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ՀՏԴ  62-137                                                                                                          ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ 

 

5-ՐԴ ՍԵՐՆԴԻ ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 

ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՂԱՐԱՐՆԵՐԻ ԳԾԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ 

ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ԹՎԱՅԻՆ ԱՂԱՎԱՂՄԱՆ  

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

Անտոնյան Ս. Վ., Ծատուրյան Գ. Ա. 

 

5-րդ սերնդի բջջային կապի համակարգերի հզորության 

ուժեղարարներում (ՀՈՒ) ազդանշանների հաճախային լայնաշեր-

տության, դրանց առավելագույն և միջին հզորության հարաբերակ-

ցության (PAPR) բարձր արժեքի հետևանքով առաջանում է 

ազդանշանների ոչ գծային ուժեղացումֈ ՀՈՒ-ների գծային տեղամասի 

ընդլայնման նպատակով օգտագործվում է ազդանշանների մինչմուտ-

քային թվային աղավաղման եղանակներֈ Այսպիսի եղանակների 

օգտագործումը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել 5-րդ սերնդի 

ցանցերի արդյունավետությունը, որը հանդիսանում է արդի կապի 

համակարգերի կարևորագույն խնդիրներից մեկըֈ Ներկայացված են 

LabVIEW ծրագրային միջավայրում հզորության ուժեղարարի 

մուտքային ազդանշանի թվային աղավաղման եղանակի 

մոդելավորման, ինչպես նաև վեկտորային հաղորդիչ-ընդունիչ սարքի 

միջոցով ուժեղարարի ելքային պարամետրերի չափման արդյունքներըֈ  

Բանալի բառեր. 5-րդ սերնդի բջջային կապի համակարգ (5G), 

հզորություն, ուժեղարար, մուտքային ազդանշանի թվային աղավաղման 

եղանակ (DPD)ֈ 

 

Օրթոգոնալ հաճախային տարանջատմամբ մուլտիպլեքսավորումը 

(OFDM) 5-րդ սերնդի կապի համակարգերի բարձր տեսակի 

մոդուլացման եղանակն է, որն առանձնանում է բարձր 

արդյունավետությամբ և փոքր հապաղումովֈ Այնուամենայնիվ, OFDM 

համակարգում ի հայտ են գալիս խնդիրներ, որոնցից մեկը ազդանշանի 

առավելագույն և միջին հզորությունների հարաբերակցության (PAPR) 

բարձր արժեքն է: PAPR-ը ներկայացվում է հետևյալ արտահայտությամբ՝ 

                  (1) 
որտեղ -ը  ազդանշանի միջին հզորությունն էֈ  
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PAPR բարձր արժեք ունեցող ազդանշանների գծային ուժեղացման 

համար օգտագործում են ազդանշանների մինչմուտքային 

աղավաղումներ (DPD) մտցնող սարքեր, ինչը թույլ է տալիս ընդլայնել 

ուժեղարարի բնութագրի գծային տեղամասըֈ 

ՀՈՒ-ի անցումային բնութագրի գծային տեղամասի ընդլայնումը 

բերում է ՀՈՒ-ի արդյունավետության բարձրացմանըֈ  

Ենթադրենք ՀՈՒ-ի բնութագիրը ունի հետևյալ տեսքը՝ 

 
որտեղ -ը ուժեղարարի մուտքային աղավաղված լարումն  է և 

միաժամանակ մինչմուտքային աղավաղող շղթայի (ՄՄԱՇ) ելքային 

լարումը, որը ներկայացվում է հետևյալ արտահայտությամբ՝  

 
հետևաբար, ՀՈՒ-ի բնութագիրը կունենա հետևյալ տեսքըֈ 

 
Որոշ ձևափոխություններից հետո ստացվում է՝ 

(5) 

 

(5)-ից հետևում է, որ ելքային ազդանշանի ոչ գծային 3-րդ 

բաղադրիչը կզրոյանա, եթե ՄՄԱՇ-ն աղավաղի  օրենքովֈ 

Ինչպես տեսնում ենք, ելքում ՀՈՒ-ի 3-րդ զրոյացած բաղադրիչից բացի, 

առաջանում են նաև ավելի բարձր կարգի ոչ գծային բաղադրիչներ, ինչը 

մինչմուտքային աղավաղող շղթայի գլխավոր թերությունն էֈ 

Այսպիսով, աղավաղող մուտքային շղթա-ՀՈՒ համակցությունը 

ստեղծում է ազդանշանի  այնպիսի աղավաղումներ, որոնք որպես 

կանոն չեն առաջանում «միայն ՀՈՒ» համակարգում [1]ֈ  

Արդյունքում, չնայած մինչմուտքային աղավաղող շղթան 

գեներացնում է ազդանշանի ավելի բարձր կարգի աղավաղումներ, 

սակայն նրա ելքային ազդանշանի սպեկտրալ հզորությունը մնում է 

հավասար այն ազդանշանի սպեկտրալ հզորությանը, որը առաջանում 

էր «միայն ՀՈՒ» համակարգի ելքում (նկ. 1)ֈ  
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Նկ. 1: Սպեկտրալ հզորությունների բաշխվածությունը միայն-ՀՈՒ և 

ՄՄԱՇ-ՀՈՒ համակարգերում 

 

Գոյություն ունի մինչմուտքային աղավաղման 2 հիմնական 

մոդելներ՝ առանց հիշողության և հիշողությանֈ Հոդվածի 

շրջանակներում դիտարկվում է հիշողության մոդելըֈ ՀՈՒ-ի ելքային 

ազդանշանը կախված է միայն մուտքին կիրառված լարումից և ՀՈՒ-ի 

անցումային բնութագրիցֈ Ակնթարթային ոչգծայնութունը սովորաբար 

բնութագրվում է ՀՈՒ-ի ամպլիտուդ/ամպլիտուդ (AM/AM) և 

ամպլիտուդ/փուլ (AM/PM) բնութագրերով, որոնք ելքային ազդանշանի 

ամպլիտուդի և փուլային շեղման կախվածություններն են մուտքային 

ազդանշանի ամպլիտուդիցֈ  

Մինչմուտքային աղավաղման հիշողության մոդելը հիմնականում 

օգտագործվում է բավականին լայն սպեկտրով ազդանշանների 

դեպքում՝ մինչև 400 ՄՀց, 5 ենթակրողների միացությունով (WCDMA, 

բջջային WiMAX, 3GPP LTE, 5G NR ստանդարտների համար)ֈ Մեծ 

թողարկման շերտի դեպքում ՀՈՒ-ն ցուցադրում է հիշողության 

հատկությունֈ  Սա հատկապես ճիշտ է անլար բազային կայաններում 

օգտագործվող մեծ հզորությամբ ՀՈՒ-ների համարֈ Հիշողության 

հատկությունները պայմանավորված են ակտիվ տարրերի ջերմային 

գործակիցներով, որոնք փոփոխվում են  հաճախությունիցֈ Արդյունքում 

ելքային լարումը կախված է ոչ միայն մուտքային լարման ներկա, այլ 

նաև ելքային լարման նախորդ արժեքներիցֈ Այլ կերպ ասած՝ ՀՈՒ-ի ոչ 

գծայնությունը ունի այսպես կոչված հիշողությունֈ ՀՈՒ-ի հիշողության 

երևույթները նվազեցնելու նպատակով օգտագործվում է մուտքային 

ազդանշանի թվային աղավաղման այսպես կոչված «հիշողության» 
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մոդելը, որը հնարավորություն է տալիս ազդանշանի գծային ուժեղացում 

բավականին լայն հաճախային շերտումֈ 

Մինչմուտքային աղավաղման հիշողության մոդելի  ամենահայտնի 

ալգորիթմներից են Վոլտերրայի հաջորդականությունը և դրա 

ածանցյալներըֈ Հիմնականում օգտագործվում է Վոլտերրայի 

հաջորդականությունը, սակայն գործակիցների մեծ քանակությունը 

պրակտիկ չէֈ Գոյություն ունեն Վոլտերրայի հաջորդականության 

ածանցյալներ, որոնք ունեն համեմատաբար պարզ կառուցվածքֈ 

Դրանցից են Վիներ, Համմերսթայն, Վիներ-Համմերսթայն, զուգահեռ 

Վիներ և այլ կառուցածքներֈ Այսպես կոչված «հիշողության 

բազմանդամ» մոդելը Համմերսթայնի և Վիների մոդելի մասնավոր 

դեպքն էֈ Մինչմուտքային աղավաղման շղթայի հիշողության մոդելը 

կազմելու համար գոյություն ունի 2 մոտեցումֈ Առաջին մոտեցման 

նպատակն է որոշել նախօրոք հայտնի պարամետրերով ՀՈՒ-ի 

հակադիր պարամետրերի որոշումը և ՄՄԱՇ-ի նախագծումըֈ Եղանակը 

կոչվում է «ուղղակի սովորեցման ճարտարապետություն» (DLA): 

Այնուամենայնիվ ՀՈՒ-ի հակադիր պարամետրերի որոշումը բարդ 

խնդիր էֈ Գոյություն ունի նաև պարզեցված «անուղղակի սովորեցման 

ճարտարապետություն» տարբերակը (IDLA), որի դեպքում նախ 

որոշվում է ՄՄԱՇ-ն, այնուհետև ընտրվում է նրան 

համապատասխանող ՀՈՒ (նկ. 2) [2]ֈ 

 
Նկ. 2: «Անուղղակի սովորեցման ճարտարապետություն» 

 

Խնդրի դրվածքը: Հետազոտել մտցվող մինչմուտքային 

աղավաղումների ազդեցությունը հզորության ուժեղարարի 
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բնութագրերի վրա՝ դրանց լավացման նպատակովֈ Հետազոտման 

ընթացքում օգտագործել հիշողությամբ (memory polynomial) 

աղավաղումների մտցման եղանակներըֈ  

Հետազոտությունների արդյունքները: Նկ. 3-ում պատկերված է 

հետազոտվող համակարգի բլոկ-սխեմանֈ Ուժեղարարի մուտքը 

միացվել է NI PXIe-5840 վեկտորային ընդունիչ-հաղորդչի RFout ուղուն, 

իսկ ելքը՝ RFin-ինֈ Սնումը տրվել է NI PXI-4130 սնման լարման կողմիցֈ  

Որպես ՀՈՒ՝ օգտագործվել է Minicircuit արտադրողի ZX60-V62+ 

մակնիշի միկրոսխեման, որը աշխատում է մինչև 6 ԳՀց 

հաճախությունների տիրույթում՝ 15 դԲ առավելագույն ուժեղացման 

գործակցովֈ 
Վեկտորային հաղորդիչ-ընդունիչ սարքի կառուցվածքը 

հնարավորություն է տալիս մտցնել մինչմուտքային աղավաղումները 

ծրագրային եղանակովֈ 

 
Նկ. 3: Համակարգի բլոկ-սխեման 

 

Նկ. 4 ա)-ում բերված են առանց մինչմուտքային աղավաղումների 

օգտագործման հետազոտության արդյունքում ստացված ՀՈՒ-ի 

ուժեղացման գործակցի և ելքային ազդանշանի փուլի կախումները 

մուտքային ազդանշանի մակարդակիցֈ Ուժեղարարի ելքային 

ազդանշանի սպեկտրալ խտությունը պատկերված է նկ. 4 բ)-ումֈ 

 Նկ. 5 ա) և բ)-ում բերված են մինչմուտքային աղավաղումների 

մտցման արդյունքում հիշողության մոդելի համար ստացված 

ուժեղարարի բնութագրերը և ելքային ազդանշանի սպեկտրալ 

խտությունըֈ 
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Նկ.4: Առանց մինչմուտքային աղավաղումների ՀՈՒ-ի հետազոտման 

արդյունքները 

 

 
Նկ. 5, ա) և բ)-ում Հիշողության մոդելի դեպքում մինչմուտքային 

աղավաղումների մտցման արդյունքում ուժեղարարի ստացված 

բնութագրերը 

Ինչպես երևում է նկ. 4-ում և 5-ում բերված արդյունքներից, 

մինչմուտքային աղավաղումների ազդեցության դեպքում բարձրանում է  
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ուժեղարարի ուժեղացման գործակցի գծայնությունը մուտքային 

ազդանշանի փոփոխության ընտրված միջակայքում, և մոտավորապես 

20 դԲ-ով լավանում է խանգարող հարևան ուղիների ընտրողա-

կանությունըֈ 

Փորձը իրականացվել է սենյակային ջերմաստիճանային 

պայմաններում (+27 0C), ուժեղարարին տրվել է 5 Վ սնուցման լարումֈ 

Եզրակացություն: LabVIEW ծրագրային միջավայրում կատարվել է 

հզորության ուժեղարարի մուտքային ազդանշանի թվային աղավաղման 

եղանակի մոդելավորումը՝ վեկտորային հաղորդիչ-ընդունիչ սարքի 

միջոցով ուժեղարարի ելքային պարամետրերի չափման նպատակովֈ 

Ստացվել են առանց մինչմուտքային աղավաղումների և մինչմուտքային 

աղավաղումների հիշողության մոդելի օգտագործման դեպքում  ՀՈՒ-ի 

հետազոտության արդյունքում ստացված ուժեղացման գործակցի և 

ելքային ազդանշանի փուլի կախումները մուտքային ազդանշանի 

մակարդակից, ինչպես նաև ելքային ազդանշանի սպեկտրալ 

խտությունըֈ Արդյունքների վերլուծության հիման վրա արվել է 

եզրակացություն, որ մինչմուտքային աղավաղումների հիշողության 

մոդելի մտցման արդյունքում բարձրանում է ՀՈՒ-ի ուժեղացման 

գծայնությունը՝ մուտքային ազդանշանի հզորության մեծացումից 

կախվածֈ Փորձում օգտագործված ՀՈՒ-ի ուժեղացման գծայնությունը 

առանց մինչմուտքային աղավաղումների օգտագործման պահպանվում 

է մինչև մուտքային հզորության -13դԲմ արժեքի դեպքում, իսկ  

մինչմուտքային աղավաղումների հիշողության մոդելի օգտագործման 

դեպքում՝ -3դԲմ արժեքի դեպքումֈ Ինչպես նաև, լավանում է հարևան 

ուղիների ընտրողականությունը 20 դԲ-ով, որը կարևոր պարամետր է   

5-րդ սերնդի կապի համակարգերում, քանի որ այն նպաստում է 

ռադիոսպեկտրի էֆեկտիվ օգտագործմանըֈ  
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РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ОБЛАСТИ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В СРЕДСТВАХ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ПАМЯТИ ЦИФРОВОГО ИСКАЖЕНИЯ 

ВХОДЯЩЕГО СИГНАЛА 

Антонян С. В., Цатурян Г. А. 
 

В усилителях мощности, использующихся в средствах связи пятого 

поколения, из-за частотной широкополосности сигналов и высокого 

значения соотношения максимальной и средней мощности (PAPR) 

возникает не линейное усиление сигналов. Для расширения линейной 

области усилителя мощности используются методы довходных цифровых 

искажений сигналов. Употребление таких методов дает возможность 

повышения эффективности сети пятого поколения, которая считается 

одной из наиважнейших задач современных средств связи. Представлены 

результаты численного моделирования искажений входного сигнала 

усилителя мощности в программной среде LabVIEW, а также выходных 

параметров усилителя через векторный передатчик.  

Ключевые слова: система мобильной связи 5-го поколения (5G), 

усилитель мощности, метод ввода цифрового искажения, цифровое 

предыскажение (DPD). 
 

POWER AMPLIFIER LINEARITY ENHANCEMENT WITH DIGITAL 

PREDISTORTION MEMORY MODEL USED IN 5TH GENERATION 

COMMUNICATION SYSTEMS 

Antonyan S. V., Tsaturyan G. A. 
 

Due to the frequency broadband and the high value of the peak to 

average power ratio (PAPR) of the signals, non-linear signal amplification 

occurs in power amplifiers used in fifth-generation communication systems. 

For the linear amplification digital predistortion techniques are used. The use 

of these techniques makes it possible to increase the efficiency of the fifth 

generation network, which is considered one of the most important tasks of 

modern communications. The results of numerical simulation of distortions of 

the input signal of the power amplifier in the LabVIEW software 

environment, as well as the output parameters of the amplifier through a 

vector transmitter, are presented.  

Keywords: 5th generation (5G) mobile communications system, power 

amplifier, digital pre-predistortion (DPD). 
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ՀՏԴ  004.048                                                                                                         ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ 

 

ՏԱՔՍԻՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ 

ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Մաստոյան Կ. Ա. 

 

Հոդվածում ներկայացված են տաքսիների ծրագրային 

համակարգում պատկերների ճանաչման ենթահամակարգի 

նախագծման խնդիրներըֈ Մանրամասն ներկայացված են պատկերների 

ճանաչման միջոցով մեքենայի վիճակի գնահատման խնդիրը, 

արհեստական նեյրոնային ցանցի միջոցով խնդրի լուծման ալգորիթմը, 

ինչպես նաև անդրադարձ է կատարված նկարագրված ալգորիթմի 

հիման վրա իրականացվող ծրագրային համակարգի տեխնոլոգիական 

լուծումներինֈ 

Բանալի բառեր. պատկերների ճանաչում, R-Cnn, SVM, նեյրոնային 

ցանց, տաքսի ծառայությունֈ 

 

Տաքսի ծառայության ծրագրային համակարգերը լայնորեն 

կիրառություն են գտել տնտեսության մեջֈ  Այս համակարգերում 

հավաքագրվող թվային տվյալների հիման վրա արհեստական 

բանականության տեխնոլոգիաների միջոցով կարելի է լուծել մի շարք 

խնդիրներֈ Այդ խնդիրների շարքին են դասվում պատվերների 

կանխատեսման, պատվերի դինամիկ գնագոյացման, մեքենայի վիճակի 

գնահատման խնդիրներըֈ Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել 

պատկերների ճանաչման միջոցով տաքսիների ծառայության 

ծրագրային ենթահամակարգի մշակման խնդիրներըֈ Հետազո-

տությունները ցույց են տալիս, որ վիճակի գնահատման համար 

կիրառվում են նեյրոնային ցանցի հիման վրա գործող պատկերների 

ճանաչման տարբեր մեթոդներֈ Ուսումնասիրված գրականության մեջ 

պատկերների ճանաչումը հիմնականում իրականացվում է cnn 

նեյրոնային ցանցի տարբեր տեսակներով` R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-

CNN և այլնֈ  

Տաքսիների ծառայության համակարգում արհեստական 

բանականության տեխնոլոգիաներով մեքենաների որակական 

գնահատման և ընտրության խնդիրըֈ Խնդրի լուծման համար 

առաջարկվում է նախագծել պատկերների ճանաչման տեսության 

տարրերի և արհեստական նեյրոնային ցանցի հիման վրա աշխատող 
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ինտելեկտուալ ծրագրային ենթահամակարգֈ Նման ենթահամակարգի  

կիրառությունը կհանգեցնի մեքենաների ընտրության ժամանակի և 

աշխատանքային ռեսուրսների կրճատմանֈ 

Պատկերների ճանաչման մեթոդներ: Տաքսիների ծառայության 

համակարգում արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներով 

մեքենաների որակական գնահատման և ընտրության խնդիրըֈ Խնդրի 

լուծման համար առաջարկվում է նախագծել պատկերների ճանաչման 

տեսության տարրերի և արհեստական նեյրոնային ցանցի հիման վրա 

աշխատող ինտելեկտուալ ծրագրային ենթահամակարգֈ Նման 

ենթահամակարգի կիրառությունը կհանգեցնի մեքենաների ընտրության 

ժամանակի և աշխատանքային ռեսուրսների կրճատմանֈ  

Նման համակարգի մուտքին տրվում են գնահատվող մեքենայի 

լուսանկարները, իսկ ելքում ստացվում են գնահատականներըֈ 

Գնահատականները կարելի է ընտրել հետևյալ բազմությունում. 

մեքենան կեղտոտ է, գույնը և մոդելը համապատասխանում կամ չեն 

համապատասխանում ծրագրում նշվածին, համարը համապատաս-

խանում է ծրագրում նշվածին, մեքենան վնասված էֈ 

Նման համակարգի ելքը կարող է ձևավորվել միջանկյալ շերտի՝ 

արհեստական նեյրոնային ցանցի միջոցովֈ Համակարգի մշակման 

առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ նեյրոնային ցանցը պետք է 

ուսուցանվի տարբեր մեքենաների լուսանկարների տվյալների բազայի 

հիման վրաֈ 

Համակարգի ամբողջականան տեսքը կարելի է ներկայացնել 

նկարի տեսքով (նկ. 2)ֈ 

 

Նկար 1: Նեյորանային ցանցի մուտքը և ելքային մի քանի տարբերակներ 
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Պատկերների վերլուծության հիմնական խնդիրներից է 

հանդիսանում օբյեկտների ճանաչումըֈ Պատկերում օբյեկտների 

ճանաչման ամենահայտնի մեթոդներից է հանդիսանում նմուշային 

համապատասխանեցման մեթոդըֈ Ներկայումս այն ունի լայն 

կիրառությունֈ Վերջինս իրենից նեկայացնում է նմուշի միջոցով օբյեկտի 

համապատասխանության որոշումը պատկերում առկա օբյեկտների 

հետ, երբ դիտարկվող թիրախի մասշտաբը, դիրքը ու անկյունը անհայտ 

է պատկերում [2]: 

 
Նկար 2:  Պատկերի ճանաչման միջոցով մեքենայի վիճակի գնահատման 

համակարգի տեսքը 

Նմուշը որոշ դեպքերում հանդիսանում է ամբողջական պատկերի 

կամ օբյեկտի ենթամաս, որի համապատասխանությունը որոշելու 

նպատակով այն պետք է համեմատել ամբողջովին տարբեր օբյեկտների 

հետ: Նմուշների համապատասխանեցումը բարձր մակարդակի 

մեքենայական տեսողության (computer vision) մեթոդ է, որը հաշվարկում 

է օբյեկտի բաղադրիչների համապատասխանությունը նախապես 

սահմանված նմուշի հետ: Հիմնական նպատակը նմուշի 

համապատասխանեցման որոշումն է պատկերի հետ՝ այն դեպքում, երբ 

նմուշը հանդիսանում է ամբողջական պատկերի ենթամաս, որն ունի 

այն ֆորման, որն ուզում ենք փնտրել: 

Նկար 3-ում  չափսի կարմիր պատուհանը հանդիսանում է 

նմուշի մատրիցը, որը սկզբից տեղադրվում է  չափի պատկերի 

առաջին պիքսելի վրա այնպես, որ նմուշի առաջին պիքսելը համընկնում 

է պատկերի առաջին պիքսելի հետ, կատարվում է համեմատում 

վերադրված հատվածների միջև, ապա նմուշի մատրիցը տեղադրվում է 
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2-րդ պիքսելի, 3-րդ պիքսելի վրա և այդպես շարունակֈ Այս տեխնիկան 

կրկնվում է պատկերի բոլոր պիքսելների համար այնքան ժամանակ, 

մինչև գտնվում է այն կետը, որը ցույց է տալիս առավելագույն 

համապատասխանությունը նմուշի հետֈ    

 
Նկար 3: Նմուշի համապատասխանեցման միջոցով մեքենայի վնասված մասի 

հայտնաբերում 

  Որպեսզի հայտնաբերենք պատկերում նմուշին համապատաս-

խանող տարածքները, երկու առանցքային սեգմենտներ են 

պահանջվում` նմուշային պատկերը (T) և սկզբնական պատկերը (I) 

(պատկերը, որի ներսում փնտրում ենք համապատասխանություն 

նմուշային պատկերի հետ) [4]:   

Նմուշային համապատասխանեցման մեթոդը հաշվարկում է ոչ 

միայն պատկերների միջև նույնությունը, այլ նաև անհամապատաս-

խանությունը՝ հիմնվելով բացարձակ տարբերության շեղման 

հաշվարկի կամ միջին քառակուսային շեղման հաշվարկի վրաֈ  

Նկար 3-ում բերված է նմուշի համապատասխանությամբ 

մեքենայի վնասված մասի հայտնաբերման օրինակ: Ակնհայտ է, որ 

նմուշը փոխկապակցված է մեքենայի նկարի բացարձակապես 

հատկանշական հատվածների հետ [1]: Մեքենայի այն հատվածը, որ 

առավելագույն փոխկապակցվածություն ունի նմուշի հետ, աչքի 

հատվածն է: Մեթոդի արագագործությունը կախված է (և ուղիղ 

համեմատական է) համեմատման արդյունքում կատարվող 

ընդհանուր պիքսելային համեմատումների C քանակիցֈ C-ն 

հանդիսանում է այս մեթոդի ալգորիթմի բարդությունը (1)ֈ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (1), 

 
,     
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որտեղ -ը նմուշների ընդհանուր քանակն է, -ը՝ պատկերի 

չափերը, իսկ -ը՝ նմուշի չափերը: 

Պատկերների ճանաչման R-CNN նեյրոնային ցանց: Նախագծվող 

համակարգում առաջարկվում  է աշխատանքի հետևյալ սխեման. 

1. Օգտագործելով ընտրովի որոնում [3]՝ նկարի վրա առանձնացնում 

են այն շրջանները, որոնք ենթադրաբար պետք է պարունակեն 

օբյեկտ: 

2. Ենթադրվող օբյեկտ պարունակող հատվածը (ավելի ճիշտ՝ Bbox 

հատված)  ներառվում է 227x227 քառակուսու մեջ՝ օգտագործելով 

մտերիմ փոխակերպումը: Այս դեպքում BBox- ը փոխակերպումից 

առաջ ընդլայնվում է այնպես, որ փոխակերպումից հետո այն 

կստանա սահման՝ 16 պիքսել լայնությամբ ենթադրվող օբյեկտի 

շուրջ: 

3. Արդյունքում ստացված ուղղանկյունը տրվում է [4] հոդվածում 

նկարագրված ցանցի մուտքին: 

4. Ցանցի FC7 շերտից հանվում է 4096 չափի հատկանիշների 

վեկտորը. այս վեկտորը օգտագործվում է SVM- ում, յուրաքանչյուր 

դասի համար ուսուցանվում է՝ համաձայն բոլորը մեկի դեմ 

սխեմայի` դասակարգման համար: 

5. Նույն ֆունկցիայի վեկտորը տրվում է օբյեկտի դասին 

համապատասխանող գծային ռեգրեսորին օբյեկտի դիրքը 

վերականգնելու համար: 

Նշենք, որ 3-րդ քայլում մենք կարող ենք ընտրել փաթութային 

ցանցի մեկ այլ կառուցվածք՝ ստեղծելով հատկությունների վեկտոր, 

օրինակ՝ VGG16 [5]:  

Ուսուցանում: Ուսուցանումը բաղկացած է երեք մասից: 

1. Նախ, ցանցը ուսուցանվում է  ILSVRC 2012 նկարների բազայի 

հիման վրա: Միևնույն ժամանակ տվյալների բազայում մենք 

ճշգրիտ մակագրում չունենք օբյեկտները հայտնաբերելու համար, 

այսինքն՝ մենք ուսուցանում ենք միայն պատկերի և 

ծանոթագրության համապատասխանությունը:  

2. Նուրբ ձևավորում (Fine-tuning): Մենք փոխարինում ենք վերջին 

լիովին միացված շերտը, որպեսզի 1000 դասի փոխարեն VOC- ի 

ելքից ստանանք 20 (դրական) + 1 (բացասական): Եվ ուսուցանում 

ենք ցանցը VOC տվյալների բազայում ՝ ենթադրելով, որ դրական են 

այն հավանականային օբյեկտները, որոնց IoU-ն՝ դրական 

ճշգրտությամբ դրական, ավելի քան 0,5, իսկ մնացածը՝ 
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բացասական: Minibatch- ը ընտրվում է 128 տարրերի չափով, որը 

բաղկացած է 32 դրականից և 96 բացասականից: 

3. Ուսուցանվում է SVM դասակարգման յուրաքանչյուր դասի համար: 

Այստեղից դրականները BBox- ից վերցվում են ground truth, իսկ 

բացասականներն այն ուղղանկյուններն են, որոնց IoU-ն 

դրականով՝ ground truth <0.3  4% -ով, իսկ 0.5-ի շեմը՝ 5%-ով): 

Յուրաքանչյուր դասի համար կառուցվում է գծային ռեգրեսոր ՝ 

օբյեկտի դիրքի բարելավման համար: 

Եզրահանգումֈ Տաքսի ծառայության մեքենայի վիճակի 

գնահատումը բավականին աշխատատար և ժամանակատար 

գործընթաց է, որի միջոցով կարելի է որոշել՝ մեքենան կեղտոտ  է, թե ոչ, 

գույնը և մոդելը համապատասխանում են արդյոք ծրագրում նշվածին, 

համարը համապատասխանում է ծրագրում նշվածին, արդյոք մեքենան 

վնասված էֈ Այս գործընթացի ավտոմատացման համար կարելի է 

կիրառել պատկերների ճանաչման տարբեր մեթոդներ, որոնց հիմքում 

ընկած են արհեստական նեյրոնային ցանցերըֈ  Հոդվածում մանրամասն 

ներկայացված է  R-CNN նեյրոնային ցանցի վրա հիմնված պատկերների 

ճանաչման մեթոդը, որը լայնորեն տարածում է գտել, սակայն կախված 

խնդրից՝ կարելի է կիրառել նաև այլ նեյրոնային ցանցեր կամ R-CNN-ի 

տարատեսակներֈ 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТАКСИ 

Мастоян К. А. 

 

В статье представлены проблемы проектирования подсистемы 

распознавания образов в программном комплексе такси. Подробно 

представлены задачи оценки состояния автомобиля по распознаванию 

изображений, алгоритм решения задачи с помощью искусственной 

нейронной сети, а также технологические решения программной 

системы, реализованные на основе описанного алгоритма. 

Ключевые слова: распознавание изображений, R-Cnn, SVM, 

нейронная сеть, служба такси. 
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PROBLEMS OF DESIGNING THE IMAGE RECOGNITION SUBSYSTEM IN 

THE TAXI SOFTWARE SYSTEM 

Mastoyan K. A. 

 

The article presents the design problems of the image recognition 

subsystem in the taxi software system. The problem of assessing the state of the 

car by image recognition, the algorithm for solving the problem using an 

artificial neural network, as well as technological solutions of the software 

system implemented on the basis of the described algorithm are presented in 

detail. 

Keywords: image recognition, R-Cnn, SVM, neural network, taxi service. 
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ՀՀ ԳԻՆՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ 

ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ 

Հովհաննեսյան Ա. Ն.,  Մարկոսյան Դ. Զ. 
 

Հոդվածի նպատակն է կատարել է ՀՀ գինու արտադրության 

ծավալների դինամիկայի վերլուծություն և դրա հիման վրա 

իրականացնել կանխատեսումներ մինչև 2020 թվականն ընկած 

ժամանակահատվածը: Վերլուծության համար հիմք են հանդիսացել 

պաշտոնական վիճակագրության տվյալները, կազմվել են 

ժամանակային շարքեր, վերլուծվել են վերջիններիս հիմնական 

ցուցանիշները, ինչպես նաև բացահայտվել են ՀՀ-ում գինու և շամպայնի 

արտադրության և արտահանման ծավալների զարգացման հիմնական 

միտումները, և կատարվել են կանխատեսումներ մինչև 2020 թվականը: 

Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 

ՀՀ-ում գինեգործական ոլորտի զարգացման միտումները այնքան էլ 

մխիթարական չեն, և հարկավոր է իրականացնել արմատական 

փոփոխություններ: Մասնավորապես՝ հոդվածում առաջարկվում է 

վերանայել և հարկ եղած դեպքում փոփոխել քաղաքականությունը և 

ներդնել նոր հայեցակարգեր, ինչպես նաև ուսումնասիրել  գինու 

իրավունքի միջազգային նորմեր:  

Բանալի բառեր. գինու արտադրություն, գինու արտադրության 

շարժընթաց, ժամանակային շարք, տրենդ, աճի տեմպ, գինու 

արտահանում: 
  

Հայաստանը հնագույն պետություն է: Այն հայտնի է ոչ միայն 

որպես առաջին քրիստոնեական պետություն, այլ նաև որպես 

գինեգործության հնագույն կենտրոն: Հայաստանում գինեգործությունն 

ունի ավելի քան 6000 տարվա պատմություն, ինչը գիտականորեն 

ապացուցված փաստ է: Հայաստանի, մասնավորապես Արենի գյուղի 

մոտ գտնվող քարանձավների տարածքում անցկացրած հնագիտական 

պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են գինեգործական 

սարքավորումների հնագույն նմուշներ, ինչպես նաև խաղողի սերմերի 

մնացորդներ (սերմերի 12 տարբեր տեսակներ), որոնք մինչև օրս 

օգտագործվում են գինու արտադրությունում [11]: 20-րդ դարի երկրորդ 

կեսին անցկացված բազմաթիվ երկրաբանական հետազոտությունները 

ամրագրեցին, որ խաղողի և գինու հայրենիքը Հայկական լեռնաշխարհն 
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է, և հատկապես այն տարածքները, որտեղ ձևավորվել և զարգացել է 

հայկական պետականությունը:  

Հին ժամանակներից մեզ հասած ձեռագրերը վկայում են 

պատմական Հայաստանի տարածքում եղած խաղողագործության և 

գինեգործության բարձր մշակույթի մասին: Լավ գինին, ինչպես և մարդը, 

ունի իր հայրենիքը: Հայրենի վայրերի բույրը պահպանվում է նրա մեջ 

ընդմիշտ: 

Թեմայի արդիականությունը: Շնորհիվ աշխարհագրական 

տարաբնույթ պայմանների (ծովի մակարդակից 800-1600մ. 

բարձրություն, լեռնոտ հողագոյացություններ, արևային ճառագայթների 

առատություն)՝ հայաստանյան խաղողի գինիները առանձնանում են 

հոյակապ համային հատկություններով` նրբությամբ, ներդաշնա-

կությամբ և համային բույրի անկրկնելի բույլով, որի շնորհիվ մեր 

գինիները ունեն մեծ ներուժ՝ համաշխարհային շուկայում առաջատար 

դիրք գրավելու համար: Վերլուծությունը հնարավորություն կընձեռի 

հասկանալու գինու արտադրական ծավալների դինամիկան, 

բացահայտելու օրինաչափությունը և հասկանալու ոլորտի 

բացթողումները և ըստ դրանց կատարել համապատասխան 

առաջարկություններ:  

Նյութը և մեթոդը: Աշխատանքի նպատակն է վերլուծել գինու 

արտադրության և արտահանման ծավալների դինամիկան 

(շարժընթացը) Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-2017 թթ. ընկած 

ժամանակահատվածում այդ նպատակով հաշվարկվել են դինամիկայի 

հիմնական վերլուծական ցուցանիշերը բազիսային և շղթայական 

եղանակներով. այն արտապատկերվել է գծապատկերներով և 

կատարվել են կանխատեսումներ մինչև 2020 թվականը: Կատարվել է 

նաև ժամանակային շարքի հարթեցում՝ ՀՀ-ում գինու արտահանման 

ծավալների հիմնական միտումները բացահայտելու նպատակով: 

Արդյունքները և վերլուծությունը: Մինչև սեփականաշնորհումը   

ՀՀ-ում գինու արտադրությամբ զբաղվում էին երկու արդյունաբերական 

միավորումներ, 3 գինեգործական կոմբինատներ, 5 սովխոզ-գործարան, 

21 գինու գործարան` խաղողի սկզբնական վերամշակման 25 կետերով, 

ինչպես նաև «Շամպայն» գինիների գործարանը և Երևանի կոնյակի 

գործարանը: Ընդ որում՝ գինեգործության ճյուղի տեսակարար կշիռը 

հանրապետության սննդարդյունաբերության եկամուտների մեջ 

կազմում էր 37.4%, իսկ վերջինիս տեսակարար կշիռը ողջ 

արդյունաբերության արտադրանքի ծավալում հասնում էր 16,7%-ի:     



32 

 

 

Աղյուսակ  1 

Գինու և շամպայնի արտադրությունը ՀՀ-ում 1990-2017թթ., հազար դալ* 

Տարեթվեր 
Խաղողի 

գինի 
Շամպայն 

Աճի (նվազման) տեմպերը 

խաղողի գինու համար 

Աճի(նվազման) տեմպերը 

շամպայնի համար 

1990=100% 2000=100% 

1990 4191 253 100 - 100 - 

1991 4333 195 103,4 - 77,1 - 

1992 2576 71 61,5 - 28,1 - 

1993 2735 58 65,3 - 22,9 - 

1994 2271 87 54,2 - 34,4 - 

1995 939 101 22,4 - 40 - 

1996 480 114 11,5 - 45,1 - 

1997 322 152 7,7 - 60,1 - 

1998 143 95 3,4 - 37,6 - 

1999 489 75 11,7 - 29,7 - 

2000 362 60 8,7 100 23,7 100,0 

2001 639 58 15,3 176,5 22,9 96,7 

2002 401 62 9,6 110,8 24,5 103,3 

2003 205 67 4,9 56,6 26,5 116,7 

2004 622 57 14,8 171,8 22,5 95,0 

2005 679 52 16,2 187,6 20,6 86,7 

2006 383 54 9,1 105,8 21,3 90,0 

2007 367 58 8,8 101,4 22,9 96,7 

2008 334 47 8 92,3 18,6 78,3 

2009 437 46 10,4 120,7 18,2 76,7 

2010 587 61 14 162,2 24,1 101,7 

2011 619 62 14,8 171 24,5 103,3 

2012 581 48 13,9 160,5 21,3 80,0 

2013 668 54 15,9 184,5 21,4 90,0 

2014 618 64 14,8 170,7 25,3 106,7 

2015 593 66 14,2 163,8 26,1 110,0 

2016 682 71 16,3 188,4 28,1 118,3 

2017 894 85 21,3 247 33,6 141,7 

*Աղյուսակը կազմված և հաշվարկված է հեղինակի կողմից պաշտոնական 

վիճակագրության տվյալների հիման վրա. «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» 

1993-1994թթ., էջ 122-125, 2001թ., էջ 258, 2013թ., էջ 282-283, 2014թ., էջ 278-279, 2015թ.,  

էջ 276, 2017թ., էջ 283, 2018թ., էջ 283: 

80-ական թթ. սկզբին Հայաստանը, իր տարածքի վրա զբաղեցնելով 

ԽՍՀՄ-ի խաղողի այգիների 3%-ը, ապահովում էր ԽՍՀՄ տեսակավոր 

կոնյակի շուկայի շուրջ 15%-ը: Երկրի գինեգործությունը դժվար էր 

պատկերացնել առանց հայկական տեսակավոր գինիների, «Այգեշատ» 

պորտվեյնի, «Աշտարակ» և «Բյուրական» խերեսների, «Օշական» 

մադերայի, «Գետաշեն» կագորի, երկրում միակ «Արևշատ» մալագայի, 
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սպիտակ և վարդագույն մուսկատների, «Էջմիածին» չոր սեղանի գինու և 

գինեգործության մնացած գլուխգործոցների: Ընդհանրապես ողջ 

աշխարհում Հայաստանը փառաբանվել է ոչ միայն կոնյակով, այլ նաև 

համարվում է հոյակապ թնդացված, աղանդերային և լիկյորային 

գինիների հայրենիքը:  

Սակայն սեփականշնորհումից հետո իրավիճակը արմատապես 

փոխվեց: Խոր տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով տեղի ունեցավ 

ալկոհոլային խմիչքների բոլոր տեսակների արտադրության կտրուկ 

անկում, և այդ միտումը պահպանվեց մինչև 1998 թվականը, այնուհետև 

նկատվել են շարունակաբար աճման և նվազման  անկայուն տեմպեր 

մինչ 2017 թվականը, ինչի մասին են վկայում  աղյուսակ 1-ի տվյալները: 

Աղյուսակի տվյալներից ակներև է, որ 2017թ.-ին 1990թ.-ի 

համեմատությամբ խաղողի գինու արտադրությունը Հայաստանում 

կրճատվել է 78,67%-ով (21,33%-100%), իսկ շամպայնի 

արտադրությունը` 66,4%-ով (33,6%-100%), եթե 2017 թ.-ը համեմատենք 

2000 թ.-ի հետ, ապա համանուն ցուցանիշների գծով կունենանք 

համապատասխանաբար` խաղողի գինու գծով աճ  147%-ով (247%-

100%), իսկ շամպայնի գծով` 41,7%-ով (141,7%-100%): Առավել ակնառու 

կերպով այն արտապատկերված է ներքոհիշյալ գծապատկերներում: 

 
Գծապատկեր 1: Գինու արտադրության աճի (նվազման) տեմպերի 

շարժընթացը ՀՀ-ում 1990-2017թթ.և կանխատեսումներ, հազար դալ 
 

Ըստ ժամանակային շարքը ներկայացնող տրենդի մոդելի՝ 

գծապատկեր 1-ում ներկայացված գինու արտադրության ծավալները 

տարեկան միջին հաշվով ՀՀ-ում կրճատվել են  470.2 հազար դալով, 

սակայն բնութագրվել են արագացման տեմպերով (12.52): Համաձայն 

կառուցված մոդելի՝ գինու արտադրության ծավալները 2018թ.-ին 
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կկազմեն 1361,02 հազար դալ, 2019թ.-ին՝ 1629,5 հազար դալ, 2020թ.-ին՝ 

1923,02 հազար դալ: 

      
Գծապատկեր 2: Շամպայնի արտադրության աճի (նվազման) տեմպերի 

շարժընթացը ՀՀ-ում 1990-2017թթ.և կանխատեսումներ, հազար դալ 
 

1990-2017թթ. ՀՀ-ում շամպայնի արտադրության ծավալները 

բնութագրող ժամանակային շարքի տրենդը ներկայացնող մոդելի 

համաձայն՝ շամպայնի արտադրության ծավալները տարեկան միջին 

հաշվով կրճատվել են 15,67 հազար դալով, սակայն բնութագրվել են 

արագացման տեմպերով: Կառուցված մոդելի համաձայն՝ 2018թ.-ին 

շամպայնի արտադրության ծավալները կկազմեն 83,09 հազար դալ, 

2019թ.-ին՝ 90.96 հազար դալ, 2020թ.-ին՝99.63 հազար դալ: 

Գծապատկեր 1-ի տվյալներից ակնառու է, որ ՀՀ-ում 1990-2017 թթ. 

ընկած ողջ ժամանակահատվածում խաղողի գինու արտադրության 

ծավալները կրճատվել են տարեկան 81,973 հազար դալի չափով: 

ՀՀ վիճակագրության կոմիտեն հրապարակում է նաև տվյալներ 

գինու արտահանման վերաբերյալ: Վերջին տասը տարիներին այն 

բնութագրվել է հետևյալ տվյալներով. 
Աղյուսակ   2 

ՀՀ-ից դուրս գինու արտահանումը տոննաներով 2009-2018 թթ.[1] 
Տարեթվեր Գինու արտահանում,տ. 

2009 909,9 

2010 1639,3 

2011 1285,4 

2012 2071,4 

2013 2409,7 

2014 3680,7 

2015 2439,1 

2016 3139,8 

2017 4629,5 

2018 4833,8 
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Ներքոհիշյալ թիվ 3 գծապատկերում ներկայացված է գինու 

արտահանման ծավալների դինամիկան 2009-2018թթ., ինչպես նաև 

հարթեցված ժամանակային շարքի գծային հավասարման 

պարամետրերը [6]: Վերջիններս վկայում են, որ նշված 

ժամանակաընթացքում գինու արտահանման ծավալները տարեկան 

աճել են 440,77 տոննայով: 

 
Գծապատկեր 3: ՀՀ-ից դուրս գինու արտահանումը տոննաներով  

2009-2018 թթ.[1] 
                                                  

 Պահպանելով նշված միտումները (մնացած գործոնների 

անտեսման դեպքում)՝ կարող ենք վստահել, որ արդեն 2021թ. ՀՀ-ից 

գինու արտահանման ծավալները 2021թ.-ին կգերազանցեն 6000 

տոննայի սահմանները՝ կազմելով 6156,11 տոննա: 

Հայաստանում ներկայումս գործում են մեծ թվով 

ձեռնարկություններ, որոնցից առաջատարներն են Երևանի «Արարատ»  

կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատը, Երևանի շամպայն գինիների, Ավշարի 

գինու (Արարատի մարզ), Այգեզարդի գինու կոնյակի (Արարատի մարզ, 

գյուղ Այգեզարդ), Վեդի Ալկո (Վայոց Ձոր), Արտաշատի գինու կոնյակի, 

Իջևանի գինու կոնյակի, Պռոշյանի կոնյակի,  Ստեփանակերտի կոնյակի, 

«Մարան» գինու գործարանները, «Արցախ բրենդի կոմպանին», «Կլուբ 

պոգրեբ Նոյա», «ՄԱՊ», «Մեծ Սյունիք», «Պտղնի Գոլդ» գինեգործական 

ընկերությունները և այլն: 

Այս ընկերությունները արտադրում են ինչպես խաղողի, այնպես էլ 

մրգապտղային գինիներ:  

Եզրակացություններ: Հայաստանում գինեգործության կայուն 

զարգացման մի քանի հայեցակետերի մասին կամ եզրակացության 

փոխարեն: 
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* Աշխատանքում կատարված վերլուծությունը ցույց տվեց, որ 

ներկայումս Հայաստանում գինեգործության վիճակը այնքան էլ 

մխիթարական չէ, և հարկավոր է կատարել արմատական 

փոփոխություններ, առաջին հերթին` քաղաքականության ոլորտում: 

Տվյալ իրավիճակից դուրս գալու համար առավել օպտիմալ, եթե ոչ միակ 

ելքը պետք է լինի ՀՀ-ում խաղողագործության և գինեգործության 

զարգացման հայեցակարգի արմատական վերանայումը: Նոր 

հայեցակարգը պետք է ելնի ոչ միայն հանրապետության զարգացման 

հայեցակետից ամբողջությամբ վերցրած (տնտեսություն, գյուղատնտե-

սություն, քաղաքականություն և այլն), այլ նաև պետք է հաշվի առնվի 

համապատասխան տարածաշրջանային գործոնները և համաշխար-

հային գործընթացները (ալկոհոլի համաշխարհային շուկայի 

զարգացումը և միջազգային գինու իրավունքը, գլոբալացումը` մի 

կողմից և խաղողի ու գինու անկրկնելի դերը հայ ժողովրդի 

քրիստոնեական արժեքների համակարգում` մյուս կողմից): 

* Գինու շուկայի կարգավորման նպատակով առաջնահերթ խնդիր 

է նաև Հայաստանի ներքին օրենսդրության աստիճանական 

ներդաշնակեցումը գինու իրավունքի միջազգային նորմերի հետ. այն 

պետք է հենվի ինչպես Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցության 

ռազմավարության ընդհանուր սկզբունքների վրա, այնպես էլ հայկական 

խաղողի, գինու և կոնյակի ստեղծման և ձևավորման էկոլոգիական և 

պատմական միջավայրի առաձնահատկությունների վրա:  

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РА  

Оганнесян А. Н, Маркосян Д. З. 

 

В статье произведен статистический анализ динамики объемов 

производства вина в РА в период 1990-2017гг. и на этой основе 

произведено прогнозирование до 2020года. Для анализа за основу были 

взяты данные официальной статистики, были построены временные ряды 

и проанализированы их основные показатели, а также выявлены основные 

тенденции развития объемов производства вина и шампанского в РА, 

произведено прогнозирование до 2020 года. 

Ключевые слова: производство вина, динамика производства вина, 

временные ряды, тренд, темп роста, экспорт вина. 
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STATISTICAL STUDY AND PREDICTION OF THE DYNAMICS OF WINE 

PRODUCTION IN RA  

Hovhannesyan A. N., Markosyan D. Z. 

                                                                              

The article provides the statistical analysis of the dynamics of wine 

production in the Republic of Armenia in the period of 1990-2017 and on this 

basis prediction is done until 2020. The official statistics were taken as the basis 

for analysis, time series were built and their main indicators were analyzed, as 

well as the main trends in the development of wine and champagne 

production in the Republic of Armenia were identified and prediction was 

made until 2020. 

As a result of the analysis, we came to the conclusion that the 

winemaking sector of Armenia needs radical changes, particularly we 

recommend to review the existing production policies and implements new 

measures along with investigating international winemaking standards and 

norms.  

 Keywords: wine production, dynamics of wine production, time series, 

trend, growth rate, wine export.                                             
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ՀՏԴ  339.138                                                                                            ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԲՈՒՀԸ ՈՐՊԵՍ ԲՐԵՆԴԻՆԳԻ ՕԲՅԵԿՏ 

Միրիբյան Ա. Գ. 

  

Սույն հոդվածով դիտարկել ենք բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունը որպես բրենդինգի օբյեկտ, ինչպես նաև ներկայացրել 

«բուհի բրենդ» հասկացությունը կրթական մրցունակ ծառայությունների 

մատուցման տեսանկյունից: Մասնավորապես քննարկվել են այն 

ձևավորելու համար անհրաժեշտ քայլերը և առաջարկվել է «Հ»-երի 

մոդել, որի օգնությամբ կարելի է ձևավորել բուհի կայուն և հաջողված 

բրենդ:  

Թեմայի քննարկման կարևորությունն ու արդիականությունը 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ բուհ ընդունվող 

ուսանողների թվաքանակը տարեցտարի նվազում է, և շատ բուհեր, 

չնայած որակյալ և մատչելի կրթական ծառայություն մատուցելուն, 

չունեն բավարար հեղինակություն՝ միջազգային և տեղական շուկայում 

հանդես գալու համար:    

Հոդվածում փորձ է արվել քննարկել և ներկայացնել առաջարկներ, 

որոնք կարող են էապես բարելավել բուհի հեղինակությունը կրթական 

տիրույթումֈ 

Բանալի բառեր. բուհ, բուհի բրենդ, բուհի մրցունակություն, իմիջ, 

կորպորատիվ մշակույթ, հեղինակություն, համագործակցություններ: 

 

Ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, 

հեռավար ուսուցման արագ զարգացումը բացարձակ թափանցիկ են 

դարձրել ազգային սահմանները կրթական ծառայությունների համար: 

Ձևավորվում է միացյալ  կրթական ծառայությունների համաշխարհային 

շուկա, որտեղ ամենատարբեր երկրների համալսարաններ կրթական 

ծառայություններ են առաջարկում ուսանողներին՝ իրենց 

չսահմանափակելով ազգային սահմաններով:  

Անշուշտ, Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների մեծ մասը չունի բավարար 

հեղինակություն՝ միջազգային շուկայում հանդես գալու համար, և 

հավելենք, որ մեր երկրում սովորում են օտարերկրացի համեմատաբար 

քիչ թվով ուսանողներֈ Բնականաբար անհրաժեշտություն կա 
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եվրոպական չափանիշներին  համապատասխանեցնել դասավանդվող 

առարկայացանկը և ուսումնական ծրագիրըֈ 

Միջազգային հարթակում որպես մրցունակ բրենդ հանդես գալուց և 

բարձր հեղինակություն ձեռք բերելուց բացի՝ բուհերն ունեն նաև 

տեղական շուկայում մրցունակ լինելու խնդիրֈ ՀՀ-ում բուհերի 

դիմորդների թիվը տարեցտարի նվազում է, և յուրաքանչյուր բուհի 

առաջնային խնդիրն է դիմորդների բավարար թվաքանակի և 

միաժամանակ կրթության բարձր որակի  ապահովումըֈ  

Դիտարկելով բարձրագույն պետական և ոչ պետական 

ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակի 

փոփոխությունը վերջին չորս ուսումնական տարիների կտրվածքով 

(տե՛ս աղյուսակ 1)՝ կարող ենք նկատել, որ  2015թ.-ից մինչև 2019թ.-ը 

կտրուկ նվազել է բուհ ընդունվածների և սովորողների թիվը [9]ֈ 
 

Աղյուսակ 1 
Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

ուսանողների թվաքանակի փոփոխությունը 4 ուսումնական տարիների 

կտրվածքով 

 Ընդունվել են, մարդ 
Ուսանողների 

թվաքանակը, մարդ 
Ավարտել են , մարդ 

2015/2016 

ուսումնական տարի 
18 061 84 591 12 666 

2016/2017 

ուսումնական տարի 
17 649 81 648 19 036 

2017/2018 

ուսումնական տարի 
15 538 78 747 17 787 

2018/2019 

ուսումնական տարի 
9 512 69 622 15 540 

 

Այսպիսի պայմաններում առավել կարևոր և հրատապ է դառնում 

բրենդի զարգացումը և բուհի ճիշտ ներկայացումը թե՛ ներքին, թե՛ 

միջազգային հանրությանըֈ 

Բազմաթիվ հեղինակներ [2, 3] գտնում են, որ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններ  գործունեություն են ծավալում 

միաժամանակ երկու շուկաներում՝ կրթական ծառայությունների 

շուկա և աշխատաշուկա: Այստեղ հարց է առաջանում՝ բուհի 

վերջնական «պրոդուկտ» են համարվում շրջանավարտները, թե 

մատուցված կրթական ծառայությունները: 

Օ. Սագինովան բուհի «պրոդուկտը» բնորոշում է որպես մի քանի 

տարրերի համախումբ [5]՝ 
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1. բուն կրթական ծառայություններ, 

2. ուղեկցող ծառայություններ (օրինակ՝ այլ կառույցների հետ 

համագործակցության շրջանակներում մատուցվող ծառայութ-

յուններ), 

3. ապրանքներ, որոնք խթանում են ուսումնական գործընթացը 

(գրքեր, ժողովածուներ, սարքավորումներ և այլն): 
 

Հեղինակը գտնում է, որ շրջանավարտները չեն կարող համարվել 

բուհի վերջնական «պրոդուկտ», քանի որ նրանց մրցունակությունն 

աշխատաշուկայում մեծամասամբ կախված է ոչ թե բուհից, այլ 

ուսանողի ունակություններից և մոտիվացիայից: 

Նշենք, որ մենք հակված ենք այն կարծիքին, որ բուհն իր տեղն ունի 

երկու շուկաներում էլ: Բուհի բրենդի ձևավորումը սկսվում է նրա՝ 

կրթական ծառայությունների շուկա մուտք գործելու հետ, և բրենդի 

կատարելագործումն անընդհատ գործընթաց էֈ 

Անշուշտ, բուհի բրենդ ասելով՝ չպետք է միայն հասկանալ  

համալսարանի անունը, խորհրդանիշը կամ կարգախոսը, չնայած երեքն 

էլ հանդիսանում են  բրենդինգի կարևոր բաղադրիչներֈ Բուհի բրենդը 

մարդկանց պատկերացումներն ու ընկալումներն են տվյալ բուհի մասին, 

այսինքն՝ այն մտքերը, որոնք առաջանում են մարդկանց 

գիտակցությունում՝ բուհի անունը լսելիս կամ նրա խորհրդանիշը 

տեսնելիսֈ  

Բուհի բրենդինգը պետք է կառուցվի այն առանձնահատ-

կությունների և առավելությունների հիման վրա, որոնցով բուհը 

տարբերվում է մնացած բուհերիցֈ  

Բուհի բրենդի ձևավորման գործում մեծ դեր կարող են խաղալ 

հետևյալ առանձնահատկությունները. 

1. Բուհի պատմությունը. եթե նույնիսկ բուհը չունի հարուստ և  հին 

պատմություն, այն կարող է ունենալ ստեղծման հետաքրքիր 

պատմություն կամ պատմության հետաքրքիր դրվագներ, որոնք 

կգրավեն մարդկանց ուշադրությունը: 

2. Աշխարհագրական դիրքը. շատ կարևոր է նաև, թե որտեղ է 

գտնվում տվյալ ուսումնական հաստատությունը, և ուսանողների 

համար ինչ հետաքրքիր վայրեր կան տեղանքում, արդյոք հասանելի 

և հարմար է հանրային տրանսպորտը և այլն: 
3. Բուհին կից գործող ենթակառուցվածքներ. բուհին կից գործող 

լաբորատորիաները, թանգարանները, տարբեր ուսուցողական 
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խմբակները առավելություններ են մարդկանց գրավելու, ուսման 

որակն ապահովելու տեսանկյունից. դրանք նաև ապահովում են 

ուսանողների բազմակողմանի զարգացումը: 
4. Ուսման որակի ապահովում. վերը նշված կետերի վրա հիմնվելն 

անհնարին է, եթե ուսումնական հաստատությունը չի ապահովում 

կրթության բավարար մակարդակ և որակֈ 
 

Նկատենք, որ եթե որևէ բրենդ շուկայում հաջողության է հասել, 

ապա միշտ էլ կգտնվեն այնպիսի ընկերություններ/անհատներ, որոնք 

կփորձեն կրկնել վերջինիս հաջողակ կերպարը: Այդ իսկ պատճառով էլ 

բրենդինգը մշտապես զարգացող գործընթաց է, որի նպատակներից 

մեկը մրցակիցներին պայքարից դուրս մղելն է [4]:  

Բրենդի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը բրենդային իմիջն է, 

որն հանդես է գալիս որպես մարդկանց գիտակցության մեջ բրենդի 

իրական և թվացյալ առավելությունների ու թերությունների ընկալման 

բնորոշում, որը ձևավորվում է ժամանակի ընթացքում իրականացվող 

մշտական գովազդային արշավների իրականացմամբ և հաստատվում է 

սպառողների անմիջական ընկալմամբ: Իմիջը լինում է արտաքին և 

ներքին: Արտաքին իմիջն այն է, ինչ տեսնում են գործընկերները, 

ուսանողները և պատահական մարդիկ բրենդի հետ արտաքին 

կոնտակտի մեջ մտնելիս: 

Արտաքին իմիջի վրա ազդում են՝  

1. կրթության որակն ու գնային քաղաքականությունը, 

2. կրթական ծառայությունների մատուցման և ուսանողների հետ 

հաղորդակցման մակարդակը, 

3. դիրքավորումը՝ լոգոտիպ, կարգախոս, գույներ, արժեքներ,  բրենդի 

առաքելությունն ու նպատակները, 

4. սոցիալական պատասխանատվություն՝ մասնակցություն բարե-

գործական ակցիաներին և այլն, 

5. համագործակցություններն ու պայմանագրերը տեղական և 

միջազգային տարբեր կառույցների հետ, 

6. աշխատակիցների, ուսանողների, շրջանավարտների կամ բուհի 

հետ որևէ առնչություն ունեցած անհատների կարծիքները, 

համոզմունքներն ու արձագանքները բուհի մասին: 
 

Ներքին իմիջն այն է, ինչ տեսնում են աշխատակիցները: Ներքին 

իմիջի վրա ազդում են հետևյալ գործոնները՝ 
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1. կորպորատիվ մշակույթ–աշխատանքի պայմանները, սոցիալական 

երաշխիքները, ներքին ավանդույթները, ղեկավար-ենթակա 

փոխհարաբերությունները, 

2. ղեկավարի իմիջն ու աշխատակազմի կառավարման մեթոդները,  

3. աշխատակիցների կերպարը–նրանց կոմպետենտությունը, լոյա-

լությունը, սոցիալական պարամետրերը և ներքին փոխհարաբե-

րությունները:  
 

Շատ ղեկավարներ կարծում են, որ էականն արտաքին իմիջի 

բարելավումն է, իսկ ներքինը մատնվում է անուշադրության: Սա կարող 

է հանգեցնել նրան, որ ներքին իմիջից դժգոհ աշխատողները 

բացասաբար արտահայտվեն բուհի մասին, ինչը կանդրադառնա հենց 

բուհի համբավի վրա [4]: 

Լայն իմաստով բրենդը մատուցվող ծառայության իմիջային, 

ֆունկցիոնալ և այլ հատկանիշների ամբողջություն է, որը 

կազմակերպությանը թույլ է տալիս օգտագործել բրենդը՝ որպես ոչ 

նյութական ակտիվ՝ հետագայում շահույթ ստանալու նպատակով: 

Քննարկենք և ներկայացնենք կազմակերպության ոչ նյութական 

ակտիվների փոխազդեցության աստիճանակարգային մոդելը, որը 

բաղկացած է վեց մակարդակներից (տե՛ս գծապատկեր 1): 

Անձնակազմը հանդիսանում է յուրաքանչյուր կազմակերպության 

գլխավոր բաղադրիչ մասը: Աշխատակիցների գիտելիքները, 

հմտությունները, հարմարվողականությունը, փոփոխությունների 

կառավարման ունակությունը, ստեղծարարությունը կազմում են բուհի 

ինտելեկտուալ կապիտալը: 

  
Գծապատկեր 1: Կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվների 

փոխազդեցության աստիճանակարգային մոդել 
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Կորպորատիվ մշակույթ ասելով՝ հասկանում ենք 

կազմակերպության գլխավոր արժեքների, վարքագծի կանոնների և 

հավատալիքների ամբողջությունը [6]: Թ. Ամբլերը և Ս. Բարոուն նշում 

են, որ կորպորատիվ մշակույթները կապված են այն արժեքների հետ, 

որոնց աջակցում է կազմակերպության ռազմավարությունը կամ 

կորպորատիվ նույնականացումը: Կազմակերպության մշակույթի 

ձևավորման գործում մեծ է նաև ղեկավարի, ծագման երկրի 

դերակատարությունը, քանի որ երկրի մշակույթն իր ազդեցությունն է 

թողնում կորպորատիվ մշակույթի վրա: 

Հաջորդը՝ նորարարական ակտիվները ներառում են 

նորարարությունները՝ որպես մտավոր սեփականության օբյեկտ: Բուհի 

պարագայում դրանք լաբորատոր փորձարկումները, գիտական 

հոդվածները, գյուտերը, հետազոտություններն են և դրանց նկատմամբ 

հեղինակային իրավունքը: 

Ռազմավարական ակտիվները ձևավորվում են՝ հիմնվելով 

մրցակցային առավելությունների ստեղծմանը վերաբերող 

ռազմավարական որոշումների վրա: 

Եվ, վերջապես, բուհի հեղինակությունն անուղղակիորեն կապված 

է դրա պատմության և բրենդի հետ: Հեղինակության ձևավորման 

գործում կարևոր է կազմակերպության առաքելության, փիլիսոփա-

յության, արժեքների ձևավորումը և բուհի՝ որպես սոցիալական 

պատասխանատվություն կրող կազմակերպության հանդես գալը: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության բրենդ ստեղծելիս 

կարելի է առաջնորդվել հետևյալ քայլերով. 

1. Բրենդի ընկալման ուսումնասիրություն. կատարելով հարցումներ 

բուհի աշխատակիցների, ուսանողների և ընդհանրապես 

շահագրգիռ կողմերի շրջանում՝ առավել դյուրին է դառնում 

հասկանալ, թե ինչպիսին են մարդկանց ընկալումները տվյալ 

հաստատության վերաբերյալ, և որն է այն 

առանձնահատկությունը, որով տարբերվում է բուհըֈ 

2. Սահմանել այն եզակի հատկանիշները, որոնք առանձնացնում են 

բուհը մյուսներիցֈ  

3. Հիմնվելով այդ հատկանիշների վրա` ստեղծել բրենդ. բուհը կարող 

է ունենալ մեկ, բայց շատ ուժեղ առավելություն, որի շուրջ կարելի է 

ձևավորել բրենդֈ Արդեն իսկ գործող բուհերի դեպքում կարելի է 

իրականացնել վերաբրենդավորում և հանդես գալ նոր կերպարով: 
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4. Բրենդի բաղկացուցիչ մասն են կազմում բուհի անունը, 

խորհրդանիշը և կարգախոսըֈ Գրավիչ անունը, խորհրդանիշը և 

կարգախոսը մեծ ազդեցություն են թողնում մարդկանց 

պատկերացումների և ընկալումների վրաֈ  
 

Մեր կողմից առաջարկում ենք նոր մոդել, որը կարող է 
հանդիսանալ որպես ուղենիշ հաջողակ բրենդի ձևավորման համար: 

Մոդելն անվանել ենք «Հ»-երի մոդել (տե՛ս գծապատկեր 2): 

 
Գծապատկեր 2: «Հ»-երի մոդել 

 

Հիմնական հատկանիշներ: Հիմնական հատկանիշները ցույց են 

տալիս, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բրենդը (ֆիզիկական և 

ֆունկցիոնալ բնութագրերը): Բրենդի գլխավոր տարբերակող 

հատկանիշն ընտրության միակ առավել գրավիչ և մրցակցային 

պատճառն է ՝ ուղղված  թիրախային սպառողին: 

Համագործակցություններ: Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների միջազգային և տեղական համագործակցության 

ձևերի ընդլայնումն այսօր կարևոր նշանակություն ունի կրթական 

ծառայությունների ոլորտի զարգացման մեջ:  

Հոգեբանություն: Բրենդի ամենակարևոր հոգեբանական 

նպատակը սպառողի հետ հուզական կապի ապահովումն է, սպառողի և 

բրենդի միջև երկարատև հարաբերությունների ձևավորումը:  

Հաղորդակցություն: Կորպորատիվ հաղորդակցությունը բարդ  

գործընթաց է, որը արտահայտում է, թե ինչպես է  կազմակերպությունը 

շփվում տարբեր շահառու կողմերի հետ (ուսանողներ, աշխատակիցներ, 

գործընկերներ, հասարակության անդամներ և այլն):  

Կարելի է տարբերակում մտցնել կազմակերպության 

հաղորդակցման երեք հիմնական տիպերի միջև: Դրանք են՝ 
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կառավարումը, մարքեթինգը և կազմակերպչական կոմունիկացիան: 

Կառավարման հաղորդակցությունը համարվում է այս երեք տիպերից 

ամենակարևորը, քանի որ արտացոլում է կազմակերպության 

նպատակները: Ավելին, շնորհիվ ներքին շահագրգիռ կողմերի 

կառավարմանն ուղղված հաղորդակցության՝ ձևավորվում են ցանկալի 

համբավ և ուժեղ մրցակցային առավելություններ [8]:  

Բուհի հեղինակությունը նախ և առաջ ձևավորվում է 

կազմակերպության և հաճախորդների (ուսանողների), գործընկերների 

հետ անմիջական գործարար շփումների գործընթացում, որոնք դառնում 

են դրական կամ բացասական համբավի մասին տեղեկատվության 

կրողներ:  

Բրենդի և հեղինակության միջև գործում է փոխադարձ ուղիղ կապ: 

Երբ համալսարանը վայելում է մեծ հեղինակություն, դա նպաստում է 

ուժեղ բրենդի ձևավորմանը, իսկ երբ ստեղծում և զարգացնում է իր 

բրենդը, ավելի կայուն դիրք է գրավում շուկայում և բարձրացնում իր 

հեղինակությունըֈ 

 Ուսումնասիրությունների արդյունքում կատարել ենք հետևյալ 

եզրահանգումները. 

 Բուհի բրենդը նյութական և ոչ նյութական ակտիվների 

համակցություն է, որը ձևավորում է իմիջը, պատկերացումներ և 

ընկալումներ բուհի մասին: 

 Բուհի ուժեղ բրենդի ձևավորումը մրցունակության հիմնական 

գրավականն է: 

 Բուհի բրենդ ձևավորելիս պետք է առաջնային ուշադրություն 

դարձնել բուհի շուրջ ձևավորված բարոյահոգեբանական 

մթնոլորտին, բուհը կրթական ծառայությունների շուկայում 

տարբերակող հիմնական հատկանիշներին, համագործակցութ-

յունների շրջանակին, ինչպես նաև բուհին առնչվող շահագրգիռ 

կողմերի հետ ներքին և արտաքին հաղորդակցությանը, ինչին 

անդրադարձել ենք մեր կողմից մշակված «Հ»-երի մոդելում: 

 

ВУЗ КАК ОБЬЕКТ БРЕНДИНГА  

Мирибян А. Г. 

 

В этой статье мы рассмотрели высшее учебное заведение как объект 

брендинга, а также ввели понятие «бренд вуза» с точки зрения 

предоставления конкурентоспособных образовательных услуг. В 
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частности, обсуждались необходимые шаги для его формирования, была 

предложена модель «H», с помощью которой можно сформировать 

устойчивый и успешный бренд университета.  

Важность и актуальность обсуждения этой темы обусловлены тем 

фактом, что число студентов, поступающих в вузы из годa в год 

уменьшается, и многие вузы, несмотря на предоставление качественных и 

доступных образовательных услуг, не имеют достаточного авторитета для 

конкуренции на международных и местных рынках.  

В статье предпринята попытка обсудить и представить предложения, 

способные значительно улучшить репутацию вуза в сфере образования. 

Ключевые слова: вуз, бренд вуза, конкурентоспособность вуза, 

имидж, корпоративная культура, репутация, сотрудничество. 

 

HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS AN OBJECT OF BRANDING 

Miribyan A. G. 

 

In the article we have considered the higher education institution as an 

object of branding, as well as introduced the concept of "university brand" in 

terms of providing competitive educational services. Particularly, the necessary 

steps were discussed forming  it, and a model of "H’s" was proposed, which 

makes it possible to form a stable and successful brand of the university.  

The fact that the number of university entrants is decreasing year by 

year, makes the topic important and relevant. Despite accessible and high-

quality educational services, many universities fail to establish a successful 

reputation to compete in the international and local market. The article  

discusses and presents proposals to significantly improve the reputation of the 

university in the field of education. 

Keywords: higher education institution, the branding of higher 

education institution, competitiveness of higher education institutions, image, 

corporate culture, reputation, partnerships. 
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ՀՏԴ  336.02                                                                               ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ 

ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Թովմասյան Ա. Ե. 

 

Հոդվածում քննարկվել են ՀՀ ֆինանասական շուկաների առանձին 

հատվածների ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, որոնք 

իրականացրել ենք դրանց փոխհարաբերությունների համատեքստումֈ 

Փորձել ենք  ուսումնասիրել ՀՀ բանկային համակարգի, արժեթղթերի 

շուկայի և ապահովագրական շուկայի  փոխգործունեության ոլորտներըֈ 

Վերլուծությունը կատարվել է «EViews 11» ծրագրային փաթեթի միջոցով, 

քանի որ այն հանդիսանում է արդիական ծրագիր ֈ 

Բանալի բառեր. ֆինանսական շուկա, արժեթղթերի շուկա, 

վարկային ռեսուրսների շուկա, ապահովագրություն, կոռելացիա: 

 

Ֆինանսական շուկան տնտեսության հատուկ հատված է, որը 

ձևավորվում է մասնագիտացված ֆինանսական ինստիտուտների 

կողմից, որտեղ տարբեր մասնակիցների միջև ստեղծվում են 

հարաբերություններ, որոնց առարկան ֆինանսական ակտիվներն են, 

ֆինանսական գործիքները, ինչպես նաև դրանց հետ կապված 

ֆինանսական ծառայությունները [1]ֈ Ֆինանսական շուկայի զագացումը 

պայմանավորված  է նրա առանձին հատվածների զարգացածությամբ, 

ինչպես նաև դրանց փոխկապվածության մակարդակից: Ըստ այդմ էլ 

անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրելու ՀՀ ֆինանսական 

շուկայի հատվածների փոծգործունեությունըֈ Այսպիսով, փորձենք 

ուսումնասիրել ՀՀ բանկային համակարգի և արժեթղթերի շուկայի 

փոխգործունեության ոլորտներըֈ ՀՀ առևտրային բանկերը 

հանդիսանում են  խոշոր մասնակիցներ ինչպես պետական, այնպես էլ 

կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայումֈ Ֆոնդային բորսայում ցուցակված 

բանկերին է պատկանում կորպորատիվ պարտատոմսերի  գերակշիռ 

մասը, այսինքն՝ կարելի է ասել, որ կորպորատիվ պարտատոմսերի 

շուկայի  գործունեության ոլորտներն ընդլայնվում են հենց բանկերի 

շնորհիվֈ Այդ ամենը կարող ենք տեսնել առևտրային բանկերի 

ակտիվների մեջ արժեթղթերում կատարված նեդրումների և 

տրամադրած վարկերի ծավալների տեսակարար կշիռներումֈ 
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Ինչպես տեսնում ենք, բանկերի ակտիվների կառուցվածքում  

արժեթղթերում ներդրումների ծավալով և՛ 2018, և՛ 2019 թվականներին 

առաջին տեղում է Արմսվիսբանկը, որի ակտիվների 57,4% (2018 

թվականին) և 54,6% (2019 թվականին) կազմել է ներդրումներ 

արժեթղթերումֈ Այս ամենը կապված է այն բանի հետ, որ 

Արմսվիսբանկը համարվում է ներդրումային բանկֈ Այնուհետև Մելլաթ 

բանկն է իր բարձր տեսակարար կշիռով,որը կազմել է 2018 թվականին 

48%, իսկ 2019 թվականին՝ 43,7%: Այս ցուցանիշները խոսում են ոչ միայն 

բանկերի ներդրումային ուղղվածության մասին, այլև բանկի հիմնական 

ուղղվածության ոլորտի մասինֈ Կարող ենք ասել նաև այն փաստը, որ 

Մելլաթ բանկի բավականին ցածր ակտիվների և շուկայում պասիվ դիրք 

ունենալու պարագայում լավագույն եկամտի ստացման աղբյուր 

հանդիսանում է հենց արժեթղթերում ներդրումներ  կատարելը, ինչը և 

անում է Մելլաթ բանկըֈ 

Նշենք նաև այն, որ  ներդրումների մեծամասնությունը ուղղվում է 

պետական պարտատոմսերինֈ 

 

 
Գծապատկեր 1: Առևտրային բանկերի  ակտիվների կառուցվածքում 

արժեթղթերում ներդրումների և տրամադրած վարկերի տեսակարար կշիռը 

2018 թվականին[2] 

Գծապատկեր 3-ից պարզ է դառնում, որ պետական 

պարտատոմսերում ամենամեծ ներդրումների ծավալը պատկանում է 

Մելլաթ բանկին՝ 99,93%, այնուհետև երկրորդ տեղում է  Էյչ Էս Բի Սի 

բանկը՝ 99,03%-ովֈ Իսկ ամենցածր կշիռը ունի Արցախ բանկը 55,05%-ովֈ 

Իսկ ինչ վերաբերում է կորպորատիվ պարտատոմսերին, նշենք, որ 

կորպորատիվ պարտատոմսեր թողարկողների գերակշիռ մասը 



51 

 

պատկանում է բանկերին, այսինքն՝ կարելի է ասել, որ կորպորատիվ 

պարտատոմսերի շուկան ստեղծվում է հենց բանկերի շնորհիվ, ինչի 

հետ էլ կապած են բանկերի կողմից այդ պարտատոմսերում կատարված 

ներդրումներըֈ Պետական պարտատոմսերում կատարված 

ներդրումների գրեթե 90%-ը պատկանում է բանկերինֈ 

 
Գծապատկեր 2: Առևտրային բանկերի  ակտիվների կառուցվածքում 

արժեթղթերում նեդրումների և տրամադրած վարկերի տեսակարար կշիռը 

2019 թվականին [2] 

 
Գծապատկեր 3: Առևտրային բանկերի կողմից պետական պարտատոմսերում 

կատարված ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուր արժեթղթերում 

կատարված ներդրումներում 2018 թվականի վերջի դրությամբ [2] 
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Վերլուծությունների արդյունքում եզրահանգում ենք նրան, որ 

արժեթղթերի և հատկապես պետական պարտատոմսերի գերակշիռ 

մասը պատկանում է բանկերին, ինչի շնորհիվ աշխուժանում է 

բանկային համակարգը, ինչպես նաև արժեթղթերի շուկան մեծ 

կախվածություն է ձեռք բերում  բանկային համակարգիցֈ 

Բացի բանկային համակարգի և արժեթղթերի շուկայի միջև եղած 

կապից, գոյություն ունեն նաև այլ շուկաների միջև կապերֈ Այժմ 

փորձենք ներկայացնել ապահովագրական ընկերություների և 

արժեթղթերի շուկայի, ինչպես նաև բանկային համակարգի միջև կապըֈ 

Այն կարող ենք տեսնել Գծապատկեր  4-ումֈ 
 

 
Գծապատկեր 4: Ապահովագրական համակարգի ակտիվների կառուցվածքում      

բանկերում ավանդների և արժեթղթերում ներդրումների տեսակարար կշիռը  

2010-2019 թվականներին [2] 
 

Նայելով 2010-2019 թվականների ապահովագրական ընկերություն-

ների կատարած ներդրումներին՝ կտեսնենք, որ բոլոր տարիներին  

բանկերում ավանդ դնելը ավելի շատ է նկատվել ընկերությունների 

կողմից, քան արժեթղթերումֈ Ճիշտ է, ավանդներում ներդրումների 

ծավալը գնալով նվազել է (52%-ից նվազել է 33,8%)՝ ի տարբերություն 

արժեթղթերում կատարված ներդրումների (11%-ից աճել է՝ հասնելով 

22,6%), սակայն դեռևս իր ծավալներով ավանդներում կատարված 

ներդրումները ավել են, և եթե նույն տեմպերով շարունակվի, 

հետագայում արժեթղթերում ներդրումները կգերազանցեն ավանդներինֈ 

Նշենք այն փաստը, որ 2011 թվականին է նկատվել բանկերում ավանդ 

ներդնելու ամենաբարձր ցուցանիշը՝ ապահովագրական համակարգի 
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ակտիվներում կազմելով 46,3%, իսկ  արժեթղթերում՝ 2019 թվականի 

առաջին եռամսյակումֈ 

Ցանկացած երկրում ֆինանսական շուկայի կարևոր մասնակից են 

համարվում կենսաթոշակային ֆոնդերըֈ ՀՀ-ում պարտադիր 

կենսաթոշակային ֆոնդերը նեդրվել են 2014 թվականիցֈ ՀՀ-ում  2019 

թվականի դրությամբ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի 

կառավարման թույլտվություն ունեն 2 լիցենզավորած ներդրումային 

ֆոնդի կառավարիչներ՝ «Ամունդի Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» 

ՓԲԸ և «Ցե Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-նֈ 

Ուսումնասիրենք  այդ 2 ֆոնդերի ներդրումները բանկեր և արժեթղթերի 

շուկա 2014-2019 թվականների համարֈ Սակայն նախքան նեդրումների 

ծավալներին անդրադառնալը նախ ցույց տանք կենսաթոշակային 

ֆոնդերի զուտ ակտիվների ծավալըֈ 
 

 
Գծապատկեր 5: Կենսաթոշակային ֆոնդերի զուտ ակտիվների ծավալը  

2015-30.06.2019 թվականներին (մլրդ) [2] 
 

Ինչպես տեսնում ենք, կենսաթոշակային ֆոնդերը գնալով 

մեծացնում են զուտ ակտիվների ծավալը՝ 31,5 մլրդ.-ից դառնալով 198,4 

մլրդ.՝ աճելով գրեթե 6,2  անգամ, ինչից կարող ենք ենթադրել, որ  գնալով 

ավելանում է դրանց դերը ֆինանսական շուկաներում, որը կարող է 

նպաստել նրանց գործունեության ընդլայմանը ֆինանսական շուկայումֈ 

Այժմ անդրադառնանք  նրանց կատարած ներդրումներինֈ 
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Գծապատկեր 6: Կենսաթոշակային ֆոնդերի կատարած ներդրումները  

2014-30.06.2019 թվականներին [2] 

Գծապատկերից պարզ է դառնում, որ 2014 թվականին 

ներդրումների հիմնական մասն ուղղվում էր դեպի բանկային 

ավանդներ, իսկ արդեն 2015 թվականին բաժնային արժեթղթերի և 

պարտատոմսերի ծավալն աճել էֈ Ֆոնդերի ակտիվների մեջ պետական 

պարտատոմսերի ծավալը կազմել է 42,5%-ը կամ 13 մլրդ. դրամֈ 

Այնուհետև 2016 թվականին ներդրումների մեջ ոչ պետական 

պարտատոմսերի ներդրումների ծավալը 3 տոկոսային կետով ավելացել 

է՝ կազմելով 7%, ինչը փաստում է ոչ պետական պարտատոմսերի 

շուկայի աշխուժացման մասին, իսկ ավանդներում ներդրումները 

ավելացել են 4 տոկոսային կետով՝ ընդհանուր ակտիվների մեջ 

կազմելով 27%: Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն 2019 թվականի 2-րդ  

եռամսյակին,  ավանդներում ներդրումներն ավելացել են՝  ընդհանուր 

ակտիվների մեջ կազմելով 38%, իսկ նույն հատվածում կրճատվել են ՀՀ 

պետական պարտատոմսերում կատարաված ներդրումները՝ կազմելով 

25% կամ 49 մլրդ. դրամ [3]ֈ 

Չնայած նրան, որ կենսաթոշակային ֆոնդերի դերը մեծ է 

արժեթղթերի շուկայում, սակայն ակտիվների գերակշիռ մասը ուղղվում 

է կրկին բանկային համակարգ, մասնավորապես 2019 թվականի 

երկրորդ եռամսյակում բանկային ոլորտ է ուղղվել ակտիվների 38%, իսկ 

ՀՀ պետական պարտատոմսերում՝ 25%:  

Այս ամենից կարող ենք կատարել հետևյալ եզրակացությունը, որ, 

ճիշտ է, ժամանակի ընթացքում շուկայում հայտնվել են այլ 

ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, որոնք նույնպես իրականացնում էին 

հավաքագրում և հավաքագրված միջոցների հետագա ներդրման 

գործառույթներ, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, բանկերի գերակշռող 
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դերը չի նվազելֈ Շատ դեպքերում հենց բանկերը կարող են որոշել, 

օրինակ, արժեթղթերի շուկայի հետագա զարգացման դինամիկանֈ 

Ինչպես նաև կարող ենք ասել, որ արժեթղթերի և հատկապես պետական 

պարտատոմսերի գերակշիռ մասը պատկանում է  բանկերին, ինչի 

շնորհիվ աշխուժանում է բանկային համակարգը, ինչպես նաև  

արժեթղթերի շուկան մեծ կախվածություն է ձեռք բերում  բանկային 

համակարգիցֈ  

Բացի վերը նշված փոխազդեցություններից, նշենք նաև այն, որ 

ֆինանասական շուկայի հատվածներից յուրաքանչյուրը կարևոր դեր 

ունի տնտեսական աճի ապահովման վրա, ինչը ցույց կտանք 

կոռելացիոն փոխկապակցվածության վերլուծության միջոցովֈ 

Ուսումնասիրության նպատակն է վերլուծել ՀՀ ֆինանսական շուկայի 

հատվածների ազդեցությունը ՀՆԱ-ի վրաֈ Ուսումնասիրության համար 

օգտագործվել են բանկերի վարկերի, ապահովագրավճարների, 

պետական պարտատոմսերի, բաժնետոսմերի և կորպորատիվ 

պարտատոմսերի ծավալները և ՀՆԱ-ի ծավալները 2010-2019 

թվականներինֈ Վերլուծությունը կատարվել է «EViews 11» ծրագրային 

փաթեթի միջոցովֈ 

Աղյուսակ 1  
ՀՀ արժեթղթերի, ապահովագրական և վարկային շուկանների բաղադրիչների 

և ՀՆԱ-ի միջև  առկա կոռելացիոն կախվածությունները [4] 
 

ՀՆԱ 
Ապահո-
վագրա-

վճար 

Պետ. 
պարտ․ 
գործ․ 
ծավալ 

Կորպ. 
պարտ․ 
գործ․ 
ծավալ 

Բաժնե-
տոմսերի 

գործ․ 
ծավալ 

Վար-
կերի 
ծա-
վալ 

ՀՆԱ 1.000 0,788 0,849 0,838 0,125 0,998 

Ապահովագրա-
վճար 

0,788 1.000 0,507 0,593 0,070 0,785 

Պետական 
պարտ․ գործ․ 
ծավալ 

0,849 0,507 1.000 --- ---- 0,857 

Կորպ. 
պարտ․գործ․ 
ծավալ 

0,838 0,593 --- 1.000 --- 0,842 

Բաժն. գործ․ 
ծավալ 

0,125 0,070 --- --- 1.000 0,129 

Վարկերի 
ծավալ 

0,998 0,785 0,857 0,842 0,129 1.000 
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Աղյուսակ 1-ից կարող ենք տեսնել, որ բոլոր բաղադրիչների 

ազդեցությունը ՀՆԱ-ի վրա դրական էֈ Կոռելացիոն վերլուծության 

շրջանակում ֆինանսական շուկայի հատվածներից ՀՆԱ-ի վրա 

ամենանշանակալի ազդեցությունը ունեն առևտրային բանկերի կողմից 

տրված վարկերը, ինչը ՀՆԱ-ի հետ կազմում է 0,998: Գործակցից 

ենթադրելի է, որ վարկերի 1 միավոր փոփոխությունը կհանգեցնի ՀՆԱ-ի 

0,998 միավոր փոփոխությանֈ Նշենք, որ կոռելացիան որքան մոտ է 1-ին, 

այնքան ուժեղ է կապըֈ Արժեթղթերի շուկայից նշանակալի 

մասնակցություն ունեն պետական պարտատոմսերը, այնուհետև 

կորպորատիվ պարտատոմսերը, որոնց հետ եղած կոռելացիոն կապը 

ՀՆԱ-ի հետ կազմել է համապատասխանաբար՝ 0,849 և 0,838: Այնուհետև 

զգալի նշանակություն ունեն ապահովագրավճարները՝ 0,788: Իսկ ինչ 

վերաբերում է բաժնետոմսերի ազդեցությանը, այն զգալի ազդեցություն 

չունի ՀՆԱ-ի վրա, կազմում է ընդամենը 0,125: Բացի ՀՆԱ-ի հետ եղած 

կոռելացիոն կապից, ինչպես տեսնում ենք, ուժեղ է նաև բանկերի կողմից 

տրված վարկերի և պետական պարտատոմսերի միջև եղած  կոռելացիոն 

կապը՝ 0,85: Իսկ ամենաթույլ կապը գոյություն ունի 

ապահավոգրավճարների և բաժնետոմսերի միջև՝ 0,07: 

Եզրահանգում: Այսպիսով, կոռելացիոն վերլուծության արդյունքում 

պարզ դարձավ, որ ՀՆԱ-ի վրա ամենամեծ նշանակալի ազդեցությունն 

ունի վարկային շուկան, այնուհետև պետական և կորպորատիվ  

արժեթղթերի շուկան և վերջինը՝ ապահովագրության շուկան, իսկ ինչ 

վերաբերում է  բաժնետոմսերի շուկային, ազդեցությունը այնքան էլ մեծ 

չէ, ինչը  հետևանք է ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի թերզարգացածությանֈ 

Այս ամենից կարող ենք կատարել հետևյալ եզրակացությունը, որ, ճիշտ 

է, ժամանակի ընթացքում շուկայում հայտնվել են այլ ինստիտուցիոնալ 

ներդրողներ, որոնք նույնպես իրականացնում էին հավաքագրում և 

հավաքագրված միջոցների հետագա ներդրման գործառույթներ, 

սակայն, ինչպես տեսնում ենք, բանկերի գերակշռող դերը չի նվազելֈ 

Շատ դեպքերում հենց բանկերը կարող են որոշել, օրինակ, արժեթղթերի 

շուկայի հետագա զարգացման դինամիկանֈ Ինչպես նաև կարող ենք  

ասել, որ արժեթղթերի և հատկապես պետական պարտատոմսերի 

գերակշիռ մասը պատկանում է  բանկերին, ինչի շնորհիվ աշխուժանում 

է բանկային համակարգը, ինչպես նաև արժեթղթերի շուկան մեծ 

կախվածություն է ձեռք բերում  բանկային համակարգիցֈ  
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕГМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Товмасян А. Е. 

В статье были обсуждены исследования и анализ отдельных частей 

финансовых рынков Армении, которые мы провели в контексте их 

взаимоотношений. Таким образом мы попытались изучить сферы 

взаимодействия банковской системы Армении, рынка ценных бумаг и 

страхового рынка. 

Ключевые слова: финансовый рынок, рынок ценных бумаг, рынок 

кредитных ресурсов, страхование, корреляция. 
 

ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN FINANCIAL MARKET 

SEGMENTS 

Tovmasyan A. Е.  

This article deals with  the research and analysis of certain parts of the 

Armenian financial markets, which we analysed in the context of their 

correlation. We conducted some survey in the interaction of the Armenian 

banking system, the securities market and the insurance market. 

Keywords: financial market, securities market, credit resources market, 

insurance, correlation. 
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ՀՏԴ  339.9                                                                                                ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ 

Սարգսյան Ա. Է. 
    

Արտահանումը հանդիսանում է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական 

աճն ապահովող հիմնական գործոններից մեկը: Արտահանման 

ծավալների մեծացմանն ուղղված քաղաքականությունը արդի 

պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքա-

կանության առանցքային խնդիրներից մեկն է: Արտահանման աճը 

կստեղծի նոր հնարավորություններ, կապահովի մուտք դեպի նոր 

շուկաներ, ինչպես նաև կամրապնդի արտաքին տնտեսական կապերը:  

Բանալի բառեր. արտահանում, արտահանման ռազմավարություն, 

աջակցության ծրագրեր, մրցունակության բարձրացում: 
 

Արդի պայմաններում ապրանքների ու ծառայությունների 

արտահանման որակական և ծավալային աճը հանդիսանում է 

աշխարհի շատ երկրների սոցիալական և տնտեսական կայունության 

ապահովման հիմնական գրավականներից մեկը և այս տեսանկյունից 

գտնվում է պետության կողմից իրականացվող տնտեսական 

քաղաքականության կենտրոնում: Հայաստանի Հանրապետությունը ևս 

տնտեսական աճ ապահովելու գործընթացում կարևորում է 

արտահանման աճը՝ որպես տնտեսական առաջընթացի հիմնական 

շարժիչ ուժ:  

Թեմայի արդիականությունը կայանում է նաև նրանում, որ մեր 

Հանրապետությունը, ունենալով արտահանման մեծ ներուժ, վերջինս 

ամբողջությամբ չի օգտագործում, ինչը կարող է լինել ոչ բավարար 

գիտելիքների, հմտությունների պակասի, վարչական ընթացակարգերին 

անտեղյակության հետևանք, սակայն, եթե ներկայումս հաշվի առնենք 

տեղեկատվության տարածման բազմազան եղանակների 

առկայությունը, նաև պետության կողմից մատուցվող լրացուցիչ 

խորհրդատվությունները, վերոնշյալ խնդիրներին հնարավոր է 

հրատապ լուծում տալ: 

Իրականացված հետազոտության հիմնական նպատակն է 

ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության առևտրային 

հաշվեկշիռը և արտահանման ծավալների փոփոխության շարժընթացը 

վերջին 5 տարիների կտրվածքով, գնահատել ՀՀ մրցակցային դիրքը 

աշխարհի զարգացած և զարգացող երկրների շարքում, ինչպես նաև վեր 
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հանել ոլորտում առկա հիմնախնդիրներն ու խոչընդոտները, 

միաժամանակ դիտարկել զարգացման միտումներն ու առկա ներուժի 

առավել արդյունավետ օգտագործման եղանակները: 

2019 թվականի տվյալներով Հայաստանի Հանրապետությունում 

արտաքին առևտրաշրջանառությունը նախորդ տարվա համապա-

տասխան ժամանակաշրջանի համեմատ գրանցել է 10.4 տոկոս աճ՝ 

կազմելով 8.15 մլրդ. ԱՄՆ դոլար, արտահանումը ընթացիկ գներով 

կազմել է 2.64 մլրդ. ԱՄՆ դոլար, իսկ ներմուծումը՝ 5.51 մլրդ. ԱՄՆ 

դոլար: Առևտրի բացասական հաշվեկշիռը կազմել է 2.87 մլրդ. ԱՄՆ 

դոլար, ինչը 32 մլն. ԱՄՆ դոլարով ավելի է եղել 2018 թվականի 

համեմատ: 2019 թվականի ընթացքում նախորդ տարվա նույն 

ժամանակահատվածի համեմատ արտահանման ծավալներն աճել են 9.4 

տոկոսով (3):  

Դիտարկվող ժամանակահատվածում արտահանման կառուցված-

քում ամենամեծ տեսակարար կշիռը բաժին է ընկել դեպի Ռուսաստանի 

Դաշնություն արտահանման ծավալներին՝ 27.8 տոկոս, որը նախորդ 

տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 0.2 տոկոսային 

կետով, իսկ 2017 թվականի համեմատ՝ 2.8 տոկոսով: Միաժամանակ 2019 

թվականի ընթացքում ՀՀ և ՌԴ արտաքին ու փոխադարձ 

առևտրաշրջանառությունը դրամային արտահայտությամբ կազմել է 2.2 

մլրդ. ԱՄՆ դոլար: 

ՀՀ-ում արտաքին առևտուրը վերջին 5 տարիների կտրվածքով 

արտահանման բնագավառում դրսևորել է բացառապես աճի միտում, 

ներմուծումը ևս՝ 

 
Գծապատկեր 1: ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության շարժընթացը  

2015-2019 թվականների կտրվածքով (1) 
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Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերում, վերջին 5 տարիների 

կտրվածքով ներմուծման ծավալը գրեթե կրկնակի գերազանցել է 

արտահանումըֈ Կարևորենք հատկապես այն փաստը, որ 2018 թվականի 

հեղափոխությունը իր ազդեցությունն է ունեցել նաև արտաքին 

առևտրաշրջանառության ոլորտում, չնայած որ փոփոխությունը չի 

արտացոլվել 2019 թվականի վերջին, սակայն 2020 թվականի մարտի 

դրությամբ հրապարակված տվյալների համաձայն՝ նախորդ տարիների 

նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշների համեմատ աճը ակնհայտ էֈ 

Ներկայիս կառավարությունը մի շարք ծրագրեր է գործարկել՝ խթանելու 

արտահանմանն ուղղված տնտեսության ձևավորումը, այդպիսի քայլերի 

թվին է պատկանում նաև հարկային և վարկային 

քաղաքականություններում մշակված փոփոխությունները ու 

տրամադրվող արտոնությունները, սուբսիդիաներըֈ 

Արտահանման ծավալների փոփոխության վերաբերյալ  առավել 

ամբողջական պատկերացում կազմելու տեսանկյունից կարևորվում է 

վերջինիս ծավալային փոփոխությունների դիտարկումը տնտեսական 

ակտիվության ցուցանիշի /ՏԱՑ/ համակազմումֈ Նկատենք նաև, որ  

ՏԱՑ-ը հանդիսանում է այն ցուցանիշը, որն իրենից ներկայացնում է 

երկրի տնտեսությունում արտադրանքի թողարկման իրական ծավալի 

փոփոխության ագրեգացված ցուցանիշըֈ Դիտարկվող ժամանակա-

հատվածում արտահանման ծավալների և ՏԱՑ-ի փոփոխությունների 

հարաբերակցությունը ունեցել է հետևյալ տեսքը՝ 

 
Գծապատկեր 2: ՀՀ արտահանման ծավալների և ՏԱՑ-ի հարաբերակցությունը 

2015-2019 թթ. (3) 
 



61 

 

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերում, արտահանման ծավալները, 

ինչպես նաև ՏԱՑ-ը, 2015-2019թթ. ընթացքում դրսևորել են բացառապես 

աճի միտումֈ Զուգահեռաբար, եթե դիտարկենք, կտեսնենք նաև, որ 

յուրաքանչյուր հաջորդ տարին նախորդի նկատմամբ գրանցել է առավել 

բարձր ցուցանիշֈ Ցուցանիշների հարաբերակցությունների միջև առկա 

են որոշակի տոկոսային տարբերություններ, ինչը վկայում է այն մասին, 

որ արտահանման ծավալներում դրսևորվող աճը միայն ի հաշիվ 

տնտեսության իրական հատվածում թողարկված արտադրանքի 

ծավալների տեղի չի ունեցել, այլ հետևանք է նաև առկա ներուժի առավել 

արդյունավետ և նպատակային օգտագործմանֈ 

 2019 թվականի ընթացքում մեր Հանրապետությունը նոր 

տնտեսական կապեր է հաստատել, վերջինս էլ հանդիսացել է 

արտահանման ծավալների աճը խթանող հիմնական գործոններից մեկը: 

Մասնավորապես, 2019 թվականի ընթացքում ՀՀ արտահանման 

կառուցվածքը ըստ երկրների ունեցել է հետևյալ պատկերը՝ 
 

 
Գծապատկեր 3: ՀՀ արտահանման կառուցվածքը 2019 թվականի հունվար-

դեկտեմբեր ամիսներին՝ ըստ երկրների (%) (3) 
 

Արտահանման ծավալների ամենամեծ աճը դիտվել է Կանադայի 

պարագայում, որի դեպքում ծավալներն աճել են 84.2 տոկոսային 

միավորով՝ կազմելով 61.2 մլն. ԱՄՆ դոլար: Այս ցուցանիշով 2-րդ տեղն է 

գրավում Չինաստանը, որի դեպքում արտահանման ծավալները 2019 

թվականին աճել են շուրջ 80.7 տոկոսով, ինչը դրամային 
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արտահայտությամբ կազմել է 193.7 մլն. ԱՄՆ դոլար: Ե՛վ Կանադայի, և՛ 

Չինաստանի պարագայում արտահանման ծավալների աճը 

պայմանավորված է եղել պղնձի հանքաքարի խտանյութի մեծածավալ 

արտահանմամբ: Արտահանման ծավալների անկման տեսանկյունից 

ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվել են Ռումինիայում, 

Ֆինլանդիայում, Գերմանիայում. 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր 

ամիսների համեմատությամբ համապատասխանաբար նվազել են 99.7, 

76.5 և 48.2 տոկոսով: Այս անկումային ցուցանիշները պայմանավորված 

են եղել «ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր» ու 

«թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և 

դրանցից պատրաստված իրեր» ապրանքային խմբերի արտահանման 

ծավալների կրճատմամբ: 

2019 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին արտահանման 

ծավալները 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 

ամենախոշոր փոփոխությունները գրանցել են հետևյալ ապրանքային 

բաժիններում. 

Աղյուսակ 1 

ՀՀ արտահանման ծավալների խոշոր փոփոխությունները 2019 թ. 

հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին 2018 թ.-ի նույն ժամանակահատվածի 

համեմատ ըստ ապրանքային բաժինների (3) (2) 

Դրական փոփոխություններ, % 
Բացասական 

փոփոխություններ, % 

Սարքեր և ապարատներ 81.9  
Արդյունաբերական 

ապրանքներ 
55.4  

Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 

քարեր, դրանցից պատրաստված 

արտադրանք 
34.7  

Կոշկեղեն, 

գլխարկներ, 

հովանոցներ 
44.6  

Վերգետնյա, օդային և ջրային 

տրանսպորտի միջոցներ 
19.5  

Փայտ և փայտյա 

իրեր 
41.9  

Պատրաստի սննդի արտադրանք 15.6  

Կաշի, մորթի և 

դրանցից 

պատրաստված 

իրեր 

36.8  

Հանքահումքային արտադրանք 15.2  
Իրեր քարից, 

գիպսից, ցեմենտից 
34.2  

 

Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ում, 2019 թվականին 2018 

թվականի համեմատ գրեթե կրկնակի չափով, հատկապես աճել են 

սարքերի ու ապարատների արտահանման ծավալները դրամային 
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արտահայտությամբ կազմել է շուրջ 96.05 մլն. ԱՄՆ դոլար, վերջինս 

արտահանման ընդհանուր կառուցվածքում եղել է 3.6 տոկոս՝ նախորդ 

2.1 տոկոսի փոխարեն, ինչը բավականին դրական միտում է: Նկատենք 

նաև, որ զգալի  չափով աճ է գրանցվել հանքահումքային արտադրանքի 

բաժնում. այս ցուցանիշը արժանի է հատուկ ուշադրության, քանի որ 

նախկինում արտահանվում էր մեծամասամբ հումքը, իսկ 2019 թվականի 

դրությամբ արտահանման ծավալներում ավելի մեծ տեսակարար կշիռը 

բաժին է ընկնում հենց արտադրանքին, ինչը վկայում է 

հանրապետության տարածքում գործարար միջավայրի և 

արտադրական ոլորտների զարգացման մասին: Բացասական 

փոփոխությունների տեսանկյունից ամենամեծ անկումը գրանցվել է 

արդյունաբերական ապրանքների բաժնում՝ 55.4 տոկոս, մտահոգիչ է 

նաև կոշկեղեն, գլխարկներ, հովանոցներ և հագուստի արտադրության 

ոլորտը ներկայացնող արտահանման կատարողականը, նախ՝ քանի որ 

գաղտնիք չէ, որ մեր հանրապետությունը բավականին երկար 

ժամանակահատվածի կտրվածքով առաջատար դիրք է զբաղեցրել 

որակյալ կոշկեղենի արտահանման ծավալներով, և երկրորդ՝ այս 

ոլորտներում արտահանման ծավալների նվազեցումը եղել է 

արտադրական գործընթացների կրճատման հետևանք, իսկ 

արտադրական ոլորտներում աճի խթանումը կարևոր նշանակություն 

ունի առաջին հերթին զբաղվածության ապահովման տեսանկյունից:  

2020 թվականի հունվարին Հայաստանի և այլ երկրների միջև 

արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը կազմել է 479 մլն. ԱՄՆ 

դոլար: 2019 թվականի համանման ցուցանիշի համեմատ արձանագրվել 

է աճ 8.2 տոկոսով: 2020 թվականի հունվարին Հայաստանն արտահանել 

է 173.8 մլն. ԱՄՆ դոլարի արտադրանք և այլ երկրներից ներմուծել 305.2 

մլն. ԱՄՆ դոլարի արտադրանք (3): 2019 թվականի հունվար ամսվա 

համեմատ արտահանման ծավալը աճել է շուրջ 29.5 մլն. ԱՄՆ դոլարով: 

Արտահանման աճի վրա էական ազդեցություն են ունեցել հիմնականում 

կոնյակի, անմշակ ոսկու, շոկոլադի, մրգային գինիների արտահանման 

ավելացումը: 

Արտահանումը, լինելով տնտեսական աճն ապահովող հիմնական 

շարժիչ ուժը, մշտապես գտնվել է Հայաստանի Հանրապետության 

Կառավարության ուշադրության կենտրոնում: 2019 թվականի 

ընթացքում արդյունաբերության ոլորտին տրամադրվել է աջակցություն, 

մասնավորապես կիրառվել է մաքսատուրքից և ավելացված արժեքի 

հարկից արտոնությունների տրամադրման գործիքը: 1 տարվա 
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կտրվածքով այդպիսի արտոնություններ տրվել են 57 ծրագրերի, 

դրամային արտահայտությամբ 14.8 մլրդ. դրամ ընդհանուր արժեքով 

մաքսատուրքից ազատման արտոնություն է տրամադրվել: Պետությունն 

աջակցել է նաև մասնակցելու 5 միջազգային ցուցահանդեսների՝ սննդի 

վերամշակման, կոշիկի արտադրության, ոսկեգործության բնագավա-

ռում (5): Աջակցության այս ծրագրերը ունեցել են խթանիչ ազդեցություն, 

քանի որ վերջիններիս շնորհիվ մեծացել է հայկական արտադրանքի 

ճանաչելիությունը, ինչը հետագայում կարող է նպաստել նոր 

տնտեսական կապերի հաստատմանը:  

2019 թվականին Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող 

«Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի/Trade Promotion and 

Quality Infrastructure ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարությունը «Ներդրումների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամի 

հետ համագործակցությամբ մեկնարկել է «Արտահանողի զարգացման 

դրամաշնորհներ/Exporter Developments Grants» (ԱԶԴ/EDG) 

ենթածրագիրը (7)ֈ Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվելիք 

դրամաշնորհների ընդհանուր ֆոնդը կազմում է 1.8 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ 

ոլորտների՝ սահմանվում է նաև դրամաշնորհի առավելագույն և 

նվազագույն շեմերը: Դրամաշնորհը տրամադրում է ծրագրի ընդհանուր 

իրավասու ծախսերի մինչև 70 տոկոսը: Ծրագրի շահառուների ցանկում 

ընդգրկվելու դեպքում կազմակերպությունները հնարավորություն 

կստանան վերազինելու արտադրական սարքավորումները, կրճատելու 

հումքի մատակարարման ծախսերը և վերջնարդյունքում կունենան 

միջազգային ստանդարտներին համապատասխան առավել բարձր 

մրցունակությամբ արտադրանք, իսկ ծախսերի կրճատման շնորհիվ 

կատարած խնայողությունների հաշվին կընդլայնեն արտադրության 

ծավալները, հետևաբար նաև արտահնման ծավալները:  

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գործունեության 

ծրագրում ևս անդրադարձ է կատարվում արտահանման ոլորտի 

խթանման անհրաժեշտությանը, մասնավորապես նշվում է, որ 

հարկավոր է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանը ունենա 

արտահանման միտված տնտեսություն: Որպես հիմնաքար դիտարկվում 

է բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների արդյունաբերությունը, իսկ 

հեռանկարային ուղղությունների շարքում մեծ կարևորություն է տրվում 

արևային էներգիայի կուտակիչ պանելների արտադրությանը (1): 

Ուշադրություն է դարձվում նաև նորամուծությունների ու 

առաջարկությունների սեգմենտի գործունեությանը, այսինքն՝ 
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հնարավորություն է տրվում զարգացնելու փորձարարական ճյուղերը, 

օրինակ՝ բիոտեխնոլոգիաները, դեղագործությունը և այլն: 

Արտահանման խթանման տեսանկյունից մեծ ներդրում կարող են 

ունենալ նաև բուհական համակարգի բարեփոխումները՝ 

մասնավորապես այն, որ բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո 

ուսանողները հնարավորություն ստանան ցուցադրելու իրենց 

գործնական հմտությունները, իսկ հետագայում նաև նպաստեն 

գիտական ոլորտի ծառայությունների արտահանմանը՝ ներքին 

պահանջարկը բավարարելուց հետո: Նկատենք, որ կրթական 

համակարգի արդյունավետ գործունեության դեպքում արտահանման 

ծավալները կտրուկ կաճեն, իսկ այն ապրանքատեսակները, որոնք 

ներմուծվում են օտարերկրյա պետությունների կողմից, 

հավանականությունը կմեծանա, որ կփոխարինվեն տեղական 

արտադրանքներով՝ օգտագործելով մասնագիտական որակյալ ներուժը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում արտահանումը խթանելու 

նպատակով առաջարկվում է կիրառել շուկայագիտության ոլորտի 

ժամանակակից մեթոդներն ու նորամուծությունները: Վերջինս 

հնարավոր է իրականացնել տարբեր վերապատրաստումների, 

գիտական հետազոտությունների իրականացման արդյունքում, ինչպես 

նաև կարելի է կազմակերպել աշխարհի տարբեր երկրներից հրավիրված 

մարքեթինգի ոլորտի առաջատար մասնագետների շրջանում 

միջազգային կոնֆերանս, որի արդյունքում մասնագետները կկիսվեն 

իրենց փորձով, կստեղծվեն համագործակցային նոր կապեր և կմշակվի 

շուկայագիտության զարգացման նոր ռազմավարություն: Վերջինիս մեջ 

անհարժեշտ է ընդգրկել նաև տեղեկատվության տարածման նոր և 

առավել արդյունավետ մեթոդների մշակումըֈ 

Արտահանման ոլորտի խթանման տեսնակյունից որպես 

հեռանկարային ուղղություն կարելի է դիտարկել բուն ապրանքների ու 

ծառայությունների արտահանումը՝ ապրանքների արտահանման 

դեպքում նվազագույնի հասցնելով ռեսուրսների, իսկ ծառայությունների 

դեպքում՝ մասնագիտական և մարդկային կապիտալի արտահանումը:  

Նշենք նաև, որ հայկական արտադրանքները նվազ չափով են 

ներկայացված միջազգային հարթակներում, մասնավորապես առցանց 

հարթակներում՝ չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին տարիներին 

Հայաստանում ակտիվ գործունեություն է ծավալում «Հայաստանի 

արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ը, որը 

ռեզիդենտ արտահանող ընկերություններին ապահովագրում է 
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մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումների չկատարումից: 

Հետևաբար, կարող ենք նշել, որ ստեղծված են համապատասխան 

նպաստավոր պայմանները, իսկ ոլորտում առկա մի շարք 

խոչընդոտների հաղթահարման գործընթացը առավել արագ և 

արդյունավետ տեղի կունենա, եթե արտահանմանն ուղղված 

քաղաքականության իրականացումը զուգակցվի այլ ոլորտների հետ, 

օրինակ՝ գործարար միջավայրի ակտիվացում, բանկային ոլորտի 

զարգացում և այլնֈ 

Ներկայումս արտահանման ծավալների աճի ապահովման 

տեսանկյունից իրենցից մեծ ներուժ են ներկայացնում համայնքներըֈ 

Համայնքներում, քանի որ մեծ է արտաքին միգրացիայի գործակիցը, 

նրանք, ովքեր դիմում են արտագնա աշխատանքի, հիմնականում 

համայնքներին են վերադարձնում իրենց՝ սեփականության իրավունքով 

պատկանող հողատարածքները, որպեսզի բացակայության ընթացքում 

չկատարեն հողի հարկի լրացուցիչ վճարումներֈ Համայնքների 

մակարդակով ՏԻՄ-երը կարող են համագործակցել բնակիչների հետ, 

անմշակ հողատարածքները վարձակալական հիմունքներով հանձնեն 

բնակիչներինֈ Այս միջոցառման իրականացման արդյունքում 

միաժամանակ կլուծվեն մի քանի խնդիրներ՝ կապահովվի բնակիչների 

զբաղվածությունը, կստեղծվի նոր արդյունք, կբարձրանա համայնքի 

բնակիչների կենսամակարդակը, ինչպես նաև կխթանվի արտահանումը, 

վատագույն դեպքում հնարավորություն կստեղծվի կրճատելու 

ներմուծման մակարդակըֈ 

Այսպիսով, արտահանումը հանդիսանում է ցանկացած երկրի 

տնտեսական աճի ապահովման հիմնական գրավականներից մեկը: 2019 

թվականի տվյալներով ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառությունը աճել է 

10.4 տոկոսով, իսկ արտահանումը նախորդ տարվա նույն 

ժամանակահատվածի համեմատ գրանցել է 9.4 տոկոս աճ, 

միաժամանակ խորացել է նաև արտաքին առևտրի բացասական 

հաշվեկշիռը, ինչը բացատրվում է արտահանմանը զուգահեռ 

ներմուծման ծավալների աճով:  

Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է արտահանման մեծ 

ներուժ, որը ամբողջ հզորությամբ չի օգտագործվում, անհրաժեշտ է 

ձեռնարկել համապատասխան, հստակ, նպատակային և իրատեսական 

միջոցառումներ ոլորտում առկա պասիվությունը վերացնելու 

ուղղությամբ:  
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Արտահանման խթանումը պետության կողմից իրականացվող 

տնտեսական քաղաքականության անբաժանելի մասն է կազմում, և 

կառավարությունը մշտապես հանդես է գալիս ոլորտի գործունեությունն 

ու ծավալները մեծացնելու աջակցության ծրագրերով: 

 

ЭКСПОРТ КАК ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Саргсян А. Э. 

 

Экспорт является одним из факторов, влияющих на экономический 

рост каждой страны. Увеличение объемов экспорта на сегодняшний день 

является одним из основных вопросов экономической политики 

Республики Армения. Объем экспорта создаст новые возможности, 

обеспечит доступ к новым рынкам, а также укрепит 

внешнеэкономичкеские связи.  

Ключевые слова: экспорт, стратегия экспорта, программы 

поддержки, повышение конкурентоспособности. 

 

EXPORTATION AS THE MAIN STIMULUS OF THE ECONOMIC  

GROWTH 

Sargsyan A. E. 

 

Export is one of the main factors of economic growth in any country. In 

modern conditions, a policy aimed at increasing export volumes is one of the 

key issues of the economic policy of the Republic of Armenia. Export growth 

will create new opportunities, provide access to new markets and strengthen 

foreign economic relations.  

Keywords: export, export strategy, support programs, increasing 

competitiveness.  

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գործունեության 

ծրագիր 2019՝ ընդունված 2019 թվականի փետրվարի 19-ին: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային ծառայության 

պաշտոնական կայքէջ: 

3. Հայաստանի Հանրապետության Վիճակագրական կոմիտեի 

պաշտոնական կայքէջ/տարեգրքեր/: 



68 

 

4. Հայաստանի Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 

ազգային կենտրոի պաշտոնական կայքէջ: 

5. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության 

պաշտոնական կայքէջ: 
 

 
Տեղեկություններ հեղինակի և գիտական ղեկավարի մասին 

Սարգսյան Ա. Է.- բակալավրիատ 4-րդ կուրս 
ԳՊՀ (Գավառ), Տնտեսագիտական ֆակուլտետ, Ֆինանսներ  

Էլ. փոստ՝ allasargsyan@bk.ru 

Գիտական ղեկավար՝ Ամիրխանյան Ս., տ. գ. թ., դոցենտ, ԳՊՀ (Գավառ) 
 

Տրվել է խմբագրություն՝ 16.07.2020 
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ՀՏԴ  339.138                                                                                            ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

Աբրահամյան Ա. Գ.  

 

Հոդվածում քննարկվել է սոցիալական մեդիա մարքեթինգի 

կարևորությունը, կիրառման նպատակները, կատարվել է վերլու-

ծություն՝ կազմակերպությունների գործունեության վրա սոցիալական 

մեդիա մարքեթինգի ազդեցությունը գնահատելու համար:  Համաճարա-

կային պայմաններում կազմակերպությունների գործունեության վրա 

ՍՄՄ-ի ազդեցութունը ավելի է մեծացել: Հետազոտության ընթացքում 

հանգել ենք այն եզրակացության, որ ժամանակակից պայմաններում 

անհրաժեշտ է մշակել ՍՄՄ ռազմավարական ծրագիր: Կազմակեր-

պությունների կողմից ՍՄՄ նպատակային ռազմավարության մշակումը 

նպաստում է ՍՄՄ-ի կիրառման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Այս համատեքստում կարևոր է նաև կազմակերպությունում ՍՄՄ-ի 

մասնագետի առկայությունը: 

Բանալի բառեր. սոցիալական մեդիա մարքեթինգ, ՍՄՄ 

ռազմավարություն, թվային մարքեթինգ, մարքեթինգային բյուջե: 
 

Սոցիալական մեդիա մարքեթինգը (այսուհետ՝ ՍՄՄ)  բիզնեսի 

ներկայացումն է  սոցիալական մեդիաների միջոցով և սոցիալական 

մեդիաների  կիրառումը՝  որպես  պոտենցիալ հաճախորդների հետ 

հաղորդակցության միջոց: ՍՄՄ-ը  համարվում է թվային մարքեթինգի 

տեսակներից, այն  բիզնեսի կամ կայքերի առաջմղման գործիք է[5]:               

Այսօր, երբ աշխարհում ամեն երկրորդ անհատն օգտվում է ինչ-որ 

տեսակի սոցիալական մեդիայից և սոցիալական մեդիայում ծախսում է 

միջինում 2 ժամ 24 րոպե[10], ՍՄՄ կարևորությունը գործարար 

միջավայրում չի կարող անտեսվել (սոցիալական ցանցերից օգտվում է 

աշխարհի բնակչության մոտ 43,5%-ը[9]): 

ՀՀ-ում գործարար ոլորտում մեծամասամբ սոցիալական մեդիա 

ասելով պատկերացնում են «Ֆեյսբուք» և «Ինստագրամ» սոցիալական 

հարթակներում իրականացվող վաճառքի խթանման քայլեըֈ Սակայն 

սոցիակալան մեդիան իրականում ներառում է տարբեր  կայքեր և 

հավելվածներ, որոնք մարդկանց թույլ են տալիս իրական ժամանակում 

արդյունավետ և արագ տարածել տարբեր հրապարակումներ, 

իրականացնել տեղեկատվության փոխանակում և համագործակցել: 
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Սոցիալական մեդիան իր մեջ ներառում է առցանց խանութները, հարց 

ու պատասխանի, առցանց խաղային հարթակները, բլոգները և 

միկրոբլոգները,  այնպիսի հարթակները, որոնք թույլ են տալիս կիսվել 

լուսանկարներով և տեսանյութերով (օր՝ Յութուբ), և այլն[8]: 

Թագավարակով պայմանավորված՝ ՍՄՄ-ի կիրառությունը 

կազմակերպություններում մեծանում է շատ ավելի արագ տեմպերովֈ   

Համաձայն CMO Survey-ի 2020 թ.-ի հուլիս ամսին կատարած  

հետազոտության՝ թագավարակը արագացրել է թվային մարքեթինգի 

ներդրման գործընթացը կազմակերպությունների շրջանում: 

Կազմակերպությունների 85%-ը ընդլայնել է հաճախորդներին 

առաջարկվող թվային ծառայությունները[12]:  

ՍՄՄ-ի կիրառման հիմնական նպատակներն են՝ 

կազմակերպության առաջմղումը, հաճախորդների վստահության 

(լոյալության) նվաճումը բրենդի նկատմամբ, հաճախորդների հետ 

շփման հեշտացումը, ապրանքանիշի ճանաչելիության բարձրացումը, 

հաճախորդների շահերի ուսումնասիրությունը, մեծ թվով պոտենցիալ 

հաճախորդների ներգրավումը և թիրախավորումը, ինչպես նաև 

վաճառքների խթանումը: 

ՍՄՄ-ի ազդեցությունը կազմակերպությունների գործունեության 

վրա պարզելու նպատակով 2020 թվականի հուլիսին ՀՀ-ի 25 առևտրային 

կազմակերպությունների շրջանում իրականացվել է հետազոտություն:   

Նախ նշենք, որ աշխարհում ՍՄՄ-ը հիմնականում իրականացվում 

է կազմակերպության կայք տրաֆիկ բերելու համար, սակայն հարցված 

կազմակերպություններում պատկերը այլ է. բոլոր կազմակեր-

պություններն ունեն սոցիալական մեդիաներում իրենց ներկայացնող 

էջեր, միևնույն ժամանակ մոտ 55%-ը չունի վեբ-կայք (տե՛ս   

գծապատկեր 1), այսինքն՝ սոցիալական մեդիան կատարում է նաև      

վեբ-կայքի դեր:   

 

Գծապատկեր 1: Ինտերնետային կայքի առկայություն 
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Կազմակերպությունները ՍՄՄ-ը իրականացնում են մեծամասամբ 

վաճառքի ծավալները ավելացնելու (37%), ապրանքը/ծառայությունը 

գովազդելու (29%), պոտենցիալ սպառողներին թիրախավորելու (25%) և 

միջոցառումներ տեղադրելու նպատակով  (9%):   

Հայաստանում ՍՄՄ-ը իրականացվում է  հիմնականում Ֆեյսբուքի 

և Ինստագրամի միջոցով (տե՛ս գծապատկեր 2 ): 
 

 

Գծապատկեր 2: Սոցիալական հարթակ/հարթակները, որոնց միջոցով 

իրականացնում են ՍՄՄ  
 

Այդ փաստը վկայում է նաև SimilarWeb վերլուծական համակարգի 

հրապարակած տվյալները[13], ըստ որի՝ ՀՀ-ում Ֆեյսբուքը և   

Ինստագրամը առավել շատ այցելվող սոցիալական մեդիաներից են: 

Սակայն աշխարհում բավականին տարածված   սոցիալական մեդիաներ 

են նաև  Տիկտոկը, Փինթերեսթը և Թվիթերը, որոնք  նույնպես ներառված 

են SimilarWeb վերլուծական համակարգի հրապարակած  առաջին  50 

վեբ-կայքերի մեջ: 

CMO Survey-ի 2020թ.-ի փետրվար ամսվա հետազոտությունում[11] 

նշվում է, որ պայմանավորված կազմակերպություններում ՍՄՄ-ի 

կիրառության մեծացմամբ՝ դրա իրականացման ծախսերը  տարեցտարի 

ավելանում են, և ներկայումս կազմում  են կազմակերպություններում  

մարքեթինգի համար հատկացվող բյուջեի 13%-ը, իսկ առաջիկա 5 

տարիներին ակնկալվում էր, որ այն կկազմի 21.5% (տե՛ս       

գծապատկեր 3), սակայն պայմանավորված թագավարակով՝ 

արձանագրվել է ծախսերի աննախադեպ աճ. ծախսերը կազմել են 

մարքեթինգային բյուջեի 23.2%-ը: 
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Գծապատկեր 3: ՍՄՄ-ի իրականացման ծախսերի տեսակարար կշիռը 

մարքեթինգային բյուջեում 2009-2020թթ.-ին 
 

Այդուհանդերձ, ըստ մեր կատարած հետազոտության՝ մեծ        

թվով կազմակերպությունների ՍՄՄ-ի իրականացման ծախսերը  

մարքեթինգի համար հատկացվող բյուջեում կազմում է մինչև 10%   

(տե՛ս   գծապատկեր 4). 

 
Գծապատկեր 4:. ՍՄՄ-ի իրականացման ծախսերի տեսակարար կշիռը 

մարքեթինգային բյուջեում 

 

ՍՄՄ-ի իրականացման ծախսերի մարքեթինգային բյուջեում  

ունեցած տեսակարար կշիռների  խիստ տարբերությունը  առավելապես 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հարցմանը մասնակցել են 

տարբեր մեծության կազմակերպություններ, և «այլ» դաշտում լրացված 

պատասխաններից պարզ է դառնում, որ երբեմն փոքր 

կազմակերպությունները մարքեթինգային բյուջեի 50%-ը և ավելին 

հատկացնում են ՍՄՄ-ին կամ իրականացնում են ՍՄՄ միայն օրգանիկ 

ճանապարհով (անվճար) ու ՍՄՄ-ի ուղղությամբ ծախսեր չեն 

կատարում:  

Ըստ CMO Survey-ի հետազոտության՝ սոցիալական մեդիա 

մարքեթինգի ազդեցությունը՝ որպես կազմակերպության արդյունավետ 
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գործունեությանը նպաստող գործոն, 1-7 բալային համակարգով (որտեղ՝ 

1-բացարձակ չի ազդում. 7-շատ մեծ ազդեցություն ունի) գնահատվում է 

3.4 (միջին ցուցանիշ է).  ներկայացնենք ստորև (տե՛ս գծապատկեր 5): 

 
Գծապատկեր 5:  ՍՄՄ-ի ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության 

վրա 1-7 բալանոց  համակարգով 2016-2020թթ.-ին 

 

ՍՄՄ-ի ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրա 

կարելի է հիմնավորել գծապատկեր 6-ի  ցուցանիշով՝ 

 
Գծապատկեր 6: ՍՄՄ-ի ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության 

վրա 

 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 6-ից, 2020թ.-ին 2017թ.-ի 

համեմատությամբ բավականին մեծ առաջընթաց է գրանցվել. 

մարքեթոլոգների 30%-ը կարողանում է քանակական տվյալներով 

հիմնավորել ՍՄՄ-ի ազդեցությունը կազմակերպության գործու-

նեության վրա: Հարցված կազմակերպությունները (դիտարկվել են       

ՀՀ-ում գործող 30 առևտրային կազմակերպություններ (այդ թվում՝ 

նախորդ 25-ը), որոնք իրականացնում են ակտիվ ՍՄՄ և շաբաթական 
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նվազագույնը մեկ հրապարակում են անում) ՍՄՄ-ի ազդեցությունը 

իրենց գործունեության վրա (նույն չափանիշներով) ավելի բարձր են 

գնահատում՝ մոտ 6.03 (միջինից բարձր): Հարցմանը մասնակցած 

կազմակերպությունների միայն 36%-ն է կարողացել քանակապես 

գնահատել  ՍՄՄ-ի ազդեցությունը: Առաջին հայացքից սա բավականին 

լավ արդյունք է, սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հարցմանը 

մասնակցել են այն կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում են 

ակտիվ ՍՄՄ: Առանձնակի ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ 

ըստ իրականացված հարցման՝ կազմակերպությունների 86.3%-ի մոտ 

ՍՄՄ-ը վաճառքների ծավալների վրա մոտավորապես 38% 

ազդեցություն է ունենում:  

   Նշենք, որ հարցված կազմակերպությունների միայն 32%-ն                    

(7 կազմակերպություն) ունի ՍՄՄ մասնագետֈ Այս արդյունքը վկայում է, 

որ ՍՄՄ-ը, չնայած կազմակերպությունների վրա տարբեր 

ուղղություններով մեծ ազդեցություն ունենալուն,  որպես այդպիսին 

պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից  չի դիտարկվում: Հիմք ընդունելով այս 

արդյունքը՝ կարելի է եզրակացնել, որ կազմակերպությունների 

մեծամասնությունը չունի ՍՄՄ ռազմավարություն: ՍՄՄ-ի դրական 

ազդեցությունը կազմակերպության վրա առավել մեծացնելու համար 

անհրաժեշտ պայման է  ՍՄՄ ռազմավարության մշակումը: Կախված 

կազմակերպության նպատակներից, տնտեսական գործունեության 

տեսակից, հաճախորդների նկատմամբ ունեցած մոտեցումից, ՍՄՄ-ի 

իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներից և այլ գործոններից՝ 

կազմակերպությունները կարող են կիրառել ռազմավարության տարբեր 

մոդելներ:  ՍՄՄ-ի արդյունավետությունը, հետևաբար և ազդեցությունը 

ավելի մեծ է լինելու ռազմավարությունը կոնկրետ քայլերի 

հաջորդականությամբ իրականացնելու դեպքում:  Այդ քայլերն են[3]՝ 

1. ռազմավարական  այն նպատակների հստակ սահմանում, որոնց 

կազմակերպությունը ցանկանում է հասնել ՍՄՄ-ի իրականացման 

միջոցով, 

2. կանխատեսում (պլանավորում)՝ թիրախային խմբի, անհրաժեշտ 

ռեսուրսների (ֆինանսական, կիրառվող գործիքներ), հնարավոր 

խնդիրների և այլն, 

3. մարքեթինգային առցանց գործիքների կիրառում, 

4. մշտադիտարկման իրականացում, այս քայլով պարզ է դառնում՝ 

ինչ արդյունքներ  է գրանցել կազմակերպությունը,  
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5. վերլուծություն, որի ժամանակ կատարվում է  համեմատություն 

պլանավորված քայլերի և փաստացի արդյունքների միջև, 

քանակապես գնահատվում է կազմակերպության վրա ՍՄՄ-ի 

ազդեցությունը, 

6. ամփոփում, վերլուծության հիման վրա սխալների ուղղում (թերի 

պլանավորում, ներդրված ռեսուրսների փոփոխություն և այլն): 

ՍՄՄ-ի ամենակարևոր առանձնահատկություններից  մեկն  այն է, 

որ այն չափելի է: Դա հնարավորություն է ընձեռում ազդեցությունը 

քանակապես հստակ գնահատել: ՍՄՄ-ի արդյունավետությունը 

գնահատելու համար կան բազմաթիվ գործիքներ, որոնք արտացոլում են 

ոչ միայն բիզնեսի գրանցած հաջողությունները սոցիալական 

հարթակներում, այլև հնարավորություն  են տալիս բացահայտելու 

իրականացրած մարքեթինգային ռազմավարության թույլ կողմերը, 

օրինակ՝ սխալ ընտրված թիրախային լսարանը[3]: Իսկ ահա 

ազդեցությունը բիզնեսի վրա թվային ցուցանիշներով  գտնելու համար 

անհրաժեշտ է հաշվարկել ROI-ն: ROI-ն ցույց է տալիս ՍՄՄ-ի 

իրականացման համար կատարված ներդրման վերադարձելիության 

աստիճանը. այս ցուցանիշի միջոցով էլ երևում է ՍՄՄ-ի արձանագրած 

հաջողությունը: Այն հաշվարկվում է հետևյալ կերպ [14]՝  

ROI (%) = ,  

որտեղ՝ 

ROI- իրականացված ներդրման վերադարձելիությունն է՝ 

արտահայտված %-ով,  

p – ՍՄՄ-ից ստացված շահույթի մեծությունն է,  

c – ՍՄՄ-ի իրականացման ծախսերի մեծությունն էֈ  

Բացի այդ, հնարավոր է նաև հաշվարկել այլ ցուցանիշներ, օրինակ՝ 

ներգրավվածության աստիճանը (ER), կատարված հրապարակման 1000 

անգամ ցուցադրության արժեքը (CPM – Cost Per Mile), մեկ սեղմման 

արժեքը (CPC - Cost Per Click), ձեռք բերված մեկ հաճախորդի արժեքը 

(CPA - Cost Per Acquisition) և այլն[15]: 

Այսպիսով, ՍՄՄ-ն ուղղակիորեն ազդեցություն է գործում 

կազմակերպության՝ շուկայում դիրքավորման, արտադրանքի 

առաջմղման և վաճառքի ծավալների աճի վրաֈ Այն նաև 

հնարավորություն է տալիս բրենդի նկատմամբ հաճախորդների 

վստահության (լոյալության) նվաճման, ապրանքանիշի 

ճանաչելիության բարձրացման, պոտենցիալ հաճախորդների 
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ներգրավման  և թիրախավորման և որ ամենակարևորն է՝  քիչ կամ 

ընդհանրապես առանց մարքեթինգային ծախսերի վաճառքի աճ 

արձանագրելու համար:  

Հիմք ընդունելով իրականացված հետազոտությունը՝ կարող ենք 

նշել, որ ՍՄՄ-ի դրական ազդեցությունը և արդյունավետությունը 

կազմակերպությունների վրա բարձրացնելու համար անհրաժեշտ և 

պարտադիր պայման է կազմակերպութունում ՍՄՄ մասնագետներ 

ունենալը և ՍՄՄ նպատակային  ռազմավարության մշակումը: 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МЕДИА-МАРКЕТИНГА НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Абраамян А. Г. 
 

В статье рассматривается важность социального медиа-маркетинга, 

цели его применения, а также в целях оценивания анализируется влияние 

социального медиа-маркетинга на деятельность организации ̆. В условиях 

пандемии влияние социального медиа-маркетинга на деятельность 

организации ̆ значительно возросло. В ходе исследования мы пришли к 

выводу, что в современных условиях необходимо разработать 

стратегический план социального медиа-маркетинга. Разработка целевой 

стратегии со стороны организации помогает повышению эффективности 

применения социального медиа-маркетинга. В этом контексте также 

важно наличие специалиста социального медиа-маркетинга в 

организации. 

Ключевые слова: социальный медиа-маркетинг, стратегия 

социального медиа-маркетинга, цифровой маркетинг, маркетинговый 

бюджет.  
 

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON THE 

ORGANIZATIONS’ ACTIVITIES   

Abrahamyan A․G․ 
 

The article discusses the importance of social media marketing, its goals, 

and analyzes the impact of social media marketing on the activities of the 

organizations. In the current situation of the pandemic the impact of SMM on 

the activities of organizations has increased. During the research we concluded 

that in the current situation it is necessary to develop a strategic plan of  SMM. 

The development of a targeted SMM strategy by organizations helps to 
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increase the effectiveness of  SMM. In this context, the presence of a SMM 

specialist in the organization is also important. 

 Keywords: social media marketing, SMM strategy, digital marketing, 

marketing budget. 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Халилов Д.: Манн, Иванов и Фербер. Маркетинг в социальных сетях. 

Москва. 2013. 

2. Brown E.. Working the Crowd: Social Media Marketing for Business. UK. 

BISL 2012. 

3. eMarketing Institute. Social Media Marketing: Social Media Marketing 

Fundamentals. 2018. pp. 73-130.  

4.  Evans D. with  McKee J.. Social Media Marketing The Next Generation 

of Business Engagement. Canada. Wiley Publishing, Inc. 2010. 

5.  Get Digital Word. The Power of Social Media Marketing. USA. Get 

Digital Word Inc. 2018, 2 p.  

6. Heggde G.   Shainesh G. Social Media Marketing: Emerging Concepts and 

Applications. Singapore. Springer Nature. 2018. 

7. Management Association. Social Media Marketing: Breakthroughs in 

Research and Practice . USA.  IGI Global. 2018. 

8. Manning J.  Social media, Definition and Classes of. In K. Harvey (Ed.), 

Encyclopedia of Social Media and Politics. 2014.pp. 1158-1162.  

9. Digital 2020 Global Overview Report// Published in Partnership with 

We Are Social and Hootsuite. 2020.  

10. Social GlobalWebIndex’s Flagship Report on the Latest Trends in Social 

Media// Flagship report. 2020. P.07 

11. The CMO Survey. Highlights and Insights Report. Feb 2020 

12. The CMO Survey. Highlights and Insights Report. June 2020 

13. https://www.similarweb.com/top-websites/armenia 

14. https://www.falcon.io/insights-hub/topics/social-media-

management/social-media-terms-buzzwords-definitions-marketers-

need-to-know/ 

15. https://buffer.com/library/social-media-metrics/ 
 

Տեղեկություններ հեղինակի և գիտական ղեկավարի մասին 

Աբրահամյան Ա. Գ. –բակալավրիատ 4-րդ կուրս 
ԳՊՀ (Գավառ), Տնտեսագիտական ֆակուլտետ, «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 
(ըստ ոլորտի)» 
Էլ. փոստ՝ anahitabrahamyan2000@mail.ru 

Գիտական ղեկավար՝ Հովեյան Ա., դասախոս, ԳՊՀ (Գավառ) 
Տրվել է խմբագրություն՝ 17.09.2020 

https://wearesocial.com/
https://hootsuite.com/
https://www.similarweb.com/top-websites/armenia
https://www.falcon.io/insights-hub/topics/social-media-management/social-media-terms-buzzwords-definitions-marketers-need-to-know/
https://www.falcon.io/insights-hub/topics/social-media-management/social-media-terms-buzzwords-definitions-marketers-need-to-know/
https://www.falcon.io/insights-hub/topics/social-media-management/social-media-terms-buzzwords-definitions-marketers-need-to-know/
https://buffer.com/library/social-media-metrics/
mailto:anahitabrahamyan2000@mail.ru


78 

 

ՀՏԴ  81՝38                                                                   ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԸ ՎԱԽԹԱՆԳ ԱՆԱՆՅԱՆԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ 

Էլոյան Լ. Լ. 

 

Սույն հոդվածում բացահայտվում են Վախթանգ Անանյանի 

պատմվածքների լեզվական հյուսվածքի էական տարրերը կազմող 

միավորներից դարձվածքները՝ քննելով դրանք ոճական տեսանկյունիցֈ 

Բանալի բառեր. պատմվածք, դարձվածքներ, ազգային 

լեզվամտածողություն, ժողովրդական խոսք, ոճֈ 

 

Վախթանգ Անանյանը 20-րդ դարի խորհրդահայ մանկապատա-

նեկան արձակի նշանավոր ներկայացուցիչներից էֈ Նրա վեպերն ու 

պատմվածքները մեծ ժողովրդականություն են վայելում ինչպես հայ, 

այնպես էլ այլազգի ընթերցողների շրջանումֈ Այդ ամենի պատճառը ոչ 

միայն նրա պատումների հետաքրքիր սյուժեներն են, այլև այն խոսքը, 

որով մատուցվում է ստեղծագործությունըֈ Նրա պատմվածքների լեզուն 

աչքի է ընկնում պարզությամբ և այդ պարզության մեջ միաժամանակ 

խոր է ու բովանդակային, կենդանի ու ժողովրդաշունչֈ Վ․Անանյանի 

պատմվածքներում մեծ թիվ են կազմում դարձվածքները․ նշվածները 

հեղինակի լեզվի էական տարրն են կազմում և նրա խոսքին հաղորդել են 

կենդանություն, թարմություն, բազմազանություն, դիպուկություն, օգնել 

են հեղինակին ներկայացնել տիպական կերպարները տիպական 

հանգամանքներումֈ Միաժամանակ սրանց կիրառությամբ է 

պայմանավորված նաև գրողի պատմվածքների  ազգային բնույթը, 

հեղինակի խոսքի ինքնատիպությունը, պարզությունը և ժողովրդայ-

նությունըֈ 

Հոդվածը նպատակ ունի առանձնացնել Վախթանգ Անանյանի 

պատմվածքներում լեզվի ժողովրդայնությունը պայմանավորող 

բառապաշարային իրողություններից դարձվածքները՝ ցույց տալով 

դրանց դերը ուսումնասիրվող ստեղծագործություններում, հիմնավորել 

դրանց կիրառության նպատակայնությունն ու տեղինությունը. սա մեզ 

հնարավորություն կտա լիարժեք բացահայտելու և գնահատելու 

հեղինակի լեզվամտածողությունն ու լեզվական ճաշակի առանձնահատ-

կությունները, մայրենի լեզվի բառապաշարային շերտերից գրողի 

օգտվելու և դրանք ոճական նոր նրբիմաստներով գործածելու 

հմտությունըֈ 
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Դարձվածքները լեզվում պատրաստի, կայուն, վերարտադրելի 

լեզվական միավորներ լինելուց զատ խոսքի ժողովրդայնության 

ապահովման կարևոր միջոցներ ենֈ                 

«Հայ գեղարվեստական խոսքը, առավելապես արձակը, հարուստ է 

թարմ ու ինքնատիպ, գեղեցիկ ու պատկերավոր դարձվածքներով, որոնք, 

կարելի է ասել, գեղարվեստական երկի ժողովրդայնությունն ապահովող 

լեզվական անգերազանցելի մեջոցներ են» [5, էջ 185]:                         
«Դարձվածքը կառուցվածքով երկու և ավելի բառերի կայուն, 

իմաստով ամբողջական, վերաիմաստավորված այնպիսի կապակ-

ցություն է, որ խոսքում վերարտադրվում է իբրև պատրաստի միավորֈ                              

Դարձվածքի մեջ առաջին հերթին առկա են փոխաբերա-

կանությունն ու պատկերավորությունըֈ Դարձվածքային միավորների 

տարբերակման չափանիշներ են համարվում նաև նրանց 

կայունությունը, իմաստային ամբողջականությունը, կառուցվածքային 

տարբերակների հնարավորությունը» [8, էջ 368-369]ֈ                                                      

Սույն ուսումնասիրության մեջ փորձ է արվել բացահայտելու 

դարձվածքների ոճական դերը խոսքի ժողովրդայնության, կենդա-

նության ու պարզության ապահովման գործում, իսկ Վախթանգ 

Անանյանը մեկն էր այն գրողներից, որոնց խոսքն իր սնունդն ու 

կենսատու ավիշն ստացել է ժողովրդական կենդանի խոսքիցֈ  

Ինչպես գիտենք, դարձվածքները ժողովրդի մտածողության կրողն 

ու արտահայտիչն ենֈ Դրանք նույնպես բնորոշում են մեր 

լեզվամտածողության ինքնատիպությունը և խտացնում հայոց ազգային 

լեզվի անհատական դիմանկարի գույներըֈ Դարձվածքները խոսքի 

կենդանության ու պատկերավորության կենսատու աղբյուր ենֈ                                             

Վ. Անանյանի պատմվածքների լեզվի ուսումնասիրությունն ի հայտ 

է բերում դարձվածքներով մտածելու ուրույն ունակությունֈ Նրա 

պատմվածքներում շատ են դարձվածքների կիրառությունները, որոնց 

շնորհիվ հեղինակի խոսքը դարձել է ժողովրդաշունչ, պարզ ու գունեղֈ 

«Հայտնի է, որ գոյություն ունի մտածողության երկու եղանակ՝ 

առարկայական և պատկերավորֈ Եթե առաջին դեպքում առարկաները, 

երևույթները, նրանց հատկանիշները, մարդկային փոխհարաբերութ-

յուններն արտահայտվում են իրենց սովորական անուններով և 

համապատասխանում են մարդու բնական, սովորական մտածո-

ղությանը, ապա երկրորդ դեպքում պատկերավոր մտածողությունն 

արդյունք է այն բանի, որ առարկաները, նրանց հատկանիշները, 

հարաբերություններն արտահայտվում են ոչ դրանք անմիջապես 
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նշանակող բառերով, այլ ուրիշ՝ միանգամայն այլ նշանակություն 

ունեցող և իմաստային այլ դաշտերի վերաբերյալ բառերով» [4, էջ 16]ֈ 

Ահա այս պատկերավոր մտածողությունն է, որ հատուկ է գրեթե 

յուրաքանչյուր դարձվածքիֈ Որպես պատկերավորության դրսևորման 

լավագույն ոճական միջոց՝ դարձվածքներում հանդես է գալիս նաև 

փոխաբերությունը՝ վերաիմաստավորումը, այսինքն՝ եթե սովորական 

նախադասությունների իմաստն առաջանում է նրա բաղադրիչների 

գումարից, ապա դարձվածքներում պատկերը բոլորովին այլ է․ սրանց 

իմաստը չի բխում բաղադրիչների իմաստի գումարից, այլ արդյունքում 

ստացվում է նոր իմաստ և բովանդակությունֈ Վախթանգ Անանյանի 

պատմվածքներում հաճախ հանդիպում ենք դարձվածքների, որոնցով 

հեղինակը որևէ մեկի բնավորության, էության, կեցվածքի կամ ինչ-որ 

բանի մասին ստացած իր տպավորությունը, իր խոհերի բացահայտումը 

կատարում է հիմնականում այլաբանական նկարագրությունների 

միջոցով, չափազանցություններով ու փոխաբերություններովֈ Մի՞թե 

ուրիշ կերպ կարելի է ներկայացնել մեկին, որն ըստ իր 

կարողությունների չի շարժվում, իր չափը չգիտի, քան հետևյալ 

դարձվածքով․ «․․․այ որդի, ինչի՞ չես ոտդ յորղանիդ չափով մեկնում»   

[2, էջ 168]: Վախթանգ Անանյանի պատմվածքներում պատկերա-

վորությունն առաջին հերթին ստեղծվում է վառ երևակայության 

շնորհիվ, որին լրացնում են նաև ոճական այլևայլ միջոցներ՝ 

փոխաբերություն, համեմատություն, շրջասություն, չափազանցություն, 
այլաբանություն, խորհրդանիշ և այլնֈ Նշված միջոցների հիմքով էլ 

հեղինակի խոսքում հանդիպում ենք համապատասխան դարձվածային 

միավորներիֈ 

«Չափազանցությունը՝ որպես ոճական դարձույթ, նույնպես հատուկ 

է դարձվածքներին» [4, էջ 42], և դրա միջոցով Վախթանգ Անանյանն իր 

պատմվածքներում աշխատել է ավելի ընդգծված ձևով արտահայտել իր 

ասելիքը, գույները, խտացված ձևով ներկայացնել որևէ առարկա, 

հատկանիշ կամ գործողությունֈ Դիտարկենք՝ «Բավական ժամանակ 

այդպես մնաց վշտահար մայրը, իսկ ես քար կտրած նրան եմ նայում»   

[1, էջ 97]: Մեկի զարմանքի չափը մեծացնելով, չափազանցնելով՝ 

ստեղծվել է այս դարձվածքը, որը խոսքին յուրահատուկ 

պատկերավորություն է հաղորդելֈ Հայտնի է, որ չափազանցությունը՝ 
որպես պատկերավորության միջոց, հիմնականում հատուկ է 

ժողովրդական բանահյուսությանը, սա էլ իր հերթին զուրկ չէ 

երգիծանքից, հետևաբար չափազանցության միտումով ստեղծված 
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դարձվածքների մի մասն էլ օժտված է երգիծական երանգով, օրինակ՝ 

«Բայց աչքիցդ ծածկվելուն պես՝ չորս ոտ էլ փոխ առած փախչում է 

խելակորույս, փախչում է առանց կանգ առնելու, առանց ետ նայելու․․․» 

[3, էջ 202]: Նշված դարձվածքի օգնությամբ Անանյանը ավելի ցայտուն ու 

տեսանելի է դարձնում մարդկային թերություններից վախկոտությունըֈ 

Չափազանցության հակառակ երևույթն է նվազասույթը, որը 

նույնպես բնորոշ է դարձվածքներինֈ Նվազասույթի միջոցով, 

չափազանցությանը հակառակ, խոսքի մեջ գործածվում է 

արտահայտության թուլացման, առարկայի կամ նրա հատկանիշի 

նվազեցման, փոքրացման միտումըֈ Օրինակ՝ «Իմ կարճ խելքովը դա էդ 

եթիմի մերը կլինի» [1, էջ 45]: Նման դարձվածքները առավել հատուկ են 

խոսակցական ոճինֈ 

«Համեմատությունը դարձվածքի արտահայտչական միջոցներից 

մեկն է, որի հիմքում ընկած է մի առարկայի ու նրա հատկանիշի կամ 

գործողության ու նրա հատկանիշի հարաբերությունը մեկ ուրիշ 

առարկայի հատկանիշի, գործողության հիմնական կամ ընդհանուր 

հատկանիշների հետ» [4, էջ 22]ֈ Նմանատիպ կիրառությունների շատ 

ենք հանդիպում Վախթանգ Անանյանի պատմվածքների ուսումնասի-

րության ժամանակֈ Դիտարկենք հետևյալ օրինակները․ «Այնքան 

վատություն է տեսել մարդ արարածից, որ հենց զգաց ներկայությունդ, 

օձից խայթվածի նման ծուլ է լինում ու փախչում լեղապատառ․․․»         

[1, էջ 152]: Հեղինակի երևակայության մեջ եղնիկի վախը մարդուց 

նմանեցվել և համեմատվել է օձից խայթվելու հետ․ ինչ խոսք, 

հետաքրքիր համեմատություն էֈ Կամ այս մեկում մորը համեմատում է 

ուրուր տեսած և ձագերին ամեն գնով պաշտպանել ցանկացող թխսամոր 

հետ․ «Իսկ երբ նախիրը հանդից տուն էր գալիս, մայրս ուրուր տեսած 
թխսամոր նման դուրս էր թռչում վրանից ու ճչում» [1, էջ 261]: 

Վառ երևակայություն, պատկերավոր մտածողություն և 

երևույթները համադրելու ու համեմատելու առանձնակի շնորհ պիտի 

ունենալ՝ շունչը փչող արծվին ցամաք նետված ձկանը նմանեցնելու 

համար․ «Արծիվը դեռ շնչում էր ու ցամաք նետված ձկան նման բերանը 

բաց ու խուփ անում» [2, էջ 47]: 

Շատ դեպքերում Վախթանգ Անանյանը առարկայի, երևույթի, 

անձնավորության անվանումն ուղղակի տալու փոխարեն նշում է նրանց 

միայն մի կողմը՝ էական հատկանիշըֈ Լեզվական նման միավորները 

համարվում են շրջասութային դարձվածքներ [4, էջ 32]ֈ Դիտարկենք 

հետևյալ օրինակը. «Ախ իմ մայորը ոսկի մարդ էր, կորցրի՝ աստղս մեր 
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մտավ» [2, էջ 106]: Փորձենք նշված դարձվածքը փոխարինել 

հաջողությունս կորավ  ձևով, միանգամից անհետանում է ստեղծված 

նկարագրական, պատկերավոր խոսքըֈ Կամ՝ «Ինչ աներ ժողկոմ 

Բեկզադյանը, պահեստներում մկներն էին խաղում» [3, էջ 350]:  

Առհասարակ, երևույթը անուղղակի անվանելն ավելի 

պատկերավոր է ու ներգործուն, դրա համար էլ գրողները շատ հաճախ 

են օգտվում շրջասույթ դարձվածքներիցֈ Վերջին օրինակինն էլ 

գրպանում մկներ են խաղում շրջասույթ դարձվածքի տարբերակն էֈ 

Բառերի նման դարձվածքներն էլ կարող են լինել մենիմաստ, 

բազմիամաստ, հոմանիշ և հականիշֈ Խնդրո առարկա պատմվածք-

ներում բազմաթիվ են նման կիրառությունները, բայց մենք, հատուկ 

նպատակադրմամբ, կանդրադառնանք հոմանիշ դարձվածքներին, որոնք 

ունեն նույն կամ մոտ իմաստներ, բայց պատմվածքներում տարբերվում 

են արտահայտչական նրբերանգներով և սաստկությամբֈ Վախթանգ 

Անանյանի պատմվածքներում տեղ գտած դարձվածքների 

ուսումնասիրությունն ի ցույց է դնում, որ հեղինակը ոչ միայն 

տիրապետել է մեր լեզվի դարձվածաբանական իրողություններին և դրա 

իմաստային նրբերանգներին ու տարբերակներին, այլև հմտորեն 

կիրառել է դրանք իր խոսքում՝ պատմվածքների լեզուն դարձնելով 

պարզ, անմիջական, հյութեղ ու գրավիչֈ  

Հոմանիշ դարձվածքների շնորհիվ հեղինակն իր պատմվածքներում 

կարողացել է արտահայտել նույն երևույթի նրբերանգային 

դրսևորումներըֈ Այսպես՝ «Դուք իմ փափախը գետնովը տվիք․․․դեռ ոչ 

ոք որսական Շաքարի երեսն էս տեսակ մուր չէր քսել,-դառնությամբ 

ասաց նաֈ Ու քիչ անց տնքալով ավելացրեց․ -Բա ես Անանանց Շաքարը 

ըլեմ ու էգուց փսլնքոտ Արտեմը գեղամիջումը պարծենա, թե ինքը 

սպանել է, ես շալակե՞լ եմ … Բա էլ ո՞ւր եմ ապրում, որ խաղք ու 
խայտառակ եմ լինելու ժողովրդի առաջ …» [1, էջ 55]: «Իմ նամուսը դու 
գետնովը տվիր, Անանանց Հայկ ...Դեռ ահնիձորցի Անդոնի անունը ոչով 
էսպես ցեխը չէր կոխել ...» [2, էջ 137]: «Մեծ բան չի՜ …Իսկ որ պատիվս 
ոտքի տակ են տալիս մեծ բան չի՞» [2, էջ 227]:                                                

Ուշադրություն դարձնենք բերված օրինակներում ընդգծված 

արտահայտություններինֈ Տեսնում ենք, որ սրանք բոլորը (փափախը 
գետնովը տալ, երեսին մուր քսել, խաղք ու խայտառակ լինել, նամուսը 
գետնովը տալ, անունը ցեխը կոխել, պատիվը ոտքի տակ տալ) հոմանիշ 

դարձվածքներ են, հետևաբար արտահայտում են նույն իմաստը, այն է՝ 

հեղինակությունը գցել, անպատվել, խայտառակել [7, էջ 495], բայց 
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սրանք արտահայտչական նրբերանգներով ու սաստկությամբ 

տարբերվում են, ինչն էլ գիտակցելով՝ գրողը կարողացել է հմտորեն 

կիրառել՝ ապահովելով պատմվածքների լեզվի ինքնատիպությունըֈ  

Վախթանգ Անանյանի պատմվածքներում բազմաթիվ են 

դարձվածային արտահայտությունների այնպիսի կիրառություններ, 

որոնք մեծ մասամբ բնորոշ են բանավոր խոսակցական լեզվին և 

գերազանցապես առօրյա բանավոր խոսքում են օգտագործվումֈ Սա ևս 

մեկ անգամ փաստում է այն, որ Անանյանը ժողովրդական գրող է և իր 

պատմվածքները գրելիս հարազատ է մնացել ժողովրդական կենդանի 

խոսքին՝ այդպիսով ավելի հյութեղ ու պատկերավոր դարձնելով իր 

ստեղծագործությունների լեզունֈ Ասվածը փաստենք մի շարք 

օրինակներով, որտեղ սիրտ գոյականով կազմված դարձվածքները 

առօրյա-խոսակցական լեզվին հատուկ միավորներ են և իրենց 

պարզության հետ մեկտեղ ավելի պատկերավոր են դարձնում խոսքըֈ 

Օրինակ՝ «Ես սիրտ էի տալիս, թե՝ լավ կլինի, աշխարհքը կփոխվիֈ Եվ նա 

սիրտ էր առնում, մանավանդ, երբ տեսնում էր, որ բարձրանում է կոկիկ 

տաշտերի ու թիակների կույտը» [1, էջ 33-34]:  «Ենոքի այդ խոսքը 

գնդակի նման ծակեց սիրտս․ ուրեմն անտառապահի տղան 

թշնամությո՞ւն է անում» [1, էջ 38]:               

Վախթանգ Անանյանի պատմվածքներում նմանատիպ 

կիրառությունների հանդիպում ենք հաճախ. սրանք, մեծ մասամբ 

լինելով կերպարների խոսքի բաղկացուցիչ, այնքան են 

համապատասխանում խոսքային միջավայրին, որ առաջին պահին աչքի 

չեն ընկնումֈ Պատճառը, իհարկե, մեկն է. շատ դեպքերում Անանյանն 

ընտրել է պարզ, բոլորիս ծանոթ, խոսակցական բանավոր լեզվում 

բազմիցս օգտագործվող, չգունազարդված «չեզոք» դարձվածքներ, 

որովհետև դրանք ավելի հարազատ ու մտերմիկ են արտահայտում 

գյուղացու վերաբերմունքըֈ 

«Ամեն մի լեզվում էլ, լինելով ընդհանրացված, ամենասիրված 

արտահայտչամիջոցներ, դարձվածքները հարազատորեն են արտահայ-

տում ժողովրդի լեզվամտածողությունը, նրա լեզվական ճաշակը, խոսք 

կառուցելու նրա նախասիրած ձևերն ու եղանակները» [6, էջ 193]ֈ                         

Պատմվածքներում շատ են սոմատիկ դարձվածքները, որոնց 

շնորհիվ հեղինակի խոսքը դարձել է ինքնատիպ, անհատականֈ 

Հասկացությունը թարմ միջոցներով արտահայտելով՝ Վախթանգ 

Անանյանը խոսքին հաղորդում է կենդանություն և ժողովրդայնություն: 

Օրինակ՝ «Հենց ձագ ժամանակ պիտի սպանես, քանի ատամը չի 
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արյունոտվել» [1, էջ 130]:  «Գիշերը թշնամուց «լեզու» փախցրինք, բայց 

ծուղակն ընկանք» [2, էջ 95]:  «Իմ որսը տանում ես, հա՞, նամարդ մարդ, 

է՛դ էլ պնչներիցդ կհանեմ, վրես կրակելն էլ» [2, էջ 150]: «Ասում եմ ու 

կաս-կարմիր կտրած, «աչքիս պոչով» գողունի նայում Մացակենց տան 

կողմը»  [1, էջ 90]: «Ասի՝ տղա՛, ճարդ տես, հիմի մեծ կտորդ ականջդ 
կթողնի» [1, էջ 98]:  Հետաքրքիր է, որ լեզու փախցրինք դարձվածքը 

բնագրում կիրառված է թշնամու զինվոր սպանեցինք իմաստովֈ   

Նշված հատվածներում գործածված դարձվածքներից գրեթե ոչ 

մեկը չի կարելի փոխարինել ոճականորեն չերանգավորված, 

սովորական հոմանիշ բառով, որովհետև վերջինս (եթե միայն կա), 

լավագույն դեպքում կարտահայտի նախորդի միայն հիմնական, 

բառարանային նշանակությունը, իսկ այն անորսալի նրբերանգները, որ 

պահում են դարձվածքները,  կմնան չդրսևորվածֈ 

Դարերի ընթացքում, ելնելով կյանքի փորձից, ժողովուրդը գույներն 
էլ է իմաստավորել, օրինակ՝ սև գույն ունեցող իրերն օգտագործել է 

տխուր առիթներով՝ որպես սգո, ողբերգության, անհաջողության նշան, 

կարմիրը, հակառակը, ուրախության, հաղթանակի, և այսպես 

շարունակֈ Այս խորհրդանշական առանձնահատկությունները՝ կապված 

գույների հետ, սերնդեսերունդ փոխանցվել են և կիրառվել են նաև 

դարձվածքներում՝ ստեղծելով գունային դարձվածքներըֈ Այսպես՝ 

Անանյանի պատմվածքներում նկատելի է, որ պատերազմի, 

ապստամբությունների, դժվար օրերի մասին հիշելիս հեղինակը 

օգտագործում է սև ժամանակներ դարձվածքը՝  ավելի խորհրդանշական 

ու պատկերավոր դարձնելով ասելիքը, թանձրացնելով տպավորութ-

յունը․ «Շատ մարդիկ գնդակահարվեցին այդ ամիսներին, շատ մայրեր 

ու երեխաներ լաց եղան, սոսկումով եմ հիշում այդ սև ժամանակները»  

[2, էջ 70]: Իսկ կարմիրը, որը մեծ մասամբ խորհրդանշում է 

պայծառություն, ուրախություն, կյանք, հետևյալ օրինակում 

խորհրդանշում է արտոնյալ կարգավիճակ ունեցող մարդկանց․ «Քու 
արինը ուրիշի արնից կարմի՞ր է …» [1, էջ 156]: 

Վախթանգ Անանյանի պատմվածքներում տեղ գտած շատ 

դարձվածքներ ակնհայտ են դարձնում հասարակ ժողովրդի 

կապվածությունը հավատալիքներինֈ Հետաքրքիր է՝ ժողովրդի  

պատկերացումներում Աստծու՝ երկնքում գտնվելու հանգամանքը 

ծնունդ է տվել փոխաբերությամբ կամ չափազանցությամբ ստեղծված   

երկնքի աչքը վրեդ քաղցրանում է, երկինքը նրան թարս էր նայում  

դարձվածքներինֈ Նման դարձվածքները օգնել են հեղինակին երևույթը 
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լայն պլանով ներկայացնել՝ շնորհիվ գույների խտացման, ուժեղացնել 

խոսքի տպավորությունը, օրինակ՝ «Խելքս գլուխս հավաքեցի, ասի՝ այ 

տղա, սարսաղություն մի՛ անիլ, տեսնենք ինչ է դառնում, իցե՞ թե մի օր 

երկնքի աչքը վրեդ քաղցրանում է» [2, էջ 160]:  «Դժվար էր ապրում 

Կարոն, երկինքը նրան թարս էր նայում…» [3, էջ 12]: 

Դարձվածքները պահում են ժողովրդական բան ու ոճի համն ու 

հոտը և այդ առումով գրեթե անփոխարինելի ենֈ Առանձնակի 

ուշադրության են արժանի Անանյանի պատմվածքներում տեղ գտած 

բախչիցը վարդ քաղել, վարդ խնդրել ինչ-որ մեկի պարտեզից 

դարձվածքներըֈ Խոսքում սրանք կարող են հանդիպել իրենց 

սովորական, ուղիղ իմաստով, բայց երբ կառույցի մասերը 

վերաիմաստավորվում են և կիրառվում փոխաբերաբար, ստացվում է 

ազգային լեզվամտածողությանը այնքա՜ն հարազատ պատկեր՝ տունը, 

օջախը համեմատելով պարտեզի (բախչա) հետ, իսկ աղջկան՝ պարտեզի 

ամենագեղեցիկ ծաղկի՝ վարդի հետֈ 

Աղջիկ ուզել, աղջիկ տալ, բախչիցը վարդ քաղել, վարդ խնդրել ինչ-
որ մեկի պարտեզից․ որքա՜ն իրական են, կենդանի ու վառ այս 

դարձվածքները և սա՝ դեռ խոսքային միջավայրից դուրսֈ Իսկ 

համեմատությունը (աղջիկ ուզել-բախչիցը վարդ քաղել) այնքա՜ն 

ազգային է, որ ակնհայտ է դառնում գունեղ ու կենդանի գեղար-

վեստական պատկերըֈ Իսկ խոսքային միջավայրում նշվածներին 

գումարվում են նաև հուզականությունը, զգացմունքայնությունը, 

իմաստային նուրբ ելևէջումներըֈ Այսպես՝ «Ո՛ր օրը տղեդ էն ճակատը 

նշանով արջին խանչալով սպանեց, էն օրը նա իրավունք ունի իմ 
բախչիցը վարդ քաղելու» [2, էջ 157]: «Ծնողներից անվրեպ չմնաց իրենց 

աղջկա թաքուն տագնապները, խորհրդակցեցին իրար հետ ու 

մարդկանց միջոցով հասկացնել տվին, որ դեմ չեն լինի, եթե Եգորը 

գյուղից իր ոտքով իջնի և մի վարդ խնդրի Սանթնանց Հայրապետի 
պարտեզից» [2, էջ 188]:  Իրենց այլաբերական-փոխաբերական իմաստով 

սրանք դարձել են մտքի պատկերավոր արտահայտման միջոցներ և 

խոսքը կրկնակի լիցքավորել կենդանի գույներով ու երանգներովֈ  

Այսպիսով՝ դարձվածքները Վախթանգ Անանյանի պատմվածքների 

լեզվական հյուսվածքի էական տարրերն ենֈ Սրանք ոչ միայն 

բովանդակային ճոխություն,  խորություն և հատուկ կենդանություն ու 

թարմություն են հաղորդել հեղինակի խոսքին, այլև պայմանավորել են 

նրա ստեղծագործությունների խոր ազգային բնույթը, նրա խոսքի 
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ժողովրդայնության,  պարզության ու պատկերավորության արտահայտ-

ման լավագույն գրավականն են դարձելֈ 

 
ФРАЗЕОЛОГИЯ В РАССКАЗАХ ВАХТАНГА АНАНЯНА 

Элоян Л. Л. 

 

В этой статье раскрываются лингвистические особенности языковых 

сращений и единиц, являющихся существенным элементом языковой 

структуры рассказов Вахтанга Ананяна, которые рассматриваются со 

стилистической точки зрения. 

Ключевые слова: рассказ, фразы, национально-языковое мышление, 

народная речь, стиль. 

 

PHRASEOLOGICAL UNITS IN VAKHTANG ANANYAN’S  STORIES 

Eloyan L. L. 

 

The aricle touches upon the phraseological units that make up the 

essential elements of the linguistic structure of Vakhtang Ananyan's stories. 

We have carried out the research from stylistic perspective.  

Keywords: story, phraseological units, national language thinking, folk 

speech, style. 
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 УДК 81'3                                                                 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕИ МУЗЫКИ  В ТВОРЧЕСТВЕ МАРИНЫ 

ЦВЕТАЕВОЙ 

Шахназарян М. Г. 

 

В статье представлены произведения M. Цветаевой, где она 

указывает на музыкальную концепцию. Изучив ее жизнь и творчество, мы 

выбрали произведения, в которых музыкальное направление выражено 

более ярко. Мы пришли к выводу, что Цветаева, любящая и изучающая 

музыку с детства, отразила ее в своих произведениях, чтобы читатель мог 

прочувствовать музыку во время чтения. 

Ключевые слова: музыка, концепт, поэзия, уроки музыки, звуки в 

прозе, ритм, ноты. 

 

Марина Цветаева впитала музыкальное и живописное наследие 

мировой культуры с детства, а в ее творчестве оно получило своѐ 

необыкновенное развитие  разнообразными поэтическими приѐмами и 

средствами, прежде всего яркой живописной метафорой, ритмической и 

звуковой организацией стиха и прочее. 

В Серебряный век русской поэзии М. Цветаева вступила 

гимназистской, издавшей на собственные средства первый поэтический 

сборник, который назывался «Вечерний альбом». В этом названии 

исследователи услышали музыкальные ассоциации с «Детским альбомом» 

П. И. Чайковского, «Картинками с выставки» М. П. Мусоргского, 

соединѐнными с характерным стихотворным жанром дружеского 

послания: (стихи в альбом). [1, 5] 

И в дальнейшем в поэзии  Марины Цветаевой обнаруживаются и  

многие другие музыкальные жанры: лирическая песня, «жестокий 

романс», частушка, причитание, скороговорка. Поэтесса писала: «Чтобы 

вещь продлилась, надо чтобы она стала песней. Песня включает и ей 

одной присущий, собственный – музыкальный аккомпанемент». [2]   

Являясь поэтом Серебряного века и одновременно поэтом « вне школ 

и направлений», а также поэтом романтической ориентации, Марина 

Цветаева особое значение придавала своим контактам с музыкальным 

искусством. Музыка вошла в ее сознание с детства, благодаря матери М. А. 

Мей и полученным от нее в детстве урокам музыки. В книге В. Швейцера 

«Быт и бытие Марины Цветаевой» читаем: «Мария Мей была человеком 
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незаурядным, наделенным умом, глубокой душой, большими 
художественными способностями... У нее было музыкальное дарование — 
фортепьянные уроки ей давала одна из учениц Николая Рубинштейна...». 

[9, 23] 

Музыкальный талант М. Мей остался до конца нереализованным. Еѐ 

жизнь оборвалась преждевременно и трагично, в возрасте тридцати семи 

лет, в 1906 году - мать М. Цветаевой умерла от чахотки. Однако она 

успела заметить в старшей дочери поэтический дар и страстно желала 

приучить (точнее — приручить) Марину к фортепиано. В еѐ дневнике 

сохранилась запись: «Моя четырехлетняя Маруся ходит вокруг меня и все 

складывает слова в рифмы — может быть, будет поэт?» [4] 

Юная Марина посвятит матери (в названии указано по-детски — 

«Маме») очень грустные стихи, в которых соединились темы матери и 

музыки: Как много забвением темным/ Из сердца навек унеслось!/ 
Печальные губы мы помним/ И пышные пряди волос.../ Мы помним о 
раненых птицах/ Твою молодую печаль./ И капельки слез на ресницах,/ 
Когда умолкала рояль. (1910) 

М. Цветаева признавала  главенствующее влияние матери в еѐ 

восприятии музыки, природы, стихов, Германии. 

В поэтической прозе «Мать и музыка» она пишет: «Но может быть, 

прав и Бальмонт, укоризненно - восхищенно говоря мне: « Ты требуешь от 

стихов того, что может дать - только музыка!»». В своей поэзии она 

подчѐркивает, выделяет музыкальные мотивы и, в первую очередь, 

частоту (высоту звука), тембр и громкость. Марина Цветаева словно ставит 

опыт - на собственных памяти, душе, сердце: переносится в прошлое 

почти на четыре десятилетия назад, чтобы рассказать о самой сильной 

любви Марии Мей — к Музыке. М. Мей, обнаружив у маленькой Марины 

«слух от Бога» и «удивительно растяжимую руку», посадила дочь за рояль, 

с которым та «сошлась сразу». Однако, чтобы дочь «не возомнила», Мария 

Александровна заметила: «Впрочем, и ноги у нее такие!» — то есть 

«растяжимые». С тех пор маленькую Марусю не покидал «смутный и 

острый соблазн когда-нибудь и ногой взять октаву», чего она, конечно же, 

не посмела никогда сделать, потому что рояль считался в доме Цветаевых 

святыней.  По еѐ словам, главными  действующими  лицами детства были: 

ноты, клавиши, скрипичный ключ, метроном, нотная этажерка, рояль...  

С нотами у Марины «сначала совсем не пошло», пока она не увидела 

воробушков, сидящих на строке. «Тогда я поняла, - пишет Марина 
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Ивановна, - что ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на 
клавиши спрыгивают, каждая на свою... Когда же я перестаю играть, ноты 
на ветки возвращаются и так, как птицы, спят и тоже, как птицы, никогда 
не падают...». Клавиши маленькая Марина любила за грустную черноту и 

весѐлую белизну, за «хроматическую гамму» — «слово, звучавшее 
водопадом горного хрусталя». «Хроматика, — пишет Цветаева, — есть 
целый душевный строй, и этот строй мой». [1, 6] Марина Ивановна 

признается в любви — почти лирическим стихотворением в прозе — 

скрипичному ключу за его лебединый вид, за то, что он отмыкал мир, «в 
котором, из полной его темноты, уже занывало  имя Паганини и горным 
хрусталем сверкало и грохотало имя Сарразаты...» [1, 6]. М. Цветаева не 

забыла о страхе и ненависти перед «методическим щелком» метронома: «... 

Точно по мою душу идет этот звук... Метроном был — гроб, и жила в нем 
смерть». Остался в памяти и «мученический табурет». «Мученический», 

потому что, сидя на нем, маленькая Марина «со всем своим отвращением 

к игре», но «твердокаменно» играла два положенных утренних и два 

вечерних часа.  

Мария Мей спешила требовать от своих детей любви к Музыке. В 

дальнейшем поэтесса, вспоминая о виртуозной игре матери и сравнивая со  

своими попытками играть на инструменте, писала: «Хорошо было ей, 
которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходившей, как лебедь на 
воду, ей, на моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей 
на ней концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как с книжного, 
хорошо ей было «любить музыку». [1, 5] 

В творчестве М. Цветаевой музыка присутствует не только 

музыкальностью стиха или ритмическим разнообразием. Она обладала 

редкой способностью воспринимать мир в звуках, постоянно подчеркивая 

важность звуков в поэзии. В своих стихотворениях она виртуозно 

использует аллитерации и ассонансы, однако звуковая игра в ее поэзии  

всегда сопровождается семантической значимостью, выразительностью 

ритмико-интонационного строя. Исследователи заметили созвучность ее 

лирики 10-х годов со структурой романса, народной и лирической 

песней. Композиция многих ранних текстов тяготеет к рефренным 

конструкциям, что также сближает еѐ поэзию с музыкой. Свобода  

ритмического  строя ее стихотворений, быстрая смена ритма имитируют 

атмосферу танца или широту диапазона песни. Ритмическое разнообразие 

своих стихов Марина Цветаева создает необыкновенным авторским 
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использованием знаков пунктуации, применением пауз, перебивов, 

резкой сменой ритмического рисунка, звуковой игрой. В еѐ творчестве 

есть произведения, в которых упомянуты музыкальные термины. Прежде 

всего,  бросается в глаза «музыкальная» лексика – названия музыкальных 

инструментов, среди которых классические инструменты: пианино, 

мандолина, рояль, гитара, скрипка, барабан, виолончель, альт, виола, 

флейта, арфа, орган, литавры:  

 рояль:  

1) Громовыми руладами рвется рояль…/«Пахнет ладаном воздух. 
Дождь был и прошѐл»; 

2) Запел рояль неразгаданно-нежно/Под гибкими ручками маленькой 
Ани…/«Эльфочка в зале»; 

3) Бледные ручки коснулись рояля/Медленно, словно без 
сил…/«Обреченная»; 

4) Догорев, как свечи у рояля,/Всех светлей проснулся ты в 
раю…/«Сереже»; 

 скрипка: 

1) Странный звук издавала в тот вечер старинная скрипка…«На 
концерте»; 

2) — «Как хорошо уйти от гула!/Ты слышишь скрипку вдалеке?»/ «Три 
поцелуя»; 

3) Что жалобы скрипок, что ночи, как мед,/Что мертвые статуи в 
парке?/ «Герцог Рейхштадтский»; 

4) И почему-то я поняла,/Что он — не играл на скрипке!/ «Какой-
нибудь предок мой был — скрипач...»; 
В ткань стиха вплетаются и узкопрофессиональные термины: 

Прорицаниями рокоча,\Нераскаянного скрипача/Piccicata’ми... Разрывом 
бус!/ «Прорицаниями рокоча...». 

Цветаева слышала музыку везде: то в еѐ стихах бушует скрипка 

однострунным этюдом Паганини, то ее голосом стонет калитка возле 

дома. Скрипку М. Цветаева собиралась ввести и в развернутую 

музыкальную сцену пьесы «Приключение». В том, что такая сцена должна 

присутствовать, у нее сомнений не было. Ведь она так представляла 

своего героя Казанову: «...блестящий ум (вечные проекты)... сердце — 

вечно настороже... наконец — дух: вечная потребность в Тассо. — И 

полное отсутствие души. Музыкальность же его и стихотворчество — 

музыкальность и стихотворчество всей Италии».[1, 6] 
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Марина Цветаева роднит себя и с вечным спутником русской поэзии 

— гитарой, тем самым указывая на связь своей поэзии с традициями 

русского романса. Гитарные звуки, слышимые в ее стихах, ассоциируются 

с образами   цыганской вольной жизни, еѐ бесшабашностью и 

страстностью: 

1) В рокота гитар/Рокочи, гортань! / «Плач цыганки по графу Зубову»; 
2) Все цыганские метели/Оттопырили поддевку/Вашу, бравый 

гитарист!/ «Править тройкой и гитарой...»; 
3) «Моя божественная лира/С твоей гитарою — сестра./ Та ж 

молодость, и те же дыры...»; 
4) Начинается/Плач гитары,../О, гитара,/Бедная жертва/Пяти 

проворных кинжалов!/ «Федерико Гарсиа Лорка - Гитара»; 
 барабан: 

1) Пленнице — прялка, пастушке — свирель,/Мне — 
барабан…/«Барабан»  

2) По богемским городам/Что бормочет барабан?/ «Барабан (По 
богемским городам...)» 

3) Нет, бил барабан перед смутным полком/Когда мы вождя 
хоронили:/То зубы царѐвы над мертвым певцом/Почетную дробь 
выводили./ «Нет, бил барабан перед смутным полком...» 

 флейта, флейтист: И в маленькой деревенской гостинице —
/Тонкий звон/Старинных часов — как капельки времени./Иногда, по 
вечерам, из какой-нибудь мансарды —/Флейта,/И сам флейтист в окне./И 
большие тюльпаны на окнах./И, может быть, вы бы даже меня не 
любили.../ «Я бы хотела жить с Вами...». 

У М. Цветаевой есть много произведений, где встречаются русские 

национальные музыкальные инструменты, а также такие, которые 

характерны для других культур: цитра, кифара, лютня, гусли,  лира, 

бубен, орган, старинная скрипка, литавры. Кроме того, она неоднократно 

упоминает и механические инструменты, популярные в начале ΧΧ века – 

музыкальный ящик, шарманку.  

Зачастую актуализируются слова, образованные на основе слов со 

значением музыкальных инструментов: гитаристы, музыканты-

исполнители и др.: 

1) «Шарманка весной»/Погоди, не посмеет играть/Nimmer mehr этот 
гадкий шарманщик! 
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2) «Пел в лесочке птенчик...»/Пел в лесочке птенчик,/Под окном — 
шарманщик… 

3) «Барабанщик! Бедный мальчик...»/Барабанщик! Бедный 
мальчик!/Вправо-влево не гляди!/Проходи перед народом/С Божьим 
громом на груди… 

4) «Молоко на губах не обсохло...»/Молоко на губах не обсохло,/День и 
ночь в барабан колочу…/Барабанщиком, видно, рожден!../Всадник. 
Я — барабанный салют… 

5) «Править тройкой и гитарой...»/Все цыганские метели/Оттопырили 
поддевку/Вашу, бравый гитарист! 
Европейская музыкальная персоналия также  присутствует в 

поэтических произведениях поэтессы. К их числу относятся выдающиеся 

композиторы и исполнители Паганини, Бетховен, Бах, Страдивариус, 

Шуман, Шопен, Григ. Как сами эти звучные имена, так и  

прилагательные, образованные на основе этих имѐн, передают 

впечатления от музыки этих выдающихся композиторов: 

«страдивариусами в ночи», «незнакомка с челом Бетховена», «на 

Стравинский лад», «Бетховенские бури», «Бетховенский лоб», «перстом 

Баха». 

Звуковое начало в ее произведениях воплощалось и в знаках 

препинания, которые определяли интонационный строй текста. Сравним, 

например, варианты рефрена в стихотворении «Посмертный марш»:/И 
марш вперед уже,/Трубят в поход./О как встает она,/О как встает... (1,2)/И 
марш вперед уже,/Трубят в поход./О как встает она,/О как -(3)/И марш 
вперед уже,/Трубят в поход./О как - (4)/И марш вперед уже,/Трубят -(5)/И 
марш —  (6). 

Постепенное усечение рефрена и замена многоточия синонимичным 

в данном контексте и более сильным знаком—тире, употребление в конце 

предложения тире вместо точки — все это создает ритм марша и особую 

динамику этого текста.   

Точность и фантазия, безукоризненная нежность и державинская 

величавость, интимная откровенность и эпический размах — из этих 

контрастных притяжений складываются ее стихи. В таком единстве 

противоположностей возникают как стилистические, так и звуковые 

полюсы ее поэзии — от органа до гитары. Еще в юности она готова была 

«за всех страдать под звук органа», а много позднее и вовсе отождествляла 

свой голос с органной лавою: 
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Не надо ее окликать: 
Ей оклик — что охлест. Ей зов 
Твой — раною по рукоять. 
До самых органных низов. «Не надо ее окликать» 
«Крысолов» — это поэма, в которой М. Цветаева своим героем 

выбрала музыканта, флейтиста. Она обратилась к средневековой легенде о 

бродячем музыканте, спасшем город Гаммельн от крыс и потом 

безжалостно отомстившем бюргерам за их неблагодарность. Однако 

флейта и сама по себе издавна влекла поэтическое воображение 

Цветаевой. Герой описан глазами бюргеров, обывателей Гаммельна, вот 

откуда нескрываемая ироничность в оценке персонажа: За музыканта — 
за голый боб!/Может — в краях незнамых —/Только не слыхивал 
Гаммельн, чтоб/За музыкантов — замуж! 

Можно сказать, что вся поэма славит музыку. Собственно, она и 

возникла из музыки. Звуковые ее очертания предшествовали 

поэтическому выражению. Уже в первом рабочем плане Цветаева 

фиксировала свой замысел вокруг основного стержня: «Музыка: Две 
Музыки: первая — для крыс: мелкими крупами, сахаром... сальными 
огарками... врывается Индия; тропики, тропическая  крыса зовет. Другая: 
каждый ребенок слышит в ней свое: мальчики слышат барабан, видят 
сражение (конские гривы, хвосты, литавры, раны), Будет дело (франц.). 
Умри и убей (нем.). Девочки — рождественские и колыбельные напевы, 
некоторые идут сонные — за подарками, иные слышат звон медных 
кастрюль и видят гигантские игрушечные кухни — плиты, сковороды и  
т. д.». [5, 28] 

А вот  вывод: «Музыка есть афронт / Смыслу здравому». Эта легенда 

в мировой литературе много раз становилась темой литературной 

обработки в творчестве Гѐте, Гейне, Браунинга и др. 

Купола, колокола играли большую роль в жизни М. Цветаевой. Это 

было связано с Москвой, где очень много соборов и церквей, где и 

родилась Марина Цветаева. Почти в каждом стихотворении, посвященном 

Москве, в цикле стихов А. Блоку,  в других произведениях есть эти слова. 

Они стали символом в поэзии, символом добра, света, тревоги и 

жизнеутверждения. Цветаева родилась и выросла в Москве. Любимому 

городу она посвятила поэтический цикл, написанный в 1916 году и 

включающий в себя девять стихотворений. Одно из них — «Семь холмов 
— как семь колоколов!..» из цикла «Стихи о Москве». В нем поэтесса 
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упоминает о своем рождении: «В колокольный я, во червонный день 
Иоанна родилась Богослова». 

Во многих стихотворениях М. Цветаевой мы слышим звон 

церковных колоколов. Колокольный звон в еѐ творчестве передаѐтся по-

разному: колокола звонят, ударяют, шлют песню и др.:  
1) Колокола звонят в тени,/ Спешат удары за ударом,/И всe поют о 

добром, старом,/О детском времени они… («Бежит тропинка с 
бугорка»); 

2) Ударит колокол — крещусь,/Посадят голодом — пощусь. («Белье на 
речке полощу...»); 

3) Ту же песнь вам шлют колокола,/Ваши белые могилки — рядом. 
(«Ваши белые могилки рядом»); 

4) Со мной в ночи шептались тени,/Ко мне ласкались кольца дыма,/Я 
знала тайны всех растений/И песни всех колоколов, —/А люди мимо 
шли без слов,/Куда-то вдаль спешили мимо. («Два исхода»); 

5) ...Я бы хотела жить с Вами/В маленьком городе,/Где вечные 
сумерки/И вечные колокола. 
Многие исследователи творчества Цветаевой заметили и оценили 

связь цветаевской поэзии и музыки. Так, например, в известной статье «О 
Марине Цветаевой» Иосиф Бродский писал: «Таково было свойство ее 
голоса, что речь почти всегда начинается с того конца октавы, в верхнем 
регистре, на его пределе, после которого мыслимы только спуск или в 
лучшем случае плато. Однако настолько трагичен тембр ее голоса, что он 
обеспечивал ощущение подъема, при любой длительности звучания».     

[6, 15] 

Необыкновенное разнообразие ритмов, музыки стиха, применение 

ассонансов и аллитераций и многие другие приемы способствовали  

также переложению еѐ стихов на музыку. Популярные песни, созданные 

на основе еѐ стихов, можно найти в репертуаре разных исполнителей – 

эстрадных певцов и исполнителей классической музыки. Стали 

классикой замечательные песни М. Таривердиева на стихи М. Цветаевой 

«Мне нравится, что вы больны не мной»(из телефильма «Ирония судьбы, 

или с лѐгким паром!» Я. Дубравина и мн. др.). 

 Музыку к стихам М. Цветаевой писали известные композиторы: 

Андрей Петров, Микаэл, Традивериев. Можно сказать, что вся поэма 

славит музыку. Собственно, она и возникла из музыки. Звуковые ее 

очертания предшествовали поэтическому выражению. Уже в первом 
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рабочем плане Цветаева фиксировала свой замысел вокруг основного 

стержня: «Музыка: Две Музыки: первая — для крыс: мелкими крупами, 
сахаром... сальными огарками... врывается Индия; тропики, тропическая  
крыса зовет. Другая: каждый ребенок слышит в ней свое: мальчики 
слышат барабан, видят сражение (конские гривы, хвосты, литавры, раны), 
Будет дело (франц.). Умри и убей (нем.). Девочки — рождественские и 
колыбельные напевы, некоторые идут сонные — за подарками, иные 
слышат звон медных кастрюль и видят гигантские игрушечные кухни — 
плиты, сковороды и т. д.». [5, 28] 

 

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՄԱՐԻՆԱ 

ՑՎԵՏԱԵՎԱՅԻ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ 

Շահնարզարյան Մ. Գ. 

 

Հոդվածում ներկայացված են Մ. Ցվետաևայի ստեղծագոր-

ծությունները, որտեղ նա մատնանշում է երաժշտական հայեցակարգըֈ 

Ուսումնասիրելով նրա կյանքը և ստեղծագործությունները՝ ընտրեցինք 

այն ստեղծագործությունները, որոնցում ավելի ցայտուն կերպով է 

արտահայտվում երաժշտական ուղղվածությունըֈ Եկանք այն 

եզրակացության, որ Ցվետաևան, մանկուց լսելով և ուսումնասիրելով 

երաժշտությունը, այն արտացոլել է իր ստեղծագործություններում, 

որպեսզի ընթերցողը կարդալով զգա երաժշտությունըֈ 

Բանալի բառեր. երաժշտություն, կոնցեպտ, պոեզիա, 

երաժշտության դասեր, արձակի հնչյուններ, ռիթմ, նոտաներ: 

 

REPRESENTATION OF THE IDEA OF MUSIC IN THE WORKS OF 

MARINA TSVETAEVA 

Shahnazaryan M. G. 

 

The paper presents M. Tsvetayeva’s creations where she points out the 

concept of ''music''. We have carried out the research of her life and creations 

and chosen those where she expresses the direction of music more vividly. In 

conclusion, we can say that Tsvetayeva reflected the music she listened to 

since childhood and her creations that make the readers feel the music more 

deeply. 

  Keywords: music, concept, poetry, music lessons, sounds in prose, 

rhythm, notes. 
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UDC 81՝38                                                                                                    ENGLISH LANGUAGE 

 

THE GENRE PECULIARITIES OF DIPLOMATIC LETTERS IN ENGLISH 

Murazyan V. G. 

 

The article systematizes the most prominent linguistic and stylistic 

peculiarities of diplomatic discourse, in particular, the stylistic features of 

diplomatic letters, lexical examples of diplomatic word stock, as well as 

syntactic and grammatical structures, which play no less a role in diplomatic 

texts. 

The mentioned features and their distribution in the diplomatic text are 

confirmed by the analysis of modern diplomatic letter and note. 

Keywords: diplomatic language, functional stylistics, diplomatic substyle, 

diplomatic letters, diplomatic expressions, diplomatic. 

 

Diplomatic Language is an instrument of diplomatic society intended to 

reduce misunderstandings that may cause conflicts. Diplomats need to 

diminish friction and sustain civility in external relationships through 

continuous dialogue while they communicate, represent, and negotiate 

internationally. A special style of discourse, form, vocabulary, and other 

linguistic means are utilized for that purpose. English is the diplomatic lingua 

franca not only in English speaking countries but also between two states that 

do not share a common tongue. 

The main aim of this article is to observe and mark the stylistic 

peculiarities of diplomatic letters in the English Language.  

The objectives are to outline the aim and nature of the diplomatic 

correspondence, to define the concept of diplomatic discourse in English and 

to reveal the functional stylistic and structural characteristics of diplomatic 

letters and notes.  

The tradition of preparing proper forms of diplomatic communications 

goes back to early periods of history when contacts among nations had great 

significance. The prototype of diplomatic documents existed from ancient 

times. The first known diplomatic letter excavated in present-day Syria was 

written 4,300 years ago in cuneiform on a baked clay tablet. Today diplomatic 

letters are sent worldwide between ministers of foreign affairs, foreign 

diplomatic envoys, or high foreign government officials for different occasions. 

They are used to maintain friendly relations, reach agreement, and establish 
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peace among states. The language of diplomacy assumes great significance and 

requires specific skills, capacities, and preparedness, which are conditioned by 

the decisive role of diplomatic letters and documents in politics and 

international relations. 

Diplomatic correspondence is usually of formal nature. It is the art of 

interacting among states and putting essential information, discussions, 

negotiations, or agreements into written form, that are vital to the conduct of 

foreign relations (Ye. V. Borisova, 2013). [1] 

Stylistics is a branch of linguistics that studies the whole system of 

expressive resources available in a particular language. It is a relatively new 

linguistic discipline. The word stylistics was firstly involved in the Oxford 

English Dictionary only in 1882, meaning the science of literary style. (V. 

Zhukovska, 2010) [5] 

According to M. Kozhyna, functional style of speech is a special social 

differentiation of speech, corresponding to a peculiar sphere of activity, having 

a specific stylistic colouring, that is determined by the aims and a 

corresponding sphere of communication (M. Kozhnya, 2006). [4] 

The English literary language has developed several styles easily 

distinguishable from one another. V. Kukharenko differentiates the following 

types of functional styles in English: Official style, Scientific style, Publicistic 
style, Newspaper style, Belles-letters (literary style) (V. Kukharenko, 2003). [4] 

Official style is represented in all kinds of official papers and documents. 

Galperin distinguishes the following substyles for the Official Documents 

Functional Style - Diplomatic documents, Business letters, Legal documents, 
Military documents (Galperin, 1977). [8] 

The main activity of diplomatic substyle is politics and international 

relations.  Like other styles of language, this style has a definite communicative 

purpose and, therefore, has its own system of interrelated language and 

stylistic means. 

The most prominent feature of this substyle is the unique system of terms 

and set expressions. Terms, phrases and stable expressions like persona grata, 
persona non grata, carte blanche, erga omnes, Protégé, memorandum, extra-
territorial status are characteristic of diplomatic language. It is worth 

mentioning that many words of Latin and French origin can be found in 

diplomatic and legal documents (bona fides, carriculum vitae, casus belli, etc.) 

(Avetisyan, 2011). [2]  
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Besides the special terminological layer there is another important 

feature - the use of abbreviations, conventional symbols and contractions. 

Here are some used in correspondence: Reverend – Rev., Colonel – Col., 
His/Her Excellency – H.E., His/Her Royal Highness – H.R.H., Vice Chancellor 
– V.C., Secretary – Sec.,  H.M.S.-His Majesty's Steamship. 

Another feature of this style is the use of words in their logical dictionary 

meaning. In several cases, however, especially in international diplomatic 

documents, the use of metaphor, repetition, metonymy and other stylistic 

devices is noticed for this or that purpose, for example: Cold War, Open‐door 
policy, White House, or the examples, where the name of the capital city is used 

instead of the name of the country: Budapest denied the suggestion of White 
House, Washington is to admit Pekin's solicitation (Ezekyan, 2003). [3] 

The language of diplomatic documents should be impersonal, logical, and 

precise. Words with emotive meaning are not to be found in the style of 

diplomatic documents, except those which are used in diplomatic letters as 

conventional phrases of greeting or close, as Dear Sir, yours faithfully, Your 
Excellency, sincerely yours, I have the honour to inform, etc.  

The diplomatic subgenre is characterized by the use of the vocabulary of 

high style that gives the text a particular solemnity. Important role is assigned to 

forms of politeness or compliments in the diplomatic text, the lack of which can 

be considered as a deliberate inclination to offend or disrespect. There are 

common diplomatic salutations, beginnings, endings and complimentary close 

expressions, that are most frequently used in diplomacy: 

Salutations: Dear Mr. President, Dear Ministers and Governors, Dear 
Prime Minister, Excellency, Your Excellency, Your Highness, Your Imperial 
Majesty 

Beginning: 

 The Embassy of the Republic of/ The Ministry of Foreign Affairs (name 
of country) presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs 

of (name of country) and has the honor to...  

 I have the honor to acknowledge…   

 The Government of (name of country) considers it important to 

communicate a note to the Government of the Republic of (name of country).  
 The Government of (name of country) wishes to inform that… 

Ending: 

 Please accept, Excellency, the assurances of most distinguished 

consideration.  
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 We would also like to take this opportunity to convey our sincere 

desire to maintain and further develop the friendly relations between our 

nations.  

 Please accept, Excellency, the assurances. 

 Accept Sir, the assurances of my highest consideration. 

Complimentary close: Yours faithfully, Yours truly, Yours very truly 
(ceremonious but cordial), With deepest sympathy, With sincere appreciation, 
Yours cordially, Respectfully yours, Sincerely (Yaylar, 2017). [6] 

In all functional styles, distinctive characteristics appear as a system. We 

cannot differentiate a style by its vocabulary only. 

Syntactical features of diplomatic letters are the predominance of extended 
simple and complex sentences, abundant use of participial constructions, the 
tendency to separate the subject and the predicate, profusion of homogeneous 
members. (Arnold, 1991)  [7] 

Morphological peculiarities are the passive constructions, that make the 

letters impersonal. Grammar tenses that are used in agreements, the most 

widespread are the Indefinite and the Perfect tenses, both in the Active and 

Passive Voices. One of the most prominent features of diplomatic letters is the 

wide use of verbals. The system of non-finite forms of the verb includes the 

infinitive, the –ing form and the participles. Modal verbs that express possibility 

make English sound more diplomatic and polite.  

As it is seen from the different samples above, diplomatic substyle is 

characterized by its special terminological nomenclature, its own compositional 

form and its own variety of syntactical arrangements. 

Stylistic analysis of diplomatic letters is essential to identify structural, 

vocabulary, grammar, syntactic and morphological peculiarities of the letters. To 

accomplish this type of analysis special diplomatic documents are selected that 

embrace specific vocabulary and characteristic features of a diplomatic 

document. 

First one is a letter of concern. It begins with a formal salutation, and 

closes with a formal valediction. It is signed in the lower right hand corner of 

the last page of text by the ambassador. 
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Excellency 

Further to the letter from the United Arab Emirates Minister of State for Foreign Affairs, His 

Excellency Dr. Anwar Gargash, dated 13 June 2018 (S/2018/607) and the letters from the United 

Arab Emirates Minister of State for International Cooperation, Her Excellency Reem Al Hashimy, 

dated 19 June 2018 (S/2018/618) and 6 July 2018 (S/2018/675), on behalf of my Government, write 

to reiterate and reinforce our commitment to a UN-led political process, notwithstanding the 

Houthis' decision to disregard the Geneva talks organized by the Special Envoy of the Secretary-

General for Yemen, Martin Griffiths. 

The Houthis' "no-show" rebuke to the United Nations and to a meaningful political process 

is a serious setback and a significant disappointment for the Yemeni people and the Coalition, who 

are eager to find an end to the conflict. Unfortunately, this is only the latest Houthi broken promise 

to re-engage in a political process since they derailed the political transition process in 2014, turned 

to force, and triggered the humanitarian and political crisis Yemen faces today. However, the 

Coalition remains committed to supporting the efforts of the Special Envoy, and to a UN-led 

political solution, in accordance with relevant Security Council resolutions, the Initiative of the 

Gulf Cooperation Council and its implementation mechanism, and the outcomes of the National 

Dialogue Conference. We believe that this engagement is the only means for lasting peace and 

security in Yemen. The Coalition is ready to support new talks whenever the Special Envoy can 

ensure the Houthis' meaningful participation. We hope he can achieve this soon. 

What is now clear is that any potential progress at the negotiating table depends on 

sustaining pressure on the Houthis. The progress in liberating most of the Red Sea coast from 

Houthi control has been instrumental in facilitating the work of the Special Envoy; having 

previously refused to engage with his predecessor for two years, the Houthis would not have 

engaged in discussions with the Special Envoy without the urgency of losing their access to the sea, 

along with the supply of weapons and funds that sustains them. Accordingly, while military action 

should be the last resort in the Coalition's view, the liberation of Hodeida is critical to re-engaging 

the Houthis in peace talks. To that end, carefully calibrated and with a clear purpose toward 

restarting the political process, Yemeni Government forces backed by the Coalition have now 

intensified military operations against the Houthis in the Hodeida area and on other fronts. The 

Security Council and international community also must press the Houthis. This should begin with 

immediate action to sever the Houthis' supply of weapons, funding, and technical assistance being 

supplied by Iran in direct violation of Security Council Resolutions 2216 and 2231. Iran provides 

the Houthis some of the most sophisticated weaponry and know-how ever obtained by a non-state 

actor, including ballistic missiles, guided anti-ship missiles, and kamikaze aerial drones, along with 

hundreds of thousands of landmines and improvised explosive devices that are devastating Yemeni 

civilians across the country. 

 Concurrently, it is critical for the international community to increase its pressure on the 

Houthis to commit to international humanitarian law. The Houthis' use of human shields, 

destruction of vital civilian infrastructure, mortar attacks on hospitals and water and sanitation 

sites, indiscriminate use of mines, and firing of missiles at civilians in Saudi Arabia and oil tankers in 

the Red Sea must be condemned in unequivocal terms, or the muted response will be interpreted by 

the Houthis as tacit acceptance of these actions by the international community. 

Most critically, the Coalition understands that its commitment to the well-being of the 
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Yemeni people, humanitarian principles, and international humanitarian law is more important 

than ever. The Coalition this year has contributed nearly $1.25 billion of unrestricted funds to the 

UN Humanitarian Response Plan so that Yemeni civilians, especially in Houthi-seized areas, can 

receive desperately needed assistance. As a result, the number of people receiving UN food aid, for 

instance, has more than doubled, primarily benefiting civilians under Houthi control. This is 

supplemented by direct bilateral assistance to liberated and government-controlled areas. We will 

be working closely with the United Nations to continue progress on the 2018 Humanitarian 

Response Plan and to ensure that the 2019 Humanitarian Response Plan will materially improve the 

humanitarian situation. Deconfliction is also a critical dimension of this support. The safety of 

civilians and humanitarian workers and protection of civilian infrastructure remain a priority of the 

Coalition. Civilian casualties, let alone those of children, are unacceptable. The Coalition is 

committed to investigating incidents and to ensure accountability by taking responsibility where 

appropriate and implementing corrective measures. In order to set the conditions for political 

engagement, and to address the humanitarian crisis, all parties to the conflict must see that 

meaningful participation in United Nations peace talks is the only viable way forward.  

I would be grateful if you would arrange for this letter to be circulated as document of the 

Security Council. 

 Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

 

 

Picture 1. Letter of Concern 
 

It is known that in international diplomatic documents the words are 

used in their logical dictionary meaning, but stylistic devices are used 

sometimes to emphasize the meaning or to describe the situation in a more 

impressive way. In the diplomatic document above the following stylistic 

devices can be differentiated: 

Epithet: broken promise, "no-show" rebuke, human shields. 

Litotes: the muted response will be interpreted by the Houthis as tacit 

acceptance of these actions by the international community.  

In this sentence the author uses muted response instead of rejecting to 
respond or ignoring, neglecting in order to soften the way of expressing the 

meaning.  

Repetition: 
 Unfortunately, this is only the latest Houthi broken promise to re-engage 

in a political process since they derailed the political transition process in 

2014, turned to force, and triggered the humanitarian and political crisis 

Yemen faces today. (political) 
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 We will be working closely with the United Nations to continue progress 

on the 2018 Humanitarian Response Plan and to ensure that the 2019 

Humanitarian Response Plan will materially improve the humanitarian 

situation. (Humanitarian x3) 

 The safety of civilians and humanitarian workers and protection of 

civilian infrastructure remain a priority of the Coalition. Civilian 

casualties, let alone those of children, are unacceptable. (civilian) 

The individual system of terms and set expressions is the most striking 

feature of the diplomatic letters. In this diplomatic letter a number of 

expressions and terms are used, which are characteristic of diplomatic 

correspondence: The Security Council, UN Humanitarian Response Plan, 
Security council Resolutions, Government controlled areas, International 
community, Humanitarian workers, Geneva talks, negotiating table, peace 
talks, Protection of civilian infrastructure, National Dialogue Conference, 
International humanitarian law, Political Process, Humanitarian principles, 
Ambassador Permanent Representative, Non-state actor. 

The use of abbreviations, conventional symbols and contractions are also 

peculiar to diplomatic correspondence. Abbreviations used in the letter are the 

following: UN-led political process, UN Humanitarian Response Plan, UN food 
aid (United Nations), H.E. Nikki Haley (Her Excellency), Mr. Antonio 
Guterres (Mister), cc: - carbon copy (at the bottom of a diplomatic letter, cc 

would be followed by the names of the people who had sent carbon copies of 

the original, so the recipients would know who else received it), Ref:- 
reference (it is written in front of the code at the top of diplomatic letters and 

refers to a file where all the letters and documents about the same matter are 

saved). 

The extensive use of infinitive, participle, -ing forms, modals is highly 

characteristic of this diplomatic letter: 
Table 1  

Infinitive, Participle and Gerund constructions 
Infinitive Participle Gerund (-ing) 

I write to reiterate and 

reinforce 
dated 19 June 2018 negotiating table 

the Houthis' decision to 
disregard 

Geneva talks organized by the 

Special Envoy 

progress in liberating most 

of the Red Sea coast 

who are eager to find 

an end to the conflict 
Houthis’ broken promise 

the urgency of losing their 

access 

Houthi broken promise turned to force and triggered the liberation of Hodeida 
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to re-engage in a 

political process 

humanitarian and political 

crisis 

is critical to re-engaging 

the Houthis in peace talks 

The Coalition is ready 

to support 

the Coalition remains 

committed to supporting the 

efforts 

the number of people 

receiving UN food aid 

 

The use of modal words like should, must and would are noticed in the 
letter as well. Should is used when there is the need of criticizing something 

(this should begin with immediate action), must is used to express something 

that should not be overlooked or missed (community also must press the 

Houthis) and would is used for the polite request (I would be grateful if you 

would arrange.). 
Extended simple, compound and complex sentences can be found in the 

letter. The first sentence of this letter is a simple sentence that is composed of 

99 words and 607 characters.  

The second one is a formal first person note. This form is preferred as a 

more personal tone is required. It is signed in the lower right hand corner of the 

page of the text by the king. The king of Cambodia writes to the ambassador of 

Japan to thank him for the warm congratulations, presented to him on the 

occasion of the Eleventh Anniversary of his Coronation. 

The note is short, but it contains lots of expressions and terms 

characteristic of the diplomatic language. Eloquent expressions to apply to 

someone in the context are: His Majesty, His Exellency, Your Excellency, Her 
Majesty, Their Excellencies.  

Diplomatic terms and expressions: The Chiefs of Mission, members of 
Diplomatic Corps. 

Emotive expressions, as well as salutations and close sentences in this 

letter are as follows: I was deeply touched by your letter, I am satisfied to note, 
we would also like to wish you continued good health, success and happiness, 
Her majesty the Queen Mother joins me to convey our sincere thanks, our 
cooperation has been consolidated and developed year by year, Please accept, 
Your Excellency Mr. Dean of the Diplomatic Corps, the renewed assurances of 
my highest consideration. 

Stylistic devices: I was deeply touched (metaphor), warm congratulations 

(epithet), We would also like to wish (alliteration), Diplomatic Corps 

(repetition, 6), Excellency (repetition, 6).  
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Picture 2. Formal First Person Note 

 

It is worth mentioning, that the tendency to avoid anaphorical pronoun 

reference and to repeat the terms in full is noticed in this letter which led to 

the repetition of the expression Dean of the Diplomatic Corps. The author 

avoided the pronouns you and your in order to make the letter more polite and 

express his honour towards that person. 

Infinitive and participle constructions can also be found in the note: 
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Table 2 

Infinitive and Participle constructions 

Infinitive Participle 
joins me to convey 

 

Presented to me on the occasion 

of… 

We would also like to wish you Distinguished ladies and gentlemen  

I am satisfied to note Continued good health 

Renewed assurances 

Passive constructions: I was touched, I am satisfied, has been 
consolidated, has been developed. 

Modal expression: We would like to wish you. 

The use of extended simple and compound sentences has given a 

particular solemnity and officiality to the text. 

The following chart illustrates the distribution of stylistic, grammatical 

and syntactic means in the above-analysed diplomatic letter and note. 
Table 3 

Distributon of lexical, syntactical and grammatical means 
  Letter Note 

L
ex

ic
al

 m
en

as
 Salutation  ✔ ✔ 

Valediction ✔ ✔ 

Diplomatic terms ✔ ✔ 

Abbreviations ✔ ✔ 

Vocabulary of high style ✔ ✔ 

Stylistic devices ✔ ✔ 

Sy
n

ta
ct

ic
al

 a
n

d 

gr
am

m
at

ic
al

 m
ea

n
s 

Predominance of extended simple and complex 

sentences 
✔ ✔ 

Abundant use of participial constructions ✔ ✔ 

 The tendency to separate the subject and the 

predicate 
  

Profusion of homogeneous members ✔  

Passive constructions ✔ ✔ 

Indefinite and the Perfect tenses, both in the 

Active and Passive Voices 
✔ ✔ 

 

The above-mentioned characteristics of diplomatic letters are vividly 

manifested in the diplomatic letter and note. 
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It became clear that stylistic grammatical and syntactical means are 

equally expressed in the diplomatic text. We can see that grammatical and 

syntactic means play a huge role in diplomatic discourse and stand hand in 

hand with lexical means of expressing diplomatic notions. This is because the 

impersonal and formal nature of diplomatic discourse is mainly expressed by 

syntactical and grammatical special constructions. 

It is clear that the use of extended simple, compound and complex 

sentences, passive constructions, and participal constructions is not by chance 

and is used for that purpose. 

To sum up, diplomatic documents are of great importance in foreign 

relations and there is the need for a proper and accepted style of writing 

diplomatic letters and notes, as they have their unique structure and stylistic 

peculiarities, that are expressed by specific vocabulary and special 

morphological and syntactic features. The analysis shows that the most 

common features are salutation valediction, diplomatic terms, abbreviations, 

the vocabulary of high style, stylistic devices.  The most common grammatical 

and syntactic means appear to be the predominance of extended simple and 

complex sentences, abundant use of participial constructions, the tendency to 

separate the subject and the predicate, profusion of homogeneous members, 

indefinite and the perfect tenses, both in the Active and Passive Voices. These 

means are vividly manifested in the analysed modern diplomatic letter and 

note. The analysis also shows, that grammatical and syntactical means do not 

yield to stylistic and vocabulary means in their importance of expressing 

diplomatic concepts. The principal features of the diplomatic sub-genre are 

correlated with the specific use of this style. 

 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ 

Մուրազյան Վ. Ղ. 

 

Հոդվածում համակարգված են դիվանագիտական գրագրության 

հիմնական լեզվաոճաբանական առանձնահատկությունները 

անգլերենում՝ մասնավորապես դիվանագիտական նամակների ոճական 

յուրահատկությունները, խոսքի մշակույթի բառապաշարային 

օրինակներ, ինչպես նաև շարահյուսական և քերականական 

կառույցները, որոնք ոչ պակաս դեր են կատարում դիվանագիտական 

տեքստերում:  
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Նշված առանձնահատկությունները և նրանց բաշխվածությունը 

դիվանագիտական տեքստում ապացուցվում է դիվանագիտական 

ժամանակակից նամակների վերլուծությամբ: 

Բանալի բառեր. դիվանագիտական լեզու, ֆունկցիոնալ 

ոճաբանություն, դիվանագիտական ենթաոճ, դիվանագիտական 

նամակներ, դիվանագիտական արտահայտություններ, դիվանագի-

տական տերմիններ: 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Муразян В. Г. 

 

В статье систематизированы наиболее характерные лингвистические 

и стилистические особенности дипломатического дискурса английского 

языка, в частности, стилистические особенности дипломатических писем, 

лексические примеры дипломатической лексики, а также синтаксические 

и грамматические конструкции, играющие не меньшую роль в 

дипломатических текстах. 

Указанные особенности и их распределение в дипломатическом 

тексте подтверждается анализом современных дипломатических писем. 

Ключевые слова: дипломатический язык, функциональная 

стилистика, дипломатический субстиль, дипломатические письма, 

дипломатические выражения, дипломатические термины. 
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ՀՏԴ  327                                                                                                 ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ  

ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, ԻՏԱԼԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Թոփակյան Մ. Մ. 

 

Հոդվածում ներկայացվում է Իտալիայի Հանրապետության կողմից 

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, այդ համատեքստում 

գրանցված արդյունքներն ու ձեռքբերումները, ինչպես նաև իտալահայ 

համայնքի ծավալած եռանդուն գործունեությունն ու նախաձեռ-

նությունները՝ որպես կարևորագույն խթան այդ գործընթացի 

հաջողության գործում: 

Բանալի բառեր. Հայոց ցեղասպանություն, ճանաչում, 

դատապարտում, Իտալիայի Հանրապետություն, դիվանագիտական 

հարաբերություններ, համագործակցություն, Իտալիայի հայ համայնք, 

վարչատարածքային միավորներ, բանաձևեր, Թուրքիայի 

Հանրապետություն: 

 

1990 թվականից քաղաքական օրակարգում ամրագրված, իսկ 1998 

թվականից Հայաստանի Հանրապետության արտաքին 

քաղաքականության գերակայություն համարվող Հայոց 

ցեղասպանության հիմնախնդիրը ժամանակի հոլովույթում դարձավ 

նաև հայ-իտալական հարաբերությունների կարևորագույն 

իրողություններից և բաղադրատարրերից մեկը:  

Թեմայի ուսումնասիրության համար օգտվել ենք պաշտոնական 

փաստաթղթերից, գիտահետազոտական աշխատանքներից և 

հոդվածներից, որոնք ըստ ամենայնի ներկայացնում են խնդրո առարկա 

թեման, ինչպես նաև ժամանակի մամուլի անդրադարձներից, 

մասնավորապես՝ հայկական «Արմենպրես», «Առավոտ», «Ազատություն» 

և այլն, իտալական լրատվական կայքերից, որոնք հնարավորություն 

տվեցին առավել ամփոփ և հանգամանալից ուսումնասիրություն 

կատարելու: 

Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման գործընթացը Իտալիայի Հանրապետությունում, վեր հանել 

այդ գործընթացի նախադրյալները, դրա վրա ազդեցություն ունեցող 

ժամանակի պատմաքաղաքական իրադարձությունները, ինչպես նաև 
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այդ համատեքստում իտալահայ համայնքի քայլերն ու 

նախաձեռնությունները, որոնք, ըստ էության, նոր լիցք հաղորդեցին և 

մեծապես նպաստեցին գործընթացի հաջողությանը: 

Աշխատանքի արդիականությունը այն է, որ առ այսօր հայ 

ժողովրդի համար առանցքային հիմնախնդիրներից մեկի՝ Հայոց 

ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման 

գործընթացում գրանցվող արդյունքների ու ձեռքբերումների 

քաղաքական նշանակությունը կենսական է հայ ժողովրդի համար՝ 

հատկապես Թուրքիայի բացահայտ ժխտողականության պարագայում, 

որի արդյունքում էլ, կարելի է ասել, մեծանում է դրանց քաղաքական 

նշանակությունը: Ուստի, Իտալիայի Հանրապետությունում Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը և այդ համատեքստում ձեռք 

բերված հաջողությունները, իտալահայ համայնքի ակտիվ 

գործունեությունը իրենց կարևոր դերը կունենան պատմական այդ 

իրողության՝ ներկայումս նոր թափով ծավալվող միջազգային 

ճանաչման և դատապարտման գործընթացում, դրա՝ միջազգային 

ընկալումների համատեքստում և ընդհանրապես Հայ դատի արդարացի 

լուծման գործում: 

Հայ-իտալական պատմական առնչությունները և դրանց 

արդյունքում ձևավորված բարեկամական հարաբերությունները և 

փոխվստահությունը դարերի պատմություն ունեն, որոնք հիմք 

հանդիսացան նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության և Իտալիայի 

Հանրապետության միջև քաղաքական երկխոսության և սերտ 

հարաբերությունների ձևավորման համար, որոնք ժամանակի 

հոլովույթում պատմական անհրաժեշտության թելադրանքով և երկկողմ 

նախաձեռնողականությամբ ամրապնդվեցին և հարստացան նոր 

բաղադրատարրերով՝ իրենց հերթին նախադրյալ հանդիսանալով երկու 

երկրների բազմաոլորտ համագործակցության հետագա ծավալման 

համար: 

Իտալիան ճանաչել է Հայաստանի անկախությունը 1992 թվականի 

հունվարի 3-ին, իսկ դիվանագիտական հարաբերությունները երկու 

երկրների միջև հաստատվել են 1992 թվականի մարտի 17-ին՝ 

համապատասխան փաստաթուղթ կնքելով [10]: Հայ-իտալական 

հարաբերությունների ամրապնդման գործում անուրանալի է նաև 

իտալական իրականությունում պատկառելի քաղաքական կշիռ ունեցող 

իտալահայ համայնքի դերը, որը ինչպես նախկինում, ներկայումս էլ 



113 

 

իրականացնում է եռանդուն գործունեություն՝ բացելով հայ-իտալական 

փոխգործակցության նորանոր հեռանկարներ:  

Տվյալ ժամանակահատվածում Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման և դատապարտման խնդրի վերաբերյալ լայն արշավ էր 

սկսվել ամբողջ աշխարհում, բացառություն չէր նաև Իտալիան: Պետք է 

նշել, որ դեռևս Հայոց ցեղասպանության տարիներին ժամանակի 

իտալական մամուլը բավականին ուշադիր է եղել հայկական հարցերին 

առնչվող տեղեկությունների հրապարակմանը` հաճախ տրամադրելով 

նույնիսկ լրագրի առաջին էջը [15]: Իտալահայ համայնքը ևս, օգտվելով 

որոշակի բարենպաստ հանգամանքներից, ամենատարբեր ժամանակ-

ներում օգտագործելով հնարավոր բոլոր առիթները, բարձրաձայնում էր 

Հայոց ցեղասպանության խնդիրը՝ այն դարձնելով իր գործունեության և 

դրա շրջանակում իրականացվող գործողությունների, նախաձեռ-

նությունների հիմնական ուղղություններից մեկը՝ դրանով նպաստելով 

նաև իտալական հասարակության՝ Հայոց ցեղասպանության մասին 

իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը:  

Իտալահայոց քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքի 

կազմակերպման հիմնական կառույցը Իտալիայի հայերի միությունն է, 

որը հիմնադրվել է 1950-ական թվականների սկզբին Միլանումֈ 

Միության կանոնագիրը պաշտոնապես վավերացվել է Իտալիայի 

Հանրապետության նախագահի՝ 1955 թվականի ապրիլի 2-ի որոշմամբ 

[25]ֈ Միլանում գործում են նաև Իտալիայի հայ մշակութային միությունը, 

«Պո-Արաքս» մշակութային ընկերությունը, Հայ մշակույթի ուսումնասիր-

ման ու վավերագրման կենտրոնը, «Զատիկ» ընկերակցությունը և այլն, 

որոնք էլ կազմակերպում են տեղի հայության գործունեությունըֈ 

Իտալիայի հայերի միության նախագահն է Պայքար Սվազլյանը, ով 

տասնյակ տարիներ ղեկավարելով միությունը՝ կարողացել է ըստ 

պատշաճի կազմակերպել համայնքային կյանքը՝ զբաղվելով ոչ միայն 

ներհամայնքային խնդիրների լուծմամբ, այլև հետաքրքրված լինելով 

նաև համազգային հիմնախնդիրներով, որի ականատեսը եղանք նաև 

վերջերս՝ կապված արցախա-ադրբեջանական նոր պատերազմի հետ, 

որի ծավալման դժվարին օրերին նա կարողացավ ինչպես տեսական, 

այնպես էլ գործնական բազմաթիվ նախաձեռնությունների 

կազմակեպման շնորհիվ իր հերթին նպաստել հայության համար 

կարևորագույն հիմնախնդրի հանգուցալուծմանը [18]:  

Այսպիսով, պայմանավորված իտալահայ համայնքի ակտիվ 

գործունեությամբ, բազմաբնույթ նախաձեռնություններով՝ իտալական 
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մի շարք քաղաքային և մարզային, նահանգային խորհուրդներ սկսեցին 

ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը: Առաջինը 1997 թվականի հուլիսի 

17-ին այդ քայլին գնաց Բանյոկապալյոյի խորհուրդը [13]:  

Նույն թվականի նոյեմբերի 18-ին Միլանի քաղաքային խորհուրդը 

որոշում է ընդունում, որտեղ ասվում է, որ 1998 թվականին լրանում է 

թուրք զինվորականների կողմից ձեռնարկված հայ ժողովրդի 

կոտորածների ութսուներեքերորդ տարելիցը, և նշում է, որ մեկուկես 

միլիոն մարդու կյանք խլած այդ հանցագործությունը 1985 և 1986 

թվականներին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների ենթահանձնաժողովի և 

1987 թվականին՝ Եվրախորհրդարանի կողմից ճանաչվել է իբրև 

ցեղասպանություն [17]: Այս որոշումով, փաստորեն, խորհուրդը կոչ է 

անում Իտալիայի կառավարությանը ճանաչել Հայոց ցեղասպա-

նությունը՝ վկայակոչելով մի շարք իրավական փաստաթղթեր, որոնք, 

ըստ էության, կազմում են Հայոց ցեղասպանության միջազգային 

ճանաչման գործում ընդունված հիմնարար փաստաթղթերի հիմնարար 

բազան: Պետք է նշել, որ Միլանի քաղաքային խորհուրդը ճանաչել է 

Հայոց ցեղասպանությունը 2006 թվականի հոկտեմբերին՝ հակառակ 

Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության՝ այդ որոշումը խոչընդոտելու 

բոլոր փորձերին [19]: 

Հետագայում՝ 2000 թվականի հունիսի 16-ին, նմանատիպ 

նախաձեռնությամբ հանդես է գալիս նաև Հռոմի քաղաքային խորհուրդը 

[20]:  

Եվ այսպես, Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Իտալիայի 

Պատգամավորների պալատը 2000 թվականի նոյեմբերին ընդունեց 

բանաձև՝ համաձայն որի. «Իտալիայի Պատգամավորների պալատը 

նշում է, որ 2000 թվականի նոյեմբերի 15-ին Եվրախորհրդարանը 

ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունել է Թուրքիայի՝ 

Եվրամիություն մտնելու համար իրականացրած առաջնթացի մասին 

պարբերական դիտարկումից բխող առաջարկը, դիտարկում, որն 

ավարտվել է 1999 թվականին: Թուրքիայի կառավարությանը հորդորել 

են ուժեղացնել ժողովրդավարացմանն ուղղված ջանքերը, 

մասնավորապես քրեական իրավունքի բարեփոխումների, դատական 

համակարգի անկախության, խոսքի ազատության և 

փոքրամասնությունների իրավունքների ոլորտներում: Իտալիայի 

Պատգամավորների պալատը նշում է նաև, որ վերջին բանաձևը 

առնչվում է հայ ժողովրդին վերաբերող հարցերին՝ հատուկ 

նշանակություն ունեցող երեք կետերով. «Մենք կոչ ենք անում հայ 
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փոքրամասնության (Օսմանյան կայսրությունում) նկատմամբ 

ցեղասպանության ճանաչմանը, որն իրականացվել է մինչև 

ժամանակակից Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծումը (կետ 10), 

Կովկասում գտնվող Թուրքիայի հարևանների հետ հարաբե-

րությունների բարելավումը, որն առաջարկվել է իր՝ Թուրքիայի 

կառավարության կողմից (կետ 20) «և, ի նպաստ ԵՄ-Թուրքիա 

հարաբերությունների Երկկուսակցական խորհրդարանական հանձնա-

ժողովի նախագահի կողմից 21-րդ կետում առաջ քաշված առաջար-

կությանը՝ հրավիրում է Թուրքիայի կառավարությանը՝ բանակցութ-

յուններ սկսելու Հայաստանի Հանրապետության հետ, վերականգնելու 

դիվանագիտական հարաբերությունները և առևտուրը երկու 

պետությունների միջև, վերջ դնելու ներկայիս շրջափակման: 

Պատգամավորների պալատը, հետևաբար, կոչ է անում Իտալիայի 

կառավարությանը, վերը նշված առաջարկություններին համապատաս-

խան, եռանդաբար հետամուտ լինել այդ տարածաշրջանի (այսինքն` 

Հարավային Կովկասի) ժողովուրդների և փոքրամասնությունների միջև 

եղած լարվածությունների թուլացմանը՝ ստեղծելու երկու պետություն-

ների տարածքային ամբողջականության պատշաճ պահպանում, 

խաղաղ համակեցություն՝ այդպիսով ավելի արագացնելով Թուրքիայի 

ինտեգրումը Եվրոպական համայնք» [14]: 

Այսպիսով, ընդհանուր հայտարարի բերելով բանաձևում 

ներկայացվող հիմնադրույթները՝ կարող ենք նշել, որ այս բանաձևում 

անդրադարձ է կատարվում երեք առանցքային քաղաքական հարցերի՝  

1. Հայոց ցեղասպանության ճանաչում Թուրքիայի Հանրապետության 

կողմից, 2. հայ-թուրքական երկկողմ միջպետական հարաբերություն-

ների հաստատում, առևտրական հարաբերությունների վերականգնում, 

շրջափակման վերացում, 3. երկու պետությունների տարածքային 

ամբողջականության պահպանում: Բացի այդ, բանաձևում ընդգծվում էր 

նաև իտալական կողմի հանձնառությունը՝ Հարավային Կովկասի, 

մասնավորապես հայ-թուրքական հակասությունների լուծման, 

տարածաշրջանային կայունության հաստատման և պահպանման 

հարցում:  

Պարզ է, որ Իտալիայի համար ևս մեծ կարևորություն ունի 

ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հարավային Կովկասը, և այն 

կօգտագործի հնարավոր բոլոր միջոցները հաղորդակից լինելու և 

մշտական ներկայություն ունենալու այդ տարածաշրջանում: Բացի այդ, 

լինելով եվրոպական ընտանիքի ազդեցիկ անդամ, Իտալիան այդ 



116 

 

նշումով իր անվերապահ աջակցությունն էր արտահայտում 

Եվրամիության քաղաքական նպատակներին և ծրագրերին՝ 

մասնավորապես՝ կապված Թուրքիա–Եվրամիություն հարաբերություն-

ներին: 

Տարեցտարի հայաշատ քաղաքներում ավելանում է Հայոց 

ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված 

հուշակոթողների, խաչքարերի քանակը, որոնք, կարելի է ասել, իրենց 

մեջ յուրօրինակ խորհուրդ են պարունակում, օրինակ՝ 2003 թվականին 

նռան տեսքով հուշակոթողը՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության անմեղ 

զոհերին և հայ-իտալական բարեկամությանը, տեղադրվել է Ուդինեի 

Արմենիա այգում [11], իսկ 2013 թվականի հունվարի 11-ին Իտալիայի 

հարավային նշանավոր նավահանգիստ Բարիում հանդիսավորությամբ 

տեղի ունեցավ հայկական խաչքարի բացման և օրհնության 

արարողություն [2]:  

Իտալահայ կազմակերպությունները այս շրջանում ևս հանդես էին 

գալիս նորանոր նախաձեռնություններով. օրինակ՝ 2014 թվականի 

փետրվարի 16-ին իտալահայոց միության` Հայոց ցեղասպանության 

հանրայնացմանն ու ճանաչմանն ուղղված 2014 թվականի ծրագրի 

առաջին կարևոր քայլը համարվող՝ Չեզենիա քաղաքի Բոլոնիայի 

համալսարանի մասնաճյուղի գլխավոր դահլիճում Հայոց 

ցեղասպանության մասին երկու ժամ տևողությամբ դասախոսության 

կազմակերպումը, որին ներկա էին 500 ուսանողներ [6], իսկ 2016 

թվականի փետրվարի 27-ին Տրեցցանո Սուլ Նավիգլիո քաղաքում տեղի 

է ունեցել միջոցառում՝ Տրեցցանո Սուլ Նավիգլիոյի քաղաքապետարանի 

աջակցությամբ, և նմանատիպ այլ նախաձեռնություններ:  

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը նոր թափ 

ստացավ 2015 թվականին՝ կապված Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 

տարելիցի հետ: Իր պատմական նշանակությամբ առանձնահատուկ էր 

նույն թվականի ապրիլի 12-ին Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում 

Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մատուցած կիրակնօրյա պատարագը Հայոց 

ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, որի ժամանակ Պապը XX 

դարասկզբին Օսմանյան կայսրությունում հայերի զանգվածային 

սպանություններն անվանեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն 

[16]ֈ Պատարագի ընթացքում Ֆրանցիսկոս Պապը հանճարեղ Գրիգոր 

Նարեկացուն շնորհեց «Տիեզերական եկեղեցու Վարդապետի» 

բարձրագույն կոչում: Իսկ 2016 թվականի հունիսին Հռոմի Պապը եռօրյա 

այցով ժամանեց Հայաստանֈ Այցի ընթացքում կայացած կարևոր 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%82%D5%BC_(%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%A9%D5%B8%D5%B2,_%D5%88%D6%82%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A5)
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իրադարձություններից էր Գյումրի քաղաքում կազմակերպված 

էկումենիկ պատարագը [3]ֈ 

Իտալական հայտնի «Avvenire» պարբերականը Հայոց ցեղասպա-

նության 100-րդ տարելիցին նվիրված «Հայոց ցեղասպանություն. 

արդարություն և ճշմարտություն» խորագրով հետաքրքական հոդված էր 

հրապարակել [23], որի հեղինակն էր իտալացի հայտնի մտավորական, 

լրագրող Դանիելե Զապալլան, որտեղ նշվում էր, որ «100 տարի անց էլ 

Հայոց ցեղասպանությունը շարունակում է մերժված մնալ նրանց 

ժառանգների կողմից, ովքեր այն իրականացրին Օսմանյան 

տարածքներում» և հավելում, որ թեպետ մոտ 20 երկրներ ճանաչել են 

այն, սակայն «այդ ողբերգությունը շարունակում է չարմատավորված 

մնալ միջազգային հանրության գիտակցությունում» [12]:  

Դեռևս տարեսկզբին՝ 2015 թվականի մարտին, Տոսկանայի, իսկ 

նույն թվականի հոկտեմբերի 27-ին Աբրուցցոյի նահանգային 

խորհուրդները ճանաչեցին Հայոց ցեղասպանությունը: Աբրուցցոյի 

նահանգային խորհրդի անդամ Լուչիանո Մոնտիչելլին բանաձևի 

ընդունումից հետո հայտարարել էր. «Այսօր մենք մի գեղեցիկ էջ գրեցինք 

մեր նահանգի քաղաքական պատմության մեջ: Նման կարևոր հարցի 

վերաբերյալ բանաձևի միաձայն ընդունումը նահանգային խորհրդի 

հասունության մեծ վկայությունն է» [5]: 

2015 թվականի փետրվարի 11-ին ընդունվեց Հայոց 

ցեղասպանության ժխտողականության վերաբերյալ օրինագիծը, իսկ 

ապրիլի 23-ին՝ Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հերթական 

բանաձևը [22]: Նույն թվականի հոկտեմբերի 22-ին Ռավեննա քաղաքը 

[21], Պիեմոնտե նահանգի Իվրեայի [9] և Միլան նահանգի Մոնատեի 

քաղաքային խորհուրդները ևս ճանաչեցին Հայոց ցեղասպանությունը: 

2016 թվականի ապրիլի 21-ին Սիցիլիայի խորհրդարանը ճանաչեց 

Հայոց ցեղասպանությունը: Այս գործընթացը շարունակվեց նաև 

հետագա տարիներին. 2019 թվականի մարտի 18-ին Լացիոն ընդունեց 

Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև՝ այսպիսով դառնալով 

միջազգային այդ հանցագործությունը ճանաչած իտալական թվով 136-

րդ վարչատարածքային խորհրդարանը: 

Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրը նաև հայ-իտալական 

երկկողմ պաշտոնական փոխայցելությունների և հանդիպումների 

օրակարգում էր: Այն Հայ-իտալական միջխորհրդարանական 

բարեկամության խմբի (գործում է 2009 թվականից [7]) գործունեության և 
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նախաձեռնությունների, այդ շրջանակում երկկողմ համագործակ-

ցության կարևորագույն ուղղություններից մեկն էր:  

Այս հիմնախնդրի՝ Իտալիայի կողմից ճանաչման և 

դատապարտման գործընթացի հաջող ընթացքի և գրանցած 

արդյունքների գործում գնահատելի է Իտալիայում Հայաստանի 

Հանրապետության դեսպանության դերըֈ Դեսպանության հովանու 

ներքո կազմակերպվում են բազմապիսի միջոցառումներ, որոնց 

մասնակցում են նաև իտալական հասարակության բազմաթիվ 

ներկայացուցիչներֈ Դեսպանությունը իր ակտիվ մասնակցությունն էր 

բերում նաև իտալական կողմի կազմակերպած նախաձեռնություններին՝ 

այդ առիթները ևս օգտագործելով՝ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և 

դատապարտման անհրաժեշտությունը ընդգծելու համար [4]ֈ  

Իր նշանակությամբ բացառիկ էր Պատգամավորների պալատի 2019 

թվականի ապրիլի 10-ի բանաձևը [24], որով 382 կողմ, ոչ մի դեմ և 43 

ձեռնպահ ձայներով պալատը ճանաչեց Հայոց ցեղասպանությունը [8], 

որին անմիջապես, ինչպես նախորդ բանաձևերի դեպքում ևս, հաջորդեց 

թուրքական կողմի կոշտ արձագանքը, թե «այդ բանաձևը հայկական 

պնդումները ներքաղաքական շահերի համար գործիք դարձնելու 

հերթական օրինակն է [1]»: 

Պետք է նշել, որ Իտալիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման գործընթացը իր բոլոր բաղադրատարրերով ուղենիշ և 

օրինակ դարձավ (միաժամանակ օրինակ ունենալով Ֆրանսիայում 

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը և դրա 

հաջողությունը) եվրոպական մի շարք երկրների և տեղի հայկական 

համայնքների համար՝ թե ինչպես արդյունավետորեն համակարգեն 

բոլոր ուժերը, կենտրոնացնեն առկա ներուժը և պայքարեն հանուն 

առաջադրված նպատակի հաջողությանֈ Արդյունքը եղավ այն, որ այսօր 

էլ եվրոպայի հայկական համայնքներում շարունակում է արդիական 

մնալ տեղի իշխանությունների կողմից Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչմանը հասնելըֈ 

Այսպիսով, Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեր օրերում 

իտալական վարչատարածքային միավորների, իսկ հետագայում երկրի 

խորհրդարանի կողմից Հայոց ցեղասպանության միջազգային 

ճանաչման և դատապարտման գործընթացում ունի բացառիկ 

նշանակություն, քանի որ այդ ճանաչման փաստերից յուրաքանչյուրն իր 

հերթին վկայում է միջազգային հանրության՝ պատմական այս 
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իրողության ճանաչմանը, դատապարտմանը և կանխմանը գործադրվող 

շարունակական քայլերի և ջանքերի մասին:  
 

ПРОЦЕСС ПРИЗНАНИЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН В ИТАЛЬЯНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ ИТАЛИИ 

Топакян М. М. 
 

В статье представлен процесс признания Итальянской Республикой 
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ       

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Պետրոսյան Գ. Հ. 

 

Սույն հոդվածում ներկայացված են պատմական նկարների դերն ու 

նշանակությունը պատմության դասավանդման ընթացքում, դրանց 

կարևորությունը՝ որպես զննական մեթոդի կիրառման բաղադրիչ, 

պատմական նկարների տեսակներն ու պատմության ուսուցման 

ընթացքում այդ նկարների ճիշտ կիրառումը:  

Բանալի բառեր. իրադարձումային նկարներ, տիպաբանական 

նկարներ, պատմամշակութային նկարներ, դիմանկարներ, մանր 

նկարներ, ֆոտոնկարներ, ծաղրանկարներ, պատմական-գրաֆիկական 

զննականություն, նկարազարդումներ:  
 

Պատմության ուսուցման ընթացքում շատ կարևոր է զննական 

պարագաների դերը. դրանք կարևոր աղբյուր են հանդիսանում 

պատմական գիտելիքների հստակեցման խնդրում:  

Պատմական անցյալի վերաբերյալ պատմական նյութի 

դասավանդման ընթացքում կերպարային պատկերացումներն ու 

հասկացությունները սովորողների մոտ ձևավորվում են 

զննականության մեթոդի կիրառման միջոցովֈ 

Հայկական ժամանակակից դպրոցում պատմության կրթության  

դասավանդման և զարգացման գործում մեծ դեր են կատարում 

պատմական նկարները, որոնք պատմության ուսուցման զննական 

պարագաների շարքում ունեն մեծ դեր ու կարևորություն:  

Թեման խիստ արդիական է, քանի որ այն ուսումնասիրում է 

պատմության դասավանդման ընթացքում պատմական նկարների 

օգտագործման կարևորության հիմնախնդիրը և մեթոդաբանությունըֈ 

Իրականացված հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել 

պատմական նկարների դերի կարևորությունը պատմության 

դասավանդման ընթացքում:  

Թեմայի հետազոտությունը իրականացնելու համար կարևոր 

աղբյուր է հանդիսացել Հ. Պապոյանի «Պատմության դասավանդման 

մեթոդիկան դպրոցում»  ուսումնամեթոդական ձեռնարկը: Ձեռնարկը 

պարունակում է տեսական և գործնական նյութեր, հանգամանորեն 

ներկայացնում է պատմության դասավանդման ժամանակ 
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զննականության տարբեր մեթոդների կիրառությունը և կարևորությունը, 

ուղղորդում հարուստ մեթոդական զինանոցի ընտրությանը և 

ճանապարհ հարթում դրան հասնելու համար: Երկրորդ կարևոր 

աղբյուրը Հ. Ղևոնդյանի «Պատմության դասավանդման մեթոդիկա» 

աշխատությունն է: Այստեղ հեղինակը ներկայացնում է մեթոդիկայի 

դերը կրթական համակարգում, պատմության մեթոդիկայի ծագումն ու 

զարգացումը, պատմության ուսուցման ընթացքում պատմական 

նկարների, քարտեզների, սխեմաների և դիագրամների կիրառումը:  

Պատկերային զննականության մեջ մեծ կարևորություն ունեն  

պատմական նկարները: Որպեսզի ուսումնական նկարները տեսանելի 

լինեն դասարանի բոլոր անկյուններից, նրանք կատարվում են վառ 

գույներով, և մեծ նկարների չափը չպետք է փոքր լինի 30-40սմ-ից [1]: 

Մեկ դասի ընթացքում չպետք է օգտագործել 3-4 պատմական նկար, իսկ 

օգտագործելու դեպքում էլ պետք է նկարի ցուցադրմանը հաջորդի 

ուսուցչի խոսքը, այլապես աշակերտները կշփոթեն նրանց 

բովանդակությունը, և նկարները կկորցնեն իրենց կրթադաստիարակ-

չական իմաստները:  

Դասի սկզբից չպետք է կախել նկարը. այն շեղում է սովորողների 

ուշադրությունը: Նկարը ցուցադրելիս այն պետք է հանգամանորեն 

բացատրել և վերլուծել, այլապես ուղղակի ցուցադրումը 

անարդյունավետ է. դա աշակերտն էլ կարող է փնտրել, գտնել և դիտել: 

Յուրաքանչյուր ուսուցիչ պարտավոր է լավ իմանալ այն նկարի 

բովանդակությունը, որը պատրաստվում է դասարանում ներկայացնել:  

Ուսումնական նկարները բաժանվում են երեք տեսակի՝ 

իրադարձումային, տիպաբանական, պատմամշակութային:  

Իրադարձումային նկարները պատկերացում են տալիս եզակի 

իրադարձության վերաբերյալ: Դրանք հիմնականում վերստեղծում են 

պատմության մեջ վճռական պահ և պահանջում են բովանդակային 

պատում (Նկար 1, Նկար 2): 

Տիպաբանական նկարները վերարտադրում են կրկնվող 

պատմական փաստերը, իրադարձությունները, որոնք տիպիկ են տվյալ 

դարաշրջանին (Նկար 3, Նկար 4):  
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Նկար 1: Անտուան Ժան Գրոյի 

«Նապոլեոն Բոնապարտն Արկոլյան կամրջի վրա» 
 

 
Նկար 2: Ջուլիանո Ձասսոյի «Տիգրանուհին հարսնության է գնում  

Մարաստանի Աժդահակ թագավորին» 
 

 
Նկար 3: «Վերսալ-Վաշինգտոնյան պայմանագրի կնքումը» 
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Նկար 4: «Սևրի պայմանագրի կնքումը» 

 

Պատմամշակութային նկարների միջոցով ծանոթանում ենք 

կենցաղի առարկաներին և նյութական մշակույթի հուշարձաններին: 

  
Դասի ժամանակ նկար կարելի է օգտագործել տարբեր 

նպատակներով՝ որպես գիտելիքի ելակետային աղբյուր, պատումի 

նկարազարդում, ամրապնդման միջոց և այլն:  
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Դասի ժամանակ ուսուցիչը սկսում է ցուցադրել նկարը և 

նկարագրում այնտեղ պատկերվածը, այնուհետև ժամանակ է տալիս 

աշակերտներին յուրացնելու այն: Ուսուցիչը, սկսելով պատմել դասը, 

ցուցադրում է նկարը և նշում գործողության տեղն ու ժամանակը, 

կատարելով եզրահանգումներ՝ ցույց է տալիս երևույթների 

հատկանիշները:  

Պատմության ուսուցիչը պետք է հստակ գիտենա, որ կան 

պատմական այնպիսի նկարներ, որոնց մասին իմանալը աշակերտների 

համար պարտադիր է:  

Նկարները հիմնականում օգտագործվում են աշակերտների մոտ 

զգացմունքներ առաջացնելու և նյութը հստակ ընկալելու համար:  

Նյութի շարադրման կարգը և նկարի ցուցադրումը հետևյալ կերպ է 

լինում.  

Ուսուցիչը բացատրում է դասի թեման, ներկայացնում դասանյութի 

վերաբերյալ  նկարի բովանդակությունը, այնուհետև նշում, թե նկարի 

վրա պատկերված գործողությունը որտեղ և երբ է տեղի ունեցել, ցույց է 

տալիս նկարի բովանդակության գլխավոր մասերը, նկարագրում 

երկրորդային մանրամասնությունները, և վերջում ընդհանուր 

հետևություններ են արվում նկարի շուրջ: Նկարը ցուցադրելուց հետո 

ուսուցիչը մի պահ դադար է տալիս, որպեսզի աշակերտները ընկալեն 

նկարի իմաստը,  և նոր շարունակում պատմել:  

Օրինակ՝ ուսուցիչը պատմում է 1920թ. Փարիզի խաղաղության 

խորհրդաժողովի մասին: Իր ձեռքի տակ ունենալով Ուլիամ Օրֆենի 

«Փարիզի համաժողով» նկարը՝ նա աշակերտներին նախապատ-

րաստում է նկարի բովանդակության ընկալմանը:  Խոսելով նկարի 

բովանդակության մասին՝ ուսուցիչը երեխաներին ներկայացնում է, որ 

նկարում պատկերված են Անտանտի և Քառյակ միության երկրների 

ներկայացուցիչները, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է 

աշխարհի վերաբաժանման իր ծրագիրը: Եվ, ի վերջո, 

բանակցությունների արդյունքում գալով մեկ ընդհանուր հայտարարի՝ 

ստորագրում են հաշտության պայմանագիրը: Ուսուցիչը դադար է 

տալիս և ցուցադրում նկարը, հետևում, որ աշակերտները նայեն 

նկարին, ուշադիր դիտեն նաև նկարի մանրամասները և հետո լսեն 

ուսուցչի խոսքը:  
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Նկար 9 

Ուսուցիչը միաժամանակ տալիս է նկարի ընդհանուր բնորոշումը, 

փորձում գուշակել վեհաժողովի մասնակիցների մտահղացումները, 

կարդալ նրանց դեմքի արտահայտությունները՝ նույնը առաջարկելով 

նաև աշակերտներին:    

Բնական է, որ ուսուցիչը մեկ դասի ընթացքում չի կարող 

օգտագործել զննական մի քանի մեթոդ: Այդ իսկ պատճառով նա պետք է 

ուշադրությունը սևեռի տվյալ նյութի բովանդակությանը: Եթե 

դասանյութի մեջ ավելի շատ պատմական նկարներ օգտագործելու 

հնարավորություն կա, ապա նա պետք է վարպետորեն ընտրի և 

դասարանում ներկայացնի տվյալ դասին և դասարանի աշակերտների 

տարիքային առանձնահատկություններին համպատասխան պատմա-

կան նկար [5]: 

Պատմության դասավանդման ընթացքում կարևոր 

կրթադաստիարակչական դեր են կատարում պատմական խոշոր 

գործիչների դիմանկարները, որոնք օգնում են ուսուցչին ճիշտ 

ներկայացնել տվյալ ժամանակի հասարակական-քաղաքական 

անցուդարձերը, բնութագրել պատմական այս կամ այն գործչին՝ 

պատմական երևույթները ավելի պատկերավոր լուսաբանելու  և 

տեսողական ընկալման միջոցով նրանց բնութագիրը ճիշտ հասկանալու 

համար:  
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Պատմական խոշոր անհատների դիմանկարները ցուցադրելիս 

ուսուցիչը նաև ներկայացնում է նրանց բնավորության գծերը 

(հայրենասեր, խիզախ, քաջարի, խելացի, դաժան, բարբարոս և այլն) և 

աշակերտներին ուղղորդում, որ դրանք փնտրեն դիմանկարում նրանց 

հայացքի տակ: Ուսուցիչը պետք է նախ և առաջ դասարան տանի 

այնպիսի դիմանկարներ, որոնք ունեն փաստաթղթային բնույթ, և նրանց 

հեղինակները հմտորեն պահպանել են պատմական  տվյալ գործչի 

իրական դիմագծերը: 

Կան պատմական այնպիսի անձինք, որոնց դիմանկարները 

կարծես թե վերացական են և տվյալ հեղինակի կողմից՝ հորինված:  

Մեսրոպ Մաշտոցի, Մովսես Խորենացու, Վարդան Մամիկոնյանի 

դիմանկարները լավագույն օրինակն են այս տեսանկյունից: Պատմական 

կերպարներ լավագույնս կերտել է քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը՝ 

Տիգրան Մեծ, Մաշտոց և Կորյուն, Նոյ Նահապետ, Արգիշտի արքա և  

այլն [1]: 

Պատմության ուսուցման ժամանակ երբեմն անհրաժեշտ է լինում 

օգտագործել մանր նկարներ և ֆոտոնկարներ:  

Պատմական նկարների շարքում իրենց դերն ունեն նաև 

ծաղրանկարները և շարժը: Ծաղրանկարով սովորաբար տրվում են 

պատմական բացասական գործիչները և երևույթները:  

Ծաղրանկարների հետ կապված է նաև շարժը, որը ոչ թե ծաղրում, այլ 

կատակում է: Շարժը նաև կրում է ընկերական բնույթ:           

Ծաղրանկարները դասաժամին օգտագործելիս ուսուցիչը պետք է 

բացատրի, որ տվյալ նկարի հեղինակը հաշվի է առել պատմական 

երևույթի կամ նշանավոր անձի առանձնահատուկ կողմը և 

չափազանցրել այն ծաղրանկարի միջոցով: Օրինակ՝ «Ինչո՞ւ Թուրքիան 

չի կարող մտնել Եվրամիություն» մակագրությամբ ծաղրանկարում 

շեշտվում է, որ Թուրքիան հայերի դեմ ցեղասպանություն է 

իրականացրել:  

 
Նկար 13 



129 

 

Նկարում պատկերված է լեռ, որի գագաթին ծածանվում է 

Եվրամիության դրոշը, իսկ Թուրքիան ներկայացված է որպես լեռան 

ստորոտին բեռի տակ կքած և լեռը բարձրացողներից հետ մնացող մի 

մարդ. բեռն իրենից ներկայացնում է գանգերով լի մի պարկ, որի վերևում 

գրված է  «Հայոց ցեղասպանություն»,  իսկ վրան՝ «Թուրքիա»:  

 Ծաղրանկարները հիմնականում պետք է օգտագործել բարձր 

դասարաններում, քանի որ այստեղ աշակերտները որոշակի 

գիտելիքներ ունեն և կարող են ճիշտ ընկալել սրամտության էությունը: 

Պայմանական-գրաֆիկական զննականության օգտագործումը: 

Պայմանական-գրաֆիկական զննականության մեջ մտնում են 

սխեմաները, դիագրամաները, գրաֆիկները և այլն, որոնց նպատակն է 

ցույց տալ պատմական իրադարձությունների մեջ եղած էական կապերի 

զարգացումը: 

Գրաֆիկ-սխեմաների միջոցով արտահայտվում են 

հասարակության դասակարգային կառուցվածքը, պետական 

իշխանության կառավարման կառուցվածքը, պատերազմական 

գործողությունների ընթացքը և այլն: Սխեմաները իրենցից 

ներկայացնում են գծագրեր, և պատմական երևույթների կապերի ու 

հարաբերությունների հատկանիշները ներկայացվում են  այստեղ [4]: 

Ավագ դպրոցում օգտագործվում են սխեմատիկ պատկերներ, 

գրատախտակին միաժամանակ հայտնվում են սլաքներ, գծեր, 

խորանարդներ:  

Օրինակ՝ 
Աղյուսակ 1 

T-աձև աղյուսակ 

«Բագրատունիներ» 

 
Աղյուսակ 2 

«Քառյակ միություն» 

 

 

 

 

 

 

 

Մեծ 

տերություններ 

Նրանց 

պլանները 
Նշանակությունը Արդյունքները Թիվը 
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Դասի ընթացքում կարող են օգտագործվել նաև գրատախտակին 

արված նկարները և նկարազարդումները, որոնք հաճախակի են 

օգտագործվում միջին դպրոցում՝ զարգացնելով աշակերտների 

ուշադրությունը որոշակի գործողության վրա և ստեղծելով տեսողական 

կերպարներ:  

Սովորողները հետևում են ռազմական գործողությունների 

ընթացքին, հասկանում են գյուղատնտեսական աշխատանքների 

հաջորդականությունը, արդյունաբերական արտադրության առանձնա-

հատկությունները և այլն: 

Այսպիսով,  ժամանակակից դպրոցը չի կարելի պատկերացնել 

առանց պատմական նկարների լայն օգտագործման:  

Պատմական նկարները դարձել են ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացման լավագույն միջոցները, քանի որ դրանց նպատակասլաց 

օգտագործումը դասապրոցեսում մատուցվող թեման դարձնում է ավելի 

համոզիչ, ավելի դյուրըմբռնելի և բազմապատկում է սովորողների 

ուշադրությունը և հետաքրքրությունը լրացուցիչ նյութեր գտնելու, 

ընթերցելու համար:  

Ելնելով վերոնշյալից՝ կարելի է փաստել, որ զննականության այս 

մեթոդը օգնում է ձեռք բերել հարուստ, կայուն ու խորը գիտելիքներ, 

ավելի ճիշտ և հեշտ ձևավորել գիտական հասկացություններն ու լուծել  

ճանաչողական բնույթի խնդիրները:  

Պատմական նկարների միջոցով զարգանում են սովորողների 

պատկերային ընկալումները, կայունանում են ուշադրությունն ու 

դիտունակությունը:  

Պատմական նկարները զգալիորեն ներազդում են աշակերտների 

վրա, ուսումնասիրվող թեմայի տրամաբանությունը դարձնում 

հասկանալի:  

Ուսումնական նկարները ուսուցչի կողմից հիմնականում 

օգտագործվում են նյութի ամրապնդման և պարզեցման նպատակով: 

Դրանք սովորողներին հաղորդակից են դարձնում ցուցադրվող նկարին, 

շարժում նրանց միտքը, ձևավորում նրանց մտածողությունը:  

Իսկ պատմական-գրաֆիկական զննականությունը տալիս է 

պատմական պատկերների ընդհանրացնող պատկերացումներ, օգնում 

աշակերտներին հասկանալու պատմական պատկերացումների էական 

հատկանիշները:  
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТИН В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

Петросян Г. А. 

 

В данной статье представлена роль и значение исторических картин 

в процессе преподавания истории, их важность как части визуального 

метода, типы историчесних картин и правильное использование этих 

картин в процессе обучения истории.  

Ключевые слова: картина событий, типические картины, историко- 

культурные картины, портреты, мелкие картины, фотокартины, 

карикатура, историко-графические картины, иллюстрации.  

 

THE ROLE OF HISTORICAL PAINTINGS DURING THE TEACHING OF 

HISTORY 

Petrosyan G. H.                    

 

This article represents the role and significance of the historical paintings 

during the teaching of history, their importance as a component of the 

research method usage. The types of the historical paintings and the correct 

use of these paintings in the history teaching are mentioned. 

Keywords: situational paintings, typological paintings, historical and 

cultural paintings, portraits, small paintings, photos, caricatures, historical-

graphical inspection, illustration. 
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ՀՏԴ  930                                                                                                 ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՈՑ ՄԵՋ 

Կարապետյան Մ. Հ. 

 

Սույն հոդվածում ներկայացված է հայրենասիրության գաղափարի 

կարևորությունը ազգի ձևավորման, պահպանման և արժեքային 

համակարգի ձևավորման գործում: Հայրենասիրությունը 

հասարակական զգացողություն է: Այն ձևավորվում է դարերի և 

հազարամյակների ընթացքում, երբ որևէ ժողովուրդ գոյատևում է 

որոշակի վայրում, ինչի արդյունքում էլ ձևավորվում է կապվածություն 

հայրենի հողին,  լեզվին ու ավանդույթներին և,  ի վերջո, հողը դառնում է 

հայրենիք : 

Հայրենասիրության ողջ իմաստը սերն է դեպի պատմական 

հայրենիքը և պատրաստակամությունը՝ ստորադասել սեփական 

շահերը հանուն ազգային արժեքների, հանուն հայրենիքի:   

Բանալի բառեր.  հայրենասիրություն, աշխարհագրական 

հայրենիք, հոգևոր հայրենիք, ազգ, ժողովուրդ, պետական 

պատրիոտիզմ, կայսերական պատրիոտիզմ , ուլտրապատրիոտիզմ, 

քաղաքային պատրիոտիզմ, էթնիկական հայրենասիրություն: 

 

Նախաբան: Թեման խիստ արդիական է, քանզի այս հարափոփոխ 

ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը շրջափակման մեջ է գտնվում 

երկու ագրեսոր պետությունների կողմից, որոնք ցանկանում են 

խեղաթյուրել հայոց պատմությունը, բաժան-բաժան անել հայոց 

սահմանները, անհրաժեշտություն է առաջանում լինել միասնական, իսկ 

միասնականության հիմնական գրավականը հայրենասիրությունն է:  

 Հայրենասիրության միջոցով է ազգը համախմբվում, դառնում մեկ 

միասնական, հզոր ուժ և դիմակայում թշնամուն: Եվ, ի վերջո, 

«հայրենասիրություն» գաղափարի շնորհիվ է, որ համաշխարհային 

պատմություն կոչվող դրամայում հայ ազգը ունի իր ուրույն տեղը:  

Իրականացված հետազոտության հիմնական նպատակն է 

ուսումնասիրել «հայրենասիրություն» գաղափարը՝ որպես ազգի 

սեղծման, պահպանման և միասնականության ձևավորման գլխավոր 

գործոն: 

Թեմայի հետազոտությունը իրականացնելու համար կարևոր 

աղբյուր է հանդիսացել Լ. Խուրշուդյանի «Հայոց ազգային 
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գաղափարախոսությունը» աշխատությունը, որում հստակ լուսաբան-

վում է «Ազգ», «Հայենիք», «Հայրենասիրություն» տերմինների էությունը: 

Աշխատության մեջ ներկայացված է ազգապահպանման գործում 

հայրենասիրության ունեցած մեծ դերը: 

Երկրորդ կարևոր աղբյուրը Ա. Եղիազարյանի «Պատմական 

հայրենիքը և նրա ճանաչման նշանակությունը հայ զինվորականների  

ազգային-պետական մտածելակերպի պահպանման գործում» 

աշխատությունն է, որում հանգամանորեն ներկայացված է, որ միայն 

հայրենաըմբռնումով և հայրենասիրությամբ լցված  անհատից կարելի է 

սպասել անձնազոհություն՝ ի բարօրություն ազգի և պետության, քանզի 

հայրենասիրությունն է ժողովրդի գոյապահպանման հիմնական 

երաշխիքը: 

Հիմնական բովանդակություն: Հայրենասիրությունը հասարա-

կական զգացողություն է: Վերջինս ձևավորվում է դարերի և 

հազարամյակների ընթացքում, երբ որևէ ժողովուրդ գոյատևում է 

որոշակի վայրում, ինչի արդյունքում էլ ձևավորվում է կապվածություն 

հայրենի հողին,  լեզվին ու ավանդույթներին և,  ի վերջո, հողը դառնում է 

հայրենիք: 

Հայրենասիրության ողջ իմաստը սերն է դեպի պատմական 

հայրենիքը և պատրաստակամությունը ստորադասել սեփական շահերը 

հանուն ազգային արժեքների, հանուն հայրենիքի [1]: 

Ազգի մեջ հայրենասիրական գիտակցություն ձևավորվում է այն 

ժամանակ, երբ տվյալ ազգի մեջ առաջանում է սեփական պատմական 

կեցության ինքնագիտակցություն, ինչպես նաև պատմության մեջ 

սեփական ժողովրդի տեղի իմաստավորում   ու զարգացում:  

Հայրենիքը առաջին հերթին ժողովրդի պատմական բնօրրանն  է, 

հողը, այն տարածքը, որտեղ ապրում է տվյալ ժողովուրդը, սակայն ամեն 

մի տարածք դեռ հայրենիք համարել չենք կարող, քանի որ  հայրենիքը  

դարերի ընթացքում է ստեղծվում:  

Հողը դառնում է «Հայրենիք», երբ այն վերածվում է պատմական 

հուշերի ու պատկերների շտեմարանի, երբ սրբազնագործվում է 

թշնամիների դեմ մղած պատերազմներում տարած հաղթանակներով, 

ինչպես նաև լեգենդար հերոսների թափած արյունով, երբ այդ 

տարածքում բնակվող ժողովրդը ստեղծում է պատմամշակութային, 

ազգագրական, ճարտարապետական հուշարձաններ, և այդ ժողովրդի  

մոտ ձևավորվում են ազգային բնավորության գծեր, ազգային նկարագիր, 

ավանդույթներ, բարքեր, լեզվական առանձնահատկություններ, 
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ազգային ինքնագիտակցություն, երբ այդ հողը ժողովրդի պատմական 

հիշողության մեջ է մտնում ժողովրդական բանահյուսությամբ, 

առասպելներով, էպոսներով, երգերով ու հեքիաթներով, հարազա-

տանում հոգեպես, երբ ժողովուրդը դառնում է հոգևոր ամբողջություն, 

երբ «Հող» հասկացությունը վերածվում է «Տուն» հասկացության, իսկ 

«Տուն»  հասկացությունն էլ` «Երկիր» ու  «Հայրենիք» հասկացությունների 

և մտնում է ցեղի արյան ու գենի մեջ՝ որպես նրա գոյատևման հիմնական 

պայման: 

«Հայրենիք»  գաղափարը սկսում է ձևավորվել այն 

ժամանակահատվածից, երբ քոչվոր ցեղերը անցնում են նստակյաց 

կյանքի և հարազատանում այն ապրելատարածքին, որը հետագայում 

աստիճանաբար նրանց գիտակցության մեջ ձևավորվում է որպես 

«Հայրենիք»: Մեծ նշանակություն ունի այն փաստը, որ տվյալ տարածքը, 

որը ժողովրդի համար դարձել է «Հայրենիք», լինի ազատ և անկախ, քանի 

որ  անկախ հայրենիքը այն հիմնական գրավականն է, որն ապահովում է 

ժողովրդի գոյապահպանման ու զարգացման հնարավորությունը: Այդ է 

պատճառը, որ բոլոր ժողովուրդներն էլ անցել են ազատագրական 

պայքարի դժվարին ճանապարհը, մեծամեծ զոհեր են տվել և ի վերջո 

ազատ և անկախ հայրենիք են ունեցել: Ահա թե ինչու աշխարհում բոլոր 

ժողովուրդների ազգային գաղափարախոսության հիմքում միշտ «ազգ» 

գաղափարի հետ ընկած է եղել նաև «ազատ հայրենիք» գաղափար:  

Հայրենիքի գաղափարը կյանքի կոչվելուց հետո, մտնելով ազգի 

գեների մեջ, ազգի պատմական ճակատագրում դառնում է հզոր գործոն: 

Հայրենիքն աղերսվում է հայրերի՝ նախնիների հետ. այդ առումով ունի 

նաև զգայական ենթատեքստ. ենթադրում է «Մայր հայրենիքի» հանդեպ 

հատուկ, սրբազան զգացմունքների առկայություն: Հայրենիքի 

գաղափարը մտնում է ժողովրդի ինքնապահպանման բնազդի 

մեխանիզմի մեջ, և  ժողովուրդը ղեկավարվում է «Հայրենիքի 

հրամայականով», և այդ  հայրենիքը ժողովրդի համար դառնում է 

սրբություն: «Հայրենիք»  հասկացությունը, որպես այդպիսին, 

ամբողջական է, այսինքն՝ եթե հանգամանքները այնպես են 

դասավորվում, որ որևէ ազգի հայրենիք կիսվում  է  մասերի ՝ երկու 

Գերմանիա, երկու Եմեն, երկու Կորեա, երկու Հայաստան և այլն, ապա 

դա բոլորովին չի նշանակում, թե այդ ազգի  միասնական, մեկ 

ամբողջական հայրենիքը վերածվում է երկուսի. «Հայրենիք» 

հասկացությունը, որպես այդպիսին, ունի երկու իմաստ. 
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1. Աշխարհագրական հայրենիքն այն տարածքն է, որը 

պատմականորեն պատկանում է տվյալ ժողովրդին, ազգին: 

2.  Հոգևոր հայրենիքը  այն բնատարածքն է, որը տվյալ ազգի կամ 

էթնիկ խմբի  անհատներն ընկալում են որպես իրենց ազգային  

ինքնության անբաժանելի  մաս [5]: 

Հայրենիքի պահպանման հիմնական գործոնը հայրենասի-

րությունն է, որի գաղափարը դարերի ընթացքում հարստանում և 

սերնդից սերունդ է փոխանցվում պատմական հիշողության միջոցով: 

Աշխարհը բաժանված է ազգերի, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր 

ինքնությունը, կերտած պատմությունը, ազգային նկարագիրը, և հենց  

ազգն է համարվում բոլոր հասարակական ու քաղաքական ուժերի 

աղբյուրըֈ Սեփական ազգի նկատմամբ հավատարմությունն է, որ պետք 

է գերակա լինի ազգի յուրաքանչյուր ներկայացուցչի  համար, քանի որ  

մարդու խմբային ինքնության բոլոր դրսևորումների մեջ ազգայինը 

ամենահիմնականն է:     

Հաճախ նացիոնալիզմ, շովինիզմ և պատրիոտիզմ հասկացութ-

յունները շփոթում են, սակայն նրանց միջև  գոյություն ունի էական 

տարբերություն: 

Նացիոնալիզմը (ազգայնականություն) քաղաքական գաղափարա-

խոսություն  և ուղղություն է, որի հիմնական նպատակը ազգին  

դիտարկելն է որպես հասարակական միասնության բարձրագույն  ձև: 

Նացիոնալիզմը  ոչ այլ ինչ է, քան  աշխարհայացք, որի շրջանակներում 

գիտակցվում են ազգային արժեքները, և այդ արժեքները  բարձր են 

դասվում բոլոր արժեքներից, այն ազգային  գիտակցության բազմաթիվ 

ձևերից մեկն է և ծնվում է ազգային զարթոնքի ընթացքում: Այսպիսով, 

նացիոնալիզմը ազգի ինքնապահպանման բնազդի արտահայտման մի 

ձև է, օրինակ, երբ ազգին վտանգ է սպառնում, նացիոնալիզմը առաջ է 

քաշում ինքնապահպանման բնազդի մեխանիզմը:  

Պատրիոտիզմը (հայրենասիրություն) հանուն հայրենիքի  սիրո  

անձնազոհության պատրաստակամությունն է, երբ անհատը պատրաստ 

է զոհաբերել իրեն և իր շահերը ենթակայել ազգի և հայրենիքի շահերին:    

Շովինիզմ ասելով՝ հասկանում ենք ազգայնամոլություն, որի 

էությունը կայանում է ազգայինի գերազանցությունը  հիմնավորելը և այլ 

ժողովուրդներին ճնշելն էֈ  Այն ազգայնականության ծայրահեղ 

տեսակներից մեկն է, որի ժամանակ ազնիվ նպատակներին հասնում են 

անիրավ միջոցներով [2]ֈ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A6%D5%A3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%81%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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Հատկանշական է, որ մեծ է հայրենասիրության խաղացած դերը 

օտարածին և վնասակար գաղափարների ներթափանցումը չեզո-

քացնելու գործում, քանզի հայրենասիրության գործոնի առկայության 

պայմաններում ազգը դառնում է առավել միասնական և պահպանում է 

ազգային նկարագիրը: 

Պետության անկյունաքարային հենքերից մեկը, որի շնորհիվ 

պետությունը պահպանում է իր ուժը, ամրությունը, կենսունակությունը, 

ամբողջականությունը և բարեկեցությունը, ժողովրդի, ազգի սերն է դեպի 

իր հայրենիքը ՝ ժողովրդավարական հայրենասիրությունը: 

Հայրենասիրությունը ազգային զգացումների ամենաուժեղ 

արտահայտությունն է: Սեփական ժողովրդի մեծարման ձգտումը, նրա 

պաշտպանությունը՝ հնարավոր բոլոր ուժերով և բոլոր միջոցներով, 

ամփոփվում է «Հայրենասիրություն» հասկացության մեջ: Հայրենասի-

րության համար որպես սնուցման աղբուր հանդես են գալիս հարազատ 

հողը, հայրենական մշակույթը, մայրենի լեզուն, ինչպես նաև սեփական 

պատմությունը: 

Հայրենիքը և հայրենասիրությունը ժողովրդի գոյապահպանման 

հիմնական հենասյուներն են, և հենց սրանից է բխում այն հանգամանքը, 

որ ժողովրդին հայրենասիրական ոգով դաստիարակելը հանդիսանում է 

ազգային գաղափարախոսության հիմնախնդիրներից մեկը, քանի որ 

առանց հայրենասիրության հայրենիք գոյություն ունենալ չի կարող: 

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ հայրենասիրությունն է 

հայրենիքի պահպանման հիմնական գրավականը: 

Հայրենիքը  ժողովրդի  բոլոր  սերունդների  դարավոր,             

հերոսական պայքարի արդյունքն է:  

Առանց անձնազոհության,  առանց  արյուն թափելու  ոչ  մի  

ժողովուրդ հայրենիք չի կարող ունենալ, քանի որ հերոսների արյունով 

ներծծված հայրենի հողը քաջերի նոր սերունդներ է կյանքի կոչում, և 

հենց այս պատճառով է, որ հայրենիքի համար զոհվելը հերոսության 

նշան է համարվում բոլոր ժամանակների համար:  

Հայրենիքի գաղափարի քարոզչությունը մշտապես պետք է գտնվի 

ժողովրդի պետականության, հասարակական քաղաքական մտքի, 

բանակի դաստիարակության, ինչպես նաև ազգային կազմակեր-

պությունների ուշադրության  կենտրոնում:  

Յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է ունենա իր իսկական ազգային 

դպրոցը, ազգային կրթական համակարգը, քանի որ հայրենիքի 

գոյատևման միակ միջոցը բոլորին այնպիսի ներդաշնակ կրթություն 
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տալն է, որ երեխաների սրտում ստեղծվի հայրենիքի կերպարը, ինչպես 

նաև նրանք ամբողջական և կուռ պատկերացում կազմեն «Հայրենիք» 

հասկացության վերաբերյալ. սա շատ կարևոր է հայրենիքի 

պահպանման գործում: 

Դպրոցներում մանկավարժների գերխնդիրներից մեկն է 

սովորողների մեջ սերմանել Հայրենիքը պաշտպանելու հաստատակա-

մություն. հենց այդպես են ստեղծվել  ուժեղ  պետությունները և ուժեղ 

ժողովուրդները. նրանք ունեցել են ազգային կրթական համակարգ,   

որը   կոփել  է ուժեղ ազգային հոգի,  ուժեղ ազգային բնավորություն:  

Յուրաքանչյուր ժողովուրդ, եթե ցանկանում է գոյատևել և առաջ 

գնալ, առաջին հերթին պետք է հենվի իր անցյալի պատմության վրա, իր 

ներկան կառուցի՝ անցյալից դասեր քաղելով,  քանի որ  ազգային 

խնդիրների արմատները շատ դեպքերում գտնվում են անցյալի 

բազմածալք պատմության ակունքներում: Նրանք, ովքեր փորձում են 

ժխտել անցյալի պատմությունը կամ էլ խեղաթյուրել, դատապարտված 

են անհաջողության: 

Ժողովրդի պատմական ճակատագրում անցյալի պատմության 

նշանակության մասին անժխտելի գնահատական է տվել  Հովհաննես 

Թումանյանը. 

«Անցյալի պատմությունը  մի լուսավոր   լապտեր  է,  որ  ամեն  մի      
ժողովուրդ  ձեռքին  պետք  է  ունենա՝  իր  ճամփեն  անմոլոր գնալու      
համար»: 

Ամենայն հայոց բանաստեղծը իրավացիորեն կարծում էր, որ 

ապագայի կանխագուշակումը, ինչպես նաև ներկայի ղեկավարումը 

այդքան անհնարին չէր լինի, եթե անցյալին չվերաբերվեինք  այդքան 

թերահավատորեն, եթե նրան այդպես չմերժեինք և, որ ավելի վատ է, 

չխեղաթյուրեինք: 
Կրթական համակարգի  միջոցով է, որ հայրենիքի գաղափարը 

ժողովրդի գիտակցության մեջ է մտնում և  միս ու արյուն է դառնում, 

ինչի արդյունքում էլ  ամբողջ երկրում ազգային, հայրենասիրական 

մթնոլորտ է ստեղծվում: 

Հայրենասիրությունը առաջին հերթին փոխանցվում է  կրթական 

համակարգի միջոցով. այն  պետք է սրբությամբ պահպանել և հեռու 

պահել ապազգային ուժերից: Այդ բոլորից մենք հանգում ենք 

պատմության  փորձով հաստատված այն եզրակացության, որ ամեն մի 

ժողովրդի հաղթության, պարտության և ընդհանրապես  գոյատևման 

հարցը  որոշվում է ոչ այնքան ռազմի դաշտում, որքան ազգային 
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դպրոցում, ազգային կրթական համակարգում: Հայրենիքի հարցում 

զիջումներ չեն լինում, քանի որ հայրենիքին համահավասար 

փոխարժեքներ գոյություն չունեն [2]: 

Հայրենիքը պատկանում է ամբողջ ժողովրդին. այդ պատճառով էլ 

ժողովրդի ոչ մի սերունդ, ոչ մի քաղաքական կամ հասարակական 

գործիչ իրավունք չունի թեկուզ մի թիզ հող նվիրաբերելու, հանձնելու, 

զիջելու այլ ժողովուրդների կամ էլ հրաժարվելու պատմական 

հայրենիքի տարածքներից, իսկ եթե հասարակության մեջ տեղի է 

ունենում նմանատիպ երևույթ, ապա ազգային գաղափարախոսության 

տեսանկյունից այն որակվում է որպես ազգային դավաճանություն:   

Վերջին տարիների ընթացքում մեծ տարածում էր գտել այն 

տեսակետը, ըստ որի՝ խաղաղության դիմաց կարելի է որոշակի 

տարածք տրամադրել, օրինակ՝ Հայաստանի Հանրապետությունը տեղի 

տա Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջներին, հրաժարվի Լեռենային 

Ղարաբաղի տարածքից, այսինքն՝ այն  չընդունի որպես պատմական 

հայրենիքի անբաժանելի մաս, ինչի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունը հարկադրված կլինի մտնել Ադրբեջանի կազմի մեջ, 

իսկ Հայաստանը իր   հարևան երկու  պետությունների՝ Ադրբեջանի և 

Թուրքիայի հետ կհաստատի բարիդրացիական  հարաբերություններ, 

ինչի արդյունքում կբացվեն հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական 

սահմանները, և Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս կգա  

շրջափակումից:  

Հայ ժողովուրդը անընդունելի համարեց այդ    տեսակետը, և դարեր 

շարունակ հայրենիքի համար պայքարած, պատերազմներից հոգնած, 

բայց անկախություն ձեռք բերած հայ ազգը մերժում է «հող՝ 

խաղաղության դիմաց» կարգախոսը, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունը Հայաստանի անբաժան մասն է: 

Նմանատիպ իրավիճակ առաջացել էր նաև այն ժամանակ, երբ  

նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չդիմանալով մեծ 

տերությունների ճնշումներին, որով նրանք պարտադրում էին 

Ադրբեջանին զիջել Արցախը և ազատագրված շրջանները, 1997 

թվականին գրեց էությամբ պարտվողական «Պատերա՞զմ, թե՞ 

խաղաղություն» հոդվածը: Ազգային ուժերը Վազգեն Սարգսյանի 

գլխավորությամբ, ստանալով սոցիալապես ծանր վիճակի մեջ գտնվող, 

բայց անզիջում վճռականությամբ տրամադրված հայ ժողովրդի 

աջակցությունը, հարկադրեցին հրաժարական տալ թույլ և պարտվո-

ղական նախագահին ու իր վարչակազմին: 
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Պատմությունը մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ «Հայրենիքի» 

հարցում զիջումներ չեն  արվում, որ հայրենիքը սուրբ է ու հավերժական: 

Ահա թե ինչու հայրենիքի գաղափարը ազգային գաղափարա-

խոսության հիմնադրույթներից  ամենաառաջնայինն է: 

Այսօր Թուրքիան տիրում է հայկական  բարձրավանդակի 4 / 5-ին, 

Ադրբեջանն ու Վրաստանը՝ 1 / 10- ին, և չնայած այս ակնառու 

փաստերին, այնուամենայնիվ, թշնամիները ի զորու չեն Հայկական 

բարձրավանդակի բնական միությունը պառակտել, քանի որ Հայկական 

բարձրավանդակը  բնական մի միավոր է, աշխարհագրական 

անբաժանելի մի ամբողջականություն:  

Եզրահանգում: «Հայրենասիրության»  գաղափարը մշտապես 

հանդիսացել է հարատևող բոլոր ժողովուրդների ազգային և պետական 

քաղաքականության գլխավոր առանցքը:  

 «Հայրենասիրության» գաղափարը ստեղծվում է դարերի 

ընթացքում, երբ ազգի մոտ հայրենասիրական գիտակցություն 

ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ տվյալ ազգի մեջ  առաջանում է    

սեփական պատմական կեցության ինքնագիտակցություն, ինչպես նաև  

պատմության մեջ սեփական ժողովրդի տեղի իմաստավորում   ու 

զարգացում:  

«Հայրենասիրության» գաղափարի շնորհիվ է, որ ազգը 

շարունակում է պահպանել իր գոյությունը, կերտում է իր 

պատմությունը և անմահանում  է ժամանակի մեջ: 

Անհատի մեջ հայրենասիրության սերմանումը առաջին հերթին 

նպատակաուղղված է նրա մեջ դրական հատկանիշների համալիր 

ձևավորմանը և զարգացմանը: «Հայրենասիրություն» գաղափարը 

անբաժանելի է «Հայրենիք» գաղափարից, և այս երկու գաղափարները 

հանդես են գալիս միասնականությունը գիտակցող անհատի հոգևոր 

արժեքների քաղաքացիական, ինչպես նաև սոցիալական ակտիվության 

հետ միասին: 

Հայրենասիրության բովանդակության կարևոր հատկանիշներից 

մեկը նաև այն է, որ այն ունի միտվածություն դեպի ապագան, այսինքն՝ 

իր հայրենիքին նվիրված քաղաքացին, անկասկած, մասնակցում է իր 

հայրենիքին առնչվող մի շարք խնդիրների լուծմանը: Յուրաքանչյուր 

պետության համար մեծ նշանակություն ունի զարգացած տնտեսության, 

ինչպես նաև ժողովրդավարական պետության  առկայությունը, իսկ 

նմանատիպ պետության առաջացումը, անկասկած, կախված է 
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հասարակության անդամներից և նրանց հայրենասիրական պարտքի 

կատարումից: 

Հայրենասիրության դրսևորում կարող է համարվել ոչ միայն 

հայրենիքի համար հերոսական արարքներ կատարելը, այլ նաև 

այնպիսի գործունեություն իրականացնելը, որը միտված կլինի 

հայրենիքը շենացնելուն: 

 

ПАТРИОТИЗМ В АРМЯНСКОЙ ИСТОРИИ 

Карапетян М. Г. 

 

В данной статье представлена важность понятия патриотизма в 

формировании и сохранении нации и в формировании еѐ ценностной 

системы. Патриотизм - это общественное чувство. Оно формируется в 

течение веков и тысячелетий, когда какой-то народ выживает в 

определѐнном месте, в результате чего формируется связь в родной 

землѐй, языком, обычаями и,  в конце концов, земля становится Родиной.  

Весь смысл патриотизма-это любовь к исторической родине и 

готовность подчинить свои интересы ради национальных ценностей, ради 

Родины. 

Ключевые слова: патриотизм, географическая родина, духовная 

родина, нация, народ, государственный патриотизм, имперский 

патриотизм, ультра-патриотизм, городской патриотизм, этнический 

патриотизм. 

 

PATRIOTISM IN ARMENIAN 

Karapetyan M. H. 

 

The article represents the importance of the idea of patriotism in the 

formation of nation, preservation and formation of the nation  value system.  

Patriotism is a public feeling. It is formed over the centuries, millennia, when a 

nation survives in a certain place, as a result of which  is formed a connection 

with the native land, language and traditions, and finally the land becomes a 

homeland. 

 The whole meaning of patriotism is the love for the historical homeland, 

the willingness to subordinate one's own benefits, for the sake of national 

values, for the sake of the homeland. 
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ՀՏԴ  930                                                                                                 ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀԱՅԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ ՈՒՍՄՈՒՆՔԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Աթոյան Ա. Հ. 

 

         Հոդվածը նվիրված է Հայկ Ասատրյանի ուսմունքներին, նրա 

արդիականությանը: Մասնավորապես, Տարոնի ուսմունքները 

օգտագործվում են գնահատելու դրա ստեղծման պատճառները, 

գաղափարական առանձնահատկությունները և պատմական դերը: 

Ուշադրություն է հրավիրվում Տարոնի դոկտրինի՝ որպես ազգային 

գաղափարախոսության հիմքի, գաղափարական կողմի արդիակա-

նությանը: Հեղինակի կողմից ուսումնասիրված Տարոնի վարդապե-

տության էքսպոզիցիան խոսում է ոչ թե Տարոնի իշխանության 

հիմնավորման, այլ Տարոնում ստեղծված համահայկական արժեքների 

պատմականորեն գնահատման մասին: 

Բանալի բառեր. Հայկ Ասատրյան, Գարեգին Նժդեհ, 

Տարոնականություն, տարոնական գաղափարախոսություն, հայրե-

նաստեղծումֈ 

 

Հոդվածում ներկայացված է Հայ ազգային գաղափարախոսության 

հիմնադիրներից մեկի՝ Հայկ Ասատրյանի ուսմունքըֈ Աշխատանքում 

օգտագործվել է Հայկ Ասատրյանի «Տարոնական շարժումը» 

աշխատության հատընտիր ժողովածուն, «Ավոյի Նժդեհ» (Կեանքն ու 

գործունէութիւնըֈ Նշխարներ, Վկայութիւններ), աշխատությունը, 

Գարեգին Նժդեհի, «Ցեղի հոգու կանչը» հատընտիր հատվածը, 

«Հայրենիք» օրաթերթից և «Հեղափոխական ալբոմ» թերթի նյութերից 

օգտագործվել է նաև պատմաբան Լալայան Մուշեղի «Ցեղակրոն և 

Տարոնական շարժումները Սփյուռքում 20–րդ դարի 30–ական 

թվականներին (Պատմություն և գաղափարախոսություն)», և «Ազգային 

գաղափարախոսության խնդրների շուրջ»  մենագրություններըֈ 

Աշխատանքի նպատակն է՝ Հայկ Ասատրյանի ուսմունքի 

արդիականությունըֈ Ներկայումս աշխարհում ընթացող գլոբալացման 

(համաշխարհայնացման) գործընթացում փոքր պետությունների համար, 

ինչպիսին  Հայաստանն է, կենսական նշանակություն ունի իր ազգային 

հատկանիշների, դիմագծի, մշակույթի պահպանումը, և դա չի կարող 

տեղի ունենալ, եթե պետությունը չունի իր ազգային ուղենիշը՝ 

գաղափարախոսությունըֈ Վերլուծելով Հայկ Ասատրյանի ուսմունքը՝ 
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եկել ենք այն եզրակացության, որ դա ներկայումս խիստ արդիական է 

հայի դիմագիծը պահպանելու համարֈ Հայաստանի 

Հանրապետությունը, երկու կողմից շրջապատված լինելով թշնամի 

պետություներով, իրավունք չունի ներսում ունենալ այնպիսի ուժեր, 

որոնք, համագործակցելով արտաքին թշնամու հետ, խիստ հարվածի  

տակ կարող են դնել մեր երկրի անկախությունը: Անկախ քաղաքական 

տարաձայնություններից, անկախ կուսակցական պատկանելությունից՝ 

հայի համար պետք է լինի մեկ նպատակ՝ Հայաստան պետության 

անկախության պաշտպանություն, և դա կարող է տեղի ունենալ միմիայն 

հզոր ազգային գաղափարախոսության առկայության դեպքումֈ 

Մարդկության պատմական զարգացման վաղ ժամանակաշրջան-

ներից սկսած՝ հայրենասիրությունը եղել և մնում է ցանկացած հասարա-

կության բարոյագիտական արժեհամակարգի բաղկացուցիչ մասը: 

Դեռևս անտիկ աշխարհի փիլիսոփաները հասարակության բոլոր 

անդամների գլխավոր պարտականությունը համարում էին 

հայրենասիրությունը [1]: 

20-րդ դարի 30-ական թվականների հայկական ցեղային շարժման 

գաղափարական գործիչների մեջ իր հզոր իմացականությամբ և վառ 

արտահայտված անհատականությամբ առանձնանում է Հայկ 

Ասատրյանը՝ «Նժդեհի գլխավոր, գուցեև միակ խորհրդատուն» [4], որին 

Կարո Գևորգյանը բնորոշում է «գիտական մտապաշարով հարուստ և իր 

փիլիսոփայատիպ խառնվածքով հանրածանոթ...» [11]: Նա ծնվել է 1900թ. 

փետրվարի 5-ին Ալաշկերտի գավառի Երից գյուղում [10]:  

Հ. Ասատրյանը եղել է Գ. Նժդեհի ամենամոտ գործակիցը՝ 30-ական 

թվականների Հայկական ցեղային շարժումը ծավալելու և հիմնավորելու 

գործում: «...Հայկը աջ բազուկն էր Նժդեհին, երբ «Ցեղակրոնություն» 

գաղափարաբանությունը կխմբագրեր»: Ուստի նա խորապես էր ընկալել 

Նժդեհի ուսմունքը և դարձել նոր գաղափարների մեկնիչըֈ Վերջինիս 

երկու մենագրությունների վերաբերյալ («Ցեղի ոգու շարժը», 

«Ամերիկահայությունը - Ցեղը և իր տականքը») Հ. Ասատրյանի 

մեկնաբանություններն ու խորհրդածությունները լավագույնս են այդ 

վկայում [7]: 

Նշենք, որ Հ. Ասատրյանը եղել է Տարոնական շարժման 

հիմնադիրներից ու գաղափարախոսներից մեկը և 1938-1939թթ.-ին        

Ն. Աստվածատուրյանի հետ խմբագրել է Սոֆիայում հրատարակվող 

«Տարոնի Արծիվ»-ը, որը Տարոն Տուրուբերանի Հայրենակցական 

Միության պաշտոնաթերթն էր [14]: Կարելի է ասել՝ Հ. Ասատրյանը        



145 

 

Գ. Նժդեհի գաղափարակիցն էր, ով Գարեգին Նժդեհի հետ անընդմեջ 

գաղափարական պայքար մղած, տարոնական ուսմունքը հեղինակած և 

ժամանակակից մարդու և հայի համար արդիական բովանդակությամբ 

հարուստ տեսական ժառանգություն թողած անհատ էրֈ 

Հայկ Ասատրյանը Գ. Նժդեհին բնութագրել է այսպես. «Մենք գործ 

ունենք փոթորկալից անցյալի տեր մի անհատի, հայկական 

չափանիշներով վերցրած պատմական մի անձնավորության հետ»: 

Իսկապես, պետք է նշել, որ Գարեգին Նժդեհի ապրած կյանքն ու թողած 

տեսական ժառանգությունը իրենց խորհրդով կարևորագույն շտեմարան 

են մեր սերնդի հայեցի դաստիարակության, նրա՝ հայրենիքին նվիրվելու 

և ծառայելու համար:  

Հ. Ասատրյանը շարժվում էր Գ. Նժդեհի ուսմունքով, որը մեզ 

սովորեցնում է վեր կանգնել անձնական, խմբակային, հատվածական 

շահերից, երբ դրա կարիքը ունի մեր հայրենիքը, և միասին արարել այն, 

ինչը բարի է Հայաստանի համար: Միասնական մղում դեպի 

պատմականորեն արդարացված հայկականություն, գաղափարա-

վարություն: Լինենք հանրապետական թե դաշնակցական, ռամկավար 

թե համայնավար, հնչակյան, պահպանողական թե ազատական, 

ընդմիշտ հիշենք, որ հայ մարդու էությունը հավիտենական 

հայկականությունն է, նպատակը՝ Հայաստանը: Գ. Նժդեհը նաև նշել է. 

 «Հայրենիքը չի տրւում այնպէս, ինչպէս ժառանգւում է հայրենական 

հարստութիւն: Դա ձեռք է բերւում ամէն մի սերունդի եւ նրա առանձին 

անդամի կողմից. ձեռք է բերւում հայրենաճանաչումով, 

հայրենապաշտութեամբ, նրան արժանի դառնալու ձգտումով» [12]: 

Լինելով իրատես և ձգտելով իրականությունը ներկայացնել ոչ 

միայն դրական, այլև առկա բացասական կողմերով` ցանկանում ենք 

սահմանել ցավալի մի իրողություն. «ՀՀ առաջին իշխանության կողմից 

այն (Ազգային գաղափարախոսությունը - Ա. Ա.) միանշանակորեն 

մերժվում էրֈ Հաջորդ իշխանության համար Ազգային 

գաղափարախոսության խնդիրն օրակարգի հարց չդարձավ» [6, էջ 6]ֈ 

Մեր այսօրվա իրականության շատ ու շատ բացասական կողմեր  

պայմանավորված են հենց ազգային գաղափարախոսության 

անտեսմամբ կամ մերժմամբ, այսինքն՝ քաղաքացին չունի այն 

արժեհամակարգը, այն տեսլականը, համաձայն որի և որի համար նա 

պետք է հայ մնա, ապրի հայրենիքում, պայքարի դրա համար, լինի լավ 

քաղաքացի և այլնֈ Հայաստանյան քաղաքական և մտավոր ընտրանուն 

Մ. Լալայանը կտրուկ, բայց միևնույն ժամանակ իրական գնահատական 
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է տալիս. «Հայ կյանքում այսօր առկա ճգնաժամն առաջին հերթին 

հետևանք է մեր քաղաքական և մտավոր ընտրանու հիմնական մասի` 

օտար արժեհամակարգերից կախվածության, արժեքների սեփական 

համակարգ հաստատելու նրա անկարողության, որի արդյունքում` 

հայությունը, համատարած կապկումի պայմաններում, դառնում է 

անդիմագիծ» [6, էջ 6]ֈ Այս նույն համատեքստում խոսելով 

մտավորականության մասին՝ նկատում ենք, որ այդ կատեգորիան՝ 

որպես միմյանց ընդհանուր գաղափարով շաղկապված մարդկանց 

համախումբ, գոյություն չունի, և կան միայն անհատ մտավորականներֈ 

Չափազանց հետաքրքիր և իրատեսական են Մ. Լալայանի 

գնահատականները Հայաստանի հասարակական-քաղաքական դաշտի 

վերաբերյալ, և այդ որակումներից մի քանիսը կարելի է մեկնաբանել 

նաև որպես ինքնաքննադատություն. «Հայաստանի այսօրվա 

հասարակական-քաղաքական դաշտը չի ձևավորված Ազգային 

գաղափարախոսության պահանջներին ու տրամաբանությանը 

համապատասխանֈ Նույնիսկ քաղաքական այն ուժերը, որոնք 

սովորաբար հանդես են գալիս Ազգային գաղափարախոսության 

գոյության և պետականորեն անհրաժեշտ լինելու օգտին, այսօր քայլերի 
և գաղափարի ներդաշնակեցման դժվարին խնդրի առաջ են                     
[6, էջ 7] (ընդգծումը մերն է - Ա. Ա.): 

Թե՛ Գ. Նժդեհի, թե՛ Հ. Ասատրյանի գաղափարախոսությունը նույնն 

է և արդիական միչև օրսֈ Իսկապես, Հ. Ասատրյանի ուսմունքն 

ամբողջովին ազգայնացված ուսմունք էր և հիմնական գաղափարա-

խոսությունը հայրենասիրությունն էրֈ Այն ուներ շարունակական 

գործառույթ՝  պաշտպանել ազգային արժեքները վերածնելու և դրանցով 

առաջնորդվելու գաղափարըֈ Քանի որ Հ. Ասատրյանը համակարծիք էր 

Գ. Նժդեհի հետ, որ յուրաքանչյուր ազգի պարտականությունը 

մարդկության հանդեպ նախ և առաջ սեփական ազգի կենսունակության 

պահպանումն ու սեփական մշակույթի զարգացումն ենֈ Ստորև 

ներկայացնենք Տարոնական ուսմունքը [13]ֈ 

Նշենք, որ տարոնական շարժման ստեղծումը պայմանավորված 

էր մի շարք հանգամանքներով, որոնցից ամենագլխավորն էր 

«համագաղութային մի նոր շարժման անհրաժեշտությունը»                      

(«Ցեղակրոն» շարժումը տեղատվություն էր ապրում, իսկ ԱՄՆ 

«Ցեղակրոն Ուխտերը» կուսակցականացվել էին), որը վերջ կտար 

գաղութի ներքին պառակտվածությանն ու փոխադարձ 

անհանդուրժողականությանը:  
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Տարոնականությունը հոգեվերանորոգչական մի շարժում էր, որ իր 

առջև նպատակ էր դրել՝ Ցեղի հավիտենական առաքինությունները 

վերածնելու ու ոգեկոչելու միջոցով հեղաշրջելու հայության ճահճացած, 

այլասերումի ենթակա հոգեբանությունը: Այն նպատակ էր հետապնդում 

հայությանը հոգեպես դարձնելու Հայրենատեր, նախապատրաստելու 

գալիք անխուսափելի արհավիրհքներին և, վերջապես, պատրաստելու 

Ազգի և Հայրենիքի համար անշահախնդիր պայքարող մի սերունդ՝ 

անկախ կուսակցական ու սոցիալական պատկանելությունից: 

Իսկապես, չպետք է անտեսել մի շատ կարևոր հանգամանք ևս. 

անհրաժեշտ էր ամբողջացնել ազգային աշխարհայեցողությունը, այն 

ընդունելի դարձնել հայության բոլոր հատվածների, այդ թվում՝ և Հայ 

եկեղեցու համար: «Ցեղակրոն» ուսմունքը չէր պատասխանում 

արարչագործության ու ոգու հետ կապված շատ հարցերի: 

Ցեղակրոնությունը թշնամաբար էր ընդունվում եկեղեցու կողմից, որը 

գաղութահայ կյանքում մեծ և ազդեցիկ ուժ էր: Ահա այս ամենը հաշվի 

առնելով է, որ Տարոնականության գաղափարախոսները նպատակ 

դրեցին ստեղծելու համահայկական մի տեսություն՝ հայկականորեն 

հիմնավորված և հայության բոլոր շերտերը միավորող: 

Տարոնականության դեմ հենց սկզբից էլ հզոր պայքար ծավալվեց, որը 

գլխավորվում էր հիմնականում ՀՅԴ–ի կողմից՝ հանձին տխրահռչակ    

Ս. Վրացյանի: Շարժմանը վերագրում էին անհիմն մեղադրանքներ, 

ընդհուպ՝ մինչև տարոնցի հայերի հատվածական շարժում: 

Տարոնականության գաղափարա-խոսները հասցրին ամսաթերթի 12 

համարներում ներկայացնել ուսմունքի մի փոքր մասը միայն՝ նրա 

ներածությունը, նախապատրաստությունը: 

Տարոնականության զարգացումն ու խորացումը թողնվեց ապագա 

հայաշունչ մտավորականին: Ավելին անել չհաջողվեց. 1939 թ. 

Դետրոյտում «Տարոն – Տուրուբերան» հայրենակցական միությունը, ՀՅԴ 

ճնշմամբ ու պարտադրմամբ, արգելեց համահայկական, ազգային 

ուսմունքի քարոզչությունը «Տարոնի Արծվի» էջերում: Այսուհետև 

այստեղ լույս պիտի տեսնեին այնպիսի գրություններ, որոնք 

վերաբերում են միայն Տարոնի աշխարհին:  

Այսպիսով, Տարոնական համահայկական ուսմունքը փոխարինվեց 

տարոնցիական մանրապատումներով, ամսաթերթի հրատարակ-

չությունը Սոֆիայից փոխադրվեց Նյու Յորք, և այն վերածվեց սոսկ 

տարոնցի հայերի պարբերաթերթի: Ահա այսպես ձախողվեց 

Տարոնական շարժումը: Սակայն շարժման առաջնորդները վստահ էին, 
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որ դա միայն ժամանակավոր ողբերգանք է, առանց որի չեն կերտվում 

ինչ-որ հաղթանակներ, և որ ճշմարտությունները հաղթանակում են՝ 

թաղվելուց հետո հարություն առնելով: 

Այսօր այդ ճշմարտությունները վերստին հարություն են առել՝ մեր 

առջև դնելով տարոնական ոգու առաջնորդների հավիտենական 

նշանախոսքը. Ցեղն է իմ գոյության իմաստը և Հայաստանը՝ իմ 

ճակատագիրը: Տարոնական շարժման գաղափարախոսությունը, 

Տարոնական գաղափարաբանության առանցքը, խորքը Ցեղն է (Տեսակը)՝ 

որպես կենսաբանական ըմբռնում, որի հավերժացումն էլ Տարոնական 

հայի գերնպատակն է: Ցեղը արյան և ոգու բնական ներդաշնակությունն 

է. արյուն և ոգի. այս երկու կենսաբանական որակների 

փոխազդեցությամբ էլ պայմանավորվում են տվյալ ազգի մարմնական ու 

հոգեկան հատկանիշները: «Որոշ որակի արյունը կարող է միայն ծնունդ 

տալ որոշ որակի ոգու: Ոգու և ոգու միջև այնքա՛ն տարբերություն կա, 

որքան արյունի և արյունի: Տարբեր են ո՛չ միայն սպիտակների և 

դեղինների մարմնական հատկանիշները, այլև նրանց հոգեգծությունը». 

այսպես է պարզաբանում Հայկ Ասատրյանը:  Մարդու և աստվածայինի՝ 

անցավորի և հավիտենականության միջև բնական կապն ապահովվում 

է Ցեղի միջոցով: Ցեղն Աստծո կամքի արտահայտությունն է , և միայն 

այն հավերժացնելու ճանապարհո՛վ է մարդը հաղորդակցվում 

հավիտենականի հետ: 

Սակայն, Տեսակն Աստծուց կանխորոշված չէ հավիտենակա-

նացման: Այն կարող է ինչպես հարատևել, այնպես էլ՝ վերանալ. ամեն 

ինչ կախված է գոյության կռվում նրա կենսունակությունից և Աստծո 

հետ կենդանի կապից: Տարոնականության մեջ առկա է 

Աստվածահաղորդության խորհուրդը. պատմությունը սոսկ դեպքերի 

արձանագրություն չէ՛, այլ մեր մեջ գործող բացարձակ ուժի՝ Ոգու 

հայտնություն, առանց որի ճանաչման անհնա՛ր է հասկանալ 

պատմությունը: Ազգային Ոգի՛ն է այն միակը, որ պտտում է մեր 

պատմության անիվը, և անհատ հերոսներն ընդհամենը այդ Ոգու 

մարմնավորողներն են: Պատմության մեջ հաղթում է նա, ով 

հաղորդակից է այդ Ոգուն: Եվ Տարունականությունն այդ Ոգու տարերքի 

իմացության փորձն է, այն մեր կյանքի անգիտակցականի , պատմական 

Ոգու ուսմունքն է. «Դարձ դեպի Ոգի՛ն» [3, էջ 8]. ահա՛ 

Տարոնականության առաջադրած նախապայմանը: 

Տարոնականության մեջ գերագույն արժեք է Հայրենիքը, որը Ցեղի 

դրսևորման բնական միջավայրն է : Այն էության պահանջ է, այլ ո՛չ 
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շահագործելի հող: Հայկական Բարձրավանդա՛կն է Հայ Ցեղի արարման 

բնական միջավայրը , չկա՛ Հայրենիք նրանից դուրս , և լիարժեք ու 

օրգանապես զարգանալ ու հարատևել մենք կարող ենք միայն նրա 

ամբողջակա՛ն սահմաններում: Միջազգային ասպարեզի էակ չէ՛ հայը: 

Գաղութներում նրան ոչինչ չի՛ կարող փրկել ուծացումից: Եվ նրա հայ 

մնալու միակ երաշխիքը հայրենատիրությունն է՝ պայքարը Հայրենիքի 

համար, այլ ոչ թե պայքարը այլասերումի դեմ: Ահա թե ինչու Ցեղի 

առաջին հրամայականն է՝  ՀԱՅՐԵՆԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ: Որպես 

վերկուսակցական, ապադասակարգային ուսմունք՝ Տարոնակա-

նությունը համոզված է, որ Ազգային Միությունը ծնունդ է առնում ո՛չ թե 

կողմերի սակարկություններով, այլ ընդհանուր նպատակին ու 

արժեքներին ենթարկվելու բացարձակ կամքով: 

Տարոնականությունը սահմանու՛մ է այն ընդհանուր նպատակը, որ 

միավորելու է հատվածապաշտ ու եսակենտրոն հայությանը. դա Ցեղի 

(Տեսակի) Հավերժացումն է: Իսկ հավիտենական արժեքներ են Ցեղը և 

Հայրենիքը, որոնց շուրջ և որոնց ծառայելու միջոցո՛վ է միայն հնարավոր 

ամբոխացած հայի՝ Միավորված ու Հզոր Ազգ դառնալը: Տարոնական 

ուսմունքի պատմական ելակետը հիմնավորված է դրույթներով, որոնք 

հենվում էին այն ժամանակվա գիտական մտքի վրա: Թեև այսօր 

հայագիտական մի շարք նվաճումներ կարող են փոխել որոշ 

մոտեցումներ, սակայն դա բնավ չի ազդում ուսմունքի Էության վրա. 

հայոց պատմությունը պայքար է երկու ոգիների՝ հավիտենարժեքի և 

անցավորի, համահայկականության և հատվածականության, հայկական 

կողմնորոշման և օտարահա-կության: Այս ոգիներից առաջինը կոչեցին 

«Տարոնական»՝ այդ բառի մեջ դնելով «Հավիտենական» հայի 

գաղափարը, որի ոգին իր հայտնությունն առավ Տարոնից: 

Իսկ ինչու՞ Տարոն. Տարոնականության գաղափարախոսները 

բերում են մի շարք գծեր, որոնք, ըստ նրանց, առանձնահատուկ են 

Տարոնին. 

Ա . Տարոնն է եղել Հայաստանի գլխավոր հոգևոր կենտրոնը: 

Բ . Տարոնում է ստեղծվել մեր Էպոսը: 

Գ. Տարոնի ծնունդ են Հայ Ոգու հսկաներ Մաշտոցն ու Խորենացին: 

Դ .Տարոնում են հաստատվել հայ ռազմի ասպետները՝ 

Մամիկոնյանները: 

Ե . Տարոնում է մեր նորագույն ազատամարտի խառնարանը, ուր 

թրծվեցին ու հերոսացան մեր ազգի լավագույն զավակները: 
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Այս ամենը, ըստ Տարոնականության առաջնորդների, սոսկ 

պատահականություններ չեն, այլ Տարոնական Ոգու հայտնության 

դրվագներ, ո՛րն էլ հազարամյակներ շարունակ հանդիսացավ մեր Ցեղի 

Հավիտենական Զենքը: Այդ Ոգու հայտնության, կամ Տարոնական հայի 

պատմականորեն բախտորոշ գործերն են 

Հայրենաստեղծում (քաղաքական Հայաստանի առաջին կորիզը 

ստեղծվել է Տարոնում),  

Ազգակերտում (հայ տարրի ազգագրորեն ամբողջացումն 

իրականացրին տարոնական հայերը),  

Հայկական օրիենտացիա (տարոնական հա՛յն է անկախ 

Հայաստանի դրոշակակիրը),  

Հայկական բարոյական Ես-ի արձանացում (Արևմուտքի – Արևելքի 

միջև, հայոց ինքնատիպ նկարագրի կերտիչը տարոնական հայն է, որն 

եղավ նաև քրիստոնեության միջոցով հայկական օրիենտացիայի 

կրոնականացնողը), հայոց մշակութաստեղծ Ես –ի 

արձանացում (Մաշտոցի պարգևած լույսն էր, որ ամրապնդեց հայոց 

մշակութային անհատականությունը), Հայոց հերոսական ոգու և 

ռազմական կորովի կերտում («Ո՛չ մեկ պատահականություն, որ թե՛ 

Վահագնը, թե՛ Վարդանը տարոնային ոգիներ էին … ») [3, էջ 12]: 

Տարոնակնիք Հայկականություն – ահա սա՛ է Տարոնականության՝ 

որպես ուսմունքի, էությունը:  

Ռազմախանդ մշակույթ և մշակութաստեղծ հերոսականություն – 

ահա սա է նրա գաղափարախոսների քարոզը: «ճի՛շտ է, սուրբ է հայրենի 

երկրի ամեն մի բուռ հողը, սակայն ճիշտ է և այն, որ հայրենիքներն 

ունեն իրենց պատմառազմագիտական տեսակետից ամենանվիրական 

ու ամենակարևոր երկրամասը – ա՛յն երկրամասը, ուր Ցեղը ամենեն 

շա՛տ է արյուն թափել, կուլտուրական գանձեր դիզել, հերոսական ու 

պատմություն ստեղծել – ա՛յն երկրամասը, առանց որի հայրենիքը ո՛չ թե 

զորավոր ու անկախ լինել, այլև իր գոյությունը պահել, 

ինքնապաշտպանվել չի կարող: Ճակատագրորեն մե՛ծ է Տարոնի 

նշանակությունը մեր Ցեղի ու Հայրենիքի պաշտպանության համար: 

Քանի դեռ մեր երկրի աշխարհագրական մարմնից կտրված կմնա 

Տարոնը, վտանգված կմնա մեր հայրենիքի ապագան» [3, էջ 13]: 

Տարոնականության մեջ էական չէ՛ անունը, էական չէ՛ նաև այն, թե 

արդյո՞ք ճիշտ են Տարոնին վերագրվող պատմական բախտորոշ գծերը. 

թողնենք դա հայագիտությանը: Ոչի՛նչ, որ տուրք տալով հայ 

պատմագիտության մեջ Վարդանանց ու Ավարայրի դերերի 
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չափազանցմանը՝  Տարոնականության գաղափարախոսները Վարդանին 

համարել են տարոնական, դասական հայի գաղափարատիպ: 

Նույնկերպ ուռճացվել է Լուսավորչի տան մեծարումը՝ իր, իբր, 

հայաշունչ հայրապետներով: Էականն այստեղ՝ քարոզված ներցեղային 

բարոյականն է՝ իր ընդհանրական արժեքներով, Աստված – ցեղ-անհատ 

կապի մեկնումները և հավիտենարժեք հասկացությունների մասին 

ուսմունքի տված ճշմարտությունները: Վտանգված Ցեղի և Հայրենիքի 

համար մեռնելու կամք – ահա՛ դասական կամ տարոնատիպ հայի 

գերագույն բարոյականը: Դասական հայի տիպար ներկայացվեցին 

Մամիկոնյանները՝ մի պատճառով. Հայրենիքի ու Ցեղի համար կռվելու և 

մեռնելու բարոյականը նրանց մոտ ուներ ժառանգական բնույթ՝ 

փոխանցվելով սերնդեսերունդ: Չպետք է մոռանալ նաև, որ մեր 

պատմիչների ու եկեղեցու ենթակայական մոտեցման շնորհիվ այս 

տոհմն ավելի՛ փառաբանված է հայոց պատմության մեջ: Ինչևէ, 

Տարոնականության առաջնորդներն ակնկալում էին մահվան սարսափն 

իր մեջ հաղթահարած, Ցեղի բագինին մեռնելու պատրաստ մի սերունդ, 

որը կսովորեր. Ապրել ու գործել միայն ա՛յն բանի համար, որի համար 

արժե մեռնել, և մեռնել ա՛յն բանի համար, որի համար արժեր ապրել: 

«Ոգին մահ չունի, – ասում է Տարոնականությունը, որի համար 

գնահատելի և օրինակելի է ա՛յն ամեն ցեղային-հայկականը, որ առկա է 

մեր պատմության բոլոր դարերում որպես Հայ Ոգու արտահայտություն, 

– Ոգին չի պահվում. Ոգին աճում է գործելով: Գործի՛ր այնպես, որպես թե 

գերբնական ուժերից զորություն ես ստանում և ո՛չ թե դատարկվում 

նրանց առաջ: Այդպիսով՝ դու կգործես քո Աստծո հետ: Կգործես 

կարելիությունների մի աշխարհում, որի բոլոր իրացումների աղբյուրը 

քո կամքն է …»: 

Տարոնական Ոգու առաջնորդները սահմանեցին ա՛յն պարտադիր 

հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են Ցեղի անունից հանդես եկող 

անհատների ու կազմակերպությունների համար [13]. Ցեղի ու 

Հայրենիքի համար մեռնելու բացարձակ կամք, Ցեղային 

հավիտենականի խոր զգացում, Ներցեղային բարոյական Հաղթողական 

ոգի, Պատմական ճակատագրի խոր ճանաչում, Հայրերի գործի և 

նպատակի հաղորդություն, Հայրենազգացություն, Օտարությունը որպես 

գերագույն դժբախտություն ապրելու առաքինություն, Մեծագործության 

կամք ու բարոյական. այս որակները կրո՛ղն է միայն, որ կարող է 

իրավամբ կոչվել Տարոնատիպ Հայ: Անավարտ մնաց Տարոնական 

ոսմունքի ամբողջական շարադրումը նրա գաղափարախոսների կողմից 
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և ապագայի Ընտրանու՛ն կտակվեց այդ գործի շարունակությունը 

[14]. «Դեռ չկան, գրված չեն «Հայոց ցեղային բարոյագիտությունը» և 

«Հայոց պատմության փիլիսոփայությունը»,-պատգամում են մեզ 

Տարոնական Ոգու առաջնորդները՝ միաժամանակ հիշեցնելով, որ 

Տարոնականությունն ուսմունք է՝ նախատեսված միայն ընտրյալների, 

բարոյական նորոգումի ընդունակ ա՛յն քչերի համար, որոնք սրտի 

կսկիծո՛վ են ապրում տխուր ներկան և հոգու աչքո՛վ տեսնում երջանիկ 

ապագան [5]: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ Հայկ Ասատրյանը 

«Տարոնականություն» ուսմունքների համահիմնադիրն էր, մի  մարդ, որն 

իր կյանքն ամբողջապես նվիրեց Հայաստանին ու հայ ազգին և մնաց 

հայոց պատմության մեջ իբրև հայկականության պաշտպան ու անխոնջ 

մարտիկ: Ով իսկապես կանգնեց մի «մութ անապատի» մեջ ու ամբողջ 

ուժով գոչեց ցավագին. «Արթնացի՛ր, Հա՛յ մարդ...» [1]: 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ УЧЕНИЯ АЙКА АСАТРЯНА 

Атоян А. Г. 

 

 Статья посвящена актуальности учения Айка Асатряна. В 

частности, учение Тарона используется для оценки причин его создания, 

идеологических особенностей и исторической роли. Обращено внимание 

на современность идеологической стороны доктрины Тарона как основы 

национальной идеологии. Изложение доктрины Тарона, изученное 
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HAYK ASATRYAN'S DOCTRINE AND ITS RELEVANCE 

Atoyan A. H. 

 

The article is dedicated to Hayk Asatryan's teaching, his modernity. In 

particular, the Taron teaching is used to assess the reasons for its creation, 

ideological features and historical role. Attention has been paid to the 

modernity of the ideological side of the Taron doctrine as a basis of national 

ideology. The presentation of the Taron doctrine studied by the author does 

not speak at all about the substantiation of Taron's supremacy, but about the 

assessment and evaluation of the pan-Armenian values created in Taron 

historically. 
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Երևան: «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ակումբ հրատարակչություն: 2008: 103 էջֈ 

7. Նժդեհ Գ․ Հատընտիր: «Ցեղի հոգու կանչը»: Երևան: Ամարաս: 2006: 

706 էջֈ 

8. Տարոնական շարժման գաղափարախոսությունը, 

http://argisdi.am/publ/11-1-0-165: 

9. Տարոնականություն, http://www.hayary.org/wph/?p=5304: 

10. «Հայրենիք» օրաթերթ: Բոստոն: 1957թ. 11 օգոստոսի: էջ 3: 

http://argisdi.am/publ/11-1-0-165
http://www.hayary.org/wph/?p=5304
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11. «Հեղափոխական ալբոմ»: Թիվ 11: 1971թ.: էջ 291: 

12. Գ․ Նժդեհի գաղափարախոսության նշանակությունը, 

վերլուծություն 

http://www.hhk.am/hy/analysis/item/2012/02/25/Nzhde/  

13. Տարոնականություն, http://www.hayary.org/wph/?p=5304: 

14. Տարոնական շարժման գաղափարախոսությունը, 

http://argisdi.am/publ/11-1-0-165: 

 

 
Տեղեկություններ հեղինակի և գիտական ղեկավարի մասին 

Աթոյան Ա. Հ. - մագիստրատուրա 2-րդ կուրս 
ՇՊՀ, Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ, Պատմություն  

Էլ. փոստ՝ atoyan1933@mail.ru 

Գիտական ղեկավար՝ Գասպարյան Ա., պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ 
 

 
Տրվել է խմբագրություն՝ 20.09.2020 
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ՀՏԴ  372.8                                                                       ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ «ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ, ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՔՆՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մարգարյան Ջ. Գ. 

 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել և ներկայացնել 

«Համաշխարհային պատմություն» դասընթացի համար նախատեսված 

դասագրքերը, մեթոդական ձեռնարկները և ուղեցույցները, տալ դրանց 

քննական վերլուծությունը, ինչպես նաև համեմատական անցկացնելով՝ 

կարևորել այդ ձեռնարկների դրական կողմերըֈ 

Բանալի բառեր. ուսումնական ծրագրեր, մեթոդական ձեռնարկներ, 

ուղեցույցներ, չափորոշիչ, բացատրագիր, հայեցակարգ, ուսումնադաս-

տիարակչական խնդիրներ, ինտերակտիվ (փոխներգործուն) մեթոդներ: 

 

Սույն հոդվածի համար որպես գրականություն է ծառայել 

հանրակրթական հիմնական դպրոցի «Համաշխարհային պատմություն» 

առարկայի չափորոշիչը և ծրագիրը: 

 Առանցքային նշանակություն է ունեցել Ա. Սարգսյանի 

«Համաշխարհային պատմության», VI–VII, VIII-IX դասարանների 

համար նախատեսված ուսուցչի ձեռնարկները, ինչպես նաև 

հանրակրթական հիմնական դպրոցի VI-IX դասարանների համար 

նախատեսված դպրոցական դասագրքերը: 

Դպրոցում համաշխարհային պատմության դասավանդման 

գործընթացի ճիշտ կազմակերպումը խիստ կարևոր է այժմյան 

հարափոփոխ քաղաքական իրավիճակում, քանի որ դասընթացը 

նպաստում է սովորողների վերլուծական մտածողության զարգացմանը, 

մտահորիզոնի ընդլայմանը և աշխարհայացքի ձևավորմանը: Ուստի 

մանկավարժական այդ բարդ գործընթացը ճիշտ կազմակերպելու և 

ուսուցչի աշխատանքը կարգավորելու համար ստեղծվել են մի շարք 

ուսումնական ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ և 

ուղեցույցներ, որոնց բազմազանության մեջ ևս անհրաժեշտ է ուսուցչին 

ճիշտ կողմնորոշվել:  

Աշխատանքի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել և 

ներկայացնել նշված բոլոր բաղադրիչների քննական վերլուծությունը: 
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Ուսումնական ծրագրերը, դասագրքերը, մեթոդական ձեռնարկները 

և ուղեցույցները շատ կարևոր են «Համաշխարհային պատմություն» 

առարկան դասվանդող ուսուցչի համար, քանի որ դրանք օգնում են 

նրան  լուծելու մի շարք խնդիրներ, օգնում են պատասխանել «ի՞նչ 

սովորեցնել», «ո՞ւմ սովորեցնել» և «ինչպե՞ս սովորեցնել» հարցերին: 

«Համաշխարհային պատմության» դասընթացի կառուցվածքը և 

բովանդակությունը տրված են առարկայական չափորոշիչում և 

համապատասխանում են կրթակարգի հիմնական դրույթներին [1]ֈ 

Չափորոշիչը իր մեջ ներառում է համաշխարհային պատմության 

դասընթացի բացատրագիրը, հայեցակարգը, առարկայի բովանդակային 

միջուկը, ծրագիրը, ուսումնական գործունեության տեսակները, 

աշակերտներին ներկայացվող պահանջները, ուսուցման արդյունքների 

ստուգման և գնահատման կարգը և ուսուցչին առաջարկվող 

գրականության ցանկը [2]: 

Չափորոշչի «Բացատրագիր» բաժինը ներկայացնում է նրա մեջ 

մտնող բոլոր տարրերի համառոտ բովանդակությունըֈ «Հայեցակարգ» 

բաժնում բացատրվում են Համաշխարհային պատմության՝ որպես 

ուսումնական առարկայի ընդհանուր նպատակները և 

կրթադաստիարակչական խնդիրները, նրա դերն ու նշանակությունը 

անձի ձևավորման և զարգացման գործումֈ Չափորոշչի բովանդակային 

պարտադիր միջուկը, ի տարբերություն ծրագրի, ներկայացնում է 

ուսումնական նյութը ըստ դասարանների: 

Խիստ կարևոր է չափորոշչի՝ սովորողներին ներկայացվող 

նվազագույն պահանջների բաժինըֈ Այս բաղադրիչը չափազանց 

օգտակար կարող է լինել ուսուցչի համար առանց դժվարության 

կողմնորոշվելու այն բովանդակության մեջ, որը յուրացնելու է սովորողը 

ուսուցման վերջնական արդյունքումֈ  Հարկ է նշել, որ այդ պահանջների 

հիմքում ընկած են սովորողների ընդունակությունները և 

հետաքրքրությունները: 

Չափորոշչի՝ սովորողներին ներկայացվող նվազագույն 

պահանջների բաժինը մշակված է երեք մակարդակով (Ա՝ նվազագույն, 

Բ՝ միջին, Գ՝ բարձր)ֈ Իմաստն այն է, որ ուսուցանվող նյութը 

տարբերակվի և բոլոր երեխաներից նույն ծավալի յուրացում 

չպահանջվիֈ Համաշխարհային պատմության առարկայական 

չափորոշիչի հիմնական թերությունը այն է, որ որոշ դեպքերում 

անհասկանալի է, թե չափորոշչի որ մակարդակի պահանջներն են ավելի 
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բարդ. Ա, Բ, թե՝ Գ: Այսինքն՝ բարդության աճը ապահովված չէ 

չափորոշչում:  

Թեև Հայաստանն անցում է կատարել չափորոշիչների վրա 

հիմնվող կրթության, որի իմաստն այն է, որ ուսուցիչն իրավունք ունի 

դասագրքից զատ օգտագործելու այլ աղբյուրներ և նյութեր, 

այնուամենայնիվ դեռևս ուսուցումը շարունակում է հիմնված լինել 

դասագրքերի գերակայության վրաֈ 

«Համաշխարհային պատմության» դասագրքերի բովանդակություն-

ները  բաժանվում են  3 մասերի՝  

 հիմնական (տեսական և փաստական նյութ), 

 լրացուցիչ (տեղեկատվական),  

 բացատրական (ծանոթագրություններ): 

Հարկ է նշել, որ ներկայումս փորձեր են կատարվում ստեղծելու 

բազմաստիճան դասագրքեր, որոնք պետք է հաշվի առնեն 

տարբերակված ուսուցումը: Այս մոտեցմամբ են գրված 

«Համաշխարհային պատմության» 6-9 դասարանի դասագրքերը [3]: 

Մեծ է «Համաշխարհային պատմության» դասագրքի դերը 

դասավանդող ուսուցչի համար: Դասագիրքը օգնում է զարգացնելու 

սովորողների ուշադրությունը:  

Օրինակ՝ նոր նյութը բացատրելուց հետո ուսուցիչն առաջարկում է 

աշակերտներին կարդալ դասը և գտնել, թե ինչի մասին ինքը չի խոսել, 

նաև՝ ինչ լրացուցիչ տեղեկություններ է տվել:  

Դասերի ժամանակ մշտապես օգտագործվում են դասագրքերի 

քարտեզները: Պատի քարտեզով ցուցադրումը ուղեկցվում է դասագրքի 

քարտեզում որոշ օբյեկտներ գտնելով: Սովորողներին առաջարկվում է 

կարդալ նկարի տակ գրվածը՝ բացատրությունը, որոշել պատկերի 

բնույթը: Դասագրքում պատկերված նկարների հետ աշխատելու համար 

տրվում են տարբեր առաջադրանքներ, օրինակ՝ նկարի շուրջ կազմել 

պատմվածք, ելնելով տարիքային առանձնահատկություններից՝ 

հանձնարարել նկարել ոչ բարդ նկարները, վերարտադրել 

գծապատկերները և այլն:  

Չնայած այս բոլոր առավելություններին՝ «Համաշխարհային 

պատմության» համար նախատեսված դասագրքերում կան նաև 

թերություններ, որոնք հիմնականում կապված են ուսումնական նյութի 

ծավալուն և բարդ շարադրմամբ: 
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Ինչ վերաբերում է «Համաշխարհային պատմության» դասընթացի 

համար նախատեսված մեթոդական ձեռնարկների քննական 

վերլուծությանը, ապա այն ներկայացված է աղյուսակ 1-ում:  
 

Աղյուսակ 1 

«Համաշխարհային պատմության» դասընթացի համար նախատեսված 

մեթոդական ձեռնարկների քննական վերլուծությունը. 
 

Մեթոդական 

ձեռնարկների 

նպատակը 

«Համաշխարհային պատմության» դասընթացի համար 

նախատեսված մեթոդական ձեռնարկները նպատակ ունեն 

օգնելու ուսուցիչներին` իրականացնելու դասընթացի 

ուսումնադաստիարակչական խնդիրները, հաջողությամբ 

վերհանելու և ուսուցանելու առաջարկվող նյութերը: Այդ 

նպատակին են ծառայում օրինակ՝ մեթոդական 

խորհուրդները, լրացուցիչ նյութերը, օրինակելի թեմատիկ 

պլանավորումը, գրականության ցանկը  և այլն: 

Մեթոդական 

ձեռնարկների 

բովանդակությունը 

 

«Համաշխարհային պատմության» VI-IX դասարանների 

համար նախատեսված ուսուցչի մեթոդական ձեռ-

նարկները բաղկացած են 3 բաժիններից. 

1. «Համաշխարհային պատմության» ուսուցման 

տեսություն, 

2. Թեմաների ուսուցում, դասապլաններ, մեթոդական 

խորհուրդներ, 

3. Հավելված: 

Առաջին բաժնում ամբողջական և համակարգված 

պատկերացում է տրվում մանկավարժական ժամանա-

կակից մոտեցումների, դիդակտիկական սկզբունքների 

դասավանդման մեթոդիկայի, դասընթացի նպատակի, 

խնդիրների, կառուցվածքի և «Համաշխարհային 

պատմության» ուսուցման հետ կապված այլ խնդիրների 

մասինֈ 

Երկրորդ բաժինը գործնական բնույթի էֈ Նրանում տրվում 

են մեթոդական խորհուրդներ ծրագրային մի շարք 

թեմաների վերաբերյալ, բերվում են տարբեր դասերի 

պլաններ, դրանց անցկացման նմուշ-օրինակներ և այլնֈ 

Երրորդ բաժնում ներկայացվում են  VI-IX դասարանների 

Համաշխարհային պատմության ծրագիրը, տարբեր բնույթի 

հուշաթերթիկներ, լրացուցիչ նյութեր, առարկայական ու 

մեթոդական գրականության ցանկեր և այլնֈ 

Մեթոդական 

ձեռնարկների 

ուժեղ կողմերը 

(VI - VII դասարաններ) 

«Համաշխարհային պատմության» VI - VII դասարանների 

համար նախատեսված մեթոդական ձեռնարկներում 

ընդգրկված են ժամանակակից ինտերակտիվ (փոխներ-

գործուն) մեթոդներով աշխատանք պահանջող հարցեր և 
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 առաջադրանքներ, որոնք՝  

 կդյուրացնեն պատմական նյութի ընկալումը, 

յուրացումը,  

 կխթանեն աշակերտների ակտիվությունը դասաժամին,  

 կնպաստեն նրանց քննական և վերլուծական 

մտածողության, ինքնուրույն աշխատելու և ստեղ-

ծագործելու կարողությունների ու հմտությունների 

զարգացմանը, արժեքային կողմնորոշիչների և 

համակարգի ձևավորմանը:  

Ձեռնարկներում նաև ներկայացված են գործնական, 

թեմատիկ և կիսամյակային գրավոր աշխատանքների 

նմուշ օրինակներ: 

Մեթոդական 

ձեռնարկների 

ուժեղ կողմերը 

(VIII-IX  դասարաններ) 

Համաշխարհային պատմության VIII-IX դասարանների 

համար նախատեսված ուսուցչի ձեռնարկներում 

առաջարկված են մեթոդական խորհուրդներ առանձին 

դասերի օրինակով, խնդիր-առաջադրանքներ, լրացուցիչ 

ուսումնական նյութեր (աղբյուրներ, փաստաթղթեր), 

թեմատիկ պլանավորման նմուշ-օրինակներ: 

Ուսուցչի աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու 

նպատակով ձեռնարկների յուրաքանչյուր բաժնի 

«Մեթոդական խորհուրդներ» մասում տրված են 

համապատասխան խորհուրդներ և ցուցումներ, 

ներկայացված են վարժությունների կատարման 

տարբերակներ [4]: 

Մեթոդական 

ձեռնարկների 

թույլ կողմերը 

 Մեթոդական ձեռնարկների թերությունը այն է, որ  

 Ձեռնարկներում բացակայում են այն հատվածները, 

որտեղ ուսուցչին պետք է տրվեն խորհուրդներ, թե 

ինչպես պետք է անցկացնել դասը, երբ, օրինակ, 

դասարանում կան ներառական կրթության կարիք 

ունեցող երեխաներ: 

  Ձեռնարկներում ներկայացվող դասի նմուշ – 

օրինակներում կան բազմաթիվ չափազանցություններ:  

 Կան հատվածներ, որոնք կրկնվում են ձեռնարկի 

տարբեր հատվածներում և այլն: 

Վերլուծություն 

Համաշխարհային պատմության VI-IX դասարանների 

համար նախատեսված ուսուցչի ձեռնարկների 

ուսումնասիրման  արդյունքում նկատվեց, որ ուսուցչի 

աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով 

ձեռնարկների յուրաքանչյուր բաժնի «Մեթոդական 

խորհուրդներ» մասում տրված են համապատասխան խոր-

հուրդներ և ցուցումներ, ներկայացված են վարժությունների 

կատարման տարբերակներ և այլն: 

Այսպիսով, մեր օրերում անընդհատ ստեղծվում են 

ուսումնական նոր ծրագրեր, դասագրքեր, զանազան ուղե-
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կից ուսումնական նյութեր, որոնց բազմազանության մեջ ևս 

անհրաժեշտ է ուսուցչին ճիշտ կողմնորոշվել: 

Ելնելով այս ամենից՝ չպետք է մոռանանք նաև, որ 

ժամանակակից կրթության ոլորտում որքան էլ կարևոր 

բարեփոխումներ կատարվեն, որքան էլ նոր ծրագրեր, 

դասագրքեր, ձեռնարկներ և ուսուցման միջոցներ 

ստեղծվեն, այնուամենայնիվ, ուսուցման որակը և 

արդյունավետությունը, աճող սերնդի կրթվածության և 

դաստիարակվածության մակարդակը մեծապես կախված է 

ուսուցիչների  մասնագիտական պատրաստվածությունից: 

 

Եզրակացություն: Համաշխարհային պատմության դասավանդումը 

շատ կարևոր դեր ունի հանրակրթության սովորողների մտավոր 

զարգացման և դաստիարակության գործում, ուստի դասընթացի համար 

նախատեսված ուսումնական ծրագրերը, դասագրքերը, մեթոդական 

ձեռնարկները և ուղեցույցները պետք է լինեն կատարյալ և իրենց 

բովանդակությամբ նպաստեն սովորողների վերլուծական 

մտածողության զարգացմանը, մտահորիզոնի ընդլայմանը և 

աշխարհայացքի ձևավորմանը: 

Բացի այդ, ժամանակի պահանջներին համապատասխան, 

ուսուցիչներն էլ իրենց հերթին պետք է գտնվեն անընդհատ շարժման, 

որոնումների, մասնագիտական և առարկայական աճի ու զարգացման 

գործընթացի մեջ և չսահմանափակվեն ուսումնական ձեռնարկներով ու 

չափորոշիչներով, հակառակ դեպքում չեն կարող աշխատել 

հասարակության մեջ կատարվող փոփոխություններին արագ 

արձագանքող և հարմարվող նոր սերնդի հետ: Այս իմաստով 

պատմագիտության զարգացմանը համընթաց՝ կրթական բարեփո-

խումները լավագույն առիթը կարող են դառնալ ուսուցիչների համար, 

որպեսզի նրանք կրկին վերանայեն իրենց գործունեությունը, 

մանկավարժական մեթոդները, աշխատանքի նախընտրելի ոճը, 

մտածեն, թե ինչն է լավագույնը պահպանելու համար, ինչից կարելի է 

հրաժարվել և, վերջապես, ինչպես շարունակաբար վերապատրաստվել 

ու քայլել կրթության և դաստիարակության արդի պահանջների հետ 

համընթացֈ Սակայն ուսուցիչները պետք է հանդես գան ոչ թե որպես 

նոր մոտեցումների, գաղափարների ու մեթոդների մեխանիկական 

կատարող, այլ դրանց շուրջ մտածող և դրանք ձևավորող, տարածող 

անձինքֈ 

Արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայն կիրառման, 

բարեփոխումների պայմաններում մտածող, պրպտող ուսուցիչներն 
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ազատ են. նրանց տրվում են նպատակներ, չափորոշիչներ, կրթական 

ռեսուրսներ, որ կարող են օգտագործել, զարգացնել, լավագույն փորձը 

փոխանակել և ունենալ մեծ ներդրում՝ հանրակրթական դպրոցներում 

պատմության ուսուցումը հասցնելով Բոլոնիայի կրթական 

համակարգին համապատասխան եվրոպական չափանիշներինֈ 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ И 

ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КУРСА  

«ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ», ПРЕПОДАВАЕМОГО В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Маргарян Дж. Г. 

 

Цель статьи - изучить и представить учебники, методические 

пособия и путеводители, предусмотренные для курса «Всемирная 

история», дать их оценочный анализ, а также, проведя сравнение, придать 

важность положительным сторонам этих пособий. 

Ключевые слова: учебные программы, методические пособия, 

руководящие принципы, критерии, пояснительная записка, концепция, 
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TO STUDY THE COURSE OF TEXTBOOKS RESEARCH   AND THE 

ANALYSIS OF METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS 

Margaryan J. G. 

 

The purpose of the article is to study and present textbooks, manuals and 

recommendations  of the course "World history"  to give their examination 

analysis, as well as to make comparisons, attaching great importance to these 

positive aspects of the guide. 

Keywords: training programs, manuals, guidelines, criteria, explanatory 

note, concept, educational tasks and interactive (innovative) methods. 
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ՀՏԴ  94(100)                                                                    ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՆԱՊՈԼԵՈՆ ԲՈՆԱՊԱՐՏԸ ԵՎ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Դավթյան Հ. Վ. 
 

Սույն աշխատանքի մեջ ներկայացվել է Մխիթարյան 

միաբանության գիտակրթական գործունեությունը, Ֆրանսիացի 

հայագետների գործունեությունը, ինչպես նաև անդրադարձ է եղել 

ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն Բոնապարտի և Մխիթարյան 

միաբանություն հարաբերությանը: 

Բանալի բառեր. Մխիթար Սեբաստացի, Մխիթարյան 

միաբանություն, հայագետ,  Նապոլեոն Բոնապարտ: 
 

Աշխատանքի նպատակը այն է, որ անհրաժեշտ ենք համարել 

հակիրճ ներկայացնել Մխիթարյան միաբանության գիտական 

գործունեությունը: Նապոլեոն Բոնապարտը, որ քաջածանոթ է եղել շատ 

հայագետների, իր ներդրումն է ունեցել Մխիթարյան միաբանության 

գիտական գործունեությանը: Շատ կարևոր հանգամանք է նաև այն, որ 

Մխիթարյան միաբանության գործունեությունը եվրոպական 

քաղաքակրթության հետ շփումներ հաստատելու տեսանկյունից 

դիտարկելով՝ կարող ենք ասել, որ հայ պատմագիտության մեջ դա քիչ է 

ուսումնասիրված: Սույն աշխատանքի ուսումնասիրության աղբյուր է 

հանդիսացել Աելիտա Դոլուխանյանի «Լանգլուան Վենետիկի 

Մխիթարյան միաբանության մասին» հոդվածը, որը հրատարակվել է 

2017թ. Երևանում: Աշխատանքի մեջ հանգամանալից ներկայացված է, 

թե Ֆրանսիայի որ հայագետներն են անդրադարձ կատարել 

Մխիթարյանների գիտական ու մշակութային գործունեությանը և թե ինչ 

տեղեկություններ են հաղորդում, արդյոք այդ տեղեկությունները 

արժեքավոր են, թե ոչ: Ուսումնասիրվել է նաև Ա. Բաղչինյանի 

«Նապոլեոնը և հայերը» աշխատանքը: Մխիթարյան միաբանությանն 

անդրադարձել է նաև ֆրանսիացի հայագետ Վիկտոր Լանգլուան: 

Մխիթարյան միաբանության գործունեությունը լուսաբանելու 

տեսանկյունից շատ կարևոր է նրա թողած հայագիտական 

ժառանգությունը:  

Եկեղեցական հասարակական ու մշակութային գործիչ, հայագետ, 

բնագետ և մանկավարժ Մխիթար Սեբաստացին 1701թ. սեպտեմբերի     

8-ին երկար դեգերումներից հետո Կ. Պոլսում հիմնել է  հետագայում իր 
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անունով կոչված Մխիթարյան միաբանությունը: Նախադեպը չունեցող 

այդ կառույցի նպատակը հայոց պետականության բացակայության 

պայմաններում հոգևոր-ուսումնական, կրթական, գիտական, 

թարգմանական հրատարակչական և մշակութային գործունեություն 

ծավալելն էր: 

Մխիթարյաններին արևելահայ իրականության մեջ անդրադարձել 

են Ս. Նազարյանցը, Մ. Նալբանդյանը, Գ. Արծրունին, Րաֆֆին, Լեոն,    

Ա. Երիցյանը, Մ. Աբեղյանը, Թ. Հակոբյանը և ուրիշներ: Նշված 

հայագետներից ժամանակագրական առումով առաջնությունը 

պատկանում է Ստեփանոս Նազարյանց հրապարակախոսին, 

խմբագրին, լուսավորչին, փիլիսոփային և բանասիրության դոկտորին: 

Ստ. Նազարյանցի՝ Մխիթարյաններին տված բնութագրման մեջ կա 

ուշագրավ մի արտահայտություն: Մխիթարյան միաբանությունը 

աառաջին անգամ ներկայացնում է որպես «գիտական ակադեմիա»: ԵՎ 

սա այն դեպքում, երբ այդ տողերը գրելուց շուրջ երեք տասնամյակ 

առաջ՝ 1810թ. օգոստոսի 17-ին, Նապոլեոն Բոնապարտի հրամանով, ի 

տարբերություն Իտալիայում գործող կրոնական այլ միաբանություն-

ների, մնացել է նույն վիճակում: Մինչ այդ հրամանն արձակելը 

ֆրանսիայի ինքնակալը ծանոթացել էր Մխիթարյանների 

գիտակրթական գործունեությանը: «Գործին ծանոթանալով՝ նա 

հասկացել է, որ հայկական այս միաբանությունը, հիրավի, 

բացառություն է նախ նրանով,  որ շահախնդիր բնույթ չունի,  իր 

միջոցները չի ստանում Եվրոպայի ժողովրդից: Երկրորդը՝ Մխիթարյան 

ուխտն առավել գիտական, քան կրոնական կազմակերպություն է» [1]: 

Նազարյանցը արևելահայ իրականության մեջ Մխիթարյանների 

գիտակրթական, գիտամշակութային վաստակը գնահատողներից 

առաջինը եղավ: Նապոլեոնը ծանոթ էր մի քանի հայերի՝ Հակոբ Շահան 

Ջրպետյան, Ծատուր Մելիք-Շահնազարյան և ուրիշներ: Սակայն մինչև 

1810թ. Վենետիկի Մխիթարյանները Եվրոպայում Նապոլեոնի 

իրականացրած նվաճումների, ինչպես նաև իտալական հայրենասի-

րական շարժմանը անդրադարձան միայն իրենց հրատարակած 

«Տարեգրությունում» և «Եղանակ Բյուզանդյան» պարբերականում, որը 

«Մերթ ընդ մերթ նաև քաղաքական անցքեր ու դէպքեր 

ժամանակագրական ոճով կը պատմէր». նրանք այլ հրապարակումներով 

հանդես չեկան: 1810-1812թթ. նապոլեոնյան նվաճումների և նրա դեմ 

ծավալված ազատագրական պայքարի մասին Վենետիկի 

Մխիրթարյանները գերադասեցին լռություն պահպանել: Նապոլեոնյան 
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տիրապետության տարիներին իտալական պետությունները, այդ թվում՝ 

Վենետիկը, ենթարկվեցին հսկայական ռազմատուգանքի, Ֆրանսիա 

տեղափոխվեցին մեծ քանակությամբ մշակութային արժեքներ, փակվեցին 

կաթոլիկ զանազան ընկերություններ և բազմաթիվ վանքեր ու 

եկեղեցիներ, իսկ գործողները դարձան հարկատու: Որոշակի 

պարտավորվածություն ունենալով Նապոլեոնին բարեգթության համար՝ 

սկզբնական շրջանում Վենետիկի Մխիթարյանները նրա նկատմամբ 

պահպանեցին զուսպ դիրքորոշում: Հայր Ղուկաս վրդ. Ինճիճյանը 

«Ազգասեր» աշխատությունում և իր խմբագրած «Եղանակ Բյուզանդյան» 

պարբերականում գերադասում է չպատմել Նապոլեոնի դեմ 

իտալացիների պայքարի մասին: Նա գովաբանում է իտալացիների 

հայրենասիրությունը, ազգասիրությունը, հանուն հայրենիքի 

նահատակվելու պատրաստակամությունը, իսկ նրանց անկախության 

կորուստը բացատրում է նրանով, որ «ազգասիրութիւնն պաղեցավ 

մեջերնին»: Նապոլեոնյան տիրապետության դեմ եվրոպական 

ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարին Վենետիկի 

Մխիթարյանները հիմնականում անդրադառնում են «Դիտակ 

Բյուզանդյան» պարբերականի 1812-1815թթ. համարներում: «Դիտակ 

Բյուզանդյանը» խմբագրած Մխիթարյան գործիչներ Հ. Գրիգոր վրդ. 

Խապարաճյանը, Հայր Մադաթիա վրդ. Փյուսկյուլճյանը և Հայր Մանուել 

վրդ. Ջախջախյանը իրենց հրապարակումներում հավատարիմ մնացին 

պարբերականի 1812թ. թիվ 1 համարի առաջաբանում ստանձնած 

ուղեգծին, այն է՝ «աշխարհաբար պարզ դյուրին ոճով» ամենից առաջ 

ներկայացնել «Եվրոպայի մեջ եղած բաները»: Ավելին, Գրիգոր վրդ. 

Խապարաճյանը ընթերցողներից ներողամտություն է հայցում, եթե իրեն 

հասած «խապարը շատ հեղ՝ սուտ չիլլար, ամա սխալ կըլլա»: Նա 

պարտավորվում է պարբերականի հետագա համարներում «առանց 

ակնածելու» դա այնպես «սրբագրել», որ «առանց դժվարելումը կարդաք, 

ու մեզի անմեղադիր ըլլաք»: Մխիթարյանները, վկայակոչելով իրենց 

լրատվության աղբյուրը, պատմում են նաև Նապոլեոնի՝ 1812թ. 

դեկտեմբերին Ռուսաստանից նահանջելու, Բերեզինայի անցման 

ժամանակ մեծաթիվ կորուստներ տալու և նրա դեմ 1812թ. հոկտեմբերին 

Փարիզում գեներալ Մալեի նախապատրաստած դավադրության ու դրա 

բացահայտման մասին: Մխիթարյաններն անդրադառնում են նաև 

Նապոլեոնի աշխարհակալ կայսրության կործանմանը, որի սկիզբը դրվեց 

հակաֆրանսիական խմբավորման ուժերի՝ 1814թ. մարտի 30-ին Փարիզ 

մտնելով: Մխիթարյանները չեն անտեսում նաև իրենց երկրորդ 



166 

 

հայրենիքի՝ Իտալիայի ճակատագիրը նապոլեոնյան կայսրության 

փլուզումից հետո: Երբ Իտալիայում ֆրանսիական տիրապետությունը 

փոխարինվեց ավստրիական բռնապետությամբ, նրանք ավստրիական 

արքիդուքսի՝ Իտալիա մուտք գործելու կապակցությամբ «Դիտակ 

Բյուզանդյանում» նրան մի բանաստեղծություն նվիրեցին: 

Մխիթարյանները գնահատում էին Նապոլեոնի տարած «հռչակավոր 

հաղթանակները», քաջությունը, զինվորական տաղանդը, նրան 

համեմատում էին «առասպելական հսկաների» հետ, համարում 

մեծագույն զորավար, բայց միաժամանակ գտնում էին, որ հարկ չկա նրա 

«անարդարանալի բռնութիւնները արդարացնել»: Ամբրոսիոս վրդ. 

Գալֆայանի կարծիքով նա «զինվորական քաջություններեն զատ 

աշխարհաշինութեան պարծանքն ալ ունեցավ» թե՛ Ֆրանսիայում և թե՛ 

նվաճված երկրներում, ուստի «պատմութեանց և ավանդութեանց մեջ 

անջնջելի պիտի մնա»: Վենետիկի Մխիթարյանները նապոլեոնյան 

տիրապետությանը տված անաչառ գնահատականի հետ մեկտեղ երբեք 

չեն անտեսում նրա բարյացակամ վերաբերմունքը միաբանության 

նկատմամբ՝ իրենց «երախտագիտական պարտքը» համարելով «յիշել այն 

մեծ բարիքին՝ զոր ստացավ Նապոլէոնէ կրօնավորաց կարգերու 

ընդհանուր ջնջման օրէնքէն՝ զարտուղութիւն մը վճռեց Մխիթարայ 

Ուխտին նկատմաբ, և պահեց անոր էութիւնը միանձնական և 

գիտնական»: Այդ երախտագիտության վկայությունն առայսօր Սուրբ 

Ղազար կղզու թանգարանում պահվող նապոլեոնյան մի քանի 

մասունքներն են [2]: Վենետիկի մխիթարյանները թեպետ 1810-1812թթ. 

առանձնահատուկ  դիրքորոշում ունեին  Նապոլեոնի նկատմամբ, 

այնուհանդերձ, սկսած 1813թ.-ից, իրենց հրապարակում-ներում 

անթաքույց ընդգծում էին այն միտքը, որ նապոլեոնյան կայսրության դեմ 

ընդվզած եվրոպական ժողովուրդները պայքարում են իրենց 

ազատության և անկախության համար: Նրանք չեն վարանում այդ 

մասին ավելի ընդարձակ տեղեկություններ հրապարակել: 

1800թ.  Վենետիկի  Մխիթարյան միաբանության  առաջնորդ է 

դառնում  Ագոնց Գյուվերը: Նրա  առաջնորդության տարիներին մեծ 

դժվարություններ է առաջանում՝ կապված Նապոլեոն Բոնապարտի 

Իտալական արշավանքի հետ: Գյուվերը սերում էր  հայ ազնվական  

ընտանիքից: Ագոնց Գյուվերին 1824թ. փոխարինում է  Սուքիաս Սոմալը, 

որը միաբանությանը հաղորդում է նոր շունչ:  1846թ. Սուքիաս Սոմալին  

փոխարինում է Գևորգ Հյուրմյուզյանը: Նա իր գործունեությամբ 
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արժանանում է Ավստրիայի, Իտալիայի և Պարսկաստանի   

կառավարական  բարձր պարգևների: 

Նշեցինք, որ Մխիթարյան միաբանությանը անդրադարձել են նաև  

Ֆրանսիացի  հայագետները:   Տվյալ ժամանակահատվածում  մեծ հռչակ 

էր վայելում  Ֆրանսիացի  հայագետ  Վիկտոր Լանգլուան (1829-1869), 

որը,  չնայած  իր կարճատև  կյանքին,  թողել է  հարուստ հայագիտական  

ժառանգություն: 1852-1853թթ. ամբողջ մի տարի նա Նապոլեոն 

Բոնապարտի  հանձնարարությամբ  և նյութական  աջակցությամբ  

ուղևորվել է Կիլիկիա,  Փոքր  Հայք  ու մանրամասն  ուսումնասիրել այդ 

վայրերի  հայկական  հուշարձանները,  վանքերը, գրադարանները և 

Փարիզ վերադարձել  նյութական ու գիտական  փաստերի հարուստ 

պաշարով: Վիկտոր Լանգլուան իրականացրել է մի շարք հայ 

պատմիչների  Ֆրանսերեն  թարգմանությունները:  Օրինակ՝ Փավստոս 

Բուզանդի «Հայոց պատմությունը», նրա պատվերով ֆրանսերեն է 

թարգմանվել Կորյուն վարդապետի «Վարք Մաշտոցի» երկը, Ներսես 

Մեծի  վարքը [3]: 

Այս կենտրոնի խաղացած դերը հայ գիտության և մշակույթի 

զարգացման գործում հաշվի առնելով՝ Լեոն գրում էր. «Վստահ կարելի է 

ասել, որ մի ամբողջ դար, որ գիտություն և լույս էր մատակարարում մեր 

մտավոր զարգացման պատմության մեջ՝ կարելի է և պետք է անվանել 

Մխիթարյան դար» [4]: 

Ի դեպ, Վիկտոր Լանգլուան  թերևս առաջինն էր  եվրոպական 

հայագետների  մեջ, որը հատուկ  հետազոտություն  նվիրեց Վենետիկի  

Մխիթարյան  միաբանության գործունեությանը: 

Այսպիսով, ամփոփելով նշենք, որ Նպոլեոն Բոնապարտը, որ 

քաջածանոթ էր Մխիթարյան միաբանության անդամ հայագետներին, իր 

որոշակի ներդրումն է ունեցել միաբանության արդյունավետ 

գործունեությանը: Մխիթարյանների գործունեությունը եվրոպական 

քաղաքակրթության հետ շփումներ ու կապեր հաստատելու 

տեսանկյունից դիտարկելով՝ կարող ենք ասել, որ հայ 

պատմագիտությունում դեռևս համակողմանիորեն քիչ է 

ուսումնասիրված նրանց թողած գիտական ժառանգությունը 18-19-րդ 

դարերի Արևմտյան քաղաքակրթության և Եվրոպայի պատմության 

առանցքային մի շարք հարցերի վերաբերյալ: Ֆրանսիական 

հայագիտության պատմագիտական ժառանգության ուսումնասի-

րությունը և հայ պատմագիտության մեջ  դրա ներդրման  վերհանումը 

ունի  կարևոր գիտական նշանակություն: 
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НАПОЛЕОН БОНАПАРТ И КОНГРЕГАЦИЯ  МХИТАРИСТОВ 

Давтян А. В. 

 
 

В данной работе была представлена  научно-образовательская 

деятельность Конгрегации Мхитаристов,деятелность французских 

арменоведов, а также отношения между императором Франции 

Наполеоном Бонапартом и Конгрегацией Мхитаристов. 

Клучевые слова: Мхитар Себастаци, Конгрегация Мхитаристов,  

арменовед, Наполеон Бонапарт. 
 

NAPOLEON BONAPART AND THE MEKHITARIST CONGREGATION 

Davtyan H. V. 

 

The paper presents the scientific and educational activity of the 

Mekhitarist Congregation, the activity of French Armenologists, and also 

touches upon the issues on the relationship between the Emperor of France 

Napoleon Bonaparte and the Mekhitarist Congregation. 

Keywords: Mkhitar Sebastatsi, Mekhitarist Congregation, Armenologist, 

Napoleon Bonaparte. 
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ՀՏԴ 2-35                                                                             ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՐԱՇԵՑԻՆ ՈՐՊԵՍ 12-ՐԴ ԴԱՐԻ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 

Բաբախանյան Մ. Հ. 

 

Մեր աշխատանքը նվիրված է Գրիգոր վարդապետ Մարաշեցու 

կյանքին և «Վայ գրքի» գրման շարժառիթներինֈ Աշխատանքի նպատակն 

է ներկայացնել Գրիգոր Մարաշեցուն՝ որպես հայ առաքելական 

եկեղեցու նշանավոր վարդապետի, և նորովի արժևորել այն 

ժամանակաշրջանը, որում ապրել և ստեղծագործել է վարդապետըֈ 

Ոսումնասիրվող թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է  

Գրիգոր Մարաշեցու կողմից  քրիստոնեական հավատքի հիմունքների 

բացահայտմամբֈ 

Գրիգոր Մարաշեցուն և նրա ստեղծագործություններին 

անդրադարձել են բանասեր, պատմաբան, Վենետիկի Մխիթարյան 

միաբանության անդամ Ղևոնդ Ալիշանը, մատենագետ Արսեն 

Ղազիկյանը «Հայկական նոր մատենագիտություն և հանրագիտարան 

հայ կյանքի» աշխատության մեջֈ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում 

պահվող ձեռագրերի վերլուծություն են կատարել Հ. Քյոսեյանը,               

Հ. Մելյանը, Ա. Մադոյանըֈ «Վայ գիրք»-ը բովանդակող ձեռագրերն են՝  

ՄՄ, ձեռ. 108, ձեռ. 38, ձեռ. 1475, ձեռ. 2255, ձեռ. 2680, ձեռ. 8172, ձեռ. 8323ֈ  

Բանալի բառեր. հավատք, Մարաշ, մեղք, ողբ, վայ, մեղա, 

խոստովանություն: 

 

Հավատքի ուժն է դառնում այն տեսլականը, որի շնորհիվ աշխարհը 

տեսնում է հաղթանակներ, մեծ և սխրալի գործերֈ Հավատը մարդուն 

փրկում է անհուսությունից  կյանքի ընթացքում և հատկապես կյանքի 

վախճանին, որովհետև անհավատի համար իր կյանքի վախճանը 

կորչում է անհուսության մեջ, իսկ հավատացյալի համար  երկրային 

կյանքի վախճանով սկսվում է հավիտենական կյանքըֈ Հավատք, որից 

մեր ժողովուրդը երբեք  երես չի թեքել նույնիսկ ամենադժվար  

փոթորիկներից և ամենադաժան հալածանքներից հետոֈ Գրիգոր 

Մարաշեցու ստեղծագործություններն այդ հավատքի լավագույն 

դրսևորումն ենֈ Մարաշեցու ստեղծագործության ոգին կրոնական է, 

որտեղ գերիշխող է ներանձնական ապրումը, աշխարհի ունայնության, 

մեղքի ահասարսուռ ներկայության գիտակցությունըֈ Նա համոզված էր, 

որ ինչպես հայ ժողովրդին, այնպես և մյուս քրիստոնյաներին  
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պատուհասած դժբախտությունների պատճառն  իրենց գործած մեղքերն 

ենֈ   

«Իմաստասեր», «անհաղթ գիտնական» և «հոգեմատյան հռետոր» 

պատվանուններով հռչակված այս վարդապետը  ճգնել է Մարաշի մոտ 

գտնվող Հեսվանց անապատումֈ Այս պատճառով կոչվել է նաև  Հեսվացի 

[10]ֈ Ապրել է 12-րդ դարի առաջին կեսին և ժամանակակիցն է եղել  

Ներսես Շնորհալի հայրապետիֈ Նրա մասին շատ քիչ է խոսվել մեր 

մատենագրության մեջ. անհայտ են ծննդյան և մահվան թվականներըֈ 

Առաջին անգամ Գրիգոր Մարաշեցու ստեղծագործությանն 

անդրադարձել է Ղևոնդ Ալիշանըֈ «Վայ գրքի» կապակցությամբ նա գրում 

է, թե այնտեղ «կան շատ հասարակ կամ  սովորական զրուցվածք եւ 

կրկնաբանությունք, այլ  կան  և ընտիր  նկարագրական բանք  և 

խորհրդածությունք  բարոյականք, որոնց համար կրնա Իմաստասէր 

կոչված ըլլալ» [5]ֈ Հետագայում Մարաշեցուն իրենց աշխատություն-

ներում հիշել են նաև անվանի  բանասերներ Արսեն Ղազիկյանը՝ իր 

«Հայկական նոր մատենագիտություն և հանրագիտարան հայ կյանքի» 

աշխատության մեջ, որտեղ  մի շարք Գրիգորների հետ միասին 

հիշատակել է նաև Մարաշեցուն, և Գարեգին Զարբանալյանը՝ 

«Հայկական հին դպրություն» աշխատության մեջ [6]ֈ Գրիգոր 

Մարաշեցու մասին որոշ տեղեկություններ ենք գտնում  նաև ձեռագրերի 

մայր ցուցակներում և Տիրայր արքեպիսկոպոսի արխիվումֈ Հ. Մելյանը 

նշում է, որ այդ արխիվում կա  մի «Հավաքածու» աղոթագիրք, որի մեջ 

պահպանված է Գրիգոր Մարաշեցու կողմից գրված մի հիշատակարան, 

որտեղ Մարաշեցին նկարագրում է 1149 թվականի  ավերածությունները 

և ժողովրդի կրած տառապանքներըֈ Հիշատակարանի վերջում 

Մարաշեցին գրում է, որ  իրենք այդ ժամանակ գտնվում էին Հեսվանց 

վանքում և ազատվեցին, որովհետև իրենց դիրքն անառիկ էրֈ Այս 

հիշատակարանում ասվում է. «Իսկ ես խառնեցի զողբս, ընդ իմս 

յիշատակարան  մեղա ողբոցս  ի ՇՂԸ թվականիս, յորում մատնեցան 

քրիստոնէութիւնս  ի ձեռս թուրքաց…»ֈ Այս փաստից ելնելով՝ Տիրայր 

վարդապետը  և Բարսեղ Սարգսյանը  կարծում են, որ սա եղել է «Վայ 

գրքի» կամ «Ողբի»  հիշատակարանը [8]ֈ  Մարաշեցու գործերի մասին 

գոյություն ունեն նաև այլ աղբյուրներ, մասնավորապես՝ Վենետիկի 

ձեռագրերում, Վիեննայի Մխիթարյանների մատենադարանի 

«Հավաքածու» աղոթագրքում, Գարեգին Հովսեփյանի հիշատակած 

Երուսաղեմի ձեռագրերից երկուսում, Նորայր եպիսկոպոս Պողարյանի 

հիշատակած «Ֆռնաս» անունով մի «Ոսկեփորիկ»-ում և այլ 



171 

 

ձեռագրերումֈ Այս աղբյուրների ցանկը ներկայացնում է Հ. Մելյանըֈ 

Վերոնշյալ աղբյուրներից բացի, Երևանի Մատենադարանն ունի 9 

ձեռագիր, որոնց մեջ կան Գրիգոր Մարաշեցու գործերըֈ  

Ձեռագրերում գտնում ենք Մարաշեցու հետևյալ երկերը՝ համաձայն  

ՄՄ թիվ 108 (Ա) և 38 (Բ ) ձեռագրերի. Ա. 44բ-117ա, 9բ-35ա,  Բ  61բ-104բ, 

«Վայք ողբոց մեղուցեալ անձին խոստովանաբար ասացեալ  առաջի 

Աստուծոյ Գրիգորի միայնաւոր ճգնաւորի Յեսուացոյ և անյաղթ 

գիտնականի յանդիմանութիւն հոգւոց և մտաց և մարմնոյ՝ ի զգուշութիւն  

և յուղղութիւն սղալանաց, ի բղխումն արտասուաց և ի 

խայտառակութիւն  մեղաց և  ծուլութեան, որ էր ի թիւս ՇՂԸ (1149)- Վայ 

քեզ, անձ իմ, ընդեր ոչ սկսանիս տեսանել…»ֈ Ունի հետևյալ բաժինները. 

1. «Նորին Գրիգորի միայնաւոր ճգնաւորի և անյաղթ գիտնականի  

ասացեալ է վասն յանդիմանության մեղաց անձինն…»ֈ 2. «Նորին 

Գրիգորիֈ Եւ արդ հեծեծանօք սկսեալ ասացից  նախ հոգւոյ և ապա 

զմարմնոյ խոստովանութիուն» (Սրանք «մեղայ»-ներն են)ֈ 3. «Նորին 

Գրիգորի ասացեալ աղոթք, որ ի խորհրդեանն սուրբ և  մեղսաքավիչ  

Պատարագին մատուցանի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ»ֈ                             

«Յիշատակարան» Վայք ողբոց գրոց Գրիգորի Յեսուացւոյ–Զվայքս  

ողբոց, զոր շարեցի մտաւքս  զբանս որսալ ըստ կարգի…» [10]ֈ   

Նշենք նաև, որ որոշ հայագետներ Մարաշեցուն նույնացրել են մի 

ուրիշ Գրիգորի՝ Մաշկևորի հետ, որը հիշատակվում է Մատթեոս 

Ուռհայեցու պատմության մեջ [4]ֈ Հր. Աճառյանը, նշելով, որ Մաշկևորը 

մնացել է երկրաշարժի փլվածքի տակ, տարակուսանքով գրում է. 

«Մարաշի մեծ երկրաշարժի  ժամանակ Հեսվանց վանքի տակ մնալով 

մեռել է 1114 թվականին» (ընդ որում՝ հեղինակը Վայգիրքը գրել է      

1149-ին)ֈ Իսկ ինչ վերաբերում է նույն պատվանունն ունենալուն, այդ 

կարելի է բացատրել  ժամանակի սովորությամբֈ Նույն դպրոցի կամ 

վանքի լավագույն աշակերտներին  նույն անուններով են կոչել. այսպես, 

Կարմիր վանքում՝ «Շնորհալի», Սյունյաց վանքում՝ «Իմաստասէր», իսկ 

Հեսվանց վանքում՝ «Մաշկևոր» [8]ֈ  

Պատմական պայմանների թելադրանքով Մարաշն անընդհատ մեծ 

ավերածությունների է ենթարկվելֈ Դա է վկայում 1114-ի ավերիչ 

երկրաշարժն ու 1149-ի ավերածություններն Իկոնիայի Մասուդ 

սուլթանի կողմիցֈ Այդ ավերածությունն է պատճառ դառնում, որ  

Գրիգոր Հեսվացին շարադրի իր «Վայ գիրք»-ը կամ «Վայք Ողբոց»-ը, որի 

հիշատակարանում նկարագրում է «ի ձեռս թուրքաց» եղած նախճիրըֈ  

Այս կապակցությամբ Ղևոնդ Ալիշանր գրում է. «Յետ հարուտծոց և 
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նուաճման  Եդեսիոյ՝ բնականապես կարգն պիտի գար անոր մոտ  եղած  

կալուածոց քրիստոնէից, ևւ Ճոսլինի, որ յետ  մահուան Պալտինի՝ 

քաշուեր էր ասոր յանձնուած երկիրներու մեջ, և կարծեր ապահով  ըլլալ, 

տեսնելով որ Նուրէտտին ուրիշ կողմ զբաղեր է, սակայն  նոր և ոչ  

զօրաւոր թշնամի  աշխարհակալ մը ելաւ, զինքը բոլորովին վտանգելու և 

կապտելուֈ Սա էր Իկոնիոյ  մեծազօր սուլտանն Մասուտ, որ 30 տարիէ 

վեր կտիրէր Փ. Ասիոյ միջին մասին» [5]ֈ  

 Մարաշի ավերածության տեսարանն Ալիշանը ներկայացնում է 

այսպես. «Այս կողմերուս ամենէն գլխաւոր և երևելի  քաղաքն էր Մարաշ 

կամ Գերմանիկէ, Ջահան և Եփրատացիք ըսուած Նահանգին 

մայրաքաղաքն, զոր յետ  մահուան  Մեծ Վասլին  և Փոքրին  զրկուելուն՝ 

գրաւեցին Փռանկք, և հիմայ Ճոսլինի կալուած էր» (2) ֈ Եվ շարունակելով 

ավերածության նկարագրությունը՝ նշում է, որ այդ ժամանակաշրջանում 

Ներսես Շնորհալին  զբաղված էր Առակաց գիրքը կամ նրա մեկնությունն 

ընդօրինակելու աշխատանքներով և, երբ լսում է Մարաշի կորուստի 

մասին, իր վրդովմունքն ու ապրած ցավն ամփոփում է գրվածքի 

հիշատակարանում. 

«Ի ժամանակ յոյժ  անբարի 

Մինչ Գերմանիկն առեալ լինի, 

Ժամանեցին աշխարհի գոյժ, 

Քրիստոնէից գոլով անոյժ. 

Թուական Հայոց հինգհարիւրւութ 

Նա ևւ ութսուն ւերկուք ևւ ութ» [5]: 

Շնորհալին այսպես է ներկայացնում նշանավոր քաղաքի 

կորուստը՝ շեշտելով այն հանգամանքը, որ քաղաքը «հայկական կնիք» 

ուներ և մինչ կործանումը պահպանում էր այնֈ Հենց այստեղ ենք 

առաջին անգամ հանդիպում «Մարաշեցի Գրիգոր Վարդապետ» անձի 

հիշատակությանըֈ Ղևոնդ Ալիշանը գրում է. «Եդեսիոյ սգով լցուած ինքն 

ուրիշներու թողուց ողբալ  զՄարաշֈ Անուանի էր այն ատեններ հօս՝ 

բնիկ Մարաշցի Գրիգոր վարդապետ մը Իմաստասէր անուանեալ, և 

նստէր Մարաշայ մօտ հռչակաւոր Յեսուանաց անապատ ըսուած  

վանքը. թուի թէ իր հայրենեաց  պատահարէն  վշտացեալ՝ ողբական գրիչ 

առաւ, այլ փոխանակ զքաղաքն ողբալու՝ ինքն իր ներքին քաղաքը 

կողբայ» [5]ֈ 

Մարաշեցին ականատեսն էր մահմեդական ահագնացող վտանգի  

և ելք չէր տեսնում ըստ էությանֈ Նրա պատկերացմամբ ուրիշ բան չէր 

մնում անել, այլ միայն  փարվել Աստծուն, աղոթել, խոստովանել և 
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ինքնակատարելագործմամբ հասնել ներանձնական վերափոխմանֈ  

Մարաշեցին «Վայ գրքով» նպատակ է ունեցել հակադրելու Աստծո 

բացարձակությունը և մարդու հարաբերականությունը, աշխարհիկ 

կյանքն ու մահվան անխուսափելիությունըֈ 

Մարաշեցին «վայեր»-ով փորձում է ամբողջ խորությամբ ցույց տալ 

պատուհասած ողբերգությունը՝ այն համարելով մեղքի հետևանք. «Վայ 

քեզ, անձն իմ, ընդէ՞ր որ սկսանիս տեսանել, թէ ո՞րպես պատրաստիս, և 

եթէ զի՞նչ պակասութիւն է ի քեզ»  և այլնֈ  Ընդ որում՝ ողբում է մերթ 

մարմնական, մերթ հոգևոր կրքերը՝ հիշեցնելով մահն ու Աստծո 

դատաստանըֈ Երբեմն մեկ տողով է ավարտում «վայ»-ը, երբեմն էլ 

«նկարագրութեամբք և խորհրդածութեամբք»ֈ «Վայ»-ը օգտագործելով՝ 

ողբում էր իր անձը, ժամանակի արհավիրքները, ժողովրդի կրած 

տառապանքներըֈ Հեղինակի համար այդ դժբախտ կացությունը 

հետևանք է ժողովրդի գործած մեղքի և իշխող ապականությունների. 

«Մի՛ զլսելիս բացցուք ի չարաչար լսելութիւնս և մի՛ պոռնկական  երգոցն 

միտ դիցուք, զի մի՛ զոլորտ հոգոց մերոց  մեղկիցեն և զմիտսն գերի առնել 

տանել տանիցեն» [1]ֈ Այսպիսով, Մարաշեցին գալիս է այն 

եզրակացության, որ ամեն ինչ մեղքով է շաղախված, որ մարդիկ այլևս 

վատացել են, կյանքը լի է չարությամբ, և որպես այդ  կացությունից 

փրկվելու միակ միջոց՝  առաջարկում է դիմել Քրիստոսին, որը միակն է, 

որ կարող է փրկել մարդկությանը, նա է «արձակիչ կապելոց, ազատիչն 

մեղավորաց, կանգնողն անկելոց, բժիշկն հիւանդացելոց, յոյսն անյուսից, 

աւգնականն զրկելոց, աւրէնք ազատութեան»ֈ Քրիստոսն է այն ուռկանը, 

«որ ոչ մահացուցանէ, այլ կենդանացուցանէ» [8]ֈ Մարաշեցու ապրած 

ողբերգությունն ամբողջ  խորությամբ ընկալելի է դառնում, երբ նա 

դիմում է Աստծուն. «Յանցաւոր եմ, այլ դու թողիչ եսֈ Մեղավոր եմ, այլ 

դու քաւիչ եսֈ Ախտացեալ եմ, այլ դու բըժիշկ եսֈ Մոլորեալ եմ, այլ դու  

գըտիչ ես» (78 բ)ֈ  

Ձեռագրերից շատերի մեջ «Վայ»-երն ու «Մեղայ»-ները միացվել են, 

իսկ որոշ ձեռագրերում՝ նույնիսկ բովանդակության որոշ մասեր 

փոփոխության ենթարկվելֈ Այս փոփոխություններն Ալիշանին կասկածի 

առիթ են տվել, ինչի պատճառով իր «Շնորհալի և պարագա յուր» գրքում  

Մարաշեցու գործերը շփոթում էֈ Այս կապակցությամբ նա գրում է. «Այս 

գրոց բաւական հին  ձեռագիր մը կայ քովերնիս, ուր անկից ետև ուրիշ 

նման գրուած մը ալ կայ, յուրում փոխանակ Վայից  Միղայ կրկնին. մեր 

օրինակին  մեջ ասոր սկիզբն և  վերջն պակաս  ըլլալով  չեմք կըրնար  
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որոշակի ըսել  այլ հաւանօրէն թե նոյն  հեղինակին ըլլայ, միայն թէ աւելի 

ստորին ոճով գրուած է» [5]ֈ  

Ինչպես «Վայ գրքում», այնպես էլ համանման  մյուս գործերում  

բանաստեղծը ձգտում է ընդգծել բոլոր մարդկային մեղքերը, 

ներկայացնել աղոթող-աղերսողի, ապաշխարողի, զղջացածի, 

փոշմանածի, սթափվածի բոլոր հոգեվիճակները [7]ֈ «Վայ գրքի» 

գրական-գեղարվեստական գլխավոր արժանիքը շեղումն էր հայ 

գրականության զարգացման մայրուղուց, որի հարթողներից մեկը 

Շնորհալին էրֈ Մարաշեցու ընթացքը հակադիր էր Շնորհալու, Գոշի և 

մյուս ժամանակակիցների ստեղծագործությանը, մաքառումին, 

դիմագրավման կոչին, սպասելիքներին և խնդրո առարկա հարցի 

համարժեք լուծումներինֈ Շնորհալու, Գոշի, Նարեկացու և մյուսների 

գործերում կա արտացոլանքը քրիստոնեական հույսի, ինչը գրեթե 

շոշափելի չէ Մարաշեցու գործերումֈ Հենց այստեղ է Մարաշեցու 

ստեղծագործության հասարակական հնչեղության տարբերությունըֈ 

 Ինչպես գիտենք, Աստվածաշունչն ըստ հրահանգի  պետք է 

կարդալ տասներկու կերպ. «ըղձական, հարցական, հիացական, 

հրամայական, պատուիրական, պատմողական, աղաչական, որոշական, 

ներբողական, պարսաւական, բացերևական և ողոքական» [9]ֈ Այս բոլոր 

հնչերանգները հանդիպում են Մարաշեցու գործերում, այն է՝ «Այլ բան 

խոստովանութեան», «Նորին Գրիգորի, առ բարեխոս զՄարիամ սուրբ 

Աստուածածինն» երկերում, «Բան գովեստից» պոեմի եզրափակիչ 

մասում (Նորին Գրիգորի միայնաւոր ճգնաւորի Յեսուացւոյ անյաղթ 

գիտնականի ասացեալ վասն  յանդիմանութեան  մեղաց անձինն, որ ըստ 

հոգւոյ կամ ըստ մարմնոյ  զղջմանն, հանապազ վայ  տալով անձինս, 

խոստովանեսցի զմեղս իւր առաջի աստուծոյ, ասելով այսպէս…» [7]ֈ 

Գրիգոր Մարաշեցին 12-րդ դարի մատենագրության մեջ նկատելի 

հետք թողած  գրող է, որի ժառանգությունը բավական  հետաքրքիր է ու 

ինքնատիպֈ Վարդապետի աշխատանքների ինքնատիպությունն այն է, 

որ գրողը իր դարի արատներն ու բարքերը ներկայացրել է 

աստվածաբանորեն՝ կրոնի բարձրությունը ճառելովֈ Եթե «Վայ գիրք» 

պոեմով  և համանման  մյուս գործերով  նա պատկանում է Նարեկացու 

դպրոցին, ապա «Բան գովեստից» երկով կանգնում է ինքնուրույն  հողի 

վրա՝ իր նպաստը բերելով  հայ գրականության զարգացման գործինֈ  

 

 



175 

 

ГРИГОР МАРАШЕЦИ КАК ВЫДАЮЩИЙСЯ ВАРДАПЕТ 12 ВЕКА 

Бабаханян М. Г. 

 

Эта статья посвящена жизни Вардапета Григора Марашеци и 

исследованию ―Вай книги‖. Целью данной работы является представление 

Григора Марашеци как выдающегося священника Армянской 

Апостольской церкви и по-новому переоценить тот период, в котором он 

жил и творил. Актуальность исследуемой темы обусловлена открытием 

Григором Марашеци основ христианской веры. 

Григор Марашеци и его работы были обсуждены филологом, 

историком, членом Мхитаристской Конгрегации Венеции Гевондом 

Алишаном (Керовбе Петрос Маргарович Алишанян), библиографом 

Арсеном Газикяном в работе «Армянская новая библиография и 

энциклопедия армянской жизни»; Рукописями, хранящимися в 

Матенадаране им. Маштоца и проведенным анализом А. Кѐсеян,                

Г. Мелян, А. Мадоян. Рукописи, содержащие ―Вай книга‖: ММ, рук. 108, , 

рук. 38, , рук. 1475, , рук. 2255, , рук. 2680, рук. 8172, рук. 8323.  

Ключевые слова: вера, Мараш, горе, вай, грех, признание. 

 

GRIGOR MARASHETSI AS A PROMINENT 12TH CENTURY VARDAPET 

Babakhanyan M. H. 

 

This work is dedicated to the life of Vardapet Grigor Marashetsi and the 

research of ―Vay book‖. The purpose of this work is to introduce Grigor 

Marashetsi as an outstanding priest of the Armenian Apostolic Church and to 

re-evaluate the period in which Vardapet lived and created. The relevance of 

the research topic is due to Grigor Marashetsi’s discovery of the foundations of 

the Christian faith. 

Grigor Marashetsi and his works were discussed by philologist, historian, 

member of the Mekhitarist Congregation of Venice Ghevond Alishan 

(Qerovbe Petros Alishian), bibliographer Arsen Ghazikyan in his ―Armenian 

new Bibliography and Encyclopedia of Armenian Life‖ work. Manuscripts kept 

in the Matenadaran named after Mashtots were analyzed by H. Qyoseyan, H. 

Melyan, A. Madoyan. The manuscript containing ―Vay book‖ are MM, 

manuscript 108, man.38, man. 1475, man. 2255, man. 2680, man. 8172, man. 

8323. 

Keywords: faith, Marash, wail, woe, sin, confession. 
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УДК 323.2                                                                                     ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АРМЕНИИ (IV-VII ВВ.) 

Тадевосян Ж. А. 

 

В статье анализируются происходящие на территории Армении 

следующие духовно-культурные процессы: провозглашение христианства 

в качестве государственной религии, создание письменной культуры, 

развитие греко-фильского интеллектуального движения, создание и 

развитие школьно-образовательной системы, а также становление 

национальной науки и философии. Обосновывается идея о том, что все 

эти события являются единым целым – результатом непрерывного и 

системного осуществления на практике «политической концепции 

культуры». Для подтверждения сказанного осуществлен анализ 

отмеченных процессов с ракурса политической «рентабельности», 

обоснованности и значимости последних в деле сохранения 

национальной идентичности армян. 

Ключевые слова: национальная идентичность, политическая 

концепция культуры, национальная идея, духовно-культурная 

самобытность, создание письмен, просвещение. 

 

В рамках данного исследования проводится анализ культурно-

исторической модели армянской национальной идентичности, что 

требует уточнения таких понятий, как «нация» и «национальная 

идентичность». Отметим, что анализ строится на основе следующего 

понимания нации: нация есть исторически сложившаяся устойчивая 

общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, 

экономической жизни и психического склада, проявляющегося в 

общности культуры; а также из типологии наций, данной немецким 

философом К. Хюбнером, который, наряду с «государственной» нацией, 

выделяет также нацию «культурную» [6], так как это дает нам 

возможность рассмотрения проживающего на территории исторической 

Армении народа в качестве нации (пусть даже и культурной), что, в свою 

очередь, подтверждает само существование феномена национальной 

идентичности армян в отмеченный период.  
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В различные исторические эпохи проблемы формирования и 

сохранения нации и национальной идентичности пронизывали реальную 

общественную жизнь и имели свои специфические особенности. Едва ли 

найдутся примеры подобных социокультурных и политических 

феноменов, которые в столь значительной степени определяли бы судьбы 

народов, государств и цивилизаций. Особенно остро данная проблема 

стоит в охваченном процессами глобализации современном мире. 

Проблема формирования и сохранения  национальной идентичности в 

армянской действительности была впервые поднята, проанализирована и 

практически решена еще в IV-VII вв. В духовно-культурной истории 

армянского народа IV–VII века занимают особое место. Подъем, который 

переживала Армения в отмеченный период во всех областях культурной 

жизни, наложил неизгладимый отпечаток на все последующее развитие 

армянской средневековой культуры. Сказанное, в частности, касается 

следующих духовно-культурных процессов: принятие христианства, 

обновление письменной культуры, развитие грекофильского 

интеллектуального движения, создание и развитие школьно-

образовательной системы, а также становление национальной науки и 

философии. Такого взлета духовной и материальной культуры, который 

произошел в отмеченные века в дальнейшем феодальная Армения не 

знала, поэтому последующие поколения феодального общества назвали 

эту эпоху «золотым веком». В рамках данного исследования все эти 

события и процессы будут представлены как единое целое, как результат 

непрерывного и системного осуществления на практике ранее 

отмеченной политической концепции культуры. Для этого нами будет 

осуществлен поочередный анализ последних с ракурса политической 

«рентабельности», обоснованности и значимости последних в деле 

сохранения духовно-культурной самобытности, следовательно, и 

национальной идентичности армян. 

Итак, в 226 году парфянские Аршакиды были смещены и на 

персидском престоле воцарилась персидская династия Сасанидов, 

стремящаяся к установлению централизованной абсолютной власти. Они 

возродили древнеиранскую религию зороастризма и опирались на нее как 

на религиозно-идеологическую силу в своей как внутренней, так и 

внешней политике. Это вызвало со стороны армянских Аршакидов 

естественный протест, обусловленный как династическими 

соображениями, так и политической и идейно-религиозной агрессией 
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Сасанидского Ирана в отношении соседних стран, и в первую очередь, 

Армении. Кроме того, приход к власти Сасанидов резко обострил идейно-

политическую ситуацию во всем регионе, изменил расклад военно-

политических сил. Если до этого главную опасность для Армении 

представляла Римская империя, то теперь страна оказалась между 

молотом и наковальней. 

Процесс усиления зороастризма и постепенного превращения его в 

государственную религию Сасанидского Ирана сопровождался 

политикой искоренения эллинистических традиций как в самом Иране, 

так и в Армении. С целью политического подчинения Армении Сасаниды 

всячески стремились уничтожить армянскую эллинистическую культуру, 

«синкретичный армянский эллинистический пантеон», эллинистические 

храмы. [4] Вышеотмеченные процессы носили не просто форму военного 

противоборства, а перешли на другую плоскость – религиозно-

идеологическую, где сталкивались две противоположные формы 

мировоззрения, две в корне отличающиеся друг от друга системы 

культурных ценностей и идеалов: Армения как носитель и защитник 

эллинистической культуры и Сасанидская Персия, стремящаяся насадить 

религию зороастризма в Армении и в других приграничных территориях. 

Наряду с династической, идейно-религиозной и культурной, 

вставала также проблема сохранения государственного суверенитета и 

национальной самобытности, так как вследствие агрессивной политики 

Сасанидов в последней трети III века значительная часть Армении 

оказалась подконтрольной Ирану и Риму, поэтому существование 

национальной государственности находилось под реальной угрозой. 

Противоборство соседних могущественных держав, в том числе за 

господство в стратегически важной для них Армении, углубление 

процесса феодализации, усиление в связи с этим центробежных 

устремлений армянских князей-нахараров, междоусобицы, формирование 

среди армянской знати проримской и проперсидской политико-

идеологической ориентаций расшатывали устои государства, угрожая не 

только его внутренней целостности, но и самому существованию 

армянской государственности. [4] 

Встав перед лицом как внутреннего врага – расколотого общества, 

так и внешнего – Сасанидской Персии, армянским правителям становится 

ясно, что единственным выходом из сложившейся сложной ситуации 

может стать усиление национального самосознания армянского общества,  
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на что и будет сделана ставка. Для осуществления отмеченной цели 

необходимо было объединить все слои общества, весь народ вокруг 

единой идеи, вокруг общенациональных интересов, ценностей и идеалов. 

Такую функцию могла выполнить хорошо разработанная идеологическая 

система. В качестве таковой могла послужить тщательно разработанная 

религиозная система,  которая имела бы в себе внутренний потенциал, 

способный оправдать существование феодальной системы и идеи 

централизированной власти. Что касается существующего на тот период в 

стране политеизма (как религиозного мировоззрения и идеологии), 

отметим, что последний не только не мог оправдать существование 

отмеченной выше централизированной системы, но и в корне 

противоречил ей, так как он в некотором роде оправдывал отдельное, 

автономное по отношению к центру существование  нахарарских родов и 

их владений, тем самым становился «идеологическим оплотом» 

центробежных процессов.  

Таким образом, на повестке дня стоял вопрос выбора такой 

религиозной системы, которая бы соответствовала поставленным целям, 

не противоречила бы им. Среди множества разноликих религиозных 

течений, учений и культов, распространенных в регионе, наиболее 

подходящим было христианство, так как именно оно, благодаря ярко 

выраженному монотеистическому характеру, могло оправдать идею 

централизированной власти, объединить и «подчинить» себе все слои 

населения. Поэтому не случайно, что выбор пал именно на идеологию 

христианства, которое вскоре после воцарения на армянском престоле 

Трдата III Великого (298 г.) впервые в мире было провозглашено 

государственной религией Армении. Поэтому, в отличие от Римской 

империи, в Армении христианство внедрилось «сверху», со стороны царя 

Трдата III и его ближайшего окружения, и в первую очередь Григора 

Просветителя (Лусаворича) в качестве одного из структурных элементов 

политики интеграции и объединения и централизации власти, начатой 

Трдатом III и продолженной всеми последующими представителями 

династии Аршакидов. 

Однако вследствие того, что религия внедрялась «сверху», процесс 

протекал мучительно и долго с применением жестких мер, так как для 

простого народа новая религия была чужда и неприемлема. Не могли так 

быстро (резко) отказаться от многовековых традиций и многие 

представители интеллигенции, а также представители духовного 
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сословия. Христианские просветители прекрасно понимали всю 

сложность искоренения языческих традиций в обществе, так как 

язычество, как особая система мировоззрения, глубоко укоренилось в 

сознании и мировосприятии народа. Этим объясняется организация 

Григором Лусаворичем и его сподвижниками при активной поддержке 

царя Трдата III образования и просвещения молодого поколения для 

подготовки к проповеднической и церковно-религиозной деятельности.  

В рамках рассмотрения данного вопроса, необходимо отметить, что 

христианизация Армении – не просто религиозное мероприятие, а 

политический шаг, проявление государственной мудрости, о чем 

свидетельствуют следующие факторы: провозглашение христианства 

государственной религией Армении одновременно означало 

провозглашение новой государственной идеологии; данное историческое 

явление создало необходимую базу для идеологического отмежевания как 

от маздеистской Персии, так и от все еще языческого Рима, а 

опосредованно и для политического суверенитета – необходимой основы 

сохранения государственности и проведения самостоятельной внешней и 

внутренней политики; христианство в первую очередь было призвано на 

единой идеологической основе (монотеизма) укрепить расшатанную 

государственную целостность; все это было как провозглашением, так и 

идеологическим обоснованием самостоятельной национально-

государственной политики. 

Принятие христианства лишь на некоторое время отсрочило гибель 

армянской государственности. Начиная со второй четверти IV в. 

Постепенно углубляются процессы феодализации, что, в частности,  

проявилось в борьбе за ренту, особенно обострив социальные 

противоречия между крупными землевладельцами и народными низами. 

Сказанное в особенности касается периода правления Аршака II (345-368), 

когда  начинается массовое бегство закрепощенных крестьян и рабов в 

города, пользовавшиеся правом убежища - «бест». 

Ситуация еще более обострилась после того, как в 374 г. был убит 

царь Пап, так как это обстоятельство послужило причиной ослабления 

позиций и потери социальной опоры центральной власти армянского 

царя. Ведущей политической силой с этого момента становится крупная 

землевладельческая знать в лице церкви и нахараров. Последние в борьбе 

за расширение своих привилегий и прав пользуются безвыходным 

положением центральной власти, позиции которой пошатнулись в борьбе 
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с иранской и римской экспансией. Это хорошо осознавали персидский 

царь царей и римский император, которые оказывали широкое 

покровительство переходящим на их сторону армянским нахарарам. 

В результате отмеченного процесса обострения внутренних 

социальных противоречий и усиления экспансии сасанидского Ирана и 

Римской империи в 387 г. единое централизированное государство  

Великой Армении было разделено между двумя борющимися державами. 

Проблемы, связанные с укреплением центральной царской власти и 

сохранением государственного суверенитета, уступили место другой, 

более трудной и судьбоносной – проблеме национальной самозащиты, 

сохранения самобытности национального бытия, остатков 

государственности, решение которых усугублялось усиливающейся 

религиозно-идеологической экспансией извне. [5] 

В сложившихся условиях светские и духовные предводители народа 

в лице царая Врамшапуха и католикоса Саака Партэва прекрасно 

понимали, что единственным способом решения стоящих перед ними 

проблем может стать организация всеобщего национального 

сопротивления. Это, в свою очередь, предполагало наличие мощного 

государственного института (структуры) со слаженной идеологической 

системой и внутренним потенциалом, способным противостоять 

религиозно-идеологической и политической экспансии соседних 

империй, тем самым выполнить роль потерянной на тот период 

централизированной власти царя. В качестве отмеченной структуры в 

Армении могла рассматриваться только Армянская Апостольская церковь, 

призванная играть главную роль в политико-идеологической и 

культурной жизни страны особенно после потери политической 

независимости и государственной целостности. Вместе с тем последняя, 

несмотря на институциональную оформленность и отчасти 

централизированность, на тот период не оформилась в качестве символа 

идейного и духовного единства нации, не стала выразительницей и 

носителем общенациональных интересов. Препятствиями на пути 

выполнения этой исторической роли и миссии были следующие 

обстоятельства: незаконченность процесса искоренения языческой 

традиции в простонародии; распространение христианства и церковное 

богослужение велось на чуждом и непонятном для широких народных 

масс языках – греческом и сирийском, к тому же зачастую 

проповедниками-иностранцами, что  в значительной мере затрудняло 
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процесс освоения, понимания новой и чуждой для народа религии, ее 

сути и значения. 

В сложившейся сложной ситуации армянские идеологи, осознав 

требования эпохи, пришли к концептуальному с точки зрения 

внутриполитической стратегии выводу, что для решения проблем 

национальной самозащиты необходимо прежде всего придать армянскому 

языку статус официального языка церкви, а значит – и управления, 

политической и культурной деятельности. Для осуществления 

отмеченной цели необходимо было создание национальных письмен, а 

после этого – богослужебной и другой литературы на родном языке. 

Именно с этого ракурса (аспекта) создание национальных письмен 

нужно рассматривать как реализацию конкретного политического 

проекта, как механизм сохранения национальной, культурно-духовной 

самобытности. Сказанное, в частности, можно доказать и показать 

простым перечислением задач, которые решались путем создания 

национальных письмен: 

 укрепление позиции армянской христианской церкви и 

христианского вероучения в Армении, выведение страны и народа 

из своеобразного тупика; 

 создание своеобразного заслона на пути идейно-религиозной 

экспансии Ирана и домогательств покровительствуемой им 

сириоязычной церкви – активной проводницы политики Сасанидов; 

 усиление национального характера армянской церкви, предоставляя 

возможность на языковой основе проводить линию, отделяющую ее 

от греческой христианской церкви; 

 обеспечение языкового и духовного суверенитета Армянской церкви 

как залога суверенитета нации и национальной идентичности.  

Все отмеченные задачи были прекрасным образом решены путем 

создания в 405 году великим ученым и просветителем Месропом 

Маштоцем при активном участии армянского католикоса Саака Партэва и 

всемерном содействии царя Врамшапуха. Отметим также, что благодаря 

дипломатическому чутью и мудрости Месропу Маштоцу удалось также 

сгладить все наличествующие на тот период противоречия между 

Сасанидским Ираном и Арменией, а также между Восточно-Римской 

империей и Арменией. Вследствие четкой разъяснительной деятельности, 

проводимой Маштоцем, в империи скоро осознали, что после 

национализации армянской церкви нейтрализируется влияние сирийской 
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церкви (соперницы греческой церкви, в том числе в борьбе за позиции в 

армянской церкви) на армянскую, уменьшится ее роль, следовательно, 

ослабят позиции, что, безусловно, отвечало интересам империи и 

греческой церкви. Что касается позиции Сасанидского Ирана, то 

последний пришел к выводу, что изобретение армянских письмен 

противоречило также интересам греческой церкви и империи. В итоге обе 

державы проявили ощутимую терпимость к созданию армянского 

алфавита, так как политическая чаша весов, в принципе, не склонялась в 

пользу ни той, ни другой из противоборствующих соседних держав. 

В рамках рассмотрения данного вопроса, отметим также что в 

арменоведческой науке принято рассматривать акт создания 

национальных письмен как механизм решения вопросов сугубо 

ритуального церковного характера, с целью усиления позиций 

христианства в Армении. Принимая во внимание отмченные позиции 

арменоведов, отметим, что нам представляется правильным анализ 

феномена изобретения армянских письмен программы с ракурса 

интересующей нас политической концепции культуры как 

осуществления национально-религиозно-политической, так как 

приведенные нами доводы (в частности, по части задач, которые были 

решены с созданием письмен) полностью подтверждают сказанное. 

Естественным продолжением и дополнением процесса создания 

национальных письмен стало разворачивание со стороны Маштоца при 

активном участии католикоса Саака Партэва и всемирном содействии 

царя Врамшапуха бурной учебно-просветительской и литературно-

переводческой деятельности, сопровождающейся открытием многочис-

ленных школ для обучения армянским письменам.  

Как уже отмечалось, одной из важнейших задач отмеченной 

национально-религиозно-политической программы было обеспечение 

необходимой церковно-богословской литературой на родном языке. На 

начальных порах речь могла идти только о переводной литературе. С этой 

целью Саак Партэв и Месроп Маштоц принялись переводить основные 

памятники церковно-богословской литературы, творений отцов церкви и, 

в первую очередь, Библии. Для осуществления отмеченной задачи в 

Сирию и Византию также была отправлена одаренная армянская 

молодежь. Первым делом была переведена Библия, что способствовало 

превращению армянского языка в общенациональный литературный 



185 

 

язык, дало официальное признание живому разговорному языку и тем 

самым придало ему силу национального письменного языка. [2] 

К середине V века достигли апогея конфессиональные споры внутри 

христианского мира, конфронтация между сторонниками диофизитства и 

монофизитства. С целью положить конец идейно-религиозным 

столкновениям, установления духовно-религиозного согласия по 

инициативе императора Маркиана в 451 году в Халкидоне был созван IV 

Вселенский собор, который имел судьбоносное значение для дальнейшей 

истории христианской церкви. Это был последний собор 

общехристианской церкви, на котором, однако Армянская Апостольская 

церковь не принимала участия, мотивируя это тем, что народ находится  в 

состоянии войны с персидскими захватчиками. Отмеченная борьба двух 

религиозных партий закончилась победой диофизитской партии, что, в 

свою очередь, повлекло за собой новую волну ожесточенной борьбы с 

монофизитскими церквами. Армянская церковь, уклонившаяся от 

официального объявления своей позиции и следовавшая решениям 

первых трех Вселенских соборов, фактически находилась в поле критики 

диофизитов. Таким образом, перед армянским народом ставится новая 

проблема: определиться в выборе религиозно-идеологической и 

политической ориентации, выработать соответствующую идейную 

концепцию. При этом, необходимо было сделать такой выбор, который 

высвободил бы армянский народ (нацию) в лице Армянской церкви от 

влияния и подвержения ассимиляции со стороны Византийской империи. 

Отмеченная проблема требовала больших духовных и интеллектуальных 

усилий, логической и философской виртуозности, учета тончайших 

конфессиональных и мировоззренческих нюансов, умения 

конструировать на этой основе логически стройную и теоретически 

обоснованную систему воззрений.  Армянским идеологам предстояло дать 

идейно-теоретическое и логическое обоснование своего понимания 

христологической и тринитарной проблем в рамках того же вероучения.  

Это, в свою очередь, предполагало выработку теоретической ориентации 

и базы, основывающуюся на использовании античного логико-

философского инструментария. 

Для осуществления поставленной цели армянские теоретики и 

идеологи начали изучать наиболее известные труды (трактаты, работы) 

античных мыслителей, создали научно-литературную и учебно-

образовательную базу для приобщения к античному наследию на 



186 

 

армянском языке в самой Армении, включить его в школьно-

образовательную систему, что обеспечило бы его широкое 

распространение и включение в систему национального мировоззрения. 

Именно с этого момента начинается деятельность грекофильской школы, 

вызванная необходимостью идейно-догматической борьбы с 

Византийской империей (имперской церковью). Именно благодаря 

деятельности этой школы была создана богатая научная литература на 

армянском языке. Это, во-первых, переводы – была арменизирована вся 

классика мировой научной литературы. Примечательно, что немало 

трудов древниx авторов соxранились только в армянскиx переводаx. Во-

вторых, комментарии и толкования трудов классиков. В-третьих, создание 

собственной оригинальной научной литературы. Как показал в свое время 

С. Аревшатян, грекофильская школа свою деятельность осуществляла по 

определенной программе: грамматика, риторика, логика и т. д., что 

является свидетельством того, что целенаправленно создавалась богатая 

духовная культура, которая должна была ответить на потребности 

национального бытия. [2] 

В создаваемой письменной культуре особое место сразу заняла 

историография. Данное обстоятельство объясняется тем, что 

историческая мысль является одним из структурообразующих 

компонентов духовной культуры. С присущими ей средствами она 

придает форму событийной неупорядоченности прошлого и настоящего, 

создавая культурный текст исторической наррации. В ней важнейшие 

события материальной и духовной культуры народов раскрываются в их 

глубинных значениях и соотношениях. И если народ в силу своего 

духовно-интеллектуального развития созрел до необходимости поиска 

истины, то историческая мысль может послужить ему средством 

понимания как окружающей социально-исторической действительности, 

так и самого себя. Обращение к историческому сознанию дает 

возможность под особым углом рассмотреть философские, политические, 

этические представления его носителей. В этом контексте наиболее 

интересным с точки зрения (методологических позиций) интересующей 

нас проблемы сохранения национального бытия на основе использования 

культурного фактора является историческая концепция Мовсеса 

Хоренаци, представленная в его труде «История Армении». Хоренаци 

первым из армянских мыслителей попытался создать концептуальную 

модель развития нации (возникновение, становление, развитие), где на 
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уровне философской аргументации обосновывает естественное право 

армянского народа иметь свое национальное государство, вследствие чего 

оправдывается национально-освободительная борьба против против 

иноземного гнета, а также противостояние идеологической агрессии 

захватчиков. [1] Учение Хоренаци – есть теоретическое выражение уже 

сформировавшегося национального самосознания армян. 

Для правильного понимания основных тенденций науки и 

философии в отмеченный нами период необходимо также обратиться к 

рассмотрению взглядов выдающегося мыслителя, идеолога национально-

освободительной борьбы армянского народа – Езника Кохбаци, которые 

главным образом  представлены в его работе «Опровержение лжеучений». 

Отмеченная работа была отражением критической оценки маздеизма с 

позиций христианской теории и античной мудрости. Кохбаци удается на 

основе использования преимущественно в критической форме античного 

научно-философского материала и логического инструментария показать 

и доказать (убедить армянский народ в правильности выбора 

христианской религии) истинность христианского учения, его 

преимущества по сравнению с другими языческими культами и учениями 

(в частности, на примере противоречивости внутренней структуры 

языческого по своему характеру маздеизма). В концепции Кохбаци 

прослеживается идея преемственности, органического продолжения 

традиций армянской эллинистической культуры, когда христианское 

мировоззрение предстает перед нами как восприемник и наследник 

богатого духовного наследия эпохи античности. 

Анализ отмеченных работ, взглядов и политических процессов дает 

невозможность сделать следующий вывод: в отмеченный период в 

Армении борьба за идеологическую и политическую независимость 

сопровождалась борьбой за культурную самобытность, что зачастую 

приобретало форму опосредованной, «снятой» конфронтации с 

политикой, проводимой соседними державами в области культуры, науки 

и философии. Именно в таком понимании, с таких позиций можно 

должным образом оценить культурно-историческую роль деятельности и 

письменного наследия таких корифеев философии и науки средневековой 

Армении, как Давид Анахт (V-VI вв.) и Анания Ширакаци (VII в.). Дело в 

том, что в ту эпоху, когда во всем христианском мире предавались 

забвению традиции античной науки и философии,  Давид Анахт в 

Армении развертывает бурную деятельность, пытаясь совершить 
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универсальный синтез всей античной философии. Основываясь на 

классификации наук Аристотеля, Давид Анахт внес в армянскую 

философскую науку универсальную, всеохватывающую концепцию, 

которая под неоплатоническим углом зрения приводила в определенную 

систему накопившуюся сумму философских знаний. Одна лишь 

патристическая философия или же переводная философская литература 

никогда не смогли бы выполнить задачи по созданию философской 

науки, первая — вследствие ограниченности своей миссии и узости 

идейного назначения, вторая — из-за разнородности содержания и 

несвязанности с армянским миром, с тенденциями его внутреннего 

научного и идейного развития. Хотя Давид привнес свою законченную 

неоплатоническую концепцию в армянскую действительность извне, из 

Александрийской школы, но его учение нашло в Армении почву, 

подготовленную его соотечественниками-эллинофилами как в идейном, 

так и в литературно-лексическом, философско-педагогическом 

отношении. Оставленное Давидом научное наследие стало главным 

звеном, ознаменовавшим конец длительного процесса формирования 

армянской философской мысли, которая, в свою очередь, обладала 

высоким профессиональным уровнем, светской проблематикой, а также 

точной и богатой терминологией.  

В русле продолжения рассмотрения проблемы становления 

национальной науки и философии рассмотрим также взгляды ранее 

отмеченного натурфилософа, представителя естественнонаучной мысли 

Анания Ширакаци. Последний, находясь под влиянием взглядов Давида 

Анахта, сфокусировал свое внимание на той чати его философии, которая 

относилась к физике и математике (то есть ознаменовал формирование 

нового течения армянской философской мысли – естествознание). Взяв за 

основу «классификацию наук» Давида Анахта, Ширакаци написал свой 

главный трактат «Хроника». В этой «раннесредневековой энциклопедии» 

точных наук Ширакаци, основываясь на методологии Анахта и «выполняя 

его главную заповедь», создает специализированные справочники и 

руководства, посвященные наукам (квадривиум-общее название системы 

точных наук в Средние века). 

Переходя к выводам, следует отметить, что IV-VII века – 

переходный этап в культурном и научно-философском развитии 

Армении. Армянский народ, находясь в условиях ослабленной 

государственности, а далее и в условиях полного отсутствия последней, 
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сумел сохранить свою национальную самобытность – идентичность, на 

основе искусного использования своего духовно-культурного потенциала. 

Армянские идеологи и политические деятели посредством обеспечения 

культурной самобытности сумели решить проблему сохранения 

национальной идентичности, то есть проблему политического характера. 

Они не просто осознали всю значимость культурного, духовного 

факторов, но и мастерски реализовали его возможности в практической 

плоскости, тем самым решили насущную на тот период и по сей день 

проблему сохранения национальной идентичности в контексте сложных 

внутренних и внешних политических реалий. Отмеченные обстоятельства 

свидетельствуют о существовании и системном, поэтапном 

осуществлении политической концепции культуры в качестве стратегии 

и политического курса, что, в свою очередь, объясняет, на первый взгляд, 

невозможный, но на практике существующий длительный процесс 

«выживания» армянской нации в сложившихся сложных условиях 

отсутствия государственной и политической независимости. 

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

(IV-VII ԴԴ.) 

Թադևոսյան Ժ. Ա. 

 

Հոդվածում ուսումնասիրված են Հայաստանում կատարվող 

հետևյալ հոգևոր-մշակույթային իրադարձությունները` քրիստոնեութ-

յան հռչակումը որպես պետական կրոն, գրերի գյուտը, հունաբանների 

մտավորական շարժման ծավալումը, ուսումնակրթական համակարգի 

ստեղծումը և զարգացումը, ինչպես նաև ազգային գիտության և 

փիլիսոփայության ձևավորումը: Հիմնավորվում է այն միտքը, որ 

վերոնշյալ գործընթացները մեկ ամբողջական ռազմավարության՝ 

«մշակույթի քաղաքական հայեցակարգի» բաղադրիչ մասերն են: 

Հետևյալ թեզը հիմնավորելու նպատակով վերլուծվել է նշված 

իրադարձությունների դերն ու կարևորությունը ազգային ինքնության 

պահպանման գործում քաղաքական «շահութաբերության», 

հիմնավորվածության և կարևորության տեսանկյունից: 

Բանալի բառեր. ազգային ինքնություն, մշակույթի քաղաքական 

հայեցակարգ, ազգային գաղափար, հոգևոր-մշակութային ինքնատի-

պություն, գրերի գյուտ, լուսավորություն: 
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THE PROBLEM OF PROTECTION OF NATIONAL IDENTITY IN THE 

CONTEXT OF POLITICAL PROCESSES IN ARMENIA (IV-VII CC.) 

Tadevosyan Z. A. 

 

The article analyzes the following spiritual and cultural processes taking 

place in Armenia: the proclamation of Christianity as a state religion, the 

creation of a written culture, the development of the Greekophiles intellectual 

movement, the creation and development of the school educational system, 

and the formation of a national science and philosophy. It argues that all these 

events are a single whole - the result of the continuous and systematic 

implementation in practice of the ―political concept of culture‖. To confirm 

this, an analysis has been made of the noted processes from the perspective of 

political ―profitability‖, the validity and significance of the latter in the matter 

of preserving the national identity of Armenians. 

Keywords: national identity, political concept of culture, national idea, 

spiritual and cultural identity, invention of writing, education. 
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ՀՏԴ 328                                                 ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՄԻԱԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆԻՑ ԲԱԶՄԱԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԱՆՑՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Թադևոսյան Ս. Գ. 

 

Հոդվածում քննարկվում են Լեհաստանի քաղաքական 

համակարգում տեղի ունեցած փոփոխություններն ու վերաձևումները 

1989-1991 թվականներին: Վերհանվում են միակուսակցական 

համակարգի փլուզման նախադրյալներն ու պատճառները, 

մեկնաբանվում է ինքնակալականից ժողովրդավարական համակարգին 

անցման գործընթացը: Ներկայացվում են նաև կուսակցությունների ու 

դաշինքների գաղափարախոսական ուղղություններն ու ընտրական 

ծրագրերը:  

Բանալի բառեր. «Համերաշխություն», Կլոր Սեղան, 

ընտրություններ, կուսակցություններ, պլյուրալիզմ, միակուսակցական,  

երկկուսակցական, համակարգ: 

 

Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել  Լեհաստանի 

կուսակցական համակարգի ձևավորման և զարգացման 

առանձնահատկությունները: Սահմանվել են հետազոտական հետևյալ 

խնդիրները՝ վերհանել լեհական կոմունիստական վարչակարգի 

տապալման պատճառներն ու նպաստող գործոնները, մեկնաբանել 

ազատականացման և ժողովրդավարացման գործընթացները, 

գնահատել և համեմատել համապետական ընտրությունների 

արդյունքները: Գործընթացների ժամանակագրական հաջորդակա-

նությունն ապահովելու նպատակով դիմել ենք պատմահամեմատական 

մեթոդին, կիրառել ենք նաև համակարգային մեթոդը՝ կուսակցական 

դաշտը որպես համակարգ դիտարկելով: Վարչակարգերի միջև 

տարբերությունները հասկանալու համար դիմել ենք նաև 

համեմատական մեթոդին:  

Այդ երկրում ինքնակալականից ժողովրդավարական վարչա-

կարգին անցումը տեղի ունեցավ հին ու նոր էլիտաների քաղաքական 

երկխոսության միջոցով, ինչն էլ բացառեց ուժի կիրառումն ու հնարավոր 

ֆորսմաժորները: Լեհաստանի փորձն այս առումով կարող է ուսանելի 
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լինել անցման փուլում գտնվող երկրների և երիտասարդ 

ժողովրդավարությունների համար:  

Չնայած բազմաթիվ խոչընդոտներին՝ երեք տասնամյակի 

ընթացքում Լեհաստանին հաջողվել է ունենալ դինամիկ զարգացող և 

կայուն կուսակցական համակարգ: Հոդվածի տեսական նշանակությունը 

անցումնաբանության տեսության մեկնաբանումն է՝ Լեհաստանում 

հետամբողջատիրականից ժողովրդավարական համակարգին անցման 

օրինակով: Գործնականում այն կարևոր է նրանով, որ լեհական փորձը 

կարող է ուսանելի տարրեր պարունակել երիտասարդ ժողովրդավա-

րությունների և, մասնավորապես, Հայաստանի կուսակցական 

համակարգն ուսումնասիրողների համար:  

Մասնագիտական գրականության մեջ հիմնահարցի վերաբերյալ 

առկա են որոշ ուսումնասիրություններ, որոնք ժողովրդավարացման 

գործընթացն ուսումնասիրում են առանձին ասպեկտներից: Դրանք 

առավելապես կենտրոնանում են ընտրական համակարգի, 

ընտրությունների և համակարգային անցման առանձին խնդիրների 

վրա: Այնուամենայնիվ, կուսակցական համակարգի ձևավորման 

վերաբերյալ հիմնարար ուսումնասիրությունները բացակայում են: 

Լեհաստանում ժողովրդավարական վարչակարգի և բազմակու-

սակցականության հաստատման գործընթացն ունի շուրջ երեք 

տասնամյակի պատմություն: Պատմական անցման սկիզբն այդ երկրում 

նշանավորվեց 1989 թվականի փերտվարի 6-ին հրավիրված Կլոր 

Սեղանի բանակցություններով. խորհրդամետ կոմունիստական 

վերնախավն առաջին անգամ երկխոսության նստեց արգելված 

ընդդիմադիր ուժի՝ «Համերաշխություն» շարժման ներկայացուցիչների 

հետ: Ապրիլի 5-ին կողմերը ստորագրեցին Կլոր Սեղանի 

համաձայնագիրը, որով  օրինականացվեց անկախ արհմիությունների 

գործունեությունը (այդ թվում՝ «Համերաշխության»), որոշվեց ստեղծել 

նախագահի ինստիտուտ, վերակազմավորել երկպալատ օրենսդիր 

մարմինը: Փաստորեն  «Լեհաստանի միացյալ աշխատավորների 

կուսակցության» դե ֆակտո մենիշխանությունն ավարտվեց [4]: 

 Համաձայնագիրը երաշխավորեց մասամբ ազատ և արդար 

ընտրությունների անցկացումը: 1989թ. հունիսին երկու փուլով տեղի 

ունեցան լեհական օրենսդիր մարմնի՝ Սեյմի և Սենատի 

ընտրություններ. «Համերաշխությունը» համոզիչ հաղթանակ տարավ՝ 

ձեռք բերելով բոլոր Սեյմի բոլոր քվեարկվող մանդատները (161-ը       

460-ից), իսկ Սենատի 100 մանդատներից չկարողացավ ստանալ միայն 
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մեկը, որն էլ զբաղեցվեց անկախ թեկնածուի կողմից [7]: ԼՄԱԿ-ը հազիվ 

կարողացավ պահպանել ֆորմալ մեծամասնությունը չքվեարկվող 

տեղերի հաշվին և նախագահի պաշտոնում ընտրեց իր թեկնածուին՝ 

Վոյցեխ Յարուզելսկուն, սակայն դա չխանգարեց ոչ կոմունիստական 

կառավարության ձևավորմանը. ԼՄԱԿ-ի ավանդական կոալիցիոն 

գործընկերները՝ Դեմոկրատական և Գյուղացիական կուսակցութ-

յունները, աջակցեցին «Համերաշխությանը», և արդեն օգոստոսի 24-ին 

կառավարության գլուխ ընտրեցին Տ. Մազովեցկուն: Ակնհայտ դարձավ, 

որ ԼՄԱԿ-ը զրկվել է դե ֆակտո և դե յուրե մենիշխանությունից: 

Ժողովրդավարության «երրորդ ալիքը» վերջ դրեց Լեհաստանում  

կոմունիստական իշխանության քաղաքական մոնոպոլիային [3]:  

Ինչպե՞ս և ինչո՞ւ վարչակարգի փոփոխությունը շատ ավելի 

անցնցում և խաղաղ ընթացավ Լեհաստանում, քան արևելաեվրոպական 

մի շարք այլ երկրներում: Գործընթացի կայունությանը նպաստեցին մի 

քանի գործոններ. 

ա) Դե ֆակտո պլյուրալիզմը ինչ-որ աստիճանով միշտ առկա է եղել 

տարբեր ոլորտներում՝ հոգևորից մինչև գյուղատնտեսական: Դրա 

արդյունքում քաղաքացիական հասարակությանը հաջողվել է 

պահպանել գաղափարախոսական մոնիզմին դիմակայելու 

կարողությունը: Հատկանշական է, որ նախքան ժողովրդավարական 

անցումը Լեհաստանում այնուամենայնիվ առկա էին բազմակուսակ-

ցության «դեկորատիվ» տարրեր՝ ի դեմս ԼՄԱԿ-ի արբանյակ 

կուսակցությունների [11]: Բայց քանի որ իրական քաղաքական 

ազդեցություն ուներ միայն ԼՄԱԿ-ը, նպատակահարմար է համակարգն 

անվանել միակուսակցական:  

բ) Լեհական կաթոլիկ եկեղեցին չէր կորցրել հարաբերական 

ինքնավարությունը քաղաքական միակարծության տասնամյակներին: 

Ստեղծելով սոցիալ-գաղափարական այլընտրանք՝ այն յուրատեսակ 

պատնեշ էր կառուցել անսահմանափակ վերահսկողության և 

տոտալիտարիզմի դեմ:  

գ) «Համերաշխությանը» հաջողվեց մոբիլիզացնել իշխանությունից 

դժգոհ հանրային շերտերին և քաղաքացիական հասարակությանը, 

որոնք էլ որդեգրեցին անհնազանդության խաղաղ, ոչ ծայրահեղական 
ձևեր: Արհմիության գործունեության արդյունքում Լեհաստանում 

ստեղծվեցին սոցիալ-տնտեսական և մշակութային նախադրյալներ՝ 

հետկոմունիստական անցումն ապահովելու համար [9]: 
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դ) Հակադիր բևեռներում գտնվող քաղաքական առաջնորդները՝ 

Վոյցեխ Յարուզելսկին և Լեխ Վալենսան, ինչպես նաև առաջին ոչ 

կոմունիստական կառավարության ղեկավար Տադեուշ Մազովեցկին, 

գնացին կառուցողական երկխոսության և չդիմեցին ապակայունացնող 

քայլերի: 

Քաղաքագետ Պաշկովսկին մատնանշում է ժամանակակից 

կուսակցական համակարգի ձևավորմանը նպաստող հետևյալ 

գործոնները՝ ա) ոչ ժողովրդավարական վարչակարգի դեմ անցկացվող 

զանգվածային ցույցերը (1971, 1976, 1980-81 թթ.), ընդդիմադիր 

կազմակերպությունների և ՀԿ-ների ձևավորումը, 1980-81 թթ. 

«Համերաշխություն» արհմիության ձևավորումը, ապա՝ նրա վերածումը 

կուսակցության, ԼՄԱԿ-ի արբանյակ կուսակցություններում 

բարեփոխական գործիչների ի հայտ գալը, ինչպես նաև 

բազմակուսակցության տարրերի և սահմանափակ բազմակարծության 

առկայությունն արդեն 1990-ական թվականներին [10]: 

1990 թ. նախագահական ընտրություններն անցկացվեցին երկու 

փուլով՝ նոյեմբերի 25-ին և դեկտեմբերի 9-ին. նախագահ ընտրվեց 

«Համերաշխության» առաջնորդ Լեխ Վալենսան՝ երկրորդ փուլում 

հավաքելով ձայների 74.3 տոկոսը և իրենից ետ թողնելով Ստանիսլավ 

Տիմինսկուն [8]: 

Կարող ենք փաստել, որ Լեհաստանում կուսակցական 

համակարգի ձևավորման առաջին փուլը (1989-1990 թթ.)պսակվեց 

հաջողությամբ: Դրվեցին ժողովրդավարական քաղաքական 

համակարգի ամուր հիմքերը: Իր կազմավորման առաջին փուլում 

գտնվող այս համակարգը, սակայն, չենք կարող անվանել դասական 

երկկուսակցական, քանի որ պահպանված չէին այդ տիպի  

կարևորագույն առանձնահատկությունները. բացակայում էին 

միակուսակցական կառավարությունը, խորհրդարանական կայուն 

մեծամասնությունը և կայուն ընդդիմությունը: ԼՄԱԿ-ն առանց իր 

արբանյակ կուսակցությունների չէր կարող ֆորմալ մեծամասնություն 

ձևավորել Սեյմում, իսկ առաջին ոչ կոմունիստական կառավարությունն 

ըստ էության կազմավորվել էր կոալիցիոն տրամաբանությամբ: 

Նպատակահարմար չենք համարում նաև այն բնորոշել իբրև  

բազմակուսակցական, քանի որ դե ֆակտո քաղաքական 

գործընթացների վրա ազդեցություն ունեին միայն երկու 

կուսակցություններ: Ստեղծվեց, ըստ էության, երկբևեռ (դաշինքային 

երկկուսակցական) համակարգ.  բևեռներից մեկը կազմված էր 
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նախկինում իշխող ԼՄԱԿ-ից և նրա «շուրջը պտտվող» արբանյակ 

կուսակցություններից, մյուսը՝ նոր ձևավորվող ժողովրդավարական և 

ազգայնական ուղղվածություն ունեցող քաղաքական ուժերից, որոնց 

շարքում առանցքային դերակատարում ուներ «Համերաշխությունը»: 

Լեհաստանում 1991 թվականի hոկտեմբերին տեղի ունեցած 

ընտրությունները խորհրդանշեցին երկբևեռ կուսակցական համակարգի 

փոխակերպումը բազմակուսակցականի: Ի դեպ, այս ընտրությունները 

Լեհաստանի երրորդ հանրապետությունում կայացած առաջին 

թափանցիկ և լիարժեք ազատ ընտրություններն էին: Այս փուլում 

կուսակցական համակարգի ատոմացումը արդյունքն էր դեռ նախորդ 

երկու տարիներին «Համերաշխության» ներսում առկա անհամաձայ-

նությունների և պառակտման: Դրա հետևանքով ձևավորված նոր 

կուսակցություններին  և դաշինքներին, ինչպես նաև մրցակից այլ 

ուժերից ոչ մեկին չհաջողվեց համոզիչ հաղթանակ տանել: Նոր 

կուսակցություններն աչքի էին ընկնում անկայուն ընտրական 

պլատֆորմներով և հանրահայտ առաջնորդների շուրջ կենտրոնաց-

վածությամբ: Նրանց գերխնդիրն էր ոչ այնքան քաղաքական 

իշխանության, որքան պարզապես խորհրդարանում ներկայացվա-

ծության ձեռքբերումը [6]: 

Համապետական 5 տոկոսանոց արգելապատնեշը հաղթահարել 

կարողացան բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, ինչի հետևանքով օրենսդիր 

մարմինը խայտաբղետ պատկեր ստացավ. Սեյմում հայտնվեց 29, 

Սենատում՝ 22 քաղաքական ուժ:  «Ժողովրդավարական միություն»-ը 

կարողացավ հավաքել ձայների 12.31 %-ը Սեյմի ընտրություններում և 

այստեղ ունեցավ 62 տեղ, Ժողովրդավարական ձախ  դաշինքը՝ 12 տոկոս 

և 60 տեղ: Գրեթե հավասար՝ 8.7 տոկոս ձայներով նրանց հաջորդեցին 

«Կաթոլիկ ընտրության գործողություն», «Կենտրոնական քաղաքա-

ցիական  դաշինք» և «Լեհական ժողովրդական կուսակցություն» 

քաղաքական ուժերը:  Հետաքրքրական է այն փաստը, որ մեծ թվով 

ձայներ հավաքել կարողացան նաև Գարեջրասեր ընկերների 

կուսացկությունը, որն ըստ էության «էքսցենտրիկ» քաղաքական ուժ էր և 

հանդես էր գալիս ոչ ավանդական ծրագրերով [8]: 

Լեհաստանի քաղաքական համակարգը չկարողացավ 

հաղթահարել ձախ գաղափարական թևի անկումն ու 

«Համերաշխության» պառակտումը: Հենց այդ պատճառով էլ ամբողջ 

էլեկտորատն ատոմացվեց, և ընտրությունների արդյունքում 

քաղաքական ոչ մի ուժ չկարողացավ սոցիալական ամուր բազա ձեռք 
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բերել: Թե՛ իշխող, թե՛ ընդդիմադիր թևերում առկա 

տարաձայնությունները քաղաքական ուժերի միջև հնարավորություն 

չտվեցին երկարաժամկետ և դիմացկուն կոալիցիաներ ձևավորել: 

Այսպես, մեր ուսումնասիրության արդյունքում պարզեցինք.  

 1980-ականների վերջին և 90-ականների սկզբին Լեհաստանի 

Հանրապետությունում տեղի ունեցավ խաղաղ և անցնցում 
հեղափոխություն: Փլուզվեց կոմունիստական միակուսակցական 

համակարգը, դրվեցին բազմակուսակցական ժողովրդավարության 

հիմքերը: 

 Անցման գործընթացում էական դերակատարում ստանձնեց 

«Համերաշխություն» շարժումը: Այն դարձավ հետկոմունիստական 

Լեհաստանի առանցքային քաղաքական դերակատարը: 

 Անցկացվեցին ազատ և մասնակի արդար ընտրություններ, 

առաջացավ ընտրական գործընթացի միջոցով իշխանափո-
խություն կատարելու իրական հնարավորություն: 
 

ОСНОВЫ И УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОПАРТИЙНОЙ К 

МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЕ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША 

Тадевосян С. Г. 

В статье рассматриваются изменения и реорганизация польской 

политической системы в период 1989-1991 гг. Раскрываются причины и 

предпосылки коллапса однопартийной системы и интерпретируется 

переход от автократической к демократической системе. Представлены 

также идеологические направления и предвыборные платформы партий и 

блоков. 

Ключевые слова: солидарность, круглый стол, выборы, партии, 

плюрализм, однопартийность, двухпартийность, система. 
 

FUNDAMENTALS AND PRECONDITIONS OF TRANSITION FROM ONE-

PARTY TO MULTIPARTY SYSTEM IN THE REPUBLIC OF POLAND  

Tadevosyan S. G. 

The article discusses the changes and redesign of Polish political system 

during the period of 1989-1991. It reveals the reasons and prerequisites for the 

collapse of one-party system, and it interprets the transition from autocratic to 

democratic system. Ideological directions and electoral platforms of parties and 

blocs are also presented. 

Keywords: solidarity, Round table, elections, parties, pluralism, one-

party, two-party, system. 
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ՀՏԴ  349                                                ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՈՐՈՇ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Պետրոսյան Մ. Մ. 

 

Սույն աշխատանքը քննարկում է հեղինակային իրավունքների 

խախտումների տեսակները և դրանց հետևանքով պատճառված վնասների 

հատուցման եղանակները՝ դրանք ենթարկելով իրավահամեմատական 

վերլուծությանֈ Համակարգային ուսումնասիրության նպատակով փորձ է 

արվում հեղինակային իրավունքի ոլորտում առաջատար երկրների 

հարուստ փորձի ուսումնասիրման շնորհիվ հեղինակային իրավունքի 

խախտումների տեսակների և վնասի փոխհատուցման արդյունավետ 

եղանակների վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնել՝ ՀՀ օրենսդրական 

բացերը լրացնելու և օրենսդրությունը կատարելագործելու համարֈ   

Բանալի բառեր. հեղինակային իրավունքի խախտում, վնաս, ոչ 

նյութական վնաս, վնասի փոխհատուցում: 

 

 «Հեղինակային իրավունքի նպատակը հասարակությանը 

ստեղծագործ  մտքին հաղորդակից դարձնելու միջոցով այն հարստացնելն 

է» [1]ֈ Այսպես է ԱՄՆ Գերագույն դատարանը բնութագրել հեղինակային 

իրավունքի ստեղծման նպատակը` նշյալ ոլորտում աշխարհում ամենից 

անկյունաքարային նախադեպային գործերից մեկումֈ Հեղինակային 

իրավունքը ստեղծվել է բալանսավորելու համար մի կողմից՝ հեղինակների 

իրավունքները՝ նրանց հնարավորություն տալով որոշել «ստեղծագոր-

ծության ճակատագիրը», մյուս կողմից էլ հասարակության մրցակցող 

շահերը` ապահովելով հասարակության կայուն զարգացման 

նախադրյալների՝ գիտելիքի, գաղափարների ու ստեղծարար մտքի ազատ 

շրջանառություն [2]ֈ 

 Աշխատանքում քննարկվում են ՀՀ կարգավորումները, որոնք, այսքան 

առանցքային նշանակությամբ հանդերձ, ՀՀ–ում գտնվում են զարգացման 

սաղմնային փուլում, և վերոգրյալ նպատակների գերակշիռ մասը դեռևս 

պետք է նվաճելֈ Իրավական կարգավորումների և դրանց կիրառման 

նկատմամբ թույլ վերահսկողության հետևանքով հայ հեղինակները 

բախվում են իրենց մտավոր գործունեության արդյունքների ոչ իրավաչափ 

օգտագործման հետ, և քանի որ պաշտպանության մեխանիզմերը հստակ 
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չեն, իսկ գործընթացը` որոշակի, հեղինակները հետամուտ չեն լինում 

իրավունքի պաշտպանությանը, ինչի վառ ապացույցը ՀՀ դատարաններում 

հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ վեճերի սակավաթվությունն էֈ 

Այդ իսկ պատճառով նպատակ ունենք սույն աշխատության մեջ 

քննարկելու հեղինակային իրավունքների խախտման տեսակները և դրանց 

հետևանքով պատճառված վնասների հատուցման եղանակները` դրանք 

ենթարկելով իրավահամեմատական վերլուծությանֈ  

 Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների 

մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև` «Օրենք»)՝ հեղինակին են պատկանում 

ստեղծագործության նկատմամբ բացառիկ գույքային և ոչ գույքային 

իրավունքներըֈ Հեղինակի ոչ գույքային իրավունքներն են` հեղինակության 

իրավունքը, անվան իրավունքը, հեղինակի համբավի և 

արժանապատվության իրավունքը, առաջին անգամ հրապարակման 

իրավունքը և հետկանչի իրավունքըֈ Ի տարբերություն ոչ գույքային 

իրավունքների՝ գույքային իրավունքների ցանկը սպառիչ չէ, դրանց թվին են 

դասվում վերարտադրման, տարածման, վարձույթով տալու, 

հրապարակային կատարման և Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությանը չհակասող այլ ձևերով ու եղանակներով օգտագործման 

իրավունքներըֈ Այս իմաստով պահպանվող ստեղծագործության կամ դրա 

էական մասի ցանկացած օգտագործում անօրինական է, եթե նախապես, 

մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել հեղինակային իրավունքի 

իրավատիրոջ թույլտվությունը [3]ֈ Միաժամանակ անձը, որը չի կատարում 

օրենքի պահանջները, համարվում է հեղինակային իրավունքը խախտողֈ 

Այսինքն՝ ՀՀ կարգավորումները, ընդհանրական մոտեցում ցուցաբերելով, 

որևէ կերպ չեն տարբերակում խախտումները` կախված կոնկրետ դեպքի 

մանրամասներիցֈ  

 Արտասահմանյան իրավական պրակտիկան և օրենսդրական 

կարգավորումները շատ ավելի առաջ են շարժվել, և դրանք 

ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ կան հեղինակային իրավունքի 

խախտման առավել մանրամասն կարգավորումներֈ Մասնավորապես, Մեծ 

Բրիտանիայում դատական պրակտիկան հստակ տարանջատում է 

հեղինակային իրավունքի առաջնային և երկրորդային խախտումները [4]ֈ 

Այսպիսով, առաջնային խախտումը առկա է, երբ անձը կատարում է 

այնպիսի գործողություններ, որոնք կատարելու իրավասությունը 

օրենսդրությամբ վերապահված է բացառապես հեղինակին, երբ անձի 

աշխատանքը բխում է օրիգինալ ստեղծագործությունից, հիմնված է դրա 

վրա, և երբ արգելված գործողությունը կապված է ամբողջ աշխատանքի կամ 
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դրա էական մասի հետ: Երկրորդային խախտման մասին կարող ենք խոսել 

այն դեպքերում, երբ գործ ունենք անձի հետ, որը տարածում է պատրաստի 

կրկնօրինակներ, որոնք արդեն իսկ խախտում են հեղինակային 

իրավունքները, և երբ գործ ունենք անձի հետ, որը կազմակերպում է 

կրկնօրինակումը՝ ապահովելով անհրաժեշտ սարքերով ու 

սարքավորումներով: Ընդ որում՝ անձեռնմխելիության իրավունքի (right of 

integrity) երկրորդային խախտում են համարվում այնպիսի 

գործողությունները, որոնց դեպքում անձը գործարարական գործունեության 

ընթացում տիրապետում, վաճառում, առաջարկում է վաճառքի կամ 

վարձակալության, հրապարակավ ցուցադրում կամ տարածում է 

աշխատանքը այն դեպքում, երբ գիտի կամ պետք է իմանար, որ 

աշխատանքը խախտում է հեղինակային իրավունքները: Ասվածի 

շրջանակներում հեղինակային իրավունքը խախտող աշխատանք է 

համարվում այն աշխատանքը, որը հանդիսանում է աղավաղող 

վերաբերմունքի (derogatory treatment) արդյունք [4]ֈ Նման մոտեցում է առկա 

նաև ԱՄՆ կարգավորումներում, սակայն մեկ տարբերությամբ. եթե 

բրիտանական իրավունքը երկրորդային պատասխանատվությունը կապում 

է իրավունքի խախտմամբ ստեղծված օբյեկտի օգտագործման հետ, ապա 

ամերիկյան իրավունքը երկրորդային պատասխանատվությունը կապում է 

իրավունքը խախտելու ձևի հետֈ Այդ իսկ պատճառով այսուհետ ԱՄՆ 

իրավական մեկնաբանություններին անդրադառնալիս կգործածենք 

«անուղղակի պատասխանատվություն» և «անուղղակի խախտում» 

հասկացությունները շփոթից խուսափելու համարֈ Այսպես, տարբերվում են 

անուղղակի խախտման երկու տեսակներ` նպաստող խախտում 

(contributory infringement), երբ անձը, իմանալով խախտման մասին, իր 

գործողություններով, ինչպես նաև նյութապես աջակցելով՝ նպաստում է 

խախտմանը, և անուղղակի խախտում (vicarious infringement), երբ անձը 

ղեկավարում է իրավունքը խախտողի գործողությունները և նյութական 

օգուտներ է ստանում դրանից [5]ֈ Ամերիկացի այլ տեսաբաններ այս 

տեսակներին ավելացնում են նաև երրորդ տեսակը՝ դրդող խախտումը 

(inducement infringement), որն արտահայտվել է Metro-Goldwyn-Mayer 

Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 դատական գործի շրջանակներում, 

որտեղ որպես պարզաբանում ԱՄՆ գերագույն դատարանը նշել է՝ այն 

առկա է, երբ անձը որը այս կամ այն կերպ շրջանառության մեջ է դրել 

սարքեր, որոնք օգտագործվում են հեղինակային իրավունքի խախտման 

նպատակով, պատասխանատու է այդ սարքերից օգտվողների կողմից 

կատարված հեղինակային իրավունքների խախտման համար [6]ֈ 
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ԱՄՆ տեսաբաններից Պատրիկ Գուլդը առաջարկում է հեղինակային 

իրավունքի խախտումները բաժանել հինգ տեսակներիֈ Առաջինը, այսպես 

կոչված, սպառողական խախտումն է, որը կարող է դրսևորվել, օրինակ, 

համացանցից գիրք ներբեռնելու և դրա համար չվճարելու ձևով, երկրորդը՝ 

մրցակցի հեղինակային իրավունքի խախտելու, երրորդը՝ լիցենզավորված 

գաղտնի տվյալները բացահայտելու, չորրորդը՝ հեղինակի համբավը 

վնասելու, իսկ վերջինը՝ հեղինակին իր «ստեղծագործության 

ճակատագիրը» որոշելը խանգարելու ձևովֈ Ըստ հեղինակի՝ նշված 

տեսական բաժանումը բավական արդյունավետ է՝ յուրաքանչյուր դեպքով 

իրավունքի խախտման փաստը ապացուցելու համար, քանի որ ամեն 

տեսակի համար մշակված են հստակ չափանիշներ, ինչի շնորհիվ 

կարգավորումները բավական որոշակի են դառնում [7]ֈ  

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանության ոլորտում առաջատար 

համարվող ԱՄՆ–ի դատական պրակտիկան հեղինակային իրավունքի 

խախտման մասին խոսելու համար պարտադիր է համարում ենթադրյալ 

խախտող աշխատանքը ստեղծողի դիտավորությունըֈ Պրոֆեսսոր Գուլդը 

նշում է, որ չնայած տեսական այն վեճին, որ հեղինակային իրավունքի 

խախտումը կախված չէ մեղքի առկայությունից, մինևնույնն է, 

պրակտիկայում միշտ էլ մեղքի հետ է կապվում վնասը փոխհատուցելու 

պարտավորությունը [8]ֈ Նմանատիպ մեկ այլ դեպքով ԱՄՆ Գերագույն 

դատարանը Meshwerks Inc v. Toyota Motor Sales գործով եկել է այն 

եզրակացության, որ պարզելու համար` արդյոք ստեղծագործությունը 

հանդիսանում է նոր, թե կրկնօրինակում է մեկ այլ հեղինակի աշխատանքը, 

կարևոր է այն հանգամանքը՝ արդյոք հեղինակը մտադրություն է ունեցել 

ստեղծել նոր ստեղծագործություն, թե նպատակ է ունեցել ուղղակի 

վերարտադրել արդեն իսկ գոյություն ունեցողը: Այս գործով Դատարանը 

գտել է, որ այն դեպքերում, երբ հեղինակը մտադրություն չի ունեցել ստեղծել 

նորը, ավելի հավանական է այն որակել որպես ոչ օրիգինալ և հեղինակային 

իրավունքի խախտմամբ ստեղծված [9]ֈ 

Ներկայացված դեպքերի կարևորությունը այն է, որ հեղինակային 

իրավունքի պաշտպանության առաջատար երկրների հարուստ դատական 

պրակտիկան փաստացի տարանջատում է հեղինակային իրավունքի 

խախտման տարբեր «մակարդակներ» և համապատասխանաբար դրանց 

ապացուցման դեպքում տրամադրվող հատուցման չափերը տարբերվում են 

խախտման դեպքից դեպք, ինչը, կարծում ենք, բավական արդյունավետ է 

այն իմաստով, որ չի նույնացնում անմիջապես հեղինակային իրավունքը 

խախտողին և խախտմամբ ստեղծված օբյեկտները շրջանառության մեջ 
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դնողին, իրավունքը դիտավորությամբ և անզգուշությամբ խախտողին և 

այլնֈ 

Մեկ այլ խնդիր է խախտման առկայությունը պազելու հարցը, քանի որ 

կարգավորումները չափազանց մակերեսային ենֈ Ստեղծագործական 

բնույթը ստեղծագործության անկրկնելիությունը, յուրատիպությունը, 

յուրօրինակությունը, նրա նորույթ լինելը բնութագրող հատկանիշ էֈ Նորույթ 

լինելը ստեղծագործության հիմնական չափանիշն էֈ Նորույթ լինելը կարող է 

լինել ինչպես ամբողջությամբ ստեղծագործական աշխատանքի արդյունքը, 

այնպես էլ նրա ձևը, բովանդակությունը, նրանում արտահայտված 

գաղափարը և այլն [10]ֈ Նշվածից բխում է, որ ստեղծագործական բնույթը 

օրիգինալության հիմնական չափանիշն է, և եթե անգամ աշխատանքը մեկ 

այլ ստեղծագործության հիման վրա է ստեղծված, սակայն նոր շունչ է 

հաղորդում դրան վերոգրյալ հատկանիշների շնորհիվ, այն կարող է 

համարվել օրիգինալֈ Նշյալ համատեքստում կարևոր ենք համարում 

անդրադառնալ, թե ինչպես է որոշվում խախտման առկայությունըֈ Այսպես, 

Օրենքի 65–րդ հոդվածը սահմանում է, որ անօրինական է 

ստեղծագործության կամ դրա էական մասի կամ հարակից իրավունքների 

օբյեկտի ցանկացած օգտագործումֈ Այս իմաստով էական մաս է համարվում 

ստեղծագործության որևէ մասը, որը տվյալ ստեղծագործությանը ծանոթ 

ցանկացած անձ ինքնուրույն կարող է նույնականացնել որպես այդ 

ստեղծագործության մաս [3]ֈ 

Մեր կարծիքով նշված կարգավորումը խիստ ընդհանրական է և 

վերաբերելի նախադեպային պրակտիկայի բացակայության պայմաններում 

հաճախ միմյանց հակասող մեկնաբանությունների առիթ է հանդիսանումֈ 

Այս մասով բավական օրինակելի է առաջատար երկրների նախադեպային 

պրակտիկան, որտեղ հստակ սահմանված են չափորոշիչներ որևէ 

ստեղծագործության էական մասի հասկացությունը բացահայտելու համարֈ 

Մասնավորապես, ԵՄ դատարանը Infopaq International A/S v Danske 

Dagblades Forening (2009) ECDR 16 որոշմամբ նշել է, որ թույլատրելի է 

ստեղծագործության այն հատվածի պաշտպանությունը, որը 

արտահայտում է հեղինակի ստեղծագործական աշխատանքը, եթե նույնիսկ 

այդ հատվածը կազմված է 11 բառից:  

ԵՄ դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

գոյություն ունի մի շատ հետաքրքիր բանաձև՝ որոշելու համար՝ արդյոք այլ 

հեղինակի ստեղծագործությունից հատվածը ենթակա է իրավական 

պաշտպանության, թե ոչֈ Այդ բանաձևը կարելի է ամփոփել հետևյալ 

նախադասության մեջ. «Այն ամենը, ինչ արժանի է պատճենման, արժանի է 



203 

 

նաև հեղինակային իրավունքով պաշտպանության»: Իսկ ԱՄՆ Գերագույն 

դատարանը իր մի շարք որոշումներում նշել է, որ անթույլատրելի է այն 

հատվածների վերարտադրությունը, որոնք կազմում են 

«ստեղծագործության սիրտը» [11]ֈ Այս կապակցությամբ ամերիկյան 

տեսաբանները նշում են, որ նշված գործի շրջանակներում 

ստեղծագործության սիրտը կազմում է ստեղծագործության այն հատվածը, 

որը կարող է փոխարինել բնօրինակ հոդվածին: Վերնագիրը և համառոտ 

նկարագրությունը, օրինակ, չեն փոխարինում հոդվածին, այլ միայն 

պարունակում են ստեղծագործության հիմնական գաղափարը, հետևաբար 

վերնագիրը և համառոտ նկարագրությունը չեն կարող պաշտպանվել 

հեղինակային իրավունքով [12]ֈ 

Շատ կարևոր հանգամանք է նաև կրկնօրինակված տարրի 

կարևորությունը լսարանի համար, մասնավորապես Hawkes & Son (London) 

Ltd V Paramount Film Service (1934) գործով հաստատված է համարվել այն 

հանգամանքը, որ վերարտադրված հատվածը (այն կազմում էր ընդամենը 

28 նոտա) հանդիսանում է 'Colonel Bogey' զինվորական քայլերգի էական 

տարր ինչպես քանակի, այնպես էլ որակի տեսանկյուններիցֈ Որպես 

ասվածի հիմնավորում է նշվել այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր ոք, 

լսելով քայլերգի վերարտադրված մասը, հստակ կարող է նշել, որ այն 

զինվորական քայլերգի հատվածն է… և այն վստահաբար այդ 

ստեղծագործության հիմնական, էական և կենսական տարրն է: 

Վերոգրյալ պրակտիկայի համեմատական–իրավական վերլուծության 

արդյունքում պարզ է դառնում, որ դեպքերի մեծ մասում 

«ստեղծագործության էական մաս» հասկացության բացահայտման համար 

օրենսդրի սահմանած բացատրությունը շատ ընդհանրական է և կախված 

յուրաքանչյուր դեպքի առանձնահատկություններից՝ անհրաժեշտ է 

մանրամասն քննության առարկա դարձնել ստեղծագործության որևէ մաս 

էական համարելու չափանիշները, որոնք, սակայն, դեռևս բացակայում են 

ՀՀ իրավակարգավորումներումֈ Նշված բացը լրացնելու համար 

անհրաժեշտ է կա՛մ Օրենքում կատարել որոշակի փոփոխություններ, կա՛մ 

ստեղծել նախադեպային պրակտիկաֈ Վերջին տարբերակը, անշուշտ, 

ավելի արդյունավետ է, քանի որ հնարավորություն կընձեռի առավել 

մանրամասն կարգավորումներ ունենալ՝ կախված տարբեր գործերի 

փաստական հանգամանքներից, սակայն հաշվի առնելով ՀՀ 

դատարաններում հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ վեճերի 

սակավաթվությունը, իսկ վճռաբեկ վարույթի կարգով գրեթե երբեք քննված 

չլինելը, ավելի իրատեսական է մոտ ապագայում օրենսդրական 
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փոփոխությունների շնորհիվ լրացնել այսօր առկա բացըֈ Դատարանները 

որևէ գործի քննությունն իրականացնելիս պետք է առաջ շարժվեն  

ստեղծագործության «սրտի» վերաբերյալ հեղինակի սեփական ընկալման և 

հասարակության ընկալումների համադրման միջոցով՝ բացահայտելով 

ստեղծագործության էական մասի էությունըֈ 

ՀՀ կարգավորումներով վնասների հատուցման եղանակները 

սահմանափակ են և հաճախ ոչ կիրառելիֈ Եվրախորհրդարանի և 

Եվրամիության խորհրդի 2014թ.-ի ապրիլի 29-ի թիվ 2004/48/EC մտավոր 

սեփականության իրավունքների կիրարկման մասին դիրեկտիվի 13-րդ 

հոդվածի համաձայն` (Directive 2004/48/EՑ Of The European Parliament And 

The Council Of The European Union of 29 April 2004 on the Enforcement օf 

Intellectual Property Rights) դատական իշխանության մարմինները, որոշելով 

վնասները, պետք է hաշվի առնեն բոլոր էական հանգամանքները, ինչպիսիք 

են՝ բացասական տնտեսական հետևանքները՝ ներառյալ բաց թողնված 

օգուտը, իրավախախտի կողմից ոչ բարեխղճորեն ստացած եկամուտները, 

կոնկրետ դեպքերում բացասական տնտեսական հետևանքներից բացի 

պետք է հաշվի առնել այնպիսի հանգամանքները, ինչպիսիք են 

իրավախախտի կողմից իրավատիրոջը պատճառված ոչ նյութական վնասը: 

Որպես 1-ին կետին այլընտրանք՝ կոնկրետ դեպքերում վնասը որոշվում է 

հիմքում առնվազն դնելով ռոյալթիները և վարձավճարները, որոնք կտար 

իրավախախտը, եթե ստանար օգտագործման համար թույլտվությունֈ 

Ավելին, առավել խորացնելով դիրեկտիվի շրջանակներում 

արտահայտված դիրքորոշումը՝ Եվրոպական միության Արդարադա-

տության դատարանը Christian Liffers v Producciones Mandarina SL, Case C-

99/15 գործով նշել է, որ դրանք պետք է մեկնաբանվեն այնպես, որ վնաս 

կրած կողմին թույլատրվի պահանջել (...) հաշվարկվող նյութական վնասը, 

ինչպես նաև փոխհատուցում ոչ նյութական վնասի համար: 

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանության արդյունավետության 

լույսի ներքո բավական առաջադեմ է ԱՄՆ դաշնային ակտով սահմանված 

ստատուտային վնասների ինստիտուտի կիրառումըֈ Federal copyright act 17 

USC 504-րդ մասը սահմանում է, որ իրավատերը ցանկության դեպքում 

նախքան վճռի կայացումը, եկամուտներից և իրական վնասից բացի, կարող 

է պահանջել ստատուտով նախատեսված վնասների համար գումար` 750-

30.000 դոլարի չափով, որը սահմանվում է դատարանի կողմից:  Ավելին, 

ԱՄՆ Գերագույն դատարանը F. W. Woolworth Co. v. Contemporary Arts, Inc. 

1952թ. գործով սահմանել է, որ անգամ եթե իրավունքը խախտողը 

ապացուցի, որ իր ստացած եկամուտները ավելի քիչ են եղել, քան 
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ստատուտով նախատեսված չափը, դատարանը կարող է սահմանել 

փոխհատուցում՝ ստատուտով նախատեսված չափով [13]ֈ Կարծում ենք, որ  

նպատակահարմար է ՀՀ–ում նույնպես ներդնել ստատուտային վնասների 

ինստիտուտի իմպլեմենտացված տարբերակը, որը նախականխող 

նշանակություն կունենա, քանի որ ավելի շահավետ կլինի անմիջապես 

հեղինակի հետ կնքել պայմանագիր և ստանալ օգտագործման 

թույլտվություն, քան խախտումը բացահայտվելու դեպքում վճարել մի քանի 

անգամ ավելի շատֈ Արդյունավետ է նաև այն դեպքերում, երբ տարբեր 

հանգամանքներով պայմանավորված՝ հնարավոր չէ որոշել հեղինակին 

պատճառված վնասի չափըֈ  

Մեկ այլ օրենսդրական բաց ենք համարում այն հանգամանքը, երբ 

օրենսդրի կողմից սահմանված են միայն պատճառված նյութական վնասի 

հատուցման կառուցակարգերֈ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ 

հեղինակային իրավունքի խախտումը դեպքերի  գերակշիռ մասում 

ուղեկցվում է հեղինակին ոչ նյութական վնասի պատճառմամբֈ Այդպիսի 

դեպքերի վառ օրինակներ են, օրինակ, հեղինակության, անվան և հեղինակի 

համբավի ու արժանապատվության իրավունքների խախտումներըֈ Այս 

խախտումները հիմնականում դրսևորվում են աղավաղող վերաբերմունք 

(derogatory treatment) դրսևորմամբֈ Աղավաղող վերաբերմունքի էությունը 

ածանցվում է ստեղծագործության անձեռնմխելիության իրավունքից: Ըստ 

ԱՄՆ Հեղինակային իրավունքի ակտի (U. S. Copyright Act 1976)՝ աղավաղող 

վերաբերմունքը ստեղծագործության նկատմամբ այնպիսի 

գործողությունների կատարումն է, որը հանգեցնում է նյութական 

աղավաղման, ոչնչացման կամ աշխատանքի այնպիսի նյութական 

փոփոխության, որը վնասում է հեղինակի պատվին և հեղինակությանը (...): 

Նշված վերաբերմունքի դեպքեր են համարվում այն խախտումները, որոնք 

ուղեկցվում են ստեղծագործության աղավաղմամբ, որը կարող է 

արտահայտվել դրանում գույների կամ որոշ այլ դետալների 

փոփոխությամբ, ինչպես նաև ցածրորակ ապրանքների վաճառքի համար 

դրանք օգտագործելու միջոցով, իսկ կատարումների դեպքում՝ դրանց 

հաղորդված մեկ այլ ոճի օգտագործման հետևանքովֈ Հեղինակության 

իրավունքի խախտումը  կարող է համբավի և արժանապատվության 

իրավունքի խախտման հանգեցնել այն պարագայում, երբ հեղինակի 

անունը օգտագործվել է մեկ այլ անձի հեղինակած ստեղծագործության վրա, 

որը կարող է բացասական տպավորություն ստեղծել հեղինակի 

ստեղծագործական ձիրքի մասինֈ Սկզբունքորեն անհնար չէ պատճառված 

ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջ ներկայացնել, սակայն այն 
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հաշվարկելու չափանիշների բացակայության պայմաններում անորոշ է 

տվյալ պահանջի ճանակատագիրը, ինչը նաև հանդիսանում է իրավական 

կանխատեսելիության սկզբունքի խախտումֈ Ոչ նյութական վնասի 

ներդրման մի շարք թերություններին այս աշխատանքում 

չանդրադառնալով՝ ցանկանում ենք նշել, որ այն բավական արդյունավետ 

գործում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված պատվին, 

գործարար համբավին և արժանապատվությանը պատճառված վնասի 

հատուցման դեպքերում, քանի որ օրենսգիրքը սահմանել է վնասի 

հատուցման կոնկրետ չափերը, իսկ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը իր 

նախադեպային որոշումներից մեկում առավել մանրամասն մոտեցում է 

ցուցաբերել` պարզաբանելով նման վնասի փոխհատուցման մի քանի 

չափանիշներֈ Գտնում ենք, որ հեղինակային իրավունքի խախտման 

դեպքերում նույնպես անհրաժեշտ է առավել համապարփակ և 

լայնընդգրկուն մոտեցում ցուցաբերել հեղինակին պատճառված ոչ 

նյութական վնասի փոխհատուցման իրավական կարգավորումներինֈ 

Եզրակացություն: ՀՀ կարգավորումներում հեղինակային 

իրավունքների խախտումները ձևակերպված են ընդհանրական և 

նախադեպային պրակտիկայի բացակայության պայմաններում հաճախ 

արդյունավետ չենֈ Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում 

կարծում ենք, որ նպատակահարմար կլինի դրանք դասակարգել ըստ 

կատարողի դիտավորության, խախտման առաջնային կամ երկրորդային 

բնույթի, խախտման հետևանքով պատճառված վնասի և այլ չափանիշների, 

ինչը հնարավորություն կտա սահմանել համաչափ պատասխա-

նատվություն խախտման համարֈ Ստեղծագործության էական մասի 

հասկացությունը Օրենքում ձևակերպված է ոչ որոշակի, ինչի հետևանքով 

գործնականում այն պարզելը գրեթե անհնար է համապատասխան 

չափանիշների բացակայության պայմաններումֈ Առաջարկում ենք 

բարեփոխումների համատեքստում ներդնել հստակ չափանիշներֈ ԱՄՆ և 

եվրոպական պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքում գտնում ենք, 

որ հեղինակին պատճառված վնասը որոշելու համար անհրաժեշտ է 

ներդնել այն հաշվարկելու հստակ բանաձևֈ Հոդվածում կարևորել ենք 

իրավունքների խախտման հետևանքով ոչ միայն նյութական, այլև ոչ 

նյութական վնասի հատուցման մեխանիզմները և դրանց հնարավոր 

կիրառությունը ՀՀ-ումֈ 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ И 

ВОЗМЕЩЕНИЯ НАНЕСЕННОГО УЩЕРБА 

Петросян М. М. 

 

В данной работе рассматриваются виды нарушения авторских прав, 

подверженные сравнительно-правовому анализу. Была предпринята попытка 

внести предложения для совершенствования законодательства и заполнения 

юридических пробелов, изучив богатый опыт ведущих стран в области 

авторского права. 

Ключевые слова: авторские права, возмещение ущерба, 

нематериальный ущерб. 

 

IN RELATION TO SOME ISSUES CONCERNING PIRACY AND 

REIMBURSEMENT OF DAMAGES 

Petrosyan M. M. 

 

The paper aims at highlighting the types of copyright breaches and ways of 

reimbursement of damages caused by them with a legal-comparative analysis. To 

overally explore issues the author tries to make suggestions on copyright breaches 

and reimbursement of damages based on research of precious experience of leading 

countries in the field of copyright protection to fulfill legislative gaps and improve 

legislation of the Republic of Armenia. 

Keywords: copyright, breaches of copyright, reimbursement of damages, 

non-pecuniary damages. 
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ՀՏԴ  340.1                                         ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 (ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Օհանջանյան Ս. Ս. 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում երիտասարդությունը մեծ 

մասամբ ներգրավված չէ սոցիալ-իրավական գործընթացներում և չի 

մասնակցում որոշումների կայացմանըֈ 

Սույն հոդվածում կանդրադառնանք այն խնդիրներին, որոնք իրենց 

ազդեցությունն են ունենում  երիտասարդության կողմից անտարբեր 

վարքագծի դրսևորմանը, և այն ուղիներին, որոնք կարող են դրական 

անդրադառնալ երիտասարդության իրավական ակտիվության 

բարձրացման հարցումֈ   

Բանալի բառեր. երիտասարդություն, հասարակություն, 

իրավական ակտիվություն, իրավագիտակցություն, Հայաստանի 

Հանրապետությունֈ 

 

Նախաբան: Յուրաքանչյուր հասարակարգի հիմքը երիտասար-

դությունն է, և որպես սոցիալական խումբ՝ երիտասարդությունը մեծ 

ուշադրության է արժանի, քանզի հենց այս ժամանակահատվածում է 

անձը ձեռք բերում հասարակական կարգավիճակ, ձևավորվում է նրա 

իրավագիտակցությունը՝ վերաբերմունքն օրինականության, պատշաճ 

իրավակարգի նկատմամբ, անձը սկսում է գնահատել իր դերը 

հասարակության մեջֈ  

Անհատի իրավական ակտիվությունը համակարգային 

անհատական որակ է, որում արտացոլվում է անհատի՝ հասարա-

կության, իրավական համակարգի հետ փոխկապակցվածության 

խորությունն ու ամբողջականությունը, անհատի՝ իրավունքի սուբյեկտի 

վերածվելու կարողությունը[8]:  

Անհատների իրավական ակտիվությունը նրանց իրավագիտակ-

ցության բարձր մակարդակի հետևանք է, ուստի այն կարելի է դիտարկել 

որպես պրակտիկ գործունեության անհատների պատրաստվածություն 

(օրինակ՝ սեփական շահերի պաշտպանությունը, սեփական կարծիքի 

արտահայտումը, որը հաշվի է առնվում իրավակիրառ սուբյեկտի 



210 

 

կողմից իրավական խնդիրների առաջացման դեպքում), որի արդյունքը 

իրավական փորձառությունն է[7]:   

 Իրավական ակտիվության բնույթի ու սոցիալական 

ուղղվածության վերաբերյալ իրավաբանական գրականության մեջ 

ձևավորվել է երկու մոտեցում: Առաջին մոտեցման կողմնակիցները      

(Ի. Պոկրովսկի, Ս. Կոժևնիկով, Ն. Մատուզով և այլք[2,3,6]) իրավական 

ակտիվությունը մեկնաբանում են որպես սուբյեկտի դրական, 

իրավաչափ, հասարակայնորեն օգտակար և պետության ու 

հասարակության կողմից հաստատված գործունեությունն իրավական 

ոլորտում: Երկրորդ մոտեցման համաձայն՝ իրավական ակտիվությունը 

կարող է լինել նաև բացասական, հակաիրավական (Մ. Օրզիկ[5],          

Յու. Օբորոտով[4], Վ. Զատոնսկի[1]): Այսպես, օրինակ, Մ. Օրզիկը 

հավաստիացնում է, որ «իրավական ակտիվությունն իր մեջ ներառում է 

ոչ միայն իրավունքի պահանջների կենսագործմանն ուղղված 

գործողություններ, այլև օրենքին չհամապատասխանող գործու-

նեություն»[5]: 

Փաստորեն, «իրավական ակտիվություն» հասկացությունն իր մեջ 

ներառում է ոչ միայն սուբյեկտի իրավաչափ, այլև հակաիրավական 

գործունեությունն իրավունքի ոլորտումֈ 

Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ՝ ՀՀ) 

երիտասարդությունը և, ընդհանրապես, հասարակությունը դրսևորում 

են ցածր իրավական ակտիվության մակարդակ, որի գլխավոր 

խոչընդոտը կարելի է համարել «իրավական ակտիվություն» 

հասկացության ոչ ամբողջական ընկալումը նրանց կողմիցֈ 

Սույն հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է 

նրանով, որ այն քննում է երիտասարդների ընկալումները իրավական 

ակտիվության վերաբերյալ, ինչպես նաև նրանց կողմից առաջարկվող 

փոփոխությունները, որոնք կարող են դրական անդրադառնալ ինչպես 

իրավական ակտիվության մակարդակը բարձրացնելու, այնպես էլ 

իրավական կրթության մեթոդաբանության ընտրության հարցում, որոնք 

պարարտ հող կնախապատրաստեն երիտասարդության կողմից 

գիտակցված և հավասարակշռված իրավական վարքագծի ձևավորման 

հարցումֈ  

Պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ «երիտասարդների իրավական 

ակտիվություն» հասկացությունը ներկայումս քիչ է հետազոտված, որի 

պատճառով ներդրված չեն համապատասխան ընթացակարգեր և այս 
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հետազոտությունը կնպաստի հետագայում խնդրի լուծմանն ուղղված 

քայլեր ձեռնարկելու հարցումֈ 

ԳՊՀ-ի ուսանողների ընկալումներն իրավական ակտիվության 

վերաբերյալ: Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին գրանցվել է 

երիտասարդության իրավական ակտիվության աճ, որը 

պայմանավորված է նրանց կողմից իրենց իսկ դերի ընկալմամբ, 

իրավագիտակցության և ընդհանրապես սոցիալական գործընթաց-

ներում ակտիվության աճով, սակայն աներկբա կարող ենք ասել, որ 

երիտասարդության ստվար հատվածն այս փոփոխություններին 

մասնակից չի լինումֈ  

Վերոգրյալից ելնելով՝ անհրաժեշտություն է առաջանում պարզել, 

թե որն է երիտասարդների կողմից իրավական ակտիվության ցածր 

մակարդակի դրսևորման դրդապատճառը և, ընդհանրապես, որոնք են 

նրանց կողմից «իրավական ակտիվություն» հասկացության 

ընկալումներն ու պատկերացումներըֈ Այս նպատակով իրականացվել է 

«ԳՊՀ-ի ուսանողների ընկալումները իրավական ակտիվության 

վերաբերյալ» խորագրով հետազոտությունֈ  

Սույն հետազոտության օբյեկտը Գորիսի պետական 

համալսարանի (այսուհետ՝ ԳՊՀ) ուսանողական կազմի ներկայացու-

ցիչներն ենֈ 

Հետազոտական խնդիրների բացահայտման համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվության և որակական տվյալներ հավաքագրելու նպատակով 

իրականացվել են որակական հարցումներ՝ նախապես մշակված 

հարցաշարի միջոցով: Հաշվի առնելով COVID-19-ով պայմանավորված՝ 

ՀՀ-ում հայտարարված արտակարգ դրությունը՝ կիրառվել է անանուն 

առցանց հարցման եղանակը, որի հղումը ուղարկվել է նախապես 

ընտրված 70-ից ավելի անձանց՝ ԳՊՀ խորհրդի, Գիտական խորհրդի 

ուսանողական կազմի ներկայացուցիչների, ՈՒԳԸ-ին և ուսխորհրդին 

անդամակցող ուսանողների, սակայն հարցմանը մասնակցել է 33 անձ, 

որը նույնպես վկայում է ուսանողների կողմից անտարբերության և 

իրավական ակտիվության ցածր մակարդակի մասինֈ 

Հետազոտության խնդիրներն են ԳՊՀ- ի ուսանողների շրջանում՝ 
 

 վերհանել «իրավական ակտիվություն» հասկացության վերաբերյալ 

ըմբռնումը, գիտելիքները և պատկերացումները, 

 պարզել՝ ինչպես են գնահատում ուսանողներն իրենց իրավական 

ակտիվության մակարդակը, և, ըստ նրանց, ինչպես է այն 

արտահայտվում, 
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 պարզել՝ արդյոք ուսանողները բավարար են համարում 

համալսարանում «Իրավագիտություն» առարկային տրված 

ժամաքանակը՝ համապատասխան իրավական գիտելիքներ 

ստանալու համար, և ինչ առաջարկներ ունեն դասավանդման 

մեթոդաբանության հետ կապված, 

 ըստ ուսանողների ներկայացրած տվյալների՝ վերլուծել ԳՊՀ-ում և, 

ընդհանրապես, ՀՀ-ում առկա խոչընդոտները  երիտասարդների 

իրավական ակտիվության մակարդակի վերաբերյալ, ինչպես նաև 

հանդես գալ երիտասարդների իրավական ակտիվության 

բարձրացման ուղղությամբ առաջարկներով: 
 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը ներկայացված է 

ըստ հետազոտական նպատակի և խնդիրների: Հետազոտությունն 

իրականացվել է ըստ  հետազոտվողներից ստացված պատասխանների 

վերլուծության:  

1. «Իրավական ակտիվություն» հասկացության վերաբերյալ 

պատկերացումները 

Վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ՝ 

 Հետազոտվողների զգալի հատվածի (39%) գնահատմամբ 

իրավական ակտիվությունն անձի տեղեկացվածությունն է  իր 

իրավունքների և պարտականությունների մասին, որը 

հնարավորություն է տալիս օբյեկտիվորեն իրականացնել դրանց 

պաշտպանությունըֈ  

 30 %-ը տվել է ավելի համակարգային գնահատականֈ Դրանք 

համադրելով՝ կարող ենք ասել, որ, ըստ նրանց, իրավական 

ակտիվությունը համակարգային անհատական որակ է, որն 

արտահայտվում է մարդու ստեղծագործ գործունեության, կամային 

գործողությունների, շփումների մեջ, և միայն  բավարար 

իրավագիտակցությունը հնարավորություն կընձեռի պատշաճ 

կերպով իրականացնել իրենց իսկ շահերի պաշտպանությունըֈ Այն 

ուսանողների կողմից կարող է արտահայտվել համալսարանի 

կառավարման մարմիններին անդամակցությամբֈ 

 21 %-ը դժվարացել է որևէ բնորոշում տալ: 

 9 %-ն այն բնորոշել է որպես միայն սեփական իրավունքների 

պաշտպանությունֈ 

Ուսանողների մեծամասնության (72,7%) կարծիքով իրավական 

ակտիվությունն իրավունքի սուբյեկտի դրական գործունեությունն է 
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իրավունքի ոլորտում, իսկ  27,3%-ի կարծիքով՝ և՛ դրական, և՛ 

բացասականֈ 

Ստացված արդյունքները վկայում են այն մասին, որ ուսանողները 

չունեն ամբողջական պատկերացում իրավական ակտիվության 

վերաբերյալֈ  

Հարկ է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ հարցման 

մասնակիցների մեծամասնությունը (72,7%) ունի գերազանց 

առաջադիմություն, անդամակցում է տարբեր ուսանողական 

կառույցների և համեմատականորեն դրսևորում է ուսանողական 

ակտիվություն, և այս հանգամանքները նույնպես պետք է որ իրենց 

ազդեցությունն ունենան ուսումնասիրվող խնդրի առավել 

բովանդակային ընկալման հարցումֈ 

2. Ուսանողների գնահատականն իրենց իրավական ակտիվության 

մակարդակի վերաբերյալ 

Հետազոտվողների մեծամասնությունը՝ 66,7 %-ը, իրեն համարում է 

իրավապես ակտիվ երիտասարդ, և այն հարցին, թե ինչպե՞ս է 

դրսևորվում իրենց իրավական ակտիվությունը, մեծամասնությունը  

նշել է, որ իրենք տեղեկացված են իրենց իրավունքներից և 

անհրաժեշտության դեպքում կարող են պաշտպանել դրանքֈ 

Մյուս մասի կողմից հիմնականում նշվել է, որ նրանք իրենց 

մասնակցությունն են ունենում տարբեր տեղեկատվական 

միջոցառումների, ինչպես նաև օժանդակում են դրանց 

կազմակերպչական հարցերում՝ հանդիսանալով ուսանողական 

կառույցների անդամներֈ 

Հետազոտվողների 33,3 %-ն իրեն չի համարում իրավապես ակտիվ 

երիտասարդ և դրա դրդապատճառը հիմնականում համարում է 

հետաքրքրվածության պակասըֈ 

3. Ուսանողների գնահատականը  «Իրավագիտություն» 

առարկային տրված ժամաքանակի և դասավանդման մեթոդիկայի 

վերաբերյալ 

Այն հարցին, թե ԳՊՀ-ում «Իրավագիտություն» առարկային տրված 

ժամաքանակը բավարա՞ր է համապատասխան իրավական 

գիտելիքներ ստանալու համար, թե՞ ոչ, հետազոտվողների 40%-ը 

պատասխանել է, որ բավարար չէ, քանի որ դասընթացը եղել է 

մակերեսային, քանի որ չեն ստացել համապատասխան իրավական 

գիտելիքներ, և առաջարկվում է այն դարձնել պարտադիր դասընթաց 

բոլոր մասնագիտությունների համար, վերանայել դասընթացի 
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բովանդակությունը, դասավանդման մեթոդիկան (ըստ ուսանողների՝ 

այն շատ հին և անհետաքրքիր է), ինչպես նաև դասավանդող 

պրոֆեսորադասախոսական կազմըֈ 

 25 %-ը նշել է, որ տրված ժամաքանակը բավարար է, սակայն  

դասընթացի մեթոդիկան և բովանդակությունը շտկումների կարիք են 

զգում, քանզի տրված ժամաքանակի դեպքում էլ հնարավոր է ապահովել 

բավարար գիտելիքների մակարդակ իսկ 34 %-ը չի անցել 

«Իրավագիտություն» առարկանֈ 

Այսպիսով՝ ըստ ուսանողների տրամադրած տվյալների՝ կարող ենք 

եզրակացնել, որ երիտասարդների իրավական ակտիվության 

վերաբերյալ երիտասարդության շրջանում առկա են թերըմբռնումներ, 

որի պատճառներն են՝ 

 ցածր իրավագիտակցության մակարդակը, 

 իրենց իրավասուբյեկտության նկատմամբ անտարբեր 

վերաբերմունքը և իրավունքի սուբյեկտի վերածվելու 

անկարողությունը, 

 ԳՊՀ-ում «Իրավագիտություն» առարկայի կամընտրական լինելը, 

ոչ բավարար ժամաքանակը, դասավանդման մեթոդիկայի հնացած 

լինելըֈ 
 

Առաջարկություններ 

Վերլուծելով ԳՊՀ-ի ուսանողների պատկերացումները, գնահատա-

կանները և առաջարկությունները՝ առանձնացվել են հետևյալ 

առաջարկությունները, որոնք, ըստ ուսանողների, կլինեն անհրաժեշտ և 

բավարար երիտասարդների իրավական ակտիվության բարձրացման 

հարցումֈ 

1. Երիտասարդների իրավական ակտիվությունը դիտարկելով 

որպես կրթական և բարոյական հասունացման հետ կապված 

իրավահարաբերությունների բնագավառում իրավաչափ 

վարքագծի և գործունեության որոշակի մակարդակ՝ կարող ենք 

փաստել, որ  դեպի իրավական ակտիվություն տանող գլխավոր 

ճանապարհը  ինքնակրթվելն է, սակայն բուհը ևս պետք է ունենա 

իր դերակատարումն այդ ճանապարհին՝ կազմակերպելով 

իրազեկող դասընթացներ, միջոցառումներ, օգտվելով 

սոցիալական ցանցերի ընձեռած հնարավորություններից՝ 

ստեղծել առցանց հարթակ, որի միջոցով առավել հետաքրքիր 

եղանակներով երիտասարդներին կտրվեն իրավական 
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գիտելիքներ, որոնք, անշուշտ, կնպաստեն իրավական 

ակտիվության բարձրացմանըֈ 

2. Հանրակրթական դպրոցների ծրագրերում ներառել 

«Իրավագիտություն» առարկան, ինչը հնարավորություն կտա 

պատրաստել իրավագիտակից քաղաքացիներֈ 

3. Ավելացնել ԳՊՀ-ում «Իրավագիտություն» առարկային տրված 

ժամաքանակը, վերանայել տրվող նյութի բովանդակությունը, 

դասավանդման մեթոդիկան, ինչպես նաև վերապատրաստել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին: 

 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ 

АРМЕНИЯ (ПРИМЕР СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ГОРИСА) 

Оганджанян С. С. 

 

В Республике Армения молодежь в основном не участвует в 

социально-правовых процессах, не участвует в принятии решений. 

В этой статье мы рассмотрим проблемы, которые влияют на 

выражение безразличного поведения молодых людей, способы, которые 

могут оказать положительное влияние на повышение легальной 

активности молодых людей. 

Ключевые слова: молодежь, общество, правовая деятельность, 

правосознание, Республика Армения. 

 

THE PROBLEM OF LEGAL ACTIVITY OF THE YOUTH IN THE REPUBLIC 

OF ARMENIA (EXAMPLE OF GORIS STATE UNIVERSITY’S STUDENTS) 

Ohanjanyan S. S. 

 

In the Republic of Armenia the youth is mostly not involved in social-

legal processes and doesn’t participate in decision-making processes. 

In the article we will look at the problems that affect the expression of 

indifferent behavior by youth, the ways that can have a positive effect on 

increasing the legal activity of youth. 

Keywords: youth, society, legal activity, legal awareness, Republic of 

Armenia. 
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ՀՏԴ  749                                                                                                                   ԱՐՎԵՍՏ 

 

ԳԱՎԱՌԻ ԵՐԿՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԳՈՐԳԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ 

Պողոսյան Լ. Ա. 

 

Սույն հոդվածում քննարկված է Գավառի երկրագիտական 

թանգարանի գորգերի հավաքածուն:  Ներկայացվում է դրա  ստեղծման 

համառոտ պատմությունը, հավաքածուի կազմը, գորգերի խմբերն ու 

հիմնական տիպերը: Գորգերի գեղազարդման համակարգն ու առանձին 

հորինվածքները խորհրդանշում են մեր նախնիների հնագույն 

պատկերացումները, հավատալիքները, պաշտամունքը, կրոնը: 

Բանալի բառեր. գորգագործական մշակույթ, Նոր Բայազետ, 

Գեղարքունիք, աշխարհ, զարդանախշ, տիպաբանական առանձնահատ-

կություն: 

 

Սույն հոդվածի համար որպես գրականություն ծառայել է                    

Հ. Հովեյանի «Իմ Պայազատը» գիրքը, որը լուսաբանում է Նոր Բայազետի 

պատմությունն ու ներկան, հատկապես այն բաժինները, որոնք առնչվում 

են գորգարվեստին, Գեղարքունյաց աշխարհի գորգագործական 

մշակույթին: Վերոնշյալ գիրքը կարևոր աղբյուր է սույն թեմայի 

ուսումնասիրության համար: Գրքում հեղինակի կողմից ներկայացվում 

են մանրամասներ Գավառի երկրագիտական թանգարանի գորգերի 

հավաքածուի վերաբերյալ, նրանց ձեռքբերման պատմությունը, 

տիպաբանական առանձնահատկությունները և պատմական արժեքը: 

Ուսումնասիրվող նյութի համար առանցքային նշանակություն է ունեցել 

«Գեղարքունիքի գորգագործական մշակույթի ավանդույթների մասին» 

զեկույցը (Ա. Պողոսյան, Տ. Մկրտչյան): Այստեղ առկա ժողովրդագրական 

և պատմամշակութային բնույթի տվյալները մեծ ու նշանակալից դեր 

ունեն տարածաշրջանի գորգերի ուսումնասիրման և տիպաբանման 

հարցում:  Հեղինակների կողմից կատարված ուսումնասիրությունները 

կարևոր աղբյուր են հանդիսանում խնդրո առարկա տարածաշրջանում 

գորգերի գեղազարդման համակարգի և գորգագործական մշակույթի 

առանձնահատկությունների համար: Պրոֆեսոր Հ. Հարությույանի «Նոր 

Բայազետի գավառը 1828-1913 թթ.» գիրքը օժանդակ աղբյուր է 

հանդիսացել ուսումնասիրության, տվյալ ժամանակաշրջանի 

վերաբերյալ ավելի լայն ու ճշգրիտ պատկերացումներ ունենալու 

համար: Այստեղ տեղեկություններ կան գորգագործական մանու-
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ֆակտուրաների մասին, որոնք կարևոր դերակատարում են ունեցել 

գորգագործության զարգացման գործում: Գեղարքունյաց աշխարհի 

գորգագործական ավանդույթների մասին է պատմում Մեսրոպ արքե-

պիսկոպոս Սմբատյանցի աշխատությունը: Հատկապես ընդգծվում  է 

գորգերի ունեցած խորհուրդը և նշանակությունը տարածաշրջանի 

բնակչության կենցաղում: Աշխատանքի նպատակն է հետադարձ հայացք 

նետել դեպի ոչ հեռավոր անցյալ, ծանոթանալ նախնիներիս 

գորգագործական մշակույթի պատմությանը: Չէ՞ որ գորգը միայն 

արվեստի երևույթ չէ, նաև պատմության վկայական է: Թեման 

արդիական է, քանի որ ժամանակակից մարդը, ծանոթանալով իր 

նախնիների մշակութային ժառանգությանը, կարողանում է պահպանել 

իր տեսակին հատուկ սովորույթները և փոխանցել այն գալիք սերնդին:  

Գորգը անցյալի պատմության խոսուն վկան է, սրբազնացած 

խորհրդանիշ ու  մեր ինքնության վկայականը: 

Գորգը բազմագույն զարդանախշերով, խավածածկ կամ առանց 

խավի քառանկյուն գեղարվեստական գործվածք է: Ծառայում է որպես 

փռոց, ծածկոց, վարագույր՝ բնակարանը տաքացնելու, զարդարելու  

համարֈ Գորգերը հիմնականում հյուսում են թելերիցֈ Հանդիպում են 

նաև ասեղնագործ և գույնզգույն կտորներից կարված գորգեր [11]ֈ 

Գորգարվեստը Հայաստանում վկայված է հնագույն ժամանակ-

ներից: Դրա ապացույցն են Արթիկում, Կարմիր բլուրում, Անիում 

հայտնաբերված կարպետահյուս պատառիկները. ամենահին գորգը 

հայտնաբերվել է Ալթայի Պազիրիկ բնակավայրի սկյութական 

դամբարանաբլուրից (թվագրվում է Ք.ա. 5-րդ դար), գորգը ներկայումս 

պահվում է Էրմիտաժում: Հնագույն այդ գորգը ապշեցուցիչ է իր 

զարդանախշերով և հորինվածքի կատարելությամբ: Պատմական 

աղբյուրներում տեղեկություններ են պահպանվում այն մասին, որ  

հայերը հարևան երկրներին մատուցել են գորգեր՝ որպես տուրք: Ահմեդ 

իբն Աբդ ալ-Համիդը իր «Ջիրաբ ալ-Դավլա» վերնագիրը կրող գրքում 

արաբների վերցրած բնահարկի ամփոփ ցուցակների մեջ նշել  է, որ 

Հայաստանը տարեկան 20 գորգ (բուզուտ, մահֆուրա) պետք է տար 

Բաղդադի խալիֆին որպես հարկ: Հայկական գորգերի մասին շատ վաղ 

մի հիշատակություն կա «Արևելյան գորգի հանրագիտարանում», որտեղ 

ասվում է, որ Արևելք ձեռնարկած արշավանքի ժամանակ ավարառվել են 

հայկական բրդյա գորգեր [3]: 
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Ցեղասպանության ընթացքում բազմաթիվ գորգեր կորսվել են՝ 

եկեղեցիները ոչնչացնելու կամ կողոպտելու պատճառովֈ Դրանց որոշ 

մասը վաճառվել է շուկաներում՝  հայտնվելով Արևմուտքում: 

Գորգը անցնում է ստեղծման երկարատև ու տքնաջան ճանապարհ: 

Անցյալում ինչպես տնայնագործ, այնպես էլ արհեստավոր 

գորգագործների հիմնական աշխատանքային գործիքները եղել են 

տորքը, մկրատը, կտուտը, դանակը, փոքր սանրը, իսկ հումքի 

վերամշակման համար օգտագործվում է սանդեղք, անեղ, ճախարակ, 

իլիկ, քառման: Գորգագործական գործիքները ժամանակի ընթացքում 

ավելի ու ավելի են հղկվել: Գորգագործական հաստոցը միշտ չէ, որ 

ուղղահայաց ձև է ունեցել, նախապես այն եղել է հորիզոնական, որը 

կոչվում է «գետնգործ» կամ «տափի գործ»: Պետք է նշել, որ Հայաստանում 

հայտնի չի եղել գորգագործական հորիզոնական տորքը, սակայն 

գորգագործության զարգացման հետևանքով հորիզոնականը հետա-

գայում տեղի է տվել ուղղահայաց տորքին: Գորգագործական արհեստի 

զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեին 

 Հայաստանում ստացվող ներկերը, որոնք հաղորդում էին գորգին 

ինքնատիպություն  և վառ երանգավորումֈ  10-րդ դարի արաբ հեղինակ 

Ալ Իստախրին, անդրադառնալով Արտաշատին, պատմում է հետևյալը. 

«Այս քաղաքում պատրաստում են բրդյա շրջազգեստներ, գորգեր, 

պատրաստվում է նաև «քըրմըզ» կոչվող հայկական ներկը, որով ներկում 

են մահուդը: Ես պարզեցի, որ այն պատրաստվում է որդի մի տեսակից, 

որը շերամորդի նման մանում է իր շուրջը» [9]: 

Պատմական Հայաստանում գորգագործությունը հատկապես 

զարգացած էր Այրարատում, Վասպուրականում, Արցախում, 

Սյունիքում, Բարձր Հայքումֈ  

Գեղարքունիքի գորգագործական մշակույթի համառոտ 

նկարագիրըֈ Գորգագործական մշակույթը  հայտնի էր նաև Սևանի 

ավազանում և այդ թվում՝ նաև Գեղարքունիքումֈ Զարգացած և ուշ 

միջնադարյան  ժամանակաշրջանի Գեղարքունյաց գորգագործական 

մշակույթի մասին պատկերացում ստանալու համար կարևոր դեր ունեն 

Նորատուսի տապանաքարերը: Դրանք հարուստ են գորգա-

պատկերներով: Տապանաքարերից մեկին պատկերված է գորգ, որին 

նստած են երաժիշտները [6]: Հենց դրանց միջոցով ենք տեղեկություններ 

ստանում տարածաշրջանի գորգագործական մշակույթի և  

ավանդույթների մասին: Հետագա՝ 19-20-րդ դարերին վերաբերող 

գորգագործական ավանդույթների մասին տեղեկությունները 
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անհամեմատ շատ ենֈ Ա. Տեր-Մարկարովի հավաքած տեղեկությունների 

համաձայն՝ գորգագործական նշանավոր կենտրոն է եղել Գյոզալդարան 

/ներկայումս Վարդենիկ/, որտեղ գործել են գործվածքի զանազան 

տեսակներ (գորգեր, կարպետներ), և հիմնականում օգտագործել են բնա-

կան ներկանյութերով ներկված թելեր: Տեր-Մարկարովը նշել է նաև, որ 

տներում եղել են հատուկ պահոցներ` ծալքեր, ուր պահում էին գորգերն 

ու մյուս գործվածքները [10]: 

Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Սմբատեանցը  նշում է, որ գորգերը 

օգտագործվել են հատկապես հարսանյաց արարողությունների 

ժամանակ, հատակը ծածկել են թաղիքներով ու գորգերով [8]: 20-րդ 

դարի սկզբներին Գեղարքունիքում միջոցառումներ էին իրականացվում 

տեղական բրդի հումքը գորգագործության զարգացմանն ուղղելու 

համար: Նոր Բայազետում 1901 թվականին ստեղծվում է մի 

ընկերություն, որը բրդի պաշարները օգտագործելու և 

գորգագործությունը զարգացնելու նպատակով հիմնում է 

գորգագործական մանուֆակտուրաներ [4]: 

Գեղարքունիքի մշակութային առանձնահատկությունները պայմա-

նավորված են նաև 16-18-րդ դարերում տեղի ունեցող քաղաքական 

անցուդարձերով: 

Սևանի ավազանի, այդ թվում՝ Գեղարքունիքի, հայերով 

վերաբնակեցումը սկսվեց 1830-ական թվականներին: Տարածաշրջանում 

բնակություն հաստատեցին Բայազետից, Դիադինից, Ալաշկերտից 

տեղափոխված հազարավոր հայ ընտանիքներ, որոնք շարունակեցին 

զարգացնել իրենց բնորոշ գորգագործական և կարպետագործական 

ավանդույթները [2]: Պետք է նկատել, որ Հին Բայազետից 

տեղափոխվածները բնակություն հաստատեցին ներկայիս Գավառի 

շրջանում, իսկ ալաշկերտցիները բնակություն հաստատեցին 

Մարտունու շրջանում [7]: Իրականում բարդ ու դժվարին է բացահայտել 

Սևանի ավազանի՝ հայոց գորգագործական կենտրոններին բնորոշ 

միջնադարյան ավանդույթները և որոշել գորգերի ու կարպետների 

տիպաբանական առանձնահատկությունները: 

Սևանի ավազանի գորգագործական կենտրոններում ընդունված 

ավանդույթները բաժանվում են երկու հիմնական խմբի՝ 

 ա/ Տեղական վաղ ավանդույթներ,  
բ/ Արևմտյան Հայաստանից բերված  
    ավանդույթներ: 
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Տեղական վաղ ավանդույթներ ասելով՝ պետք է հասկանալ 

գորգագործական մշակույթին առնչվող, գորգերի գեղազարդմանը 

վերաբերող այն սկզբունքները, որոնք կային տարածաշրջանում 

նախքան բնիկների հեռանալը: Հատկանշական է, որ մելիքական 

տներում գոյություն են ունեցել սեփական կարիքների հոգման համար 

անհրաժեշտ արհեստանոցներ, ու բացի այդ էլ, մելիքների հարսներն ու 

աղջիկները զբաղվել են գորգագործությամբ [1]: Գորգագործական 

մշակույթի ուսումնասիրումը ցույց է տվել, որ մերձակա գորգա-

գործական կենտրոններում գործել են նույն տիպի գորգեր և 

կարպետներ: Վերաբնակիչները գորգերը գործում էին իրենց բնակության 

նախկին վայրերում արմատացած տեխնոլոգիաներով: Հետազոտու-

թյունների ընթացքում առանձնացվել են վերբնակիչների կողմից բերված 

գորգերի մի շարք տիպեր: Դրանց թվում են «Կոգովիտ», «Բագրևանդ», 

«Աղբակ» անվանակոչված տիպի գորգերը: «Կոգովիտ»-ը տեղական 

առևտրականների շրջանում հայտնի էր «Բայազետ» անունով, որն էլ 

մատնանշում է բայազետյան ակունքները:Այդ տիպի գեղազարդման 

համակարգի բնորոշիչը կեռիկազարդ, երկայնաձիգ բազմանիստ 

շրջանակ է, որը գեղազարդվում է տարատեսակ պատկերներով [7]: 

«Բագրևանդ» տիպի գեղազարդման համակարգի հիմնական տարրը 

ատամնազարդ համակենտրոն շեղանկյուն զարդերից կազմված 

հորիվածքն է: Ընդհանրապես, «Աղբակ» տիպը համահայաստանյան 

տարածում ունեցող տիպ է, սակայն Գեղարքունիքում գործված այդ 

գորգը իր գեղազարդման համակարգով  նկատելիորեն տարբերվում է: 

Գորգադաշտը բաժանված է հավասարաչափ շրջանակների, որոնցում էլ 

ամփոփված են վարդակները: Ընդհանուր առմամբ այն մոտիկ է Իրանի 

գորգագործական կենտրոններին բնորոշ պարտեզային գորգերին [7]:  

Գավառի երկրագիտական թանգարանի գորգերի հավաքածուի 

ստեղծման համառոտ պատմությունըֈ Շուրջ վեց տասնյակ տարվա 

պատմություն ունի Գավառ քաղաքի երկրագիտական թանգարանը,  

որում ներկայացված է Սևանի ավազանի երեքհազարամյա 

պատմությունը: Թանգարանում պահպանվում են՝ գորգ՝ 65 միավոր, 

կարպետ՝104, ջեջիմ՝ 37, խուրջին՝17, և այլ բնույթի նմուշներ:Գորգերի 

հոսքը թանգարան 1980-ականների երկրորդ կեսին էր: Բնակչությունը 

առևտրի միջոցով ձեռք էր բերել լավագույն դասական նմուշներ` 

ձեռագործ գորգեր [5]: 

Հայոց մեծ գաղթից հետո (1828-1830թթ.) այստեղ հաստատված 

բայազետցիները արմատավորեցին նոր ավանդույթներ: Նոր 
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Բայազետում հաստատված` Սասունից գաղթած ընտանիքը կարողցել 

էր փրկել մի շատ հետաքրքիր գորգի նմուշ՝ «Եդեմական այգի» 

կոմպոզիցիայով ձեռագործ գորգ: Սա պարտեզագորգի օրինակ է: 

Գորգեր գործում էին Նոր Բայազետի գավառի համարյա բոլոր 

գյուղերում (42 գյուղ): Գորգագործությամբ զբաղվող տնտեսությունների 

թիվը հասնում էր 537-ի [5]: Մինչ խորհրդայնացումը տեղացի 

վարպետները գործել են տներում` իրենց ձեռքով պատրաստած տորք-

ոստայնի վրա: «Գորգատելը» Նոր Բայազետում սկսեց գործել 1933 

թվականից: Գործում էր նաև արհեստանոց: Հիմնադրման 

աշխատանքներն իրականացնում էր «Գորգմիության» գլխավոր 

մասնագետ հրահանգիչ Դանիել Սեֆիլյանը: 1942 թվականից Նոր 

Բայազետի շրջանում ճանաչված գորգագործուհի էր Վարսենիկ 

Մարդոյանը: Տարածաշրջանում, ըստ Վ. Թեմուրճյանի, հաշվվում էր 229-

280 գորգագործ: Կամոյի շրջանում 1980-90թթ. արտադրվեցին 65 հազար 

քմ ընդհանուր մակերեսով 116 տեսակի բարձրորակ գորգեր` «Երևան», 

«Արթիկ», «Ղարաբաղ», «Զանգեզուր», «Այգեստան», «Վան», «Բայազետ», 

«Լոռի» անուններով: Գավառում մատաղ սերնդի համար ևս 

հնարավորություն ստեղծվեց բացահայտելու հայկական գորգը՝ որպես 

կիրառական արվեստի լավագույն նմուշ, 1944թ. մարտ ամսից ման-

կատան սաների համար Ֆ. Գզրարյանը հիմնեց գորգի փոքր 

արտադրամաս: 30-40 սաներ այսօր էլ գործում են նախշագորգեր: 1944 

թվականից Գավառում Ֆրեդ Գզրարյանի շնորհիվ հիմնվել է «Հայգորգ» 

արտադրական միավորման մասնաճյուղը [5]: 

Հավաքածուի կազմը, գորգերի խմբերն ու հիմնական  տիպերըֈ 

Գավառի երկրագիտական թանգարանում պահվում են վեց տասնյակի 

չափ գորգեր, որոնք արժեքավոր նմուշեր են և ունեն ձեռքբերման 

առումով հետաքրքիր դրվագներ: Այդ գորգերի զարդանախշերի ակունքը 

հասնում է դեպի Գեղամա լեռներում հայտնաբերված ժայռագրերի 

պատկերներ՝  եղնիկ, շուն, թռչուն, օձ, որսորդ, կեռածայր խաչ և այլն: 

Բրոնզե իրերի զարդանախշերը անցել են գորգերին, և դրանց 

համարժեքները ձեռք են բերել հետևյալ անունները՝ խոյ-պոզեր, Կենաց 

ծառ, սանրանախշ, ալիք-զիգզագ(ջուր), օձուկներ, նետասլաքներ, 

սիրամարգ, մրջնաբույն, գավազան և այլն: Թանգարանի հավաքածուի 

մեջ առկա են «Ջրաբերդ», «Խնձորեսկ», «Այրիվան», «Բայազետ» 

անուններով գորգեր: Միևնույն ժամանակ այս գորգերի կողքին կան 

այնպիսի գորգեր, որոնք որոշակի անուն չունեն, բայց գրությամբ կամ 

որևէ պատկերով ընդգծվող արժեքներ են : 
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Գեղարքունյաց խմբի գորգերին բնորոշ են երկրաչափական, գծային 

զուսպ նախշերը՝ եռանկյուն, շեղանկյուն, բազմանկյուն՝ մեր սարերի 

նման կանաչից զուրկ ու անհարթ: Թանգարանում մի քանի տասնյակ են 

կազմում ծաղկահյուս, բուսանախշով հարուստ  գործվածքները, որոնք 

աճի ու պտղավորման պատկերավորողներն են՝ սկիզբ առած Կենաց 

ծառի գտաղափարից: Բազմանկյունները եզերված են 

արծվագլխիկներով, խոյ-պոզերով՝ հստակ, պարզ ու անպաճույճ, ինչպես 

հայի միաձայն մեղեդին: Դիտարկենք Գավառի երկրագիտական 

թանգարանի հավաքածուի մեջ տեղ գտած գորգերից մի քանիսի 

պատմությունը: Դրանցից մեկի՝ «Այրիվան» գորգի մասին ասված է, որ 

1918 թվականին անհայտ մարդիկ մտնում են Այրիվան գյուղում մի տնակ 

և տեսնում են սոված, տկլոր թուրքի լամուկների, որոնք մատները 

թաթախում էին ջրի և ալյուրի մեջ, ուտում, իսկ անկյունում՝ տորքի վրա, 

անավարտ գորգն էր: Մարդիկ տորքի վրայից կտրում հանում են գորգը, 

երեխաներին փաթաթում նրանով  և բերում հանձնում մանկատուն: 

Գորգը ունի երկու շրջագոտի, որոնց զարդանախշերը կրկնում են 

կենտրոնի զարդամոտիվների որոշ տարրեր: Կենտրոնում ձգվում են 

երկու խոշոր վիշապ ձկներ, որոնք խորհրդանշում են ջուրը և բնորոշ են 

մեր տարածաշրջանին: Թունավոր կենդանիների պաշտամունքը 

մարկանց պատկերացմամբ ազատում էր այդ կենդանիրների վնասակար 

ազդեցությունից; Վիշապը մարդկանց մոտ եղել է տոտեմ՝ հավա-

տալիքների և սնոտիապաշտության: Վիշապ ձկների գլխամասում կան 

խոյ-պոզեր, որոնք բարեկեցության և տոհմի բազմացման խորհրդանիշ 

են: Ներքևի անկյուններում մոր և ձագի խորհրդանիշը արտահայտող 

զադանախշն է: Կա նաև երկվորյակների պայքարը և միացման 

գաղափարը: Վիշապ ձկները շրջապատված են խնձոր-նռներով և 

աստղաձև պատկերներով: «Բայազետ» գորգը թանգարանին է նվիրել 

Հայաստանի պատմության թանգարանը: Այն  ունի երկու շրջագոտի. 

ներքևից վերև ձգվում են երկու խոշոր վիշապ ձկներ, որոնք հարում են 

բրոնզեդարյան քարե կոթողներին և շատ բնորոշ են մեր 

տարածաշրջանին. այդ են վկայում Գեղամա լեռներում գտնվող թվով 23՝ 

մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի քարե վիշապ ձկների կոթողները: Դրանք 

առնչվում են ջրի աղերսի հետ և խորհրդանշում են ջուրը: Շրջագոտու 

զարդանախշերը ինքնատիպ են: Վիշապ ձկների վրա կան ոճավորված 

խաչեր՝ երկրաչափական գծային մոտիվներով, վիշապ ձկները 

շրջապատած են նշաձև կոկոններով, որոնք խորհրդանշում են պտղա-

բերությունը: Ծայրամասերում կան խոյ-պոզեր, որոնք խորհրդանշում են 
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բարեկեցությունն ու բազմացումը, վերևի և ներքևի մասերում 

ներկայացված են երկվորյակների պայքարը, որոնք խորհրդանշում են 

պայքարի և միացման գաղափարը՝ վիշապամարտի առասպելական 

թեման: Նրանց կենտրոնում տղամարդ և կին հանրահայտ «ին-յան»ի 

գաղափարն է, ընդ որում՝ սև և կարմիր գույներով պատկերվում է չարը, 

իսկ կապույտ և սպիտակ գույներով՝ բարին: Այն թվագրվում է 20-րդ 

դարի սկզբովֈ 

Ընդհանուր առմամբ, Գավառի երկրագիտական թանգարանի 

հավաքածուն պատկերացում է տալիս ինչպես հայոց գորգագործական 

մշակույթի, այնպես էլ Գեղարքունիքի ու Սևանի ավազանի գորգերի 

տիպերի ու գորգագործական ավանդույթների մասինֈ 

Եզրակացություն: Հայ ժողովրդի պատմության փառավոր էջերը՝ 

զարդանախշ գաղափարագրերի վերածված, սերունդներին ավանդում են 

իրենց հերոսական անցյալը և նախնյաց փառքը: Գորգը հայ ժողովրդի 

պատմական հիշողության մարմնացումն է, անցյալի շունչը և 

լինելիության գրավականը: Հազարամյակների խորքից եկող հայոց 

պատմությունը գորգին տվեց սրբազնացած խորհրդանիշներ, որոնց 

շնորհիվ գորգերը զարմացնում են մեզ իրենց հնավանդությամբ: Հայ 

գորգը հենց ինքը հայն է՝ հոգին ու երևակայությունը միմյանց ձուլված: 

Գորգը պետք է պահվի իբրև սրբության սրբոց, իբրև մասունք: Հայկական 

հարուստ մշակույթի ամենագեղեցիկ տարրերը նրանում են մարմնացում 

գտել: Զարմանալի է, թե ինչպես է մարդկային երևակայությունը ծնունդ 

տվել այդպիսի նախշերի: Հայկական գորգերը իրենց մեջ կրում են 

ծիսական, պատկերային, գաղափարական զարդանախշեր: Ինչպես 

ձեռագրերը, խաչքարերը, այնպես էլ գորգերը իրենց մեջ անպայմանորեն 

որոշակի հաղորդագրություն են ամփոփում, հաղորդագրություն, որն 

ուղղված է սերունդներին: Հայկայան գորգը դարեր շարունակ եղել է 

ազգային կերպն ու նկարագիրը ներկայացնող մշակութային մի երևույթ, 

պատմամշակութային բացառիկ արժեք: 

 

КОЛЛЕКЦИЯ  КОВРОВ  КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ГОРОДА ГАВАРА 

Погосян Л. А. 

 
 

В данной статье обсуждается коллекция ковров краеведческого музея 

города Гавара. Представлена  краткая история его создания, состав 

коллекции, ковровые группы и их основные виды. Система  украшения 
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ковров и отдельные  композиции символизируют древние представления, 

верования, поклонения, религию наших предков. 

Ключевые слова: культура ковроткачества, Новый Баязет, 

Гегаркуник, мир, орнамент, типологическая особенность. 
 

THE CARPET COLLECTION OF GAVAR GEOLOGICAL MUSEUM 

Poghosyan L. A. 

 

This article discusses the carpet collection of Gavar Geological Museum.It 

gives a brief history of its creation, the composition of the collection, the carpet 

groups and the basic types. The carpet decoration system and separate 

compositions symbolize the ancient ideas, beliefs, worship and religion of our 

ancestors. 

Keywords: carpet weaving culture, New Bayazet, Gegharkunik, world, 

ornament, typological feature. 
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ՀՏԴ  37.012                                                                                           ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆ  

Սարգսյան Տ. Վ. 

Հոդվածում ներկայացված են  հանրային իրազեկման տարրերի, 

նրանց իրականացման ձևի և առկա խնդիրներին վերաբերող հարցեր, 

մասնավորապես՝ էկոլոգիական կրթության իրականացմանը հանրային 

իրազեկման միջոցով թերությունների ու առկա խնդիրների վերհանումը: 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել հանրային իրազեկումը՝ 

որպես էկոլոգիական կրթության պայման: Ուսումնասիրության 

արդյունքում պարզվեց, որ 2018-2020թթ.-ին հանրային իրազեկման 

ոլորտում ոչ մի դրական տեղաշարժ չի նկատվել, էկոլոգիական 

խնդիրները շատ են, իրազեկումը՝ թերի, իսկ կրթությունն էլ ոչ լիարժեք: 

Բանալի բառեր. էկոլոգիա, շրջակա միջավայր, 

դաստիարակություն, իրազեկվածություն, մշակույթ, ղեկավարում: 

 

Պահպանել բնությունը նշանակում է պահպանել հայրենիքը: 
Միխայիլ Պրիշվին 

 
Էկոլոգիական կրթությունը շրջակա միջավայրի վրա մարդածին 

գործոնների ներգործության բացասական հետևանքների հաղթա-

հարման պայմաններից մեկն է: Էկոլոգիական ոչ բարվոք վիճակը 

բնութագրվում է ամբողջ աշխարհում: Այդ թվում նաև ՀՀ-ում 

էկոլոգիական վիճակը գտնվում է ցածր մակարդակի վրա: Այս խնդրից 

խուսափելու համար պետք է շեշտը դնել ինչպես ֆորմալ, այնպես էլ ոչ 

ֆորմալ կրթության վրա: Վերջինիս մեջ մտնում է նաև հանրային 

իրազեկումը՝ համացանց, հեռուստացույց, ԶԼՄ, կրթական հաստա-

տություններ և այլն, այսինքն՝ այն ամենը, ինչը հետաքրքրում է «21- րդ 

դարի մարդկանց»: Սրանցով էլ պայմանավորված է թեմայի 

արդիականությունը: Թեմայի նպատակն է պարզել հանրային 

իրազեկումը՝ որպես էկոլոգիական կրթության պայման: Էկոլոգիական 

կրթության կառավարման հիմունքներին, առանձնահատկություններին, 

հանրային իրազեկվածությանը և էկոլոգիական մշակույթի ձևավորմանը 

անրադարձել են Լ. Թ. Ասատրյանը, Յու. Ամիրջանյանը, Լ. Վ. 

Տորմաչևան, Ո. Զ. Մարուխյանը, Ա. Ա. Հովսեփյանը և այլք: 
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Կրթությունը շարունակական գործընթաց է: Այն իրականացվում է 

ողջ կյանքի ընթացքում և ենթադրում է, որ մարդուն անհրաժեշտ է 

շարունակաբար սովորել, գիտելիքները, հմտությունները և կարողութ-

յունները թարմացնել ողջ կյանքի ընթացքում, ընդ որում՝ ոչ միայն 

բնական հաղորդակցման, կենսափորձի, այլև շարունակաբար 

գիտակցված բազմազան կրթական հնարավորություններ 

իրականացնելու միջոցով: Ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառելով՝ 

մարդիկ սովորում են նաև դպրոցական, նախնական ու միջին 

մասնագիտական և բարձրագույն կրթությունից դուրս՝ աշխատա-

վայրում, համացանցում, թանգարաններում, հանրային կենտրոններում, 

մարզական ակումբներում և այլն (ոչ ֆորմալ կրթություն): Ըստ այդմ՝ 

կրթական գործընթացը պետք է ընկալվի ոչ միայն որպես մարդու՝ 

կրթական մի մակարդակից կամ տեսակից մյուսին անցնելու և 

համապատասխան հմտություններ ձեռք բերելու գործընթաց, այլև 

որպես տարաբնույթ փոխկապակցված կրթական հնարավորութ-

յունների բարդ համակարգ, որն արտահայտվում է որպես բարոյական, 

ֆիզիկական, էկոլոգիական, իրավական կրթությունների մեկ 

ամբողջական և ընդհանրական մոդել [2]: 

Էկոլոգիա հասկացության հիմքում ընկած է բնությունը, նրա 

հավասարակշռության պահպանությունը, որը շատ վաղուց է սկսված, 

իսկ նոր ժամանակներում այն դարձել է կենտրոնական հարց, 

համամարդկային հիմնախնդիր: Շրջակա միջավայրի պահպանությանը 

իրենց գործուն մասնակցությունը պիտի ունենան ընտանիքը, դպրոցը, 

ողջ հասարակությունը: Այս գործում մեծ է հատկապես կրթական 

հաստատությունների դերը, քանի որ այստեղ է իրագործվում 

կազմակերպված, պլանավորված դաստիարակությունը [1, 383-384]: 

Անձի կողմից ձեռք բերված էկոլոգիական գիտելիքները կարող են 

դրսևորվել շրջակա միջավայրի իրազեկման, շրջակա միջավայրի 

վերաբերյալ իրազեկվածության և անհատի շրջակա միջավայրի հետ 

հարաբերությունների միջոցով: Բնապահպանական իրազեկումը 

բնապահպանական ոլորտում մարդու զարգացման հիմնարար 

ցուցանիշն է, որը բնապահպանության խնդրի վերաբերյալ նրա 

գիտելիքների ամբողջականությունն է, բնության պահպանության 

առանձնահատկությունների մասին գործունեությունը, այս ոլորտում 

նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները, դրանց 

իրականացման հնարավորությունները և այլն. դրա զարգացումը 

անհատի էկոլոգիական և անվտանգության մշակույթի ամբողջությունն 
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է:  Դա արդյունք է պետության և նրա հաստատությունների (ներառյալ 

կրթական) գործունեության բնակչության բնապահպանական 

կրթության ոլորտում, ներառյալ շրջակա միջավայրի անվտանգության 

վերաբերյալ գիտելիքների տարածումը, տեղեկատվությունը, շրջակա 

միջավայրի պայմանները և բնական ռեսուրսների օգտագործումը:  

Չնայած այն հանգամանքին, որ բնակչության հետաքրքրությունը 

վերջին տարիներին բնապահպանական խնդիրների նկատմամբ կտրուկ 

աճել է, և մարդկանց թվաքանակն ավելին է, քան բնապահպանական 

ոլորտի մասին գաղափար ունենալուց առաջ, բնապահպանական 

կրթության մակարդակը՝ որպես ամբողջություն, շարունակում է մնալ 

ծայրահեղ ցածր, ինչը հանդես է գալիս որպես խոչընդոտ էկոլոգիական 

մշակույթի ձևավորման համար: Այնուամենայնիվ, ավելի բաց է դարձել 

բնապահպանական աղետների մասին լրատվամիջոցների լուսաբա-

նումը: Բնապահպանական կրթությունը կարիք ունի ավելի մեծ 

ուշադրություն դարձնելու տարբեր ուսումնական հաստատություն-

ներին: Բնապահպանական կրթությունը պետք է հիմնվի 

էկոկենտրոնության (էկոցենտրիզմ) գաղափարների հաստատման վրա՝  

ներգրավելով ոչ միայն բնագիտական բլոկի դասընթացների ներուժը, 

այլև մյուս բլոկների՝ ներառյալ մարդու կյանքի անվտանգության ոլորտի 

առարկաները: Բնապահպանական իրազեկումը սերտորեն կապված է 

շրջակա միջավայրի վերաբերյալ իրազեկման հետ:  

Բնապահպանական իրազեկումը չի կարող ձևավորվել միայն 

այսօր կամ վաղը: Այն կարող է իրականացվել միայն զարգացման 

պատշաճ մակարդակի արդյունքում՝ 

1. եթե անհրաժեշտ տեղեկատվությունը անընդհատ մատուցվում է 

մարդուն,  

2. եթե դա արվում է ժամանակի պահանջներին և նրա անձնական 

կարիքներին համապատասխան,  

3. եթե այդ տեղեկատվության ստացումը և դրա վերաբերյալ 

մեկնաբանությունն իրականացնում  են վստահությամբ իրավասու 

անձինք [5]: 

Սոցիալական խնդիրների տակ կքած հասարակությունը մոռացել  

է բնության մասին: Մարդիկ թեպետ տեղյակ են, թե ինչ միջավայրում են 

ապրում, սակայն հետաքրքրված  չեն կանխել իրենց իսկ քթի տակ 

կատարվող անօրինականությունը:  Երբեմն գյուղի միջով անցնող գետը 

դառնում է  կոյուղի կամ էլ ամբողջ գյուղն աղբը լցնում է գետը: Ո՞րն է 

պատճառը, ինչո՞ւ են մարդիկ կտրում այն ճյուղը, որի վրա նստած են: 



230 

 

Թվում է, թե տեղեկության մեր դարում բոլորին  է հասկանալի, որ չի 

կարելի աղտոտել ջուրը, որը կյանքի գոյության առաջնահերթ պայմանն 

է [4]: Նրանք հաճախ բավարար ժամանակ չունեն ավելի մանրամասն 

հասկանալու շրջակա միջավայրի դժվարությունների պատճառները և 

ցանկանում են նաև, որ հնարավոր գործողություններ ձեռնարկվեն 

շրջակա միջավայրը պաշտպանելու համար: Խնդիրների էությանը 

ծանոթանալը բերում է աղավաղումների, նույնիսկ համապատասխան և 

անհամապատասխան տեղեկատվություն բնապահպանական 

խնդիրների վերաբերյալ:   

Այնուամենայնիվ, ունենալով ուժեղ ճանաչողական հիմք 

բնապահպանական կրթության և շրջակա միջավայրի իրազեկման 

տեսքով՝ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ իրազեկումը, 

այնուամենայնիվ, չի կարող դիտարկվել որպես այս բնագավառում 

բնապահպանական հիմնահարցերի կամ նույնիսկ գաղափարների 

վերաբերյալ համապատասխան գիտական հասկացությունների պարզ 

գումար: Դա պայմանավորված է նրանով, որ, իմանալով 

իրականությունը, մարդիկ անտարբեր չեն մնում ձեռք բերված 

գիտելիքներին:  

Կա նոր, այս անգամ արդեն ինտելեկտուալ-հուզական կրթություն՝ 

անհատի վերաբերմունքը շրջակա միջավայրի օբյեկտներին և հարակից 

գործնական գործողություններին: Արդյունքում, շրջակա միջավայրի 

գիտակցությունը կարող է դիտվել որպես «մարդ-բնություն» համակարգի 

գործունեության հետ կապված ներքին հայացքների, ընկալումների, 

անհատական հարաբերությունների համակարգ [5]:   

Ուսումնասիրելով 2018թ.-ի «Էկոլոգիական կրթության և 

դաստիարակության զարգացման ռազմավարությունը»՝ առանձնաց-

րինք հանրային իրազեկման համատեքստում էկոլոգիական կրթության 

առկա վիճակի վերլուծության  մի քանի հարցեր. 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող զանգվածային 

լրատվության միջոցներում (այսուհետ` ԶԼՄ) բնապահպանական 

խնդիրների լուսաբանման մակարդակը բավարար չէ՝ չնայած 

վերջին տարիներին բնապահպանական ուղղվածության 

հասարակական կազմակերպությունների ակտիվացման շոշափելի 

աճին, ինչը բավարար չափով լուսաբանվում է: Հրապարակումները 

հիմնականում մակերեսային են, ինչն առավելապես 

պայմանավորված է բնապահպանական խնդիրների` անհատի 

կենսագործունեության վրա անմիջական ազդեցություն ունենալու 
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վերաբերյալ անբավարար գիտակցման հետևանքով 

բնապահպանական տեղեկատվության համեմատաբար ցածր 

պահանջարկով և ոլորտը լուսաբանող լրագրողների 

բնապահպանական գիտելիքների պակասով: 

2. Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Հայաստանի 

Հանրապետության բնակիչները բնապահպանական խնդիրներով 

հետաքրքրվում են միայն այն ժամանակ, երբ այն վերածվում է 

սոցիալական խնդրի կամ առնչվում է անմիջապես իրենց առօրյա 

կենսագործունեությանը: 

3. Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ բնակչության ցածր 

իրազեկվածության պատճառներից է համապատասխան 

տեղեկատվությունը տնօրինող պետական, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

ոլորտում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից պրոակտիվ 

տեղեկատվություն տարածելու գործընթացը կարգավորող 

օրենսդրության անկատարությունը և սահմանված դրույթների 

կատարման ընթացքի վերահսկման մեխանիզմների 

բացակայությունը: 

4. Լրատվամիջոցները բնապահպանական թեմաներով նյութեր են 

հրապարակում գերազանցապես լրատվական առիթի դեպքում 

(արտակարգ իրավիճակներ, հանքարդյունաբերական ծրագրերի 

դեմ հասարակական կազմակերպությունների բարձրացրած բողոք, 

պաշտոնական տեղեկատվություն): Ընդ որում` արտակարգ 

իրավիճակների (օրինակ` անտառային հրդեհ, պայթյուն 

քիմիական գործարանում) առկայության դեպքում շեշտը դրվում է 

օպերատիվ լրատվության վրա, իսկ կատարվածի 

բնապահպանական հետևանքների մասին լուսաբանումն 

անհամեմատ ավելի քիչ է, հիմնականում՝ ոչ խորքային՝ հիմնված 

բնապահպան-ակտիվիստների հայտարարությունների և 

պաշտոնական մեկնաբանությունների վրա, առանց 

հետաքննական մեխանիզմների, կրում է մեկանգամյա բնույթ և 

հետևողական չէ: 

Հայաստանում գործող հիմնական ԶԼՄ-ների մոնիթորինգը ցույց է 

տալիս, որ. 

ա.   Հեռուստաալիքներից ոչ մեկը չունի բնապահպանական թեմաներով 

մասնագիտացված հաղորդում, առանձին անդրադարձեր են 

կատարվում լրատվական թողարկումների ժամանակ կամ այլ 
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ծրագրերի շրջանակում՝ բոլոր դեպքերում միայն տեղեկատվական 

առիթի դեպքում, հազվադեպ են վերլուծական, հետաքննական 

հրապարակումները, ուսուցողական մոտեցումները: 

բ. Ինտերնետային կայքերը բնապահպանական տեղեկատվության 

մատուցման հարցում առաջատար են, սակայն մեծ մասը 

սահմանափակվում է բնապահպանական խնդիրների օպերատիվ 

լուսաբանմամբ, հետաքննական և վերլուծական հրապարա-

կումները սակավաթիվ են: Գործում է բնապահպանական 

ուղղվածության երկու կայք` ecolur.org և econews.am: 

գ.  Հանրային ռադիոյում եթեր է հեռարձակվում միակ մասնագիտացված 

բնապահպանական հաղորդաշարը՝ «Էկոսֆերան», որը շաբաթական 

երեք կարճ (13 րոպե տևողությամբ) թողարկումների միջոցով չի 

կարող էական արդյունք ապահովել բնապահպանական խնդիրների 

վերաբերյալ հանրային իրազեկման գործընթացում: 

դ.  Սոցիալական ցանցերը մեծ դեր ունեն հասարակական կարծիքի 

ձևավորման մեջ, սակայն այս հարթակում առավել ակտիվ են 

հասարակական կազմակերպությունները, սոցիալական հարթակի 

ներուժը բավարար չափով չեն օգտագործում պետական 

մարմինները և տնտեսվարողները, ինչը սոցիալական ցանցերը 

դարձնում է հանրային կարծիքի ձևավորման առավելապես 

միակողմանի տեղեկատվության աղբյուր: 

ե.   Հասարակական կազմակերպությունների ներդրումը (սեմինարներ, 

բողոքի ակցիաներ, հրապարակումներ) ամենամեծն է վերջին 

տարիներին գրանցված հանրության իրազեկման մակարդակի 

բարձրացման գործում: Այնուամենայնիվ, հասարակական 

կազմակերպությունները ոչ բոլոր դեպքերում են հասարակական 

հնչեղություն տալիս բնապահպանական առկա խնդիրներին: 

զ. Լրագրության բաժիններ ունեցող հիմնական բուհերում կամ 

բացակայում են բնապահպանական լրագրությանն առնչվող 

դասընթացները, կամ առաջարկվում են որպես կամընտրական 

դասընթաց, սակայն դասընթացները բավականաչափ արդյունավետ 

չեն՝ դասագրքերի և որակավորված դասախոսների բացակայության 

պատճառով [3]: 

Վերը նշված խնդիրների արդիականությունը պարզելու և 2018-

2020թթ. ընթացքում փոփոխությունները և տեղաշարժը պարզելու 

համար կատարեցինք հետազոտություն: Հետազոտության ժամանակ 

կիրառել ենք սոցիալական հարցման մեթոդ, որի նպատակն էր պարզել 
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հանրային իրազեկումը՝ որպես էկոլոգիական կրթության պայման: 

Հետազոտությանը մասնակցել է թվով 30 անձ: Վերջինիս միջոցով պարզ 

դարձավ, որ հարցվողների 14,3%-ն են հեռուստացույցով նայում 

Էկոլոգիային վերաբերող հաղորդումներ, ռադիոյով հեռարձակվող՝ 

էկոլոգիային վերաբերող միակ հաղորդաշարի մասին չեն լսել 85,7%-ը, 

ամսագրերում ու շաբաթաթերթերում էկոլոգիային վերաբերող նյութեր 

հազվադեպ հանդիպել է 64,3%-ի մոտ, համացանցում էկոլոգիական 

բնույթի կայքերին չեն հետևում 64,3%-ը, էկոլոգիային վերաբերող բողոքի 

ակցիաների, սոցքննարկումների, սեմինարների մասնակցել է միայն 

35,7%-ը:  

Այսպիսով՝ պարզ դարձավ, որ ռազմավարություն, այնումենայնիվ, 

անհրաժեշտ է, և առավել անհրաժեշտ է թղթի վրա գրվածը կյանքի կոչել, 

քանի որ երկու տարվա ընթացքում ոչ մի դրական փոփոխություն չի 

նկատվել: Ուստի պետք է մշակել համաշխարհային ասպարեզում  

հստակ նպատակ և հստակ տեխնոլոգիա, որպեսզի էկոլոգիական 

կրթության գլոբալ խնդիրը վերջապես ստանա իր լուծումը: Եվ չնայած 

վերջին տարիներին նկատվում է բնապահպանական խնդիրների 

վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, սակայն 

բավարար չէ, ինչը պայմանավորված է բնապահպանական կրթության 

անբավարար մակարդակով, որի հետևանքով, սոցիալ-տնտեսական 

թեմաների համեմատ, ցածր է բնապահպանական տեղեկատվության 

հանդեպ պահանջարկը, անբավարար են բնապահպանական 

խնդիրների նկատմամբ ԶԼՄ-ների հետաքրքրությունը, առկա է 

անվստահություն պետական մարմինների և տնտեսվարողների 

հանդեպ, անբավարար են ձեռնարկատերերի առավել թափանցիկ 

գործունեությունն ապահովող իրավական մեխանիզմները:  
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Саргсян Т. В. 
 

В статье представлены вопросы, связанные с элементами 

информирования общественности, их реализацией, в частности, 

экологического образования, выявлением недостатков и существующих 

проблем посредством информирования общественности. Целью 

исследования является изучение общественного сознания как условие 

экологического образования. В результате исследования выяснилось, что 

в 2018-2020 гг. не было отмечено никаких положительных изменений в 
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области информирования общественности, существует много 

экологических проблем, осведомленность представлена с изъяном, а 

образование - неполное. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, воспитание, 

осведомленность, культура, управление. 
 

PUBLIC AWARENESS AS A CONDITION FOR ECOLOGICAL EDUCATION 

Sargsyan T. V. 
 

In the following article such issues as elements of public awareness, ways 

of their realization and current problems are presented, particularly those 

related to the realization of the ecological education, the discussion of 

drawbacks and present problems via public awareness. The goal of the research 

is to investigate public awareness as a condition for the ecological education. 

The result of the investigation shows that there was not any positive change in 

the public awareness in 2018-2020. There are many ecological problems, 

awareness is undone and education is incomplete. 

Keywords: ecology, environment, upbringing, awareness, culture, 

management. 
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ՀՏԴ  378                                                                                                ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԲՈՒՀԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

Մոսինյան Շ. Մ. 

 

Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ 

ուսանողությունը հանդիսանում է կրթական համակարգի առանցքային 

և բաղկացուցիչ մասը, և կառավարման համակարգում նրանց 

մասնակցությունն առավել կարևոր արդի առաջնային խնդիր է: 

Ուսանողների մասնակցությունն ապահովող մեխանիզմներն առկա են, 

սակայն կան թերություններ, երբեմն էլ լինում են ձևական կողմեր: 

Ուսանողներն արդյո՞ք կարողանում են օգտագործել իրենց տրված 

հնարավորությունները կառավարման խորհրդում: Ընտրությունների 

ժամանակ ինչպիսի՞ գործունեություն են ծավալում, և լսելի՞ է արդյոք  

իրենց ձայնը որոշումներ կայացնելու ժամանակ: 

Ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները կայացման 

փուլում են, և ուսանողների ինստիտուցիոնալացված մասնակցությունը 

կախված է հենց ուսանողական խորհուրդներից: Ուսանողության 

շահերի ներկայացվածությունը կարևորագույն խնդիր է բուհերի 

կառավարման գործընթացներում ուսանողների մասնակցության 

համար: 

Մեր աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել ուսանողների 

ներգրավվածությունը բուհի կառավարման գործընթացում և դրան 

վերաբերող մի քանի հարցեր: 

Օգտվել ենք ՀՀ կրթական համակարգում Եվրոպական միության 

կրթական համակարգի ընդլայնման ծրագրից, ՎՊՀ-ի 2 կանոնակարգից 

(ՀՀ-ում բոլոր համալսարանների ուսանողների 25%-ի մասնակցությունը 

կանոնակարգով պահպանվում է կառավարման համակարգում) և ռուս 

հեղինակ Դ. Վ. Զայցևայի «Սոցիալական կրթություն» ձեռնարկից: 

Բանալի բառեր. կրթություն, կառավարում, կառավարման  

համակարգ, կրթական համակարգ, ուսանող, բուհ, ներգրավվածություն, 

օրենք, խորհուրդ, ուսանողակենտրոն ուսուցում: 

 

Կրթության ոլորտը Հայաստանում կարևորվում է որպես երկրի 

կայուն զարգացման, ինչպես նաև մարդկային կապիտալի 

կուտակման, որակական աճի ապահովման, երկարաժամկետ 
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զարգացման, գիտելիքի հասարակության ու գիտելիքի տնտեսության 

կառուցման անկյունաքար: Վերջինը առանցքային նշանակություն 

ունի նաև տնտեսության որակական թռիչքի ապահովման նպատակով 

անհրաժեշտ հենքի ձևավորման համար ինչպես հասարակության 

բարեկեցության, այնպես էլ սոցիալական անվտանգության 

բաղադրիչի բարձրացմամբ: 

Յուրաքանչյուր  կազմակերպություն ունի իր կառավարման  

համակարգը և առանձնահատկությունները: Կառավարումը կարևոր 

նշանակություն ունի  կազմակերպության արդյունավետ աշխատանքի և  

ժամանակակից մարտահրավներներին դիմակայելու համար: 

Ժամանակակից պայմաններում կազմակերպության կառավարման 

համակարգի պահանջները մեծանում են՝ կառավարման 

արդյունավետության բարձրացում, աշխատանքային արտադրողակա-

նության բարձրացում և այլն: Բուհը,  լինելով ոչ առևտրային 

կազմակերպություն, նույնպես  ունի իր կառավարման համակարգը և  

առանձնահատկությունները: Բուհական կրթությունը, մասնավորապես 

մասնագիտական կրթությունը եզակի ոլորտներից է, որը, չնայած 

ակադեմիական կայունությանն ու պահպանողա-կանությանը, 

ամենադինամիկ զարգացողներից մեկն է համաշխարհային 

տնտեսությունում:  Պատճառն այն է, որ մասնագիտական կրթության 

որակավորումների ու մասնագիտությունների շրջանակը, բովանդա-

կային հենքը և կրթական ծրագրերի բովանդակությունը ուղղակիորեն 

ածանցվում են աշխատաշուկայի ու տնտեսության վերափոխումներից, 

ինչը մասնագիտական կրթության բնագավառում գործող 

հաստատությունների մրցունակության հիմնական գրավականն է: 

Համալսարանի կառավարման համակարգը ուսումնական 

հաստատության կառուցվածքում կառավարման գործունեության 

բաշխման, համակարգման և իրականցման ձև է, որն իրականացվում է 

բուհի ներքին ստորաբաժանումների, կառավարման մարմինների 

առանձնահատկություններով, դրանց փոխկապակցմամբ և 

փոխկախվածությամբ: Կրթական համակարգի արդյունավետ 

կառավարումը պայմանավորված է բոլոր շահառու սուբյեկտների 

մասնակցությամբ: Այդ սուբյեկտներից մեկն էլ ուսանողներն են: Բուհի 

կառավարման գործընթացում ուսանողների ներգրավվածությանը 

վերաբերող մի քանի հարցեր դեռևս մնում են ուշադրության կետրոնում: 

Ուսանողության մասնակցությունը շատ կարևոր դեր ունի կրթական 

համակարգում, քանի որ այն կարող է իրականացնել մի շարք 
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գործառույթներ, որոնք կարող են դրսևորվել տարբեր կերպ՝ 

ամենապարզից, երբ ուսանողը կարող է մասնակցել կրթական 

համակարգում իրադարձությունների կազմակերպմանը, մինչև բարձր 

մակարդակ, երբ ուսանողն իր մասնակցությամբ կարող է կրթական 

համակարգում մտցնել այնպիսի հեղաշրջումներ, որոնք կարող են 

հանգեցնել հենց կրթական համակարգի որոշակի փոփոխությունների 

[1, էջ 39-40]: 

Հայաստանն  ստանձնել է  պատասխանատվություն. 2005թ. մայիսի 

19-ին Բերգենի Կոմյունիկեի ստորագրմամբ մինչև  2010թ. ավարտել  

Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական սկզբունքների իրականացումը, ըստ 

գործողությունների առանձին ուղղությունների՝ դառնալ կազմավորվող  

Եվրոպական բարձրագույն կրթության (ԵԲԿՏ) մաս՝ հիմք դնելով 

փոփոխություններ կատարելու նաև բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության կրթական ոլորտում: 

Բուհերի կառավարման գործընթացներում ուսանողների 

մասնակցությանն են վերաբերում Բոլոնիայի գործընթացի առանցքային 

գործողություններից երկուսը՝ 1. ուսանողների մասնակցություն և 

ներգրավվածության բարձրացում, 2. ուսանողակենտրոն ուսուցում: 

1. Ուսանողների մասնակցությունը բուհի ակադեմիական և 

կառավարման գործընթացներին խիստ կարևորվում է ԵԲԿՏ-ում, քանի 

որ ուսանողները հանդիսանում են բարձրագույն կրթության 

հիմանական շահառուները: ՀՀ-ում իրականացվել են մի շարք կարևոր 

քայլեր ուսանողների դերի և ներգրավվածության բարձրացման 

ուղղությամբ: Մասնավորապես 2004թ.-ին ընդունված «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանվել են ուսանողների իրավունքներն ու պարտականութ-

յունները: Օրենքով սահմանվել է, որ ուսանողն իրավնունք ունի 

ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման 

համար պարտադիր և ոչ պարտադիր դասընթացներ, մասնակցելու իր 

կրթության բովանդակության ձևավորմանը (ուսումնական 

դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությունը), մասնակցելու 

բուհի համապատասխան կառավարման մարմինների աշխատանք-

ներին, բողոքարկելու բարձրագույն ուսումնական հաստատության 

ղեկավարության հրամանները, կարգադրությունները և այլն: Օրենքը 

նաև սահմանել է, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում 

ուսանողները կարող են միավորվել ուսանողական խորհուրդներում, 

ուսանողական գիտական ընկերություններում և ուսանողական այլ 
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կազմակերպություններում, որոնց ստեղծման և գործունեության կարգը 

հաստատում է կրթության պետական կառավարման լիազորված 

մարմինը: Համաձայն «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքի՝ բուհական պրոֆեսորադասախոսական 

կազմը, գիտաշխատողները և ուսանողներն օժտված են ակադեմիական 

ազատություններով: Նրանք իրավունք ունեն մասնակցելու 

համալսարանի գործունեությանն առնչվող բոլոր խնդիրների 

քննարկմանը և ընտրովի մարմինների աշխատանքին: Ըստ այդմ՝ 

ներկայումս բուհերի կառավարման մարմիններում անդամների թվի 

առնվազն քսանհինգ տոկոսն ուսանողներն են, որոնց առաջադրումն ու 

ընտրությունն իրականացնում է համապատասխան մակարդակի 

ուսանողական ինքնակառավարման ընտրովի ներկայացուցչական 

մարմինը՝ ուսանողական խորհուրդը: Շատ կարևոր առաջընթաց է նաև 

ուսանողներին աջակցող և խթանող կառույցների ստեղծումը ազգային 

մակարդակում: Ներկայումս Հայաստանում գործում են մի քանի 

կառույցներ, ինչպիսիք են Հայաստանի երիտասարդական 

հիմնադրամը, Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցացիան, 

Հայաստանի երիտասարդական ազգային խորհուրդը, որոնք 

իրականացնում են բազմաբնույթ ծրագրեր՝ ուղղված ուսանողների և 

երիտասարդության խնդիրների լուծմանը, խթանում են ուսանողական 

ակտիվությանը և նախաձեռնողականությանը, ինչպես նաև 

մասնակցում են ուսանողների ներգրավվածության բարձրացմանն 

ուղղված քաղաքականության ձևավորմանը: 

Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցացիան սկսել է նաև 

Եվրոպական ուսանողական միությանն անդամակցելու գործընթացը, 

ինչը կարևոր քայլ է միջազգային ուսանողական կառույցների հետ 

կապերի ամրապնդման և արդյունավետ քննարկումների ու փորձի 

փոխանակման հարթակի ստեղծման ուղղությամբ: ՀՀ-ում Բոլոնիայի 

գործընթացի կոորդինացման և կառավարման ինստիտուցիոնալ 

կառուցվածքի կատարելագործումը կնպաստի ՀՀ բուհերի և նրանց 

ուսանողության դերակատարության ակտիվացմանն ու նախաձեռնո-

ղականությանը ինչպես բուհերի, այնպես էլ համակարգային 

մակարդակով:  

2. Ուսանողակենտրոն ուսուցման խթանում, բուհերի 

կառավարման և ակադեմիական գործընթացներում ուսանողների 

մասնակցութան բարձրացում: 



239 

 

Հայաստանյան բուհերում դեռևս գերակշռում են ուսուցման 

ավանդական մեթոդները, որոնք չեն խրախուսում ուսանողների 

ինքնուրույն աշխատանքը, վերլուծական մտածողության անհրաժեշտ 

որակների ձևավորումը: Չնայած օրենսդրական հիմքերի առկայությանը՝ 

ուսանողների իրական մասնակցությունը բուհերի կառավարման և 

ակադեմիական գործընթացին բավարար չէ: Միջազգային 

ուսանողական կառույցների հետ համագործակցությանը հայաստանյան 

ուսանողները դեռևս չեն մասնակցում: ԵԲԿՏ-ում առանձնահատուկ 

կարևորություն է տրվում ուսանողակենտրոն ուսուցման խթանմանը, 

բուհերի կառավարման և ակադեմիական գործընթացներում 

ուսանողների մասնակցության բարձրացմանը, ուսանողական 

կառույցների միջազգային համագործակցությանը: Ուստի 

Հայաստանում այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակում են մնալ 

օրակարգային խնդիր [2, էջ 1-18 ]: 

Այժմ ներկայացնենք ուսանողության դերն ու մասնակցության 

առանձնահատկությունները ՀՀ բարձրագույն կրթական հաստատութ-

յունների կառավարման մի քանի խորհուրդներում ՎՊՀ-ի օրինակով: 

ՎՊՀ-ի սովորողների ներկայացուցիչներից հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամության թեկնածուներ են առաջադրում 

ֆակուլտետների, մասնաճյուղերի ուսանողական խորհուրդները: 

Ուսանողական խորհուրդների կողմից խորհրդի անդամության 

թեկնածու կարող է առաջադրվել բարձր առաջադիմություն և 

հասարակական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող ցանկացած սովորող: 

Ուսանողական խորհուրդն ընտրում է ստորաբաժանումներից 

առաջադրված թեկնածուներին և ներկայացնում լիազոր մարմնին: 

Սովորողների կողմից ընտրված հոգաբարձուների խորհրդի անդամները 

կազմում են խորհրդի անդամների 25 տոկոսը և խորհրդի անդամի 

լիազորություններն իրականացնում են ՎՊՀ-ում իրենց սովորելու 

ժամանակահատվածում [4, էջ 8]: 

ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի անդամների թվի քսանհինգ տոկոսը 

սովորողներն են, որոնց առաջադրում են համապատասխան  

ֆակուլտետների  ուսանողական խորհուրդները, իսկ ընտրությունն 

իրականացնում է ՎՊՀ-ի ուսանողական խորհուրդը [3, էջ 2]: 

Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կազմում ընդգրկվում են դեկանի 

տեղակալները, ֆակուլտետի ամբիոնների վարիչները, ֆակուլտետի 

արհմբյուրոյի նախագահը, պրոֆեսորներ, դոցենտներ, ոլորտի այլ 

մասնագետներ, սովորողներ: Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 
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անդամների թվի 25 տոկոսը սովորողներն են, որոնց առաջադրումն ու 

ընտրությունն իրականացնում է ֆակուլտետի ուսանողական 

խորհուրդը: Ֆակուլտետի գիտաուսումնամեթոդական խորհրդի 

որոշումները պարտադիր են ֆակուլտետի աշխատողների և 

սովորողների համար: Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստերի միջև 

ընկած ժամանակահատվածում ֆակուլտետին առնչվող ընթացիկ 

հարցերը քննարկվում և լուծվում են դեկանատի խորհրդի նիստում, 

որին մասնակցում են դեկանը, դեկանի տեղակալը (տեղակալները), 

ֆակուլտետի կազմի մեջ մտնող ամբիոնների վարիչները, ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի քարտուղարը, ֆակուլտետի արհմբյուրոյի, 

ուսանողական խորհրդի և ֆակուլտետի ուսանողական գիտական 

ընկերության նախագահները:  

ՎՊՀ-ի սովորողներն իրավունք ունեն մասնակցելու ուսուցման 

որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսորադա-

սախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանո-

նադրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

ընդգրկվելու և մասնակցելու ՎՊՀ-ի կառավարման մարմինների 

աշխատանքներին, ինչպես նաև միավորվելու ուսանողական 

խորհուրդներում, ուսանողական գիտական ընկերություններում և այլ 

ուսանողական կազմակերպություններում: 

Սովորողներն իրավունք ունեն նաև բողոքարկելու ՎՊՀ-ի 

ղեկավարության հրամաններն ու կարգադրությունները Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

ՎՊՀ-ի ուսանողական խորհուրդը ՎՊՀ-ում գործող ուսանողական 

կազմակերպություն է, որը սովորողների ինքնակառավարման, ընտրովի 

ներկայացուցչական մարմին է: Ուսանողական խորհրդի 

գործունեությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ, ՎՊՀ-ի կանոնադրությամբ և ուսանողական խորհրդի 

կանոնադրությամբ: ՎՊՀ-ի ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունն 

ընդունվում է ուսանողական խորհրդի բարձրագույն ղեկավար մարմնի 

կողմից և հաստատվում լիազոր մարմնի կողմից [4, էջ 18-21]:  

Ուսանողների ներգրավվածությունը կառավարման գործընթացում 

պարզելու նպատակով կիրառել ենք հարցման մեթոդը խորհուրդներում 

ընդգրկված ուսանողների շրջանակներում: Հետազոտությանը 

մասնակցել է 20 ուսանող: Վերջիններիս միջոցով պարզ դարձավ, որ 

հարցվածների 20%-ը կառավարման խորհրդում չեն կարողանում 
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ամբողջությամբ օգտագործել իրենց տրված հնարավորությունները 

կառավարման մարմիններում քննարկումների, փոփոխությունների, 

նախագծերի նախաձեռնողականության վերաբերյալ, ուսանողների  

70%-ը պատասխանել է, որ լինում են դեպքեր, որ քննարկվում են իրենց 

ներկայացրած նախագծերը, մնացած 10%-ը գտնում  է, որ չի եղել նման 

դեպք: 

Ֆակուլտետի կառավարման գործընթացին մասնակցում է 

ուսանողների 70 %-ը,  10%-ի մասնակցությունը ձևական է, ընգրկված են 

կազմում, սակայն ոչ միշտ են մասնակցում նիստերին: Նրանց 70%-ը  

գտնում է նաև, որ բուհի կառավարման գործընթացին վերաբերող 

որոշումների կայացմանը իրենց մասնակցությունը կատարվում է, բայց 

ոչ լիարժեք, 20%-ը համարում է ձևական, մնացած 10%-ը պատասխանել 

է՝ ոչ: Կար նաև հարց այն ուսանողներին, որոնք խորհուրդներում չկան, 

թե արդյոք նրանք մասնակցում են բուհի կառավարման գործընթացին 

վերաբերող քննարկումներին. 60%-ը չի մասնակցում, 15%-ը՝ երբեմն, 

10%-ը նույնիսկ հետաքրքրված չէ: 

Այսպիսով՝ պարզ դարձավ, որ՝ 

 Ուսանողությունը տեսականորեն է ներգրավված բուհի 

կառավարման գործընթացին:  

 Օրենսդրական դաշտը լիարժեք ապահովում է ուսանողական 

խորհուրդների ներկայացուցչական մասնակցությունը 

կառավարման մարմիններում, ինչն էլ հնարավորություն կտա 

մասնակցելու որոշումների կայացման գործընթացին, սակայն, 

հաշվի առնելով կառույցներում ընդգրկված ուսանողների 

մասնակցության թերի կողմերը, այս գործընթացը դեռևս ֆորմալ 

բնույթ է կրում, և ուսանողությունը լիքարժեքորեն չի մասնակցում 

որոշումների կայացմանը:  

 Ուսանողության ձայնը լսելի պետք է լինի, սակայն դեռևս 

ուսանողական խորհուրդները լիարժեք չեն օգտագործում իրենց 

հնարավորությունները կառավարման օղակների մասնակցության 

գործում:  

 Պետք է մշակել այնպիսի մեխանիզմ, որ ուսանողությունը 

կարողանա լիարժեք պատկերացնել իր գործունեությունը 

կառավարման գործընթացում: 

 Հիմնախնդրից ելնելով՝ առաջարկում ենք իրականացնել «բաց 

դռների օր» ուսանողական խորհրդում, որտեղ բոլոր ուսանողներին 
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կներկայացվի ուսանողական խորհրդի գործունեությունը, ինչպես 

նաև ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները: 

 Ամեն շաբաթ ուսանողական խորհրդում ակտիվություն 

ցուցաբերած 5 ուսանողի հնարավորոթյուն տալ այցելել որևէ 

թանգարան, կինո, թատրոն՝ նախապես իրականացնելով 

կազմակերպչական աշխատանքները, այդ թվում՝ ուսանողական 

խորհրդի հովանավորությամբ: Այս կերպ հնարավորություն 

կընձեռվի ուսանողներին ներգրավվել ուսանողական խորհրդում և 

ակտիվորեն մասնակցել կատարվող աշխատանքներին: 
 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА 

Мосинян Ш. М. 
 

Чтобы получить качественное, конкурентоспособное высшее 

образование, соответствующее обществу и экономике, необходимо 

участие всех бенефициаров, особенно студентов, в качестве основной 

целевой группы, в процессе управления.  

В статье представлены несколько вопросов, связанных с вовлечением 

студентов в процесс управления университетом, особенно - полное 

использование возможностей, предоставляемых студентам, представление 

выгод студентам, учѐт их голосов при принятии управленческих 

решений. 

Целью исследования является изучение вовлеченности студентов в 

процесс управления университетом и некоторые вопросы, связанные с 

этим. 

Исследование показало, что участие студентов в управлении по-

прежнему имеет свои недостатки. Законодательная база обеспечивает 

участие студенческих советов в органах управления, но, учитывая 

выявленные недостатки, этот процесс все еще незавершенный. 

Ключевые слова: образование, управление, система управления, 

система образования, студент, вуз, участие, закон, совет, студент-

ориентированное обучение. 
 

SOME QUESTIONS ABOUT THE STUDENTS’ INVOLVEMENT 

IN THE UNIVERSITY MANAGEMENT PROCESS 

Mosinyan Sh. M. 
 

To have an efficient, competitive higher education corresponding to the 

society and economy, we need all the beneficiaries’ participation in the 
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management process, especially the involvement of students as the main target 

group. Some questions about the students’ involvement in the university 

management are presented in the paper, especially the full utilization of 

students’ opportunities, the representation of students’ benefits, their voice at 

the management decisions.  

As a result of the research it became clear, that the students’ involvement 

in the management process still has some defects. The legislative field provides 

the student councils’ participation in the management bodies, but considering 

the defects, that have been found, this process still remains incomplete.  

Keywords: education, management, management system, educational 

system, student, higher educational institution, involvement, law, council, 

student-centered instruction. 
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ՀՏԴ  378                                                                                           ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀՀ-ՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 

Հովհաննիսյան Մ. Վ. 
 

Աշխատանքում ներկայացվում է բարձրագույն կրթության 

կարևորագույն խնդիրներից մեկը՝ որակի ապահովումը: Ծանոթանալով 

աշխատանքին՝ կիմանաք, թե որն է այսօրվա պահանջը՝ բարձրագույն 

կրթության որակի ապահովմանն ուղղված, ինչ քայլեր պետք է մշակվեն, 

որպեսզի այս գլոբալ տնտեսությունում մեր ստացած կրթությունը լինի 

որակյալ և արժանահավատ: 

Բանալի բառեր. կրթություն, որակ, շարունակական բարելավում, 

պահանջարկ-առաջարկ, աշխատաշուկա, որակյալ մասնագետ, 

կոմպետենցիա, բարեփոխում: 
 

Աշխատանքի գաղափարախոսությունը Հեգելի հետևյալ միքտն է. 

«Որակն առաջին հերթին կեցության հետ նույնակցության 

որոշակիություն է այնպես, որ երբ ինչ-որ բան կորցնում է իր որակը, 

ապա այն դադարում է գոյություն ունենալ որպես այդպիսին»:  

Որակի ապահովումն այն գործընթացներից է, որ յուրաքանչյուր 

բնագավառում և կյանքի բոլոր փուլերում շատ կարևոր է: Հաշվի 

առնելով, որ ներկա պայմաններում ամեն ինչ արագ փոփոխվում, 

զարգանում է, և ուսանողներն ապրում են այնպիսի միջավայրում, 

որտեղ մրցակցելու են խոր գիտելիքների վրա հիմնված 

տնտեսությունում և աշխատաշուկայում, անհրաժեշտություն է 

առաջանում կրթությունը համապատասխանեցնել շահառուների արդի 

պահանջներին՝ ապահովելով որակ: Ցանկալի է առաջնորդվել այն 

սկզբունքով, որ որակն ապահովում է զարգացում, բայց ամեն 

զարգացում չի ապահովում որակ: 

Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել կրթական 

համակարգում որակի ապահովման ռազմավարության արդյունա-

վետությունը, գնահատել ՎՊՀ-ի կողմից տրվող կրթության որակը և 

համապատասխանությունը աշխատաշուկայի և շահառուների 

պահանջներին:  

Կրթության որակի ապահովման էությունն ու շարունակական 
բարելավումը 

«Կրթության որակի» էությունը հասկանալու համար նախ պետք է 

պարզաբանել՝ ինչ է իրենից ներկայացնում «կրթությունը», որը  դիտվել է 
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և՛ մարդու զարգացման, և՛ ազգային գոյատևման միջոց: Կրթությունը՝ 

որպես հասարակության զարգացման ռեսուրս, կոչված է ոչ միայն 

ապահովելու անհրաժեշտ պայմաններ յուրաքանչյուր մարդու՝ 

հասարակության անդամի նյութական և մտավոր զարգացման համար, 

այլև նպաստելու արտադրողական ուժերի և հասարակական 

հարաբերությունների զարգացմանը, որպեսզի մարդիկ կարողանան 

հանդես գալ որպես ազատ անձնավորություններ՝ մարդասիրական 

հիմքով՝ ստեղծելով բարձր կենսամակարդակ և ժողովրդավարական 

ապրելակերպ: Կրթությունը հասարակության զարգացման 

կարևորագույն միջոցն է, որի շնորհիվ ձևավորվում է մարդկային 

կապիտալը [1]: 
Որակի սահմանումն ու ընկալումը տարբերվում է ըստ 

բարձրագույն կրթության շահեկիցների խմբերի: 

 Կառավարության տեսակետից որակը բնորոշվում է այսպես. 

«Որքան շատ ուսանողներ են ավարտում կրթական ծրագիրը 

սահմանված ժամկետներում և միջազգային չափանիշի կրթական 

աստիճանով ու քիչ ծախսով, այնքան բարձր է կրթության որակը»: 

 Գործատուները, խոսելով  կրթության որակի մասին, նկատի ունեն 

գիտելիքները, հմտությունները և մոտեցումները, որոնք ձեռք են 

բերվել ուսումնառության ընթացքում, իսկ փորձարկվող 

«արտադրանքը»  շրջանավարտն է: 

 Ուսանողների տեսանկյունից՝ որակը կապված է անհատական 

զարգացման և հասարակության մեջ բարձր դիրք գրավելուն 

օժանդակող կրթությանը: Ուսանողը ուսումնառության տարիների 

ընթացքում փոխում է իր կարծիքը կրթության որակի վերաբերյալ: 

 Դասախոսները որակը սահմանում են այսպես. «Լավ 

ակադեմիական կրթություն՝ հիմնված գիտելիքների հաջող 

փոխանցման, բարենպաստ կրթական միջավայրի և 

դասավանդման ու հետազոտական աշխատանքների 

ներդաշնակության վրա» [2]: 
 

Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար մշակված որակի 

ապահովման ամբողջական շրջանակն ընդգրկում է 4 տարբեր 

գործընթացներ՝ 

 բուհերի որակի ներքին ապահովում, 

 բուհերի որակի արտաքին ապահովում, 



246 

 

 որակի արտաքին ապահովման կառույցի ճանաչում միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից, 

 կրթության ոլորտում տրամադրվող ծառայությունների որակի 

վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովում: 

Որակի ապահովումն ունի 2 չափում՝ ներքին և արտաքին: Որակի 

արտաքին ապահովումը կրթության որակի համապատասխանությունն 

է ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներին, եվրոպական 

կրթական տարածքի պահանջներին, ինչպես նաև կրթության ոլորտում 

Հայաստանի քաղաքականությանը և ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական 

պետական կրթական չափորոշիչներին:    

Որակի ներքին ապահովումը կախված է բուհի կառավարման 

համակարգի կատարելությունից և ճկունությունից, բուհի 

առաքելությունից, նպատակների և խնդիրների հստակեցումից, 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի որակից, ՊԴ կազմի գիտական և 

կրթական ռեսուրսներից, նյութատեխնիկական պայմաններից, 

ուսանողության մակարդակից, ֆինանսական վիճակից:  

Որակի ներքին ապահովումն ուղղված է տեսլականի և 

առաքելության, բուհի կողմից որդեգրված արժեքների ներքո 

գործունեություն իրականացնելուն, որը բավարարում է բոլոր 

հետաքրքրված կողմերի սպասելիքները: Որակի արտաքին 

ապահովման գործընթացները ուղղված են արտաքին միջավայրին. մի 

կողմից պետք է ժամանակին արձագանքել հասարակության 

պահանջներին, ընդունել միջազգայնացման մարտահրավերները, մյուս 

կողմից նախապատրաստել բուհը հավատարմագրման, ինչը 

կբարձրացնի շահակից կողմերի վստահությունը բուհի կողմից 

մատուցվող ծառայությունների և շրջանավարտների նկատմամբ: 

Քաղաքականությունը հիմնված է որակի շարունակական բարելավման 

սկզբունքի վրա: Որակի շարունակական բարելավումն ընդգրկում է 4 

հիմնական գործողություն, որոնք ձևավորում են որակի շարունակական 

բարելավման շարժիչ սկզբունքը՝ պլանավորում-իրականացում-

ստուգում-բարելավում. 

 Պլանավորում - խնդիրների սահմանում, հնարավոր լուծումների 

ձևակերպում, 

 Իրականացում - սահմանված պլանի հիման վրա միջոցառումների 

իրականացում, 

 Ստուգում - իրականացված գործողությունների ընթացիկ 

գնահատում, 
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 Բարելավում - արդյունքների ամփոփում և հետագա քայլերի 

վերանայում: 

Բուհի որակի ապահովման համակարգի պլանավորման տակ 

հասկացվում է որակի համակարգի մշակում և ներմուծում, որը 

կողմնորոշված է դեպի շահակիցները, հետաքրքրված կողմերը: 

Ընդունվում է բուհի որակի համակարգի հետևյալ տրամաբանությունը. 

շահագրգիռ կողմի ձայնը => շահագրգիռ կողմի կարիքները => որակի 

ոլորտում բուհի քաղաքականությունը => որակի ոլորտի նպատակները 

և դրանց հասնելու ցուցանիշները =>որակի ոլորտում նպատակներին 

հասնելու գործընթացների համախմբում => որակի համակարգի միջոցով 

գործընթացների ցուցանիշերի բարելավում:  

Շահագրգիռ կողմի ձայնը. ինչ է ցանկանում հասարակության այն 

շերտը, որը հանդիսանում է բուհի անմիջական կամ միջնորդավորված 

շահառուն` գործատուն, ծնողները, ապագա ուսանողները [3]: 

ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի մրցունակ լինելու և 

աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանելու գրավականը 

կրթության որակն է, քանի որ կրթված հասրակությունը,  մարդկային 

կապիտալի որակը այն հենարանն են, որ հնարավորություն են 

ընձեռնում ապահովել մեր երկրի առաջընթացը բոլոր 

բնագավառներում: Այդ իսկ պատճառով հրատապ է համարվում 

բացահայտել բոլոր գործոնները, որոնք բացասաբար են ազդում ինչպես 

կրթության որակի, այնպես էլ ողջ կրթական գործունեության վրա:  

Ուսումնական գործընթացը ինքնանպատակ չէ և ենթադրում է այդ 

գործընթացի արդյունքում ստացված գիտելիքների և կարողությունների 

դրսևորումը աշխատաշուկայում և կյանքում: Այդ իսկ պատճառով 

արդրադարձել ենք այն հարցին, թե որքանով է համալսարանական 

կրթությունը միտված աշխատաշուկայի պահանջներին, որից կարող ենք 

հետևություն անել, թե ինչպիսին է տվյալ համալսարանում կրթության 

որակը: Հետազոտության ընթացքում քանակական և որակական 

հարցում ենք անցկացրել ուսանողների հետ՝ պարզելու նրանց 

դիրքորոշումը որակյալ կրթության վերաբերյալ, սպասելիքները 

համալասարանական կրթությունից, դասավանդման վերաբերյալ 

ունեցած պատկերացումները, ինչպես նաև պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի հետ տարված հարցման արդյունքում փորձել ենք 

բացահայտել և վերլուծել այն խնդիրները, որոնք առաջանում են 

դասավանդման ժամանակ նրանց կոմպետենտ գիտելիքների և 

դասագործընթացի վերաբերյալ: Հետազոտության ընթացքում հարցում 
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ենք կատարել նաև գործատուների շրջանում՝ հասկանալու համար, թե 

նրանք ինչ ակնկալիքներ ունեն իրենց աշխատակիցներից, ինչ 

հմտություններով և որակներով օժտված աշխատողներ են նախընտրում 

ունենալ:  

Ուսանողների շրջանում իրականացված հետազոտության 

վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ՎՊՀ-ում սովորող 

ուսանողներն ավելի շատ դրական վերաբերմունք ունեն թե՛ կրթական 

ծրագրերի, թե՛ բուհի վերաբերյալ: Գերակշիռ մաս էին կազմում այն 

ուսանողները, որոնք անտեղյակ էին իրենց կրթական ծրագրի 

նպատակներից, պահանջներից և վերջնարդյունքներից: Կարծում ենք՝ 

այս հարցի լուծումներից մեկն այն է, որ ապահովվի բուհ-դպրոց կապը, 

որի արդյունքում ապագա ուսանողները քաջատեղյակ կլինեն իրենց 

ընտրած մասնագիտության կրթական ծրագրին, հետևաբար 

գիտակցված կլինի նրանց ընտրությունը, որը որակի ապահովման 

հիմքերից մեկը կարող է լինել: 

Ուսումնասիրության ընթացքում ՊԴ կազմի հետ անցկացրել ենք 

քանակական հարցում: Հարցերը կազմել ենք այն նպատակով, որ 

բացահայտենք՝ ինչպիսի որակներով են օժտված դասախոսական կազմը 

ու արդյոք ունեն մոտիվացիա և ցանկություն վերապատրաստումների 

միջոցով կրթության որակի ապահովմանը նպաստել: Այս հարցման 

արդյունքում կարողացանք պարզել դասախոսական կազմի 

պատրաստվածությունը, նրանց մոտիվացիան՝ ավելին իմանալու, ավելի 

կատարելագործվելու հետ կապված: Այսպիսով, հարցման 

արդյունքներից կարող ենք հետևություն անել, որ ՊԴ կազմը 

բավականին պատրաստված, մասնագիտական որակներով օժտված 

կազմ է, որոնց մի մասը, չնայած տիրապետում է կրթական 

գործունեության հետ կապված տարբեր հարցերի, այնուամենայնիվ 

ձգտում է վերապատրաստումների միջոցով ավելի կատարելագործվելու 

և իր՝ որպես լավ մասնագետ կոչմանը լիարժեք արժանի լինելու:   
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Գծապատկեր 1ֈ Կրթության որակի վերաբերյալ ՎՊՀ ուսանողների  

հետ անցկացրած հարցման վերլուծությունը 

 
Գծապատկեր 2ֈ ՎՊՀ ՊԴ կազմի հետ անցկացրած հարցման վերլուծություն 
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Աղյուսակ 1 

Գործատուների շրջանում իրականացված որակական հարցման 

վերլուծություն 

Հարց 

Հարց 1. 

Դպրոցի տնօրեն 

4 հոգի 

2.Մանկապարտեզի վարիչ 3 

հոգի 

3.Գրադարանի 

տնօրեն 1 հոգի 

5.Էլեկտրացանցի 

տնօրեն 1 հոգի 

Ինչպիսի՞ 

հատկանիշն

երով 

աշխատող 

եք 

ակնկալում 

Մասնագի-

տական 

տեսական 

գիտելիքները 

գործնականում 

կիրառելու 

ունակություն 

ստեղծագործական 

մոտեցում ունեցող,  

վերլուծական ունակություն 

համակարգչային 

գրագիտություն, 

օտար լեզուների 

իմացություն 

վերլուծական 

ունակություններ 

Ինչպիսի 

մասնագի-

տական 

գիտելիքներ 

ունեն 

տեսական 

գիտելիքների 

բազան մեծ է 

հմուտ են, կարողանում են 

առաջացած խնդիրները 

հաղթահարել 

Բավականին 

զարգացած են նաև 

հարակից 

մասնագիտություն-

ներում 

բոլորի 

մասնագիտական 

գիտելիքները 

բավարար են, ունեն 

տեսական և պրակտիկ 

գիտելիքներ, բանիմաց 

են 

Ձեր 

պահանջ-

ները 

համապա-

տասխա-

նում են 

բուհի տված 

կրթությանը 

դասախոսների 

մոտ հին, դեռևս 

կոմունիս-

տական 

հայացքներ են 

աշխատակիցները չեն 

տիրապետում 

ժամանակակից մեթոդներին 

մասամբ, 

աշխատակիցները 

սկզբնական շրջանում 

ինքնուրույն խոսք 

չունեին, 

կաշկանդված էին, 

կարծես սպասում էին 

գնահատականի և 

կարծում եմ, որ 

այսօրվա 

առարկաների մեծ 

մասը ժամանակի և 

աշխատաշուկայի 

պահանջներին չեն 

համապատասխա-

նում 

կրթական 

համակարգը 

ժամանակին 

համահունչ չի 

փոխվում: Ուսանողը 

սովորում է այլ 

պայմաններում, իսկ 

երբ ավարտում է, 

արդեն ամեն ինչ 

փոխված է լինում 

Ձեր 

աշխատա-

կիցները 

ունեն 

կոմպե-

տենտ 

գիտելիքներ 

այո, ունեն 

գիտելիքներ, 

կարողութ-

յուններ և 

ժամանակի 

ընթացքում 

արդեն 

հմտություններ 

մասամբ,ունեն 

գիտելիքներ,սակայն 

կարողություններ, 

հմտություններն 

արտահայտված չեն 

Ավելի շատ 

զարգացած են, բայց 

մասնագիտական  

կոմպետենտ 

գիտելիքներից 

թերանում են 

մասնագիտական 

կոմպետենտ 

գիտելիքները հաճախ 

բավարար չեն 

Ի՞նչ 

կառաջար-

կեք, 

որպեսզի 

բուհը տա 

որակյալ 

շրջանա-

վարտ 

Ընդունելության 

քննությունների 

ճիշտ 

կազմակերպում 

Պրակտիկաների 

արդյունավետ և 

նպատակային 

կազմակերպում 

ուսանողներին 

հավասարապես 

տրվի և տեսական, և 

գործնական 

գիտելիքներ 

Արտասահմանյան 

բուհերի հետ սերտ 

համագործակցութ-

յուն, որի արդյունքում 

ուսանողների 

վերապատրսատում-

ները կլինի 

արտասահմանում 

 

Կրթության որակի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում 

ունենալու համար անհրաժեշտ է ուսանող-դասախոս-բուհ-
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աշխատաշուկա կապի ապահովումը: Ավելի հստակեցնելու համար 

ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի հարցման 

արդյունքները, հարցում ենք անցկացրել նաև գործատուների շրջանում: 

Այս հետազոտության նպատակն էր հասկանալ, թե գործատուներն 

ինչպիսի պատկերացումներ ունեն ՎՊՀ-ի շրջանավարտների կրթության 

որակի մասին, իրենց աշխատակիցները մասնագիտական ինչպիսի 

որակներ են դրսևորում, և որոնք են գործատուների ընդհանուր 

պահանջները:  

Գործատուների հետ անցկացված հետազոտության արդյունքների 

վերլուծության հիման վրա կարելի է առանձնացնել մի քանի 

պայմաններ, որոնց ապահովմամբ ՎՊՀ-ն կարող է էլ ավելի «լավ» 

մասնագետներ թողարկել:         

Շրջանավարտների որակը բարձրացնելու կարևոր պայման է 

ուսումնական պլանում մասնագիտական առարկաների ավելացումը: 

Գործատուները կարծում են, որ շրջանավարտները ունեն լայն 

աշխարհայացք, բարձր ինտելեկտ, բայց հաճախ իրենց մասնագիտական 

հարցերում թերանում են:  Մյուս պայմանը պրակտիկ դասընթացների 

ավելացումն ու պրակտիկաների որակի բարձրացումն է, 

պրակտիկաների նպատակային վերահսկողությունը: Ցանկալի է 

ուշադրություն դարձնել տեսական և պրակտիկ գիտելիքների 

համապատասխանեցմանը: Թերևս ամենակարևոր պայմանը կրթական 

առարկաների և ծրագրերի համապատասխանեցումն է 

աշխատաշուկայի պահանջներին: Այսինքն՝ բուհը պետք է հստակ 

«գիտակցի», որ ուսանողի ուսումնառությունն ինքնանպատակ չէ, 

հետապնդում է հետագայում աշխատանք գտնելու միտքը:           

Մենք ունենք առաջարկություններ՝ բարձրագույն կրթության 

որակի ապահովման և շարունակական բարելավման հետ կապված, 

դրանք են՝ 

 Դեռևս դպրոցական տարիքից բուհ-դպրոց կապի արդյունքում 

աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ 

հետևողական քայլերի մշակում: 

 Ընդունելության քննությունները կազմակերպել այնպես, որ ոչ թե 

ուսանողը լինի բուհի եկամուտն ապահովող անձ, այլ արժանի 

մեկը, ով կարող է սովորել տվյալ բուհում: 

 Կազմակերպել ՊԴ կազմի համար շարունակական 

վերապատրաստումներ՝ անխտիր բոլոր դասախոսների համար՝ 

ապահովելով աստիճանական զարգացում: 
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 Կրթության կազմակերպման առանցքային հարցը լինի ոչ թե 

ձևական կրթությունը՝ բոլոր դրսևորումներով, այլ բովանդակային 

լինի կրթությունը: 

Մեր հետազոտության արդյունքների հիման վրա արված 

առաջարկությունների ապահովման արդյունքում, կարծում ենք, 

բուհերը կարող են զգալի դրական փոփոխություններ կրել:  

 

ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Оганнисян М. В. 

 

В работе представлен один из наиболее важных вопросов высшего 

образования-обеспечение качества. Познакомившись с работой, вы 

узнаете, каков спрос на обеспечение качества высшего образования на 

сегодня? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы гарантировать, что 

образование, которое мы получаем в этой глобальной экономике, является 

качественным и надежным? 

Ключевые слова: образование, качество, продолжительное 

улучшение, спрос, предложение, рынок труда, качественный специалист, 

компетенция, реформа. 

                                                                                             

THE MATTER OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION IN 

ARMENIA 

Hovhannisyan M. V. 

 

The study presents one of the most important problems of higher 

education - quality assurance. By getting acquainted with the research, you 

will know what today's demand is for the quality of higher education, what 

steps need to be taken to ensure that the education we receive in this global 

economy is of high quality and reliable. 

Keywords: education, quality, continuing development, demand, supply, 

labor market, qualified specialist, competence, reformation. 
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ՀՏԴ  373.31                                                                                           ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Գեղամյան Ս. Ն. 

 

Այս հոդվածում տրվում է Հովարդ Գարդների բազմաբնույթ 

մտածողության տեսության ընդհանուր բնութագիրը, նկարագրվում են 

կրտսեր դպրոցում՝ մայրենիի դասերին, այդ տեսության տարրերի 

կիրառման առանձնահատկությունները: Հոդվածում ներկայացվում են 

նաև մտածողության յուրաքանչյուր տեսակին բնորոշ կոնկրետ 

առաջադրանքներ: 

Բանալի բառեր. բազմաբնույթ մտածողության տեսություն, 

մտածողության առանձնահատկություններ, կրտսեր դպրոցական 

տարիք, չափորոշչային պահանջներ, բնատուր ընդունակություններ: 

 

Մեր օրերում կրթական քաղաքականությունը լուրջ 

փոփոխություններ է ապրում, քանի որ կրթական համակարգի 

որակական բարեփոխումը նոր մոտեցումներ է պահանջում: 

Նոր դարը, նոր հազարամյակը մարդկության առջև նոր խնդիրներ 

են դնում, որոնք հնարավոր կլինի լուծել աճող սերնդին որակապես նոր 

կրթություն տալու դեպքում: Խոսքը ոչ միայն կրթության ոլորտում 

քանակական փոփոխությունների, այսինքն՝ սովորողներին տրվող 

գիտելիքների ծավալը մեծացնելու, այլև նախ և առաջ որակական 

փոփոխությունների մասին է: 

Գիտելիքներից բացի սովորողին անհրաժեշտ է տալ նաև դրանք 

կիրառելու իրական կարողություններ ու հմտություններ՝ ընդգրկելով 

նրան ճանաչողական գործունեության մեջ, ստեղծագործական միտք 

ձևավորել, ուղղորդել նրա ներքին ուժերն ու հնարավորությունները: 

Այս խնդիրը լուծելի է դառնում, երբ ուսուցման ընթացքում 

վերաբաշխվում են հիմնական արժեքները. 

 ուսումնառության ընթացքում աշակերտը պասիվ ընկալողից 

վերածվում է ակտիվ և գործուն մասնակցի, 

 ուսուցիչը հրաժարվում է սովորեցնողի, վերահսկողի, խրատողի իր 

դերից և դառնում է այդ գործընթացը կազմակերպող, խորհրդատու 

և գործընկեր: 
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Այս խնդիրների լուծմանն է ուղղված Հովարդ Գարդների 

բազմաբնույթ մտածողության տեսությունը, և հենց սա է թեմայի 

արդիականությունը: 

Ուսումնասիրության նպատակն է տալ բազմաբնույթ 

մտածողության տեսության ընդհանուր բնութագիրը և մեկնաբանել 

կրտսեր դպրոցում մայրենիի դասերին տեսության կիրառման 

առանձնահատկությունները: 

Ուսումնասիրության համար կարևոր աղբյուրներ են հանդիսացել 

Մ. Աստվածատրյանի, Ս. Վարդումյանի «Բազմաբնույթ մտածողության 

տեսության կիրառումը ուսուցման վաղ շրջանում» ձեռնարկը՝ 

նախատեսված տարրական դպրոցի ուսուցիչների համար, որտեղ 

ներկայացվում են տեսության կիրառման առանձնահատկությունները 

տարրական դասարաններում, ինչպես նաև՝ օրվա դասի վարման 

պլանների նմուշօրինակներ: Մյուս կարևոր աղբյուրը Ս. Տ. 

Վարդումյանի «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ» 

ձեռնարկն է: Այստեղ ներկայացվում են քսաներորդ դարի 

մանկավարժական այն տեսությունները, որոնք հիմք են հանդիսացել 

ուսուցման նոր մոտեցումների ձևավորման համար: 

Արդի գիտական ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ 

յուրաքանչյուր աշակերտ ունի գիտելիքների կառուցման միայն իրեն 

հատուկ ձևերն ու մեթոդները, որոնք պայմանավորված են անհատի, 

նրա ազգային, ռասսայական, տոհմական ծագումով, լեզվական, 

մշակութային, ինչպես նաև սեռային և ֆիզիկական առանձնահատ-

կություններով: 

Գիտելիքներն ի սկզբանե սուբյեկտիվ բնույթ ունեն, քանի որ 

հենվում են աշխարհի անհատական մեկնաբանությունների վրա:  

Ինչպես որ միևնույն երևույթը տարբեր կերպ կարող է ընկալվել, այնպես 

էլ գիտելիքների միևնույն շերտը տարբեր ձևերով կարող է յուրացվել: 

Ուսուցչի դերն էլ հենց այն է, որ օգնի աշակերտին՝ «կառուցելու» իր 

գիտելիքները: Այս առումով հետաքրքրական է Հովարդ Գարդների 

բազմաբնույթ մտածողության տեսությունը: 

Այս տեսությունը փորձում է լուծել կրթական համակարգի մի շարք 

հիմնախնդիրներ՝ ուսումը դարձնել ավելի դյուրին ու հետաքրքիր, 

ձևավորել ուսումնառության դրական շարժառիթներ (դրդապատ-

ճառներ), սովորելն ավելի մատչելի ու արդյունավետ դարձնել  

յուրաքանչյուր աշակերտի համարֈ  
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Տեսությունը կյանքի է կոչվել նախորդ դարի 80-ական թվականների 

սկզբին և արդեն կիրառվում, զարգանում ու հիմնավորվում է աշխարհի 

տարբեր երկրներում, սակայն, ինչպես նշում է ամերիկացի մանկավարժ 

և հոգեբան Թոմաս Արմստրոնգը. «Այդ տեսությունը՝ որպես կրթության 

փիլիսոփայություն, հազիվ թե կարելի է նոր համարելֈ Այն ծնունդ է առել 

դարերի խորքում՝ սկսած Պլատոնից, և հետագայում զարգացել Ռուսոյի, 

Պեստալոցու, Ֆրոբելի, Մոնտեսորիի, Դյուիի աշխատություններում»: 

Այս շարքը կարելի է շարունակել մանկավարժական մտքի շատ այլ 

ներկայացուցիչների անուններով, քանի որ հազիվ թե մանկավար-

ժության պատմության մեջ գտնենք մեկին, ով այս կամ այն չափով  չի 

հարել վերը նշված գաղափարներին [1]ֈ 

Ըստ տեսության՝ ուսուցիչը և նրա առաքելությունը պետք է 

տարբերվեն ուսուցման ավանդական պատկերիցֈ Անձի զարգացումը 

պետք է  տանել այլ  ուղիով՝ գրքից դեպի կյանք,  խոսքից   դեպի  փորձ և 

զգացմունքներֈ  

Գիտական բազմաթիվ ուսումնասիրություններն այսօր 

նկարագրում են, թե ինչպես է գործում մարդկային բանականությունը, 

ինչպես է այն տարբերվում՝ կախված մարդու սեռից, տարիքից, 

խառնվածքից և այլն, ինչպես են զգացմունքները ազդում մտքի սրության 

վրա, ինչպես են երեխայի ժառանգական գործոններն ու միջավայրն 

ազդում նրա ճանաչողական ընդունակությունների վրաֈ  

Այս ամենի շնորհիվ հնարավոր է դառնում հայտնաբերել երեխայի 

առավել ուժեղ կողմերը և հիմնվելով նրա բնատուր ընդունակութ-

յունների վրա՝ կողմնորոշել նրանֈ  

Գարդները նշում է, որ չի կարելի հավասարության նշան դնել 

մտածողության և գիտելիքի միջևֈ Դրանք հոմանիշներ չենֈ 

Այդուհանդերձ ունեն շատ ընդհանրություններ և կապված են միմյանց 

հետֈ Մարդը գիտելիքներ ձեռք է բերում ողջ կյանքի ընթացքում, սակայն 

մտածողության այս կամ այն տեսակով օժտված է լինում ի ծնեֈ Դա 

մարդու մտածելու ձևն է, եղանակը, որը իր հերթին կարելի է մշակել և 

զարգացնել մեր կյանքի ընթացքումֈ Հենց մտածելու եղանակով և 

ստացված տեղեկատվությունը ընկալելու և ըմբռնելու ձևով էլ մարդիկ 

տարբերվում են իրարից [5]ֈ 

Ըստ այս չափանիշների էլ  Գարդները առանձնացրել  է 

մտածողության 7 տիպերը՝ լեզվական, տրամաբանական- 

մաթեմատիկական, տարածական, երաժշտական,  մարմնաշարժո-

ղական, միջանձնային և ներանձնային: 
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Մտածողության այս 7 ձևերից առաջին երկուսը բնորոշ  են 

դպրոցներում  կիրառման համարֈ Հաջորդ երեքը մեր ընկալման մեջ 

հիմնականում զուգորդվում են արվեստի հետֈ  Իսկ վերջին երկուսը 

Գարդները անվանում է «անձնային մտածողություններ»: 
Հովարդ Գարդները մտածողության յուրաքանչյուր տեսակի տվել է 

համապատասխան  հիմնավորում [4]ֈ 

Լեզվական մտածողությունը   խոսակցական և գրավոր լեզվի  

զգացողությունն է, լեզուներ սովորելու կարողությունը և որոշ 

նպատակների հասնելու համար լեզուն կիրառելու հնարավորությունըֈ  

Երաժշտական մտածողությունը  ներառում է գործիքների վրա 

նվագելու, ստեղծագործելու և երաժշտական գնահատման 

կարողություններըֈ Ըստ Գարդների՝ երաժշտական մտածողությունը 

գրեթե զուգահեռ է գնում լեզվական մտածողության հետֈ  

Տրամաբանական-մաթեմատիկական մտածողությունն այն 

հնարավորությունն է, որի միջոցով հիմնախնդիրները վերլուծվում են 

տրամաբանորեն, լուծվում են մաթեմատիկական խնդիրները ու 

գործողությունները և գիտական հետազոտություններ արվումֈ 

Տարածական մտածողության տարրեր են համարվում այն 

տարրերը, որոնք թույլ են տալիս հստակ կերպով ընկալել աշխարհը, 

պատկերացնել և փոխակերպումներ իրականացնել սեփական մտքումֈ 

Ուշագրավ է այն փաստը, որ տարածականը տեսողականից առանձին 

կարող է զարգանալ կույրերի մոտ, այսինքն՝ նրանց մոտ, ովքեր 

տեսողական աշխարհի հետ անմկիջական կապ չունենֈ 

Մարմնաշարժողական մտածողությունը  պրոբլեմների լուծման 

ժամանակ տալիս է ամբողջ մարմինը կամ նրա մասերը կիրառելու 

հնարավորությունֈ Դա մարմնի շարժումները համակարգելու համար 

մտավոր կարողություններն օգտագործելու միջոց էֈ  

Միջանձնային մտածողությունը վերաբերում է այլ մարդկանց 

մղումները, դրդապատճառները և ցանկությունները հասկանալու 

հնարավորությանը: Այն հնարավորություն է տալիս մարդկանց 

արդյունավետ համագործակցելու  միմյանց հետ:  

 Ներանձնային մտածողությունը տալիս է ինքն իրեն, իր 

զգացմունքները, մտահոգությունները և մղումները հասկանալու 

հնարավորություն: 

Ըստ Լ. Ս. Վիգոտսկու՝ կրտսեր դպրոցական տարիքում 

մտածողությունը ակնառու-գործնականից անցում է կատարում 

բառատրամաբանականին: Կրտսեր դպրոցականը /հատկապես 6-8 
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տարեկան/ մտածում է՝ հենվելով կոնկրետ առարկաների, երևույթների 

ակնառու հատկությունների և որակների վրաֈ Այսինքն՝ նրանց 

մտածողությունը առարկայական էֈ Ուսումնական գործունեության 

ընթացքում աշակերտները առարկաների, երևույթների արտաքին կողմը 

ճանաչելով՝ բացահայտում են նաև դրանց էությունը, սովորում են 

համեմատել, հակադրել, համադրել, ընդհանրացնել, ստեղծում են 

պատճառահետևանքային կապեր և որոշակի եզրահանգումներ են 

կատարումֈ Այս ամենի հետևանքով դեռահասության շրջանում 

մտածողությունը պատկերավոր–առարկայականից աստիճանաբար 

փոխակերպվում է դեպի վերացականի, իսկ այնուհետ զարգանում են 

մտածողության մյուս ձևերըֈ Տարիքային այս փուլի առանձնահատ-

կություններով պայմանավորված՝ աստիճանական զարգացում են 

ապրում մտածողության տարածական և միջանձնային տեսակները, 

որոնք հետագա կրթության տարիներին դառնալու են ուսումնական 

գործունեության գործընթացի կարևոր բաղադրիչներ [3]: 

Մանկավարժության և հայ մեթոդիկայի պատմությունից հայտնի է, 

որ տարբեր ժամանակներում տարբեր պահանջներ են ներկայացվել 

մայրենի լեզվի դասընթացին, կառուցվածքին ու բովանդակությանը՝ 

երբեմն այն դարձնելով խիստ տեսական, երբեմն էլ՝ խիստ գործնական: 

Ներկայումս տարրական դասարանների մայրենիի բովանդակությունն 

ու կառուցվածքը, սովորողների տարիքային առանձնահատ-

կություններով պայմանավորված, ենթադրում են զուտ գործնական 

ուղղվածություն երեխայի հետաքրքրությունների և նախասի-

րությունների շրջանակներից բխող ուսումնական բնագրի վրա տարվող 

աշխատանքներով:  

Այժմ տարրական դպրոցի մայրենիի միասնացված ուսուցմամբ 

դասագրքերով տարվող աշխատանքը սովորողների առաջ բացում է 

գիտելիքների ու հմտությունների ձեռքբերման և դրանց կիրառման նոր 

հնարավորություններ:  

Մայրենիի դասագրքերում դասը ներկայացված է համալիր 

եղանակով՝ մեկ ամբողջության մեջ ներառելով ընթերցանության նյութը, 

գրականագիտական տեղեկությունները, տեքստի վրա կատարվող 

աշխատանքը, լեզվական գիտելիքը և համապատասխան գործնական 

վարժությունները: Միասնացված դասն առաջին հերթին ապահովում է 

քերականության և կենդանի լեզվի կապը, որը կարևոր նշանակություն 

ունի տարրական դասարաններում նախատեսված ծրագրային նյութի 

սահմաններում՝ հնչյունաբանությունից և բառագիտությունից 
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ուսուցանվող լեզվական հասկացությունների գործնական արժեքը 

ընդգծելու համար: Մյուս կողմից էլ՝ մայրենիի միասնացված ուսուցմամբ 

լայն հնարավորություն է բացվում սովորողի սոցիալական 

հմտությունների զարգացման համար՝ նրան վարժեցնելով 

հետազոտական, ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքներ 

կատարելու:  

Հենց սրանք են մայրենիի միասնացված դասընթացի այն 

առանձնահատկությունները, որոնք թույլ են տալիս կիրառել ուսուցման 

ժամանակակից ինտերակտիվ մեթոդները, մեթոդական հնարները, 

մանկավարժական նոր տեխնոլոգիաներն ու տեսությունները, այդ 

թվում՝ բազմաբնույթ մտածողության տեսության տարրերը: 

Մայրենիի դասագրքերում զետեղված դասանյութերը ուսուցչի 

ստեղծագործական մտքի դրսևորման համար լայն ասպարեզ են բացում, 

քանի որ յուրաքանչյուր նյութի ուսուցման ընթացքում ուսուցիչն ինքն է 

որոշում, թե տվյալ բնագրի շրջանակներում ինչպես կարող է կիրառել 

բազմաբնույթ մտածողության տեսությունը, կամ կարելի է 

ընդհանրապես տվյալ դասանյութը համապատասխանեցնել այդ 

տեսությանը, թե ոչ: Օրինակ՝ կան բնագրեր, որոնք հարուստ են 

նկարագրություններով, ինչը հնարավորություն է տալիս սովորողներին 

այն վերածել նկարի, շատ են նաև բանաստեղծությունները, որոնք 

վերածված են  երգերի, և որոնց կատարումը նպաստում է նյութի արագ 

յուրացմանը, առանձին նյութեր կապված են բնագիտության, 

պատմության և այլ առարկաների հետ, որոնց հետ ինտեգրումը 

նույնպես կբարձրացնի դասընթացի արդյունավետությունը: 

Այդպիսի բնագիր է չորրոդ դասարանի դասագրքում զետեղված 

Ղազարոս Աղայանի «Անահիտ» հեքիաթը: 

Ներկայացնենք բազմաբնույթ մտածողության տեսության տարրերի 

կիրառմամբ այս դասի վարման ընթացքում խմբերին տրվող 

առաջադրանքների օրինակ: 

Լեզվական մտածողություն. Առանձնացնել և փորձել մեկնաբանել 

բնագրի անծանոթ բառերը և բնագրից դուրս գրել նախադասության 

տարբեր տեսակներ՝ ըստ հնչերանգի: 

Երաժշտական մտածողություն. Ընտրել և ներկայացնել մուլտֆիլմի 

երաժշտական հատվածներից որևէ մեկը: 

Տրամաբանական-մաթեմատիկական մտածողություն. Դիտել 

մուլտֆիլմի երեք հաջորդական կադրերի լուսանկարները և գտնել ու 

հաշվել նկարներում եղած տարբերությունները: 
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Տարածական մտածողություն. Նկարել Անահիտին ձեր 

պատկերացմամբ, այնուհետև՝ դիտել մուլտֆիլմում Անահիտի և 

Վաչագանի հանդիպման հատվածը և համեմատել Անահիտին ձեր 

նկարած կերպարի հետ:   
Մարմնաշարժողական մտածողություն. Նմանակելով 

կերպարներին՝ ընտրել և բեմականացնել մուլտֆիլմի հատվածներից 

մեկը:  

Միջանձնային մտածողություն. Ներկայացնել հեքիաթի ու 

մուլտֆիլմի սյուժեների տարբերությունները և բնութագրել Անահիտին 

կերպարների ցանցի միջոցով: 

Ներանձնային մտածողություն. Պատկերացրեք ձեզ Վաչագանի  

դերում և փորձեք կռահել հեքիաթի շարունակությունը: 

Բազմաբնույթ մտածողության տեսության տարրերի կիրառմամբ 

դասերի պլանները կազմելիս պետք է առաջնորդվել 

աշակերտակենտրոն ուսուցման սկզբունքներով, որոնք ենթադրում են 

ուսումնառության ընթացքում աշակերտների հնարավորինս մեծ 

ակտիվության ապահովում և ուսուցչի աջակից, խորհրդատու դերի 

հաստատում: Այդ իսկ պատճառաով հարմար է դասը իրականացնել 

խմբային աշխատանքի միջոցով: 

Դասը կարելի է ամփոփել «Մանրապատում» մեթոդի միջոցով. 
 Մեկ նախադասությամբ գրել, թե ինչի մասին էր 

ստեղծագործությունը: 

 Տեքստից ընտրել մի հղում, որը բնութագրում է 

ստեղծագործությունը: Այն դուրս գրել տեքստից: 

 Մեկ բառով բնութագրել ստեղծագործությունը: Այդ բառը ընտրել 

տեքստից: 

 Նկարել մի էսքիզ, որը կարտահայտի ստեղծագործության միտքը:  
 Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ գույնի էր ստեղծագործությունը: 

 Ի՞նչ երաժշտություն հիշեցիք այս տեքստը կարդալիս: 

 Շարունակել հետևյալ միտքը. «Ամենալավը այս 

ստեղծագործության մեջ այն է, որ…» 

Ելնելով սրանից՝ կարող ենք պնդել, որ Հովարդ Գարդների 

բազմաբնույթ մտածողության տեսությունը հեշտությամբ կարող ենք 

համապատասխանեցնել մայրենիի դասընթացին: Բազմաբնույթ 

մտածողության տեսության տարրերի կիրառումը կբարձրացնի դասի 

արդյունավետությունը, սովորողների ակտիվության մակարդակը, 

հնարավորություն կտա հաշվի առնելու սովորողների անհատական 
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առանձնահատկությունները և կազմակերպելու շերտավորված 

ուսուցում՝ չափորոշչային պահանջներին համապատասխան: 

Ըստ չափորոշիչների՝ մայրենիի ուսուցման հիմնական խնդիրներն 

են համարվում.  

 արդյունավետ բանավոր հաղորդակցությունը, 

 արդյունավետ գրավոր խոսքի զարգացումը (գրելու տեխնիկան և 

մտքերը գրավոր արտահայտելը), 

 արդյունավետ ընթերցանությունը, 

 ճկուն լեզվամտածողության զարգացումը, 

 գրականագիտական տարրական գիտելիքների համար հիմքի 

ստեղծումը, 

 լեզվական միջոցների, կառույցների, լեզվական օրինաչափութ-

յունների և կանոնների գիտակցումը:  

Ըստ բազմաբնույթ մտածողության տեսության՝ լեզվի ուսուցման 

այն խնդիրները, որոնք դրվում են դասերը նման ձևով կազմակերպելու 

հիմքում, խստագույնս հաշվի են առնում երեխաների 

հետաքրքրությունների, հակումների, շահագրգռվածության առավել 

լայն շրջանը: Այս ամենի արդյունքում զարգանում է երեխաների խոսքի 

մշակույթը՝ իր հստակությամբ, ստեղծագործական-երևակայական 

դրսևորումներով [1]: 

Ուսումնասիրելով Հովարդ Գարդների բազմաբնույթ 

մտածողության տեսության վերաբերյալ առկա գրականությունը, 

տեսության ուսումնասիրմամբ և կիրառմամբ զբաղվող մեթոդիստների և 

մանկավարժների կարծիքները, պետական չափորոշիչները և մայրենիի 

տարրական դասարանների դասագրքերի բնագրերը, ինչպես նաև 

կրտսեր դպրոցականների մտածողության առանձնահատկությունները՝ 

եկանք այն եզրահանգման, որ ըստ բազմաբնույթ մտածողության 

տեսության՝ լեզվի ուսուցման այն խնդիրները, որոնք դրվում են դասերը 

նման ձևով կազմակերպելու հիմքում, խստագույնս հաշվի են առնում 

երեխաների հետաքրքրությունների, հակումների, շահագրգռվածության 

առավել լայն շրջանը: Այս ամենի արդյունքում զարգանում է երեխաների 

խոսքի մշակույթը՝ իր հստակությամբ, ստեղծագործական-

երևակայական դրսևորումներով: 

Այսպիսով, մայրենիի միասնացված դասերը բազմաբնույթ 

մտածողության տեսության տարրերին համապատասխան 

կազմակերպման   առանցքում առաջնահերթությունը պիտի տրվի 

սովորողի սոցիալականացմանն ուղղված առաջադրանքներին, քանի որ 



262 

 

այդ կերպ կազմակերպված ուսումնառությամբ յուրաքանչյուր սովորողի 

յուրացրած գիտելիքները դառնում են անձի ձևավորման և կայացման 

կարևոր նախապայման: Ուստի ինտեգրման մեթոդաբանությամբ 

ուսուցանվող մայրենիի միասնացված բնագրերը դադարում են զուտ 

պասիվ ուսումնական նյութ լինելուց, քանի որ դրանք ուսուցչի 

երևակայական մտածողությունը գործի դնելու, լեզվական կենդանի 

օրինակներ մտածելու և ուսումնական որոշ առարկաների հետ 

ինտեգրելու միջոցով լայն հնարավորություն են ընձեռնում 

յուրաքանչյուր աշակերտի արդիական պահանջմունքներից բխող 

ուսուցում կազմակերպելու համար: 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ  

Гегамян С. Н. 

 

В этой статье дается обшая характеристика теории множественного 

интеллекта Говарда Гарднера, описываются особенности употребления 

элементов этой теории в младшей школе на уроках родного языка. В 

статье также представляются конкретные задачи, которые типичны для 

каждого вида интеллекта. 

Ключевые слова: теория множественного интеллекта, особенности 

мышления, младший школьный возраст, стандартные требования, 

врожденные способности. 

 

THE USE OF THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN PROCESS 

OF THE MOTHER TONGUE TEACHING 

Geghamyan S. N. 

 

The article presents the general description of Hovard Gardner’s multiple 

intelligences theory, as well as the particularity of the use of theory elements 

in native languge classes in primary school. In the article it is also presented 

specific tasks that are typical of every kind of intelligence. 

Keywords: theory of multiple intelligences, specificity of thinking, 

junior, standard requirements, native abilities. 
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ՀՏԴ   159.9                                                                                                   ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հարությունյան Մ. Հ. 

 

Հոդվածում ներկայացված են շեղվող վարք ունեցող դեռահասների 

անձնային առանձնահատկությունները: Ներկայացված են «շեղվող 

վարք» հասկացությունը, դեռահասության շրջանի յուրահատ-

կությունները, ինչպես նաև ուսումնասիրությունների միջոցով 

բացահայտվել և ներկայացվել են անձնային այն առանձնահատ-

կությունները, որոնք առկա են շեղվող վարք ունեցող դեռահասների 

մոտ: 

Բանալի բառեր. շեղվող (դևիանտ) վարք, դեռահասության տարիք, 

սոցիալական ապահարմարում, օնտոգենետիկական զարգացում, 

հակասոցիալական վարք, դելինկվենտ վարք: 
 

Հասարակության աննախադեպ զարգացմանը զուգընթաց 

հակադարձ համեմատական կարգով աճում է սոցախտահարվածության 

աստիճանը, ինչն իր արտահայտությունն է գտնում դեռահասների 

վարքում: Գնալով ավելանում է դեռահասների կողմից կատարվող 

սոցիալական նորմերին և կանոններին հակասող արարքների թիվը: 

Շեղվող վարքի խնդիրը ուսումնասիրվել է վաղուց, այնուամենայնիվ 

ժամանակակից աշխարհում այն մնում է արդիական: Բանն այն է, որ 

շեղվող վարքը, որպես կանոն, դրսևորվում է դեռահասության շրջանում: 

Հենց այս տարիքային փուլում է, որ տեղի է ունենում անցում մանկական 

տարիքից դեպի հասունություն: Վերջին տարիների հետազոտություն-

ները ցույց են տվել, որ դեռահասների մոտ շեղվող վարքի դրսևորումը 

կապված է անձնային զարգացման հապաղումների հետ: Շեղվող վարքի 

գենեզիսի ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ այն կապված է 

դեռահասների անհատական և անձնային գործոնների հետ: Մեր 

աշխատանքի նպատակն է բացահայտել շեղվող վարք ունեցող 

դեռահասների անձնային առանձնահատկությունները: 

Ժամանակակից կյանքի ինտենսիվ և լարված պայմաններում 

մարդը հաճախ ենթարկվում է միջավայրի բացասական 

ազդեցություններին, որոնք  կարող են հանգեցնել վարքային շեղումների: 

Միջավայրի անբարենպաստ ազդեցություններին առավել շատ ենթակա 
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են անչափահասները: Սակայն հատկապես դեռահասության տարիքն 

այդ առումով առավել խոցելի է: Շեղվող (դևիանտ) վարքը՝ որպես 

սոցիալական նորմերի շեղում, վերջին տարիներին արմատական 

փոփոխությունների հետ մեկտեղ կրում է զանգվածային բնույթ: Այս 

խնդիրը դրվել է հոգեբանների, սոցիոլոգների, բժիշկների, իրավական 

համակարգում աշխատողների ուշադրության կենտրոնում: «Վարքի 

շեղում» հասկացությունը երկար ժամանակ հուզել է տարբեր 

բնագավառների մասնագետներին, և տարբեր հեղինակներ տվել են 

շեղվող վարքի իրենց բնութագիրը: 

Ի. Ս. Կոնը դիտարկում է «շեղվող վարքագիծ» հասկացությունը՝ 

որպես «գործողությունների համակարգ, որը շեղվում է ընդհանուր 

ընդունված կամ ենթադրյալ նորմերից`լինի դա հոգեկան առողջության, 

օրենքի, մշակույթի կամ բարոյականության» [4, 223]: 

Ըստ Ե. Վ. Զմանովսկայայի՝ շեղվող վարքը անձի կայուն վարքն է, 

որը շեղվում է առավել կարևոր սոցիալական նորմերից, որոնք իրական 

վնաս են հասցնում հասարակությանը կամ հենց անձին, ինչպես նաև 

դրան ուղեկցող սոցիալական ապահարմարումը [3, 136]: 

Ըստ Ա. Ի. Լոժկինի՝ շեղվող վարքը պարզապես վարք չէ, որը 

տարբերվում է իր տարօրինակությամբ, այլ վարք է, որը հանդիսանում է 

անցանկալի առողջության պահպանման կամ հասարակական կարգի 

պահպանման տեսանկյունից, քանի որ ձևավորվում է անբարենպաստ 

հոգեսոցիալական զարգացման կամ սոցիալականացման գործընթացի 

խախտման արդյունքում,  վարքի ապահարմարման տարբեր ձևերում   

[6, 76]: 

Հոգեբանական գրականության մեջ ընդունված է անձի 

օնտոգենետիկական զարգացումը բաժանել որոշակի փուլերի, որոնցից 

յուրաքանչյուրն ունի բնորոշ առանձնահատկություններ, առաջատար 

գործունեություն, տարիքային նորագոյացություններ: Տարիքային 

զարգացման այդ փուլերի մեջ անձնավորության կայացման գործում իր 

վճռորոշ դերն ունի դեռահասությունը: Դեռահասությունը մանկության և 

հասունության միջև օնտոգենետիկական զարգացման շրջան է (11-12-ից 

15-16 տարեկան), որը բնութագրվում, հատկանշվում է որակական 

փոփոխություններով՝ կապված սեռական հասունացման և 

«մեծահասակների աշխարհ» մուտք գործելու հետ: Սոցիալական 

վիճակի զարգացումը դեռահաս տարիքում իրենից ներկայացնում է 

կախյալ մանկությունից անցում դեպի ինքնուրույն ու պատասխանատու 

չափահասություն: Դեռահասը մանկության և չափահասության միջև 
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զբաղեցնում է միջանկյալ դիրք: Նրա կարևոր գործունեությունը 

հասակակիցների հետ շփումն է, իսկ հիմնական միտումը՝ ծնողների և 

ուսուցիչների, հասակակիցների  հետ շփման վերադասավորումը: 

Հակասոցիալական վարք ունեցող դեռահասների մեծամաս-

նության մոտ  (ինչպես տղաների, այնպես էլ աղջիկների) դիտվում է 

 բացասական վերաբերմունք դպրոցի և դասընկերների, այլ մարդկանց 

պատվի և արժանապատվության նկատմամբ, ատելություն գերազանց 

սովորողների հանդեպ: Այս դեռահասներին բնորոշ է սոցիալական 

կյանքի ընդհանուր ընդունված կանոններից օտարումը, դրական 

սոցիալական արժեքների մերժումը: Նրանց համար դժվար չէ հարվածել 

անծանոթին, ընդ որում՝ ինչպես տղաները, այնպես էլ աղջիկները 

սեփական նպատակին հասնելու համար կարող են այլ անձի գույքին 

վնաս պատճառել: Շեղվող վարք ունեցող դեռահասներին բնորոշ է 

վարքագծի կոշտությունը, որն  ավելի քիչ չափով է վերահսկվում 

բանականության կողմից: Հետևաբար, նրանք ավելի շատ են 

ենթարկվում զգացմունքների ազդեցությանը և ընկղմվում սեփական 

ապրումների աշխարհը [5, 65]: 

Դեռահասների անձնային առանձնահատկությունները կարող են 

նպաստել դևիանտ վարքագծի ձևավորմանը: Սակայն, միևնույն 

ժամանակ, դրանք կարող են զարգանալ սոցիալական նորմերի 

համակարգված խախտման ազդեցության ներքոֈ Շեղվող վարք ունեցող 

դեռահասների անձնային առանձնահատկությունները կարող են 

կապված լինել «հուզական խանգարումների» հետ: Այս հատկանիշները 

ներառում են իմպուլսիվությունը, գրգռականությունը, ագրեսի-

վությունը, աֆեկտիվությունը, լարվածությունը, կոնֆլիկտայնությունը, 

չարությունը, կասկածամտությունը, աուտոագրեսիան [5, 72-73]: Շեղվող 

վարք ունեցող դեռահասների այս առնաձնահատկությունները, որպես 

կանոն, հանգեցնում են կոնֆլիկտների և դժվարացնում են նրանց 

շփումը շրջապատող մարդկանց հետ:  

Բացի այդ, դեռահասի անձնային առանձհատկությունները շեղվող 

վարքի դեպքում կարող են վերաբերել հուզակամային և 

արժեքանորմատիվային անձնային ոլորտին: Այդ հատկություններից են 

իմպուլսիվությունը հույզերի դրսևորման ժամանակ, ցածր 

ֆրուստրացիոն հանդուրժողականությունը, դժվարությունները 

նպատակադրման գործընթացում, վատ ինքնատիրապետումը, գործո-

ղությունների և արարքների անհամաչափությունը, զգացմունքային 

անկայունությունը և անորոշությունը, օտարվածությունը, հոգևոր 



267 

 

անապատացումը, այլ մարդկանց նմանակումը (որպես կանոն 

սոցիալական վարքով), անսահմանափակ ազատության ձգտումը, 

հասակակիցների աչքում ինքնահաստատման ձգտումը, ուժ, քաջություն 

դրսևորելու ցանկությունը, կասկածամտությունը ամենամոտ 

շրջապատի հանդեպֈ 

Հոգեբան Է. Ֆ. Շերեգին նշում է, որ «դեզադապտիվ դեռահասի 

անձի ճանաչողական ոլորտը, որպես կանոն, բավականաչափ 

զարգացած չէ», և նրան բնորոշ են ուշադրության, հիշողության, 

երևակայության գործընթացների խախտումը, մտավոր ունակություն-

ների թերությունները, մտածողության առանձնահատկությունները 

(դեռահասները ձգտում են մտածողության գլոբալացմանը և հաճախ 

վճռական և վերջնական եզրակացություններ են անում թերի, եզակի 

տեղեկատվությունից՝ հիմնվելով մաքսիմալիզմի ծայրահեղ դրսևորման 

վրա) [7, 36]: 

Շեղվող վարք ունեցող դեռահասների անձնային 

առանձնահատկությունների բացահայտման համար կատարել ենք 

հետազոտություն Գյումրու թիվ 15, թիվ 7, թիվ 20 դպրոցի 

աշակերտների, «Նոր լույս» մենթորինգ կենտրոնի 13-16 տարեկան 60 

դեռահասների հետ (30 տղա և 30 աղջիկ): Հետազոտությունն 

իրականացնելու նպատակով կիրառվել են Ա. Հ. Օրյոլի «Շեղվող վարքի 

միտվածության ախտորոշում» մեթոդիկան և Կետտելի «16 գործոնային 

անձնային հարցարանը»:  

Ըստ Ա. Հ. Օրյոլի մեթոդիկայի՝ ստացել ենք հետևյալ արդյունքները.  

տղաների մոտ գերակշռում է սոցիալական նորմերի և կանոնների 

հաղթահարման, ագրեսիայի և բռնության միտումը և դելինկվենտ 

վարքը, իսկ աղջիկների մոտ գերակայում է կախյալ վարքի, էմոցիոնալ 

ռեակցիաների կամային կառավարման միտումը և դելինկվենտ վարքըֈ  
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Գծապատկեր 1: «Շեղվող վարքի միտվածության ախտորոշում» թեստի 

արդյունքերը տղաների և աղջիկների համար 

 

Կետտելի «16 գործոնային անձնային հարցարանը»-ով ստացել ենք 

հետևյալ արդյունքները: Շեղվող վարք ունեցող տղաների մոտ առկա է ոչ 

ադեկվատ ինքնագնահատական, շփվողականություն, ցածր ինտելեկտ, 

հուզական անկայունություն, գերակշռություն և ռադիկալիզմ: Շեղվող 

վարք ունեցող աղջիկների մոտ առկա է ոչ ադեկվատ 

ինքնագնահատական, պարփակվածություն, ցածր ինտելեկտ, 

հուզական անկայունություն, գերակշռություն և ռադիկալիզմ:  

 
Գծապատկեր 2: Կետտելի «16 գործոնային անձնային հարցարան» թեստի 

արդյունքերը տղաների և աղջիկների համար 
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Ամփոփելով ստացված արդյունքները՝ ներկայացնենք դրանց 

հոգեբանական վերլուծությունը: Դեռահասների անձնային առանձնա-

հատկությունների ու շեղվող վարքի միջև առկա է հետևյալ 

փոխպայմանավորվածությունը: 

Տղաների մոտ՝ 

 Որքան բարձր է շփվողականությունը, այնքան բարձր է շեղվող 

վարքի միտվածությունը: 

 Որքան ցածր է ինտելեկտը, այնքան բարձր է շեղվող վարքի 

միտվածությունը: 

 Որքան ցածր է էմոցիոնալ անկայունությունը, այնքան բարձր է 

շեղվող վարքի միտվածությունը: 

 Որքան ցածր է ինքնահսկողությունը, այնքան բարձր է շեղվող 

վարքի միտվածությունը: 

Տղաների մոտ գերակշռում է սոցիալական նորմերի և կանոնների 

հաղթահարման  միտումը, ագրեսիայի և բռնության միտումը և 

դելինկվենտ վարքը: 

Աղջիկների մոտ՝  

 Որքան բարձր է պարփակվածությունը, այնքան բարձր է շեղվող 

վարքի միտումը: 

 Որքան ցածր է ինտելեկտը, այնքան բարձր է շեղվող վարքի 

միտվածությունը: 

 Որքան ցածր է էմոցիոնալ անկայունությունը, այնքան բարձր է 

շեղվող վարքի միտվածությունը: 

 Որքան ցածր է ինքնահսկողությունը, այնքան բարձր է շեղվող 

վարքի միտվածությունը: 

Աղջիկների մոտ առկա է կախյալ վարքի միտումը, էմոցիոնալ 

ռեակցիաների կամային կառավարման միտումը և դելինկվենտ վարքը: 

Հակասոցիալական վարք ունեցող դեռահասներին բնորոշ է 

սոցիալական կյանքի ընդհանուր ընդունված կանոններից օտարումը, 

դրական սոցիալական արժեքների մերժումը: Շեղվող վարք ունեցող 

դեռահասներին բնորոշ է վարքագծի կոշտությունը, նրանք ավելի շատ 

են ենթարկվում զգացմունքների ազդեցությանը: Կատարված 

ուսումնասիրության շնորհիվ հանգեցինք հետևյալ եզրակացության. 

1. Տղա դեռահասների մոտ առկա է սոցիալական նորմերի և 

կանոնների հաղթահարման միտում, ագրեսիայի և բռնության 

միտում և դելինկվենտ վարք: 
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2. Աղջիկ դեռահասների մոտ առկա է կախյալ վարքի միտում, 

էմոցիոնալ ռեակցիաների կամային կառավարման միտում և 

դելինկվենտ վարք: 

3. Շեղվող վարքով տղաների մոտ բարձր է շփվողականությունը, 

միևնույն ժամանակ նրանց մոտ առկա է ցածր ինտելեկտ, ցածր 

ինքնավերահսկողություն և էմոցիոնալ անկայունություն: 

4. Շեղվող վարքով աղջիկները պարփակված են, ունեն ցածր 

ինտելեկտ, էմոցիոնալ անկայուն են, և բացակայում է էմոցիոնալ 

վերահսկողությունը: 

Այսպիսով, ստացված արդյունքների ընդհանրացումը թույլ է 

տալիս շեղվող վարք ունեցող դեռահասների մոտ առանձնացնել 

հետևյալ անձնային առանձնահատկությունները՝ ցածր ինքնագնահա-

տական, գերլարվածություն, հուզական անկայունություն, ուսումնական 

գործընթացի նկատմամբ բացասական վերաբերմունք, եսակենտ-

րոնություն, ագրեսիվություն, պարփակվածություն՝ աղջիկների մոտ, 

շփվողականություն՝ տղաների մոտ: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

Арутюнян М. Г. 
 

В статье представлены личностные особенности подростков с 

девиантным поведением. Представлено понятие «девиантное поведение», 

особенности в подростковом возрасте, а также, как посредством изучения 

можно выявить и представить те личностные особенности, которые 

свойственны подросткам с девиантным поведением. 

Ключевые слова: отклоняющееся (девиантное) поведение, 

подростковый возраст, социальное неудобство, онтогенетическое 

развитие, антисоциальное поведение, делинквентное поведение. 

 

PERSONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT 

BEHAVIOUR 

Harutyunyan M. H. 
 

The article presents  personal characteristics of adolescents with deviant 

behaviour. The concept of "deviant behaviour", the peculiarities of adolescence 

are introduced; as well as personal characteristics special to adolescents with 

deviant behaviour have been revealed and introduced through research.  
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