

 

«Մաթեմատիկայի դպրոցական ծրագրում ավանդաբար 

պահանջվում է, որ սովորողները տիրապետեն մաթեմատիկայի 

դասընթացի հիմնական հասկացություններին» [1, 123]ֈ 

Որպեսզի հիմնական հասկացություններին աշակերտները 

տիրապետեն, անհրաժեշտ է նախապես մշակել հասկացությունների 

սահմանման ուսուցման մեթոդիկանֈ Օրինակ՝ մաթեմատիկայի 

դասավանդման հայտնի մեթոդիստ, ակադեմիկոս Ա. Ա. Ստոլյարը նշում 

է, որ սկզբունքորեն դեռևս մանկավարժությունը հստակ չի կարողանում 

պատասխանել այն հարցին, թե ինչ է նշանակում՝ աշակերտը տիրա-

պետում է այս կամ այն հասկացության սահմանմանը, թեմային կամ 

տեսությանը: Չնայած այն հանգամանքին, որ նշանավոր շատ 

հոգեբաններ, մանկավարժներ և մեթոդիստներ անդրադարձել են այս 

կամ այն հասկացության սահմանմանը, սահմանման տեսակներին և 

սահմանման հետ կապված այլ հարցերի, սակայն սկզբունքորեն 

մանկավարժության մեջ չկա հստակ մշակված մեթոդաբանություն, որը 

կպատասխանի հետևյալ հարցին՝ տիրապետում է արդյոք աշակերտը 

այս կամ այն հասկացության սահմանմանըֈ 

2 0 2 0   № 1  
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Տրամաբանության մասնագետները առանձնացնում են 

սահմանումների հետևյալ տեսակները՝ իրական, անվանական, 

դասական, ըստ սեռի և տեսակային տարբերության, անդրադարձ, 

աքսիոմատիկ, դեսկրիպտիվ, գենետիկ, նկարագրության և այլն: 

Մինչև այժմ նշված սահմանումների տեսակների վերաբերյալ չկա 

մշակված մեթոդաբանություն: Սակայն սահմանումների որոշ 

տեսակների ուսուցման մեթոդաբանությունը (ըստ սեռի և տեսակային 

տարբերության, իրական, անվանական և դասական) մշակել է հայտնի 

մանկավարժ և մեթոդիստ Է. Ի. Այվազյանը: 

Ըստ այդ մեթոդաբանության՝ սովորողը տիրապետում է 

հասկացության սահմանմանը, եթե՝ 

1. նա գիտի տվյալ հասկացության սահմանման ձևակերպումը, 

2.  նա կարողանում է լուծել հտևյալ չորս տիպի խնդիրները կամ 

գործնականում կարողանում է կատարել հետևյալ տիպի 

մտահանգումներ. 
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(գ, դ - հետևանքների որոնում)          

[1, 124-125]:  

Առայժմ մշակված չեն առանձին մաթեմատիկական առարկաների` 

երկրաչափության, հանրահաշվի և հանրահաշիվ և մաթեմատիկական 

անալիզի տարրեր առարկաների հասկացությունների ուսուցման 

մեթոդիկաները: 

Հաշվի առնելով առկա բացը և հենվելով հասկացությունների 

սահմանումների ուսուցման վերոհիշյալ մեթոդաբանության վրա՝ մեր 

կողմից մշակվել է հիմնական դպրոցի հարթաչափության դասընթացի 

սահմանումների ուսուցման մեթոդիկա, որն ի զորու է սովորողների մոտ 

ոչ միայն ձևավորել հասկացությունների սահմանումները, այլև կիրառել 

դրանք գործնականում: 

Մեր նախորդ՝ [5] աշխատանքը, նվիրված է 7-րդ դասարանի 

երկրաչափական հասկացությունների սահմանումների ուսուցման 

մեթոդիկայի նկարագրմանը: Ստորև ներկայացնենք 8-րդ դասարանի 

երկրաչափության դասընթացի հասկացությունների սահմանումների 

ուսուցման մեթոդիկայի նկարագրությունը: 
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Քանի որ երկրաչափության ցանկացած դպրոցական դասագրքում 

առկա խնդիրների համակարգը հնարավորություն չի ընձեռում լուծելու 

այդ հիմնախնդիրը համապատասխան տիպային խնդիրների 

համակարգի բացակայության պատճառով,  նախորդ դասարանի 

օրինակով այդ բացը կլրացնենք մեր կողմից մշակված տիպային 

խնդիրների համակարգից ([5]) 8-րդ դասարանի ծրագրին 

համապատասխան տիպային խնդիրների ընտրանքի միջոցով: Նշված 

խնդիրների համակարգի ստեղծումը միտում ունի մասամբ լրացնել 

մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի վերոհիշյալ բացը, և, 

վերջապես, հստակ պատասխանել այն ավանդական հիմնահարցին, թե 

ինչ է նշանակում՝ աշակերտը տիրապետում է այս կամ այն երկրաչա-

փական հասկացության սահմանմանը [3]: 

Նշված մեթոդական ձեռնարկում յուրաքանչյուր սահմանման 

վերաբերյալ մշակված է երկու քառյակ (երկու տարբերակ) խնդիրներֈ 

Մեր կողմից առաջադրվող մեթոդիկան հետևյալն է․ ցանկացած 
հասկացության սահմանումը անցնելուց հետո, երբ ուսուցիչը 
համոզվում է, որ սահմանման ձևակերպումը սովորողները գիտեն, նա 
ձեռնամուխ է լինում դասարանում աշակերտների համագործակ-
ցությամբ այդ հասկացության՝ ձեռնարկում զետեղված տիպային 
խնդիրների մեկ քառյակի լուծմանը՝ մանրակրկիտ բացատրելով ամեն 
ինչֈ Իսկ մեթոդական ձեռնարկում առաջարկված երկրորդ քառյակի 

խնդիրները պետք է աշակերտները լուծեն ինքնուրույն՝ օգտվելով 

առաջին քառյակի լուծման մոտեցումներիցֈ Ուսուցիչը պետք է ընթացիկ 

թեմատիկ գրավոր կամ տնային աշխատանքի ժամանակ հանձնարարի 

լուծել երկրորդ քառյակի խնդիրները [5]: 

Այս ամենը կատարելուց հետո միայն ուսուցիչը կարող է ենթադրել, 

թե ինչ չափով են աշակերտները յուրացրել տվյալ հասկացությունը և 

դրա սահմանումըֈ  

Ասվածը ցուցադրենք կոնկրետ օրինակով՝ դիտարկելով 

երկրաչափության 8-րդ դասարանի գործող  դասընթացի 

«զուգահեռագիծ» և «եռանկյան միջին» հասկացությունների 

սահմանումներըֈ  

Սահմանում 1. Զուգահեռագիծ կոչվում է այն քառանկյունը, որի 
հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ զուգահեռ ենֈ 

Այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը համոզվում է, որ սովորողները 

գիտեն այս սահմանումը, նա ձեռնամուխ է լինում հետևյալ չորս տիպի 

խնդիրների լուծմանը. 
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Առաջին քառյակ՝ 

) Հարթության վրա տրված a և b զուգահեռ ուղիղները հատվում 

են c և d զուգահեռ ուղիղներով  համապատասխանաբար՝ A, B, C, D 

կետերումֈ Ապացուցել, որ  ABCD քառանկյունը զուգահեռագիծ էֈ 

Լուծումֈ AD և BC հանդիպակաց կողմերը զուգահեռ են, քանի որ 

AD և BC հատվածները ընկած են a և b զուգահեռ ուղիղների վրա՝ ըստ 

հատվածների զուգահեռության սահմանմանֈ Համանման AB և DC 

հանդիպակաց կողմերը ևս զուգահեռ են, քանի որ AB և CD հատվածները 

համապատասխանաբար ընկած են c և dուղիղների վրա և  

Հետևաբար, ըստ սահմանման, ABCD քառանկյունը հանդիսանում է 

զուգահեռագիծֈ 

) ABCD քառանկյան մեջ AB և CD կողմերը զուգահեռ ենֈ 

Կհանդիսանա՞ զուգահեռագիծ ABCD - ն, եթե <BAD =  50°, իսկ D անկյան 

արտաքին անկյունը հավասար է  60°ֈ 

Լուծումֈ Եթե տրված քառանկյունը լինի զուգահեռագիծ, ապա AD և 

BC հանդիպակաց կողմերը կլինեն զուգահեռ, հետևաբար BAD անկյունը 

պետք է հավասար լինի D անկյան արտաքին անկյանըֈ Եկանք 

հակասության, քանի որ <BAD=50°, իսկ  D անկյան արտաքին անկյունը 

հավասար է 60°ֈ Հետևաբար ABCD քառանկյունը չի կարող հանդիսանալ 

զուգահեռագիծֈ 

) Տրված է MNPQ զուգահեռագիծը, հետևաբար. 

ա) հանդիպակաց կողմերից մեկ զույգը զուգահեռ է, իսկ մյուսը՝ ոչ, 

բ) հանդիպակաց կողմերից և ոչ մեկ զույգը զուգահեռ չէ, 

գ) հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ զուգահեռ ենֈ 

Ընտրեք ճիշտ պատասխանը. 

Լուծումֈ Քանի որ, ըստ սահմանման, զուգահեռագիծ կոչվում է այն 

քառանկյունը, որի հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ զուգահեռ են, 

հետևաբար ճիշտ է գ) տարբերակըֈ 

)  MNPQ –ն զուգահեռագիծ չէ, և NP MQ ֈ Ապացուցել, որ MN-ը 

զուգահեռ չէ PQ-ինֈ 

Լուծումֈ Կատարենք հակասող ենթադրություն. ենթադրենք 

MN : Բայց այդ դեպքում MNPQ –ն կլինի զուգահեռագիծ: Բայց, ըստ 

պայմանի, այն զուգահեռագիծ չէ: Հետևաբար MN  PQֈ 

Առաջին քառյակը դասարանում լուծելուց հետո անհրաժեշտ է 

հանձնարարել լուծել երկրորդ քառյակը ինքնոււրույն (ընթացիկ գրավոր 

աշխատանքի կամ տնային աշխատանքի ժամանակ)ֈ 
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Ինքնուրույն աշխատանք 1(20 -25 րոպե) 
) AC հիմքով ABC եռանկյան C գագաթից տարված է AB ուղղին 

զուգահեռ ուղիղ, իսկ B գագաթից՝ հիմքին զուգահեռ ուղիղֈ Հիմնավորել, 

որ առաջացած քառանկյունը զուգահեռագիծ էֈ 

) Տրված է MNPQ քառանկյունը, որում MQ-ն զուգահեռ է NP-ին, 

իսկ MN-ը զուգահեռ չէ  PQ կողմինֈ Ապացուցել, որ այդ քառանկյունը 

զուգահեռագիծ չէֈ 

) Տրված է  ABCD զուգահեռագիծըֈ Քանի՞  զուգահեռ հատվածներ 

կան քառանկյան մեջ, և որո՞նք են դրանքֈ 

) Ի՞նչ է նշանակում EFPQ-ն զուգահեռագիծ չէֈ Տալ հիմնավորված 

պատասխանֈ 

Այնուհետև անհրաժեշտ է ստուգել ինքնոււրույն աշխատանքները, 

ամփոփել արդյունքները և պարզել եռանկյան կիսորդի սահմանման 

յուրացվածության աստիճանը: 

Սահմանում 2. 
Եռանկյան երկու կողմերի միջնակետերը միացնող հատվածը 

կոչվում է եռանկյան միջին գիծֈ 
)EOF անկյան OE կողմի վրա տեղադրված են OA=AB, իսկ OF 

կողմի վրա՝ OC=CD հատվածներըֈ Ապացուցել, որ AC հատվածը OBD 

եռանկյան միջին գիծն էֈ 

Լուծումֈ Քանի որ OA=AB, հետևաբար A-ն հանդիսանում է OB 

հատվածի միջնակետֈ Մյուս կողմից՝ OC=CD, հետևաբար C-ն 

հանդիսանում է OD հատվածի միջնակետֈ Ուստի AC-ն հանդիսանում է  

OBD եռանկյան երկու կողմերի միջնակետերը միացնող հատված, կամ 

որ նույն է՝ միջին գիծֈ 

) ABC եռանկայն BC սրունքի  M միջնակետով տարված է ուղիղ,որը 

հատում է AB կողմը K կետում, ընդ որում՝ BK = 4սմ, AK = 8սմֈ 

Կհանդիսանա՞ արդյոք MK հատվածը եռանկյան համար միջին գիծֈ 

Լուծումֈ Ըստ սահմանման՝ եռանկյան միջին գիծ կոչվում է այն 

հատվածը, որը միացնում է եռանկյան երկու կողմերի միջնակետերըֈ M 

կետը հանդիսանում է BC կողմի միջնակետ, իսկ K-ն չի հանդիսանում 

AB կողմի միջնակետ, քանի որ AK=8սմ, KB=4սմֈ Հետևաբար KM-ը չի 

հանդիսանում եռանկյան միջին գիծֈ 

) MN հիմքով LMN եռանկյան մեջ PT –ն հանդիսանում է միջին 

գիծ (P ML,T LN): Ապացուցել, որ MP:PL = NT:TL = 1: 
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Լուծումֈ Քանի որ PT-ն հանդիսանում է եռանկյան համար միջին 

գիծ, հետևաբար P-ն հանդիսանում է ML հատվածի միջնակետ, իսկ T-ն՝ 

LN հատվածի միջնակետ, ուստի MP:PL=1( քանի որ MP=PL), NT:TL=1       

(քանի որ NT=TL), հետեվաբար MP:PL= NT:TL=1: 

) ABC եռանկյան մեջ EF-ը հատում է AB և BC կողմերը 

համապատասխանաբար E և F կետերում և չի հանդիսանում միջին գիծֈ 

Ապացուցել, որ կամ E-ն AB-ի միջնակետը չէ, կամ էլ F-ը BC-ի 

միջնակետը չէֈ 

Լուծումֈ Ակնհայտ է, որ կա՛մ E-ն, կա՛մ F-ը համապատասխանաբար AB 

և BC կողմերի միջնակետերը չեն, հակառակ դեպքում եթե E-ն և F-ը 

հանդիսանան AB և BC կողմերի միջնակետեր, ուստի EF-ը ABC 

եռանկյան միջին գիծ է, որը հակասում է խնդրի պայմանինֈ 

Ինքնուրույն աշխատանք 2 (20 րոպե) 
) Դիցուք AC հիմքով ABC եռանկյան AB և BC սրունքների վրա 

վերցված են համապատասխանաբար M և Nկետերն այնպես,որ   =  

= 1ֈ Կհանդիսանա՞ արդյոք MN-ը  եռանկյան համար միջին գիծֈ 

) AC հիմքով ABC հավասարակողմ եռանկյան AB և BC կողմերի վրա 

վերցված են համապատասխանաբար K և L կետեր այնպիսին, որ  

KB=KA=3սմ, BL=4սմֈ Պարզել՝  KL-ը կհանդիսանա՞ միջին գիծ եռանկյան 

համարֈ 

) AC հիմքով  ABC հավասարակողմ եռանկյան մեջ տարված է 

MN=6սմ երկարության  միջին գիծըֈ Գտնել MB, AM, BN, NC 

հատվածներըֈ 

2դ) a ուղիղը հատում է AC հիմքով ABC եռանկյան սրունքները M և 

N կետերում, և MN-ը ABC եռանկյան միջին գիծ չէֈ Հետևաբար 

…………………………………ֈ Շարունակեք միտքըֈ 

Այս ամենը կատարելուց հետո միայն ուսուցիչը կարող է 

եզրակացնել, թե սովորողները ինչ չափով են յուրացրել տվյալ 

հասկացությունը, կամ, որ նույնն է, արդյո՞ք աշակերտները 

տիրապետում են հասկացության սահմանմանըֈ 

Այսքանից հետո կարելի կլինի անցնել հասկացության այն 

հատկությունների հայտանիշների ուսումնասիրմանը, որոնք 

ձևակերպված են թեորեմների կամ խնդիրների տեսքով» [1, 126]: 
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О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОНЯТИЙ В 8-ОМ КЛАССЕ 

Саруханян А. Г.  
 

Статья посвящена описанию авторской методики преподавания 

геометрических понятий в 8-ом классе средней школы. 

Ключевые слова: геометрическое понятие, определение понятия, 

методика обучения определениям, типичные задачи, обязательные 

результаты обучения, планирование результатов обучения. 
 

ON METHODS OF TEACHING DEFINITIONS OF GEOMETRIC CONCEPTS 

IN THE 8TH GRADE 

Sarukhanyan A. G.  
 

The article is devoted to the description of the teaching methods of 

geometric concepts in the 8th grade of high school, which is developed by the 

author. 

Keywords: geometric concept, concept definition, teaching methodology 

of definition, typical problems, compulsory learning outcomes, planning of 

learning outcomes. 
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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 
 

ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ 9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ 

Սարուխանյան Ա. Գ.  

 

Հոդվածը նվիրված  է հեղինակի կողմից մշակված հանրակրթական 

դպրոցի 9-րդ դասարանի երկրաչափական հասկացությունների 

սահմանումների  ուսուցման մեթոդիկայի նկարագրությանը: 

Բանալի բառեր. երկրաչափական հասկացություն, հասկացության 

սահմանում, սահմանումների ուսուցման մեթոդիկա, տիպային 

խնդիրներ, ուսուցման պարտադիր արդյունքներ, ուսուցման 

արդյունքների պլանավորում: 

 

Գիտական ցանկացած բնագավառի, այդ թվում մաթեմատիկական 

յուրաքանչյուր տեսության զարգացումը ներառում է նաև նրանում 

դիտարկվող հասկացությունների որոշակի համակարգի ներմուծումֈ 

Դրանից զերծ չէ նաև մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացըֈ 

Նրանում անընդհատ նորանոր հասկացություններ են ներմուծվումֈ Այս 

փաստը պահանջների տեսքով որոշակիորեն արտացոլվում են նաև 

հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի ծրագրումֈ                                                                                                                                     

Յուրաքանչյուր հասկացություն իր մեջ ներառում է օբյեկտների 

կամ հարաբերությունների որոշակի բազմություն (որը կոչվում է այդ 

հասկացության ծավալ) և այդ բազմության բոլոր տարրերին ու միայն 

նրանց ներհատուկ բնութագրիչ հատկություն (հասկացության 

բովանդակություն) [1; 119-120]: 

Հասկացության բովանդակությունը բացահայտվում է, այսպես 

ասած, մի տրամաբանական գործողության ընթացքում, որին անվանում 

են հասկացության սահմանում [Qar; 81] ֈ 

Շատ տրամաբաններ, հոգեբաններ, մանկավարժներ և 

մեթոդիստներ անդրադարձել են հասկացությունների սահմանումներին, 

սահմանումների տեսակներին, առանձնացրել են սահմանումների մի 

2 0 2 0   № 1  
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քանի եղանակներ, դիտարկել են կոռեկտ և ոչ կոռեկտ սահմանումներ և 

այլ հարցեր, սակայն սկզբունքորեն մանկավարժության մեջ չկա հստակ 

մշակված մեթոդաբանություն, որը կպատասխանի հետևյալ հարցին՝ 

տիրապետում է արդյոք աշակերտը այս կամ այն հասկացության 

սահմանմանըֈ Ինչպես նշեցինք, տրամաբանները առանձնացրել են 

սահմանումների մի քանի տեսակներ՝ իրական, անվանական, 

աքսիոմատիկ, ծագումնաբանական, անդրադարձ կամ ինդուկտիվ, ըստ 

սեռի ու տեսակային տարբերության, աբստրակտ սահմանումներ և այլն 

[1; 120-121]: 

Սակայն մանկավարժության մեջ առկա այդ բացը մասամբ լրացրել 

է հայտնի մեթոդիստ և մանկավարժ Է. Ի. Այվազյանը՝ մշակելով որոշ 

տեսակի սահմանումների (ըստ սեռի և տեսակային տարբերության, 

իրական, անվանական և դասական) ուսուցման մեթոդաբանությունֈ  

Նախորդ հոդվածներում որդեգրված մեթոդաբանությանը 

համանման՝ փորձենք ներկայացնել 9-րդ դասարանի սահմանումների 

մեթոդիկան մի քանի սահմանման օրինակովֈ  

Եվ այսպես, համաձայն Է. Այվազյանի [1]՝  սովորողը տիրապետում 

է հասկացության սահմանմանը, նշանակում է. 

3.  նա գիտի տվյալ հասկացության սահմանման ձևակերպումը, 

4.  նա կարողանում է լուծել հտևյալ չորս տիպի խնդիրները կամ 

գործնականում կարողանում է կատարել հետևյալ տիպի 

մտահանգումներ․ 

ա)
 

 o
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xB 

xA X,x 
 ,   բ) 
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xAX,x

 áã

 áã
,    (ա, բ - ճանաչում) 
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xA 

xB X,x 
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xBX,x

 áã

 áã
   (գ, դ- հետևանքների որոնում) 

[1;124-125]:  

Հաշվի առնելով, որ չկա մշակված առանձին մաթեմատիկական 

առարկանների (երկրաչափություն, հանրահաշիվ, հանրահաշիվ և 

մաթեմատիկական անալիզի տարրեր) հասկացությունների 

սահմանումների ուսուցման մեթոդիկա, մեր կողմից մշակվել է 

հիմնական դպրոցի հարթաչափության դասընթացի սահմանումների 

ուսուցման մեթոդիկանֈ  

Եթե աշակերտը կարողանում է բառացիորեն ձևակերպել 

հասկացության սահմանումը, դա դեռ չի նշանակում, որ աշակերտը 

յուրացրել է սահմանումըֈ Սահմանման ձևակերպումը գիտենալը կրում 
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է ձևական բնույթ, քանի դեռ աշակերտը չի կարողանում գործնականում 

կիրառել այնֈ 

Մեր կողմից առաջադրվող մեթոդիկան հետևյալն է․«Ցանկացած 
հասկացության սահմանումը անցնելուց հետո, երբ ուսուցիչը 
համոզվում է, որ սահմանման ձևակերպումը սովորողները գիտեն, նա 
ձեռնամուխ է լինում դասարանում՝ գրատախտակի մոտ, այդ 
հասկացության՝ [3] ձեռնարկում զետեղված տիպային խնդիրների մեկ 
քառյակի լուծմանը՝ մանրակրկիտ բացատրելով ամեն ինչֈ Իսկ 

մեթոդական այդ ձեռնարկում առաջարկված երկրորդ քառյակի 

խնդիրները պետք է աշակերտները լուծեն ինքնուրույն՝ օգտվելով 

առաջին քառյակի լուծման մոտեցումներիցֈ Ուսուցիչը պետք է ընթացիկ 

թեմատիկ գրավոր աշխատանքի ժամանակ հանձնարարի լուծել 

երկրորդ քառյակի խնդիրները»ֈ 

Այս ամենը կատարելուց հետո միայն ուսուցիչը կարող է ենթադրել, 

թե ինչ չափով են աշակերտները յուրացրել տվյալ հասկացությունը և 

դրա սահմանումըֈ  

Ասվածը ցուցադրենք կոնկրետ օրինակի վրա՝ դիտարկելով 

երկրաչափության 9-րդ դասարանի գործող  դասընթացի «համագիծ 

վեկտորներ» և «հավասար վեկտորներ» հասկացությունների 

սահմանումներըֈ  

Սահմանում 1. 

Ոչ զրոյական վեկտորները կոչվում են համագիծ, եթե նրանք 

գտնվում են կամ նույն ուղղի, կամ զուգահեռ ուղիղների վրաֈ 

Այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը համոզվում է, որ սովորողները 

գիտեն այս սահմանումը, նա ձեռնամուխ է լինում հետևյալ չորս տիպի 

խնդիրների լուծմանը․ 

Առաջին քառյակ՝ 

) Տրված է AC հիմքով ABC եռանկյունըֈ Ապացուցել, որ  և 

վեկտորները համագիծ են, եթե M և N կետերը 

համապատասխանաբար AB և BC կողմերի միջնակետեր ենֈ 

Լուծումֈ   

Քանի որ M –ը և N-ը AB և BC կողմերի միջնակետեր են, հետևաբար 

MN-ը հանդիսանում է միջին գիծֈ Ինչպես գիտենք, միջին գիծը զուգահեռ 

է հիմքինֈ Հետևաբար  և  վեկտորները համագիծ ենֈ 

) Տրված է ABC եռանկյունըֈ Ապացուցել, որ եռանկյան մեջ 

ցանկացած երկու կողմերով ներկայացվող վեկտորները համագիծ չենֈ 
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Լուծումֈ  Ըստ սահմանման՝ վեկտորները կհանդիսանան համագիծ, 

եթե կա՛մ պատկանեն միևնույն ուղղին, կա՛մ գտնվեն զուգահեռ 

ուղիղիների վրաֈ Միևնույն ուղղին չեն կարող պատկանել եռանկյան մեջ 

ցանկացած երկու կողմերով ներկայացվող վեկտորները, որովհետև եթե 

կողմերից որևէ մեկով տանենք ուղիղ, կտեսնենք, որ այդ ուղղից դուրս 

կմնան մյուս կողմերըֈ Զուգահեռ ուղիղների վրա ևս գտնվել չեն կարող, 

քանի որ կողմերից որևէ երկուսը միշտ ունեն ընդհանուր գագաթֈ 

) Տրված են  և  համագիծ վեկտորներըֈ Ինչպիսի՞ 

փոխդասավորություն ունեն AB և MN հատվածներըֈ Դիտարկել բոլոր 

հնարավոր դեպքերըֈ 

Լուծումֈ  Քանի որ   և  վեկտորները համագիծ են, հետևաբար 

վերջիններս կա՛մ պատկանում են միևնույն ուղղին, կա՛մ գտնվում են 

զուգահեռ ուղիղների վրաֈ 

) Տրված են  և  ոչ համագիծ վեկտորներըֈ Հետևաբար՝  MN 

և AC հատվածները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ֈ 

Հիմնավորեք պատասխանըֈ 

Լուծումֈ  Հետևաբար՝  MN և AC հատվածները չեն կարող գտնվել 

միևնույն ուղղի վրա կամ զուգահեռ ուղիղների վրա, հակառակ դեպքում 

տրված վեկտորները կլինեն համագիծֈ 

Ինքնուրույն աշխատանք 1 (20 րոպե) 
) Թվարկեք MNPQ շեղանկյան մեջ մի քանի ակնհայտ համագիծ 

վեկտորներֈ 

) Տրված է ABCD քառակուսինֈ Ապացուցել, որ քառակուսու 

անկյունագծերից որևէ մեկը կողմերից որևէ մեկի հետ չի կարող լինել 

համագիծֈ 

) Վերցնենք  և  համագիծ վեկտորներըֈ Ինչպիսի՞ 

քառանկյուն է MNCA-ն, եթե M, N, C և A կետերը չեն պատկանում նույն 

ուղղինֈ 

) Հայտնի է, որ  և  վեկտորները ոչ համագիծ ենֈ Ապացուցել, 

որ AC և KL ուղիղները հատվում ենֈ 

Սահմանում 2. 
Վեկտորները կոչվում են հավասար, եթե համուղղված են, և նրանց 

երկարությունները հավասար ենֈ 
) a ուղղի վրա վերցված են A, B և C կետերը այնպես, որ B-ն AC 

հատվածի միջնակետն էֈ Ապացուցել, որ   և  վեկտորները 

հավասար ենֈ 
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Լուծումֈ  Քանի որ AB և BC հատվածները գտնվում են միևնույն 

ուղղի վրա և ունեն նույն ուղղությունը, հետևաբար համուղղված ենֈ 

Ինչպես նաև AB և BC հատվածները հավասար են (ըստ պայմանի B-ն 

հանդիսանում է AC հատվածի միջնակետը)ֈ 

) Տրված է AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյունըֈ 

Ապացուցել, որ  և  վեկտորները հավասար չենֈ 

Լուծումֈ  Քանի որ ABC եռանկյունը հավասարասրուն է, 

հետևաբար AB և BC սրունքները հավասար ենֈ Չնայած այն 

հանգամանքին, որ AB և BC հատվածները հավասար են, սակայն  և 

 վեկտորները չեն կարող լինել հավասար, քանի որ  և  

վեկտորները համագիծ չեն, հետևաբար նաև համուղղված չենֈ 

) Տրված  և  վեկտորները ի՞նչ պայմանների դեպքում կլինեն 

հավասարֈ 

Լուծումֈ   և  վեկտորները կլինեն հավասար, եթե բավարարում 

են սահմանման մեջ նշված երկու պայմաններինֈ 

)  Տրված  և  վեկտորները հավասար չեն, սակայն՝ AB=CDֈ 

Ապացուցել, որ   և վեկտորները չեն կարող լինել համուղղվածֈ 

Լուծումֈ   և  վեկտորները չեն կարող լինել համուղղված, քանի 

որ հակառակ դեպքում վեկտորները կլինեն հավասարֈ 

Ինքնուրույն աշխատանք 2 (20 րոպե) 

)  Տրված է ABCD զուգահեռագիծըֈ Ապացուցել, որ  և  

վեկտորները հավասար ենֈ 

) ABC հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը հավասար է 18սմֈ 

Գտնել  AB և BC կողմերը և ապացուցել, որ  և  վեկտորները 

հավասար չենֈ 

) Տրված են  և  հավասար վեկտորները, հետևաբար․ 

        ա)  =   և այդ վեկտորները համուղղված չեն, 

         բ)  =   և այդ վեկտորները համուղղված են: 

Ընտրեք ճիշտ պատասխանըֈ 

) Տրված է և  ոչ հավասար վեկտորները, ընդ որում՝ տրված 

վեկտորները համուղղված ենֈ Ապացուցել, որ MN և PQ հատվածները 

չեն կարող լինել հավասարֈ 

Նշված աշխատանքները կատարելուց հետո միայն ուսուցիչը կարող է 

եզրակացնել՝ յուրացրել են սովորողները տվյալ հասկացության 

սահմանումը, թե ոչֈ 
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Ակնհայտ է, որ սահմանումների ուսուցումը մինչև այժմ կրել է ձևական 

բնույթֈ Ավանդական ուսուցման դեպքում ուսուցիչներին 

բավականացրել է միայն այն փաստը, որ աշակերտը բառացիորեն գիտի 

հասկացության սահմանումը՝ առանց հաշվի առնելու այն հանգամանքը, 

որ աշակերտը չի կարողանում կիրառել սահմանումը գործնականումֈ 

Այնուհետև արագ անցում է կատարվում հասկացության 

հատկությունների և հայտանիշների ուսումնասիրմանըֈ 

Այսպիսով արձանագրենք, որ երկրաչափության դասագրքերում 

բացակայում են սահմանումների ձևավորմանը և յուրացմանը ուղղված 

տիպային խնդիրները, ինչպես նաև առկա խնդիրների համակարգը չի 

նպաստում երկրաչափական հասկացությունների սահմանումների 

ուսուցման համար անհրաժեշտ կարողությունների և հմտությունների 

ձևավորմանըֈ 

Մեր կողմից առաջարկվող տիպային խնդիրները հատկապես շատ 

հարմար են ներառված ուսուցման համակարգի աշակերտների համարֈ 

Սա նաև շոշափելի մեթոդական օգնություն կլինի ներառված 

սովորողներ ունեցող դասարանների հետ աշխատող ուցուցիչների 

համարֈ 

«Այսքանից հետո կարելի կլինի անցնել հասկացության այն 

հատկությունների հայտանիշների ուսումնասիրմանը, որոնք 

ձևակերպված են թեորեմների կամ խնդիրների տեսքով» [1; 126]: 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОНЯТИЙ В 9-ОМ КЛАССЕ 

Саруханян А. Г.  

 

Статья посвящена описанию методики преподавания определений 

геометрических понятий в 9-ом классе средней школы, которая 

разработана автором. 

Ключевые слова: геометрическое понятие, определение понятия, 

методика обучения определениям, типичные задачи, обязательные 

результаты обучения, планирование результатов обучения.  
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TEACHING METHODS OF THE DEFINITIONS OF GEOMETRIC 

CONCEPTS IN THE 9TH GRADE 

Sarukhanyan A. G.  

 

The article is devoted to the description of the teaching methods of 

geometric concepts in the 9th grade of high school, which is developed by the 

author. 

Keywords: geometric concept, concept definition, teaching methodology 

of definition, typical problems, compulsory learning outcomes, planning of 

learning outcomes. 
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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 
 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԲՈՒՀԱԿԱՆ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ` ԳՈՅԱԿԱՆԻ ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

Տեր-Ադամյան Շ. Վ. 

 

Գերմաներենի քերականության հիմնական առանձնահատ-

կություններից մեկը համակարգայնությունն Է: Համակարգայնության 

հատկանիշը կարելի է դիտարկել որպես քերականության ուսուցման 

նոր մեթոդական հիմք գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի բուհական 

դասընթացում՝ ներկայացնելով այն գոյականի հոլովման օրինակով: 

Բանալի բառեր. օտար լեզվի դասընթաց, դասավանդման 

մեթոդներ, քերականության ուսուցում, համակարգայնություն, 

գոյականի հոլովում: 

  

Գերմաներենի քերականության ուսուցման գործընթացը 

պահանջում է նոր մոտեցումներ և մեթոդական հիմքի ձևավորում 

գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի բուհական դասընթացի համար: 

Ուստի, սույն հոդվածի արդիականությունը պայմանավորված է 

բուհական դասընթացի համար նոր մեթոդաբանական հիմքի 

ձևավորման անհրաժեշտությամբ: Սույն հոդվածը նպատակ ունի 

հոլովման համակարգի օրինակով ցույց տալ այն համակարգային 

առանձնահատկությունները, որոնց շնորհիվ բացահայտվում են 

գերմաներենի քերականության ուսուցման նոր մոտեցումներ: 

Վերջիններս թույլ են տալիս դասավանդողին հասնել քերականության 

արդյունավետ ուսուցման: Սույն նպատակի իրագործման համար 

հոդվածում առաջադրված են հետևյալ խնդիրները. 

 Ցույց տալ գերմաներենի քերականության ուսուցման 

առանձնահատկությունները; 

 Բացահայտել գերմաներենի քերականության համակարգային 

բնույթը հոլովման օրինակով; 

2 0 2 0   № 1  



228 

 

 Ներկայացնել գերմաներենի քերականության համակարգայնության 

գործնական նշանակությունը գերմաներենի՝ որպես օտար և որպես 

երկրորդ օտար լեզվի  բուհական դասընթացներում: 

Քերականության ուսուցման անհրաժեշտությունը գերմաներենի` 

որպես օտար լեզվի դասընթացում վերջին շրջանում մշտապես բախվում 

է տարակարծությունների: Գերմաներենի քերականական համակարգը 

համարվում է բարդ, և այդպիսի կարծրատիպային մոտեցումը հաճախ 

խոչընդոտներ է ստեղծում ուսուցման գործընթացում: Այս դեպքում 

էական դեր է խաղում համապատասխան մեթոդաբանական հիմքի 

ձևավորումը: Ժամանակակից գերմաներենի դասընթացում հին 

մեթոդները փոխարինվել են նոր, ժամանակակից մեթոդներով, որոնք ոչ 

միայն միտված են քերականության արդյունավետ ուսուցմանը, այլև 

սովորողների մոտ դրական նախատրամադրվածության ձևավորմանը 

[4]: Այդուհանդերձ տեղ են գտնում այնպիսի հարցեր, որոնք կասկածի 

տակ են առնում քերականության ուսուցման կարևորությունը և 

ներմուծման եղանակներն ու ձևերը: Գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի 

ուսուցման գործընթացում սովորողները, անընդհատ առճակատվելով 

ձևի և բովանդակության հարցերին, կարող են ձանձրանալ կամ լեզվի 

ընկալման խնդիրներ ունենալ, քանի որ շեշտը հաճախ դրվում է ձևի 

վրա: Ինչպես օրինակ՝ բառեր, մասնավորապես գոյականներ սովորելիս 

իմաստից զատ պետք է ուշադրություն դարձնել նաև մի շարք այլ 

կարևոր երևույթների վրա, ինչպիսիք են գոյականի հոդը, հոգնակիի 

կազմության ձևը, որոշ դեպքերում նաև հոլովման տիպը: Ուստի ձևի, 

քերականական արժեք ունեցող երևույթների վրա շեշտադրված 

ուսուցման դեպքում այն թվացյալ թերությունները, որոնք դժվարացնում 

և դանդաղեցնում են ուսուցման գործընթացը, լեզվի ուսուցման հետագա 

փուլերում դառնում են այն հիմնաքարը, որի վրա կառուցվում է ամբողջ 

օտար լեզվի ուսուցման գործընթացը: Քերականության ուսուցման 

գործընթացի արդյունավետությունը ապահովելու համար կարելի է 

անցնել քերականության ուսուցման համակցված ձևի, ըստ որի՝ 

քերականական երևույթները ներմուծվում են համապատասխան 

լեզվական նյութերի, տեքստերի միջոցով՝ ստեղծելով ներքին կապ լեզվի 

ձևի և բովանդակության միջև, ինչը էապես նպաստում է գերմաներենի 

դասընթացի հաղորդակցական բաղադրիչի զարգացմանը [3]:   

Այսպիսով, ցանկացած օտար լեզվի դասի կենտրոնում 

սովորողներն են իրենց անձնական պահանջմունքներով: Ուստի 

յուրաքանչյուր դասի նպատակների, մեթոդների և ուսումնառության 
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ձևերի պլանավորումը պետք է հարմարեցվի համապատասխան խմբի 

կարիքներին և պահանջներին:  

Քննարկվող խնդիրը տեղայնացնելով՝ սահմանափակվենք միայն 

գերմաներենի բուհական դասընթացով, որտեղ խոսքը վերաբերում է 

գերմաներենի` որպես օտար կամ որպես երկրորդ օտար լեզվի 

բուհական դասընթացներին: Այս դեպքում քերականության հիմնավոր 

ուսուցման անհրաժեշտությունն այլևս ենթակա չէ քննարկման այն 

պարզ պատճառով, որ գերմաներենը` որպես առաջին կամ երկրորդ 

լեզու սովորողների մոտ չի կարող գերմաներենի բուհական դասընթացը 

զրկված լինել տեսական հիմքերից: Գերմաներենի դասընթացում 

քերականության բաղադրիչն առաջնային է դառնում հատկապես 

անգլերենը որպես առաջին լեզու ուսումնասիրողների մոտ՝ ցեղակից 

լեզուների ամբողջական տիպաբանական բնութագիր ձևավորելու 

համար, ինչպես նաև լեզվի զարգացման տարբեր շրջափուլերում 

անգլերենի լեզվական համակարգի առանձնահատկությունների մասին 

պատկերացում կազմելու համար: Այս դեպքում հիմնարար լեզվական 

գիտելիքների ներմուծումը նպատակ ունի սովորողների մոտ ձևավորել 

համակարգային մոտեցում՝ ստեղծելով նախադրյալներ ուսումնա-

ռության հետագա փուլերում լեզվաբանական հետազոտությունների 

համար:   

Այսպիսով, գերմաներենի՝ որպես օտար կամ որպես երկրորդ օտար 

լեզվի բուհական դասընթացներում քերականության ուսուցման նոր 

մոտեցում է դիտարկվում, որը հիմնված է գերմաներենի 

քերականության համակարգայնության սկզբունքի վրա: Սույն 

հոդվածում համակարգայնության հատկանիշը ներկայացվում է 

գոյականի հոլովման օրինակով: Բարդ քերականական 

հարաբերությունները, համակարգային ներքին կապերը ծառայում են 

որպես դրական գործոն մեթոդաբանական նոր հիմքի ձևավորման 

համար՝ ապահովելով ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը: 

Այսպես՝ գերմաներենում գոյականի հարացույցը բավական 

հարուստ է ներկայացված: Այն դասակարգվում է ըստ հոլովման 

հատկանիշի: Ավանդական գերմանական քերականության մեջ 

հակադրվում են գոյականի հոլովական համակարգի վերաբերյալ 

բազմաթիվ մոտեցումներ: Անդրադարձ չկատարելով դրանց` նշենք, որ 

ընդունում ենք գոյականի համար հոլովման 4 տիպերը, որոնք առավել 

ընդհանրական են բոլոր քերականների մոտ, ըստ որի՝ տարբերում են 

գոյականի հոլովման ուժեղ, թույլ, իգական, խառր տիպեր: 
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Գերմաներենը, լինելով թեքական լեզու, ունի բարդ հոլովման 

հարացույց: Գերմաներենում գոյականն ունի 4 հոլով` ուղղական, 

սեռական, տրական, հայցական, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր 

գործառույթները և հանդես է գալիս որոշակի շարահյուսական 

պաշտոնում: Գոյականի հոլովի կարգը սերտորեն կապված է հոդի 

հոլովման հետ, ինչպես նաև դերանունների որոշ տեսակների և՝ 

ածականի հոլովման հետ: Ընդ որում՝ գոյականի հոլովի կարգն 

անմիջականորեն կապված է սեռի կարգի հետ և ածանցվում է դրանից` 

արական, իգական, չեզոք: Հոլովը` որպես գոյականի քերականական 

կարգ, արտահայտում է վերջինիս շարահյուսական գործառույթը [1]: 

Անդրադարձ կատարելով գոյականի հոլովման առանձին 

տիպերին՝ նշենք, որ ուժեղ հոլովման են պատկանում բացառապես 

արական և չեզոք սեռի գոյականներ, որոնց հիմնական հատկանիշը 

հոլովական -es վերջավորությունն է սեռական հոլովում: Իգական 

հոլովման պատկանում են իգական սեռի գոյականները, որոնց համար 

հատկանշականը հոլովական վերջավորության բացակայությունն է 

բոլոր հոլովներում: Թույլ հոլովմամբ հոլովվում են բացառապես 

արական սեռի գոյականներ, որոնց ցուցիչը -en վերջավորությունն է  

սեռական, տրական, հայցական հոլովներում: Խառը հոլովման 

գոյականները սահմանափակ թիվ են կազմում, և հիմնական 

հատկանիշը -en վերջավորությունն է բոլոր 3 հոլովներում` 

բացառությամբ ուղղականի, ինչպես նաև -s վերջավորությունը սեռական 

հոլովում՝ համադրելով թույլ և ուժեղ հոլովման հոլովական 

վերջավորությունները: Այս հոլովման նույնպես պատկանում են 

արական սեռի գոյականներ` բացառությամբ` das Herz գոյականի, որը, 

սակայն, նշում է հոլովման առանձնահատուկ տիպ` հայցական 

հոլովում թողնելով խառը հոլովման -en վերջավորությունը [2]: 

Հիմնվելով գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի բուհական դասընթացի 

ընթացքում կուտակված փորձի վրա՝ պետք է փաստել, որ այստեղ 

առաջնային կարևորություն է ստանում որոշյալ հոդի հոլովումը, ինչն էլ 

ստեղծում է այն ամբողջ տեսական հիմքը, որի վրա կառուցվում է 

գերմաներենի հոլովման հարացույցը: Այս առումով ելակետային է 

համարվում մայրենի լեզուն, որը, շնորհիվ բարդ հոլովական 

համակարգի, դրսևորում է կատարյալ համարժեքություն` 4 հոլովների 

առումով: Հայերենում առկա մյուս հոլովների բացակայության 

հանգամանքը գերմաներենում լրացվում է նախդրավոր կառույցների 

միջոցով, որոնք թույլ են տալիս առկայացնել լեզվում առկա 
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քերականական իմաստներն ու հարաբերությունները: Որոշյալ հոդի 

հոլովման ձևերի ներմուծումը պետք է սովորողների մոտ ամրապնդել 

համապատասխան վարժությունների համակարգի միջոցով` առավել 

արդյունավետ և հետաքրքիր դարձնելով տվյալ թեմայի յուրացումը: 

Որոշյալ հոդի հոլովմանը պետք է համադրել անորոշ հոդի հոլովումը` 

ցույց տալով այն հիմնական սկզբունքը, որի միջոցով անորոշ հոդի 

հոլովման ուսուցումը լրացուցիչ ջանքեր չի պահանջի սովորողների 

կողմից: Այսինքն՝ պետք է նշել համապատասխան հոլովական 

վերջավորությունները, որոնք որոշյալ հոդի անալոգիայով կցվում են 

անորոշ հոդի վրա՝ կազմելով անորոշ հոդի հոլովման համակարգը, 

ընդգծելով հոլովման համակարգում արական և չեզոք սեռերի 

գոյականների մոտ սեռական և տրական հոլովների ընդհանրությունը, 

իգական, չեզոք սեռերի և հոգնակի ձևերի հոլովման համակարգերում 

ուղղական և հայցական հոլովների դրսևորած նմանությունները: 

Այստեղ պետք է ընդգծել նաև անորոշ հոդի հոգնակի ձևի 

բացակայությունը:  

Նույն սկզբունքով ներմուծվում է նաև ժխտական (kein, kein, keine, 

keine(Pl.)), ստացական (mein, mein, meine, meine(Pl.) և այլն), ցուցական 

(dieser, dieses, diese, diese(Pl.), jener, jenes, jene, jene(Pl.)) և հարցական 

(welcher, welches, welche, welche (Pl.)) դերանունների հոլովումը: Այս 

ամենը, սակայն, չի ենթադրում տվյալ թեմաների միաժամանակյա 

ներմուծում, այլ հաջորդականության սկզբունքով, աստիճանական 

անցում կատարելով մի թեմայից մյուսին՝ ելնելով խմբի 

առանձնահատկություններից: 

Այսպիսով, գոյականի հոլովման համակարգը կարելի է 

ներկայացնել հետևյալ կերպ. 
 
 

Nom. das Kind ein Kind mein Kind kein Kind                    

Gen.      des Kindes eines Kindes meines Kindes keines Kindes 

Dat.        dem Kind einem Kind meinem Kind keinemKind 

Akk. das Kind ein  Kind mein Kind kein Kind 

 

Nom. der Lehrer ein Lehrer mein Lehrer kein Lehrer 

Gen. des Lehrers eines Lehrers meines Lehrers keines Lehrers 

Dat. dem Lehrer einem Lehrer meinem Lehrer keinem Lehrer 

Akk. den Lehrer einen Lehrer meinen Lehrer keinen Lehrer            

 

Nom.  die Studentin eine Studentin meine Studentin keine Studentin 

Gen. der Studentin einer Studentin meiner Studentin keiner Studentin 
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Dat. der Studentin einer Studentin meiner Studentin keiner Studentin 

Akk. die Studentin eine Studentin meine Studentin keine Studentin 

 

Nom. die Kinder meine Kinder keine Kinder  

Gen. der Kinder meiner Kinder keiner Kinder  

Dat. den Kindern meinen Kindern keinen Kindern  

Akk. die Kinder meine Kinder keine Kinder  

 

Պետք է նշել, սակայն, որ ժամանակակից դասագրքերում 

քերականության համակարգվածության սկզբունքը չի պահպանվում, այլ 

քերականական երևույթները  ներմուծվում են ըստ անհրաժեշտության և 

ոչ հիմնավոր` տալով մակերեսային տեղեկություններ, գործնական 

կիրառության համար անհրաժեշտ պատրաստի կառույցներ: Ուստի, 

այս դեպքում քերականության ուսուցման ողջ ծանրությունը մնում է 

դասավանդողին, որի խնդիրն է դառնում համադրել տարբեր 

դասագրքեր և ճիշտ հաջորդականությամբ մատուցել քերականությունը` 

ելնելով սովորողների կարիքներից և խմբի առանձնահատ-

կություններից:  

Այսպիսով, գերմաներենի հոլովական համակարգին բնորոշ է 

համակարգայնությունը, ինչը դառնում է գերմաներենի՝ որպես օտար 

լեզվի բուհական դասընթացի հիմնական դրույթը: Այս հանգամանքը 

էական դեր է խաղում գերմաներենի քերականության ներմուծման 

մեթոդաբանության մշակման համար, և վերջինիս կիրառումը օտար 

լեզվի դասընթացում դառնում է հիմնաքարերից մեկը: Ուստի, 

քերականության խորքային գիտելիքների ներմուծման անհրաժեշ-

տությունը երբեք չի կարող հարցականի տակ դրվել, այս դեպքում արդեն 

խնդիրը մնում է զուտ մեթոդաբանության ընտրությունը: Գերմաներենի 

քերականությունն իր ամբողջ բարդությամբ հանդերձ նշում է 

համակարգային այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնց շնորհիվ 

հնարավոր է ձևավորել հստակ մոտեցումներ և մշակել 

մեթոդաբանական հիմք գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի բուհական 

դասընթացի արդյունավետ իրացման համար: Այդպիսի 

առանձնահատկությունը հենց գերմաներենի քերականության 

համակարգայնությունն է, որի շնորհիվ բացառությունները և մասնավոր 

դեպքերը լեզվում հասնում են նվազագույնի՝ առաջարկելով 

սովորողներին ստույգ բանաձևեր այս կամ այն քերականական երևույթի 

վերծանման համար:  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИКИ В КУРСЕ 

НЕМЕЦКОГО КАК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ 

СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Тер-Адамян Ш. В. 

 

Одной из особенностей немецкой грамматики является системность. 

Признак системности можно представить как новую методическую 

основу для преподавания немецкой грамматики в курсе немецкого как 

иностранного языка в вузе на примере склонения имен существительных.   

Ключевые слова: курс иностранного языка, методы преподавания, 

преподавание грамматики, системность, склонение существительных. 

 

PECULIARITIES OF TEACHING GERMAN GRAMMAR IN THE 

 CONTEXT OF FOREIGN LANGUAGE UNIVERSITY COURSE 

 WITH SPECIAL REFERENCE TO NOUN DECLINATION 

Ter-Adamyan Sh. V. 

 

One of the peculiarities of German grammar is the systematic character. 

This peculiarity can be regarded as a new methodological basis for teaching 

German grammar in the practical course of German as a foreign language at 

university on the example of noun declination.  

Keywords: practical course of German, teaching methods, teaching 

grammar, systematic character, noun declination. 
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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 37.091.3                                                                ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

ՄԱԿԲԱՅԱԿԱՆ ԲԱԶՄԻՄԱՍՏ ԲԱՌԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

Ավետիսյան Գ. Հ. 

 

 Ի տարբերություն ածականների՝ մակբայական բազմիմաստ 

բառերն զգալիորեն քիչ ենֈ Այդպիսի բազմիմաստ բառերի ուսուցումը 

շահեկան է կազմակերպել վերլուծական-համադրական մեթոդի 

կիրառմամբ, որով կարելի է անցկացնել ընդհանրապես հատկանշային 

բազմիմաստ բառերի ավանդումըֈ  

Բանալի բառեր. մակբայական բազմիմաստություն, վերլուծական-

համադրական մեթոդ, գործողության հատկանիշ: 

 

Թեև «Մակբայ» խոսքի մասի ուսուցումը տրվում է հանրակրթական 

դպրոցի 8-րդ դասարանում և թեմայի յուրացմանը տրվում է յոթ 

դասաժամ, այնուամենայնիվ մակբայական բազմիմաստության մասին 

դպրոցական դասագրքերում անդրադարձ չկա: Այդ առումով շահեկան 

կլինի մեկ դասաժամի սահմաններում՝ թեմայի կրկնության, 

ամրապնդման ժամին թե՛ տեսական, թե՛ գործնական ճանապարհով 

մակբայական բազմիմաստությանն անդրադառնալ: 

Անառարկելի է այն փաստը, որ կիրառական իմաստով 

մակբայները ցույց են տալիս բայերի և ածականների հատկանիշ: Այդ 

բառերի կիրառական առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

ամբողջական գիտելիքի հաղորդումը, մասնավորապես մակբայական 

բազմիմաստություն հանդես բերող բառաձևերի ուսուցման 

անհրաժեշտությունը շահեկան է սովորողների պատկերավոր 

մտածողության ձևավորման և բառապաշարի հարստացնան 

գործընթացում: Մեր կողմից առաջարկվող մոտեցմամբ՝ մակբայական 

բազմիմաստ բառերի վերաբերյալ հաղորդվող տեսական և հատկապես 

գործնական ուղղվածություն ունեցող աշխատանքները էապես կարող 

են նպաստել քերականական նյութի գիտակցական յուրացմանը: 

2 0 2 0   № 1  
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Մակբայական բազմիմաստ բառերի իմաստային տեսակները և 

նրանց ուսուցումը ճիշտ կազմակերպելու համար նպատակահարմար է, 

որ սովորողները նախապես վերհիշեն անցած նյութը՝ փաստելով, որ 

ընդհանրապես մակբայները լինում են տեղի, ժամանակի, ձևի, չափ ու 

քանակի և ընդհանրականֈ Նրանց դասակարգումը կատարվում է ըստ 

այդ բառերի զանազան քերականական հարաբերությունների 

արտահայտման [1]ֈ  

Սովորողներին հիշեցնել ենք տալիս, որ, ըստ Ս. Աբրահամյանի, 

«Մակբայի ամենատարածված կիրառությունը գործողության հատկանիշ 

ցույց տալն է, հետևապես և բայի վրա դրվելը» [2]ֈ 

Ըստ Լ. Խաչատրյանի՝ «Մակբայը, որոշ վերապահումով, չհոլովվող 

ու չթեքվող խոսքի մաս է, որն ունի ուրույն բառակազմություն, 

շարահյուսական մակարդակում կատարում է ստորոգյալի գործառույթ՝ 

արտահայտելով գործողության կամ դրության հատկանիշ՝ հատկանիշի 

հատկանիշ» [3]ֈ  

Էդ. Աղայանը մակբայներ է անվանում այն բառերը, որոնք ցույց են 

տալիս բայերի և ածականների հատկանիշըֈ Այդ բառերի կիրառական 

առանձնահատկությունը, ըստ նրա, որպես որոշչի որոշիչ կամ որպես 

պարագա հանդես գալն է [1]ֈ  

Բազմիմաստ ձևի մակբայների ուսուցմանն անդրադառնալիս 

կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ բազմիմաստ մակբայներն իրենց 

բոլոր իմաստներով ցույց են տալիս գործողության կատարման ներքին 

(որակական) հատկանիշ. 

աստվածորեն – 1. աստվածաբար, 2. փխբ. արտակարգ՝ բացառիկ 

կերպով 

դալկորեն – 1. դալուկությամբ, 2. փխբ. թույլ՝ աղոտ կերպով 

թատերականորեն – 1. թատրոնին բնորոշ կերպով, 2. փխբ. կեղծ՝ 

շինծու կերպով 

տղայաբար – 1. տղային հատուկ կերպով, 2. փխբ. անփորձ կերպով 

ժայռաբար – 1. ժայռի պես, 2. փխբ. աննկուն կերպով, 

անպարտելիորեն 

հեթանոսաբար – 1. հեթանոսին բնորոշ կերպով, 2. փխբ. 

բարբարոսաբար 

Ինչպես տեսնում ենք, հիմնականում փոխաբերության շնորհիվ են 

մակբայները բազմիմաստֈ  
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Գործողության կատարման արտաքին-ձևային հատկանիշ է ցույց 

տալիս հուշիկ (1. կամաց-կամաց, ծանրաքայլ, 2. զգուշորեն, 3. մեղմ) 

մակբայըֈ  

Բազմիմաստ ժամանակի մակբայներ. Ժամանակի մշտատևություն 

է ցույց տալիս հավերժ (1. հավերժաբար, 2. փխբ. երկարատև, 

անընդհատ) բառըֈ 

Ուսուցման արդյունավետությունից ելնելով՝ դասարանը բաժանում 

ենք երկու համագործակցային խմբիֈ Հիմք ունենալով մակբայների 

տեսակների մասին սովորողների ստացած հիմնավոր գիտելիքները՝ 

խմբերից մեկին տրվում է մակբայի վերաբերյալ Լ.Խաչատրյանի 

հետևյալ դատողությունը. «Մակբայը, որոշ վերապահումով, չհոլովվող 

ու չթեքվող խոսքի մաս է, որն ունի ուրույն բառակազմություն, 

շարահյուսական մակարդակում կատարում է պարագայի գործառույթ՝ 

արտահայտելով գործողության կամ դրության հատկանիշ՝ հատկանիշի 

հատկանիշ» [1]ֈ Երկրորդ խմբին՝ Էդ. Աղայանի դատողությունը, 

համաձայն որի՝ մակբայներ են դիտվում այն բառերը, որոնք ցույց են 

տալիս բայերի և ածականների հատկանիշը: Աշակերտական երկու 

խմբերն առանձին-առանձին քննարկում են երկու լեզվաբանների 

դատողություններըֈ Ապա խմբերը խառնվում և իրար են փոխանցում 

ձևավորված դատողություններըֈ Այնուհետև նոր խմբերից մեկն 

ստանում է բազմիմաստ ձևի մակբայների, մյուսը՝ բազմիմաստ 

ընդհանրական մակբայների բառախումբֈ  Երկու խմբերում էլ ընթանում 

է քննարկում, որը նպաստում է նշված բառախմբերի բացահայտմանը և 

յուրացմանըֈ  Մակբայների իմաստային խմբերից բազմիմաստություն են 

ցուցաբերում ձևի,  ինչպես նաև ընդհանրական տեսակներըֈ 

Ընդհանրական մակբայների ուսուցման ընթացքում սովորողներին 

պետք է գիտակցել տալ, որ ընդհանրական մակբայները միևնույն 

կիրառությամբ տարբեր իմաստներ են արտահայտում կամ տարբեր 

կիրառություններում տարբեր իմաստներ են դրսևորում, ինչը 

մակբայների ներբառութային բազմիմաստության արտահայտությունն է 

[4]ֈ 

Ձևի և չափի մակբայ. չարաչար – 1. խիստ չար՝ դաժան կերպով 

(ներքին – որակական հատկանիշ), 2. սաստիկ (չափի իմաստը՝ 

հատկանիշի սաստկացումով)ֈ  

Ձևի և ժամանակի մակբայ. տարաժամ – 1. անժամանակ, 

վաղաժամ, 2. ուշացած, ուշ ժամանակֈ 
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Ժամանակի և տեղի մակբայ. հետ – 1. դեպի ետ (առարկայի այս 

կամ այն կողմի՝ իբրև տեղի նկատմամբ մասնավորում), 2. հետո 

(տարորոշված ժամանակ)ֈ 

Ածականական բազմիմաստ բառերի շրջանակներում սովորողներն 

արդեն ձեռք են բերել գիտելիքներ ած./մկբ. տարարժեքության մասինֈ 

Այս դեպքում նպատակահարմար է ուսուցանել մակբայական 

ծագմամբ երկարժեք բառերն ածական // մակբայ տարարժեքության 

շրջանակներում, ինչպես նաև մակբայ // կապ երկարժեք բառերըֈ 

Ած.//մկբ. ուշ – 1. ուշացած, ուշանալով (մ.), 2. ուշ ժամանակ (մ.), 3. 

ուշ ժամանակվա (ա.)ֈ 

Մկբ.//կապ. հար – 1. շարունակ, անդադար (մ.), 2. կից, կողքին (կ.), 

3. նման (կ.)ֈ 

Գոյ.//մկբ.// կապ. վար – 1. ներքև, ցած (մ.), 2. ներքևի կողմը (գ.), 3. 

դեպի ներքև (մ./կ.)ֈ 

Միջբառութային իմաստային հարաբերությունների տեսանկյունից 

բազմիմաստ մակբայները լինում են հիմնականում հոմանիշ և հականիշֈ 

Հոմանշային մակբայներ են՝ 

Հավերժ (1. հավերժաբար, 2. փխբ. երկարատև, միշտ, անընդհատ) – 

հար (1. շարունակ, միշտ, անդադար (մ.), կից, կողքին (կ.)ֈ 

Չարաչար (1. դաժանորեն, 2. սաստիկ) – հեթանոսաբար (1. 

հեթանոսի պես, 2. փխբ. բարբարոսաբար)ֈ  

Կծու (1. կծու համ ունեցող (ա.), 2. փխբ. խայթող, վիրավորող (ա./մ.) 

– դառը (1. դառնահամ (ա.), 2. փխբ. անախորժ, տհաճ (ա./մ.), 3. ծանր 

(ա./մ), 4. տխուր (ա./մ.) ածական/մակբայ երկարժեքություն դրսևորող 

բառերը հոմանիշներ են՝ ըստ մակբայական իմաստներիֈ  

Այդպես նաև՝ մերկ, տկլոր – 1. առանց հագուստի, 2. փխբ. 

ընչազուրկ, 3. խեղճֈ 

Անհամ (1. համից զուրկ, 2. փխբ. անախորժ) – անալի (1. աղ 

չպարունակող, 2. փխբ. անհամ, անախորժ, 3. փխբ. տաղտկալի) և այլնֈ  

Բազմիմաստ մակբայների հականշության ուսուցման սկզբունքը 

հասկացական հակադրություն դրսևորելն է. տարարմատ հականիշներ 

ենֈ 

Հապճեպ (1. հապշտապ, 2. փխբ. շտապելուց ոչ լրիվ կատարված) – 

հուշիկ (1. կամաց-կամաց, 2. զգուշորեն, 3. մեղմ)ֈ 

Ուշ (1. ուշանալով (մ.), 2. ուշ ժամանակ(կ), 3. ուշ ժամանակվա (ա.)ֈ 

Բազմիմաստ բառը ևս նշված իմաստներով հականիշ է հապճեպ-ինֈ 
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Վերջինիս նկատմամբ հականիշություն է ցուցաբերում նաև համր (1. 

դանդաղ, 2. տարտամ) բառըֈ  

Հուշիկ մակբայն իր երկրորդ իմաստով հականիշ է հեթանոսաբար 

(1. հեթանոսի պես, 2. փխբ. բարբարոսաբար) բառին՝ ըստ նշված 

իմաստի, իսկ երրորդ իմաստով հականիշ է հորդ (1. վարար, 2. 

հորդառատ կերպով) բառին (ած.//մկբ.)՝ ըստ մակբայական 

նշանակությանֈ  

Դալկորեն (1. դալուկ կերպով, 2. փխբ. աղոտ՝ թույլ կերպով) – թունդ 

(1. ալկոհոլը շատ, 2. մուգ, խիտ, 3. ուժգին, սաստկապես – ած./մկբ.)ֈ 

Դալկորեն բառը նշված իմաստով հականիշ է նաև ժայռաբար 

մակբային (1. ժայռի պես, 2. փխբ. աննկուն՝ անպարտելի կերպով)ֈ  

Որպեսզի սովորողները ձեռք բերեն գործնական  կարողություններ, 

պահանջվում է այդ  բառերը գործածել նախ՝ բառակապակցությունների, 

ապա՝ նախադասությունների մեջֈ Նրանք դիտարկում են դրանց 

իմաստները և մեկ անգամ ևս համոզվում, որ այդ բառերը բազմիմաստ 

ենֈ 

Դիտարկելով մակբայների իմաստային այսպիսի դրսևորումները՝ 

սովորողները հանգում են այն եզրակացության, որ այդպիսի 

մակբայները բազմիմաստություն են դրսևորում ձևի և չափի, ձևի և 

ժամանակի, ժամանակի և տեղի ընդհանրական նշանակություններովֈ 

Ամփոփման այս փուլում առաջարկվում է կատարել այնպիսի  

վարժություններ, որոնք ավելի գիտակցական են դարձնում ձեռք բերած 

գիտելիքներըֈ 

Վարժություն 1. Որոշե՛ք հատվածում գործածված բազմիմաստ 

մակբայների տեսակներն ըստ իմաստի և մեկնաբանե՛ք: 

Այստեղ օդն այնքան խեղդուկ էր, որ մարդիկ հազիվ կարողանում 

էին շունչ քաշել: Շշնջյունները վայրկենաբար ընդհատվեցին: Բժիշկը 

կամացուկ հաղորդեց նրան որդու ժամանման լուրը: Նա տխրում էր 

մենակ, առանց զավակների: Թվում էր, որ վաղուց, շատ վաղուց է 

բաժանվել նրանցից և կարծես անջատված էր նրանցից հավիտյան: 

Մոսկվա վերադառնալու մասին նա առայժմ չէր մտածում: (Ալ. Շիր.)ֈ 

Վարժություն 2. Գիշեր - ցերեկ, ընդմիշտ, շուտով, վաղօրոք, երբեք 

ժամանակի մակբայները գործածե՛ք նախադասությունների մեջֈ  

Վարժություն 3. Տրված դարձվածքներում ընդգծե՛ք բազմիմաստ 

տեղի մակբայներըֈ Բացատրե՛ք դարձվածքի նշանակությունը և դրանք 

գործածե՛ք նախադասությունների մեջ. 
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Դռնեդուռ ընկնել, զենքը ցած դնել, վեր- վեր թռչել, Աստված հեռու 
տանի: 

Վարժություն 4. Ներկայացրե՛ք ձևի և ժամանակի, ժամանակի և 

տեղի բազմիմաստ մակբայներֈ Դրանք գործածե՛ք նախադա-

սությունների մեջ և մեկնաբանե՛ք իմաստներըֈ  

Ըստ հատկանշային բազմիմաստ մակբայների ուսուցման 

յուրահատկությունների, նրանց մեթոդաբանական և լեզվաբանական 

հիմունքների՝ կարելի է կատարել հետևյալ եզրահանգումները. 

1. Անհրաժեշտ է սովորողներին խորությամբ ներկայացնել 

հատկանշային խոսքի մասերը, հատկապես համեմատել ածականն ու 

մակբայը և նրանց բազմիմաստությունը, ինչը կնպաստի աշակերտների 

պատկերավոր մտածողության ձևավորմանը, բառապաշարի 

հարստացմանըֈ  

2. Մակբայական բազմիմաստ բառերի ուսուցման գործընթացում 

տեսական և գործնական նշանակություն հաղորդելով դասընթացին՝ 

հարկ է սովորողների գիտակցական յուրացմանը հանգելֈ  

Մակբայների իմաստային տեսակների վերաբերյալ ձեռք բերված 

գիտելիքները կհանգեցնեն աշակերտների պատկերավոր խոսքային 

հմտությունների ձևավորմանըֈ  

3. Բազմիմաստ մակբայների ուսուցման գործընթացում 

աշակերտները ձեռք են բերում գիտելիքներ բառերի ձևաիմաստային 

խմբերի վերաբերյալ, դրանց գործնականում կիրառելու, բազմիմաստ և 

համանուն բառերը տարբերակելու հմտություններ են հանդես բերում, 

ինչը նպաստում է գեղարվեստական խոսք կառուցելու 

օրինաչափությունների յուրացմանըֈ  

Թեմայի ուսուցման շրջանակներում ուսուցանողի առաջադիր 

նպատակը պետք է լինի հայոց լեզվի, մասնավորապես բազմիմաստ 

մակբայների ուսուցման նկատմամբ պարզել սովորողների 

վերաբերմունքը և տարաբնույթ առաջադրանքների միջոցով ամրապնդել 

մակբայական բազմիմաստ բառերի մասին գիտելիքներ: Սովորողների 

մեջ ձևավորել գեղարվեստական բնագրերից օգտվելու, բնագրի շուրջ 

աշխատանք կատարելու հմտություններ: 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ НАРЕЧИЙ 

Аветисян Г. О. 

 

В отличие от прилагательных, многозначных наречий довольно 

немного. Обучение таким многозначным словам следует организовывать 

системно с использованием аналитико-синтетического метода, можно 

осуществлять введение характерных многозначных слов в целом. 

Ключевые слова: полисемия наречий, аналитико-синтетический 

метод, атрибут действия. 

 

ADVERBIAL POLYSEMANTIC WORDS AND THEIR TEACHING 

Avetisyan G. H. 

 

Unlike adjectives, the adverbial polysemantic words are quite few. The 

teaching of such polysemantic words is beneficial to organize especially with 

the use of an analytical-synthetic method, by means of which it is possible to 

carry out the introduction of the characteristic polysemantic words in general. 

Keywords:  adverbial polysemy, analytical-synthetic method, action 

attribute.  
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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 911.6                                                                           ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

ՇԻՐԱԿԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 

ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

(XXդ. վերջ, XXIդ. սկիզբ) 

Բոյաջյան Ա. Գ., Ավետիսյան Գ. Ռ.  

 

Նորանկախ  Հայաստանի տնտեսությունը, լինելով լուծարված 

ԽՍՀՄ տնտեսական համակարգի մի մասը, XXդ. վերջին արմատական 

կառուցվածքային փոփոխության ենթարկվեց: Մեր հանրապետությունը 

պատրաստ չէր համաշխարհային տնտեսության զարգացման 

մարտահրավերներին: Խորհրդային տնտեսական համակարգից 

անցումը կապիտալիստականի՝ համաշխարհային շուկայի առկայութ-

յան պայմաններում, հանրապետության, այդ թվում Շիրակի մարզի  

աշխատանքի մասնագիտական բաժանման մեջ հանգեցրեց 

քանակական և որակական տեղաշարժերի: Արդյունքում՝ մարզը 

մասնագիտացավ հանքարդյունաբերության և գյուղատնտեսական 

մթերքների արտադրության մեջ, ինչպես նաև հանրապետության այլ 

շրջաններից սկսեց ներմուծել այնպիսի արդյունաբերական պատրաստի 

ապրանքներ, որոնք խորհրդային տարիներին  տնտեսական շրջանում 

մեծ քանակությամբ արտադրվել են: Տնտեսության, հատկապես 

նյութական արտադրության ոլորտներում թույլ տրվեցին մի շարք 

ռազմավարական սխալներ.  պետությունն ամբողջապես զիջեց իր 

դիրքերը նյութական և ոչ նյութական տնտեսվարման համակարգում, 

հատկապես արդյունաբերության ոլորտում:  

Բանալի բառեր. սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներ, 

տնտեսական շրջան, արդյունաբերություն, զբաղվածություն, 

արտագաղթ, գործազրկություն, արդյունաբերական ներուժ, մեքենա-

շինություն, թեթև սննդի արդյունաբերություն: 

 

ԽՍՀՄ-ի փլուզումը ցույց տվեց, թե սոցիալ-տնտեսական և 

քաղաքական խորը ինտեգրացիան ինչպիսի բացասական հետևանքներ 

2 0 2 0   № 1  
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կարող է ունենալ որևէ երկրի տնտեսության, մասնավորապես 

արդյունաբերության ու բնակչության կենսամակարդակի վրա: Այդ 

համատեքստում սույն հոդվածում ներկայացվելու են Շիրակի մարզի 

արդյունաբերության զարգացման գործընթացները հետխորհրդային 

տարիներին: 

Շիրակի ժամանակակից տնտեսության հիմքը դրվել է 1990-ական 

թվականներին: Տնտեսության կառուցվածքում, հատկապես 

արդյունաբերությունում տեղի ունեցան արմատական փոփոխություն-

ներ: Դրանում իր գործուն ազդեցությունն ունեցան 1988թ. դեկտեմբերի 7-

ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը և 1990-ականների սոցիալ-

տնտեսական համակարգի փոփոխությունը: Խորհրդային պլանային 

հանրային տնտեսվարումից անցում կատարվեց կապիտալիստական 

շուկայականի: Այդ առումով մարզի արդյունաբերական գրեթե բոլոր 

ձեռնարկությունները սեփականաշնորհումից հետո դադարեցին 

գործելուց: Սեփականաշնորհված արդյունաբերական ձեռնար-

կությունները կորցրին իրենց շուկաները Խորհրդային Միության 

տարածքում: Շիրակում պարապուրդի մատնվեցին, ապամոն-

տաժվեցին և լուծարվեցին բազմաթիվ արդյունաբերական ձեռնար-

կություններ, որից շահեցին ձեռնարկությունների սեփականատերերը՝ 

ձեռք բերելով գործարանները շուկայականից ցածր գներով: 

Ձեռնարկություններում աշխատող բանվորները դարձան 

գործազուրկներ, ինչը բերեց նրանց մեծ մասի աղքատացմանը և 

արտագաղթին:  

Հաշվի առնելով XX դ. վերջին և XXI դ. սկզբին Շիրակի 

տնտեսության մեջ տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական 

փոփոխությունները՝ պայմանականորեն այն կարելի է բաժանել հետևյալ 

ժամանակափուլերի. 

1980-1988թ. –նախաերկրաշարժյան փուլ, 

1989-1992թթ.- հետերկրաշարժյան փուլ, 

1993-2000թթ.-տնտեսության համատարած սեփականաշնորհման և 

բնակչության աղքատացման և զանգվածային արտագաղթի առաջին 

փուլ, 

2001-2007թթ.-սոցիալ-տնտեսական վերելքի և կայունացման փուլ, 

2008-2012թթ.-սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի և բնակչության 

զանգվածային արտագաղթի երկրորդ փուլ՝ պայմանավորված  

համաշխարհային, մասնավորապես ՌԴ սոցիալ-տնտեսական 
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ճգնաժամով: Հիշատակենք, որ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ոլորտները 

խիստ ինտեգրված են ՌԴ սոցիալ տնտեսական համակարգին: 

2013-2018թթ.սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի կայունացման և 

արտագաղթողների թվի նվազման փուլ: 

Շիրակի արդյունաբերության ներուժի շեշտակի անկում գրանցվել 

է 1989-2000թթ.՝ պայմանավորված ավերիչ երկրաշարժով, 

արդյունաբերական ձեռնարկությունների ինտենսիվ սեփակա-

նաշնորհումով, էներգետիկ ճգնաժամով, արցախյան պատերազմով և այլ 

գործոններով: Սեփականաշնորհվող արդյունաբերական 

ձեռնարկությունների վրա պետական վերահսկողության բարձիթողի 

վիճակը հանգեցրեց նրան, որ նոր սեփականատերերի մեծ մասի կողմից 

արտադրական միջոցները գրեթե փոշիացան: Իշխանությունները նոր 

սեփականատերերի առջև չդրեցին պարտավորվածություն՝ արդյունա-

բերական ձեռնարկությունները շահագործելու: 

Հայտնի է, որ ցանկացած երկրում նյութական արտադրությունն 

ուղղակիորեն ազդում է ազգային տնտեսության զարգացման վրա: Այդ 

առումով, տնտեսության զարգացումն ապահովող գլխավոր 

նախապայմանն է արդյունաբերությունը և նյութական արտադրության 

զարգացումն ապահովող ծառայությունները: Ցավոք, ներկայացվող 

ժամանակահատվածում Շիրակում տնտեսության տեսակարար կշռում 

ամենաբարձր աճ գրանցվել է մանրածախ առևտրի ոլորտում՝ 25,7 

անգամ, իսկ արդունաբերությունում՝ շեշտակի անկում: Դրանով 

պայմանավորված՝ կարելի է արձանագրել, որ  տնտեսական շրջանում 

արտադրող հասարակությունից անցում է կատարվել սպառող 

հասարակության: Այդ անցումը բացատրվում է առաջին հերթին 

հանրապետության տարբեր  կառավարությունների որդեգրած սոցիալ-

տնտեսական քաղաքականությամբ:  

Այժմ ներկայացնենք XX դ. վերջին և XXI դ. սկզբին Շիրակի 

արդյունաբերության զարգացման գործընթացները: Տնտեսական շրջանի 

արդյունաբերության զարգացման հիմքերը դրվել են 1920-ական 

թվականներին, երբ պետության կողմից վարվող սոցիալ-տնտեսական 

քաղաքականությունը նպաստել է տեղական արդյունաբերության 

զարգացմանը, իսկ 1960-ական թվականներից կառուցվեցին և 

շահագործման հանձնվեցին խոշոր արդյունաբերական 

ձեռնարկություններ, որոնցից մի քանիսն ունեցել են ոչ միայն 

հանրապետական, այլև տարածաշրջանային, իսկ տեքստիլ կոմբինատը՝ 

միութենական նշանակություն: Շիրակի մարզը, մասնավորապես 



245 

 

Գյումրի քաղաքը, 1980-ական թվականներին դարձավ ոչ միայն մեր 

հանրապետության, այլև Հարավային Կովկասի արդյունաբերության 

զարգացման խոշոր հանգույցներից մեկը: Տնտեսական շրջանի 

արդյունաբերության զարգացման առաջատար ճյուղերն էին թեթև 

արդյունաբերությունը, մեքենաշինությունը, սննդի արդյունաբերությունը 

և կահույքագործությունը: 

Տնտեսական շրջանի, հատկապես Գյումրի քաղաքի 

արդյունաբերությանը մեծ նյութական վնաս հասցրեց 1988թ. 

դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը: Գյումրի քաղաքի 33 

արդյունաբերական ձեռնարկություններից ամբողջությամբ ոչնչացան 

13-ը, իսկ մնացածը՝ մասնակիորեն [3,թ.1]: Գյումրու արդյունաբերության 

նյութական վնասն ընթացիկ գներով գնահատվել է 250 մլն. ռուբլի, ինչը 

կազմել է քաղաքի արդյունաբերության հիմնական արտադրական 

ֆոնդերի 70%-ը [3,թ.1]: Արժե հիշատակել, որ աղետի գոտում 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ավերվեց 230 արդյունաբերական 

օբյեկտ, որը կազմել է մեր հանրապետության արդյունաբերական 

կարողությունների 25%-ը [9]: 

1990թ. Գյումրու արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն աճելով 

հասցվեց մինչ 1988թվականի 40%-ին, սակայն 1991թ-ից սկսած՝ սոցիալ-

տնտեսական վերափոխումների, տարածաշրջանի աշխարհա-

քաղաքական լարվածության, ԽՍՀՄ-ի լուծարման պատճառով նորից 

նվազեց [3,թ.3]: Արդյունաբերության նութական կորուստների մասին 

պատկերացում կազմելու համար բերենք մի քանի թվային ցուցանիշներ. 

1985թ. Շիրակի արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից 

թողարկված արտադրանքի ընդհանուր ծավալը կազմել է 

հանրապետությունում թողարկվածի  13,4%-ը, 1997թ.՝ 3,2%-ը, 2003թ.՝ 

2,7% -ը [1, էջ 160] և 2017թ.՝ 2,4%-ը [10]: Եթե 1980-ական թվականներին 

Շիրակի տնտեսական շրջանն արդյունաբերական արտադրության 

ծավալով հանրապետությունում զիջել է միայն Երևանին, ապա այժմ 

զիջում է ոչ միայն Երևանին, այլև Արարատի, Սյունիքի, Արմավիրի և 

Կոտայքի մարզերի արդյունաբերական արտադրության ծավալներին: 

1980-ական թվականներին Շիրակում գործել են թվով 72 

արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնք տարեկան թողարկել են 

1,3 մլրդ ռուբլու արտադրանք [11]: Արդյունաբերության ոլորտում 

առանձնակի տեղ են զբաղեցրել խոշոր և միջին մեծության 

ձեռնարկությունները: Այժմ տնտեսական շրջանի արդյունաբերական 

կազմակերպությունների ընդհանուր քանակում գերակշռում են 
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գերփոքր և փոքր ձեռնարկությունները, որոնց տեսակարար կշիռը 

կազմում է 76% [12]: Տնտեսական շրջանում 2012թ. թողարկված 

արդյունաբերական արտադրանքի 60%-ը բաժին է ընկել Գյումրի 

քաղաքին [13], այն դեպքում, երբ 1980-ական թվականներին նույն 

ցուցանիշը 75% էր [2, էջ 160]: 1983թ. Գյումրիում գործել է 53 

արդյունաբերական ձեռնարկություն, որտեղ աշխատել են 48,9 հազար 

մարդ [2, էջ 161]: Քաղաքի արդյունաբերական ձեռնարկություններից   

12-ը խոշոր էին (501-1000 աշխատող), իսկ 13-ը՝ խոշորագույն (1001 և 

ավելի աշխատող): Խոշորագույն ձեռնարկություններին բաժին է ընկել 

մարզի արդյունաբերության մեջ զբաղվածների ամբողջ թվի 73,2%-ը [2]:  

 Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ 2002թ-ից սկսած՝արդյունաբերության 

տեսակարար կշռի աստիճանական աճ է գրանցվել: Այդ աճը 

բացատրվում է նոր արդյունաբերական՝ հատկապես թեթև, սննդի 

ձեռնարկությունների շահագործումով: 

Աղյուսակ 1. 

Շիրակի տնտեսության հիմնական ճյուղերի տեսակարար  կշիռը %-ով 

[16] 

Տնտեսության ճյուղեր 1997թ. 2002թ. 2007թ. 2012թ. 2017թ. 

Արդյունաբերություն 15,1 13,1 14,0 18,6 18,7 

Գյուղատնտեսություն 54,1 45,7 55,3 41,2 44,9 

Շինարարություն 5,6 14,2 4,9 17,3 1,6 

Մանրածախ առևտուր 18,3 18,5 16,1 14,6 23,3 

Ծառայություններ 6,9 8,5 23,7 8,3 11,5 

Ընդամենը 100 100 100 100 100 

Վերջին 30 տարիներին արդյունաբերական ձեռնարկություններում 

ոչ միայն աշխատողների թվի շեշտակի անկում է գրանցվել, այլև 

վերացել են խոշոր և խոշորագույն արդյունաբերական 

ձեռնարկությունները: Տնտեսական շրջանում այժմ գործում է միակ 

միջին մեծության (301-500 աշխատող) արդյունաբերական 

ձեռնարկությունը՝ «Լենտեքսը»: Հիշատակենք, որ 1987-2017թթ. մարզի 

արդյունաբերական ձեռնարկություններում զբաղվածների թիվը 

պակասել է 14,8 անգամ: 

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ արդյունաբերությունում զբաղվածների 

թվի էական անկում գրանցվել է 1987-1995թթ-ին՝ մոտ 2,8 անգամ և 1995-

2001թթ.՝ 5,2 անգամ:  
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Աղյուսակ 2. 

Շիրակի արդյունաբերական ներուժը բնութագրող ցուցանիշները [15] 

 

Տարե 

թիվ 

Շիրակի 

արդյունաբե- 

րական 

արտադրանքի 

տեսակարար 

կշիռը ՀՀ-ում 

Արդյունաբերու- 

թյան մեջ 

զբաղվածների 

թիվը/հազ.մարդ/ 

Արդյունաբերա-

կան 

ձեռնարկու-

թյունների թիվը 

Ամսական 

միջին 

աշխատավար- 

ձը ընթացիկ 

գներով/դրամ/ 

1987թ. 13,4 50,2 78 250 ռուբլի 

1995թ. 2,9 18,1 65 3938 

2001թ. 3,1 3,5 110 14842 

2005թ. 2,1 3,1 95 53514 

2008թ. 2,4 2,7 86 77103 

2013թ. 2,7 3,2 86 126108 

2017թ. 2,5 3,4 87 156215 
 

Եթե առաջին ժամանակափուլում աշխատողների թվի նվազումը 

պայմանավորված էր հիմնականում ավերիչ երկրաշարժի 

հետևանքներով, ապա երկրորդի դեպքում բացառապես իշխանու-

թյունների կողմից իրականացվող  սոցիալ-տնտեսական քաղաքակա-

նությամբ: 

Աղյուսակ 2-ի թվային ցուցանիշների վերլուծությունից պարզ է 

դառնում, որ 1987-2017թթ. ՀՀ-ում Շիրակի արդյունաբերական 

արտադրանքի տեսակարար կշիռը նվազել է  5,4, արդյունաբերության 

ոլորտում զբաղվածների թիվը՝ 14,8 անգամ: Արդյունաբերական 

ձեռնարկությունների թիվն ավելացել է, սակայն վերացել են խոշոր 

արդյունաբերական ձեռնարկությունները, իսկ 1995-2017թթ. ընթացիկ 

գներով՝ աշխատավարձն ավելացել է մոտ 40 անգամ: 

2016թ. Շիրակի մարզում արտադրանք է թողարկվել 101 

տնտեսավարող սուբյեկտներում, որից 78-ը՝ մշակող արդյունաբերական 

ձեռնարկություններում [4,թ.13]: Ունենալով բազմապիսի 

արդյունաբերական նշանակության հանքային ռեսուրսների պաշարներ՝ 

մասնավորապես շինարարական, տնտեսական շրջանի 

հանքարդյունաբերությունը թույլ է զարգացած: Հանքարդյունա-

բերության արտադրական ծավալը չի գերազանցում արդյունա-

բերության համախառն արդյունքի մեկ տոկոսը: Մարզի 

հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների թիվը 53 է, որից գործում 

է 38-ը, իսկ դրանց կեսը գտնվում է Արթիկի տարածաշրջանում [18]: 

Հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները հիմնականում 
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արդյունահանում են շինարարական օգտակար հանածոներ՝ 

շինարարական տուֆ, ավազ, բազալտ (Փանիկ գյուղի մոտ), անդեզիտա-

դացիտ (Ջաջուռ), դոլերիտային բազալտ (Կապս): «Կարին Գեո» ՍՊԸ-ն 

մինչև 2015թ լուծարումը Ջաջուռ գյուղի մոտ գորշ ածուխ է 

արդյունահանել, որը հիմնականում սպառվել է Շիրակում: 

Շիրակի տարածաշրջանում մշակող արդյունաբերությանը տարբեր 

տարիներին բաժին է ընկել արդյունաբերության ընդհանուր 

արտադրական ծավալի 74-83%-ը, իսկ հանքարդյունաբերությանը՝ մինչև 

0,1-2%-ը (տես աղյուսակ 3): Մշակող արդյունաբերության մեջ 

ծանրակշիռ տեղ են զբաղեցնում սննդի և թեթև արդյունաբերությունը 

(խորհրդային տարիներին թեթև արդյունաբերությունն էր և 

մեքենաշինությունը): Արդյունաբերական արտադրանքի կառուց-

վածքում տեսանելի փոփոխություններ են գրանցվել մշակող 

արդյունաբերությունում և էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրու-

թյունում: Այդ փոփոխությունը բացատրվում է էլեկտրաէներգիայի, գազի 

և ջրի արտադրության ծավալի նվազումով և մշակող 

արդյունաբերության ձեռնարկություններում արտադրված ապրանքների 

գների թանկացումով: 

  Աղյուսակ 3. 

Շիրակի մարզի արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքն ըստ 

արտադրության բաժինների (ամբողջ արդյունաբերությունը՝ 100 %) [16] 

 

Տարե 

թիվ 

Հանքագործական 

արդյունաբերություն 

Մշակող 

արդյունաբերություն 

Էլեկտրաէներգիայի, 

գազի, ջրի 

արտադրություն և 

բաշխում 

2000թ. 0,6 74,0 25,4 

2005թ. 2,0 73,3 24,7 

2008թ. 2,7 73,7 25,3 

2011թ. 0,3 87,6 11,2 

2014թ. 0,1 87,8 10,2 

2017թ. 0,3 83,4 13,9 
 

Խորհրդային տարիներին Գյումրին համարվել է 

տեքստիլագործների քաղաք: 1980-ական թվականներին  թեթև 

արդյունաբերության ոլորտի արտադրանքը կազմել է Հայկական ԽՍՀ 

տնտեսության համախառն արտադրանքի շուրջ 1/3-ը, որը բաժին է 

ընկել Գյումրի քաղաքին: Այդ տարիներին հանրապետության թեթև 

արդյունաբերության ոլորտի աշխատողների թիվը կազմել է 115 հազար 
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մարդ, որից 23%-ը բաժին է ընկել Գյումրիին [17]: Այժմ ՀՀ-ում 

զուգագուլպա արտադրող ամենախոշոր ընկերությունը «Լենտեքս»  

ՍՊԸ-ն է, որը գտնվում է Գյումրի քաղաքում: Այդ ձեռնարկությունում 

արտադրում են գուլպաներ, կիսագուլպաներ, իսկ 2013թ-ից՝ 

տրիկոտաժեղեն և ներքնաշորեր: Ընկերության արտադրանքը 

սպառվում է հիմնականում ներքին շուկայում: 2013թ. ամբողջ 

արտադրության 3%-ն արտահանվել է ԱՄԷ, Ֆրանսիա և Կանադա        

[5, թ.12]: 2016թ. «Լենտեքսում» աշխատողների թիվը կազմել է 350 մարդ, 

իսկ համախառն արտադրանքը՝ 100 մլն.դրամ [11]: Շիրակի 

արդյունաբերական ձեռնարկություններում աշխատողների թվի շուրջ 

10%-ը բաժին է ընկնում «Լենտեքսին», իսկ «Արշալույս» թեթև 

արդյունաբերական ընկերությունում աշխատում է 50 մարդ [11]: 

Ներքնաշորեր արտադրող «Գևորգ և Վահան» ՍՊԸ-ն արտադրանքի 

90%-ից ավելին արտահանում է Կանադա [5, թ.4]: Մարալիկ քաղաքում 

գործող «Նայթեքս» ընկերությունը հայկական բանակի համար 

արտադրում է սրբիչներ, ներքնաշորեր և նմանատիպ այլ 

արտադրատեսակներ [5, թ.7]: 

Խորհրդային տարիներին մարզի արդյունաբերության ոլորտում 

առանձնակի տեղ է զբաղեցրել մեքենաշինությունը: Մարզի 

մեքենաշինության զարգացման հենքը եղել են տեղական 

մեքենաշինական արտադրական ձեռնարկությունները: 

Հետխորհրդային տարիներին մեքենաշինությունում տեսանելի դրական 

փոփոխություններ չկան: 1980-ական թվականներին մարզի 

մեքենաշինության ներուժը կենտրոնացված էր Գյումրի քաղաքում: Այդ 

տարիներին քաղաքի արդյունաբերական արտադրանքի 23-28%-ը 

բաժին է ընկել մեքենաշինությանը, զիջել է միայն թեթև 

արդյունաբերությանը [2, էջ 162]: 1983թ. քաղաքի մեքենաշինական 

ձեռնարկություններում աշխատողների թիվը գերազանցել է 12.000-ը, 

2017թ.՝  200-ը [6, թ.6]: Հիշատակենք, որ Շիրակի թեթև, մեքենաշինական 

և շինանյութերի արդյունաբերական ձեռնարկությունները հավասա-

րակշռություն են ապահովել բնակչության զբաղվածության սեռային 

հարաբերակցությունում: Կանայք հիմնականում աշխատել են թեթև, իսկ 

տղամարդիկ՝ մեքենաշինական և շինանյութերի արդյունաբերական 

ձեռնարկություններում: Ներկայումս մասամբ գործող մեքենաշինական 

ձեռնարկություններն են «Անալիտիկ» սարքերի գործարանը, «Քարմշակ 

մեքենա» ԲԲԸ, «Հայր և որդի Գյոդակյաններ» ավտովերանորոգման 

գործարանը, «Մագնոն» ՍՊԸ: 
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XX դ. վերջին և XXI դ.սկզբին մարզում աստիճանաբար զարգանում 

է ագրոպարենային համալիրը, որի կարևոր բաղադրիչներն են սննդի և 

գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման արդյունաբերությունը: ՀՀ 

անկախացման առաջին տարիներին ծրագրեր էին կազմվել՝ ստեղծելու 

ագրոարդյունաբերական նոր ձեռնարկություններ: 1992թ. Բուլղարիայից 

100 հազար դոլար արժողությամբ ստացված սարքավորումները 

տեղադրելուց հետո Գյումրի քաղաքում նախատեսվեց արտադրել 

«Պեպսի-Կոլա»  զովացուցիչ ըմպելիքների արտադրություն, իսկ մսի 

պահածոների կոմբինատի տարածքում կառուցել չոր անասնակերի 

արտադրամաս, որի սարքավորումները մատակարարելու էր  

Չեխոսլովակիայի «Տեխնոպոլ» ֆիրման: Սակայն կոմբինատի հասցեով 

մատակատարվեց մեքենասարքավորումների և շինարարական 

հանգույցների մի մասը և դրանով սահմանափակվեց, որովհետև ԽՍՀՄ  

արտաքին էկոնոմիկայի բանկը հրաժարվեց կատարել մնացած գումարի 

փոխանցումը՝ պատճառաբանելով, որ սոցիալիստական երկրների հետ 

արժույթի փոխանակությունն արգելված է [3, թ.10]:   

Սննդի արդյունաբերությունը Շիրակի տնտեսական շրջանի 

արդյունաբերության առաջատար ճյուղերից մեկն է: Շրջանում 

սննդամթերքի արտադրությամբ և գյուղատնտեսական հումքի 

վերամշակմամբ զբաղվում են արտոնագիր ունեցող հարյուրից ավելի 

տնտեսվարող սուբյեկտներ և անհատ ձեռներեցներ: Այսօր գործում են 

մոտ 20 ձեռնարկություններ, որոնցից համեմատաբար խոշորները 

գտնվում են Գյումրիում, Մուսայելյան, Ամասիա, Բանդիվան և Ազատան 

գյուղերում: Ամենախոշոր ձեռնարկությունը «Ալեքս-Գրիգ» 

շաքարավազի արտադրական ընկերությունն է, որը տարվա ընթացքում 

գործում է 3-4 ամիս: Գործարանը հումքը ներմուծում է Բրազիլիայից 

[7,թ.5]: Ներկայումս տնտեսական շրջանում գործում են ութից ավելի 

պանրագործական ընկերություններ, որոնցից «Իգիթ» ՍՊԸ-ն և 

«Բանդիվան կաթը» արտադրում են նաև թթվասեր, կաթնաշոռ, կաթ, 

պաղպաղակ: 

Գյումրիում է գտնվում հանրապետության խոշորագույն գարեջրի–

ածիկի՝ «Գյումրի-գարեջուր» գործարանը: 2012թ. գործարանում 

արտադրված համախառն արտադրանքը կազմել է 1,6 մլրդ. դրամ [11]: 

«Գյումրի գարեջուր» ՍՊԸ-ն արտադրված գարեջրի 1-3%-ն 

արտահանում է հիմնականում ՌԴ: Գարեջրի հումքը ներմուծում է 

Չեխիայից, իսկ գայլուկինը՝ Գերմանիայից [7, թ. 2]: «Արմամաս» ՍՊԸ-ն 
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ՌԴ-ից, Ֆրանսիայից, Հոլանդիայից բերված գարուց ստանում է ածիկ, 

որը օգտագործում է «Երևան գարեջուր» գործարանը [7, թ. 3]: 

Շիրակում արդյունաբերության զարգացման մյուս ճյուղերից 

կարելի է առանձնացնել կահույքագործությունը, հրուշակեղենի 

արտադրությունը, որոնք արդյունաբերության ոլորտում էական 

նշանակություն չունեն: 

XXI դ.սկզբներին փորձ է արվել կազմել Շիրակի մարզի 

արդյունաբերության զարգացման ծրագրեր: Այսպես, մարզի սոցիալ-

տնտեսական զարգացման 2010-2013թթ. ՀՀ կառավարության որոշումով 

նախատեսվել է ներդրում կատարել՝ մինչև 20ՄՎտ գումարային 

հզորությամբ «Քարախաչ 1» հողմաէլեկտրակայան կառուցելու համար՝ 

հետագայում հասցնելով այն մինչև 90 ՄՎտ [19]: Հիշատակենք, որ այս 

ծրագիրը մինչ օրս չի իրականացվել: Այժմ Շիրակում գործում է 8 ջրէկ՝ 

5600 կվտ հզորությամբ [8,թ.3] և 14,63 մլն կվտ.Ժ տարեկան գումարային 

արտադրանքով փոքր ջրէկ [19]: Արտադրված էլեկտրաէներգիան 

բավարարում է մարզում սպառվող էլեկտրաէներգիայի  միայն 18,4%-ը 

[8,թ.5]: Եթե ապագայում Քարախաչի 90 ՄՎտ հզորությամբ 

հողմաէլեկտրակայանը շահագործման հանձնվի, ապա այն կբավարարի 

Շիրակի մարզի էլեկտրաէներգիայի սպառման պահանջարկի շուրջ 

90%-ը: Քարախաչի հողմաէլեկտրակայանի կառուցումը հզոր խթան 

կարող է դառնալ մարզի տնտեսության, մասնավորապես 

արդյունաբերության զարգացման համար: Հիշատակենք, որ 2003թ. 

ԱՄՆ-ի NERL ընկերության կողմից մշակվել է Հայաստանի 

հողմաէներգետիկ պաշարների քարտեզը, ըստ որի՝ 

հողմաէլեկտրակայանների հիմնական հեռանկարային տեղանքներից 

մեկն էլ Քարախաչի լեռնանցքն է: Իտալական մասնավոր ընկերության 

կողմից հիմնադրված «Առէներջի» ՍՊԸ-ն ավարտել է Շիրակի մարզի 

Քարախաչի լեռնանցքի հողմաէներգետիկ ծրագրի մոնիթորինգային 

աշխատանքները [19]: 

Շիրակի մարզի 2017-2025թթ. սոցիալ-տնտեսական 

ռազմավարական ծրագրի զարգացման համար արդյունաբերության 

ոլորտում նախատեսվում է 17,1մլրդ. դրամի ներդրում կատարել [20]: 

Արդյունաբերությունում իրականացվող քաղաքականությունում 

հիմնականում նախատեսվում է իրականացնել ենթակառուցվածքների 

զարգացման, ՓՄՁ (փոքր և միջին ձեռնարկություն) գործարար, 

ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն, 

ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն, սպանդանոցների և բրդի 
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վերամշակման ձեռնարկությունների կառուցման ծրագրեր, ինչն էական 

ազդեցություն չի ունենա զբաղվածության թվի և արդյունաբերության 

ներուժի շեշտակի աճի վրա: Հատկանշական է, որ մարզում նախկինում 

գործող խոշոր կազմակերպություններն աստիճանաբար իրենց տեղը 

զիջում են փոքրերին, որոնք չեն ապահովում արդունաբերության 

արագընթաց զարգացումը: 

Ի մի բերելով՝ կարելի է արձանագրել, որ մինչ օրս մեր հանրապե-

տությունում արդյունաբերության զարգացման խնդիրներով զբաղվող 

պատկան մարմիններին և գործարարներին, տնտեսագետներին չի 

հաջողվել կազմել և իրականացնել Շիրակի մարզի, հատկապես 

Գյումրու արդյունաբերության զարգացման իրատեսական ծրագրեր: Այդ 

առումով, առաջնահերթ պետք է մշակվեն և իրականացվեն ծրագրեր 

լքված արդյունաբերական շինությունները շահագործելու ուղղությամբ: 

Դրանք կարող են դառնալ գործարար կենտրոններ, պահեստներ և այլ 

նպատակներով օգտագործվող տարածքներ: Դրա լավագույն օրինակն է 

«Շիրակ մոլը», որը ժամանցի լավագույն միջավայր է դարձել: 

 

ПРОЦЕССЫ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ШИРАКА (КОНЕЦ XX-НАЧАЛО XXI ВВ.) 

Бояджян А. Г., Аветисян Г. Р.  

 

Экономика независимой Армении, будучи частью экономической 

системы бывшего СССР в конце 20-ого века, притерпела радикальные   

структурные изменения. Наша республика не была готова к вызовам 

развития мировой экономики. Переход от социалистической 

экономической системы к капиталистической в условиях наличия 

мирового рынка в специализированном разделении труда в республике, в 

том числе Ширакского марза,  привел к количественым и качественным 

сдвигам. В результате, Ширакский марз был специализирован на 

горнодобывающем и пищевом производстве и стал импортировать из 

других республик готовые промышленные товары, тогда как в советское 

время имелось собственное производство этих товаров. Особенно в 

отраслях материального производства экономики был допущен ряд 

стратегических ошибок, государство полностью сдало свои позиции в 

материальной и нематериальной системе хозяйствования, особенно в 

промышленной области.  
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PROCESSES AND ISSUES IN THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF 

SHIRAK (END OF THE 20TH CENTURY TO BEGINNING OF THE 21ST) 

Boyajyan А. G., Avetisyan G. R. 

 

Having been a part of the collapsed Soviet economic system, the 

economy of the newly independent Republic of Armenia underwent a radical 

structural change at the end of the 20th century. Our republic was not ready for 

the challenges of global economic development. The transition from the 

socialist economic system to capitalist, global market conditions, led to a 

quantitative and qualitative shift in the professional division of labor in the 

republic, including the Shirak economic region. As a result, the Shirak 

economic region specialized in mining and agricultural production, and began 

importing from other states the very industrially-produced products that were 

produced in this economic region in large quantities during the Soviet years. A 

number of strategic mistakes were made in the economic, especially material 

production sectors: the state has completely lost its position in the system of 

material and non-material economy, especially in the field of industry. 

Keywords: socio-economic problems, economic region, industry, 

employment, immigration, unemployment, industrial potential, mechanical 

engineering, light and food industries. 
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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 037                                                                   ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

ԽԱՂԻ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈւՄԸ «ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ» 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ 

Նալբանդյան Մ. Է., Ամազարյան Ա. Ն. 

 

Տարրական դպրոցի 2-4-րդ դասարաններում դասավանդվող «Ես և 

շրջակա աշխարհը» առարկայի դասավանդման պրոցեսը ավելի 

հեշտընկալելի կդառնա դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների, 

հատկապես խաղի մեթոդի կիրառմամբ: Գրեթե բոլոր թեմաները 

ներկայացվել են առավել հարմար խաղերով: 

Բանալի բառեր. մանկավարժական խաղ, խաղի մեթոդ, մրցույթ, 

բնություն, շրջակա միջավայր, մակերևույթ, քարտեզ, հասարակություն, 

տնտեսություն, սնունդ, առողջություն, ճանապարհորդություն: 

 

Աշխատանքի նպատակն է առաջարկել մեթոդներ և մոտեցումներ, 

որոնց միջոցով հնարավոր կլինի դասընթացը դարձնել ավելի հեշտ 

ընկալվող, գրավիչ, հետաքրքիր: Այդ ամենին հասնելու համար ընտրել 

են առավել հարմար հնարքներ՝ հաշվի առնելով նաև առարկայական 

չափորոշիչները, դասագրքի ընձեռած հնարավորությունները, 

վերապատրաստման դասընթացների նյութերը, առկա հանրամատչելի 

մասնագիտական գրականությունը, ինչպես նաև թեմատիկ 

տեսաֆիլմերը, դիդակտիկ տարբեր պարագաները և միջոցները:  

Դասընթացի առանձնահատկություններից ելնելով՝ կարևորում ենք 

աշխատանքում առաջարկվող տարբեր խաղերի միջոցով ներկայացնել 

նյութերը գիտական, մատչելի, հետաքրքիր և հագեցած՝ հիմնավորելով 

ընտրված թեմայի արդիականությունը: 

 Առաջարկվող խաղ-դասերը բազմիցս փորձարկվել են 2-4-րդ 

դասարաններում և ունեցել են բարձր արդյունավետություն: Նյութերի 

մշակումն ու դիտարկումը կատարվել են «Տարրական մեթոդիկա» 4-րդ 

կուրսի ուսանողների հետ՝ «Բնագիտություն և շրջակա աշխարհը» 

դասընթացին: 

2 0 2 0   № 1  
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«Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացը կոչված է 

օգնելու երեխային ճանաչելու իրեն ոչ միայն որպես անհատի, այլև 

որպես հասարակության անդամի: Դասընթացի օգնությամբ կրտսեր 

դպրոցականը սկսում է «կառուցել» իր սեփական աշխարհը` գծելով իր 

պատկերացումների, զգացողությունների, մտքերի ու նախասի-

րությունների շրջանակը [5]:  

Տարրական դպրոցի 2-4-րդ դասարաններում դասավանդվող «Ես և 

շրջակա աշխարհը» առարկայի նպատակն է աշակերտներին 

ծանոթացնել բնությանը, հաղորդակցվել և համագործակցել միջավայրի 

հետ, նպաստել սեփական երկրի պատմամշակութային արժեքների 

ժառանգորդը լինելու գիտակցման ձևավորմանը և, իհարկե, ճանաչել 

իրեն ու իր սեփական օրգանիզմըֈ 

Դասընթացը բավականին բարդ է, հարուստ մեծածավալ 

տեղեկատվությամբ հագեցած դասերով: Այդ պատճառով պետք է նյութի 

մատուցումը լինի չափազանց գրավիչ, գիտական և մատչելի:  

Այս պարագայում ուսուցչի լավագույն օգնականներն են դառնում 

ճիշտ ընտրված մեթոդները:  

Մատուցման առավել հեշտ, ընկալելի մեթոդներից է խաղը, որը 

դասի ոչ ավանդական ձևերից է: 

Խաղը երեխայի հիմնական գործունեությունն էֈ  

Ս. Լ. Ռուբինշտեյնը նշել է, որ խաղը պահպանում և զարգացնում է 

մանկականը երեխաների մեջ, դա նրանց կյանքի դպրոցն է և 

պրակտիկայի զարգացումըֈ  

Խաղը գործողություն է, որ կատարվում է հաճույքի համար, իսկ 

երբեմն էլ օգտագործվում որպես ուսոցողական գործիքֈ Խաղը 

աշխատանք չէ, սակայն խաղի և աշխատանքի միջև սահմանը հստակ չէ, 

և որոշ խաղեր համարվում են աշխատանք և հակառակըֈ 

Խաղը նաև կյանքի մոդել է, որի միջոցով երեխաները ճանաչում և 

մուտք են գործում «մեծերի աշխարհը»:  

Խաղային մանկավարժությունը մանկավարժության մի բաժին է, 

որում մանկավարժական գործընթացում կարևորվում են խաղերը [7]:   

Մանկավարժական խաղերը կատարում են հետևյալ 

գործառույթները՝ զարգացնող, զվարճացնող, ուսուցանող, 

հաղորդակցական, հանգստացնող, ինքնարտահայտման [9]: 

Խաղի դրդապատճառը ինքնին գործընթացն է, ոչ թե արդյունքը: 

Երեխան խաղը ընկալում է որպես ինքնադրսևորման և 

ինքնաարտահայտման միջոց: 
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Խաղի կազմակերպման պահանջներն են՝ երեխաների 

ազատություն ու կամավոր մասնակցություն, գործողությունների 

իմաստի համապատասխանությունը իրական իրավիճակում 

պահվածքի հետ, կանոնների ու էության իմացություն: Խաղի վերջում 

կատարվում է վերլուծությունը, որից հետո կարելի է վերանայել խաղի 

բովանդակությունն ու կանոնները [8]:  

Խաղերի ընդհանուր պատկերը հետևյալն է. 

 Խաղին բնորոշ են մրցումը, կարգուկանոնը, տարերայնությունը, 

հորինումը և ազատությունը: 

 Խաղերը կազմված են 3 փուլից. նախապատրաստական, խաղի 

ընթացք և ավարտ՝ պարտություն և հաղթանակ, մեր 

դեպքում՝գնահատում: 

 Խաղերում կարևորվում են խաղի կանոններին ծանոթացնելը, 

ինչպես նաև խաղի ինտելեկտուալ, իմացական-ճանաչողական 

բնույթի ընկալումը [4]:  

Դասընթացի 2 դասարանի դասերի թեմաները հիմնականում 

նպատակ ունեն բացահայտել անձին, նրա նախասիրությունները, 

նպատակները, սովորությունները, նրա փոքր և մեծ ընտանիքը, 

իրավունքներն ու պարտականությունները, համակեցության 

կանոնները: Ճանաչել և հոգատար վերաբերմունք դրսևորել շրջապատի 

նկատմամբ, պահպանել և ներդաշնակ ապրել բնության և նրա 

բաղադրիչնրի հետ, ինչպես նաև իմանալ առողջ սնունդի, հիգիենայի 

կանոնների, վտանգավոր սովորությունների մասին, կարողանա 

խուսափել վարակներից, գիտենալ երթևեկության կանոնները: 

1-12-ի դասին աշակերտը պետք է կարողանա ներկայացնել իրեն: 

Դրա համար շատ հարմար է «տեղեկագրքի» ստեղծումը «Արի 

ծանոթանանք» վերնագրով: A4 չափի ստվարաթղթի վրա 6 բաժիններից 

յուրաքանչյուրում կատարվում է համապատասխան նյութի ներբեռնում 

և ձևավորում: Աշխատանքը կատարվում է ուսուցչի օգնությամբ և 

առաջարկած նմուշօրինակով (նկ. 1): 

Աշխատանքի քննարկումը և հանձնումը կլինի դաս 12-ի վերջին 15-

20 րոպեում, գնահատումը կարող է կատարվել տեղում կամ հաջորդ 

հանդիպման սկզբին: 
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Նկար 1. Տեղեկագիրք 1 «Արի ծանոթանանք» (նմուշօրինակի 1 և 2 էջերը): 

 

Հաջորդ թեմաները՝ դաս 13-25-ը, վերաբերում են շրջակա 

միջավայրին, բույսերին և կենդանիներին:  

Անհրաժեշտ են բույսերի և կենդանիների նախապես ընտրված 

նկարներ: Աշակերտներից յուրաքանչյուրին տալ բույսի կամ կենդանու 1 

նկար, կարող է նաև լինել աշակերտի գիտեցածը կամ ընտրածը և 

մտագրոհի մեթոդով իրականացնել խաղը. 

1. Կանգնեն բույսերը: 

2. Որո՞նք են ընտանի կենդանիները (Ի՞նչ ձայներ են հանում) 

3. Դասասենյակի աջ անկյուն գնան վայրի բույսերը, ձախ՝ մշակովի: 

4. Ո՞ր բույսն են ամենաշատը ուտում Հայաստանում: 

5. Տարանջատվենք. խոտ, թուփ, ծառ՝ տարբեր բարձրությամբ դիրք 

ընդունելով (ծառերի նկարներ ունեցողները կանգնում են, 

թփերինը՝ աթոռներին նստում, իսկ խոտերինը՝ կքանստում): 

6. …և այսպիսի բազում հարցեր, որոնց քանակը սահմանափակվում է 

միայն ժամանակով, իսկ բովանդակությունը ուսուցչի 

ընտրությամբ՝ ելնելով թեմայից և դասարանի պատրաստ-

վածությունից: 

Խաղի մեթոդով դասը շատ նպատակահարմար է կազմակերպել 

թեմայի ամփոփման ժամանակ՝ դաս 25-ին: Ցանկալի է գնահատել 

ամբողջ դասարանին՝ առաջնորդվելով տարբեր գործոններով՝ 

ամենաարագը, ամենաճիշտը, ամենաակտիվը և այլն: Դա կառաջացնի 
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մեծ ոգևորություն և հետագայում մասնակցության ավելի մեծ 

պատրաստակամություն:  

Դաս 30-ը անհրաժեշտ է անցկացնել փոքրիկ ներկայացմամբ: 

Դասարանի սեղաններով ստեղծել խաչմերուկ, դնել լուսացույց և 

կատարել դերերի բաշխում. hետիոտն (փոքրիկ, աշակերտ, մեծահասակ 

և այլն), ոստիկան, վարորդներ: Յուրաքանչյուրը, ստանալով իր 

հանձնարարությունը, սպասում է հրահանգի, որոնք ուսուցիչը կարդում 

է «Զբոսանք և անվտանգություն» դասի համար գրած իր կազմած փոքրիկ 

պատմվածքից: Այս խաղին կօժանդակի նաև դպրոցներում առկա 

«Փոքրիկ ոստիկանը» տեսախաղը: 

«…Մենք մեր դասարանով մոտենում ենք Մուշ 2 թաղամասի 

Գործարանային փողոցի մեծ խաչմերուկին…»: Բարդությունն այն է, որ 

սցենարը պետք է լինի լավ մշակված, հակրիճ, կոնկրետ, պարզ 

նախադասություններով, ընդգրկի նախատեսված բոլոր 

կատարողներին, որը կապահովի հետաքրքրություն, ուշադրություն, 

երթևեկության կանոնների սերտում և կիրառում: Այս դասի ամփոփումը 

կլինի էքսկուրսիայի և ամփոփիչ դասերի (դաս 31, 32) ընթացքում:  

3-րդ դասարանի առանձնացված թեմաների համար նախատեսված 

խաղերը արդեն ավելի հեշտ է կազմակերպել՝ ելնելով նախորդ տարվա 

ձեռք բերված փորձից: 

Դաս 1-9-ի համար նախատեսվում է առաջին դասարանում 

կազմած «Արի ծանոթանանք» տեղեկագրքի II մասի ստեղծումը՝ «Իմ 

առօրյան», որի հանձնումը և գնահատումը կատարել դաս 18-ի՝ 

կրկնության դասի ժամանակ:  

Ձևը և մոտեցումը նույնն է: Այս անգամ աշակերտը արդեն կուզենա 

ավելի հագեցած ու բազմակողմանի ներկայանալ. 

Ես մենակ չեմ: 

Դասընկերներս: 

Իմ առօրյան: 

Ես սիրում եմ, երբ… 

Չեմ սիրում, երբ… 

Իմ հետաքրքրությունները: 

Այս վերնագրերից յուրաքանչյուրը աշակերտը կլրացնի մինչև 

կրկնության դասի օրը և և կհանձնի ուսուցչին՝ գնահատման կամ էլ 

արդյունքների ամփոփման համար: Նշված վերնագրերը պարտադիր 

չեն, ընտրվում է՝ ելնելով աշակերտների նախասիրությունից, 

դասարանի ընդհանուր պատրաստվածությունից, բայց պարտադիր 6 
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կետեր՝ էջերի թվով, «Արի ծանոթանանք» գրքի (գիրք 1) ձևաչափը 

պահպանելու համար: 

Աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը բարձրացնելու 

համար կարելի է նաև խրախուսական վերաբերմունքի տարբեր 

մոտեցումներ մտցնել. գեղեցիկ և ճիշտ ձևավորում, ամենահետաքրքիր 

լուծում և այլն:  

10-12 դասերի համար շատ լավ միջոց է ամբողջ դասարանով «Մի 

կտոր Տիեզերք» ստենդի ստեղծումը: Դասարանում պետք է մի հարմար, 

լավ տեսանելի տեղում պատին ամրացնել Whatman A1 չափի, մուգ 

կապույտ գույնի և դասերին վերաբերող ինքնասոսնձվող նկարներ՝ 

աստղեր, ասուպներ, երկնաքարեր, մոլորակներ՝ Արեգակ, Երկիր, 

Լուսին և այլն: Ուսուցչի օգնությամբ դասից դաս ստեղծել ձեռակերտ 

տիեզերք: Ոգևորություն առաջացնելու համար աշակերտներին թույլ 

տալ ունենալ իրենց նկարով աստղ՝ փակցրած նախընտրած տեղում: 

Պատի թերթ ստեղծելով՝ կարելի է անցկացնել նաև «Բնությունը 

տարվա տարբեր եղանակներին» թեմայի դասերը (նկ. 2): 

Պատի 2 թերթերի քննարկումը նորից դաս 18-ի ժամանակ: Կարելի 

է նաև դասղեկի ժամին՝ ներկայացնելով որպես համատեղ 

դասարանական աշխատանք: 

 
Նկար 2. Լուսանկար-ցուցահանդես՝ «Տարվա եղանակներին մենք, 

բույսերն ու կենդանիները» (հերթականությունը պայմանավորված է 

ուսումնական տարվա եղանակային հերթափոխով):  

 

4-րդ դասարանի դասագրքում ընդգրկված դասերը պարունակում 

են գիտական բնույթի մեծածավալ նյութեր՝ տերմիններով ու 

հասկացություններով հագեցված, որոնց ուսուցումը ուսուցչից 

հսկայական և բազմաբովանդակ աշխատանք է պահանջում: 
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Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կարևոր խնդիրներից է 

դառնում սովորողների տրամաբանական մտածողության ավելի 

խորացումն ու զարգացումըֈ Տրամաբանությունը մարզում է սովորողի 

միտքը, օգնում է նրանց հաղթահարել զանազան արգելքներֈ  

Աշակերտը ձեռք է բերում հնարամտություն, դժվարին 

իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, ստեղծագործաբար 

մտածելու կարողություն, կատարում «հայտնագործություն»: Տրված 

նյութի յուրացման հետ մեկտեղ ձևավորվում է ինքնուրույն գիտելիքներ 

ձեռք բերելու անհրաժեշտությունֈ Հենց այս հմտությունները պետք է 

առավել խորացնել դասընթացի նյութերը մատուցելիս: Առավելություն է 

նաև ժամաքանակի կրկնապատկումը, պահուստային ժամերի 

առկայությունը, որոնք կարող են օգտագործվել առանձին թեմաների 

բազմակողմանի մատուցման համար [2]: 

Ելնելով թեմաներից՝ նպատակահարմար է կազմակերպել մի շարք 

խաղեր, վիկտորինաներ, մրցույթներ, քարտեզով ճանապար-

հորդություններ, բաց դասեր, նկարչական թեմատիկ ցուցահանդեսներ և 

այլ միջոցներ: Այս դասերի կազմակերպման աշխատանքներին ավելի 

հարմար է անդրադառնալ հետագայում առանձին նոր հոդվածով՝ 

նախատեսված 4-րդ դասարանի թեմաների վերաբերյալ ավելի 

մանրամասն ներկայացումով: Առայժմ հպանցիկ անդրադարձ 

կկատարվի նախատեսված հիմնական ուսուցման ձևերին՝ ելնելով 

դասընթացի թեմաներից: 

Այսպես, օրինակ, Երկիր մոլորակը, ռելիեֆի հիմնական ձևերը, 

մայրցամաքները, օվկիանոսները անցնելիս նպատակահարմար է 

ընտրել թիմային մրցույթ-խաղի մեթոդը՝ դասերին համապատասխանող 

հարցերով, նկարելուկներով և այլ բովանդակությամբ փուլերով: 

Հարցերը պետք է ընդգրկեն նախատեսված ամբողջ թեման, 

նկարելուկները (ռեբուսներ), վերաբերեն հիմնական տերմիններին և 

հասկացություններին:  

Հետաքրքիր են նաև «Ո՞վ ավելի արագ», «Գուշակիր մայրցամաքը 

(օվկիանոսը)», «Գտիր կեսը» և այլ փուլերով կազմակերպվող 

աշխարհագրական խաղ-վիկտորինաների անցկացումը [1]: 

Մարմիններ, նյութեր, նրանց բնութագրական հատկանիշներին 

ծանոթացնել առարկաների ընտրված կույտից՝ ուսուցչի հրահանգին 

համապատասխան կատարելով խմբավորում:  
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Տնտեսության, նրա ճյուղերի ու ենթաճյուղերի, օգտակար 

հանածոների վերաբերյալ դասերին կօգնեն դասարանում ստեղծվող 

ստենդները:  

«Հայաստանն իմ հայրենիքն է» դասերի ամփոփումը կատարել 

«Կառուցենք Հայաստանը» խաղ-մրցույթով՝ մի քանի փուլով. փոքրիկ 

բնութագրական քառատողով գտնել մարզը, տեղադրել իր տեղում, ապա 

տեղադրել նաև մի շարք տեղանուններ կամ դրանց նկարները՝ 

պատմամշակութային հուշարձանների, նշանավոր մարդկանց, նաև 

մարզին բնորոշ տնտեսության առավել բնութագրական ճյուղի 

գործարանի կամ արտադրանքի նկարը և այլն: 

Ճանապարհորդություններին վերաբերող թեմաներին կիրառել 

«Նավապետ-ղեկապետ», «Հետևենք Մագելանին» և այլ նմանատիպ 

խաղեր՝ կիրառելով նաև համացանցից համապատասխան 

տեղեկատվություն՝ ճանապարհորդների անցած ուղու քարտեզային 

պատկերը, նավերի, ճանապարհորդների նկարներ և այլն [1]: 

Մարդ-հասարակություն-փոխհարաբերություններ դասերը ամփո-

փելիս կիրառել թեմատիկ նկարչական ցուցահանդեսի կամ էլ դերային 

խաղի մեթոդը ուսուցչի կողմից առաջարկվող սցենարով: 

Այսքանից հետո, ի մի բերելով խաղի մեթոդի կիրառման 

անհրաժեշտությունը, պետք է հիշել մեծ մանկավարժների խոսքերը.   

«Առանց խաղի չկա և չի կարող լինել լիարժեք մտավոր զարգացում: 

Խաղը մի հսկա, լուսավոր պատուհան է, որով երեխայի հոգեկան 

աշխարհն է լցվում շրջակա աշխարհի մասին հասկացությունների, 

պատկերացումների կենդանի հեղեղը: Խաղը կայծ է, որը 

հարցասիրության և հետաքրքրության կրակ է վառում»:  

                                                                        Վ. Ա. Սուխոմլինսկի 
 

Խաղի դաստիրարակչական նշանակության մասին Մակարենկոն 

նշում էր, որ երեխան միշտ պետք է խաղա, նույնիսկ եթե կատարում է 

շատ լուրջ աշխատանքֈ 

Խաղը զարգացնում է երեխայի երևակայությունը, 

ստեղծագործական կարողությունները, նպաստում ինքնուրույնության 

ձևավորմանն ու զարգացմանը, ակտիվացնում է ուշադրությունն ու 

տրամաբանությունը, ընդլայնում է աշխարհայացքը: 

Երեխայի խաղն ընթանում է խոսքի ուղեկցմամբ:  

Խաղերը նպաստում են ուսումնական գործընթացի 

արդյունավետության բարձրացմանը: Դրանք դասը դարձնում են 
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հետաքրքրաշարժ և ուշագրավ: Ստեղծվում է աշխատանքային 

տրամադրություն, դյուրին է դառնում գիտելիքների և կարողությունների 

ձեռքբերման գործընթացը: 

Անգնահատելի է ուսումնական խաղերի դերը կրտսեր 

դպրոցականի ուսումնական գործընթացում, սակայն այն չպետք է 

գերագնահատել ու դասը վերածել խաղի: 

  Այսպիսով, շրջակա աշխարհի մասին իմացական բարձր 

մակարդակի ապահովման համար շատ կարևոր են ճիշտ և տեղին 

ընտրված մեթոդները, որոնց միջոցով հնարավոր է դառնում նույնիսկ 

ամենաբարդ և մեծածավալ նյութերը հաղորդել հեշտ ընկալվող և 

ուշագրավ:  

Խաղի մեթոդի ընտրությունը «Ես և շրջակա աշխարհը» 

դասընթացի ուսուցանումը դարձնում է հենց այդպիսին՝ ստեղծելով 

կիրառական գիտելիքների պաշարի կուտակման մեծ 

հնարավորություններ, որոնցով կրտսեր դասարանի աշակերտները էլ 

ավելի լավ կճանաչեն իրենց շրջակա միջավայրը,  կարժևորեն, 

կպահպանեն ու կսիրեն բնությունը և նրա տված հնարավորությունները: 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИГРЫ В КУРСЕ «Я И МИР ВОКРУГ МЕНЯ» 

Налбандян М. Э., Амазарян А. Н. 

 

Предмет «Я и мир вокруг меня», изучаемый во 2-4 классах начальной 

школы, будет легче усвоить с помощью интерактивных методов обучения, 

особенно игровым методом. Почти все темы представлены подходящими 

играми. 

Ключевые слова: педагогическая игра, метод игры, соревнование, 

природа, окружающая среда, поверхность, карта, общество, экономика, 

еда, здоровье, путешествие. 

 

GAME METHOD FOR THE COURSE ―ME AND THE WORLD AROUND 

ME‖  

Nalbandyan M. E., Amazaryan A. N. 

 

The process of teaching the lesson "Me and the World Around Me" in 

elementary classes of 2-4 grades will be easier to understand by using 

interactive teaching methods, particularly the game method. Almost all topics 

have been presented with corresponding games. 
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«ՍՏՈՐՋՐՅԱ  ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀՀ-ՈՒՄ 

Ավագյան Ի. Է. 

 

Հիմնավորելով Հայաստանի Հանրապետությունում ստորջրյա 

հնագիտության զարգացման անհրաժեշտությունը՝ առաջարկում ենք 

բուհական դասընթացներում որոշակի ժամաքանակով նաև ներառել 

ստորջրյա հնագիտության դասավանդումը, որը անհրաժեշտ է 

պատմաբաններին, մշակութաբաններին, հնագետներին, հատկապես 

տուրիզմի հետ կապված մասնագիտացում ունեցող ֆակուլտետների 

ուսանողներին և այս ոլորտով զբաղվող էքսկուրսավարներին: 

Բանալի բառեր. Ռուբեն Օրբելի, ստորջրյա հնագիտություն, 

դասավանդում, բուհ, Սևան, լիճ, տուրիզմի զարգացում: 

 

Նախաբան: Այսօր ստորջրյա հնագիտությունը համաշխարհային 

հնագիտության ոլորտում կարևոր ճյուղերից մեկն է: Գրեթե բոլոր 

զարգացած երկրները (ԱՄՆ, Իտալիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, Իսպանիա, 

Ռուսաստան), ինչպես նաև Թուրքիան, Եգիպտոսը, իրենց տուրիզմը 

կառուցում են հենց ստորջրյա հնագիտությունը զարգացնելու հիման 

վրա: Սակայն կան երկրներ, որոնք, ունենալով հարուստ ստորջրյա 

մշակույթ, դեռ չեն կարողանում շրջանառության մեջ դնել այս ոլորտը: 

Հայաստանը այս երկներից ոչ մեկի խմբին չի պատկանում: Նա 

չունի հարուստ ջրային պաշարներ և չունի զարգացած ստորջրյա 

հնագիտություն, սակայն դա չի նշանակում, որ չունի ստորջրյա 

հնագիտության զարգացման միտումներ և հնարավորություններ: 

Սակավաթիվ հնագիտական ուսումնասիրությունները, որոնք 

կատարվում են Սևանի ավազանի հատակին, ցույց են տալիս, որ այս 

ոլորտը անհրաժեշտ է զարգացնել նաև Հայաստանում՝ մանավանդ, որ 

այսօր խիստ արդիական է տուրիզմի զարգացումը Հայաստանում: 

Սևանի ավազանի հնագիտական ուսումնասիրությունը ունի իր 
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բարդություններն ու առանձնահատկությունները: Սակայն Շիրակի 

հնագիտության զարգացման համար անհրաժեշտ է նաև Հայաստանի 

Հանրապետության թվով երկրորդ ջրային տարածքի՝ Ախուրյանի 

ջրամբարի հատակի ուսումնասիրությունը: Հատկանշական է այն, որ 

ջրամբարի կառուցումից հետո մի շարք հնագիտական հուշարձաններ 

մնացել են ջրի տակ: Այսօր այս հուշարձանները ուսումնասիրության 

կարիք են զգում: Այս հուշարձաններից նշենք անտիկ Շիրակավանը, 

Ջրափին, Երազգավորսը:  

Այսօր, երբ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հիմքում 

ենք դնում զբոսարջության զարգացումը, կարևոր է նաև ստորջրյա 

հնագիտության զարգացումը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ 

Շիրակում: Այս ամենին զուգահեռ կարևոր է հնագիտության 

դասընթացների շրջանակներում ստորջրյա հնագիտության մասին 

պատկերացումների դասավանդումը հանրապետական բուհերում: Այս 

դասընթացներն անհրաժեշտ են ոչ միայն պատմաբաններին, 

հնագետներին, աղբյուրագետներին, այլև տուրիզմի բաժիններում 

սովորող ուսանողներին և մագիստրոսներին: Ուստի առաջարկում ենք 

հատուկ դասընթացների միջոցով ուսանողներին և մագիստրոսներին 

դասավանդել ստորջրյա հնագիտության պատմությունը, 

առանձնահատկությունները, արդիականությունը, զարգացման 

միտումները: Այս հիմնագույնի վրա անհրաժեշտ է նաև կրթել ստորջրյա 

էքսկուրսավարների, որոնք կկարողանան կազմակերպել ստորջրյա 

էքսկուրսիաներ:  

Ջրասուզական գործը զարգացած է եղել դեռ անտիկ շրջանում, երբ 

սուզված նավերը թալանելու ակնկալիքով լողորդները սուզվել են Սև, 

Միջերկրական ծովերի կամ եվրոպական լճերի ջրերում: Վերածննդի 

շրջանում ավելի է մեծանում հետաքրքրությունը ջրերի ընդերքում 

թաքնված հին իրերի հանդեպ: Դա կապված էր հնագիտության՝ որպես 

գիտության ձևավորման և արվեստի պատմության կայացման հետ [7]: 

1446թ. Լ. Բ. Ալբերտին սուզակների օգնությամբ և հատուկ 

պատրաստված միջոցներով փորձել է ջրի հատակից դուրս բերել 

hռոմեական կայսրերի Ք.ա. 37-54 թթ. Կառուցած և Նեմ լճում 

խորտակված նավերի իրերը1: 

                                                 
1
 Լիճը չորացվել է 1927-32 թթ., նավերը դուրս են բերվել ափ և հրդեհվել են թանգարանի 

հետ գերմանացիների նահանջի ժամանակ 1944թ.:   
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Թվարկված օրինակները կարելի կրկնապատկել, սրա նպատակը 

այն է, որ ստորջրյա հնագիտությունը կարող է տալ և տալիս է կարևոր 

նյութեր՝ բոլոր հնագիտական դարաշրջանները ուսումնասիրելու 

համար [10]: 

Երբեմն հնագիտության այս ճյուղը անվանում են ծովային 

հնագիտություն: Սակայն այս տերմինը չի ընդգրկում 

ուսումնասիրության ամբողջ ոլորտը: Ստորջրյա հնագիտության 

առաջատար մասնագետներից Ջորջ Ֆ. Բասսը այս առումով գրում է. 

«Ծովային հնագիտությունը ենթադրում է ուսումնասիրություններ, 

որոնք բացառությամբ կատարվում են ծովերի հատակին այն ժամանակ, 

երբ շատ գտածոներ կատարվում են գետերում, լճերում, ջրհորներում: 

Հիդրոհնագիտությունը ենթադրում է նաև ջրի հնագույն ակունքների 

ուսումնասիրություն: Այնպիսի հիբրիդը, ինչպիսին է «ակվալոգիա» 

տերմինը, նույնպես չի բավարարում այս ոլորտը բնութագրելիս: Այն 

ճիշտ է անվանել ուղղակի «հնագիտություն»: Սակայն իր 

աշխատությունը հնագետը անվանեց «Ստորջրյա հնագիտություն» [12]: 

Պրոֆեսոր Ռ. Օրբելու տեսանկյունից՝ «ստորջրյա հնագիտություն» 

տերմինը «Շեշտադրում է ջրասուզակի աշխատանքը ծովի հատակին, 

ջրի տակ, այն ներառում է ծովի հատակից հին իրերի արհեստական 

դուրս բերումը»: Գիտնականը «հիդրոհնագիտություն» տերմինի մեջ է 

դնում ավելի լայն իմաստ և նախընտրում այս տերմինը և ասում. 

«Անվանումը լիարժեք գրագետ է, դիպուկ, ճկվող և գիտականորեն 

հիմնավորված» [12]:   

Հայոց մատենագիտության մեջ ջրասուզական գործի մասին 

առաջին հիշատակությունն է համարվում 851թ. թվագրվող Մովսես 

Կաղանկատվացու [1] հիշատակությունը, որտեղ պատմիչը 

հիշատակում է «խորէջք» բառը: Հաջորդ հիշատակությունը Գրիգոր 

Մագիստրոս Պահլավունու  հիշատակությունն է, որտեղ հեղինակը 

հիշատակում է մարգարիտ հանող մարդկանց մասին XI դ.-ում:             

XII դ.-ում այսպիսի երկու կարևոր հիշատակություն կա. առաջինը 

Ներսես Շնորհալու հանելուկներից մեկում, իսկ երկրորդը՝ Միխայել 

Ասորու «Ժամանակագրության» մեջ: Հայոց աղբյուրներում 

հիշատակված խորջրյա հիշատակությունների մասին ուշագրավ 

աշխատություն ունի Կարապետ Սուքիասյանը [2, էջ 93-97]:   

Ստորջրյա հնագիտության հիմնադիրն է համարվում Ռուբեր 

Օրբելին [3,4]: Խորհրդային Միությունում առաջին ստորջրյա 

աշխատանքները Ռ. Օրբելին կատարեց 30-ական թթ.: Նրան օգնում էին 
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ԷՊՐՈՆ-ի ջրասուզակաները:. Այս ուսումնասիրությունները Ռ. Օրբելին 

նկարագրել է իր մահից հետո 1947թ. հրատարակված «Ուսումնասի-

րություններ և հետազորտություններ» աշխատության մեջ [4]: 

Երեք տաղանդավոր եղբայրներից ավագը միշտ եղել է խորհրդային 

հանրության ուշադրությունից հեռու: Նա ստորջրյա հնագիտությունից 

զատ տարված է եղել նաև աստվածաբանությամբ, ունի ուշագրավ 

աշխատություններ նաև այս ոլորտում: Մեծ է նրա վաստակը նաև 

ԷՊՐՈՆ-ի2 գործունեության ոլորտում: Ինչպես Ռուբեն Օրբելին, այս 

գիտնականն էլ իր կյանքի զգալի մասը նվիրում է ջրասուզական գործին:  

Ստորջրյա հնագիտության պատմաբան Վյաչեսլավ Տասկաևը իր 

«Հյուսիսային մեձսևծովյան ստորջրյա անտիկ հնագիտությունը» (2009) 

աշխատությունում ներկայացնում է Ռ. Օրբելու ներդրումը. «Պրոֆեսոր 

Ռ. Օրբելու վաստակը կայանում է նրանում, որ նա ոչ թե մեխանիկորեն 

ստորջրյա հնագիտության մեջ փոխանցեց ջրասուզական գործի 

մեթոդները և հնարքները, այլ վերստին մշակեց պատմագիտության այս 

ոլորտի տեսական հիմքերը` մի քանի տասնամյակ առաջ  

կանխորոշելով դրա զարգացումը, որոնք չկորցրին իրենց 

արդիականությունը նաև մեր օրերում: Շնորհիվ դրա՝ պրոֆեսոր Ռ. 

Օրբելին իրավամբ համարվում է Ռուսաստանում որպես ինքնուրույն 

ուղղություն ձևավորված ստորջրյա հնագիտության նախահայրը, իսկ 

նրա «Հիդրոհնագիտություն. ստորջրյա հնագիտական 

հետախուզումները Սևծովյան ափամերձ շրջանների հունական 

քաղաքների մերձակայքում» աշխատությունը դարձավ մեր երկրի 

բազմաթիվ ստորջրյա հնագետների սերունդների  առաջին 

մանկավարժական ձեռնարկը» [6]:  

 Ինչպես նշում էր Ռուբեն Օրբելին. «Ջրասուզական 

կազմակերպությունը աշխարհում առաջին անգամ կանգնեց գիտության 

շարքերում՝ անցնելով  ջրի տակ համակարգված պեղումներին, 

ձեռնամուխ լինելով հին հուշարձանների պաշտպանությանը, դառնալով 

մի ուժ, որը օժանդակելու է պատմագիտության զարգացմանը: 

Խորհրդային իրականության մեջ ջրասուզակը հնարավորություն է 

ստանում հետաքրքրասիրության առկայության պարագայում վերաճել 

պատմաբանի: Ծնվում է պատմագիտության նոր ոլորտ՝ ստորջրյա 

հնագիտությունը կամ հիդրոհնագիտությունը»: Ռ. Օրբելու մշակած 

երկարատև ծրագիրը ենթադրում էր ԽՍՀՄ-ում ստորջրյա հնագիտական 

                                                 
2 ЭПРОН-Экспедиция Подводных Работ Особого Назначения. 
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ուսումնասիրությունների համակարգի կառուցում Սև ծովի ավազանում: 

Սկսված Հայրենական մեծ պատերազմը և գիտնականի մահը երկար 

ժամանակով կանգնեցրին գիտության այս ոլորտի զարգացումը: Այս 

ոլորտի զարգացման նոր փուլը սկսվեց 1950-ական թթ. կեսին [6]: 1957 թ. 

այս աշխատանքները վեսկսվեցին թեթև ջրասուզական տեխնիկայի 

հիման վրա: Գործի գլուխ է կանգնում Վ. Դ. Բլավատսկին: Տեսությունը, 

որը բավականին թույլ մակարդակի վրա էր, փոխարինվում էր 

պրակտիկ պատմություններով: Ավելի հանգամանալից ուսումնա-

սիրվում էր նյութական բազան-թթվածնային սարքերը (ИПСА), 

ակվալանգների մասին այդ գիտնականները ուղղակի երազում էին: 1957 

թ. ամռանը Պանտիկապեի ստորջրա արշավախումբը համալրեցին Բ. 

Պետերսը,     Ի. Սմիրնովը, Ա. Բլավատսկին: Արշավախմբի պետն էր Վ. 

Դ. Բլավատսկին:  Այս արշավախմբի գործունեությունը ցույց տվեց, որ 

անհրաժեշտ է թթվածնային սարքերը փոխարինել ակվալանգներով: 

1958թ. ամռանը արշավախումբն արդեն ուներ խորհրդային մի քանի 

ակվալանգ, որը տրամադրել էր ՄԷԻ ջրասուզակների ակումբը [7]: 

1950–ական թթ. Արևմուտքում նույն գործի զարգացնող է դառնում 

Ժակ Իվ Կուստոն: Սկզբում Ժակ Իվ Կուստոն սուզվում էր դիմակի և 

խողովակի օգնությամբ, բայց հետո իր մտերիմ Էմիլ Գանյանի հետ 

մշակեց սարք, որը թույլ էր տալիս շնչել մեծ խորությունում: Աշխարհում 

առաջին ակվալանգը նա փորձարկեց 1938 թ., այս սարքը օգնեց ոչ միայն 

նրան, այլև շատ ուրիշների՝ ավելի լավ ուսումնասիրելու ստորջրյա 

աշխարհը: Այսօր ստորջրյա նկարահանումները գերբնական երևույթ չեն 

համարվում, բայց մինչև Կուստոն որևէ մեկը այսպիսի բան ենթադրել 

չէր կարող: Այս տաղանդավոր գիտնականն է ստեղծել նաև 

անջրաթափանց տեսախցիկը, ջրի տակը լուսավորող սարքավորումը, 

իսկ ավելի ուշ առաջին հեռուստահամակարը, որն ունակ էր տեսագրել 

մեծ խորությունում [8]: 1957 թ. նա նշանակվում է Մոնակոյի 

օվկիանոսագրական թանգարանի տնօրեն [9]: 1973 թ. նա հիմնադրում է 

«Կուստո միությունը», որը զբաղվում էր ծովային միջավայրի 

պահպանությամբ: Ժակ Իվ Կուստոն միշտ համագործակցում էր 

հնագետների հետ, այդ իսկ պատճառով համատեղ ձեռքբերումների 

արդյունքները ցնցող էին լինում: 

Ստորջրյա հնագիտական ուսումանսիրությունները, որոնք 

անցկացվել են աշխարհի տարբեր մասերում, բազմաթիվ 

տասնամյակների ընթացքում ցույց տվեցին, որ ծովերում, գետերում և 

լճերում կարելի է բացահայտել անհամեմատ արժեքավոր 



270 

 

պատմագիտական նյութեր, որոնք համադրելի են այն նյութերի հետ, 

որոնք հնագետները հայտնաբերում են ցամաքի հնագիտական 

ուսումնասիրությունների ժամանակ: Եվ ամենակարևորն այն է, որ 

ստորջրյա աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվում են այնպիսի 

արտեֆակտներ, որոնք կարելի է դուրս բերել միայն ջրից: Տարբեր 

երկրների ստորջրյա հնագետների կարծիքով, որպես կանոն, 

ամենաշատ հետաքրքրություն են ներկայացնում սուզված առևտրային և 

ռազմական նավերը: Անտիկ շրջանում, միջնադարում, նոր և նորագույն 

ժամանակներում նավաբեկությունները հաճախ հանդիպող երևույթներ 

էին: Ամերիկացի օվկիանոսագետներ Ռեխտինդերի և Տերրիի 

հաշվարկներով նավագնացության ողջ պատմության ընթացքում 

տարբեր պատճառներով օվկիանոսների և ծովերի հատակին հայտնված 

նավերի քանակը մոտ մեկ միլիոն է [11]: XX դարասկզբից մինչև մեր 

օրերը ամեն օր միջին հաշվով ջրասույզ է եղել մոտ 400 նավ, իսկ մարդիկ 

զբաղվել են նավագնացությամբ ավելի քան 2000 տարի: Կարելի է 

ենթադրել նաև, որ յուրաքանչյուր 40 կմ2 վրա մի սուզված նավ է 

գտնվում: Վերջին կես դարի ընթացքում Միջերկրական և Սև ծովերում 

հայտնաբերվել, թանգարանացվել կամ ջրի տակից դուրս են բերվել 

տարբեր դարաշրջաններին պատկանող տասնյակ նավեր: 1958-1969թթ. 

Թուրքիայի Բոդրում քաղաքի ափամերձ շրջանների ստորջյա 

ուսումնասիրությունների արդյունքում ստեղծվեց Բոդրումի ստորջրյա 

հնագիտության թանգարանը, որտեղ ցուցադրվում են ստորջրյա 

պեղումների արդյունքում հայտնաբերված բազմազան գտածոներ [7]: 

Թանգարանը եզակի է Եվրոպայում: Ժակ Իվ Կուստոյի ղեկավարած 

արշավախմբերի կողմից բացահայտվել են տասնյակ ջրասոյզ նավեր 

նաև Իսպանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի Սիցիլիա, Կորսիկա, 

Սարդինիա կղզիների ափամերձ շրջաններում: Ցանկացած ստորջրյա 

գտածո մեծ արժեք ունի ոչ միայն պատմաբանների համար, այլև նրանց 

համար, ովքեր զբաղվում են նավագնացության, նավաշինական 

տեխնիկայի զարգացմամբ, ծովային առևտրի և միջազգային 

հարաբերությունների հարցերով մարդկության զարգացման տարբեր 

փուլերում: Հետևաբար յուրաքանչյուր ջրասույզ եղած նավ 

ներկայացնում է պատմական հուշարձանների համակարգ, որը 

բնորոշում է մեկ ամբողջ դարաշրջան: Այս նավերը բոլորովին 

թալանված չեն մարդկանց կողմից: Ջրասույզ եղած նավերից զատ 

ստորջրյա հնագիտության համար կարևոր են նաև ջրասույզ եղած 

քաղաքներն ու բնակավայրերը: Ջրասույզ լինելու պատճառները շատ 
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են. երկրակեղևի տեկտոնական փոփոխություններ, որոնք հարուցվել են 

հրաբուխների գործունեության պատճառով, ավերիչ երկրաշարժեր, 

համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացում: Մեզ համար 

կարևոր է նաև Միջերկրական ծովի հատակի ստորջրյա 

ուսումնասիրությունը, քանի որ Կիլիկյան Հայաստանի ռազմական և 

առևտրական նավերը նավարկել են հենց այստեղ: 1931-1934 թթ. 

ֆրանսիացի հնագետ Անտուան Պուադեբարը ուսումնասիրեց 

փյունիկյան նավահանգիստ Տյուրոսը: Որոշ ժամանակ անց նմաօրինակ 

հետազոտություն Արևելյան Միջերկրականի ափամերձ վայրերում 

կատարեց Օնորե Ֆրոստը, մասնավորապես նա ուսումնասիրեց 

Տյուրոսը, Սիդոնը,Ատլիտան, Ցեզարեան [11]: 

Սակայն ստորջրյա հնագիտության համար ամենակարևոր 

ձեռքբերումներից էր լեյտենանտ Ժան Ալինի ջրասուզակների համար 

մշակած հատուկ սանդղակը, որը հնարավորություն էր տալիս արագ 

կատարել կարճատև սուզումների շարք, որի ժամանակ ազոտը չէր 

հասցնում ներծծվել արյան մեջ: Այս սանդղակով կատարված 

սուզումները հնարավորություն էին տալիս խնայել ժամանակը և ուժերը 

և, ամենակարևորը, մի քանի անգամ մեծացնում էին աշխատանքների 

անվտանգությունը: 1906-1913 թթ. մի քանի պրոֆեսիոնալ 

ջրասուզակներ հիվանդացել էին կեսոնային հիվանդությամբ, նրանցից 

մեկը մահացել էր: 1948թ.կազմակերպված աշխատանքների ողջ 

ընթացքում ոչ ոք չտուժեց, և միայն մեկ ջրասուզակի անհրաժեշտ եղավ 

տեղավորել ռեկոմպրեսիոն խցիկի մեջ [10]:  

Այս և բազմաթիվ այլ միջադեպեր ցույց են տալիս, որ դայվինգի և 

ստորջրյա հնագիտության միջև կա խոր կապ: Դայվինգը կարող է 

ապահովել գրագետ ստորջրյա աշխատանքներ և մշակել բազմաթիվ 

մեթոդներ գրագետ սուզումներ կատարելու համար: Այսօր աշխարհում 

գործում են ստորջրյա (ծովային) հետազոտություններով զբաղվող 

բազմաթիվ ինստիտուտներ և կազմակերպություններ, առավել 

հայտնիներն են Woods Hole Oceanographic Institution-ը ԱՄՆ-ի 

Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմում (NAS) [15], The 

Meadows Center for Water and the Environment-ը Տեխասի 

համալսարանում [13], Центр подводных исследований РГО, Australasian 

Institute for Maritime Archaeology, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки, Институт океанологии имени 

П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН), The Alexandria 

Centre for Maritime Archeology & Underwater Cultural Heritage [14], Oxford 

https://www.meadowscenter.txstate.edu/
https://www.meadowscenter.txstate.edu/
https://www.meadowscenter.txstate.edu/
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Centre for Maritime Archaeology [16], Universita Degli Studi di Sassari 

(Իտալիա), MA Centre Camille Jullian, University of Provence (Ֆրանսիա), 

Barcelona University (Իսպանիա), Norwegian University of Science and 

Technology (Norway): 

Այսօր ստորջրյա ուսումնասիրությունների համար անհրաժեշտ են 

բազմաթիվ հմտություններ, մանավանդ, որ ամեն մի ջրային ավազան 

ունի իր ուրույն առանձնահատկությունները և հնագետը պարտավոր է 

տեղյակ լինել այս բոլոր մեթոդներին և կիրառել դրանք կյանքի համար 

վտանգավոր այս աշխատանքները իրականացնելիս: 

Մեթոդաբանության մշակումից և կիրառումից զատ բազմաթիվ են 

իրավական խնդիրները՝ մասնավորապես բաց թերթիկի տրամադրումը 

պետության կողմից՝ ստորջրյա ուսումնասիրություն կատարելու 

համար: Եթե բացահայտվել է ինչ-որ կարևոր հատված՝ շինություն, նավ 

և այլն, ինչ իրավական սկզբունքներով է այդ ամենը պահպանվելու 

պետության կողմից: Այսօր, կարելի է ասել, որ, ունենալով Սևանի 

ավազանը և Ախուրյանի ջրամբարը, որի հատակին են մի շարք 

հուշարձաններ, մենք անհրաժեշտություն ենք զգում զարգացնել 

ստորջրյա հնագիտությունը Հայաստանում, բայց չունենք 

համապատասխան իրավական դաշտը:       

Հաշվի առնելով այս ընդարձակ թեմայի խորությունը և 

արդիականությունը  և այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 

նույնպես ստորջրյա ուսումնասիրություններ են անցկացվում, 

առաջարկել ենք մագիստրոսական թեզ3, որի շրջանակներում 

հանգամանալից ուսումնասիրություն է կատարվել: Ուսանողուհին 

բազմիցս սուզվել է Սևանի ջրերում՝ կատարելով մի շարք 

բացահայտումներ, որոնք այս ոլորտի թույլ զարգացած լինելու 

պատճառով չեն կարող մանրազնին ուսունասիրվել հայ հնագետների 

կողմից: Ուսանողուհին բազմաթիվ սուզումներ է կատարեկ Կարմիր, 

Միջերկրական ծովերում, Վանա լճում, այս սուզումների արդյունքում 

պատրաստվել են մի շարք ռեպորտաժներ և հաղորդումներ, մեր 

ղեկավարությամբ գրվել մագիստրոսական թեզ, որն անցել է փայլուն 

նախապաշտպանություն և պաշտպանություն: Հատկանշական է նաև 

մագիստրոսի՝ արխվներում կատարված աշխատանքը: Վիեննայի, 

Մխիթարյանների և Մաշտոցի անվան մատենադարաններում նա 

ուսումնասիրել է բազմաթիվ աղբյուրներ՝ փորձելով ներկայացնել 

                                                 
3
 Մագիստրոս՝ Աննա Մարտիկյան: 
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Հայաստանում ստորջրյա հնագիտության միջնադարյան ակունքները: 

Ուսումնասիրության կարևոր հիմնահարցերից են Սևանում և Վանա 

լճում ճակատամարտերի ժամանակ ջրասույզ եղած լաստերի և նավերի 

բացահայտումը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիային ՀՀ միանալու 

կարևորությունը [17] և վերը նշված կազմակերպությունների 

գործունեության վերլուծությունը: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, հիմք ունենալով Հայաստանում 

ստորջրյա հնագիտության զարգացման անհրաժեշտությունը՝ 

առաջարկում ենք բուհական դասընթացներում որոշակի 

ժամաքանակով նաև ներառել սռորջրյա հնագիտության 

դասավանդումը, որը անհրաժեշտ է պատմաբաններին, 

մշակութաբաններին, հնագետներին և հատկապես տուրիզմի հետ 

կապված մասնագիտացում ունեցող ֆակուլտետների ուսանողներին: 

     

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ «ПОДВОДНОЙ АРХЕОЛОГИИ» В РА  

Авагян И. Э. 

 

Учитывая необходимость развития подводной археологии в 

Армении, мы предлагаем дополнить вузовские программы преподаванием 

подводной археологии хотя бы с ограниченным количеством часов, что 

необходимо для историков, культурологов, археологов, экскурсоводов и 

особенно студентов факультетов, специализирующихся в области 

туризма. 

Ключевые слова: Рубен Орбели, подводная археология, обучение, 

вуз, Севан, озеро, развитие туризма. 

 

THE NEED FOR TEACHING THE ―UNDERWATER ARCHEOLOGY‖ IN RA 

Avagyan I. E. 

 

Taking into account the need for developing underwater archeology in 

Armenia, we suggest supplementing university courses with the teaching of 

Underwater Archeology with at least a limited number of hours, which is 

necessary for historians, cultural experts, archaeologists, guides and especially 

students of faculties specializing in tourism. 

Keywords: Ruben Orbeli, Underwater Archeology, training, university, 

Sevan, lake, tourism development. 
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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 433:94                                                                                ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 
 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ, ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ, ՀՆԱՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԻՆ 

Սահակյան Վ․ Ա․ 

 

Աշխատանքում ներկայացված են համագործակցային ուսուցման, 

փոքր խմբերով աշխատանքի արդյունավետ իրականացման փորձ 

«Շրջվիր դեպի զույգդ» մեթոդական հնարի և  «Պրիզմա»  մեթոդի 

կիրառմամբֈ 

Բանալի բառեր․համագործակցային մեթոդներ, աշխատանք փոքր 

խմբերով, հմագործակցային հմտություններ, «Շրջվիր դեպի զույգդ» 

մեթոդական հնար, «Պրիզմա»  մեթոդ: 

 

Համագործակցային ուսուցումը լայն տարածում է գտել 

աշխարհումֈ Այն ավելի ու ավելի է կիրառվում՝ որպես աշխատանքային, 

դասավանդման  և ուսուցման նոր մոտեցում և ռազմավարությունֈ 

Համագործակցային ուսուցումը խմբային աշխատանքի առավել բարձր 

աստիճանն է, որը ենթադրում է խմբային աշխատանքի  որոշակի նոր 

մշակույթի ձևավորումֈ Այն ընձեռում է հնարավորություններ 

բազմաբնույթ կրթական նպատակներին հասնալու համար, ինչպիսիք են 

ակադեմիական հասկացությունների, սկզբունքների և 

իրադարձությունների ընկալումը, միջանձնային հմտությունների 

զարգացումը և այլնֈ Ժամանակակից ուսուցման պրակտիկայի 

լավագույն օրինակը փոքր խմբային աշխատանքն է, որի արմատները 

կարելի է գտնել սոցիոլոգների և ժամանակակից մանկավարժների  

աշխատանքներում [3,4]: Փոքր խմբային աշխատանքը երբեմն 

պայմանականորեն անվանում են համագործակցային ուսուցում, 

համատեղ գործունեության վրա հիմնված ուսուցում կամ սոցիալական 

ուսուցում [4]: Գոյություն ունեն համագործակցային ուսուցման տարբեր 

մեթոդներ, որոնք կիրառվում են դասի տարբեր փուլերումֈ Այդ 

2 0 2 0   № 1  
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ընթացքում աշակերտները ներքաշվում են մի գործընթացի մեջ, որտեղ 

նրանք կիսվում են գաղափարներով, փոխանակում են 

տեղեկատվություն, կատարում են ընտրություն և կայացնում են 

որոշումներֈ Դրանք են Աշակերտների թիմային առաջադիմություն, 

Խճանկար, Շրջվիր դեպի զույգդ, Պրիզմա, Խմբային հետազոտություն, 

Շրջագայություն պատկերասրահում և այլն [4]: 

Այս հոդվածում կփորձենք ներկայացնել համագործակցային 

ուսուցման տեսության զարգացման և գործնական կիրառությունների 

մասին հարցերում առաջադեմ կրթական համակարգեր ունեցող 

երկրների (ԱՄՆ, Ռուսաստան, Բրիտանիա) գիտամանկավարժական 

փորձըֈ Հիմնվելով ժամանակակից մանկավարժական տեսությունների և 

նախորդ մշակումների վրա՝ կոնկրետ  դասի օրինակով կներկայացվեն և 

կվերլուծվեն մի քանի մեթոդներ և մասնակցությունը խթանող միջոցներֈ 

Նախևառաջ մեզ հետաքրքրում է այն հարցը, թե հնարավո՞ր է 

համագործակցային ուսուցման տարրերի և միջոցների կիրառելիության 

միջոցով աշակերտների մոտ զարգացնել դրական 

փոխկապակցվածություն, անձնական  պատասխանատվություն, դեմ առ 

դեմ փոխազդեցություն, սոցիալական հմտություններ, խմբային 

համագործակցության գաղափարներֈ Ըստ այդմ՝դիտարկվել  են Դեյվիդ 

և Ռոջեր Ջոնսոնների, Պասի Սահլբերգի և այլոց  մոտեցումները [3]: 

Սույն աշխատանքով ցանկանում ենք անդրադառնալ բարեփոխումների 

պահանջով առաջադրված համագործակցային միջոցների կիրառման  

արդյունավետությանը  և  որքանո՞վ է առաջադրված փորձը նպաստելու 

նշյալ հմտությունների զարգացմանըֈ 

Աշխարհը փոխվում է արագընթաց տեմպերով և 

անկանխատեսելիորենֈ Տեղեկատվությունն ու  գիտելիքները ձևավորում 

են մեր աշխարհայացքըֈՀսասարակական  բոլոր փոփոխությունները 

անդրադառնում են նաև կրթական համակարգինֈ 

Հայաստանում, ինչպես և ամբողջ աշխարհում ակնհայտ է, որ 

մարդիկ կարիք ունեն աշխատելու խմբերով: 

Արագընթաց փոփոխությունները  մարդուց պահանջում են նոր 

իրավիճակներին հարմարվելու, ճկուն գործելու հմտություններ: 

Հասարակաությունը դպրոցին և հատկապես ուսուցչին է լիազորել  իր 

ապագայի կերտումըֈ Այս աշխատանքում ցանկանում ենք 

անդրադառնալ  համագործակցային մեթոդների, հնարների, փոքր 

աշխատանքային խմբերի արդյունավետ կիրառելիությանըֈ 

Համագործակցային մեթոդների կիրառումն ինքնանպատակ  չէ. դրանք 
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պետք է ուղղված լինեն սովորողների ինչպես մտավոր ու զգայական 

կարողությունների, այնպես էլ  ինքնուրունության, սոցիալականացման 

և այլ հմտությունների զարգացմանըֈ [2] Կարևորագույն խնդիր է 

դառնում ոչ միայն այդ հմտություններին տիրապետելը,ալև արժևորելը և 

կյանքում դրանք համապատասխան իրավիճակներում կիրառելըֈ 

Ուստի մեր խնդիրն է պատմության դասաժամերին համագործակցային 

ուսուցման շնորհիվ աշակերտների մոտ ձևավորել այնպիսի որակներ, 

զարգացնել այնպիսի հմտություններ, որոնք համահունչ կլինեն 

կրթության ժամանակակից պահանջներին, իսկ շրջանավարտը՝ 

կրթական հաստատությունում ձեռք բերածը կկարողանա կիրառել 

կյանքումֈ 

Աշխատանքում կխոսենք Սահլբերգի կողմից առաջադրված 

մասնակցությունը խթանող տարբեր միջոցներից մեկի, զույգերով 

աշխատանքի, «Շրջվիր դեպի զույգդ» և շատերի կողմից կիրառվող 

«Պրիզմա» մեթոդի կիրառելիության և արդյունավետության մասինֈ 

Ուսուցիչը միանգամից, մի դասի ժամանակ չի կարող օգտագործել 

մեթոդների հարուստ զինանոցըֈ Նա պետք է որոշակի դասի համար 

կատարի ուսուցման մեթոդի, հնարի ընտրությունֈ Ուսուցման մեթոդի 

հիմքում ընկած են այն խնդիրները, որոնք լուծվում են դասի ժամանակ 

կամ դասի որոշակի փուլում. բացի դասի նպատակից ու խնդիրներից, 

մեթոդների ընտրությունը կախված է նաև` 

 դասի տիպից ու կառուցվածքից, 

 ուսումնական նյութի բովանդակությունից, 

 աշակերտների տարիքից, 

 դասարանում աշակերտների թվաքանակից, 

 պատրաստվածության մակարդակից, 

 շահագրգռվածությունից ու հետաքրքությունից, 

 ուսումնադիտողական պարագաների առկայությունից , 

 ժամաքանակից, 

 ուսուցչի պատրաստվածության մակարդակից և այլ գործոններից 

[1]: 

Համագործակցային ուսուցման տարրերի կիրառումը նպաստում է 

դասարանում նոր՝ համագործակցային միջավայրի ձևավորմանը, 

օգնում է ուսուցչին հասկանալու համագործակցային ուսուցման 

էությունն ու պլանավորելու դասը, պայմաններ է ստեղծում ուսուցման 

արդյունավետության գնահատման, արժևորման համար, ինչպես նաև 

բարելավում է խմբային աշխատանքը [2]ֈ 
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Գծապատկեր 1․ Համագործակցային ուսուցման տարրերը 

 

Դասի կազմակերպման ժամանակ ուսուցչի հիմանական 

աշխատանքը կլինի բոլոր խմբերի աշխատանքների վերահսկումն ու 

ուղղորդումըֈ Ցանկացած դաս և դասարան եզակի է, ուստի ուսուցչի 

վարպետության ցուցանիշներից մեկը նպատակին համապատասխան 

մեթոդի ընտրությունն էֈ 

Համագործակցային աշխատանքի առավելությունները: 

Համագործակցային ուսուցումը՝ որպես այլընտրանքային մանկա-

վարժական մոտեցում, մեծ ճանաչում  է ձեռք բերելֈ Համագործակցային 

ուսուցման մեջ էական են ոչ միայն ակադեմիական գիտելիքներ և 

հմտություններ սովորելը, այլև կարևոր է խմբային զարգացման 

մշակման միջոցով դառնալ  հմուտ համագործակցողներ 

(համագործակցային հմտություններ) և գիտելիքների ակտիվ 

կիրառողներ (մտածողության հմտություններ)ֈ Համագործակցային 

ուսուցման իմաստն է՝  

 Յուրաքանչյուր անհատի դարձնել  ուժեղ անձնավորություն 

ժամանակակից հասարակության մեջ: 

 Անհատին դարձնել ակտիվ և կարող լինելու խմբի անդամ և            

համագործակցելու [3]:                                                                                                                                                                              

Եթե աշակերտներին պարզապես բաժանենք խմբերի և 

առաջարկենք միասին աշխատել, ապա դա չի նշանակում, որ նրանց 
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մղել ենք արդյունավետ  համագործակցության: Ոչ բոլոր խմբային 

աշխատանքներն են, որ կարող են ապահովել համագործակցային 

ուսուցումֈ Շատ են պատահում դեպքեր, երբ ընդհանուր առաջադրանքը 

իրականացնելու ուղղությամբ խմբի ջանքերը արդյունք չեն ունենումֈ 

Առաջադրանքը, մեթոդը պլանավորվում և իրականացվում է այնպես, որ 

սովորողին մղի համագործակցության և նպաստի նրա ակտիվ 

մասնակցությանը ուսուցման պրոցեսինֈ 

Փոքր խմբերով աշխատելու առավելությունները: 

Համագործակցային ուսուցման ընթացքում շատ կարևոր է խմբերի 

մեծությունըֈ Առավել արդյունավետ են համարվում 4-5 հոգուց 

բաղկացած խմբերըֈ Այդպիսի խմբերում աշակերտները առավել մեծ 

ակտիվություն դրսևորելու հնարավորություն ունենֈ Չորս հոգանոց 

խմբերում կարևորվում է յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական 

պատասխանատվությունը և միաժամանակ ձևավորվում է կոլեկտիվ 

աշխատանքի մթնոլորտֈ Խմբի մեծությունը կախված է դասի 

նպատակից և ընտրված մեթոդիցֈ Փոքր խմբերով աշխատանքը էապես 

մեծացնում է աշակերտի ակտիվությունը դասապրոցեսումֈ Ակնհայտ է , 

որ հնարավոր չէ արդյունավետ սովորել միայն դիտողի, լսողի, պասիվ 

վիճակում գտնվելովֈ Աշակերտն ավելի լավ է սովորում, երբ ակտիվ 

մասնակցում է գործընթացինֈ Փոքր խմբերով ուսուցումը կարևորվում է 

նաև այն առումով, որ դասարաններում աշակերտների խտության 

մեծացման արդյունքում զգալիորեն դժվարանում է ուսուցման ֆրոնտալ 

անհատական հարցման ձևերի կիրառումըֈ Երբ ուսուցիչն աշխատում է 

դասարան (մեծ) խմբի հետ, ապա աշակերտները արտահայտվելու, 

քննարկելու ավելի քիչ հնարավորություններ են ունենումֈ Փոքր խմբի 

պարագայում այդ հնարավորությունները շատ ավելի մեծ ենֈ Փոքր 

խմբերով ուսուցումը ունի հետևյալ նպատակները [1]․ 

 զարգացնում է խնդիրներ լուծելու կարողություն, 

 ձևավորում է հաղորդակցման հմտություն, 

 աշակերտները սովորում են միմյանցից, 

 զարգանում է աշակերտների պատասխանատվության զգացումը, 

 միմյանց հաշվետու լինելու հատկոթյունը՝ խմբի ընդհանուր 

հաջողությունն ապահովելու հարցում, 

 խթանում է թիմային աշխատանքը, 

 ապահով և նպաստավոր միջավայր է ստեղծում գիտելիքներն ու 

հմտությունները դրսևորելու համար, 
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 քննարկումների միջոցով ամրապնդվում է աշակերտների 

համոզմունքները, 

 ընձեռում է ակտիվ մասնակցություն և ինքնադրսևորման 

հնարավորություն: 

Այսօր հանրակրթական դպրոցների մեծ մասում դասարանների 

խտությունը անցնում է 20-25 (որոշ տեղերում՝ 30-34)ֈ Ոչ բոլոր 

դպրոցներն ունեն համապատասխան կահավորում և պայմաններֈ 

Դասարաններում չկան շարժական սեղաններ, խմբային աշխատանքի 

համար նախատեսված պարագաններ, կապի առկայություն, տեսացրիչ, 

էլեկտրոնային գրատախտակ և այլնֈ Ուստի առաջարկում ենք 

պատմության դասերին 20 և ավելի աշակերտ ունեցող դասարաններում 

կիրառել «Շրջվիր դեպի զույգդ» մեթոդըֈ Այս մեթոդը հնարավորություն է 

տալիս խուսափել դասաժամին ավելորդ աղմուկից, տեղաշարժից և 

խառնաշփոթիցֈ Աշխատանքային դիրքը լինում է՝ «աչք աչքի», «երես 

երեսի»ֈ  Դեմ առ դեմ գտնվողները կարողանոմ են հեշտությամբ տեսնել 

և լսել մեկը մյուսինֈ Հաղորդակցումը կատարվում է խոսքով, աչքերովֈ 

Այստեղ կարևոր է աշակերտներին դիմել պատահական ընտրությամբ՝ 

հնարավորություն տալով նրանց ներկայացնելու իրենց 

պատասխանները ամեն քննարկումից հետոֈ Նման անհատական 

պատասխանատվությունը ավելի զգոն է դարձնում զույգին, և 

աշակերտներն ավելի լրջությամբ են մոտենում առաջադրանքին և 

ստուգում միմյանց՝ համոզվելու համար, թե արդյո՞ք երկուսն էլ 

պատրաստ են պատասխանելու, թե ոչֈ Այս մեթոդը ուսուցչին 

հնարավորություն է տալիս անարգել շրջել դասարանում, տալ 

անհատական հրահանգներ և առանձին մոտեցում ցուցաբերել խմբերինֈ 

Այս ժամանակ աշխատանքային աղմուկը կառավարելի է, իսկ 

աշխատանքային խմբերը չեն խանգարում իրարֈ Մեթոդը դիտարկենք 

կոնկրետ դասի օրինակով՝  

Դասարան - 9-րդ 

Առարկա - Համաշխարհային պատմություն 

Աշակերտների թվաքանակը դասարանում – 22 

Թեման – Տոտալիտար վարչակարգերը Եվրոպայում 

Դասի պլանը հաջորդական քայլերով 

1. Աշակերտներին հրահանգել խումբ կազմել՝ շրջվելով դեպի զույգըֈ 

Տվյալ պարագայում դասարանում  ձևավորվում է  11 զույգ 

աշխատանքային խումբֈ 

2. Խմբերին բաժանել ուսումնասիրման ենթակա նյութերը 
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-Ամբողջատիրության (տոտալիտարիզմ) բովանդակությունը (էջ 27) 

- Ֆաշիզմի առաջացումը (էջ 27-28) 

-Ֆաշիզմն Իտալիայում (էջ 28-29) 

- Նացիոնալ-սոցիալիզմը Գերմանիայում (էջ 29-31) 

Նացիոնալ –սոցալիզմը Գերմանիայում (շարունակություն, էջ 31) 

-Աշխատանք սկզբնաղբյուրով (էջ 32 ) 

Նույն ենթաթեմայի ուսումնասիրումը կատարում են երկուական 

զույգերով (այսինքն՝ 4 աշակերտ նույն  ենթաթեման են 

ուսումնասիրում), միայն վերջին զույգը աշխատում է դասագրքի 32 էջի 

սկզբնաղբյուրովֈ Զույգին տրվում է ուսուցչի կողմից կազմված 

վերլուծության հարցաթերթիկֈ 

Խմբերը պետք է նախ ուսումնասիրեն հանձնարարված հատվածը, 

քննարկեն, մտքեր փոխանակենֈ 

 Խմբերը կգնահատվեն ըստ իրենց նախընտրած ներկայացման 

ձևի(բացատրություն, գծապատկեր, սխեմա, աղյուսակ և այլն)ֈ 

 Տրվում է աշխատանքի կատարման ժամանակ: 

 Խմբի աշխատանքը կներկայացնի ուսոցչի կողմից ընտրված 

աշակերտը(սա հնարավորություն է տալիս խմբի բոլոր 

աշակերտներին պատրաստ լինել)ֈ 

 Աշակերտների կողմից նյութի յուրացվածությունը կստուգվի ողջ 

դասին վերբերող՝ ուսուցչի կողմից կազմված հայտորոշիչ 

թեստային առաջադրանքով: 

Հայտորոշիչ թեստ 

Դասարան - 9-րդ 

Թեմա - Տոտալիտար վարչակարգերը Եվրոպայում 

Առաջադրանքների քանակը - 10 

1. Ե՞րբ է հիմնվել Գերմիանիայի նացիոնալ-սոցիալիստական 

կուսակցությունը. 

ա)1918թ   բ)1919թ   գ)1922թ   դ)1933թ 

2. Ե՞րբ է ֆաշիզմը որպես իշխող կուսակցություն հաստատվել 

Իտալիայում. 

      ա)1918թ   բ)1919թ   գ)1922թ   դ)1933թ 

3. Ե՞րբ է ֆաշիզմը իշխանության գլուխ կանգնել Գերմանիայում. 

ա)1918թ   բ)1919թ   գ)1922թ   դ)1933թ 

4. Ե՞րբ է ֆաշիստական դիկտատուրան հաստատվել Իտալիայում. 

      ա)1922թ   բ)1933թ   գ)1936թ   դ)1934թ 

5. Նշվածներից ո՞ր երկիրն ամբողջատիրական չէ. 
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 ա)ԽՍՀմ   բ)Իտալիա   գ)Իսպանիա   դ)Ֆրանսիա 

6. Գերմանիայի նախագահ Պաուլ Ֆոն Հինդենբուրգը 1933թ 

հունվարին -------------- նշանակեց Գերմիանիայի ռայխսկացլեր՝ 

վարչապետ: 

7. Ռասիզմը հիմնվում է ազգերը «բարձրերի « և «----------------» 

բաժանելու հիմնադրույթի վրա: 

8. 1922թ Իտալիայի թագավոր Վիկտոր Էմանուիլ 3-րդ թագավորը ---

------------ նշանակում է վարչապետի պաշտոնում: 

9. Անունները համապատասխանեցնել երկրներին 

1. Ֆրանկո                   ա)Հունգարիա 

2. Հորթի                      բ)Պորտուգալիա 

3. Անտոնևսկի           գ)Իսպանիա 

4. Սալազար               դ)Ռումինիա 

     10․Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդա-

կանությամբ. 

ա)Բեռլին –Հռոմ առանցքի ձևավորումը 

բ)Ավստրիայի արշալույսը (միավորումը) 

գ)Խորհրդագերմանական չհարձակման պայմանագիրը 

դ)Գեներալ Ֆրանկոյի՝ Իսպանիայում դիկտատոր  դառնալը   

Առաջադրանքի արդյունքները կբացահայտեն նաև զույգերից 

յուրաքանչյուրի համագորցակցային աշխատանքը և ներկայացման 

որակը, ինչի հիման վրա կկատարվի զույգի կամ անհատների 

գնահատումֈ 

Հետազոտության արդյունքները․ 9-րդ «ա» դասարանում, որտեղ 

սովորում են 22 աշակերտ, «Տոտալիտար վարչակարգերը Եվրպայում» 

թեման ուսումնասիրելիս ստացել ենք հետևյալ արդյունքները․ 

«9» միավոր-6 աշակերտ 

«8» միավոր-5 աշակերտ 

«7» միավոր-4 աշակերտ 

«6» միավոր-3 աշակերտ 

«5» միավոր-3 աշակերտ 

«4» միավոր-1 աշակերտ 

6-րդ «ա» դասարանում, որտեղ սովորում են 28 աշակերտ, «Մեծ 

Հայքի  Արտաշեսյանների թագավորությունը» թեման ուսումնասիրելիս 

ստացել ենք հետևյալ արդյունքները 

«9» միավոր-7 աշակերտ 

«8» միավոր-6 աշակերտ 



283 

 

«7» միավոր-7 աշակերտ 

«6» միավոր-3 աշակերտ 

«5» միավոր-3 աշակերտ 

«4» միավոր-2 աշակերտ 

9-րդ «բ» դասարանում, որտեղ սովորողների թիվը 24 աշակերտ է 

«Կոռուպցիա» թեման ուսումնասիրելիս ստացել ենք հետևյալ 

արդյունքները. 

«9» միավոր-8 աշակերտ 

«8» միավոր-5 աշակերտ 

«7» միավոր-3 աշակերտ 

«6» միավոր-4 աշակերտ 

«5» միավոր-2 աշակերտ 

«4» միավոր-2 աշակերտ 

 Դասի անդրադարձն իրականացնել «Պրիզմա» մեթոդովֈ Պրիզման 

մտածողության ընթացքը պատկերավոր դարձնելու պարզ ձև էֈ Մեթոդի 

կիրառումը շատ ժամանակ չի խլում, անցնում է շատ արագ և աշխույժ 

[1]: Մեթոդի նկարագրության մեջ տալիս է, որ նպատակահարմար է 

կիրառել դասի խթանման փուլում, բայց պատմության դասաժամերին 

մեթոդն ավելի արդյունավետ է աշխատում նոր նյութի ամփոփման, 

անդրադարձի կամ հաջորդ դասին հին նյութի ամփոփման ժամանակ․ 

օրինակ՝ եթե աշակերտներին անհասկանալի է տոտալիտար կամ 

ամբողջատիրական վարչակարգեր, ռևանշիզմ, շովինիզմ, ռասիզմ և այլ 

հասկացություններ, ուսուցչից մեծ ջանքեր և ժամանակ կպահանջվի նոր 

գաղափարներ աշակերտների միջոցով ներկայացնելունֈ Մեթոդը մի 

դասարանում կիրառվեց դասի վերջում՝ անդրադարձի ժամանակ, իսկ 

զուգահեռ դասարանում՝ դասի առաջին փուլում՝ հին նյութի հարցման, 

ամրապնդման ժամանակֈ Երկու դեպքում էլ աշակերտների ակտիվ 

մասնակցությունը ապահովված էրֈ Ստացվեց բացվող եռաշերտ 

հետաքրքիր պրիզմաֈ Բնականաբար առաջին անգամ մեթոդը 

կիրառելիս չեն կարող թերություններ չլինել, ուստի որոշակի 

հաջողություն գրանցելուց հետո մեթոդի կիրառումը և 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար ցանկալի է և օգտակար 

դրա բազմակի կիրառությունըֈ Վերը նշված մեթոդը բազմակի կիրառվել 

է Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի հ.1 հիմնական դպրոցի 6-9-րդ 

դասարաններում պատմության և հասարակագիտության 

դասաժամերինֈ 
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Գծապատկեր 2․ Եռաշերտ բացված պրիզմա 

 

Եզրակացություն: 6-րդ դասարաններում մեթոդը կիրառվել է Հայոց 

պատմության «Մեծ Հայքի Արտաշեսյան թագավորությունը» թեման 

ուսումնասիրելիս, և որակական առաջադիմությունը կազմել է 71%ֈ 

Առաջարկվող մեթոդը առավել բարձր առաջադիմություն ունի 

դինաստիական պատմությունները ուսումնասիրելու ժամանակֈ 2. 9-րդ 

դասարանում Համաշխարհային պատմության «Ամբողջատիրական 

վարչակար-գերը Եվրոպայում» թեման ուսումնասիրելիս որակական 

առաջադի-մությունը կազմել է 68%ֈ Կարելի է ասել, որ նշված մեթոդի 
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արդյունավետությունը բարձր է և այն արդյունավետ է բարձր 

դասարանցիների համարֈ 3.«Հասարակագիտություն» առարկայից 

«Կոռուպցիա» թեման ուսումնասիրելիս որակական առաջադիմությունը 

կազմել է 67%ֈ Մեթոդը արդյունավետ է դեպքերի, իրադարձությունների 

ուսումնասիրման ժամանակֈ Մեթոդների կիրառությունը հիմնական 

դպրոցի 6-9-րդ դասարաններում թույլ տվեց եզրակացնել, որ այն 

արդյունավետ է դպրոցական «Պատմություն» և 

«Հասարակագիտություն» առարկանների դասավանդման ժամանակ: 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ НАВЫКОВ СОВМЕСТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Саакян В. А. 

 

В работе представлен опыт совместного обучения, эффективного 

выполнения работы в малых группах с использованием методического 

приѐма «Повернись к партнѐру» и метода «Призма». 

 Ключевые слова: методы совместной работы, работа в малых 

группах, навыки совместной работы, методический приѐм «Повернись к 

партнѐру», метод «Призма». 

 

FORMATION OF EFFECTIVE SKILLS OF JOINT TEACHING  

APPLICATION OF COLLABORATIVE METHODS AND TECHNIQUES  

IN HISTORY LESSONS 

Sahakyan V. A. 

 

The paper presents the experience of joint teaching, effective 

performance of work in small groups using the methodological strategy "Turn 

to the Partner" and the method "Prism". 

Keywords: methods of collaboration, work in small groups, skills of 

collaboration, method ―Turn to the Partner‖, method ―Prism‖. 
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