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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈ
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
LINGUISTICS

7

ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆԻ
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Ազարյան Անահիտ
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Լ. Պետրոսյան

Հանգուցային բառեր՝ նորաբանություն, համադրական բարդություն,
խոսքիմասային պատկանելություն, ձևաբանական մասնակաղապար,
համակաղապարային կազմություն, փոխկաղապարային կազմություն,
ածանցման կաղապար
Սիլվա Կապուտիկյան հեղինակը արժևորվել և գնահատվել է թե՛
գրականագետների, թե՛ լեզվաբանների կողմից, որոնք ուսումնասիրել են
Սիլվա Կապուտիկյանին որպես ստեղծագործող և արվեստագետ՝ գնահատելով բանաստեղծուհու թե՛գրական կյանքի տարբեր շրջանները, թե՛
ստեղծագործությունների արարման գաղտնիքները և թե՛ պատկերավորման արվեստը: Հիշատակության են արժանի Էդ. Ջրբաշյանի «Կես դար
գրականության մեջ», Ա. Տեր-Մինասյանի «Սիլվա Կապուտիկյանի մտորումները ճանապարհի կեսին և հետո», Ա. Դոլուխանյանի, Ս. Խանյանի,
Դ. Գասպարյանի, Ա. Եղիազարյանի, Վ. Դևրիկյանի ուսումնասիրությունները: Լեզվաբաններից Ս. Կապուտիկյանի հուշագրությունների և ուղեգրությունների լեզուն ուսումնասիրել են Լ. Միրումյանը, Ա. Գալստյանը և
Ս. Հարությունյանը:
Լեզվաբանական վերլուծության և ուսումնասիրության տեսակետից
հետաքրքիր են Ս. Կապուտիկյանի հեղինակային նորաբանությունները,
որոնցով հարուստ են «Դեպի խորքը լեռան», «Առավոտ», «Իրիկնաժամ»,
«Սիրո լեզուն միշտ ամեն տեղ նույնն է», «Ես՝ լավի, բարու համբավաբերս», «Ինքս ինձ հետ» ժողովածուները [6], որոնց բառապաշարային
քննությունը կատարել ենք բառարանային համեմատության եղանակով՝
քննելով հայերենի զարգացման տարբեր շրջաններին վերաբերող մի
շարք բառարաններ [1, 2, 3, 7, 11, 12]: Լեզվի զարգացման նախորդ շրջանները վկայող բառարաններում չհանդիպելով հեղինակային մի շարք
բառերի՝ դրանք զուգահեռաբար ուսումնասիրել ենք ժամանակակից
գրքերի էջերում՝ օգտվելով «Արեւակ» արևելահայերենի կորպուսից [14],
Ս. Էլոյանի «Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան»-ից [4] և ՀՀ
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինս8

տիտուտի կողմից հրատարակված «Նոր բառեր» ժողովածուներից [8, 9, 10]:
Կատարած որոնողական աշխատանքներից հետո համոզվելով, որ
դրանք հեղինակային բառեր են, կատարել ենք լեզվաբանական մի շարք
վերլուծություններ՝ պարզելու Ս. Կապուտիկյան հեղինակի բառաստեղծման արվեստը:
Գեղարվեստական ստեղծագործություններում կիրառվող հեղինակային նորաբանություններին հատուկ է հատկանշային իմաստը, որի
արդյունքում հիմնականում կազմվել են ածական-նորաբանություններ,
որոնք նորովի են բնութագրում աշխարհն ու մարդուն:
Հեղինակային նորաբանությունների բառակազմական քննությունը
ցույց է տալիս, որ Ս. Կապուտիկյանը հիմնականում հատկանիշների նոր
անվանումներ է կերտում, որոնք «….ստեղծվում են ոչ միայն նոր հասկացություններ արտահայտելու պահանջով, այլև երկու կամ ավելի իմաստներ մեկ բառով արտահայտելու անհրաժեշտությամբ, որ հաղորդակցման
առավել տնտեսված և արտահայտիչ միջոց է» [5, 249]:
Ս. Կապուտիկյանի հեղինակային նորաբանությունները քննել ենք՝
ըստ Գ. Ջահուկյանի համընդհանուր լեզվաբանական տեսության՝ ներկայացնելով դրանք կազմող բաղադրիչների խոսքիմասային արժեքի փոխհարաբերությունները, առանձնացնելով համակաղապարային և փոխկաղապարային արտահայտությունները:
Քանի որ Ս. Կապուտիկյանի հեղինակային գեղարվեստական նորաբանություններին հատուկ է համադրականությունը, ուստի այս վերլուծության մեջ չենք անդրադարձել նորաբանությունների բաղադրիչների
միացման ձևին:
Բաղադրիչների ստորադասական հարաբերությամբ կապված
համադրական բարդություններ
Ինչպես հայերենի զարգացման բոլոր շրջաններում, այնպես էլ
Ս. Կապուտիկյանի հեղինակային նորաբանություններում բառակազմական այս եղանակը ամենագործունն է:
1. Ածականի արժեքով համադրական բարդությունների կաղապարներ
Ա. Ածականի արժեքով համակաղապարային կազմություններին
հատուկ է «գոյական + ածական» մասնակաղապարը, որ հանդիպում է
մասունքանման [6, 115] երկբաղադրիչ նորաբանության մեջ, որում գոյականը լրացյալ ածականի թելադրանքով արտահայտվել է տրական հոլո-
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վի իմաստով [6, 106], ինչպես՝ մասունքանման=մասունքի նմանվող:
Բ. Ածական նորաբանությունները հիմնականում փոխկաղապարային
կազմություններ են՝ արտահայտված հետևյալ մասնակաղապարներով.
1. «Ածական + գոյական», որին բնորոշ է որոշիչ-որոշյալ շարահյուսական հարաբերությունը, ինչպես՝ ոսկեամպ [6, 28], բազմաբեմ
[6, 85], քնքշերազ [6, 253], նորուղեշ [6, 39], նորառիթմ
նորառիթմ [6, 108],
մեղմադեմ [6, 172], կարմրալապտեր [6, 197], կարմրավզկապ [6,
262], հավերժահուն [6, 277]:
2. «Գոյական + բայ(ահիմք)», որ ենթադասակարգվում է հետևյալ
ներշարահյուսական հարաբերություններով.
2.1. «Միջոցի անուղղակի խնդիր + լրացյալ», ինչպես՝սպիազարդ

(Ու համբուրենք սպիազարդ Ձեր թուխ ճակատը զինվորի…)
[6, 33], վարդաշաղախ (Դո՛ւ Գողթան կրակված գուսաններից
ի՜նձ հասած….Եվ Քուչակի վարդաշաղախ սիրերգություն) [6,
114], էլեկտրավառ (Էլեկտրավառ
Էլեկտրավառ փողոցներով երբ քայլես՝ Իմ
հայա՜ցքը քեզ կցոլա լամպից լամպ….) [6, 165]:
2.2. «Ուղիղ խնդիր + լրացյալ», ինչպես՝ վարդաբուխ (Ահա
շենքերն այս վարդաբուխ
վարդաբուխ, նայի՛ր, ո՜նց է շունչը հայի ոգի տվել
այս քարերին…) [6, 39], կենսառաք (Ինչպե՜ս դառնալ խոսքի
մի կենսառաք աստված) [6, 79], համբավատենչ (Խինդից
խենթացած և համբավատենչ
համբավատենչ, Վազում, գրկում է ի՜նձ, երանելի
ավետաբերիս,–) [6, 270]:
2.3. «Ենթակա + ստորոգյալ», ինչպես՝ հողմասույր (Հագած
հողմասույր թևեր երկաթե՝ Վայրէջքի՜ կգա քո երկրի վրա…)
[6, 251], սառցակախ (Կսրբեմ քիվերիդ սառցակախ արցունքը…)
[6, 191], արևխանձ (Բայց արևխանձ
արևխանձ, առողջ, հաղթամարմին,–
Նա քայլում է իր նոր, գարնանաբույր երկրով…) [6, 294]:
2.4. «Հանգման

անուղղակի

խնդիր

+

լրացյալ»,

ինչպես՝

(Դու՝
Սուրբ
գրքի
պես՝
աշխարհապատկան
աշխարհապատկա՛ն,– Բայց և նույն պահին Մինչև հուսկ
աշխարհապատկա՛ն
վերջին ավազահատդ Ամենամե՜րը, ամենահա՜յը…) [6, 104]:
2.5. «Անջատման

անուղղակի

խնդիր

+

լրացյալ»,

ինչպես՝

ժողովրդաբուխ (Ինչ քաղցր է սուզվել ժողովրդաբուխ երգի մեջ
այս հին…) [6, 272], վշտախլիրտ (Երբ դուրս սողաց խորքերից
վշտախլիրտ հին մի վեճ…) [6, 299]:
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3. «Գոյական + գոյական», որը ենթադասակարգվում է հետևյալ ներշարահյուսական հարաբերություններով.
3.1. «Հատակացուցիչ + հատկացյալ», ինչպես՝ կաթնամորթ [6,
205], երկաթադեմ [6, 40], վահագնաբոց [6, 114], մայրաշունչ
[6, 197]:
3.2. «Որոշիչ + որոշյալ», ինչպես՝ կախարդաձայն [6, 148]:
4. «Թվական + գոյական», որին բնորոշ է «որոշիչ + որոշյալ»
ներշարահյուսական կաղապարը, ինչպես՝ հազարաեր
հազարաերթ
թ [6, 200],
հազարահնար [6, 365]: Ինքնատիպ է այս կազմություններում այն
հանգամանքը, որ երկու դեպքում էլ թվական լրացումը գումարվել
է բայանուն գոյականի:
5. «Դերանուն + գոյական» մասնակաղապարով նորաբանություն է
այլաբառ [6, 118] բառը, որին նույնպես բնորոշ է «որոշիչ + որոշյալ»
հարաբերությունը:
6. «Թվական + ածական» մասնակաղապարով նորաբանություն է
հազարաթով [6, 43] բառը:
7. Ածանցման կաղապարներով նորաբանություններ, որոնք ենթադասակարգվում են հետևյալ կերպ.
7.1. «Նախածանց + արմատ» մասնակաղապարով նորաբանություն է անոստան բառը, որով բնութագրվել է դար վերացական
գոյականը,
ինչպես՝
Դարեր՝ անոստան ու
անհայրենիք…[6, 77]:
7.2. «Արմատ + վերջածանց(ներ)» մասնակաղապարով նորաբանություններ, ինչպես՝ դափնևոր [6, 258], պարսպացյալ [6, 114]:
Առաջին դեպքում կազմվել է հայերենին հատուկ ածանցավոր
բառ՝ «արմատ + ավոր» ածանցով: Երկրորդ դեպքում կազմվել
է գրաբարատիպ նորաբանություն, ընդ որում գրաբարում եղել
է պարսպել [3, 1808] բայը, որի անցյալ դերբայը պետք է
ենթադրեր պարսպեալ կամ պարսպեցեալ տարբերակները,
սակայն հեղինակը կիրառել է անկանոն անցյալ կատարյալին
բնորոշ-ացեալ վերջավորությունը:
2. Գոյականի արժեքով համադրական բարդությունների կաղապարներ
1. Գոյականի արժեքով համադրական բարդությունները հիմնականում համակաղապարային կազմություններ են՝ կազմված
«գոյական + գոյական» մասնակաղապարով, ինչպես՝փաստագիրք
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[6, 85], սկզբնապատկեր
սկզբնապատկեր [6, 114], գիշերազանգ [6, 205], կժաբերան
[6, 306], բագնետուն [6, 304]: Այս երկբաղադրիչ կառույցներին
հիմնականում բնորոշ են «հատկացուցիչ + հատկացյալ»,«որոշիչ +
որոշյալ» ներշարահյուսական հարաբերությունները, ինչպես՝
կժաբերան
ն – կժի բերան,
փասատագիրք – փաստերի գիրք, կժաբերա

սկզբնապատկեր –
գիշերային զանգ:

սկզբնական

պատկեր,

գիշերազանգ

–

2. Գոյականի արժեքով ածանցման կաղապարով ստեղծված
համակաղապարային բարդություն է «նախածանցավոր բառ +
վերջածանց» մասնակաղապարով ներուժություն [6, 105] բառը:
3. Բայի արժեքով բարդությունների
բարդությունների կաղապարներ
Բանաստեղծություններում հանդիպում ենք նաև բայ-նորաբանությունների, որոնք ենթադասակարգվում են հետևյալ խմբերով.
1. Լրիվ նորաբանություններ, ինչպես՝ քարակալել [6, 110],
խեղդմղդվել [6, 360], որը, ըստ էության, նույն արմատի կրկնությամբ կազմված բայ է՝ խեղդ + մ(ե>ը)ղդ + վ + ել:
2. Ոչ լրիվ նորաբանություններ, ինչպես՝ տարրավորել [6, 112], քանի
որ գրաբարում ունեցել ենք տարրաւոր (տարր +աւոր) գոյականը,
որից էլ հետագայում Ս. Կապուտիկյանը ստեղծել է այս նորաբանությունը: Նեղմտանալ [6, 318] բառը ևս ոչ լրիվ նորաբանություն
է՝ կազմվածնեղմիտ բարդ հիմքից:
Գաղտնեգրվել [6, 179] նորաբանությունը առաջացել է գաղտնագիր
բարդ հիմքից ա>ե հոդակապերի հերթագայությամբ:
Ինչպես արդեն նշեցինք, բանաստեղծություններում հաճախադեպ են
ածական-նորաբանությունները, որոնք ձևավորել են ուղիղ և շրջուն
շարադասություններով «որոշիչ + որոշյալ» շարահյուսական հարաբերություն, ինչպես՝ Կորավ մեր դաշտերի անդորրը ոսկեամպ [6, 28], Մեջը
շեկլիկ ու կաթնամորթ Մի մանկի՛կ է քնած… [6, 205]:
Գոյական-նորաբանությունները բանաստեղծական խոսքում հանդես
են գալիս ենթակայի, պարագայի կամ կոչականի գործառույթներով,
ինչպես՝ Ներուժությունն է անդուլ ճառագում նրա կողերից… [6, 104],

Խենթությունը և խինդը կա իմ մեջ, Նրանց շուրթերի կժաբերանից
թափվող ծիծաղը… [6, 306], Զվարթնոց տաճարի չեղծված, չավերակված
սկզբնապատկեր,– Երդվում եմ… [6, 114]:
սկզբնապատկեր
Բայ-նորաբանությունները

Ս. Կապուտիկյանի
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բանաստեղծական

փոխաբերություններում հանդես են գալիս և՛ դիմավոր, և՛ անդեմ գործածություններով, ինչպես՝ Արդ, ես ինչպե՞ս տարրավորեմ անբռնելին...
[6, 112], Մեզ մի՞թե քիչ էր Քո քարակալած մակերևույթը… [6, 110]:
Հեղինակային նորաբանությունների սերման և կիրառության
առանձնահատկությունների քննությունից պարզ է դառնում, որ դրանք,
հիմնականում կառուցված լինելով հայերենին բնորոշ բառակազմական
եղանակներով, այնուամենայնիվ երբեմն հանդես են գալիս հեղինակային
ինքնատիպ կառույցներով, որոնք բնորոշ են չափածո խոսքին:
Նորաբանություններով հարուստ է «Դեպի խորքը լեռան» ժողովածուի «Հայ պատանու երդումը մայրենի լեզվին» բանաստեղծությունը:
Նորաբանություններում բաղադրիչները հիմնականում ձևավորել են
գեղարվեստական պատկերավորման միջոցներ՝ մակդիր, փոխաբերություն, համեմատություն և այլն:
Նորաբանությունները, հիմնականում արտահայտելով հատկանշային իմաստներ, կիրառվել են որպես վերացական իրանիշ և թանձրացական անձնանիշ գոյականները բնութագրող արտահայտություններ:
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НЕОЛОГИЗМЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ СИЛЬВЫ
СИЛЬВЫ КАПУТИКЯН

Азарян Анаит

ВГУ, Армянский язык и литература, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: неологизм, синтаксическая сложность,
частеречная принадлежность, морфологическая модель, комплексний
состав, взаимоисключающий состав, производный шаблон
Авторам армянской литературы присуще искусство создания слов,
в результате чего составляются авторские неологизми в основном в
примечательном смысле.
В произведениях Сильвы Капутикян встречаются неологизми по
значению прилагательного, глагола, существительного составленные с
морфологическими частями «прилагательное + существительное»,
«существительное + глагол(основа
глагола)»,
«существительное +
существительное», «численное + существительное», «местоимение +
существительное», «численное + прилагательное», «приставка + корень»,
«корень + суффикс(ы)», «приставочное слово + суффикс» выражая
формальные части «определение + определяемое», «подлежащее
+ сказуемое»,
«прямое
дополнение + дополняемое»,
«косвенное
дополнение + дополняемое» синтаксические нюансы.
Параллельно со сложными структурами были созданы производные
неологизми с частеречной ценностью существительного и прилагательного.
Неологизми в оригиналах использовались в основном в качестве
определителей, которые с новыми авторскими переосмыслениями
характеризуют одушевленные и неодушевленные уже известные
существительные.
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NEOLOGY IN SILVA KAPUTIKYAN’S POETRY

Azaryan Anahit

VSU, Armenian Language and Literature, 4th course
Summary

Key words: neologism, combinatorial complexity, word-of-class belonging,
morphological form, all-out structure, cross-form, derivative template
The art of word creation is particular for the authors of the Armenian
literature, as a result of which author neologies are formed mainly in attribute
sense.
Silva Kaputikyan's works include neologies with adjective’s, verb’s and
noun’s value, which were formed by “adjective + noun”, “noun + verb (verb
base)”, “noun + noun”, “numbers + noun”, “pronoun + noun”, “numbers
+ adjective”, “prefix + word”, “word + suffix”, “word with prefix + suffix”, with
morphological patterns, expressing “determiner + determined”, “subject +
predicate”, “direct object + supplementary”, “indirect object + supplementary”
syntax refiners.
Alongside complex structures, derivative neologies have been created with
the value of nouns and adjectives.
In original texts, neologies have been used mainly as determinants,
characterizing already known personal and common nouns in new copyright
terms.
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ԱՏՈՄ ԱՆՁԵՎ
ԱՆՁԵՎԱՑՈՒ
ԵՎԱՑՈՒ ՆԵՐԲՈՂԻ ԲԱՌԱՐՎԵՍՏԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Գասպարյան Նարեկ
Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ Ն.Պարոնյան

Հանգուցային բառեր՝ ներբող, Հովհաննես
հնարքներ, պատկերավորման միջոցներ

Մկրտիչ,

ոճական

Հայ միջնադարյան մատենագրության երևելի անհատականություններից է X դարի քաղաքական գործիչ, իսկ կյանքի վերջին տարիներին
(938 թ.)` նաև եպիսկոպոս (նախորդը Խոսրով Անձևացու [5, 43]), աստվածընթաց Ատոմ Անձևացին, որը, լինելով Վասպուրականի գահերեց
իշխան Գուրգեն Արծրունու որդին, մեծ մասնակցություն է ունեցել երկրի
ռազմաքաղաքական անկայուն վիճակի բարվոքմանը և ունեցել է մեծ
պատկառանք վաղ շրջանի ոչ միայն հայ, այլև օտար հեղինակների
աստվածաբանական և պատմական բնույթի գործերի նկատմամբ, որի
ապացույցն է այդ շրջանում Կյուրեղ Երուսաղեմացի հայրապետի
«Կոչումն ընծայութեան»՝ ապաշխարության հրավիրակ գրքի և Ավարայրի քաջաբան երգիչ սբ Եղիշե վարդապետի Պատմության ընդօրինակումը
[23, 207]: Լինելով գրասեր և քաջահմուտ եկեղեցաբանական խնդիրներին՝ նա իր ժամանակաշրջանի պատկառազդու հոգևորականներին և
իմաստասեր գրիչներին է դիմել բարոյահոգևոր աստվածաբանական
հարցերի առնչությամբ: Թեև նրա գրությունները չեն պահպանվել,
սակայն պատասխան նամակներից կարելի է տեղեկանալ հարցումների
բովանդակության մասին: Նրա ստեղծագործ մտքի խորությունը ճիշտ
հասկանալու համար բավարար է անգամ նրա գովաբանական ներբողը,
որը նվիրված է Հովհաննես Մկրտչին. «Երանելւոյն Տեառն Ատոմայ
Անձեւացեաց եպիսկոպոսի ասացեալ ներբողեան ի սուրբ Կարապետ
Յովհաննէս» [14, 812-817]:
Ատոմ Անձևացու այս ներբողը առանձնահատուկ է և՛ իր բովանդակային խորքայնությամբ, և՛ բառակերտման ինքնուրույն ոճաարտահայտչական ձևերի կիրառմամբ, որը վկայում է հեղինակի նուրբ ճաշակի, բառաշինարարական տաղանդի և միջնադարյան ներբողի ժանրային կառուցվածքաբանական յուրահատկությունների իմացման մասին: Ոչ
միայն հայ, այլև բյուզանդական և լատին սրբախոսական գրականության
մեջ ստեղծված փոքրածավալ ներբողները նվիրված էին մեծավ մասամբ
և՛ աստվածաշնչյան հանրածանոթ սրբերին, և՛ թե ժամանակաշրջանի
եկեղեցանվեր պետական գործիչներին, ինչպես նաև հոգևորական
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այրերին, սակայն Ատոմ Անձևացու ներբողի նյութը («Ձայն բարբառոյ յանապատի») Հովհաննես Մկրտչի դրվատանք է, պանծացումը, որը եզակի
է իր շրջանի բազմաբնույթ ներբողների բաղդատական համատեքստում:
Արտահայտչամիջոցների առատությամբ հարուստ այս ներբողն իր բնույթով ոչ այնքան վարքագրական է, ինչպես միջնադարյան ներբողների մեծամասնությունը, կամ գոհաբանական, որքան գովասանական՝ հունալատինական գրականության մեջ ներբողների բաժանման սկզբունքի համաձայն [13, 138]։ Ինչպես միջնադարյան ներբողին բնորոշ նախադրույթի բովանդակությունն է պարտադրում, Ատոմ Անձևացին ներբողն սկսում է
Հովհաննես Մկրտչի տոնի առթիվ «զկուսութեան հանդէս» կազմակերպելու կոչով1՝ առաջնային նախադրույթ համարելով անձի սրբությունը և
առաքինությունների մեջ հարատևելը: Նախաշավիղ այս գրությունն
ապացույցն է հեղինակի՝ ներբողի գրական առանձնահատկություններին
և դրա միջնադարյան սահմանմանը ծանոթ լինելուն, որը հստակությամբ
ձևակերպված է 5-րդ դարում թարգմանված Թեոն Ալեքսանդրացու
«Յաղագս ճարտասանական կրթութեանց» գրքում. «Ներբողեան է բան՝ որ
երեւեցուցանէ մեծութիւն ըստ առաքինութեան գործոյ եւ այլոց բարեաց
պարորոշելոց դիմեցելոց» [6, 130]2: Հաջորդիվ առաքինակենցաղ սրբի
ծնունդին և դրան նախորդած շրջանի պատմական-տեղագրական փաստերի շարակարգումն է՝ աստվածային իրողություններով ընդելուզված,
որով հիմնավորվում է տիրամեծար սրբի գերահարգ դերը: Ընդարձակ
բուն մասին հաջորդող հատվածով, որտեղ առկա է սրբին ուղղված բարեխոսական աղոթք և եզրափակիչ աստվածահիշատակ փառաբանություն,
վերջանում է ներբողը՝ տիպական կառուցվածքային օրինաչափությունների պահպանմամբ:
Անցնելով գործի լեզվաբանական քննությանը՝ բառակազմական և
ոճական հնարքների համադիր վերլուծմամբ, կցանկանայինք հիշել
Հակոբ Քյոսեյանի՝ Ատոմ Անձևացու կյանքի պատմական ուսումնասիրության և Հովհաննես Մկրտչին նվիրված ներբողի աստվածաբանական
Հատկանշական է, որ Հովհաննես Մկրտչին նվիրված շարականներից մեկում
շարականագիրը հրավիրում է տոնախմբելու սրբի հիշատակը` պիտառելով
«զառաքինութեանն զհանդէս տօնել» [18, 217] կապակցությունը: Այս արտահայտությունը, ինչպես նաև «ներբողական հանդէս»-ը, օգտագործում է նաև 13-րդ
դարի մատենագիր Վարդան Արևելցին` Հովհաննես Մկրտչին նվիրված իր ներբողում [19, 299, 304]:
2 Հայ միջնադարյան գրականության մեջ տիրապետող այս կանոնները «լայնորեն կիրառվել են վարքերի, ճառերի, գովեստների, անգամ պատմագրության
մեջ» [23, 777]:
1
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դիտարկումների վերջում առկա եզրակացություններից մեկը, որը ձևակերպված է այսպես. «Ներբողը շահեկան է նաև հայոց լեզվի ուսումնա-

սիրման համար: Այն հարուստ է նորակազմ բառերով ու բարդություններով, որոնք լավագույնս ներկայացնում են Ատոմ Անձևացի-բառաշինարարին» [21, 108]: Արդեն ներբողի կառուցվածքային համաչափ բաժա-

նումը և խոսքի անկասելի հորձանքը ցույց են տալիս, որ գործ ունենք բանագետ մի անձնավորության հետ, որի վարարահոս միտքն արտահայտվում է անցյալի հայրաբանական հիմնավորումների և լեզվական յուրօրինակ ձևերի օգտագործմամբ: Բառային արվեստի շքեղափառ զարդերից է
մակդրային արտահայտությունների գործածումը, որով խոսքին տրվում
են հուզական, թանձրական զանազան երանգներ, վերամբարձ խոսքին
բնորոշ վերացականություն: Ատոմ Անձևացու օգտագործած մակդիրները
զարդարուն (epitheton orans [23, 921-923]) տեսակին բնորոշ հուզաարտահայտչական երանգներից և ինքնադրսևորումից զատ ալեքսանդրյան մեկնարվեստի ազատ մտակառուցվածքի հորինվածքային համադրություններ են՝ աբէլեան արիւն (816), անապատացեալ հոգի (813), անհպելի անձ
(813), անուշահոտութեան պաշտաւն (812), աշխարհափակ դրունք (816),
աստուածասաստն պատուհաս (814), աւետարանական ձայն (812),
արդարութեան գլուխ (816), բազմերանգ բան (812), բալաբորբ տրամա
տրամամադրութիւն (813), բանաւոր տապանակ (813), բարոյական քնար (813),
բողբոջեալ սրբութեամբ արիւն (816), բռնաքարիւն ճշմարտութիւն (816),
գաբրիէլեան փողոյն համակարգ (816), գերագոյն հրաշազանութիւն (812),
գինէճաշ բազմեալք (815), դեզադեզ մեղք (813), դիցախելառ շռայլութիւն
(815), դիւախաբ կատաղութիւն (813), եւթնաշարժ ազդեցութիւն (813),
լուսաթոր պարակցութիւն (814), լուսակէզ սքողութիւն (812), կենաբոյծ
խրախանութիւն (812), կուսութեան հանդէս (812), հանդիսակից
ճշմարտութիւն (814), հոգեպատում
հոգեպատում սուրբ (814), հոգեւոր հանդէս (812),
հոգեւոր տնտեսութիւն (816), հրասեռիցն մանուածք (816), հրդեհեռանդն
քուրայ (814), ճշմարտութեան բռնաքար (816), մարտապահեստ
պահպանակ (816), մշտնջենախոնջ պահք (815), յարանուանաբար
ունակութիւն (812), նոյնակիր չարութիւն (813), շնորհատուն առաքեալք
(812), շքեղաճոխն հասակ (813), պարադիտութեան գլուխ (816),
պողոսեան վիշտք (815), պտղազատոյց հեծանոց (814), տիրամասն վիճակ
(812), ցաւղածասկ հեծանոց (814):
Գեղեցկահնար մակդիրների կողքին աչքի են զարնում նաև հեղինակային դիպվածային բառերը՝ նորաբանությունները, որոնք հիմնականում
բարդ բառեր են: Ճիշտ է, դրանք այսօր մեր գործուն բառապաշարի մաս
չեն կազմում (Էդվարդ Աղայանի բնութագրմամբ՝ «մեկուսացած» [18, 332]
19

են), սակայն խիստ ուշագրավ են ժամանկաշրջանի խրթնատիպ
բառապաշարում՝ ակումբեալ (չվկայված բառերից է՝ «հավաքված, բոլորված, սեղան կազմած» իմաստով, Առձեռն բառարանում այն հարադրությամբ է արտահայտված՝ «ակումբ առնուլ» [8, 19]), աշխարհափակ
(աշխարհ+ա+փակ – աշխարհի առջև փակ՝ ըստ հեղինակային տեղի,
«աշխարհի համար փակ (դռները դրախտի)» [21, 108]), աւծաւորել
աւծաւորել («օծել»
[12, 106]), արարակել (չվկայված այս բառի կրկնարմատը «արար»-ն է`
«ակ» ածանցով և բայակերտ «ել» վերջավորությամբ, որը նշանակում է
«արարել», «ստեղծել»), բալաբորբ (բալ (մառախուղ, մշուշ)+ա+բորբ՝
«զյորդութիւն հրոյ եւ ծխոյ» [8, 507]) – «մառախլապատ, մութ, խաւար» [12,
24]), բեւրանոյշ (բեւր=բիւր+անոյշ – «չափազանց անոյշ» [12, 27]),
բիւրեղաբեր (բիւրեղ+ա+բեր-ՆՀԲ-ում տրված է ե-ի զեղչմամբ՝ բիւրղաբեր.
«որ բերէ յիւրմէ զբիւրեղս կամ զսառնատեսակ ապակիս» [8, 513]),
գիճասաստ (գեճ կամ գեջ+ա+սաստ(իկ) – սաստիկ ցանկասեր, «անառակ»
[12, 30]), գինէճաշ (գինի+ա+ճաշ – գինին ճաշ դարձնող, «գինեմոլ,
հարբեցող» [12, 30]), դեզադեզ (որևէ բառարանում չվկայված այս բառը
կրկնավոր բարդություն է՝ դեզ+ա+դեզ արմատների կցմամբ, որը դիզված,
բարդված լինելու սաստկական նշանակություն ունի), լուսաթոր
(լոյս+թոր (թորումն) – «որից լոյս է ծորում՝ բխում» [12, 46]), կենաբոյծ
(կեանք+ա+բոյծ («դարման. սնունդ. ճարակ» [8, 505])- կյանքը դարմանող,
սնուցող, կենարար, «կենսատու» [12, 52]), հոյք (նույն «հոյլք»` «խումբ»,
«բազմութիւն» [11, 86] բառն է` օգտագործված «մարգարէից հոյք» բառակապակցության մեջ), հրաշիջան (հուր+ա+շիջանել – «հուրը մարող» [21,
108]), հրդեհեռանդն (հրդեհ+ եռանդն – «հրավառ, հրաբորբ» [12, 60]),
մշտնջենախոնջ (միշտ+նջեն (մասնիկ, որն առկա է նաև «տունջեան»
բառում)+ա+խոնջ – «միշտ
յոգնեցնող»
[12, 69]),
նախայորդութիւն
նախայորդութիւն
(նախ+ա+յորդ+ութիւն – այս բառը նույնպես Ատոմ Անձևացու օգտագործած նորաբանություններից է, որը նշանակում է «նախասկիզբ, առաջնորդություն, նախակարապետ»), պղնձածին (պղինձ+ա+ծին – պղնձով
առատ, «որտեղից պղինձ է ստացւում» [8, 88]), պտղազատոյց
(պտուղ+ա+զատել+ոյց – «պտուղը զատող՝ ջոկող» [12, 89]), տիրամաս
(տէր+ա+մասն – տիրոջ բաժինը եղողը [12, 100]), ցաւղածասկ
(ցաւղ+ա+ծասկ (ծասկել-ծամել, ծամծմել [8, 1034; 4, 448]) – «ցօղահար,
անձրևահար»):
Յուրաքանչյուր բառի գործածություն ունի իրեն հատուկ ոչ միայն
ոճական, այլև պատմաշխարհագրական, աստվածաշնչյան, հայրաբանական կանխափաստարկ: Այս համարելով ավելի աստվածաբանական հե20

տազոտությունների դաշտին վերաբերող քննարկում՝ նշենք միայն մի
քանի բառակապակցություններ, որոնք անդամազատ, հիմնականում
երկանդամ շարահյուսական ձևեր են՝ անհպելի անձ, աջաթեւ գահ,

աւետարանական ձայն, բալաբորբ տրամադրութիւն չարին, գետաբուղխ
սահման
աստուածականի,
թեւածեալ
ազոխ,
հրեշտակական
զեղիայեանն, պետութիւնք քահանայականացն, պղնձածին Պաղեստին…

Ներբողը, լինելով աստվածաշնորհ մի անձի գովերգ, որը հոգևոր կենցաղավարությամբ է ապրել, լի է «հոգի» եզրով կազմություններով, որոնք
առավելաբար «2. մարդու՝ որպես անհատականության բնորոշ գծերը,
հատկությունների ամբողջությունը, բնավորություն» [3, 885] իմաստն են
ներամփոփում՝ անապատացեալ հոգի, աստուածասէր հոգի, կուսական
հոգի, ուղիղ հոգի:
Ինչպես գեղարվեստական խոսքում, այս ներբողում ևս բազում են
համեմատությունները, որով մեր ճանաչողության սահմաններն ավելի են
ընդարձակվում՝ համեմատվող երևույթների, առարկաների ներքին կամ
արտաքին զուգադրումների էութենական համադրմամբ: Համեմատություններում բառերը հաճախ փոխաբերաբար են գործածվում՝ սեփական
ոլորտից տեղափոխվելով համեմատվող երևույթի հակադրամիասնական
հարթություն [17, 32], սակայն այն, լինելով պատկերաստեղծ բանադարձում, ուսումնասիրողներից շատերի կողմից դիտարկվում է «իմաստաբանական դարձույթների շարքում» [21, 185]: Թեև համեմատությունները
հիմնականում արտահայտվում են հատուկ բառերի միջոցով (ասես,
նման, պես, որպես, կարծես, զերթ, հանց ևն), սակայն Ատոմ Անձևացին
առանց այդ կապերի է համեմատություն կատարում՝ նոր շունչ հաղորդելով խոսքին: Բառաստեղծ Ատոմ Անձևացին Քրիստոս-Սիրո՝ մարդկանց
հանդեպ ունեցած մեծագույն զոհաբերությունն անգամ գերազանց է համարում միայն գորովագութ մայրական գգվանքի համեմատության
աղերս-առնչության մեջ. «Ընդ սոսա եւ այս նոր Սիրովն, գերադրեալ զսա
ի մայրենական գրգանս» (812): Ներբողը ունկնդիրներին ավելի լսելի
դարձնելու համար այն՝ որպես «բան իմաստութեան», համեմատում է
ոսկե խնձորի և ամենապայծառ սարդիոնի հետ, որոնք, շքեղաշուք լինելուց զատ, նաև ժողովրդական ընկալումներում կրոնամիստիկական
երանգ են ստացել (այս համեմատության հիմքը Սողոմոն Իմաստունի
Առակաց գրքի ԻԵ գլխի 11-12-րդ համարներն են): Հաճախ Հովհաննես
Մկրտիչը առնչակցվում է հրեշտակների, մարգարեների, առաքյալների`
որպես համապատիվ երկնաքաղաքացիների հետ, այսինքն՝ դրական
իմաստով, սակայն մեծափառ այս սուրբը համեմատվում է նաև հին
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հունական ըմբշամարտիկների հետ, որոնց մասին ավանդազրույցները
«ոգեն» ունանայնահունչ գովեստներ. «Զի թէ կենցաղասիրաց արտաքնոց

ըստ դարուց ժամանակի, զի վէպս ոգելն ըմբշամարտացն մրցութիւնս՝
հանդերձ գովեստիւ ճախրեալ ի բանս ունայնս, ապա որչափ զմեծս զայս
եւ զհռչակելիս ունել ի լեզուս հանապազ, այլ թէ եւ ամենայն
զգաստութեամբ խաւսել առ նոյն բան զամենայն աւուրս» (814). հատված,
որն իր մեջ նկատելիորեն կրում է Մովսես Խորենացու թարգմանած և
հավելած ճարտասանական «Գիրք Պիտոյից» ձեռնարկի մի հատվածի
արձագանքը [1, 424-425]: Ներբողի մի հատվածում ևս առկա է այս համեմատությունը, որտեղ Հովհաննես Մկրտիչը ներկայացվում է որպես

«աւծաւորեալ ի յեւղ սրբութեան, մշտնջենախոնջ պահոց գաւտէպինդ
զաւրութեամբ նահատակաց պետ» (815): Սակայն ինչպես Նոր Կտակարանում, այստեղ ևս առավել ընդգծված է Հովհաննես Մկրտիչ-Եղիա կապը.

«այլ թէ բաղդատեսցէ եւ առանձնոյ այս հրեշտակական զեղիայեանն»
(815): Հովհաննես Մկրտչի սպանության պատճառ դարձած անառակ
Հերովդեան համեմատվում է արուսյակի՝ սատանայի հետ, որը, լինելով
աննյութական, այստեղ անտրոպոմորֆիկ հատկություններով է ներկայացվում. «Եւ զի հանդերձելոցն եղելութիւնք, որ ի ձեռն սրբոյն այնորիկ

տանջէր զբռնութիւն բանսարկուին՝ զուգեալ ընդ կնոջ աւրինի, որպէս
նախագոյն ի վիշապն կաքաւեալ բախբախելով կայթէր ի լրումն տենչանաց
անաւրէն Հերովդեա եւ ի տռփանս անաւրէն գինէճաշ բազմելոցն» (815):
Հեղինակը միևնույն ժամանակ, պատշաճավորությունն ու խոսքի վայելչությունը պահելու նպատակով, ավելի սուր կերպով չպախարակելու համար
ասես դիմում է մեղմասության. բացասական երևույթը ո՛չ թե մասնավորաբար վերագրում է անպատկառ կնոջը, այլ այն համարում է դիվական
ուժերի ազդեցությամբ գործված: Այսպես՝ նենգորեն սպանված սրբի անմեղ
արյունն ավելի անարատ է, քան Հին Ուխտի աբելյան արյունը. «Արիւն՝
աբէլեան, որ առաւել խաւսի, քան զսոյն» (816): Հովհաննես Մկրտիչը,
Եսայի մարգարեի կողմից ճանաչվելով որպես «Ձայն բարբառոյ յանապատի», առավել դղորդաձայն է, «քան զարուեստակեալսն ի փողարսն եւ
յերգիոնս եւ յարուեստիւ աշխատեալսն» (816):
Ատոմ Անձևացու ներբողում շատ են հոմանիշները, որոնք իմաստային և ոճական բազմերանգությամբ օգտագործված են միօրինակությունից
խուսափելու համար: Որոշ պարագաներում էլ խոսքին սաստկություն
հաղորդելու նպատակով մեկ հատվածում կարող են գործածված լինել
ոճական հոմանիշներ, որոնք, այո, բնագրից դուրս միգուցե այդքան էլ
նույնիմաստ չհամարվեն, սակայն հեղինակային խոսքում դրանք նույն
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իմաստն են արտահայտում` լինելով համատեքստային կամ անհատական հոմանիշներ՝ աւետաքարոզ-աստուածային, զարմանազանութիւն-

հրաշազանութիւն, զուարճանալ-ուռճանալ-լիանալ, հրահանգանոցկրթարան, հրեշտակ-զգուշացուցիչ-քահանայ, ունակութիւն-մակացութիւններհունութիւն՝ «հմտություն» կամ «հասողություն» իմաստներով,
շահատակեալ-նահատակեալ, ստորադասականք-եղեալք-երկրայինքկենցաղասէր, վիշապ-այս-բանսարկու։ Տարածված են նաև ուղիղ
իմաստով հոմանշային զույգեր կամ շարքեր, որոնք կարող է լրացյալ
լինեն հիմնական բառի՝ հենաբառի նկատմամբ՝ ազդեցութիւն-

ներգործութիւն, ահեղ-ահաւոր, անապական-սուրբ-անբիծ-անարատանմեղ, անհպելի-անհասանելի, անուշահոտ-բեւրանոյշ, Աստուածանմահ-ամենակալ-անեղ-արարող,
աստուածասէր-քրիստոսասէր,
արդիւնարար-արդիւնաւոր, բարբառիլ-խաւսել, գիճասէր-հեշտասէրլկտի, գովեստ-փառաբանութիւն, դիեցեալ-սնուցեալ, դիւաբախդիւախաբ, երկիւղ-դողութիւն, զարգացում-աճելութիւն, զգոնութիւնզգաստութիւն-զգուշութիւն, ըղձականութիւն-տենչանք, թեւածել-ճախրել,
ժողովել-ակումբել, լուսաթոր-լուսակէզ-ամենապայծառ, խրախութիւնուրախութիւն-խինդ-հրճուանք-զուարճանք, ծարաւ-պապակ, կաքաւելկայթել, հրեշտակ-հրասեռ-հրաբուն-հրակերպեան, մարգարէ-տեսանող,
մոլելեալ-կատաղեալ,
տքնութիւն-նեղութիւն-վիշտ-վշտամբերութիւն,
շաւիղ-ուղի,
որովայն-արգանդ-փոր,
չարութիւն-ապականութիւնանաւրէնութիւն, պատիժ-հատուցում-դատաստան, պարաւորութիւնպարակցութիւն, պիղծ-գարշելի, քուրայ-հուր։
Ատոմ Անձևացին ներբողի որոշ մասերում դիմում է ընթերցողներին՝
ավելի խթանելով նրանց ուշադրության կենտրոնացվածությունը պատմելիք նյութին, որը երկրային հորիզոններից անդին ձգվող «աշխարհի»
օրենքներով ապրող սրբակենցաղ երանյալի պատմությունն է՝ զարմանահարույց ինքնանվիրման և անասելի կենսընթացի մասին պատմող
էջերով. «Եկայք, ժողովո՛ւրդ քրիստոսասէրք, զարթուսցուք զմիտս մեր

առ սորայս տեւակութիւն՝ հանդիսակից ճշմարտութեան սորա գտանել,
որքան է կարողութիւն» (814): Անգամ նա իրեն անարժան է համարում

նման պատմություններ հյուսելն իր մեղավոր ձեռքով, սակայն առաքինության տարփողումը, ըստ մարդկային կարողությունների, համարում է
առաջնային նախապայման անշփոթ շարադրանք սկսելիս. «Զձեզ

աղաչեմ, ո՜վ մարդիկ, առ ի բաշխումն բարբառիմ զպարկեշտ շրթմամբք
զուղղութեան» (812):

Հեղինակը քանիցս դիմում է միջնադարյան մատենագրության մեջ
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առկա «հարցուպատասխանիքի» մեթոդին. տալիս է հարցը և ինքն էլ
պատասխանում (813, 814, 815), մի անգամ էլ հարցը ձևակերպում է
հռետորաբար՝ ավելի ուժգնացնելով խոսքի հուզականությունը, ինչը
բնորոշ է այս տիպի հարցերին [19, 191]. «Ո՞վ ոք ի յէիցս այսքան համբառ-

նալ կարացեալ, զոր գիտէ բանս միայն քահանայապետին մեծի՝ անցեալ
ընդ երկինս» (815), և պատասխանը, անշուշտ, հայտնի է ընթերցողին:
Պատկերավորման հնարքներից հանդիպում է նաև չափազանցությունը, որն ավելի ազդեցիկ է դարձնում նյութի՝ տակավին մարգարեական ժամանակաշրջանից կանխատեսված մեծադղորդանվանակիր
քարոզչին. «(Ձայն բարբառոյ յանապատի-Ն.Գ.) առաւել աղաղակէ, քան

զամենայն ձայն արձակեալ եւ քան զարուեստակեալսն ի փողարսն եւ
յերգիոնս եւ յարուեստիւ աշխատեալսն» (816):
Ներբողագիրը ոճաբանական հնարքներից ավելի հաճախ է կիրառում շրջասույթը, երբ «պարզ հասկացությունն արտահայտվում է նկարագրական եղանակով, այսինքն՝առարկայի կամ երևույթի իսկական անվանումը փոխարինվում է նրա այս կամ այն հատկանիշն ընդգծող որևէ
դարձվածով» [16, 320]: Նա ոչ միայն օգտագործում է նախնյաց ստեղծածը
(Նոր Սիովն-քրիստոնեական եկեղեցի, Նոր Սէր-Հիսուս Քրիստոս, Ձայն
բարբառոյ յանապատի-Հովաննես Մկրտիչ), այլև ստեղծում է խորիմաստ
նոր շրջասույթներ: Հովհաննես Մկրտչի մասին խոսելիս հեղինակը նրան
բնութագրում է բազում շրջասույթներով, սակայն միայն հետևյալներն են,
որ անխտիր վերաբերում են սրբին. շրջասական կայուն կապակցություններ են՝ անապատացեալ հոգի, բարոյական քնար, դէտ եւ դիտանոց առ ի

խրատ զգուշութեան, ձայն աւետարանական, հրեշտակական
զեղիայեանն, մշտնջենախոնջ պահոց գաւտէպինդ զաւրութեամբ
նահատակացն պետ, փեսաւեր: Անդրադառնալով առաջինին՝ նշենք, որ

«անապատացեալ հոգի» է կոչվել սուրբը տարիներով անապատում կենցաղավարելու պատճառով` նմանվելով հինկտակարանյան Եղիա մարգարեին, ուստի նրան անվանում են նաև «հրեշտակական զեղիայանն»:
Եթե «Սուրբ Հոգւոյն քնար» է կոչվել Եփրեմ Ասորին, որը զարգացրել է
ասորական ծիսարանը հոգևոր երգերով և սաղմոսների հիման վրա
գրված շարականներով, ապա Հովհաննես Մկրտիչը անվանվել է
«բարոյական քնար»` անվախորեն ճշմարիտ ապրելակերպի մասին
թագավորական ընտանիքի և շեղընթաց հրեա ժողովրդի առջև խոսելու
հանգամանքով պայմանավորված: Շարունակ քարոզելով Աստծո արքայությունը՝ նա հրեաներին խստագույնս զգուշացնում էր ապագա եղելությունների մասին` լինելով «դէտ եւ դիտանոց առ ի խրատ զգուշու24

թեան»: Նա այն անձն էր, որի մասին կանխասել էին մարգարեները. նա
նոր ժամանակաշրջանի աստվածահայտ ձայնն էր, «աւետարանական
ձայնը»: Լինելով ճշմարտության քարոզիչ` նա նահատակվեց առաջինը`
դառնալով «մշտնջենախոնջ պահոց գոտէպինդ զաւրութեամբ նահատակացն պէտ»: Հովհաննես Մկրտչին նվիրված և՛ Ատոմ Անձևացու, և՛
Վարդան Արևելցու [20, 300] ներբողներում սուրբը հիշատակվում է
«փեսաւեր» անվամբ: Փեսավերը նույն փեսաղբերն է, փեսայաբերը, որը
համարվել է հարսանիքի ամենագլխավոր անձը: Նոր Կտակարանում և
ջատագովական գրականության պատմության առաջին հայրերի գործերում բազմիցս կարող ենք կարդալ «փեսա-Քրիստոս» խորհրդաբանական
զուգադրության մասին: Իսկ Հովհաննես Մկրտիչը, լինելով ոչ միայն
բարեկամ, այլև փեսայի համար ճանապարհ հարթող, կոչվում է
«փեսաւէր»: Թեև հարսանեկան ծեսին առնչվող միջնադարյան ձեռագրերում «փեսաւեր» են կոչվում պարզապես փեսայի բարեկամները, սակայն
ավելի վաղ գործերը վկայում են, որ այս բառը անմիջապես Հովհաննես
Մկրտչի համար է բնութագրական3:
Այսպիսով` ուսումնասիրելով Ատոմ Անձևացու ներբողի լեզվական
առանձնահատկությունները, բազմազան բառապաշարը և պատկերավորման միջոցների առատ զանազանությունը` անվարան կարող ենք
վկայել, որ հեղինակը միջնադարյան մատենագրության բազմաշնորհ
բառաշինարարներից է, խորաքնին իմաստասերներից, որը բազմաթիվ
դիտանկյուններից ներկայացնում է առաջադրյալ նյութը` կիրառելով
բառային այնպիսի ձևեր ու արտահայտություններ, որոնք ասելիքը դարձնում են խորամիտ ու համապարփակ։
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВОТВОРЧЕСТВА
В ОДЕ АТОМА АНДЗЕВАЦИ

Гаспарян Нарек

Геворкянская духовная семинария, IV курс
Pезюме

Ключевые слова: ода, Иоанн Креститель, стилистические хитрости,
инструменты визуализации
В данной статье мы попытались представить лингвистические
особенности в оде. Эта ода Атома Андзеваци посвящена Святому Иоанну
Крестителю. Автор прекрасно владеет жанровыми особенностями
средневековой оды. Он также является выдающимся творцом слова. В его
оде мы видим слова, которых ранее не наблюдалось. В результате
исследования данного текста автор показал, что Атом Андзеваци
использовал множество средств для визуализации речи, таким образом
сделав ее более выразительной и многогранной.

THE PECULARITIES OF THE WORD ART OF THE EULOGY
OF ATOM ANDZEVACI

Gasparyan Narek

Gevorgyan Theological Seminary, 4th course
Summary

Key words
words:: eulogy, John the Baptist, stylistic tricks, visualization tools
One of the less-known Armenian Medieval writers is Atom Andzevaci
who lived in the X century who was a bishop before Khosrov Andzevaci, the
father of heavenly St. Gregory of Narek. In this article,we have tried to study all
the pecularities related to his eulogy which is dedicated to St. John Baptizm.
The author was aware of the medieval literature regulations of eulogy. He was
also an ingenious world-builder who made use of many new unfamiliar words
that were not testified before him. Similiarly, Atom Andzevaci applied such
forms of word combinations which made the speech insightful and
comprehensive.
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ԱՆՁԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇ ՑՈՒՅՑ ՏՎՈՂ
ԵՐԿԲԱՂԱԴՐԻՉ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐ
Հաջյան Ջուլիետա

ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ Ա. Պողոսյան

Հանգուցային բառեր` դարձվածային կապակցություն, դարձվածային
միավոր, իմաստակառուցվածքային տիպ, վիճակ արտահայտող
դարձվածքներ, անձի արտաքին հատկանիշ, անձի ներքին հատկանիշ
Դարձվածքը կառուցվածքով երկու և ավելի բառերի կայուն, իմաստով ամբողջական, վերաիմաստավորված այնպիսի կապակցություն է,
որ խոսքում վերարտադրվում է իբրև լեզվական պատրաստի միավոր
[4, 296]: Իմաստային տեսանկյունից դարձվածքները լինում են 2 տեսակ`
հասկացություն արտահայտող դարձվածքներ և նախադասությունդարձվածքներ: Աշխատանքի շրջանակում ուսումնասիրել ենք դարձվածքները իմաստային տեսանկյունից՝ իբրև անձի հասկացություն
(հատկանիշ) արտահայտող դարձվածքներ: Նշենք, որ անձի հատկանիշ
ցույց տվող դարձվածքները քիչ ուսումնասիրված են:
Անձի հասկացություն (հատկանիշ) արտահայտող դարձվածքները
վերաբերում են մարդու ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին աշխարհին, էությանը: Իմաստակառուցվածքային տեսանկյունից կարելի է անձի
հատկանիշ մատնանշող դարձվածքները բաժանել երկու խմբի. 1. անձի
արտաքին հատկանիշ արտահայտող, 2.անձի ներքին հատկանիշ,
հատկանիշ, վիճակ
արտահայտող:
արտահայտող Առաջին խմբում հանդես է գալիս մարդը՝ իր արտաքին
հատկանիշներով (գեղեցիկ, տգեղ, ցածրահասակ, բարձրահասակ և
այլն), իսկ երկրորդ խմբում մարդը՝ իր ներքին հատկանիշներով (հիմար,
միամիտ, խելացի, գիտուն և այլն), կամ ինչ-որ հոգեկան վիճակով
(զայրույթ, խուճապ, անհանգստություն և այլն):
1. Անձի արտաքին հատկանիշ ցույց տվող դարձվածքները կարելի է
բաժանել հետևյալ ենթախմբերի:
ա) Անձի արտաքին գեղեցկություն կամ հակառակ հատկանիշը՝
տգեղություն ցույց տվող: Այսպես`
Ագռավի ճուտ – արտաքնապես տգեղ
Երեսը չնայվել – չափազանց տգեղ լինել
Հուրի փերի – չափազանց գեղեցիկ
Նմանը չլինել – շատ գեղեցիկ լինել:
Օրինակներ`Էդ էի ասում, ուշ գիշերով դուռը ծեծեցի, սա հենց տկլոր
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եկավ դուռը բաց արեց, կնիկ եմ ասել է՜, մի իսկական հուրի
հուրի--փերի,
չուտես, չխմես, դրան նայես... (ՀՄԱԶՀ2 – 530): – Ընտրեցի՞ր արդյոք մի
էնպես հարսնացու, որի նմանը չլիներ ողջ Աբխազիայում [6]:
բ) Անձի ֆիզիկական հատկանիշ (հասակ, տարիք) ցույց տվող:
Այսպես`
Թիզ ու կես – կարճ
Գլուխը ճերմակ – ծեր
Լող--լող – բարձրահասակ
Լող
Մազերը սպիտակել – ծերանալ։
Օրինակներ` Վարսենիկն ինքն էլ զարմացավ, որ ծիծաղում է
սրտանց սիրով նայելով այդ թիզ
թիզու
ու կես խորամանկ սատանային [6]:
Մազերս սպիտակել են այդ գործերում.... (ՎԲ1 - 300): – Խեղճը լողլող-լող բոյն
առած, օրվա մի կտոր հացը մոռացած, տնից տուն վազեց…. (ԱՂՊ – 35-36):
գ) Անձի արտաքին կառուցվածք ցույց տվող: Այսպես`
Ավելի պոչ – նիհար մարդ
Բուղա կտրել – գիրանալ, չաղանալ
Բարակ մանող – սաստիկ նիհար
Գերեզմանից քաշած – վտիտ, սաստիկ հյուծված
Ճանճի ճմուռ – սաստիկ նիհար
Միս բռնել – գիրանալ։
Օրինակներ`….Ջանիկն ի՞նչ է գտել էս ավլի պոչի մեջ…. (ՊԱՍ – 169):
....հիմա մեզ հավաքենք, անգործությունից բուղա ենք կտրել (ՀՄԵ2 – 128):
2. Անձի ներքին հատկանիշ, վիճակ արտահայտող դարձվածքները
կարելի է բաժանել հետևյալ ենթախմբերի.
ա) Անձի ներքին հատկանիշ, վիճակ, դրական և բացասական հույզեր
արտահայտող դարձվածային միավորները: Այսպես`՝
Արյուն շնչել – զայրանալ
Զարզանդը գնալ – վախենալ
Հոգին դաղվել – ցավ զգալ
Մայիլ մնալ – զարմանալ
Շորով գիժ – խիստ բարկացկոտ
Սիրտը կոտրել – վշտացնել, ցավ պատճառել։
Օրինակներ՝ Նա և՛ արյուն շնչեց
շնչեց, և՛ լեզուն խեղդեց ատամի տակ
(ԱՂՊ – 131): Ա՜յ եթե չես գնալ, սիրտս կկոտրես,
կկոտրես մինչև գերեզման հետդ
չեմ խոսիլ, ձեռք կվերցնեմ, խեղճ եմ, համ հայրդ եմ, համ մայրդ, ինձ լսիր,
դես-դեն (ԱՇՀ5 – 213)։
բ) Դրական ու բացասական վիճակ արտահայտող դարձվածքներ,
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որոնք կարող են ունենալ իրենց աստիճանական սաստկացումը:
Այսպես`
Դաղդղանի գալ – սաստիկ ցավ զգալ
Տաճիկ կտրել – սաստիկ բարկանալ
Հարայ կանչել – ողբալ։
Օրինակ՝ Իսկ երբ պարզվել էր, որ հոտի վրա գայլ չէր հարձակվել և
այդ ամբողջ իրարանցման պատճառը եղել էին Խոդեդանի երազում
արձակած ճիչերը, սաստիկ կռվել էր հետը, անվանելով նրան մոտկանցի
անասուն, որ սովորություն էր դարձրել երազների մեջ հարայ կանչել [6]:
Անձի հատկանիշ ցույց տվող դարձվածքների մեջ հանդիպում ենք
այնպիսիներին, որոնք հստակորեն չեն մտնում ո՛չ առաջին, ո՛չ երկրորդ
իմաստակառուցվածքային խմբերի մեջ, բայց առնչվում են անձի հետ:
Անձի հարաբերություն ցույց տվող դարձվածքներ: Այսպես՝
Ախպոր տղա – ընկերական հարաբերությունների մեջ գտնվող
Աշխարհ մտնել – ամուսնանալ
Հետը ունենալ – լավ հարաբերություններ ունենալ։
Օրինակներ՝ Երբեք զինվորների հետ ախպոր – տղա չէր, սակայն
զինվորներն, այնուամենայնիվ, պաշտում էին նրան.... (ԶԽՋՄ - 110):
Վասակյանը արդեն մտածում էր «տնավորվել» և հայերի ասության ոճով
աշխարհ մտնել [6]:
Անձի նյութական վիճակ ցույց տվող դարձվածքներ: Այսպես՝
Հացի կարոտ – ապրուստի միջոց չունեցող, աղքատ
Ձեռքը կարճ – նյութական վատ վիճակի մեջ լինել
Մեջքը պինդ – հարուստ
Քյավառ տղա – ունևոր։
Օրինակներ՝ Առաքելի հանդուգն արարքը որքա՜ն վշտացած հոգիներ
էր մխիթարել, որքա՜ն հուսահատ և հացի կարոտ ընտանիքների սիրտն
էր ամոքել (ԱԵ – 173): Քյավառ տղա է, համարից էլ երևում է, որ նոր
մեքենա է... (ԶԽՋՄ – 121):
Դարձվածքներ, որոնց մեջ մատնանշվում է անձի դերը, նրա պաշտոնը, որը կապվում է հասարակության մեջ անձի կատարած գործունեության հետ: Այսպես՝
Գահ բարձրանալ – թագավոր դառնալ
Գրպան մտնող – գող, գրպանահատ
Կամելիազարդ տիկին – թեթևաբարո կին
Քարավան կտրող – ավազակ
Ֆալ բացող – կախարդ:
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Օրինակներ՝ Այս սրտով և ուղեղով ես գահ բարձրանալ չեմ կարող
[6]: –.... մի անգամ, ավտոբուսում, այնպես է շրմփացրել գրպանը մտնող
միջահելի, որ սրան ստիպված են եղել.... հիվանդանոց տանել (ՎՊԸԵ 1 –
245): Իր ծաղկավաճառի՝ տիկին Բարժի մոտ էլ ամեն ինչ ավարտված էին
համարում՝ նրան Կամելիազարդ տիկին մականվանելով, և այդ մականունը մնացել էր նրա վրա [6]:
Անձի հատկանիշ ցույց տվող երկբաղադրիչ դարձվածքները սովորաբար բառերի պես ևս լինում են մենիմաստ և բազմիմաստ [2, 333]:
Միևնույն առարկան, վերաբերմունքը, երևույթը բնութագրելու համար
նույն ժողովրդի տարբեր հատվածներում կամ տարբեր ժողովուրդների
մեջ ստեղծվել և ստեղծվում են նույն իմաստով դարձվածքներ. այդ պատճառով էլ առաջանում են դարձվածքների բազմիմաստություն ու հոմանիշություն [1, 63]: Սակայն ուսումնասիրելով բազմիմաստ դարձվածքներ՝
կարող ենք ասել, որ դրանց արտահայտած իմաստները նույնը չեն լինում:
Այսպես`
Արյունը խաղալ – 1. Զարյանալ, 2. Ոգևորվել։
Երեխա--երեխա – 1. Մանուկ ժամանակ, երեխա եղած ժամանակ,
Երեխա
2. Միամտորեն, առանց հասկանալու։
Հոտ քաշել – 1. Հասկանալ, գլխի ընկնել, 2. Հոտոտել։
Ձեռը պակաս – 1. Անզոր, իրավունք, իշխանություն չունեցող,
2. Չունևոր, աղքատ։
Օրինակներ՝
1) Նրա արյունը խաղաց քունքերում.... (ՍԽՄՍ – 81): 2) Գործ էր
բացվել, արյունները խաղում էին
էին…. (ԱՂՊ – 110):
1) Հովեկ Կոլյանծեգին բարձրանում է Ճգնավոր սարը, նստում սարի
կատարին հնացած մատուռի մոտ, որտեղ երեխա
երեխա--երեխա մոմ է վառել....
(ՄԳԲ – 267): 2) Հրանտը հասկանում էր, որ Ժաննան երեխա
երեխա--երեխա
ամուսնացել` ամուսնությունը լուծ է տեսել (ՎՍՁԵՏՑՎ – 221):
1) Ո՞վ գիտե, Գագիկը գիշերներն էլ է հսկում յուր աղջկան, նա
կարծես հոտ է քաշել մեր անելիք իմասին (ԲԱԱԵԱԿ – 153): 2) ....մայորը
հոտքաշեց դեղնավուն թղթերից.... (ՄՍԽՊԱ - 69):
1) Ինձ ազատե՜լ տայիր, ձեռը պակաս Ավան…. (ԱՂՊ – 81): 2) Հերը
տվեց, ասաց տարեք, ապրեք, ձեռս պակաս մարդ եմ, տալու էլ բան չունեմ
(ԱՂՊ – 218):
Անձի արտաքին և ներքին հատկանիշ ցույց տվող երկբաղադրիչ
դարձվածքները կարող են ունենալ իրենց հոմանիշները: Դարձվածային
հոմանիշներ ասելով՝ հասկանում ենք այն միավորները, որոնք ունեն
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նույն կամ մոտ իմաստներ [3, 495]: Ինչպես`
Հոպոպները գալ – էծերը գալ – զայրանալ, խենթանալ
Սատանա նալող – սատանա խաղացնող – շատ աչքաբաց՝
խորամանկ
Ունքերը կիտել – նոթերը կիտել – մռայլվել, տխրել
Ֆիթիլ ֆռացնել – պոչ խաղացնել – պոչ շարժել – մտերմություն ցույց
տալ, շողոքորթել:
Անձի արտաքին և ներքին հատկանիշ ցույց տվող երկբաղադրիչ
դարձվածքները, բացի նրանից, որ կարող են ունենալ իրենց հոմանիշները, կարող են ունենալ նաև իրենց հականիշները: Ինչպես`
Այծերը գալ (բարկանալ) – այծերը գնալ (հանգստանալ)
երեսը սև (խայտառակված) –երեսը սպիտակ (պարզերես)
գլուխը լիքը (խելոք, խելացի) – գլուխը դատարկ (հիմար)
ձեռքը բաց (առատաձեռն) – ձեռքը փակ (ժլատ)
Կառուցվածքային տեսակետից անձի արտաքին և ներքին հատկանիշ ցույց տվող երկբաղադրիչ դարձվածքների շարքում գերակշռում են
«գոյական
գոյական + բայ»
բայ» կառուցվածքային կաղապարով կազմվածները, ընդ
որում բայական անդամը կարող է հանդես գալ անորոշ, ենթակայական և
հարակատար դերբայներով:
1. «Գոյական + անորոշ դերբայ»
դերբայ», ինչպես՝
դեմքը բացվել – զվարթանալ
դող անցնել – դողալ
դունչը
դունչը ցցել – գոռոզանալ
երեսը պարել – ամոթ չզգալ
Ինչպես տեսնում ենք, վերոբերյալ օրինակներում «գոյական +
անորոշ դերբայ» կաղապարում գոյականը հանդես է գալիս ուղղական և
հայցական հոլովներով:
2. «Գոյական + ենթակայական դերբայ»,
դերբայ», ինչպես՝
անուն ունեցող – հռչակ ու համբավ ունեցող
բախտ գուշակող – բախտագուշակ
գիր շինող – գրող
էշ ներկող – խաբեբա
«Գոյական + ենթակայական դերբայ» կաղապարում գոյականը
հանդես է գալիս հիմնականում հայցական հոլովով:
3. «Գոյական + հարակատար դերբայ»,
դերբայ», ինչպես՝
աչքի կոխած – հիվանդոտ
դեմքը թթված – մռայլ
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առած
ած – լկտի
երես առ
երեսը պատռած – համարձակ
«Գոյական + հարակատար դերբայ» կաղապարում գոյականը հանդես
է գալիս սեռական և հայցական հոլովներով:
Հաջորդ հաճախ հանդես եկող կաղապարը «գոյական
գոյական + գոյական»
գոյական»,
որտեղ առաջին անդամը հիմնականում դրված է սեռական հոլովով,
ինչպես՝
Ագռավի ճուտ – արտաքնապես տգեղ
Լույսի կտոր – մարմնով շատ սպիտակ
Խոսքի վարպետ – խոսելու և գրելու մեծ վարժապետություն ունեցող
և այլն:
Վերջին կաղապարը, որով հանդես են գալիս անձի երկբաղադրիչ
դարձվածքները, «գոյական
գոյական + ածական»
ածական + գոյական»
ածական» կամ «ածական
գոյական»
կաղապարով կազմվածներն են, ինչպես՝
Ջուրը դառն – թթված դեմքով մարդ
Գլուխը տաք – հարբած
Լիքը գրպանով – շատ դրամով
Ծանր լեզու – դանդաղախոս և այլն:
«Գոյական + ածական» կաղապարում գոյականը հանդես է գալիս
հայցական հոլովով, իսկ «ածական + գոյական» կաղապարներում՝ հայցական և գործիական հոլովներով:
Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով անձի հատկանիշ ցույց տվող դարձվածքների կաղապարները` կարող ենք հանգել հետևյալ եզրակացության: Հաճախադեպությամբ գերազանցում է «գոյական
գոյական + բայ»
բայ» կաղապարը, ընդ որում՝ գոյականն այս և մնացած կաղապարներում դրվում է
ուղղական, սեռական, հայցական, գործիական հոլովներով։
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ДВУСОСТАВНЫЕ ОБОРОТЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ ВНЕШНЕЕ
И ВНУТРЕННЕЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ

Аджян Джулиета
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Резюме

Ключевые слова: фразеологическая связь, фразеологические единицы,
семантический тип, выражающие состояние фразеологизмы, внешний
признак личности, внутренний признак личности
В пределах данной статьи были изучены двусоставные фразеологизмы, показывающие внешний и внутренний признак личности, которые,
в свою очередь, делятся на несколько семантических типов. Изучены
также многозначные, синонимичные, антонимичные фразеологизмы.
Отдельно изучена структура двусоставных фразеологических оборотов,
указывающих на признаки личности.

TWO COMPONENT PHRASES EXPRESSING PERSON'S INNER AND
OUTER ATTRIBUTES

Hajyan Julieta

VSU, Armenian Language and Literature, 4th year
Summary

Key words: phrase, phrase unit, meaning-structural type, status expressing
phrases, person’s inner attribute, person’s outer attribute
This article examines the two component phrases of a person’s external
and internal qualities, which are divided into several types based on the
structure and meaning. Multiple meanings, synonyms, and antonyms
expressions have also been studied. The structure of the two-component
expressions of the person’s inner and outer attributes was examined separately.
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ԲԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ

ՀԱՅ ՀԻՆ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հովհաննիսյան Երանուհի

ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Լ. Պետրոսյան

«Մայրենի լեզվի բառերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզվինը՝
սովորում, հասկանում և հիշում....»
Ավ. Իսահակյան

Հանգուցային բառեր՝ միջուկ, նախամիջուկային գոտի, լայնարձակ
եզրեր,
վերագրել,
փոխակերպում,
կապակցելիություն,
խոսք,
Աստվածաշունչ
Ճանաչողական՝ մասնավորապես հասկացութաբանական հետազոտությունները ժամանակակից լեզվաբանության արդիական ոլորտներից
են, որոնք ուսումնասիրում են բառերը՝ որպես լեզվամշակութային տեղեկություններ պարունակող միավորներ, որոնք հատկապես հետաքրքիր
են լեզվի պատմական զարգացման տեսակետից, քանի որ պարզաբանում
են բառերի նորովի վերաիմաստավորումները: Այդ տեսանկյունից ելնելով՝ ուսումնասիրության մեջ նպատակադրել ենք պարզել բան հասկացույթի իմաստային առանձնահատկությունները հինհայերենյան հասկացութային ոլորտում՝ ըստ համաբարբառների և բառարանների վերլուծությունների: Առաջադրված նպատակին հասնելու համար իմաստային
ընկալումների բացահայտման եղանակով ներկայացրել ենք բան բառի
իմաստաբանական տոհմածառը, որն ուղղակիորեն արտացոլում է հինհայերենյան լեզվական մեկ միավորի պատկերը տվյալ լեզվամշակույթում [28, 22]:
Ըստ ճանաչողական լեզվաբանության և հասկացութաբանական
ռուսական դպրոցի տեսաբանների՝ յուրաքանչյուր հասկացույթ ունի կուռ
կառուցվածք՝ միջուկ
միջուկ,, նախամիջուկային գոտի և լայնարձակ եզրեր [21, 4],
որոնց բացահայտմամբ էլ մեկնաբանվել են բան հասկացույթի գլխավոր և
երկրորդական իմաստները:
Բան հասկացույթը հաճախադեպ և բազմիմաստ է եղել հայերենի
զարգացման բոլոր շրջաններում: Այն հնդեվրոպական կազմություն է՝
կազմված բա առանձին անգործածական արմատից և ն ածանցից: Բան
հասկացույթի միջուկային իմաստներն են «խօսք
խօսք,, բառ
բառ»», իսկ նախամիջուկային իմաստներն են «պատգամ, հրաման, պատուէր», որոնք զու-
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գահեռվում են նույն հասկացույթի այլալեզու արտահայտություններում,
ինչպես՝ բան հասկացույթին զուգահեռ հունարեն λογος բառը «խօսք»
առարկա» նշաիմաստից բացի կիրառվում է նաև «խօսքի նիւթ կամ առարկա»
նակություններով [4, 383]: Հասկացույթի իմաստի ընդլայնման շնորհիվ
բազմաթիվ են «լայ
լայնարձակ
եզրերը»», որոնց իմատային փոխակերպումնարձակ եզրերը
ները քննել ենք՝ ըստ կապակցելիության առանձնահատկությունների:
«Աստուածաշունչ» մատյանում, ըստ համաբարբառի [16] տվյալների,
բան հասկացույթը գործածվել է մոտավորապես 850 անգամ, որոնցից
հիշատակելի է Հովհաննի «Աւետարանի» Ի սկզբանէ էր բանն և բանն էր
առ աստուած և աստուած էր բանն [Յովհ. Ա., 1] արտահայտությունը,
որտեղ բան հասկացույթը, գործածվելով ստորոգելիի և ենթակայի
պաշտոններով, նշանակում է Հարազատ ծնունդ մտաց հօր՝ միածին
որդին Աստուծոյ 1: Այս իմաստով բան հասկացույթը հանդիպում է նաև
հայ մատենագիր հեղինակների երկերում:
1. Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու «Մեկնութիւն մարգարէութիւն Եսայեայ»
երկի Բանն Աստուած կոչի Բան ոչ անանձն եւ սոսկ որպէս մերս բանս
բանս,,
այլ՝ Բան անձաւոր եւ Աստուած կատարեալ արտահայտության մեջ
հասկացույթը, բնութագրվելով անանձն և անձնական հականիշ որոշիչներով, բացատրվում է որպես աստվածային էություն, ինչպես՝ Դարձեալ

բարբառ,, որ է Բան
Բան,, Քրիստոս է, զի որպէս ձայն Բանին
ձայն Յովաննէս եւ բարբառ
է յառաջընթաց եւ թարքման
թարքման,, նոյնպէս եւ Յովաննէս՝ Քրիստոսի [22, 89]:
2. Փիլոն Եբրայեցու «Մնացորդք ի Հայս» երկում [27] բան հասկացույթը՝ որպես ստորոգելի, կապակցվելով կերպարան Աստուծոյ ենթա-

կայի պաշտոնով արտահայտությանը, նույնպես գործածվել է որպես
աստվածային էությունը խորհրդանշող հասկացույթ, ինչպես՝ Բան է
Աստուծոյ,, ի ձեռն որոյ ամենայն աշխար
աշխարհ
հ արարաւ:
կերպարան Աստուծոյ
3. Ագաթանգեղոսի «Պատմութիւն Հայոց» երկում բան հասկացույթի
աստվածային էությունը խորհրդանշող արտահայտությունը վերագրվում
է դարձի եկող մարդկանց. հեղինակը պատվիրում է. Դառնալ առ

կենդանի,, որ արար զերկինս եւ զերկիր եւ զծով եւ զամենայն որ
Աստուած կենդանի
ի նոսա
նոսա,, եւ ի Բան նորա յՈրդին միածին [2, 1420]:

4. «Աւետարանի» իմաստային այս ընկալումը մեկնաբանվում է
Խ. Անձևացու հեղինակած «Մեկնութիւն աղօթից պատարագին» երկում,
ինչպես՝Բան կոչէ զՈրդի
զՈրդի,, զի անախտ ծննդեամբ է ի Հօրէ՝ որպէս բան ի
Իմաստային ընկալումները ներկայացված են՝ ըստ Նոր բառգիրք հայկազեան
լեզուի աշխատության, հ. 1, Երևան, 1979, հ. 2, Երևան, 1981:
1
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մտաց.. և ծանուցիչ է կամացն Հօր
Հօր,, որպէս բան ծանուցիչ կամաց
մտաց
խօսողին.. և զի որպէս բան՝ միով ձայնիւ ի բազումս՝ բովանդակ և ոչ
խօսողին
մասամբ մտանէ,
մտանէ, և զի մարմնացաւ,
մարմնացաւ, տեսաւ և շօշափեցաւ,
շօշափեցաւ,
անմարմինն՝ ըստ նմանութեան բանի՝ որ ի քարտն մարմնանայ և
լինի.. և անմեկնելի է ի ծնողէն
ծնողէն,, որպէս բանն
տեսանելի և շօշափելի լինի
յայլսն
լսն հնչէ և ի միտս մնայ [14, 23]:
յայ
5. Ն. Շնորհալին «Յիսուս որդի» ստեղծագործության մեջ հասկացույթը մեկնաբանում է համեմատություն գեղարվեստական պատկերավորման միջոցով, ինչպես՝ Մարմին եղեալքս և անմարմին
անմարմին,, Անբանականք
Անբանականք,,

կենդանականք,, որ բուսանին Եւ անկենդանք
անկենդանք,, որ ոչ
հանդերձ բանին կենդանականք
նորին,, զի անմարմին է
շարժին [24, 9-10]: Բան ասացաւ անուն նորին
ծնունդ բանին [24, 172]:

6. «Լրումն լիակատար վարուց և վկայաբանութեանց սրբոց» երկում
հիշատակվում է Բանն բազմեալ յանբանից մսուր... [13, 106] պատկերավոր արտահայտությունը, որին հաջորդում է …. եթէ արդարև որդիք

զհովիւս,, ծանուցից ձեզ զխո
զխոնար
նար-մարդկան խոնարհ լինիջիք որպէս զհովիւս
նար
հութիւն ի բարձեալս յաւիտենից՝ որ եղէ որդի մարդոյ….:

7. «Կարգաւորութիւն
հասարակաց
աղօթից
Հայաստանեայց
եկեղեցւոյ» երկի Բանիւ Բանն Աստուած կենագործեաց զՂազարոս ի
թաղմանէ. Եւ եկեալ արտաքս անապական [15, 121] արտահայտության
մեջ հասկացույթը գործածվել է «գործիական + ուղղական հոլով» կրկնավոր արտահայտության մեջ և զուգահեռվելով Աստուած գոյականին՝ հավասարվել է նրան և կազմելով ինքնատիպ բաղադրյալ ենթակայի արտահայտություն՝ բնութագրվել է կենագործել գործողությամբ:
Բան հասկացույթի «նախամիջուկային գոտին» հայ մատնագրության
մեջ գործածվել է հետևյալ իմաստներով.
1. Խոսք,
Խոսք, ասացվածք,
ասացվածք որոնք բնութագրվել են կարգաւոր որոշչով՝
նշանակելով «շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից
մտաց կամ ի գիր անցուցեալ»: Բառգրքի հեղինակները, անդրադառնալով
հասկացույթի էությանը, նշում են, որ բան հասկացույթը սեպհական է
մարդոյ,
մարդոյ սակայն դրա նմանությամբ կամ տեսիլքով այն վերագրվում է
նաև հրեշտակներին և Աստծուն, ինչպես՝ Ո՛ւնկն
ւնկն դիք բանից իմոց
[18, 52], Խօսեցաւ զամենա
զամենայն
յն բանս զայսոսիկ [10, 183], Խիստ թուեցաւ
բանն [5, 38], Տէր տացէ զբան [23, 94], Բանքբերանոյ նորա՝ անօրէնութիւն
և նենգութիւն են [6, 41], Միտք քո զքեզ մեծատուն համարեցին և ոչ բանք
մարդկան և ոչ սատուածք քո [7]Կատարեցաւ Բան Տեառն [12, 96]: Այս
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շարքում հետաքրքիր կիրառություններ են …. զիա՞րդ եթէ բժշկիցես
զնոսաբանիւք և արդեամբք [19, 351], Զայն ընկալարուք ասէ ոչ միայն
բանիւ, այլ գործով,
գործով,
բանիւք,
բանիւք, այլ արդեամբք [19, 503] … վարդապետի ինչ ոչ բանիւ,

և արարողութեամբ
արարողութեամբ,, յորմէ յայտնապէս ծանուցանի
ծանուցանի,, …. Այսինքն բան որ
զվարդապետութենէ
նէ որ չէ աւանդեալ բանիւ
բանիւ,, այլ գործոյ [17, 194]
ճառէ զվարդապետութե
արտահայտությունները, որոնցից պարզ է դառնում, որ բան հասկացույթը ընթացակից է արդիւնք և գործ հասկացություններին:
Ագաթանգեղոսը բան հասկացույթի այս իմաստը մեկնաբանում է ….

զօգուտն
ուտն,, ինձ ասել և ձեզ լսել
մեզ տացին բանք ի բերան ցուցանել ձեզ զօգ
ուտն
[1, 189] արտահայտությամբ. (Բանքերը տրվում են մեզ բերանում՝ ցույց
տալու ձեզ օգուտը, ինձ ասել և ձեզ լսել) (թարգմանությունը մերն է):
Փիլոն Եբրայեցին իր «Վասն նախախնամութեան» երկում գրում է
երկայնաբանել
ել թուիցեմք [26, 85],
Բան ընդ բան յեռլով յաղագս նոցունց երկայնաբան
որից պարզ է դառնում երկայնաբանել բառի իմաստը (բանը բանի վրա
շարահարել):
Մովսես Քերթողի «Գիրք Պիտոյից»-ի Արտաբերական բանիցն զկնի և

գործն յաջորդի: Ըմբերանեսցես հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալսն արտահայտություններից առաջինում բան հասկացույթը, բնութագրվելով արտաբերական որոշչով, բացահայտում է աստվածաշնչյան
Բանիւք և արդեամբք, Բանիւ և գործով արտահայտությունների իմաստները: Իսկ երկրորդում բան հասկացույթը բնութագրվում է հանճարեղ
որոշչով, որով կարելի է պանծանալ:
պանծանալ
Բան Տեառն արտահայտության մեջ բան հասկացույթը գործածվում է
պատգամ,, հրաման
հրաման,, պատուէր իմաստներով և որպես կանոն հանդիպում
պատգամ
է «Աստուածաշունչ» մատյանում, օրինակ՝ Բանք Տեառն բանք սուրբ են:
են:

զիս::
Հաստատեա՛ ծառայի քում զբան քո յերկիւղ քո:
քո: Բան քո կեցոյց զիս
Ողորմեա՛ ինձ ըստ բանի քում: Նշված նախադասություններում բան

հասկացույթը վերագրվում է աստվածային էությունը խորհրդանշող
սուրբ,, կեցոյց հասկացություններին։
սուրբ
3. Բան հասկացույթի «լայնարձակ եզրերը» հայ մատնագրության մեջ
գործածվել են հետևյալ իմաստներով.
Դիոնիսոս Թրակացու «Արուեստ քերականութեան» երկում ....

շարադրութիւն,, զտրամախոհութիւն ինքնակատար
հետևակ բառի շարադրութիւն
յայտնելով արտահայտության ենթական թարգմանվել է բան [3, 12] հասկացույթով, որից պարզ է դառնում, որ հայ հին քերականագիտության մեջ
այն գործածվել է նաև իբրև լեզվաբանական տերմին:

39

Հայ հին մատենագրության մեջ բան հասկացույթը բնութագրվում է
նաև ներքին կամ ներտրամադրեալ արտահայտությամբ, որ հոմանիշ է
վարկ, կարծիք,
կարծիք, բանականութիւն,
բանականութիւն, ծնունդ մտաց,
մտաց, խորհուրդ,
խորհուրդ,
լինում վարկ,
իմաստութիւն բառերին: Նույն այս մեկնաբանությունն է հանդիպում նաև
Փիլոն Եբրայեցու «Յաղագս լինելութեան» մեջ. Երկու են բանք. Այն որ ի
ներքս ի խորհուրդ բնակեալ է, և զոր արտաքս բերեմք2: Այսպես նաև
Գրիգոր Ասվածաբան Նազիանզանցու «Գիրք ճառից երկի» մեջ հանդիպող Առ որս բանիւ են պաճուճեալ՝ բանքս արտահայտությունը նշանակում է առ բանականս են խօսք իմ:
Սուրբ Կյուրեղ Երուսաղեմցու «Կոչումն ընծայության» մեջ բան հասկացույթը հունարենի նմանությամբ նշանակում է նաև բառ,
բառ օրինակ՝

Մինչս բան, որ եթէ ժամանակ ինչ է սահմանարկու:
Հունարենի նմանությամբ բան հասկացույթը նշանակում է նաև

«համեմատութիւն, կարգ, յարաբերութիւն, պատճառ, փաստ, հանգամանք
իրաց» Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք իմաստասիրութեան» երկում,
օրինակ՝ Զնոյն բան ունին արհեստք և մակացութիւնք զոր բան և նոցա
ենթակայն առ նոսա [11, 14]։
Փիլոն Եբրայեցու «Վասն տասնբանեան օրինաց» գրքի Զամենայն

բանից թուականաց: Եւ զերկրաչափականն ըստ որում որպէս բանն առ
առաջինն՝ երկրորդին, այսպէս և առ երկրորդն՝ երրորդին այլաբանության, «Վարք հարանց»-իԵթէ ոչ փութամք զերիցս այսոցիկ քննել զբանն,
ընդունայն ընթանամք և Գ. Նարեկացու Զարդարեցեր բանիւ: Երասանաւ
բանին [9] արտահայտությունների մեջ բան հասկացույթը հանդես է
գալիս իբրև որևէ իրանիշ հասկացույթի արտահայտիչ, որը հասկանալի է
լինում խոսքային վերլուծության ընթացքում՝ ըստ կապակցելիական
առանձնահատկությունների:
Հայ հին մատենագրության մեջ բան հասկացույթը նշանակում է նաև
«իր, իրք»: Աստվածաշնչում այս իմաստով օրինակներ են. Որ արարին

զբանն չար: Յետ բանիցն այսոցիկ: Միթէ տկարանայցէ առ ի յԱստուծոյ
բան կամ ամենայն բան: Քաւ լիցի, քեզ առնէ զայն բան: Արարեր դու
զբանդ զայդ: Զայս ևեթ բան արասցես ինձ և այլն: Մատթէոսի
«Ավետարանում» բան հասկացույթը կիրառվել է առանց բանի
պոռնկութեան արտահայտության մեջ՝ նշանակելով «պատճառ»:
Փ. Բուզանդի երկում Ոչ գոյր նմա մեզ դնել բանբերին և ոչ պատիժ և
ոչ բանք [8] նախադասության մեջ համադասվել է պատիժ գոյականին:
2

Առանց բնագրային հղման օրինակները ներկայացված են ըստ ՆՀԲ-ի:
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Հետաքրքիր է, որ բան բառի եր-ով հոգնակիին ենք հանդիպում Ղ. Փարպեցու երկում. Թողեք ի բաց զբաներդ [25, 2314] արտահայտության մեջ:
Վարդան Վարդապետի «Մեկնութիւն հինգ գրոցն Մովսէսի» երկում
հանդիպում ենք եար-ով հոգնակի կազմության. Մնացեալ իցէ դարձեալ
հատկաւոր բանեար:
Բան հասկացույթը կիրառվում է նաև «բարբառ, լեզու» իմաստներով: Մ. Խորենացու և Կյուրեղ Աղեքսանդրացու «Մեկնութիւն աստվածաշունչ սուրբ գրոց» երկում օրինակ՝ Որ է աստի յեղաւ ի յոյն բան: Ըստ

հեբրայեցւոց բանիցն բարբառոյ:
Լամբրոնացու երկերում Հնար է և առանց ջանի բան վճարէ արտահայտության մեջ կիրառվել է «փող» իմաստով:
Հանդես գալով իբրև բազմիմաստ հասկացություն՝ բան հասկացույթը
գործածվում է հին հայերենի ամենատարբեր ոճերով ստեղծագործություններում՝ բնութագրվելով տարբեր որոշիչներով և արտահայտվելով
տարբեր քերականական ձևերով:
Ճանաչողական լեզվաբանության տեսակետից քննելով բան հասկացույթի իմաստային ընկալումները հայ հին թարգմանական և ինքնուրույն
գրականության մեջ՝ հանգեցինք հետևյալ եզրակացությունների.
▪ Բան հասկացույթը հաճախադեպ է հատկապես Աստուածաշունչ
մատյանում, որտեղ կապակցվելով Աստուած, Որդի, Հայր հասկացույթների հետ՝ բնութագրվում է ոչ երկնային զորությամբ՝ իբրև
մտքի ծնունդ:
▪ Իմաստային այս ընկալումը զուգադրվում է խոսք գոյականին, որը
արդեն վերագրվում է անձնանիշ գոյականներին՝ բնութագրվելով
անձնաւոր որոշչով:
▪ Հասկացույթի միջուկային իմաստից են բխում նախամիջուկային
եզրերը, որոնք գործածվում են ասացվածք
ասացվածք,, պատգամ
պատգամ,, պատվեր
տվեր,,
պատվեր
խորհուրդ,
խորհուրդ, կարծիք,
կարծիք, իմաստություն և այլ իմաստներով՝ բոլոր
դեպքերում արտահայտելով խոսք հասկացույթի ներքին կերպավորումները:
▪ Բան հասկացույթը, սակայն, վերաիմաստավորվելով խոսքի մեջ
ավելի լայնարձակ իմաստային գոտիներ է ընդգրկում՝ արտահայտելով նաև իր,
ատիժ,, պարտք և այլ իմաստներ, որոնք բացաիր, պատիժ
հայտվում են խոսքային տվյալ արտահայտություններում:
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОНЯТИИ СЛОВА “БАН”
БАН”
В ДРЕВНЕАРМЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Оганнисян Ерануи

ВГУ, Армянский язык и литература, 2-ой курс
Резюме

Ключевые слова: ядро, ядерная зона, широкие края, атрибут,
трансформация связность, слово, Библия
Изучая понятие բան в когнитивной лингвистике, становится ясно,
что, будучи многогранным и часто используемым понятием в древнеармянском языке, он передает ряд лингвистической и культурной информации, раскрывающей содержание светской и духовной библиографии.
В первом случае понятие բան используется в значении этого слова,
причем сообщение приписывается существительным, которые символизируют божественную силу, а во втором случае оно приписывается личным
существительным, и в дополнение к вышеупомянутых значениях оно
также получает значение пословиц, советов, мудрости, мнений и т. д.
Наконец, в третьем случае понятие բան также подразумевает объект,
суммирующий переосмысление любого существительного, которое
воспринимается только в данной словесной среде.
SEMANTIC PERCEPTIONS OF THE CONCEPT OF “BAN”
BAN” IN ANCIENT
ARMENIAN LITERATURE

Hovhannisyan Yeranuhi

VSU, Armenian Language and Literature, 2nd year
Summary

Key Words: nucleus, nuclear zone, nide edges, attribute, transformation,
connectivity, word, Bible
By examining the concept բան within cognitive linguistics, it becomes
clear that being a multifaceted and frequently used concept in ancient
Armenian, it transmits a number of linguistic and cultural information that
reveals the content of secular and spiritual bibliography.
In the first case, the concept of բան is used in the sense of the word, the
message being ascribed to the nouns that symbolize divine power, and in the
second case it is attributed to the personal nouns, and in addition to the above
meanings it also receives the meaning of proverbs, counsel, wisdom, opinion, etc.
Finally, in the third case, the notion of բան also implies to an object,
summarizing the rethinking of any noun that is perceptible only in a given
verbal environment.
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МОТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Мовсисян Гоар
ГФ НПУА, Прикладная математика,, и информатика, 1-ый курс
Научный руководитель: к. пед. н., доцент Н. Карапетян

Ключевые слова: положительные мотивы, интеллектуальная деятельность, потребности, профессиональное мышление
В статье рассматриваются основные мотивы изучения русского языка в
техническом вузе, приводятся основные принципы формирования
мотивации обучения, обосновывается эффективность владения языком
специальности в будущей практической деятельности квалифицированного специалиста.
Современный период развития информационных технологий, требует
от инженерных кадров высокой профессиональной подготовки; во-первых,
современный инженер должен быть не просто механическим исполнителем чужих идей, а новатором, творцом и конструктором новейших
научных открытий, автором их реализаций, во-вторых, специалистом,
имеющим высокую культуру, профессиональное мышление, и умеющим
создавать и использовать новейшие технологии в производстве, одним
словом, быть и организатором, и руководителем, и исследователем.
Проблема мотивации в вузовском обучении возникает у студентов почти
по каждой дисциплине. Любой вузовский предмет оценивается
студентами с точки зрения; а) их важности в профессиональной
подготовке, б) личного познавательного интереса к определенной области
знаний в) качества преподавания, вызывающего чувство удовлетворенности или неудовлетворенности учебным процессом и т.д. Особо остро
стоит проблема мотивации изучения русского профессионального языка.
Студент на первом этапе обучения осознает необходимость овладения
русской технической терминологией, так как глубоко уверен, что лишь
она обеспечит ему знания и поможет в будущем стать более компетентным
и высококвалифицированным специалистом [1, 2].
Способность к овладению языком специальности предполагает
наличие у студентов неязыковых вузов устойчивых мотивов к практическим занятиям, внутреннего побуждения к действиям, вызванного потребностью и целью. На наш взгляд мотивы к учению укрепляются, если:
a) студент получает новые средства для преодоления трудностей
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b) наблюдается строгая логика подачи учебного материала (насыщенность урока практическими занятиями)
c) насыщение занятий новейшей информацией по специальности с
интересными базовыми текстами.
Одним словом, мотивы учения у студентов воспитываются общей
постановкой учебной работы: как учат, чему учат, ради чего учат.
Правильное соотнесение приемов изучения нового материала с его
сложностью является важнейшим условием воспитания положительных
мотивов к учению. Студент старается запомнить новые понятия, реалии
только на основе понимания, постоянно развивая логическое мышление и
интеллектуальную активность.
Важную роль в воспитании мотивов изучения языка специальности на
русском языке играет новизна темы. Студенты должны сразу почувствовать новизну сообщения, убедиться в его жизненной важности, увидеть
перспективу освоения новых сложных вопросов, ведь основная цель
студентов неязыковых вузов (технических в частности) – развить речевые
навыки в сфере языка специальности на уровне не только отдельного
предложения, но и текста, целого высказывания, цепочки предложений
представляющих смысловое единство.
У студентов должна быть потребность
▪ выражать свои мысли, чувства, стремления, намерения
▪ делиться информацией, обмениваться опытом
Преподаватель должен
▪ воспитывать у студентов потребности в речевом самовыражении
▪ создавать условия, которые побуждают к высказываниям (устным,
письменным, диалогам, монологам) [3].
Для постижения иноязычной культуры должен быть стимул.
Мотивация зависит от системы ценностей, усвоенных личностью, и от
социально-общественного окружения среды. Ведущие лингвисты
мотивацию понимали как систему целей, потребностей, побуждающих к
сознательному овладеванию знании. Он (мотив) выполняет побуждающую,
направляющую, смыслообразующую функцию. Нам кажется, что у
студентов должна преобладать внутренняя потребность, побуждение к
учению. Я хочу выражать мысли о моей специальности на русском языке,
свободно пользоваться технической литературой для написания рефератов,
курсовых и дипломных работ.
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Цель:
▪ Свободно владеть языком
▪ Выражать индивидуально-личностные потребности желания,
притязания
▪ Развить уверенность в способностях
Конечная цель для студентов технических вузов – это достижение
такого уровня владения (практического) языком, который позволяет
получить дополнительную информацию по избранной специальности, а
также участвовать в свободном общении.
Доминирующим являются мотивы, связанные с профессиональной
деятельностью.
Знание русского языка
а) обогащает информацией
б) дает возможность устанавливать культурные, профессиональные
контакты.
Мотивы определяются некоторыми факторами:
▪ перспектива
▪ получение престижной работы
▪ новизна информации
У современных студентов наблюдается сохранение и увеличение
интереса к русскому языку в техническом вузе. Внутренняя мотивация
преобладает над внешней. Мы считаем, что уровень мотивации изучения
русского языка в техническом вузе будет высоким, если в процессе
обучения будут реализованы следующие принципы;
1. принцип формирования интереса к русскому языку как средству
общения,
2. Принцип формирования интереса к будущей профессии,
3. Принцип поддержания внеучебных мотивов учебной деятельности.
Основными способами реализации этих принципов могут быть;
1. сопоставление фактов двух языков,
2. выполнение коммуникативных упражнений, заданий проблемного
характера, связанных с будущей профессией,
3. самостоятельный поиск необходимой информации на русскоязычных интернет-сайтах,
4. организация взаимосвязи всех аспектов обучения русскому
научному стилю.
Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью констатировать, что
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студент при обучении ставит на первый план свои важные параметры
профессиональной деятельности, исходя из психологических, физических,
интеллектуальных и других способностей и интересов.
Знание русского языка – средство развития интеллекта познавательных процессов и коммуникации.
Преподаватель создает условия, поддерживает интерес к изучению и
повышению уровня овладения языком в процессе самообучения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Карапетян Н. Г., Методические указания по русскому языку, Ер., 2010.
2. Карапетян Н. Г., Сборник тестов. Ер., 2014.
3. Карапетян Н. Г., Мотивы изучения русского языка в экономическом
вузе Вестник, 2017.
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԸ

Մովսիսյան Գոհար

ՀԱՊՀ ԳՄ, կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա, 1-ին կուրս
Ամփոփում

Հանգուցային բառեր՝ դրական շարժառիթներ, մտավոր գործունեություն, պահանջարկ, մասնագետ, մասնագիտական մտածելակերպ
Հոդվածում քննարկվում են տեխնիկական բուհում ռուսաց լեզվի
ուսուցման հիմնական շարժառիթները, ներկայացվում են ուսուցման
մոտիվացիայի ձևավորման հիմնական սկզբունքները, հիմնավորվում
է որակավորված մասնագետի ապագա գործունեության մեջ մասնագիտական լեզվին տիրապետելու արդյունավետությունը:

MOTIVES OF STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE
IN TECHNICAL UNIVERSITY

Goh
har
Movsisyan Go

NPUA GB, Applied Mathematics and Informatics, 1st course
Summery

Key words: naroow-specialized terminology, education motives, educational
process, specialist, professional thinking
The article deals with the issue of motivation in Technical University. The
author puts forward the basic principles of the formation of education
motivation among the students of non-language departments.
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ԲԱՅԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՍԵՌԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՐԱԴԻՐ ԲԱՅԵՐՈՒՄ
Սարգսյան Արմինե

ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն,
մագիստրատուրա 1-ին կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ․գ․թ․, դոցենտ Լ. Պետրոսյան

Հանգուցային բառեր՝ բայական բառակապակցություն, բառագաղափար, փոխակերպում, գոյական, ներգործականություն, կրավորականություն
Միևնույն մտքի տարբեր կառուցվածքներով, միջոցներով և
եղանակներով քերականական արտահայտությունները լեզվաբանության
մեջ կոչվում են «փոխակերպում» [5, 502]: Հայ լեզվաբանության մեջ
խոսքի մասերի փոխակերպման հնարավորություններին անդրադարձել
է Գ. Ջահուկյանը: Նա, ընդհանրացնելով և ընդլայնելով փոխակերպման
ձևականացման գաղափարը, անդրադառնում է ամերիկյան նկարագրական լեզվաբանության մեջ հայտնի փոխակերպական սերող քերականությանը` նշելով. «փոխակերպման մեթոդը լրացնում է անմիջական բաղադրիչների մեթոդը` սերման պրոցեսի նկարագրությամբ և շարահյուսական կառուցվածքի ու նրա իմաստային կողմի բացահայտմամբ»
[6, 296]: Փոխակերպման դեպքում պահպանվում են փոխակերպվող կառուցվածքի միավորները և բաղադրիչների սերման ծառը: Արդյունքում
փոփոխության են ենթարկվում քերականական ձևերը [5, 503]։
Շարահյուսական կաղապարներում բայական բաղադրիչի փոխակերպումը հիմնականում առնչվում է ներգործականությանն ու կրավորականությանը: «Բառակապակցություն>հարադրություն» փոխակերպման ժամանակ բայ-ստորոգյալի սեռային փոփոխություններն ավելի
բազմազան են լինում: Այդ երևույթն անվանվում է փոխանցում. «մի
խոսքի մասի այնպիսի անցումը մյուսին, որի դեպքում արտաքին որևէ
փոփոխություն չի լինում» [5, 505]:
«Բայական բառակապակցություն>հարադրություն» փոխանցումը
Գ. Ջահուկյանի կողմից առանձին քննության չի ենթարկվել, սակայն
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ինչպես մյուս խոսքիմասային փոխակերպումներին, այնպես էլ այս փոխակերպմանը հատուկ
են արտահայտության տարբեր ձևեր, որոնց բովանդակության ընդլայնումը հատկապես կարևոր է բառերի կապակցելիական հնարավորու49

թյունները քննելու տեսակետից, որն էլ իր հերթին կարևոր է խոսքի ճիշտ
արտահայտության համար:
Հարադիր բայերի կապակցելիական հնարավորությունները հայերենի զարգացման գրաբարյան շրջանում քննել է Գ. Խաչատրյանը` առանձնացնելով հարադրությունների երեք տիպեր` հարադրավոր բայեր,
զուգաբայական հարադրություններ, պատճառական հարադրավոր
բայեր [2, 30], որոնցից մենք ուսումնասիրել ենք հարադրավոր բայերի
սեռային փոխանցումները:
Կիրառելով անմիջական բաղադրիչների մասնատման և փոխակերպման մեթոդները` աշխատանքում ներկայացնում ենք հարադրությունների սերումը բայական բառակապակցություններից:
Հարադրությունները քննելով իբրև մի «բառագաղափար» [4, 194]`
անդրադարձել ենք դրանց ուղղակի և փոխաբերական իմաստային ընկալումներից բխող սեռային փոխանցումներին:
Ինչպես համադրական բայերի, այնպես էլ հարադրականների դեպքում բազմիմաստությունը վերաբերում է նույն բայի չեզոք և ներգործական արտահայտություններին:
1. Ներգործական սեռի բայեր, որոնք, վերադիր գոյական ստանալով,
ձևավորել են չեզոք սեռի բայեր, ինչպես`անել բայը, կապակցվելով խաղ,
զրույց գոյականներին, գործածվում է «1. Խաղալ, 2. Կատակ անել, թեթև
ձեռք առնել, 3. Լուրջ չվերաբերվել» և «Զրուցել, խոսակցել» իմաստներով,
օրինակ` «Ընկերներիս հետ գետի ալիքների հետ խաղ էի անում
անում...» (ՌՄ),
«Ում հետ են խաղ անում դրանք,– ասաց նա ինքնաբավական
հպարտությամբ» (Ր), «Ուրեմն դու խա՞ղ ես անում ինձ հետ» (Ր), «Ու վեր
են կենում, զրույ ցանելով
ցանելով` ամենքը իրենց տներն են գնում» (ՀԹ):
Առնել բայը, փոխաբերաբար կապակցվելով սիրտ, խոսք գոյականներին, նշանակում է «Խիզախել, համարձակվել» և «1. Որևէ մեկից
խոստում ստանալ մի բան անելու, տալու, 2. Հրապարակավ խոսելու
իրավունք ստանալ», օրինակ` «Տեսնելով հարևանին` Արտիկը սիրտ է
առնում և էլի մի քանի քայլ է անում ձյուների միջով» (ՀԱ), «Բադին սիրտ
առավ, սկսեց իր ցավը պատմել նրան» (ԱԲ), «Նա խոսք առավ մեզնից, որ
առավ
երեք օրվա ընթացքում մեզնից ամեն մինը մի փոքրիկ բրոշյուր գրի» (ՎՍ),
«Քաղաքից եկած երիտասարդները խոսք կառնեին ողջույնի» (ԱԲ):
Դնել բայը, կապակցվելով ոտք, արգելք գոյականներին, արտահայտում է առարկայի դիրքի փոփոխության իմաստ` հոմանիշ
լինելով չեզոք և ներգործական սեռի բայերին, ինչպես` «1. Մտնել, մուտք
գործել, 2. Սկսել ընթանալ, բռնել, թևակոխել» և «1. Արգելել, արգելք
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հանդիսանալ, 2. Կալանք դնել» իմաստներով կիրառությունները հետևյալ
նախադասություններում` «Մի խիտ անտառ, ուր պարսիկները առայժմ
չէին համարձակվում ոտ դնել» (ՍԶ), «Ասիայի մի շարք ժողովուրդներ
ոտք դրին նոր, սոցիալիստական կյանքի ճանապարհը» (Մամուլ),
«Սամվելը նախապատրաստված էր... արգելք դնելու մեր ձգտումներին»
(Ր), «Գույքի վրա արգելք դրեցին»:
Կապել բայը, կապակցվելով կյանք վերադիրին, արտահայտում է
կենսական փոփոխության իմաստ` պահանջելով հանգման խնդիր
լրացում «1. Ամուսնանալ, կենակցել, 2. Նվիր(վ)ել, կյանքը նվիրել որևէ
բանի» իմաստներով, օրինակ` «Ունե՞ր նա իրավունք արհամարհել հայ
կնոջը, հայ աղջկան և գնալ կյանքը կապել օտարի հետ» (Շ), «Կապել եմ
կյանքս գալիքի հետ վաղ» (ԵՉ):
Կտրել բայից կազմված ջուր կտրել բազմիմաստ հարադրությունը, մի
դեպքում պահպանելով առաջնաբաղադրիչի ուղիղ իմաստը, գործածվում
է «Ջուր դառնալ, խիստ քրտնել, թրջվել» իմաստով, օրինակ` «Բաց արինք,
տեսանք` ջուր ա կտրել» (ՀԹ), իսկ մյուս դեպքում առաջնաբաղադրիչի
փոխաբերական նշանակության հիման վրա գործածվում է «Ահաբեկվել,
զարհուրելուց կարկամել, սառած մնալ», օրինակ` «Տարոնեցիք էս որ
տեսան, զարմացք ահեն ջուր կտրեցան» (ԱԻ):
Մեկնել «պարզել» իմաստով բայը, կապակցվելով ձեռք վերադիրին,
նշանակում է «1. Օգնության ձեռք մեկնել, մեկին օգնել, 2. Ձեռք տալ,
վերցնել» իմաստներով, օրինակ` «Հետ մնացողներին ձեռք մեկնեցինք
մեկնեցինք, որ
նրանք կարողանան հասնել ձեզ» (Մամուլ), «Պապը կես բաժակ օղի խմեց,
բայց ուտելիքներին ձեռք չմեկնեց» (ՍԽ):
Փակել բայը, կապակցվելով աչք գոյականին, գործածվում է «1.
Չտեսնելու տալ, անուշադրության մատնել, 2. Քուն մտնել, քիչ քնել»
իմաստներով` բոլոր դեպքերում արտահայտելով ինքնին կատարվող
գործողության իմաստ, օրինակ` «Այս փաստի առաջ չի կարելի աչք
փակել» (Սեկ.), «Ուրեմն այս իրողության առաջ աչք փակել պետք չէ»,
«Բոլորիս առաջ տուն դարձա և անհուն կսկծի մեջ մի գիշեր անցնելով`

առանց աչք փակելու,
փակելու առավոտ վաղ մի կառք առա և գնացի գերեզմանատուն» (ԱԻ), «Թշնամին չի թողնում տղաներին աչք փակելու» (ՄՍ):
Քաշել բայը, կապակցվելով ախ ձայնարկությանը, գործածվում է

«հառաչել» իմաստով` արտահայտելով զգացականության իմաստ,
օրինակ` «Էն որ հառաչում ու ախ եմ քաշում
քաշում, էն ո՞ւմ եմ հիշում» (ՀԹ):
2. Ներգործական սեռի բայեր, որոնք պահպանում են իրենց սեռային
պատկանելությունը` կապակցվելով ածական կամ մակբայ վերադիր51

ների, ինչպես` ածել բայը, կապակցվելով դուրս մակբայ վերադիրին,
պահպանել է սեռային նշանակությունը` գործածվելով «1. Տնային իրերը,
առարկաները ներսից հանել բացօթյա տարածություն, 2․ Որևէ բան
ամանի միջից հանել, թափել» իմաստներով, օրինակ` «Նա վերջապես
դուրս ածեց անպետք իրերը», «Նրա մեջ լցնում են շաքարապատ

տերևները, շաքարը լուծվում է ջրի մեջ, հետո տերևները դուրս են ածում
ածում,
իսկ մնացած ջուրն եփ տալով թանձրացնում են» (Ր)։
Անել բայը, կապակցվելով բաց ածական վերադիրին, «բանալ» նշա-

նակությամբ կապակցվում է հիմնականում անձնանիշ գոյական ենթակաների և իրանիշ գոյական-սեռի խնդրի` առաջին դեպքում պահպանելով իրանիշ սեռի խնդիր լրացում, երկրորդ դեպքում` անձնանիշ սեռի
խնդիր լրացում, օրինակ՝ «Տանեցիք այնքան սովորել էին Վարդանին, որ

այլևս ուշադրություն չդարձրին նրա վրա և սկսեցինք իրանք բաց անել
հարկերը» (Ր)։ Հետաքրքիր է` դուրս անել հարադրությունը խոսքում գործածվում է «1. Տանից՝ բնակարանից վռնդել, 2․ Հեռացնել, աշխատանքից՝
պաշտոնից ազատել, 3․ Անասուններին ներսից հանել բացօթյա» ներգործական սեռի բայերի իմաստներով` հանդես բերելով չեզոք սեռի բայերին
հատուկ կապակցելիական հնարավորություններ, ինչպես՝ «[Հաջիբարան]

տիրեց մեր բոլոր կայքերին և մեզ մերկ ու ոտաբոբիկ դուրս արեց
հայրական տնակից» (Ր), «Իմ պաշտոնից ինձ դուրս արին» (ՀԹ), «Եզը
դուրս արի» (ՀԹ)։

Ներգործականության իմաստի պահպանման համար, սակայն, պարտադիր չէ պարագայական լրացմանը զուգահեռվելը, և հարադրություն
կազմող բայը կարող է շարունակել իր սեռային իմաստը՝ կապակցվելով
նաև սեռի խնդիր վերադիրի, ինչպես միտք անել բայի դեպքում հարադրությունը գործածվում է «Մտածել» իմաստով՝ պահանջելով սեռի խնդիր
լրացում, օրինակ՝ «Հարսնացուն, անշուշտ, սպասում է իրեն և միտք է
անում, թե շլդիկն իրեն խաբեց» (ՍՄ):
անում
Բերել բայը, կապակցվելով ձեռք գոյականին, արտահայտում է
«1․Ճարել, գտնել, ստանալ, 2․ Ամբարել, կուտակել, ստանալ, 3․ Նվաճել,
տիրել, նպատակին հասնել» իմաստները, վերագրվում է անձնանիշ
ենթակաների` պահանջելով իրանիշ սեռի խնդիրներ, օրինակ` «Արշակը
շատ աշխատեց թուղթ ձեռք բերել
բերել՝ չկարողացավ» (ԱԻ), «Նա պիտանի
գիտելիքներ է ձեռք բերել», «Սերը ձեռք չես բերի ոչ բռնությամբ, ոչ էլ
խնդրելով» (ՆԶ)։
Բերել բայը ներգործականության իմաստը պահպանում է նաև
վրա մակբայական իմաստով լրացմանը զուգահեռվելիս, ինչպես` վրա
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բերել հարադրությունը «1․ Հարվածելու համար մի բան թափով
իջեցնել, 2․ Խոսքին, զրույցին մասնակցել, իր հերթին մի բան ասել,

խոսքին հարել» իմաստներով գործածվելիս կապակցվում է իրանիշ
գոյական սեռի խնդիրների, օրինակ՝ «Կացինը վրա բերավ թե չէ՝ ոտը
կտրեց» (ՀԹ), «Ես էլ չեմ գնա,– էն կողմից վրա է բերում մյուս քույրը» (ՀԹ)։
Օրինակներից պարզ է դառնում, որ վերջին դեպքում բայը հանդես է
գալիս ասացական նշանակությամբ և պահանջում է ուրիշի ուղղակի
խոսք արտահայտություն։
Թողնել բայը, նույնպես կապակցվելով բաց ածականին, արտահայտում է 10 իմաստ, որոնք բոլորն էլ ներգործական սեռի են, ինչպես`
▪ Գրելիս կամ խոսելիս որևէ բառ, թիվ և այլն չարտահայտել
«Նարեկացու աշխարհաբարի թարգմանիչը որոշ գլուխներ բաց է
թողել»։
▪ Հարմար առիթը կորցնել, ձեռքից փախցնել
«Վտանգավոր է պատեհ ժամը բաց թողնել»։
▪ Տալ, տրամադրել, հատկացնել
«Ինքս եմ կարգադրել, որ մի բաժակ կաթ բաց չթողնել ֆերմայից»։
▪ Որևէ նյութի արգելքը վերացնելով հոսեցնել
«Աղջիկը ջուրը բաց է թողնում
թողնում, ու ջրաղացը գռգռում է»։
▪ Որևէ խնդիր քննության չենթարկել, թողնել չլուծված
«Ժողովը այդ հարցին չանդրադարձավ, բաց թողեց»։
▪ Չկոճկել (հագուստի մասին)
«Նա բաց էր թողել բամբակալից բաճկոնի օձիքը»։
▪ Լքել, երեսի վրա թողնել, ձգել, հեռանալ
«Կնոջը բաց թողեց»։
▪ Ասել, արտահայտել, թույլ տալ
«Ինքը բաց է թողել քաղաքական սխալ արտահայտություն»։
▪ Թույլատրել, իրավունք տալ աշխատանքից բացակայել
«Որսկան Ավետը Արշակ Սարգսյանին խնդրում էր աշխատանքից
իրեն մի քիչ շուտ բաց թողնել
թողնել՝ որսի գնալու համար» [7, 304]։
3. Չեզոք սեռի բայեր, որոնք պահպանում են իրենց չեզոքությունը`
կապակցվելով մակբայական նշանակությամբ լրացման, ինպես՝ ընկնել
ընկնել>>
մեջ ընկնել բայը, որն արտահայտում է «1․ Խառնվել մի բանի, երբ չեն
հրավիրում, 2․ Մի որևէ վիճակի՝ դրության մեջ լինել, 3․ Միջամտել,
խառնվել, մասնակցել մի բանի» իմաստները և չնայած ասացականության
և մտածականության նոր նրբիմաստներին՝ գործածվում է իբրև ինքնին
կատարվող գործողություն, ինչպես՝ «Նա մեջ է ընկնում տեղի անտեղի»
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(ԵՉ), «Սամվելը մտածողության մեջ ընկավ», «Խոսքը քրոջից խզելով՝ մեջ
ընկավ խարտյաշ տղան» (ՀՔ)։
Չեզոքության իմաստը պահպանվում է նաև լինել բայով կազմված
հարադրություններում, ինչպես` լաց լինե
լինելլ հարադրությունը լալ բայի
արտահայտություններից է, որն առանց իմաստի փոփոխության խոսքին
լինի, աչքերդ խնայիր»:
հաղորդում է ոճական նրբիմաստ, ինչպես` «Լաց մի լինի
Չեզոք սեռի բայերից իրենց իմաստները պահպանում են նաև գալ,
հասնել բայերը, որոնք, կապակցվելով վրա տեղանիշ մակբայական
վերադիրին, արտահայտում են տեղափոխություն տարածության մեջ
իմաստը, ինչպես`

Վրա գալ

▪ Հարձակվել՝ «Որսից եկած սոված մարդիկ վրա եկանք
եկանք, կերանք,
կերանք» (ՀԹ)։
▪ Սկսել գիրանալ, լցվել՝ «Չէ կրցած աղեկ մը վրա գալ» (ԳԶ)։
▪ Նպաստավոր լինել, լավ ազդել՝ «Երևանի օդը իմ վրա գալիս է»։
▪ Հանկարծ պատահել, վրա հասնել՝ «Մարդ վրա եկավ
եկավ, խոսքս
կիսատ մնաց» (Մլխ)։

Վրա հասնել

▪ Հարձակվել, վրա պրծնել՝ «Գայլերը վրա են հասնում
հասնում, խեղդում,
ուտում» (ՀԹ)։
▪ Շտապով գալ, աճապարել՝ «Քրոջ լաց ու կոծին վրա հասավ
եղբայրը և սկսեց մխիթարել ու հուսադրել» (ՂԱ)։
▪ Ժամանել, հանկարծ գալ՝ «Լուռու սարերով անցկենալիս մի
գյուղում մութը վրա հասավ» (ՀԹ)։
Հարադրավոր բայերը, կազմված լինելով երկու տարբեր բաղադրիչ
մասերից, ձևավորում են «բայական-բառույթային» միավորներ [3, 85],
որոնց բաղադրիչները մի դեպքում պարտադիր բառակազմիչ տարրեր են,
մյուս դեպքում հատկապես պայմանավորում են բարդության գոյությունը:
Հարադիրները, լինելով բարդության առաջին բաղադրիչ, շատ ավելի
բազմաթիվ են ու բազմատեսակ, քան բայական բաղադրիչները, որոնց
բազմիմաստությունը սերտորեն առնչվում է հարադիր բայի բազմիմաստությանը, որից էլ կախված են հարադրություների բազմաբնույթ
սեռային փոխանցումները:
Հարադրություններում գոյական, ածական, մակբայ հարադիրները
արտահայտում են հարադրության բառային իմաստ, իսկ հարադրյալը՝
բայի քերականական կարգերը [1, 222]։
Ածել ներգործական սեռի բայով կազմված աչք ածել հարադրությունը
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«1. Դիտել, 2. Որոնել, փնտրել» իմաստներով գործածվելիս ներգործական
է, օրինակ` «Ման է գալիս պառավի տունը, աչք է ածում ամեն մի անկյուն
և մնում զարմացած ամեն բանի լիության վրա» (ՀԹ), «Մի քիչ էլ մտածեց,

նայեց կանցելարի սևացած օճորքին, աչք ածեց չորս կողմ, ասես պատերի
քարերի վրա փնտրում էր գրելիք» (ԱԲ): Այս շարքում հետաքրքիր է

«նայելով հսկել» երրորդ իմաստը, այն մի դեպքում գործածվում է իբրև
ներգործական սեռի բայ` կապակցվելով իրանիշ սեռի խնդրի` ուղղականաձև հայցականի, իսկ մյուս դեպքում` իրանիշ բնության խնդրի,
օրինակ` «Իրանց տանն ու դռանն էր մտիկ տալիս, իրանց մալին,
ապրանքին աչք ածում» (ԽԱ), «Չիչակովը վստահեցրեց նրան, որ չի

տանի, և Կոռոբոչկան հանգստանալով սկսեց աչք ածել
ածել, թե ինչ կար իր
բակում, աչքը տնկեց մառանապետուհու վրա, որ փայտե ամանով մեղր
էր դուրս բերում մառանից» (ԳՆ):
Սեռային տարբեր նշանակություններով է գործածվում նաև ձայն
տալ հարադրությունը, որը «1. Բղավել, խոսել, 2․ Հօգուտ մեկի քվեարկել,
3․ Խոսելու, արտահայտվելու իրավունք արտոնել» իմաստներով չեզոք է,
կապակցվում է հանգման խնդիր լրացումների, օրինակ՝ «Ձայն տուր
տուր, ով
ծովան, ինչո՞ւ ես լռում» (Ր), «Բոլորը մեկ մարդու պես ձայն տվեցին
բոլշևիկների և անկուսակցականների բլոկի թեկնածուների օգտին»
(Մամուլ), «Վասակը ժողովը բաց արավ և ձայնը տվեց Լևոնին» (ՆԶ)։ Իսկ
«1․ Արթնացնել, 2․ Կոչին արձագանք տալ, 3․ Հայտնել, տեղեկացնել»
իմաստներով ներգործական է, օրինակ՝ «Լուսաստղը չէր ծագել, երբ
ծերունին ձայն տվեց քնաթաթախ ընկերներին» (ԱԲ), «Հանաձայն ենք,
հանաձայն ենք,– ձայն տվին ժոողովականները» (Մ), «Գզիրը ձայն տվեց
տվեց,
որ հարևան գյուղում ժողով կա» (ԱԲ)։
Լեզվի զարգացման գործընթացում ինչպես մենաբառ արտահայտություններն են բաղադրիչների իմաստի մթագնման կամ փոխաբերության
շնորհիվ վերածվում երկբառ հարադրությունների, այնպես էլ հարադրություններն են կապակցվում լեզվական այլ միավորների՝ ձևավորելով
բազմանդամ անմասնատունակ կաղապարներ, որոնց արդյունքում ձևավորվում են լեզվական նոր միավորներ՝ դարձվածքներ։ Այսպես՝ ջուր
կտրել հարադրությունը, փոխաբերաբար վերագրվելով աչք գոյականին,
ձևավորում է աչքը ջուր կտրել դարձվածքը՝ «Ահաբեկվել, զարհուրելուց
կարկամել, սառած մնալ» իմաստով, օրինակ՝ «Նպատակը մեկն է՝ բոլորն
աչքները ջուր կտրած սպասեն իր անփոխարինելի վերադարձին»
(Հայկական Ժամանակ, 2004.09.16):
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Բերված օրինակներից պարզ է դառնում.
1. Հարադրություններին հատուկ է եռաստիճան փոխակերպումը,
ինչպես ներգործական սեռի բայերը ձևավորում են չեզոք սեռի արտահայտություններ, որոնք հաճախ հոմանիշ են լինում կրավորական որևէ բայի: Այդ դեպքում կրավորականության իմաստն
արտահայտվում է բառայնորեն` առանց կրավորական վ ածանցի,
որը, ինչպես գիտենք, հատուկ էր հայերենի զարգացման վաղ
շրջանին, օրինակ` կտրել>ջուրկտրել>թրջվել կամ ահաբեկվել:
2. Սեռային եռանդամությունը հարադրություններում արտահայտվում է նաև «ներգործական>չեզոք>ներգործական» փոխանցումներով, որի արդյունքում ներգործական սեռի բայը, կապակցվելով
ուղիղ խնդրի նշանակությամբ վերադիրին, ձևավորում է չեզոք
սեռի բայ` իմաստով հոմանիշ լինելով ներգործական սեռի
բայերին, օրինակ` մեկնել>ձեռք մեկնել>գողանալ, վերցնել:
3. Հարադրություններում սեռային իմաստի պահպանումը հաճախ
ուղեկցվում է դասանշային փոփոխությամբ, որի արդյունքում
խնդրառությամբ բազմադաս բայերը վերածվում են մենադաս
բայերի` պահանջելով իրանիշ, անձնանիշ կամ կենդանանիշ սեռի
խնդիր լրացում:
4. Ածական և մակբայ վերադիրները ի զորու չեն կատարելու սեռային
փոխանցումներ: Վերջինս կատարվում է միայն ներքին ուղիղ
խնդիր ունենալու դեպքում:
5. Հարադրությունների սեռային փոխանցումներից պարզ է դառնում,
որ ներգործական սեռի բայերը կարող են վերածվել չեզոքների,
իմաստով նաև կրավորականների, իսկ չեզոք սեռի բայերը սեռային փոխանցման գրեթե չեն ենթարկվում:
Կրավորական սեռի բայերն էլ որպես բայական բաղադրիչ հարադրություններում հազվադեպ են գործածվում:
6. Հարադրությունների վերաիմաստավորումը սերտորեն առնչվում է
բայասեռի քերականական կարգին, որը փոխանցման և փոխակերպման է ենթարկվում հատկապես փոխաբերական վերաիմաստավորումներում:
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ԱԻ – Ավետիք Իսահակյան
ԳԶ – Գրիգոր Զոհրապ
ԵՉ – Եղիշե Չարենց
ԽԱ – Խաչատուր Աբովյան
ՀԱ – Հրայր Ավետիսյան
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ՀՔ – Հրաչյա Քոչար
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Մլխ.
Մլխ. – Մալխասյանց Ստեփան
ՄՍ – Մկրտիչ Սարգսյան
ՆԶ – Նաիրի Զարյան
Շ -– Շիրվանզադե
ՌՄ – Ռուբեն Մարուխյան
Սեկ.
Սեկ. –Սեկոյան Անահիտ
ՍԽ – Սերո Խանզադյան
ՍՄ – Սալտիկով-Շչեդրին Միխայլիչ
ՍԶ–
ՍԶ Ստեփան Զորյան
ՎՍ – Վանո Սիրադեղյան
Ր – Րաֆֆի
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ПОЛОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ГЛАГОЛНОГО КОМПОНЕНТА
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идея,

Глагольная часть сложных глаголов, связываясь с надбавками разных
частей речи, выражает новые глагольные идеи, подвергаясь различным
изменениям пола. Применяя методы прямого членения и анализа
изменения значения составных частей сложных слов, в сей работе
происхождение сложных слов проанализировали по подходам Джахукяна.
Из исследования стало ясно, что в армянском языке смена пола
глагольной части совершается при помощи переходов действительныйнейтральный, действительный-страдательный, действительный-действительный, нейтральный-нейтральный, в результате чего происходят различные изменения связываний: глаголы со значением лица трансформируются на предметные, предметные глаголы траснформируются на
глаголы со значением лица или животного.
В основе преобразований в основном лежат применения прямых
значений глагольных и именных частей, образуются новые лексические
единицы, которые выделяются частотой применяемости.
Из совершенных исследований становится ясно, что в армянском
языке сложные слова составляют глаголы резать, делать, закрывать, брать,
протягивать, тянуть, класть, завязывать, давать. Изменения пола особенно
характерны выражениям по форме «косвенное дополнение пола + глагол»,
поскольку применявшиеся в них надбавка в одном случае применялась в
прямом значении, в другом случае – в переносном значении.
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GENDER TRANSFERS OF VERB COMPONENT IN ADJACENT VERBS

Sargsyan Armine

VSU, Armenian language and Literature
MA the 1ed year
Summary

Key words: verb expression, verb idea, transformation, noun, activity,
passivity
The verb part of complex verbs, connecting with the markups of different
parts of speech, expresses new verb ideas, undergoing various gender changes.
Applying the methods of direct division and analysis of changes in the meaning
of the components of complex words, in this work the origin of complex words
was analyzed according to the approaches of Jahukyan.
From the study it became clear that in the Armenian language the gender
change of the verb part is made using the transitions activ-neutral, activepassive, active-active, neutral-neutral, as a result of which various changes in
bindings occur: verbs with the meaning of the person are transformed into
subject, subject verbs are transformed into verbs with the meaning of a person
or animal.
The transformations are mainly based on the use of direct meanings of
verb and nominal parts, new lexical units are formed, which are distinguished
by the frequency of applicability.
From the perfect research, it becomes clear that in the Armenian language
complex words make up the verbs tocut, make, close, take, stretch, pull, lay, tie,
give. Gender changes are especially characteristic of expressions in the form
«gender problem + verb», since the allowance used in them was applied in the
direct meaning in one case, and in the figurative value in the other case.
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ԿԵՆԴԱՆԱՆՈՒՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԸ
ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ
Ստեփանյան Գոհար

ՎՊՀ, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Հ. Մելքոնյան

Հանգուցային բառեր` կենդանանուն, դարձվածք, շուն, աղավնի,
կատու, ձի, մուկ, օձ
Դարձվածքը կառուցվածքով երկու և ավելի բառերի կայուն, իմաստով ամբողջական, վերաիմաստավորված այնպիսի կապակցություն է,
որը խոսքում վերարտադրվում է իբրև լեզվական պատրաստի միավոր:
Ժամանակակից հայերենում դարձվածքն անվանում են նաև
«դարձվածաբանական միավոր», «դարձվածաբանական արտահայտություն», որոշ դեպքերում նաև` «իդիոմ» կամ «իդիոմային արտահայտություն»:
Կան որոշ լեզվաբաններ, որոնք դարձվածքների մեջ ներգրավում են
նաև առածները, ասացվածքները, աֆորիզմները, թևավոր խոսքերը, հարադրությունները, բառակապակցական տերմինները, մինչդեռ մյուսները
դարձվածքներ են համարում միայն իդեոմային արտահայտությունները
[1, 2, 4]։
Սույն աշխատանքում ուսումնասիրել ենք հայերենի կենդանանուն
պարունակող դարձվածքները` լեզվանյութը քաղելով Ա. Սուքիասյանի և
Ս. Գալստյանի համահեղինակած բառարանից [3]։
Ուսումնասիրության ընթացքում առանձնացրել ենք կենդանանուն
պարունակող ընդհանուր 450 դարձվածք (ըստ կենդանանունների՝ տե՛ս
1-ին աղյուսակը):
Նշենք, որ նույն կենդանատեսակների տարբեր անունները դիտել ենք
մեկ ամբողջություն: Օրինակ`էշ − ավանակ, կատու − փիսիկ, ճիվ − ճուտ,
որդ − ճիճու, ղուշ − ծիտ, աքլոր – աքաղաղ («հավ»-ը առանձին ենք քննել՝
հաշվի առնելով իմաստային տարբերությունները), ձի − քուռակ:
Ուսումնասիրության ընթացքում հանդիպել են նաև «տավար»
տավար» և
«անասուն»
անասուն» բաղադրիչներով դարձվածքներ, որոնք ևս ներառել ենք մեր
ընտրանք։ Օրինակ՝ անբան անասուն − ծույլ, ապիկար մարդ, տավարի
հրեշտակ − 1) անբան, 2) մսագործ, տավարի ցավ − անպիտան, վատ։
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Դարձվ.
քանակը

Կենդանու
Կենդանու
անվանումը

Դարձվ.
քանակը

Դարձվ.
քանակը

Աղյուսակ 1. Կենդանանուն պարունակող դարձվածքների
քանակական ցուցանիշները
Կենդանու
անվանումը

Կենդանու
անվանումը

շուն

99

գառ

8

լու

3

օձ

41

եզ

8

ճնճղուկ

2

էշ/ ավանակ

38/2

աքլոր/ աքաղաղ

7/1

խոզ

2

կատու/ փիսիկ

28/1

կով

7

կարապ

2

գայլ

17

առյուծ

5

սոխակ

1

հավ

17

ձուկ

5

գոմեշ

1

մուկ

16

ոչխար

5

վագր

1

ձի/ քուռակ

15/1

աղավնի

4

կաքավ

1

ուղտ

15

նապաստակ

5

–

–

արջ

11

սիրամարգ

3

–

–

ճանճ

10

ճուտ/ ճիվ

3/1

–

–

ծիտ/ ղուշ

10/1

որդ/ ճիճու

3/3

–

–

ագռավ

10

ծիծեռնակ

3

–

–

աղվես

9

կրիա

3

–

–

այծ/ ուլ

9/1

զատիկ

3

–

–

Ինչպես երևում է աղյուսակից, բառարանում ամենաշատը հանդիպում
են «շուն»
շուն» բաղադրիչով դարձվածքները: Դրանք հիմանականում կրում են
բացասական իմաստ և արտահայտում վիրավորանք, նախատինք,
չարչարանք` մատնացույց անելով մարդկանց բնավորության վատ գծերը:
Օրինակ՝ շան պես պոչ պտտեցնել − քծնել, շողոքորթել, շան լափ ածել
(կամ՝ թափել/լցնել) գլխին − սաստիկ նախատել, շան երես ունենալ −
ամոթի զգացում չունենալ, շան բերանը ոսկոր գցել − կաշառք տալ, շան
բերան − լկտիաբար հայհոհել, չարաբանող, շուն բռնող − անպետք մարդ,
շանից ելած − նույնն է՝ շնից ծնված։ Հանդիպել են նաև «շուն»
շուն» բաղադրիչով դրական իմաստ ունեցող դարձվածքներ: Օրինակ՝ շան բախտ
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ունենալ − հաջողակ, բախտավոր լինել։ Հավատարմության աստիճանը
ցույց տալու համար գործածվում է հետևյալ դարձվածքը` շան
հավատարմություն − կույր, ծայրահեղ նվիրվածություն (իբրև բացասական երևույթ)։
«Օձ»
Օձ» բաղադրիչով դարձվածքների թիվը հասնում է 41-ի: Դրանք ևս
հիմնականում կրում են բացասական նշանակություն` մատնացույց
անելով մարդկանց բնավորության գծերը, ինչպիսիք են` ժլատություն,
նենգություն, ագահություն: Օրինակ՝ օձի պոչ կծած լինել − շատ
խորամանկ լինել, օձի փոր − նույնն է՝ օձի լեղի, օձի փուշ − ժանտ, դառն,
օձի փուշ ուտեցնել − չարաչար նեղել, օձ խուզող − կծծի, ժլատ, օձի ծնունդ
− թունոտ, նենգ, օձի կծած − սաստիկ չար ու անգութ, օձի հետ ջուր խմել −
դառնապես, չարաչար աշխատել, օձի ձու էլ ճարվել կամ օձի ձուն
պակաս լինել − ամեն ինչով հարուստ, ապահով լինել, օձի
օձի միս ուտել –
համարձակվել, օձի նման սողալ − ստորաքարշություն անել, օձին նայի,
օձը կսատկի − խիստ մռայլադեմ՝ ժանտ մարդ լինել:
«Էշ»
Էշ», «ավանակ»
ավանակ» բաղադրիչներով դարձվածքների մեծ մասն արտահայտում է վիրավորանք՝ հիմարության և անճարության իմաստներով:
Օրինակ՝ էշ արածացնող − հիմար, ապուշ, էշը խլած մղդսի − անճար
մնացած, մոլորված, էշը ծառը բարձրանալ − անհնար լինել, էշը այնպես
չի խրվել,
խրվել, որ կարելի լիներ ցեխից հանել − անելանելի վիճակ ստեղծվել,
էշը կորցնել,
կորցնել, փալանի հետևից ման գալ − կարևորից զրկվելուց հետո
երկրորդական բաների մասին մտածել, էշի ականջում քնած − ապուշ, հիմար, շրջապատի իրադարձություններին անտեղյակ, էշ ներկող – 1) խարդախ, խաբեբա, 2) անարգական մակդիր խաչագողներին, էշ ուտել,
ուտել, էշ
մեծանալ − կոպիտ, անտաշ դաստիարակություն ստանալ, էշի նահատակ
− աննպատակ, անիմաստ զոհ, էշի մշակ − իզուր տեղն աշխատող, էշին
չոշ ասել − մեկին նեղացնել, էշի տեղ դնել – 1) բանի տեղ չդնել, 2) անխնա
շահագործել։
Հետաքրքիր է, որ էշի հասկացությունն արտահայտված է նաև
«սոխակ»
սոխակ» բաղադրիչով միակ դարձվածքում՝ «արկադյան սոխակ», ինչի
գրքային ստուգաբանությունը չգտանք, թեև կարելի է ենթադրել, որ էշի
զռռոցը հեգնանքով կապակցվել է հունական Արկադիա բնակավայրի
հետ, որ հայտնի է եղել հովվերգության ավանդույթներով: Դարձվածքը
կա նաև ֆրանսերենում (rossignol d'Arcadie [5]), որտեղից էլ, հնարավոր է,
թափանցել է հայերեն:
Կատուն,
Կատուն չնայած բավականին համեստ չափերին, ինչպես գիտենք,
եղել և մնում է վայրի, կատաղի, արյունռուշտ, կամակոր, խելացի,
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գիշատիչ: Եվ այս բազմաբնույթ հատկանիշներն անձնավորվել են մի
շարք դարձվածքներում։ Օրինակ՝ կատվալվա անել − թեթև լվացվել,
կատվամեռուկ տալ − կատվի նման կեղծ սատկած կամ քնած երևալ,
կատվի աչքերը փակող − ժլատ, կծծի, անհյուրասեր, կատվի դրախտ −
անիմաստ կյանք, կատվի խաղը մկան մահ լինել − մեկի կատակը,
քմահաճույքը ուրիշին ցավ, վնաս բերել, կատվի համերգ − աղմուկ, ժխոր,
աններդաշնակ երգ, կատվին պանիր վստահել − անվստահելի լինել,
կատու անցնել միջով − հարաբերությունները վատանալ, փչանալ, կատու
դառնալ − հնազանդվել, հպատակվել, խեղճանալ, կատու դարձնել −
խեղճացնել, կատու խփել պատերը − 1) ձևացնել, ներքին համաձայնությունը ցույց տալ, 2) հարազատներին հնազանդեցնելու նպատակով
ահաբեկել:
«Գայլ»
Գայլ», «աղվես»
աղվես» և «արջ»
արջ» բաղադրիչներով դարձվածքների մեծ մասն
առնչվում է մարդկանց խորամանկության, նենգության, ժլատության
հետ: Օր.՝ գայլի ախորժակ − չափազանց շատ ուտելու ցանկություն, գայլի
ավետարան − ապարդյուն խրատ, իզուր խոսքեր, գայլի բերան ընկնել −
հոշոտվել, բզկտվել, գայլի հոտառություն − սուր հոտառություն, գայլի
սիրտ ուտել − անվախ լինել, արջերոց անել − արջերի կեր դարձնել, արջը
կապել − հաջողվել մեկին խաբել, արջը կալին լծել − տգետին պաշտոն
կամ աստիճան տալ, աղվեսին հաշվապահ կարգել − գործի դնել ամենաանվստահելի մարդուն, աղվեսն իր պոչն է վկա բերում − իր ասածը
հաստատելու համար իր համախոհին վկա բերել:
Գիշատիչներ անվանող շարքում առկա են նաև «առյուծ»
առյուծ» և «վագր»
վագր»
բաղադրիչները: Եթե վերջինը երևում է միակ օրինակում՝ թղթե վագր –
անվնաս, իրենից վտանգ չներկայացնող բան, ապա «առյուծ»-ը 5
դարձվածքի բաղադրիչ է, և դրանցում գերակշռում են քաջության (1-4-րդ
օրինակները) և արքայականության (5-րդ օրինակ) իմաստները, ինչպես՝
առյուծ կտրել – քաջ, խիզախ դառնալ,, առյուծի սիրտ – քաջություն,
խիզախություն,, առյուծի լեղի ուտել – անվախ լինել,, առյուծի
առյուծի կաթ –
ոգելից խմիչք, առյուծի բաժին – ամենամեծ բաժինը:
Ագռավը համարվում է չարիքի սուրհանդակ՝ ի հակադրություն
աղավնու, հետևաբար դարձվածքների մեծ մասն էլ կապված է այս
իմաստի հետ։ Քիչ չեն նաև օրինակները, որոնցում ագռավը ներկայացվում է ապաշնորհության կամ տգեղության դերով: Օրինակ՝ ագռավը
սիրամարգի փետուրներով զարդարել − մարմնապես և հոգեպես տգեղին,
արտաքնապես փոխել, ագռավի ձայն − խռպոտ, կոպիտ ձայն, ագռավի
ճանկեր − անվարժ, տգեղ, գիր, ագռավի ճուտ – տգեղ։
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Աղավնի,
Աղավնի, սիրամարգ,
սիրամարգ, ծիծեռնակ,
ծիծեռնակ, կարապ թռչուններին տալիս են
առեղծվածային ունակություններ՝ համարելով խաղաղության, ներդաշնակության, նոր սկզբի կամ վախճանի, գեղեցկության խորհրդանիշներ,
թեև դարձվածքներում կան նաև այլ իմաստներ: Օրինակ՝ աղավնու լյարդ
– վախկոտ (նույնիմաստ՝ ճնճղուկի լեղի − վախկոտ, երկչոտ), երկչոտ,
ծիծեռնակի
ծիծեռնակի կաթ − խիստ հազվագյուտ, չճարվող բան, կարապի երգ −
վերջին երգ, կարապի կուրծք − սպիտակ և գեղեցիկ կուրծք, սիրամարգի
փետուրներով ագռավ − արտաքին փայլով՝ շքեղությամբ ներքին
դատարկությունը ծածկող մարդ, սիրամարգի փետուրներով զարդարվել
− քողարկվել: Մեկ օրինակ էլ հանդիպել է «կաքավ»
կաքավ» բաղադրիչով՝
կաքավը թոռն ընկնել – մեկի ցանցի մեջ ընկնել:
Մեծ թիվ են կազմում նաև «հավ»,
հավ», «ծիտ
«ծիտ»,
ծիտ», «ճանճ
«ճանճ»,
ճանճ», «աքլոր
«աքլոր»,
աքլոր», «ճուտ
«ճուտ»
ճուտ»
բաղադրիչներով դարձվածքները՝ գերազանցապես սակավության իմաստով։ Օրինակ՝ հավի կաթ − չճարվող բան, հավին քշա ասել − նեղացնել,
վիրավորել, հավի քուն − շատ թեթև, կարճ քուն, ծտի բաժին − շատ քիչ
քանակությամբ, ծտի գիշեր − կարճ գիշեր, ճանճի ոտք − բարակ ու մանր,
ճանճից յուղ հանել − շատ ժլատ, շահամոլ լինել, ճտերն աշնանը հաշվել −
գործի օգուտն ու վնասը հետո երևալ, ճուտ հանել − թուխս նստել՝ ձագ
ունենալ, աքլորի բեռ − չնչին ունեցվածք, աքլորին բառնալ − ունեցածչունեցածը վատնել։
Մանր, չնչին, աննշան իմաստներն են դրված նաև «լու» բաղադրիչով
դարձվածքներում: Օր.՝ լուն ուղտ շինել (մի չնչին բանի մեծ նշանակություն տալ), լու քերթող (ժլատ): Սրանց առնչակից են նաև «մուկ» բաղադրիչով դարձվածքները, որոնցում ավելանում է նաև խեղճության նրբիմաստը: Օր.՝ թան ընկած մուկ – 1) ամբողջովին թրջված, 2) ամոթից կուչ
եկած, մուկ դառնալ – 1) շատ թրջվել, 2) խեղճանալ: Առանձին դարձվածքներում էլ մուկը կատվի հակոտնյան է, կատվի խաղը մկան մահ լինել –
մեկի կատակը, քմահաճույքը ուրիշին ցավ, վնաս բերել, մուկ ու կատու
դառնալ – նույնն է՝ շուն ու կատու դառնալ:
Միմյանց հակոտնյա են գառան և այծի անվանումները, որոնք, ըստ
քրիստոնեական ավանդույթի, անմեղության և մեղավորության խորհուրդներ կրողներ են: «Այծ»//«ուլ» բաղադրիչով դարձվածքներում, մեղավորության իմաստից զատ, հանդիպում են նաև բարկության (հաճախ)
կամ վախենալու իմաստները: Օր.՝ անպճեղ գառ – կեղծ միամիտ, բարի
ձևացող, Աստծու գառ – հեզաբարո, անմեղ, գառները ուլերից ջոկել –
արդարներին մեղավորներից ջոկել, այծայծ-այծ լինել – վախենալ, խրտնել,
այծերը գալ – բարկանալ, չարանալ:
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Ինչ վերաբերում է «զատիկ»
զատիկ» բաղադրիչով դարձվածքներին, ապա
դրանցում հիմնականում նկատի է առնված Սբ. Զատիկ տոնը, ինչպես՝
Զատկի ձու – կարմիր, կարմրագույն, էշի զատկին – երբեք, ոչ մի
դեպքում: Մեկ դարձվածքում նկատի է առնված միջատը, բայց բացատրությունը դարձյալ հանգում է տոնին՝ զատիկը վրան կեղտոտել է (գռհբ.)
– Զատկին նոր շոր է հագել:
«Կով»
Կով» և «եզ»
եզ» բաղադրիչները դարձվածքներում հանդիպում են գրեթե
նույն քանակով (7/8), ընդ որում՝ «կով» բաղադրիչի դեպքում գործում է
հիմնականում եկամտաբերության իմաստը, իսկ «եզ»-ի դեպքում՝
հիմնականում՝ աշխատավորության, երբեմն՝ համառության: Օր.՝ կթու
կով – եկամտի աղբյուր, եզի պես աշխատել – առանց հոգնելու աշխատել,
եզի պես համառել – իր ասածից չհրաժարվել, կամակոր լինել: Մեկ
օրինակ էլ հանդիպել է «գոմեշ»
գոմեշ» բաղադրիչով՝ երեսը գոմշի կաշի անել –
երեսը պնդացնել, չամաչել:
«Խոզ»
Խոզ» կենդանանունը հանդիպել է 2 իմաստով՝ գիրության կամ
տգիտության: Այսպես՝ խոզ կտրել – գիրանալ, չաղանալ, խոզերի առաջ
մարգարիտ շաղ տալ – իզուր որևէ բան ասել կամ հասկացնել մեկին, որն
ընդունակ չէ հասկանալու, գնահատելու:
«Ուղտ»
Ուղտ» բաղադրիչը, որ մեր ընտրանքում դրսևորվել է միջին հաճախադեպությամբ, հանդիպում է համբերատարության, ոխակալության,
դժբախտության (կամ կրկնվող որևէ բանի), իսկ ավելի հաճախ՝
մեծության իմաստներով: Այսպես՝ ուղտի համառություն – արտակարգ
համբերություն, ուղտի նման ոխ պահել – ոխակալ լինել, ոխը մտքից
չհանել, ուղտը դռանը չոքել – նույն դժբախտությունը, բանը ուրիշին էլ
պատահել, ուղտին գդալով ջրել – փոքր բանով մեծ կարիք հոգալ:
«Կրիա»
Կրիա» բաղադրիչը հանդիպել է միայն դանդաղկոտության իմաստով՝ կրիայի արագություն – շատ ծանր, դանդաղ շարժում, կրիայի
քայլերով – չափազանց դանդաղ:
«Նապաստակ»
Նապաստակ» բաղադրիչը դարձվածքներում կիրառվել է վախկոտության և ճարպկության իմաստներով: Այսպես՝ նապաստակի սիրտ
ունենալ – երկչոտ լինել, մի զարկով երկու նապաստակ որսալ – նույնն է՝
մի գնդակով երկու նապաստակ խփել:
Ինչ վերաբերում է «ձուկ» բաղադրիչով դարձվածքներին, ապա
դրանցում դրված է ձկան՝ ջրային կենդանի լինելը միայն՝ առանց նրան
որևէ այլաբանական հատկանիշ վերագրելու: Այսպես՝ ինչպես ձուկը
ջրում – իրեն լավ, անկաշկանդ, ազատ զգալ, ձուկը գլխից բռնել –
հիմնականից, գլխավորից սկսել, ձուկը գլխից հոտել – զեղծումները,
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անօրինականությունները մեծերից սկսվել, ձուկը ջրում բազար անել – մի
բան չարած՝ դրա մասին խոսել, ո՛չ ձուկ,
ձուկ, ո՛չ միս – անսկզբունք:
Ամփոփելով ողջ շարադրանքը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ՝
1. Կենդանանուն պարունակող դարձվածքների թիվը հայերենում
հասնում է 450-ի:
2. Ամենաշատ դարձվածքները «շուն
շուն»
շուն բաղադրիչով են՝ 99 միավոր,
երկրորդ տեղում «օձ
օձ»
օձ բաղադրիչով դարձվածքներն են՝ 41 միավոր,
երրորդ տեղում՝ էշ բաղադրիչովները` 38 միավոր:
3. Կառուցվածքային առումով՝ քննված դարձվածքների մեծ մասը
բայական կապակցություն է։
4. Բովանդակային առումով՝ դարձվածքներն աչքի են ընկնում
հիմնականում կենդանիներին վերագրվող այլաբանական իմաստների պահպանմամբ, թեև քիչ չեն նաև օրինակները, որոնց բաղադրիչ կենդանանունը չի պայմանավորում դարձվածքի իմաստը:
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Երևան, «Լույս» հրատ., 1973, 230 էջ:
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(Հասանելի է 22.12.2019).
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Степанян Гоар

ВГУ, Начальное образование и методика, 3-ий курс
Резюме

Ключевые слова: названия животных, фразеологизм, собака, голубь,
кошка, лошадь, мышь, змея
Рассматривая словарь в соавторстве А. Сукиасяна и С. Галстяна
заметили что есть большое фразеологизмов с компонентом названия
животных (450), в числе которых чаще всего встречаються примеры со
словами собака (99), змея (41), осел (40), кошка (28), волк (17), курица (17),
мыш (16), лощадь (15).
Они в основном используются для передачи положительных или
отрицательных черт кого-то в народно разговорном языке.

PHRASES WITH ANIMAL WORDS IN ARMENIAN

Stepanyan
Stepan
yan Gohar

VSU, Elementary pedagogy and methodology, 3 rd year
Summary

Key words: animal words, phrase, dog, dove, cat, horse, mouse, snake
After studying Suqiasyan’s and Galstyan’s dictionary we have noticed, that
there are a great nuber of idioms, which includes names of animals, most of all
we meet idioms with the word of dog (99), snake (41), donkey (40), cat (28),
wolf (17), hen (17), mouse (16) and with the word horse (15) idioms.
Which are actually used in everyday spoken language, especially pointing
to someone’s positive or negative sides.
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Մ. ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Փելեշյան Ինեսա
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Լ. Պետրոսյան

բառեր՝՝ նորաբանություն,
Հանգուցային բառեր
բառաստեղծ, բառապաշար, բառիմաստ

իմաստափոխություն,

Հայ լեզվաբանության պատմության մեջ առաջին անգամ նորաբանությունը` որպես լեզվական միավոր, հանդիպում է 8-րդ դարի հեղինակ
Թեոդորոս Քռթենավորի աշակերտ Հովհաննես Իմաստասեր Օձնեցու
«Ատենաբանութիւն ժողովական» [6, 16] աշխատության մեջ` նորագիւտ
բան արտահայտությամբ: Իմաստասերը, ուսումնասիրելով իր ուսուցչի
«Ճառ ընդդէմ Մայրագոմացոյն», «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ», «Գովեստ ի սուրբ աստուածածինն եւ ի միշտ կոյսն Մարիամ» աշխատությունները, քննում է բազմաթիվ նորակազմություններ և դրանք
անվանում «Զստեղծեալն առ ի քէն նորագիւտ բանս և իրս....» [7, 442]:
Հետագայում նորաբանություններին անդրադարձան հայոց լեզվի
բառագիտությամբ զբաղվող գրեթե բոլոր լեզվաբանները` Հ. Աճառյան,
Մ. Աբեղյան, Ա. Մուրվալյան, Ս. Ղազարյան, Հ. Կուսիկյան, Ս. Աբրահամյան, Ս. Էլոյան, Ա. Սուքիասյան, Գ. Ջահուկյան, Լ. Հովսեփյան և ուրիշներ:
Վերջիններս, տարբեր մոտեցումներով քննելով նորաբանություններն ու
նորակազմությունները, առաջադրել են իրենց հեղինակային դասակարգումներն ու սահմանումները: Ուսումնասիրելով ներկայացված վերլուծությունները՝ հանգում ենք այն եզրակացության, որ լեզվաբան բոլոր հեղինակները նորաբանությունների բառապաշարում կարևորում են դրանց
հեղինակային կամ անհատական լինելը:
Սույն ուսումնասիրության մեջ մենք քննել ենք Մ. Խորենացու նորաբանությունները, որոնց կառուցվածքային և իմաստաբանական վերլուծությունները կատարել է Վ. Առաքելյանը. «V դարի հայ գրական լեզվի
բառապաշարը, շարահյուսությունը և ոճը, հաշված նաև թարգմանական
գրականությունը ըստ առանձին հեղինակների ու թարգմանությունների,
այնպիսի որոշակի զանազանություն չեն ցուցաբերում միմյանց համեմատությամբ, ինչպես որ յուրահատուկ կերպով մեր առջև կանգնում է
Խորենացին» [3, 105]։
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Մ. Խորենացու բառապաշարից Վ. Առաքելյանը առանձնացրել է 800
նորաբանություններ, որոնք մենք համացանցային որոնողական ժամանակակից ծրագրերով ուսումնասիրել ենք ժամանակակից հայ գրականության էջերում՝ պարզելով դրանց իմաստափոխության հիմունքները:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Խորենացու նորաբանություններից շատերը ժամանակակից հայերենում սովորական ու ընդարձակ տարածում գտած բառեր են, քանի որ, ինչպես հավաստում է լեզվաբանը, Խորենացու գիրքը հայոց դպրոցներում հիմնական դասագիրքն է
եղել, և բազմաթիվ սերունդներ, անգիր սովորելով այդ գիրքը և դառնալով
մշակույթի գործիչներ, շարունակել են ստեղծագործել նրա բառապաշարով:
Մ. Խորենացու նորաբանությունները կրել են բազմաթիվ փոփոխություններ` պատմության տարբեր ժամանակներում գտնվելով բառապաշարի տարբեր շերտերում:
Խորենացու նորաբանությունները հայ նոր գրականության էջերում
գործածվել են հետևյալ իմաստավորումներով և վերաիմաստավորումներով և կապակցելիական հնարավորությունների փոփոխությամբ:
1. Նորաբանություններ, որոնք ներքին բովանդակային կողմով` արտահայտած իմաստներով և կապակցելիական հնարավորություններով
նույնը կամ գրեթե նույնն են մնացել հին հայերենի համեմատությամբ:
Խորշակաբեր նորաբանությունը Ավ. Իսահակյանի «Անանդան և
մահը» լեգենդում նույնպես կիրառվել է առանց իմաստային տեղաշարժի`
«խորշակ բերող» [5, 140] իմաստով: Հմմտ. «Հողմք բքարարք, խորշա
խորշակա
կաբերք
բերք,
կաբերք
ախտահավաքք» [6, 2120] և «Եթե մահը չլիներ չէր լինի հիվանդություն և

ծերություն, չէր լինի քաղց և կախաղան, որովհետև, դու ես, որ
անջրպետները կտրելով խորշակաբեր հազար ու բյուր մրրիկների պես
ջնջում ես օազիսները դալար, հովիտները զովաշունչ և անտառները
բամբուկի ու բանանի…» [4]:
Երկայնանիստ նորաբանությունը և՛ «Պատմութիւն Հայոց» երկի
«Երկայնանստիւ
Երկայնանստիւ միով լերամբ» արտահայտության [6, 1769] և՛ Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» պատմավեպի «Նրա հյուսիսային կողմից

բարձրանում էր երկայնանիստ մի քարաբլուր, որ արևելքից դեպի
արևմուտք ձգվելով և անշեղ ու միապաղաղ դեպի վեր բարձրանալով՝
ներկայացնում էր բնության մի գեղեցիկ հրաշակերտ, որին սակայն
մարդկային ձեռքը դարձրել էր հզոր և ահարկու» [4] նախադասության
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մեջ նորաբանությունը, լրացնելով լեռ, քարաբլուր բառերին, նշանակում է
«Երկար նիստ, դիրք, դրություն ունեցող» [1, 347]:
Երկայնաձև նորաբանությունը «երկայն ձևով, առավել տարածյալ
ընդ երկարութիւն» [7, 688] իմաստով է կիրառվել «…և տեսեալ առ եզերբ
ծովուն երկայնաձև բլուր մի…» [6, 1796] արտահայտության մեջ: «Սալբի»
վեպում Րաֆֆին պահպանել է նորաբանության «երկար ձև ունեցող,
լայնությունից ավելի երկար» իմաստը, ինչպես` «Երեսը՝ գունատ, նիհար,

երկայնաձև` բայց պատկառելի, պարզ և զվարթ էր. ճակատը` լայն և
երկայնաձև
բարձր, աչքերը՝ խոժոռ և կրակոտ, որոնց կենդանի արտափայլությունը
պարզ տեսանելի էր թավախիտ հոնքերի տակից» [4]:
Աղքատանոց նորաբանությունը «բնակարան վասն աղքատաց» իմաստով է կիրառվել և՛ «Պատմութիւն Հայոց» երկի «Շինել աղքա
աղքատա
տանոցս
տանոցս», և՛
Րաֆֆու «Կայծեր» վեպի «Մեր հայրենիքում վանքերը ծառայել են իբրև
աղքատանոց» [6, 2031]:
Շանթահար նորաբանությունը Մ. Խորենացին կիրառել է փոխաբերական «ցնցված» [7, 464] իմաստով «ի միում տեղւոջ շանթահար եղեալ
երկոցունցն» արտահայտության մեջ [6, 2026]: Մուրացանը «Գևորգ
Մարզպետունի» պատմավեպում նույնպես կիրառել է փոխաբերական
«Սաստիկ հուզված, ցնցված» [1, 1097] իմաստով, ինչպես` «Գոհար

իշխանուհին, որ յուր պատասխանը տվել էր յուր որդու համարձակախոսությունից գրգռված և ոչ թե թագուհուն վշտացնելու մտքով, հիշեց նորից
յուր խոսքերը և մնաց կարծես շանթահար» [4]:
2. Նորաբանություններ, որոնք հայ նոր գրականության մեջ կիրառվել են տարբեր իմաստափոխություններով, որոնք կարելի է ներկայացնել
մի քանի ենթախմբերով.
ա. Նորաբանություններ, որոնք, իրենց նախնական իմաստը պահպանելով հանդերձ, հարստացել են նոր ուղղակի իմաստներով:
Իրական նորաբանությունը «Որպէս յիրականացն պատմութեանց
հերոդոտեաց է ուսանել ի չորրորդ է» [6, 1849] նախադասության մեջ
գործածվել է ստույգ, իրական իմաստով որպես պատմություն գոյականի
հատկանիշ, բայց այժմ այն ստացել է նաև «հանգամանքների` երևույթների փաստերի ըմբռնման ու հաշվառման վրա հիմնված» իմաստը, ինչպես` «Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ամենագործուն
և իրական ուղիներից մեկը, մեր կարծիքով, մասնագիտացումն էր» [4]:
բ. Նորաբանություններ, որոնք, իրենց նախնական իմաստը պահպա70

նելով հանդերձ, հարստացել են նոր փոխաբերական իմաստներով:
Պարականոն նորաբանությունը իր «անկանոն. կանոնի չհամապատասխանող, կանոնի տակ չդրված` չառնված» [1, 1200] իմաստի հետ
միաժամանակ գործածվում է նաև եկեղեցական ոչ վավերական, եկեղեցական ժողովների կողմից չվավերացված` կանոնական չհամարված [1,
1200] իմաստով, օրինակ Պերճ Պռոշյանի պատմվածքներից մեկում`
«Գիրքը, որ տեսուչը կարծում էր, թե Հիսուսի մանկության պարականոն
ավետարաններից մեկը կլիներ…»[4]:
գ. Նորաբանություններ, որոնք, իրենց նախնական` փոխաբերական
իմաստը պահպանելով հանդերձ, գործածվել են նոր ուղղակի
իմաստով:
Արտասանութիւն նորաբանությունը «Պատմություն Հայոց» երկում
հանդես է գալիս «Բան, ճառ» [7, 1, 379] իմաստով` իբրև պատմագիրներ
բառի հատկացյալ. «Հագներգութիւնս ըստ իւրաքանչիւր պատմագրաց
արտասանութեանց, և ոչ հատուկ ի մէնջ շարագրեցաւ» [5, 1997]: Րաֆֆին
«Հարեմ» վիպակում այս բառը գործածում է ուղղակի «արտասանելը»
իամստով. «….պատասխանեց խափշիկը յուր ձայնին տալով խիստ
ցավալի արտասանություն…» [4]:
3. Նորաբանություններ, որոնք ընդլայնել են իրենց կապակցելիական հնարավորությունները:
Աղտեղասէր նորաբանությունը «Իշխանք աղտեղասէր» [7, 2119]
բառակապակցության մեջ նշանակում է «անմաքրասեր, գարշասեր,
ցանկասեր»` բնութագրելով անձնանիշ «իշխան» գոյականին: Րաֆֆու
«Վերջին երգը» բանաստեղծության մեջ այս նորաբանությունը գործածվել
է որպես փոխաբերաբար գործածված «խոզ» կենդանանիշ գոյականի
հատկանիշ, ինչպես`

Թո՜ղ թավալվի ցեխի մեջ
Նա մինչև վերջը յուր վըզին,
Այդ միայն է ցանկալի
Աղտեղասեր, գարշ խոզին [4]:
Աղտեղասեր
Անմատչելի նորաբանությունը «անառիկ» իմաստով օգտագործվել է
«Եւ թէպէտ ոչ ինչ կարէին առնել նմա վասն անմատչելի ամրութեանն»
նախադասության մեջ [6, 2053]: Շիրվանզադեն «Քաոս» վեպում անմատչելի
նորաբանությունն օգտագործել է փոխաբերական իմաստով` իրանիշ
հատկանիշը վերագրելով անձնանիշին «Բարկացավ մտքում ինքն իր դեմ,
71

որ դեռ երեկ զարմանում էր, թե ինչու այդ աղջիկն աղքատության մեջ
այնքան հպարտ է, ինքնասեր, անմատչելի» [4]:
Բառիմաստը ժամանակի ընթացքում տարբեր փոփոխությունների է
ենթարկվում, քանի որ գտնվում է պատմականորեն տեղի ունեցող փոփոխությունների գործընթացում և ունի իր պատմական զարգացումն ու օրինաչափությունները [2, 73]:
Կատարելով վիճակագրական վերլուծություն` հանգեցինք այն
եզրակացության, որ Խորենացու նորաբանությունները հանդիպում են
Րաֆֆու, Մուրացանի, Ստ. Զորյանի, Պ. Պռոշյանի, Ավ. Իսահակյանի և
ուրիշների երկերում, բայց դրանք ավելի հաճախադեպ են Րաֆֆու և
Մուրացանի ստեղծագործություններում, որը հիմնավորում ենք այն հանգամանքով, որ պատմագիր հեղինակները ծանոթ են եղել քերթողահոր
ստեղծագործությանը և անցյալ դարերի պատմությունը փորձել են ներկայացնել հենց պատմահոր լեզվով ու ոճով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան 1976:
2. Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան,
1984:
3. Առաքելյան Վ., Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի պատմության,
Խորենացու լեզուն և ոճը, Երևան, 1981:
4. ԱՐԵՎԱԿ` http://eanc.net/EANC/search/?interface_language=am:
5. Հովհաննիսյան Լ., Գրաբարի բառարան:
6. Մատենագիրք Հայոց, Մովսես Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, 5-րդ
դար http://www.matenadaran.am: (Հասանելի է 25.04.2019 թ.)
7. Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, հտ. 1, 1836, հտ. 2,
1837:

72

СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕОЛОГИЗМОВ
МОВСЕСА ХОРЕНАЦИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
НОВОЙ АРМЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Пелешян Инеса

ВГУ, Армянский язык и литература, 3-ый курс
Резюме

слова: неологизм, изменение значения, автор слова,
Ключевые слова
словарь, значение слова
Выявление и классификация общих черт армянского языка на разных
этапах его развития позволяют по-новому интерпретировать доктрины
когнитивной лингвистики.
В произведениях новой армянской литературы неологизмы Мовсеса
Хоренаци сохранили свое первоначальное значение или же претерпели
уникальные семантические изменения, в результате чего метафоры
приобрели прямой смысл, в то время как прямые значения приобрели
метафорический смысл.

SEMANTIC DEVELOPMENT OF MOVSES KHORENATSI’S
NEOLOGISMS IN THE WORKS OF NEW
ARMENIAN LITERATURE

Peleshyan Inesa

VSU, Armenian Language and Literature, 3rd year
Summary

words: neologism, change of meaning, author of word, vocabulary,
Key words
meaning of word
The identification and classification of the common features of the
Armenian language in its different development stages allow interpreting the
doctrines of cognitive linguistics in a new way.
Movses Khorenatsi’s neologisms either preserved their original meanings
or underwent unique semantic changes in the works of new armenian
literature. As a result, metaphorical usages of neologisms became direct while
direct usages became metaphorical.
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ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
Լ. ՇԱՆԹԻ «ԿԻՆԸ»
ԿԻՆԸ» ՎԻՊԱԿՈՒՄ
Ամբրոյան Զվարթ

ՀՊՄՀ, Հայոց լեզու և գրականություն
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Ք. Աբրահամյան

բառեր
եր՝ Լ. Շանթ, արևմտահայ գրականություն,
Հանգուցային բառ
հոգեբանություն, արվեստ, սեր, կնոջական էություն, ինքնաճանաչում
Արևմտահայ նշանավոր գրող Լ. Շանթին հայ ընթերցողը ճանաչում է
առաջին հերթին դրամաներով, մասնավորապես՝ «Հին աստվածներ»
հայտնի գործով: Սակայն արդարության սկզբունքով պետք է նշել, որ
հեղինակն ունի նաև այլ գործեր, որոնք, ցավոք սրտի, ոչ բոլոր դեպքերում
են ուշադրության արժանանում: Դրանցից մեկը «Կինը» վիպակն է, ինչին
նվիրված է մեր այս աշխատանքը: Ուսումնասիրության մեջ փորձելու ենք
տալ կնոջական աշխարհի բացահայտման և նկարագրման շանթյան
տարբերակը, վեր հանել արվեստագետի կերպարի էությունն ու ցույց տալ
իդեալի և իրականության բախման կետը հերոսների տարբեր մոտեցումների զուգահեռում, ընդհանուր առմամբ՝ ներկայացնել հերոսների
ինքնաճանաչման գործընթացը:
«Կինը» վիպակը Լ. Շանթը գրել է 1912 թ.: Այն ունի հոգեբանական
շեշտ: Նրանում ներկայացված են հայ արվեստագետի ճակատագիրն
օտարության մեջ, վերջինիս վերադարձը սեփական էությանը: Իսկ այս
ամենի հիմքում մեծ դեր է հատկացված կնոջը:
Ժանրային առումով գրական երկը վիպակ է: Խորեն Սարգսյանը,
սակայն, այն ընդունում է որպես պատմվածք: Էդ. Ջրբաշյանն իր
«Գրականագիտական բառարանում» տալիս է վիպակ ժանրի բնորոշումը.
«պատմողական ժանրերից մեկը, որը միջին տեղ է գրավում վեպի և
պատմվածքի միջև» [5, 297]: Այստեղ կարևոր է հաշվի առնել ինչպես
հերոսների թիվը, այնպես էլ «կյանքի ընդգրկման ծավալը»: Իսկ «Կինը»
ստեղծագործությունն այս առումով կյանքի տարբեր հարցադրումներ է
քննում: Ինչպես արդեն նշեցինք, այստեղ կան արվեստագետի էության
վերածնման, կնոջական աշխարհի բացահայտման, սիրո տարբեր ընկալումների քննության խնդիրներ, իսկ ավելի լայն առումով կարելի է նույնիսկ վերցնել հայ մարդու կերպարն օտարության մեջ, նրա արժեհամակարգային էությունը, վերջինիս դինամիկ զարգացումը, այս դեպքում՝
«նահանջը», ինչպես կբնորոշեր Շահնուրը:
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Հասկանալու համար վիպակի հոգեբանական բնույթն ու շանթյան
մոտեցումները՝ նախապես ծանոթանանք այն կերպարներին, որոնք հանդես են գալիս վիպակում: Նախ ներկայացնենք մեր հայ արվեստագետին՝
Սուրենին, որ ապրում է Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում: Մի իսկական
նահանջող, ինչպես կբնութագրեր Շ. Շահնուրը: Ամբողջովին ձուլված
կյանքի նյութական հաճույքներին՝ այս հերոսն իսկապես մոռացել էր իր
էությունը, ավելի ճիշտ՝ մերժել այն՝ գտնելով, որ «սուտ կուռքեր» են
արվեստ ու ստեղծագործություն ասվածները: Ահա թե ինչ է ասում նա
ընկերոջը՝ Մաքսին, որ ևս նկարիչ էր, բայց տարված չէր «նիցշեական
հովերով», ինչպես բնորոշում է հեղինակն իր հերոսին: «Նիցշեական
հովեր» ասել է թե՝ ամեն բան մերժելու անհագ տենչ: Եվ այսպես՝ խոսում
է Սուրենը. «Գռեհիկ է այդ բոլորը, կհասկնա՞ս: Գռեհիկ ու ողորմելի՝ ինչ
որ արվեստ ու ստեղծագործություն կանվանես, ինչ որ գեղեցկություն
կանվանես, ինչ որ գործ ու աշխատանք կանվանես: Սուտ կուռքեր են այդ
ամենքը. կործանվին պիտի այդ ամենքը: Կոտրե վրձիններդ, կոտրե: Ես
կոտրեցի իմիններս» [3, 318]: «Ես կոտրեցի իմիններս» ասել է թե՝ ես
նահանջեցի: Բայց նկատենք մի շատ կարևոր բան. եթե շահնուրյան
կերպարները նահանջում են կամա, թե ակամա, այստեղ տեսնում ենք
ինքնակամ նահանջ, նահանջ սեփական էությունից ու բնությունից:
Սուրենի կերպարը հոգեբանական տեսանկյունից հետաքրքիր է
այնքանով, որ հերոսի կողմից նիցշեական նման մոտեցում տեսնում ենք
նաև կնոջ ընկալման հարցում: Այսինքն՝ Սուրենը մերժում է կնոջ՝ որպես
բարոյական բարձր արժեքներ կրող էակի լինելիությունը. «Կինը այսպես
պա՜րզ, կինը այսպե՜ս կայուն, կինը այսպես առողջ դատո՜ղ, կինը այսպես
հանգիստ զգացումներ ներշնչո՜ղ: Կի՞ն, ալ ի՞նչ կին, այդ բոլորը ինքնին
բացասում մըն էր կին գաղափարին» [3, 331]: Եվ հերոսի նման մտածողությունը, հասկանալի է, պետք է դրսևորվեր և նրա գործողություններում: Սա է պատճառը, որ առաջին անգամ Մարգրիտին տեսնելով՝
Սուրենը շպրտում է «վեստալուհի»1 բառը: Երևույթը տեսնում ենք և
Վ. Շուշանյանի «Ճերմակ Վարսենիկ» վեպում Գող-Տոնիկին ուղղված
հետևյալ խոսքում. «Ծէ՛ Տոնիկ, մալ է հա՜, «Ճերմակ Վարսենիկդ» …»
[4, 19]: Այսինքն՝ գեղեցիկին ուղղված «վեստալուհի» և «մալ» բառերը այս
երկու ստեղծագործություններում բերում են հերոսների կողմից այն
Քրմուհի, որ պահում էր Վեստա աստվածուհու զոհասեղանի կրակն ու
պահպանում նրա կուսությունը: Էդ. Աղայանը բերում է բառի փոխաբերական
իմաստի բացատրությունը: Վեստալուհին պարկեշտ կույսն է, որը, սակայն,
«ասվում է հեգնանքով՝ պառաված աղջիկների մասին» [3, 1372]:
1

76

(գեղեցիկը) առարկայացնելու խնդիր: Մուշեղ Իշխանն էլ ամբողջացնում է
պատկերը՝ գրելով.
«Կրնամ տենչալ իբրև էգ՝ լուսամարմին ամեն կին
Եվ հեգնանքով մղել ետ երազ, երդում ու հավատք…» [2, 72]:
Հոգեբանական հենց այսպիսի ընկալումներ ուներ մեր հերոսը մինչև
Մարգրիտ Ստեկընին հանդիպելը: Նա հետ էր մղել իր երազները և կնոջն
ընդունում էր իբրև սովորական էգ: Սակայն հերոսուհու կերպարով
Շանթը բերում է կնոջ դերի և նշանակության խնդիրը: Այն դրսևորված է
առավելապես սեր զգացմունքի միջոցով: Հեղինակը բեմահարթակ է
մտցնում Մարգրիտ Ստեկընի կերպարը: 26-ամյա ֆինուհին իր սառը
դիմագծերով և հայացքով կանգնում է կյանքը հաճույքներով քամող
Սուրենի կողքին՝ պատրաստ վերափոխելու նրա նիցշեական տրամադրութունները:
Բայց նախ ծանոթանանք հերոսուհուն: Մարգրիտը բժշկուհի էր,
ամբողջովին աշխատանքի մարդ, որ երբևէ չէր մտածել այլ կերպ իր
կյանքը պատկերացնելու մասին: Այս առումով տեղին է Սուրենի
բնորոշումը հերոսուհուն՝ «գիտության զինվոր»: Եվ պատահական չէ, որ
նույնը զգում և գիտակցում է Մարգրիտը, երբ փորձում է զննել սեփական
եսը հայելու առջև. «Ու այդ գոց աչքերուն առջևեն շարան-շարան սկսան
անցնիլ տարիները, ամբողջ կյանք մը, կյանք մը, որ միայն աշխատանք էր
ճանչցել: Ա՜յ, իր պատանությունը՝ միշտ գիրք մը ձեռքը պարտեզին
անկյունը, պատշգամին ծայրը կամ իր սենյակը մահճակալի գլխուն,
լուսամուտին առջևը: Անկե ետքը դասե՜ր, դասե՜ր, անվերջ դասեր. գրե՛,
կարդա՛ ու գոց ըրե, ի՞նչ, ինչո՞ւ, ինքն ալ չգիտեր… լսե՛, դիտե՛, նոթ առ ու
քննություն տուր, նորեն քննություն տուր, անվերջ քննություն տուր»
[3, 344]: Եվ այս ամենից հետո գալիս է դառը և ցավոտ եզրակացությունը,
ինչը ջախջախում է հերոսուհուն. «Ապրե՞ր էր: Ո՛չ: Սորվե՛ր էր: Բարդ ու
տարօրինակ մեքենա մը, սորվելու մեքենա մը: Սորվեր էր ամբողջովին
կլանված, համառ ու բուռն աշխատանքով, իր ուժին ու իր գործին վստահ,
հպարտ ինքնիրմով ու իր աշխատանքով: Արհամարհանք էր ունեցեր
միայն ու տեսակ մը կարեկցություն իր շուրջի կանանց ու աղջիկներուն
հանդեպ, որոնք չէին սորվեր, բայց կապրեին» [5, 344-345]:
Ահա այսպիսի բարդ հոգեբանական վիճակներում են վիպակի
հերոսները դիմում ինքնաբացահայտման, ինքնաճանաչման, երբ հանդիպում են իրար: Ինքնաճանաչումը մեկի մոտ բերում է սեռի արթնության
խնդիր, մյուսի մոտ՝ իդեալի որոնում: Ու հեղինակը գեղարվեստական
գրչով տալիս է իրականության պատկերում: Այստեղ է, որ Սուրենը զգում
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է ոչ թե մարմնական, այլ հոգևոր սիրո ներքին մղում: Սա ակնհայտորեն
խոսում է իդեալի, պատրանքի որոնման մասին: Այն, ինչի հեղինակ ենք
համարում առաջին հերթին իրեն՝ Լ. Շանթին, որ պիտի ասեր «ես
պատրանքը սիրեցի»2: Հերոսը զգում է, որ իր կողմից մերժված այն
«կուռքերն» իրականում «սուտ» կամ «գռեհիկ» չեն: Եվ նա գնում է դրանց
որոնման ճանապարհով: Իսկ հանգուցալուծումը լինում է սիրած կնոջ՝
Մարգրիտ Ստեկընի գլուխը նկարելը: Սրանով մեր հերոսը հետ է
կանգնում նահանջից և բռնում է ինքնաճանաչման և ինքնազարգացման
ուղին: Մաքրվում է ոչ հոգևոր այն հաճույքներից, որոնք եկել էին փոխարինելու իրական արժեքներին: Մարգրիտի շնորհիվ Սուրենը հասկանում
է, որ «ինքն ալ, այդ աղջկան պես, ճակատագրորեն պիտի գար ու պիտի
հասներ անոր աշխարհայացքին, անոր ալտրուիզմին» [3, 333], այսինքն՝
պիտի վերածնվեր: Այնինչ հերոսուհու համար ինքնաճանաչման այլ
տարբերակ է մշակում հեղինակը: Նրա մոտ արթնանում է կինը, ասել է
թե՝ կնոջական բնազդը: Սա նշանակում է, որ մինչ այդ Մարգրիտը ապրել
էր «միակողմանի» կյանքով և չուներ կյանքի լրիվ զգացողություն:
Ապրելով միշտ իր կողմից «շինված» կատարյալ կյանքով՝ այդժամ պարզապես ուզում է դուրս գալ ստեղծած կերպարից, ապրել, ինչպես մարդ,
ինչպես զգացական էակ: Եվ երբ հերոսուհին տեսնում է Սուրենի կողմից
պատկերված նկարը, հասկանում է, որ նրա կողմից չի ընկալվել այնպես,
ինչպես ուզում էր, այսինքն՝ որպես կին: Գիտակցում է, որ հերոսը ավելի
է սեղմել իդեալի իր կերպարը՝ խտացնելով այնտեղ ոչ թե զգացականը և
իրականը, այլ գերբնականն ու իդեալը: Դրա համար էլ նա հիստերիկ
քրքիջով պատռում է նկարը: Հենց այս երևույթի մասին է գրում գրականագետ Խորեն Սարգսյանը. «Այն ժամանակ, յերբ Մարգըրիտն առաջին
անգամ իր կյանքում ազատվեց միակողմանիությունից ու զգաց իրեն
իբրև իրականություն, ֆիզիկականի ու հոգեկանի միասնություն, իբրև
լրիվ ու ամբողջական մարդ – հենց այդ ժամանակ Սուրենն ավելի ևս
խորացրեց նրա միակողմանիությունը, դարձրեց նրան գերզգայական
յերկնային մի աբստրակցիա, վորին մեծացրեց ու աստվածացրեց, իսկ
մյուս կողմից կատարյալ անուշադրության մատնեց աղջկա ուռած ու
Շանթի բանաստեղծություններից մեկը, որ ամբողջովին ներկայացնում է
գրողի գեղարվեստական հավատամքը: Լևոն Շանթ հեղինակին անքննելիորեն
համարում են պատրանքի երգիչ: Դա են վկայում իրենց աշխատություններում
Ս. Սարինյանը («Լևոն Շանթ», 1991 թ.), Արսեն Տերտերյանը («Լ. Շանթ: Սեռի և
դասալքութեան երգիչը», 1913 թ.), Գրիգոր Շահինյանը («Ձիւներն ի վեր», 1967 թ.) և
այլք:
2
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հորդելու պատրաստ զգացմունքները: Սա խոցեց Մարգըրիտի
մարդկային, զգայական ինքնասիրությունը, «կինը» – ինչպես ասում է
Շանթը – զարթնեց նրա մեջ ու իր իսկ պատկերը՝ գերզգայական այդ
սիմբոլը՝ պատռելու հոգեբանական նախադրյալներն արդեն պատրաստ
եյին» [6, 89]:
Ահա նման շիկացած հարաբերություններում լուծման եղանակ
գտնում է ինքը՝ կինը: Մարգրիտը հեռանում է Սուրենից առհավետ՝
թողնելով պատռած նկարն իբրև միակ հուշ: Եվ հենց այդ հեռացումն էլ
ստիպում է Սուրենին կտրվել վերագտած իր պատրանքից. ինքը տարվել
է երազով՝ մոռանալով կնոջ՝ կնոջական էության մասին, կնոջական «ես»ի մասին, զգացական «ես»-ի մասին. «…դիմացի այդ աղջկան մեջ
արթնցեր էր կինը, ա՜խ, նորեն այդ անխուսափելի «կինը» [3, 355]: Եվ
ժամանակ անց, երբ Սուրենն արդեն հայտնի նկարիչ է դառնում ու
«տարեկան պատկերահանդեսին մեջ» ներկայացնում հենց այս նույն
նկարը, մարդիկ տարբեր գնահատություններ ու վերլուծություններ են
տալիս դրան, ինչպես՝ «գիշերվան խորհրդածություն ու քաշողություն»,
«հայության տառապանք», «բողոքի մարմնացում», իսկ հեղինակը
«նկարին տակ դրեր էր միայն մեկ բառ մը՝ «Կինը» [3, 359]:
Ընթերցողի կողմից ոչ միանշանակ է ընկալվում Մարգրիտի
հեռանալու քայլը: Պատճառն իհարկե վիպակի գլխավոր գաղափարին
առավել ծանոթ չլինելու խնդիրն է: Ի դեպ՝ նույն քննության ենթարկվում է
նաև Սանան՝ «Տատրագոմի հարսը»: Զարյանական այս հերոսուհին
նույնպես բերում է կնոջական բնազդների, էության արթնացման խնդիրը:
Սակայն եթե Զարյանն իր հերոսուհուն պաշտպանում է ընթերցողի
կտրուկ վերաբերմունքից «կապուտաչ հրեշտակ» գեղարվեստական հնարանքի միջոցով, ապա Շանթը նյութի հարցադրումն ամբողջությամբ թողնում է ընթերցողի ընկալողունակությանը:
Այսպիսով՝ ինքնաճանաչումը Շանթի մոտ փոխանցումային է, շաղկապային հարաբերությամբ: Ի դեմս Մարգրիտ Ստեկընի կերպարի՝
Շանթը մեկնում է կնոջական հոգեաշխարհը, դրանով բերում ինքնաճանաչման նոր տեսլական, ինչն էլ իր հերթին արվեստագետի կորսված
էության վերածնումի հիմք է դառնում: Հենց այս նպատակով էլ հեղինակը
վիպակում հերոսներից մեկի՝ Մաքսի շուրթերով ահազանգում է.
«…ճակատագիրը անողոք է. բոլոր ռեալիստները վերջը պետք է
դառնան իտեալիստ, ինչպես որ ամենեն թունդ իտեալիստը վերջը-վերջը
պիտի գա ու դառնա ռեալիստ» [3, 341]:
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САМОПОЗНАНИЯ В ПОВЕСТИ
Л. ШАНТА «ЖЕНЩИНА»
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Ключевые слова: Л. Шант, западноармянская литература, психология,
искусство, любовь, женская сущность, самопознания
В этой статье мы представляем одну из лучших работ Левона Шанта.
Мы постарались показать, как автор интерпретирует женский мир. Для
главных героев в работе мы определили их пути к самопознанию.

THE SELFSELF-RECOGNITION BOARD
IN THE NOVEL “WOMAN”
WOMAN” BY L.
L. SHANT

Ambroyan Zvart

ASPU, Armenian Language and Literature,
MA the 1th year
Summary

Key words: L. Shant, Western Armenian literature, psychology, art, love,
feminine world, self-recognition
One of the best works of Levon Shant is presented in the article. We have
tried to show how the author interprets the feminine world. For the main
characters of the novel we have set out their paths to self-recognition.
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РИСУНКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 1919-ОГО –
НАЧАЛА 2020-ОГО ВЕКОВ К СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Ергенян Ани

ВГУ, Русскый язык и литература, 4-ый курс
Научный руководитель: Э.Саакян

Ключевые слова: живопись и литература, рисунки и иллюстрации,
А. Пушкин и М. Лермонтов, А. Ремизов, В. Маяковский, писателихудожники
Живопись и литература тесно связаны, взаимопроникают и дополняют
друг друга и часто сочетаются в одной творческой личности. Чертежниками
были А. Пушкин и М. Лермонтов, А. Ремизов, В. Маяковский и др. И
наоборот, писали стихи известные художники М. Ларионов, П. Филонов,
К. Малевич, В. Кандинский, Ю. Анненков, М. Шагал. По словам
Е. Евтушенко, «они не стали художниками слова, но они были поэтами в
живописи» [2]. И, может быть, их поэтический дар способствовал тому, что
они стали замечательными художниками. Еще одним ярким примером
является Сальвадор Дали, который создал 1200 картин, тысячи рисунков,
скульптур, гравюр, считается автором свыше двадцати литературных
произведений.
Целью данной статьи является сравнительно-сопоставительный
анализ литературы и художественно иллюстративных произведений
русских писателей 19-20 вв. Задачей данной статьи является рассмотрение
литературных произведений и рисунков художников-писателей, таких как
А. Пушкин и М. Лермонтов, А. Ремизов, В. Маяковский и др. Произведения писателей-художников занимают одно из центральных мест в
русской литературе первой трети XIX века. В этом течении по-новому
раскрывается тайна творчества, романтики создают свой поэтический мир
о вдохновении. В понимании романтиков художник, то есть поэт,
музыкант, живописец, скульптор, архитектор – избранная личность,
наделенная способностью постигать высшие истины, воплощать идеалы в
своих творениях. Искусство является выражением внутреннего «я» такой
личности. Так, Д. Веневитинов в своей программной статье «Развитие
просвещения в России» (1831) пишет, что «художник одушевляет холст и
мрамор для того только, чтобы осуществить свое чувство, чтобы убедиться
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в его силе, поэт искусственным образом переносит себя
ебя в борьбу с
природой, с судьбою, чтоб в сем противоречии испытать дух свой и гордо
провозгласить торжество ума» [1, 24-32].
До наших дней дошло огромное множество рисунков А. С. Пушкина
(1799-1837).
1837). А. Пушкин серьезно относился к полиграфическому оформлеоформ
нию изданий своих произведений. Находясь в ссылке, он писал брату и
друзьям о том, каким бы хотел видеть оформление своих книг. Известно,
что А. Пушкин в своих черновиках любил рисовать котов.
Таблица 1.
1. Иллюстрации А. Пушкина к собственным произведениям
произведениям
В 1818 году в черновике «Руслана и Людмилы» Пушкина
впервые появляется толстый кот, изображенный со спины.
И вовсе не в связи с котом ученым. Просто так [Ушаковский
альбом (1829–1830)].

Большой автопортрет
топортрет из ушаковского альбома. 1829 г. Это
типичный для графики пушкина профильный портрет.
[Ушаковский альбом (1829–1830)].
1830)].

Портрет Е. К. Воронцовой. Ушаковский альбом. Сентябрь –
октябрь 1829 г. Графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова –
жена начальника Пушкина по Одессе. Это о ней сказал он в
стихотворении «К морю»: Могучей страстью очарован, //
У берегов остался я [Ушаковский альбом (1829–1830)].
(1
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Титульный лист поэмы «Кавказский
Кавказский пленник»
пленник
[Ушаковский альбом (1829–1830)].

Пушкин никогда не рисовал с натуры, а рисовал по памяти. Сюжеты
рисунков были самые разнообразные. Рукописных страниц с набросками
А. Пушкина свыше девятисот, а общее число рисунков достигает без
малого двух тысяч [7]. Можем утверждать, что Пушкин не только
гениальный поэт, чьи произведения актуальны по сей день, но и
талантливый художник.
М. Ю. Лермонтов (1814-1841), русский поэт, прозаик и драматург, на
протяжении всей своей короткой жизни увлекался рисованием и
живописью. Любовь к изобразительному искусству обнаружилась у него с
самого раннего возраста: «...он был счастливо одарен способностями к
искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из
крашеного воску целые картины...» – писал А. П. Шан-Гирей
Гирей [3], вспоминая о его детских годах. Его первым учителем рисования был художник
Александр Степанович Солоницкий, готовивший Лермонтова к поступлепоступ
нию в Пансион. Позднее Лермонтов брал уроки живописи у Петра
Ефимовича Заболотского.
Поэтический мир Лермонтова – это тревожный
жный мир исканий, напрянапря
женной мысли, нерешенных вопросов и больших философских проблем.
Герой этого мира потрясен царящей кругом несправедливостью. Он полон
негодования и гнева. Лермонтов видел природу глазами художника, он
слушал ее как музыкант. В его поэтическом
оэтическом мире все звучит и поет, все
сверкает и переливается красками. Тут и яркий блеск солнечного дня, тут
и лунное голубое сияние ночи. Горы, скалы, утесы, потоки, реки, деревья –
вся природа живет в его произведениях. У него даже камни говорят, а горы
гор
думают, хмурятся, спорят между собой, как люди, утесы плачут, деревья
ропщут на бога и видят сны. Часто и любовно он изображал Кавказ, тот
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Кавказ, которым был увлечен с самого детства и который был фоном
большинства его произведений. Кавказу Лермонтов посвятил
святил и многие
свои рисунки, картины. Он был одним из первых, кто начал писать этот
край в духе романтической живописи. Во время первой ссылки Лермонтов
создал «порядочную коллекцию» [6] рисунков, послуживших затем математе
риалом для живописных работ. В альбоме,
оме, который был у него на Кавказе в
1840-1841 годах, наиболее интересны рисунки, изображающие
жающие моменты
боевой жизни в Чечне и Дагестане, в том числе эпизоды сражения
сраже
при
Валерике.

Таблица 22.. Иллюстрации М. Лермонтова к собственным произведениям
Титульный
ульный лист с эпиграфом из поэмы Пушкина
«Кавказский пленник». 1828 г. Фронтиспис. Рисунок
М. Ю. Лермонтова. Гуашь. 1812 г. Рисунок Лермонтова
– это автоиллюстрация к собственной поэме
«Кавказский пленник»,, написанной в подражание
пушкинской поэме. На рисунке – скачущий на коне
черкес влачит на аркане русского пленника.
«Черкесы»..
Рукопись
поэмы Лермонтова.
«Черкесы» – первая поэма Лермонтова, написанная им
в Чембаре, уездном городке Пензенской губернии,
близ которого находилось имение Тарханы

«Воспоминание
оминание о путешествии».
путешествии
Рисунок
М. Ю. Лермонтова. Карандаш. 1837 г. Французские и
английские реплики двух беседующих в переводе на
русский означают: “Эльбрус! – о – о но скала Канкаль!
(игра слов “nocher de Cancal” означает также название
ресторана
сторана в Париже). Ответная английская реплика:
“О, замечательно!” Ниже, тоже рукой Лермонтова:
«Воспоминания о путешествии».
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Пятигорск. Картина М. Ю. Лермонтова. Масло.
1837-1838 гг. Живописный пейзаж Лермонтова связан
с его литературным замыслом и, не являясь прямой
иллюстрацией к тексту, соседствует со страницами
«Героя нашего времени». Кто-то
то с тросточкой в синем
сюртуке и цилиндре, из “водяного
водяного общества”,
общества
описанного в “Княжне Мери”,, поднимается вверх по
склону Машука к гроту в скале (прозванному позднее
поз
Лермонтовским). С террасы открывается вид на
Пятигорск. Дальше – долина Подкумка, вершины
Юцы и Джуцы, а за ними – белый двуглавый Эльбрус.
«Развалины на берегу Арагвы». 1837 бумага, карандаш
– Институт литературы (Пушкинский дом) Справа
вверху рукою Лермонтова: «Лермонтов», внизу слева
его же рукою: «Развалины на берегу Арагвы в
Грузии». Поступил в 1923 г. от В. Н. АргутинскогоАргутинского
Долгорукова из Парижа.

Часто и любовно он изображал Кавказ, тот Кавказ, которым был
увлечен с самого детства и который был фоном большинства его
произведений. Художественное наследие Лермонтова – 11 картин, исполиспол
ненных
ных маслом, 51 акварель, 50 рисунков на отдельных листах два альбома
– один, относящийся ко времени пребывания поэта в юнкерской школе,
содержащий около 200 рисунков,
нков, и другой, относящийся к 1840-1841
1840
гг., в
котором имеется среди вписанных в него стихотворений около 20
рисунков и набросков, отображающих его боевую жизнь на Кавказе в
1840 г. и светскую жизнь 1840-1841
1841 гг., наконец, около 70 зарисовок,
находящихся в рукописях поэта [8].
Еще один гениальный поэт, который проявил себя в области
живописи, был В. Маяковский (1893-1930).
1930). Как художник В. Маяковский
проявил себя в разных областях: графика, плакат, лубок, театральная
декорация, книжная иллюстрация. Графика В. Маяковского хорошо
известна специалистам, но не широкой публике. Будучи максималистом,
В. Маяковский занимал активную жизненную позицию и всегда отклиоткли
кался творчеством на злободневные события своего времени. В августе
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1914 года молодые художники, среди которых были К. Малевич,
Д. Бурлюк, И. Машков, А. Лентулов и, конечно, В. Маяковский, откликотклик
нулись на начало Первой мировой войны созданием удивительного
проекта под названием «Сегодняшний лубок», в основе которого лежала
попытка объединения народной картинки,
ртинки, лубка и злободневной карикакари
туры. По мотивам лубков печатали в типографии и открытки, которые
потом отсылали на фронт, раздавали
аздавали в общественных местах.
В. Маяковский еще рисовал плакаты. Он написал лозунги, при этом он
совмещал и литературную деятельность и иллюстративно–
–художественное
искусство. Для него это дело было нечто больше, чем творчество.
В. Маяковский был представителем футуризма. Его произведения и
картины–лозунги
лозунги связаны с футуристическим течением. Он умел
одновременно сочинять
чинять стихи и рисовать. Своих рисунки выполнял в 3-х
3
базовых цветах. Это красный, черный и белый.

Таблица 3.
3. ИллюстрацииИллюстрации-плакаты В. Маяковского
“Жгут дома, наперли копоть, А самим-то
самим
неча
лопать”.

“Эх, ты немец, при да при же, Не допрешь, чтоб
сесть в Париже. И уж братец — клином клин: Ты в
Париж, а мы в Берлин!”

“Эх
Эх султан сидеть бы в Порт. Драной рыла не
попорти”.

Путь Маяковского-художника
художника выявляет сходство с путем МаяковскогоМаяковского
поэта: неуклонная борьба с академизмом, эстетической скукой, буржуазной
б
красивостью за искусство активное, правдивое и нужное людям. И сейчас,
спустя сотню лет, работы В. Маяковского, как поэтические, так и
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живописные, не перестают привлекать внимание своей яркостью,
оригинальностью, удивительным мастерством. В отличие от других
писателей-художников на рисунках В. Маяковского есть цветовая гамма.
А. М. Ремизов (1877-1957): Художественная деятельность Ремизова
долгое время оставалась в тени литературной и воспринималась как
«чудачество писателя». А. Ремизов создавал циклы рисунков, вдохновленные фольклором, абстрактные коллажи, карандашные наброски и полуфантастические портреты, каллиграфические тексты. В своем творчестве
предвосхитил многие достижения абстрактного и сюрреалистического
искусства. Выполнил иллюстрации к поэме Блока «Двенадцать» (1921, не
изданы), к «Легенде о Тристане и Изольде» (1951). Создал графические
альбомы «Последний путь из России» (1921), «Русалия» (1938), «Сны и
происшествия в канун войны», «Медовый месяц войны» (1939), «Клешня из
слоновой кости» (1941) и другие. Многие годы вел так называемый
«Графический дневник», где в легких, лишенных нарочитой символики
рисунках отражал фантазии и сны наряду с фактами жизни и
историческими событиями. При содействии художника и искусствоведа
Н. В. Зарецкого, высоко ценившего рисунки Ремизова, экспонировал свои
работы в берлинской галерее «Буря» (1927) наряду с произведениями
П. Пикассо, И. А. Пуни, Т. Вальдена, провел персональную выставку в
Народном музее в Праге (1933–1934). В 1932 выставлял свою графику в
Париже на выставке автографов русских и французских писателей.
Значительной коллекцией произведений Ремизова обладает Институт
русской литературы Российской Академии наук (Пушкинский дом), куда
по завещанию писателя поступила значительная часть его архива. Графика
находится также в собраниях Колумбийского университета в Нью-Йорке,
Музее Русского искусства в Монжероне.
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Таблица 44.. Иллюстрации Ремизова
Ремизов А [10].

Ремизов А [10].

Ремизов А. Лалазар. В издательской
иллюстрированной обложке работы
А. Ремизова [10].

Ремизов А. Рисунок из альбома
«Сорочинская ярмарка». 1932.

А. Ремизов издавна вел записи
писи собственных сновидений, дополняя их
спонтанными зарисовками. В его представлении рисование придавало
фантастической реальности сна большую достоверность: «…сон хочется
непременно нарисовать. Рисунок, сделанный ли художником, <…> или
мною, не художником,
м, никогда не обманет: что подлинный сон и что
сочинено или литературная обработка, сейчас же бросится в глаза – в
подлинном сне все неожиданно и невероятно» [11]. Графические
фиксации не просто передавали панорамность и полихроничность
сновидений, а позволяли
ляли наглядно продемонстрировать взаимопронивзаимо
цаемость мира «самоочевидностей» и мира сновидений. Взаимосвязь
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рисунков и текстов всегда оставалась для Ремизова весьма существенной,
хотя зачастую возникновение графических произведений, посвященных
какой-либо теме, значительно опережало время написания соответствующих очерков. Пример названия альбома 1935 года «Гоголь (Сердечная
пустыня)», сходного с главой «Огня вещей», созданной в 1952 году,
подтверждает подобную взаимообусловленность. Рано или поздно
процесс, который можно назвать графическим продумыванием произведений литературы, перетекал в процесс создания собственных текстов. То,
что два направления неотделимы друг от друга, отчасти подтверждается
уникальным альбомом «Четыре главы на Гоголевские темы: Басаврюк,
Ревизор, Случай из Вия (рукопись), Без начала. 5 рис. 26 стр. 1936» [10],
основным содержанием которого стали не рисунки, а каллиграфически
исполненные тексты рассказов, впервые опубликованных в «Последних
новостях» в 1935 году [«Басаврюк» (27 июля. № 5238); «Ревизор» (25 августа.
№ 5267); «Без начала» (25 декабря. № 5389)] и позднее вошедших в книгу
«Учитель музыки». Примечательно, что фрагменты из текстов «Басаврюк»
и «Ревизор» Ремизов с небольшими изменениями и дополнениями
соединил в «Огне вещей» в шестом разделе главы «Морок» – в «Сне
городничего, Ревизор». «Случай из “Вия”» в переработанном виде также
был включен в текст книги под названием «Сверкающая красота».
Особое внимание в рассказе привлекает фрагмент, в котором описан
процесс зарождения будущей книги: «Я ни на что не жаловался и голова не
болит, а температура все подымалась. Спать я не мог. Лежа, рисовал. Так
прошла неделя. За всю неделю со мной была одна только книга: в который
раз я перечитывал “Вия”, не разгаданного исследователями Гоголя, и, как
загадка, всегда завлекательного. «…» Я иду по нашей рю Дотой, глядя себе
под ноги, чтобы не поскользнуться, но весь я ̶ в “Вии”, которого перечитал
за всю мою странную болезнь с высокой температурой, но без всякой
боли». Далее следовало описание видения, знакомое читателю по главе
«Сверкающая красота», включая мистическое соприсутствие в церкви
Панночки, Хомы Брута, Вия, Гоголя и самого Ремизова: «Вий! Вий ̶ не
“черт” с рогами, хвостом и копытом и никакой не демон…» [12].
Уподобление процесса рисования игре в ее самом непосредственном
проявлении Ремизов пояснял на примере Андрея Белого: «В рисовании
Андрея Белого было что-то от игры: как дети усядутся к столу и примутся
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рисовать, пока не надоест, и потом начнется другая игра, а испачканные
испачкан
чернилами – всего милее красками – листки с фантастическими
рисунками, в которых никогда не употребляется линейка и резинка,
разбросанные по столу, летят со стола на пол и с пола в печку. Игра, а не
мастерство: во всяком случае в мастерстве есть “почему”,, а в игре “как рука
водила”,, и всегда важен процесс, а не результаты. В этом душа рисунков
Андрея Белого. Но было и другое: страсть иллюстрировать–
иллюстрировать изображать
мысль; но при неуменьи и эти иллюстрации, в которых всегда
преднамеренность и отчетность, превращались
ращались в фантастические узоры,
ничего не объясняющие…» [5].
Весьма интересны рисунки Андрея Белого (1880-1934).
1934). В его рисунках
есть что-то магическое. В октябре 2005 года в гостиной «Мемориальной
квартиры Андрея Белого» открылась выставка неизвестных рисунков
рис
писателя, приуроченная к его юбилею –125-летию
летию со дня рождения. В том,
что поэт, прозаик и теоретик русского символизма предстал перед
публикой как художник, ничего удивительного нет. Писатель рисующий достаточно широко распространенное явление, и Андрей Белый не был
здесь исключением: рисовать любил, хотя профессионально этому нигде
не учился. На художественном поприще он проявил свое незаурядное
дарование и безусловную, даже шокирующую оригинальность.
Уникальная выставка привезена из Швейцарии, из архива «Rudolf SteinerSteiner
Nachlass Verwaltung», находящегося в Дорнахе, маленьком местечке
недалеко от Базеля и почти на границе с Германией.

Таблица 55.. Рисунки А. Белого
Андрей Белый. К теме «Дух движения». 1913 Б.,
гуашь, тушь. Архив «Наследие Р. Штейнера».
Штейн
Дорнах,
Швейцария

Андрей Белый. Демоны огня, стихийные духи.
1913. Б., карандаш, гуашь, золотая краска. Архив
«Наследие Р. Штейнера». Дорнах, Швейцария
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Имея представление о творчестве писателей-художников, можем
уверенно сказать, что они творческие люди – разносторонне развиты и при
этом одинаково развивают и обогащают литературу и живопись.
Наблюдается разная техника рисования. Каждый из писателей по-своему
интересен. Но первичным является литературная деятельность, так как
художественное творчество является дополнительным. Тематика, методы
изображения художественного течения полностью были обусловлены
литературными взглядами писателей-художников.
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1919-2020-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ՌՈՒՍ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՆԿԱՐՆԵՐԸ
ՍԵՓԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

Երգենյան Անի

ՎՊՀ, Ռուսաց լեզու և գրականություն, 4-րդ կուրս
Ամփոփում

Բանալի բառեր՝ գեղանկարչություն, գրականություն, նկարներ և նկարազարդումներ, Ա. Պուշկին, Մ. Լերմոնտով, Ա. Ռեմիզով, Վ. Մայակովսկի,
գրող-նկարիչներ
Գեղանկարչությունը և գրականությունը սերտ կապված են, փոխներթափանցում և լրացնում են միմյանց ու հաճախ զուգակցվում են մեկ
ստեղծագործական անձի մեջ։ Գրողների նկարներն ու նկարազարդումները ուսումնասիրելը և քննարկելը մեծ նշանակություն ունի գեղարվեստական ստեղծագործությունը ավելի խորը իմաստավորելու համար։
Գրող-նկարիչների ստեղծագործությունները կենտրոնական դիրք են
զբաղեցնում 19-20-րդ դարերի ռուս գրականության մեջ։ Հայտնի գրողնկարիչների շարքին են պատկանում Ա. Պուշկինը, Ա. Բելին, Վ. Մայակովսկին, Ա. Ռեմիզովը, Մ. Լերմոնտովը։ Գրողների ստեղծագործություններում դիտվում է գրականության և նկարչության արվեստի փոխադարձ
կապ։ Բայց առաջնայինը մնում է գրական գործունեությունը, քանի որ
գեղանկարչական ստեղծագործությունները ներկայացվում են որպես
երկրորդային։
THE PICTURES OF THE 1919-20TH CENTURY WRITERS BASED
ON THEIR OWN WRITINGS

Yergenyan Ani

VSU, Russian language and Literature, 4th course
Summary

words:: painting, literature, pictures and illustrations, A. Pushkin,
Key words
M. Lermontov, A. Remizov, V. Mayakovskiy, writer-artists
Art and literature are closely related, influence and complement each
other and are often combined into one creative person. Studying and discussing
the paintings and illustrations of writers is of great importance for a deeper
meaning to artistic creation. Writer-artists’ works have a central position in
Russian literature of the 19th-20th centuries. Well-known writer-artists are:
A. Pushkin, A. Bellin, V. Mayakovsky, A. Remizov, M. Lermontov. There is a
relationship between literature and painting in writers works. But literary
works remain the priority as works of art are presented in the second place.
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ՊԱՏՄԱԿԱՆԸ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆԸ Լ. ԽԵՉՈՅԱՆԻ
«ԱՐՇԱԿ ԱՐՔԱ,
ԱՐՔԱ, ԴՐԱՍՏԱՄԱՏ ՆԵՐՔԻՆԻ»
ՆԵՐՔԻՆԻ» ՎԵՊՈՒՄ
Պետրոսյան Ռուզաննա
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Վ. Փիլոյան

Հանգուցային բառեր՝ ժամանակ, պատմականության և արդիականության հարցեր, իրականությունների զուգադրում, պատմավեպին
բնորոշ կանոնակարգվածություն, ժամանակային անցումներ, վեպի
ժամանակ
Լ. Խեչոյանի «Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի» վեպն ինքնատիպ գործ է, որի միջոցով մի նոր հարթության վրա հնարավորություն է
ստեղծվել նոր դիտանկյունից ուսումնասիրելու և բացահայտելու մարդուն, 4-րդ դարի դեպքերը և ազգային հանգամանքները, երկրի արտաքին
և ներքին հակասությունները, տիրող բարքերը և պատմության դասերը:
Ինչպես գիտենք, 4-րդ դարը հաճախ է հայտնվել գրողների ուշադրության
կենտրոնում և գրապատմական զարգացման ընթացքում բազմիցս
դարձել է գեղարվեստական պատկերման նյութ1: Մենք բոլորովին այլ
դիտանկյունից և նպատակաուղղվածությամբ ենք ուսումնասիրում այս
պատմավեպում առաջ քաշած խնդիրները և հատկապես պատմականության և արդիականության հարցերը:
Կոնկրետ որևէ իրականություն պատկերելու համար թերևս պետք է
փոխել մեր մտքի սովորական ուղղությունը: Վերցնենք հենց Արշակ
թագավորի ապրած ժամանակը` 4-րդ դարը, և փորձենք վերլուծել, թե
ինչպիսին են ժամանակի անցումները, և ինչպես են այդ ընթացքում կոնկԱյդ մասին Վ. Փիլոյանն իր` «Չորրորդ դարը հայ պատմավիպասանության
մեջ»
մեջ», «Պատմության և առապելի վերիմաստավորումը կամ որոգայթ փառաց.
Լևոն Խեչոյանի «Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի» վեպը» հոդվածներում
անդրադարձ է կատարում պատմավեպի գրության ժամանակին և պատկերած
ժամանակի հարաբերությանը: 4-րդ դարի և մասնավորապես «Արշակ արքա,
Դրաստամատ ներքինի» վեպի ժամանակի մասին հետազոտություն է կատարել
նաև Վ. Գրիրգորյանն իր «Լեւոն Խեչոյանի ստեղծագործությունը»
ստեղծագործությունը» գրքի «Արշակ
արքա, Դրաստամատ ներքինի»
ներքինի» գլխում՝ ներկայացնելով այն բազմապիսի
երևույթներն ու հանգամանքները, որոնց միջոցով Խեչոյանն ամբողջացրել է
պատմավեպի ժամանակը:
1
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րետ իրողություններ կատարվել: Պատկերացնենք, որ փոքր ձնագունդը,
իջնելով լեռան գագաթից, աստիճանաբար մեծանում է և, հասնելով
ստորոտին, մնում է ամբողջական: Ահա նմանատիպ պատմական փաստերի ամբողջություն է հասել մեզ, հսկա մի ձնագունդ, որի բովանդակությունն իմանալու համար փոխելով մտքի շարժման ուղղությունն ու դիմելով ինտուիցիային՝ ձնագունդը մտովի պետք է կանգնեցնել մեզ հուզող և
հետաքրքրող ժամանակի մեջ, և, աստիճանաբար հեռացնելով նրա վրայի
«ավելորդությունները», վերցնել անհրաժեշտը: Պատմավիապասանը
մշտապես դիմում է մտքի նման «խաղի»: Այդ մտախաղը նրան հնարավորություն է տալիս լեռան գագաթից մինչև ստորոտ ընկած տարածքում
կանգ առնելու շարժման ցանկացած կետում, վերլուծելու այդ իրականությունը և պատկերելու այնպես, ինչպես բնորոշ է իր ոճին ու գրողական
նախասիրություններին: Բացի դա՝ այս մտախաղի դեպքում գրողը կարող
է նույն շարժման որևէ վիճակ փոխադրել այլ կետ: Արդյունքում նա
կարող է ժամանակների ու շարժման խաղ կազմակերպել, որն էլ հնարավորություն կտա երևան հանելու պատմության բաց ու փակ, ենթադրելի
ու տրամաբանական դեպքերը: Այս մտախաղը գրողին հնարավորություն
կտա արդի ժամանակը փոխադրելու այլ իրականություն և հակառակը,
ինչպես նաև զուգահեռելու ժամանակներն ու պատմական անձանց:
Միով բանիվ` կատարել նման, բայց ոչ կրկնվող իրականությունների

զուգադրում:
Ժամանակների փոխադրումը հնարավորություն է տալիս արդի ժամանակը տանելու անցյալ, ինչպես նաև արդիականությունն ու ներկա
իրականությունը պատկերելու այլ ժամանակների համակարգում՝
որոշակի սիմվոլային արժեք տալով ժամանակ հասկացությանը: Այսպիսով` միևնույն երևույթի ուսումնասիրման տարբեր դիտանկյուններն ու
մոտեցումները օգնում են արդիականության մեջ ներմուծել պատմականը, և հակառակը` պատմականը պատկերել իբրև արդի, ներկա ժամանակ, նմանատիպ ժամանակային անցումներն ու փոխադրությունները
միևնույն երևույթի` տարբեր դիտանկյուններից և յուրատիպ աշխարհայացքով դիտելու արդյունքում ունենալ հերոսի ամբողջական տիպ կամ
տեսակ, գտնել կերպարի արտաքին առանձնահակություններն ու ներքին
մարդուն, ընթերցողին ներկայացնել գրողի պրիզմայով անցած և նոր
գեղարվեստական արժեք ու բացահայտում ստացած բնավորությունը:
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Գրողի`IV դարի պատմությանը դիմելը մի քանի նպատակ ունի. մի
դեպքում հեղինակը իր ապրած ժամանակաշրջանի և իրականության
որոշակի արտահայտությունն է գտնում պատմության կոնկրետ իրադարձության մեջ (Րաֆֆի, Զորյան, Զեյթունցյան), մեկ այլ դեպքում գրողը
պարզապես միտված է մի նոր գեղարվեստական շունչ ու որակ
հաղորդելու, նորովի պատկերելու պատմական որևէ իրադարձություն
(Վ. Դավթյան, Կ. Զարյան, Ն. Զարյան):
Խեչոյանն իր պատմավեպում արդիականի և պատմականի պատկերումն ու փոխադրումները կատարել է յուրովի: Եթե ուշադրություն
դարձնենք վեպի ընդհանուր բովանդակությանը, ապա կհայտնվի կատարվող իրադարձություների ժամանակային առանցքը: Այսպես՝
«Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի» պատմավեպում ներկայացված
են 4-րդ դարի իրադարձությունները, որոնք հիմքն են դարձել և ակնհայտ
ընթացք հաղորդել մեր պատմության անիվին: Կարևորագույն իրողություններից ազգապահպանության, հայերեն նշանագրեր ունենալու, մշակույթի պահպանման, քրիստոնեության ընդունման և դրան հակադրվող,
ժողովրդի ներսում դեռևս գոյություն ունեցող հեթանոսության, կենտրոնախույս ուժերին և երկպառակություններին դիմագրավման նպատակով
ճիշտ քաղաքականության վարման, արժանապատիվ և անկախ ապրելու
ձգտման խնդիրներն են, ինչպես նաև քաղաքաշինության ու տնտեսության բարգավաճման և դրան հակադրվող հարկադիր պատերազմների ու
ավերածությունների, բազմաթիվ «մանր ու մեծ կրքերի» առկայությունը,
որ մի ամբողջական դարի արտահայտություն են: Վեպն անդադարձ է
մեր պատմության կարևորագույն շրջանին, մեր ինքնության կերտմանն
ու պահպանմանը, մեր ազգային դիմագծի բացահայտմանը, որը ինքնանպատակ և ժամանակավրեպ չէ:
Հարցազրույցներից մեկում հեղինակը նշել է, որ «գրողը գրելու
ընթացքում նույնանում է սահմանի ու անսահմանի հետ» [8, 191],
այսինքն՝ դիտում է մարդուն և ներքին մարդուն, հնարավորություն է
ստանում «տիրելու բանին» ու պատմությանը, հասու լինելու ժամանակների ձայները լսելուն: Եվ պատահական չէ՝ վեպում Խեչոյանը կատարում է մի շարք փոփոխություններ, որոնք դուրս են պատմավեպին
բնորոշ կանոնակարգվածությունից, «ավանդական» գրականության սահմաններից, քանի որ գրողն ինքը պիտի լինի «անսահմանը»: Հեղինակը
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փոխել է պատումի ձևը, որը 20-րդ դարավերջին մի նոր խոսք և նոր
մոտեցում էր պատմավիպասանության համար: Արդյունքում նա ստեղծել
է ժամանակային անցումների յուրօրինակ համակարգ, որը կատարվել է
վեպի պատումի շնորհիվ: Պատումն է ստեղծում «վեպի ժամանակը
ժամանակը»» և
«ժամանակը վեպում
վեպում».
». երկու տարբեր հասկացություններ, որոնց մասին
հանգամանորեն կխոսվի ստորև:
«Վեպի ժամանակը» 4-րդ դարում կատարվող իրադարձություններն
են, որոնք խոշոր հաշվով ունեն պատմական փաստի արժեք և իրենց
ներսում ունեն յուրատեսակ ճյուղավորում: Առաջին հերթին սա այն
ժամանակաշրջանն էր, երբ քրիստոնեությունն ամբողջությամբ
արմատացված չէր ժողովրդի մեջ.
մեջ դեռևս կային մեհյանները, կար զոհաբերումը. վեպի սկզբում հանդիպում ենք ներքինացնելու սովորույթին:
Տեսնում ենք համաստեղություններով, աստղերով, քամու, ձեռքի ափի,
արյամբ և այլ գուշակություններ ու կանխասացություն, ապաշխարանքի
կամ մեղքից ազատման հեթանոսական սովորույթի առկայություն (Հայր
Մարդպետի լաթը թեթևանալու խնդիր), կահավորության մեջ անգամ
միֆականի գոյության խնդիր (Մեդեայի պատկերով սպասք, հարալեզ
շան առկայությունը, որը տարբեր հատվածներում, կախված վիպական
հանգամանքներից, ունի կոնկրետ խորհրդանշային արժեք), ալքիմիային
տիրապետում, հողի, կրակի և արյան պաշտամունք և այլն: Այնուհետև
նկատում ենք երկու հավատքների միահյուսում, երբ քրիստոնյա հավատավորը հարց է բարձրացնում աստվածամարդու լինելիության մասին
(նոխազը հաղթեց ցլին. Արշակի կողմից ցլին հաղթելը աստվածամարդ
լինել էր նշանակում) կամ սգի հայտարարում, կոծի առկայության և
վերջինիս արգելման խնդիրը, որի դեմ ևս պայքար էր սկսել նոր հավատը,
արնապիղծ ամուսնությունները, Ավետարանի վրա երդումը և օտարի
կողմից դրա՝ իբրև հեզություն ընկալումը և այլն: Այսպիսով՝ նկատում ենք
երկու հավատքների, իսկ խոշոր հաշվով երկու ժամանակների կրողների` Արշակունիներին` իբրև հեթանոսական, և Ներսեսին և հոգևորականությանը` իբրև քրիստոնեական ժամանակի կրողների: Նշենք, որ
Ներսեսը բացահայտվում է որպես պետական այր, և մեծամասամբ փակ է
մարդկային էությունը: Նրանք յուրովի մեկնաբանում են իրենց հավատամքը` Արշակը՝ հանուն արժանապատվության և ուժի, հզորության և
երկրի բարգավաճման, Ներսեսն՝ իբրև ժուժկալ և առաքինի, զուսպ և
հնազանդ պետական ներկայացուցիչ:
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Սա նաև ուրացողների ու դավաճանների թագավորությունն էր, ուր
բախվում էին սեփական շահն ու հայրենիքը, և որտեղ հազվադեպ էր
հաղթանակ տանում հայրենիքը (Հայր Մարդպետ, Վահան Մամիկոնյան,
Մերուժան, Կամսարական տոհմ, որոնց հողը չէր պահում, և չպահեց ու
չխնայեց նաև թագավորը, քանի որ «Թագը ժողովուրդ է, ժողովուրդը`
ժողովուրդը`
հող,
հող, հողը`
հողը` թագավոր:
թագավոր: Իսկ լավ թագավորը`
թագավորը` ժողովրդի արժանա
արժանապատ
նապատպատվություն»
վություն» [7, 228]:
Այս ամենի կողքին առկա էր մի այլ ստորակարգ իրականություն՝
վախկոտների և փախուստ տվողների, մեծաթիվ ու բազմամարդ կուսանոցների ու եղբայրանոցների, անկելանոցների ու բորոտանոցների հասարակություն էր, որտեղ կարողն անկարող ու անդամալույծ էր ձևանում,
որ պատերազմի դաշտ չուղարկվի, մեծ հաշվով՝մարդը կյանքի
դժվարության դասալիքն էր: Այս ամենի դեմ էր պայքարում Արշակը, որ
վեպում ներկայացվում է իբրև իդեալականի ո սխալականի ցանկալի
ամբողջություն,
ամբողջություն որ սովորում է իր սխալի վրա, ապա դատողությամբ հասնում ճշգրիտին, որ հասկանում էր՝ պետություն կազմողն ու պահպանողը
տնտեսությունն էր, որ անխնա էր ուրացողների հանդեպ և նվիրված էր
հայրենիքին: Հարկ է նշել, որ Արշակի կերպարն արտացոլում ու բացահայտում է նրա մարդկային և պետության առաջին դեմքի սկզբունքային
հատկանիշները:
Ինչպես նշեցինք, գրողը հնարավորություն ունի ժամանակային
փոխանցումներ կատարելու և արդիականը պատմական փաստով ներկայացնելու (պատմական փաստը պայմանականորեն դիտեցինք սիմվոլ):
«Վեպի ժամանակ
ժամանակ»» հասկացությունը մեկ այլ դեպքում ներկայացնում է
հենց այդ սիմվոլը: Եթե Չարենցը ներկան է գեղարվեստականացրել`
«Բազմել է ցարերի գահին//Թիֆլիսցի նեղճակատ կինտոն, //Խրոմե
սապոկներ հագին//Եվ գահը արել է ֆայտոն» [9, 137], ապա Խեչոյանն իր
ապրած ժամանակը գեղարվեստականացրել է պատմական կոնկրետ
իրականությամբ, իր ժամանակը արտացոլել է՝ դիմելով պատմությանը:
Այսինքն՝ երևույթներն ու իրադարձությունները, որոնց հանդիպում ենք 4րդ դարում, և հայ ժողովրդի «շրջապտույտի» արդյունքում կամա թե
ակամա գերարդի են թվում, ինքնին հուշում են գրողին, որ խնդիրը
ներկայի մեջ չէ, ժամանակի մեջ չէ, այլ մտածելակերպի: 1600 տարվա
հեռավորությունից նետած հայացքը նրան հնարավորություն է տալիս
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պարզելու՝ որքան է փոփոխվել կամ փոփոխվել է արդյոք իր ժողովուրդը,
կամ որոնք են իսկապես իր ժողովրդին բնութագրող ու բնորոշ
հատկանիշներ: Եթե համեմատական գիծ տանենք 4-րդ և 20-րդ դարերի
միջև, կնկատենք, որ առկա են բազմաթիվ իրադարձություններ, որոնք
իրար են մոտեցնում պատմական եղելությունները ու հայ մարդու ճակատագիրը. մեծ հաշվով նկատելի է պատմության արդիականությունը,
որը չի վրիպել գրողի՝ անսահմանին նետած հայացքից:
4-րդ դարի դեպքերը, ինչպես ներկայացված է վեպում, հետևյալն են.
հայը ուներ անկախություն և սեփական թագավորությունը, ի վիճակի էր
դավանանքի ընտրություն կատարելու: Այս դեպքերի հետ զուգահեռենք
20-րդ դարը, երբ ի վերջո անկախ պետություն ճանաչվեցինք՝ վերականգնելով դարերով կորցրած պետականությունը: Ապա 4-րդ դարում եկավ մի
այնպիսի շրջան, երբ մեր նախարարներն ու գրագետ վերնախավն սկսեց
իր նախապատվությունը տալ օտարներին` ունենալով բյուզանդամետ
կամ պարսկամետ հակումներ: Շապուհը հայ վաճառականներին ու
արհեստավորներին իր երկիրն էր տանում, որ զարգացնեն ու հիացնեն
իրենց վարպետ ձեռքի աշխատանքով: Արշակը ցանկանում էր զարգացնել տնտեսությունը, քանի որ պնդում էր, որ «Հաղթանակ չի լինում,
լինում, երբ
խաղաղության ժամանակ չես կռվում»
կռվում» [7, 202]: Արշակը գտնում էր, որ
քանի դեռ շրջափակված ես թշնամիներով և ոչ դավանակից հարևաններով, անգամ խաղաղ ժամանակ պիտի պատերազմին դիմագրավելու
պատրաստվես. «Հռոմի զինվորը պատերազմի օրերին նվաճած տնտեսու-

թյան ու գանձարանի պահապանն է: Նրանց երկրի կապալառուները,
մատակարարները, վաճառականները և ազնվականները` ահա թե ովքեր
են զինվոր պահում և հռոմեական լեգեոններին քայլեցնում աշխարհից
աշխարհ, երկրից երկիր և ազգեր ստրկության քաշում» [7, 203]: Եվ ամեն
ինչ անում էր իր նպատակին հասնելու համար, քանի որ «Լավ
թագավորը`
թագավորը` ժողովրդի արժանապատվությունն»
արժանապատվությունն» է: 1988 թվականին և
ԽՍՀՄ կազմալուծումից հետո տնտեսապես քայքայված մի իրականություն էր նաև Հայաստանում. տեղ էին գտել ռուսամետ, եվրոպամետ կամ
ամերիկամետ կողմնորոշումները, նկատելի էր մեծ չափերի հասնող արտագաղթը, տնտեսության քայքայումը, իսկ այս ամենից արժանապատիվ
դուրս գալու միակ ելքը տնտեսությունը կարգավորելն էր: Մինչդեռ 4-րդ
դարում կենտրոնախույս ուժերն իրենց շահի հետևից, իսկ 20-րդ դարա98

վերջի գործիչները, ուրանալով հայրենիքն ու արշակների պայքարը,
ավելի սրեցին ժողովրդի սոցիալական վիճակը:
Այսպիսով՝ կարծում ենք, որ Խեչոյանը 4-րդ դարը`իր բազմաբնույթ և
բազմարդյունք իրադարձություններով ու բեկումնային ընթացքով, բերել և
արդիականացրել է իր ապրած իրականության մեջ և գեղարվեստականացրել է իր երկրի օրերը: Ահա թե ինչպես են Լ. Խեչոյանի «Արշակ արքա,
Դրաստամատ ներքինի» վեպ ներմուծվում և ներազդում միմյանց վրա
պատմականն ու արդիականը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գրիգորյան Վ., Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությունը, Ե., Արմավ,
2019:
2. Դավթյան Վ., Երկեր, hատ. 1, Ե., Սովետական գրող, 1985:
3. Զարյան Կ., Գիրք դյուցազներգությանց, Երուսաղեմ, 1978:
4. Զարյան Ն., Արշակ և Շապուհ, Ե., Հայպետհրատ, 1941:
5. Զեյթունցյան Պ., Արշակ Երկրորդ, Ե., Սովետական գրող, 1977:
6. Զորյան Ստ., Երկերի ժողովածու, hատ. 7, Ե., Սովետական գրող,
1982:
7. Խեչոյան Լ., Երրորդ որդին: Արշակ արքա, Դրաստամատ
ներքինի, Ե., Նաիրի, 2002:
8. Խեչոյան Լ., Պատմվածքներ, Ե., Հեղինակային հրատ., 2019:
9. Չարենց Եղ., Նորահայտ էջեր, Ե., Երևանի համալսարանի, 1996:
10. Րաֆֆի, Սամվել, Ե., Հայաստան, 1967:
11. Փիլոյան Վ., Ակնարկներ արդի հայ գրականության: Ուս.
ձեռնարկ, Ե., Լուսակն, 2018:

99

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННИЕ ВОПРОСЫ В РОМАНЕ
Л. ХЕЧОЯНА «ЦАРЬ АРШАК, ЕВНУХ ДРАСТАМАТ»
ДРАСТАМАТ»

Петросян Рузанна

ВГУ, Армянский язык и литература, 4-ый курс
Резюме

Ключевие слова: время, вопросы истории и современности,
сопоставление реалий, характерисика исторического романа, переходы
времени, время романа
Статья посвящена рассмотрению исторических и современных
вопросов в романе Л. Хечояна «Царь Аршак, евнух Драстамат». Роман
отличается индивидуальностью, в нем раскрываются каноны жизни IV
века. Уклад жизни в IV был изучен многими литературоведами и
историками, но в данной статье проводится аналитический обзор
соотношение актуальных проблем, отраженных в романе Л. Хечояна. В
статье рассматривается социальная и политическая жизнь времен
Л. Хечояна с помощью прошлого, что отражается в самом романе, где автор
рассматривает настоящее именно с помощью прошлого. Основываясь на
исторические события IV века Л. Хечоян раскрывает проблемы
становления свободного армянского государства. Основываясь на
аргументы отраженные в романе Л. Хечояна, можно сказать, что роман
раскрывает современные события и актуальные проблемы, что дает
возможность провести аналитический обзор для выявления социальных и
политических проблем государства во время становления свободного
армянского государства.
В романе, как и в статье особое место занимает образ народа, как
основной единицы королевства. Статья раскрывает роман именно с
эстетической стороны, которая присутствует во всем произведении. Статья
предназначена для литературоведов, изучающих творчество Л. Хечояна.
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HISTORICAL AND ACTUAL ISSUES IN L. KHECHOYAN’
KHECHOYAN’S
NOVEL “KING ARSHAK, DRASTAMAT EUNUCH”
EUNUCH”

Petrosyan Ruzanna

VSU, Armenian Language and Literature, 4th course
Summary

words:: transition of times, historical and actual issues, pairing of
Key words
realities, characteristics of the novel, timing of the novel
The article is dedicorted to the discussion of historical, as well as actual
issues in L. Khechoyan’s novel “King Arshak, Drastamat eunuch”. The novel is a
unique work in which the author reveals the events of the 4th century. The life
and hitorical figures of the 4th century have often occurred in the centre of
attention of various writers, literary critics and historians in particular, and this
article provides an analytical overview about the issues combined by
L. Khechoyan and comprehensively studies term “transformation of times.” The
article reveals the depretion of L. Khechoyan’s contemporary social- political
life based on the historical events of the 4th century, where the author depiets
his contemporary lifestyle making of independent Armenian state hood and the
hardship adjacent to it with the help of the past. On the basis of the historical
events of the 4th century. L. Khechoyan reveals the problems of founding an
independent Armenian state. Taking into considration all the arguments
statedin L. Khechoyan’s novel, we may say that the novel reveals the
contemporary events and the actual problems, which enables us to make an
analytical political issues during the development of the independent Armenian
state. In the novel as well as in the article, a special role is given to the people as
the main part of the kingdom and the king as the dignity of the people. In the
article the novel is revealed in aesthetic terms, which is typical of the whole
work. The article is intended for the literary critics studying L. Khechoyan’s
literary career.
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ՓՈՔՐ ՄՀԵՐԸ՝ Լ. ԽԵՉՈՅԱՆԻ
ԽԵՉՈՅԱՆԻ «ՄՀԵՐԻ ԴՌԱՆ ԳԻՐՔԸ»
ԳԻՐՔԸ» ՎԵՊԻ
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՐ ՀԵՐՈՍ
Վարդանյան Ռուզան
ԳՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Գիտական ղեկավար՝ բ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ. Գրիգորյան

Հանգուցային բառեր՝ գեն, տեսակ, ինքնություն, ազգային որակ,
վերածնունդ
Լ. Խեչոյանի ստեղծագործությունները ոչ այլ ինչ են, քան հայ
ժողովրդի ազգագրություն, իսկ առավել խորը շերտերում ձգտում դեպի
ազգայինի շարունակությունը։ Նա իր առաջին՝ «Խնկի ծառեր» (1991 թ.)
ժողովածուի համանուն վիպակով ընդգծում է ոչ միայն Խեչոյի տոհմի
ողբերգական պատմությունը, այլև հայ մարդու գենի շարունակության
անհրաժեշտությունը։ Ուստի բնավ պատահական չէ, որ Օնանը որդիների մահից հետո ի վերջո իր հարկի տակ ընդունում է ընկեցիկ, հասարակությունից մերժված թոռանը՝ Խելառ Օնանին՝ որպես որդեսերման
միջոց։ Խնդրի առավել ակնառու խորացումը տեղի է ունենում հեղինակի
«Մհերի դռան գիրքը» վեպում։
Ստեղծելով «Մհերի դուռը…»՝ Լ. Խեչոյանը ստանձնել է «ազգային
վեպի» հարյուր հիսուն պատումների, այդ թվում՝ «Սասնա ծռեր» համահավաքի համադրությամբ ժամանակային ու տարածական սահմաններ
չճանաչող վեպի ստեղծման գործը։ Այդ հարցի առնչությամբ Ս. Սարինյանը գրում է, թե հեղինակը գծագրում է սյուժեն ըստ համահավաքի և վերլուծում այն հարյուր հիսուն տարբերակների համադրությամբ [4]։ Հայ
ազգի հարուստ բանահյուսական ավանդներին դիմելով՝ Խեչոյանն անդրադարձել է սոցիալ-տնտեսական դժվարությունների, կրոնական ու քաղաքական խառնակությունների հետևանքով անորոշության մեջ
հայտնված երրորդ հազարամյակի մարդուն։
Լ. Խեչոյանի երկը զրկված չէ էպոսի հարուստ կերպարային համակարգից, սակայն փոխված են այդ կերպարների գործառույթները։ Սանասարի ու Բաղդասարի կերպարներն այստեղ միջոց են՝ ընդգծելու հայ
մարդու արխայիկ տեսակը։ Նրանց անհնազանդ, անկոտրում կամքից են
բխում թշնամական Բաղդադը լքելու և լեռնային սրընթաց գետի ակուն102

քում Սասունը հիմնելու, երկիրը մարդկանցով բնակեցնելու, նրանց
պաշտպանելու և ուրիշ հանգամանքներ։ Այս հերոսների մեջ հայ մարդու
ստեղծարար ուժն ու կամքը նույնքան սրընթաց և անարգել են, որքան
Տիգրիսը ճեղքող լեռնային գետի հոսանքը էպոսում և վեպում։ Միաժամանակ նրանք արքետիպային հերոսներ են։ Նրանց արարումները Լ. Խեչոյանը հակադրում է արդի շրջանում մարդու ստեղծածին՝ ատոմային ռումբին, որի կոճակի սեղմումը խորապես անհանգստացնում է հեղինակին։
Մեծ կամ Առյուծաձև Մհերը կրում է հայ մարդու բարոյական բարձր
նկարագիրը. «Մեծ Մհերը տոգորված է այն կրակով, որի համար
Պրոմեթևսը մարդու հանդեպ տածած սիրուց զանց առավ աստվածների
կամքը, կրակ, որը մեծ Հերակլեսին կիսաստծուց դարձրեց մարդկային
ցեղի հավատարիմ ծառա, ոչ թե անձնական փառքի, այլ մարդկային
բարօրության համար սխրագործություններ կատարող հերոս» [6]։
Մեծ Մհերն արժանապատվորեն և անխախտ կերպով է կատարում
իր երդումը Մըսրի հանդեպ՝ դրանով իսկ դառնալով ազգային արժեքների
կրողը։ Սակայն Խեչոյանը պետք է ակնառու դարձներ նաև Մհերի՝
Մըսրում յոթ տարի ապրելու և կրտսեր Մելիքին կյանք տալու հանգամանքը, որպեսզի ներկայացներ հայի գենը շռայլորեն օտարներին տալու
ազգային խնդիրը։
Դավթի կյանքի կարևորագույն դրվագի՝ աշխարհի չորս ծագերում
թափառելու միջոցով հեղինակն ընդգծում է տասնամյակներ առաջ
մեզանում սկիզբ առած և այժմ էլ շարունակվող արտագաղթի հարցը։
«…Խեչոյանի Դավիթն անհայրենիք թափառող հայի խտատիպն է,-նշում է
Ս. Ավետիսյանը,-պատմությունները նրա գտնվելու վայրի մասին ստեղծում են միաժամանակ աշխարհի հակադիր կողմերում լինելու առեղծվածային պատկեր. Դավիթն ամենուր է, բայց ոչ Սասունում» [1]։ Հեղինակը,
սակայն, այդքանով չի բավարարվում, այլ վերաշարադրում է Դավթի ու
Չմշկիկի դստեր ծննդյան պատմությունը՝ ցույց տալու համար, որ
Դավիթը կրկնեց հոր՝ Մեծ Մհերի սխալը։
Փոքր Մհերն իր մարդկային ու աստվածային հատկանիշներով ամփոփում, ամբողջացնում և բյուրեղացնում է հեղինակի միտքը։ «…Մեր
ազգային էպոսի Փոքր Մհերը դառնում է Արևելքը ներկայացնող փիլիսոփայական խտացման բարձրակետը, նրա համար մարդկությանն այլևս
անհրաժեշտ են գոյակցության նոր ձևեր, որտեղ ուժը չի դառնալու հիմ103

նական հերոսը։ Սկսվելու է նոր ժամանակ, երբ մարմինները կհագնեն
հոգիները, ներկային հակառակ հոգին դուրսը պիտի լինի, իսկ մարմինը՝
ներսը, հոգու աչքերը պետք է սկսեն տեսնել» [2]։ Մհերի շուրջ առասպելականը, առեղծվածայինը, ըմբռնելին ու անբացատրելին խմբվում են
ծննդյան պահից սկսած։ Մհերն ահեղ ուժի տեր էր։ Սասունի իշխանական
Մեծ տան ներկայացուցիչներին պարզ էր, որ երկրի առաջնորդությունը
նա է ստանձնելու, սակայն օժտված էր Սասնա հերոսների համար ոչ
միայն ընդհանուր, այլև անհատական հատկանիշներով. նա համոզված
էր, որ գոյատևելու համար պարտադիր չէ սպանելը։
Առասպելական հերոսի՝ Փոքր Մհերի մեջ Խեչոյանը խտացնում է
հայի ազգային ոգին ու հազարամյակների հոգևոր հարստությունը։
Ավելին, Վ. Փիլոյանի համոզմամբ. «Էպոսը նույնպես ներառվում է առասպելի մեջ, և հազարամյա երիտասարդ չէ այն, այլ միքանիհազարամյա
թաքնախորհուրդ իմաստուն, որի ամենախորհրդավոր հանելուկը Փոքր
Մհերն է` նստավայրը` Ագռավաքար-Մհերի դուռը» [5]: Փոքր Մհերն
աշխարհում փնտրում է գոյակցության հոգևոր ձևեր։ Խեչոյանն անշուշտ
հետևում է էպոսի հետագծին. նրա Մհերի ոտքի տակ էլ հողը փլվում,
խարխլվում է, Մհերը կռիվ է ուզում երկնավորից և, չհաղթելով ու
չպարտվելով, ժայռը ուժգին հարվածով ճեղքում, մտնում է մեջը։ Սակայն
այլ են վեպում Մհերի ակնկալիքներն ու նպատակները. «Մհերը կործանարար աղետի՝ ազգի մաքառման լինել-չլինելու պահին, երբ վտանգ էր
սպառնացել նրա՝ ողջախոհության փորձով ձեռք բերված իմաստնությանը, ծանր կրակը մեջը դարավոր մշակույթին, բոլոր մետաֆիզիկական
հասկացողությունների նկատմամբ բացահայտած աշխարհայացքին,
կուտակած հոգևոր հարստությանը, տեսակին – այդ ամենն իր մեջ էր
ներառել, փրկել էր հազարամյակների խորքից եկող ամենայն թանկը, ինչ
կարելի էր փրկել, իր հետ տարել էր Ագռավաքար, հազար տարուց ավելի
ապամարմնավորված ապրում էր այնտեղ՝ սպասելով նոր սկզբին» [3]։
Խեչոյանը, ընդգծելով Մհերի անցած մի քանի հազարամյա ուղին,
անդրադառնում է հայ ժողովրդի հնագույն ազգային որակներին, որոնք
այսօր վտանգված են։ Նա խորապես վստահում է «ազգային վեպի» ուժին.
«Ազգային վեպը չանձնավորված ուժ է, որ մեր աշխարհին կարգ, ներդաշնակություն է բերում, իր երկար ճանապարհին ազգային մտածողություն,
հոգեբանություն, անգամ վարքագիծ է ձևավորել։ Այն ոչ թե պատմության
104

այլաբանական կամ խորհրդանշային արձանագրությունն է, այլ երկրի
հասարակական ու քաղաքական վիճակների վրա անմիջապես ազդեցություն ունեցած օրենսգիրքը կամ դավանաբանական անսահմանության
խորքերում անհատի երջանկության ճանապարհի որոնման ուղենիշը» [3]։
Հեղինակը համոզված է, որ Փոքր Մհերը մշտապես իր ազգի հետ է
եղել, որ մհերյան ոգին հայ մարդուն երբեք չի լքել, ուստի հավատացած է,
որ Ագռավաքարում պահպանվել է «ազգային մտածելակերպի արժեքավոր հունդը, մեր տեսակի կորովավոր քրոմոսոմը»։ Պատահական չէ, որ
Խեչոյանը Փոքր Մհերի երկրային կյանքի շրջանը վերագրում է մեզանից
հազար ինը հարյուր-երկու հազար տարի առաջ ընկած ժամանակահատվածին։ Այդպիսով նա ընդգծում է Փոքր Մհեր ազգային աստվածության
պաշտամունքը համաքրիստոնեական իդեալից՝ Քրիստոսից էլ դեռ առաջ։
«Մհերի դռան գիրքը» վեպում, որքան էլ դեպքերն առնչվում են
հնագույն ժամանակները ներկայացնող էպոսի իրադարձություններին ու
հերոսներին, միևնույն է, սահուն կերպով ծավալվում է ներկա ժամանակը։
Խեչոյանին հաջողվել է էպոսում իրենց գործառույթներն ավարտած
հերոսներից շատերին տեղափոխել վիպական ժամանակի ու տարածության մեջ։ Խեչոյանի վեպում նրանք մտել են բազմակարծության, հարաբերությունների, բախումների ոլորտ։ «Ազգային վեպի» ժամանակը «Մհերի
դռան գիրքը» վեպում ազատվում է պատնեշներից, և էպոսի պատումներից
հայտնի երկվորյակների (և ոչ միայն նրանց) կերպարների շուրջ առաջ են
գալիս տարակարծություններ։ Եթե «ազգային վեպում» եղբայրները հաստատվելու համար ընտրել էին սրընթաց գետի հունը, քանզի հավատացած
էին, որ այդտեղ ծնվող իրենց զավակներն անհաղթ են լինելու, ապա
վեպում այդ ընտրության շուրջ բազմաթիվ կարծիքներ կան: Հեղինակն,
օրինակ, կարծում է, որ այդ ընտրությամբ հատկանշվեց հայ ազգի՝ իր
սեփական տեղը քաղաքակիրթ աշխարհում գտնելու հարցը։ Վիպական
կերպար Բոհա ադ-Դինը հավատացած է, որ նրանք ոչ թե ուժով, այլ խորամանկությամբ տիրացան բերդի հողերին, համալսարանի նկարիչը ընտրությանը գիտական մեկնաբանություն է տալիս և այլն։
Մեր խորին համոզմամբ, ժամանակի և տարածության տեսանկյունից
Փոքր Մհերը վեպի ամենաուշագրավ հերոսն է։ Ժամանակային առումով
Մհերը հեռանում է մեզանից դեպի մարդկության հնագույն օրերը, իսկ
տարածության տեսանկյունից մեկ հայտնվում է երկնքում՝ աստվածու105

թյունների ու տիեզերածավալման ոլորտներում, մեկ էլ՝ Սասուն բերդաքաղաքի աշխարհագրական տարածքներում։ Մհերի ժամանակը, ինչպես
էպոսում, այնպես էլ վեպում, չի ավարտվում։ Անգամ Ագռավաքար մտնելով՝ նա չի դադարում գոյություն ունենալուց։ Վեպի հերոսները Համբարձման գիշերը կատարած ծեսերով սպասում են Մհերի վերադարձին, իսկ
3-րդ հազարամյակի «հերոսները»՝ ազգային ժառանգության վերածննդին։
Մհերի համար ո՛չ սկիզբ և ո՛չ էլ վերջ գոյություն ունի, այդ է պատճառը, որ Խեչոյանի վեպում, սովորական մահկանացուների հաշվարկով
մոտ հարյուր հիսունին հասած Մհերը պատանու վառ շուրթեր և պայծառ
աչքեր ունի, և սեփական դաստակերտի՝ Ատրպատականի պահակները
նրան չեն ճանաչում։ Եթե չլիներ ծխական մատյանում Գոհար իշխանուհու կատարած գրառումը, թե Մհերը երբ էլ գա՝ «դեմքին անեծքով
հասցված մենությունը» կտեսնեն, ապա զենքով կհեռացնեին նրան դարպասներից։
Մհերի համար, եթե նույնիսկ կա ժամանակ, ապա որոշակի չէ, և նա
այդ ժամանակի մեջ է տեսնում իր՝ Ագռավաքարից դուրս գալու մասին
հրամանը, երբ ավերելու է հին աշխարհը և կառուցելու է նորը։
Հավատացած ենք, որ Փոքր Մհերը հեղինակի ուշադրությունը նույնպես
գրավել է ժամանակի և տարածության անսահմանությամբ. Սանասարը,
Բաղդասարը, Մեծ Մհերն ու Դավիթը ծնվում և մեռնում են էպիկական
ժամանակի, տարածության մեջ, ուստի Խեչոյանը նրանցով երազանք,
ակնկալիք ու գաղափար չի պայմանավորում։ Մինչդեռ այն հանգամանքը, որ Մհերը փակվել է և ոչ թե մեռել, Խեչոյանին թույլ է տալիս
վիպական ժամանակի մեջ շոշափել հայ ազգին վերաբերող արդիական

հարցեր ու խնդիրներ։
Խեչոյանի Փոքր Մհերը վերջ չունի։ Նա գալիս է մեզ անհայտ հեռուներից և գնում է դեպի անվերջություն։ Մհերը հայ ժողովրդի հոգեմտավոր
բաղադրիչն է։ Եթե մինչև Խեչոյանը նա ապրեց իր էպիկական կյանքը,
ապա Խեչոյանի միջոցով ունեցավ նաև վիպական ճակատագիր և
գաղափարական կենսաձև.
կենսաձև. «Մենք Մհերի ճշմարտությունը մեր որդիներին ենք տալու, նրանք իրենց զավակներին են փոխանցելու, և այն երբեք
չի կորչելու» [3]։
Խեչոյանը, ժամանակով ու տարածությամբ չի կաղապարում նաև
«ազգային վեպը». «Մեր երկրի միակ պատմությունն է, որ ազգի առաջն
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ընկած՝ գնալու է, ինքն ավելի երկար է ապրելու, քան՝ ժողովուրդը» [3]։
Այսպիսով՝ համառոտ կերպով ներկայացնելով Փոքր Մհեր հերոսին՝
կարող ենք փաստել, որ հեթանոսական մեռնող-հառնող աստվածությունը
Խեչոյանի վեպում հայի ազգային ոգու և ինքնության, հազարամյակներ ի
վեր կերտած հոգևոր-մշակութային հարստության արտահայտությունն է
դարձել։ Փոքր Մհերի կենդանությամբ Խեչոյանը հավատում է հայի գենի
ու տեսակի պահպանությանը այսօր և այսուհետ, երբ փոքր ազգերը
կանգնած են եվրոպական համաշխարհայնացման վտանգի առաջ։
Մհերի՝ հայ ազգի ոգու արթնացումը ժամանակակից հայի մեջ կարող է
այդ ազգի հիմնավոր տեղն ստեղծել քաղաքակիրթ աշխարհում։
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Л. ХЕЧОЯНА «КНИГА ДВЕРИ МГЕРА»

Варданян Рузан
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магистратура, 1-ый курс
Резюме

слова։։ ген, вид, идентичность, национальное качество,
Ключевые слова
возрождение
В статье рассматриваются вопросы, связанные с выступлением в
романе эпических героев в новых функциях. Выделены характерные для
армянской нации некоторые отрицательные качества главных героев
романа, упрощающие гену и типу нации, приводящие к ее ассимиляции.
Мгер Младший представлен как божество, затем как идеологический
герой, не знающий пространства и времени, представляющий и несущий
национальные ценности.

LITTLE MHER, AS THE IDEAL HERO OF “MHER’
MHER’S DOORBOOK”
DOORBOOK”
NOVEL BY L. KHECHOYAN

Vardanyan
Var
danyan Ruzan

GSU, Armenian Language and Literature,
MA the 1th year
Summary

Key words: gene, type, identity, national quality, renascence
In the article, the issues was discussed on a number of epic heroes coming
up with new features in the novel.
The emphasize was given to the main heroes of the novel, whose negative
qualities are typical to some of the characteristic of Armenian nation, that
endangers its gene, type, which may cause the danger of assimilation.
Little Mher was presented as a deity having no bounders of time and space,
as a carrier and presenter of national values, in one word as an ideological hero.
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ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿԵՂԾԻՔԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ՈՐԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ՝
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ՝
ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐԻ
Առաքելյան Տիգրան
ՀՌՀ, Քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության ամբիոն,
մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ ի. գ. թ. դոցենտ Ա. Ղուկասյան

բառեր՝՝ պաշտոնեական,
Հանգուցային բառեր
լիազորություն, առարկա, կոռուպցիա

կեղծիք,

փաստաթուղթ,

Կոռուպցիայի հակազդման քաղաքականությունը ներկայումս ազգային քաղաքականության գլխավոր խնդիրներից մեկն է: ՀՀ և ՌԴ քրեական
օրենսգրքերը վերը նշված հանցակազմի կիրառման շատ հարցեր
միանշանակ չեն լուծում, ինչն էլ բարձրացնում է մեր հետազոտության
արդիականությունը: Օրինակ՝ երկու երկրների քրեական օրեսգրքերում
բացակայում է «պաշտոնեական փաստաթղթերի» հասկացության սահմանումը, ինչի կապակցությամբ բացակայում են փաստաթուղթը պաշտոնեական փաստաթուղթ դասելու հստակ չափանիշները: Միևնույն ժամանակ պրակտիկայում էլեկտրոնային փաստաթղթերը պաշտոնեական
փաստաթուղթ դասելու հետ կապված հարցեր են առաջանում:
Նախաքննության մարմիները և դատարանները հաճախ բախվում են
պաշտոնեական դիրքի, պաշտոնեական կեղծիքի և այլ հանցագործությունների հարաբերակցության խնդրին: Այդ կապակցությամբ հետաքրքրություն են ներկայացնում ծառայողական կեղծիքի, պաշտոնեական
լիազորությունների չարաշահման և անցման, կաշառք ստանալու և փաստաթղթերի կեղծման հետ կապված և այլ հանցագործությունների համար
պատասխանատվություն նախատեսող նորմերի մրցակցության ժամանակ արարքների որակավորման առանձնահատկությունները: Հետևաբար՝ ծառայողական կեղծիքի համար քրեական պատասխանատվության
օրենսդրական կանոնակարգման հարցերն արդիական են և ներկայացնում են գիտական ու գործնական հետաքրքրություն։
Հետազոտության նպատակը և խնդիրներն են հստակեցնել պաշտոնեական կեղծիք հանցագործության քրեաիրավական բնութագիրը,
հստակեցնել պաշտոնեական փաստաթուղթ հասկացությունը, համեմատել այլ հանցատեսակների հետ:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 314-ի համաձայն պաշտոնական
կեղծիք է համարվում պաշտոնատար անձի կողմից շահադիտական
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նպատակով կամ անձնական այլ դրդումներով կամ խմբային շահերից
ելնելով՝ պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ կամ գրառումներ մտցնելը, կեղծում, քերվածք կամ այլ թվական գրառումներ կամ փոփոխություններ կատարելը, ինչպես նաև կեղծ փաստաթղթեր կազմելը կամ հանձնելը:
ՌԴ քրեական օրեսնգրքում հացնագործության սուբյեկտի շրջանակը
բավականին լայն է: Ըստ ՌԴ քրեական օրենսգքրի՝ հանցագործության
սուբյեկտ կարող են լինել պետական ծառայողները, քաղաքացիական և
համայնքային ծառայողները, որոնք չեն հանդիսանում պաշտոնատար
անձ: Այսինքն՝ ՌԴ քրեական օրենսգիրքը չի սահմանափակվել միայն
պաշտոնատար անձանցով:
ՌԴ քրեաիրավական գիտության մեջ պաշտոնեական կեղծիքը դիտվում է որպես պետական լիազորությունների չարաշահման հատուկ
տեսակ: Բ. Վ. Զդրավամիսլովը գտնում է, որ պաշտոնեական կեղծիքի
կատարման ժամանակ հանցավորը օգտագործում է իր պաշտոնեական և
ծառայողական լիազորությունները [7]: Ինչպես ցույց է տալիս դատական
պրակտիկան, ծառայողական կեղծիքը իր էությամբ հաճախ ծառայում է
որպես կոռուպցիոն հանցագործությունների կատարման նախադրյալ։
Հենց ծառայողական կեղծիքն է առավել հաճախ նպաստում այնպիսի
հանցագործությունների կատարմանը, ինչպիսիք են պաշտոնեական
լիազորությունների չարաշահումը, բյուջետային միջոցների ոչ նպատակային ծախսումը, պետական արտաբյուջետային ֆոնդերի միջոցների ոչ
նպատակային ծախսումը, պաշտոնեական լիազորությունների անցնելը:
Տվյալ հանցագործության օբյեկտը պետական ապարատի կոնկրետ
օղակի նորմալ գործունեությունն է: Որպես լրացուցիչ օբյեկտ կարող են
հանդես գալ քաղաքացիների և իրավաբանական անձնանց օրինական
շահերը:
Կառավարման գործունեությունը հաճախ կապված է իրավաբանական հետևանքներ առաջացնող տարբեր տեսակի փաստաթղթերի կազմման և հանձնման հետ: Այդպիսի փաստաթղթերը, որոնք կոչված են
որպես պաշտոնեական փաստաթղթեր, տվյալ հանցագործության առարկաներն են: Ուստի հանցակազմի բովանդակությունը բացահայտելու
համար անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում պաշտոնեական փաստաթուղթը: Իրավաբանական գրականության մեջ մինչև
վերջերս տարածված էր այն կարծիքը, թե պաշտոնեական փաստաթուղթը պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիների,
դրանց հիմնարկությունների, ձեռնարկությունների և կազմակերպու111

թյունների այն գրավոր ակտն է, որը հավաստում է իրավաբանական
նշանակություն ունեցող փաստեր կամ իրադարձություններ և օժտված է
համապատասխան ռեկվիզիտներով: Սակայն տեղեկատվության ամրագրման և պահպանման բնագավառում տեղի ունեցող հեղափոխությունը,
համակարգչային տեխնիկայի լայն ներդրումը մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում թույլ են տալիս հավաստել, որ փաստաթղթի
սահմանման տարբերակը հին է: Ներկայումս բոլոր քրեագետները այն
կարծիքին են, որ չի կարելի պաշտոնեական փաստաթուղթը սահմանել
միայն որպես գրավոր ակտ: Իրավաբանական նշանակություն ունեցող
փաստերը և իրադարձությունները ներկայումս հաճախ ամրագրվում են
համակարգիչների, այլ տեխնիկական սարքերի վրա [3]: Նշված խնդրին
անդրադարձել է նաև ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը, որը իր ԱՐԴ/0116/01/15
22-06-2017 թ. որոշման մեջ անդրադարձել է պաշտոնեական փաստաթուղթ հասկացությանը: Այսպես՝ վերլուծության ենթարկելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմի առարկան՝ Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ փաստաթուղթն այդ հոդվածի
իմաստով պաշտոնական դիտարկվելու համար պետք է օժտված լինի
հետևյալ հատկանիշներով՝
1. Այն պետք է ունենա իրավաբանական նշանակություն, մասնավորապես՝ պետք է պարունակի կամ դրանով պետք է տրամադրվի իրավաբանական նշանակություն ունեցող տեղեկատվություն։ Այլ կերպ` փաստաթղթում առկա տեղեկությունը պետք է հավաստի իրավաբանական
նշանակություն ունեցող փաստեր, իրադարձություններ, որոնք կարող են
առաջացնել իրավական հետևանքներ՝ իրավունք տրամադրելու կամ
դրանից զրկելու, պարտականություն սահմանելու կամ վերջինից ազատելու, իրավունքների և պարտականությունների ծավալը փոփոխության
ենթարկելու տեսքով (որպես այդպիսին՝ կարող են լինել՝ աշխատավարձի
մասին տեղեկանքը, ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը,
անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկը, տրանսպորտային
միջոցի հաշվառման վկայագիրը և այլն)։ Ընդ որում՝ Վճռաբեկ դատարանն ընդգծում է, որ փաստաթուղթը պաշտոնական դիտարկվելու
տեսանկյունից պարտադիր չէ, որ այն իրավական հետևանքներ առաջացրած լինի, այլ խոսքով՝ բավարար է միայն, որ այն իր բնույթով օժտված
լինի այդպիսի հետևանքներ առաջացնելու, իրավահարաբերությունների
վրա ազդեցություն ունենալու (իրավահարաբերություններ առաջացնելու, փոփոխելու կամ դադարեցնելու) հնարավորությամբ:
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2. Հաշվի առնելով քննարկվող հանցագործության օբյեկտը (այն
ուղղված է պետական ծառայության բնականոն գործունեության դեմ),
ինչպես նաև հանցագործության սուբյեկտը (սուբյեկտը հատուկ է, որպես
այդպիսին կարող է լինել միայն պաշտոնատար անձը, ով համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված չափանիշներին)՝ այն, որպես կանոն, պետք է տրված լինի
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց
կազմակերպությունների կողմից:
3. Այն պետք է պատշաճ կերպով ձևակերպված լինի։ Մասնավորապես՝ փաստաթուղթը պետք է գտնվի նյութական կամ էլեկտրոնային
կրիչի վրա, պետք է ունենա որոշակի վավերապայմաններ, օրինակ`
կնիք, դրոշմ, ստորագրություն և այլն։ Նշվածի համատեքստում հարկ է
նկատել, որ փաստաթղթի ձևակերպմանը վերաբերող սույն հատկանիշների առկայությունը, ինչպես նաև փաստաթղթի՝ համապատասխան
մարմիններում փաստաթղթաշրջանառության օբյեկտ լինելը, հաշվետվողական բնույթ ունենալը, դրա նկատմամբ հսկողությունը կարող են
վկայել փաստաթղթի իրավական բնույթի և դրա՝ իրավական հետևանքներ առաջացնելու հնարավորության մասին։
Այսպիսով՝ պաշտոնեական փաստաթուղթ պետք է համարել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիների, դրանց կազմակերպությունների կողմից տրվող այն վավերացված տեղեկությունները,
որոնք գտնվում են նյութական կրիչների վրա և հաստատում են իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր կամ իրադարձություններ, և
որոնք ունեն համապատասխան ռեկվիզիտներ:
Քննարկվող հացնագործության հանցակազմը ձևական է, հանցագործությունը համարվում է ավարտված արարքը կատարելու պահից՝
անկախ հետևանքներից:
Քննարկելով հանցագործության օբյեկտիվ կողմը՝ դրևորվում է հոդվածի դիպոզիցիայում նշված գործողություններից որևէ մեկը կատարելով՝
▪ պաշտոնեական փաստաթղթերում կեղծ տեղեկություններ մտցնելը,
▪ պաշտոնեական փաստաթղթերում կեղծ գրառումներ կատարելը,
▪ պաշտոնեական փաստաթղթերում կեղծում կատարելը,
▪ պաշտոնեական փաստաթղթերում քերծվածք կատարելը,
▪ պաշտոնեական փաստաթղթերում այլ թվական գրառումներ
կատարելը,
▪ պաշտոնեական փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելը,
▪ կեղծ փաստաթղթեր կազմելը,
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▪ կեղծ փաստաթղթեր հանձնելը [3]:
Հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմը դրևորվում է միայն ուղղակի
դիտավորությամբ: Հանցակազմի պարտադիր հատկանիշ են հանցագործության շարժառիթը և նպատակը, որոնք պետք է լինեն շահադիտական:
Պաշտոնեական կեղծիքի և նման այլ հանցագործությունների հարաբերակցության հարցը ունի լուրջ գործնական նշանակություն: Առաջին
հերթին, որպես կանոն, խոսքը գնում է պաշտոնեական կեղծիքի և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և անցման մասին: Նշված
հանցակազմների տարբերության հարցը դիտարկվում է երկու տեսանկյունից: Առաջին դիրքորոշման կողմնակիցները հիմնվում են այն
դատողության վրա, որ պաշտոնեական կեղծիքը հանցագործության
սուբյեկտի կողմից իր լիազորություններն օգտագործելն է, հետևաբար
այս նորմերը փոխկապակցված են որպես ընդհանուր և հատուկ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման տեսակ: Հակառակ դիրքորոշման կողմնակիցները պնդում են, որ բացառում են պաշտոնական կեղծիքի ժամանակ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահումը՝ նկատի
ունենալով, որ պաշտոնեական փաստաթղթերում կեղծ տեղեկություններ
հրապարակելը թեև կատարվում է անձի կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ, սակայն, ոչ ոք իրավունք չունի
այն կատարելու: Պաշտոնեական փաստաթղթերում կեղծ տեղեկություններ հրապարակելու ընթացակարգ սահմանված չէ, և ոչ ոք նման լիազորություններ չունի [6, 38]: Դրա հետ մեկտեղ պետք է հաշվի առնել, որ
օրենսդիրը պատասխանատվություն է սահմանել պաշտոնեական փաստաթղթերի կեղծման կամ խեղաթյուրման համար, իսկ դրանց օգտագործման համար պատասխանատվություն սահմանված չէ: Նման դեպքում
արարքը կարող է որակվել որպես պաշտոնեական լիազորությունների
չարաշահում կամ կեղծում: Մ. Ա. Լյուբիվինան նշում է, որ պաշտոնեական
կեղծիքը պայմաններ է ստեղծում հանցավորի հետագա գործողությունների համար, և եթե հանցավորը կատարում է այդ գործողությունները,
ապա արարքը պետք է որակել հանցագործությունների համակցությամբ:
Պաշտոնեական կեղծիքի և կաշառք ստանալու հանցակազմերի
տարբերակման հարցում սկզբունքային վեճեր գիտության մեջ չեն առաջանում: Օրինակ՝ պաշտոնատար անձը կաշառքի համար կեղծ փաստաթուղթ է պատրաստում, այսինքն՝ կատարում է արարք, որն ինքնուրույն
հանցագործություն է։ Այդ դեպքերում տեղի է ունենում հանցագործությունների համակցություն՝ ծառայողական կեղծիք և ապօրինի գործողությունների համար կաշառք ստանալ։
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Ներկայումս քրեական իրավունքի տեսության մեջ պաշտոնեական
կեղծիքի և հափշտակության տեսակների որակման հարցում գոյություն
ունեն 2 հիմնական ուղղություններ: Առաջին տեսակետի կողմնակից
գիտնակաները, որոնք մեծամասնություն են կազմում, գտնում են, որ եթե
պաշտոնեական կեղծիքը հանդիսանում է այլ հանցագործություն կատարելու, մյուս հանցագործության կատարումը հեշտացնելու կամ այն
թաքցնելու համար միջոց, ապա արարքը պետք է որակել հանցագործությունների համակցությամբ` պաշտոնեական կեղծիք, և այն հանցագործությունը, որը կատարել է հանցավորը [6, 54-58]: Մյուս տեսակետի կողմնակիցները պնդում են, որ եթե պաշտոնեական կեղծիքը հանդես է
գալիս որպես հնարավորություն կամ միջոց հափշտակություն կատարելու համար, ուստի այն պետք է կլանվի վերջինիս մեջ, հետևաբար, այն չի
կարող որակվել համակցությամբ:
Պաշտոնեական կեղծիքի հանցակազմի էությունն այն է, որ հանցավորը կեղծում է պաշտոնեական փաստաթուղթը, և այն հանդիսանում է
ձևական հանցակազմ, ուստի ավարտված է համարվում պաշտոնեական
փաստաթուղթը կեղծելուց հետո, անկախ հետևանքներից, այսինքն՝ պարտադիր չէ փաստաթղթի հետագա օգտագործումը: Այդ պատճառով, ինչպիսին էլ որ լինի հափշտակությունը, այն իրենից ներկայացնում է ինքնուրույն հանցագործություն իր ինքնուրույն օբյեկտով: Ելնելով վերը շարադրվածից՝ անկախ այն բանից, թե եղել է արդյոք պաշտոնեական
կեղծիքը հափշտակության միջոց կամ եղանակ, կամ կատարվել է պաշտոնեական կեղծիքի հափշտակության նախապատրաստման փուլում,
կամ կատարման ընթացքում, կամ հափշտակության ավարտից հետո,
այն թաքցնելու համար պաշտոնեական կեղծիքը պետք է որակել համակցությամբ հափշտակության այն տեսակի հետ, որը կատարել է հանցավորը:
Սուբյետկիվ կողմից հանցագործությունը կարող է լինել միայն
ուղղակի դիտավորությամբ: Սուբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ է
հանցագործության նպատակը: Հանցավորը պետք է ունենա շահադիտական նպատակ:
Ուսումնասիրելով պաշտոնեական կեղծիքի քրեաիրավական բութագիրը և որակման հիմնախնդիրները՝ գալիս ենք եզրակացության, որ
պաշտոնեական կեղծիքի օբյետկ է հանդիսանում պետական ապարատի
կոնկրետ օղակի նորմալ գործունեությունը, իսկ հանցագործության
առարկա են հանդիսանում պաշտոնեական փաստաթղթերը: Պաշտոնեական կեղծիքը կարող է տեղի ունենալ միայն այնպիսի փաստա115

թղթերի նկատմամբ, որոնք գտնվում են պաշտոնատար անձի գործունեության բնագառավառում: Պաշտոնեական կեղծիքի սուբյեկտը հատուկ
է, այն պետք է լինի պաշտոնատար անձը, որի հասկացությունը տված է
ՀՀ քր. օր-ի 308 հոդվածում: Սուբյեկտիվ կողմից հնացագործությունը կարող է լինել միայն ուղղակի դիտավորությամբ, և հանցավորը պետք է
ունենա շահադիտական նպատակ: Պաշտոնեական կեղծիքի և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահամումը պետք է որակել համակցությամբ, երբ պաշտոնեական կեղծիքը հանդիսացել է պաշտոնեական
լիազորությունների չարաշահման միջոց, կամ նպատակ է հետապնդել
թաքցնել լիազորությունների չարաշահումը: Կաշառակերությունն ու
պաշտոնեական կեղծիքը միշտ պետք է որակել համակցությամբ: Հափշտակության դեպքում դարձյալ պաշտոնեական կեղծիքը պետք է որակել
հանցագործությունների համակցությամբ: Ելնելով ուսումնասիրության
արդյունքներից՝ առաջարկում ենք`ՀՀ քր. օրենգրքի 314-րդ հոդվածում
տալ նաև պաշտոնեական փաստաթղթի հասկացությունը: Պաշտոնեական փաստաթուղթ պետք է համարել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիների, դրանց կազմակերպությունների կողմից
տրվող այն վավերացված տեղեկությունները, որ գտնվում են նյութական
կրիչների վրա և հաստատում են իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր կամ իրադարձություններ և որոնք ունեն համապատասխան ռեկվիզիտներ: Այնուհետև՝ հանցակազմի դիսպոզիցիայից հանել
կեղծում եզրույթը, քանի որ կեղծ գրառում կատարելը հենց նշանակում է
կեղծում, և անհասկանալի է օրենսդիրի մոտեցումն այդ հարցում:
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В этой работе проведен анализ и изучено одно из преступлений,
направленных против государственных служб, закрепленное в Уголовном
кодексе РА – служебный подлог. Обсудим статью служебный подлог (ст.
314 УК РА) которая имеет коррупционный характер, представив особенности его квалификации.

CRIMINALCRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS AND PROBLEMS
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THE REPUBLIC OF ARMENIA
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RAU, Department of criminal law and criminal procedure
MA the 2nd year
Summary

word: official, forgery, document, authority, subject, corruption
Key word
In this work, the analysis and study of one of the crimes against public
services, enshrined in the Criminal code of the Republic of Armenia – forgery.
We will discuss the article forgery (article 314 of the RA criminal code) which
has a corrupt nature, presenting the features of its qualification.
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ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Լազարյան Հասմիկ
ԳՊՀ, Իրավագիտություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ Օ. Հովհաննիսյան

բառեր՝՝ որդեգրում, դաստիարակություն,
Հանգուցային բառեր
խնամք, ընտանիք, ներկայացուցիչ, կոնվենցիա, անչափահաս

շահեր,

Ընտանիքն անգնահատելի դերակատարություն ունի երեխայի զարգացման գործում: Ընտանիքում տիրող հոգեբանական մթլնոլորտն
ազդում է ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրի, հատկապես` երեխաների վրա: Այստեղից պետք է եզրակացնել, որ յուրաքանչյուր երեխա
պետք է ծնվի և մեծանա կայուն ձևավորված ընտանիքում: Հարկ է
ընդգծել, որ ընտանիքը հասարակության հենսայուներից և մարդկային
հասարակության ամենաառանցքային սոցիալական ինստիտուտներից
մեկն է: Ուշագրավ է, որ ընտանիքի ձևավորման հիմքում ընկած է հասարակության նորմերի, դերերի և ստանդարտների յուրացումը: Ընտանիքի
ինստիտուտը հանդիսանում է հասարակական այլ գիտությունների
ուսումնասիրության առարկան, ինչպես օրինակ՝ պատմության, ազգագրության, հոգեբանության, մարդաբանությանհամար և այլն: Կենսաբանորեն երեխա է համարվում ծնունդից մինչև սեռական հասունացման
տարիքում գտնվող ցանկացած մարդ: Միավորված ազգերի կազմակերպության «Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա»-ի համաձայն՝
երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած յուրաքանչյուր մարդկային էակ,
եթե նրա նկատմամբ կիրառվող օրենքով նրան չափահասություն չի հասնում ավելի վաղ տարիքից: Սա հաստատվել է ՄԱԿ-ի անդամ 194
երկրներից 192-ի կողմից։
Յուրաքանչյուր երեխա անցնում է սոցիալական զարգացման բազմաթիվ փուլերով։ Հատկանշական է, որ երեխայի նկատմամբ իրականացվող ցանկացած գործողություն պետք է բխի նրա օրինական շահերից և
ապահովի նրա համար այն բարենպաստ միջավայրը, որտեղ նա պետք է
մեծանա, կրթություն ստանա, զարգանա և դաստիարակվի: Երեխայի
լավագույն շահերի ապահովումն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, որն ուղղված է երեխայի իրավունքների
արդյունավետ և ամբողջական իրականացմանը, ինչպես նաև երեխայի
զարգացմանը՝ հաշվի առնելով երեխայի մտավոր և ֆիզիկական կարիքները և այդ կարիքների բավարարման համար համապատասխան
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խնամքի և դաստիարակության հնարավորությունը, ընտանիք վերադառնալու կամ ընտանիքի հետ ապրելու կարևորությունը, երեխայի զարգացման համար ծնողի և ընտանիքի այլ անդամների հետ շփվելու կարևորությունը, ազգային պատկանելության հարցը, երեխայի մշակութային,
լեզվական, հոգևոր կամ կրոնական կապերը կամ դաստիարակությունն
ու նշանակությունն ընտանեկան միջավայրում և այլ կարիքները, պահանջները և շահերը, որոնք ընդհանրացված ձևով կարելի է ներկայացնել
որպես երեխայի լավագույն շահեր: Հենց այս լավագույն շահերից ելնելով
է, որ այն երեխաները, որոնք զրկված են իրենց կենսաբանական ծնողների հետ ապրելու հնարավորությունից, բազմաթիվ պատճառներից ելնելով, չեն կարող մեծանալ և դաստիարակվել իրենց սեփական ընտանիքում, իրավունք են ստանում մեծանալ և իրենց օրինական շահերը
պաշտպանել մեկ այլ ընտանիքում: Այդ ինստիտուտը, որը կարգավորում
է այս խնդիրը, հայտնի է որդեգրման ինստիտուտ անվամբ:
Որդեգրումն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի համար
հնարավոր եղանակներից մեկն է: Այս ձևը նախընտրելի է երեխայի շահերի բավարարման տեսանկյունից, քանի որ ծնողական խնամքը առավելագույնս հարմար է երեխայի լիարժեք զարգացման համար: Որդեգրումը ծնողական խնամքից զրկված երեխաների ընտանեկան դաստիարակության ձև է՝ որդեգրողի և որդեգրվողի միջև իրավաբանական (անձնական և գույքային) հարաբերությունների հաստատման եղանակով:
Ավանդաբար ընտանեկան օրենսդրության մեջ «որդեգրում» տերմինը
դիտարկվում է մի քանի տեսանկյուններից: Որդեգրումը հնագույն իրավաբանական ինստիտուտներից մեկն է և առկա է ժամանակակից բոլոր
իրավական համակարգերում՝ որպես խնամքի կարիք ունեցող երեխաների տեղակայման առավել նախընտրելի ձև:
Որդեգրման ինստիտուտն ունի հնագույն պատմություն: Այն գալիս է
դեռ Հին Հռոմի քաղաքացիական իրավունքից: Դեռևս Հին Հռոմում գործում
էր որդեգրման ինստիտուտը՝ որպես հռոմեական իրավունքին հայտնի
ինստիտուտ: Հռոմեական իրավունքով էին կարգավորվում որդեգրման
ընթացքը, այստեղ էին նշված որդեգրման կարգը, ինչպես նաև իրավական
հետևանքները և որդեգրման առանձնահատկությունները:
Հռոմեական օրենքը գիտեր որդեգրման օրինականացման երեք ձև.
1. լեգիտիմացում՝ ըստ «oblationem curiae»-ի, անօրինական որդուն
ներկայացնելու եղանակ` նրան հայտնի գույքի որակավորում
շնորհելու միջոցով.
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2. լեգիտիմացում` ըստ յուրաքանչյուր ենթահողի մատրիմոնի,
այսինքն՝ ծնողների հետագա ամուսնությամբ.
3. հատուկ կայսերական հրամանագրով [1]:
Հայաստանը՝ որպես քրիստոնյա և ավանդապահ երկիր, միշտ ծնողազուրկ երեխաների հանդեպ ցուցաբերել է զգացմունքային և մարդասիրական մոտեցում, ինչը «ղեկավարվել» է Հայ առաքելական եկեղեցու
միջոցով: Հայաստանում երեխաների պաշտպանության գաղափարը
սկիզբ է առել դեռևս IV դարում՝ Ներսես Մեծ կաթողիկոսի (353-373 թթ.)
օրոք: Նրա կաթողիկոսության տարիներին կառուցվել են բազմաթիվ
դպրոցներ, ծերանոցներ և հիվանդանոցներ՝ ապաստան տալով որբերին,
այրիներին և հաշմանդամներին: Գոյություն ունեին օրենքներ՝ սահմանված որբերի, առանց ծնողական խնամքի մնացած և խնամակալության
տակ գտնվող երեխաների համար: Նույնիսկ սահմանված էին ամուսնանալու համար թույլատրելի ամենափոքր տարիքն ու ամուսնացողների
արյունակցական կապի թույլատրելի աստիճանը: Մարդկության պատմության ընթացքում աշխարհի բազմաթիվ երկրներում կրոնական կառույցները կարևոր, վճռական, հաճախ նաև առաջնային դեր են խաղացել
հասարակական պաշտպանության կազմակերպման գործում: Դարերի
ընթացքում, երբ Հայաստանը նվաճվել է այլ ազգերի կողմից, եկեղեցին
դիմել է հանրության բարեգութ անհատների օժանդակությանը՝ շարունակելով խնամել ու կրթել ծնողազուրկ երեխաներին:
Ընդգծենք նաև, որ որբախնամ առաքելությունն անհամեմատ մեծ ծավալների հասավ 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո, երբ 50000
որբերի խնամելու համար Հայաստանում և Հայաստանից դուրս հիմնվեցին մանկատներ (պետական, բարեգործական, եկեղեցուն կից և այլն):
Որբացած երեխաները տեղավորվել են Ռուսաստանի, Մերձավոր Արևելքի երկրների որբանոցներում: Որոշ երկրներում (Կիպրոս, Իրան) հատուկ
այդ նպատակով բացվել են նոր որբանոցներ: Խորհրդային շրջանում
սոցիալական աջակցության կենտրոնացված կուռ համակարգի շնորհիվ
Հայաստանի մանակատները գործում էին ոչ ծանրաբեռնված՝ հիմնականում խնամելով ծնողազուրկ երեխաներին (ֆիզիկական որբերին):
ՀԽՍՀ ամուսնության և ընտանիքի օրենսգրքով (հոդված 111) թույլատրվում էր մինչև 18 տարեկան երեխաների որդեգրումը՝ հաշվի առնելով
նրանց օրինական շահերը։ Որդեգրելու իրավունք չունեին ծնողական
իրավունքներից զրկվածները, անգործունակ ճանաչվածները, նախկին
որդեգրողները, եթե նրանց որդեգրումը վերացվել էր պարտականություն-
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ներն անբարեխիղճ կատարելու պատճառով։ Ծնողներ ունեցող երեխաների որդեգրումը թույլատրվում էր նրանց ծնողների գրավոր համաձայնությամբ, եթե ծնողական իրավունքներից զրկված չեն, չեն ճանաչվել
անգործունակ կամ անհայտ բացակայողներ։ Չի պահանջվում նաև մի
տարուց ավելի երեխայի հետ չբնակվող, նրա նկատմամբ ծնողական
պարտականությունները դադարեցրած ծնողների համաձայնությունը։
Եթե որդեգրել ցանկանում է համատեղ ապրող ամուսիններից մեկը, պահանջվում է նաև մյուսի գրավոր համաձայնությունը։ 10 տարին լրացած
երեխաների որդեգրումը թույլատրվում է նրանց համաձայնությամբ։
Որդեգրումը օրինականացնելու պահից նախկին ծնողների և զավակների
փոխադարձ իրավունքներն ու պարտականությունները դադարում են:
Որդեգրման հարցերով զբաղվում էին նախկին շրջանային (քաղաքային)
սովետի գործադիր կոմիտեներն ու նրանց բաժինները։ Գործկոմի
որոշումը պարտադիր գրանցվում էր քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնում (զագսում)։ Որդեգրման գաղտնիությունը պահպանվում էր օրենքով։
Այնուհետև այն իր արտացոլումն ունեցավ Ռուսաստանում: Որդեգրման ինստիտուտի նկատմամբ Ռուսաստանում պատմական տարբեր
ժամանակաշրջաններում եղան տարբեր մոտեցումներ: Այս ինստիտուտի
նկատմամբ վերաբերմունքը երկիմաստ էր, որն արտահայտվում էր այլ
բնույթ ունեցող սահմանափակումների և խոչընդոտների օրենսդրական
հաստատման մեջ (օրինակ՝ այլ մարդկանց երեխաներին սեփական երեխաների հետ որդեգրելու արգելքը և այլն) [2]: Հետխորհրդային Հայաստանում, պայմանավորված քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային ոլորտների փոփոխություններով և ընտանիքների մեծամասնության կենսական պայմանների վատթարացմամբ, ինչպես նաև բարոյական չափանիշների արժեզրկմամբ՝ փոխվեց վերաբերմունքը երեխաների
նկատմամբ` ընդհուպ նրանց դուրսմղումը ընտանիքից: Այդ մասին փաստում են ինչպես վիճակագրական տվյալները, այնպես էլ մի շարք միջազգային կազմակերպությունների և հասարակական կազմակերպությունների հետազոտությունները:
Հայաստանի անկախացումից հետո երեխայի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում վարած քաղաքականությունը սահմանափակվում
էր նրանով, որ ծնողական խնամքից զրկված երեխաներին տեղավորում
էին հատուկ տիպի հաստատություններում (մանկատներ, գիշերօթիկ
հաստատություններ): Փաստորեն՝ հասարակությունը չէր ցուցաբերում
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բավարար ուշադրություն այդ ընտանիքների խնդիրների նկատմամբ, այլ
լուծում էր միայն երեխայի խնամքի հարցը` մեկուսացնելով նրան ընտանիքից: Եվ հենց այս հանգամանքով էր պայմանավորված որդեգրման
ինստիտուտի անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը: Ինստիտուտը
աստիճանաբար համակարգեց ծնողական խնամքի կարիք ունեցող երեխաների սոցիալական վիճակը և բարելավեց նրանց ընտանեկան կարգավիճակը: Որդեգրման հիմնական, սոցիալական նպատակը ծնողական
խնամքը կորցրած երեխաների համար ընտանիքում կյանքի և դաստիարակության առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծելն է: Պատահական
չէ, որ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների տեղաբաշխման
ձևերի թվում օրենսգիրքն առաջնահերթություն է տալիս որդեգրմանը:
Որդեգրումը տեղի է ունենում՝ նաև հաշվի առնելով որդեգրող ծնողների
շահերը, չնայած նրան, որ օրենքն ուղղակիորեն չի խոսում դրա մասին,
քանի որ այն առաջին հերթին բխում է բարոյականության սկզբունքից և
հնարավորություն է տալիս առանց երեխաների մնացած ծնողներին բավարարելու ծնողական սիրո զգացումը՝ հայրության և մայրության
անհրաժեշտությունը:
Սակայն որդեգրման ընթացքում պետք է գերակա լինեն առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաների շահերը: Քանի որ որդեգրման
ժամանակ երեխան օրինականորեն լիարժեք հավասարեցվում է որդեգրող ծնողի երեխաների հետ, նա ձեռք է բերում ծնողներ և ընտանիք՝ ի
դեմս որդեգրող ծնողների: Ընդհանրապես որդեգրման ընթացքում երեխաների շահերը պետք է հասկանալ որպես նրանց համար նպաստավոր
պայմանների ստեղծում (ինչպես նյութական, այնպես էլ բարոյական),
դաստիարակության և համակողմանի զարգացման համար (ինչպես
ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր և այլ առումներով) [3]:
Երեխա որդեգրելիս պետք է հաշվի առնել նրա ազգային պատկանելությունը, որոշակի կրոնին և մշակույթին նրա պատկանելը, մայրենի
լեզվին տիրապետելը, դաստիարակության և կրթության մեջ շարունակականության ապահովման հնարավորությունը, ինչպես նաև որդեգրված երեխաների լիարժեք ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր և բարոյական
զարգացում ապահովելու հնարավորությունը: Այն շահերը, որոնք պետք է
դիտարկվեն որդեգրման ընթացքում, կարող են ներառել առավել բազմազան հանգամանքներ, որոնք ազդում են նրա իրավունքների և օրինական
շահերի պահպանման վրա: Մասնավորապես՝ միայնակ կնոջ (տղամարդու) կողմից երեխա որդեգրելու դիմում ներկայացնելիս խորհուրդ է
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տրվում պարզել, թե արդյոք դա բխում է երեխայի շահերից, քանի որ երեխան չպետք է տեղափոխվի թերի ընտանիք: Պետք է պարզել նաև, թե
արդյոք դիմորդը, որ ցանկանում է որդեգրել ծնողական խնամքի կարիք
ունեցող երեխայի, կկարողանա պատշաճ կերպով պահպանել և մեծացնել նրան՝ ելնելով իր առողջական վիճակից, տարիքից, ֆինանսական
դրությունից և այլ հանգամանքներից:
Իհարկե, տրամաբանական է, որ որդեգրված երեխայի և որդեգրող
ծնողի փոխադարձ հարմարվելու գործընթացն ավելի դյուրին է փոքր երեխայի որդեգրման դեպքում: Այլ է խնդիրը, երբ խոսքը գնում է դեռահասի
որդեգրման մասին: Նրա դաստիարակության և ձևավորման ընթացքի
հետ կապված, հնարավոր են լրացուցիչ դժվարություններ: Այդ պատճառով, պետք է հատկապես զգույշ լինել երիտասարդների հայցադիմումները հաշվի առնելիս, տասնչորսից տասնյոթ տարեկան երեխաների կողմից, որոնք նախկինում չեն մասնակցել նրանց դաստիարակությանը կամ
պահպանմանը, որոնք իրենց վերաբերյալ մտահոգություն և ուշադրություն չեն ցուցաբերել, պարզել իրական դրդապատճառները, դրա համապատասխանությունը որդեգրված երիտասարդի շահերին: Այս տարիքի
երեխաների որդեգրումը միշտ չէ, որ կարող է համարվել «որդեգրողի շահերին համապատասխան», քանի որ որդեգրումը պարտականություններ
է առաջացնում ոչ միայն որդեգրող ծնողների, այլև հետագայում որդեգրված երեխաների համար, որոնք հասել են չափահասության: Արդյունքում, որդեգրված տասնչորսից տասնյոթ տարեկան տղաներից և աղջիկներից, որոնք մեծանում և շատ կարճ ժամանակով (1-3 տարի) աջակցում
են որդեգրող ծնողներին, պահանջվում է շարունակել հոգ տանել որդեգրող ծնողների մասին և խնամել նրանց: Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչ նպատակով է իրականացվում դեռահասի որդեգրումը. նրան ապահովել հարազատ ընտանիքով կամ ձեռք բերել որդեգրվածի կենսաթոշակի, նպաստի, ժառանգության, բնակության և այլնի
իրավունքը: Օրենքը չի պարունակում որևէ սահմանափակում հիվանդությամբ տառապող երեխաների որդեգրման վերաբերյալ, ինչը
ենթադրում է, որ ինչպես առողջ, այնպես էլ հիվանդ երեխաները կարող
են որդեգրվել: Այնուամենայնիվ, եթե երեխան հիվանդ է կամ իր զարգացման հետ կապված ունի որևէ շեղում, ապա որդեգրող թեկնածուները
պետք է տեղեկացված լինեն երեխայի առողջական վիճակի և լրացուցիչ
բարոյական ու նյութական խնդիրների մասին, որոնք հետագայում
կպահանջվեն որդեգրված երեխայի պատշաճ դաստիարակության
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համար: Այն իրավիճակում, երբ խոսքը գնում է հիվանդ երեխայի
որդեգրման մասին, ապա անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք որդեգրող
ծնողները իրական հնարավորություն ունեն ոչ միայն նրան մեծացնելու,
այլև հոգ տանելու երեխայի բուժման մասին: Սա հատկապես կարևոր է
այն դեպքում, երբ որդեգրվում է լուրջ հիվանդությամբ տառապող երեխա,
որը պահանջում է հատուկ խնամք, երկարատև բուժում, կրթության
համար հատուկ պայմանների ստեղծում և այլն: Այս առումով պետք է
նկատել, որ օրենքը որևէ հիմք չի նախատեսում երեխայի որդեգրումը
չեղյալ հայտարարելու համար, եթե որդեգրող ծնողները ժամանակին
զգուշացվել են նրա հիվանդության մասին, և չնայած դրան, գիտակցաբար արտահայտել են ցանկություն՝ հիվանդ երեխա որդեգրելու: Նույն
դեպքում, երբ երեխայի առողջական վիճակի հետևանքով առաջ են եկել
հոգեկան անլիարժեքություն կամ այլ շեղումներ, որոնք էապես
խոչնդոտում կամ անհնարին են դարձնում ծնողական դաստիարակության գործընթացը, որի առկայության մասին որդեգրող ծնողը չի նախազգուշացվել որդեգրման ընթացքում, դատարանը իրավունք ունի չեղյալ
հայտարարելու որդեգրումը՝ որդեգրված երեխայի շահերից ելնելով և
հաշվի առնելով երեխայի կարծիքը, եթե նա հասել է տասը տարեկան: Ինչ
վերաբերում է երեխայի առողջական վիճակի մասին տեղեկություններին,
ապա այն պետք է պարունակի փորձագիտական բժշկական հանձնաժողովի կողմից տրված երեխայի առողջության, ֆիզիկական և մտավոր
զարգացման վերաբերյալ հատուկ բժշկական զեկույց, որը կցվում է երեխայի շահերին համապատասխանության մասին դատարանի ներկայացրած խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների եզրակացությանը: Որդեգրող ծնողների խնդրանքով կարող է իրականացվել երեխայի անկախ բուժզննում:
Ռուսաստանի Դաշնության ընտանեկան օրենսգրքով նախապատվությունը տրվում է որդեգրող ծնողներին, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի են և բնակվում են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, ինչպես նաև երեխայի հարազատներին՝ անկախ իրենց քաղաքացիությունից և բնակության վայրից: Որբացած կամ տարբեր պատճառներով ծնողներից խնամք, հոգատարություն և պատշաճ դաստիարակություն չստացած երեխաների համար որդեգրման միջոցով ստեղծվում են
ապրելու բարենպաստ պայմաններ, և նրանք ստանում են դաստիարակության և խնամքի իրական հնարավորություններ: Որդեգրումը շոշափելի դեր է կատարում ընտանիքի ամրապնդման գործում: Զգալի թվով ըն-
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տանիքներ երեխա չունենալու պատճառով փլուզվում են: Եվ որդեգրման
ինստիտուտի նշանակությունը այն է, որ այն կանխում է ընտանիքի քայքայման գործընթացը: Դրա հետ մեկտեղ որդեգրման շնորհիվ դրսևորվում է մարդկանց դրական վերաբերմունքն անօթևան երեխաների նկատմամբ, որոնք, որդեգրելով խնամքի կարիք ունեցող երեխաներին, դրանով
իսկ իրենց վրա են վերցնում պետության հոգսի մեծ մասը՝ այդպիսով
երեխաների պահպանման, պաշտպանության և դաստիարակության
գործում իրական օգնություն ցույց տալով պետությանն ու հասարակությանը:
Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Ազգերի լիգայի
շրջանակներում ստեղծվեց երեխաների հարցերով Միջազգային ասոցիացիան: 1924 թվականին ընդունվեց Երեխայի իրավունքների Ժնևյան
հռչակագիրը, որով երեխաները դիտարկվում էին բացառապես որպես
պաշտպանության օբյեկտներ: 1945 թվականին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան հիմնեց Մանկական հիմնադրամը: 1959 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից
ընդունվեց Երեխայի իրավունքների հռչակագիրը, որում նկատվում էր
երեխաներին՝ իրավունքի ինքնուրույն սուբյեկտ համարելու միտում:
1989 թվականի նոյեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան ընդունեց
Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան, որով ամրագրեց երեխայի`
որպես հատուկ սուբյեկտի կարգավիճակը: Հիշյալ կոնվենցիան ստեղծեց
երեխայի նկատմամբ վերաբերմունքի նոր մոդել, որը ելակետ հանդիսացավ ընտանիքում և հասարակության մեջ երեխայի կարգավիճակի
փոփոխության համար: Միջազգային իրավական բազմաթիվ այլ ակտերով ևս ամրագրվեցին երեխաների իրավունքների պաշտպանության
սկզբունքները և չափորոշիչները:
1992 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը միացավ «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիային, իսկ 1996 թվականին ընդունեց «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը: Այդ օրենքի 12-րդ հոդվածում ամրագրված է երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքը, ինչը
բխում է կոնվենցիայի պահանջներից: Երեխայի իրավունքների մասին
ՄԱԿ-ի կոնվենցիայում նշվում է, որ «ընտանեկան միջավայրից ժամանակավորապես զրկված յուրաքանչյուր երեխա կամ այն երեխան, ում ելնելով նրա շահերից, չի կարելի թողնել այդ միջավայրում», հատուկ պաշտպանության և աջակցության կարիք ունի: Նման պաշտպանությունն ու
աջակցությունը, ըստ կոնվենցիայի, «պետք է տրամադրվի պետության
կողմից՝ ըստ օրենքի և կարող է ներառել տեղավորումը խնամատար ըն-
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տանիքում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում երեխայի խնամքի համար
նախատեսված հաստատությունում»: Կոնվենցիայի 20-րդ հոդվածը
այլընտրանքային խնամքի առավել համապատասխան ձևի ընտրության
համար հորդորում է «ուշադրություն դարձնել նման տեղավորման ցանկալի տեղի ընտրությանը և երեխայի ազգային, կրոնական, մշակութային
և լեզվական պատկանելությանը»:
Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը սահմանում է բոլոր այն չափանիշները,
որոնք կապված են ընտանիքից հեռացման նպատակահարմարության
որոշման հետ, և այն ընթացակարգերը, որոնք պետք է կիրառվեն նման
որոշում կայացնելիս: Վերոնշյալ կոնվենցիայի 21-րդ հոդվածի բովադակությունը վերաբերում է որդեգրման դեպքում կիրառվող լրացուցիչ չափանիշներին:
Միաժամանակ «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայում
կոչ է արվում «անհապաղ ուշադրություն դարձնել այնպիսի համակարգերի ստեղծմանն ու դրանց արդյունավետ գործարկմանը, որոնք հնարավորություն կտան վերահսկելու խնամքի տեսակները՝ սկսած բժշկական
հիմնարկներից մինչև անչափահաս օրինազանցների համար նախատեսվածները»:
Վերը շարադրվածը բերում է այն համոզման, որ կոնվենցիայում
ընդգծվում է երեխայի համար ընտանեկան միջավայրի կարևորությունը,
և այն, որ պետությունները պարտավոր են հատուկ պաշտպանություն
տրամադրել իրենց ընտանեկան շրջապատից ժամանակավորապես կամ
մշտապես զրկված երեխաներին՝ շեշտելով դաստիարակության հանձնելու (խնամակալություն, հոգաբարձություն, խնամատարություն) կամ
որդեգրման տարբերակների նախապատվելիությունը երեխաներին
խնամող համապատասխան հիմնարկություններում տեղավորելու տարբերակից:
Որդեգրման ինստիտուտը, իրավական ինստիտուտ լինելով, ունի իր
առանձնահատկություններն ու օրիանաչափությունները: Որդեգրման
ինստիտուտի հիմնական առանձնահատկություններն արտացոլվում են
օտարերկրացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունից երեխա
որդեգրելու գործում: Որպես կանոն, որդեգրվում են այն երեխաները,
որոնք ծնող չունեն: Որդեգրման ենթակա երեխաների ծնողների բացակայության փաստը հաստատվում է երկու ծնողների մահվան վկայականով կամ նրանց մահացած հայտարարելու դատարանի որոշմամբ: Բայց
բավականին հաճախ որդեգրվում է մի երեխա, որն ունի մեկ կամ երկու
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ծնող: Նման պայմաններում երեխայի որդեգրումն իրականացվում է նրա
ծնողների փոխադարձ համաձայնությամբ: Երեխայի որդեգրման հարցում ծնողների համաձայնությունը պետք է լինի անվերապահ և նրանց
կողմից պետք է տրամադրվի միայն այն բանից հետո, երբ երեխան հասնի
երկու ամսական տարիքի:
2008-2018 թվականներին Հայաստանի մանկատներից որդեգրվել է
619 երեխա, որից 505-ը որդեգրվել են այլ պետությունների քաղաքացիների կողմից (մի մասը`ազգությամբ հայ), իսկ 114-ը` ՀՀ քաղաքացի: Հայ
երեխաներ որդեգրած օտարերկրացիների թվում մեծ մասը՝ Իտալիայի,
ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի քաղաքացիներ են: Միացյալ Նահանգների դեպքում առավել հաճախ այն հայերն են, որոնք հատում են օվկիանոսը` հայ
երեխաներ որդեգրելու համար:
Եվրոպական երկրներից որդեգրման դեպքում որդեգրումը առավելագույնը կատարվում է ոչ թե էթնիկ հայերի, այլ այլ ազգերի ներկայացուցիչների կողմից: Իտալիայի դեպքում դա հասկանալի է: Ցանկությունը
պայմանավորված է երկու ժողովուրդների ներկայացուցիչների արտաքին նմանությամբ: Գերմանիայից որդեգրել ցանկացող ծնողների դեպքում էական դեր է խաղում երկու ժողովուրդների գենետիկական հարևանության գործոնը: Հայերը սովորաբար ունենում են առողջ երեխաներ և
հրաժարվում են որդեգրել այն երեխաներին, ովքեր ունեն նույնիսկ փոքր
խնդիրներ մկանային-կմախքային համակարգի հետ, ինչը չի կարելի
ասել օտարերկրացիների մասին: Նրանց կողմից որդեգրված երեխաների
մեծ մասն ունի հաշմանդամություն: Այսօր մանկատներում հաշմանդամություն ունեցող շատ երեխաներ կան, և մարդիկ պետք է խրախուսվեն
հենց այդպիսի երեխաներ որդեգրելու համար, պետք է յուրաքանչյուրն իր
օրինակով հստակ ցույց տա, թե ինչպես կարող են այդպիսի երեխաները
երջանկությամբ լցնել իրենց տունը:
«Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների չընդունման պատճառներից մեկն այն է, որ նրանց դժվար է խնամել, և Հայաստանում նկատվում է այդպիսի երեխաներին խնամելու անհրաժեշտ պայմանների բացակայություն: Մեզ մոտ չկան համապատասխան ծառայություններ, որոնք կօգնեն ծնողներին»: Ըստ վիճակագրության՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները ավելի հաճախ են որդեգրվում արտերկրից,
ներառյալ այն պատճառով, որ նրանք ունեն անհրաժեշտ սոցիալական
ծառայություններ, և իհարկե, հնարավոր է, որ այդ ընտանիքները ստանան համապատասխան նպաստներ: Ներկայիս որդեգրման ընթացա-

127

կարգը հաշվի է առնում, օրինակ, երեխայի որդեգրման ցանկություն
ունեցող անձի կենսապայմանները, բայց նրա ծնողական հմտություններն
ու գիտելիքները հաշվի չեն առնվում: Այնուամենայնիվ, ընտանիքում երեխաները շատ ջերմություն ու սեր են ստանում և ոչ թե հարմարավետություն և կյանքի գոյության պահպանման պայմաններ:
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը միացել են
«Որդեգրման մասին» Հաագայի կոնվենցիային: Որդեգրման կոնվենցիայի
համաձայն` Կոնվենցիայի շրջանակում իրականացվող որդեգրումների
հետ կապված որոշ ծառայություններ իրավասու են իրականացնել միայն
դաշնային մակարդակում հավատարմագրված որոշակի կառույցներ: Երբ
երեխա է որդեգրվում կոնվենցիայի մասնակից որևէ երկրից, ապա որդեգրող ծնողները գիտեն, որ իրենց սպասարկող գերատեսչությունը պետք է
ունենա հավատարմագրում` ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կողմից նախանշված հավատարմագրող կառույցների կողմից: Այդ հավատարմագրող
կառույցները գնահատում են ծառայություն մատուցող կազմակերպություններին արհեստավարժության ու էթիկայի նորմերին համահունչ
գործունեությունը երաշխավորող միասնական չափանիշների համաձայն: Որդեգրման հարցերով Հաագայի կոնվենցիայի նպատակով ԱՄՆ
կենտրոնական մարմին է հանդիսանում ԱՄՆ պետդեպարտամենտի`
երեխաների հարցերով գրասենյակը մայրաքաղաք Վաշինգտոնում: ԱՄՆ
քաղաքացիներին, որոնք գալիս են Հայաստան երեխա որդեգրելու հետ
կապված աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար, խորհուրդ է
տրվում մուտքի ներգաղթային արտոնագրերի բաժին այցելելը, որպեսզի
պայմանավորվածություն ձեռք բերվի արտոնագրի դիմումի ներկայացման ու հարցազրույցի ժամկետների վերաբերյալ: Որդեգրողների հետ
միասին հարցազրույցին պետք է ներկայանան որդեգրվող երեխան և
տեղում որդեգրման հարցերով զբաղվող անձը: Սովորաբար որդեգրվող
երեխաների մուտքի արտոնագիրը տրամադրվում է հարցազրույցի
օրվանից 2 օր հետո: Որդեգրող ծնողներին խորհուրդ է տրվում ուղևորություն չնախատեսել նախքան արտոնագրի ստանալը, քանի որ հնարավոր
են անսպասելի ձգձգումներ մուտքի արտոնագրի տրամադրման հարցում` կապված տեխնիկական խնդիրների հետ [4]:
Այժմ անհրաժեշտ է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված որդեգրման ինստիտուտի առանձնահատկությունները:
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Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության համաձայն՝ որդեգրողներ կարող են լինել երկու սեռի չափահաս քաղաքացիներ, բացառությամբ օրենքով նշված անձանց: Որդեգրել ցանկացող
անձինք նախապես պետք է հաշվառվեն պետական իրավասու մարմնում՝ խնամակալության և հոգաբարձության մարմնում: Այնտեղ որդեգրել ցանկացող յուրաքանչյուր անձի համար լրացվում են անկետային
տվյալներ և կազմվում է անձանց գործ, դրանով իսկ կազմվում է նաև
որդեգրել ցանկացողների բանկ: Որդեգրել ցանկացող անձինք որդեգրման գործընթացին պետք է մասնակցեն անմիջականորեն կամ իրենց
ներկայացուցիչների միջոցով: Սակայն երեխայի որդեգրման միջնորդական գործունեություն իրականացնող անձինք պատասխանատվություն
են կրում օրենքով սահմանված կարգով: Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացի երեխաներին որդեգրել ցանկացող օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հաշվառումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից լիազորված մարմինը:
Որդեգրման հարցում չկա որևէ սահմանափակում՝ կապված երեխայի սեռի, ազգության, կրոնի, ռասսայի և այլնի հետ: Օրենքում չկա նաև
որոշակի նշում՝ կապված որդեգրողի առավելագույն տարիքի հետ: Օրենքում առավելագույն տարիքը չնշելը պատահական չէ, քանի որ նման
տարիքի սահմանումը կընկալվեր քաղաքացիների իրավունքների
ուղղակի սահմանափակում: Սակայն ամեն անգամ որդեգրման փաստ
արձանագրելուց առաջ պետք է ուշադրություն դարձնել որդեգրել ցանկացող անձանց տարիքին, քանի որ հաճախ դրանով է պայմանավորվում
որդեգրող անձի՝ երեխայի հետագա խնամքի ու դաստիարակության
գործի պատշաճ կազմակերպումը: Փաստ է, որ ցանկացած տարիքի տղամարդ կամ կին, որոնք երեխա չունեն, կարող են երեխա որդեգրելու ցանկություն ունենալ: Սակայն ամեն անգամ դատական մարմինները որդեգրման հայտ ընդունելիս պետք է ցուցաբերեն անհատական մոտեցում:
Որդեգրման էությունից բխում է այն, որ որդեգրողի ու որդեգրվածի
տարիքային տարբերությունը պետք է համապատասխանի ծնողի ու
հարազատ զավակի տարբերությանը: Այդ նպատակով էլ Հայաստանի
Հանրապետության ընտանեկան օրենսգիրքը սահմանում է, որ ամուսնության մեջ չգտնվող որդեգրողի և որդեդրվող երեխայի տարիքային տարբերությունը պետք է լինի 18 տարուց ոչ պակաս: Սակայն տարիքային

129

սահմանափակում չի նախատեսվում, երբ երեխան որդեգրվում է խորթ
հոր (խորթ մոր) կողմից [5]:
Հայաստանի Հանրապետությունում որդեգրման մարմինների
առանձնահատկություններից է այն, որ այս մարմինները պարտավոր են
ստուգել որդեգրողների ընտանիքում երեխայի զարգացումն ու պատշաճ
դաստիարակությունն ապահովող պայմանների առկայությունը:
Մասնավորապես պետք է պարզել, թե
1. երեխան որտե՞ղ պետք է ապրի
2. ինչպե՞ս պետք է սնվի
3. ի՞նչ շրջապատում պետք է մեծանա
4. արդյո՞ք ապահովված է կրթություն ստանալու նորմալ պայմաններով:
Անհրաժեշտության դեպքում որդեգրման մարմինները կարող են
որդեգրողներից պահանջել բնութագրեր, տեղեկանքներ եկամուտների
չափի մասին, բնակարանային պայմանների մասին և այլն: Իրենց
հերթին, խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները որդեգրման
գործեր նախապատրաստելիս պարտավոր են մանրամասն ստուգել
որդեգրողի կյանքի պայմանները, նրանց բարոյական կերպարը և երեխայի դաստիարակության համար բարենաստ պայմաններ ստեղծելու
նրանց ունակությունը, վերջին հաշվով, խիստ վերահսկողություն իրականացնեն որդեգրման գործի վրա:
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ որդեգրողներ չեն
կարող լինել.
1) դատարանի կողմից անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձինք,
2) այն ամուսնինները, որոնցից մեկը դատարանով ճանաչված է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,
3) դատական կարգով ծնողական իրավունքներից զրկված կամ ծնողական իրավունքները սահամանափակված անձինք,
4) օրենքով իրենց վրա դրված պարտականությունները ոչ պատշաճ
կատարելու համար խնամակալի (հոգաբարձուի) պարտականություններից հեռացված անձինք,
5) նախկին որդեգրողները, եթե որդեգրումը դատարանով վերացվել
է նրանց մեղքով,
6) այն անձինք, որոնք առողջական վիճակով չեն կարող իրականացնել ծնողական իրավունքները,
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7) այն անձինք, որոնք որդեգրման պահին չունեն այնպիսի եկամուտ,
որը կապահովի որդեգրվող երեխայի նվազագույն կենսապայմանները,
8) այն անձինք, որոնք չունեն մշտական բնակության վայր, ինչպես
նաև այնպիսի բնակելի տարածություն, որը համապատասխանի
սանիտարական և տեխնիկական պահանջներին,
9) այն անձինք, որոնք որդեգրման պահին ունեն դատվածություն
քաղաքացու կյանքի կամ առողջության դեմ ոււղղված կամ
հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված ծանր
հանցագործության համար [6]:
Սակայն, չեն կարող երեխա որդեգրել նաև նրանք, ովքեր դատապարտվել են երեխաներին ալիմենտ վճարելուց չարամտորեն խուսափելու
համար, կամ նրանք, որոնց շահերը հակասում են որդեգրվողի շահերին:
Հաջորդ առանձնահատկությունն այն է, որ թույլատրվում է որդեգրել
միայն անչափահաս երեխաներին: Դա բացատրվում է նրանով, որ ապահովվի անչափահաս երեխայի հետագա խնամքն ու դաստիարակությունը: Եթե նույնիսկ անչափահասի նկատմամբ խնամք ու դաստիարակություն է տարվել առանց որդեգրում ձևակերպելու, և խնամարկյալն
արդեն դարձել է չափահաս, դարձյալ բացառվում է որդեգրման ձևակերպումը:
Որդեգրման ինստիտուտի առանձնահատկություններից է նաև այն,
որ որդեգրող անձը կարող է որդեգրել ինչպես մեկ, այնպես էլ երկու և
ավելի երեխաների: Սակայն մեկ երեխա որդեգրելիս չի կարելի հարազատ քույրերին ու եղբայրներին զատել իրարից: Նման դեպքերում յուրաքանչյուր երեխայի վերաբերյալ պետք է կայացվի առանձին վճիռ: Ն.
Երշովայի կարծիքով ապագա որդեգրողներին պետք է տեղյակ պահել ոչ
միայն երեխայի առողջական վիճակի, այլև, եթե դա հնարավոր է, ծնողների այն ժառանգական հիվանդությունների մասին, որոնք հետագայում
երեխայի զարգացման հետ կարող են վտանգ ներկայացնել նրա առողջական վիճակի համար [5]:
Ուսումնասիրելով որդեգրման ինստիտուտը և անդրադառնալով
նրա առանցքային խնդիրներին` հանգեցինք այն եզրակացությանը, որ
թեև օրենսդրական առկա կանոնակարգմանը, դեռևս կա որոշակի լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն: Մեր կարծիքով վտանգավոր է
հայ երեխաների որդեգրումն օտարերկրացիների կողմից: Օտարերկրացիների կողմից որդեգրվող հայ երեխաների ապահովության հարցը
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դրված է հյուպատոսարանների վրա, որոնց գործառույթները, սակայն,
եզրափակվում են միայն այդ երեխաների հաշվառմամբ, և առկա չեն
որդեգրումից հետո այդ երեխաների հետագա ճակատագրի վերահսկման
կառուցակարգեր: Ուստի ելնելով օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից
որդեգրված հայ երեխաների անվտանգության ապահովման նկատառումներից՝ առաջարկում ենք օրենսդրական փոփոխություն կատարել
«Հյուպատոսական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում և հյուպատոսարանների համար սահմանել որդեգրման հանձնված հայ երեխաների
որդեգրված ընտանիքում ինտեգրման և հետագա ապրելակերպի նկատմամբ վերահսկողության պարտականություն:
Այսպիսով՝ որդեգրումն ինքնին կարևոր երևույթ է ոչ միայն անչափահաս կամ ծնողական խնամքի կարիք ունեցող երեխայի, այլև որդեգրող ծնողների կյանքում: Ուստի այս գործընթացը ձևակերպվում և պաշտոնական բնույթ է ստանում միայն այդ գործում շահագրգռված անձանց
գրավոր համաձայնության դեպքում: Յուրաքանչյուր երեխա լույս
աշխարհ գալով պետք է ունենա ընտանիք, քանի որ կարիք ունի ծնողական սիրո, ջերմության, հոգատարության և խնամքի: Որդեգրման ինստիտուտի նշանակությունն ու նպատակը ծնողազուրկ երեխաների խնամքի
և ընտանիքում ապրելու իրավունքի ապահովումն է, և նրանց՝ որպես
իրավունքի սուբյեկտի դիտարկելն ու պատշաճ դաստիարակվելու և
կրթվելու հնարավորություն ընձեռելը:
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ИНСТИТУТ УСЫНОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Лазарян Асмик

ГГУ, Юриспруденция, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: усыновление, воспитание, интересы, забота, семья,
представитель, конвенция, несовершеннолетний
Усыновление само по себе является важным явлением не только в
жизни несовершеннолетнего или ребенка, нуждающегося в родительской
опеке, но и в жизни приемных родителей. У каждого ребенка должна быть
семья, потому что он нуждается в родительской любви и заботе.
Значение и цель института усыновления – рассматривать их как
субъект права, обеспечить право детей-сирот жить в семье и получить
достойное воспитание предоставить возможность для обучения.

ADOPTION INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Lazaryan Hasmik
GSU, Jurisprudence, 4th course
Summary

Key words: adoption, upbringing, interests, care, family, representative,
convention, underage
Adoption in itself is an important phenomenon not only in the life of an
underage child or a child in need of parental care, but also in the life of
adoptive parents. Every child should have a family, because he/she needs
parental love and care. The significance and purpose of the adoption institute is
to consider them as a legal entity, to ensure the right of orphans to live in the
family thus providingdecent upbringing andan opportunity for education.
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ՑՈՒՑԱՍՐԱՀ ԲԱՑ ԵՐԿՆՔԻ ՏԱԿ
Ազարյան Անի
ՀԳՊԱ ԳՄ, Արվեստի պատմություն և տեսություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ Գ. Պապիկյան

Հանգուցային բառեր՝
բառեր փողոցային արվեստ, Գյումրի, գրաֆֆիտի,
արվեստագետ
«Արվեստը էվոլյուցիոն ակտ է: Արվեստի ձևը եւ դրա դերը
հասարակության մեջ անընդհատ փոխվում է: Ոչ մի կետում
արվեստը ստատիկ չէ: Չկան կանոններ» [1]:
Ռայմոնդ Սալվադոր Հարմոն

Սթրիթ արտ (street art) կամ նույն ինքը փողոցային արվեստ տերմինն
սկսել է շրջանառվել դեռևս 1960-ական թվականներից: Սթրիթ արտը
(street art) արվեստի այն գործեր են, որոնք ստեղծվում են հասարակական
տարածքում, սովորաբար, առանց պաշտոնական թույլտվության [2]:
Միջազգային տերմինը բազմաթիվ թարգմանություններ ունի հայերենում:
Օգտագործվում են հանրային արվեստ, փողոցային արվեստ և քաղաքային արվեստ տերմինները:
Փողոցային արվեստի վառ օրինակներից է Նյու Յորքում 1960-70ական թվականներին ավտոմեքենաների և գնացքների վրա կատարված
գրաֆֆիտիները [3], սակայն բուն ծագումը տանում է մինչ նախնադար՝
ժայռերի փորագրություն և այլն: Սակայն որպես ապագա արվեստաբան
ավելի հակված ենք փողոցային արվեստ տարբերակին, քանի որ սթրիթ
արտը (street art) բացի արվեստ լինելուց ունի որոշակի կապ բարբարոսական (վանդալիզմ) դրսևորումների հետ, և իմաստ չունի փողոցային
տերմինը ավելի բարձրաշխարհիկ դարձնել, քանի որ այս արվեստի
հիմնական գաղափարն է նկարները դուրս հանել պատկերասրահներից
և դարձնել ավելի հանրային: Համաշխարհային արվետի հանրայնացումից անմասն չի մնացել նաև Գյումրի քաղաքը:
Գյումրիում շատ չեն սթրիթ արտիստները, սակայն քաղաքով քայլելիս կարելի է շատ հանդիպել նկարազարդված պատերի: «Գյումրի
սթրիթ արտ» խումբը հիմնադրվել է Լևոն Առաքելյանի, Մկրտիչ Հայրապետյանի և Տարոն Մանուկյանի կողմից 2012 թվականին: Նրանց հիմնական նպատակը քաղաքի համար լավ և հետաքրքիր բան անելն է եղել:
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«Գյումրի սթրիթ արտ» խումբը ամեն բան անում է իր միջոցներով,
ծախսերով և հնարավորություններով: Լևոն Առաքելյանը պատմում է.
«շատ պատահական են որոշել զբաղվել քաղաքային արվեստով (street
art), մշտապես տարբեր մտքեր են ունեցել, էսքիզներ են արել, սակայն
խորը ուսումնասիրություններ չեն կատարել: Անընդհատ նկարել սեփական արվեստանոցում հետաքրքիր չէ, փորձել ենք մեր արվեստը հանել
փողոց և ի ցույց դնել հանրությանը»:
Նրանց առաջին համատեղ աշխատանքը «Դալին» է, որը նկարել են
2012 թվականին: Տարոն Մանուկյանը պնդում է, որ միտքը Լևոն Առաքելյանինն է եղել, և տեղն էլ իզուր ընտրված չէ, ընտրել են Գեղարվեստի
պետական ակադեմիայի պատը, քանի որ փորձել են արվեստը կապել
ակադեմիայի հետ: Սակայն Դալիի գործով չեն սահմանափակվել, նկարել
են նաև Չարլի Չապլինին և Պիկասոյին: Նկարելու ընթացքում բավականին զավեշտալի դեպքեր են ֆիքսել: Արվեստագետը պատմում է՝ Պիկասոյին նկարելու ընթացքում տան բնակչուհին դուրս է եկել տանից և
վրդովված հարցրել, թե ինչու են հենց մերկ Պիկասոյին իրենց տան վրա
նկարել: Այն հարցին, թե ինչու են համաշխարհային դեմքերին նկարում,
չէ՞ որ հասարակությունը ավելի հեշտ կընդունի Մհեր Մկրտչանին կամ
հայ նկարիչների, օրինակ՝ Մինասին, Սարյանին, Տարոն Մանուկյանը
պատասխանեց. «Մեր հիմանական նպատակը հասարակությանը համաշխարհային դեմքերի հետ ծանոթացնելն էր»: Տարոն Մանուկյանը
պնդում է. «Քաղաքապետարանն էլ էր ցանկանում, որ նկարեինք Մինասի
և Սարյանի աշխատանքները, սակայն մեր նպատակն այլ էր: Սարյանին
գիտեն երևանցիները, Մինասնին էլ՝ մենք՝ գյումրեցիներս: Գյումրիին անհրաժեշտ է նոր շունչ»: Բացի համաշխարհային դեմքերից, ունեն նաև
սոցիալ-քաղաքական ենթատեքստ կրող նկարներ: Դրանք են ՝ Հաղթանակի պողոտայում գտնվող «Մերժիր Սերժին», «Հրացանով Ոստիկանը»,
բուլվարային թաղամասում գտնվող «Վարդգես Գասպար» գործը և այլն:
Մկրտիչ Հայրապետյանն ասում է. «Մերժիր Սերժին» կոչը, երևի տեսել
եք Հաղթանակի պողոտայում, որը մեր համատեղ աշխատանքն է, մյուսն
էլ դրանից ոչ հեռու՝ «Ոստիկանը զենքով»: Այդ միտքն էլ առաջ եկավ այն
պահին, երբ ոստիկանները կրակում էին մարդկանց վրա և այս կերպ
խափանում ցույցերը: Մեր գործի մեջ ոստիկանը զենքով է կրակում,
միայն թե փամփուշտների փոխարեն ծաղիկներ են: Ոստիկանը հեղափո136

խությունից հետո վերածվել է ուրիշ մարդու: Ծաղիկներն էլ սիրո և համերաշխության խորհրդանիշն են, իսկ Վարդգես Գասպարը հեղափոխական է, որ շատ անգամ է դուրս եկել պայքարի, սակայն ժողովուրդը չէր
ճանաչում իրեն: Այս աշխատանքի կենտրոնում Վ. Գասպարն է՝ ցուցանակով, իսկ ժողովուրդը՝ մեջքով Վ. Գասպարին»: Սակայն ժամանակի
ընթացքում «Վարդգես Գասպար» գործի վրա փոփոխություններ են
արվել, ջնջել են Վարդգես Գասպարի ձեռքին պահված գրառումը, որտեղ
«Ստոր, սրիկա» բառերով դիմում է նախկին իշխանությանը: Հետաքրքրական է, որ նկարը շարունակում է զարդարել պատը, սակայն ջնջվել և
անհետացել են վարկաբեկիչ բառերը, իսկ թե ինչպես, կռահենք ինքներս:
Բազմիցս եղել են Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Ղազախստանում և
վերադարձել են մշտապես նոր և ոգոշնչող գաղափարներով: Լևոն
Առաքելյանը Գյումրու մասին խոսելիս նշեց, որ Հայաստանը տեխնիկապես դեռ շատ է զիջում համաշխարհային սթրիթ արտին: Եվ ոչ միայն
գաղափարապես, տեխնիկապես, այլև սովորույթով: Բերեց հետևյալ օրինակը, որ եթե նկարչին տաս միայն յուղաներկ, ապա միայն կարող է
գեղանկար ստեղծել: Բենքսին շատ լավ արվեստագետ է, ավելի շատ
գաղափարականի կողմնակից է, քան թե կատարողականության: Բայց
եթե տեխնիկապես նայենք Ջիեր, Օբբեյ, իրենց մոտ արդեն տեխնիկականն է լավ, քան գաղափարը: Կատարողականության առումով էլ են
Օբբեյն ու Ջիերն ավելի կատարյալ:
Այս մասին իր հարցազրույցում խոսեց նաև հոլանդացի ժամանակակից արվեստագետ-ճարտարապետ Յան Դոմսը: Պնդեց, որ Գյումրի
քաղաքին անհրաժեշտ են նման աշխատանքներ, և կարևոր էլ չէ, թե տեխնիկապես ինչքան լավ է կատարել: Կարևորը քաղաքի արտաքին տեսքն
է: Իսկ քննադատությունները, ըստ ճարտարապետի, աշխատանքն էլ
ավելի տեսանելի են դարձնում: Այն հարցին, թե սթրիթ արտը արդյո՞ք
արվեստի ապօրինի ձև է, Մկրտիչ Հայրապետյանը համաձայնեց և ասաց,
որ ամբողջ աշխարհում սթրիթ արտը ֆինանսավորվում է իշխանության
կողմից, հետևաբար ապօրինին տեղին չէ օգտագործել, քանի որ նույն
Բենքսին, լուրջ արվեստագետ է և բավականի լուրջ թիմ ունի: Եվ որևէ
գործ ստեղծելուց առաջ բավականին երկար ժամանակ էսքիզներ են
անում և այլն: Ցավով նշեց, որ Հայաստանում սթրիթ արտը ինքնաֆինանսավորվող է, իրենք բազմիցս դիմել են քաղաքապետարան ֆինանսավոր137

վելու համար, սակայն մերժում են ստացել տարբեր պատճառներով:
Սակայն նկարիչներին ոչինչ չի կանգնեցրել, ինքնուրույն են լուծել բոլոր
խնդիրները: Նկարիչները հիշատակեցին. «Արդրադառնանք հենց մեր
քաղաքին. երբ դիմեցինք քաղաքապետարան, ընդամենը 50.000 դրամի
մասին էր խոսքը, անհրաժեշտ էր միայն ավտովերելակ, գումարը
ունեինք: Գումարը չտալու համար տարբեր հարցեր առաջ քաշվեցին,
պարադոքսալ խոսակցություններ: Իբրև թե կինը մերկ էր, հասարակությանը ի՞նչ պատասխան պիտի տանք: Գիտեք, այստեղ խնդիրը այդ
գործը չէր: Չեմ կարծում ուրիշ աշխատանք դեպքում կտրամադրեին
գումարն էլ, վերելակն էլ…Բայց մենք հետ չկանգնացինք»:
Հետաքրքական է այն, որ իսկապես Հայաստանում էլ է գործում այն,
որ փողոցային նկարիչները հաղորդակցվում են միմյանց հետ, դրա վառ
օրինակն է «Ապոլոն» նկարը, որը գտնվում է Տարտու փողոցի վրա, նկարի
կողքին կա ստորագրություն: Սա բավականին ընդուված ձև է ժամանակակից արվեստում: Այս ստորագրությունները պատկանում են հայտնի
սթրիթ արտիստ Դմիտրի Պոտավովին: Այս կերպ իր հավանությունն է
տալիս Գյումրի քաղաքի տաղանդավոր նկարիչներին: Սակայն բացի
էսթետիկայից, արվեստի այս ձևը ունի բազմազան խնդիրներ, որոնցից
ամենակարևորներից է պահպանության խնդիրը: Շատ-շատ աշխատանքներ են կատարվել ժամանակին, որոնք այժմ չկան. ջնջվել են,
օտարվել: Այն, ինչ ջնջվել և չի պահպանվել, այլևս փրկել հնարավոր չէ,
բայց կան գրաֆֆիտիներ, որոնք պահպանության կարիք ունեն: Դրանցից
մեկն էլ գտնվում է Ռուսթավելի փողոցում: Հնագույն փողոցներից մեկը
վերջին տարիներին վերանորոգվել և շարունակում է ամեն օր հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ հյուրընկալել: Հենց այս փողոցում է գտնվում
«Գյումրի սթրիթ արտ» խմբի արվեստագետների վերջին աշխատանքը:
Արդեն հայտնի կոլաժ-գրաֆֆիտին քննարկման առարկա է դարձել և
ունի պահպանության կարիք: Քննադատությունների հիմնական պատճառն այն է, որ կոլաժ-գրաֆֆիտին գտնվում է Կումայրի արգելոց թանգարանի տարածքում, սակայն այդ գրաֆֆիտին Կումայրի արգելոցին պատկանող շենքի վրա նկարված չէ: Այն սյուրռեալիստական աշխատանք է,
որն իր մեջ ներառում է գյումրվա կոլորիտը. կենտրոնական հատվածում
Ա. Իսահակյանն է, իսկ վերևի հատվածում՝ Կումայրի արգելոցում
գտնվող «Վառեմ-մարեմ»-ի շենքը, որն օգտագործվել է հայտնի «Մեր
138

Մանկության տանգո» ֆիլմում, դիմացի հատվածում ծեր կինը, որ
հետևում է դրսում կատարվող իրարանցմանը: Առաջին հայացքից, իսկապես, անցորդներին դժվար է ընկալել նկարը, սակայն այստեղ օգնության
են գալիս սյուրռեալիզմը և, իհարկե, գյումրեցու հումորը: Նկարի կողմից
անցնելիս, դու՝ որպես անցորդ, նույնպես շատ կարևոր դեր ունես նկարի
մեջ, անգամ ժամանակավորապես:
Նույնիսկ ավանդապաշտ Գյումրի քաղաքին անհրաժեշտ են նման
նկարներ որոշ կարծրատիպեր կոտրելու համար: Ըստ սթրիթ արտի
գաղափարի՝ միշտ չէ, որ աշխատանքը պետք է կատարված լինի քաղաքից դուրս՝ փլատակների վրա: Այն բացի գաղափարական իմաստից ունի
նաև էսթետիկական նշանակություն: Շնորհիվ երիտասարդ արվեստագետների՝ Գյումրի քաղաքի խամրած և խունացած պատերը վերակենդանացան և լեզու առան: Պատերը, որոնք կարծես անշունչ էին, պատմություններ են սկսել պատմել մեզ համաշխարհային ճանաչում ունեցող
դեմքերից, ինչպիսիք են Դալին, Կլիմտը, Պիկասոն:
Չնայած անընդհատ չդադարող քննադատություններին և արգելքներին՝ երիտասարդ արվեստագետները շարունակում են Գյումրին վերածել
«բաց երկնքի տակ գտնվող ցուցասրահի»:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
https://www.goodreads.com/author/quotes/4815252.Raymond_Salvator
e_Harmon
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=streetart
https://www.widewalls.ch/the-history-of-street-art/
Հարցազրույց Տարոն Մանուկյանի հետ:
Հարցազրույց Լևոն Առաքեկյանի հետ:
Հարցազրույց Մկրտիչ Հայրապետյանի հետ:
Հարցազրույց ժամանակակից հոլանդացի արվեստագետ-ճարտարապետ Յան Դոմսի հետ:
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ВЫСТАВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Азарян Ани

Теория и история искусства,
магистратура 2-ой курс

Резюме

Ключевые слова: стрит арт, Гюмри, граффити, художник
В статье рассказывается об одном из проявлений современного
искусства – уличном искусстве, которое распространилось по всему миру и
город Гюмри не исключение. Статья в основном о членах Гюмрийской
уличной арт-группы, которые заложили основу для создания и
распространения уличного искусства в Гюмри. В статье также рассматривается одна из их последних работ группы, которая нуждается в защите.

THE GALLERY IN THE OPEN AIR

Azaryan
Azaryan Ani

The History of Art and Theory,
MA the 2nd year

Summary

Key words: street art, Gyumri, graffiti, artist

The article is about one of the manifestations of modern art – street art,
which has spread all over the world and the city of Gyumri is not lost. The
article is mainly about the members of the Gyumri Street Art Group and their
work, as they laid the foundation for the creation and dissemination of street
art in Gyumri. The article also touches on one of their most recent jobs – the
provision of collage work.
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ՀԱՊՀ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՃԱՇԱՍՐԱՀԻ
ԴԻԶԱՅՆԵՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
Բադոյան Աննա
ՀԱՊՀ ԳՄ, Մեխանիկա և գրաֆիկա ամբիոն,
ամբիոն 1-ին կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տեխ. գ. թ., դոցենտ Հ. Չախալյան
բառեր՝՝ վերանախագծում, ճաշասրահ,
ճաշասրահ զոնա, գույն,
Հանգուցային բառեր
ինտերիեր
Դիզայներական նախագծի սկզբնական փուլում կատարվել է
ընտրված տարածքում գտնվող շենքի ուսումնասիրություն,
ուսումնասիրություն չափագրություն և լուսանկարչական աշխատանքներ։ Չափագրումների ժամանակ
ուսումնասիրվել է ողջ տարածքը, նրա աշխատանքային կառուցվածքն ու
գրաֆիկան։ Ինտերիերը միջավայրի ներքին կահավորումն է, որը պատասխանատու է նրա գեղեցկության և հարմարավետության համար, որոնք
անհրաժեշտ են մարդուն հարմարավետ և երջանիկ ապրելու համար:
Ներածություն:
Ներածություն: Որպես նախագծման օբյեկտ ընտրվել է ՀԱՊՀ ԳՄ-ի
ճաշասրահը: Այն իրենից ներկայացնում է 5400 մմ լայնություն,
լայնություն 8500 մմ
երկարություն և 2800 մմ բարձրություն ունեցող տարածք:
տարածք Առաստաղին
ամրացված կախովի կառուցվածքի պատճառով վերջինս 100-150 մմ
չափով փոքրացել է: Ճաշասրահը վերանախագծումից առաջ բաժանվում
էր 2 զոնաների՝ ճաշասրահի զոնա և հանգստի զոնա, նախկինում ճաշասրահի պատերին ամրացված նկարները ունեին տարբեր ոճեր, որոնք
ճնշող և հոգնեցնող էին դարձնում միջավայրը։ Ճաշասրահում կային նաև
պահարաններ, իրեր, որոնք չէին օգտագործվում և որոնք իրենց հերթին
ավելի էին ծանրացնում միջավայրը։
Ճաշասրահից մուտք կա դեպի խոհանոց (նկ. 1):

Նկար 1. Ճաշասրահի լուսանկարները վերանախագծումից
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Խնդրի դրվածքը և մեթոդիկայի հիմավորումը:
հիմավորումը: Աշխատանքի
կատարման մեթոդիկան հետևյալն է. նախ կատարվել են տարածքի չափագրություն, լուսանկարչական աշխատանքներ: Չափագրումների ժամանակ ուսումնասիրվել է ճաշասրահի ողջ տարածքը, նրա աշխատանքային կառուցվածքն ու գրաֆիկան: Այս տվյալները նախագծման ժամանակ հաշվի են առնվել և դրանց օգնությամբ ստեղծվել են այնպիսի
պայմաններ, որոնք բավարարել են մեր պահանջմունքները:
Հետազոտության արդյունքները
արդյունքները:
նքները: Վերանախագծումը կատարվել է
Աֆրիկական ոճով [1, 2]: Աֆրիկական ոճն իր մեջ ներառում է ստրկատիրական ժամանակաշրջան ապրած սևամորթ ռասսայի խորհրդավոր արվեստը: Այս ոճում հիմնականում գերակշռում են թրծած կավի, աղյուսի,
ավազի և այլ տաք գույներ: Գունային համադրությունը կառուցվում է
մուգ և բաց երանգների կոնտրաստների վրա, շատ հաճախ որպես այդպիսի կոնտրաստային գույն ընդգծվում է սևը, որով ընտրվում են եզրագծերը և այլ ինտերիերային մասնիկներ ու առարկաներ: Ինտերիերը
գեղեցկացնում են էկզոտիկ քանդակները, ծխական դիմակներ ու ոճային
լուսամփոփները: Այս ոճում շատ են օգտագործվում թանկարժեք
նյութեր` պիտոնի մաշկ, կոկորդիլոսի, մողեսի, զեբրի կաշի, արմավենու
փայտ և այլն:
Վերանախագծումից հետո կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները. առաստաղի հետ առանձնակի փոփոխություններ չի կատարվել:
Միայն առաստաղի և պատի հատման կետում կա կոմպոզիցիա, որը
գեղեցիկ տեսք է հաղորդում. այն տեսականորեն իջեցնում է 100 մմ-ով։
Ճաշասրահում առկա է 2 տեսակ լույս՝ կախովի և կետային։ Ճաշասրահում օգտագործել է սալիկապատ հատակ։ Ճաշասրահը բաժանվել է 2
զոնաների՝ ճաշասրահի զոնա և հանգստի զոնա։ Հանգստի զոնան իր
հերթին բաժանվում է 2 ենթազոնաների, որոնք միմյանցից տարբերվում
են կահույքների տեսքերով (նկ. 2):
Ճաշասրահում բոլոր աթոռների կառուցվածքը նույնն է, երեսպատումը կատարված է տարբեր կտորներից, իսկ մատուցման սեղանի համապատասխան աթոռները 300 մմ-ով բարձր են։
Գեղեցիկ և ճիշտ ինտերիեր ստանալուց բացի խնդիր կար հնարավորինս ավելի շատ ուսանող տեղավորելու ճաշասրահում։ Այդ պատճառով
պատուհանագոգերից երկուսը օգտագործվել են՝ առաջ բերելով 400 մմ,
յուրաքանչյուր պատուհանագոգի դիմաց տեղավորելով 4 ուսանող։ Արդյունքում 8 ուսանող ավելի է տեղավորվել միջավայրում:
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ճաշասրահի
վերանախագ
ագծումից
Նկար 2. ՀԱՊՀ ԳՄ ճաշասրահ
ի հատակագծերը վերանախ
ագ
ծումից հետո

Մատուցման սեղանի ներքևի հատվածը կատարվել է նույն սկզբունքով, իսկ վերևի հատվածում եռանկյունիների դինամիկա է, որը նախագծվել է իրեն համապատասխան աթոռներով [3-6]:
Կետային լույսի վրա կրկին եռանկյունի դինամիկա է՝ գունային փոփո-
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խությամբ, որը համահունչ է ինտերիերի կահույքին: Աֆրիկական ոճում
շատ կարևոր նշանակություն ունեն աքսեսուարները, այդ իսկ պատճառով
գեղեցիկ և ինտերիերին համապատասխան աքսեսուարներ է նախագծվել՝
միամիտ ոճի լուսանկարներ, հետաքրքիր դեկորացիա և հայելի:
հայելի Միամիտ
ոճի լուսանկարների շրջանակը նախագծել ենք արևի տեսքով, իսկ
լուսանկարը՝ սևամորթ ռասսային պատկանող տղամար
մարդիկ, ձեռքեր,
երաժշտական գործիք, որով ցուցադրել ենք Աֆրիկայի մշակույթը:
Ժամացույցի օգնությամբ փորձել ենք ստանալ գեղեցիկ կոմպոզիցիա:
կոմ
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Նկար 3. Ճաշասրահի արտաքին տեսքը վերանախագծումից հետո

Եզրակացություն:
Եզրակացություն: Արդյունքում ստեղծվեց սնվելու համար շատ գեղեցիկ և տարբերվող միջավայր: Այն պատճառները, որոնք հիմք հանդիսացան տարածքը վերանախագծելու համար, վերացան: Հնարավորություն
ստեղծվեց առավելագույն թվաքանակով ուսանողություն տեղավորել ճաշասրահում և ամենակարևորը՝ ավելի քիչ ծախսումով ստացվեց առավելագույն արդյունք:
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1. https://www.topdom.ru/articles/interior_design/afrikanskie_motivy_v_i
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3. https://roomester.ru/interer/ergonomika-v-dizajne-interera.html
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ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТОЛОВОЙ
ГЮМРИЙСКОГО ФИЛИАЛА НПУА

Бадоян Анна

НПУА ГФ, Кафедра механики и графики,
1-ый курс
Резюме

Ключевые слова: редизайн, столовая, зона, цвет, интерьер
На начальном этапе дизайн-проекта были проведены исследования,
измерительные и фотографические работы здания в выбранном районе. Во
время измерений была изучена вся территория, ее рабочая структура и
графика. Интерьер – это внутренняя обстановка интерьера, которая отвечает за роскошь и комфорт, которое необходимо для того, чтобы человек
чувствовал себя комфортно и счастливо.

DESIGN OF THE DINING ROOM OF GYUMRI BRANCH OF NPU
NPUA

Badoyan Anna

NPUA GB, Сhair of mechanics and graphics,
1st course
Summary

Key words: redesign, dining room, area, color, interior

At the initial stage of the design project, research, measurement and
photographic work of the building in the selected area were carried out. During
the measurements, the whole territory, its working structure and graphics were
studied. The interior is the interior of the interior, which is responsible for the
luxury and comfort that is necessary in order for a person to feel comfortable
and happy.
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ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ
ПСИХОЛОГИЯ И
СОЦИОЛОГИЯ
PSYCHOLOGY AND
SOCIOLOGY
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՎՐԱ
Բարսեղյան Մերի

ՀԱՀ, Բիզնես Կառավարում, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ Տ. Մալումյան

բառեր՝՝ սպառողի վարքագիծ, սպառողի վարքագծի
Հանգուցային բառեր
դետերմինանտներ, սոցիալական մեդիա
Աշխատանքում վեր են լուծվում սպառողի որոշում կայացնելու գործընթացը և վարքագծի փոփոխությունը սոցիալական մեդիայի ազդեցության արդյունքում։ Մանրամասն դիտարկվում են որոշում կայացնելու
գործընթացի փուլերը և պրոցեսի վրա ազդող գործոնները՝ շեշտը դնելով
սոցիալական մեդիայի՝ որպես սպառողի վարքը դետերմինավորող ազդեցիկ գործոնի վրա։ Ներկայացված է հարցումների արդյունքում ստացած
վիճակագրություն՝ այն մասին, թե սոցիալական մեդիան ինչպիսի ազդեցություն ունի սպառողի վարքագծի վրա Հայաստանում՝ ըստ սեռային և
տարիքային բնութագրիչների։
«Սպառողի վարքագիծ» գիտաճյուղը ուսումնասիրում է, թե որտեղ,
ինչու և ինչպես են մարդիկ ապրանք կամ ծառայություն գնելու որոշում
կայացնում։ Այն օգնում է մեզ հասկանալ, թե ինչու է սպառողը որևէ ապրանք գնելու դրական կամ բացասական որոշում կայացնում։ Ընդհանրապես, յուրաքանչյուր գնման ելակետը չբավարարված պահանջմունքն է։
Սպառողը կատարում է գնում, եթե համարում է, որ ապրանքի գնմամբ
չբավարարված պահանջմունքի բավարարումը ավելի մեծ արժեք ունի,
քան վճարված գումարը։ Հետևաբար՝ չբավարարված պահանջմունքի գիտակցումը գնման առաջին քայլն է [1]: Անհրաժեշտության գիտակցումից
հետո սպառողը սկսում է տեղեկատվության որոնում, որը կբերի իր
խնդրի լուծմանը։ Տեղեկատվություն հավաքելուց հետո էլ սպառողը գնահատում է այն և համեմատում այլընտրանքային տարբերակների հետ,
ընտրություն կատարում և գնման որոշում կայացնում: Գնման ակտը
վերջին խոշոր փուլն է, որի արդյունքում սպառողը որոշում է, թե ինչ գնել,
որտեղից և ինչպես (տրամագիր 1):
Գնումը, մաթեմատիկորեն տեխնիկապես արտահայտած մտադրությունների, շրջակա միջավայրի ազդեցության և անհատական իրավիճակների ֆունկցիա է:
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Տրամագիր 1

Սպառողի որոշում կայացնելու պրոցեսի վրա ազդում են բազմաթիվ
գործոններ, որոնք դետերմինավորում են վարքը, դրանք են՝
▪ Սպառողի անհատական առանձնահատկություններ
▪ Շրջակա միջավայրի ազդակներ
▪ Հոգեբանական գործընթացներ
Անհատական առանձնահատկություններ ասելով՝ հասկանում ենք
սպառողի արժեքները, անձնային հատկանիշները, մոտիվացիան,
մոտիվացիան գիտելիքները։ Համարվելով հասարակության անդամներ՝ սպառողները կրում
են շրջապատի այնպիսի գործոնների ազդեցությունը,, ինչպիսիք են
ազգային մշակույթը, հասարակական կարգավիճակը,
կարգավիճակը ընտանիքը,
ստեղծված իրավիճակը։
Երրորդ խումբը կազմում են հոգեբանական գործընթացները,
գործընթացները որոնց
միջոցով տեղի են ունենում ինֆորմացիայի վերլուծություն,
վերլուծություն կենսափորձի
ասիմիլյացիա և արդյունքում վարքի փոփոխություն [3]։
Վերոնշյալ երեք տրիգգերներն էլ փոփոխվում են ժամանակի ընթացքում, սակայն վերջին տասնամյակի ընթացքում գլոբալ հեղաշրջում կատարեց շրջապատի ազդակներից ներկայումս ամենաազդեցիկը՝ համացանցը։ Վերջինս ոչ միայն էական փոփոխություններ կատարեց
կատար սպառողի
կյանքում, այլև փոփոխեց, վերափոխեց մտածելակերպը։
Առցանց տեղեկատվության բազմազանությունն ու անընդհատ աճող
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քանակը բարելավում է սպառողների ընտրություն կատարելու ունակությունը։ Ինտերնետի ազդեցությունը տարածվում է որոշումների կայացման տարբեր փուլերի վրա: Ի սկզբանե ինտերնետը աջակցում էր միայն
տեղեկատվության որոնման փուլին, սակայն սոցիալական մեդիայի,
առցանց որոշումների օգնության հնարավորությունը և վերջին հուշող
համակարգերը ընդլայնել են ինտերնետի ազդեցության դերը որոշումների կայացման վերոնշյալ բոլոր փուլերում: Միջին վիճակագրական
տվյալները վկայում են, որ մարդկանց մեծամասնությունը կարծում է, որ
սոցիալական մեդիան ժամանցի վայր է, և այն գոյություն ունի, որ մարդիկ
կարողանան կապվել իրենց ընկերների և ընտանիքի հետ և կիսվել իրենց
համար կարևոր ինֆորմացիայով [2]։ Ավելի լավ հասկանալու համար, թե
ինչ է սոցիալական մեդիան, վերլուծենք եզրույթի բաղադրիչները։
«Սոցիալական»-ը վերաբերում է այլ մարդկանց հետ շփվելուն՝ նրանց
տեղեկատվություն փոխանցելով և նրանցից տեղեկատվություն ստանալով: «Մեդիա»-ն հաղորդակցության գործիք է, ինչպես ինտերնետը, որի
առավել ավանդական տեսակներ են համարվում հեռուստատեսությունը,
ռադիոն և թերթերը: Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ սոցիալական
մեդիան սպառողի տեսակետից ժամանակակից միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց անվճար կապ հաստատել իրենց հարազատների հետ։ Սակայն, ժամանակակից աշխարհում ոչինչ անվճար չէ:
Սոցիալական մեդիան լուրջ բիզնես է, բազմամիլիոն դոլլար արժողությամբ արդյունաբերություն է, որը սնում է հաջորդ սերնդի կորպորատիվ
հսկաներին: Անշուշտ, սոցիալական մեդիան ավելին է, քան անհատի
շփման պահանջմունքը բավարարելը: Քննարկենք սոցիալական մեդիայի
ազդեցության ասպեկտները սպառողների վարքագծի վրա։

1. Բեյթ անդ Սվիտչ (Bait and Switch)

Բեյթ անդ Սվիտչը վաճառքի մարտավարություն է, որի միջոցով հաճախորդի ուշադրությունը գրավում են, այնուհետև խրախուսում գնել
ավելի բարձր գնով ապրանք: Կարելի է ասել՝ Facebook-ի նման ընկերություններն են հորինել սոցիալական մեդիայի այս մոդելը: Օրինակ, երբ
սպառողները մուտք են գործում այս կայքեր, սկզբում նրանց տրվում են
անվճար ծառայություններ: Այնուհետև դառնալով կայքի օգտատեր՝
սպառողը խրախուսվում է ավելի ու ավելի օգտագործել այդ ծառայությունները: Ինչքան մեծանում է այդ ծառայությունների, գործիքների
օգտագործումը, այնքան մեծանում են նրանց սոցիալական ներդրումները: Ժամանակի ընթացքում, վերջինիս արդյունքում կայքը զարգացնում է թիրախային անհատների ցանց, որն էլ առաջացնում է կախվա150

ծություն։ Եվ արդյունքում սպառողից հոգեբանական, հուզական մեծ
ճիգեր են պահանջվում ցանցից դուրս գալու համար։ Հենց այս պահից
սկսած էլ Facebook-ի նման ընկերությունները սկսում են «ռմբակոծել»
իրենց հաճախորդներին գովազդներով: Հաճախորդները, որոնք սկզբում
լիովին դեմ էին գովազդներին, հետագայում դառնում են ավելի տոլերանտ: Facebook-ի շուկայավարման մարտավարությունը ունի հենց այս
քաղաքականությունը, որը ներկայումս լայնորեն օգտագործվում է շուկայական պայմաններում: Այսինքն՝ սպառողին տրվում է ընտրության ազատություն, որն իրականում թելադրված է մեդիայի կողմից։
2. Շեղում
Սպառողի վարքի կառավարման մեկ այլ միջոց է համարվում նրա
անընդհատ շեղումը սոցցանցերի գրավչության և հասանելիության միջոցով: Facebook-ի նման ծրագրերը հասանելի են գրեթե բոլորին պարզագույն սմարթ հեռախոսների միջոցով: Մարդկանց մոտ սովորություն է
դարձել ստուգել իրենց պրոֆիլը շատ ավելի հաճախակի, քան անհրաժեշտ է: Դրա վրա կորցրած ժամերի քանակը հսկայական է: Սոցիալական
ցանցերը, օգտագործելով այս սովորությունը, մարդկանց վարքը շեղում և
անընդհատ կենտրոնացնում են իրենց կողմից գովազդվող ապրանքի
վրա: Սա ավելի է մեծացնում սոցմեդիայի հնարավոր ազդեցությունը
օգտատերերի վրա։ Այսինքն՝ դարձյալ մղում է գնում կատարելուն։
3. Անձնական տեղեկատվության օգտագործում
Facebook-ի նման ընկերությունները նույնպես սպառողներից «խլում
են» իրենց տեղեկատվության գաղտնիության իրավունքները: Ֆեյսբուքի
առաջարկած դրույթներն ու պայմանները ոչ ոք երբեք չի կարդում,
Facebook-ին թույլ են տալիս տեղեկատվություն հավաքել օգտագործողի
գործունեության վերաբերյալ, ինչպես կայքից դուրս, այնպես էլ կայքի
սահմաններում: Այս տվյալներն այնուհետև մտնում են տվյալների հսկա
ալգորիթմի մեջ, որոնց հիման վրա էլ մշակվում են սպառողների համար
առավել նպատակային գովազդի թիրախային լսարան:
Նման կայքերում տարածված մանրամասները պարզապես չափազանց անձնական են: Ոչ ոք չի ցանկանա, որ կորպորացիան մուտք
ունենա իր հաղորդագրություններ: Սակայն դա հենց այն է, ինչ անում են
այդ կորպորացիաները: Հաջորդ անգամ մի զարմացեք, եթե ձեր նորածին
երեխայի նկարը տեղադրեք համացանցում, և Facebook-ը սկսի ձեզ ցույց
տալ մանկական պարագաների գովազդներ: Նրանց բիզնեսի ամբողջ
մոդելը պտտվում է ձեր անձնական կյանքի շուրջ, որպեսզի տարբեր կորպորացիաներ կարողանան թիրախավորել ձեզ իրենց արտադրանքի
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համար: Այսինքն՝ սպառողի անձնական տեղեկատվությունը կիրառվում
է ի շահ ապրանքի սպառման։

4. Սպառողական վարքագծի շեշտադրում

Ֆեյսբուքը և մնացած սոցիալական կայքերը «դաստիարակում/
մեծացնում» են մի սերունդ, որն ամենամեծ շեշտը դնում է սպառողականության վրա: Ֆեյսբուքում գրառումների մեծ մասը վերաբերում է նյութական ունեցվածք ձեռք բերելուն: Մի ամբողջ սերունդ կենտրոնացած է
ավելի ու ավելի շատ նյութական ապրանքներ ձեռք բերելու վրա: Եվ երբ
ձեռք են բերում այս կամ այն պրոդուկտը, տեղեկություն են տալիս դրա
մասին մնացածին, և ավելի մեծ թվով մարդիկ են ներգրավվում սպառողականության ցանց: Դժվար է ֆեյսբուքյան նորացված պրոֆիլ տեսնել,
որտեղ չկա ինֆորմացիա մարդու վերջին գնված մեքենայի մասին,
վերջին արձակուրդի կամ վերջին ռեստորանի մասին, ուր նրանք այցելել
են: Մի խոսքով՝ ամբողջ մշակույթը պտտվում է նյութական հետապնդումների փառաբանման շուրջ:
Ֆեյսբուքն ավելի ու ավելի շատ մարդկանց է դրդում գնել իրեր,
որոնք անհրաժեշտ չեն, այն փողերով, որ չունեն, որպեսզի տպավորություն թողնեն իրենց նույնիսկ չսիրած մարդկանց վրա:

5. Նախանձ

Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Facebook-ում
ավելի քան 500 ընկերներ ունեցող մարդիկ մեծապես հակված են դեպրեսիաների: Վերջինիս պատճառն այն է, որ սոցիալական ցանցերը դարձնում են առօրյա կյանքը նյութական ունեցվածքի ձեռքբերման անվերջ
հետապնդում: Մարդիկ, որոնք հաջողում են այդ ունեցվածքը ձեռք բերելու հարցում, մտահոգվում են այն գումարների համար, որ նրանք այժմ
պետք է վճարեն: Մյուսները, ովքեր ի վիճակի չեն ձեռք բերել այդ ունեցվածքը, ընկճվում են, ինչը ազդում է նրանց ինքնագնահատականի վրա:
Ամենավատն այն է, որ այս ամենը ծայրահեղ դրսևորում է ունենում մեր
միջավայրում՝ պայմանավորված ազգային մշակույթով։
Չնայած այն փաստին, որ սոցիալական մեդիան անբարենպաստ
ազդեցություն է ունենում մարդու հոգեկանի, մասնավորապես՝ սպառողի
վարքագծի վրա, նրա տարածման մակարդակը շարունակում է մեծանալ։

6. Սպառողական հավատարմություն

Եվ վերջին գործոնը, որ քննարկում ենք հոդվածի սահմաններում
սպառողական հավատարմությունն է։ Սոցիալական ցանցերը դարձել են
նաև այն դաշտը, ուր սպառողները միավորվում են կոնկրետ ապրանքանիշերի նկատմամբ իրենց նախընտրությունը և հավատարմությունը
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ցուցադրելու համար: Apple-ի հաճախորդները հնարավորությունը բաց
չեն թողնում իրենց վերջին տեխնոլոգիաները այս կայքերում ցուցադրելու, և ոչ էլ Harley Davidson-ի հաճախորդներն են բաց թողնում հնարավորությունը՝ ցուցադրելու իրենց նոր ձեռքբերումները։ Այս կայքերը, հավաքագրելով մեծաթիվ կարծիքներ, օգտագործում են մարդու հոգեբանական հակվածությունը՝ լինելու մեծամասնության անդամ և նրանց էլ ներգրավում տվյալ ապրանքանիշի վաճառքի գործընթացին։ Հետևաբար, երբ
մեկ մարդ որոշում է կայացրել ֆեյսբուքում ինչ-որ ապրանքանիշի մասին
ինչ-որ բարենպաստ բան գրել, ապա այդ ապրանքանիշերի բրենդ իմիջի
վրա ազդեցությունը հսկայական է: Վերջինիս պատճառն էլ այն է, որ
մարդիկ ավելի վստահ են այն տեղեկության վրա, որը նրանք ստանում են
իրենց հասակակիցներից, քան հեռավոր աղբյուրներից, քանի որ ավելի
շատ վստահում են իրենց հասակակիցներին: Ընկերություններն ունեն
իրենց Facebook էջերը և կարող են շփվել սպառողների հետ նաև սոցիալական կայքերում: Եվ սոցիալական ցանցերի կարևորության բարձրացումն է, որ հնարավոր է դարձրել ընկերությունների և մարդկանց միջև
այդքան մտերմիկ կապերը: Այժմ նույնիսկ հնարավոր է, որ ընկերությունները բառացիորեն իմանան իրենց սպառողներին անձամբ: Կարճ ասած՝
սոցիալական ցանցերը բիզնես տեսանկյունից դարձել են մարդկանց
հոգեբանության վրա ազդող, սպառողի համապատասխան վարքագիծ
ձևավորող ժամանակակից հզորագույն միջոց։
Հայաստանում սոցիալական մեդիայի ազդեցությունը գնահատելու
համար կատարեցինք հետազոտություն։ Երկու շաբաթվա ընթացքում
օրվա տարբեր ժամերին շոփինգ մոլերում կատարվեցին հարցումներ։
Նպատակն էր հասկանալ հաճախորդների գնումներ կատարելու պատճառները՝ ըստ տարիքային և սեռային առանձնահատկությունների։
Այսինքն՝ նպատակ ենք ունեցել պարզելու, թե որ սեռը կամ տարիքային
որ խումբն է հակված կատարելու գնումներ սոցիալական մեդիայի ազդեցությամբ։ Ընտրանքը կազմվել է ըստ “Clutering” մեթոդի։ Այն բաղկացած
է 300 կնոջից և 300 տղամարդուց:
Ստորև ներկայացված են արդյունքները՝
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Տրամագիր 2

300 կնոջից 197-ը գնում էին կատարում սոցիալական մեդիայում
տեսած գովազդի արդյունքում։ Տղամարդկանց դեպքում իրավիճակը այլ
էր։ 300 տղամարդուց 110-ն էին գնում կատարում սոցիալական մեդիայի
ազդեցության արդյունքում։ Եզրակացություն՝ կանայք 29%-ով ավելի
հակված են ենթարկվելու սոցիալական մեդիայի ազդեցությանը, քան
տղամարդիկ (տրամագիր 2)։
Մյուս ասպեկտը, որի հետ կցանկանանք կապել սոցիալական
մեդիայի ազդեզությամբ կատարված գնումը, տարիքն է։ Հարցումի արդյունքում պարզվեց, որ 197 կանանց 64%-ը 18-25 տարիքային խմբի իգական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Եվ, սպասելի կերպով, ընդամենը 1%-ը
46-55 տարիքային խմբից։ Պատկերը էական կերպով տարբերվում է տղամարդկանց դեպքում։ Զարմանալիորեն, 110 տղամարդկանց 10%-ն են 4655 տարիքային խմբից։ Եվ ընդամենը 48%-ն են 18-25 տարիքային խմբի
ներկայացուցիչները։ Մնացած տվյալները ներկայացված են տրամագրեր
3-4-ում:
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Տրամագրեր 3, 4

սերունդը ավելի հակԱյսինքն՝ երիտասարդները (միլլենիալների սերունդը)
ված է ենթարվելու սոցիալական մեդիայի ազդեցությանը,
ազդեցությանը քան մնացած
տարիքային խմբերը։ Եվ կանանց դեպքում ազդեցությունը
ւթյունը 29%-ով ավելի
մեծ է, քան տղամարդկանց մոտ։
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Барсегян Мери

ААУ, Бизнес менеджмент, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: потребительское
поведения потребителей, социальные медиа

поведение,

детерминанты

В статье анализируется принятие решений потребителями и изменение потребительского поведения в результате влияния социальных сетей.
Подробно рассматриваются этапы процесса принятия решений и факторы,
влияющие на сам процесс, с акцентом на социальные медиа как детерминанта поведения потребителей.
Был проведен опрос, статистика которого показывает, как социальные
медиа влияют на поведение потребителей в Армении по половому и
возрастному признаку.
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMER BEHAVIOUR

Barsegyan Mery

AUA, Business management, 4th course
Summary

Key words: consumer behaviour, consumer decision-making process, social
media
This article analyzes the consumer decision-making process and consumer
behavior change influenced by social media. It examines in detail the stages of
the decision-making process and the factors affecting the process, with
emphasis on social media as a determinant of consumer behavior.
Conducted survey statistics show how social media influences consumer
behavior in Armenia based on gender and age specifications.
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ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՐՏԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՐԴԿԱՆՑ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎՐԱ
Թորոսյան Աննա

ՎՊՀ, Կերպարվեստ, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ Տ. Մալումյան

Հանգուցային բառեր՝ արտթերապիա, ադապտացիա, անգիտակցական, վերագտնել, ինտեգրվել
Հոդվածում վերլուծվում է շիզոֆրենիա ախտորոշում ունեցող մարդկանց սոցիալական ադապտացիայի գործընթացը։ Դիտարկվում է կոնկրետ խմբային արտթերապիայի ազդեցությունը նրանց կենսակերպի և
անձնային աճի գործընթացի վրա։ Ներկայացված են փորձի ընթացքը,
ներգործության միջոցները, արտթերապևտիկ միջամտության տեսակները։ Քննարկվում են խնդիրների լուծման տարբեր մոտեցումներ, ադապտացիայի գործընթացի փուլերը և վերջնական արդյունքները։
Գիտական հոգեբանական գրականության սահմաններում հաճախակի է արտթերապիան դիտարկվում որպես շիզոֆրենիայի բուժման
գործընթացի վրա դրական ազդեցություն ունեցող միջոց։
Արտթերապիա բառացիորեն նշանակում է բուժում արվեստով (art –
արվեստ,
արվեստ, therapy – բժշկում)
բժշկում) [4, 52]: Հոգեթերապևտիկ այս ձևը հիմնված է
արվեստի և ստեղծագործական գործունեության վրա։ Արտթերապիա
տերմինն առաջին անգամ օգտագործել է Ադրիան Հիլլը (1938) «Արվեստն
ընդդեմ հիվանդության» գրքում։ Հիլլը նկարիչ էր, որ ծանր հիվանդության
ժամանակ հոսպիտալում սկսեց նկարել և զգաց, թե ինչ դրական ազդեցություն է ունենում ստեղծագործական գործընթացն իր առողջության
վրա: Նա, սեփական փորձի վրա հիմնվելով, նշում էր, որ արվեստը
կարող է բուժել և այն պետք է մտնի առողջապահական համակարգի մեջ:
Արտթերապիան մի կողմից հոգեբանության,
հոգեբանության, իսկ մյուս կողմից արվեստի
հիմքի վրա ձևավորված զարգացող ուղղություն է, որն իր լայն կիրառությունն է գտել ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների հետ
հոգեթերապևտիկ, հոգեշտկող և ինքնաճանաչմանն ուղղված աշխատանքներում։ Արտթերապիայի ծնունդը անմիջականորեն կապված է
անգիտակցականի գաղափարի հետ,
հետ, և իր ձևավորման նախնական փուլերում այն գտնվում էր հոգեդինամիկ ուղղության ազդեցության ներքո:
Հիմնական գաղափարը, որը ներմուծեց հոգեվերլուծությունը, այն էր, որ
ստեղծագործական գործընթացը պայմանավորված է անգիտակցականի
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ազդեցությամբ, և որ արվեստի գործի ստեղծման, ինչպես նաև դրա ներգործության գործընթացներն անգիտակցական բնույթ ունեն: Հոգեդինամիկ ուղղության տարբեր ներկայացուցիչներ (Զ. Ֆրոյդ, Ա. Ֆրոյդ,
Մ. Քլայն, Դ. Վիննիկոտ) համարում էին, որ այն բերում է ներքին կոնֆլիկտների լուծմանը և պահանջմունքների բավարարմանը: Կ. Գ. Յունգի
անալիտիկ հոգեբանության տեսանկյունից ստեղծագործականությունը
հոգեկանի ինքնաբժշկման ունակության կարևորագույն միջոցներից է,
դա ներքին պահանջմունք է, որն իր բնույթով շատ մոտ է բնազդին:
Արտթերապիայի հիմնական նպատակներից մեկը անձի ներդաշնակ
զարգացումն է ինքնաբացահայտման և ինքնարտահայտման միջոցով։
Ինչպես անցյալում, այնպես հիմա արտթերապիան կիրառում էին հիվանդանոցներում և հոգեբուժարաններում հուզական խանգարումներ ունեցող հիվանդների բուժման համար։ Ստեղծագործական գործունեությունը
հնարավորություն է ընձեռում անգիտակցական ոլորտում արտամղած
տագնապները, վախերը, կոնֆլիկտները արտահայտելու արվեստի
լեզվով։ Վերլուծելով գործունեության արդյունքները` մասնագետները
կարողանում են բացահայտել ինչպես հոգեբանական խնդիրները, այնպես էլ նախասիրությունները, որոնցում մարդ կարող է վերագտնել իրեն
և ադապտացվել միջավայրին: Արտթերապիան օգնում է մարդուն արվեստի որևիցե մի ճյուղի միջոցով վերագտնելու ինքն իրեն: Մասնագետները
գիտեն, որ այդ խնդիրները անգիտակցականից եկած, չապրված ապրումներն են, որոնք ժամանակի ընթացքում դառնում են հոգեկան լուրջ
հիվանդություններ, այսինքն` կորցրած «անձ և ես, հոգի և մարմին»: Հոգեկան հիվանդությունների հիմքում ընկած հոգեկան խնդիրները կարծես
թե ավարտվում են արվեստի ոլորտում՝ սուբլիմացվելով և պրոյեկտվելով
մի ոլորտում, ուր հիվանդը ունակ է այդ պրոբլեմը լուծելու։
Գիտական գրականության սահմաններում տարբերակում են
արտթերապիայի հետևյալ տեսակները։
1. Նկարչաթերապիա:
Նկարչաթերապիա: Թերապիա կերպարվեստի, մասնավորապես` նկարչության միջոցով: Արտթերապիա ասելով՝ հասկանում էին
հենց նկարչական ձևամիջոցների կիրառումը՝ որպես թերապևտիկ ներգործության միջոցներ: Նկարչաթերապիան կարելի է կիրառել ցանկացած
խնդրի դեպքում, հակացուցումներ չկան:
2. Բիբլիոթերապիա:
Բիբլիոթերապիա: Հատուկ ընտրված գեղարվեստական գրականության և պոեզիայի կիրառումն է թերապևտիկ նպատակով:
3. Հեքիաթաթերապիա:
Հեքիաթաթերապիա: Հեքիաթի կիրառումն է թերապիայի մեջ
անձի ինտեգրացիայի, ստեղծագործականության զարգացման, գիտակ158

ցության ընդլայնման նպատակով, ինչպես նաև վարքային, հուզական
խնդիրների լուծման համար:
4. Երաժշտաթերապիա:
Երաժշտաթերապիա: Երաժշտության, ձայնի կիրառումն է
թերապիայի մեջ: Սա ենթադրում է մարդկային ձայնի և երաժշտական
գործիքների միջոցով երաժշտական վերարտադրություն և իմպրովիզացիա անհատական կամ խմբային ձևով, ինչպես նաև հատուկ ընտրված
երաժշտական ստեղծագործությունների ունկնդրում և քննարկում:
Կիրառվում է զարգացման հապաղման, հուզական անկայունության,
վարքային խանգարումների, սոմատիկ հիվանդությունների, պսիխոզների, աուտիզմի դեպքում:
5. Պարային
Պարային թերապիա:
թերապիա: Պարի և շարժման կիրառումն է թերապիայում: Կիրառվում է մարմնի գիտակցման բարձրացման, մարմնի դրական
պատկերի ստեղծման, շփման հմտությունների, հույզերի արտահայտման
և հետազոտման նպատակով:
6. Խաղաթերապիա:
Խաղաթերապիա: Խաղի կիրառումն է թերապիայում անձի զարգացման, հոգեշտկման, նևրոզների հաղթահարման, շփման հմտությունների ձևավորման, լարվածության թուլացման, սոցիալական դերերի
յուրացման նպատակով: Կիրառվում է ինչպես երեխաների, դեռահասների, այնպես էլ մեծահասակների հետ։
7. Ավազաթերապիա:
Ավազաթերապիա: Սա հոգեշտկողական, զարգացնող մեթոդ է,
որի ժամանակ այցելուն սիմովլիկ կերպով արտահայտում է ներքին լարվածությունը:
8. Հոգեդրամա:
Հոգեդրամա: Հիմնվում է սպոնտան խաղի և իմպրովիզացիայի
վրա: Գործողությունների սցենարը կառուցվում է հենց գործողության ժամանակ: Խաղարկվում է հենց մասնակիցների կյանքից բերված դրվագը,
խնդրային ասպեկտը: Հիմնադիրը` Յակոբ Մ.:
9. Կինոթերապիա:
Կինոթերապիա: Սա ենթադրում է նախապես ընտրված այցելուի
կամ խմբի խնդիրներին համապատասխան կինոդիտում և դրան հաջորդող քննարկում և ընդհանրացում թերապևտի կողմից: Կինոթերապիայի
հիմնադիրներից է Անտոնիո Մենեգետտին:
10. Ֆոտոթերապիա
Ֆոտոթերապիա:
պիա: Սա պատրաստի ֆոտոների կամ սլայդների
կիրառումն է կամ ֆոտոների և սլայդների ստեղծումն է թերապիայում,
որը հաճախ զուգակցվում է քննարկման կամ կերպարվեստի, շարժման,
պարի հետ: Կիրառվում է անհատական և խմբային տարբերակներով:
11. Ինտեգրատիվ մոտեցում:
մոտեցում: Սա արվեստի տարբեր ձևերի զուգահեռ
կիրառումն է թերապիայի ժամանակ: Սրա մեջ մտնում է կերպարվեստի
համադրումը բանաստեղծության, երաժշտության, պարի, թատերախա159

ղի, ուղղորդված վիզուալիզացիայի հետ [3, 39]:
Ինչպես նաև գոյություն ունի արտթերապիայի երեք ձև՝ պասիվ,
պասիվ,
ակտիվ և խառը.
խառը.
1. Պասիվ ձևի դեպքում այցելուն «օգտագործում» է պատրաստի
գեղարվեստական ստեղծագործությունները, դիտում է նկարներ,
երաժշտություն լսում, գրքեր կարդում։
2. Ակտիվ ձևի դեպքում հաճախորդն ինքն է ստեղծում արվեստի
նմուշներ՝ նկարներ, գծապատկերներ և այլն։
3. Խառը ձևի դեպքում ստեղծագործությունները օգտագործվում են
նորի ստեղծման համար:
Արտթերապիայում ցանկացած մեթոդ,
մեթոդ, տեխնիկա բխում են տվյալ
մարդու անհատականությունից,
անհատականությունից, ուստի դժվար է որևէ համընդհանուր
տեխնիկա խորհուրդ տալ,
տալ, սակայն միանշանակ է, որ կոնկրետ
նկարչությունը ցանկացած խնդրի դեպքում
դեպքում դրական ազդեցություն ունի:
ունի:
Շիզոֆրենիա («ճեղքել», «կտրել» «խելք, մտածողություն, միտք»)
հիվանդությունը իրենից ներկայացնում է մտածողության գործընթացների և հուզական հակազդումների քայքայում [5, 604]։ Շիզոֆրենիան
հաշմանդամություն առաջացնող հիմնական պատճառներից մեկն է, այն
խրոնիկ հոգեկան հիվանդություն է։ Շիզոֆրենիան ունի ախտանշանների
երկու խումբ՝ 1. պոզիտիվ (հոգեբանական որևէ ոլորտում հայտնաբերված նոր, նախկինում գոյություն չունեցող խանգարումներն են, որոնք
արտահայտվում են ցնորքների և զառանցանքների ձևով։ 2. նեգատիվ
(արդեն եղած հոգեկան ֆունկցիաների թերզարգացումն է։ Հիվանդը զգում
է իր փոփոխությունները և ցավ է ապրում դրանից)։ Շիզոֆրենիայի ախտանշաններից են տեսողական և լսողական ցնորքները, հիվանդի մոտ
տպավորություն է լինում, որ իր վրա ինչ-որ ուժ է ազդում և դրդում
տարբեր գործողությունների, որից էլ տեղի են ունենում վարքային խանգարումներ, օրինակ՝ նրանք կորցնում են իրենց սոցիալական կապերը և
մեկուսանում են։ Տուժում է կամային ոլորտը, դժվարանում են կատարել
ամենապարզ գործողությունները։ Չնայած նրան, որ հիվանդությունը
խրոնիկ բնույթ է կրում, ժամանակակից մեթոդները թույլ են տալիս պայքարել հիվանդության դեմ, եթե միայն ժամանակին հայտնաբերվեն, և
լինի մասնագետների միջամտությունը։ Շիզոֆրենիան հաճախ միանման
է ախտահարում երկու սեռերի ներկայացուցիչներին, սակայն տղամարդկանց մոտ այն սովորաբար սկսվում է ավելի վաղ, հիվանդացության գագաթնակետը 20-28 տարեկանն է՝ ի տարբերություն կանանց 26-32 տարեկանի [84]։ Այսինքն՝ ժամանակին արված բուժումը կանխում է հետագա160

յում հնարավոր բարդացումները և հաշմանդամությունը։ Շիզոֆրենիայի
բուժման համար գլխավորը համարվում է հակապսիխոտիկ դեղորայքային թերապիան՝ զուգակցված հոգեթերապիայով։ Շիզոֆրենիա ախտորոշում ունեցող մարդկանց խմբային հոգեթերապիայի ընթացքում լուծվող մակարդակները հետևյալն են։
1. Հուզականության խթանում, հարաբերությունների և կոմունիկացիայի ակտիվացում։ Փսիխոմոտորիկայի և պանտոմիմիկայի
խթանում։
2. Վարքի ձևերի հաղորդակցման հմտությունների ձևավորման ինքնավստահության բարձրացում։
3. Հիվանդության մասին ճիշտ պատկերացումների ձևավորում դիրքորոշումների վերափոխում։
4. Կոնֆլիկտային ներանձնային ապրումների վերակառուցում։
Արտթերապիան շիզոֆրենիայի դեպքում նպատակ ունի կանխելու հիվանդի մեկուսացումը հասարակությունից, իսկ խմբային
հարաբերությունները կարծես այսօր հասարակության փոքր և
անվտանգ մոդելն են [2, 42]։
Հոդվածի սահմաններում քննարկելու ենք, թե վերը նշված խնդիրներն ինչպես են լուծվում այս և մեր կողմից կազմակերպված խմբային
արտթերապիայի շրջանակներում։ Փորձը իրականացվել է Սպիտակ
քաղաքի «Խնամքի տանը», ուր ապրում և վերականգնողական շրջան են
անցնում շիզոֆրենիա ախտորոշում ունեցող մարդիկ [5, 42]։ Նկարագրել
ենք Սպիտակի «Խնամքի տանը» փորձը, որն իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 2016 թ. հունիսի 1-ից, և Հանրապետությունում
առաջինն է որպես շուրջօրյա խնամքի տուն, որտեղ իրականացվում է
սոց-աշխատողի, հոգեբանի և արտ-թերապևտի աջակցությունը: Այս
խնամքի տանը հիմնականում ապրում են շիզոֆրենիա ախտորոշում
ունեցող մարդիկ: Սպիտակի խնամքի տան բնակիչները ընտրվել են
տարբեր հոգեբուժական և վերականգնողական հաստատություններից, և
երկար ժամանակ հուզական և սոցիալական դեպրիվացիայի մեջ լինելը
մեծ ազդեցություն է թողել նրանց հոգեբանական վիճակի վրա՝ դարձնելով ավելի ինքնամփոփ, մեկուսի և անինքնավստահ: Արտթերապիան,
լինելով ադապտացիայի լավագույն միջոցներից մեկը, օգնեց հեշտությամբ ինտեգրել հասարակական հարաբերություններում և վերադարձնել իրական կյանք: Արտթերապիան ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլ հենց
այն շարժիչ ուժն է, որը պետք է վերականգնողական կենտրոններում:
Հոգեբուժական հաստատություններից հետո ազատությունն անհավա161

տալի էր նրանց համար։ Նրանք չէին հավատում, որ կարող են ազատ տեղաշարժվել և լինել հասարակության լիարժեք անդամ: Տուժած
Տուժ
էին նրանց
կամային հատկությունները, «ես»-ը, ինքնավստահությունը և լիարժեք
մարդ լինելու ինքնագիտակցումը: Նրանք նշում էին, որ ոչինչ չեն կարող
անել, կամ չգիտենք՝ կարող ենք, թե ոչ: Այստեղ ադապտացիայի շրջանը
ամենակարևորն էր, որպեսզի տարվեր ճիշտ և նպատակային միջամտություն։ Այս գործում կարևոր դեր խաղաց արտթերապիան:
արտթերապիան Սկիզբը դրվեց
նկարչաթերապիայով (նկ. 1, 2), քանի որ նկարը խոսում է թե՛ անձի
ներքինի, թե՛ շրջապատող աշխարհի նրա ունեցած պատկերացման
մասին: Զրույցի արդյունքում պարզվեց, որ նկարչությունը օգնում է
հանգստացնել նյարդերը՝ մոռացության տալով խնդիրները:
խնդիրները Նկարչաթերապիայի ժամանակ մարդը նկարում է այն, ինչ անգիտակցականից է
գալիս՝ հույզեր, վախեր, տագնապներ, և անկախ տրված հրահանգից
մարդը թղթին է հանձնում իր միտքը, զգում է ավելի հանգիստ և թեթև:
Պատճառը անգիտակցականից եկած հույզերն են և ապրումները:
ապրումները Երբ
արտացոլում ես և թղթին հանձնում հոգեկան վիճակդ,, այն դառնում է
ավելի գիտակցված: Գիտակցված վիճակը ապաքինման ելակետն է։

Նկարներ 1, 2

Օրինակ՝ պարը կամ մարզվելը [նկ. 3, 4] երաժշտության ներքո
օգնում են լիցքաթափվել, շարժման միջոցով դուրս հանել կուտակված
էներգիան, ինչը առավել նախընտրելի էր տղաների համար:
համար Հատկապես
թռիչքները, վազքը կամ որոշակի այլ շարժումներ օգնում են ինքնազգացողության բարձրացմանը: Եվ ինչպես իրենք են նշում երաժշտությունը
տանում է հոգեկան հանգստության: Պետք է նշել, որ շիզոֆրենիա
ֆրենիա հիվանդությամբ տառապող մարդիկ ունեն լավ երաժշտական ճաշակ:
ճաշակ
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Նկարներ 3, 4

Հետաքրքիր էր նաև կավի հետ աշխատելու պրոցեսը [նկ. 5, 6]:
Ինչպես նշում են. «ստեղծելով ինչ որ բան՝ մենք ավելի ուժեղ և ինքնավստահ ենք դառնում, հատկապես, երբ անձամբ կարող ենք ներկայացնել
մեր ստեղծած գործը, և երբ կարծիքներ են հնչում մեր ստեղծածի մասին,
մենք ավելի ենք ոգևորվում և զգում պիտանի»:

Նկարներ 5, 6

Մանր և նուրբ աշխատանքները՝ ուլունքներից պատրաստված
մոզաիկա հավաքելը, տիկնիկներ պատրաստելը [նկ. 7, 8], ստիպում են
մտածել և գործի դնել ողջ երևակայությունը՝ զարգացնելով մանր մոտորիկան: Այս աշխատանքներին սիրով մասնակցություն էին ունենում նաև
տղաները:
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Նկարներ 7, 8

Ասեղնագործությունը և գոբելենագործությունը [նկ. 9, 10] հոբբի են
դարձել ոմանց մոտ: Գուցե իրենց տեսակով հոգեբանական նշանակություն չունեն, սակայն նախասիրությունը տվյալ գործի նկատմամբ
հանգեցրել է ներքին հանգստության, բավարարվածության և զբաղվածության խթանման, որն էլ բնականաբար ներազդել է նրանց հոգեբանական
վիճակի կայունացմանը:

Նկարներ 9, 10

Ֆոտոթերապիան [նկ. 11] նույնպես հետաքրքիր էր իր բնույթով և
բովանդակությամբ: Ոմանց համար դա լավագույնն էր ինքնադրսևորման
և ընկերների կողմից ուշադրության արժանանալու համար։
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Նկար 11

Թերապիայի խմբային տեսակը, ունենալով յուրահատուկ
ահատուկ առանձնահատկություններ, հանդիսանում է որպես թերապևտիկ ներգործություն հարաբերությունների համակարգում։ Թերապևտիկ աշխատանքներից մեկը խմբային աշխատանքն է, քանի որ այս մարդիկ սիրում են
մեկուսի լինել, ինքնամփոփ, բոլորի աչքից հեռու իրենց մտքերի և երևակայության հետ, ապա կարևոր է մեկ վայրում հավաքվելը,
հավաքվելը քննարկումներ անելը։ Այդ ժամանակ սկսում են իրար լսել, հայտնել սեփական
կարծիքը, խոսքը ձևակերպել, ինչն ամենակարևոր բանն է տվյալ վայրում և միջավայրում: Խմբային թերապիայի ուղղվածությունը կոլեկտիվ
ոգին ձևակերպելն է, որպեսզի սկսեն միմյանց լսել, չվախենալ ինքնարտահայտվելուց, փոխադարձ համաձայնության գալ և կարևոր չէ, թե ինչ
թերապիայի կմասնակցեն՝ կնկարեն, հարցեր կքննարկեն,
կքննարկեն գիրք կկարդան, կարևոր են միասին արված աշխատանքն ու քննարկումը:
քննարկումը Այստեղ
հետաքրքիր և շատ կարևոր է խմբային նկարչաթերապիան [նկ. 12,
13, 14], որտեղ տրվում է թեմա, որ պետք է միասին նկարեն. այն
մտածելու տեղիք է տալիս բոլորին և մարզում միտքը: Այս պարագայում
ստեղծագործական կողմը տուժած է, այդ իսկ պատճառով նախնտրում
են անել ստանդարտ բաներ, չմտածել նորի, սեփականի մասին և
թեպետ աշխատում են միասնական, սակայն, ամեն մեկը թղթի մեջ
ընտրում է իր կոմֆորտ զոնան և նկարում է ինքն իր համար,
համար և հենց այս
ամենը բնութագրական է իրենց հիվանդությանը:
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Ինչից ելնելով՝ պետք է նշել, որ առանց
խմբային թերապիայի նման հաստատություններում աշխատանքի արդյունավետությունը չի կարող բարձր լինել: Շիզոֆրենիա ախտորոշում ունեցող մարդկանց
հետ խմբային արտթերապիան գուցե շատ
բարդ է, բայց այն ամենաարդ
արդյունավետ միջոցն է ինտեգրվելու դեպի հասարակություն: Կյանքի նկատմամբ ստեղծագործական մոտեցումը և նոր փորձի բաց լինելը
նպաստում են ինքնաարտահայտմանը
նաարտահայտմանը,
անհատական աճին և մեծացնում անձնական ռեսուրսները հոգեկան առողջության
հետ կապված խնդիրները հաղթահարելու
համար [1, 105]:
Գնահատման փորձից ելնելով, «առաջ
և հիմա» համեմատական անցկացնելով և
նրանց կարծիքները հաշվի առնելով՝ կարող ենք վստահորեն ասել,
ասել որ արտթերապիան, զուգակցված բժշկական ներգործության հետ, լավագույնն է, որ կարողանում
է նպաստել հոգեբանական կայունացման,
ներքին խաղաղության, ինքնակարևորման
և հոգեբանի ու հոգեբույժի
ժի աշխատանքի
արդյունավետության գործընթացում,
գործընթացում ինչի
10--12
Նկարներ 10
մասին են վկայում նախնական
նական հոգեախտորոշման արդյունքների և վերջնական տվյալների համեմատական վերլուծությունը։
րույն կազմակերԲնակիչները ներկայումս կարողանում են ինքնուրույն
պել իրենց առօրյան, զբաղվել իրենց սիրելի գործով, լսել իրենց հաճելի
երաժշտությունը, մասնակցել իրենց ընկերների հետ որոշ հարցերի
քննարկմանը, մասնակցել մի շարք միջոցառումների, ցուցադրել սեփական աշխատանքները և դրանց շնորհիվ գումար վաստակել:
վաստակել
Այսպիսով՝ արտթերապիան միջոց է՝ արտահայտելու չապրված
հույզերն ու ապրումները ոչ ֆորմալ կերպով, այսինքն՝ առանց բառերի ու
բացատրությունների: Ինչպես արվեստն է անբացատրելի ու անծայրածիր, այնպես էլ՝ մարդու բնության տեսակը և հնարավորությունները։
166

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Багдасарян Л. В., Теоретические и практические аспекти психосоциальной ребилитации, 2013.
2. Бетенски М., Что ты видишь Новые методы арт-терапии, М. Эксмо
– пресс, 2002.
3. Воловик В. М., Вид В. Д., Днепровская С. В., Гончарова Т. В.,
Групповая психотерапия психических больных. Методические
рекомендации М3 СССР. _ М., 1983.
4. Карвасарский Б. Д., Психотерапевтическая Енциклопедия, Санкт
Петербург, Москва, Харьков, Минск, 2002.
5. Мещеряков В., Зиченко П., Большой Психологический Словарь,
Санкт Петербург, Москва, 2003.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГРУППОВОЙ АРТАРТ-ТЕРАПИИ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ДИАГНОЗОМ ШИЗОФРЕНИЯ

Торосян Анна

ВГУ, Изабразительное искусство, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: арт-терапия, адаптация, бессознательное, поиск,
интеграция

В статье проводится анализ процесса адаптации лиц с диагнозом
шизофрения.Рассматривается воздействие групповой арттерапии на их
образ жизни и процесс личностного роста. Представлен процесс эксперимента, способы воздействия, виды арттерапевтического воздействия.
Обсуждаются различные подходы к решению проблем, этапы процесса
адаптации и конечные результаты.
IMPACT OF GROUP ART THERAPY ON SOCIAL ADAPTATION
OF PEOPLE WITH SCHIZOPHRENIA

Summary

Torosyan Anna
VSU, Fine arts, 4th course

words:: art therapy, adaptation, unconscious, retrieval, integration
Key words

In the article the impact of group art therapy on social adaptation of people
suffering from schizophrenia is analyzed. The impact of specific group art
therapy on their lifestyle and personal growth process is examined. The course
of experience, the means of action, the types of external therapeutic
intervention are presented. Different approaches of problem solution, stages of
adaptation and final results are discussed.
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ՊՐՈԿՐԱՍՏԻՆԱՑԻԱՅԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՁԳՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՀԵՏ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
Հարությունյան Լիլիթ
ՎՊՀ, Հոգեբանություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ Տ. Մալումյան

Հանգուցային բառեր՝ պրոկրաստինացիա, մոտիվացիա, հաջողության ձգտում, անհաջողությունից խուսափում
Աշխատանքում ներկայացված է ուսանողների շրջանում պրոկրաստինացիայի և հաջողության ձգտման, անհաջողությունից խուսափելու
մոտիվացիայի փոխկապակցվածության փորձարարական հետազոտությունը: Դիտարկվում է պրոկրաստինացիան՝ որպես հոգեբանական
երևույթ, նրա տեսակները և բաղադրիչները, ազդեցությունը մարդու կենսագործունեության և կենսափորձի վրա: Քննարկվում է նաև մոտիվացիան՝ որպես պրոկրաստինացիայի ձևավորման գործոն: Հետազոտական
ճանապարհով ուսումնասիրված է հաջողության ձգտման և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիայի համահարաբերակցությունը պրոկրաստինացիայի հետ:
Պրոկրաստինացիան մարդկանց կողմից կարևոր, հրատապ գործերը
անհայտ ժամանակով հետաձգելու հակվածությունն է, որը հիմնականում
ունենում է բացասական հետևանքներ: Պրոկրաստինացիա տերմինը
գիտական շրջանառության մեջ է մտել 1977 թ., երբ լույս տեսավ
Պ. Ռինգենբախի «Պրոկրաստինացիան մարդու կյանքում» գիրքը [1, 174]:
Պրոկրաստինատորը այն անձն է, ով հետաձգում է տարբեր, անգամ ամենակարևոր և ակտուալ գործերի կատարումը, ինչպես նաև որոշումների
ընդունումը [3, 373]: Իլյինն առանձնացնում է պրոկրաստինատորների 2
տեսակ` լարված և հանգիստ: Լարված պրոկրաստինատորներին հատուկ է անինքնավստահությունը, անվճռականությունը, վախը անհաջողությունից, տագնապայնությունը, պերֆեկցիոնիզմը: Հանգիստ պրոկրաստինատորներին հատուկ է ծուլությունը: Նրանք կենտրոնանում են
այնպիսի գործերի կատարման վրա, որոնք հաճույք են պատճառում
«այստեղ և հիմա» [1, 175]: Հոգեբանության մեջ հեղինակների մեծ մասն
ընդգծում է պրոկրաստինացիայի ունեցած բացասական ազդեցությունը
գործունեության հաջող կատարման վրա: Պրոկրաստինացիայի արդյունքում նվազում է գործունեության արդյունավետությունը և հաջողությունը,
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ինչպես նաև առաջանում են սուր հուզական ապրումներ՝ առաջացած
սեփական անհաջողությունից, մեղքի զգացումից, ստացված արդյունքներից դժգոհ լինելուց: Կանադացի հոգեբան Պ. Ստիլը պրոկրաստինացիան
բացատրում է որպես սուբյեկտի կողմից պլանավորված գործերի ինքնակամ հետաձգում՝ չնայած ուշացման համար սպասվող բացասական
հետևանքներին [4, 19]: Նա նաև նշում է, որ մարդիկ կարող են հետաձգել
ինչպես գործի սկիզբը, այնպես էլ դրա ավարտը, չնայած, որ նման վարքը
չի հանգեցնի նյութական կամ էլ հոգեբանական ձեռքբերումների:
Պրոկրաստինացիան ունի 3 հիմնական բաղադրիչ` վարքային, կոգնիտիվ և հուզական, որոնք էլ խիստ կապված են անձի մոտիվացիոն
ոլորտի հետ: Պրոկրաստինացիայի վարքային բաղադրիչը դիտվում է
որպես սովորեցման ձև, վարքի ոչ միանգամյա ամրապնդում: Պրոկրաստինացիան կարող է դիտվել նաև որպես կոգնիտիվ խանգարում, այդ
դեպքում պրոկրաստինատորների մոտ լինում են դժվարություններ`
կապված ընկալման և ժամանակի ադեկվատ գնահատման հետ: Առկա է
փոխազդեցություն էմոցիոնալ ոլորտի` անհաջողության վախի, նևրոտիզացիայի և իմպուլսիվության հետ: Մի շարք հեղինակներ առանձնացնում
են նաև չորրորդ բաղադրիչը` անգիտակցականը: Մարդը կարող է անգիտակցաբար խուսափել կամ հետաձգել ինչ-որ գործունեության իրականացումը: Նման գործունեությունը անգիտակցական մակարդակում ասոցացվում է անցյալի ինչ-որ խնդրի հետ և գնահատվում է որպես վտանգ
[2, 28-30]:
Միլգրամը առանձնացնում է պրոկրաստինացիայի 5 տեսակ`
1. Առօրյա (կենցաղային)` տնային գործերի հետաձգումն է, որոնք
պետք է կատարել կանոնավոր կերպով:
2. Որոշում կայացնելու պրոկրաստինացիա` այդ թվում նաև
աննշան:
3. Նևրոտիկ` կենսական նշանակություն ունեցող որոշումների կայացման հետաձգում (մասնագիտության ընտրություն, կյանքի
ուղեկցի ընտրություն):
4. Կոմպուլսիվ` պրոկրաստինացիայի 2 տեսակների համադրում`
վարքային և որոշման կայացման:
5. Ակադեմիական` քննություններին նախապատրաստվելու, ուսումնական առաջադրանքների կատարման հետաձգում:
Ավելի ուշ Միլգրամը և Թեննեն այս 5 տեսակները դարձրին 2-ը`
հանձնարարությունների կատարման հետաձգում և որոշում կայացնելու
հետաձգում: Առանձնացնում են նաև պրոկրաստինացիա, որը կապված է
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տհաճ գործերից խուսափելու ձգտման և ժամանակի սղության պայմաններում սուր զգացողություններ ստանալու հետ: Դրա հետ կապված՝
առանձնացնում են պրոկրաստինատորների 2 տիպ` ակտիվ և պասիվ:
Ակտիվ պրոկրաստինատորը ձգտում է լարվածության ուժեղացման:
Հետաձգում է գործերը մինչև վերջնաժամկետը, ստեղծում է պահի
սրություն` կապված աշխատանքն ավարտելու վերջնաժամկետի շատ
մոտ լինելու հետ: Երբ աշխատանքն ավարտելու համար քիչ ժամանակ է
մնում, տեղի է ունենում ուժերի մոբիլիզացիա, լիարժեք կենտրոնացում,
հոգեկան պրոցեսների ակտիվության բարձրացում: Ըստ էության` դա
հանգեցնում է խառնաշփոթի, իսկ եթե այն վերաբերում է քննություններին պատրաստվելուն, ապա հիմնականում ավարտվում է ձախողմամբ: Այդ իսկ պատճառով ոչ միշտ է մոբիլիզացիան տանում հաջողության, հանձնարարության կատարման համար կարող է ժամանակը
չբավականացնել [1, 175]: Ամերիկացի հոգեբան Դենիս Ուեյթլին պրոկրաստինացիան սահմանում է որպես վարքի նևրոտիկ ձև` անձը,
հատկապես սեփական արժանիքները պաշտպանելու համար: Ոչ ոք չի
դիմում պրոկրաստինացիայի, որպեսզի իրեն լավ զգա, այլ միայն այն
բանի համար, որ ժամանակավորապես նվազեցնի սեփական խորը,
ներքին վախերը,– նշում է Ուեյթլին: Ամերիկացի գիտնականներ Սոլոմոնը և Ռոտբլումը պրոկրաստինացիան ներկայացնում են որպես սուբյեկտիվ դիսկոմֆորտով պայմանավորված հետաձգում: Բուրկան և
Յուենը պրոկրաստինացիան դիտում են որպես անձի կողմից ցածր
ինքնագնահատականից պաշտպանվելու ռազմավարություն: Էլլիսը և
Կնաուսը այն համարում են հուզական խաթարում, որի արմատները
թաքնված են իռացիոնալ մտածողության մեջ [4, 20]: Ստիիլն առաջարկել
է ժամանակավոր մոտիվացիայի տեսությունը, համաձայն որի՝ պրոկրաստինատորները նախընտրում են գործունեության միայն այն տեսակը, որից ավելի շատ օգուտ կունենան: Այսինքն՝ նրանք հակված են պրոկրաստինացիայի, երբ իրենց կարծիքով տվյալ աշխատանքի կատարումից
քիչ օգուտ կստանան [5, 71]: Մոտիվացիան ներքին և արտաքին շարժիչ
ուժերի ամբողջականությունն է, որոնք դրդում են մարդուն գործողությունների, դնում են սահմաններ և տալիս են այդ գործողություններին
ուղղվածություն որոշակի նպատակների հասնելու համար: Հաջողության
մոտիվացիան անկասկած ունի դրական բնույթ: Այդպիսի մոտիվացիայի
դեպքում մարդու գործողություններն ուղղված են այն բանին, որ հասնեն
կառուցողական, դրական արդյունքների: Անձնային ակտիվությունն
այստեղ կախված է հաջողության ձգտելու պահանջմունքից: Իսկ անհա170

ջողությունից խուսափելու մոտիվացիան բացասական բնույթ ունի,
մարդն ամենից առաջ փորձում է խուսափել քննադատությունից,
քննադատությունից պատժից: Դեռ ոչինչ չարած` մարդը վախենում է հավանական ձախողումից և
մտածում` ինչպես դրանից խուսափի և ոչ թե հասնի հաջողության
հա
[6]:
Նա սկսում է կատարել առաջադրանքը միայն այն ժամանակ,
ժամանակ երբ այդ
առաջադրանքը չկատարելու հետևանքների վախը գերազանցում է այն
չկատարելու վախին [1, 176]:
Մեր հոդվածի նպատակն է հետազոտական ճանապարհով պարզել`
կա արդյոք փոխկապակցվածություն պրոկրաստինացիայի և հաջողության ձգտման ու անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիայի
մոտիվացիայ միջև
ուսանողների շրջանում: Պարզելու համար պրոկրաստինացիայի և հաջողության ձգտման ու անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիայի հետ
փոխկապակցվածությունը ուսանողների շրջանում անց ենք կացրել հետազոտություն, որին մասնակցել է 40 ուսանող: Պրոկրաստինացիայի
արտահայտվածության մակարդակը պարզելու համար օգտագործել ենք
«Տուկմանի` պրոկրաստինացայի գնահատման սանդղակը»,
սանդղակը իսկ հաջողության ձգտման և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիայի
մակարդակը պարզելու համար` Ռեանի «Հաջողության մոտիվացիայի և
անհաջողությունից խուսափման հարցարանը»: Ստացված տվյալները
ներկայացրել ենք նաև տրամագրի տեսքով արդյունքներն ավելի
ակնառու դարձնելու համար:
100%
80%
բարձր

60%

միջին

40%

ցածր

20%
0%

Տրամագիր 1. Պրոկրաստինացիայի արտահայտվածության մակարդակը

Տուկմանի` պրոկրաստինացայի գնահատման սանդղակից ստացված արդյունքները դասավորվեցին հետևյալ կերպ. մեծամասնությանը
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հատուկ է պրոկրաստինացիայի ցածր մակարդակ 90%: Նման մարդիկ
հակված չեն հետաձգելու իրենց գործերը: Պրոկրաստինացիայի միջին
մակարդակը կազմում է 8%, նման ուսանողների մոտ պրոկրաստինացիա
առաջանում է ժամանակ առ ժամանակ, հիմնականում՝ կապված
կապ
անցանկալի, անհետաքրքիր կամ բարդ հանձնարարությունների կատարման
հետ: Ուսանողների մոտ պրոկրաստինացիայի բարձր մակարդակը
կազմում է 2%, այսինքն՝ անգամ հեշտ հանձնարարությունները հակված
չեն կատարելու:
80%
հաջողության
մոտիվացիա

60%
40%

փախուստ
անհաջողությունից

20%
0%

մոտիվացիոն ոլորտը
որոշված չէ

խուսափելու
Տրամագիր 2. Հաջողության ձգտման և անհաջողությունից խուսա
փելու
մոտիվացիայի արտահայտվածության մակարդակը

Համաձայն Ռեանի «Հաջողության մոտիվացիայի և անհաջողություան
նից խուսափելու հարցարանից» ստացված տվյալների`
` ուսանողների
միայն 13%-ի մոտ է մոտիվացիոն բևեռն ուղղված դեպի փախուստ անհաջողությունից, այդպիսի ուսանողները հակված են փախուստի`
փախուստի հնարավոր արգելքներից, դժվարություններից, անհաջողություններից,
անհաջողություններից ունեն
ավելի շատ բացասական, նեգատիվ սպասումներ և մտածում են ինչ-որ
ենթադրվող անհաջողությունների, քան հնարավոր հաջողության հասնելու հնարավորությունների մասին: Նրանք ունեն բարձր տագնապայնություն, արտահայտված անվստահություն սեփական ուժերին և խուսափում են պատասխանատվությունից: 10%-ի մոտ մոտիվացիոն բևեռը
հստակ ուղղվածություն չունի, իսկ 77%-ի մոտ մոտիվացիոն բևեռն
ուղղված է հաջողության ձգտմանը: Այսինքն՝ գործը սկսելով`
սկսելով ձգտում,
ակնկալում են ինչ-որ դրական, կոնստրուկտիվ նվաճում:
նվաճում Հիմնականում
նրանց ակտիվությունն ուղղվում է ակնկալվող հաջողությանը:
հաջողությանը Այդպիսի
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ուսանողները վստահում են սեփական ուժերին, պատասխանատու են,
նախաձեռնող և ակտիվ, ցուցաբերում են համառություն և նպատակասլացություն հաջողության հասնելու համար [7]: Այսպիսով՝ հետազոտության արդյունքներից պարզ է դառնում, որ ուսանողների շրջանում հակվածությունը պրոկրաստինացիային ցածր է, և նրանք ձգտում են հասնելու հաջողության (հաջողության մոտիվացիա): Հետազոտության արդյունքների համահարաբերությունը ակնհայտ է դարձնում այն փաստը, որ
պրոկրաստինացիայի և հաջողության ձգտման և անհաջողությունից
խուսափելու մոտիվացիայի միջև առկա է բացասական համահարաբերակցական կապ` r = -0.53, ցածր պրոկրաստինացիա և հաջողության
մոտիվացիա` r = -0.41, ցածր պրոկրաստինացիա և փախուստ անհաջողությունից` r = -0.33 կապեր: Պրոկրաստինացիայի և հաջողության
ձգտման և անհաջողությունից խուսափման համահարաբերակցական
կապերը պարզել ենք Սպիրմենի համահարաբերակցական վերլուծության գործակիցը կիրառելու արդյունքում:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОКРАСТИНАЦИИ С МОТИВАЦИЕЙ СТРЕМЛЕНИЯ
К УСПЕХУ И ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧ У СТУДЕНТОВ

Арутюнян Лилит

ВГУ, Психология, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: прокрастинация, мотивация, стремление к успеху,
избегание неудач
В статье представлено экспериментальное исследование взаимосвязи
прокрастинации с мотивацией стремления к успеху и избегания неудач.
Рассматривается прокрастинация как психологическое явление, его виды и
компоненты, влияние на деятельность человека и жизненный опыт.
Обсуждается также мотивация как фактор формирования прокрастинации,
в частности с помощью исследования проводилось рассматривание
корреляции мотивации для достижения успеха и избегания неудач с
прокрастинацией.

THE CORRELATION OF PROCRASTINATION WITH THE STRIVE
FOR SUCCESS AND THE MOTIVATION OF AVOIDANC
FROM FAILURE WITHIN THE STUDENTS

Harutyunyan Lilit

VSU, Psychology, 4th course
Summary

Key words: procrastination, motivation, strive for success, failure
avoidance
The article represents the experimental review of the correlation of
procrastination with the strive for success and the motivation of avoidance from
failure within the students as well as observes the essence of the conception
‘‘procrastination’’, its types and components, its impact on human activity and
life experience. The article analyses the correlation of procrastination with the
strive for success and the motivation of avoidance from failure.
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ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄՈՏ
Արամյան Կարեն
ՇՊՀ, Ռազմական հոգեբանություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ մ. գ. թ. Գ. Աղանյան

Հանգուցային բառեր՝ առողջություն, առողջ ապրելակերպ, վնասակար
սովորություններ, հանրակրթական դպրոց
Աշխատանքում ներկայացվում է հանրակրթական դպրոցում սովորողների պատկերացումները «առողջություն» և «առողջ ապրելակերպ››
հասկացությունների, ինչպես նաև «առողջ ապրելակերպ» առարկայի դասավանդման արդյունավետության վերաբերյալ:
Առողջությունը մարդու կյանքի անգնահատելի, անփոխարինելի
հարստությունն է, կյանքի հիմքը, ուրախության աղբյուրը, անձի բազմակողմանի զարգացման անհրաժեշտ պայմանը։ Հետևաբար՝ յուրաքանչյուր մարդ կյանքի ցանկացած փուլում՝ սկսած մանուկ հասակից,
վերջացրած ծերության շրջանով, պետք է հոգ տանի իր առողջության,
ֆիզիկական զարգացման մասին, տիրապետի որոշակի գիտելիքների և
վարի առողջ ապրելակերպ։ Ակնհայտ է, որ առողջությունով է պայմանավորված մարդու լավ զգացողությունը ողջ կյանքի ընթացքում։
Հոդվածի նպատակն է պարզել հանրակրթական դպրոցում սովորողների պատկերացումները «առողջություն» և «առողջ ապրելակերպ» հասկացությունների, ինչպես նաև «Առողջ ապրելակերպ» առարկայի դասավանդման արդյունավետության վերաբերյալ: «Առողջ ապրելակերպ»-ը
պետք է դիտարկել որպես միասնական կրթական և առողջապահական
խնդիր՝ սահմանելով դպրոցականների կենսագործունեության ընթացքում իր և այլոց առողջության նկատմամբ դրսևորվող վերաբերմունքը,
որն արտահայտվում է տարբեր իրավիճակներում պատասխանատու,
անվտանգ վարքագծի դրսևորմամբ և համարժեք գործողություններով:
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ)
կողմից (1948 թ․) տրվել է «Առողջություն» հասկացության հետևյալ սահմանումը. «Առողջությունը մարդու ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական
լիարժեք վիճակն է և ոչ թե միայն հիվանդությունների և ֆիզիկական
արատների բացակայությունը» [4]։ Սահմանումից հետևում է, որ առողջությունը ոչ միայն բժշկական կատեգորիա է, այլ նաև ունի սոցիալական
ուղղվածություն։
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Առողջության մակարդակի պահպանման և բարձրացման առաջնահերթ խնդիրը չպետք է պայմանավորվի միայն բժշկագիտության զարգացմամբ, այլ նաև մարդու գիտակցական, նպատակային գործունեությամբ, առողջության պահպանման և վերականգնման ռեսուրսներով՝
ընդունելով պատասխանատվություն սեփական առողջության նկատմամբ, որի դեպքում էլ առողջ ապրելակերպը դառնում է պահանջմունք։
ՀԱԿ-ի տվյալների համաձայն՝ առողջությունը 50-55%-ով պայմանավորված է մարդու կենսակերպի պայմաններով [1]: Ակնհայտ է, որ առողջության պահպանման առաջնահերթ դերը պատկանում է իրեն՝
մարդուն՝ իր կենսակերպով, դրվածքով, հոգեկան ներդաշնակության
աստիճանով և շրջապատի նկատմամբ իր ունեցած վերաբերմունքով, այլ
կերպ ասած՝ մարդու առողջությունն էականորեն պայմանավորված է
ապրելակերպով։ Առողջության պահպանումն ու ամրապնդումը պետք է
յուրաքանչյուր մարդու պահանջը և պարտականությունը լինեն։
«Առողջ ապրելակերպ» հասկացության վերաբերյալ տարբեր հեղինակների կողմից տրվել են տարբեր բնութագրեր։
«Առողջ ապրելակերպը կարելի է բնութագրել որպես մարդկանց
ակտիվ գործունեություն՝ ուղղված առաջին հերթին առողջության պահպանմանը և բարելավմանը։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է նկատի
ունենալ, որ մարդու կենսակերպը չի դրսևորվում ինքնին, այլ կախված է
հանգամանքներից և ձևավորվում է կյանքի ընթացքում նպատակամղված
և անընդհատ կերպով» [2]:
«Առողջ ապրելակերպը մարդու ամենօրյա վարքագծի այնպիսի ձև է,
որը պայմանավորված է բոլոր պատմական համակարգերի սոցիալական և
կենսաբանական գործոնների փոխազդեցություններով, և որոնք ուղղված
են բարձրացնելու առողջության վիճակը՝ որպես մարդկային կենսագործունեության ներդաշնակ զարգացման ելակետային նախադրյալ» [3]:
Վերոնշյալ մոտեցումները հաստատում են, որ առողջությունը էականորեն պայմանավորված է մարդու վարած ապրելակերպով։ Դա հաստատում է նաև «առողջ ապրելակերպ» հասկացությունը, որն ամբողջապես
արտահայտում է առողջության և ապրելակերպի միջև կապը։ Հենց այս
հասկացությունն է ընկած առողջագիտության հիմքում։
Համաշխարհային արդի զարգացումները, հասարակական հարաբերություններում և շրջակա միջավայրի միջև կատարվող փոփոխություններն իրենց ներգործություններն են թողնում մարդու առողջության վրա։
21-րդ դարը բնորոշվում է բնակչության հիվանդության և մահացության աճով, «քաղաքակրթության հիվանդություններով»՝ աթերոսկրելոզ
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ու հիպերտոնիա, ալերգիա, ճարպակալում, շաքարախտ, նյարդային ու
հոգեկան խաթարումներ, համակարգչամոլություն և հեռախոսամոլություն, միևնույն ժամանակ՝ հիվանդությունների ախտորոշման և դրանց
բուժման միջոցների կատարելագործմամբ՝ ուղղված առողջության պահպանմանը։ Այսօր մարդկության առաջ ծառացած է առողջության պահպանման բարդ և կարևորագույն խնդիրը [5]:
Զգալիորեն ավելացել են նյարդային համակարգի լարվածությունով,
սիրտանոթային հիվանդություններով, նյութափոխանակության խանգարումներով, ճարպակալումով և այլ հիվանդություններով տառապողների
քանակը, որի հիմնական պատճառներից է հիպոդինամիան (քիչ շարժունակություն)։
Շարժողական ակտիվության իջեցում նկատվում է նաև դպրոցականների մոտ, ինչի հետևանքով նրանց մոտ նույնպես զարգանում են վերոնշյալ հիվանդությունները։ Այդ պատճառով մեր հետազոտական աշխատանքում ուսումնասիրել ենք դպրոցականների պատկերացումները
առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ։ Որպես ուսումնասիրության օբյեկտ
ընտրել ենք ավագ դպրոցի աշակերտներին։
Սոցիոլոգիական հարցումն իրականացրել ենք հարցաթերթիկային
մեթոդով, որտեղ ներառել ենք մեր կողմից մշակված հարցերը։ Յուրաքանչյուր հարցաթերթիկ պարունակում էր 14 հարց։ Հարցում է անցկացվել Գյումրի քաղաքի 3 դպրոցներում (թիվ 23, 37 և ՇՊՀ ավագ դպրոց)։
Հարցմանը մասնակցել են 180 աշակերտներ։ Հարցումների անցկացման
նպատակն է եղել պարզել առողջության և առողջ ապրելակերպի նկատմամբ աշակերտների ունեցած վերաբերմունքը և նրանց գիտելիքների
մակարդակը վերոնշյալ հասկացությունների վերաբերյալ։
Հետազոտությունն անցկացվել է 2018-2019 թվականներին։
Հարցերը և դրանց տրված պատասխաններն այսպիսին էին։
«Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում առողջ ապրելակերպը» հարցադրմամբ
ուսումնասիրվել է հարցվող աշակերտների շրջանում առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ պատկերացումները, որի արդյունքները հետևյալն
էին․ «ակտիվ գործունեություն է, որն ուղղված է մարդու առողջության
պահպանմանն ու ամրապնդմանը»։ Այս տարբերակն ընտրել է հարցվողների 37%-ը, ինչը ցույց է տալիս, որ աշակերտների համար առողջ ապրելակերպը նպատակաուղղված գործունեություն է, որի շնորհիվ հնարավոր է պահպանել և ամրապնդել առողջությունը։ «Հրաժարվել վնասակար
սովորություններից» տարբերակն ընտրել են հարցվողների 26%-ը, իսկ
«Կենսագործունեության համար բարենպաստ միջավայրն է» տարբերակն
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ընտրել է հարցվողների 19%-ը, որը վկայում է այն մասին, որ հարցվող
աշակերտների մի մասի կարծիքով առողջ ապրելակերպը առավելապես
կախված է արտաքին պայմաններից։ «Ճիշտ սննդակարգի և օրվա ռեժիմի
պահպանումն է» տարբերակն ընտրել են հարցվողների 18%-ը։
«Հետևո՞ւմ եք Ձեր առողջությանը» հարցադրմամբ ցանկանում էինք
պարզել, թե հարցվողների որ մասն է հետևում իր առողջությանը։ «Այո,
հետևում եմ» տարբերակն ընտրել է հարցվողների 39%-ը, «Ոչ, չեմ
հետևում» տարբերակն ընտրել է 46%-ը, իսկ 15%-ը ընտրել է «Դժվարանում
եմ պատասխանել» տարբերակը։ Պատասխաններից կարելի է ենթադրել,
որ հարցվողների մեծամասնությունը չի հետևում իր առողջությանը և
չգիտակցելով պատասխանատվություն չի կրում իր առողջության համար։
«Ի՞նչ խանգարող հանգամանքներ կան առողջ և ակտիվ կյանք
վարելու և առողջ ապրելակերպի պահանջներին հետևելու համար» հարցադրմամբ ուսումնասիրվել են այն հնարավոր խոչընդոտները, որոնց
պատճառով հարցվողները չեն վարում ակտիվ կենսակերպ և չեն
հետևում առողջ ապրելակերպի պահանջներին։ «Ցանկություն չունեմ»
տարբերակն ընտրել է հարցվողների 29%-ը։ «Ժամանակակից ակտիվ
հանգստի գոտիների բացակայությունը» տարբերակն ընտրել է հարցվողների 21%-ը, «Սոցիալական դրության պատճառով» տարբերակը՝ 17%-ը,
իսկ «Նախընտրում եմ ժամանակն անցկացնել համակարգչով կամ հեռախոսով» տարբերակն ընտրել են հարցվողների 33%-ը։ Այս հարցի պատասխաններից կարելի է ենթադրել, որ հարցվողների մեծ մասի մոտ բացակայում է ակտիվ կենսակերպ վարելու ցանկությունը, և մեծ մասը
նախընտրում է ժամանակն անցկացնել համակարգչի դիմաց։
«Ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր առողջությունը» հարցադրմանը տրվել են
հետևյալ պատասխանները․ «Լավ» – 53%-ը, «Բավարար» – 33%, «Վատ» –
հարցվողների 14%-ը։ Այստեղ ակնհայտ է, որ հարցվող աշակերտների
զգալի մասը իր առողջությունը գնահատում է լավ, սակայն, հաշվի առնելով հարցվողների տարիքային խումբը՝ պետք է ուշադրություն դարձնել,
որ իրենց առողջությունը վատ և բավարար գնահատողների թիվը բավականին մեծ է, ինչը այս դեպքում բացասական հանգամանք է։
«Որքա՞ն հաճախ եք նախաճաշում» հարցադրմանը տրվել են
հետևյալ պատասխանները․ «Ամեն օր» – 41%, «Շաբաթվա ընթացքում 2-4
անգամ» – 32% , «Չեմ նախաճաշում» – 27%:
«Որքա՞ն հաճախ եք մաքրում ատամները» հարցադրմանը տրվել են
հետևյալ պատասխանները․ «Ամեն օր, օրը երկուսից ավելի անգամ» –
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41%, «Ամեն օր, մեկ անգամ» – 32%, «Մաքրում եմ, բայց ոչ ամեն օր» – 23%,
«Ընդհանրապես չեմ մաքրում» – 4%:
«Որքա՞ն ժամանակ եք անցկացնում հեռուստացույցի առջև»
հարցին որպես պատասխան «1-2 ժամ» տարբերակն ընտրել է հարցվողների 46%-ը, «3-4 ժամ» – 29%, «4 ժամից ավելի» – 11%, «Հեռուստացույց
չեմ դիտում» – 14%:
«Որքա՞ն ժամանակ եք տրամադրում համակարգչով և հեռախոսով
զբաղվելուն»․ «1-2 ժամ» տարբերակն ընտրել են հարցվողների 46%-ը, «3-4
ժամ» – 34%, «4 ժամից ավելի» – 19%, «Համակարգչից և հեռախոսից չեմ
օգտվում» – 1%:
«Ծխո՞ւմ եք, թե՝ ոչ»․ «Այո» – 7% , «Ոչ» – 93%:
«Որքա՞ն հաճախ եք ծխում շաբաթվա ընթացքում»․ «1-2 անգամ» –
64%, «3-4 անգամ» – 32%, «4 անգամից ավել» – 4%:
«Օգտագործո՞ւմ եք ալկոհոլային խմիչքներ»․ «Այո» – 12%, «Ոչ» – 88%:
«Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում ալկոհոլային խմիչքներ»․ «Ամեն
օր» – 4%, «Շաբաթը 1-2 անգամ» – 39%, «Շաբաթը մեկ անգամից ոչ
հաճախ» – 57%:
«Օգտվո՞ւմ եք արագ սննդի կետերից» հարցին տրվել են հետևյալ
պատասխանները՝ «Հաճախ» – 35%, «Հազվադեպ» – 53%, «Չեմ օգտվում» –
12%։ Տրված պատասխաններից ակնհայտ է, որ աշակերտների մեծ մասն
օգտվում է արագ սննդից, ինչը հանգեցնում է ավելորդ քաշի կուտակման,
որը հետագայում կարող է առաջացնել սիրտանոթային տարբեր
հիվանդություններ։
Իսկ այն հարցին թե ծնողները խոսո՞ւմ են իրենց հետ առողջ ապրելակերպի մասին, աշակերտների 56%-ը նշել է, որ խոսում են, իսկ 44%-ը՝ չեն
խոսում։ Այս հարցադրմամբ ցանկանում էինք պարզել, թե ծնողների
կողմից արդյոք վերահսկվում է աշակերտների վարած կենսակերպը, թե՝
ոչ։ Պատասխաններից կարելի է ենթադրել, որ ծնողների մեծ մասն աշակերտների հետ զրուցում է առողջ ապրելակերպի մասին, սակայն կարևոր
է նաև այն հանգամանքը, թե ծնողները բավարար տեղեկացված են հարցի
վերաբերյալ, որպեսզի աշակերտներին ճիշտ տեղեկություն հաղորդեն։
Հարցման արդյունքներից պարզվեց, որ աշակերտների գերակշռող
մասը հասկանում և գիտակցում է մարդու առողջության վրա վնասակար
սովորությունների ունեցած ազդեցությունը, բայց միևնույն ժամանակ չի
հրաժարվում այդ սովորություններից։ Անհրաժեշտ է նշել, որ աշակերտների մեջ ծխող աղջիկների թիվը զրոյական է, որը ուրախալի է, բայց,
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ելնելով ազգային առանձնահատկություններից՝ ծխող աղջիկների իրական թիվը հստակ նշելը դժվար է։
«Որքա՞ն ժամանակ եք տրամադրում համակարգչով և հեռախոսով
զբաղվելուն» հարցադրման պատասխանները մտահոգվելու տեղիք են
տալիս այն պարզ պատճառով, որ դրական կողմերի հետ միասին
համակարգիչն ու հեռախոսն զգալիորեն ազդում են մարդու առողջության
վրա։ Աշակերտները մաքուր օդում քիչ ժամանակ են անցկացնում,
մեծամասամբ չեն զբաղվում շարժախաղերով և առաջնահերթությունը
տալիս են սոցիալական և վիրտուալ խաղերին։
Դիտարկումները ցույց են տվել, որ համացանցից մշտապես օգտվողները լինում են ինքնամփոփ։ Անհրաժեշտ է իմանալ, որ համակարգիչը և
հեռախոսը ողնաշարի և օրգանիզմի մյուս օրգան-համակարգերի (սիրտանոթային, շնչառական, տեսողական, լսողական) հիվանդությունների
առաջացման աղբյուր են։ Համակարգչից շատ օգտվողների մոտ նկատվում են մասնագիտական հիվանդություններ՝ օստեոխոնդրոզ, թունելային համախտանիշ, տեսողության և լսողության խանգարումներ։
Անցկացված հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը թույլ է
տալիս նշել մի շարք եզրահանգումներ առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ
ունեցած պատկերացումների շուրջ։ Արդյունքները վկայում են, որ, բոլորի
համար, միանշանակ, առողջությունը զբաղեցնում է ամենաբարձր տեղը
մարդու արժեհամակարգում։ Այսինքն՝ այն պետք է արժևորել և պահպանել։ Սակայն միևնույն ժամանակ աշակերտների և ծնողների կողմից
բավարար ուշադրություն չի դարձվում առողջ ապրելակերպ վարելուն։
Դպրոցում առողջ ապրելակերպի ճիշտ կազմակերպման շնորհիվ
կարելի է հասնել դաստիարակման աննախադեպ արդյունքի։
Տեղին է նշել Շոպենհաուերի հետևյալ խոսքերը․ «Առողջությունը դեռ
ամեն ինչ չէ, սակայն ամեն ինչ ոչինչ է, եթե չկա առողջություն»։
Առողջ ապրելակերպ վարելու համար անհրաժեշտ է խուսափել վնասակար սովորություններից, մշտապես հետևել սննդակարգին և օրվա
ռեժիմին, պահպանել անձնական և հասարակական հիգիենայի կանոնները, զբաղվել ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով։
Դպրոցներում դրական մթնոլորտի, հոգատար և բարեհամբույր
ուսուցիչների առկայության դեպքում աշակերտների մոտ դիտվում է ոչ
միայն բարձր առաջադիմություն, այլև հոգատար վերաբերմունք սեփական առողջության նկատմամբ։ Սակայն ավելի նշանակալի արդյունքի
հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ ընտանիքներում նույնպես ուշադրութուն դարձվի առողջ ապրելակերպ վարելու կանոններին։
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В работе рассмотрены общие представления учащихся старших
классов о понятиях «здоровье» и «здоровый образ жизни» в средней школе,
а также эффективность преподавания предмета «здоровый образ жизни».
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The articlediscussed the problem of pupils perceptions of the concepts of
“health” and “healthy lifestyle” in high school, and effectiveness of teaching the
subject “healthy lifestyle” at school.
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԺՎԱՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ
Գրիգորյան Զարինե

ՎՊՀ, Սոցիալական մանկավարժություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Հովհաննիսյան

բառեր`` դժվար երեխա, զարգացում, շեղում, ռիսկ,
Հանգուցային բառեր
նորմ, ճգնաժամ
Հայ հասարակության մեջ վերջին տասնամյակների ընթացքում տեղ
գտած փոխակերպման խորքային գործընթացները ներթափանցել են
մարդկանց կենսագործունեության կարևորագույն ոլորտները՝ ներգործելով հասարակական հարաբերությունների վրա: Այսօր կապված մեր հասարակությունում էկոլոգիական աղետների, վթարների, ոչ ճիշտ ապրելակերպի և սոցիալական ծանր վիճակի հետ՝ ավելանում են թե՛ հոգեկան,
թե՛՛ ֆիզիկական շեղումներով երեխաների թիվը, որոնք նույնպես տվյալ
հասարակության անդամ են, ունեն նույն իրավունքները և հնարավորությունները, սակայն պահանջում են հատուկ ուշադրություն, հատուկ վերաբերմունք, համապատասխան մասնագետի աշխատանքի անհրաժեշտության առկայություն: Երեխայի բախումը աշխարհի բազմազան
երևույթների հետ փոխում է նրա մեջ ձևավորված հայացքները, ցանկությունները, սովորույթները, առաջանում է անհամարձակություն իր
ուժերի նկատմամբ և անվստահություն՝ ուրիշների նկատմամբ: Ինչպե՞ս
օգնել երեխային, ի՞՞նչ խորհուրդ տալ նրա ծնողներին, ինչպե՞ս վարվեն
ուսուցիչները նման երեխայի հետ: Յուրաքանչյուր առանձին դեպքի վերլուծություն պահանջում է անհատական մոտեցում:
Դժվար երեխաները երեխաների կարգ են, որոնք անձնական զարգացման մեջ ցուցաբերում են բացահայտ շեղում: Այդ կարգին են դասվում
այն երեխաները, որոնք ուսուցման և դաստիարակության ընթացքում
ցուցաբերում են որոշակի շեղումներ, ունենում են դժվարություններ:
Որպես կանոն՝ դժվար երեխաները դրսևորում են արտաքին անհատական-հոգեբանական այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնք արգելք
են հանդիսանում դաստիարակչական գործընթացի բնականոն ընթացքի
համար [2, 10]:
Դժվար երեխա դառնալու գործընթացում ի հայտ են գալիս համալիր
և միմյանց փոխլրացնող պատճառներ.
▪ Ոչ լիարժեք ընտանիքը, ուր բացակայում են կա՛մ հայրը, կա՛մ
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մայրը, և երեխաների մոտ նկատվում է բարդ բնավորություն, ապա
երեխաները դառնում են ավելի ինքնամփոփ և զգայուն, չեն
շփվում, երբեմն անսպասելի և անհանդուրժելի արարքներ են
կատարում:
▪ Երեխան կարող է դառնալ դժվար ծնողների ծանրաբեռնվածության պայմաններում, քանի որ բացակայում է ծնողների և երեխաների միջև հուզական կապը, ապրումակցումը (էմպատիա):
▪ Դժվարությունների պատճառ հանդիսանում է երեխայի տարիքային զարգացման առանձնահատկությունների անտեսումը, քանի
որ հաճախ ինքնիրացման պահանջմունքը կարող է բերել նորմերի,
վարքի կանոնների խախտման նախադրյալների:
Բժշկական հետազոտությունները փաստում են, որ դժվար երեխաների հոգեֆիզիկական զարգացումը բնականոն մակարդակի վրա է:
Խոսքը ոչ թե նյարդային խանգարումներ ունեցող կամ մտավոր հետամնաց երեխաների մասին է, այլ ֆիզիկապես և հոգեպես առողջ երեխաների մասին, որոնց վարքում դրսևորվում են որոշակի առանձնահատկություններ [1, 10]: Երեխաների վարքի շեղումները պայմանավորված են
սոցիալական և վարքագծային գործոններով: Այդ շեղումներից ամենատարածվածը երեխաների տարիքային առանձնահատկությունների թերի
հաշվառումն է և նրանց նկատմամբ ցուցաբերվող անուշադրությունը,
ինչն էլ խորացնում է երեխայի կյանքում ռիսկի գործոնի առկայությունը:
Ռիսկը այնպիսի իրավիճակ է կամ պայման, որը մեծացնում է վարքագծային շեղումների զարգացման նախապայմանը, այսինքն՝ այն վարքի
շեղում առաջ բերող հնարավոր նախադրյալային իրավիճակ է [1, 142]:
Ռիսկի ենթարկվում են այն երեխաները, որոնց նորմալ զարգացման
համար լիարժեք պայմանները բացակայում են: Նման երեխաներին
հատուկ են.
▪ հասարակության մեջ ընդունված արժեքների բացակայությունը,
հասարակության մեջ իրենց անպիտանելիության զգացումը,
իրենց ուժերով կյանքում որևէ բանի չհասնելու անհնարինությունը,
▪ ծնողների կյանքի իրադարձությունների արտացոլումը երեխայի
վրա, որը հիշեցնում է գոյատևման վազք,
▪ արժեքների թվացյալ անհասանելիությունը:
Չի կարելի մոռանալ, որ երեխայի վարքի որոշ դժվարություններ
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կրում են տարիքային բնույթ և կապված են երեխայի զարգացման ճգնաժամային ապրումներ ունենալու հետ: Երեխայի կյանքի այդ անցումային
շրջանները վկայում են անձի հոգեկան և անձնային զարգացման բնական
ընթացքի մասին: Զարգացման ճգնաժամ վերապրող երեխաների նկատմամբ դաստիարակչական ներգործությունը պետք է վերափոխել ոչ այնքան վարքի շտկումների ուղղորդումներին, որքան այդ ժամանակահատվածում ստեղծված մեծի և երեխայի փոխհարաբերությունների ամբողջ
համակարգի վերակառուցմանը: Ներկայացնենք երեխաների վարքագծում առկա այն առանձնահատկություններից մեկը` ագրեսիան,
ագրեսիան, որը
կարող է նպաստել երեխայի դժվար դառնալուն: Հաճախ ագրեսիան
մեծահասակներին թվում է անէական, երեխայի համար դժվար հաղթահարելի նյարդային համակարգի անհասունության պատճառով:
Առանձնացնում են երեխաների մոտ ագրեսիայի առավել հաճախ
հանդիպող երկու պատճառներ.
1. Վնասված լինելու և հարձակման ենթարկվելու վախն է: Որքան
ուժեղ է ագրեսիան, այնքան մեծ է վախը:
2. Վերապրած վիրավորանքն է, հոգեկան տրավման կամ էլ հենց
հարձակումը:
Ֆիզիկական ագրեսիան արտահայտվում է ինչպես խոսքով, այնպես
էլ ավերիչ գործողություններով:
Որոշ երեխաների էլ հատուկ է ագրեսիայի վերբալ կամ խոսքային
դրսևորումը (վիրավորում են, ծաղրում, վատ խոսքեր ասում): Երեխայի
զարգացման գործընթացում կան դժվարություններ, և նա իրավունք ունի
օգնություն ստանալու. օգնությունը չպետք է խաթարի նրա աճման և
զարգացման գործընթացը: Երեխան հնարավորությունների ամբողջություն է: Նրան շրջապատողների պարտքն է օգնել, որ զարգանան հենց
այն հմտությունները, որոնք ցանկալի են հասարակության համար և
ընդունելի են երեխայի կողմից: Երբ զարգացման դժվարություններ են
առաջանում, երեխան պետք է դառնա մանկավարժի աշխատանքի կիզակետը: Դժվար երեխաների (դեռահասների) հետ աշխատանքում մանկավարժի գլխավոր նպատակն է օգնել երեխաներին հաղթահարել առաջացած ճգնաժամը և ինքնուրույնաբար փոփոխել իր կյանքը [3, 361]:
Ագրեսիվության աստիճանը որոշելու համար կիրառել ենք Ա. Բասի
և Ա. Դարկի «Ագրեսիվ վիճակի ախտորոշման հարցարանը» (տե՛ս հավելված 1), որի նպատակն է պարզել՝ արդյոք այն երեխաներին, ում դպրոցի

185

մանկավարժը համարում է դժվար, արդյո՞ք ագրեսիվության նախանշաններ ունի: Այն բաղկացած է 75 հարցից, որոնց դեռահասները համապատասխանաբար պատասխանել են այո, թերևս այո, ոչ, թերևս ոչ: Այն
իրականացրել ենք «Կարիտաս» և «Սպիտակի աջակցության կենտրոն»
ՀԿ-ներում՝ թվով 100 երեխաների հետ: Երեխաներին պատահականորեն
չենք ընտրել. նրանց ընտրել խորհուրդ է տվել սոցիալական մանկավարժը: Հետազազոտության արդյունքում արձանագրել ենք հետևյալ
ցուցանիշները.
100 երեխայից՝
▪ 10-ի մոտ նկատել ենք բանավոր (վերբալ) ագրեսիա. սա այլ
մարդկանց նկատմամբ ունեցած բացասական զգացմունքների
արտահայտումն է՝ վեճ, բղավոց՝ ճիչերի ձևով, սպառնալիքների և
հայհոյանքների միջոցով:
▪ 20-ի մոտ ֆիզիկական ագրեսիա. այս դեպքում կիրառվում է
ֆիզիկական ուժ:
▪ 20-ի մոտ անուղակի ագրեսիա. անուղակի ճանապարհով այլ
անձանց հասցեին ուղղված բամբասանքների, ծաղրանքի և
զայրույթի անորոշ, անկանոն բռնկումների օգտագործումն է:
▪ 60-ի մոտ մեղքի զգացում. իր և շրջապատի նկատմամբ հատուկ
վերաբերմունք կամ գործողություններ են, որոնք բխում են այն
համոզմունքից, թե ինքը վատ մարդ է, վատ է վարվում, վնաս է
տալիս:
Սպիտակի «Տուր ինձ ժպիտ» կրթական ՀԿ երեխաների
ագրեսիվության մակարդակի վերլուծություն

9%
18%

վերբալ ագրեսիվություն
ֆիզիկական ագրեսիվություն

55%

անուղղակի ագրեսիվություն
18%

մեղքի զգացում

Տրամագիր
Տրամագի
ր1
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«Կ
Կարիտաս»
արիտաս երեխաների սոցիալական աջակցության
կենտրոնի ագրեսիվության դրսևորման մակարդակը
վերբալ ագրեսիվություն

17%

ֆիզիկական ագրեսիվություն

8%

անուղղակի ագրեսիվություն

54%

մեղքի զգացում

21%

Տրամագիր 2

Թեստի արդյունքները ստուգելու համար իրականացրել ենք ևս մեկ
մեթոդիկա՝ «Տուն, ծառ, մարդ»:
Վելուծության արդյունքում պարզել ենք, որ այն երեխաները, որոնք
համապատասխանաբար ավելի շատ ցուցանիշներ են հավաքել ագրեսիվության տեսակների համապատասխան սանդղակում, նրանց նկարներում նույնպես արտացոլվել են ագրեսիվության, միայնակության, դեպրեսիայի դրսևորումներ:
Կատարված հետազոտության արդյունքում պարզել ենք, որ երեխաներն ունեին անվտանգության, ընտանեկան հանգստության կարիք
(ծառի ճյուղերն ուղղղված էին դեպի վերև, որը խորհրդանշում է, որ
դեռահասն ունի չլուծված խնդիրներ, կային փականներով դռներ, որը
խոսում է կասկածամտության, պաշտպանական միտումների, փախուստի մասին): Այն երեխաները, որոնց պատասխաններում գերկշռում էր
մեղքի զգացումը, այստեղ նույնպես այդ նույն երեխաների նկարների
սրածայր տանիքները վկայում էին այդ մասին:
Այդ տարբերությունները բնական են, քանի որ ամեն մի երեխա անհատականություն է, բայց որոշ տարբերություններ կարող են հուշել
գոյություն ունեցող մի շարք հիմնախնդիրների մասին, որոնք դրսևորում
են դժվար դեռահասները: Պարզ է, որ մանկավարժի համար դյուրին է
միջամտությունը, երբ հիմնախնդիրն ակնհայտ է: Անհրաժեշտ է մանրամասն հետազոտել երեխային ու նրա միջավայրը, փորձել գտնել խնդրի
առաջացման, դրսևորման պատճառները [4, 256]: Երեխայի վերաբեր187

մունքը մանկավարժի միջամտությանը կարող է խիստ տարբեր լինել
(բարեկամական, ընկերական, մերժողական): Ինչպիսին էլ լինի այն,
մանկավարժը փորձելու է ստեղծել այն բոլոր անհրաժեշտ պայմանները,
որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքի կազմակերպման, իրականացման,
խնդրի լուծման համար: Մանկավարժը քաջ գիտի, որ չկա բոլոր երեխաներին օգնելու ընդհանուր, պարզ բանաձև, քանի որ ամեն մի երեխա ինքնատիպ է: Դժվար երեխաները դաստիարակվողների կողմից իրենց
նկատմամբ անհատական մոտեցման կարիք են զգում, իսկ հասակակիցների կողմից` հատուկ ուշադրության:
Դժվար դեռահասների հետ աշխատելիս մանկավարժն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.
1. ԿրթականԿրթական-դաստիարակչական:
դաստիարակչական Այսինքն՝ երեխաների և մեծահասակների վարքի և գործունեության վրա նպատակաուղղված սոցիալմանկավարժական ազդեցություն, բոլոր սոցիալական ինստիտուտների
համագործակցություն:
2. Ախտորոշիչ:
Ախտորոշիչ Սոցիալական ախտորոշում, ինչի համար ուսումնասիրվում են երեխաների անձնային առանձնահատկությունները, կյանքի
սոցիալ-կենցաղային պայմանները, ընտանիքը, սոցիալական միջավայրը, վերհանվում են դրական և բացասական ազդեցությունները և տարատեսակ խնդիրները:
3. Կազմակերպչական:
Կազմակերպչական Այսինքն՝ սոցիալ-մանկավարժական օգնության խնդիրների լուծման, դաստիարակության ծրագրերի ու նախագծերի իրականացման, սատարման գործում երեխաների և մեծահասակների, մանկավարժների և կամավորների հասարկայնորեն արժեքավոր
գործունեության կազմակերպում:
4. Կանխատեսական և փորձաքննական:
փորձաքննական: Այսինքն՝ կոնկրետ մասնակցություն միկրոսոցիումի սոցիալական զարգացման գործընթացի
ծրագրավորմանը, կանխատեսմանը, նախագծմանը:
5. ԿազմակերպչականԿազմակերպչական-հաղորդակցական:
հաղորդակցական: Միկրոշրջանի բնակչության ներգրավում սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքներում, համատեղ աշխատանքի և հանգստի կազմակերպում, երեխայի ընտանիքի հետ
աշխատող տարբեր ինստիտուտների հետ կապերի հաստատում:
6. ՊահպանականՊահպանական-պաշտպանական:
պաշտպանական Այսինքն՝ ընտանիքի, կրթական
հաստատության և երեխայի մերձակա շրջապատի միջև կապի հաստատում:
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Ինչպիսի՞ փաստեր կան, որոնք սոցիալական մանկավարժին հուշում
են ընտանիքում դեռահասի անտարբերության մասին.
▪ դեռահասի առողջական վիճակը, արտաքին տեսքը՝ կապտուկների, վնասվածքների առկայությունը,
▪ կրթական հաստատություններում դեռահասի վարքի այնպիսի
դրսևորումները, ինչպիսիք են ագրեսիվությունը հասակակիցների
և մեծերի նկատմամբ, պարփակվածությունը, դյուրագրգռությունը,
▪ ընտանիքի անդամների ոչ լիարժեք պատրաստվածությունը,
խուսափում ծնողական վարքի պարտականություններից, հոգածության բացակայում,
▪ ընտանիքի վերաբերմունքը կրթական հաստատության նկատմամբ, որտեղ սովորում է դեռահասը, խուսափում են հանդիպել
աշխատողների, տնօրինության հետ, չեն ներկայանում ծնողական
ժողովներին,
▪ Պարտքեր սոցիալական ծառայություններին,
▪ Դեռահասի փախուստը տնից:
Կատարված հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ այդ
երեխաների վարքագծում առկա ագրեսիվության դրսևորումը պայմանավորված է տարիքային առանձնահատկություններով:
Այս ամենը շտկելու համար սոցիալական մանկավաժն իրականացնում է.
1) Ախտորոշող փուլ:
փուլ: Ուսումնասիրվում և վերլուծվում են դաստիարակության դրական և բացասական ազդեցությունները, այն պայմանները, որոնք նպաստում են բացասական որակների առաջացմանը, ձևավորմանը և դրսևորմանը: Սոցիալական մանկավարժը կազմում է դժվար
դեռահասի մանրամասն բնութագիրը: Սկզբնական պատկերացում է
կազմում դեռահասի անձնային առանձնահատկությունների, կյանքի
սոցիալ-տնտեսական պայմանների, դրական, բացասական ազդեցությունների մասին:
2) Աշխատանքի պլանավորում և ուղղության որոնում:
որոնում: Սոցիալական
մանկավարժի, սոցիալական աշխատողի, հոգեբանի, հատուկ մանկավարժի, առարկայական ուսուցիչների հետ համատեղ հաղորդակցվելով
դժվար դաստիարակելի դեռահասի հետ՝ մշակում է վերադաստիարակության պլանը: Այս փուլում սկսվում է իրագործվել որոշված ծրագիրը
սովորողի հետ, որի արդյունքում դեռահասն աստիճանաբար հաղթա189

հարում է իր սխալ հայացքները, համոզմունքները, վարքի բացասական
սովորույթները. ձևավորվում են հասարակայնորեն ընդունելի որակներ:
Դաստիարակչական աշխատանքը նպատակաուղղված է.
1) հաղթահարել հոգեբանական պատնեշը,
2) վերակառուցել ինքնագիտակցությունը, ինքնագնահատականը,
3) ձևավորել պատրաստակամություն, ազդակ հաղորդել փոխելու
սեփական վարքը:
3. Շրջադարձային
Շրջադարձային փուլ:
փուլ Նպատակադրված մանկավարժական գործունեություն: Այս գործընթացի մեջ ներառվում են այնպիսի անձինք,
որոնք դրական ազդեցութուն կունենան երեխայի վրա՝ ծնողներ, բարեկամներ, հարազատներ, ընկերներ: Այս աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ.
1) դեռահասը կամովին կատարի իր պարտականությունները,
2) ցուցաբերի ինքնուրույնություն,
3) ունենա դրական հայացքներ և համոզմունքներ,
4) մասնակցի կոլեկտիվի աշխատանքին:
4. Եզրափակիչ փուլ:
փուլ Ստեղծվում են աշակերտին գործունեության
համակարգված բոլոր ձևերի մեջ ակտիվորեն ներգրավելու, վարքի դրական փորձը կուտակելու, ինքնադաստիարակության ոլորտը ընդյալնելու նպաստավոր պայմաններ: Դեռահասի մոտ ազդեցության արդյունավետությունը կախված է մանկավարժական բարձիթողության աստիճանից, վերադաստիարակության գործընթացի հանդեպ անձնական
վերաբերմունքից, դպրոցի դաստիարակչական աշխատանքի արդյունավետությունից:
Դպրոցը և ընտանիքը կարող են հաղթահարել այդ դժվար խնդիրը,
եթե հաշվի առնեն վերադաստիարակության գործընթացի արդյունավետությունը, որը կախված է կենսաբանական հակումների ուժից, խոցելիությունից, ճկունությունից, անձնավորության բացասական փորձի երկարատևությունից և այն հաղթահարելու նրա պատրաստակամությունից: Ծնողները և ուսուցիչներն իրենց երեխային ցանկանում են միայն
լավը, փորձում են ճիշտ դաստիարակություն տալ, ետ պահել փողոցի
բացասական ազդեցությունից, վատ օրինակներից, բայց շատ հաճախ այդ
գործողություններում նկատվում են տարաձայնություններ, ծնողներն
ուրիշ բան են ասում և անում, երեխաները ուրիշ բան են ցանկանում,
ուսուցիչներն ու դպրոցը՝ այլ: Բացակայում է բոլոր մասնակիցների կող190

մից դաստիարակության միասնական գծի պահանջի պահպանումը:
Առաջացած բախումների պատճառով երեխայի ներքին աշխարհում բախումներ են տեղի ունենում, որոնք անհետևանք չեն ընթանում [5, 58]:
Դժվար դեռահասի ընտանիքի հետ աշխատանքի մեջ սոցիալական
մանկավարժի դժվարությունները կապված են ինչպես օբյեկտիվ, այնպես
էլ սուբյեկտիվ գործոններով: Նման ընտանիքների հետ աշխատանքում
սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը ղեկավարվում է հետևյալ
սկզբունքներով.
1) Հետևել երեխայի շահերի առաջնայնությանը. առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել երեխայի շահերի լավագույն ապահովմանը:
2) Հնարավոր առավելագույն համագործակցություն ապահովել երեխայի կենսաբանական ծնողների հետ, չանտեսել նրանց և համագործակցել:
3) Պաշտպանել երեխային (հնարավորության դեպքում իր կենսաբանական ընտանիքում դաստիարակվելու հնարավորությունը), իր
ծնողներին ճանաչելու, նրանց պաշտպանելու, նրանց հետ համատեղ ապրելու իրավունքը:
4) Սերտ համագործակցել այլ շահագրգիռ մարմինների և ծառայությունների հետ, որոնք ընտանիքների և երեխաների հետ իրագործում են բժշկական, իրավապահ, խնամքի և աջակցության, կրթական և այլ մարմինների հետ աշխատանքը:
Անկախ դեռահասի դժվարության բնույթից՝ գոյություն ունեն մի շարք
պահանջներ, որոնց պետք է հետևի յուրաքանչյուր ծնող-մանկավարժ.
1) սիրել և հարգել երեխային,
2) շահել նրա վստահությունը՝ սիրո իրավունքով,
3) խրախուսել լավ արարքները, անտեսել վատերը՝ կախված ծանրության աստիճանից:
Անհրաժեշտ է, որ դեռահասի հետ ունեցած դժվարությունները ծնողները գիտակցեն ոչ թե որպես արատ, այլ որպես դեպի զարգացում
տանող ուղի, որտեղ հանդիպում են որոշակի դժվարություններ:
Դժվար երեխաների հետ հանդիպման ժամանակ սոցիալական մանկավարժը պետք է ստանա հետևյալ հարցերի պատասխանները.
1. Արդյո՞ք ընտանիքի ներսի մթնոլորտը թույլ է տալիս վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում երեխային թողնել ընտանիքում և ինչո՞ւ (փաստարկներ):
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2. Ընտանիքի ո՞ր հատկանիշներն են հույս ներշնչում, որ հնարավոր
են նրա որակական փոփոխությունները դեպի դրականը:
3. Ինչպիսի՞ կենսական անհրաժեշտ որակներ են բացակայում
ընտանիքում և արդյո՞ք պահանջվում է դրանք լրացուցիչ կերպով
ձևավորել վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում:
Ընդհանրացված տեղեկատվությունը հետևությունների հետ ներկայացվում է աջակցության և խնամակալության մարմիններում
գործող հանձնաժողովի քննարկմանը, որը որոշումներ է կայացնում ընտանիքի հետ կապված հետագա գործողությունների
շուրջ:
Անկախ երեխայի ընտանիքում մնալու կամ նրանից հեռացվելու
լուծումից՝ սկսվում է ընտանիքի ռեգեներատիվ, վերականգնողական
նախադրյալների հայտնաբերման աշխատանքը ծնողական գործառույթների իրականացման համար:
Մշակվում է աշխատանքի պլան՝ անբարենպաստ ընտանիքի վերականգնման և ծնողների դաստիարակչական ընդունակությունների բարձրացման ուղղությամբ:
Տեղի է ունենում սոցիալական մանկավարժի այցելությունը դժվար
դեռահաս ունեցող ընտանիք՝ իր բնակության վայրում: Այս փուլում բարդությունը նրանում է, որ ընտանիքը չի ցանկանում շփման մեջ մտնել սոցիալական մանկավարժի հետ՝ նրան ընդունելով որպես օտարի: Սոցիալական մանկավարժի գլխավոր խնդիրն է դրսևորելով խաղաղասիություն
և համբերատարություն՝ ընտանիքի ավագ անդամներին համոզել նրանում, որ իր այցելությունը պայմանավորված է բարի նպատակներով. նրա
խնդիրն է ոչ թե նրանց քննադատելը, այլ օգնությունը և աջակցությունը:
Ուսումնասիրելով երեխայի հետ ծնողների փոխհարաբերությունները՝
կարևոր է ուշադրություն դարձնել նրանց ներկայության դեպքում երեխայի վարքին՝ հարցերին պատասխանելուց վախ, խուսափում ծնողների
հետ ուղիղ ֆիզիկական կապից, առանձին և ծնողների ներկայությամբ
զրույցների ընթացքում հարցերին տրված պատասխանների անհամապատասխանություն:
Ծնողների հետ աշխատելիս սոցիալական մանկավարժը՝
▪ Օգնում է ծնողներին՝ հասկանալու դպրոցում իրենց երեխաների
կրթական կարիքները և դրանց բարելավման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
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▪ Օգնում է ծնողներին՝ հաղթահարելու դպրոցական ազդեցությունների և իրենց երեխաների առաջադիմության ճանապարհին
ընկած արգելքները:
▪ Միջնորդ է հանդիսանում դպրոցի և ընտանիքի միջև, խթանում է
դպրոցի միջոցառումներին ծնողների մասնակցությունը:
▪ Նախապես միջամտում է խնդրահարույց իրավիճակներին,
որպեսզի նպաստի կոնֆլիկտի լուծմանը, կանխարգելի ավելի
լուրջ բարդությունների առաջացումը:
▪ Օգնում է ծնողներին՝ փոքրացնելու երեխայի կյանքում ռիսկի գործոնների բացասական ազդեցությունը:
▪ Ծնողների համար կազմակերպում է անհատական և խմբային
խորհրդատվություն այնպիսի թեմաներով, ինչպիսիք են՝ սթրեսների վերացում, ծնողական դերի կատարում:
Հետազոտության իրականացման համար կիրառել ենք Յա. Վարգայի,
Ստոլինի «Ծնողական վերաբերմունքի» թեստ հարցարանը դեռահասի
նկատմամբ ծնողի վերաբերմունքային դիրքորոշման համակարգը բացահայտելու նպատակով: Հետազոտության գերխնդիրը նշված երեխաների
ընտանիքներում առկա փոխհարաբերությունների՝ մայրիկ, հայրիկ,
քույր, եղբայր, տատիկ, պապիկ ուսումնասիրությունն է: Թեստը կատարել ենք այն նույն երեխաների հետ, որոնց հետ կատարել ենք ԲասԴարկի հարցարանը և «Տուն, ծառ, մարդ» պրոյեկտիվ մեթոդիկան:
Այս մեթոդիկաների միջոցով բացահայտվել են ծնողական վերաբերմունքի հինգ կողմեր.
▪ երեխայի ընդունում-մերժում,
▪ համագործակցություն
▪ վերահսկողություն,
▪ վերաբերմունքը դպրոցականի անհաջողությունների նկատմամբ:
Տվյալների վերլուծության արդյուքում պարզել ենք, որ այս տարիքում
երեխայի դժվար լինելը պայմանավորված է ոչ թե երեխայի նկատմամբ
ծնողի բացասական վերաբերմունքով, այլ ավելի շատ այն պայմանավորված է տարիքային առանձնահատկություններով, քանի որ թեստի վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ 100 ծնողներից 60-ը երեխայի
նկատմամբ ցուցաբերում է համագործակցային վերաբերմունք, իսկ այն
40-ի մոտ դիտվում է երեխայի ընդունում այնպիսին, ինչպիսին՝ կա. սա
մի կողմից կարող է դրական լինել երեխայի համար, մյուս կողմից՝ բացա193

սական. ինչո՞ւ, քանի որ ծնողը կարող է ոչինչ չձեռնարկել երեխային վերահսկելու ուղղությամբ, մյուս կողմից էլ հնարավորություն տա, որ
երեխան հաղթահարի իր առջև ծառացած զգացմունքերը:
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ

Григорян Зарине

ВГУ, Социальная педагогика, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: трудный ребенок, развитие, отклонение, риск,
норма, кризис
Для оказания соответствующей помощи ребенку предлагаем создать
благоприятные условия для активного вовлечения во все структурированные формы деятельности, накопления позитивного опыта поведения,
расширения сферы самовоспитания. Эффективность воздействия у ребенка
зависит от степени педагогической запущенности, личного отношения к
процессу перевоспитания, эффективности воспитательной работы школы.
Необходимо совместно с социальным педагогом, социальным работником,
психологом, специальным педагогом, предметными учителями разработать план перевоспитания.

FEATURES OF PEDAGOGICAL
PEDAGOGICAL WORK
WITH DIFFICULT CHILDREN

Grigoryan Zarine

VSU, Social Pedagogy, 4th course
Summary

Key words: difficult child, development, deviation, risk, norm, crisis
To provide appropriate support to the child, we propose to create favorable
conditions for actively engaging in all forms of coordinated activity,
accumulating positive behavioral experience, and expanding the field of selfeducation. The effectiveness of a child's influence depends on the degree of
pedagogical excellence, personal attitude to the re-education process, and the
effectiveness of the school's educational work. It is necessary to develop a reeducation plan in conjunction with a social pedagogue, social worker,
psychologist, special educator, subject teachers.
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«ՌԻՍԿԻ ԽՄԲԻ»
ԽՄԲԻ» ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Հակոբջանյան Ջավահիր

ՎՊՀ, Սոցիալական մանկավարժություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ մ. գ. թ., դոցենտ Ս. Բեժանյան

բառեր` «ռիսկի խումբ», սոցիալական վարք, դժվար
Հանգուցային բառեր
երեխա, կանխարգելում, անհատական աշխատանք, աջակցություն
Արդի ժամանակաշրջանում ուսումնական գործընթացում «ռիսկի»
ենթարկված երեխաների հետ աշխատելիս առաջանում են լուրջ խնդիրներ։ Այս ամենը պայմանավորված է հասարակության մեջ տեղի ունեցող
փոփոխություններով, ժամանակակից կյանքի ճգնաժամային երևույթներով, ինչպես նաև սոցիալական նշանակալի երևույթների վատթարացմամբ։
Ռիսկը այնպիսի իրավիճակ է կամ պայման, որը մեծացնում է հոգեպաթոլոգիայի զարգացման նախապայմանը, այսինքն` այն վարքի շեղում
առաջ բերող հնարավոր նախադրյալային իրավիճակ է:
«Ռիսկի խմբի երեխաները» երեխաների խումբ է, որոնք հայտնվել են
ծայրահեղ իրավիճակում կամ անբարենպաստ պայմաններում, ապրում
են սոցիալապես անապահով կյանքով և դրսևորում են հակասոցիալական վարք [5, 154]:
Պետք է նշել, որ «դժվար երեխա» և «դժվար դաստիարակվող երեխա»
հասկացությունները կարող են լինել հոմանիշներ։
«Դժվար երեխաները» երեխաների այն խումբն է, որոնց անհատական
զարգացման մեջ ակնհայտ գերակայում են շեղումներ։ Այս կատեգորիայի
երեխաների նկատմամբ մոտեցումը կատարվում է՝ ըստ իր հոգեկան բաղադրիչների, ինչը խոչընդոտ է դառնում կրթական գործընթացի բնականոն ընթացքի համար: Հետևաբար՝ սովորողների բնավորության և վարքագծային փոփոխությունները կարող են պայմանավորված լինել բազմազան պատճառներով։
Երեխայի գնահատումը որպես «դժվար» արտացոլում է հիմնականում ուսուցիչների և ծնողների կարծիքը, այլ ոչ թե տվյալ անձի հոգեկան
բնութագիրը։ «Դժվար դաստիարակվող երեխաները» որպես կանոն
հակված չեն ենթարկվել մանկավարժական ազդեցությանը [3, 102]:
«Ռիսկի» ենթարկվող երեխաները որպես կանոն աղքատ ընտանիքի
երեխաներ են։ Այս կատեգորիային հատուկ ուշադրություն են դարձնում,
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քանի որ այդպիսի ընտանիքներում կան օթևանության և անտեսման
խնդիրներ։
«Ռիսկի» խմբի երեխաների և դեռահասների շրջանում կան հետևյալ
կատեգորիաները.
▪ զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաներ, որոնք չունեն
ակնհայտ պաթոլոգիա,
▪ երեխաներ, որոնք տարբեր պատճառներով մնացել են առանց
ծնողների,
▪ սոցիալական, քրեական և ապագործառույթային ընտանիքների
երեխաներ,
▪ երեխաներ այն ընտանիքներից, որոնք տնտեսական և սոցիալական աջակցության կարիք ունեն,
▪ երեխաներ՝ սոցիալական և հոգեբանական անբավարարության
նշաններով:
Մ. Ն. Գալագուզովան առանձնացնում է հետևյալ «ռիսկային»
գործոնները.
▪ Կենսաբժշկական:
Կենսաբժշկական: Այս գործոնը կարելի է բնութագրել որպես ժառանգական և բնածին հատկությունների խաթարում, ծննդաբերական վնասվածք, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման խանգարում։
▪ Հոգեբանական
Հոգեբանական:: Հասակակիցների և մեծահասակների հետ հարաբերություններում դժվարություններ, էմոցիոնալ, նևրոտիկ ռեակցիաներ։
▪ Սոցիալ
Սոցիալ--տնտեսական
տնտեսական:: Անբարենպաստ հոգեբանական իրավիճակ
ընտանիքում: Նման խնդիրները կարող են կապված լինել նյութական միջոցների անբավարարության հետ կամ ընտանիքի, որտեղ
վարվում է անբարո վարք։
▪ Մանկավարժական
Մանկավարժական:: Ուսումնական գործընթացի դրդապատճառների բացակայություն, դպրոցական պատկերացումների անհամատեղելիություն [2, 164]:
Ինչ վերաբերում է երեխաների զարգացմանը, ապա պետք է նկատել,
որ ֆիզիկական զարգացման հետ զուգահեռ զգալիորեն աճում է սոմատիկ հիվանդությունների նկատմամբ վտանգը։
Սոցիալական մանկավարժի համակարգային գործունեություն պետք
է իրականացվի ուսումնական հաստատություններում, որտեղ սոցիալական մանկավարժի դերն անգնահատելի է։
Ըստ Մ. Վ. Շակուռովայի՝ ռիսկի ենթարկված երեխաների հետ անմիջական աշխատանքը ներառում է հետևյալ ձևերը.
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1. ուսումնական,
2. դաստիարակչական
3. աջակցություն [4, 173]։
Առանձնացվում է «ռիսկի խմբի երեխաներ»-ի հետ տարվող սոցիալմանկավարժական աշխատանքի մի շարք ուղղություններ.
▪ սոցիալ-մանկավարժական հետազոտություն բոլոր տարիքի երեխաների սոցիալական և անձնական խնդիրների բացահայտման
նպատակով,
▪ երեխայի իրավունքների պաշտպանություն, աջակցություն սոցիալապես կարիքավոր աշակերտին,
▪ խորհրդատվություն, կազմակերպչական և մեթոդական գործունեություն, համակարգային աջակցություն և՛ ընտանիքին և՛ երեխային,
▪ կրթական և հասարակական կազմակերպություններում գրանցված երեխաների և դեռահասների հետ իրականացվող կանխարգելիչ աշխատանքների ապահովում ու իրականացում,
▪ խթանում առողջ ապելակերպի վարմանը:
Եվ իհարկե սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի ամենակարևոր ուղղությունը վաղ շրջանում երեխայի սխալ վարքի հայտնաբերումը, կանխարգելումն ու շտկումն է։
Այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքներում կարևորվում է բազմամասնագիտական թիմի ջանքերի համակարգումը։ Տվյալ դեպքում սոցիալական մանկավարժը համագործակցում է առարկայական ուսուցիչների,
դասղեկի, հոգեբանի և այլ մասնագետների հետ։
Սոցիալական մանկավարժն ախտորոշում է «ռիսկի խմբի» երեխաների խնդիրները, կազմում է սոցիալական պատմություն, ուսումնասիրում և վերլուծում է ընտանեկան հարաբերությունները։ Միևնույն ժամանակ սոցիալական մանկավարժն առաջնորդվում է քարտերով՝ ուսումնասիրելու շեղումների պատճառները։
Ինչը վերաբերում է առարկայական ուսուցչին, ապա նա սոցիալական մանկավարժին տեղեկություն է տրամադրում «ռիսկի խմբի» երեխաների վերաբերյալ։ Այնուհետև սոցիալական մանկավարժը աշխատում է
«ռիսկի խմբի» երեխանների ընտանիքների հետ։ Անհրաժեշտության դեպքում ծնողական պարտականությունների չկատարման համար դիմում է
նաև իրավապահ մարմիններին։
Սոցիալական մանկավարժն այս և նմանատիպ իրադրություններում
հանդես է գալիս սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաներով, որը,
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որպես կանոն, բաժանվում է երեք խմբի՝ անհատական, խմբային և կանխարգելիչ տեխնոլոգիաներ։
Կանխարգելիչ տեխնոլոգիաներն ուղղված են «ռիսկային գոտում»
գտնվող երեխաների հայտնաբերմանը, անհատական և խմբային աշխատանքների համար ծրագրի մշակմանը և պայմանների, վերջնական տեխնոլոգիաների ախտորոշմանը։
Անհատական աշխատանք տարվում է հատկապես դեռահասության
շրջանում, երբ դեռահասը ունի ալկոհոլի կամ թմրանյութի նկատմամբ
հակում։ Կասկած չկա, որ այս խնդիրն արդեն իսկ ձեռք է բերել մեծ տարածում, որը կարիք ունի ոչ միայն սոցիալական ոլորտի, այլ նաև պետական մարմինների, լրատվամիջոցների լուրջ միջամտության։ Այնուամենայնիվ, կարևորագույն դերակատարումը կանխարգելիչ աշխատանքների իրականացման գործում տրված է սոցիալական մանկավարժին,
որը տրամադրում է անհատական օգնություն կախվածության մեջ
գտնվող երեխաներին։
Խմբային կանխարգելիչ աշխատանքներում հնարավոր է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը.
▪ դերային,
▪ գործնական,
▪ տեղեկատվական,
▪ ժամանցային, որոնք ուղղված են առողջ ապրելակերպի հանդեպ
դրական վերաբերմունքի զարգացմանը և բացասական գծերից
հրաժարվելուն [5, 119-133]։
Եթե կառուցելու լինենք «ռիսկի խմբի» երեխաների հետ աշխատելու
աշխատանքային քարտեզը, ապա այն կունենա հետևյալ տեսքը.
1. անհրաժեշտ է բացահայտել «ռիսկի խմբի» երեխաներին,
2. ախտորոշել «ռիսկի խմբի» երեխաների խնդիրները,
3. կատարել կանխարգելման կամ շտկման կոնկրետ ծրագրեր [5, 169]։
Ուսումնասիրվող երևույթի վերաբերյալ հետազոտություններն անց
են կացվել Արևաշողի միջնակարգ դպրոցում՝ 9-րդ դասարանի 18 աշակերտների հետ։
Հետազոտության մեջ կիրառվել են դիտման, զրույցի և Ա. Ջ. Արզումանյանի՝ անչափահասների նեգատիվ դիրքորոշումների բացահայտման
հարցարանը [1, 220-222]։
Ուսումնասիրության սկզբնական փուլում դիտել ենք երեխաների
վարքը դպրոցում՝ ուսումնական գործընթացի ժամանակ և գործընթացից
դուրս։
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Դիտման արդյունքում բացահայտեցինք երկու հակահասարական
վարք (ծխախոտի օգտագործում) ցուցաբերող աշակերտների,
աշակերտն
որոնք
կարող էին բացասական ազդեցություն ունենալ հասակակիցների՝ հատկապես դասընկերների վրա:
Ապա զրուցեցինք այդ երկու դեռահասների ծնողների և դասղեկի
հետ, որոնք անտեղյակ էին իրենց երեխաների հակվածությունից։ Նրանց
զգուշացվեց այն հնարավոր հետևանքների մասին, որը կարող է վտանգ
հանդիսանալ ոչ միայն իրենց դեռահասի, այլ նաև մյուսների առողջության համար։
Ելնելով սոցիալական մանկավարժի պարտականությունից՝
պարտականությունից իրականացրել ենք ախտորոշիչ հետազոտություն՝ բացահայտելու «ռիսկի
խմբի» երեխաներին։ Փորձարարական հետազոտությունը
ը իրականացրել
ենք Ա. Ջ. Արզումանյանի՝ անչափահասների նեգատիվ դիրքորոշումների
բացահայտման հարցարանի միջոցով։
Ա. Ջ. Արզումանյանի՝ անչափահասների նեգատիվ դիրքորոշումների
բացահայտման հարցարանի նպատակն է պարզել դեռահասների միտվածության աստիճանը դեպի հակահասարակական վարքը։
վարքը
1. Ո՞վ է պատասխանատու դպրոցականի վատ արարքի համար:

10%
20%

հասակակից
ծնող

70%

դեռահաս

Տրամագիր 1
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2. Ո՞ր տարիքից է սկսվում քրեական պատասխանատվությունը:
պատասխանատվություն

25%

25%
18
18տարեկան
16 տարեկան
14 տարեկան

50%

Տրամագիր 2

3. Ո՞ր տարիքից սկսած դպրոցականը պետք է ազատազրկվի
ազատազրկվ հանցագործության համար:

30%
18 տարեկան
70%

Տրամագիր 3
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16 տարեկան

4. Ինչպիսի՞ն է քո վերաբերմունքը իրավախախտումների և հանցագործությունների նկատմամբ:

40%

40%

աշխատում եմ
ակտիվ պայքարել
ատում եմ

20%

աշխատում եմ
չնկատել

Տրամագիր 4

5. Ինպե՞ս կվարվեի, եթե.
20% ինքս վախեա) Տեսնեի խորտակվող երեխա – 80%՝ կփրկեի,, 20%՝
նում եմ ջրից:
բ) Տեսնեի, թե ինչպես է դեռահասը տանջում շանը կամ կատվին –
70%՝ կփրկեի, 30%՝ զզվում եմ կենդանիներից:
գ) Տեսնեի, որ հանցագործները պատրաստվում են որևէ բնակարան թալանել – 60%՝ կտեղեկացնեի իրավապահ մարմիններին,
40%՝ դժվարանում եմ պատասխանել:
դ) Տեսնեի, որ հանցագործների խումբը կողոպտում է խանութը –
80%՝ կհայտնեի ոստիկաններին, 20%՝ կփախչեի այդ վայրից:
ե) Սխալմամբ մեղադրվող մարդուն փրկելու համար անհրաժեշտ
լիներ մատնել քո մեղավոր ընկերներին – 50%՝
50% չէի մատնի,
50%՝ կմատնեի:
զ) Քեզ առաջարկեցին դառնալ հանցագործության մասնակից –
90%՝ կհրաժարվեի, 10%՝ դժվարանում եմ պատասխանել:
պատասխանել
է) Քեզ առաջարկել են փողով թղթախաղ խաղալ – 100%՝ կհրաժարվեի:
ը) Քո կողմից կատարված հանցագործության համար մեղադրեին
մեկ ուրիշին – 60%՝ կխոստովանեի, որ ինքս եմ մեղավոր, 40%՝
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չեմ խոստովանի մեղքս։
Ընդհանրացնելով գործնական հետազոտությունը՝ կարելի է ենթադրել, որ դասարանի 80%-ը հակված չէ նեգատիվ վարքին, իսկ 20%-ը
դժվարանում է կողմնորոշվել տվյալ իրավիճակում կամ իրավապահ
մարմինների նկատմամբ ունեցած վախով է պայմանավորված։
Նեգատիվ դիրքորոշում ունեին այն դեռահասները, որոնց բացասական վարքը պայմանավորված է իրավական դաշտի անտեղյակությունից,
քանի որ նրանք չգիտեն, թե որ տարիքից է սկսվում քրեական պատասխանատվությունը, ինչպես նաև կարելի է ենթադրել, որ նրանց նեգատիվ
վարքը պայմանավորված է իրենց տարիքային առանձնահատկություններից՝ անկայունություն, ագրեսիվություն, ընկերասիրության պակաս և
այլն։
«Ռիսկի խմբի» երեխաների հետ աշխատելիս առաջարկում ենք
աշխատանք իրականացնել ոչ միայն ենթադրյալ կամ որևէ ձև ակնհայտ
հակահասարակական վարք ցուցաբերող դեռահասների հետ, այլ նաև
մյուս դեռահասների հետ` խմբային աշխատանքի միջոցով։
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РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ
«ГРУППЫ РИСКА» В ШКОЛЕ

Акобджанян Джаваир

ВГУ, Социальная педагогика, 4-ий курс
Резюме

Ключевые слова: «группа риска», социальное поведение, «трудный
ребенок», профилактика, индивидуальная работа, поддержка
Таким образом, дети «группы риска» нуждаются в помощи, для того
чтобы справиться с переменами или трудными жизненными ситуациями, а
также уменьшивать прогресс в решении психологических социальных
проблем. Работа социального педагога по работе с детьми в «группе риска»
направлена на снижение воздействия фактора риска и ослабление негативных цепных реакций.
Следует отметить и тот факт, что эффективность работы зависит от
раннего выявления проблемы, содержания профилактический работы,
компетентность специалиста и единого подхода к проблеме.

WORK OF SOCIAL TEACHER WITH CHILDREN
OF “RISK GROUP” AT SCHOOL

Hakobjanian Javahir

VSU, Social Pedagogy, 4th course
Summary

Key words: “risk group”, social behavior, “difficult child”, prevention,
individual work, support
Thus “risk group” children need such help that will have tendency to
change or overcome a difficult situation of life, moreover it will prevent the
increase of psychological, social problems. The work of social pedagogue with
“risk group” children tends to the reduction of the influence of the risk factor
and the weakening of the negative chain reactions.
It is necessary to mention that the productivity of the work depends on the
early revealing of the problem, the contents of the preventive work, the
specialists’ competence and the unified approach to the problem.
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ԴԵՎԻԱՆՏ ՎԱՐՔԻ
ՎԱՐՔԻ ԴԵՄ ՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Համբարձումյան Սիրամարգ
ՎՊՀ, Սոցիալական մանկավարժություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ մ. գ. թ., դոցենտ Լ. Բաղդասարյան

Հանգուցային բառեր՝ դելիկվենտ, քրեական, իրավական նորմ,
կրիմինոլոգիա, վիկտիմոլոգիա, դիսֆունկցիոնալ ընտանիք, գործոն,
վարքաձև
Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում
տեղ գտած սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական գործընթացները, հասարակության նախկինում եղած արժեքային համակարգի փլուզումը,
օրենքի, իրավապահ մարմինների և արդարադատության հանդեպ
վստահության պակասը, հասարակության անվստահությունը ներկայի
ու ապագայի հանդեպ, կրթության ոլորտում անընդհատ տեղի ունեցող
բարեփոխումները, անչափահասների դաստիարակման գործընթացում
սոցիալական ինստիտուտների ներգործության թուլացումը նպաստեցին
երեխաների շեղվող (դևիանտ) և հանցավոր վարքագծի դրսևորմանը:
Այժմյան գերխնդիր է ուսումնասիրել դևիանտ վարքի կանխարգելմանն ուղղված սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքները և ընտրել
այն արդյունավետ ուղիներն ու աշխատանքային ձևերը, որոնք իրապես
կօգնեն դևիանտ վարքի կանխարգելմանը:
Նախ հստակեցման կարիք ունի «շեղվող վարքագիծ» հասկացությունը, քանի որ կրիմինոլոգիական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել «դևիանտ», «դելիկվենտ», «հանցավոր» վարքագիծ բնորոշումներին, և
անհրաժեշտություն է առաջանում հասկանալ, թե ինչ երևույթների
մասին է խոսքը: Դևիանտ վարքը (լատ. «devianto»՝ շեղում) սոցիալական
նորմերին և կանոններին հակասող վարքային մոդելների ամբողջություն
է։ Արարք է, գործողություն, որը չի համապատասխանում տվյալ հասարակության մեջ փաստացի ձևավորված նորմերին, ինչպես նաև սոցիալական երևույթ է, որը դրսևորվում է մարդկային գործունեության մասսայական ձևերում, որոնք էլ հակասում են սոցիումի ընդունված կանոններին։ Դելիկվենտ (լատ. «delinquens»՝ իրավախախտում) նշանակում է հանցագործ. այդ եզրույթը բնութագրում է սոցիալապես շեղված վարք ունեցող անձանց: Քրեական վարքաձևի մեջ մտնում է պրոֆեսիոնալ հանցագործությունը՝ կապված քրեական, տնտեսական, շահադիտական իրավախախտումների հետ, որոնք էլ քրեորեն պատժելի են [6]:
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Դևիանտ վարքի տարատեսակներն ու դրանց դրսևորումները տարբեր են՝ սկսած չարամտորեն դասերից խուսափելուց, մինչև հանցավոր
ակտիվություն (գործունեություն)։ Գիտական գրականության մեջ տարբերակում են հետևյալ տարատեսակները.
1. Դելիկվենտ վարք
վարք:: Շեղվող վարք է՝ ակնհայտ հակահասարակական ուղղվածությամբ, որն իր ծայրահեղ դրսևորումներում կարող է
վերաճել հանցագործության: Դեռահասության տարիքում դելիկվենտ
վարքի առաջին նախանշանները սկսվում են դասերից պարբերաբար
փախչելուց, դպրոց չհաճախելուց, հաճախակի ծեծկռտուքների կազմակերպումից, ուրիշին պատկանող, թեկուզև, աննշան իրերի գողությունից
(հափշտակությունից):
2. Ադդիկտիվ վարք
վարք:: Շեղվող վարք է՝ «իրականությունից կտրվելու,
հեռանալու» պատրանքային ցանկությամբ, հոգեներգործուն միջոցներ
(ալկոհոլ, թմրանյութեր և այլն) ընդունելու միջոցով: Եթե ալկոհոլի
չափավոր օգտագործումն ընդհանրապես հեշտացնում է մարդկանց
շփումը, ապա դեռահասության տարիքում այս երևույթը կարող է կրել և
սովորաբար կրում է քայքայիչ բնույթ ու հաճախ նպաստում հանցագործությունների կատարմանը: Չունենալով բավարար քանակությամբ կենսափորձ՝ որոշ անչափահասներ փորձում են ալկոհոլի միջոցով ձեռք
բերել «քաջություն», ինքնավստահություն և այլն:
սոցիալ
վարք:: Շեղվող վարք է՝ պայմանավորված դաստիարա3. Ասոց
իալ վարք
կության թերություններով: Անբարենպաստ ընտանիքներն ընդհանուր
առմամբ երեխաների հակասոցիալական վարքի առաջացման գլխավոր
գործոններից մեկն են: Թյուր ըմբռնում է, որ «վատ» ծնողից ծնվում են
«վատ» երեխաներ: Հաճախ հարբեցող ծնողների երեխաները նույնիսկ
մոտ չեն գալիս խմիչքին: Դեռահասը, որպես կանոն, ուղղակիորեն չի յուրացնում և ընկալում արտաքին անբարենպաստ ազդեցությունները: Նա
կարող է դրանք չընդունել, մերժել, ինչպես նաև պայքարել դրանց դեմ:
Այդ պայքարի ժամանակ են հաճախ ձևավորվում նաև մարդու անձնային
դրական որակները:
4. Պսիխոպաթ վարք
վարք:: Շեղվող վարք է՝ պայմանավորված բնավորության շեշտվածություններով և հուզակամային անկայունությամբ:
5. Հիպերընդունակությունների վրա հիմնված վարք
վարք:: Շեղվող վարքի
տեսակ է, որն ուղեկցվում է կենցաղային դևիացիաներով, գործունեության ոլորտներում օժտվածության և նույնիսկ հանճարեղության դրսևորումներով:
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6. Աուտոագրեսիվ վարք
վարք:: Շեղվող վարք է, որը դրսևորվում է սուիցիդալ մտքերով, ապրումներով, միտումներով և գործողություններով:
7. Հետերոագրեսիվ վարք
վարք:
րք: Շեղվող վարք է՝ ուղղված շրջապատողներին, և արտահայտվում է ագրեսիվ արտահայտությունների, վնասներ
հասցնելու, ֆիզիկական բռնությունների, ձեռքի տակ եղած առարկաները
շպրտելու, կոտրելու և այլ եղանակներով [5, 128]:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 24-ի 1-ին մասի համաձայն՝ «Քրեական պատասխանատվության ենթակա է այն անձը, ում 16 տարին լրացել
է նախքան հանցանք կատարելը»: Միևնույն ժամանակ նույն հոդվածում
թվարկված են այն հանցավոր արարքները, որոնց կատարման դեպքում
անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության 14 տարեկանից,
մասնավորապես՝ սպանության, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր
կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու, մարդուն առևանգելու,
ավազակության, գողության, կողոպուտի, շորթման, առանց հափշտակելու նպատակի ավտոմեքենային կամ տրանսպորտային այլ միջոցին
ապօրինաբար տիրանալու, ծանրացուցիչ հանգամանքներում գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր հափշտակելու կամ շորթելու,
թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր հափշտակելու
կամ շորթելու, խուլիգանության համար [1]:
Եթե անչափահասի հանցավոր վարքագծի բնորոշումը մեծ դժվարություններ չի առաջացնում, ապա նույնը չի կարելի ասել դևիանտ վարքագծի բնորոշման առումով: Կրիմինոլոգիական, հոգեբանական, մանկավարժական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել դևիանտ վարքագծի
տարբեր բնորոշումների. մի դեպքում այն բնութագրվում է որպես օրենքներում, սոցիալական դիրքորոշումներում, կանոններում ու բարոյական
նորմերում ամրագրված, ստացած հասարակական պահանջներից
շեղվող արարքների կատարում, մյուս դեպքում՝ որպես սոցիալական և
իրավական սանկցիաների հանգեցնող հասարակական նորմերից շեղվող
վարքագիծ՝ պայմանավորված ոչ ադեկվատ սոցիալականացմամբ:
Դևիանտ վարքագծի բնորոշման առավել լայն տարածում ստացած
մոտեցման համաձայն՝ այն հասարակության մեջ ընդունված իրավական,
բարոյական նորմերից ու կանոններից շեղված վարքագիծն է՝ պայմանավորված ինչպես երեխայի անձնային հատկանիշներով, այնպես էլ նրա
դաստիարակության և զարգացման գործընթացում՝ սոցիալական, ընտանեկան, կրթական գործոններով, շփման ոլորտով: Ինչ վերաբերում է
դելիկվենտ վարքագծին, ապա այն ավելի նեղ ընդգրկում ունի. դրսևոր207

վում է իրավական նորմերի խախտմամբ և փաստացի նույնանում է իրավախախտ վարքագծի հետ:
Անչափահասների շեղվող վարքագծի գնահատման առումով կարևոր
նշանակություն ունեն նաև վիկտիմոլոգիայի և կրիմինոլոգիայի ուսումնասիրությունները: Դրանց համադրումը հնարավորություն է տալիս
առավել անաչառ հետևություն կատարել անչափահասների շեղվող վարքագծի իրական պատկերի մասին: Բացի այդ՝ բազմաթիվ կրիմինալոգիական ուսումնասիրություններ վեր են հանել վիկտիմոլոգիայի և դրան
ենթարկված երեխայի կողմից հետագայում շեղվող վարքագծի դրսևորման միջև կոռելյացիայի առկայությունը [3]:
Երեխաների շեղվող վարքի պատճառ կարող են լինել նաև ծնողների
ոչ ճիշտ վերաբերմունքը երեխաների նկատմամբ: Ծնողների կողմից երեխաների շեղվող վարքագծին ոչ համարժեք արձագանքումը պայմանավորված է մի քանի գործոններով. կարևորներից մեկն այն է, որ ՀՀ-ում ընտանիքներն ավանդաբար ձևավորվում են վաղ չափահասության տարիքում, և երիտասարդ ծնողները ոչ միշտ են տիրապետում երեխաներին
դաստիարակելու, նրանց շեղվող վարքագծին արձագանքելու հոգեբանական, մանկավարժական գիտելիքներին ու հմտություններին: Հետևաբար
երեխայի շեղվող վարքագծին արձագանքելու իրենց հասանելի ամենակարճ ու իրենց կարծիքով առավել արդյունավետ միջոցը բռնության գործադրումն է: Միևնույն ժամանակ երեխային ենթարկվող դարձնելու հիմնական պատասխանատվությունը կրում է ընտանիքը:
Ինչպես հայտնի է ընտանիքում առկա սոցիալ-տնտեսական և հատկապես հոգեբանական բնույթի խնդիրները՝ ծնողների անտարբերությունը միմյանց և երեխաների նկատմամբ, ձևական բնույթ կրող «հանուն
երեխայի» հարաբերությունները, հաճախակի բնույթ կրող վիճաբանությունները, հանդուրժողականության պակասով պայմանավորված
«սերունդների կոնֆլիկտը», բռնությունը, հանգեցնում են անչափահասի
կողմից շեղվող, իսկ առանձին դեպքերում՝ հանցավոր վարքագծի
դրսևորմանը:
Յուրաքանչյուր երեխայի ձևավորման վրա իր անմիջական ազդեցությունն է ունենում ոչ միայն ընտանիքը, այլև ուսումնական հաստատությունը, հիմնականում՝ դպրոցը: Դպրոցը ուշադրություն է դարձնում
երեխաների կրթության ոլորտի հետ կապված հարցերին, և երեխաների
վարքագծի ձևավորման գործում աշխատանքը մնում է դասղեկի, սոցիալական մանկավարժի ուսերին: Սակայն դպրոցում երեխաների քանակի
շատ լինելու պատճառով մանկավարժները չեն կարողանում բոլոր երե208

խաներին որքան հարկավոր է ժամանակ տրամադրել, ինչը դառնում է
երեխաների վարքի շեղումների պատճառ:
Այսօր մեր հասարակության մեջ տեղի ունեցող ուսումնասիրությունները հատուկ հրատապությամբ առանձնացրել են շեղված վարք ունեցող
երեխաներին, նրանց օգնելու խնդիրը, կանխարգելման ու վերականգնման միջոցառումների արդյունավետ աշխատանքների մշակումը:
Սոցիալ-մանկավարժական կանխարգելիչ միջոցառումների կենտրոնում
շեղված վարքով երեխաներն են, նրանց վարքի պատճառների հայտնաբերումը և վերացումը [1]:
Հանցանք կատարողների թվաքանակի աճը ապացուցում է, որ
դևիանտ վարքի կանխմանն ուղղված միջոցառումների համակարգն այնքան էլ արդյունավետ չէ: Ժամանակակից պայմաններում անչափահասների շեղված վարքի կանխարգելման համակարգը պետք է հաշվի առնի
առկա դրական փորձը և միևնույն ժամանակ, հասարակության նոր պահանջները: Սոցիալ-մանկավարժական կանխարգելիչ աշխատանքներում
կարևորվում են գործունեության մեջ պետական և հասարակական
սկզբունքների համադրությունը, ազդեցությունը անձի, շրջակա միջավայրի, կրթության և կանխարգելման առարկաների գործունեության, հասարակական կարծիքի վրա, կազմակերպչական և կառավարման ձևերը,
անձնակազմի և մարդկային ռեսուրսների մասնագիտացումը, կանխարգելիչ գործողություններում առանձին մասնակիցների միջև գործառույթների բաշխումը, դաստիարակչական միջոցառումների կիրառման շրջանակի, նորմալ կենսապայմանների ապահովումը:
Սոցիալ-մանկավարժական կանխարգելիչ աշխատանքներն են.
1. Ապահովել ընտանիքի անդամների զբաղվածությունը:
2. Բարելավել ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը, որն իրականացվում է երեխաների կյանքում դպրոցի դերի
վերականգնման, երկխոսության և համագործակցության հիման
վրա ընտանիքի հետ համատեղ գործունեության որակի բարելավման, ուսուցիչների մշակութային և բարոյական մակարդակի,
ինչպես նաև նյութական պայմանների ստեղծման և նրանց համար
հոգեբանական մթնոլորտի վերականգնման ուղիներով:
3. Կազմակերպել չսովորող երեխաների զբաղվածությունը:
4. Բարելավել անչափահասների ժամանցը կազմակերպող հաստատությունների գործունեությունը ապագործառույթային ընտանիքների և այլ ռիսկային խմբերի երեխաների համար բարենպաստ
պայմանների ստեղծման նպատակով:
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5. Մշակել ընտանիքների, մասնավորապես անչափահասների համար սոցիալական պաշտպանության և աջակցության ծառայություններ [4]:
Վերոնշյալ աշխատանքների շարքում առաջարկում ենք նաև.
▪ կազմակերպել սեմինար ծնողների հետ, քանի որ հիմնականում
դեռահասների դևիանտ վարքի սկզբնապատճառն ընտանիքի
խնդիրներն են,
▪ պլանավորել ոստիկանների այց դպրոցներ, որոնք կկազմակերպեն երեխաների հետ սեմինարներ, զրույցներ,
▪ դպրոցում կազմակերպել միջոցառումներ, որոնցում գլխավոր պատասխանատու դերը կհատկացվի դևիանտ վարք ունեցող դեռահասին,
▪ իրականացնել սոցիալ-մանկավարժական խորհրդատվություն՝
հաշվի առնելով երեխայի նախասիրությունները, օրինակ՝ ուղղորդել խմբակներ (սպորտային, մշակույթային),
▪ կազմակերպել երեխաների ազատ ժամանցը (օրինակ՝ էքսկուրսիա),
▪ դևիանտ երեխաներին ներառել դասարանի դրական վարքագծով
և լավ սովորող երեխաների մեջ (օրինակ՝ խմբային աշխատանքների միջոցով):
Այսպիսով՝ դևիանտ վարք ունեցող երեխաների հետ իրականացվող
կանխարգելիչ աշխատանքներն առողջ հասարակություն ունենալու նախապայման են: Հանցավոր վարքագիծ ունեցող երեխաները հասարակությունը ջլատող, վտանգավոր անձինք են, որոնց վարքագծի կանխարգելումը հրատապ է և օրապահանջ:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Անչափահասների գործերով արդարադատության ոլորտի միջազգային փաստաթղթերի ժողովածու:
Մարգարյան Ա., Անչափահասների հանցավորության և շեղվող
վարքագծի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2017:
Голубев Ю. В., Девиантное поведение как социальная проблема
образование и саморазвитие.
Волков П. Б., Роль воспитательной системы интернатного типа в
развитии способности регуляции афектов у подростков.
Дозорцева Е. Г., Психологическая травма у подростков с проблемами в поведении. Диагностика и коррекция, 2006, 128 стр.
hy.wikipedia.org.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПРОТИВ ДЕВИАНТНОГО
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Амбарцумян Сирамарг

ВГУ, Социальная педагогика, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: правонарушитель, преступник, правовая норма,
криминология, виктимология, неблагополучная семья, фактор, поведения
В статье рассматриваются девиантное, деликвентное и криминальное
поведение. Предотвращением их поведения является неотложным и
необходимым условием для здорового общества. Упоминаются некоторые
мероприятия по предотвращению девиантного поведения, такие как
обеспечение участия семьи, улучшение образовательных учреждений,
обеспечение занятности для не обучающихся, и организация досуга для
несовершеннолетних. Мы предлагаем некоторые: семинары, мероприятия,
экскурсии, групповую работу, включение детей с девиантным поведением
в группы.

PREVENTIVE SOCIAL
SOCIAL-PEDAGOGICAL WORK
AGAINST DEVIANT BEHAVIOR

Hambardzumyan Siramarg

VSU, Social Pedagogy, 4th course
Summary

Key words: delinquent, criminal, legal, criminology, victimology,
dysfunctional family, factor, behavior
The article discusses deviant, delinquent, and criminal behavior.
Preventing their behavior is urgent and a condition of having a healthy society.
Some activities to prevent deviant behavior are mentioned, such as ensuring
family participation, improving educational institutions, securing employment
for non-learners, and organizing leisure for minors. We offer some: seminars,
events, excursions, group work, inclusion of children with deviant behavior in
groups.
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
Միրզոյան Անգելիկա

ՎՊՀ, Սոցիալական մանկավարժություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ մ. գ. թ., դոցենտ Լ. Բաղդասարյան

Հանգուցային բառեր՝ արժեք, արժեքային կողմնորոշում, ամուսնություն, ազդող գործոններ, ամուսնալուծության պատճառ
Այսօր Հայասատանի Հանրապետության սոցիալ-քաղաքական փոփոխություններն իրենց ազդեցությունն են ունենում արժեքային համակարգերի վրա, և փոփոխության է ենթարկվում նաև ամուսնության ու
ընտանիքի ինստիտուտը: Փոխվում է ընտանիքի նշանակության գաղափարը, փոխվում է ընտանիքի դերը, կառուցվածքը, փոխվում են երեխածնող փոխհարաբերությունների ձևերը: Փոփոխություններն անդրադառնում են նաև ժամանակակից երիտասարդության արժեքային կողմնորոշման, ամուսնության ու ընտանիք կազմելու պատկերացումների վրա: Յուրաքանչյուր պետության և քաղաքակրթության հիմքը ընտանիքն է: Այն
հասարակության կարևոր բջիջն է: Ընտանիքը համարվում է սոցիալական
առաջնային ինստիտուտ: Ընտանիքի ինստիտուտն ապահովում է
հասարակական կայունությունն ու հանդիսանում է վերջինիս ինքնավերարտադրման հիմնական միջոցը: Ընտանիքը ամուսնության կամ ազգակցության վրա հիմնված մարդկանց փոքր խումբ է, որի անդամները միմյանց
հետ կապված են կենցաղային ընդհանրությամբ, փոխադարձ օգնությամբ և
բարոյական պատասխանատվությամբ [1, 155]։ Ընտանիքի ձևավորման
հիմքում ընկած է հասարակության նորմերի, արժեքների և սոցիալական
դերերի յուրացումը: Հարկ է նշել, որ ընտանիքի զարգացման փուլերից
առանձնակի կարևոր նշանակություն ունեն երիտասարդ ընտանիքի
ձևավորման փուլը, կազմավորումը, զարգացումն ու արժեքային կողմնորոշումը: Երիտասարդ ընտանիքը մեր պետության և հասարակության
զարգացման հիմքն է, մեզ հաջորդող սերնդի կրթողն ու դաստիարակողը:
Տրամաբանական փոխկապվածությամբ կարևորվում են երիտասարդ
ընտանիքի արժեքային համակարգի կողմնորոշումն ու զարգացումը:
Ընտանիքը համարվում է երիտասարդ ամուսնության պահից սկսած,
մինչև առաջին երեխայի ծնունդը: «Երիտասարդ ընտանիք» հասկացությունը լայն իմաստով է ընկալվում, այն ներառում է իր մեջ «նոր երիտասարդ ընտանիք»՝ 0-ից 4 տարվա համատեղ կյանքի փորձ, և «երիտասարդ ընտանիք»՝ 5-ից 9 տարվա համատեղ կյանքի փորձ [2, 362]:
Երիտասարդ ընտանիքների կարևոր գործառույթներից է ընտանի212

քում կատարել իրավունքների և պարտականությունների բաշխում,
ամուսինների միջև ձևավորել հոգևոր ամուր կապ, ընտրել ընտանեկան
հարաբերությունների այն տեսակները, որոնք կբավարարեն երկուսին էլ,
մշակել ընդհանուր ընտանեկան արժեքներ: Երիտասարդ ընտանիքի
ստեղծման և պահպանման գործում կարևորվում են երիտասարդի, անհատի արժեքային կողմնորոշումն ու արժեհամակարգի զարգացումը:
Երիտասարդի, անհատի արժեքային կողմնորոշումը ուսումնասիրելու
համար անհրաժեշտ է հասկանալ «արժեք» հասկացության իմաստային
նշանակությունը: «Արժեք» հասկացությունն առավել շատ կիրառվել է
փիլիսոփայական ոլորտում: Ժամանակակից գիտական հասկացություններում արժեքն ընկալվում է որպես ցանկություն, կյանքի իդեալ: «Արժեք»
հասկացությունն առաջին անգամ ներդրել է Էմմանուել Կանտն իր
«Մաքուր բանականության քննադատություն» աշխատության մեջ [3]:
Դ. Ա. Լեոնտևը սոցիալականացման գործընթացը կապում է անձի արժեքային կողմնորոշման հետ. արժեքային կողմնորոշումները ձևավորվում
են սոցիալականացման գործընթացում խմբային և ընդհանուր կառուցվածքային արժեքների «ինտեգրման» միջոցով [5, 3]: Ըստ Վ. Ն. Մյասիշևի՝
անհատի՝ հասարակության հետ կապերը, իր կյանքը և գործունեությունը
ձեռք են բերում անձնական նշանակություն և որոշակի արժեք: Արժեքային կողմնորոշումները հնարավորություն են տալիս որոշում կայացնել
ընտրության իրավիճակում [8, 36]: Ն. Ի. Լապինը կարծում է, որ արժեքներն ընդհանրացված գաղափարներ են, որոնք հանդես են գալիս որպես
սոցիալական և անհատական գիտակցության ձևեր [4, 106]: Մարդկային
պահանջմունքներից և կարիքներից ելնելով՝ արժեքները տարբեր կերպ
են ընկալվում և գնահատվում:
Երիտասարդ ընտանիքի արժեհամակարգի ձևավորման ու զարգացման վրա ազդում են մի շարք գործոններ, դրանք են՝
▪ Սոցիալ
Սոցիալ--մշակութային գործոն
գործոն:: Երիտասարդ ընտանիքի արժեքային
կողմնորոշման վրա ազդող ամենակարևոր գործոններից մեկն է սոցիալմշակութային գործոնը՝ երիտասարդի ազգային, կրոնական, ռասսայական, քաղաքական պատկանելությունը: Մշակույթը սահմանում է արժեքային համակարգի կողմնորոշումներ, որոնք ղեկավարում են երիտասարդ ընտանիքում ամուսինների անհատական, սոցիալական վարքագիծը, հիմք են դառնում ճանաչության ձևավորմանը (առաջարկը մերն է):
▪ Բարոյական գիտակցության գործոն
գործոն:: Բարոյական գիտակցության
կառույցում կարևորվում են բարոյական չափանիշները, որակներն ու
իդեալները, բարոյական արժեքները: Այս սկզբունքները միայն ընդհա213

նուր հիմք են տալիս իրավիճակային տարբեր պայմաններում վարքի
ձևաչափերի, նորմերի ընտրության ու իրականացմանն չափանիշների
վերաբերյալ [6, 86]:
▪ Տեղային գործոն
գործոն: Երիտասարդ ընտանիքի համար կարևոր նշանակություն ունի, թե որտեղ է ապրում (թաղամաս, գյուղ, քաղաք, պետություն), և այն ինչ ազդեցություն է ունենում իր արժեհամակարգի զարգացման վրա (առաջարկը մերն է):
գործոն:: Ընտանիքը համարվում է սոցիալա▪ Հայրական ընտանիքի գործոն
կան առաջնային ինստիտուտ: Անձը հենց իր հայրական ընտանիքում է
սովորում և ձեռք բերում պատկերացումներ նորմերի, սովորույթների,
արժեքների և այլնի մասին: Երիտասարդը, ընտանիք կազմելով, փորձում
է ստեղծել իրենը՝ հենվելով այն ընտանիքի մոդելի վրա, որտեղ նա ապրել
ու մեծացել է: Երիտասարդ ընտանիքների արժեհամակարգը ձևավորվում է կնոջ և տղամարդու հայրական ընտանիքների արժեհամակարգերի միասնությունից (առաջարկը մերն է):
▪ Սեփ
Սեփական
գործոն:: Երիտասարդ ընտանիքում արժեքների
ական փորձի գործոն
ընտրության ու գնահատման գործընթացն իրականացվում է սեփական
փորձի հիման վրա (մարդիկ սովորում են իրենց սխալների հիման վրա)
(առաջարկը մերն է) :
▪ Կրթական գործոն: Կրթական գործոնի ազդեցությամբ երեխաների
մոտ ձևավորվում են միջանձնային հարաբերությունների և սոցիալական
դերերի հետ կապված նոր արժեքներ: Որոշ կրթական առարկաներ ունեն
առավել մեծ նշանակություն արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման
գործում (հայոց լեզու, գրականություն, հայոց պատմություն և այլն):
Կրթական գործոնի ազդեցությունը շարունակվում է մասնագիտական
կողմնորոշման և բուհական կրթության ընթացքում, քանի որ տարբեր
մասնագիտություններ տարբեր արժեքներ են կարևորում և շեշտադրում:
Օրինակ՝ բժշկի համար ամենակարևոր արժեքը համարվում է առողջությունը, հոգեբանի համար՝ անձի ներդաշնակությունը, սոցիալական
մանկավարժի համար՝ սոցիալականցումը (առաջարկը մերն է):
▪ Աշխատանքային գործունեության գործոն:
գործոն: Ընտանիքի արժեհամակարգի ձևավորման և զարգացման ընթացքում կարևոր նշանակություն
ունի անձի աշխատանքային գործունեությունը: Ըստ այդմ՝ առանձնացնում ենք երիտասարդ ընտանիքներ, որտեղ աշխատում են կա՛մ երկու
ամուսինները, կա՛մ նրանցից մեկը, և երիտասարդ ընտանիքներ, որտեղ
զույգերից ոչ մեկը չի աշխատում (առաջարկը մերն է):
Երիտասարդ շատ ընտանիքների ամուսնալուծության պատճառ են
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դառնում արժեքային կողմնորոշման տարբերությունն ու անհամատեղելիությունը: Հաճախ ամուսնական կյանքի նկատմամբ ունեցած պատկերացումները տարբերվում են իրականությունից: Երիտասարդ ընտանիքի
ձևավորումը ոչ միայն ամուսնության մասին իդեալական գաղափարների
իրականացումն է, այլ նաև ամուսինների, երեխաների իրական կյանքը:
Երիտասարդ ամուսինների արժեքային համակարգերի անհամապատասխանության պատճառով ընտանիքները քայքայվում են, որոշ երիտասարդ ընտանիքներ հաղթահարում են այս խնդիրը՝ կատարելով
արժեհամակարգի կողմնորոշման վերաբերյալ փոխզիջումներ, իսկ
որոշներն էլ համակերպվում են՝ շարունակելով ամուսնությունը, բայց
միևնույն ժամանակ, պահպանվում են չլուծված խնդիրներ՝ կապված
սիրելիի իդեալական պատկերի փլուզման և արժեքային համակարգի
անհամապատասխան լինելու հետ: Այնուամենայնիվ, ընտանիքի ձևավորման ընթացքում երիտասարդ ամուսինները անցնում են շատ փորձությունների միջով:
Երիտասարդ ընտանիքների արժեքային կողմնորոշումների համակարգն ունի դինամիկ, շարժական բնույթ: Արժեքային կողմնորոշումների
ամբողջ համակարգը ժամանակակից տեսության մեջ բաժանում են երեք
խոշոր խմբերի՝ նյութական արժեքային կողմնորոշում. երիտասարդ
ընտանիքների համար կյանքի ամենակարևոր կողմնորոշումը նյութական
անվտանգությունն ապահովելն է: Երիտասարդ ամուսինների մեծ մասը
մտադիր է փորձել իր ուժերը բիզնեսում, գտնել բարձր աշխատավարձով
աշխատանք, կամ ունենալ միարժամանակ երկու և ավելի աշխատանք:
Հոգևոր և մարդասիրական արժեքային կողմնորոշումները ավանդաբար
բաժանվում են անհատական (անկախություն, կամք), բարոյական
(ազնվություն), միջանձնային շփման (ընկերների առկայություն), մասնագիտական ինքնաիրացման (պատասխանատվություն, արդյունավետություն, կամք, կատարողականություն), ալտրուիստական (համբերություն,
հայացքների ընդլայնվածություն) արժեքների: Ռացիոնալ արժեքային
կողմնորոշումները հիմնված են օբյեկտների իմաստային արժեքների
սահմանափակման վրա և բաժանվում են սուբյեկտիվ-ռացիոնալ և
օբյեկտիվ-ռացիոնալ կողմնորոշումների: Սուբյեկտիվ-ռացիոնալ կողմնորոշումները սովորաբար ձևավորվում են իդեալիստական հայացքների
հիման վրա, որոնցում մարդն ինքնավար է: Օբյեկտիվ-բանական կողմնորոշումները հիմնված են մարդու բնույթի իրատեսական և կոլեկտիվ
ընկալման վրա, ըստ որի՝ անձը հասարակական խմբի բաղկացուցիչ և
սոցիալական հարաբերությունների ամբողջության մի մասն է [5, 12]:
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Այսպիսով՝ երիտասարդ ընտանիքի ստեղծման ու պահպանման
գործում կարևոր են երիտասարդ ընտանիքի արժեհամակարգի կողմնորոշումն ու ձևավորումը: Երիտասարդ ընտանիքի կողմից արժեքների
ճիշտ ընտրությունն առողջ հասարակություն ունենալու կարևոր նախադրյալն է: Երիտասարդ ընտանիքի արժեքային համակարգը ամուր ընտանիքի հիմքերից մեկն է: Ամուսինների արժեքային կողմնորոշումների
անհամապատասխանությունը կարող է երիտասարդ ընտանիքի ամուսնալուծության պատճառ դառնալ:
Երիտասարդ ընտանիքների առողջ արժեհամակարգի ձևավորման
համար առաջարկում ենք՝ սոցիալական աշխատողները բնակության
վայրում (թաղամաս, գյուղ, համայնք, քաղաք) իրականացնեն երիտասարդ ընտանիքների հաշվառում և կազմակերպեն սոցիալ-կողմնորոշիչ
աշխատանքներ երիտասարդ զույգի հետ, դպրոցներում մանկավարժահոգեբանական թիմի կողմից հաճախակի կազմակերպվեն զրույց-թրեյնինգներ «Ընտանիք» թեմայով արժեքային կողմնորոշման և արժեհամակարգի ձևավորման վերաբերյալ: Ամուսնության պալատում (ՔԿԱԳ) աշխատակիցները կազմակերպեն խորհրդատվական հանդիպումներ երիտասարդ զույգերի հետ (երիտասարդ զույգի գրանցման ժամանակ) արժեհամակարգի ձևավորման, ընտանեկան փոխհարարբերությունների, նոր
սոցիալական դերերի, բարոյական պարտականությունների վերաբերյալ:
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Мирзоян
Мирзо
ян Ангелика

ВГУ, Социальная педагогика, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: ценность, ценностная ориентация, брак, влияющие
факторы, причины развода
В статье говорится о понятиях “молодая семя” и “ценности”. Ценности
динамичны и подвержены изменениям, зависящих от политических,
социально-экономических, культурных изменений. В статье представлены
основные аспекты влияющие на становление системы ценностей молодой
семьи и некоторые, предлагаемые нами. В сохранении молодой семьи
важная роль уделяется соответствию мировоззрения и системы ценностей
у пары. Несовместимость системы ценностей может привести к разводу.
Исходя из этого, предлагаем пути развития системы ценностей молодой
семьи.

THE FORMATION OF A YOUNG FAMILY
VALUE SYSTEM

Mirzoyan Angelika

VSU, Social pedagogy, 4th course
Summary

Key words: value, value orientation, marriage, influencing factors, reasons
for divorce
In the article it talks about the understanding of “value” and “young
family”. The values are dynamic and are often subjected to changes depending
on political, social and economical changes happening in the country. In The
article there are presented the factors influencing on formation of value system
of a young family. We also suggest some more factors. In preserving the young
family, life perception and couples’ value compliance are of great importance.
The non_compliance of their values can cause divorce thus we suggest effective
ways of forming values of young families.
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ԾՆՈՂԾՆՈՂ-ԵՐԵԽԱ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ
Նիազյան Լիլիթ

ՎՊՀ, Սոցիալական մանկավարժություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` մ. գ. թ., դոցենտ Ս. Բեժանյան

բառեր՝ դաստիարակություն, ծնող-երեխա փոխհարաՀանգուցային բառեր
բերություն, ընտանիք, մանկավարժական գիտելիք
Ընտանիքը փոքր սոցիալ-հոգեբանական խումբ է՝ հիմնված ամուսնության կամ արյունակցական կապի վրա, որի անդամները կապված են
միասնական տնտեսությամբ, փոխադարձ օգնությամբ, բարոյական պատասխանատվությամբ: Միաժամանակ այն սոցիալական ինստիտուտ է,
որը բավարարում է հասարակության պահանջմունքը սերնդի վերարտադրության, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի կազմակերպման, մշակութային հարստության և ժառանգության փոխանցման տեսանկյունից [1, 50]: Առանձնացնում են ընտանիքի բազում տեսակներ,
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները և խնդիրները: Ընտանիքի այս կամ այն տեսակին պատկանելը միշտ իր դրական
կամ բացասական ազդեցությունն է թողնում երեխայի սոցիալականացման գործընթացի և զարգացման վրա: Ընտանիքի՝ որպես դաստիարակչական ինստիտուտի կարևորությունն այն է, որ այնտեղ երեխան անց է
կացնում իր կյանքի մեծ մասը, և անձնավորության վրա ներգործության
տևողությամբ ոչ մի դաստիարակչական ինստիտուտ չի կարող համեմատվել ընտանիքի հետ [2, 96]:
Հասարակության մեջ ընտանիքի դերն իր ուժով անհամեմատելի է
բոլոր այլ սոցիալական ինստիտուտների հետ, քանի որ ընտանիքում է
ձևավորվում ու զարգանում մարդու անձը, այնտեղ է ստանում սոցիալական դեր և հասարակություն մտնելու համար՝ անհրաժեշտը: Ընտանիքը
համարվում է առաջին դաստիարակչական ինստիտուտը, որի հետ կապը
մարդը զգում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում: Նախ և առաջ ընտանիքը
ապահովում է մարդու ֆիզիկական և հոգևոր զարգացումը: Վաղ մանկության շրջանում կարևոր տեղ է զբաղեցնում ընտանիքը, և ոչ մի այլ սոցիալական ինստիտուտ չի կարող կատարել ընտանիքի դերը: Արդեն մեծ
տարիքում բացի ընտանիքից երեխայի վրա ազդում են նաև այլ սոցիալական ինստիտուտներ, ինչպիսիք են դպրոցը, ընկերական միջավայրը և
այլն: Ընտանիքում երեխայի դաստիարակությունը հիմք է դառնում նրա
սոցիալականացման, անձի ձևավորման և որպես անհատի զարգացման
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համար: Ընտանեկան դաստիարակությունը ներգործությունն է երեխաների վրա նրանց ծնողների կամ խնամակալների կողմից:
Ընտանիքի անդամների միջև հարաբերությունները էական նշանակություն ունեն ընտանիքի ցանկացած անդամի համար: Դրանով են պայմանավորված նաև ծնող-երեխա փոխհարաբերությունները: Առանձնացվում է հարաբերությունների վեց տեսակ, որոցից յուրաքանչյուրն իր
հետքն է թողնում երեխայի զարգացման գործընթացի վրա: Այդ հարաբերությունների տեսակներն են՝
Առաջին տեսակ:
տեսակ Ընտանիքում ներդաշնակ համաձայնեցված հարաբերություններ` բարձրագույն սոցիալական ուղղվածությամբ: Ընտանեկան հարաբերությունները համապատասխանում են մեր հասարակության պահանջներին, պատասխանում են նրա նպատակներին և խնդիրներին՝ դաստիարակության շրջանակներում (անձնավորության նկատմամբ հարգանք, սեր և ընկերություն, տաքություն և փոխադարձ ուշադրություն, բարեխիղճ աշխատանք, փոխադարձ զիջում և այլն): Երեխաների դաստիարակության մեջ կան նաև հասարակական-քաղաքական մոտիվացիա, նպատակաուղղվածություն, սիստեմատիկություն, խնդիրների հստակ հասկացում և երեխաների վրա ազդեցության պահպանում:
Ընտանիքի բոլոր անդամները միմյանց հանդեպ ցուցաբերում են բարձր
էմպաթիա (ուրիշների հույզերը հասկանալու կարողություն):
Երկրորդ
Երկրորդ տեսակ:
տեսակ: Ընտանիքում կանոնավորված են հակասական հարաբերությունները՝ բարձր սոցիալական ուղղվածությամբ: Հարաբերությունները կարգավորված են, բայց մթնոլորտը երբեմն տհաճ է ընտանիքի
որոշ առանձին անդամների համար: Համբերության պակասը, տոկունությունը երեխաների դաստիարակության մեջ, տակտը ծնողներից մեկի
մոտ հարթվում են զիջողականությամբ, մյուսի մոտ՝ մեղմությամբ: Դա
երեխաների հանդեպ հարաբերություններում, նրանց պահանջարկներում առաջ է բերում որոշակի հակազդեցություն-կոնտրաստ: Այս ընտանիքներում, որպես կանոն, հեռանկարները որոշված են, բայց ամենօրյա
խնդիրների լուծման մեջ նկատվում են տատանումներ, տարերայնություններ, որոնք վերջնական ամփոփման ժամանակ հեռացվում են:
Երրորդ տեսակ:
տեսակ: Հարաբերությունները անկայուն են, բայց ընդհանուր
առմամբ, դրական են՝ բարձր սոցիալական ուղղվածությամբ: Դա ընտանիքների խումբ է՝ ընկած ընտանեկան բացասական հարաբերությունների միջև: Կոնֆլիկտի բացակայության ժամանակ այս ընտանիքում կա
փոխադարձ հարգանք, վստահության մթնոլորտ` նման առաջին և
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երկրորդ ընտանիքների կյանքին:
Չորորդ տեսակ:
տեսակ: Ընտանիքում հարաբերությունները կանոնակարգված են՝ բայց ցածր սոցիալական ուղղվածությամբ: Այս տիպի հարաբերություններին բնորոշ է քաղքենիական ուղղվածությունը գործունեություններում և արարքներում, պարզ են պահանջարկների մոտիվները,
մարդկանց հանդեպ հարաբերություններում նորմերի երկակիությունը:
Հոգատար, ջերմ են ընտանիքի անդամների հետ հարաբերություններում
և հաշվարկող, սառը՝ օտարների նկատմամբ:
Հինգերորդ տեսակ:
տեսակ: Ընտանիքում հարաբերությունները արտաքնապես բարեհաճ են, կանոնակարգված, բայց ներսում անբարենպաստ
են: Երբեմն դրական հարաբերությունները ստեղծվում են ամուսինների
համաձայնությամբ և համոզմունքներով՝ «երեխաների համար ընտանիքի
պահպանմամբ», իսկ երբեմն՝ ընտանիքի կռիվներով, սպառնալիքով:
Ծնողները երբեմն հեռանում են երեխաների դաստիարակությունից, մեկը
մյուսի հեղինակությունը ցածրացնում է վեճերով և անձնական վիրավորանքներով:
Վեցերորդ տեսակ:
տեսակ: Ընտանիքում կան կտրուկ կոնֆլիկտային հարաբերություններ՝ ցածր կամ հակասական սոցիալական ուղղվածությամբ:
Հաճախակի կոնֆլիկտների հետ կապված անհաջողությունները առաջ են
գալիս հոգեբանական անհամատեղելիությունից, ամուսիններից մեկի,
հազվադեպ երկուսի՝ ալկոհոլին տրվելուց: Ընտանիքում չկա հարգանք
միմյանց հանդեպ, կան անվստահություն, կոպտություն, վիրավորանք:
Ընտանեկան ծանր միջավայրը բացասաբար է անդրադառնում երեխաների դաստիարակության վրա: Չկայացած, դժբախտ ամուսնության
դեպքում ամուսինները զգացմունքներով անհավասարակշռված են,
բռնկուն, պոռթկուն, ավելորդ քննադատում են միմյանց, ձգտում են մեկը
մյուսի հանդեպ իշխանության, ինքնամփոփ են, օտարացված, կասկածամիտ, մարդկանց նկատմամբ անհավատ:
Ամեն մարդու կյանքում ընտանիքը խաղում է բացառապես կարևոր
դեր, և այդ պատճառով շատ գիտություններ (սոցիոլոգիա, մանկավարժություն, հոգեբանություն, տնտեսագիտություն, դեմոգրաֆիա և այլն) ցուցաբերում են շատ մեծ ուշադրություն ընտանիքի խնդիրների ուսումնասիրությանը: Ընտանիքում է ձևավորվում մարդու հիմնական աշխարհայացքը, բացահայտվում են մարդու ներաշխարհը, անձի անհատական
որակները: Ընտանիքն օգնում է ոչ միայն անձի ձևավորմանը, այլ նաև
մարդու ինքնահաստատմանը, օժանդակում է նրա սոցիալական, ստեղ-
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ծագործական ակտիվությանը, բացահայտում է ինքնատիպությունը: Ըստ
Ա. Մակարենկոյի` «յուրաքանչյուր ընտանիք հատկանշվում է կյանքի ու
կենսապայմանների յուրակերպությամբ և պետք է ինքնուրույնաբար մանկավարժական շատ խնդիրներ լուծի», սակայն մարդը կյանքի բոլոր փուլերում էլ սովորելու և խորհրդատվության կարիք ու պահանջմունք ունի,
հատկապես` մեկ այլ մարդու դաստիարակության գործընթացում [1, 195]:
Թեմայի շրջանակներում հարցման միջոցով հետազոտություն է
անցկացվել 8-9 տարեկան երեխաների ծնողների շրջանում՝ հասկանալու,
թե նրանք ինչպես են իրականացնում երեխաների դաստիարակությունն,
ինչպես են հաղթահարում երեխայի հետ ունեցած կոնֆլիկտները և
արդյոք մանկավարժորեն իրազեկ են առկա լուծումների և մեթոդների
մասին (տրամագիր 1): Հարցված ծնողների միայն 42,9%-ն է օգտվում
մանկավարժական գրականությունից, մնացած 52,4%-ը հիմնվում է
սեփական կյանքի փորձի և ծանոթների տված խորհուրդների վրա:
Դպրոցից տուն վերադառնալիս հարցվածների 76,2%-ի երեխաները
պատմում են դպրոցում տեղի ունեցած հետաքրքիր և դրական
իրադարձությունների մասին, մինչդեռ 23,8%-ը խոսում է օրվա ստացած
գնահատականներից: Դաստիարակության գործընթացում ագրեսիվ
տոնի կիրառումը 71%-ի համար կարևոր է, սակայն նրանցից 61,9%-ը
փորձում է հնարավորինս խուսափել դրանից՝ կիրառելով երեխայի
խրախուսման խոսքային մեթոդը: Հարցաթերթիկում առաջադրված
պատժի մեթոդներից ծնողների 47,6%-ն ընտրել է տեղի ունեցածը
հավանության չարժանացնելը, 38,1%-ը՝ ժամանցից կամ խոստացած
նվերներից զրկելը, իսկ 14,3%-ը՝ խոսքով սպառնալը: Երեխայի նյարդային
գերբեռնվածության պատճառների մասին բոլոր ծնողները տեղյակ են,
սակայն 81%-ը պատասխանել է, որ կցանկանար ավելին իմանալ:
Հետևապես, անհրաժեշտ է պարբերաբար կազմակերպել ծնողների
մանկավարժական իրազեկությանն ուղղված սեմինարներ կամ
դասախոսություններ, որտեղ ծնողները կստանան գիտելիքներ հույզերի
կարևորության, հոգեբանության և երեխաների հետ դաստիարակչական
աշխատանք իրականացնելու մասին, կխորհրդակցեն մասնագետների
հետ, թե ինչպես ճիշտ դաստիարակել երեխային և նրան բազմաբնույթ
աջակցություն ցուցաբերել: Չնայած հարցված ծնողների 42,9%-ը գտնում
է, որ իրեն նման միջոցառումներ անհրաժեշտ չեն, սակայն մյուս 57,1%-ը
խոստովանում է, որ դեմ չէր լինի նման աջակցության (տրամագիր 1):
Այսպիսով՝ հարցված ծնողները մեծամասամբ հանդուրժող են, քանի
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որ նրանցից ոչ ոք ֆիզիկական պատժի կամ ահաբեկման չի ենթարկում
իր երեխային, շատերը զրուցում են երեխայի հետ օրվա իրադարձությունների շուրջ և փորձում հասկանալ՝ ինչպիսի հոգեբանական վիճակով է երեխան վերադառնում տուն: Միանշանակ չենք կարող ասել, որ
բոլոր ծնողները գիտեն, թե ինչն է կարևոր երեխայի դաստիարակության
գործընթացում: Հետևապես՝ ծնողների հոգեբանամանկավարժական
իրազեկման ժամանակ, անհրաժեշտ է լավագույնս ընդգծել ծնողների՝
հուզական բանականության դրսևորման այն կարևորագույն տարրերը,
որոնք էապես ազդում են երեխայի առողջ հուզական և ֆիզիկական զարգացման վրա: Սակայն արծարծված գաղափարներն ամենևին էլ չեն քարոզում ջերմոցային պայմաններում դաստիարակել երեխաներին, այլ,
ըստ էության, իրազեկում են ծնողներին օգնել իրենց երեխաներին՝ դառնալու ավելի լավ դաստիարակված, ավելի կայուն անհատներ, դրական
արձագանքով և առողջ փոխհարաբերություններով, քանի որ ընտանիքում ստացած դաստիարակությունից է կախված մեր և, ինչու ոչ, մեր
երկրի ապագան:
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РОДИТЕЛЬСКОРОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ
СЕМЬЕ

Ниазян Лилит

ВГУ, Социальная педагогик, 4-ый курс
Резюме

слов:: воспитание, родительско-детские отношения, семья,
Ключевые слов
педагогические знания
В жизни каждого человека семья играет важную роль.В семье
формируется основное человеческое мировоззрение,раскрывается внутренний мир и личные качествачеловека.Все родители точно знают, что важно
вделом воспитании ребенка.Поэтому важно подчеркнуть родительскую
осведомленностьтот проявления родительского интеллектакоторые
влияют на здоровое эмоциональное и физическое развитие ребенка.

PARENTPARENT-CHILD RELATIONSHIP IN THE FAMILY

Niazyan Lilit

VSU, Social pedagogy, 4th course
Summary

words:: upbringing, parent-child relationship, family, pedagogical
Key words
knowledge
In every human life, the family plays an important role, in the family is
formed the basic worldview of man, reveals the inner worldand individual
qualities of a person. Exactly all parents know what is important in raising a
child.Therefore, it is important parental awareness timeto emphasizethose
manifestations of parental intelligencethat affect a child’s healthy emotional
and physical development.
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ՆԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄԸ
ՈՐՊԵՍ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑ
Ռուշանյան Արգինե

ՀՊՏՀ, Նախագծերի կառավարում,
մագիստրատուրա 1-ին կուրս
Գիտական ղեկավար՝ մ. գ. թ. Ա. Արնաուդյան

Հանգուցային բառեր՝ ներդպրոցական շաբաթաթերթ, կառավարում,
արտադասարանական աշխատանք, ինքնարտահայտում, ինքնազարգացում, գնահատում, դաստիարակչական
Ժամանակակից դպրոցը արդիականացման լայն հնարավորությունների շրջանակում կիրառում է զանազան ռազմավարություններ և մոտեցումներ՝ բարելավելու ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը։ Այս համատեքստում կարևորվում է աշակերտների՝ խմբային աշխատանքներում ներգրավվածությունը, ստեղծագործական հմտությունների զարգացումը, սեփական կարողությունների համարժեք գնահատումը, ինչպես նաև նոր արժեքների ձևավորումն ու զարգացումը։ Այս
առումով ներդպրոցական շաբաթաթերթի հրատարակումն ունի առանցքային նշանակություն։
Ներդպրոցական շաբաթաթերթի կազմումը դասարանավարության
մեջ կիրառվող նախագծային աշխատանքի օրինակ է:
Դպրոցական շաբաթաթերթի կազմման և հրատարակման գործընթացը դիտարկել ենք հետևյալ տեսանկյուններից՝ կառավարման, աշակերտների ինքնադրսևորման, դրա դաստիարակչական բնույթի, կատարվող աշխատանքների վերահսկման և գնահատման։
Ներդպրոցական շաբաթաթերթի ստեղծման ողջ գործընթացի կառավարումն իրենից ներկայացնում է նաև վերջինիս նպատակի, խնդիրների,
բաղկացուցիչ մասերի հստակեցում, գործընթացի պլանավորում և
հետևողական իրականացում [4]:
ՆՇ-ի կազմման և կառավարման աշխատանքների ամփոփ ծրագիրը
կարելի է ներկայացնել հետևյալ կետերով.
1. Նախագծի ձեռնարկում
ձեռնարկում:: Այս փուլում աշակերտներին ներկայացվել են նախագծային մեթոդը և դրանով աշխատելու հմտությունները:
Քննարկվել են նախագծի իրականացման հնարավոր տարբերակներն ու
փուլերը: Եվ վերջում՝ մշակվել և աշակերտներին ներկայացվել են նրանց
աշխատանքների գնահատման չափանիշները:
2. Պայմանագրի մշակում
մշակում: Այս փուլում քննարկվել և հստակեցվել են
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աշխատանքների կատարման ժամկետները։ Աշակերտների հետ մշակվել
և ներկայացվել են թիմային աշխատանքի կանոնները, որոնցով պետք է
առաջնորդվեին խմբային աշխատանքները կատարելիս:
3. Թեմայի ընտրություն: Աշակերտերը կատարել են թեմաների ընտրություն ՆՇ-ի առաջին և երկրորդ համարների համար: Աշակերտներին
առաջարկվել է թեմաների լայն շրջանակ՝ միևնույն ժամանակ հնարավորություն տալով առաջարկել իրենց կողմից մտածված թեմաներ ևս:
բաժանում:: Աշակերտները բաժանվել են խմբերի՝ ըստ
4. Խմբերի բաժանում
իրենց նախասիրությունների և կարողությունների: Իսկ արդեն ձևավորված խմբերում կատարվել է բուն աշխատանքի բաժանում:
ՆՇ-ի կազմման աշխատանքային խմբերը հետևյալն են.
▪ լրագրողների խումբ,
▪ խմբագիրների խումբ,
▪ պատկերազարդողների խումբ:
5. Նախագծի ընդհանուր և մասնավոր նպատակների հստակեցում:
Աշխատանքի հիմնական նպատակները սահմանվել են այնպես, որ
դրանք դառնան պլանավորված գործողությունների նկարագրություններ:
Որպես ընդհանուր նպատակներ սահմանվել են օրինակ՝ համագործակցային հմտությունների ամրապնդումը, ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը և այն, իսկ մասնավոր՝ նյութերի կոնկրետ և
հստակ ձևակերպված ներկայացումը, աշխատանքների գեղագիտական
կողմերի պահպանումը և այլն:
6. Աշխատանքային ժամանակացույցի մշակում
մշակում,, առաջադրանքների
բաշխում:: Աշխատանքները ղեկավարող ուսուցչի կողմից սահմանվել են
բաշխում
խորհրդատվության օրեր: Աշակերտները ներկայացրել են աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը ինչպես ՆՇ-ի վերջնական տարբերակների, այնպես էլ առանձին աշխատանքների համար:
7. Գրականության ընտրություն և տեղեկատվության ուսում
ուսումնա
նասի
րու-նասիրու
սիրու
թյուն:: Աշակերտներն իրենց կողմից ընտրված թեմաների («Մեր դպրոցը»,
թյուն
«Մարտի 8») շուրջ տեղեկատվություն կարող էին ձեռք բերել միայն
համացանցից: Այդ իսկ պատճառով աշակերտներին ներկայացվել են
տեղեկատվության հուսալի աղբյուրներ, որոնցից նրանք կկարողանային
օգտվել:
8. Նախագծի իրականացում
իրականացում:: Նախապես մշակված ժամանակացույցին համապատասխան՝ աշակերտները կատարել են իրենց վերապահված աշխատանքները, ինչի արդյունքում ստացվել է ՆՇ-ի երկու համար:
ՆՇ-ի կազմման ողջ ընթացքում աշակերտներին տրամադրվել է պարբե225

րական խորհրդատվություն աշխատանքների արդյունավետ կատարման
և անհրաժեշտ արդյունքների ապահովման համար:
9. Նախագծի արդյունքների ներ
ներկայացում
կայացում: Նախագծի ավարտին
հարցաթերթիկների դիտարկումը ընդհանուր պատկերացում է տվել նախագծային աշխատանքի արդյունավետության և իրականցման մասին:
10. Նախագծի գնահատում: Վերջին փուլում կատարվել է ինչպես
աշակերտների անհատական, այնպես էլ խմբային աշխատանքի գնահատում: Աշակերտները կատարել են ինքնագնահատում՝ գնահատական
տալով իրենց իսկ կատարած աշխատանքին: Ակտիվ մասնակցություն
ցուցաբերած աշակերտներին հանձնվել են շնորհակալագրեր:
Բացի վերը նշված հիմնական կետերից ՆՇ-ի կազմման բազմաքայլ
գործընթացում կարելի է առանձնացնել նաև այլ քայլեր. Օրինակ՝ շաբաթաթերթի կաղապարի ընտրությունը: Կաղապար ասելով՝ հասկանում
ենք ՆՇ-ի էլեկտրոնային և ձեռագիր տարբերակները: Աշակերտների հետ
քննարկման արդունքում ընտրվեց ձեռագիր տարբերակը: Հաջորդ քայլը
շաբաթաթերթի անհատականացումն էր: Սա, նախևառաջ, իրենից ենթադրում էր շաբաթաթերթի անվան ընտրություն: Այն ընտրվեց ուսուցչի
և աշակերտների քննարկումների միջոցով: Վերջին կարևոր քայլը ՆՇ-ի
բովանդակության հստակեցումն էր: Ըստ կազմված խմբերի և նրանցում
ընդգրկված աշակերտների հմտությունների և կարողությունների՝ որոշվեց շաբաթաթերթում ընդգրկել հոդվածներ, հարցազրույցներ, շաբաթաթերթային հայտարարություններ, դպրոցի գրանցած հաջողությունների
մասին սյունակներ և դրանց համապատասխանող պատկերներ [4]:
Այսպիսով՝ ներդպրոցական շաբաթաթերթի կազմման գործընթացում կառավարման բաժինն ունի կարևոր նշանակություն լավ արդյունք
ստանալու համար, քանզի վերջինս ապահովում է ուսուցիչ-աշակերտ,
աշակերտ-աշակերտ համագործակցությունը ողջ գործընթացի մանրակրկիտ և միահյուսված իրականացման համար:
Ցանկացած տարիքում աշակերտները ինքնարտահայտման ազատության անհրաժեշտություն ունեն: Շաբաթաթերթը աշակերտներին
իրենց ձայնը լսելի դարձնելու հնարավորություն է տալիս, որը վստահություն է ներշնչում և՛ աշակերտին, և՛ դպրոցին [5]: Այն հարթակ է, որը
աշակերտներին հնարավորություն է տալիս բարձրաձայնել իրենց կարծիքը, գաղափարներն ու երևակայությունը:
Շաբաթաթերթի հրատարակումը նախագծային և անահատականացված ուսուցման ձևերից մեկն է: Դրանց շնորհիվ սովորողը կարողանում է
իր հետաքրքրությունները, կարողությունները և հմտությունները դրսևո226

րել։ Վերջիններիս շնորհիվ է, որ արթնանում է սովորողին առաջ մղող
ուժը, կարողությունների և հմտությունների զարգացումը: Սրանցից բացի
անհատականացված ուսուցման նպատակներից մեկն է բացահայտել
աշակերտների ձգտումները, ինչը կամրապնդի նրանց մասնակցությունը
քաղաքացիական հասարակության և տնտեսության գործընթացներին:
Շաբաթաթերթի հրատարակումը աշակերտների համար ինքնադրսևորման և ինքնաբացահայտման հարթակ կարող է դառնալ, քանի որ
այն ներառում է մի շարք գործընթացներ, որոնց իրականացման ճանապարհին աշակերտները սկսում են իրենց ճանաչել, հասկանալ, թե ինչն է
իրենց մոտ լավ ստացվում, ինչ են իրենք ուզում անել հետագայում [6, 2]:
ՆՇ-ի աշխատանքների շուրջ համախմբվեցին տարբեր կարողությունների տեր աշակերտներ: Այս պարագայում կարևորն այն էր, որ
նրանք խմբերում ընդգրկվեցին՝ ըստ իրենց նախասիրությունների (լրագրողներ, նկարազարդողներ, խմբագիրներ):
Ներդպրոցական շաբաթաթերթի հրատարակման գործում մեծ տեղ
ունի ստեղծագործելու արվեստը: Աշակերտը հասկանում է ստեղծագործելու կարևորությունը, որը նրա համար դառնում է ինքնարտահայտվելու
և մտքեր փոխանակալու միջոց [4]: Լրագրողների խմբում ընդգրկվեցին
այն աշակերտները, ովքեր գրելու միջոցով ցանկանում էին ինքնարտահայտվել: Այս խմբում ընգրկված աշակերտները գրեցին տարբեր հոդվածներ: Օրինակ՝ աշակերտներից մի քանիսը հարցազրույց վերցրին դպրոցում իրենց իսկ ընտրած թեմայով, իրենց իսկ նախընտրած աշակերտներից: Սա ևս կարևոր նախադրյալ էր, քանի որ աշակերտները հնարավորություն ստացան ներկայացնել այն ոլորտը, որով հետաքրքրված էին:
Աշակերտներից մեկը հարցրազրույց էր անցկացրել մեկ այլ, ֆուտբոլիստ
աշակերտի հետ, իսկ մյուսը՝ ջութակահարուհու հետ: Թերևս, թեմաների
ընտրությունը ցույց է տալիս աշակերտների նախասիրությունները:
Լրագրողների խմբում ընգրկված մյուս աշակերտները հոդվածներ
պատրաստեցին իրենց դպրոցի, դպրոցի անվանի շրջանավարտների,
Մարտի 8-ի մասին: ՆՇ-ի առաջին համարի վերնագիրը հետևյալն էր՝
«Մեր դպրոցը»: Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ արվեստով
հետաքրքրված աշակերտն այստեղ անելիք չունի: Սակայն հնարամիտ
աշակերտները գտան դրա լուծումը՝ դպրոցի հայտնի շրջանավարտների
մասին հոդվածներ գրելով: Նրանք գրեցին Գալյա Նովենցի, Էդուարդ
Միրզոյանի մասին: Աշակերտները ներկայացրել էին նրանց կյանքն ու
գործունեությունը, ինչպես նաև հոդվածներում նրանք նշել էին
Գ. Նովենցի մասնակցությամբ այն ֆիլմերը, որոնք սիրում են, իսկ մյուս
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դեպքում հոդվածագիր աշակերտը հատկապես նշել էր, որ Էդուարդ
Միրզոյանը գրել է երաժշտություն ֆիլմերի համար: Այստեղ կարելի է
նկատել նաև արվեսի կոնկրետ ճյուղի նկատմամբ հետաքրքրություն՝ մի
դեպքում՝ կինոյի, մյուս դեպքում՝ երաժշտության:
Երկրորդ համարում, որը նվիրված էր Մարտի 8-ին, աշակերտները
արվեստի տարբեր ճյուղերը ներկայացնող հայտնի մարդկանց՝
Հովհաննես Շիրազի և Արշիլ Գորկու մասին հոդվածներ պատրաստեցին:
Առաջին հոդվածում աշակերտն ընդգրկել էր իր սիրելի բանաստեղծությունը՝ գրված Հ. Շիրազի կողմից, իսկ մյուս դեպքում աշակերտը ոչ
միայն գրել էր Ա. Գորկու կողմից պատկերված նկարի մասին, այն նաև
նկարների փոքր տարբերակները զետեղել հոդվածում: Թեմաների ընտրությունը ցույց է տալիս աշակերտների սերը դեպի պոեզիան և նկարչությունը:
ՆՇ-ում բացի հոդվածներից տեղ գտնան նաև աշակերտների կողմից
գրված պատմվածքներ և բանաստեղծություններ: Այս ամենը խթանում է
աշակերտների ստեղծագործական գործունեությանը: Առաջին համարում
տեղ էր գտել իրենց դպրոցին, իսկ երկրորդ համարում՝ տատիկին նվիրված բանաստեղծություն:
Բացի հոդվածներից և բանաստեղծություններից ՆՇ-ում տեղ գտան
նաև պատկերներ շաբաթաթերթն ավելի գեղեցիկ դարձնելու, ինչպես նաև
նկարազարդող աշակերտներին ինքնադրսևորման հնարավորություն
տալու համար: Նկարչությունը երևակայության տեսանելի արտացոլանքն
է: Այն հնարավորություն է տալիս արտահայտել մտքեր, զգացողություններ, անգամ այն, ինչ մարդը փորձում է թաքցնել: Նկարչությունը նպաստում է ոչ միայն ինքնարտահայտմանը, այլ նաև՝ ինքնազարգացմանը: Այն
աշակերտներին հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել բազմաթիվ
հմտություններ, հասկանալ իրենց նկարչական նախասիրությունները և
ինքնատիպ ոճը, ինչպես նաև իրենց աշխատանքի նկատմամբ հպարտություն ու վստահություն ձեռք բերել: Աշակերտները ներդպրոցական շաբաթաթերթը ձևավորեցին տարբեր նկարներով և նախշերով: Սա ևս յուրօրինակ ինքնադրսևորման արտահայտում է, քանի որ կարդալով տվյալ հոդվածը, բանաստեղծությունը կամ պատմվածքը՝ աշակերտը տարբեր պատկերների միջոցով իր պատկերացումներն է հանձնում թղթին:
Աշակերտների կողմից նկարված պատկերները մեծամասամբ տեղ
գտան շաբաթաթերթի երկրորդ համարում, որը նվիրված էր Մարտի 8-ին:
Գույները, որոնք օգտագործվել են պատկերված նկարներում, ըստ հոգեբանների՝ օգտագործում են այն մարդիկ, որոնք համառ են և պարտաճա228

նաչ, և դրանում մենք համոզվեցինք գործնականում, քանի որ աշակերտները նշանակված ժամկետից շուտ ներկայացրին աշխատանքները:
Ներդպրոցական շաբաթաթերթի հրատարակումը ապահովում է
աշակերտների ինքնարտահայտումը և ինքնադրսևորումը՝ խթանելով
աշակերտների ստեղծարար միտքին, նոր հմտությունների բացահայտմանը և զարգացմանը, գիտելիքների և կարողությունների դրսևորմանն ու
ներկայացմանը որոշակի հարթակում:
Շաբաթաթերթի կազմման և հրատարակման աշխատանքների
ընթացքում շեշտը դրվեց նաև համագործակցային հմտությունների ձևավորման վրա՝ հաշվի առնելով, որ այն հանդիսանում է դաստիարակության կարևոր մաս, քանզի աշակերտական խումբը հասարակության
մինի մոդել է, որում կարևոր են մարդկային փոխհարաբերությունները և
միասին աշխատելու հմտությունները: Միայն կոլեկտիվում բազմակողմանի կապերի և հարաբերությունների միջոցով մարդը կարող է համակողմանի զարգանալ [3, 92]: Աշակերտական խմբի, ինչպես նաև կոլեկտիվի հիմնական հատկությունները խմբի անդամների մեջ փոխադարձ
հարգանքի և հոգատարության մթնոլորտի գերիշխումն է: Կոլեկտիվը չի
կարող անձնավորությանը նվաստացնող, ճնշող ուժ դառնալ: Կոլեկտիվն
ունի դաստիարակության պայմանի արժեք, որն էլ ենթադրում է միմյանց
նկատմամբ ներողամիտ և բարյացակամ վերաբերմունք: Կոլեկտիվի միջոցով դաստիարակելու պահանջը չպետք է վտանգավոր բնույթ ստանա:
Կոլեկտիվը մեծ է, քան անհատը, կոլեկտիվում պետք է բարությամբ և հոգատարությամբ դաստիարակել և վեհացնել անհատին [3, 96]: Այս առումով ներդպրոցական շաբաթաթերթի կազմումը ևս ենթադրում է իրականացնել աշակերտական կոլեկտիվում, որը կնպաստի բարության, փոխզիջման և այլ համագործակցային որակների ձևավորմանը:
Աշակերտական կոլեկտիվի բարոյական հասունացումը դաստիարակության կարևոր խնդիր է: Շաբաթաթերթը պիտի օգնի, որ երեխան
անձամբ ցանկանա դաստիարակվել, սովորել, ներկայացնել, լինել խելամիտ, ներողամիտ, բարի, համամարդկային արժեքների կրող՝ ձեռք բերելով նոր, լայն աշխարհայացք:
Ներդպրոցական շաբաթաթերթի կազմման ամբողջ ընթացքը վերահսկելու, ինչպես նաև աշակերտների գրանցած արդյունքները փաստելու
համար կիրառվեց ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատումը:
Ըստ «Հանրակրթության պետական կրթակարգի»՝ գնահատումն
ուսումնական գործընթացի արդյունավետության և ուսուցման արդյունքների բացահայտման միջոց է [2]:
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Գնահատումը քաղաքացիական հասարակության կյանքի կարևորագույն հիմնախնդիրներից է։ Մարդիկ պետք է կարողանան համարժեք
գնահատել, գնահատվել կամ ինքնագնահատել։ Հատկապես ժողովրդավարական հասարակության մեջ գնահատումը պետք է յուրաքանչյուր
քաղաքացու հմտությունը լինի։
Գնահատումը պետք է լինի բազմակողմանի և ամբողջական՝ ներառելով ոչ միայն տեսական գիտելիքների, այլ նաև այնպիսի կարողությունների, հմտությունների ու որակների գնահատումը, ինչպիսիք են օրինակ՝
ինքնուրույնություն, ինքնակառավարում, համագործակցելու կարողություն, սեփական ուժերի նկատմամբ վստահություն, սեփական դիրքորոշում ու վերաբերմունք ունենալ որոշակի հարցերի նկատմամբ և այլն։
Սրանք աշակերտի կողմից ի հայտ են գալիս հատկապես ոչ ֆորմալ իրավիճակներում, ինչպիսին կարող են լինել արտադասարանական աշխատանքները, որոնցից մեկը ներդպրոցական շաբաթաթերթի հրատարակումն է: Վերջինի պարագայում գնահատման հիմնական նպատակն է սովորողների գիտելիքների մակարդակի, կարողությունների ու
հմտությունների տիրապետման ստուգումը, արժեքային որակների ձևավորման ապահովումը և դրանց հիման վրա ուսումնական գործընթացի
արդյունավետության ապահովումը, որակի բացահայտումն ու վերահսկումը: Վերը նշված բոլոր կետերը այս կամ այն կերպ դրսևորվեցին շաբաթաթերթի կազմման և հրատարակման աշխատանքներում, քանի որ
շաբաթաթերթի կազմման ընթացքում սովորողներին հնարավորություն է
տրվում դրսևորել իրենց ստացած գիտելիքները, ինչպես նաև ունեցած
հմտություններն ու կարողությունները տարբեր առարկաների շրջանակներում [2]։
Սույն աշխատանքի գնահատաման համար ավելի նպատակահարմար է որակական (առանց գնահատանիշ) գնահատումը։ Այն էլ իր հերթին կարող է լինել գրավոր և բանավոր՝ կախված աշխատանքից և իրավիճակից։
Քանի որ դպրոցական շաբաթաթերթ կազմելն այնքան էլ դյուրին չէ,
ուստի աշակերտներին խրախուսելու նպատակով պետք է հաճախ
օգտագործել բանավոր գնահատումը՝ նրանց մղելու դեպի ավելի բեղմնավոր աշխատանք կատարելուն և մեծ արդյունավետության հասնելուն
(Կեցցե՛ս: Շատ լավ է: Հիանալի աշխատանք է: Հանձնարարությունը անթերի է կատարված: Փորձի՛ր մի փոքր ավելին անել: Այնքան էլ ճիշտ չես
կատարել տվյալ հանձնարարությունը: Աշխատանքը թերի է կատարված,
կան սխալներ:):
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Նկատենք նաև, որ բանավոր գնահատումը չի ենթադրում միայն
դրական կերպով արձագանքել կատարվող աշխատանքին, այն նաև
կարող է մատնանշել սխալները, թերություններն ու ձախողումը։
Աշխատանքը վերահսկելու համար կատարվող ընթացիկ գնահատման ամենաէական առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ իր
առաջընթացը պարզելու համար սովորողը համեմատվում է հիմնականում ինքն իր հետ՝ դրա միջոցով վեր հանելով իր թերությունները, որոնք
արժանի են մի փոքր ավելի ուշադրության և կատարելագործման: Այս
ամենը տեղի է ունենում շնորհիվ այն բանի, որ ուսուցանող գնահատման
դեպքում սովորողի առաջընթացը բնութագրվում է միայն որակումների,
վերլուծությունների, մեկնաբանությունների տեսքով։
Չպետք է մոռանալ, որ դպրոցական շաբաթաթերթ կազմելիս շեշտը
ոչ միայն դրվում է աշխատանքի շոշափելի արդյունքի վրա՝ շաբաթաթերթի վերջնական տեսքն ու բովանդակությունը, այլ նաև այդ աշխատանքի արդյունքում աշակերտների ձեռք բերած հմտությունների ու կարողությունների վրա՝ ինքն իր և իր ընկերոջ աշխատանքը գնահատելը։
Ինչպես գիտենք, ժամանակակից մանկավարժության մեջ մեծ տեղ են
զբաղեցնում աշակերտների շրջանում ինքնագնահատումն ու փոխադարձ գնահատումը։ Սրանցից յուրաքանչյուրը իր կարևորությամբ չի
զիջում մյուսին։ Նմանատիպ արտադասարանական աշխատանքների
շրջանակներում աշակերտները պետք է կարողանան հնարավորինս ինքնարտահայտվել և ինքնադրսևորվել ինչը կնպաստի ճշգրիտ ինքնագնահատմանը։ Իսկ այս ամենն իրագործելիս աշակերտի համար պետք է
նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն, բաց քննարկումներ տեղի ունենան,
որի ընթացքում աշակերտների մոտ վստահության մթնոլորտ կստեղծվի,
իսկ այդ ամենը աշակերտին հնարավորություն կընձեռի անկաշկանդ
արտահայտել իր կարծիքը։ Ինքնագնահատման միջոցով աշակերտները
գնահատում են, թե «որտեղ են գտնվում» հիմա, իսկ աշխատանքի ավարտին գրանցում են իրենց առաջընթացը, իրենց հաջողությունները։
Գիտենք, որ շատ տաղանդավոր աշակերտներ բարդույթավորվում են
իրենց տաղանդը ի ցույց դնելիս և դրսևորելիս՝ թերագնահատելով իրենց
կարողությունները։ Կան նաև այնպիսի աշակերտներ, որոնք գերագնահատում են իրենց ուժերը որոշակի առաջադրանք ստանալիս։ Թերևս
երկու դեպքում էլ աշակերտները որոշակի թյուրըմբռնումներ ունեն
իրենց կարողությունների նկատմամբ։ Շաբաթաթերթ կազմելու և հրատարակելու գործընթացում նմանատիպ աշակերտների ներգրավվումը
կարևոր է, քանի որ աշակերտների համար ոչ ֆորմալ կրթական պայման231

ներ են ստեղծվում, ինչն էլ խթանում է սեփական կարողությունների համարժեք գնահատմանը։
Փոխադարձ գնահատումը ներդպրոցական շաբաթաթերթ կազմելու
ընթացքում կիրառելիս բազմաթիվ հնարավորություններ է ընձեռում
աշակերտներին. «գործընկերոջը» գնահատելու միջոցով գնահատողը սովորում է և գնահատում իր իմացածը, իսկ գնահատվողը ընկերների
կողմից վստահություն է ձեռք բերում հետագա աշխատանքներում լավագույնս դրսևորվելու համար։
Աշխատանքի ընթացիկ գնահատման համար գնահատման նոր միջոցներից կիրառվեց գնահատման սանդղակը (ռուբրիկը), քանի որ այն
առավելագույնս վեր է հանում աշխատանքի թերությունները, իսկ առավելությունները ավելի ակնհայտ դարձնում։ Ռուբրիկները կազմվում են՝
տվյալ առաջադրանքի ակնկալվող արդյունքներն ի սկզբանե հայտնի
դարձնելով [1]:
Քանի որ դպրոցական շաբաթաթերթում պետք է ներառվեին հոդվածներ և նկարներ, ուստի աշակերտները նախապես պետք է ստանային
գնահատման չափանիշները, որոնք նրանց համար դառնում են նաև աշխատանքի կատարման ուղեցույց։ Սա իջեցնում է հավանականությունը,
որ աշակերտները առաջադրանքը կատարած կլինեն՝ թույլ տալով բազում սխալներ ու թերություններ, իսկ ահա վերջնական արդյունքի ստացման ժամանակ քիչ կլինեն նաև դժգոհությունները՝ կապված գնահատականի ոչ օբյեկտիվ և հուսալի լինելու հետ։
Ռուբրիկ կազմելիս մեծ ուշադրություն են դարձվել չափանիշներ
սահմանելուն՝ աշակերտների ստեղծագործական կարողությունները
չսահմանափակելու համար։ 21-րդ դարում դպրոցը մեծ կարևորություն է
տալիս յուրաքանչյուր առաջադրանքին ստեղծագործաբար մոտենալուն՝
անկախ այն փաստից՝ առաջադրանքը բուն դասապրոցեսում է ընդգրկված, թե արտադասարանական միջոցառումներում և աշխատանքներում։ Նշենք նաև, որ մանակավարժության մեջ չի խրախուսվում ստեղծագործական կարողությունները գնահատել, քանի որ այն յուրաքանչյուրի մոտ յուրովի է դրսևորվում, իսկ աշակերտների մտքի թռիչքը կարող
է զգալիորեն տարբերվել գնահատողի գաղափարներից, հետևաբար այդ
պարագայում գնահատումը օբյեկտիվ չի լինի։ Ուստի շաբաթաթերթ
կազմելիս ռուբրիկում կներկայացվեցին տեխնիկական պահանջներ։
Ինչպես տեսանք, ռուբրիկները կարևորում են կատարման ընթացքը.
վերլուծում, քննարկվում են գործողությունները, դրանք կատարելու
համար աշակերտի դրսևորած գիտելիքները, կարողություններն ու
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հմտությունները արտադասարանական աշխատանքի՝ ներդպրոցական
շաբաթաթերթի կազմման և հրատարակման շրջանակներում:
Այսպիսով՝ ռուբրիկը ուսուցչի և աշակերտի համար պարզորոշ
սահմանում է աշխատանքի կատարման ընդունելի և անընդունելի
մակարդակները՝ դրանք հիմնավորելով համապատասխան արժեքներով
կամ չափանիշներով:
Քանի որ շաբաթաթերթի կազմման և հրատարակման աշխատանքների համար նախատեսվում է օգտագործել ամփոփիչ գնահատումը,
ուստի որպես ամփոփիչ գնահատման գործիք օգտագործվեց հարցումը։
Այն նաև միջոց հանդիսացավ ողջ գործընթացի արդյունավետությունը
ստուգելու համար։ Առանձին հարցաթերթիկներ կազմվեցին ինչպես ներդպրոցական շաբաթաթերթի կազմման և հրատարակման աշխատանքներին մասնակից աշակերտների համար, այնպես էլ ուսուցիչների ու
ծնողների համար: Հարցաթերթիկները կազմվեցին աշխատանքը կառավարողների կողմից, իսկ ներառված հարցերը բխում էին նախապես
դրված նպատակներից ու խնդիրներից:
Աշակերտները պետք է լրացնեին իրենց տրամադրված հարցաթերթերը, որոնք վերաբերում էին այն հիմնական դաստիարակչական հարցերին, որոնք նախատեսվում էր, որ այս կամ այն կերպ պետք է բարձրաձայնվեին ներդպրոցական շաբաթաթերթի կազմման գործընթացում:
Հարցմանը մասնակցեց աշակերտների մեծամասնությունը՝ 24 աշակերտ:
Ստորև ներկայացնում ենք հարցման արդյունքները.
Աղյուսակ 1. Աշակերտների շրջանում անց կացված հարցման արդյունքները
Ներդպրոցական շաբաթաթերթ կազմելիս
ես դարձա առավել

Նախաձեռնող
Ինքնուրույն
Համագործակցող
Ընկերներիս օգնելու պատրաստակամ
Գործնական
Ստեղծագործ
Պատասխանատու

Այո

Ոչ

24
21
24
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Վերը նշված արդյունքներից կարող ենք եզրակացնել, որ աշխատանքում ներգրավված աշակերտները մեծ մասամբ ձեռք են բերել և զարգացրել մի շարք անձնային հատկանիշներ, որոնք հանդիսանում են դաս233

տիարակության տարբեր տեսակների դրսևորումներ: Դեռևս աշխատանքի ընթացքում նկատելի էր, որ աշակերտների մոտ ձևավորվում են
համագործակցային, աշխատանքային հմտություններ:
Իհարկե չէինք կարող ուշադրություն չդարձնել նաև այն բոլոր գնահատականերին, որոնք տրվեցին դպրոցի անձնակազմի և շաբաթաթերթի
կազմման և հրատարակման աշխատանքներին չմասնակցած աշակերտների կողմից։ Ուսուցիների և ծնողների համար կազմվեցին հարցաթերթիկներ։ Հարցաթերթիկում ներգրավված հարցերը միտված էին բացահայտելու աշակերտների մոտ դրական փոփոխությունները սույն աշխատանքի արդյունքում։ Հարցմանը մասնակցեցին 10-ական ուսուցիչ և ծնող։
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Տրամագիր 1. Ուսուցիչների և ծնողների շրջանում իրականացված
հարցման արդյունքները
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Հարցման մասնակիցների 90%-ը նշել էր, որ ներդպրոցական շաբաթաթերթի կազմման և հրատարակման աշխատանքներից հետո աշակերտների մոտ դրական փոփոխություններ են նկատել, իսկ 10%-ը նշել
էր երրորդ պատասխանը՝ չգիտեմ: Իհարկե, հետաքրքիր էր նաև, թե որ
հատկանիշներն են աշակերտների մոտ դրսևորվել մեկամսյա աշխատանքներից հետո, որը պարզեցինք 2-րդ հարցի պատասխանների վերլուծության արդյունքում: Պատասխանները հետևյալն էին՝ 60% պատասխանատվություն, 75% կազմակերպվածություն, 40% ակտիվություն, 70%
ստեղծագորականություն, 35% նախաձեռնողականություն, իսկ որպես
այլ պատասխան նշվել էին՝ հետաքրքրություն դեպի դասավանդվող
առարկաները և ուշադրության կենտրոնացում: Իհարկե, այս հարցին
տրված պատասխանների արդյունքում պարզվեց, որ աշակերտների վրա
դրական ազդեցություն էին թողել ներդպրոցական շաբաթաթերթի
կազմման և հրատարակման աշխատանքները, որտեղ նրանք պետք է
ստեղծագործ մոտեցում ցուցաբերեին դեպի կատարվող աշխատանքը՝
առանց որևէ սահմանափակում ներկայացնելու երևակայական մտքին:
Ինչպես նաև կարևոր է, որ աշակերտների մոտ վերջնաժամկետ սահմանելով ներկայացվելիք աշխատանքների համար՝ նրանց մոտ դաստիարակվեց պատասխանատու և կազմակերպված լինելու հատկանիշը:
Նախագծի այսպես կոչված «փորձարարական փուլն» ավարտված էր
և մեզ ևս հետաքրքրում էր՝ արդյոք ծնողներն ու ուսուցիչները կցանկանային, որ շաբաթաթերթը՝ որպես ուսուցման արդյունավետ միջոց, շարունակվեր հրատարակվել դպրոցում: Հարցվածների 95%-ը պատասխանել էր՝ այո: Այս ամենը եկավ փաստելու, որ աշակերտները, ակտիվ մասնակցություն ունենալով շաբաթաթերթի կազմման և հրատարակման
գործընթացին, ձեռք են բերել մի շարք դրական հատկանիշներ, որոնք
հետագայում շատ կօգնեն ոչ միայն դպրոցում, այլ նաև դպրոցից դուրս՝
հասարակության մեջ:
Աշխատանքի ավարտին մի շարք աշակերտներ, որպես ամփոփիչ
գնահատում, պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով, որը բավականին
մեծ ոգևորություն է առաջացնում և շարժառիթ դառնում բուն դասարանական աշխատանքներին ավելի ակտիվ լինելուն և պատասխանատու
կերպով մոտենալուն:
Իհարկե, գնահատումը մեծ դեր ու նշանակություն ունեցավ ներդպրոցական շաբաթաթերթի կազմման և հրատարակման գործում, քանի
որ դրա միջոցով աշակերտներին հնարավորություն տրվեց ինքնադրսևորվելու և ինքնարտահայտվելու, մի շարք դրական հատկանիշներ
235

ձեռք բերելու, զարգացնելու: Սա էլ իր հերթին պատճառ դարձավ՝ վերանայելու իրենց ինքնագնահատականները և գնահատակները համադպրոցականների նկատմաբ։
Այսպիսով՝ եկանք այն եզրահանգման, որ որպես արտադասարանական աշխատանք ներդպրոցական շաբաթաթերթը բավականին արդյունավետ միջոց է աշակերտների ուսուցման գործընթացը կազմակերպելու
և այն առավել հետաքրքիր դարձնելու համար։ Ուստի, նմանատիպ աշխատանքների հաճախակի կազմակերպումը կխթանի աշակերտների
ուսումնական գործընթացին։
Ներդպրոցական, շաբաթաթերթի կազմման, խմբագրման, ողջ գործընթացի կազմակերպման գնահատման և վերահսկման, ինչպես նաև այդ
գործընթացում դրսևորվող դաստիարակչական և ինքնարտահայտման
հիմնախնդիրների հետազոտման համար գործնական աշխատանքը կատարվել է Երևանի՝ Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցում:
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ПУБЛИКАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОВ КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ

Рушанян Аргине

АГЭУ, Проект менеджмент,
магистратура, 1-ий курс
Резюме

Ключевые слова: школьный еженедельник, внеклассная работа,
управление, самовыражение, саморазвитие, воспитательский, оценивание
Публикация школьных еженедельника, непростой процесс, но это
эффективная и интересная работа для учеников. Таким образом, при
правильном распоряжении, эта работа позволяет ученикам проявить себя,
самовыразиться, раскрыть ряд положительных качеств, творчески подойти
к работе, научиться правильно оценивать себя и способности своих
одноклассников, а также воспитываясь приобрести и развить ряд навыков,
которые составляют основу для развитого и грамотного общества.

THE PUBLISHMENT OF SCHOOL WEEKLY
AS AN EFFECTIVE TEACHING TOOL

Rushanyan Argine

ASUE, Project management,
MA the 1st year
Summery

words: school weekly, extracurricular activity, management, selfKey words
expression, self-development, educational, estimation
The publishment of school weekly is not easy but it is very interesting and
effective process for schoolchildren. Thus, in case of good management it gives
an opportunity to schoolchildren for self-expression, self-development,
revelation of many positive features, approachment the work creatively,
learning right estimation of both their and their classmates’ abilities, and also
being educated gaining and developing such kind of features which lay down
the foundation of intelligent and educated society.
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ԴԻԴԱԿՏԻԿ ԽԱՂԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
Քամալյան Շուշան

ՎՊՀ, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա,
4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ մ. գ. թ., դոցենտ Լ. Հարոյան

բառեր՝ դիդակտիկ, խաղեր, տարրական, դասարան,
Հանգուցային բառեր
ուսուցողական
Դպրոցում կրտսեր դպրոցականը ձեռք է բերում սոցիալական նոր
կարգավիճակ: Ուսումը երեխայի առաջ բացում է մի նոր աշխարհ, որը լի
է հրաշքներով: Նա մեծ բավականություն և հաճույք է ստանում նորի
հայտնագործումից`ակնկալելով իր կատարած աշխատանքի բարձր
գնահատումն ու խրախուսումը մեծահասակների կողմից:
Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեության ողջ ընթացքի
բարձր որակն ապահովելու համար անհրաժեշտ է սկզբից դպրոցականի
մեջ դրական վերաբերմունք ձևավորել դպրոցի, ուսման, ուսուցչի
նկատմամբ, ստեղծել նպաստավոր պայմաններ, որտեղ կբավարարվեն
երեխայի հիմնական պահանջմունքները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր
երեխայի մղել սովորելու, քանզի երեխան ինքնին չի կարող միանգամից
արժևորել դպրոցի և այնտեղ ստացած գիտելիքների դերն իր կյանքում:
Ուսումնական մոտիվացիայի ձևավորման գործում ուսուցչի նպատակը
պետք է լինի այն, որ կրտսեր դպրոցականը սովորի հենց նրա համար, որ
ինքն ուզում է սովորել, և այդ ամենից հաճույք ստանա:
Կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխայի առաջատար գործունեությունն ուսումն է, որի ազդեցությամբ փոփոխություններ են տեղի ունենում
երեխայի ինչպես ճանաչողական, այնպես էլ հուզակամային ոլորտում:
Սակայն խաղը միանգամից չի անհետանում կրտսեր դպրոցականի կյանքից, այդ պատճառով էլ սկզբնական շրջանում դիդակտիկ խաղերը համարվում են ուսման նկատմամբ մոտիվացիա առաջացնելու կարևոր գործոններ: Դիդակտիկ խաղն ուսումնական նպատակներն իրականացնելու
միջոց է: Երբ ուսուցումը համեմվում է խաղերով, կրտսեր դպրոցականների
մոտ մեծանում է հետաքրքրությունը ուսումնական նյութի նկատմամբ,
ստեղծվում են սովորելու մոտիվներ, զարգանում է մտածողությունը:
Դիդակտիկ խաղերն ու խաղ-վարժություննները առավել սեղմ ժամանակահատվածներում թեմայի յուրացման և գիտելիքների դրսևորման
հնարավորություն են ընձեռում` արագացնելով սովորեցնելու գործըն238

թացը: Խաղերի միջոցով անծանոթ կամ նույնիսկ դժվարամատչելի նյութն
աշակերտների կողմից առավել դյուրությամբ է ընկալվում, քանի որ
փոխվում, հեշտացվում են ձևակերպումները:
Դիդակտիկ խաղերի ընտրությունն ու կազմակերպումը հենվում են
հետևյալ սկզբունքների վրա՝ համապատասխանություն ծրագրային
նյութին, խաղի պայմաններին, հարցերին, վարժություններին, աշակերտների ընկալման հասանելիությանը, ներքին գրավչությանը, գունագեղությանը, դիդակտիկ նյութերի բավարար քանակին, խաղի բովանդակությանը, աշակերտների հոգեբանա-ֆիզիոլոգիական զարգացման
առանձնահատկությունների համապատասխանությանը, բոլոր աշակերտների ներգրավվածությանը խաղին և այլն:
Վեց տարեկան երեխաների ուսուցման կարևորագույն խնդիրը
նրանց գործունեության կազմակերպումն է: Նախադպրոցական տարիքում երեխայի առաջատար գործունեությունը խաղն է, որի միջոցով անձնային, հոգեբանական նոր որակներ առավել հեշտությամբ և լավ են ձևավորվում: Իսկ կրտսեր դպրոցական տարիքում առաջատար է դառնում
ուսումնական գործունեությունը, սակայն դա առաջատար է դառնում այն
դեպքում, երբ ավարտվում են հոգեբանական այն նորագոյացությունները, որոնք ձևավորվում են նախադպրոցական տարիքում մասնավորապես դիդակտիկ խաղերի միջոցով:
Վեցամյա տարիքը երեխայի համար խաղային գործունեության
հետաքրքիր շրջան է: Ամենակարևորը, որ նա ազատ է և ինքնուրույն
հորինում է այս կամ այն սյուժեն և տարբեր բնույթի հարաբերության մեջ
մտնում հասակակիցների հետ: Խաղում զարգանում, ձևավորվում են
երեխայի զգացմունքները և բարոյական որակները [3, 58-59]:
Խաղը երեխային պարգևում է ինքնահաղթահարման հրճվանքը և
զարգացնում է նրան որպես անհատ: Խաղային գործունեությունը ազդում
է ուշադրության, հիշողության, մտածողության, երևակայության և իմացական բոլոր գործընթացների վրա՝ ստեղծելով համապատասխան պայմաններ ուսումնական գործունեության համար: Հետևաբար վեց տարեկան երեխայի դպրոցական գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորված է խաղ-ուսուցում ձևերի զուգակցմամբ, որը ենթադրում է
խաղ-ուրախություն, զվարճալիք, որի հետևում մտավոր զարգացումն է:
Դիդակտիկ խաղերը կրտսեր դպրոցականի ուսուցման կարևոր ձև են
և նպաստում են ընդհանուր զարգացման, ճանաչողական ընունակությունների ձևավորմանը: Այստեղ առաջարկվող խնդիրները երեխայից
պահանջում են կենտրոնացում, կամային ուշադրություն, մտավոր ջան239

քեր, զարգացնում նրանց պատկերացումները, հարստացնում գիտելիքները: Այսպիսի խաղերը և դրանց ճիշտ ղեկավարումը դրդապատճառ են
դառնում և նպաստում բարոյական արժեքավոր որակների դաստիարակությանը: Կրտսեր դպրոցականի համար դժվարություն է ներկայացնում
այն հանգամանքը, որ յուրացման առարկա է դառնում գործողության
եղանակը`«ինչպես»-ը, քանի որ մինչև դպրոց գնալը նրանք գործ են ունեցել գործնական, այլ ոչ ուսումնական խնդիրների հետ: Այստեղ կարևոր է,
որ ուսումնական խնդրի լուծումը և գործողությունները ուղեկցվեն համապատասխան դիդակտիկ խաղերով:
Օրինակ` խաղեր և խաղային վարժություններ՝ մայրենիի երրորդ
դասարանի դասերին:
Պրակտիկայի ընթացքում մայրենիի դասին կիրառել ենք հետևյալ
ուսուցողական խաղը: Դասարանը բաժանվում է չորսհոգանոց խմբերի:
Յուրաքանչյուր խումբ ստանում է պաստառ, որի վրա նկարված է ծաղիկ:
Մեջտեղում գրված արմատ-բառի (օրինակ գործ) օգնությամբ սովորողները տրված ժամանակի ընթացքում թերթիկների վրա գրում են բառարմատ կամ ածանց, որոնք կցվում են գործ բառին, և ստացվում է նոր, բարդ
կամ ածանցավոր բառ:
«Զվարճալի ծաղիկներ» խաղը կազմակերպելիս զրուցել ենք երեխաների հետ ծաղիկներ թեմայով, ճշտել և ամրակայել նրանց պատկերացումները ծաղիկների մասին, այնուհետև երեխաներին բաժանվել են խաղաքարտեր: Յուրաքանչյուր խաղաքարտին գրել ենք ծաղկի որևէ հատկանիշ կամ առանձնահատկություն ցույց տվող բառ: Երեխան պետք է
գուշակի, թե որ ծաղկի մասին է խոսքը և ինչ գիտի այդ ծաղկի մասին: Այս
խաղով երեխաների մեջ դաստիարակվել է գեղագիտական ճաշակ:
Երկրորդ և երրորդ դասարաններում նպատակահարմար է, որ աշակերտը մաթեմատիկական և տրամաբանական խնդիրների համար ունենա առանձին տետր, որ կարողանա ինքնուրույն գրառել ինչպես դասարանում, այնպես էլ էլ տանը կատարած մաթեմատիկական խաղերի նկարագրությունը և լուծումները: Ելնելով ուսումնական նյութի բովանդակությունից`անցկացրել ենք տարբեր խաղեր ինչպես մաթեմատիկայից,
անպես էլ մյուս առարկաներից: Օրինակ` «Անցնենք դարպասը» խաղը,
որի խնդիրն է ամրապնդել աշակերտի`թվերի կազմության վերաբերյալ
ունեցած գիտելիքները: Խաղի ժամանակ նախօրոք պատրաստել ենք
դարպաս և երեխաների թվին համապատասխան հաշվեքարտեր: Յուրաքանչյուր երեխա ստացել է մեկական քարտ: Դարպասի վրա ամրացրել
ենք որևէ քարտ, օրինակ՝ 10-ի: Երբ խաղը սկսվել է, երեխաները փնտրել
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են իրենց զույգերը: Ստուգել ենք, թե երեխաները ճիշտ են արդյոք կազմել
զույգեր:

Խաղեր և խաղային վարժություններ մայրենի երրորդ դասարանի
դասերին
դասերին

▪ Բառի առաջին կամ վերջին հնչյունի առանձնացումը,
▪ Ցուցադրել առարկայական այն նկարը, որի մեջ կա նշված հնչյունը,
▪ Թվել կենդանիների, բանջարեղենի, մրգերի, խաղալիքների անուններ, որտեղ կա նշված հնչյունը: Օրինակ՝ մաթեմատիկական խաղ
«լոտո»:
Դիդակտիկ խաղերը միայն հանգստի և զվարճանքի դեր չունեն: Այս
նմանօրինակ խաղերը լուրջ ուսումնական աշխատանքներ են և անհրաժեշտ է ներառել յուրաքանչյուր դասի:
Դիդակտիկ խաղերի ճիշտ ղեկավարումը, ծրագրային նյութի բովանդակության ընտրությունը, խնդիրների որոշումը նպաստում է կրտսեր
դպրոցականի ճանաչողային ակտիվության, ինքնուրույնության զարգացմանը: Հետևաբար դիդակտիկ խաղերի լայն օգտագործումը ունի ավելի
կարևոր նշանակություն քան դասի մեխանիկական յուրացումը, որ երեխային ստիպում է, որ մեխանիկորեն հիշի ինչ-որ բան, այնպիսի բան, որ
նրան չի հետաքրքրում: Կրտսեր դպրոցական տարիքը ճանաչողական
գործունեության զարգացման շրջան է: Երեխան այդ տարիքում ընդունակ
է և ունի նորով հիանալու ու զարմանալու բացառիկ կարողություն: Նա
ցանկանում է իր համար բացահայտել անհայտը, որոնել յուրահատուկը և
տարբեր իրավիճակների համար ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնել: Յուրաքանչյուր դաս պետք է նպաստի երեխայի ուսումնական մոտիվացիայի, ինչպես նաև իմացական ու ստեղծագործական կարողությունների
զարգացմանը: Ուստի ուսուցման գործընթացում հարկավոր է ստեղծել
այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ երեխան շահագրգռված լինի աշխատելու և հետաքրքրությամբ կատարելու իր առջև ծառացած խնդիրները:
Ուսուցման մեթոդների ճիշտ ընտրության պայմաններում յուրաքանչյուր
դասաժամ անսպառ հնարավորություններ է ընձեռում աշակերտի ստեղծագործական կարողությունների զարգացման համար: Աշակերտին
պետք է մղել որոնողական և հետազոտական աշխատանքի: Հարկ է նշել,
որ կրտսեր դպրոցականների ուսուցման գործընթացում այդ ամենի իրագործմանն օգնում է խաղը:
Օրինակ՝ «Բառի առաջին կամ վերջին հնչյունի առանձնացումը»։ Երեխաներին տրվել է տարբեր առարկաների նկարներ։ Յուրաքանչյուրը իր
ստացած առարկայի անվան առաջին հնչյունով մի նոր բառ է ասում՝ տվյալ
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առարկան բնութագրող։ Օրինակ՝ նկարում պատկերված է դույլ (դատարկ
դույլ), դրոշակ (դեղին դրոշակ), տիկնիկ (Տաթևի տիկնիկը) և այլն [6]:
Ուսումնական գործունեության ընթացքում երբեմն անհրաժեշտ է
լինում միևնույն բնույթի վարժությունը կատարել բազմաթիվ անգամներ
համապատասխան հմտություններ ձևավորելու նպատակով: Կարելի է
այդ վարժություններին տալ խաղի տեսք, որպեսզի աշակերտները ոչ
միայն չձանձրանան դրանցից ու չմարի սովորելու ցանկությունը, այլև
նաև նրանք մեծ հետաքրքրությամբ մասնակցեն դասին, կարողությունների ու հմտությունների ձևավորման գործընթացը լինի արագ և արդյունավետ:
Մայրենիի դասերին՝ հեքիաթների ուսուցման ժամանակ, բնագրերը
բազմաթիվ անգամ պատմելուց խուսափելու նպատակով կազմակերպել
ենք «Գտի′ր քո հեքիաթը» խաղը: Խաղից առաջ երեխաներին բացատրել
ենք, որ խաղալու ենք «Գտի՛ր քո հեքիաթը» խաղը, որի ընթացքում նրանք
պետք է լինեն իրենց սովորած հեքիաթների հերոսները:
Աշակերտներին ցուցադրել ենք նկարներ, որոնցում պատկերված են
եղել տարբեր հեքիաթների հերոսներ (տե՛ս նկար 1-4): Աշակերտները,
նկարներին նայելով, գուշակել են, թե որ նկարի հերոսն է պատկերված, և
կանգնել այդ հեքիաթի վերնագրի մոտ (վերնագրերը գրված էին գրատախտակին) ու այդ հեքիաթից մի փոքրիկ հատված պատմել [5]:
Դերային խաղերի միջոցով ուսումնական մոտիվացիայի ձևավորումն ապահովում է հաղթելու միտքը: Փորձելով հաղթել՝ աշակերտը
փորձում է ինչ-որ նոր բան սովորել կամ էլ կատարելագործել այն, ինչն իր
մոտ դեռևս լավ չի ստացվում՝ դրանով ձգտելով խաղում մյուս աշակերտների նկատմամբ որոշակի առավելության հասնել:
Երկրորդ դասարանում երաժշտության դասին կազմակերպել ենք
«Ուշադրություն, հնչում է երաժշտությունը» խաղային մեթոդը: Դասարանը բաժանվում է 2 խմբի: Խմբերը շարքերով կանգնում են իրար դիմաց:
Երբ հնչում է քայլերգային երաժշտություն, խմբերը սկսում էին քայլել
տեղում: Այնուհետև երաժշտությունը փոխվում է. հնչում է այլ բնույթի ու
արագության քայլերգ: Երեխաները պետք է զգան փոփոխությունը և
իրենց շարժումներով հարմարվեն նոր երաժշտությանը: Վերջում
ընտրվեց հաղթող. հաղթում է քիչ սխալվող խումբը: Խաղի ընթացքում
երեխաներին գործունեության է մղում հաղթելու միտքը, որի շնորհիվ
նրանք փորձում են հնարավորինս ճիշտ կատարել պահանջները:
Երրորդ դասարանում «Աշուն» թեման ուսուցանելիս երեխաներին
առաջարկել ենք լսել, թե ինչպես է «երգում» քամին (ո՜ւ, ո՜ւ, ո՜ւ)։
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Այնուհետև ասում ենք.
– Ուժեղ քամի է, չորացած տերևները պարում են օդում ո՜ւ, ո՜ւ, ո՜ւ….
ծառերի ճյուղերը ճոճվում են, լսվում է քամու ձայնը՝ վո՜ւ, վո՜ւ, վո՜ւ։
Մեր ցուցումով երեխաները մեկ երգում են մեղմ քամու ձայնը՝ ո՜ւ,
ո՜ւ, մեկ ուժեղ քամու զորավոր ձայնը՝ վո՜ւ, վո՜ւ, վո՜ւ։
Երրորդ դասարանում մինչև թելադրություն գրելը կիրառել ենք
հետևյալ խաղը՝ «Գուշակիր հանելուկը»։ Նպատակը՝ զարգացնել երեխաների հնչյունային լսողությունը, թելադրություն գրելու կարողությունը։
Կարդացվեց որևէ հանելուկ և աշակերտներին հանձնարարվեց.
– Լուռ գուշակեք հանելուկի պատասխանը, այն գրեք տառադարանի
տառերով։ Հաղթում է նա, ով առաջինը և ճիշտ կկազմի պատասխան
բառը։ Կազմակերպվել է 3-4 անգամ։
Ուսումնական գործունեության ընթացքում երբեմն անհրաժեշտ է
լինում միևնույն բնույթի վարժությունը կատարել բազմաթիվ անգամներ՝
ձևավորելու համապատասխան հմտություններ։ Կարելի է այդ վարժու243

թյուններին տալ խաղի տեսք, որ աշակերտները ոչ միայն չձանձրանան
դրանցից, ու չմարի սովորելու ցանկությունը, այլև նրանք մեծ հետաքրքրությամբ մասնակցեն դասին, կարողությունների ու հմտությունների ձևավորման գործընթացը լինի արագ և արդյունավետ։
Դիդակտիկ խաղերը հնարավորություն են տալիս կրտսեր դպրոցականների մեջ ձևավորել և զարգացնել պահանջմունք գրքի, կարդալու
նկատմամբ: Երեխաները, հրապուրվելով ճանաչողական գործունեությամբ, ձգտում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը փնտրել տեղեկատու
գրականության մեջ։
Դիդակտիկ խաղերի կիրառմամբ աշակերտները էլ ավելի հեշտ են
յուրացնում ուսումնական նյութը և ավելի հետաքրքրությամբ են
մասնակացում դասապրոցեսին։
Դպրոցում պետք է ստեղծել համապատասխան միջավայր, խաղերի
ու վարժությունների ակտիվ ուսումնառության անհրաժեշտ պայմաններ՝
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ МЛАДШЕКЛАССНИКОВ КАК МЕТОД
ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ

Камалян Шушан

ВГУ, Элементарная педагогика и методология, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова:
слова дидактика, игры, элементарная, класс, обучение
Дидктические игры, сильно влияют на образование учебной
мотивации младшеклассников и на развитие умственной способности.
Однако применение дидактических игр не должна быть самоцелью, их
выбор, содержание и правила, подчиняются образовательно-воспитателним тем проблемам которые выставляются конкретными требованиями
программы данного предмета.

DIDACTIC GAMES AS A METHOD OF SHAPING THE EDUCATIONAL
MOTIVATION FOR A JUNIOR SCHOOL STUDENT

Kamalyan Shushan

VSU, Elementary Pedagogy and Methodology, 4th course
Summary

words: didactic, games, elementary, class, educational
Key words
Didactic games greatly contribute to shaping the educational motivation of
junior school students, to the intellectual development of a person, however,
the use of didactic games should not be an end in itself. The choice, contents
and rules of the didactic games are exposed to those educational issues which
are posed to the specific requirements of the given subject.
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ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԻՄԻԱ
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
BIOLOGY AND CHEMISTRY
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ՅՈԴԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Կուրղինյան Լիլիա

ՎՊՀ, Դեղագործական քիմիա, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ Վ. Հովսեփյան

բառեր`` յոդ, վահանաձև գեղձ, խպիպ, թիրոքսին,
Հանգույցային բառեր
յոդացված աղ
Այսօր ամբողջ աշխարհում յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված առողջության խանգարումները հանրային առողջության հրատապ
լուծում պահանջող հիմնախնդիրներից են: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն` բնակչության
սննդում յոդի անբավարարության հետևանքով աշխարհում շուրջ 1,6
միլիարդ մարդ ենթակա է հիվանդանալու ռիսկի, 26 միլիոնի մոտ առկա է
մտավոր զարգացման հապաղում, 6 միլիոնը տառապում է կրետինիզմով
և այլն [1]:
Յոդդեֆիցիտի հիվանդությունները համարվում են ամենատարածված ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններից: 3-րդ հազարամյակի շեմին
առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը յոդդեֆիցիտ
հիվանդությունների խնդիրը՝ որպես համաշխարհային (գլոբալ) խնդիր,
դասել է սրտանոթային, ուռուցքաբանական պաթոլոգիաների շարքին,
քանի որ ամբողջ աշխարհում մոտ 200 միլլիոն մարդ տառապում է յոդդեֆիցիտով և մոտ մեկ միլլիարդ մարդ գտնվում է յոդդեֆիցիտի զարգացման ռիսկի տակ [7]:
Յոդի անբավարարությունը օրգանիզմում առաջացնում է նյութափոխանակության լուրջ խնդիրներ և նպաստում է խպիպի զարգացմանը:
Վերջին տարիներին վահանաձև գեղձի հիվանդությունը դարձել է ամենատարածված էնդոկրին պաթոլոգիան և կազմում է ամբողջ էնդոկրին
պաթոլոգիայի 79.4%-ը [7]:
Յոդի հատուկ կենսական նշանակությունը նրանում է, որ այն վահանաձև գեղձի հորմոնների մոլեկուլների բաղկացուցիչ մաս է` թիրոքսինի
(T4) և տրիյոդթիրիոնինի (T3):
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Եթե օրգանիզմում չի բավականացնում յոդի քանակությունը
քանա
(դա
պատահում է, երբ դրսից 50 մկգ-ից պակաս է գալիս), վահանաձև գեղձը
սկսում է աշխատել ծայրահեղ ռեժիմով, արյան մեջ նրա հորմոնների
քանակը պակասում է, և հիպոֆիզը, որը վերահսկում է և ուղղորդում է
ներքին բոլոր սեկրեցիայի օրգանների գործունեությունը,
գործունեությունը անմիջապես
ահազանգում է: Այն մեծացնում է սեփական թեոտրոպին հորմոնի արտազատումը: Վահանաձև գեղձը փորձում է ամեն կերպ վերականգնել
ստատոս քվոն՝ ավելացնելով թիրեոիդ ֆոլիկուլների քանակը,
քանակը ինչը ի
վերջո հանգեցնում է նրա զանգվածի աճին և խպիպի առաջացմանը:
Թիրօքսինը կենսաբանորեն ակտիվ տրիյոդթիրոնին հորմոնի պրոհորմոնն է: Օրվա ընթացքում սինթեզվում է շուրջ 80-100 մկգ թիրօքսին:
Տրիյոդթիրոնին օրվա ընթացքում սինթեզվում է շուրջ 20-30 մկգ, ընդ
որում՝ այդ քանակի 20%-ը (այսինքն` 4-6 մկգ) սինթեզվում է հենց վահանագեղձում, իսկ 80%-ը (այսինքն` 16-24 մկգ) առաջանում է թիրօքսինից:
Վահանաձև գեղձը կարգավորում է ամբողջ օրգանիզմի աշխատանքը,
մասնակցում նյութափոխանակման, բազմացման, աճի պրոցեսներին [3]:
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ որպես լեռնային և նախալեռնային
երկիր, յոդի անբավարարության տեսակետից դասվում է էնդեմիկ
տարածաշրջանների թվին, այդ իսկ պատճառով յոդի անբավարարուան
թյան հետևանքով առաջացող խանգարումները հանրային առողջության
լայն տարածված հիմնախնդիր են:
Հանրային առողջապահության այս լուրջ հիմնախնդիրը լուծելու համար Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնեց էնդեմիկ տարածքների բնակչությանը յոդացված սեղանի աղի մատակարարման ծրագիր [2]:
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ՅՈՒՆԻՍԵՖ--ի և ՀԱԿ (Համաշխարհային առողջապահության
Աղյուսակ 1. ՅՈՒՆԻՍԵՖ
կազմակերպություն) կողմից առաջարկված յոդի ամենօրյա
օգտագործման չափորոշիչները
Մարդկանց խմբերը
խմբերը

մինչև 1 տարեկան երեխաներ
նախադպրոցական տարիքի երեխաներ (1-6 տ)
կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաներ (6-12 տ)
մեծահասակներ (12 տ-ից բարձր)
Հղիներ և կերակրող մայրեր
Տարեց մարդիկ

Յոդի պահանջը
մկգ/օր

50
90
120
150
200
100

Շատ երկրներում կերակրի աղի յոդացման համար լայնորեն
կիրառվում են ինչպես կալիումի յոդիդը (KI), այնպես էլ՝ կալիումի
յոդատը (KIO3): KI-ի բարձր լուծելիությունը թույլ է տալիս իր մանր
քանակությունը ավելացնել շատ չոր բյուրեղներին: Սակայն KI-ն աղի մեջ
այնքան էլ կայուն չէ, և օքսիդացվելով յոդում, հեշտությամբ անհետանում
է արևի ազդեցության, տաքացման ժամանակ: Աղի մեջ յոդի ավելի լավ
պահպանման համար խորհուրդ է տրվում աղը հարստացնել կալիումի
յոդատով (KIO3): Կլիմայական անբարենպաստ պայմաններում յոդատը
ավելի կայուն է, քան յոդիդը, և այն չի պահանջում հատուկ կայունացնողներ: Այն պակաս լուծվող է, քան յոդիդը և ավելի քիչ է անհետանում ոչ
հերմետիկ փաթեթավորումից: Մարդու օրգանիզմում կալիումի յոդատը
արագ քայքայվում է յոդի անջատմամբ, որն օգտագործվում է վահանաձև
գեղձի կողմից թիրեոիդ հորմոնների սինթեզի համար [6]:
Մեր աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել յոդի անբավարարության հետևանքով առաջացած խնդիրները: Այդ նպատակին հասնելու
համար մեր առջև դրված են եղել հետևյալ խնդիրները.
▪ Վերլուծության ենթարկել ՀՀ տարածքում՝ բնակչության շրջանում,
յոդի անբավարարության հետևանքով առաջացած հիվանդությունները՝ օգտվելով ՀՀ «Առողջություն և առողջապահություն» 20172018 վիճակագրական տարեգրքից:
▪ Ուսումնասիրել Վանաձոր քաղաքի խանութներում վաճառվող
կերակրի աղի մեջ կալիումի յոդիդի և կալիումի յոդատի առկայությունը:
Ուսումնասիրության մեթոդները
մեթոդները:
երը: ՀՀ տարածքում՝ բնակչության
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շրջանում, յոդի անբավարարության հետևանքով առաջացած հիվանդությունների վերլուծությունը կատարվել է՝ օգտվելով ՀՀ «Առողջություն
Առողջություն և
առողջապահություն» 2017-2018 վիճակագրական տարեգրքից [4-5]:
Կերակրի աղի մեջ կալիումի յոդիդի քանակական որոշումը իրականացվել է արգենտոմետրիկ եղանակով [8]: Իսկ կալիումի յոդատի քանակությունը որոշվել է «հետքերի» մեթոդով:
Ոսումնասիրության արդյուքները:
րդյուքները: Ուսումնասիրվել են Վանաձոր
քաղաքի խանութներից գնված կերակրի աղի տարբեր նմուշներ: ԱրգենԱրգեն
տոմետրիկ եղանակով
կով վերլուծություն կատարելիս պարզվել է, որ ուսումուսում
նասիրված
սիրված ոչ մի նմուշում որպես յոդի աղբյուր կալիումի յոդիդ չի պապա
րունակվում: Ինչպես տեսնում ենք նկար 1-ում կերակրի աղի մեջ յոդիդի
պարունակության
րունակության դեպքում այն արծաթի նիտրատի հետ պետք է տար
դեղին գույնի նստվածք,
ածք, որը տեղի չի ունեցել մեր ուսումնասիրած
նմուշներում:

Նկար 1. Կերակրի աղի նմուշների լուծույթների ռեակցիան
արծաթի նիտրատի հետ

Հետքերի մեթոդի օգնությամբ օգտագործելով օսլա, կալիումի յոդիդ,
աղաթթու՝ ուսումնասիրվել է կալիումի յոդատի առկայությունը
առկայությո
կերակրի
աղի նմուշներում: Ինչպես տեսնում ենք նկար 2-ում 1, 3, 4 նմուշները
տվել են չանհետացող կապտամանուշակագույն գունավորում, որը
վկայում է նրանց մեջ կալիումի յոդատի առկայության մասին, իսկ նմուշ
2-ը տվել է կանաչավուն գունավորում, որը վկայում է նրա մեջ կալիումի
կ
յոդատի բացակայության մասին:
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Նկար 2. Կալիումի յոդատի առկայության ուսումնասիրումը
կերակրի աղի նմուշներում

ՀՀ «Առողջություն և առողջապահություն» 2017-2018 վիճակագրական
տարեգրքում հրապարակված տվյալների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ
ՀՀ տարածքում՝ բնակչության շրջանում, յոդի անբավարարության
հետևանքով առաջացած հիվանդությունները ավելի շատ տարածված են
Գեղարքունիքի մարզում (13.65%), տարածվածությամբ երկրորդ տեղը
գրավում է Լոռու մարզը (10.47%) (տրամագիր 1): Ամենաքիչ հիվանդները
գրանցվել են Շիրակի (4.37%) և Արագածոտնի մարզերում (4.45%):

Վայոց ձորի
մարզ, 9.75%

Տավուշի
մարզ, 7.80%

Երևան, 7.40%

Արագածոտնի
մարզ
մարզ, 4.45%
Արարատի
մարզ, 7.78%

Սյունիքի
մարզ, 4.88%

Արմավիրի
մարզ, 7.76%

Շիրակի
մարզ, 4.37%

Կոտայքի
մարզ, 8.13%

Գեղարքունիքի
մարզ
մարզ, 13.65%

Լոռու
մարզ, 10.47%

Տրամագիր 1. ՀՀ մարզերում մեծահասակների շրջանում
ոչ թունավոր խպիպի տարածվածությունը (2018 թ.)
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0-14 տարեկան երեխաների շրջանում յոդի անբավարարության
հետևանքով առաջացած հիվանդություններ ավելի շատ գրանցված են
Շիրակի և Արմավիրի մարզում (տրամագիր 2): Սյունիքի մարզում այդ
տարիքային խմբում չկան գրանցված հիվանդներ:
Վայոց Ջորի
մարզ
15%
Սյունիքի մարզ
0%

Երևան
15%

Տավուշի մարզ
9%

Արագածոտնի
մարզ
8%
Արարատի
մարզ
3%

Շիրակի մարզ
17%

Արմավիրի
մարզ
17%

Կոտայքի մարզ
7%

Լոռու մարզ
8%

Գեղարքունիքի
մարզ
1%

Տրամագիր 2. ՀՀ մարզերում 0-14 տարեկան երեխաների շրջանում
ոչ թունավոր խպիպի տարածվածությունը (2018 թ.)

Տրամագիր 3-ում ցույց է տրված, որ առաջին անգամ ախտորոշված
ախտորոշվա ոչ
թունավոր խպիպով գրանցված հիվանդների թիվը աճել է 2018 թ.՝ 2017 թ.
համեմատությամբ:
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

11.67%

12%

1

2

Տրամագիր 3. Կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված ոչ թունավոր
2017--2018 թթ
թթ..
խպիպով գրանցված հիվանդների թվի համեմատությունը 2017
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Այսպիսով՝ ուսումնասիրված նմուշներից երեքում որպես յոդի
աղբյուր պարունակվում է կալիումի յոդատ, յոդացված աղի մեկ նմուշը
իր բաղադրության մեջ յոդ չի պարունակել: Յոդի անբավարարության
հետևանքով վահանաձև գեղձի խնդիրներ ավելի շատ գրանցվել են
Գեղարքունիքի և Լոռու մարզում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Առողջություն և առողջապահություն վիճակագրական տարեգիրք,
Հայաստան, 2018, 248 էջ:
2. Առողջություն և առողջապահություն վիճակագրական տարեգիրք,
Հայաստան, 2019, 247 էջ:
3. Էնդոկրինոլոգիա ուսումնական ձեռնարկ, Ե.Մ. Աղաջանովայի
խմբագրությամբ, Երևանի Մ.Հերացու անվան Պետական Բժշկական համալսարան, 2011, 220 էջ:
4. Հայաստանում յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված խանգարումների (ՅԱԽ) վերացման ազգային ծրագրի տարբեր բաղադրիչների իրականացման կարգավիճակի գնահատման վերաբերյալ
տեխնիկական հաշվետվություն/ Հրայր Ասլանյան.- Եր.: ՀՀ ԱՆ
«Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, 2019, 43 էջ:
5. ՀՀ կառավարության որոշումը «ՀՀ բնակչության սննդում յոդի անբավարարության հետեվանքների դեմ պայքարի և կանխարգելման
ազգային ծրագիրը, ազգային ծրագրով նախատեսված առաջնահերթ (2004-2007թթ.) միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»:
6. Методы изучения йододефицитных заболеваний и мониторинг их
устранения, Второе издание, International Council for Control of
Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD), Международный совет по
контролю за йододефицитными заболеваниями, 2003, 126 стр.
7. За щитом щитовидки / Герасимов Г. А. [и др.] // Не болей. – 2000.
8. Гельджинс Ю. А., Определение содержания йода в продуктах
питания.
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ПРОБЛЕМЫ ЙОДДЕФИЦИТА

Кургинян Лилия

ВГУ, Фармацевтическая химия, 4-ый курс
Резюме

соль

Ключевые слова: йод, щитовидная железа, зоб, тироксин, йодированная

В условиях постоянного дефицита йода нормальная выработка
гормонов щитовидной железой нарушается, вызывая серьѐзные нарушения
обмена веществ, и способствует развитию зоба. За последние годы заболевание щитовидной железы стало самой распространѐнной эндокринной
патологией. Потребление йодированной соли является наиболее эффективным, дешевым и простым способом профилактики йоддефицитных
заболеваний. Из-за дефицита йода проблемы с щитовидной железой чаще
встречались в марзах Гегаркуник и Лори. В трех из четырех исследованных
образцов в качестве источника йода содержат йодат калия.

IODINE DEFICIENCY
DEFICIENCY PROBLEMS

Kurghinyan Lilia

VSU, Pharmaceutical chemistry, 4th year
Summary

Key words: iodine, thyroid gland, goiter, thyroxine, iodized salt

Under constant iodine deficiency normal thyroid hormone production is
disrupted, causing serious metabolic disturbances and contributing to the
development of goiter. In recent years, thyroid disease has become the most
common endocrine pathology. Using iodized salt is the most effective, cheap
and easy way to prevent iodine deficiency problems. Due to iodine deficiency,
thyroid problems. Due to iodine deficiency,thyroid problems occur more
frequently in Lori and Gegharkunik regions. Three out of four contaminated
samples contain potassium iodate as iodine source.
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԻՄԿՈՄԲԻՆԱՏԻ ՊՈՉԱՄԲԱՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ARTEMISIA ABSINTHIUM L.
L.,,
ԱԶԴԵ

L.., TEUCRIUM POLIUM L.
ACHILLEA MILLEFOLIUM L
ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ

Հովսեփյան Արևիկ

ՎՊՀ, Կենսաբանություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար` գ. գ. թ., դոցենտ Լ. Բայրամյան

բառեր``պոչամբար,
Հանգուցային բառեր
օպտիկական խտություն, շաքար

թափոնակուտակիչ,

քլորոֆիլ,

Քսաներորդ դարի 30-ական թվականներին Հայաստանում իրականացվեցին խոշորամասշտաբ աշխատանքներ՝ քիմիական արդյունաբերության զարգացման ուղղությամբ: Կիրովականում (այժմ՝ Վանաձոր)
կառուցվեց քիմիական կոմբինատ, և քաղաքը դարձավ քիմիական արդյունաբերության խոշոր կենտրոններից մեկը: Կարճ, բայց բովանդակալից
էր Կիրովականի քիմիական արդյունաբերության պատմությունը: 1977
թվականից քիմկոմբինատն արտադրում էր մելամին, սինթետիկ ամոնիակ, ամոնիակային սելիտրա, ազոտական թթու, կարբամիդ, կարբիդ,
ցիանամիդ, սինթետիկ կորունդ, դիցիանամիդ, ցիանուրաթթու [1]:
Քաղաքի հյուսիս-արևմտյան մասում (հս. լ 40°50'46,1" և արվ. երկ.
44°29'17,7")` Տարոն 3 և Տարոն 4 միկրոշրջաններից 2 կմ հեռավորության
վրա գտնվում է Վանաձորի քիմկոմբինատի պոչամբարը: Քիմիական
կոմբինատի աշխատանքը դադարելուց հետո այն այլևս չի շահագործվել
[4]: Պոչամբարի պարունակությունը բնակլիմայական պայմանների ազդեցությամբ ենթարկվում է հողմահարման, աղտոտում է շրջակայքը` ազդելով խիտ բնակեցված թաղամասերի մարդկանց առողջության, շրջապատող միջավայրի, բուսական և կենդանական աշխարհի, տնամերձ
տարածքների գյուղատնտեսական արտադրանքի որակի վրա [5]:
Արտաքինից լիճ հիշեցնող թափոնակուտակիչը իր մեջ պարունակում է թունավոր միացություններ, որոնք երկու կիլոմետրանոց խողովակով լցվում են Փամբակ գետը [1]:
Թափոնակուտակչի հարակից տարածքների բնակիչները այդտեղ են
արածեցնում ընտանի կենդանիներին, պոչամբարից դուրս եկող հոսքաջրերն օգտագործում են իրենց ցանքատարածությունների ոռոգման
համար (նկ. 1):
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Նկար
Նկ
ար 1. Վանաձորի քիմկոմբինատի պոչամբար

Ըստ տեղի բնակիչների` թափոնակուտակչից դուրս
ուրս եկող ջրերը
անվնաս են, մինչդեռ ըստ բնապահպանական տեսչության մասնագետների՝ այն առավել վտանգավոր է [3]: Հայտնի է, որ աղտոտիչների շուրջ
90%-ը կուտակվում է հողում, իսկ մոտ 9%-ը՝ ջրային հատակային
նստվածքներում [2]:
Վանաձորի քիմիական կոմբինատի թափոնակուտակչի
կչի տարածքում
ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի կենսաբանության ամբիոնի
մասնագետների կողմից հետազոտվել են հողի բաց և մոխրագույն
նմուշները, որոնցում հայտնաբերվել են ՍԹԿ-ն բազմակի անգամ գերազանցող մի շարք մետաղներ՝ կոբալտի բարձր քանակություն (640մգ/կգ),
ինչը մոտ 128 անգամ գերազանցում է ՍԹԿ-ն: Cu, Ni, Zn կոնցենտրացիակոն
ներն ուսումնասիրված հողանմուշներում բազմակի անգամ գերազանցել
են ՍԹԿ-ն և դասվել են բարձր վտանգավորության դասերին [1]:
Ժամանակակից կենսաբանության արդիական խնդիրներից է բուսական օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի ազդեցության ուսումնասիրուուսում
թյունը: Արդյունաբերական աղտոտիչների ազդեցության նկատմամբ բուսատեսակների պատասխան ռեակցիաների ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս հասկանալու բույսերի ադապտացիոն հնարավորությունները [5]:
Առաջին անգամ Վանաձոր քաղաքի քիմկոմբինատի խիստ վտանգված պոչամբարի տարածքում ուսումնասիրվել և գնահատվել է Asteraceae
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ընտանիքի Artemisia absinthium L. (Oշինդր դառը), Achillea millefolium L.
L
(Հազարատերևուկ սովորական) և Lamiaceae ընտանիքի Teucrium polium
L. (Մայրամախոտ սպիտակ) դեղաբույսերի վիճակը (նկ.. 2, 3, 4): Բույսերի
ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ սրանք կազմում են մեծ
արեալներ ինչպես ստուգիչ կետում, այնպես էլ պոչամբարի տարածքում:

Նկար 2. Artemisia absinthium L.

L..
Նկար 3. Achillea millefolium L

Նկար 4. Teucrium polium L.
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Artemisia absinthium L.-ն Asteraceae ընտանիքի, Artemisia L. ցեղի
արծաթագույն բազմամյա խոտաբույս է: Համարվում է տեղական ֆլորայի
ամենադառը համ ունեցող, բնորոշ հոտով բույսը [6]: Այն օգտագործվում է
որպես ֆիտոնցիդային միջոց: Հայտնի է որպես դեղաբույս:
Բնական պայմաններում աճում է բավարար խոնավ, չեզոք ռեակցիա
ունեցող, հարուստ հողերում: Artemisia absinthium L. բույսի բարձրությունը ստուգիչ կետում հասնում է մոտ 150սմ, իսկ թափոնակուտակչի
տարածքում բարձրությունը հասնում է 50-60սմ:
Դրա համար տերևային հումքը հավաքվել է մինչ բույսի ծաղկումը,
կոկոնակալման փուլում արմատամերձ տերևները պոկել ենք՝ առանց
տերևակոթերի: Գագաթներից կտրել ենք 20-25 սմ երկարությանբ:
Տերևների հավաքը ուշացնելու դեպքում հումքի որակը ընկնում է:
Achillea millefolium L. դեղաբույսը պատկանում է Achillea L. ցեղի
Asteraceae ընտանիքին: Ունի յուրահատուկ հոտ, դառը համ: Ցողունները
սակավաթիվ են կամ միայնակ: Ստուգիչ կետում ցողունների միջին
բարձրությունը կազմում է 60-65սմ, իսկ պոչամբարի շրջակայքում՝ 2540սմ: Տերևաթիթեղի երկարությունը ստուգիչ կետում հասնում է միջինը
12-15սմ, իսկ պոչամբարի տարածքում՝ 5-7սմ [7]։ Հավաքվել են արմատամերձ տերևները՝ առանց տերևակոթերի, 10-15սմ երկարության գագաթնային ցողունների վերին մասերից: Տերևները հավաքվել են ծաղկման
շրջանում՝ հունիս-օգոստոսի սկզբում:
Teucrium polium L.-ը Lamiaceae ընտանիքի թփիկ է, դեղաբույս: Բույսի
վերգետնյա մասը պարունակում է 0,04-0,3% եթերայուղ: Բույսի զարգացման ընթաքցքում եթերայուղի քանակը աստիճանաբար ավելանում է՝
ամբողջ ծաղկման ժամանակահատվածում հասնելով առավելագույնի:
Տերևները նստադիր են՝ 0,5-3,5սմ երկարությամբ: Ծաղկումը տևում է
մայիսից մինչև օգոստոս ամիսներ: Պոչամբարի ստուգիչ կետում հանդիպում է քարքարոտ լանջերին, քարացրոններում, ժայռերին: Համարվում է
չորադիմացկուն բույս [8]:
Աշխատանքի
Աշխատանքի նպատակ
նպատակն
ակն է.
▪ Հետազոտել Artemisia absinthium L., Achillea millefolium L., և
Teucrium polium L. բույսերի վերգետնյա օրգանների էկոլոգիական
ճկունությունը Վանաձորի քիմկոմբինատի պոչամբարի միացությունների ազդեցության պայմաններում:
▪ Ուսումնասիրել տերևներում քլորոֆիլի առաջացման գործընթացը
և շաքարի պարունակությունը ալիքի տարբեր երկարության
պայմաններում:
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Աշխատանքի խնդիրները:
խնդիրները: Նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել մի քանի խնդիր`
▪ Հետազոտել Վանաձոր քաղաքի քիմկոմբինատի պոչամբարի
տարածքից և ստուգիչ կետից հավաքած A. absinthium L., A.
millefolium L., և T. polium L. բուսանմուշներում քլորոֆիլի քանակը:
▪ Պարզել պոչամբարում և ստուգիչ կետում աճող բուսանմուշների
մոտ շաքարի պարունակությունը:
Հետազոտությունների մեթոդներն են.
▪ դաշտային դիտարկումներ,
▪ համեմատություն,
▪ լաբորատոր-էքսպերիմենտար:
Աշխատանքի ընթացքը:
ընթացքը: Առանձնացվել են 4 փոձահրապարակներ՝
50մ2. երկուսը՝ ստուգիչ կետում, երկուսը՝ պոչամբարի տարածքում:
Յուրաքանչյուր փորձահրապարակից 50–ական բուսանմուշներից
հավաքվել են տերևները: Կշռվել է 100-ական գրամ տերև յուրաքանչյուր
փորձահրապարակից:
Բույսերից տերևները հավաքվել են 2019 թ.
▪ հունիսի 15-ին, հունիսի 30-ին,
▪ հուլիսի 15–ին, հուլիսի 30-ին,
▪ օգոստոսի 15-ին, օգոստոսի 30-ին:
Տերևները հասցվել են օդաչոր վիճակի:
Մեր կողմից որոշվել է քլորոֆիլի քանակը վերը նշված բույսերի
տերևներում:
որոշում:: Վերցրել ենք հետազոտվող բույսի
Քլորոֆիլի քանակի որոշում
տերևներից և մկրատի օգնությամբ մանր կտրտել, լցրել հախճապակյա
թասի մեջ, վրան ավելացրել մի փոքր մաքուր ավազ: Տրորելու ընթացքում
մի քանի բյուրեղ կալցիումի կարբոնատ ենք ավելացրել բջջահյութի
թթվայնությունը չեզոքացնելու նպատակով: Կտրտված կանաչ զանգվածը
լավ տրորել ենք մինչև ստացվի շիլայանման զանգված, ավելացրել փոքր
բաժիններով էթիլ սպիրտ և շարունակել տրորել: Հետո ավելացրել մի քիչ
սպիրտ և ֆիլտրել: Քանի որ ինչպես քլորոֆիլները, այնպես էլ կարոտինները լուծվում են սպիրտում, ապա լուծույթում ունեցել ենք դեղին և
կանաչ պիգմենտներ: Առանձնացված ֆիլտրատին ավելացվել է մաքուր
բենզին` 5-6 մլ: Ստացված լուծույթները թողել ենք մեկ օր, ապա որոշել
ենք լուծույթների օպտիկական խտությունը` ֆոտոէլեկտրոկալորիմետր
AE-30F միջոցով (նկար 5) [1]:
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AE--30F
Նկար 5. Ֆոտոէլեկտրոկալորիմետր AE

Քլորոֆիլը կլանում է լույսի ճառագայթներն ընտրողաբար:
ընտրողաբար Քլորոֆիլի առաջացման վրա դրական են ազդում աճման խոնավ պայմանները:
Պոչամբարի լիճը հեղուկ վիճակում գտնվող տարբեր նյութերի խառնուրդ
է, ինչի հետևանքով բույսերը ջրազրկվում են, և ալիքի որոշ երկարությունների ժամանակ քլորոֆիլ չի առաջանում:
«a» և «b» քլորոֆիլների կլանման սպեկտրերը միմյանց մոտիկ են:
Քլորոֆիլ «a»-ն ֆոտոսինթեզի անմիջական մասնակից է: Գրական տվյալներից հայտնի է, որ քլորոֆիլը ինտենսիվ կլանում է լույսը 670 նմ երկարության ալիքի դեպքում: Քլորոֆիլ «a»-ն առաջանում է 429-660
429
նմ ալիքի
երկարության պայմաններում, քլորոֆիլ «b»-ն` 450-642 նմ երկարության
ալիքի դեպքում [1]:
Ստուգիչ կետից հավաքած բույսերի ֆիլտրատի հետազոտության
արդյունքները վկայում են, որ.
1. 420 նմ ալիքի երկարության կիրառման դեպքում Artemisia
absínthium L. բույսի ֆիլտրատում քլորոֆիլ չի հայտնաբերվել:
հայտնաբերվել
2. 420, 470 և 530 նմ ալիքների երկարության տակ Achillea millefolium
L. և Teucrium polium L. բույսերի ֆիլտրատում քլորոֆիլ չի հայտնաբերվել:
3. 620 և 660 նմ ալիքների երկարության դեպքում հայտնաբերվել է
քլորոֆիլի որոշակի քանակ:
Պոչամբարի տարածքում կատարված հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ.
1. 420 նմ ալիքի երկարության կիրառման ժամանակ հավաքված երեք
բուսատեսակների ֆիլտրատներում քլորոֆիլ չի հայտնաբերվել։
հայտ
2. 470 և 530 նմ-ի տակ Artemisia absinthium L. բույսի ֆիլտրատում
քլորոֆիլ չի հայտնաբերվել:
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3. 420, 470, 530, և 620 նմ ալիքների երկարության դեպքում Achillea
millefolium L. ֆիլտրատում քլորոֆիլ հայտնաբերվել է:
4. միայն 660 նմ ալիքի դեպքում Teucrium polium L. ֆիլտրատում
հայտնաբերվել է քլորոֆիլ:
Փորձի արդյունքները ներկայացված են աղյուսակներ 1-2-ում:
L.,, Achillea millefolium L
L.,
Աղյուսակ 1. Artemisia absinthium L.
., Teucrium polium L.
որոշումը``
բույսերում քլորոֆիլի օպտիկական խտության որոշումը
կախված ալիքի երկարությունից
ստուգիչ
կետ))
(ստու
գիչ կետ
Ալիքի
Artemisia
Achillea
Teucrium
երկարություն (նմ)
L..
նմ) absinthium L.
millefolium L
polium L.
420
–
–
–

470
530
620
660

1900
1650
300
800

–
–
1540
1400

–
–
875
1156

Աղյուսակ 2. Artemisia absinthium L.,
L., Achillea millefolium L.,
L., Teucrium polium L.
խտությունը``
բույսերում քլորոֆիլի օպտիկական խտությունը
կախված ալիքի երկարությունից
տարածք))
(պոչամբարի տարածք
Ալիքի
Artemisia
Achillea
Teucrium
երկարություն (նմ)
L..
նմ)
absinthium L.
millefolium L
polium L.
420
–
–
–

470
530
620
660

–
–
1570
1260

1905
1870
510
498

–
–
–
1450

Քլորոֆիլի պարունակությունը հայտնաբերվել է հետևյալ բանաձևով.

Ca = 12.7x E660 – 2.69 x E530
Cb = 22.9 x E620 – 4.68 x E660, որտեղ`

Ca, Cb- «a» և «b» քլորոֆիլի պարունակությունն է 1 մգ/լ
E660 – քլորոֆիլ «a»-ի օպտիկական խտությունը՝ 660 նմ երկարության
ալիքի տակ
E530 – քլորոֆիլ «b»-ի օպտիկական խտությունը՝ 530 նմ ալիքի երկա261

րության տակ (պոչամբարից հավաքած բույսերի դեպքում՝ 620 նմ):
Հաշվարկներից բխող քլորոֆիլի պարունակության արդյունքները
ներկայացված են աղյուսակ 3-ում և 4-ում:
պարունակությունը
L.,,
Աղյուսակ 3. Քլորոֆիլի պարունակությ
ունը Artemisia absinthium L.
L.., Teucrium polium L. բույսերում
Achillea millefolium L
կետ))
(ստուգիչ կետ
Artemisia
Achillea
Teucrium
Մգ/
Մգ/լ
L..
absinthium L.
millefolium L
polium L.
Ca
5721.5
17780
14681,2

Cb

34041

6552

5410,08

պարունակությունը
L.,,
Աղյուսակ 4. Քլորոֆիլի պարունակությո
ւնը Artemisia absinthium L.
L.., Teucrium polium L. բույսերում
Achillea millefolium L
տարածք))
(պոչամբարի տարածք
Artemisia
Achillea
Teucrium
Մգ/
Մգ/լ
absinthium L.
millefolium L.
polium L.
Ca
16002
1294,3
18415

Cb

5896,8

9348,36

6786

որոշում:: Շաքարի պարունակությունը որոշել ենք
Շաքարի քանակի որոշում
ռեֆրակտոմետրի միջոցով` ստուգիչ կետից և պոչամբարի տարածքից
հավաքված բույսերի մաքուր մզվածքից:
Տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում և 6-ում:
L.,,
Աղյուսակ 5. Աղի և շաքարի պարունակությունը Artemisia absinthium L.
millefolium
L.., Teucrium polium L. բույսերում
Achillea millefoli
um L
ppt--աղիությունը պրոմիլներով
(t°C = 28,7) ppt
(‰)/ շաքարը պրոմիլներով
կետ))
(ստուգիչ կետ

Բույս/
Բույս/ցուցանիշ

Artemisia
absinthium L.

Achillea
L..
millefolium L

Teucrium
polium L.

ppt

ppt

ppt

աղ

0

շաքար
100

աղ

12
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շաքար
88

աղ

0

շաքար
100

L.,, Achillea
Աղյուսակ 6. Աղի և շաքարի պարունակությունը Artemisia absinthium L.
L.., Teucrium polium L. բույսերում
millefolium L
ppt--աղիությունը պրոմիլներով
(t°C = 28,7) ppt
(‰)/ շաքարը պրոմիլներով
տարածք))
(պոչամբարի տարածք
Achillea
Artemisia
Achi
llea
Teucrium polium L
L..
absinthium L.
millefolium L
ppt
շաքար
ppt
շաքար
ppt
շաքար
Բույս/
Բույս/ցուցանիշ

աղ

30

աղ

70

19

աղ

81

37

63

Առաջարկություններ.
Առաջարկություններ
1. Քանի որ տարածաշրջանի բնակչությունը օգտվում է պոչամբարի
շրջակայքի աղտոտված հողերում աճող դեղաբույսերից և վաճառում է, ապա բնակչությանը անհրաժեշտ է լուսաբանել ԶԼՄ-ների
միջոցով:
2. Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների տվյալներից
երևում է, որ պոչամբարի շրջակայքի բույսերը իրենց որակով
զիջում են ստուգիչ կետից հավաքած բույսերին, ապա անհրաժեշտ
է վերը նշված բույսերը ընդգրկել մշակության մեջ:
Եզրակացություն.
զրակացություն.
1. Թիվ 3-4 աղյուսակներից երևում է, որ ստուգիչ կետից հավաքված
Achillea millefolium L. և Teucrium polium L. քլորոֆիլ «a»-ն ավելի
շատ է, քան պոչամբարից հավաքված համապատասխան բույսերինը, իսկ քլորոֆիլ «b»-ն ավելի քիչ է։
2. Artemisia absinthium L-ի դեպքում հակառակն է. պոչամբարից հավաքված բույսերի քլորոֆիլ «a»-ն ավելի շատ է, իսկ քլորոֆիլ «b»-ն՝
ավելի քիչ, քան ստուգիչ կետից հավաքված բույսինը։
3. Մեր հետազոտությունից պարզ է դարձել նաև, որ ստուգիչ կետից
հավաքված բույսերում աղի պարունակությունը ավելի քիչ է, իսկ
շաքարի պարունակությունը՝ ավելի շատ, քան պոչամբարի տարածքից հավաքված բույսերինը:
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА
ВАНАДЗОРСКОГО ХИМКОМБИНАТА НА СОСТОЯНИЕ ВИДОВ

ARTEMISIA ABSINTHIUM L., ACHILLEA MILLEFOLIUM L.,
TEUCRIUM POLIUM L.
Овсепян Аревик
ВГУ, Биология, 4-ый курс

Резюме

Ключевые слова: хвостохранилище, приемник отходов, хлорофилл,
оптическая плотность, сахар
Изучено состояние видов Аrtemisia Absinthium L, Achillea millefolium L.
и Teucrium polium L. в контроле и на территории хвостохранилища
ванадзорского химкомбината. Установлено, что в контроле, у видов
Achillea millefolium L. и Teucrium polium L. количество хлорофилла «а»
больше, хлорофилла «b» меньше, чем у растений, собранных на территории
хвостохранилища. В растении Аrtemisia absinthium L. наблюдается
обратная картина.
В контроле, количество сахара в растениях больше, соли меньше, по
сравнению с растениями хвостохранилища.

EVALUATION OF THE POSSIBLE INFLUENCE OF THE TAILINGS OF THE
VANADZOR CHEMICAL PLANT ON THE STATE OF SPECIES ARTEMISIA
ABSINTHIUM L., ACHILLEA MILLEFOLIUM L., TEUCRIUM POLIUM
POLIUM L.

Hovsepyan Arevik

VSU, Biology, 4th year
Summary

words: tailing dump, waste receiver, chlorophyll, optical density,
Key words
sugar
The state of the species Artemisia absinthium L, Achillea millefolium L.
and Teucrium polium L. was studied in the control and on the territory of the
tailings pond of the Vanadzor Chemical Plant. It was established that in the
control, in the species Achillea millefolium L. and Teucrium polium L., the
amount of chlorophyll “a” is more, chlorophyll “b” is less than that of plants
collected in the tailings area. In the plant Artemisia absinthium L., the opposite
picture is observed. In the control, the amount of sugar in the plants is more,
the salt is less, compared with the plants of the tailings.
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ՈՐՈՇ ԱԿՎԱՐԻՈՒՄԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐԻ ՍԵՅՍՄՈԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ
ՍԵՅՍՄՈԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ
ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Մագոյան Սրբուհի
ՎՊՀ, Կենսաբանություն, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ Հ. Գրիգորյան

Հանգուցային բառեր՝ սեյսմոզգայունություն, ձկներ, ակվարիում,
էլեկտրական դաշտ, մագնիսական դաշտ, վարք
Երկրագունդը իր վրա կրում է կենդանի օրգանիզմների մեծաքանակ
տեսակներ և դրանով իսկ հանդիսանում կենդանի մոլորակ, որտեղ տեղի
են ունենում բազմաթիվ փոփոխություններ՝ ինչպես բնական, այնպես էլ
մարդկային գործոնով պայմանավորված։ Բնության ամեն մի փոփոխություն իր հերթին առաջ է բերում փոփոխություններ նաև կենդանի օրգանիզմներում։ Նման փոփոխությունների պատճառ են երկրաշարժերը,
որոնք նույնպես բնական երևույթներ են և արտահայտվում են երկրակեղևի կտրուկ տատանումներով, ցնցումներով՝ պատճառելով վիթխարի
ավերածություններ։ Երկարատև հարմարողական գործընթացքում կենդանիները ձեռք են բերել բնության փոփոխությունները (հատկապես
վտանգ սպառնացող) կանխազգալու և կենսական ակտիվություն
դրսևորելու ամենատարբեր ձևեր [2]։
Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ բնական
աղետներից մարդկությանը ամենաշատ վնաս են հասցրել երկրաշարժերը։ Դրանց հետևանքներից առավել աղետալին և անդառնալին այն է,
որ մեծ նյութական կորստի հետ (աշխարհում տարեկան 20մլրդ դոլար)
լինում են մեծ մարդկային զոհեր (միջինը՝ տարեկան 10-15 հազար մարդ)։
Օրինակ՝ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժը ընդգրկել էր ՀՀ տարածքի մոտ 40%-ը, որտեղ ապրում էր ավելի քան 1մլն մարդ։ Այն խլեց
ավելի քան 25 հազար մարդու կյանք, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ
ստացան մոտ 20 հազարը, անօթևան դարձրեց մոտ 514 հազար մարդու։
Աղետից տուժեց 21 քաղաք և շրջան, 342 գյուղ [3]։ Եվ չնայած երկրագնդի
վրա ուժեղ երկրաշարժերի տարեկան միջին քանակը մնում է նույնը, տարեցտարի աճում են երկրաշարժերի ժամանակ զոհերի քանակն ու նյութական կորուստները։ Այս հանգամանքը պայմանավորված է բնակչության թվի աճով (այդ թվում՝ նաև սեյսմովտանգ գոտիներում), աղետին
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դիմակայելու ազգաբնակչության ցածր պատրաստվածությամբ և այլ գործոններով [1]։
Երկրաշարժերի բոլոր տեսակների առաջացման պատճառները,
պայմանները և մեխանիզմները ներկայումս գոյություն ունեցող տարբեր
սեյսմիկ ինստիտուտներ, լաբորատորիաներ և դիտողական ցանցեր
փորձում են ուսումնասիրել՝ վերահաս աղետը արձանագրելու և բնակչությանը նախօրոք տեղեկացնելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ, գաղտնիք չէ, որ ամենակատարյալ և նորագույն սեյսմոգրաֆները չեն կարող
երկրաշարժի նախանշաններ գրանցել այնպես, ինչպես այդ ամենը կարողանում են անել մեր կողքին գտնվող շատ արարածներ՝ «կենդանի սեյսմոգրաֆներ»։
Պատմությանը այդ մասին հայտնի են բազմաթիվ փաստեր և տվյալներ, որոնք արձանագրվել են ուժեղ երկրաշարժերից առաջ։ 1923 թվականի ամռանը Ճապոնիայի մայրաքաղաքի մոտ գտնվող Խայամայի ծովափին հայտնաբերվեց բեղավոր փրփրաձուկ, որն ապրում է մեծ խորության վրա։ Երկու օր անց սարսափելի երկրաշարժը ավերեց Տոկիոն։ 1933
թվականին մի ձկնորս ջրի ափին հայտնաբերեց օձաձուկ, որը սովորաբար ապրում է մի քանի հազար մետր խորության վրա։ Նույն օրը ուժեղ
ստորգետնյա հարվածը ցնցեց Ճապոնիայի խաղաղօվկիանոսյան ափը։
1963 թվականի նոյեմբերին Միձիմա կղզու բնակիչները որսացին ջրի
ստորին շերտերում բնակվող, 6մ երկարություն ունեցող ձուկ։ Երկու օր
անց տեղի ունեցավ ուժեղ երկրաշարժ։ Երկրաշարժի մոտենալը նախօրոք զգում և իրենց տագնապային վարքով անսովոր ուժեղ անհանգստություն են ցուցաբերում շները, կատուները, բորենիները, ձկները և
այլ կենդանիներ։
Անսովոր վարքի դրսևորում դիտվել է նաև Սպիտակի երկրաշարժից
առաջ։ Գյուղական շատ դպրոցներում մկները դուրս են եկել իրենց բներից և սկսել են վազվզել դասարաններում։ Եթե այդ փրկարար ազդանշանը հաշվի առնվեր, զոհեր քիչ կլինեին [2]: 2009 թվականին իտալական
քաղաք Ակվիլիայի լճակներից մեկում անհետացավ գորտերի մի ամբողջ
գաղութ: Դրանից մի քանի օր հետո տեղի ունեցավ կործանարար երկրաշարժ։ Գորտերը, որոնք գտնվում էին երկրաշարժի էպիկենտրոնից 7.4 կմ
հեռավորության վրա, նախքան աղետը լքել էին լճակը, որտեղ նրանք
ապրում և բազմանում էին։ Երկրաշարժից 5 օր առաջ գաղթեցին արու
դոդոշների 96%-ը, իսկ 3 օր առաջ՝ մնացած բոլոր գորտերը [5]։ Հետագա267

յում գիտնականների կողմից առանձնացվեց ավելի քան 20 ծովային կենդանիների՝ հիմնականում ձկների անսովոր վարք, որը նրանք դրսևորել
էին երկրաշարժից առաջ:
Ճապոնիայում դեռևս 30-ական թվականներից սկսեցին հատուկ
փորձեր կատարել ակվարիումային ձկների վրա։ Գիտնականների ուշադրության կենտրոնում էին ակվարիումային լոքոիկները: Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ այս ձկները երկրաշարժից մի քանի ժամ
առաջ սկսում են իրենց անհանգիստ պահել, լողալ, թռչկոտել ջրի մակերեսին։ Ձկները կարծես արձագանքում էին երկրաշարժի մոտեցմանը մի
քանի շաբաթ առաջ մինչև 250 կմ հեռավորության վրա, մինչդեռ ամենազգայուն սեյսմոգրաֆները ոչինչ չէին արձանագրել [7]:
Ձկների մոտ որևէ սեյսմոընկալունակ ապարատ չի հայտնաբերվել,
որը կարող է ընկալել ստորջրյա կամ ստորերկրյա ցնցումներից առաջացած ազդանշանները։ Ընկալումը կատարվում է լողափամփուշտի պատի
կորության շնորհիվ, որը նպաստում է ենթաձայնային ալիքների մեծ
ռեզոնանսին։ Ձկները, ենթաձայնային ալիքները ընկալելով մեծ խորություններում, ձգտում են ինչքան հնարավոր է արագ լքել տարածքը։ Կողագիծը նույնպես ընկալում է ենթաձայնային ալիքներ։ Այն գծային շարքով դասավորված էլեկտրաընկալիչների ամբողջություն է, որոնք ընդունակ են կլանել արտաքին միջավայրի կամ ընդհանուր էլեկտրական
դաշտից եկող հոսանքները [4]։
Ուսումնասիրելով կենդանինիերի սեյսմոզգայնությունը՝ գիտնականները առաջ են քաշել մի վարկած, ըստ որի՝ երկրաշարժերի կանխազգացումը առավել լավ զարգացած է այն կենդանատեսակների մոտ, որոնք
համարվում են սեյսմոակտիվ շրջանի էնդեմիկներ և ունեն այդ շրջանների հետ կապված էվոլուցիոն պատմություն [7]։
Մինչ այսօր տարբեր երկրների գիտնականներ փորձում են գտնել մեխանիզմներ, որոնք կապում են ստորգետնյա խորքային պրոցեսները այն
ազդանշանների հետ, որոնք ընկալվում և ֆիքսվում են կենդանիների
կողմից: Մասնավորապես երկրաշարժից առաջ որպես կենդանիների
տարօրինակ վարքի դրսևորումների պատճառ դիտարկվում են էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխությունները, ուլտրաձայնային և ինֆրաձայնային տատանումները, գազերի արտամղումը, օդի աէրոզոլային
մասնիկների էլեկտրաստատիկ լիցքը, ստորգետնյա ջրերի մակարդակի
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տատանումները, գրավիտացիոն դաշտի փոփոխությունը և երկրի մակերեսի դեֆորմացիաները (բարձրացում, իջեցում, թեքում) [6]։
Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ երկրաշարժերից առաջ կենդանիների անսովոր վարքի առավել հավանական պատճառը էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխությունն է: Էլեկտրամագնիսական դաշտի
ազդեցությունը համընդհանուր է, քանի որ այն ազդում է բոլոր կենդանի
օրգանիզմների վրա։ Ուսումնասիրվել են շատ կենդանիներ, և առանձնացվել են առավել զգայունները, որոնցից են ձկները, օձերը, մողեսները
(հողի և ջրի հետ առնչվող) [4]: Մարդիկ նույնպես օժտված են սեյսմոզգայունությամբ: Այսպես՝ պարզվել է, որ երկրաշարժից մի քանի ժամ առաջ
տեղի են ունենում սրտի աշխատանքի և շնչառության շեղումներ հատկապես հիվանդ մարդկանց մոտ, ինչպես նաև այն մարդկանց մոտ, որոնք
օժտված են ռիթմի բարձր զգացողությունով (օրինակ՝ երաժիշտները)։
1948 թ. Աշխաբադի երկրաշարժից առաջ բուժհաստատություններ սրտի
ցավերի գանգատներով հիվանդներ են դիմել, սակայն էլեկտրոկարդիոգրամները ոչինչ ցույց չեն տվել [7]։ Կենդանիների և բնական երևույթների
միջև գոյություն ունեցող կապը ուսումնասիրում է բիոսեյսմոլոգիան։
Գիտության այս ուղղությունը ստեղծվել է ղազախ բնագետ, բնագիտության դոկտոր Պավել Մարիկովսկու շնորհիվ [5]։
Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները:
խնդիրները: Հաշվի առնելով, որ երկրաշարժից առաջ փոխվում է միջավայրի էլեկտրամագնիսական դաշտի
լարվածությունը, և այդ փոփոխությունը ազդում է մի շարք կենդանիների,
մասնավորապես՝ ձկների վրա, մենք ուսումնասիրել ենք ակվարիումային
որոշ ձկների վարքի փոփոխությունը՝ էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի փոփոխման պայմաններում։
Աշխատանքի ընթացքը և վերլուծությունը։ Որոշ ակվարիումային
ձկների սեյսմոզգայունությունը ուսումնասիրելու նպատակով վերցվել է
30լ ծավալով ակվարիում, որի մեջ ստեղծվել է համապատասխան պայմաններ նրանց նորմալ կենսագործունեության, նյութափոխանակության
համար (սնունդ, օդափոխիչ սարք, ջերմակարգավորիչ սարք, լճախխունջ,
դեկորատիվ բույսեր և այլ առարկաներ)։ Ակվարիումի մեջ պահվել են մի
քանի առավել տարածված ձկնատեսակներ, յուրաքանչյուր տեսակից
երկուական կամ երեքական։ Դրանք էին՝ ռազբորա հետերոմորֆան
(Rasbora heteromorpha), տերնեցիա գլոֆիշը (Gymnocorymbus ternetri),
դանիո գլոֆիշը (Danio glofish), գուպպի էնդլերերան (Poecilia reticulata),
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սովորական սկալյարիան կամ ձկնիկ-հրեշտակը (Pterophyllum scalare):
Մեկ ամիս տևողությամբ անհրաժեշտ խնամք է ցուցաբերվել ձկներին և
ուսումնասիրվել է նրանց վարքը՝ նորմալ պայմաններում։ Այնուհետև
ուսումնասիրվել է ձկների վարքը էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի
փոփոխման պայմաններում:
Փորձերի համար օգտագործվել են երկաթե 2 բարակ թիթեղներ
(25×45 սմ), տարբեր հզորության մագնիսներ, հաստատուն հոսանքի
աղբյուր հանդիսացող էլեկտրական սարք (վոլտյան սյուն), էլեկտրահաղորդիչ լարեր։ Փորձերը կատարվել են մի քանի տարբերակներով:
Առաջին փորձի ժամանակ երկու մետաղյա թիթեղների վրա դասավորվել են դեպի ակվարիում ուղղված հակառակ բևեռներով մագնիսներ,
որպեսզի ակվարիումի 2 կողմերում առաջանար մագնիսական ձգողական դաշտ։
Երկրորդ փորձի ժամանակ միայն ակվարիումի վերին հատվածում է
տեղադրվել մեկ մետաղյա թիթեղ:
Երրորդ փորձը կատարվել է նույն մետաղյա թիթեղների օգնությամբ,
որոնց վրա 1-ական անցքեր էին արվել կայուն էլեկտրական հոսանքի
աղբյուրի հետ միացնելու համար։ Համապատասխան մետաղե պտուտակներով և ամրակներով էլեկտրահաղորդիչ լարերը հոսանքի աղբյուրից միացվել են երկու մետաղյա թիթեղներին, որոնք տեղադրվել են ակվարիումի երկու կողմերում։ Այնուհետև փորձարկվել է 30 Վ և 100 Վ լարմամբ էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունը ակվարիումային ձկների
վարքի վրա:
Չորրորդ փորձը կատարվել է 2 ազդակները միաժամանակ ներգործելու սկզբունքով։ Այսինքն՝ մետաղյա թիթեղների վրա դասավորվել են
մագնիսները, այնուհետև միացվել է էլեկտրական հոսանք՝ 30 Վ և 100 Վ
լարումներով։
Կատարված փորձերը ցույց տվեցին, որ ոչ բոլոր ձկնատեսակներն են
արձագանքում էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխմանը։ Առաջին
փորձի արդյունքում, երբ մագնիսներով թիթեղները դրվել էին ակվարիումի երկու կողմերում, ձկներից խիստ անհանգստություն ցուցաբերեցին
գուպի էնդլերերա տեսակի ձկները, որոնք ջրի ստորին շերտերից արագորեն անցան վերին շերտերը։
Երկրորդ փորձի ժամանակ, երբ մագնիսներով թիթեղը դրված էր
ակվարիումի վերին հատվածում, ձկների մեծամասնությունը իջավ ջրի
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ստորին շերտը, այդ թվում՝ նաև դանիո գլոֆիշ ձկնատեսակը, որը
սովորաբար ջրի մակերեսային շերտերն է զբաղեցնում։
Երկու փորձերում էլ մագնիսական դաշտի փոփոխմանը չէին արձագանքում ռազբորա հետերոմորֆա ևսովորական սկալյարիա ձկնատեսակները:
Էլեկտրական լարվածությանը արձագանքել են տերնեցիա գլոֆիշ և
սովորական սկալյարիան ձկնատեսակները։ Առաջին դեպքում (30 Վ)
միայն տերնեցիա գլոֆիշը որոշ ժամանակ անց ցուցաբերեց փոքր-ինչ
անհանգիստ վարք, իսկ ակվարիումի մյուս ձկների մոտ ոչ մի փոփոխություն չնկատվեց: Արդեն 100 Վ լարման դեպքում տերնեցիա գլոֆիշը ոչ
միայն իջավ ջրի ստորին շերտը, այլև զբաղեցնելով անկյունային դիրք՝
անընդհատ անհանգիստ շարժումներ էր կատարում՝ բախվելով ակվարիումի պատին։ Այս փորձի սկզբից սովորական սկալյարիան նույնպես
սկսեց բախվել ակվարիումի պատերին և զգալի արագացրեց իրեն բնորոշ
դանդաղ շարժումները։ Վերջինս շատ հանգիստ ձկնատեսակ է և նույնիսկ շրջանցում է ակվարիումում գտնվող տարբեր առարկաներին։
Չորրորդ փորձի ժամանակ էլեկտրամագնիսական դաշտի փոփոխմանն արագ արձագանքել են միայն տերնեցիա գլոֆիշ ձկնիկները: Նրանք
ցուցաբերել են վերը նկարագրված վարքը և փորձում էին դուրս գալ ակվարիումից։ Մնացած ձկնատեսակներից երկար ժամանակ անց արձագանքեց նաև սովորական սկալյարիան, որն իր շարժումները դարձրեց
ավելի անհանգիստ։
Այսպիսով՝ փորձերը ցույց տվեցին, որ մագնիսական դաշտի փոփոխությանը արձագանքում են միայն դանիո գլոֆիշ և գուպպի էնդլերերա
ձկնատեսակները, իսկ էլեկտրական դաշտի լարման փոփոխմանը արձագանքում են տերնեցիա գլոֆիշ և սովորական սկալյարիա ձկնատեսակները։ Վերջին ձկնատեսակների մոտ վարքի անսովոր դրսևորում
նկատվում է նաև էլեկտրական և մագնիսական ազդակների միաժամանակ ներգործության դեպքում։ Կատարված փորձերի արդյունքում եկանք
հետևյալ եզրակացությունների.
1. Մագնիսական դաշտի փոփոխությանը արձագանքում են միայն
դանիո գլոֆիշ և գուպպի էնդլերերա ձկնատեսակները:
2. Էլեկտրական դաշտի լարման փոփոխմանը արձագանքում են
տերնեցիա գլոֆիշ և սովորական սկալյարիա ձկնատեսակները։
3. էլեկտրական և մագնիսական ազդակների միաժամանակ ներգոր271

ծության դեպքում վարքի անսովոր դրսևորումներ են ցուցաբերում
տերնեցիա գլոֆիշ և սովորական սկալյարիա ձկնատեսակները:
4. էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի փոփոխմանը չի արձագանքել միայն ռազբորա հետերոմորֆա ձկնատեսակը:
Ելնելով վերը շարադրվածից՝ խորհուրդ ենք տալիս որպես երկրաշարժի կենդանի «սեյսմոգրաֆներ» տնային պայմաններում պահել վերը
նշված ակվարիումային չորս ձկնատեսակները և պարբերաբար հետևել
նրանց վարքին:
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ПРОЯВЛЕНИЯ СЕЙСМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
СЕЙСМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ
АКВАРИУМНЫХ РЫБ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГОПОЛЯ

Магоян Србуи

ВГУ, Биология, 3-й курс
Резюме

Ключевые слова: сейсмочувствительность, рыбы, аквариум, электрическое
поле, магнитноеполе, поведение
Учитывая, что перед землетрясениями меняется напряжение электромагнитного поля и это изменение влияет на поведение ряда животных, в
частности рыб, мы изучили проявления сейсмочувствительности некоторых
аквариумных рыб при измененииэлектрического и магнитного полей.
Результаты опытов показали, что на изменение магнитного поля реагируют
рыбы – данио глофиш (Danio glofish) и гуппи эндлера (Poecilia reticulata), а на
изменение электрического поля – тернеция глофиш (Gymnocorymbus ternetri),
и обыкновенная скалярия (Pterophyllum scalare). У последних видов
необычное поведение проявляется и при совместном воздействии этих полей.
Исходя из вышеизложенного, советуем в качестве «живых сейсмографов» в
домашних условиях содержать вышеуказанные четыре видааквариумных рыб
и периодически наблюдать за их поведением.

MANIFESTATIONS OF SEISMIC SENSITIVITY OF SOME AQUARIUM FISH
WHEN CHANGING THE ELECTROMAGNETIC FIELD

Magoyan Srbui

VSU, Biology, 3th year
Summary

Key words: seismic sensitivity, fish, aquarium, electric field, magnetic field,
behavior
Considering that before earthquakes, the electromagnetic field voltage
changes and this change affects the behavior of a number of animals, in
particular fish, we studied the seismic sensitivity of some aquarium fish when
changing electric and magnetic fields. The results of the experiments showed
that fish – Danio glofish and Poecilia reticulatarespond to changes in the
magnetic field, and Gymnocorymbus ternetri and Pterophyllum scalarerespond
to changes in the electric field. In the latter species, unusual behavior also
manifests itself when these fields are combined.
Based on the foregoing, we recommend that as the “live seismographs” at
home contain the above four types of aquarium fish and periodically monitor
their behavior.
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ՆԻՏՐԱՏՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄՐԳԵՐՈՒՄ,
ՄՐԳԵՐՈՒՄ, ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆՈՒՄ ԵՎ ՄՍԱՄԹԵՐՔՈՒՄ
Սահակյան Գոհար

ԳՊՀ, Դեղագործական քիմիա, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ կ. գ. թ. Թ. Խաչիկյան

Հանգուցային բառեր՝ նիտրատներ, նիտրիտներ, մրգեր, բանաջարեղեն, մսամթերք, չափումների արդյունքներ, չափումների վերլուծություն
Նիտրատային թունավորումները մարդու օրգանիզմի համար վտանգավոր են, քանի որ կարող են հարուցել տարատեսակ հիվանդություններ
և պատճառ դառնալ նաև քաղցկեղի առաջացման։ Օրգանիզմում նիտրատների ներմուծման աղբյուր են սննդամթերքի որոշ տեսակներ։
Աշխատանքի շրջանակներում 2019 թ. իրականացվել են մրգերի և
բանջարեղենի տարբեր տեսակներում, ինչպես նաև որոշ մսամթերքներում նիտրատների խտության եռամսյա չափումներ։ Ստացված արդյունքները համադրվել են նիտրատների թույլատրելի խտությունների
հետ, և տրվել են համապատասխան եզրակացություններ։
Գյուղատնտեսական արտադրության ինտենսիվացման նպատակով
հաճախ օգտագործվում են հանքային պարարտանյութեր, որոնք բույսերի
աճման խթանիչներ են: Նիտրատային պարարտանյութերի ոչ ռացիոնալ
օգտագործման և ագրոտեխնիկական միջոցառումների ոչ ճիշտ կազմակերպման դեպքում հողում ավելանում է նիտրատների պարունակությունը, հետևաբար՝ բույսերի կողմից կլանած նիտրատների ավելցուկային քանակությունը լուսասինթեզի գործընթացում չի յուրացվում և
կուտակվում է բուսական տարբեր օրգաններում: Բույսերի տարբեր
տեսակների մոտ նիտրատների կուտակման քանակները խիստ տարբերվում են: Օրինակ՝ ավելցուկ նիտրատներ գրեթե չեն կուտակում հացազգի
մշակաբույսերը, քիչ են կուտակում պղպեղը, սմբուկը, լոլիկը, սխտորը,
լոբին և այլն, իսկ առավել շատ կուտակում են ճակնդեղը, կաղամբը, կարտոֆիլը, սպանախը, հազարը, գազարը, մաղադանոսը և այլն: Նիտրատների կուտակումը տարբեր է նաև բույսի տարբեր օրգաններում, օրինակ՝
մեծաքանակ կուտակումներ են դիտվում հատկապես վեգետատիվ
օրգաններում, պալարապտուղների և արմատապտուղների կեղևամերձ
մասերում և այլ հատվածներում [1, 142; 3, 122; 4, 294]:
Տարբեր երկրներում մի շարք սննդամթերքների համար մշակվել է
նիտրատների ՍԹԽ։ Այդ ցուցանիշները հաստատվել են մկների և
առնետների վրա կատարված փորձերի շնորհիվ:
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Մարդու օրգանիզմում նյութափոխանակության պրոցեսների ընթացքում օրական ծախսվում են 100 մգ և ավելի նիտրատներ: Օրգանիզմ
մտնող նիտրատների 70%-ը ներմուծվում է բանջարեղենի և մրգերի, 20%-ը՝
ջրի և միայն 6%-ը՝ մսամթերքի և պահածոյացված տարատեսակ մթերքների միջոցով: Նիտրատների օրական թույլատրելի խտությունը համարվում է 320 մգ [5, 45]:
Սննդատեսակներում նիտրատների բարձր պարունակության դեպքում դրանք կարող են փոխակերպվել մինչև նիտրիտներ և լուրջ վնաս
հասցնել մարդու առողջությանը: Նիտրատների փոխակերպումը նիտրիտների սկսվում է բերանի խոռոչում և շարունակվում ստամոքսում ու
աղիքներում: Նիտրատներն արյան բաղադրության մեջ հանգեցնում են
փոփոխությունների առաջացման՝ նպաստելով օքսիհեմոգլոբինի փոխակերպմանը մետհեմոգլոբինի: Արյունն ի վիճակի չի լինում թթվածինը
տեղափոխել դեպի հյուսվածքներ, որի հետևանքով առաջանում է թթվածնային քաղց, որը կարող է մահվան պատճառ դառնալ: Դրա հետևանքով
խախտվում է նյութափոխանակությունը, տուժում է նյարդային համակարգը և ընկնում է օրգանիզմի պաշտպանական ֆունկցիան: Եթե նիտրատները, թեկուզ փոքր, բայց կանոնավոր չափաբաժիններով են մտնում
օրգանիզմ, սպառնում են առաջացնել սրտանոթային հիվանդություններ,
նյարդային խանգարումներ ու նույնիսկ լյարդի կամ ստամոքսի քաղցկեղ:
Նիտրատները կարող են առաջացնել նաև հղիության ընդհատում և երեխաների զարգացման բնածին արատներ [4, 295]:
Նյութ և մեթոդ:
մեթոդ: Սննդամթերքի տարբեր տեսակներում նիտրատների
խտության բացահայտման նպատակով կիրառվում են զանազան մեթոդներ։ Մեր կողմից չափումներն իրականացվել են նիտրատաչափ կոչվող
սարքի օգնությամբ 2019 թ. հուլիս, օգոստոս և հոկտեմբեր ամիսներին։
Նիտրատների պարունակությունը որոշվել է մրգերի, բանաջարեղենի և
մսամթերքի որոշ տեսակներում (տե՛ս նկ. 1-2)։
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Նկար 1

Նկար 2

Աշխատանքի արդյունքները և վերլուծությունը:
վերլուծությունը: 2019 թ. հուլիս,
օգոստոս և հոկտեմբեր ամիսներին իրականացվել են բանջարեղենի
տարբեր տեսակներում նիտրատների պարունակության չափումներ,
չափումներ ընդ
որում՝ ընտրվել են այն տեսակները, որոնք առավել հաճախ են օգտագործվում առօրյա կյանքում։ Այդ ցանկում ընդգրկված բանջարեղենը
ունեցել է երկու ծագում՝ Գավառի տարածաշրջան և Արարատյան դաշտավայր։ Չափումները իրականացվել են կարտոֆիլի, պղպեղի,
պղպեղի վարունգի, գազարի, սմբուկի, սոխի, բազուկի, կաղամբի, դդմիկի և լոլիկի մեջ։
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ՍԹԽ

Նիտրատների խտությունը (մգ//կգ)
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Տրամագիր 2

Օգոստոս

Նիտրատների խտությունը (մգ/կգ)

ՍԹԽ
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Բազուկ(1)

Կարտոֆիլ (2 )

Կարտոֆիլ(1)

Դդմիկ(2 )

Դդմիկ (1)

Կաղամբ(2)

Սմբուկ (2 )

Գլուխ սոխ ( 1)

Գլուխ սոխ (2 )
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Տրամագիր 3. Բանջարեղենի տարբեր տեսակներում նիտրատների
պարունակության միջինացված ցուցանիշները
հուլիս,, օգոստոս
օգոստոս,, հոկտեմբեր
հոկտեմբեր),
(2019 թ. հուլիս
),
(1)՝
(1)՝ Գավառի տարածաշրջանում աճեցված,
աճեցված,
(2)՝
(2)՝ Արարատյան դաշտավայրում աճեցված բանաջարեղեն։
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Հուլիսին նիտրատների պարունակությունը որոշվել է միայն Արարատյան դաշտավայրում աճեցված բանջարեղենի տարբեր տեսակներում, քանի որ կլիմայական պայմանների պատճառով այս ամսին Գավառի տարածաշրջանում դեռևս հասունացած չեն եղել ուսումնասիրվող
բանջարեղենները։ Ստացված արդյունքների համաձայն՝ հուլիսին նիտրատների սահմանային թույլատրելի խտությունից շեղումներ չեն արձանագրվել (տրամագիր 1)։
Օգոստոսին ուսումնասիրել ենք և՛ Գավառի տարածաշրջանում, և՛
Արարատյան դաշտավայրում աճեցված բանջարեղենի տարբեր տեսակներ (տրամագիր 3)։ Չափումների արդյունքում նիտրատների թույլատրելի խտությունը գերազանցել է հատկապես լոլիկում, սակայն առավել
բարձր ցուցանիշներ գրանցվել են լոլիկի կենտրոնական հատվածում
(160 մգ/կգ)՝ ի տարբերություն գագաթնային (142 մգ/կգ) և հակադիր
(118 մգ/կգ) հատվածների: Միջինացված ցուցանիշներով լոլիկում նիտրատների պարունակությունը եղել է բարձր, սակայն պահպանվել է սահմանային թույլատրելի խտության վերին տիրույթում։ Կարտոֆիլի,
դդմիկի և սոխի մեջ նիտրատների պարունակությունը եղել է սահմանային թույլատրելի խտության տիրույթում, ընդ որում՝ ինչպես Արարատյան
դաշտավայրում, այնպես էլ Գավառի տարածաշրջանում աճեցված բույսերի մոտ։
Հոկտեմբեր ամսին նույնպես դիտվել են շեղումներ միայն լոլիկում,
ընդ որում՝ կրկին սահմանային թույլատրելի խտությունը գերազանցվել է
կենտրոնական հատվածում՝ միջինում կազմելով 164 մգ/կգ (տրամագիր 2):
Լոլիկի կենտրոնական հատվածում նիտրատների ինտենսիվ կուտակման վերաբերյալ տվյալներ էին արձանագրվել նաև 2016 թ. Բաղիրյանի
հետազոտություններում [2, 36]։
Մրգերում նույնպես իրականացրել ենք չափումներ օգոստոս և հոկտեմբեր ամիսներին։ Չափումների արդյունքների համաձայն՝ շեղումներ
դիտվել են դեղձում (օգոստոս, հոկտեմբեր) և ծիրանում (օգոստոս)
(տրամագրեր 4-5): Դեղձի մի քանի չափումների ընթացքում նկատվել է,
որ գագաթնային հատվածում գրեթե միշտ թույլատրելի խտությունը
բարձր է եղել՝ 64-74 մգ/կգ, մինչդեռ մյուս հատվածներում ՍԹԽ-ից
շեղումներ չեն դիտվել: Ծիրանում թույլատրելի սահմանը գերազանացվել
է գրեթե 1,7 անգամ՝ միջինում կազմելով 102 մգ/կգ:
Ուսումնասիրել ենք նաև սառեցման ազդեցությունը նիտրատների
խտության փոփոխման վրա, ինչի արդյունքում որևէ շեղում սկզբնական
ցուցանիշից չի գրանցվել։
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Ինչպես հայտնի է, բնական միսը նիտրատ քիչ է պարունակում՝
5-20 մգ/կգ, սառեցված ձուկը նույնպես՝ 2-15 մգ/կգ: Նիտրատներն ու
նիտրիտներն ավելացվում են մսային և որոշ ձկնային մթերքներին համի
և հոտի լավացման, գույնի կայունացման համար, ինչպես նաև ախտածին միկրոֆլորայի զարգացումը կանխելու նպատակով:
նպատակով Մսին ավելացրած նիտրատներից պատրաստի երշիկեղենում մնում է 70-85%-ը,
ընդ որում՝ կիսաապխտած երշիկում ավելի քիչ՝ 50-60
50
մգ/կգ, քան
ապխտածում [1, 143]:
Մեր հետազոտությունների շրջանակներում նիտրատների պարունակությունը որոշել ենք նաև հում տավարի, հավի և ձկան մսում, ինչպես
նաև հայկական և ռուսական արտադրության երշիկներում և հայկական
արտադրության նրբերշիկում (տրամագիր 6): Շեղումներ արձանագրվել
են արհեստական ջրամբարում բուծված իշխան ձկան մսի մեջ,
երշիկներում և նրբերշիկում։ Նիտրատների ՍԹԽ-ն պահպանվել է միայն
ռուսական արտադրության մեկ տեսակի երշիկի մեջ։
Ուսումնասիրել ենք նաև սառեցման և շոգեխաշման ազդեցությունը
մսի մեջ նիտրատների պարունակության փոփոխման վրա։ Շոգեխաշման
դեպքում շուրջ 3 անգամ նիտրատների պարունակությունը նվազել է։
Ենթադրվում է, որ բարձր ջերմաստիճանային մշակման դեպքում նիտրատները մասնակիորեն քայքայվում են մինչև ազոտի օքսիդի և թթվածնի, ինչպես նաև նրանց որոշակի մաս անցնում է ջրին, հետևաբար միսը
եփելիս ցանկալի է ջուրը թափել [1, 145]: Սառեցման դեպքում կրկին փոփոխություններ չեն գրանցվել։

Օգոստոս

Նիտրատների խտությունը (մգ/կգ))

300
200
100
0

Տրամագիր 4.
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ՍԹԽ

Հոկտեմբեր

Նիտրատների խտությունը (մգ//կգ)

ՍԹԽ

200
100
0

Մրգերի
պարունա
նակու
կու-Տրամագիր 5. Մրգեր
ի տարբեր տեսակներում նիտրատների պարու
նա
կու
(2019թ
հուլիս,, օգոստոս
օգոստոս,, հոկտեմբեր
հոկտեմբեր),
թյան միջինացված ցուցանիշները (2019
թ․ հուլիս
),
(1)՝
(1)՝ Գավառի տարածաշրջանում աճեցված
աճեցված
եցված,,
(2)՝
(2)՝ Արարատյան դաշտավայրում աճեցված մրգեր։

ՍԹԽ
1000
500
0

Տրամագիր 6. Նիտրատների պարունակության միջինացված արժեքները
մգ//կգ
կգ):
մսամթերքի տարբեր տեսակներում (մգ
):
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Այսպիսով՝ հիմնվելով եռամսյա հետազոտության տվյալների վրա,
կարող ենք փաստել, որ հետազոտված մրգերից նիտրատների պարունակության գերազանցում է դիտվել դեղձի և ծիրանի մեջ, իսկ բանջարեղենից` լոլիկում: Միրգ-բանջարեղենում նիտրատների թույլատրելի կոնցենտրացիաների շեղումները զգալի դեպքերում բացակայել են, իսկ
արձանագրվելու դեպքում եղել են ոչ սուր արտահայտված և հստակ
որոշակի հատվածներում, ուստի կարող ենք ասել, որ այս մթերքների
օգտագործման արդյունքում նիտրատներով թունավորման վտանգը
առավել քիչ է: Տեղական տավարի և հավի մսում նիտրատների պարունակությունը եղել է թույլատրելի սահմաններում, մինչդեռ արհեստական
ջրամբարներում բուծվող ձկան մսի մեջ քիչ չափով թույլատրելի խտությունը գերազանցվել է: Նիտրատների շատ բարձր խտություններ են արձանագրվել հատկապես նրբերշիկում և երշիկեղենի տարբեր տեսակներում, ինչը բարձրացնում է այս մթերքների կիրառման արդյունքում նիտրատներով թունավորման ռիսկայնությունը: Հետազոտության արդյունքներից ելնելով` կարող ենք եզրահանգել, որ մրգերի և բանջարեղենի,
մսամթերքի սառեցման արդյունքում նրանցում առկա նիտրատների
խտությունը պահպանվում է, մինչդեռ ջերմային մշակման արդյունքում`
նվազում է: Այս աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ՝
ստացված տվյալների վիճակագրական վերլուծության նպատակով։
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ФРУКТАХ,
ОВОЩАХ И МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ

Саакян Гоар

ГГУ, фармацевтической химия, 3-ий курс
Резюме

слова:: нитраты, нитриты, фрукты, овощи и мясные
Ключевые слова
продукты, результаты измерений, анализ измерений
Нитратные отравления опасны для организма человека, так как могут
вызывать различные заболевания и стать причиной возникновения рака.
Источником импорта нитратов в организме являются некоторые виды
продуктов питания.
В рамках работы в 2019 г. были проведены трехмесячные измерения
плотности нитратов в различных видах фруктов и овощей, а также в
некоторых мясных продуктах. Полученные результаты были сопоставлены
с допустимыми концентрациями нитратов и даны соответствующие
заключения.

ANALYSIS OF NITRATE CONTENT IN FRUITS,
VEGETABLES AND MEAT PRODUCTS

Sahakyan Gohar

GSU, Pharmaceutical Chemistry, 3th course
Summary

Key words: nitrates, nitrites, fruits, vegetables and meat products,
measurement results, measurement analysis
Nitrate poisoning is dangerous for the human body, as it can cause various
diseases and cause cancer. The source of imports of nitrates in the body are
some types of food.
As part of the work in 2019, three-month measurements of nitrate density
in various types of fruits and vegetables, as well as in some meat products were
carried out. The obtained results were compared with the permissible
concentrations of nitrates and the corresponding conclusions were given.
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ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀՀՀ-ՈՒՄ
Խաչատրյան Անահիտ
ՎՊՀ, Կառավարում, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ Վ. Հարությունյ
Հարությունյան
ան

բառեր`` մրցակցություն, մրցակցության պաշտպանուՀանգուցային բառեր
թյուն, օրենսդրական բացեր, հանձնաժողով
Տնտեսական համակարգի բնականոն զարգացման հիմնական նախադրյալը առողջ մրցակցային միջավայրի ձևավորումն ու շարունակական բարելավումն է, ինչը պահանջում է երկրում ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության նպատակամետ իրագործում` հակամենաշնորհային համապատասխան ուղղվածությամբ: Ազատ մրցակցությունը, լինելով շուկայական համակարգի զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը,
բազմաբնույթ դրսևորումներով նպաստում է երկրի սոցիալ-տնտեսական
կայուն զարգացմանը: Շուկայական համակարգի արդյունավետությունն
անհնար է պատկերացնել առանց պետական միջամտության: Պետությունը պետք է վարի այնպիսի քաղաքականություն, որ այն չհանգեցնի
շուկայական մեխանիզմների խաթարմանը, մրցակցային և ներդրումային
միջավայրի վատթարացմանը, ընդհուպ՝ տնտեսավարող սուբյեկտների
գործունեության դադարեցմանը կամ ստվերային հարաբերությունների
ձևավորմանը [6, 19]:
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական համակարգը ՀՀ-ում ունի համեմատաբար կարճ պատմություն: Ըստ էության`
այս ուղղությամբ առաջին քայլը «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումն էր 2000 թ. նոյեմբերի 6-ին [5, 8]:
Այս օրենքն ունի մի շարք բացեր, որոնցից նշենք մի քանիսը.
▪ 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը «Գերիշխող դիրքի հանգեցնող համակենտրոնացումն արգելում է, բացառությամբ այն դեպքի, երբ այն նպաuտում է uպառողների շահերին և (կամ) տվյալ ապրանքային շուկայի
մրցակցային միջավայրի զարգացմանը», շատ հակասական բնույթ ունի
(պարունակում է ակնհայտ կոռուպցիոն ռիսկեր): Այս մասում հստակ
պետք է սահմանել բոլոր հնարավոր այն դեպքերը, որոնք կարող են
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նպաuտել uպառողների շահերը և (կամ) տվյալ ապրանքային շուկայի
մրցակցային միջավայրը զարգացնելուն [1, 132]:
▪ Ըստ օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի` «Հակամրցակցային չեն
համարվում տնտեսավարող սուբյեկտների այն համաձայնությունները,
որոնք ուղղված են նրանց մրցունակության ապահովմանը կամ բարձրացմանը, տեխնիկական կամ տնտեսական առաջընթացին, արտադրության խթանմանը, ապրանքների կատարելագործմանը, ապրանքների
արտահանման խթանմանը, նպաստում են սպառողների շահերին»: Այս
դրույթը, փաստորեն, միանգամայն օրինական հիմքեր կամ սողանցք է
ստեղծում հակամրցակցային համաձայնությունների կայացման համար,
քանի որ`
1. շատ դժվար է ապացուցել շուկայում համաձայնության մասնակիցների ունեցած ընդհանուր մասնաբաժինը,
2. հակամրցակցային ամեն մի համաձայնություն կամ գործողություն
ուղղված է այդ համաձայնության մասնակիցների մրցակցության
ապահովմանը կամ բարձրացմանը, այնինչ, խոսք պետք է լիներ
տվյալ ապրանքային շուկայում ընդհանուր մրցակցության բարձրացման և մրցակցային միջավայրի զարգացման մասին:
▪ Օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` համակենտրոնացումը չհայտարարագրելու համար տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ նշանակվում է տուգանք` համակենտրոնացմանը մասնակցելու
նախորդ տարվա հասույթի մինչև 4%-ը, բայց ոչ ավելի, քան 500 միլիոն
դրամը: Սակայն միայն Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասով է ընդհանուր
ձևով կարգավորվում, թե հասույթի մինչև 4% խոշոր սանդղակի շրջանակներում տուգանք նշանակելիս ինչ չափանիշներ պետք է հաշվի
առնվի: Չկա որոշակի մեթոդաբանություն, թե որ դեպքում, որքա՞ն
տոկոսի չափով պետք է տուգանվեն խախտում կատարած տնտեսավարող սուբյեկտները:
▪ Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`գերիշխող դիրքի
չարաշահում է «արհեստական պակասուրդի ստեղծումը՝ արտադրության չհիմնավորված կրճատման, պահպանման, ոչնչացման ուղիով»:
Սակայն օրենքում խոսք չկա այն մասին, թե կարելի է արդյոք չարաշահում համարել ապրանքային շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտի կողմից գործունեությունը դադարեցնելու վերաբերյալ կամայական որոշում կայացնելը: Դրա հետևանքով կարող է նշանակալից վնաս
285

հասցվել ինչպես տվյալ ապրանքային շուկային, այնպես էլ երկրի
ամբողջ տնտեսությանը [5, 8]:
Մրցակցության պաշտպանության թե՛ ամերիկյան, թե՛ եվրոպական
մոդելում արգելվում է ոչ թե մենաշնորհային (գերիշխող) դիրքը, այլ գործունեությունը (չարաշահումները) [3]: Հայաստանում ևս հակամենաշնորհային կարգավորման համակարգը պետք է նպատակաուղղվի ոչ թե
բուն մենաշնորհի, այլ ներքին շուկայում նրա՝ իր մենաշնորհային դիրքերը չարաշահելն արգելելուն: Այս առումով մենաշնորհների «մեղավորությունը» ճանաչելու հիմնական պայման պետք է դիտել նաև այն վնասի
մեծությունը, որը տվյալ սուբյեկտը հասցնում է սպառողներին, մրցակիցներին և մրցակցային միջավայրը զարգացնելու ընթացքին:
Թեև ներկայումս վարվում է գերիշխող դիրք զբաղեցնող սուբյեկտների գրանցամատյան, սակայն գործնականում շատ դժվար է լինում
ապացուցել մենաշնորհային դիրքը չարաշահելը, քանի որ բացակայում
են մենաշնորհային բարձր մակարդակ ունեցող ճյուղերում գները կարգավորելու գիտականորեն հիմնավորված մեթոդները [1, 132]: Նույնիսկ
լավագույն ցանկության ու կիրառվող մեխանիզմների դեպքում մենք չենք
կարող բոլոր ապրանքային շուկաներում վերացնել մենաշնորհը: Հետևաբար` խնդիրը պետք է հանգի ոչ թե մենաշնորհի վերացմանը, այլ դրա
ձևավորման պայմանների սահմանափակմանը և մրցակցության պաշտպանության արդյունավետ մեխանիզմների ներդրմանը [3]:
Հայաստանում մրցակցությունը կարգավորվում է ոչ միայն ՀՀ օրենքով, այլ նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողովի մի քանի որոշումներով: Այդ կարգավորումը որոշ թերություններ ունի, որոնք մասնավորապես հետևյալն են`
▪ Որպես կանոն կարգավորումները ու սահմանումները (այն պարագայում, երբ դրանք առկա են) ունեն ընդհանուր բնույթ ու հաշվի չեն
առնում տարբեր ոլորտների առանձնահատկությունները, այսինքն՝ բացակայում է, օրինակ, ապրանքային համապատասխան շուկայի որոշման
համար անհրաժեշտ տարրերի, այդ տարրերից յուրաքանչյուրի գնահատման ընթացակարգի ու չափանիշների որոշման մանրամասն մեթոդաբանությունը:
▪ Շատ դեպքերում հաշվի չեն առնվել նաև այս կամ այն կարգավորման համար ԵՄ ակտերով, ուղեցույցներով, մեկնաբանություններով կամ
Եվրոպական Արդարադատության դատարանի որոշումներով սահման286

ված առանձնահատկությունները [7, 30]:
Հիմք ընդունելով «Համաշխարհային տնտեսական ֆորում» միջազգային կազմակերպության Համաշխարհային մրցունակության զեկույցը
(այսուհետև՝ ՀՄԶ)՝ ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովը տնտեսական մրցակցության միջավայրին և
մրցակցային քաղաքականության արդյունավետությանը վերաբերող
երեք ցուցանիշների գծով 2010 թ. համեմատ արձանագրել է զգալի առաջընթաց: Մասնավորապես, հակամենաշնորհային քաղաքականության
արդյունավետության ցուցանիշով 2017 թ. զբաղեցրել է 40-րդ հորիզոնականը՝ 2010 թ. 138-րդ հորիզոնականի փոխարեն: Ներքին շուկայում
մրցակցության ուժգնության ցուցանիշով Հայաստանը 2016 թ. 91-րդ
հորիզոնականում էր՝ 2010 թ. 136-րդի փոխարեն: Հարկ է նշել, որ 20132014 թթ. ՀՄԶ-ի համաձայն, Հայաստանը այդ ցուցանիշով զբաղեցրել է 79-րդ
տեղը (144 երկրների մեջ): Այսինքն՝ բացասական տեղաշարժ է եղել, որին
Հանձնաժողովը չի անդրադարձել: Նշանակում է՝ արձանագրվում են
միայն դրական տեղաշարժերը, իսկ բացասականները՝ ոչ:
Հանձնաժողովի տարեկան գործունեության ծրագրերը և հաշվետվությունները լիարժեք չեն պարունակում Օրենքի 27-րդ հոդվածով նախատեսված ամբողջ տեղեկատվությունը: Օրինակ՝ 27-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի «բ» կետի համաձայն՝ տարեկան գործունեության հաշվետվության
մեջ պետք է կատարվի ապրանքային շուկաների վերլուծություն: Իսկ
Օրենքի 4-րդ հոդվածով՝ ապրանքային շուկան որոշակի տարածքում
տվյալ ապրանքի և դրա փոխադարձ փոխարինելի ապրանքների շրջանառության ոլորտ է, որի սահմանները որոշվում են գնորդի կողմից համապատասխան տարածքում ապրանքի ձեռքբերման տնտեսական հնարավորություններով և նպատակահարմարությամբ: Նույն հոդվածում
ներկայացված է նաև «ապրանքային շուկայի ծավալ» հասկացությունը՝
որպես ապրանքային շուկայի աշխարհագրական սահմանում տվյալ
ապրանքի և դրա փոխադարձ փոխարինելի ապրանքների իրացման կամ
ձեռքբերման ընդհանուր ծավալ՝ բնեղեն և (կամ) արժեքային արտահայտությամբ, ինչպես նաև ապրանքային շուկայի սուբյեկտները՝ որպես
տվյալ ապրանքը և դրա փոխադարձ փոխարինելի ապրանքները իրացնող և ձեռքբերող: Այստեղից հետևում է, որ ապրանքային շուկաների վերլուծություն կատարելու համար անհրաժեշտ է առնվազն, ըստ առանձին
ապրանքային շուկաների՝ պարզել շուկայի սուբյեկտներին, դրանց իրաց287

ման ծավալները և շուկայի ընդհանուր ծավալը: Դրանից հետո միայն կարելի է գնահատել գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտների առկայությունը
և դրանց կողմից չարաշահում կատարելու հնարավորությունը: Հարկ է
նշել, որ ապրանքային շուկան որոշելիս կարևոր է առանձնացնել ոչ
միայն ապրանքի տեսակը, այլև գնային պարամետրը: Միևնույն ապրանքատեսակը, գնային պարամետրով պայմանավորված, կարող է միանգամայն տարբեր ապրանքային շուկայում հայտնվել:
Մի շարք երկրների հակամենաշնորհային օրենսդրության մեջ կիրառվող, շուկայի համակենտրոնացման մակարդակը որոշող հիմնական
ցուցանիշները շուկայական համակենտրոնացման CR գործակիցն են և
Հերֆինդալ-Հիրշմանի HHI գործակիցը: CR գործակիցը իրենից ներկայացնում է ապրանքային շուկայում գործունեություն ծավալող որոշակի
թվով խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների շուկայական մասնաբաժինների հանրագումարը: Գործակիցը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.
 −  =  


որտեղ`  − -ը տվյալ ապրանքային շուկայում կամ ճյուղում գործունեություն իրականացնող առավել խոշոր n տնտեսվարող սուբյեկտների
համակենտրոնացման գործակիցն է:
 -ն j-րդ տնտեսվարող սուբյեկտի մասնաբաժինն է շուկայում:
n-ը գործակցի հաշվարկման համար դիտարկված, տվյալ ապրանքային շուկայում գործունեություն ծավալող, առավել խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների թիվն է:
Իսկ HHI գործակիցը իրենից ներկայացնում է շուկայում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժինների
քառակուսիների հանրագումարը: Գործակիցը կարելի է ներկայացնել
հետևյալ բանաձևի միջոցով.
=  


որտեղ`  -ն j-րդ տնտեսվարող սուբյեկտի մասնաբաժինն է շուկայում:
n-ը շուկայի մասնակիցների ընդհանուր թիվն է:
CR և HHI գործակիցների տարբեր արժեքներից կախված` առանձնացվում են շուկայի հետևյալ երեք տիպերը.
1. Համակենտրոնացման բարձր աստիճան ունեցող շուկա, երբ
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70% ≤ CR−3 ≤100%, 2000<HHI<10000, որտեղ CR-3ը շուկայում երեք
առավել խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների համակենտրոնացման մակարդակն է:
2. Համակենտրոնացման միջին աստիճան ունեցող շուկա, երբ
45% ≤ CR − 3 < 70%, 1000<HHI<2000:
3. Համակենտրոնացման ցածր աստիճան ունեցող շուկա, երբ
CR-3<45%, 1000<HHI [4, 210]:
Հաշվենք 2016թ. և 2017թ. բենզինի շուկայի CR և HHI գործակիցները:
Կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 2016 թվականին
բենզինի շուկայում գործել են գերիշխող դիրք ունեցող «ՍիՓիԷս օյլ
քորփորեյշն», «Ֆլեշ» և «Մաքս Պետրոլ» ընկերությունները, որոնց մասնաբաժինը ներմուծման կառուցվածքում կազմել է համապատասխանաբար
60%, 34% և 6%:
 − 3 = 100%
= 60 + 34 + 6 = 4792
Շուկան 2016 թ. ունի բարձր համակենտրոնացման աստիճան:
2017 թվականին բենզինի ներմուծման կառուցվածքում մասնաբաժինները բաշխվել են հետևյալ կերպ. «ՍիՓիԷս օյլ քորփորեյշն»` 46.6%,
«Ֆլեշ»`42.8%, «Մաքս Պետրոլ»`10.3%, «Էյ բի էքսպորտ»`0.3%:
 − 3 = 99.7%
= 46.6 + 42.8 + 10.3 + 0.3 = 4109.58
Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ փոփոխություն գրեթե տեղի չի
ունեցել: Մինչև 2016 թվականը բենզինի շուկայում ուսումնասիրություններ կատարվել են միայն կապված գների փոփոխության հետ, իսկ թե ինչ
ձևով և որ կազմակերպությունների միջև են բաշխվել մասնաբաժինները,
կա միայն մակերեսային տեղեկատվություն: Սա լուրջ թերություն է, քանի
որ բենզինի շուկան բարձր կենտրոնացվածություն ունեցուղ շուկաներից
է, և մինչ օրս, չնայած Հանձնաժողովի այսքան տարիների գոյությանը,
այդ շուկայում դրական տեղաշարժեր չեն նկատվում (տվյալները` [8]):
Մի հետաքրքիր դիտարկում ևս. «ՍիՓիԷս օյլ քորփորեյշն» ՍՊԸ
մինչև 2006 թ. շուկայում նույնիսկ 5% բաժին չի ունեցել և հանկարծ այդ
շուկաներում դարձել է առաջատարը: Արդար մրցակցության պայմաններում դա անհնար երևույթ է, որին հանձնաժողովը երբևիցե չի անդրադարձել:
Այսպիսով՝ մրցակցության պաշտպանության կարևոր առաջնահեր289

թություններից մեկը օրենքում առկա այն բացերի և անորոշությունների
վերացումն է, որոնք նպաստում են կոռուպցիոն ռիսկերի առաջացմանը և
օրենքի որոշակի դրույթների ոչ օբյեկտիվ կիրառմանը [3]:
Անցած ավելի քան 17 տարիների ընթացքում, չնայած հանձնաժողովը որոշ դրական արդյունքներ է արձանագրել, սակայն հասարակության սպասելիքները մասամբ է իրականացնում: Վերջին տարիներին
աչքի է ընկնում նրա աշխատանքի ոչ թափանցիկ գործելաոճը: Զգալի են
մասնագիտական սխալները, որոնց պատճառները հարկավոր է փնտրել
հանձնաժողովի ձևավորման օրենսդրական բացի մեջ [2]:
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ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
ԿԱՐԴԱԿԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀՀՀ-ՈՒՄ
Ղազարյան Աննա
ՎՊՀ, Կառավարում, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ. գ. թ. Հ. Պապոյան

Հանգուցային բառեր՝ ստվերային տնտեսություն, թաքնված
տնտեսություն, անօրինական տնտեսական գործունեություն, հարկային
բարձր դրույքաչափեր, թաքնված զբաղվածություն, ՀՀ ստվերային
տնտեսություն
ստորգետնյա)) տնտեսությունը ֆորմալ տնտեսության
Ստվերային (ստորգետնյա
անբաժանելի մասն է, որն այս կամ այն չափով առկա է բոլոր երկրներում:
Մարդիկ, որոշակի պատճառներից ելնելով, խուսափում են հարկերից և
կանոններից՝ աշխատելով ստվերային տնտեսությունում: Սակայն, անընդհատ ձևափոխվող սոցիալ-տնտեսական համակարգերում ստվերային տնտեսության դերը միանշանակ չէ: Մի կողմից, հարկումից խուսափելը բարձրացնում է ստվերային տնտեսական գործունեությամբ
զբաղվող ձեռնարկությունների մրցունակությունը, թույլ է տալիս ստանալ լրացուցիչ եկամուտներ, նվազեցնում է իրական գործազրկության
մակարդակը: Մյուս կողմից, ստվերային տնտեսությունը մեծ վնաս է
հասցնում պետական բյուջեին՝ կրճատելով հարկային մուտքերը, նվազում է մակրոտնտեսական քաղաքականության արդյունավետությունը,
համապատասխանաբար տուժում է պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը, խաթարվում է սոցիալական պաշտպանության
գործառույթը, վատթարանում է ներդրումային միջավայրի գրավչությունը, ինչպես նաև մրցակցային միջավայրը օրինապահ հարկատուների համար [1, 5]:
Ստվերային տնտեսությանը վերաբերող գրեթե բոլոր վեճերի ելակետը հանդիսանում է այն, թե ինչպես սահմանել այն կամ ինչպես գնահատել վերջինիս չափը: Քանի որ «ստվերային տնտեսություն» տերմինը
ընդգրկում է տնտեսական գործունեության բազմաթիվ տեսակներ,
դժվար է հստակ սահմանում տալ։ Պետք է հաշվի առնել այն, որ ստվերային տնտեսության մեջ ներառվում են ինչպես գրանցում չունեցող տնային
տնտեսություններում արտադրվող և սպառվող ապրանքներն ու ծառայությունները, անօրինական զբաղվածությունը, սոցիալական խարդախությունները, այնպես էլ հանցավոր տնտեսական գործունեությունը
(աղյուսակ 1) [2]: Ընդհանուր առմամբ՝ ստվերային տնտեսություն է
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համարվում
համարվում տնտեսական այն գործունեությունը,
գործունեությունը, որը գտնվում է
պետական հաշվառումից
հաշվառումից և կարգավորումից դուրս և այդ իսկ
պատճառով չի արտացոլ
արտացոլվում
ցոլվում պետական վիճակագրության մեջ [3]::
Գործարքների անօրինականության հետ մեկտեղ պարտադիր չէ, որ
ապրանքները կամ ծառայությունները լինեն անօրինական: Այստեղ
խոսքը գնում է օրինական ուղիներով տիրապետելու կամ վաճառելու
իրավունքի/թույլտվության բացակայության մասին, որի արդյունքում
շուկան ստիպված է գործել ֆորմալ տնտեսությունից և նրա
ինստիտուտներից դուրս [2]:
Աղյուսակ 1. Ստվերային տնտեսական գործունեության տեսակները [4, 5]

Ստվերային տնտեսությունը հանդես է գալիս որպես ինքնակազմակերպվող, ադապտացվող համակարգ: Կարճաժամկետ ժամանակահատվածում այն հարմարվում է արտաքին գործոնների ազդեցությանը
(պետության և նրա իրավապահ, կարգավորող, ֆիսկալ, վերահսկողական օրգաններին), անընդհատ աճում է ընդհանուր տնտեսական
սկզբունքներին համապատասխան և իր միջավայրի հետ գտնվում է հավասարակշռության մեջ:
Ստվերային տնտեսությունը բնորոշ է ցանկացած տնտեսական հա-
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մակարգի և վերանում է միայն վերջինիս կամ պետության հետ, որոնք
տնտեսական հարաբերությունները կարգավորում են իրավական նորմերով: Ստվերային տնտեսությունն ամբողջությամբ վերացնելն անհնար է:
Խոսքը կարող է գնալ միայն վերջինիս մասշտաբի փոքրացման և առավել
վտանգավոր ձևերի վերացման մասին:
Ստվերային գործունեություն իրականացվում է հասարակական
կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում.
Արտադրության ոլորտ – արտադրանքի կեղծում, շահույթի փոխանցում արտասահման, պետպատվեր ստանալու նպատակով պաշտոնյաների կաշառում, բարտերային գործարքներ, արհեստական սնանկացում,
ոչ լեգալ միգրանտների աշխատուժի օգտագործում և այլն:
Առևտրի ոլորտ – կեղծ ապրանքների վաճառք, մաքսանենգություն:
Ֆինանսավարկային ոլորտ – կեղտոտ փողերի լվացում, ոչ առևտրային ֆոնդերի գործունեության ներքո ֆինանսական գործառնությունների
իրականացում:
Ծառայությունների ոլորտ – միօրական ֆիրմաներ, արհեստական
խորհրդատվական ծառայություններ, քրեական կառույցների հետ
կապերի հաստատում:
Կրթական ոլորտ – կուրսային, դիպլոմային աշխատանքների, դեսերտացիաների վճարովի կատարում, բուհի ընդունելության, դիպլոմի
ստացման համար գումարի գանձում և այլն [1, 5]:
Նշենք մի քանի պատճառներ, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ
ստվերային տնտեսության ձևավորման համար.
▪ խուսափում շահութահարկի, ԱԱՀ-ի և այլ հարկերի վճարումից,
ինչը կարող է կապված լինել բարձր դրույքաչափերի սահմանման
հետ,
▪ խուսափում աշխատաշուկայի որոշակի իրավական նորմերի
պահպանումից, ինչպիսիք են նվազագույն աշխատավարձը, առավելագույն աշխատանքային ժամանակը, անվտանգության նորմերը և այլն,
▪ խուսափում որոշակի վարչական պարտավորություններից և այլն
[5, 25]:
Զարգացող երկրներում ստվերային տնտեսության առկայության կայունությունը պայմանավորված է հիմնականում հետևյալ գործոններով.
▪ Ապրանքադրամական հարաբերությունների, սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքի և ինստիտուտների ոչ բավարար զարգաց-
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վածության մակարդակով,
▪ Ցածր տնտեսական աճով,
▪ Եկամուտների անհավասարությամբ,
▪ Կոռուպցիայով և պետական անարդյունավետ կառավարմամբ և
այլն [6, 70]:
Եթե այս ամենը տեղայնացնենք ՀՀ-ի մակարդակով, ապա կարող ենք
նշել, որ այստեղ ստվերային տնտեսության առաջացմանը և ընդարձակմանը նպաստող գործոններն են.
▪ եկամուտների ցածր մակարդակը,
▪ գործազրկության բարձր մակարդակը (2019 թ. առաջին եռամսյակում՝ 21,9%) [7],
▪ բանկային համակարգի, ինչպես նաև պետական հաստատությունների նկատմամբ առկա անվստահությունը,
▪ դրամի՝ արտաքին աշխարհում խիստ սահմանափակ փոխարկելի
լինելու հանգամանքը,
▪ հարկային բարձր դրույքաչափերը,
▪ թոշակին անցնելու ժամկետի կրճատումը (65-ից 63),
▪ ստվերային գործունեության համար նախատեսված անհամեմատ
մեղմ պատժամիջոցները և օրենսդրական դաշտի անկատարությունը և այլն [8]:
Ստվերային տնտեսությունը նպաստում է երկրում սոցիալական
լարվածության առաջացմանը և խորացմանը, որի հետևանքով մեծանում
են երկրում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը: Երկրի տնտեսության վրա
թողած ստվերային հատվածի բացասական հետևանքներից կարելի է
առանձնացնել հարկային եկամուտների ոչ լիարժեք հավաքագրումը:
Պետության կողմից հավաքագրված հարկային եկամուտները կազմում
են միայն պոտենցիալ եկամուտների մի մասը, և հատկապես անցումային
փուլում գտնվող շատ տնտեսական գործառնություններ դուրս են մնում
պետական վիճակագրությունից: Ստվերային տնտեսությունը իր ազդեցությունն է թողնում այնպիսի մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա,
ինչպիսիք են ՀՆԱ-ն, արտահանումը, ներմուծումը, զբաղվածության մակարդակը: Ստվերային տնտեսության ակտիվ միջամտությամբ երկրի
տնտեսության մեջ ձևավորվում են տարբեր երևույթներ, որոնք իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում հիմնականում բնակչության միջին
և ցածր կենսամակարդակ ունեցող խավի վրա: Հետևաբար, ստվերային
տնտեսություն ունեցող պետության կառավարության առաջնահերթ
խնդիրներից մեկն է դառնում ստվերային հատվածի դեմ պայքարի ռազ-
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մավարության ստեղծումը և իրականացումը:
Անցումային փուլում գտնվող երկրի ստվերային տնտեսության
առկայության բացասական հետևանքներից կարելի է առանձնացնել
հետևյալները.
1. հարկերի հավաքագրման մեխանիզմերի խաթարումը և պետության հարկային եկամուտների պակասեցումը,
2. տնտեսական քաղաքականության իրականացման համար հիմք
հանդիսացող պաշտոնական ցուցանիշների ճշգրիտ չլինելը,
3. տնտեսության պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հատվածներում
գործող ձեռնարկությունների միջև անհավասար տնտեսական
պայմանների ստեղծումը,
4. տնտեսության տարբեր ճյուղերի միջև աշխատուժի արդյունավետ
վերաբաշխման խաթարումը,
5. տնտեսական գործունեությամբ զբաղված մարդկանց վարքուկանոնի խախտումը,
6. հանցավորության առաջացումը [9]:
ՀՀ ստվերային տնտեսության առկայության վրա հատկապես մեծ
ազդեցություն են ունենում հարկային բարձր դրույքաչափերը,
դրույքաչափերը որոնց
բարձրացումը ավտոմատ կերպով խթանում է խուսափումը հարկային
պարտավորություններից: Վերջինիս հետևանքով տնտեսավարող այն
սուբյեկտները, որոնք ցածր հարկերի դեպքում պարտաճանաչ կերպով
վճարում էին հարկային պարտավորությունները, հարկային բեռի մեծացման դեպքում գերադասում են հարկերից խուսափելու միջոցով, թեկուզ
մասամբ, թեթևացնել հարկային պարտավորությունների իրենց բեռը՝
արհեստականորեն քողարկելով իրենց իրական եկամուտները: Շատ
հաճախ տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց հարկային պարտավորությունները չկատարելու համար խուսափում են իրենց աշխատողների մի
մասին գրանցել կամ գործում են ընդհատակյա` առանց հարկային մարմիններում հաշվառվելու [8]:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ որքան մեծ է համախառն
եկամուտների և հարկերի վճարումից ստացված եկամուտների ընդհանուր արժեքի տարբերությունը, այնքան մեծ է այդ տարբերությունը նվազեցնելու և ստվերային տնտեսության մեջ աշխատելու ցանկությունը: Այս
տարբերությունը մեծապես կախված է տնտեսության մեջ հարկերի և սոցիալական ապահովության վճարների ընդհանուր բեռից, որից խուսափում է ստվերային տնտեսությունը [2]:
Որպես կանոն ստվերային տնտեսություն հասկացությունը ենթադ296

րում է կոռուպցիոն գործառնությունների առկայություն: Եթե բարձր է
ստվերային տնտեսության մակարդակը, ապա բարձր է նաև կոռուպցիոն
գործարքների իրականացման հավանականությունը: Փորձենք համեմատել ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը և կոռուպցիայի ընկալման
համաթիվը (Corruption Perceptions Index, CPI) վերջին տարիների ընթացքում՝ տեսնելու համար, թե արդյոք նրանք փոխկապակցված են միմյանց
հետ, թե՝ ոչ [10], (տրամագիր 1).
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Տրամագիր 1. Կոռուպցիայի ընկալման համաթվի (CPI) և ստվերային
տնտեսության մասնաբաժնի համեմատություն
Ինչպես տեսնում ենք տրամագրում երկու դինամիկաները չեն համընկնում: Չնայած այն հանգամանքին, որ ստվերային տնտեսության մասնաբաժինն ունի նվազման միտում, այն չի անդրադառնում կոռուպցիայի
ընկալման համաթվի վրա: Կարող ենք եզրակացնել, որ կամ ստվերային
տնտեսության մասնաբաժինն է ոչ այնքան ճիշտ հաշվարկված, և
կոռուպցիոն ռիսկերը շարունակում են մնալ բարձր մակարդակի վրա,
կամ բնակչության կողմից չի նկատվում ստվերի կրճատումը, կամ էլ
առհասարակ այդ երկու գործոնները միմյանց հետ կապ չունեն:
Շատ կարևոր նշանակություն ունի ստվերային տնտեսության
ծավալների հնարավորինս ճշգրիտ հաշվարկը, որպեսզի ճիշտ պատկերացում կազմվի մակրոտնտեսական գործընթացների դինամիկայի և
մասշտաբների մասին, բացի այդ, դա թույլ է տալիս ավելի հստակ պատկերացում կազմել տվյալ երկրի տնտեսության գործառնության մասին,
որոշել վերջինիս արդյունքները և գնահատել տնտեսական ռեֆորմների
հեռանկարները [11, 4]:
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1977 թ. ամերիկացի տնտեսագետ Գութմանն առաջարկեց ստվերային տնտեսության մասնաբաժնի հաշվարկման մեթոդ, որի հիմքում
ընկած է այն գաղափարը, որ ստվերային տնտեսական գործունեությունն
ազդում է տնտեսության մեջ կանխիկ փողի ավելացման վրա: Ստվերային
տնտեսության մասնակիցները, որպես կանոն, զբաղվում են անօրինական գործունեությամբ և խուսափում են անկանխիկ գործարքներ իրականացնելուց, քանի որ այդ դեպքում մեծանում է հավանականությունն այն
բանի, որ կբացահայտվի ստվերային գործունեությունը: Այդպիսով՝
կարող ենք ասել, որ ստվերային տնտեսության մեծացմանը զուգահեռ՝
աճում է նաև կանխիկ փողի նկատմամբ պահանջարկը [12]: Տրամագիր
2-ում ներկայացված է ՀՀ-ի ՀՆԱ-ում ստվերային տնտեսության չափը՝
1995-2018 թթ. ընթացքում, որը հաշվարկվել է Գութմանի մեթոդի միջոցով: Ինչպես տեսնում ենք, ՀՀ-ում վերջին 23 տարիների ընթացքում
ստվերային տնտեսության մասնաբաժինն ունի նվազման միտում,
սակայն, այնուամենայնիվ, ՀՆԱ-ի մեջ նրա տոկոսային մասնաբաժինը
բավականին մեծ է՝ զբաղեցնելով ամբողջ տնտեսության գրեթե 1/3-ը:
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Տրամագիր 2. ՀՀՀՀ-ի ստվերային տնտեսության չափը՝
ՀՆԱՀՆԱ-ի նկատմամբ (1995(1995-2018 թթ.)
թթ.) 1
1995-2014 թթ. տվյալները՝ Грант Микаелян – “Теневая экономика в Армении”,
էջ 162, 2015-2018 թթ. տվյալները`Теневая экономика Армении после революции /
URL: www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/35099 [14]
1
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Ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը հաշվարկելիս տարբեր
մեթոդների կիրառման դեպքում ստանում ենք տարբեր տոկոսային
մասնաբաժիններ: Ներկայացնենք ինչպես տեղական, այնպես էլ համաշխարհային մի քանի հայտնի վարկանիշներում ՀՀ-ի ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը [աղյուսակ 2]: Ինչպես տեսնում ենք միմյանցից
բավականին տարբերվող թվեր են ստացվում: Որպեսզի ընդհանուր
պատկերացում կազմենք, հաշվարկելով միջին թվաբանականը, կարող
ենք ասել, որ ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը այս դեպքում ևս
մոտ 30% է:
Աղյուսակ 2. ՀՀ ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը՝
ըստ տարբեր աղբյուրների 2
N

Աղբյուր

Հաշվարկման
մեթոդ

ՀՀՀՀ-ի ստվերային
տնտեսության չափը՝
ՀՆԱՀՆԱ-ի նկատմամբ

1

Հարավային Կովկասի
քաղաքական
աշխարհագրություն

–

26.7%

2

Արժույթի միջազգային
հիմնադրամ / IMF

PMM
(Predictive
Mean Matching)

19.5%

Mimic model

42,6%

–

35,96%

–

44%

–

15-25%

–

15-17%

Արժույթի միջազգային
հիմնադրամ / IMF
The Global Economy
Համաշխարհային բանկ /
World Bank
ՀՀ վիճակագրական
կոմիտե

3
4
5
6
7

ՊԵԿ
Միջին արժեք

29,3%

Եթե այս նույն տվյալները ներկայացնենք գրաֆիկով, ապա կստանանք հետևյալ պատկերը (տրամագիր 3): Գրաֆիկից պարզ է դառնում
Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից` ըստ www.kavkaz-uzel.eu [14],
www.theglobaleconomy.com [15], www.imf.org [16], www.documents.worldbank.org
[17] www.orbeli.am [18] կայքերի
2
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այն, որ ՀՀ-ում վերջինիս ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը, ի
տարբերություն համաշխարհային աղբյուրների, ավելի ցածր է գնահատվում: Համաշխարհային հարթակներն ավելի օբյեկտիվ մոտեցում են
ցուցաբերում, ինչը չի կարելի ասել ՀՀ-ի մասին, քանի որ վերջինս ինչ-ինչ
պատճառներով խուսափում է ճշգրիտ տվյալներ հրապարակելուց: Եթե
փորձենք միջինացված պատկերացում կազմել, ապա ՀՀ ստվերային
տնտեսության մասնաբաժինը տատանվում է միջինում 25-35%-ի սահմաններում:
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Տրամագիր 3. ՀՀՀՀ-ի ստվերային տնտեսության տոկոսային մասնաբաժինը՝
ըստ տարբեր աղբյուրների

Վերջին տարիներին դրական տեղաշարժ է տեղի ունեցել, քանի որ
կրճատվել է ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը, սակայն դրա
հետևանքով ՀՆԱ-ի աճը դառնում է ոչ այնքան օբյեկտիվ: 2018 թ. ՀՀ-ում
ՀՆԱ-ի աճի տեմպը կազմել է 7,5%, սակայն, մեծ հաշվով, դա տեղի է
ունեցել ստվերային մասնաբաժնի կրճատման հաշվին, ինչը կասկածի
տակ է դնում մյուս գործոնների ունեցած դրական ազդեցության չափը:
ՀՀ-ի ստվերային տնտեսության մասնաբաժնի կրճատման ներուժը
ավելի հստակ պատկերացնելու համար փորձենք վերջինիս տնտեսությունը համեմատել Իռլանդիայի տնտեսության հետ: ՀՀ-ն և Իռլանդիան
ունեն տնտեսաաշխարհագրական նմանություններ, որոնք հիմք են հանդիսանում այն բանի, որպեսզի կարողանանք համեմատելի դարձնել
վերջիններիս ստվերային տնտեսության մասնաբաժինները.
▪ Աշխարհագրական դիրք – Իռլանդիան գտնվում է Ամերիկայի և
Եվրոպայի միջև, իսկ ՀՀ-ն՝ Ասիայի և Եվրոպայի,
▪ Բնակչության թիվ – Իռլանդիա՝ 4.81 մլն, ՀՀ՝ 2.93 մլն,
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▪ ՀՆԱ-ի աճի տեմպ – Իռլանդիա՝ 7.8%, ՀՀ՝ 7.5%,
▪ Աշխատուժ – երկու երկրում էլ աշխատուժը կազմում է երկրի
բնակչության գրեթե կեսը. Իռլանդիա՝ 56.15%, ՀՀ՝ 49.17% և այլն
[19]: Եթե, ըստ տարբեր աղբյուրների, ուսումնասիրենք և համեմատենք Իռլանդիայի և Հայաստանի ստվերային տնտեսության մասնաբաժինները, ապա կստանանք հետևյալ պատկերը (աղյուսակ 3).
Աղբյուր
Համաշխարհային
բանկ / World bank
Արժույթի
միջազգային
հիմնադրամ / IMF
(MIMIC model)

Իռլանդիա

Հայաստան

Հարաբերակցություն

15,8%

44%

2,8

10,4%

42,6%

4,09

The global economy

9,58%

35,96%

3,75

Միջին արժեք

11,93%

40,9%

3,4

Աղյուսակ 3. ՀՀՀՀ-ի և Իռլանդիայի ստվերային տնտեսություն
տնտեսությունն
ունների
մասնաբաժինները
մասնաբաժինները՝
ները՝ ըստ տարբեր աղբյուրների 3

Ուսումասիրելով աղյուսակը՝ հանգում ենք նրան, որ, ունենալով
տնտեսաաշխարհագրական նմանություններ, Իռլանդիայի ստվերային
տնտեսության մասնաբաժինը առնվազն 3 անգամ ավելի քիչ է, քան ՀՀում: Ըստ The Global Economy-ի 1995-2015 թվականների տվյալների՝ երկու
երկրների համեմատականը կունենա հետևյալ տեսքը (Տրամագիր 4),
որում տարբերությունը ավելի ակնառու է դառնում [15].

Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից` ըստ www.documents.worldbank.org
[17], www.imf.org [16], www.theglobaleconomy.com [15] կայքերի
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Տրամագիր 4. ՀՀ-ի և Իռլանդիայի ստվերային տնտեսությունների
(1995--2015 թթ
թթ.)
մասնաբաժինների համեմատություն (1995
.)

Այստեղ հարց է առաջանում, թե ի՞նչ տնտեսական առանձնահատկություններ ունի Իռլանդիան, որ կարողանում է ոչ միայն ցածր մակարդակի վրա պահել ստվերային տնտեսության մակարդակը, այլ նաև
ապահովել դրա նվազումը:
Հարկ է նշել Իռլանդիայում գործող հարկային համակարգի մասին:
Այն ամենացածր եկամտային հարկ ունեցող երկիրն է՝ 12.5%, ինչպես
նաև նաև այստեղ բարձր են նվազագույն աշխատավարձերը,
աշխատավարձերը ինչի արդյունքում մարդիկ չեն խուսափում հարկերը մուծելուց: Հարկային մուտքերը կազմում են ՀՆԱ-ի միայն 31%-ը [20, 253]: Իռլանդիան կոնսերվատիվ
երկիր է, սակայն այստեղ աշխատանքի ընդունելուց հաշվի չեն առնում
ազգությունն ու քաղաքացիությունը: Այս քայլը հնարավորություն է
տալիս կրճատել հանցավորության մակարդակը, որը կազմում է ստվերային տնտեսության մի մասը: Ցածր է նաև գործազրկության մակար
մակարկարդակը (2019 թ. սեպտեմբեր՝ 5,3%) [21]: Իռլանդիայում չկան աշխատող թոշակառուներ, միջինում թոշակի են անցնում 66 տարեկանում՝ միջինում
ստանալով 1600 եվրո: Նաև նշենք, որ այստեղ անվճար են ինչպես տրամադրվող բուժօգնությունը, այնպես էլ դեղահաբերը: Համեմատության 302

կարգով կարող ենք ասել, որ ՀՀ-ում թոշակների ցածր լինելու հետևանքով
թոշակառուները նույնպես ստիպված են լինում աշխատել [22]:
Մեր կարծիքով, ՀՀ-ում կիրառելով այս քաղաքականությունը՝ զգալիորեն հնարավոր կլինի կրճատել ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը:
Այժմ անդրադարձ կատարենք ստվերային տնտեսության մասնաբաժիններին՝ ըստ առանձին մայրցամաքների: Ըստ The Global Economy-ի՝
ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը, ըստ մայրցամաքների, ունի
հետևյալ տեսքը (տրամագիր 5):
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ՀՀ--ի ստվերային տնտեսությունների
Տրամագիր 5. Առանձին մայրցամաքների և ՀՀ
համեմատություն
մասնաբաժինների միջին արժեքների համեմատ
ություն4

Ամենամեծ մասնաբաժինը Աֆրիկայինն է (34%), իսկ ամենացածրը՝
Եվրոպայինը (19.45%), ինչը խոսում է վերջինիս ավելի կայուն տնտեսության և կառավարման համակարգի մասին, որոնք թույլ են տալիս ստվերային մասնաբաժինը համեմատաբար ցածր և կայուն մակարդակի վրա
պահել: Եթե այս ցուցանիշները համեմատենք ՀՀ-ի ստվերային տնտեսուՏրամագրի թվային տվյալները հաշվարկվել են` ըստ
www.theglobaleconomy.com կայքի
4
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թյան մասնաբաժնի հետ, ապա կտեսնենք, որ ՀՀ-ն իր ստվերային տնտեսության մասնաբաժնով շատ դեպքերում գերազանցում է Աֆրիկայի նույն
ցուցանիշին, ինչը ընգծում է ՀՀ-ի՝ ստվերային տնտեսության բարձր մասնաբաժին ունենալու փաստը:
Այժմ փորձենք համեմատել համաշխարհային և ՀՀ ստվերային
տնտեսությունների մասնաբաժինները (տրամագիր 4).
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Ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը ՀՀ-ի ՀՆԱ-ի
նկատմամբ
ՀՆԱ--ի
Տրամագիր 6. Համաշխարհային և ՀՀ ստվերային տնտեսությունների ՀՆԱ
նկատմամբ ունեցած մասնաբաժինի համեմատություն5

Ինչպես տեսնում ենք տրամագրից առկա է միևնույն դինամիկան,
ինչը նշանակում է որ համաշխարհային տնտեսության մեջ ստվերային
տնտեսության ունեցած մասնաբաժնի տենդենցները անդրադառնում են
նաև ՀՀ-ի ստվերային տնտեսության մասնաբաժնի վրա: Ինչպես նաև
կարող ենք ասել, որ ՀՀ-ում ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը
բարձր է՝ ի համեմատ համաշխարհային տնտեսության մեջ վերջինիս
ունեցած մասնաբաժնի, ինչը ևս մեկ անգամ կարևորում է ՀՀ-ում ստվերային տնտեսության մասնաբաժնի կրճատման համար ձեռնարկվող
միջոցառումների անհրաժեշտությունը:
Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ ստվերային տնտեսությունը կարելի
է սահմանել որպես հատուկ տնտեսական հարաբերությունների համաԳրաֆիկի թվային տվյալները հաշվարկվել են՝ ըստ
www.theglobaleconomy.com կայքի
5
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կարգ, որը հաստատվում է առանձին անհատների, անհատների խմբերի,
արտադրական ինստիտուցիոն միավորների միջև ապրանքների և ծառայությունների արտադրության, բաշխման, վերաբաշխման, փոխանակման
և սպառման ընթացքում:
ՀՀ-ում կան մի շարք գործոններ, որոնք բարենպաստ պայմաններ են
ստեղծում ստվերային հատվածի բարձր մակարդակի առկայության համար, որոնցից են բնակչության աղքատությունը, ցածր աշխատավարձերը, բարձր գործազրկությունը, բարձր հարկային դրույքաչափերը,
բնակչության շերտավորումը և այլն:
Ստվերային տնտեսությունը չպետք է դիտարկվի բացառապես
որպես տնտեսական խնդիր, որը պետք է լուծվի ախտանշանների դեմ
պայքարի՝ տուգանքների բարձրացման և վերահսկողության խստացման
միջոցով: Պետք է յուրաքանչյուր երկրում հաշվի առնել ստվերային
տնտեսության առաջացման պատճառներն ու հետևանքները և ձեռնարկել այնպիսի քայլեր, որոնք կհամապատասխանեն տվյալ երկրի տնտեսական կառուցվածքին: Պետք է ձևավորել ավելի կարգավորված, արդար
և թափանցիկ հարկային համակարգ, ինչի արդյունքում զգալիորեն կնվազեցվի ստվեր անցնելու գրավչությունը, իսկ ինչ վերաբերում է հանցավոր
գործունեությանը, կոռուպցիային և ապօրինի զբաղվածությանը, ապա,
այնուամենայնիվ, պետք է կիրառվեն ավելի խիստ վերահսկման և իրավակառավարման միջոցառումներ:
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АРМЕНИИ

Казарян Анна

ВГУ, Управления, 4 курс
Резюме

Ключевые слова: теневая экономика, скрытая экономика, незаконная
экономическая деятельность, высокие налоговые ставки, скрытая
занятость, теневая экономика Армении
В современных рыночных условиях каждая экономика, как медаль,
имеет две стороны: видимый и невидимый (теневой). Теневая экономика в
той или иной степени присутствует во всех странах, причины возникновения которой могут быть разносторонними. Цель работы – представить
сущность теневой экономики, обсудить и оценить имеющуюся в Армении
долю теневой экономики, основные причины возникновения и негативные
последствия.

ASSESSMENT OF THE SHADOW ECONOMY’S LEVEL IN ARMENIA

Ghazaryan Anna

VSU, Management, 4th course
Summary

Key words: shadow economy, hidden economy, illegal economic activity,
high tax rates, hidden employment, shadow economy of Armenia
In modern market conditions, each economy, as a medal, has two sides:
visible and invisible (shadow). The shadow economy is more or less present in
all countries, the causes of which can be diverse. The purpose of the work is to
present the essence of the shadow economy, discuss and assess the share of the
shadow economy in Armenia, the main causes of its emergence and the
negative consequences.
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ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Ռազմիկ
իկ
Մշեցյան Ռազմ

ՎՊՀ, Կառավարում, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ Վ. Հարությունյան

բառեր՝՝ ժողովրդագրություն, բնակչության միգրացիա,
Հանգուցային բառեր
ծնելիություն, մահացություն, կյանքի որակ, ժողովրդագրական ճգնաժամ,
զբաղվածություն, գործազրկություն
Վերջին մի քանի տասնամյակներում ՀՀ-ում
ում ժողովրդագրական
պատկերը
կերը լուրջ փոփոխություններ է կրել, որոնք հիմնականում բացաբա
սական
կան բնույթ են ունեցել: Այդ փոփոխությունների հետևանքով արդեն
այսօր մեր հանրապետությունը կանգնած է ժողովրդագրական ճգնաժաճգնա
մի շեմին: Ժողովրդագրական իրավիճակը
կը բնութագրելու համար օգտաօգ
գործվում
վում են մի շարք ցուցանիշներ, և այդ ցուցանիշներից յուրայու
քանչյուրը իր ազդեցությունն է ունենում ամբողջական ժողովրդագրական
պատկերի
կերի վրա: Մանրամասն ուսումնասիրենք այդ ցուցանիշների փոփո
փոխությունները, ազդեցության չափը և դրանց ունեցած
նեցած հետևանքները:
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թ. տարե
րեվերջին կազմել
է 2,965 մլն մարդ: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ցուցանիշը
ցուցա
նվազել
է 7 հազարով:
3020
3010
3010

2998

3000

2986

2990
2972

2980

2965

2970
2960
2950
2940
2014

2015

2016

2017

2018

2014--2018 թթ., հազ մարդ [1, 25]
Տրամագիր 1. ՀՀ մշտական բնակչությունը 2014
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Մշտական բնակչության 21,4%-ը աշխատունակ տարիքից ցածր է,
64,4%-ը՝ աշխատունակ տարիքի, 14,2%-ն էլ բարձր է աշխատունակ
տարիքից:

14%

Աշխատունակ
տարիքից ցածր

22%

Աշխատունակ
տարիքի

64%

Աշխատունակ
տարիքից բարձր

Տրամագիր 2. ՀՀ բնակչության կազմը ըստ աշխատունակության 2018 թ. [1, 25]

Աշխատունակ տարիքից բարձր բնակչության թիվը տարեցտարի
ավելանում է և ավելի արագ, քան աշխատունակ տարիքից ցածր
բնակչության թվաքանակը, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում,
հանդիսանում որ ՀՀ-ն
դասվի ծերացած բնակչություն ունեցող պետությունների թվին: Ըստ
Միավորված ազգերի կազմակերպության՝ եթե բնակչության 7 և ավելի
տոկոսը բարձր է վաթսունհինգ տարեկանից, ապա այն համարվում է
ծերացած: ՀՀ-ում այդ ցուցանիշը կրկնակի ավելի է (14%):
Աղյուսակ 1. Ըստ աշխատունակության ՀՀ բնակչության կազմի
փոփոխությունները 20142014-2018 թթ.
թթ., հազ մարդ [1, 25]

2014

2015

2016

2017

2018

Աշխատունակ
տարիքից ցածր

616,8

623,7

628,8

632,9

635,7

Աշխատունակ
Աշխատունակ
տարիքի

2015,1

1987,2

1962,9

1934,6

1910,4

Աշխատունակ
տարիքից բարձր

378,7

387,7

394,4

405,2

419,2
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Բնակչության մեջ կանանց և տղամարդկանց հարաբերակցությունը
անհավասարաչափ է: 2019 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կանայք շուրջ 160
հազարով գերազանցում են տղամարդկանց: Իսկ ըստ տարիքի՝
բնակչության ընդհանուր ծավալում ամենամեծ մասնաբաժինը կազմում
են 30-34 տարեկանները:
Աղյուսակ 2. ՀՀ բնակչությունն ըստ սեռի և տարիքի 2019 թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ,, հազ մարդ [1, 27]
դրությամբ
Տարիքը,
Տարիքը, տարեկան

Ընդամենը

Տղամարդիկ

Կանայք

Մինչև 1
1-4
5-9
1010-14
1515-19
2020-24
2525-29
3030-34
3535-39
4040-44
4545-49
5050-54
5555-59
6060-64
6565-69
7070-74
7575-79
80+

36,4
161,9
210,7
191,1
165,2
183,8
251,9
263,4
230,7
185,2
164,3
172,0
212,4
183,2
128,1
71,3
66,0
87,7
2965,3

19,2
85,5
112,1
102,2
87,7
92,7
119,7
124,6
109,5
86,0
74,2
75,7
94,1
79,6
53,8
27,9
25,2
32,1
1401,8

17,2
76,4
98,6
88,9
77,5
91,1
132,2
138,8
121,2
99,2
90,1
96,3
118,3
103,6
74,3
43,4
40,8
55,6
1563,5

Ամբողջ բնակչությունը

Մեր հանրապետության ժողովրդագրական պատկերի վրա ազդող
կարևորագույն գործոնը բնական աճն է: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բնակչության թիվը շատ քիչ է ավելանում մեխանիկական
շարժի միջոցով, բնական աճը հանդիսանում է բնակչության թվի ավելացման հիմնական ուղին: Հետևաբար, պետությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի՝ խթանելու բնական աճը՝ ուղղակիորեն նպաստելով նաև բնակչության
թվի ավելացմանը: Այս խնդիրը ՀՀ-ի համար ժողովրդագրական լրջագույն
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հիմնախնդիրներից է, քանի որ բնական աճի ցուցանիշները վերջին տարիներին նվազման միտում ունեն: Ծնելիության գործակիցը ներկայումս
1,6 է. սա փաստում է մեր հանրապետությունում նեղացված վերարտադրության մասին: Ըստ կանխատեսումների՝ ծնելիության գործակիցը
որոշակիորեն կաճի առաջիկա տարիներին, բայց այնուամենայնիվ, չի
հասնի 2-ի (պարզ վերարտադրություն): Պետությունը ծնելիությունը
խթանելու նպատակով յուրաքանչյուր երեխայի ծննդյան ժամանակ տրամադրում է միանվագ նպաստ: Բայց վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ
դա որևէ լուրջ ազդեցություն չի ունենում ստեղծված իրավիճակի վրա:
Նույնիսկ այդ նպաստի չափի բարձրացումը չի փոխում ցուցանիշների
նվազող դինամիկան: Հետևաբար, անհրաժեշտ է իրականացնել ավելի
արմատական քաղաքականություն և չբավարարվել միանվագ օգնությամբ ընտանիքներին, այլ նրանց մշտապես պահել պետության ուշադրության կենտրոնում:
Աղյուսակ 3. ՀՀ բնակչության բնական շարժի ցուցանիշները
2014--2018 թթ
թթ.., հազ մարդ [1, 33]
2014
Տարիներ

Ծնվածներ
Ծնվածներ

Մահացածներ

Բնական աճ

2014
2015
2016
2017
2018

43,0
41,8
40,6
37,7
36,6

27,7
27,9
28,2
27,1
25,8

15,3
13,9
12,4
10,6
10,8

Աղյուսակ 4. ՀՀ բնակչության բնական շարժի ցուցանիշները 1000 բնակչի հաշվով
20142014-2018 թթ.
թթ., հազ մարդ [1,
[1, 33]
33]
Տարիներ

1000 բնակչի հաշվով
ծնվածներ

1000 բնակչի
հաշվով
մահացածներ

1000 բնակչի
հաշվով
բնական աճ

2014
2015
2016
2017
2018

14,3
13,9
13,5
12,6
12,3

9,2
9,3
9,4
9,1
8,7

5,1
4,6
4,1
3,5
3,6
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2014--2018 թթ. [1
[1,, 33
33]]
Տրամագիր 3. Ծնելիությունը և մահացությունը 2014

Մանկական մահացության ցուցանիշը վերջին տարիներին նվազել է,
ինչը ուրախալի փաստ է, սակայն պետք է ձգտել հնարավորինս նվազագույնի հասցնել նման դեպքերը: 2018 թ. մինչև 1 տարեկան մահացած
երեխաների թիվը կազմել է 261: Հինգ տարվա ընթացքում այս թիվը
պակասել է շուրջ 115-ով:
Բնակչության վերարտադրության կարևորագույն ցուցանիշ է կյանքի
սպասվող տևողությունը ծննդյան պահից: 2018 թ. այն կազմել է 75,9
տարի, ընդ որում տղամարդկանց համար՝ 72,4 տարի, իսկ կանանց
համար՝ 79 տարի: Նախորդ տարիների համեմատությամբ այս ցուցանիշը
ավելացել է մոտ 1 տարով:
ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակը դրական փոփոխություններ
կարող է կրել, եթե ամուսնությունների թիվը տարեցտարի ավելանա, իսկ
ամուսնալուծությունների թիվը կրճատվի: Սակայն ցուցանիշները այդքան էլ գոհացուցիչ չեն: 2018 թ. ընթացքում գրանցվել է ամուսնությունների 14.822 դեպք, ինչը 2017 թ. համեմատությամբ 392-ով պակաս է:
Ամուսնալուծությունների թիվը 3.820 է, նախորդ տարվա համեմատությամբ՝ 120-ով պակաս:
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Տրամագիր 4. Ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների թիվը
2014--2018 թթ. [1
[1,, 43
43]]
2014

Ներկայումս մեր հանրապետության համար լրջագույն ժողովրդագրական խնդիր է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական
ընդհատումը: Ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական տվյալների՝ նորածինների սեռերի հարաբերակցությունը խախտվել է 1991 թ. սկսած` իր գագաթնակետին հասնելով 120 տղա` 100 աղջկա
դիմաց ցուցանիշով և 2000-ականներին` կազմելով 114 տղա՝ 100 աղջկա
դիմաց 2012 թ. [2, 7]: Վերջին տարիների վիճակագրությունը փաստում է
այն մասին, որ յուրաքանչյուր 100 աղջկա հաշվով ծնվում է 113 տղա: Այս
հարաբերակցությունը մեկն է արական սեռի նորածինների առումով
աշխարհում դիտարկված ամենաբարձր ցուցանիշներից. այն զիջում է
միայն Չինաստանին (118) և Ադրբեջանին (116)։ Առաջիկա տասնամյակներին այս իրադրությունը կարող է խաթարել նաև ժողովրդագրական
կառուցվածքի պատկերը և լրջորեն ազդել ամուսնությունների դինամիկայի վրա [2, 9]։ ՀՀ առողջապահության նախարարության, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի համագործակցությամբ 2011 թվականին իրականացված հետազոտությունը հաստատեց, որ նորածինների սեռերի շեղված հարաբերակցությունը նախածննդյան փուլում երեխայի սեռի ընտրության արդյունք է:
Այս հետազոտությունն առաջինն էր Հայաստանում (նաև Հարավային
Կովկասի ողջ տարածաշրջանում) և այն ցույց տվեց, որ Հայաստանը
տարեկան կորցնում է շուրջ 1400 աղջիկ, ինչը մեծ հարված է
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Հայաստանի` առանց այն էլ ծանր վիճակում գտնվող ժողովրդա
ղովրդագրական
իրադրությանը [2, 7]:
Բնակչության թվաքանակի նվազեցման հիմնական պատճառը միգրացիան է: Այն Հայաստանում իր թափը չի կորցնում արդեն 25 տարի:
Որպես հիմնական պատճառներ մեկնողները նշում են Հայաստանում
զարգացման հեռանկարների բացակայությունը, բիզնեսով զբաղվելու
խոչընդոտները, անցանկալի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը և անկայուն աշխարհաքաղաքական վիճակը: Բացառությամբ 2004-2006 թթ.՝
Հայաստանը անկախության տարիներին ունեցել է միգրա
րացիայի բացասական սալդո, այսինքն՝ մեկնողների թիվը գերազանցել է ժամանողների
թվին: Կառավարությունն ընդունում է, որ Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերը փոխվում է առաջին հերթին միգրացիայի արդյունքում:
Հայաստանից մեկնած միգրանտների գերակշռող մասը հանգրվանել
է Ռուսաստանի Դաշնությունում [3]: Սահմանահատումների
ների դինամիկայում այս տարի դրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել:
ունեցել 2006 թ.
հետո առաջին անգամ 2018 թվականին ժամանումների թիվը գերազանցում է մեկնումների թվին: Տարբերությունը 15.300 է, բայց հաշվի առնելով
այն հանգամանքը, որ նախորդ տարի մեկնումները գերազանցել են
ժամանումներին 26.900-ով` դրական տեղաշարժը արդեն նկատելի է:
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Տրամագիր 5. Սահմանահատումների սալդոն ՀՀ
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Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ-ում բնակչության թվաքանակի նվազեցման արդյունքում նվազում է հատկապես աշխատունակ
տարիքի բնակչությունը: Դա իր ազդեցությունն է ունենում տնտեսության
զարգացման մակարդակի վրա, քանի որ բնակչության հենց այդ հատվածն է մասնակցում ՀՆԱ-ի ձևավորմանը, հետևաբար դանդաղում են
տնտեսական աճի տեմպերը: Աշխատանքային ռեսուրսների ընդհանուր
թվաքանակը վերջին 4 տարիներին նվազել է շուրջ 160 հազարով, որից
145 հազարը տնտեսապես ակտիվ բնակչության մաս է եղել, 15 հազարը՝
ոչ ակտիվ բնակչության: Գործազրկության մակարդակը 17,8% է: Նախորդ
տարվա համեմատությամբ նվազել է 0,2%-ով, բայց հինգ տարվա
կտրվածքով դիտարկելիս աճել է 0,2%-ով [1, 63]: ՄԱԿ-ի Բնակչության
հիմնադրամի (UNFPA) հայաստանյան գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ
Հայրապետյանի ներկայացմամբ՝ «եթե 1990 թվականին Հայաստանում 11
հոգի աշխատում էր, որպեսզի պետությունը 1 հոգի չաշխատող պահեր,
2010 թ. 6 հոգի էր աշխատում՝ 1 հոգի պահելու համար, ապա 2050 թ. 1,6
հոգին պետք է պահի 1 հոգու: Այսինքն՝ սոցիալ-տնտեսական բեռը, որը
նստելու է պետության և բնակչության ուսերին, մոտ տասն անգամ
ավելանալու է» [5]։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը յուրաքանչյուր տարի
կանխատեսումներ է կատարում բնակչության թվաքանակի փոփոխությունների վերաբերյալ: Ըստ այդ կանխատեսումների՝ մինչև 2030 թ.
աշխարհի բնակչության թվաքանակը կավելանա 1,2 միլիարդով և
կկազմի 8,5 միլիարդ մարդ: Իսկ արդեն 2050 թ. կավելանա մինչև 9,7
միլիարդ [6]: Ցավոք, ըստ կանխատեսումների՝ այդ աճը չի նկատվի ՀՀում: ՀՀ բնակչությունը մինչև 2050 թ. կնվազի շուրջ հարյուր հիսուն
հազարով և կկազմի 2,8 միլիոն:
Այսպիսով՝ պետք է ընդունել, որ հայաստանյան աշխարհաքաղաքական իրողությունների տրամաբանությունը թելադրում է առաջնային
տեղ տրամադրել ժողովրդագրական խնդիրներին՝ ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Ակնհայտ է, որ այս առումով հայկական իրողությունները սկզբունքորեն տարբերվում են, մասնավորապես, եվրոպական
պետություններում առկա իրողություններից։ Այդ երկրներում, անշուշտ,
ծնելիության նվազման, ծերացման, բնակչության կազմի փոփոխման,
ինչպես նաև ժողովրդագրական այլ խնդիրները նույնպես կարևոր նշանակություն ունեն ազգային անվտանգության համատեքստում, սակայն
դեռևս չեն կրում այն աստիճանի կրիտիկական բնույթ, ինչպիսին առկա է
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ՀՀ-ում։ Այս ամենից հետևում է, որ ժողովրդագրական հետազոտություններում ընդունված միջազգային փորձի և մեթոդաբանության կիրառումը
հայկական իրողությունների պարագայում, անշուշտ, անհրաժեշտ է, բայց
բավարար չէ [7]։
Ասվածից պարզ է դառնում, որ ստեղծված անբարենպաստ
ժողովրդագրական իրավիճակից դուրս գալու և ժողովրդագրական ճգնաժամի մեջ չհայտնվելու համար ՀՀ Կառավարությունը պետք է մշակի
իրավիճակի բարելավման ազգային ծրագիր ու այն իրականացնի: Առկա
պայմաններում դա ուղղակի անհրաժեշտություն է ու հրամայական:
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ИЗМЕНЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ В РА

Мшецян Размик
ВГУ, Управление, 4-ый курс

Резюме

Ключевые слова: демография, миграция населения, рождаемость,
смертность, занятость, качество жизни, демографический кризис,
безработица
В статье была рассмотрена демографическая ситуация в РА, представлены её характерные показатели, изменения и их динамика. Были проанализированы факторы, влияющие на демографическую картину, и выявлена
степень их влияния. Актуальность темы обусловлена тем обстоятельством,
что сегодня наша республика стоит перед демографическим кризисом. В
результате проведенного исследования пришли к выводу, что необходимо
разработать и реализовать национальную программу, целью которой станет
улучшение создавшейся в РА ситуации.

THE CHANGE OF DEMOGRAPHIC INDICATORS
IN RA AND THEIR CONSEQUENCES

Mshecyan Razmik

VSU, Management, 4th course
Summary

Key words: demography, the migration of population, birth rate, mortality,
employment, the quality of life, demographic recession, unemployment
The article discusses demographic situation of the Republic of Armenia,
presents its characteristic indicators, their changes and dynamics. The factors
that have an impact on the demographic picture were analyzed, the degree of
their influence was evaluated. The relevance of the topic is due to the fact that
nowdays our republic is facing a demographic recession. It became necessary to
develop and implement a national program in order to improve the situation.
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ԿԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀՀՀ-ՈՒՄ
Պետրոսյան Գայանե

ՎՊՀ, Կառավարում, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ Վ. Հարությունյան

Հանգուցային բառեր՝ կլաստեր, նորարարական գործունեություն,
մրցունակություն, գիտելիքահենք տնտեսություն, տնտեսության կլաստերիզացում
Ներկայումս աշխարհը կարևորում է տնտեսության գիտատար ճյուղերի զարգացումը: Գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորումը դառնում
է առանձին պետությունների ռազմավարություն: Այդ գործում կլաստերների ստեղծումը և կլաստերային գործունեության պրակտիկայի ներդրումը ունի կարևորագույն նշանակություն:
Տնտեսագիտական բառարանում կլաստերը (անգլ. cluster – փունջ,
խումբ) բնութագրվում է որպես փոխկապակցված ընկերությունների և
կազմակերպությունների այնպիսի համախումբ, որոնք գործում են
որոշակի ոլորտում՝ ընդհանուր գործունեությամբ և միմյանց փոխլրացմամբ [1, 263]: Տնտեսագիտության տեսության մեջ այս տերմինը ներդրել է
Մայքլ Պորտերը: Նրա սահմանմամբ՝ կլաստերը որոշակի աշխարհագրական դիրքում կենտրոնացած, միմյանց հետ փոխկապակցված ընկերությունների, կազմակերպությունների (համալսարաններ, բանկեր, գիտահետազոտական կառույցներ և այլն) խումբ է, որոնք իրականացնում
են համատեղ աշխատանք, չնայած նաև մրցակցում են միմյանց միջև: Այս
տնտեսական սուբյեկտները, որպես այդպիսին, չեն կորցնում իրենց ինքնուրույնությունը, պարզապես համատեղում են ջանքերը միասնական
նպատակին հասնելու համար: Սկզբնական շրջանում աշխարհագրական
դիրքը կարևորագույն գործոն էր կլաստերի ձևավորման հարցում, սակայն այժմ այն որոշ չափով հետին պլան է մղվել: Պատճառը տեխնոլոգիաների, տեխնիկայի զարգացումն է, և ներկայումս կլաստերի մասնակից ընկերությունների համար կարևորվում է միայն այն հանգամանքը,
որ վերջիններս գործեն միևնույն ինֆորմացիոն հարթակում:
Կլաստերային գործունեության կոնցեպցիան ամրապնդվեց տասնիններորդ դարում, երբ ապացուցվեց, որ ձեռնարկությունը արդյունավետ է
գործում այն դեպքերում, երբ աշխարհագրորեն մոտ է գտնվում այլ
տնտեսական օբյեկտների, որոնց հետ փոխներգործության մեջ է (սիներ318

գիայի էֆֆեկտ): Այդ ժամանակներից մինչ օրս տնտեսական կյանքը բազում փոփոխություններ է կրել, սակայն կլաստերային գործունեության
մասին տեսական հիմքերը գրեթե չեն փոփոխվել:
Կլաստերը ունի իր բնութագրիչ առանձնահատկությունները, որոնք են
1. տեխնոլոգիաների նմանությունը,
2. հումքային բազայի ընդհանրությունը,
3. նորարարական բաղադրիչի առկայությունը,
4. հնարավորության դեպքում մոտ աշխարհագրական դիրքը:
Գիտական գրականության մեջ կլաստերները դասակարգելիս նշվում
են դրանց տարբեր տեսակներ՝ արդյունաբերական, շինարարական, զբոսաշրջային և այլն: Առանձնացվում է նաև ինովացիոն կլաստերը՝ որպես
առանձին տարատեսակ: Սակայն ժամանակակից պայմաններում ինովացիոն ուղղվածություն պետք է ունենա յուրաքանչյուր կլաստեր: Ինովացիաների ներդրումը կլաստերի գործունեության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, հետևաբար անհրաժեշտություն չկա առանձնացնելու ինովացիոն կլաստերը՝ որպես առանձին տարատեսակ:
Կլաստերային քաղաքականությունը պետության կողմից իրականացվող միջոցառումների ամբողջություն է, որոնց նպատակը կլաստերների ստեղծման խթանումն է: Այս քաղաքականության որդեգրումը ունի
մի շարք դրական հետևանքներ: Ահա դրանցից մի քանիսը.
▪ տարածաշրջանում տնտեսական զարգացվածության ավելի
բարձր տեմպերի ապահովում,
▪ բիզնեսի եկամտաբերության, արտադրողականության և մրցունակության բարձրացում,
▪ ինովացիոն զարգացվածության բարձր մակարդակի ապահովում,
▪ տարածաշրջանի տարբեր տնտեսական սուբյեկտների՝ պետության, խոշոր, փոքր բիզնեսի, գիտահետազոտական կառույցների
միջև համագործակցության ապահովում,
▪ բնակչության կյանքի որակի բարձրացում:
Կլաստերների դասակարգումը ներկայացված է գծապատկերի
տեսքով.
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Գիտաարտա-դր
ական կոնցեռն

Հորիզոնական
ինտեգրված
արտադրական

Միջճյուղային
ինովացիոն
ծրագիր
Ինովացիոն
արտադրական
կոնգլոմերատ

[2,, 108]
Գծապատկեր 1. Կլաստերների դասակարգումը [2
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Յուրաքանչյուր կլաստերի ձևավորում անցնում է որոշակի փուլերով:
Այդ փուլերի հաջորդականությունը հետևյալն է.

Նախնական
փուլ

Հիմնական
փուլ

Վերջնական
փուլ

Գծապատկեր 2. Կլաստերի ձևավորման փուլային հաջորդականությունը

Նախնական փուլում մշակվում է կլաստերի իրականացման
ծրագիրը: Այս փուլի կարևորությունը չափազանց մեծ է: Հիմնական
փուլում արդեն գործընթացում ներգրավվում են կլաստերի մասնակիցները՝ արտադրողներ, սպառողներ, մասնակիցներ, գիտահետազոտական
ընկերություններ և այլն: Ձևավորվում են նաև վերջիններիս միջև հաղորդակցման ուղիները: Հիմնական փուլի ավարտին արդեն տվյալ տարածաշրջանում կլաստերը ձևավորվում է: Իսկ վերջնական փուլում տարբեր
ցուցանիշների միջոցով իրականացվում է կլաստերի գործունակության
գնահատում և անհրաժեշտության դեպքում ծրագրում փոփոխություններ
են կատարվում [3, 65]:
Հաջողված կլաստերների օրինակներ են Սիլիկոնյան հովիտը ԱՄՆ-ում,
բիոտեխնոլոգիական կլաստերն Իսրայելում, մեքենաշինական կլաստերը
Գերմանիայում, գինու արտադրությամբ զբաղվող կլաստերը Կալիֆոռնիայում, կաթնամթերքի արտադրության կլաստերը Դանիայում,
Դանիայում հաստոցաշինական կլաստերն Իտալիայում և այլն: Սիլիկոնյան հովիտը ԱՄՆ-ում
ձևավորված առաջին կլաստերներից է: Ընդգրկում է ավելի քան ութսունյոթ հազար ընկերություն, որոնց մեջ են աշխարհի խոշորագույն բարձր
տեխնոլոգիական ընկերությունները: Սիլիկոնյան հովիտը կազմում է
ԱՄՆ-ի վենչուրային կապիտալի ներդրումների մեկ երրորդը։ Այստեղ
գործունեություն ծավալող բանկերի թիվը մոտ 700 է, իսկ վենչուրային ընկերությունների թիվը՝ 180:
Եվրոպայում կան երկրներ, որոնց տնտեսությունները ամբողջությամբ կլաստերիզացված են, այդ երկրներից են, մասնավորապես,
մասնավորապես Նորվեգիան, Շվեդիան, Դանիան: Կլաստերները լայնորեն տարածված են
հենց զարգացած երկրներում: Տնտեսական զարգացվածության բարձր
մակարդակին հասնելուն նպաստող կարևորագույն գործոն է եղել նաև
կլաստերային գործունեության ներդրումը: Կլաստերները բարձրացնում
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են երկրի մրցունակությունը, քանի որ արտադրական, գիտական ոլորտների և կառավարման ապարատի միջև յուրահատուկ կապող օղակ են:
Համաշխարհային մրցունակության տարեկան զեկույցում կազմվում է
երկրների մրցունակության վարկանիշային աղյուսակը: Ներկայացված է
2018 թվականին առաջատար երկրների ցուցանիշները:
ՀՀ-ն և տարածաշրջանի մյուս երկրները զբաղեցնում են հետևյալ
հորիզոնականները.
վարկանիշային
Աղյուսակ 1. Համաշխարհային մրցունակության վարկ
անիշային աղյուսակի
լավագույն տասնյակը 2018 թ. [4]
Զբաղեցրած
հորիզոնականը
հորիզոնականը

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Երկիրը
Երկիրը

Փոփոխությունը
նախորդ տարվա
համեմատությամբ

Կլաստերների
զարգացման
մակարդակը
(առավելագույնը 7)

ԱՄՆ
Սինգապուր
Գերմանիա
Շվեյցարիա
Ճապոնիա
Նիդերլանդներ
Հոնկոնգի ՀՎՇ
Մեծ Բրիտանիա
Շվեդիա
Դանիա

–
–
–
–
+3
-1
–
-2
–
+1

5,8
5,1
5,5
5,5
5,3
5,4
5,4
5,2
5,1
4,8

Աղյուսակ 2. ՀՀՀՀ-ն և տարածաշրջանի երկրները Համաշխարհային
մրցունակության վարկանիշային աղյուսակում [4]

Զբաղեցրած
հորիզոնականը
հորիզոնականը

43
61
66
69
70

Երկիրը
Երկիրը

Փոփոխությունը
նախորդ տարվա
համեմատությամբ

Կլաստերների
զարգացման
մակարդակը
(առավելագույնը 7)

Ռուսաստան
Թուրքիա
Վրաստան
Ադրբեջան
ՀՀ

+2
-3
+1
-4
+2

3,5
3,7
5,5
4,3
3,8
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Այս ցուցանիշով ՀՀ-ն զիջում է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին:
Ներկայումս ազգային մրցունակության բարձրացումը մեր պետության
համար կարևորագույն ռազմավարական նպատակ է: Համեմատաբար
ցածր է նաև կլաստերների զարգացման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշը: Դրա համար տարբեր պատճառներ կան, որոնք հանդիսանում են
կլաստերների ներդրման և զարգացման լրջագույն խոչընդոտներ: Ահա
այդ պատճառներից մի քանիսը.
▪ տարածքային անհամաչափ զարգացում,
▪ կլաստերային գործունեությունը կանոնակարգող օրենքի բացակայություն,
▪ կլաստերի տարբեր ենթակառուցվածքների զարգացման ցածր մակարդակ և դրանց միջև թույլ կապեր,
▪ մասնակիցների իրազեկվածության ցածր մակարդակ:
ՀՀ պետական քաղաքականության հիմնական նպատակը այս ոլորտում առանձին կլաստերների ստեղծման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելն ու այդ կլաստերներին աջակցելն է: Որքան էլ պետական
հատվածի կողմից ձեռնարկվող միջոցառումները ավելի լայնամասշտաբ
լինեն, այնուամենայնիվ, տնտեսական զարգացվածության բարձր մակարդակի հասնելու համար մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող նախաձեռնությունները ևս չափազանց կարևոր են: Պետք է նշել, որ
այս տեսանկյունից դիտարկելիս բազմաթիվ խնդիրներ կան, քանի որ
ոլորտի զարգացմանը մասնավոր հատվածը անհամեմատ ավելի քիչ
մասնակցություն է ունենում: Պետական քաղաքականությունը պետք է
նպաստի նաև մասնավոր հատվածի գործունեության խթանմանը կլաստերավորման գործընթացում:
ՀՀ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի վերլուծությունից պարզ է
դառնում, որ մեր երկրում առավել արդյունավետ են հատկապես երկու
ոլորտներում ձևավորվող կլաստերները: Ոլորտներից մեկը ներկայումս
բավականին արագ տեմպերով զարգացող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է: Այս ոլորտի զարգացումը, ինքնին, գիտելիքահենք
տնտեսության ձևավորման կարևորագույն նախապայմանն է: ՏՏ ոլորտի
զարգազմանը նպաստող բոլոր անհրաժեշտ նախապայմանները ստեղծվում են հենց պետության կողմից: Մյուս ոլորտը զբոսաշրջությունն է:
Զբոսաշրջային կլաստերների ձևավորման պոտենցիալը առկա է ՀՀ
գրեթե բոլոր մարզերում: ՀՀ-ի համար ռազմավարական նշանակության
մի քանի ոլորտներ ևս առկա են կլաստերային գործընթացները ներդնելու
համար: Դրանք են՝ գյուղատնտեսություն, ոսկերչություն և ադամանդա323

գործություն, հանքարդյունաբերություն, ծաղիկների արտադրություն:
արտադրություն
Ծաղիկների արտադրության ոլորտը հեռանկարային է այն առումով,
որ արտահանման ծավալները գերազանցում են ներմուծման ծավալներին, և տարեցտարի ավելի մեծ չափերով աճում է արտահանումը:
արտահանումը

ՀՀ--ից արտահանված ծաղիկների ծավալը 2013
2013--2018 թթ
թթ..,
Գծապատկեր 3. ՀՀ
հազ հատ [5]

Գծապատկեր 4. ՀՀ ներմուծված ծաղիկների ծավալը
2013--2018 թթ
թթ.., հազ հատ [5]
2013
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Այս ցուցանիշները փաստում են ոլորտում առկա հաջողությունների
մասին: Կարևոր հանգամանք է նաև այն փաստը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում նկատվում է հայկական ծաղիկների նկատմամբ պահանջարկի զգալի աճ և ներմուծման հիմնական երկիրն էլ հենց ՌԴ-ն է: ՀՀ-ում
ծաղիկների արտադրության ոլորտում կլաստերային գործունեության
իրականացման համար առկա են անհրաժեշտ նախապայմանները:
Այսպիսով՝ ամփոփելով նշենք, որ կլաստերների արագ ավելացող
թվաքանակը ինչպես զարգացած, այնպես էլ նոր զարգացող երկրներում,
արդեն իսկ խոսում է դրանց արդյունավետության ու կենսունակության
մասին: Զարգացած երկրներում կլաստերային քաղաքականությունը
արդեն վաղուց իրողություն է, և այդ փորձը ապացուցում է, որ պետության տնտեսության մրցունակության վրա կլաստերային գործունեությունը դրականորեն է նպաստում: ՀՀ-ի տնտեսության պայմաններում
կլաստերների ձևավորումն ու զարգացումը դառնում են ուղղակի անհրաժեշտություն, քանի որ նպաստում են երկրի մրցունակության բարձրացմանը՝ հանդիսանալով ներդրումային գրավիչ դաշտի ձևավորման, արտահանման ծավալների ավելացման, ներմուծման ծավալների կրճատման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման կարևոր գործոն:
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СУТЬ КЛАСТЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ В РА

Петросян Гаянэ

ВГУ, Управление, 4-ый курс

Резюме

Ключевые слова: кластер, инновационная деятельность, конкурентоспособность, экономика основанная на знаниях, кластеризация
экономики
Развитие кластеров является одним из новейших подходов к формированию инновационной экономики. Кластеры повышают конкурентоспособность страны, так как они – уникальная связь между производством,
наукой и управлением. Цель статьи – рассмотреть и оценить кластерную
деятельность, выявить возможности локализации международного успешного опыта в РА. Актуальность темы заключается в том, что для создания
экономики, основанной на знаниях, внедрение кластеров – один из
важнейших основ.

THE ESSENCE OF CLUSTER ACTIVITY AND ITS DEVELOPMENT
OPPORTUNITIES IN THE RA

Petrosyan Gayane

VSU, Management, 4th year
Summary

Key words: cluster, innovation activity, competitiveness, knowledge based
economy, economy clusterization
Development of clusters is one of the newest ways of formation of
innovation economy. Clusters increase the competitiveness of a country, as they
are unique link that connects the production, science and management. The
aim of article is to investigate and to assess the cluster activity, to reveal the
localization opportunities of international successful experience in the RA. The
actuality of subject is conditioned by the fact that the clusters are one of the
most important bases for the formation of knowledge based economy.
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ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Սարգսյան Ալլա

ԳՊՀ, Ֆինանսներ, 3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ Գ. Խաչատրյան

Հանգուցային բառեր՝ աշխատուժի միգրացիա, պետական քաղաքականություն, սոցիալական վիճակ, միգրացիոն տեղաշարժեր, աշխատանքային միգրացիա, աշխատուժի միգրացիոն կարգավորում
Երկրի զարգացումը մեծապես կախված են բնակչության զբաղվածության և գործազրկության մակարդակներից: Տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպատակներից է աշխատուժի միգրացիայի հիմնահարցերի լուծումը: Շատ երկրներ ակտիվ պետական կարգավորում են իրականացնում աշխատանքային ուժի ներհոսքի և արտահոսքի գործընթացում, որոնք ուղղված են առավելագույնի հասցնել միգրացիայի դրական
հետևանքները և նվազագույնի՝ բացասական հետևանքները:
Աշխատուժի մեծածավալ տեղաշարժերը իրենց մեջ պարունակում
են սոցիալ-տնտեսական լուրջ հետևանքներ, որի պատճառով աշխատուժի միգրացիոն տեղաշարժերը դառնում են տնտեսագիտության
ուսումնասիրության առարկան: Հետևաբար հարցի կարգավորումը պետք
է հենվի և կենտրոնանա միգրացիայի հիմնահարցերի լուծմանն ուղղված
արդյունավետ համակարգերի վրա:
Աշխատուժի տեղաշարժը բնորոշ է եղել մարդկային հասարակության զարգացման բոլոր շրջաններին [7, 14]: Ավելին՝ նկատենք, որ շատ
երկրներ ակտիվ պետական կարգավորում են իրականացնում աշխատանքային ուժի ներհոսքի և արտահոսքի գործընթացում, որոնք ուղղված
են առավելագույնի հասցնել միգրացիայի դրական հետևանքները և նվազագույնի՝ բացասական հետևանքները:
Անշուշտ, յուրաքանչյուր տեղաշարժ ունի իր համապատասխան
դրդապատճառներն ու նպատակները: Աշխատուժի հատկապես մեծածավալ տեղաշարժերը իրենց մեջ պարունակում են սոցիալ-տնտեսական
լուրջ հետևանքներ, որի պատճառով աշխատուժի միջազգային տեղաշարժերը դառնում են տնտեսագիտության ուսումնասիրության առարկան:
Ընդ որում՝ նկատենք, որ զարգացած երկրների համար զարգացող երկրներից միգրացիան մի քանի ոլորտների համար աշխատողների ապահովման կարևորագույն միջոց է, առանց որի հնարավոր չի լինի ապահովել
նորմալ արտադրական գործընթաց և հաճախ նույնիսկ առօրյա կյանք:
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Միգրացիա տերմինը լայնածավալ գործածության մեջ է մտել 19-րդ
դարի վերջերին, իսկ հենց միգրացիա տերմինը առաջացել է լատիներեն
“migrato” բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է վերաբնակեցում,
բնակչության տեղաշարժ: Միգրացիա տերմինի հետ համատեղելի են
«էմիգրանտ» և «իմիգրանտ» հասկացությունները: Իմիգրանտները տվյալ
երկրից մեկնած և վերադարձած, ներգաղթած անձիք են, իսկ էմիգրանտները՝ տվյալ երկրից այլ երկիր մեկնած աշխատունակ բնակիչներ [5, 147]:
Նկատենք, որ աշխատուժի միջազգային միգրացիային նախորդում է
ներքին միգրացիայի փուլը: Այն իրենից ենթադրում է հիմնականում
փոքր քաղաքներից, գյուղերից բնակության վայրի փոփոխություն դեպի
երկրի արդյունապես ավելի զարգացած հատվածներ: Այստեղ խոսքը
հատկապես վերաբերում է ուրբանիզացիայի երևույթին, մասնավորապես՝ ՀՀ-ում այս ցուցանիշը բավականին խոսուն է, քանի որ ուրբանիզացման մակարդակը մեր հանրապետությունում կազմում է ավելի քան
60%: Սակայն անկախ այն հանգամանքից՝ աշխատուժի միգրացիան
կրում է ներքին, թե արտաքին բնույթ, հիմնական դրդապատճառը գործազրկության բարձր մակարդակն է: 2018 թ. դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով
գործազրկության մակարդակը հաշվվում է 41711 մարդ քաղաքաբնակների շրջանում և 22932՝ գյուղաբնակների շրջանում [3, 88]: Աշխատուժի
ներքին միգրացիան ևս բավականին արտահայտված է մեր հանրապետությունում, քանի որ մարզի բնակիչների հոսքը մեծ է դեպի մայրաքաղաք Երևան, որտեղ հնարավորությունները համեմատաբար ավելի շատ
են, քան այլ քաղաքային կամ գյուղական համայնքներում:
Վերոնշյալ երևույթները բնորոշ են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, այլև աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներին. այս մասին են վկայում
նաև ՄԱԿ-ի Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության կողմից հրապարակված տվյալները և կանխատեսումները: Հայտարարության մեջ
մասնավորապես նշվում է, որ 2013 թ. միջազգային միգրանտների թիվն
աշխարհում կազմել է 232 միլիոն մարդ, այն դեպքում, երբ 1960 թ. նրանց
թիվը կազմում էր ընդամենը 3.2 միլիոն մարդ: Ըստ նույն աղբյուրի գնահատականների՝ 2050 թ.այդ ցուցանիշը կանցնի 405 միլիոն մարդուց [8, 38]:
Այժմ փորձենք վեր հանել աշխատուժի միջազգային միգրացիայի
հիմնական դրդապատճառներն ու ներկայացնել գործոնները: ԱՄՄ-ին
նպաստող գործոնները բազմազան են, և դրանք կարող են կրել քաղաքական, տնտեսական, կրոնական, ազգային բնույթ, ինչպես նաև կարող են
լինել իրավունքների ոտնահարման հետևանք, տարբեր երկրների միջև
տնտեսական զարգացման տարբեր մակարդակների արդյունք, հետևա328

բար՝ տարբեր վարձատրությունների մակարդակի արդյունք: Չնայած
ընդհանրություններին՝ առկա են նաև ակնհայտ տարբերություններ
երկրների միջև: Դիտարկենք ՀՀ հիմնական առանձնահատկությունը՝
կապված միգրացիայի հետ: Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության
Վիճակագրական Կոմիտեի կողմից հրապարակված պաշտոնական
տվյալների՝ 2017 թ. կանանց՝ աշխատանքի դիմաց տրված վարձատրությունը կազմել է տղամարդկանց վարձատրության ընդամենը 67,5%-ը:
Այս փաստը ինքնին նոր հիմք է դառնում նաև կանանց շրջանում
արտաքին միգրացիայի ավելացմանը. կանայք նույնպես մեկնում են արտասահման՝ աշխատելու՝ ունենալով ավելի բարձր կենսամակարդակի
ձեռքբերման հեռանկարներ: Այսինքն՝ ՀՀ-ում սկիզբ է առնում նաև
կանանց աշխատանքային միգրացիան, որը ունի միայն բացասական
ազդեցություն բոլոր տեսանկյուններից, իսկ եթե հաշվի առնենք նաև այն
հանգամանքը, որ ՀՀ-ից մեկնած կանանց մի մասը ամուսնանում և
մշտական բնակություն է հաստատում արտերկրում, ապա բախվում ենք
նոր լուրջ ժողովրդագրական հիմնախնդրի:
Աշխատուժի միգրացիան կարող է հանգեցնել և՛ դրական, և՛ բացասական հետևանքների՝ կախված երկրի դոնոր կամ ռեցիպենտ լինելու
հանգամանքից: Ասվածը պատկերավոր կարող ենք տեսնել ուսումնասիրությունների արդյունքում կազմված և ներկայացված աղյուսակ 1-ում.
Աղյուսակ 1. Աշխատուժի միգրացիայի դրական և բացասական կողմերը
դոնոր և ռեցիպենտ երկրների տեսանկյունից
Երկրի տեսակ/
տեսակ/
Դրական կողմեր
Հետևանքներ
Ռեցիպենտ երկիր 1. Էժան աշխատուժի ձեռքբերում,
2. Արտադրական ծախքերի
զգալի կրճատում,
3. Կրճատվում են կրթության
և որակավորում
ստանալու համար
կատարվող ծախսերը,
4. Աշխատուժի թարմացում,
հետևաբար
հնարավորություն
մրցունակության
մակարդակի
բարձրացման,
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Բացասական կողմեր
1. Աշխատատեղերի կրճատում
տեղաբնիկների համար,
2. Գործազրկության
մակարդակի ավելացում,
3. Տեղացիների և
իմիգրանտների միջև
տարաձայնությունների
կտրուկ աճ,
4. Ցածր որակավորում ունեցող
տեղաբնիկների
աշխատավարձի իջեցում,
քանի որ մեծանում է նրանց
առաջարկը աշխատանքի
շուկայում,

Երկրի տեսակ/
տեսակ/
Հետևանքներ

Դրական կողմեր

Բացասական կողմեր

5. Տեղաբնիկների կողմից
5. Դոնոր երկիր
չկատարվող
վերադառնալիս
աշխատաքների էժան
իմիգրանտները իրենց հետ
գներով իրականցում,
տանում են նաև ձեռք բերած
6. Ներքին սպառողական
արտադրական փորձը,
շուկայի ընդլայնում,
6. Իմիգրանտների ներգաղթի
7. Միգրանտների վճարած
հետևանքով տեղի է
հարկերի հաշվին երկրում
ունենում տվյալ երկրի
պետբյուջեի եկամուտների
ազգային հարստության
նվազում, ինչպես նաև այդ
աճ,
շրջանում ձեռք բերված
8. Բարձր որակավորում
փորձի և հմտությունների
ունեցող աշխատուժը
արտահոսք ռեցիպենտ
ավելացնում է ՀՆԱ-ն:
երկրից:
Դոնոր երկիր

1. Արտասահմանից
1. Բարձր որակավորում
ստացվող
ունեցող մասնագետների
փոխանցումների հաշվին
արտահոսք,
արժութային մուտքերի
2. Էմիգրացիան, քանի որ
ավելացում,
նկատվում է հիմնականում
2. Աշխատուժի նկատելի
ակտիվ երիտասարդների
ավելցուկի դեպքում
շրջանում, ապա դոնոր
էմիգրացիան նպաստում է
երկիրը դառնում է
գործազրկության
«ծերացող» երկիր,
մակարդակի նվազեցման, 3. Երկիրը կորցնում է այն
3. Մասնագիտական
միջոցները, որոնք ծախսվել
հմտությունների
են աշխատունակ մարդկանց
զարգացման համար
կրթության և որակավորման
նախատեսաված
բարձրացման վրա՝ տվյալ
միջոցների խնայողություն:
երկրի հարկատուների
հաշվին,
4. Բյուջեի ծախսերն ու
եկամուտները
հավասարակշռելու
նպատակով հարկային բեռի
ավելացում:
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Տնտեսագետների մեծամասնությունն այն կարծիքին է, որ դոնոր
երկրներն աշխատուժի արտահանումից կորցնում են ավելի շատ, քան
ձեռք են բերում, իսկ ռեցիպիենտ երկրներն ավելի շահում են, քան
կորցնում: Եթե ասվածը փորձենք տեղայնացնել ՀՀ օրինակով,
օրինակով 2019 թ.
դրությամբ կարող ենք փաստել, որ նկատվում է ներգաղթի ավելացում,
որը միաժամանակ ենթադրում է եկամուտների և ՀՆԱ-ի
ՀՆԱ
ավելացում,
սակայն կրճատվում են արտասահմանից ստացվող փոխանցումները,
փոխանցումները
որոնք արժութային մուտքերի կարևորագույն բաղադրիչներ են: Այսինքն՝
այս համատեքստում միանշանակ չի կարելի պնդել,, թե բացարձակ
ներգաղթը կարող է ունենալ դրական հետևանքներ, ինչպես նաև ընդունելի չէ հակադարձ պնդումը:
Այնուամենայնիվ, աշխատուժի զանգվածային տեղաշարժերը և՛ ռեցիպիենտ, և՛ դոնոր երկրներում առաջացնում են տարբեր խնդիրներ,
խնդիրներ որոնց
լուծումը պահանջում է աշխատուժի միջազգային միգրացիայի պետական,
միջպետական, տարածաշրջանային և միջազգային կարգա
գավորում:
Աշխատուժի միգրացիան քննարկելիս չենք կարող անտեսել նաև արտերկրից ստացվող և դեպի արտերկիր ուղարկվող դրամական միջոցները: Մասնավորապես, մեր հանրապետությունում 2014-2018 թթ.
ընթացքում դրամական ներհոսքերի և արտահոսքերի ծավալային
փոփոխությունները կարող ենք տեսնել տրամագիր 1-ում..
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Տրամագիր 1. ՀՀ դրամական ներհոսքերի և արտահոսքերի ծավալային
2014--2018 թթ.1
փոփոխությունները 2014
Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայք էջ,
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=AM
1
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Տրամագիր 1-ից ակնհայտ է, որ 2014-2018 թթ. ընթացքում դրամական
արտահոսքերում մեծ փոփոխություններ չեն գրանցվել, իսկ վերջին 5
տարվա կտրվածքով առավելագույն ցուցանիշը գրանցվել է 2014 թ.՝ կազմելով 391 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ նվազագույն ցուցանիշը 2018 թվականին՝
341 մլն ԱՄՆ դոլար: Ինչ վերաբերում է դրամական ներհոսքերին, վերջին
5 տարվա կտրվածքով առավելագույն արդյունքը կրկին գրանցվել է
2014 թ.՝ 2079 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ նվազագույնը 2016 թ.՝ 1382 մլն ԱՄՆ
դոլար: Գծապատկերից պարզ է դառնում, որ 2014-2018 թթ. ընթացքում
դրամական ներհոսքերն ու արտահոսքերը մոնոտոն վարք չեն դրսևորել:
Միաժամանակ հիմք ընդունելով Համաշխարհային բանկի կողմից
հրապարակված տվյալները ՀՀ ներգաղթի և արտագաղթի հաշվեկշռի
մասով, ըստ որի նույն ժամանակաշրջանում հաշվեկշիռը բացասական է
եղել և դրսևորել է աճի միտում՝ ցուցանիշների վայրէջքները և վերելքները
կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ 2014-2018 թթ. ընթացքում
փոփոխության է ենթարկվել նաև միգրացիայի ուղղությունների
տեսակարար կշիռը: Մանավորապես, 2014 թ. և 2017 թ. միգրացիայի ընդհանուր ծավալում մեծ է եղել աշխատանքային միգրացիայի ցուցանիշը,
իսկ օրինակ՝ 2016 թ. էմիգրանտների ցանկում մեծացել է այն երիտասարդների տեսակարար կշիռը, որոնք մեկնել են հանրապետությունից՝
ուսումը շարունակելու:
Անդրադառնալով աշխատուժի միգրացիային՝ շեշտադրումը հիմնականում դրվում է մարդկային ռեսուրսների արտահոսքին, այսինքն՝ բուն
աշխատանքային ռեսուրսների արտահոսքին, սակայն այժմյան պայմաններում մեծ տարածում է գտել այսպես կոչված ուղեղների արտահոսքը,
այսինքն՝ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների աշխատանքային արտահոսքը: Այս ենթատեքստում պետք է կարևորվի պետության
կողմից վարվող համապատասխան քաղաքականությունը, այսինքն՝
ապահովվեն բավարար աշխատանքային պայմաններ, որպեսզի բարձր
որակավորում ունեցող մասնագետները շահագրգռված լինեն՝ իրենց
ներուժը ի շահ մեր հանրապետության օգտագործելու: Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների արտահոսքը տնտեսապես ձեռնտու է
ռեցիպիենտ, այսինքն՝ ընդունող երկրների համար, քանի որ նրանք
ավելի քիչ ծախսեր են կատարում այդպիսի մասնագետներ պատրաստելու համար. ասվածի վառ օրինակ է ԱՄՆ-ն. վերջինս արտասահմանից
մասնագետներ ներգրավելու հաշվին 20-րդ դարի վերջին քառորդում
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տնտեսել է 15 մլրդ դոլար կրթության և գիտության բնագավառներում:
Յուրաքանչյուր տարի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների
ընդունման հաշվին ԱՄՆ-ն խնայում է 80-100 մլրդ դոլար:
Տնտեսագետների կողմից առանձնացվում են մի քանի երկրներ,
որտեղ հատկապես ավելի շատ է տեղի ունենում մասնագետների ներգրավում. այդ երկրների թվին են պատկանում Ֆրանսիան, Շվեդիան, Նիդերլանդները, Մեծ Բրիտանիան, Բելգիան: Այս երկրներում աշխատանքային ներգաղթը մեծապես ավելացել է Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմից հետո: Չնայած այս երկրների ցանկին՝ ամենամեծ ներհոսքը
ամեն տարի գրանցվում է ԱՄՆ-ում, որտեղ այդ ցուցանիշը միշտ ավելին
է լինում, քան աշխարհի մյուս բոլոր երկրները՝ միասին վերցրած: Մյուս
խոշոր կենտրոնը Ավստրալիան է, որտեղ ամեն տարի միջին հաշվարկներով աշխատում են ավելի քան 200000 օտարերկրացիներ [6, 298]:
Թվարկված երկրները, ինչպես կարող ենք նկատել, այն երկրներն են,
որոնք առաջատար դիրք են գրավում մի շարք մակրոտնտեսական
ցուցանիշների ամփոփ աղյուսակներում:
Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տասնամյակների ընթացքում կտրուկ աճել է աշխատանքային արտաքին միգրացիան,
սակայն վերջին 2 տարիների կտրվածքով նկատվում է նաև ներգաղթի
միտում: Այս հանգամանքը, իհարկե, դրական է ոչ միայն արտադրական
ներուժի վերադարձի տեսանկյունից, այլև չի կրում զանգվածային բնույթ,
ուստի պետական հատվածը ի զորու է լինում իրականացնելու միջոցառումներ հայրենադարձ ընտանիքներին մինիմալ պայմաններով և աշխատանքով ապահովելու ուղղությամբ: Այնուամենայնիվ, հիմք ընդունելով
Համաշխարհային բանկի կողմից հրապարակած տվյալները՝ 2017 թ.
ՀՀ-ում արտագաղթյալների և ներգաղթյալների հաշվեկշիռը բացասական
է եղել, այսինքն՝ արտագաղթողների թիվը 24989-ով գերազանցել է
ներգաղթողների թվին: Իսկ նույն ժամանակահատվածում ԱՄՆ-ում հաշվեկշիռը դրական է եղել և կազմել է 4774029 մարդ2, ինչը հսկայական ցուցանիշ է: Փաստացիորեն կարող ենք նշել, որ ՀՀ-ը պետք է սկզբում քայլեր
ձեռնարկի հաշվեկշռային ցուցանիշը 0-ական մակարդակի հասցնելու
համար, իսկ հաջորդ քայլում նոր միջոցառումներ իրականացվեն
ներգաղթ կազմակերպելու համար: Այս խնդիրը լուծելու ուղղությամբ
Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայք էջ,
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=AM
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առաջնային դերը պատկանում է գործազրկության մակարդակի նվազեցմանը, հետևաբար՝ կրթական և ձեռնարկատիրական գործունեության
ոլորտներում բարեփոխումների իրականացմանը:
Միաժամանակ հիմք ընդունելով ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի կողմից հրապարակված տվյալները՝ միգրացիոն պատկերի վերաբերյալ կարող ենք փաստել, որ 2017 թ. Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) արդյունքների համաձայն՝
2016-2017 թթ. ընթացքում, ընդհանուր հաշվով, միգրացիոն տեղաշարժերում ընդգրկված են եղել տնային տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի
228 հազար անդամներ։ ՏՏԿԱՀ-ի արդյունքներով արձանագրվել է, որ
նշված ժամանակահատվածում նրանցից շուրջ 137 հազար մարդ (60.1%)
մեկնել են իրենց բնակավայրերից և չեն վերադարձել (մեկնածներ),
տնային տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի 86 հազար անդամներ
(37.6%) վերադարձել են մեկնումներից, իսկ 5,2 հազար մարդ (2.3%) եղել
են տվյալ բնակավայր նոր ժամանածներ։ Հետազոտված ժամանակահատվածում տնային տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի միգրանտ
անդամներից շուրջ 32,7 հազար (14.4%) մարդու տեղաշարժը եղել է
ներքին՝ հանրապետության տարածքում [2, 4]: Ներկայացվածը արտացոլում է ընդհանուր միգրացիոն պատկերը, իսկ աշխատուժի միգրացիոն
ցուցանիշը կազմում է 64,5 տոկոս ամբողջի կազմում, այսինքն՝ ՀՀ-ից արտագաղթածների կեսից ավելին մեկնել է հանրապետությունից աշխատելու նպատակով: Արձանագրենք, որ նույն ժամանակահատվածում
ուսումը շարունակելու նպատակով մեկնածների թիվը ընդհանուրի կազմում եղել է 8,6 տոկոս, ինչը կարելի է դիտարկել ինչպես դրական, այնպես
էլ բացասական երևույթ: Դրական ազդեցություն կարող է լինել, եթե մեկնածները ուսումն ավարտելուց հետո վերադառնան և իրենց կուտակած
փորձը ծառայեցնեն ի շահ մեր հայրենիքի: Մյուս կողմից այս ցուցանիշը
խոսում է այն մասին, որ ՀՀ-ում կրթության մակարդակը ամուր հիմքերի
վրա չէ, և որպես կանոն, այն երիտասարդները, որոնք գոհ չեն լինում
կրթական համակարգի կողմից մատուցված ծառայություններից, մեկնում
են արտասահմանյան երկրներ՝ ուսումը շարունակելու, և ավարտելուց
հետո անցնելով աշխատանքի՝ այլևս չեն վերադառնում հայրենիք, ինչպես
նաև փորձում են ձեռք բերել տվյալ երկրի քաղաքացիություն: Այս ցուցանիշը ևս աճի միտում է դրսևորում, մասնավորապես, 2017 թ. և 2018 թ.
համեմատությամբ գրանցվել են հետևյալ ցուցանիշները [4, 132]:
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ընդհանուր
Աղյուսակ 2. ՀՀ բնակչության վարչական տեղաշարժերի ընդ
հանուր
բնութագիրը՝
բնութագիր
ը՝ ըստ բնակչության պետական ռեգիստրի գրանցումների
2017 թ. և 2018 թ. տվյալների

2017 թ.

2018 թ.

Ռուսաստանի Դաշնություն

735

898

Վրաստան

162

268

Ֆրանսիա

250

264

ԱՄՆ

346

362

Ուկրաինա

118

133

Գերմանիա

121

181

Ղազախստան

125

137

Ինչպես կարող ենք տեսնել աղյուսակ 2-ում ՀՀ հաշվառումից հանված քաղաքացիների թիվը 2018 թվականին 2017 թվականի համեմատությամբ դրսևորել է բացառապես աճի միտում. աղյուսակում ներկայացվել
է այն երկրների ցանկը, որտեղ տեղաշարժը առավել ակնհայտ է եղել:
ՌԴ-ը այս ցուցանիշով գրանցել է ամենամեծ աճը՝ շուրջ 163 բնակիչ: Ցուցանիշները բավականին մտահոգիչ են, քանի որ փաստացիորեն ունենք
կայուն աճ, որը ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ մեր հայրենակիցները առավել վստահելի ապագայի հեռանկարներ տեսնում են երկրի
սահմաններից դուրս: Ուստի անհրաժեշտ է ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ նախ հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները
բարելավելու ուղղությամբ, մասնավորապես, ՀՆԱ, գործազրկության մակարդակ, աղքատության ցուցանիշ և այլն, նոր հաջորդ քայլով իրականացվի աշխատուժի ներգաղթ: Բացի մակրոտնտեսական ցուցանիշների
բարելավումից, բնականաբար պետք է ուշադրություն դարձվի երկրի
ներսում համապատասխան պայմանների ստեղծմանը: Այս ենթատեքստում հիմնական շեշտադրումը դրվում է ՓՄՁ զարգացման և համապատասխան քաղաքականության իրականացման վրա: Զուգահեռաբար
կարող ենք նշել, որ այս անկյունաքարը գտնվում է նաև Կառավարության
գործունեության ծրագրի կիզակետում, քանի որ վերջինիս արդյունավետ
իրականացումը դրական ազդեցություն կունենա ողջ տնտեսության
մասշտաբով, և մակրո մակարդակով կունենանք հստակ առաջընթաց:
Նվազ կարևոր չէ նաև ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի գործունեու335

թյան ուսումնասիրությունը: 2015-2019 թթ. ընթացքում կենտրոնի կողմից
տրամադրվել է ավելի քան 44000 բիզնես խորհրդատվություն սկսնակներին, իսկ համապատասխան խորհրդատվությունը և հաջողված փորձերի
ուսումնասիրությունը, ինչպես փորձը ցույց է տվել, ունեն շահադրդիչ
ազդեցություն: Անշուշտ, Հայաստանի Հանրապետության համար փոքր և
միջին բիզնեսի զարգացումը պետք է դիտարկել որպես գերակա խնդիր ու
ստեղծել բարենպաստ պայմաններ դրա զարգացման համար:
ՀՀ-ում միգրացիոն ոլորտի կարգավորումն ավելի արդյունավետ
դարձնելու առումով նպատակահարմար կլինի հստակ տարանջատում
դնել այդ ոլորտը կարգավորող տարբեր մարմինների գործառույթների
միջև: ՀՀ-ում միգրացիոն երևույթների կարգավորումը և կառավարումը
իրականացվում են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության
միգրացիոն պետական ծառայության, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության,
ինչպես նաև ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից: Կառավարության որոշումներում, հայեցակարգերում
նշվում են կարգավորման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումներ, որտեղ որպես պատասխանատու պետական մարմիններ հանդես են գալիս վերոնշյալներից միանգամից մի քանիսը, այսինքն՝
միևնույն միջոցառումը նախատեսվում է իրականացնել տարբեր գերատեսչությունների կողմից, համագործակցությունը խրախուսելի է, սակայն եթե յուրաքանչյուր մարմնի հստակ տրվի իրագործելու մեկ միջոցառում և՛ նպատակային, և՛ ժամանակային առումով, արդյունքներն
առավել շոշափելի ու արագ կստացվեն: Այսինքն՝ միջոցառումները իրականացնող մեկ գլխավոր մարմին ունենալ, որը իր վրա կկրի հիմնական
պատասխանատվությունը, սակայն համագործակցի մնացած մարմինների հետ:
Անշուշտ, ՀՀ-ում աշխատուժի միգրացիոն կարգավորումն արդյունավետ իրականացնելու համար պետք է հստակ տեղեկատվական բազա
ունենալ և՛ առկա թափուր աշխատատեղերի, և՛ ներգաղթողների հնարավոր աշխատանքային հնարավորությունների վերաբերյալ, այս ենթատեքստում կարևոր է էլեկտրոնային համակարգերի կատարելագործումը
և քաղաքացիների կապը համապատասխան ոլորտային մասնագետների
հետ: Առաջարկվում է ստեղծել նոր ինտերնետային կայք, որտեղ հնարավորություն կստեղծվի այն անձանց համար, որոնք որոշել են հայրենա-
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դարձվել, կապ հաստատել մասնագետների հետ, ներկայացնել ունեցած
որակավորումները, կրթությունը, աշխատանքային փորձը, իսկ որոշ ժամանակ անց ստանալ պատասխան, որտեղ կնշվեն հնարավոր աջակցության, բնակության, աշխատանքային առաջարկները: Արդյունքում՝ քաղաքացին մինչ ներգաղթելը կունենա առկա հնարավորությունների
մասին տեղեկատվություն: Գաղտնիք չէ, որ զանգվածային ներգաղթը կարող է ոչ միայն դրական ազդեցություն չունենալ, այլև թողնել բացասական հետևանքներ, իսկ այս դեպքում անձը կամ առանձնահատուկ դեպքերում ամբողջ ընտանիքը, ունենալով հստակ տեղեկատվությունը, կարող է կայացնել առավել խելամիտ որոշում:
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
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Ключевые слова: трудовая миграция, государственная политика,
социальный статус, миграционные перемещения, трудовая миграция,
регулирование трудовой миграции
Развитие страны во многом зависит от уровней занятости и безработицы населения. Одной из основных целей экономической политики
является решение проблем трудовой миграции. Многие страны осуществляют активное государственное регулирование в процессе притока и
оттока рабочей силы, которые направлены на максимизацию положительного воздействия миграции и минимизацию – отрицательных последствий.
Масштабное перемещение рабочей силы содержат серьёзные
социально-экономические последствия, что делает миграционные перемещения рабочей силы предметом экономических исследований. Следовательно, регулирование проблемы должно опираться и сконцентрироваться
на эффективных системах направленных на решении проблем миграции.
LABOR MIGRATION ISSUES
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Sargsyan Alla

GSU, Finance, 3 rd course
Summary

words:
s: labor migration, state policy, social status, migratory
Key word
displacements, working migration, labor migration regulation
The development of the country largely depends on the employment and
unemployment rates of the population. One of the main goals of economic
policy is the solution of labor migration issues. Many countries implement
active state regulation in the process of labor inflow and outflow, which are
addressed at maximizing the positive and minimizing the negative effectsof
migration.
Large-scale labor displacement includes serious socio-economic
consequences, which makes labor migration as a subject of economics research.
So, the regulation of the issue should be based on and addressed to the effective
systems ofsolving migration issues.
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ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ
ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀՀՀՀ-ՈՒՄ
Վանյան Մանե
ՎՊՀ, Կառավարում, 4 կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ Վ. Հարությունյան

Հանգուցային բառեր՝ վենչուրային կապիտալ, վենչուրային հիմնադրամ, «բիզնես հրեշտակներ», ՏՀՏ ոլորտ, վենչուրային ձեռնարկատիրություն
Վենչուրային ձեռնարկատիրությունը (կամ կրճատ` վենչուրը) ռիսկային նախագծերի, նորամուծությունների հիման վրա սկզբունքորեն նոր
արտադրատեսակների արտադրության ուղղությամբ իրականացվող
գործունեությունն է, որը կարող է ծավալվել ձեռնարկատիրության բոլոր
ոլորտներում՝ արտադրությունում, իրացման ոլորտում, ֆինանսական,
ապահովագրական գործում և այլն: Այն իրականացվում է վենչուրային
ձեռնարկության ստեղծման միջոցով, որը փոքր ձեռնարկությունից
աստիճանաբար վեր է ածվում բաց կամ փակ տիպի բաժնետիրական
ընկերության [1]:
Վենչուրային կապիտալը ուղղված է գիտատեխնիկական նորույթների
կյանքի կոչմանը, որը հիմնականում ներդրվում է նորարարական նախագծերում, տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում [2]:
Վենչուրային կապիտալը, որպես մասնավոր բիզնեսի այլընտրանքային աղբյուր, սկզբնավորվել է ԱՄՆ-ում անցյալ դարի 50-ական թվականների կեսերից (Եվրոպայում՝ անցյալ դարի 70-ական թվականների
վերջերից): Սկզբնական շրջանում վենչուրային ներդրումների իրականացման հիմնական աղբյուրն առանձին անհատ մեծահարուստներ էին
կամ ինչպես ընդունված է անվանել «բիզնես հրեշտակներն» էին [3]:
Վենչուրային ձեռնարկության ստեղծման համար անհրաժեշտ են 3
հիմնական պայմաններ՝
▪ Նորարարություն (գյուտ, հայտնագործություն) կամ նոր ապրանքի
ստեղծման գաղափար, որը սպառողների համար որոշ հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել և ապահովել շահույթ,
▪ Ձեռնարկատեր, որը պատրաստ է նոր գաղափարի հիման վրա
ստեղծել ձեռնարկություն և անցնել նոր արտադրանքի ստեղծման
բոլոր փուլերը,
▪ Վենչուրային կապիտալ, որը հանուն մեծ շահույթի պատրաստ է
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ներդրվել ռիսկի բարձր աստիճանի պայմաններում (ընդ որում՝
կապիտալը կարող է լինել ինչպես սեփական, այնպես էլ փոխառու
ինչպես մեկ անձի պատկանող, այնպես էլ կորպորատիվ կապիտալի տեսքով), այսինքն՝ վենչուրային կապիտալը յուրահատուկ
կապիտալ է, որը սովորաբար տրամադրվում է արտաքին ներդրողների կողմից և օգտագործվում է մասնավոր, ուղղակի և
ռիսկային ներդրումներ կատարելու համար, ընդ որում՝ եկամտաբերության միջին մակարդակը գերազանցող ոլորտներում:
Այսինքն՝ ինքնին հասկանալի է, որ վենչուրային գործունեությունը
միտված է գերշահույթների ստացմանը, իսկ բարձր շահութաբերությունն
էլ իր հերթին ուղեկցվում է ռիսկի բարձր մակարդակով: Վենչուրային
ձեռնարկությունների միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ նման ֆիրմաների միայն 20% է հասնում խոշոր կորպորացիայի ստեղծմանը, մոտավորապես 60% կլանվում են արդեն գործող խոշոր կորպորացիաների
կողմից, իսկ մնացած 20% պարզապես սնանկանում են [1]:
Վենչուրային ֆինանսավորումը ունի հետևյալ ֆունկցիոնալ խնդիրը.
նպաստել կոնկրետ բիզնեսի աճին՝ հատկացնելով նրան որոշակի դրամական միջոցներ և փոխարենը պահանջելով իր մասնաբաժինը կանոնադրական կապիտալում կամ էլ բաժնետոմսերի որոշակի փաթեթ [4, 66]:
Բանկային վարկավորումից վենչուրային ներդրումները տարբերվում են ներքոհիշյալ 4 սկզբունքային հատկանիշներով.
▪ Վենչուրային կապիտալ կարող է տրամադրվել ձեռնարկության
գործունեության ֆինանսավորմանը՝ առանց ձեռնարկատիրոջ
կողմից տրամադրված ապահովությունների: Այս դեպքում ներդրողը ապահովվում է իր կոմից տնօրինվող բաժնետոմսերով:
▪ Վենչուրային ներդրողը կամ նրա լիազորված կառավարիչը մասնակցում են ֆինանսավորված ծրագրի բոլոր փուլերի կառավարմանը:
▪ Վենչուրային կապիտալը այն հազվագյուտ միջոցներից է, որն
ուղղվում է դեպի գիտատար մշակումներ, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ առկա է մեծ անորոշություն:
▪ Վենչուրային ֆինանսավորումը հիմնականում իրականացվում է
առանց տոկոսադրույքների վճարման պայմանի, ինչպես նաև
որոշակի ժամկետներում ներդրված գումարի վերադարձման պահանջի [3]:
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Վենչուրային ֆիրմաները, կախված զարգացման փուլից, դասակարգվում են հետևյալ կերպ.
1. Seed բառացիորեն նշանակում է ցանքսի ենթակա ձեռնարկություն: Գործում են այն ժամանակ, երբ կա միայն բիզնես գաղափարը, և
անհրաժեշտ է ֆինանսավորել լրացուցիչ հետազոտությունները, ստեղծել
արտադրանքի փորձնական նմուշներ, բիզնեսի կոնցեպցիայի գնահատումը և ինվեստիցիաների կոնցեպցիայի նախագծի պատրաստումը: Այս
փուլում կատարված վենչուրային ներդրումները բնութագրվում են ամենաբարձր ռիսկայնությամբ: Որպես կանոն, վենչուրային ինստիտուցիոնալ ներդրողները համեմատաբար ավելի զգույշ են և նման ձեռնարկություններում վենչուրային ներդրումները ավելի շատ իրականացվում են
անհատ ներդրողների, այսպես կոչված «բիզնես հրեշտակների» կողմից:
2. Start up բառացիորեն նշանակում է նոր ստեղծված ձեռնարկություն, որը դեռևս չունի շուկայական կենսագրություն: Նման ձեռնարկությունների ֆինանսավորումը անհրաժեշտ է գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման և արտադրանքի վաճառքը կազմակերպելու համար:
3. Early stage նշանակում է նախնական փուլ: Սրանք այն ձեռնարկություններն են, որոնք ունեն պատրաստի արտադրանք և գտնվում են
դրա իրացման սկզբնական փուլում: Նման ձեռնարկությունների գործունեությունը կարող է դեռևս շահութաբեր չլինել, նրանք նույնպես կարող
են ունենալ լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք գիտահետազոտական
աշխատանքներն ավարտին հասցնելու, նոր արտադրատեսակների կամ
նոր տիպի ծառայությունների շուկայացման համար: Նման ձեռնարկությունները, սովորաբար, ունենում են գովազդային քաղաքականության,
սպառողների շրջանում հեղինակության բարձրացման, սպառման ցանցի
ստեղծման, արտադրության կառավարման կատարելագործման և նմանատիպ այլ միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտություն:
4. Expansion նշանակում է ընդլայնում: Ներդրումները կարող են
օգտագործվել արտադրության ծավալների ավելացման, իրացման շուկաների ընդլայնման, լրացուցիչ մարկետինգային հետազոտությունների
իրականացման, հիմնական ֆոնդերի համալրման կամ շրջանառու
միջոցների ավելացման համար [3]:
Վերջին ժամանակաշրջանում նկատվում է վենչուրային ֆինանսավորման ծավալների աննախադեպ աճ, ներկայացնենք մասնավորապես
2014-2018 թթ. միջազգային վենչուրային ֆինանսավորման մասշտաբները:
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Տրամագիր 1. Միջազգային վենչուրային կապիտալի դինամիկան
2014--2018
2018թթ.
2014
թթ. (մլրդ դոլար) [5]

Ինչպես երևում է տրամագիր 1-ից, վենչուրային կապիտալի աճ է
նկատվում՝ բացառությամբ 2016 թ., երբ վենչուրային ներդրումների
ծավալը նվազում է: Ընդ որում՝ վենչուրային ներդրումների ընդանուր
ծավալը հասել է ռեկորդային չափերի՝ 2018 թ. կազմելով 255 մլրդ դոլար,
իսկ վենչուրային գործարքների թիվը հասել է 15299-ի: Որոշ տվյալներով
վենչուրային գործարքների թիվը առավելագույնը եղել է 2015 թ.՝ 20172:
2017 թ. իրականացվել է ավելի քան 11000 գործարք, որոնց արդյունքում
վենչուրային ֆինանսավորումը կազմել է 164.4 մլրդ դոլար:
դոլար Ընդհանուր
առմամբ, վենչուրային կապիտալի գերակշիռ մասը բաժին է ընկել
ԱՄՆ-ին, 2017 թ. ԱՄՆ-ում վենչուրային ներդրումները կազմել են 84.2
մլրդ դոլար, շուրջ 16% գերազանցելով 2016 թ. ցուցանիշը (72.4 մլրդ
դոլար): Նշենք նաև, որ 2018 թ. ամենախոշոր ներդրումը կատարվել է
ամերիկյան JUUL ընկերությունում (12.8 մլրդ դոլար):
): 2017 թ. միջազգային
մասշտաբով, ստարտափերում կատարված ներդրումները
ները աճել են 150
%-ով, կազմելով 10.7 մլրդ դոլար, երբ 2016 թ. այդ գումարը կազմում էր 4
մլրդ դոլար [6]:
Տվյալները ներկայացված են 2019 թ. հոկտեմբերի 9-ի դրությամբ,
առաջատարի դիրքը պահպանում է ԱՄՆ-ն՝ 58%, այնուհետև ասիական
երկրներ են՝ 26%, իսկ 16% բաժին է ընկնում եվրոպական երկրներին
(տե՛ս տրամագիր 2):
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Տրամագիր 2. Վենչուրային ներդրումների ծավալով առաջատար
տարածաշրջանները 2019 թ. [7]

Վենչուրային կապիտալը, լինելով կարևորագույն տնտեսական
գործիք, մեծ նշանակություն ունի ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրների տնտեսական համակարգերում:
ՀՀ տեղեկատվական և հաղորդակցության ոլորտը բնութագրվում է
շարունակական աճով, ինչը արտացոլվում է տվյալ ոլորտում ընկերությունների թվի ավելացմամբ: Ներկայացնենք 2014-2018թթ
թթ.-ին ընկերությունների ընդհանուր թիվը:
2014-2018թթ.-ին արձանագրվել է տեղեկատվական և հաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների թվի շարունակական աճ:
աճ 2018 թ. ընկերությունների թիվը հասել է 800, ինչը ապահովում է 23% աճ 2017թ. համեմատությամբ:
Ամփոփենք 2014-2018 թթ. ՏՀՏ ոլորտից ստացվող ընդհանուր եկամուտները (տե՛ս տրամագիր 3):
2014-2018 թթ. ոլորտը ապահովել է 2721.4 մլն դոլար եկամուտ:
Միայն 2018 թ. եկամուտը կազմել է 922.3 մլն դոլար, ինչը 20.5%-ով գերազանցում է 2017 թ. ցուցանիշը (2016 թ. վերաբերյալ տվյալները բացակայում են): Ինչպես երևում է տրամագիր 4-ից, ոլորտի շրջանառությունը
բնութագրվում է դինամիկ աճով:
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Քանի որ վենչուրային ձեռնարկությունների ստեղծման անհրաժեշտ
պայմաններից է նաև գյուտերի առկայությունը, ուսումնասիրենք ՀՀ տարածքում արտոնագրման ենթակա և արտոնագրված գյուտերի փոփոխությունները 2014-2018 թթ.:
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Տրամագիր 3. ՏՀՏ ոլորտի ընկերությունների թիվը 2014
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Տրամագիր 4. Ոլորտի շրջանառությունը 2014
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ՀՀ--ում արտոնագրված գյուտերի դինամիկան 2014
2014--2018 թթ. [9]
Տրամագիր 5. ՀՀ

Տրամագիր 5-ից պարզ է դառնում, որ 2014-2018 թթ. ներկայացված
գյուտերի
տերի քանակը կազմել է 547, ընդ որում ամենաշատ հայտերը ներկաներ
յացվել են 2014 թ.՝ 123, իսկ 2018 թ.՝ 105: 2014-2018 թթ. արտոնագրված
գյուտերի
տերի թիվը կազմել է 456: Առավելագույնը գյուտեր արտոնագրվել են
2014 թ.՝ 108 գյուտ, իսկ 2018 թ. այս
ս ցուցանիշը հասել է 100-ի:
100
2014 թ.
օտարերկրյա հայտատուներին տրվել է գյուտի 4 արտոնագիր, 2018 թ.՝
2 (Իտալիա, ԱՄՆ): 2018 թ. արտոնագրված գյուտերը գերազանցում են
2015 թ., 2016 թ., 2017 թ. ցուցանիշները:
Իրականացված ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ
առաջանում է ՀՀ-ում վենչուրային հիմնադրամների և Հրեշտակ ներդրողների ակումբների ստեղծման անհրաժեշտություն:
Հայաստանում ստեղծված առաջին վենչուրային հիմնադրամը «Գրանատուս վենչուրսն» է: Ընկերության ֆինանսավորումը տատանվում է
100-500 հազ դոլարի շրջանակներում, որը կարող է տրամադրվել փուլերով, որևէ ընկերության տրամադրվող ֆինանսավորումը կարող է ավելանալ՝ կախված զարգացումներից և հետագա ֆինանսավորման փուլերից:
Հիմնադրամի կապիտալի մինչև 3 մլն դոլարը, բայց ոչ ավելի
ավե քան 50%,
Համաշխարհային բանկը տրամադրում է ՀՀ կառավարությանը,
կառավարությանը որն էլ
ներդրում է կատարում հիմնադրամում: Գումարի մնացած մասը ներդրվել է մասնավոր ներդրողների կողմից Ռուսաստանից,
Ռուսաստանից ԱՄՆ-ից, Հա345

յաստանից: Ներքին գործընթացների բոլոր կանոնակարգերը հաստատվում են Համաշխարհային բանկի կողմից՝ համապատասխան ոլորտում
լավագույն համաշխարհային պրակտիկայի հիման վրա: Հիմնադրամում
գործում է նաև, այսպես կոչված, գլոբալ խորհրդակցական ցանց, որն ունի
15 անդամ: Վերջիններս փորձառու վենչուրային ներդրողներ, տեխնոլոգիական ձեռներեցներ և փորձագետներ են ԱՄՆ-ից, Մեծ Բրիտանիայից,
Ռուսաստանից, Ասիայից: Նրանց մեջ կան Google, Twitter, Goldman Sachs
և մի քանի այլ հայտնի ընկերություններում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած մարդիկ: Նրանք օժանդակում են ընկերությունների պոտենցիալը
գնահատելու, ներդրումներ կատարելու, ինչպես նաև ֆինանսավորում
ստացած ընկերությունների զարգացումն ապահովելու գործում [10]:
Հիմնադրամը իրականացրել է ներդրումներ շուրջ 14 ընկերություններում (Grovf, XCloud Networks, 2Hz, IntelinAir, Bazillion Beings,
Collectly, Menu Group, Benivo, gg Taxi, Skycryptor, CodeFights.com, News
Deeply, SoloLearn): 2019 թ. կատարվել է ներդրում SuperAnnotate ընկերությունում: Հիմնադրամի կողմից Menu Group-ին տրվել է 720 հազ
դոլար, gg Taxi ընկերությանը՝ 200 հազ դոլար, SoloLearn ընկերությանը՝
100 հազ դոլար [11]:
Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST)
նախաձեռնությամբ ՀՀ գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում ստեղծվել է ներդրողների ոչ ֆորմալ ցանց (Science and Technology Angels
Network-STAN): «Հրեշտակների ցանցը» գործում է շուրջ 2 տարի, այն համախմբել է 18 ներդրողներ և ձեռնարկատերեր Հայաստանից և արտերկրից, գործունեության ընթացքում իրականացրել 6 ներդրում: «Հրեշտակների ցանցի» գործունեությունը միտված է ոչ միայն ֆինանսական միջոցների հատկացմանը, այլև խորհրդատվական օժանդակություն ցուցաբերելուն: Ցանցի գործունեության առաջին 4 տարվա համար տարեկան
նվազագույն ներդրումը յուրաքանչյուր անդամի համար կազմում է 10.000
դոլար, իսկ 5-րդ տարուց սկսած՝ 20.000 դոլար: 2018 թ. նրանց կողմից
իրականացվել է ներդրում «Հիմնարկ» ստարտափում [12]:
Ինովացիոն ոլորտում գործող ՓՄՁ-ի համար վենչուրային ֆինանսավորումն ունի անփոխարինելի դեր, իսկ փոքր և միջին ձեռնարկությունները տնտեսության զարգացման շարժիչ ուժն են: Ուստի կարելի է
եզրակացնել, որ վենչուրային ձեռնարկատիրությունը ունի անհերքելի
դեր գիտատեխնիկական առաջընթացի խթանման և, առհասարակ,
տնտեսության վերելքի գործում: Իրականացված վերլուծությունների
արդյունքում կարող ենք նշել, որ ՀՀ-ն ունի գիտատեխնիկական ոլորտում
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զարգացման միտումներ հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ կարևորվում
է պետական աջակցությունը վենչուրային բիզնեսին, մասնավորապես
օրենսդրական բարենպաստ դաշտի ձևավորում, հարկային արտոնությունների տրամադրում, ինչպես նաև պետության մասնակցությունը
վենչուրային կապիտալի ձևավորման գործում:
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РА
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Резюме

Ключевые слова: венчурный капитал, венчурный фонд, «бизнес
ангелы», ИКТ сектор, венчурное предпринимательство
Актуальность представленной темы обусловлена слишком быстрым
развитием инновационного сектора и возрастающей ролью венчурного
предпринимательства в экономической системе РА. Целью данной работы
является выявление текущих темпов и тенденций развития венчурного
бизнеса в РА, для чего были подняты следующие задачи-раскрыть
сущность венчурного предпринимательства, изучить факторы, способствующие и препятствующие развитию венчурного предпринимательства в
Армении, а также движение венчурного капитала на международной
арене, выявить связи между инновационного сектора и венчурного
предпринимательства.

THE PREREQUISITES OF VENTURE ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Vanyan Mane

VSU, Management, 4th year
Summary

Key words: venture capital, venture fund, «business angels», ICT sector,
venture entrepreneurship
The relevance of this topic is connected with the rapid development of the
innovation sector and the growing role of venture entrepreneurship in the
economic system of the Republic of Armenia.
The aim of this work is to identify the current levels and trends of venture
entrepreneurship in the Republic of Armenia. In this regard the following tasks
are set: to reveal the essence of the venture business to explore the factors that
contribute and hinder the movement of venture capital internationally, identify
links between the innovation sector and venture entrepreneurship.
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ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀՀՀ-ՈՒՄ
ՏերՏեր-Մովսիսյան Երանուհի
ՎՊՀ, Կառավարում, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ Ն. Բարսեղյան

Հանգուցային բառեր՝ ֆրանչայզինգ,
ֆրանչայզակալ, ֆրանչայզատու

ֆրանչայզինգային

ցանց,

Այսօր ամբողջ աշխարհում որևէ մեկին չես կարող զարմացնել
ապրանքներով և ծառայություններով, որոնց վրա նշված են այնպիսի
հայտնի կազմակերպությունների ապրանքային նշանները, ինչպիսիք են
օրինակ «Coca Cola»-ն, «Adidas»-ը, «McDonalds»-ը, «Zara»-ն ,«KFC»-ն և այլն:
Այս ապրանքային նշանները մենք ասոցացնում ենք մեծ հեղինակություն
ունեցող կոնկրետ արտադրողների հետ, ու դրանք անուղղակիորեն
մատնանշում են արտադրանքի և ծառայությունների բարձր որակը:
Ամբողջ աշխարհում այսպիսի արտադրանքի բաշխման ամենաարդյունավետ եղանակներից մեկը ֆրանչայզինգն է:
Շատ երկրներում ֆրանչայզինգի օգտագործման բազմամյա փորձը
ապացուցում է, որ այն չափազանց արդյունավետ է, քանի որ «կրկնօրինակում է» արդեն իսկ հաջողված բիզնեսի փորձը, իսկ ընկերություններին ֆրանչայզինգը հնարավորություն է տալիս ընդլայնելու սեփական
բիզնեսը: Ֆրանչայզինգը բիզնեսի կառուցման այն եզակի ձևերից մեկն է,
որը տալիս է կայունություն, իրական հեռանկար և ապահովում ընկերությունների կենսունակությունը: Ֆրենչայզինգը ձեռնարկատիրության
հեռանկարային ձև է. եթե «սովորական» բիզնեսում հիմնադրված 100
կազմակերպություններից գոյատևում են միայն 10-ը, ապա ֆրանչայզինգային բիզնեսի դեպքում նրանցից 90-ը էլ արդյունավետ կգործեն, որը
շատ կարևոր է աշխատատեղերի ստեղծման տեսանկյունից: Թեմայի արդիականությունը ու նպատակայնությունը պայմանավորված են նրանով,
որ Հայաստանում ֆրանչայզինգի շուկան դեռևս լավ ձևավորված և զարգացած չէ, սակայն դրա զարգացման համար անհրաժեշտ ներուժը բավականին մեծ է: Ֆրանչայզինգի զարգացումը կարևոր նշանակություն ունի
ՀՀ տնտեսության համար և նրա զարգացումը բազմարկիչի էֆեկտ կունենա տնտեսության այլ ճյուղերի և ոլորտների վրա:
Ֆրանչայզինգ բառը ծագել է ֆրանսիական franchise բառից, որը նշանակում է արտոնություն, ազատում հարկերից: Ֆրանչայզինգը (համալիր
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ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվությունը) բիզնեսի կազմակերպման ձև է, որում ընկերությունը անհատին կամ այլ ընկերությանը`
ֆրանչայզակալին, տալիս է իր ընկերության ապրանքների կամ ծառայությունների վաճառքի իրավունք: Ֆրանչայզատուն այն ընկերությունն է,
որը տալիս է լիցենզիա կամ իր ապրանքանիշի, նոու-հաուի օգտագործման իրավունք:
Ֆրանչայզակալը անհատ է կամ ընկերություն, որը ֆրանչայզատուից
գնում է թույլտվության կամ ապրանքանիշի, նոու-հաուի օգտագործման
իրավունք և վճարում ծառայության վճար` ռոյալթի ֆրանչայզերի ապրանքանիշի, նոու-հաուի և այլնի օգտագործման դիմաց:
Ֆրանշիզան ամբողջական բիզնես համակարգ է, որը ֆրանչայզատուն վաճառում է ֆրանչայզակալին:
Ֆրանչայզինգը ամուր դիրքեր է զբաղեցնում գրեթե բոլոր երկրներում, ֆրանչայզատուների և ֆրանչայզինգային ցանցերի քանակն աճում
է բարձր տեմպերով [3, 6]:
ԱՄՆ-ում ֆրանչայզինգի զարգացման ժամանակակից փուլը սկսել է
նախորդ դարի 50-60-ական թթ.: ԱՄՆ-ում ֆրանչայզինգը առաջին անգամ
սկսել է օգտագործվել կարի մեքենաներ արտադրող «Singer Sewing»
ընկերության կողմից: Շատ հետազոտողներ Իսահակ Զինգերին (Isaak
Singer) համարում են ժամանակակից ֆրանչայզինգի հիմնադիրը:
Ֆրանչայզինգի միջազգային ասոցացիայի (IFA) տվյալների համաձայն աշխատանքային օրվա յուրաքանչյուր ութերորդ րոպեում ստեղծվում է ֆրանշիզայի նոր կետ: ԱՄՆ-ում գոյություն ունեն ավելի քան 2000
ֆրանշիզային համակարգեր գործունեության 75 ոլորտներում: Ֆրանշիզային ձեռնարկությունների քանակը հասնում է 767000-ի: Յուրաքանչյուր
ֆրանչայզատուին բաժին են ընկնում մոտավորապես 380 ֆրանշիզային
կետեր: Սակայն ֆրանչայզատուների մեծ մասը ունի 100-ից քիչ
ֆրանշիզային կետեր:
ԱՄՆ-ում ֆրանշիզային համակարգի գրեթե 80%-ը պահանջում է 50
000-250000 դոլար ներդրումներ, իսկ 20%-ը՝ 50000 դոլարից քիչ ներդրում:
Ռոյալթիի մեծությունը տատանվում է միջինում 3-6%՝ կախված վաճառքի
ծավալներից: Ֆրանչայզինգային համակարգի տարեկան վաճառքի
ծավալները գերազանցում են 1.5 տրիլիոն դոլարը: Մանրածախ առևտրի
ֆրանչայզինգը ապահովում է ԱՄՆ-ի ՀՆԱ-ի շուրջ 15%-ը: ՀՆԱ-ի մոտավորապես 60%-ը ստեղծվում է փոքր և միջին բիզնեսի միջոցով, որոնց
ավելի քան 50%-ը աշխատում է ֆրանչայզինգի համակարգով:
Ամերիկյան ամենահայտնի ֆրանշիզաներից են «McDonald’s»-ը,
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«Burger King»-ը, «Marriott International»-ը, «KFC»-ն, « Dunkin’»-ը, «Coca
Cola»-ն [4, 17-25]:

Տրամագիր 1. Ֆրանչայզինգը ԱՄՆԱՄՆ-ում՝ ըստ ոլորտների, 2018 թ. [5
[5, 22]

Ֆրանսիայում ֆրանչայզինգի աճը տեղի է ունեցել 1970-ական թթ.:
Ֆրանսիան Եվրոպայում առաջատար դիրք է զբաղեցնում ֆրանչայզինգների քանակով (1900 ֆրանչայզատու և 71518 ֆրանչայզակալ): Ներկայումս Ֆրանսիայում ֆրանչայզինգի շուկան զարգանում է կայուն և դինամիկ ձևով: 2016 թ. ցանցերի քանակը կազմել է 1900, ֆրանշիզային
առևտրի կետերը` 71518, շրջանառությունը` 55,1 մլրդ եվրո, աշխատատեղերը` 618 845: Ֆրանչայզինգային ցանցերի մեծ մասը զբաղված է
առևտրի ոլորտում: Այնուհետև գալիս են սպասարկման ոլորտը, հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնեսը: Հայտնի ֆրանսիական ֆրանշիզաներից են «Carrefour»-ը, «Groupe Auchan»-ը, «Europcar»-ը [9]:
Ֆրանչայզատուների և ֆրանչայզակալների քանակով Գերմանիան
առաջատար դիրք է զբաղեցնում եվրոպական մի շարք երկրների մեջ:
Ֆրանչայզինգային համակարգերի թիվը Գերմանիայում հասնում է 598-ի
և ներկայացվում է 28000 ֆրանչայզատու ընկերությունների կողմից:
Ֆրանչայզատուների տարեկան աճը կազմում է 7%, իսկ ֆրանչայզակալների համար՝ 17%, որը փաստում է ֆրանչայզինգի զարգացման բարձր
մակարդակի մասին: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում ֆրանչայզատուների և ֆրանչայզակալ ընկերությունների թվաքանակը աճել է
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60%-ով, Գերմանիայի ֆրանչայզինգի ասոցացիան յուրաքանչյուր տարի
կանխատեսում է 8-10% աճ: Ֆրանչայզինգի ոլորտում ապրանքաշրջանառությունը կազմում է 22,4 միլիարդ եվրո: Ֆրանչայզինգային ցանցերի
ավելի մեծ աճ նկատվում է արագ սննդի ոլորտում, ինչպես նաև սպասարկման, ավտոսպասարկման և ավտոպահեստամասերի, ժամանցի,
կրթության տուրիզմի և հյուրանոցային բիզնեսի ոլորտներում: Գերմանիայում 2016 թ. գործել են շուրջ 950 ֆրանչայզատուներ, մոտ 120000
անկախ ֆրանչայզակալներ աշխատատեղերով են ապահովել 700000
հոգու, ֆրանչայզինգային համակարգերի 39% սպասարկման ոլորտում,
30%` մանրածախ առևտրում, 22% սննդի կազմակերպման ու զբոսաշրջության ոլորտում: Գերմանական ֆրանչայզինգներից կարելի է
առանձնացնել «Schmetterling Reisen» տուրիստական ընկերությունը, «AdAutodienst» մեքենաների սպասարկման կետերը, «Russo’s restaurant»-ը [4,
30-32]:

Տրամագիր 2. Ֆրանչայզինգը Գերմանիայում՝ ըստ ոլորտների, 2016 թ. [7]

2017 թ. ավարտին Իսպանիայում գործում էին 74 398 բիզնեսներ,
որոնցից 20 620-ը սեփական էին, իսկ մնացած 53 778-ը՝ ֆրանչայզինգ:
Նախորդ տարվա համեմատ՝ ֆրանչայզինգի աճը կազմում է ավելի քան
5.5%: Հաշվետու ժամանակահատվածում ֆրանչայզինգի թվաքանակով
գերակշռում է սննդի ոլորտը՝ 13997 ֆրանչայզինգներով (2016 թ. համեմատ՝ 1306-ով ավելի), այնուհետև հաջորդում է նորաձևության՝ 9107 և
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սպասարկման ոլորտները՝ 8659: 2017 թ. ընդհանուր ֆրանչայզինգի համակարգի շրջանառությունը կազմել է 27,5 միլիարդ եվրո՝ 2016 թ. 26,9
միլիարդ եվրոյի փոխարեն, այսինքն տեղի է ունեցել 2.2% աճ: 2017 թ.
ֆրանչայզինգի համակարգում աշխատել են 278 951 մարդ՝ 9 965-ով ավելի,
քան 2016 թ. (3.7%): Հայտնի իսպանական ֆրանշիզաներից կարելի է
առանձնացնել «Dia»-ն, «Mango»-ն, «Lizarran»-ը, «Zara»-ն [6, 4-10]:

Տրամագիր 3. Ֆրանչայզինգը Իսպանիայում 20012001-2017 թթ.
թթ. [6
[6, 3]

Ֆրանչայզինգը կարևոր դերակատարում ունի նաև Իտալիայի տնտեսությունում: Նույնիսկ տնտեսության լճացման փուլում այն դարձել էր
փոքրաքանակ հատվածներից մեկը, որը դրսևորում էր աճի դրական միտումներ: Յուրաքանչյուր տարի ֆրանչայզինգի հատվածի աճը կազմում է
3%: 2005-2016 թթ. ֆրանչայզատուների քանակը ավելացել է 1.1%-ով՝
կազմելով 2.7%: 2017 թ. 28152 միլիարդ դոլար վաճառքի ծավալներով
Իտալիան չորրորդ ամենախոշոր շուկան էր Եվրոպական ֆրանչայզինգի
շուկայում՝ Ֆրանսիայից, Գերմանիայից և Իսպանիայից հետո: 2016 թ.
իտալական ֆրանչայզների թիվը կազմում էր ավելի քան 50720:
Ֆրանչայզինգի ոլորտում աշխատողների թիվը կազմում է 195303: Ֆրանչայզատուների վաճառքների միջին ծավալը Իտալիայում կազմում է մոտ
26,5 միլիարդ դոլար, մինչդեռ ֆրանչայզակալի սկզբանական ներդրումների միջին մեծությունը կազմում է 22000-55000 դոլար:
Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ Իտալիայում ամենահեռանկարային ոլորտը սննդի արտադրությունն է. ֆրանչայզինգային համակարգերի 32.2%-ը սննդի արտադրության ոլորտում է, 7.3%-ը հագուստի,
7.6%-ը արագ սննդի և փողոցային սննդի, 6.2%-ը ներքնազգեստի արտադրության, 6%-ը ոչ պարենային ոլորտներում: Ֆրանչայզինգը նաև աճում է
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իրավաբանական ծառայությունների, բջջային հեռախոսների և ատամնաբուժական կլինիկաներում: Իտալական հայտնի ֆրանշիզաներից են
«Benneton group»-ը, «Technocasa»-ն, «Calzedonia»-ն, «Domotecnica»-ն [8]:
Չինաստանում գործում են ամենամեծ քանակությամբ ֆրանշիզաները, բայց նրանց գործունեության մասշտաբները համեմատաբար փոքր
են: Չինաստանում հատկապես հանրաճանաչ են ֆրանշիզները սննդի,
խմիչքի և մանրածախ առևտրի ոլորտներում (ֆրանշիզների մոտ 40%):
Յուրանքանչյուր ֆրանշիզային համակարգ իր մեջ պարունակում է մոտավոր 43 կետ՝ համեմատած ԱՄՆ-ի 540 կետերի: Չինաստանում գործում են 2600 բրենդներ 200000 տարբեր շուկաներում: Չինաստանի խանութների ցանցերի և ֆրանչայզինգի ասոցիացիայի վիճակագրությունից
հետևում է, որ երկրի թոփ 100 ֆրանշիզների վաճառքի ընդնահուր ծավալը կազմել է մոտ 66 մլրդ դոլար 124086 վաճառակետերում: Չինաստանում գործող ֆրանշիզների և խանութների ցանցերի շնորհիվ երկրում
ստեղծվել են ավելի քան 5 մլն աշխատատեղեր [4, 27-29]:
Հնդկաստանում ապրանքների և ծառայությունների օտարերկրյա
ֆրանչայզինգը գտնվում է ձևավորման փուլում: Հնդկաստանի ֆրանզայզինգի ասոցիացիայի տվյալների համաձայն` դեռևս 2012 թ. առկա էին 45
հազար ֆրանչայզակալներ և 2, 5 հազար ֆրանչայզատուներ, ընկերությունների համախառն շրջանառությունը կազմել էր 13,4 մլրդ. դոլար:
2017 թ. տեղի ունեցավ աճ՝ մինչև 168 հազար ֆրանչայզի և 3,5 հազար
ֆրանչայզեր, իսկ շրջանառությունը`ավելի քան 50 մլրդ դոլար: Հնդկաստանում ֆրանչայզինգը զարգացած է կրթության, հագուստի և հասարակական սննդի ոլորտներում: Հնդկաստանը հանդիսանում է մեծածախ
առևտրի ֆրանչայզինգի ամենամեծ շուկան իր 300 միլիոնանոց միջին
խավի սպառողներով, որը շռայլ է ծախսերի կատարման ժամանակ, և,
բացի այդ, բնակչությունը ունի բիզնես հակումներ [4, 29-30]:
Լավ ցուցանիշներ ունի Թայվանի շուկան. ավելի քան 2,5 հազար
ֆրանչայզատուներ և մոտ 130 հազար վաճառքի կետեր՝ ներառյալ կորպորատիվ վաճառակետերը: Շրջանառությունը 2015 թ. ավելացել է 1, 5
անգամ և կազմում է 70 մլրդ դոլար: Թայվանական ֆրանշիզների հիմնական առանձնահատկությունը միջազգային ներգրավվածությունն է.
նրանք լայնորեն ներկայացված են ողջ Ասիայում և Ամերիակայում՝
շնորհիվ ձեռնարկատիրության պետական աջակցության [17, 3]: «Տնտեսական հրաշք» կարելի է անվանել ֆրանչայզինգը Սինգապուրում:
Սինգապուրում:
Սինգապուրի ֆրանչայզինգի և լիցենզավորման ասոցիացիայի տվյալների համաձայն՝ այստեղ իրենց զարգացումն են ստացել 700 ֆրանշիզներ.
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40%-ը` սննդի և խմիչքի, 30%-ը` կրթության, 20%-ը` անհատական սպասարկման ոլորտներում, մնացածը բաշխված են այլ ճյուղերում [1, 4]:
Ի տարբերություն արևմտյան երկրների՝ ֆրանչայզինգը ՀայաստաՀայաստանում իրավական կարգավորման է ենթարկվել ավելի ուշ և, լինելով
համեմատաբար նոր ինստիտուտ, չունի լայն կիրառելիություն: Հայաստանում գործարարության զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական յոթ
խոշորագույն արգելքներն են արդար և հավասար մրցակցային միջավայրի բացակայությունը, կոռուպցիան, հարկային համակարգը, տեսչական ստուգումների համակարգը, ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիությունը, ՓՄՁ զարգացման քաղաքականությունը և մաքսային համակարգը [2, 3]: Հայաստանի բիզնես միջավայրում առկա վերը նշված թերություններից բացի նրա զարգացմանը խոչընդոտում են օրենսդրական
դաշտում առկա բացթողումները, աշխարհաքաղաքական և անվտանգության խնդիրները, այդ թվում երկու հարևան երկրների հետ փակ սահմանները: ՀՀ ֆրանչայզինգի շուկայի զարգացման խոչընդոտներից է նաև
ֆրանչայզինգային ասոցիացիայի բացակայությունը, որն էականորեն
դժվարացնում է ֆրանչայզատուների և ֆրանչայզակալների համագործակցությունը, բացասաբար է ազդում երկրի հետ համագործակցության
ցանկություն հայտնող կազմակերպությունների վրա:
Զարգացած երկրներում ֆրանչայզինգի կիրառումը անառարկելիորեն վկայում է վերջինիս՝ բիզնես վարելու կենսունակ և արդյունավետ
ձև լինելու մասին: Սակայն ֆրանչայզինգը Հայաստանում դեռևս այնքան
էլ տարածված չէ, և ՀՀ-ն փաստացի ֆրանշիզներ ներմուծող է, քանի որ
Հայաստանում գործող ֆրանշիզների զգալի մասն արտասահմանյան
ծագում ունի:
Ամփոփելով նշենք, որ ՀՀ-ում առկա է ֆրանչայզինգի հետագա զարգացման համար մեծ ներուժ: Ֆրանչայզինգի զարգացումը հզոր խթան
կարող է դառնալ հայաստանյան տնտեսության զարգացման համար՝
բազմարկիչի էֆեկտով ներազդելով տնտեսության այլ ճյուղերի և ոլորտների վրա:
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ИЗУЧЕНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ФРАНЧАЙЗИНГА И ВОЗМОЖНОСТИ
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франчайзер
В данной работе демонстрируется обзор состояния франчайзинга в
развитых странах: в США, во Франции, в Германии, в Италии, в Испании, в
Китае, в Сингапуре и в других странах. Подчеркивается эффективность
франчайзинга и его ключевое влияние на развитие любой экономики.
Также подчеркивается необходимость и важность франчайзинга для
армянской экономики, как важной гарантии для экономической активации
на современном этапе.
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ITS LOCALIZATION OPPORTUNITIES IN ARMENIA
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Key words
In this work is demonstrated the analysis of franchising in developed
countries – in the USA, France, Germany, Italy, Spain, China, Singapore and
other countries, is emphasized the effectiveness of franchising and its key
impact on the development of any economy. It is also demonstrated the
necessity and importance of franchising for Armenian economy as an important
guarantee of economic activation in the current stage.
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ՍԵՎԱՆԻ
ԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԿԻԿԼՈՊՅԱՆ ԱՄՐՈՑՆԵՐԸ
Ավետիսյան Արամայիս

ԳՊՀ, Պատմություն, 1-ին կուրս
Գիտական ղեկավար՝ պ. գ. թ., դոցենտ Ա. Պողոսյան

Բանալի բառեր ՝ կիկլոպյան ամրոց, Սևանա Լճի ավազան, Օձաբերդ,
Գավառագետի հովիտ, պարիսպ, միջնաբերդ, խեցեգործություն, սեպագիր
արձանագրություն
Հայաստանը համաշխարհային քաղաքակրթությանը ներկայանում է
նաև կիկլոպյան ամրոցների իր հարուստ ժառանգությամբ, որոնց գերակշռող մասն իրենց վրա կրում է նախապատմական ժամանակաշրջանի
կնիքը: Կիկլոպյան ամրոցաշինությունը Հայաստանի տարածքում շարունակվել է նաև հետագա դարերում և մեծ զարգացման է հասել Վանի թագավորության վերելքի տարիներին:
Կիկլոպյան ամրոցներով հարուստ է նաև ներկայիս Գեղարքունիքի
մարզի տարածաշրջանը: Հայտնաբերվել են հինգ տասնյակից ավելի կանգուն և կիսավեր կիկլոպյան ամրոցներ: Հին հույներն այս ամրոցները վերագրել են կիկլոպներին (հսկաներին), սա է պատճառը որ այդ ամրոցները կրում են կիկլոպյան անվանումը: Առասպելաբանության մեջ Հոմերոսը կիկլոպներին պատկերել է որպես այրաբնակներ (քարանձավաբնակներ) [1]:
Կիկլոպյան ամրոցներ հայտնաբերվել են Գեղարքունիքի մարզի
Մարտունի, Վարդենիս, Լճաշեն, Ճամբարակ, ինչպես նաև Գավառ բնակավայրերի շրջակայքերում:
Լճի հարավ-արևմտյան ափին գտնվող Մարտունի քաղաքում ու նրա
շրջակայքում հայտնաբերվել են թվով 22 ամրոցներ: Այդ ամրոցները
տարբեր ժամանակաշրջաններում անընդհատ վերակառուցվել ու հարմարեցվել են տվյալ ժամանակի ռազմական պահանջներին:
Սրանք, ըստ իրենց տեղադրման, կարելի է բաժանել չորս հիմնական
խմբի: Առաջին խմբի վեց ամրոցները գտնվում են Վարդաձոր գյուղի
շրջակայքի Ծակքար գետի ափին, երկրորդ խմբի յոթ ամրոցները տեղակայված են Մարտունի գյուղի շրջապատի, Արգիճա և Դաշտիձոր գետերի
ափերին, երրորդ խմբի ամրոցները գտնվում են Ծովինար գյուղից 2 կմ
դեպի արևելք, որոնք հայտնի են Օձաբերդի կամ Թեյշեբաինի ամրոցներ
անվանումով, չորրորդ խմբի հինգ ամրոցները տեղակայված են Արգիճա
հարթավայրի շրջակայքում։
Մարտունիում գտնվող ամրոցներից է նաև Քռայի ամրոցը: Այն
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գտնվում է Վարդաձոր գյուղից 2 կմ դեպի արևելք: Գտնվելով բարձունքի
գագաթին՝ այն բոլոր կողմերից շրջապատված է չորս մետր լայնության
պարիսպով: Հատկանշական է այն, որ այս ամրոցն ունի ութ աշտարակ՝
բոլորը գրեթե հավասար մեծության: Ամրոցի շրջակայքում գտնվել է
ուրարտական սեպագիր արձանագրություն, որի մեջ հիշատակվում է, որ
Ռուսան՝ Սարդուրիի որդին, գրավել է Լուերուխի երկիրը: Այստեղից
մենք իմանում ենք այդ տարածքի հնագույն անունը: Ամրոցի շրջակայքը
նաև հարուստ է հնագույն մշակույթի մնացորդներով:
Մարտունու շրջակայքում եղած ամրոցների շարունակությունը
գտնվում է Վարդենիսում՝ Սևանա լճից հարավ և հարավ-արևելք: Այս
ամրոցների երկիրն Ուրարտական թագավորության գոյության շրջանում
կոչվել է Արկուկինի, այս տեղեկությունը մենք ստանում ենք Սարդուրի
Առաջինի սեպագիր արձանագրությունից, որը գտնվում է Ծովակ գյուղի
հարավում գտնվող մի բարձր ժայռի ճակատին:
Կարճաղբյուր գյուղի հարավ-արևելյան կողմում, որը գտնվում է
Վարդենիսում, նույնպես հայտնաբերվել է կիկլոպյան ամրոց (հայտնի է
Քարե դուռ անվանումով): Այս ամրոցը գրավում է շուրջ հինգ հեկտար
տարածություն, որից մեկ հեկտարը բաժին է ընկնում միջնաբերդին:
Միջնաբերդը կառուցվել է սարահարթի առավել բարձրադիր մասում ու
շրջապատված է պարիսպներով, որոնք մինչև հիմա էլ գոյություն ունեն:
Պարսպի լայնությունը չորս մետր է: Մուտքի բացվածքը դարձած է դեպի
արևմուտք, սրա շրջակայքում երևում են քարաբուրգերի հետքեր [1, 18-20]:
Վարդենիսում գտնվող հաջորդ կիկլոպյան ամրոցը հայտնաբերվել է
վերը հիշատակված Ծովակ գյուղում, որը տեղակայված է գյուղի հարավային և արևմտյան բարձունքի վրա։ Այն իր շրջակայքից բարձր է մոտ
60 մ: Ամրոցը և նրան հարող բնակավայրն ընդարձակ տարածք են
ընդգրկում: Դրանց երկարությունը հյուսիսից հարավ հասնում է ավելի
քան 700 մ, իսկ լայնությունը՝ 500 մ: Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ
Ծովակի ամրոցը մեզ հայտնի ամրոցներից ամենամեծն է և իր ամբողջ
բնակատեղիների հետ միասին կազմում է 3,5 կմ2 [4, 31-41]: 1906 թ. հայ
ազգագրագետ Երվանդ Լալայանը, որ պեղումներ է իրականացրել Նոր
Բայազետի գավառում, այս ամրոցի շրջակայքից հայտնաբերել է մ. թ. ա
առաջին հազարամյակի երկրորդ քառորդով թվագրվող հնագիտական
նյութեր [3, 165-206]: Կիկլոպյան ամրոցներ հայտնաբերվել են նաև
Լճաշենի մերձակայքից: 1950-ական թթ. սկսած Հ. Մնացականյանը դամբարանային պեղումներին զուգահեռ ուսումնասիրել է Լճաշենի կիկլոպյան ամրոցի համալիրը, նաև պեղումներ է կատարել միջնաբերդի ու
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նրան կից չորս տասնյակի հասնող կացարաններում: Լճաշենի ամրոցի
ընդարձակման շրջանը կապված է Բիայնայի թագավորության տիրապետության ժամանակաշրջանի հետ: Հատկանշական է այն փաստը, որ
ամրոցի պարսպապատերը մինչև հիմա էլ պահմպանվել են: Դրանք
որոշակի տեղեկություններ են մեզ հաղորդում նրա հսկայական ծավալի
մասին: Սրա քարերը վերցված են եղել տեղի հրաբխային բազալտի
անսպառ պաշարներից, որոնք փռված են հենց պարսպապատերի տակ:
Լճաշենի կիկլոպյան ամրոցն իր կառուցվածքով, զբաղեցրած տարածքով
ու նշանակությամբ, ոչ միայն նախադուռ է հանդիսացել ավազանի մյուս
բնակավայրերի համար, այլև ունեցել է ստրատեգիական կարևոր պաշտպանական նշանակություն: Լճաշենի կիկլոպյան ամրոցի միջնաբերդն
ունեցել է երկու գլխավոր մուտքեր, որոնցից արևմտյանը փակվել է, իսկ
հյուսիսարևմտյանը՝ պահպանվել: Դեպի միջնաբերդ տանող հատուկ
լայն ճանապարհը կառուցվել է ելք ու մուտք անող ռազմակառքերի և
հեծյալների համար: Գլխավոր մուտքերից աջ և ձախ կողմերում միջնաբերդն ունեցել է աշտարակներ:
Լճաշենի ամրոցի և միջնաբերդի կացարանների ստորին շերտերում
սովորաբար հայտնաբերվում են սև գույնի, թույլ փայլեցված կամ անփայլ
խեցեղեն առարկաներ, որոնցից շատերի վրա պահպանված են կիսագնդաձև նրբակերտ կանթերի տարատեսակներ:
Ըստ ուսումնասիրությունների՝ Լճաշենի ամրոցի հետ անմիջապես
կապված է եղել Սևանա կղզու ամրոցը, որի պարիսպներից մեկի հետքերը
գտնվում են Սևանի վանքից 300 մ հեռավորության վրա [2, 142-143]:
Լճաշենի կիկլոպյան ամրոցին կից եղել է մեկ ուրիշ ամրոց, խոսքը
Մեծեփի սարի վրա գտնվող ամրոց-դիտակետի ավերակների մասին է
(այժմ Սևան քաղաքի դիմաց՝ Գոմաձոր թաղամասի հյուսիս-արևմտյան
կողմում): Այս սարի գագաթին՝ շուրջ տասը հեկտար տարածությամբ
սարահարթի վրա, մինչև այժմ պահպանվել են ամրոցի ավերակները:
Ամրոցի գագաթը շրջապատից բարձր է մոտ 600 մ և խիստ դժվարամատչելի է: Գագաթի կոնֆիգուրացիոն համապատասխան եզրերով անցնում են կիկլոպյան ամրոցի պարիսպների հիմքերը, որոնց բարձրությունը տեղ-տեղ պահպանվել է մեկ-երկու շար քարերով: Ամրոցն ունի
շուրջ 225 մ երկարություն և 25-30 մ լայնություն [1, 18-33]:
Սևանա լճի ավազանի առավել աչքի ընկնող ամրոցներից է ԼճաշենԳավառ նախկին խճուղու աջակողմյան բարձունքներում փռված կիկլոպյան ամրոցը: Այս ամրոցն իր մեջ է ընդգրկում ընդարձակ տարածություն՝
ներառելով տարբեր բլուրներ, ձորեր, ժայռեր ու քարափներ: Լճաշենի
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կիկլոպյան ամրոցն իր կառուցվածքով ունեցել է ստրատեգիական, ռազմական կարևոր նշանակություն։ Ամրոցի պարսպապատերի մնացորդները և ամրոցի ներսում կատարված հնագիտական պեղումներից ձեռք
բերված նյութերը հիմք են տալիս դատելու այդ պաշտպանական հանգույցի և՛ առաջացման, և՛ անկման ժամանակի մասին: Պարիսպների
առանձին հատվածների ժամանակագրության համար հիմք են հանդիսանում միջնաբերդի արևելյան կողմում շերտագրված նյութերը [4, 13-17]:
Լճաշենի ամրոցի մոտակայքում՝ մոտ երկու կիլոմետր դեպի հյուսիս,
հայտնաբերվել է մի փոքր բնակավայր, որի ընդհանուր տարածությունը
քիչ է կես հեկտարից, այն կապված է եղել Լճաշենի ամրոցի հետ, գուցե և
եղել է մոտակա պահակակետը: Հնարավոր է նաև, որ պահակային կետ է
ծառայել նաև Ցամաքաբերդ գյուղից դեպի հարավ ընկած երբեմնի
ամրոցը, որը մինչև Սևանա լճի մակարդակի իջնելը մի թերակղզի էր:
Այստեղից երևում է ոչ միայն Լճաշենի ամրոցը, այլև Մեծեփի գագաթը:
Լճաշենի հարակից շրջաններում, այդ թվում Ծովագյուղի շրջանում,
նույնպես հայտնաբերվել են կիկլոպյան ամրոցներ:
Հաջորդ տարածաշրջանը, որտեղ նույնպես հայտնաբերվել են կիկլոպյան ամրոցներ, Գավառ քաղաքի շրջանն է, այն գտնվում է Սևանա լճի
արևմտյան մասում: Այդտեղից հայտնաբերվել է Խալդ աստծո քաղաքտաճարը, որը տեղացիներին հայտնի է «Բերդի գլուխ» անունով, նաև
քաղաքի հիմնադրման անձնագիրն է (մ. թ. ա. 732): Այն իր արևմտյան անմատչելի, խիստ ժայռապատ վերջավորությամբ խրված է քաղաքի մեջ և
նրանից բարձր է 40-50 մ: Ամրոցի երկարությունն արևելքից արևմուտք
հասնում է շուրջ 400 մ, իսկ միջին լայնությունը հյուսիսից հարավ
հասնում է 110 մ: Քաղաքի կենտրոնական մասում, որտեղ հիմա կագնած
է թատրոնի շենքը, եղել է խոշոր դամբարանադաշտ: Այստեղ կատարված
հնագիտական պեղումներից հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի
հնագիտական բրածոներ, որոնք առնչվում են «Բերդի գլխի» ամրոցի
կոմպլեքսի հետ [4, 18-31]:
Գավառում գտնվող «Բերդի Գլուխ» անվանումը ստացած այս ամրոցի
ներսում կան քարարկղերի խմբին պատկանող դամբարաններ, իսկ
հրվանդանի արևելյան և հարավարևելյան ծայրում նկատվում են հին բնակավայրի ավերակների հետքեր, որտեղից հայտնաբերվել են ուշ բրոնզեդարյան խեցեղենի բեկորներ և թոնրի մնացորդներ. սա նշանակում է, որ
այս տարածքը ժամանակին եղել է հնագույն բնակատեղի: Ամրոցի
պարիսպը կառուցվել է հսկայական չափեր ունեցող լեռ քարերով, որոնք,
ըստ պեղումների արդյունքների, ունեցել են մշակված անկյուններ:
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Գավառ քաղաքից մոտ 10 կմ հեռավորության վրա գտնվող Լանջաղբյուր գյուղում նույնպես հայտնաբերվել է կիկլոպյան ամրոց, որը
կրում է «Պառավի վանք» կամ «Իլիկա վանք» անվանումը: Մեկ այլ
կիկլոպյան ամրոց էլ Գավառի տարածաշրջանում, հայտնաբերվել է
Հացառատ թաղամասի տարածաշրջանից, որը կրում է «Բերգի ամրոց»
անվանումը: Այս ամրոցը գրավում է շուրջ 11 հա տարածություն:
Ամրոցի միջնաբերդի կենտրոնում կա մի փոսորակ, տեղացիների
ասելով՝ դա մի հնագույն ջրհորի բերան է, որը հնում բաց է եղել և ուղղահայաց իջել է մինչև սարահարթի արևելյան ստորոտից բխող աղբյուրների ստորերկրյա ակունքները:
Գավառում գտնվող կիկլոպյան ամրոցներին հաջորդում են Ճամբարակի տարածաշրջանի թվով երկու կիկլոպյան ամրոցները: Առաջինը
Դաշտալեռ ամրոցն է, այն գտնվում է Արտանիշ գյուղից հինգ կիլոմետր
դեպի հարավ և Ջիլ գյուղից մոտ երկու կիլոմետր հյուսիս: Այս գյուղերի
միջև ընկած ճանապարհից 500 մ դեպի Սևանա լիճ կա մի առանձին
բարձունք, որն իր շրջապատից բարձր է շուրջ 100 մ, և այդ բարձունքի վրա
գտնվում է հնագույն Դաշտալեռ ամրոցը: Ամրոցի պարիսպները կառուցված են ոչ մեծ քարերից, որոնք անտաշ ու առանց միացնող շաղախի
թափված են միմյանց վրա: Պարսպի լայնությունը հասնում է ավելի քան 3
մետրի: Դաշտալեռ ամրոցը հավանաբար պահակային հենակետ է եղել
լճի արևմտյան ափում Վելիքուխի երկրի ցեղերի կողմից հարձակումները
կանխելու համար: Երկրորդ և տարածաշրջանում գտնվող վերջին
կիկլոպյան ամրոցը Արտանիշ գյուղի ամրոցն է: Այն գտնվում է գյուղի
արևմտյան հատվածում և ընդգրկում է մոտ մեկ հեկտար տարածություն:
Ամրոցի ներսում ու դրսում պահպանվել են կացարանների հետքեր: Սրա
պարիսպների լայնությունը հասնում էր 3 մ [4, 45-46]:
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ЦИКЛОПИЧЕСКИЕ КРЕПОСТИ БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН

Аветисян Арамаис

ГГУ, История, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: циклопическая крепость, бассейн озера Севан,
Одзаберд, долина реки Гавар, ограда, цитадель, гончарное дело. клинопись
Изучая данные археологии и историографии о циклопических
крепостях бассейна Севана, мы приходим к выводу, что в стародавние
времена бассейн озера Севана был родиной обитания первобытного
человека. Древние люди, живущие в этом регионе, строили циклопические крепости, которые долгое время служили местом их проживания.
Найденные в бассейне озера крепости свидетельствуют о высокой цивилизации и культуре общества того времени.

CYCLOPEAN CASTLES OF THE LAKE SEVAN BASIN

Avetisyan Aramais

GSU, History, 4th course
Summery

Key words: cyclopean castle, Lake Sevan basin, Odzaberd, valley of
Gavaraget, enclosure, acropolis, pottery, cuneiform records
Studying the date on the Cyclopean castle of the Sevan basian in studies of
history and archeology. We come to the conclusion that in ancient times, the
Sevan basin was the homeland of man's habitation.
The ancient people living in this region built Cyclopean castles, which
have long served as a dwelling place. The catles found in the basin give clear
evidence of people's high civilization and culture of that time.
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ԱՐԵՎ
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ
ԵՎՄՏԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ 2008 Թ.
ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՏԻ 1-Ի
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Շահբազյան Սիրանուշ

ՎՊՀ, Պատմություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ պ. գ. դ., պրոֆեսոր Ֆ. Մովսիսյան

Հանգուցային բառեր՝ ընտրախախտումներ, հանրահավաք, զանգվածային անկարգություններ, բռնություններ, արտակարգ իրավիճակ,
բողոքի ակցիաներ, միջազգային հանրություն
2008 թ. փետրվարի 19-ին Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված ընտրությունների արդյունքում ՀՀ նախագահ է ընտրվում ՀՀ
վարչապետ, ՀՀԿ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանը:
ՀՀ Սահմանադրության համաձայն՝ ՀՀ նախագահ է ընտրվում այն
թեկնածուն, որին կողմ է քվեարկում բոլոր թեկնածուներին կողմ քվեարկած ընտրողների կեսից ավելին [7, 51]: Կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովի հրապարակած արդյունքներով Սերժ Սարգսյանը ստացել է 863 հազ 554 քվե՝ 1 մլն 633 հազ 599 քվեաթերթիկներից (շուրջ
52,86 %) [4, 1]:
«Լուսանցք» հասարակական, քաղաքական, մշակութային, վերլուծական թերթը նշում է, որ «հնարավորինս չեզոք դիրքորոշում դրսևորեց և
անցյալ ՀՀ ԱԺ ընտրությունների նկատմամաբ և ներկա՝ ՀՀ նախագահական» [5, 1]:
Թերթը գրում է, թե սպասելի էր, որ արդյունքները վիճարկողներ
կլինեն: Անդրադառնալով ընտրություններին մասնակցած և չհաղթած
կուսակցություններին և թեկնածուներին՝ «Լուսանցքը» գրում է, որ ՀՅԴ-ն,
չնայած հատուկ կարծիք կցեց ԿԸՀ որոշմանը՝ արձանագրելով ընտրախախտումներ, բայց պաշտոնապես ընդունեց իր ՀՀ նախագահի թեկնածուի պարտությունը: ՕԵԿ-ը հայտարարեց, որ «իրենք արձանագրել են
բազմաթիվ կեղծիքներ և ընտրախախտումներ», ուստի իրենք սկսում են
փետրվարի 19-ի ընտրությունների արդյունքների վերանայման գործընթաց: Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմը ընտրել է այլ մարտավարություն՝ հանրահավաքային ճնշումների եղանակը, որի միջոցով ԿԸՀ-ն
պիտի չեղյալ համարի այս ընտրությունների արդյունքները, իսկ ներկա
իշխանությունները պետք է հրաժարական տան...: Մյուս թեկնածուները
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առայժմ բանավոր բողոքեցին, որ «իրենց ձայները տարել են» և միայն
այդքանը [5, 1]:
Ըստ «Լուսանցք» թերթի՝ Բրիտանական «Պոպուլսու» սոցիոլոգիական ընկերությունը Սերժ Սարգասյանի ընտրվելու հնարավորությունները նախկինում գնահատել էր 42-52%, այսօր դա համարում է կատարված իրականություն, ավելին՝ ՀՀ վարչապետը հավաքել է ձայների
մոտ 53% [5, 1]:
Թերևս նախագահական ընտրությանը մասնակցած թեկնածուները
պնդում էին, որ ընտրախախտումներ տեղի են ունեցել, ի հակադրություն
դրա՝ «Լույս» ամսագիրը, 2008 թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին լույս տեսած
թերթի 141-րդ համարում անդրադառնալով ընտրություններին, գրում է.
«Ըստ եվրոպական դիտորդների՝ ՀՀ նախագահի ընտրությունները համապատասխանել են երկրի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին և չափանիշներին»:
«ԱՊՀ դիտորդներն արձանագրում են, որ նախագահական ընտրություններն անցել են արդար և թափանցիկ՝ լիովին համապատասխանելով
ՀՀ ընտրական օրենսգրքին» նման հայտարարություն արեցին այսօր
(2008 թ. փետրվարի 20) հրավիրված ասուլիսում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի և ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի դիտորդական առաքելությունների անդամները: ՌԴ դաշնային խորհրդի փոխնախագահ, դիտորդական առաքելության անդամ Ալեքսանդր Տորշինը կոչ արեց դիտորդական առաքելություն իրականացնող մյուս կազմակերպություններին միանալ իրենց հայտարարությանը» [4, 3]:
Այնուամենայնիվ, 2008թ. փետրվարի 20-ից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի
գլխավորությամբ նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ
բողոքի ակցիաներ են սկսվում:
Թե՛ ընտրությունների ընթացքը, թե՛ ընդդիմության կողմից կազմակերպված հանրահավաքները հավուր պատշաճի լուսաբանվել են հայ
մամուլի կողմից:
«Ժամանակ» օրաթերթը փետրվարի 22-ին «Մշտական հանրահավաք» խորագրի ներքո գրում է, որ Երևանի Ազատության հրապարակում
ընդիմության թեկնածուին՝ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին
սատարող ուժերը երեկ (փետիվարի 21-ին) դարձյալ հանրահավաք իրականացրին: Հանրահավաքին հաջորդած երթից հետո ցուցարարները վերադարձան հրապարակ, ուր գիշերն անցկացրին վրանների մեջ: Մշտա366

կան այս հանրահավաքի մթնոլորտում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակում է, որ ներկա դրությամբ Հայաստանի պաշտպանության երկու
փոխնախարարները՝ Մանվել Գրիգորյանը և Գագիկ Մելքոնյանն հայտարարել են, թե սատարում են ժողովրդի վստահությանն արժանացած թեկնածուին: Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի՝ նրանք նաև հայտարարել են, որ
թույլ չպիտի տան, որ բանակը խառնվի քաղաքկանությանը և գործադրվի
սեփական ժողովրդի դեմ [3, 1]:
«Ժամանակ» օրաթերթը գրում է, որ ավելի ուշ Հայաստանի Պաշտպանության Նախարարության աղբյուրները պաշտոնապես հերքեցին
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջ քաշած պնդումները [3, 2]:
«Ժամանակ» օրաթերթը փետրվարի 25-ի համարում՝ «Մտահոգիչ
իրադարձություն, բևեռացումները հետզհետե խորացման ճանապարհին»
խորագրի ներքո, գրում է, որ Հայաստանում ընտրություններին հաջորդող ներկա ժամանակահատվածում քաղաքական մթնոլորտը չի հանդարտվում, այլ ընդհակառակը՝ ամեն օր նոր հարցականներ են ծնվում
երկրի ապագայի շուրջ: Թե՛ իշխանությունները, թե՛ ընդդիմությունը
շաբաթվա վերջի դրությամբ սկսեցին ավելի խստացնել իրենց ոճը և անցնել գործնականության: Գործնականության դրսևորումը այն էր, որ ընդդիմությունը շաբաթվա վերջին ընտրություններին հաջորդած ամենաբազմամարդ հանրահավաքը իրականացրեց և ապահովեց մի շարք
պետական գործիչների իր շարքերն անցնելը: Իսկ իշխանությունը արդեն
սկսել էր ձերբակալել ընդդիմադիր գործիչներին [3, 3]:
«Մասիս» շաբաթաթերթը մարտի 1-ի համարում գրում է. «Փետրվարի
19-ի նախագահական ընտրություններից մեկ շաբաթ անց, Երևանի ազատության հրապարակում շարունակվում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի
շուրջօրյա հանրահավաքները՝ տասնյակ հազարավոր ժողովրդի մասնակցությամբ: Հանրահավաքին զուգահեռ տեղի են ունենում ամենօրյա
բողոքի ցույցեր՝ Երևանի կենտրոնական փողոցներով: Համաժողովրդական հուժկու շարժման բնույթ ստացած այս հանրահավաքները դադարեցնելու նպատակով իշխանությունները վերջին օրերին սկսեցին դիմել
ձերբակալությունների՝ ընդդիմադիր գործիչների շարքերից» [6, 1]:
«Այստեղ առնվազն կանգնած է կես միլիոն մարդ»,– ասաց Տեր-Պետրոսյանն ու շարունակեց.– «Ես ձեզ եմ դիմում՝ նույնիսկ ընկերական, իմ
բարեկամական վերաբերմունքով. Ռոբերտ, Սերժ, խելքի եկեք, հասկացեք, թե ինչ է կատարվում այս երկրում: Քաջություն ունեցեք: Կարող եք
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ժողովրդի միջով չգալ: Օպերան ունի ետնամուտք. այնտեղից դուք կարող
եք գալ: Մենք մի կարմիր գորգ էլ կփռենք ձեր առաջ՝ մինչև այս միկրաֆոնը, և այստեղից դուք տվեք ձեր հրաժարականը և թողեք հեռացեք այս
երկրից» [6, 2]:
Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքի մեջ առաջացած ճգնաժամը այս (մարտի 1-ի) առավոտ՝ ժամը 7-ի սահմաններում, նոր ընթացք
ստացավ: Իրավապահ մարմինները խիտ շարքերով շրջապատեցին
ամբողջ Ազատության հրապարակը: Բռնի միջամտության արդյունքում,
ականատեսների վկայությամբ, ոստիկանները օգտագործեցին մահակներ, արցունքաբեր գազ, էլեկտրաշոկ և շուրջ մեկ ժամվա ընթացքում դատարկեցին ազատության հրապարակը: Կային մեծ թվով վիրավորներ,
որոնք տեղափոխվեցին Նոր Նորքի բժշկական կենտրոն: «Ազատություն»
ռադիոկայանի հաղորդած տվյալների համաձայն՝ առավոտյան՝ ժամը
08:00-ին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տակավին Ազատության հրապարակում
էր՝ բեմից 30 մ հեռավորության վրա կանգնած, պետական պաշտպանության իր թիկնապահներով շրջապատված [6, 4]:
Մարտի 1-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը ներքաղաքական կյանքում ստեղծված իրավիճակի առիթով կոչով դիմել է ժողովրդին, որում
ասվում է. «Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն իր անհանգստությունն է
արտահայտում մարտի 1-ին Երևանի Ազատության հրապարակում տեղ
գտած իրադարձությունների առիթով: Մայր Աթոռը հորդորում է մեր
ժողովրդի զավակներին հանդարտություն և զսպվածություն, զերծ մնալ
ընդհարումներից, նպաստել կայունությանը, որպեսզի հնարավոր լինի
խաղաղ պայմաններում երկխոսության ճանապարհով լուծում գտնել
ստեղծված քաղաքական իրավիճակին»: Ամենայն Հայոց Հայրապետը
հանձնարարել է եկեղեցականներին այցելել տուժած անձանց հիվանդանոցում [2, 14]:
Մարտին 3-ին «Լույս» ամսագիրը տեղեկացնում է, որ մարտի 1-ի լույս
2-ի գիշերը տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների մասնակիցները հրկիզել են ընդհանուր առմամբ 36 տրանսպորտային միջոց [4, 5]:
«Մասիս» շաբաթաթերթի մարտի 1-ի համարում նշվում է, որ Human
Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում Հայաստանի իշխանություններին
կոչ է անում անհապաղ հետաքննել փետրվարի 19-ի նախագահական
ընտրությունների ընթացքում դիտորդների և լրագրողների նկատմամբ
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տեղ գտած բռնության դեպքերը: Human Rigths Watch-ը նաև հորդորում էր
ԵԱՀԿ-ին մանրակրկիտ ուսումնասիրել ընտրական գործընթացում
արձանագրված բռնությունները և ապահովել, որպեսզի այդ միջադեպերը
արձանագրվեն Հայաստանի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ-ի վերջնական զեկույցում [6, 4]:
Նույն թերթի՝ մարտի 8-ին լույս տեսած համարում գրում են. «Հայաստանի իշխանությունների ձեռքերը դարձյալ թաթախվեցին հայի արյունով.
8 զոհեր և տասնյակ վիրավորներ Երևանի փողոցներում. արտակարգ
իրավիճակի պայմաններում մասսայական ձերբակալություններ» [6, 4]:
Բուռն էին նաև սփյուռքահայության և միջազգային կազմակերպությունների արձագանքները Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների առթիվ, որոնք ներկայացնում է «Մասիս» թերթը: Մասնավորապես Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների լույսի տակ, կիրակի՝
մարտի 2-ին, հազարավոր հայեր քայլեցին Հոլիվուդի փողոցներով՝ իրենց
զայրույթն ու վրդովմունքը արտահայտելու իշխանությունների ձեռքով
կատարված արյունալի բռնությունների հանդեպ [6, 5]:
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թերի Դևիսը արձագանքեց. «Ես շատ մտահոգված եմ Երևանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներով և արտակարգ իրավիճակի հայտարարմամբ: Ես ցնցված եմ՝
տեղեկանալով առնվազն 8 զոհերի մասին»: Այս իրադարձություններին
արձագանքեցին նաև Եվրախորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի
նախագահ Մարիա դե Պուիգը, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Հեյկի Տալվիտեն, ԱՄՆ պետական քարտուղարությունը,
Ռուսաստանի Արտգործնախարարությունը, ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Միկլոշ Հարաշտին և այլ միջազգային
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ [6, 5]:
Նախագահական ընտրությունները և դրան հաջորդած իրադարձությունները այսօր վերլուծվում են հանրության ամենատարբեր հատվածներում և մակարդակներում։ Այդ համատեքստում ավելորդ չէ մեջբերել
«Գլոբուս» վերլուծական տեղեկագրի ներկայացրած հետևյալ դիտարկումները:
Ընտրական և հետընտրական գործընթացները ՀՀ-ում առաջին
հերթին կարիք ունեն հստակ սահմանումների, որոնք դեռևս հստակ չեն
հնչել ո՛չ հայկական տեղեկատվական դաշտում (ինչն այդ ոլորտի բազմաթիվ թերացումներից մեկն է), ո՛չ էլ պաշտոնական ելույթներում
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(թերևս, հասկանալի պատճառներով)։ Որոշ վերլուծաբաններ, հենվելով
սերբական, վրացական, ուկրաինական, ղրղըզական և այլոց փորձի վրա,
Լ. Տեր-Պետրոսյանի ընտրարշավը և հետագա զարգացումները ներկայացնում են որպես դասական «գունավոր հեղափոխության» (ԳՀ) սցենար,
և նման պնդման հետ դժվար է չհամաձայնվել։ Հայտնի է նաև, որ ներկայիս ԳՀ-ների հենքում դրված է օտար միջամտություն. դրանց հիմնական հեղինակներն անգլո-ամերիկյան ծառայություններն են, որոնց
երբեմն աջակցում են նաև եվրոպական որոշ երկրների (Սերբիայում`
գերմանական, Ուկրաինայում` լեհական) համապատասխան կառույցները։ ՀՀ-ի պարագայում կան անուղղակի վկայություններ այն բանի, որ
կատարվածը գլխավորապես ծրագրվել է Մեծ Բրիտանիայում (կան նաև
այլ կարծիքներ ոչ եվրոպական երկրների մասնակցության մասին)։ Այս
ամենի առիթով նկատենք, որ այսօր Արևմուտքում կատարվում և հրապարակվում են բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնց նպատակն է
վերլուծել և բացահայտել այս կամ այն երկրում հեղափոխություններ կատարելու համար անհրաժեշտ նախադրյալները։ Այսինքն՝ ձևավորվել է
գիտական մի նոր ուղղություն, որը պայմանականորեն կարելի է անվանել «հեղափոխագիտություն»։ Միևնույն ժամանակ, ըստ մեր վարկածի՝
ՀՀ-ում կատարվածի նպատակը (ի տարբերություն այլ ԳՀ-ների) իշխանափոխությունը չէր։ Այդ գործընթացը պայմանականորեն կարելի է անվանել
«մասնակի հեղափոխություն», այսինքն՝ նախագծի հեղինակները նպատակ չէին դրել իշխանափոխություն կատարելու ՀՀ-ում։ Նման մոտեցումը հիմնավորված է հետևյալ նկատառումներով։ Կասկած չի հարուցում, որ ԳՀ իրական հեղինակները պետք է հստակ գիտակցեին, որ՝
▪ ՀՀ-ն բավական ամուր պետականություն ունեցող երկիր է (դա
հետևում է թեկուզ արևմտյան հետազոտական կենտրոնների
կողմից կազմված բազմազան վարկանիշային ցուցանիշներից և
պետք է, որ հաստատվի տարբեր խողովակներով առաքվող «փակ»
վերլուծություններից),
▪ ՀՀ ղեկավարությունը, ունենալով բավարար քաղաքական կամք և
մասնավորապես՝ պատերազմական փորձառություն, երբեք ուժային կամ հոգեբանական ճնշման տակ չի զիջի իշխանությունը։
Այն որ կատարվածի նպատակն իշխանափոխությունը չէր, անուղղակիորեն վկայում են նաև աշխարհաքաղաքական իրողությունները։ Առ
այսօր անգլոսաքսերի վարած ռազմավարությունը ՀՀ-ին կատարմամբ
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սխեմատիկորեն կարելի է բնութագրել հետևյալ դրույթներով.
1. ԱՄՆ-ը և նրա դաշնակիցները, ելնելով իրենց տարածաշրջանային
քաղաքականության տրամաբանությունից, ձգտում են հնարավորինս
խարխլել ՀՀ-ՌԴ դաշնակցային հարաբերությունները, իսկ լավագույն
տարբերակով` դրանց հաղորդել երկրորդական նշանակություն,
2. Ելնելով, մասնավորապես, Ցեղասպանության և ԼՂՀ հիմնախնդիրներից՝ Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ որոշ իրադրություններում
ՀՀ-ն որպես զսպիչ գործոնի օգտագործում,
3. Երկրորդ կետի համատեքստում հավելենք, որ հաճախ նույն մեթոդաբանությամբ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարձակողական տրամադրություններն օգտագործվում են նաև ՀՀ-ի և ԼՂՀ-ի վրա ճնշումներ կատարելու նպատակներով, այսինքն՝ ԱՄՆ-ը և նրա դաշնակիցները գործում
են դասական աշխարհաքաղաքականության կանոնների համաձայն:
Ակնհայտ է, որ երկրորդ դրույթի իրագործման համար անհրաժեշտ է ի
դեմս ՀՀ-ի ունենալ գործունակ ռազմաքաղաքական միավոր։ Միևնույն
ժամանակ պետք է կարծել, որ ՀՀ-ում ԳՀ-ի նախագծողները հստակ պատկերացնում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նրա թիմի կարողությունները
բարձր չեն, և նրանք կարող են զգալ որ կարող են թուլացնել ՀՀ-ն, իսկ
նման երկիրը՝ որպես լուրջ գործոն, չի կարող հանդես գալ երկրորդ
դրույթի համատեքստում։ Այսպիսով՝ որպես վարկած կարելի է ընդունել,
թե ԳՀ-ի հեղինակները հետապնդում էին հետևյալ նպատակը. պահպանել ներկայիս գործունակ և անհրաժեշտ հակաթուրքական (ադրբեջանական) ուղղվածություն ունեցող իշխանությունը, սակայն վերջիններիս
թուլացնել, ավելի «լսող» դարձնել [1, 3]։ Դա հնարավորություն կտար
իրականացնելու, ըստ սեփական պատկերացումների, ոչ միայն հակաթուրքական (ադրբեջանական) աշխարհաքաղաքական խաղը, այլև
մասամբ լուծել առաջին և երրորդ կետերում դրված խնդիրները (վերջինիս համատեքստում առաջին նախագահի պարտվողական-գաղափարախոսական ուղղվածությունն ավելի քան տեղին է)։ Հետընտրական գործընթացներից հետևում է, որ Լ. Տեր-Պետրոսյանը մինչև ինչ-որ պահ համոզված էր, որ ԳՀ հեղինակները մինչև իր վերջնական հաղթանակը
պետք է սատարեն իրեն։ Սակայն դա տեղի չունեցավ, և ներկայիս արտաքին ճնշումներն ուղղված են գլխավորապես ոչ հօգուտ Լ. Տեր-Պետրոսյանի (ընտրությունների արդյունքները կարծես թե ոչ մեկի կողմից
կասկածի տակ չեն դրվում). արևմտյան քաղաքական շրջանակների
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հիմնական «մտահոգությունը» իշխանությունների ուժային գործողություններն են և դրանց հետևանքները, այսինքն՝ նպատակ են հետապնդում ճնշումներ կիրառել ՀՀ իշխանությունների վրա։ Դրան զուգահեռ՝
ԳՀ-ի հեղինակները փորձելու են առավելագույնս օգտագործել առաջին
նախագահի հրահրած շարժումը՝ որպես ՀՀ իշխանությունների վրա ներազդելու շարունակական գործոն» [1, 4]:
Հնարավորինս չեզոքություն պահպանելով՝ արևմտահայ մամուլը
այս իրադարձություններին որևէ հատուկ, սահմանված գնահատական չի
տալիս, այլ սոսկ բավարարվում է իրադարձությունները՝ ըստ ժամանակագրական հաջորդականության ներկայացնելով ընտրություններին
մասնակից թեկնածուների հայտարարությունները, ինչպես նաև միջազգային հանրության և սփյուռքահայության արձագանքը վերոնշյալ իրադարձությունների մասին նշելով: Արևմտահայ մամուլը փորձում է անաչառորեն հանրությանը ներկայացնել տեղի ունեցող դեպքերը և երկրում
տիրող ընդհանուր քաղաքական իրավիճակը՝ թե՛ ընդիմության և թե՛
իշխանության տեսանկյունից:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

«Գլոբուս» վերլուծական տեղեկագիր, 2008, թիվ 5 (33):
«Էջմիածին» (Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածին, ամսագիր), 2008, Գ14:
«Ժամանակ» օրաթերթ, Կ.Պոլիս, 2008, թիվ 8521:
«Լույս» ամսագիր, Թեհրան, 2008, թիվ 141:
«Լուսանցք» հասարակական, քաղաքական, մշակութային, վերլուծական թերթ, Երևան, 2008, թիվ 141:
6. «Մասիս» շաբաթաթերթ, Բուխարեստ, 2008, թիվ 8523:
7. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, Երևան, 2015:
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ОТЗЫВЫ
ОТЗЫВЫ ДИАСПОРНО – АРМЯНСКОЙ ПРЕССЫ ПО ПОВОДУ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ И СОБЫТИЙ СОСТОЯВШИХСЯ
1-ГО МАРТА 2008 ГОДА

Шахбазян Сирануш

ВГУ, История, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: нарушение на выборах, митинг, массовые беспорядки,
насилие, чрезвычайные ситуации, акции протеста, международная
общественность
Цель данной статьи- выявить отклики Диаспорно-армянской прессы о
состоявшихся президентских выборах и событий 1-го марта 2008 года в
Республике Армения. Данные события получили бурные отзывы в
западно-армянской печати. По мере возможности, сохраняя нейтральность,
западно-армянская пресса не дает какой-либо определенной оценки
данным событиям, а удовлетворяется только тем, что представляет
события в хронологической последовательности, декларации участвующих
в кандидатских выборах, а также отзывы международной общественности
и армянской диаспоры, отмечая вышеперечисленные события.

THE REACTION OF DIASPORA – ARMENIAN MEDIA
TO THE PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2008
AND THE EVENTS OF MARCH 1

Shahbazyan Siranush

VSU, History, 4th course
Summary

Key words: electoral violations, rallies, mass disorders, violence, state of
emergency, protest actions, international community
The aim of the article is to reveal the reactions of diaspora -Armenian
media to the presidential elections held in Armenia in 2018 and the events of
March 8. Diaspora-Armenian media reacted severely to these events. Staying in
a neutral position diaspora -Armenian media does not express any concrete
attitude. It just presents the events chronologically and mentions the
announcements of the candidates of elections and the reaction of the
international community and Armenian diaspora to the events mentioned
above.
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ԿՈՒ ԿԼՈՒՔՍ ԿԼԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄՆԱՄՆ-ՈՒՄ
Շարոյան Էլեն

ՎՊՀ, Պատմություն, 4 կուրս,
Գիտական ղեկավար՝ պ. գ. դ., պրոֆեսոր Ֆ. Մովսիսյան

Հանգուցային բառեր՝ ահաբեկչություն, սևամորթներ, ռասիզմ,
քաղաքացիական պատերազմ, Համադաշնության զորքեր, Ռոբերտ Լի,
Նատան Բեդֆորդ Ֆորեստ
Ահաբեկչության դեմ պայքարն այսօր դարձել է ամենահրատապ և
վտանգավոր խնդիրներից մեկը, որը ծառացել է մարդկության առջև: Ահաբեկչություն կամ ահաբեկչական խմբավորում ասելով՝ շատ դեպքերում
հասկանում ենք կրոնական կամ ազգային հողի վրա հիմնված կազմակերպությունները. «ԻԳԻԼ» («Իսլամական Պետություն»), «Ալ-Քաիդա» և այլն:
Սույն աշխատանքում կխոսենք և կփորձենք ներկայացնել իր բնույթով և գործելաոճով առանձնահատուկ ահաբեկչական կազմակերպություններից մեկի՝ «Կու Կլուքս Կլանի» մասին: Կու Կլուքս Կլան ահաբեկչական-ռասիստական կազմակերպությունը հիմնվել է Ամերիկայում Քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո՝ 1865-66 թթ.: Աշխատանքում ներկայացված են Կու Կլուքս Կլան կազմակերպության ստեղծման
պատճառները, պատմությունը և գործունեությունը: Մանրամասն անդրադարձ է կատարված կազմակերպության թե՛ քաղաքական, թե՛ ռասիստական, թե՛ ահաբեկչական գործունեությանը: Աստեղ ներկայացված է
կազմակերպության գործունեությունը 1865-66 թթ. մինչև մեր օրերը:
ԱՄՆ-ի պատմության հետաքրքիր, միևնույն ժամանակ դրամատիկ,
ողբալի և արյունոտ էջերից մեկն էլ կապված է 1860-ական թթ. ժողովրդավարական Հյուսիսի և ստրկատիրական Հարավի միջև ընթացած Քաղաքացիական պատերազմի հետ: Հյուսիսում ձևավորվել էր ազդեցիկ բուրժուական հոսանք, որի կողմնակիցները հանդես էին գալիս արմատական
բարեփոխումների դիրքերից, ներառյալ ստրկության վերացումը: Նրանց
առաջնորդում էր ԱՄՆ 16-րդ նախագահ ընտրված Աբրահամ Լինքոլնը:
Դեմոկրատական Հյուսիսի պահանջներն այն աստիճանի հեղափոխական էին, որ Հարավի պահպանողական հոսանքի կողմնակիցները չցանկացան ընդունել նոր նախագահին և հեղափոխականներին պատերազմ
հայտարարեցին: 11 ստրկատիրական նահանգներ հայտարարեցին միությունից դուրս գալու մասին և ստեղծեցին իրենց առանձին Համադաշնությունը (Կոնֆեդերացիա)՝ մայրաքաղաքը դարձնելով Ռիչմոնդը՝ Վիրջինիա նահանգում: Հարավի միավորված զորքերին գլխավորում էր
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տաղանդավոր գեներալ Ռոբերտ Լին: Հարավի զորքերը կռվում էին
միանգամից երեք ճակատներով, մինչդեռ դեմոկրատները առավելություն
ունեին թե՛ ռազմավարական, թե՛ քանակական առումով: Սրան
մասնավորապես նպաստել էր սևամորթների մասսայական հոսքը, որոնք
եկել էին կռվելու իրենց ազատության և իրավունքների համար: Այս
արյունալի իրադարձություններն ավարտվեցին Հարավի պարտությամբ:
Պատերազմի արդյունքում զոհվեց շուրջ 600000 մարդ: Այն ավարտվեց
1865 թ. ապրիլին, երբ Հարավի պահպանողականները ճանաչեցին իրենց
պարտությունը և անձնատուր եղան [1, 2]: Նահանգների միությունը
կրկին վերականգնվեց, ստրկությունն արգելվեց: Սևամորթներն ստացան
ազատություն և սահմանադրական իրավունք: Բայց պահպանողականները շարունակում էին իրենց պայքարը. դրա դրսևորումներից մեկը
նույն 1865 թ. նախագահ Աբրահամ Լինքոլնի սպանությունն էր: Կոնֆեդերատները, ըստ էության, վրեժխնդիր եղան նախագահից և հեղափոխականներից: Բայց նույնիսկ դրանից հետո նրանց վրեժի ծարավը չհագեցավ, նրանք շարունակում էին պայքարել և ճնշել սևամորթներին՝ գործադրելով առանձնակի դաժանություն: 19-րդ դարում Թենեսի նահանգի
փոքրիկ Պյուլասկի քաղաքում 1866 թ. Կոնֆեդերատների բանակի 6
նախկին անդամներ ձևավորեցին մի կազմակերպություն, որը պատմության մեջ մնաց Կու Կլուքս Կլան անունով: Պյուլասկիում, ինչպես մեր
օրերում, այնպես էլ 19-րդ դարում, բավականին քիչ բնակչություն կար, և
կարելի է ասել՝ կյանքն այստեղ շատ ձանձրալի էր անցնում: Ահա
այսպիսի պայմաններում, սկզբնական շրջանում որպես ձանձրույթը
հաղթահարելու միջոց, ձևավորվեց պատմության ամենադաժան և
տարօրինակ ռասիստական ընկերությունը:
Տարաբնույթ կարծիքներ են շրջանառվում Կու Կլուքս կլանի անվան
վերաբերյալ: Այսօր դիտարկվում է երկու հիմնական տարբերակ՝
▪ Այն գալիս է հունարեն «կուկլոս» բառից, որը նշանակում է շրջան,
անիվ:
▪ Հիմքում լատիներեն «կուկուլո» բառն է, որը նշանակում է գլխարկ
[2, 372]:
Ընկերության՝ թվով արդեն 3-րդ հավաքի ընթացքում որոշվեց նաև
կազմակերպության անդամների հանդերձանքը: Կու Կլուքս Կլանի անդամները պետք է կրեին սպիտակ գույնի երկար «балахон» (այն համազգեստը, որը կրում էին Կու Կլուքս Կլանի անդամները), սպիտակ դիմակ
և երկար գլխարկ: Իսկ ինչ վերաբերում էր հավաքների անցկացման
վայրին, ապա դրանք պետք է տեղի ունենային քաղաքից դուրս գտնվող
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որևէ մոռացված և լքված վայրում: Կու Կլուքս Կլանն ունի իր խորհրդանիշները: Կլանի խորհրդանիշներից առաջինը Աստվածաշունչն է: Այն
քարոզում է, որ Աստված մեր բոլորի հայրն է, իսկ Երկինքը՝ մեր հավերժական տունը: Այն իր մեջ պարունակում է ճիշտ ապրելու բոլոր
սկզբունքները և կանոնները: Կու Կլուքս Կլանի յուրաքանչյուր կազմակերպության համար կարևոր է հատկապես Աստվածաշնչի 12-րդ գլուխը՝
«Պողոս առաքյալի նամակը հռոմեացիներին»: Այն ընդգրկում է քրիստոնյայի ճիշտ ապրելու բոլոր կանոններն ու հավատի հիմնական սկզբունքները: Այս սկզբունքներն ու կանոնները պետք է իմանա Կու Կլուքս Կլանի
յուրաքանչյուր անդամ: Աստվածաշնչի 12-րդ գլուխը կլանսմենը պետք է
կարդա ամեն առավոտ և ամեն երեկո: Կազմակերպության հաջորդ
խորհրդանիշը խաչն է: Խաչը համարվում է զոհողության խորհրդանիշը և
քրիստոնեական հավատի նշանը: 50 միլիոն հավատի նահատակների
արյամբ ողողված խաչը պետք է լինի Կու Կլուքս Կլանի յուրաքանչյուր
անդամի բնակարանում՝ որպես մշտական հիշեցումն այն բանի, որ
Հիսուս Քրիստոսի ապրած կյանքն ու տված դասերը լավագույն չափանիշն են Կու Կլուքս Կլանի ասպետի համար: Հռոմեական կայսրությունում խաչը համարվում էր ամոթի և անարգանքի խորհրդանիշը: Ողողվելով Փրկչի արյամբ՝ այն վերածվեց հույսի, հավատի և սիրո խորհրդանիշի:
Բացատրելով խաչը այրելու ծիսակարգի էությունը՝ կլանսմենները նշում
էին. «Մենք ավելացրել ենք կրակը, որպեսզի ցույց տանք, որ Քրիստոսը
աշխարհը լուսավորողն է: Կրակը այրում և ոչնչացնում է իր ճանապարհին ամեն ինչ: Այն վերացնում է ամեն արժեքավոր և անարժան բան:
Օգտագործելով կրակի այս առանձնահատկությունը՝ մենք փորձում ենք
ցույց տալ, որ այրելով մեր խաչերը, մենք այրում և ոչնչացնում ենք մեր
բոլոր մեղքերը և ամրապնդում մեր բարի արժեքները»: Կու Կլուքս Կլանի
մյուս խորհրդանիշը դրոշն է: Հազարավոր ամերիկացիների կյանքի և
արյան գնով մեզ հասած այս հնագույն դրոշը խորհրդանշում է այն
կորուտները, որոնք տվեց Ամերիկան անկախության համար մղվող պայքարում: Դրոշի կարմիր գույնը ամերիկացի հերոսների թափած արյան
խորհրդանիշն է: Սպիտակը՝ ամերիկացի կանանց մաքրությունը, իսկ
կապույտը ԱՄՆ-ի անծայրածիր երկինքը: Դե իսկ աստղերը խորհրդանշում են ամերիկյան 13 անկախ նահանգների քանակը:
Հետաքրքրական է նաև Կու Կլուքս Կլանի տարբերանշանի խորհուրդը: Կու Կլուքս Կլանի տարբերանշանը իրենից ներկայացնում է Կարմիր
շրջան, որի մեջ տեղադրված է սպիտակ խաչը, իսկ վերջինիս ներսում
պատկերված է արյան կաթիլ: Եթե ուշադիր դիտենք պատկերված խաչի
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սև ծայրամասերը, ապա դրանք պատկերում են «K» տառը, որոնք
պատկերում 4-ն են, ինչը նշանակում է «Կու Կլուքս Կլանի Ասպետ»
(Knights of Ku Klux Klan): Սպիտակ խաչը քրիստոնեության խորհրդանիշն
է, իսկ արյան կաթիլը խորհրդանշում է նրանց պատրաստակամությունը`
պայքարելու հանուն սպիտակ ռասսայի [3]: Կու Կլուքս Կլանը տարիներ
շարունակ ահ ու սարսափ է տարածել սևամորթների շրջանում: Հայտնի
են դեպքեր, երբ ամենաչնչին պատճառներով կազմակերպության անդամները սպանում էին ամեն պատահած սևամորթի: Այսպես օրինակ՝ մի
գնացքի սպիտակամորթ վարորդ գնդակահարել էր իր սևամորթ
ուղևորին միայն այն պատճառով, որ նա հրաժարվել էր նստել գնացքի
անկյունում, որը նախատեսված էր հատուկ սևամորթների համար:
Հայտնի է մեկ այլ դեպք, երբ կազմակերպության անդամները սպանել են
տաքսու վարորդին այն պատճառով, որ նրա ուղևորների մեջ մեծ թիվ են
կազմել սպիտակ կանայք [4, 7]: Կու Կլուքս Կլանի առաջին անլեգալ համագումարը տեղի ունեցավ 1867 թ. ապրիլին Նեշվիլ քաղաքում: Այս համագումարում ընտրվեց նաև Կու Կլուքս Կլանի առաջին առաջնորդը
կամ, ինչպես իրենք էին կոչում, «Մեծ մոգը»: Այս պաշտոնում ընտրվեց
գեներալ Նատան Բեդֆորդ Ֆորրեստը՝ Համադաշնային զորքերի այդ
երևելի առաջնորդը:
Նեշվիլում հրավիրված համագումարը նաև ընդունեց Կու Կլուք
Կլանի հռչակագիրը՝ իր առաջ դնելով երեք գլխավոր նպատակ.
▪ Աղքատների, անպաշտպանների և անմեղների պաշտպանություն
անարդարությունից և անօրինությունից, օգնություն բոլոր կարիքավորներին, այդ թվում՝ Համադաշնության բանակի զինվորների և
սպաների ընտանիքներին,
▪ ԱՄՆ-ի Սահմանադրության և օրենքների պաշտպանություն,
երկրի տարածքների պաշտպանություն բոլոր տեսակի ագրեսիաներից,
▪ Օգնություն՝ իրականացնելու սահմանադրական օրենքները, և
պաշտպանություն մարդկանց անձի և գույքի նկատմամբ անօրինություն իրականացնելու պարագայում [1, 4]:
Կու Կլուքս Կլանի և նրա անդամների գործունեության ու գաղափարախոսության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ են իրականացրել
լրագրողներ Բատտոնը և Ուորմը: Խոսելով Կլանի անդամների գաղափարախոսության մասին՝ նրանք նշում են, որ այս խմբավորման անդամները հաճախ օգտագործում են հետևյալ եզրույթը. «սպիտակամորթը
Աստծո ծառան է, իսկ սևամորթը՝ սպիտակամորթի»: Նրանք համոզված
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էին, որ այդպես կանխորոշված է Աստծո կողմից: 1868 թ. Կու Կլուքս
Կլանի գործունեությունը տարածվում էր Մերիլենդ, Վիրջինիա, Հյուսիսային և Հարավային Կառոլինա, Ջորջիա, Ֆլորիդա, Ալաբամա, Միսսիսիպի, Կենտուկի, Թեննեսի նահանգների վրա [1, 4] : Ըստ Նատան Բեդֆորդ
Ֆորրեստի թողած տվյալների՝ Կու Կլուքս Կլանի անդամների թիվը հասնում էր շուրջ 550 հազար մարդու: Շատ ամերիկացի հետազոտողներ
հակված են մտածելու, որ «Մեծ մոգի» թողած այս տվյալը մոտ է իրականությանը: Իրենց ողջ գոյության ընթացքում կազմակերպության անդամների թիվը հասնում է 5 մլն մարդու: ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից քննիչ հանձնաժողովի իրականացրած հետաքննության արդյունքում պարզվեց, որ
1865-1870 թթ. ընդգրկող ժամանակահատվածում Կու Կլուքս Կլանի
անդամների ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում տեղի ունեցել ավելի քան 15000 սպանություն [5, 19]: Կու Կլուքս Կլանը հստակ ընտրում էր հարձակման օբյեկտը: Վերջինս սևամորթներն էին, որոնք
օգտվում էին իրենց ձայնի, դպրոցներում սովորելու իրավունքից, և
իհարկե, Հյուսիսի արմատական լիբերալ հասարակությունը: Նատան
Բեդֆորդ Ֆորրեստին «Մեծ մոգի» պաշտոնում փոխարինեց «գնդապետ»
Սիմոնսը:
1922 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կամակերպությունն ուներ 1500
գրասենյակ: Կու Կլուքս Կլանի և նրա անդամների ազդեցությունն
այնքան մեծացավ, որ նրանք անգամ փորձ արեցին միջամտել 1924 թ.
նախագահական ընտրություններին: Նրանք լուրջ ճնշում էին գործադրում ԱՄՆ-ի երկու քաղաքական հոսանքների վրա, քանի որ կազմակերպության հարավային բաժինը գտնվում էր դեմոկրատների ազդեցության ոլորտում: Իր հերթին հյուսիսը և արևմուտքը հանրապետականների ազդեցության ոլորտում էին: Արդյունքում նախագահի 3 թեկնածուներից 2-ը հանդես եկան որպես Կու Կլուքս Կլանի հակառակորդներ:
Բացի դրանից Դեմոկրատական կուսակցության նախընտրական համագումարի ժամանակ քննարկվեց Կու Կլուքս Կլանի գործունեության
հարցը, սակայն սրա գործունեությունը դատապարտող բանաձևը քվեարկության արդյունքում մեկ ձայնի տարբերությամբ չընդունվեց [1, 11]:
1930-ական թթ. Կու Կլուքս Կլանը ակտիվ գործունեություն էր ծավալում ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգում: Այստեղ հաշվվում էր Կու Կլուքս
Կլանի շուրջ 30000 անդամ: Այս առումով հետաքրքրական է «Կայսերական մոգի» այն հայտարարությունը, թե Ֆլորիդան համարվում է
Կու Կլուքս Կլանի ենթակայության տակ գտնվող «ամենամեծ թագավորությունը»: Երևի թե սա է այն հիմնական պատճառը, որ ամենից շատ
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ահաբեկչական գործողություններ կատարվել են հենց այս նահանգում:
Այսպես օրինակ՝ 1934 թ. կլանսմենների կողմից առևանգվեց և սպանվեց
«Միջազգային Աշխատանքային պաշտպանության» համակարգող
Ֆ. Նորմանը: 1935 թ. Տամպա քաղաքի աշխատավորներից Դ. Շոումեյքերը
առևանգվեց, այնուհետև դաժան կտտանքների ենթարկվեց և, գիտակցության չգալով, մահացավ: Նրա հետ միասին դաժան ծեծի ենթարկվեցին
տեղական լիբերալ «Նոր դեմոկրատներ» կազմակերպության 2 անդամներ: Հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ այս հանցագործությունները իրականացվում էին քաղաքային ոստիկանության թողտվության և
շատ դեպքերում անգամ աջակցության պայմաններում: Պատճառն այն
էր, որ ոստիկանության գլխավոր տեսուչը ևս Կու Կլուքս Կլանի անդամ
էր [5, 53-54]:
Նախապատերազմյան ժամանակաշրջանում և նաև Համաշխարհային Երկրորդ պատերազմի ընթացքում Կու Կլուքս Կլանի ներսում
առաջացան բազմաթիվ տարաձայնություններ: Ըստ էության 1940ական թթ. Կու Կլուքս Կլանը չկարողացավ պահպանել իր նախկին ազդեցությունը ամերիկյան հասարակության շրջանում: Սա կապված էր այն
հանգամանքի հետ, որ այս շրջանում սկսեցին ձևավորվել աջ ծայրահեղական խմբավորումները, որոնք լուրջ մրցակից դարձան կլանսմենների
համար: Եթե 1932 թ. ԱՄՆ-ում այս կազմակերպությունները ընդամենը մի
քանիսն էին, ապա արդեն 1939 թ. դրանց թիվը հասնում էր շուրջ 750-ի,
ընդ որում՝ դրանցից 33-ը փաստացի ֆաշիստական էին [5, 56]: Կլանի
ազդեցության այսպիսի կտրուկ անկման պատճառներից մեկն էլ այն էր,
որ երկրի Հյուսիսային կազմակերպությունները սկսել էին ակտիվ
համագործակցել նացիստների հետ, ինչին իրենց հերթին հակազդում էին
Հարավային կազմակերպությունները: Այս ամենը հետևանքն էր նաև այն
բանի, որ պատերազմից հետո կտրուկ փոխվեց Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների քաղաքական համակարգը: Ակտիվորեն սկսեցին գործել
արհմիությունները, մեծացավ գյուղացիության գաղթը գյուղերից դեպի
քաղաքներ: Պատերազմից թուլացած և ավերված Եվրոպայից սկսեցին
ԱՄՆ գաղթել հրեա գաղթականներ. նրանց հետ միասին ԱՄՆ եկան նաև
սևամորթ սպաների նոր սերունդներ, որոնք կողք կողքի էին կռվել իրենց
սպիտակամորթ ընկերների հետ: Արդյունքում Կու Կլուքս Կլանը
հայտնվեց քաղաքական վակուումում: Կազմակերպությունը շրջապատված էր մի կողմից քննադատներով և հակառակորդներով, մյուս կողմից՝
մամուլի անդադար մեղադրանքներով և բացահայտումներով: Սրան
ավելացնենք նաև այն հանգամանքը, որ շատ քաղաքական գործիչներ թե՛
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դաշնային, թե՛ տեղական մակարդակներում օրենքներ էին ընդունում՝
արգելելով դիմակներ կրել, խաչը այրել: Բազմաթիվ կլանսմեններ ձերբակալվեցին: Այս ամենը վկայում էր այն մասին, որ Կու Կլուքս Կլանը բարեփոխումների կարիք ունի: Եվ այդ ծանր ու պատասխանատու գործը
գլուխ բերել փորձեց Ատլանտայից մի բժիշկ՝ Սամուիլ Գրին անունով: Նա
ստեղծեց «նոր Կու Կլուքս Կլան» կազմակերպությունը: Սակայն նախկին
դիրքի և ազդեցության մասին անգամ խոսք լինել չէր կարող: 1950ական թթ. Կու Կլուքս Կլանի անդամների թիվը նվազեց՝ գերազանցելով
1915 թ. գրանցված արդյունքները: 1954 թ. ԱՄՆ Գերագույն դատարանը
չեղյալ համարեց սեգրեգացիայի մասին օրենքը: Այս օրենքի չեղարկումը
կրկին փաստեց Կու Կլուքս Կլանի դերի և ազդեցության անկման մասին:
Սա պատճառ դարձավ, որ կազմակերպությունը կրկին մեծ թափ հավաքի
և դեմ հանդես գա ինչպես սպիտակամորթ և սևամորթ երեխաների
դպրոցների միավորմանը, այնպես էլ այլ հարցերին [1, 13]: Այս իրավիճակը ստիպեց կլանսմեններին կրկին թատերաբեմ բարձրանալ: Այդ տարիներին իր դաժանությամբ ամենից հայտնին Միսիսիպիի «Սպիտակ
ասպետներ» գաղտնի կազմակերպությունն էր: Վերջինիս ուներ 6000-7000
անդամ: Իրենց իրականացրած բոլոր բռնություններից ամենից աղմկահարույցը երկուսն են. 1964 թ. հունիսի 21-ին Ֆիլադելֆիայում 2 սպիտակամորթ և 1 սևամորթ քաղաքացիների սպանությունը, և 1963 թ.
սեպտեմբերի 15-ին Բիրմինգհեմի բարտիստական եկեղեցու պայթյունը,
որի արդյունքում զոհվեցին 4 սևամորթ աղջիկներ: Մասնագետների հաշվարկների արդյունքում պարզ է դարձել, որ Կու Կլուքս Կլանի ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում 1960-ական թթ. իրականացվել է
70 պայթյուն, Միսիսիպիում հրդեհվել է սևամորթների շուրջ 30 եկեղեցի:
Միայն Ալաբամայում արձանագրվել է ռասսայական խտրականության
հողի վրա սպանության 10 դեպք: Կու Կլուքս Կլանի դաժան հանցագործությունների խորհրդանիշ է դարձել հայտնի «Լինչի դատաստանը»: Կու
Կլուքս Կլանի անդամներն այն հիմնականում իրականացնում էին՝
մեղադրյալին ծառից կախաղան բարձրացնելով: 1881-1945 թթ. ընթացքում Լինչի դատաստանի իրականցման արդյունքում մահապատժի է
ենթարվել շուրջ 3800 սևամորթ ամերիկացի [1, 14]: Հետաքննությունների
դաշնային բյուրոն, ի վերջո, կարողացավ հասնել նրան, որ 1965 թ.
սեպտեմբերի դրությամբ գործող 14 կլանային կազմակերպությունների
10000 անդամներից 2000-ը ակտիվ տեղեկատվություն էին հաղորդում
Կու Կլուքս Կլանի գործողությունների մասին [1, 14-15]: Սակայն այս
գործողությունները չտվեցին սպասված արդյունքը: Դրանք, ըստ էության,
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թուլացրին, բայց արմատախիլ չարեցին Կու Կլուքս Կլանին: 1965 թ.
սկսված հետաքննությունը, այնպես ինչպես 1871 թ. և 1921 թ., կրկին
անարդյունք եղան: Հետաքաննության արդյունքում դատարանի առջև
կանգնեցին Կու Կլուքս Կլանի բոլոր 7 ղեկավարները, սակայն կազմակերպությունը հրաժարվեց իր գործունեության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ տրամադրել: Արդյունքում նրանցից միայն 3-ը դատապարտվեցին
բանտարկության [1, 15]: Նրանց թվում էր նաև Ռոբերտ Շելտոնը, որը բանտում անցկացրեց ողջ 1969 թ. [6, 28]: Իրականացված այս միջոցառումները
որոշակիորեն թուլացրին Կու Կլուքս Կլանի դիրքերը ԱՄՆ-ում: Որպես
ապացույց կարող ենք նշել այն փաստը, որ 1960 թ. դրությամբ կազմակերպությունն ամբողջ ԱՄՆ-ի տարածքում ուներ ընդամենը 5000 անդամ
[6, 29]: 1975 թ. Դեյվիդ Դյուկը միավորեց Կու Կլուքս Կլանի ասպետների
կազմակերպությունները: 1975 թ. վերականգնվելով՝ Կու Կլուքս Կլանը
պահպանում է իր գոյությունը մինչ օրս: Ըստ էության սա Կլանի երրորդ
վերածնունդն էր: 2015 թ. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում
պաշտոնական տվյալների համաձայն հաշվվում էր Կու Կլուքս Կլանի 5000
անդամ: Նրանք հիմնականում գործում էին հյուսիսային նահանգներում:
Կլանսմենները մեր օրերում էլ կազմակերպում են հավաքույթներ,
մասնակցում պիկնիկների և անգամ իրականացնում խաչը վառելու
արարողություն: Նրանց շարքերում կան տարբեր ազգության և մասնագիտության մարդիկ՝ ուսուցիչներ, վաճառողներ, ոստիկաններ և անգամ
տեղացի քաղաքական գործիչներ: Այսօր նրանք շարունակում են պայքարել ոչ միայն սևամորթների, այլ նաև մեծաքանակ միգրանտների ներհոսքի դեմ: Նրանք շարունակում են դժգոհել այն ռեսուրսների վատման և
սակավության համար, որոնք պետք է ծառայեին Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների իրական տերերի՝ սպիտակամորթ ամերիկացիների կարիքները հոգալուն:
Կու Կլուքս Կլանը կրկին իր մասին հիշեցրեց 2016 թ.: Սա արդեն
կապված էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում
Դոնալդ Թրամփի ընտրության հետ: Համընդհանուր ոգևորությունը հասավ
այն աստիճանի, որ Կու Կլուքս Կլանի անդամները իրենց «The Crusader»
թերթում հրատարակեցին Դոնալդ Թրամփին նվիրված հոդված: Այն կրում
էր հետևյալ վերնագիրը՝ «Դարձրե՛ք Ամերիկան կրկին հզոր»: Իսկ
հզորության ճանապարհին նրանք փառաբանում էին իրենց նախնիներին,
որոնք Ամերիկան ստեղծել էին որպես Սպիտակ Քրիստոնեական
Հանրապետություն, և հենց այսպիսի Ամերիկան էր դարձել հզոր: Որպես
վերջաբան հոդվածում նշվում էր, որ նրանց գլխավոր նպատակն է
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«դադարեցնել սպիտակամորթների ցեղասպանությունը» [7]:
Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով Կու Կլուքս Կլանի պատմությունը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ այս կազմակերպությունը թեև սկզբնական
շրջանում ստեղծվեց որպես Հյուսիսին հակակշիռ ուժ, հետագայում վերածվեց ոչ միայն ռասիստական կազմակերպության, այլ նաև ահաբեկչական մի խմբավորման, որի զոհերը դառնում էին ոչ միայն սևամորթները, ինչպես որ ենթադրվում էր, այլ նաև սպիտակամորթները: Եվ որքան
էլ որ զարմանալի է, դրանք հիմնականում հասարակական և քաղաքական գործիչներ էին, իրավունքի պաշտպաններ և այլն: Մենք կարող ենք
վստահաբար ասել, որ Կու Կլուքս Կլանը իր ծավալած գործունեությամբ
ձեռնտու էր ԱՄՆ-ի իշխանություններին, քանի որ շատ դեպքերում հենց
կազմակերպության ձեռքով էր ղեկավարությունը լուծում քաղաքական
շատ հարցեր:
Ճանաչելով և ուսումնասիրելով մարդկության պատմության այս
արյունոտ և ամոթալի էջերը՝ հող ենք նախապատրաստում հետագայում
ավելի զարգացած և հումանիստական հասարակություն ստեղծելու համար: Ուստի Կու Կլուքս Կլանը և նմանօրինակ այլ ռասիստական կազմակերպությունները գոյության և գործունեության իրավունք չպետք է
ունենան, քանզի երկրագունդը բոլորինս է:
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУКУ-КЛУКСКЛУКС-КЛАНА В США

Шароян Элен

ВГУ, История, 4-ый курс
Резюме

слова: террор, негры, расизм, гражданская война, войска
Ключевые слова
союзников, Роберт Ли, Натан Бедфорд Форрест
Конечно, одна из самых жестоких и позорных страниц в истории
человечества – это история создания и деятельности террористической и
расистской организации Ку-клукс-клана. Изучая деятельность организации, можно сказать, что она изначально была основана не столько как
средство борьбы с черными, сколько как гражданская война. Оружие
мести рабовладельцев юга при осуществлении его террористических
планов не основывалось ни на каких принципах и не знало ни национальности, ни религии.

ACTIVITIES OF THE KU KLUX KLAN IN THE USA

Sharoyan Elen
VSU, History, 4th course
Summery

Key words: terror, blacks, racism, civil war, allied forces, Robert Lee,
Nathan Bedford Forrest
Of course, one of the most cruel and shameful pages in the history of
mankind is the history of the creation and activities of the terrorist and racist
organization of the Ku Klux Klan. Studying the activities of the organization,
we can say that it was originally founded not so much as a means of combating
blacks, but as a civil war. The weapon of revenge on the slave owners of the
south in the implementation of its terrorist plans was not based on any
principles and did not know either nationality or religion.
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ԶԱԲԵԼ ԹԱԳՈՒՀՈՒ ԳԱՀԱԿԱԼՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Չոփուրյան Լուսինե

ՎՊՀ, Պատմություն, 4 կուրս,
Գիտական ղեկավար՝ պ. գ. թ., դոցենտ Մ. Բրուտյան

Հանգուցային բառեր՝ Կիլիկիո թագավորություն, Զաբել, Ֆիլիպ
Անտիոքացի, Հեթում I, գահահավասար, Ատան պայլ
Հայոց պատմության մեջ Հաաստանը բարդ քաղաքական իրավիճակներում այնպիսի դրսևորումներ է ունեցել, որոնք կարելի դասել ընդհանուր պատմության ընթացքի առանձնահատուկ և բացառիկ երևույթների
շարքին:
Հայոց պատմության մեջ շատ են այնպիսի դեպքերը, երբ իշխանադուստրերը, ամուսնանալով արքայազների հետ, դառնում են թագուհի:
Բայց այն, որ հորից հետո դուստրը ժառանգեր գահը, բացառիկ դեպքերից
է հայոց պատմության մեջ: Այդ թագուհիներից է Զաբելը, որը Լևոն Մեծագործի մահից հետո ժառանգել է Կիլիկյան Հայաստանի գահը:
Սույն զեկույցի շրջանակներում կփորձենք ներկայացնել Կիլիկիո
թագուհիներից Զաբելին, անդրադարձ կկատարենք նրա գահակալման
հարցին:
Հայտնի է, որ Լևոն Մեծագործը Կիլիկիան Հայաստանի թագաժառանգ հռչակեց իր մանկահասակ դստերը: Ուսումնասիրություններից
մեկում հանդիպում ենք հետևյալ մտքին. «Երկրի տնօրինման լուծը
բաժին ընկավ յոթնամյա թագուհուն (Զաբելին) և նրա խնամակալ Սիր
Ատանին՝ Լևոն թագավորի ամենահավատարիմ իշխաններից մեկին»
[6, 238]: Այսինքն՝ երկրի կառավարման համակարգում Զաբելի ընդգրկվելը
իր կամքից անկախ է եղել, և նա յոթ տարեկանում չէր կարող տնօրինել
երկիրը: Այդ պատճառով էլ նրա համար նշանակել էին խնամակալ, որի
ձեռքում էլ գտնվում էր երկրի կառավարման ղեկը, ուստի Զաբելի
իշխանությունը ձևական բնույթ էր կրում:
Սմբատ Սպարապետը իր «Տարեգրքում» նշում է, որ այդ ժամանակ
Լևոն թագավորն ուներ Զաբել անունով մի դուստր, որին ուզում էր իր
թագավորության ժառանգ դարձնել, և նրա իշխանները նույնպես համակարծիք էին նրան՝ նշելով, որ Աստված նրան արու զավակ չի տվել, և
Զաբելը կարող է իր թագավորության տերը դառնալ [4, 665]:
Հինգերորդ խաչակրաց արշավանքի ավարտից հետո Հունգարիայի
թագավոր Անդրաշ II-ը (1205-1235 թթ.) տուն դառնալու ճանապարհին
ջերմորեն հյուրընկալվել էր Կիլիկիայում, նրա և Լևոն թագավորի միջև
384

համաձայնություն էր կայացել՝ Զաբելին ամուսնացնելու իր որդիներից
մեկի՝ Անդրաշ կրտսերի հետ: Վերջինիս հայոց գահի ժառանգորդ ճանաչելու պայմանով համաձայնությունը հաստատեց համապատասխան
փաստաթղթով: Հայոց և հունգարաց թագավորներն առանձին նամակներով դիմեցին Հռոմի Հոնորիոս III պապին (1216-1227 թթ.)՝ խնդրելով վավերացնել Զապելի և Անդրաշ կրտսերի նշանադրության պայմանագիր
[6, 236-237]։
Մեզ է հասել միայն Անդրաշ II-ի գրած նամակը, որում նա հայտնում
է եղելությունը. քահանայապետից խնդրում է հոգ տանել իր մանկահասակ որդուն ու նրան դնել Հիվանդախնամ և Տաճարական ասպետների
պաշտպանության տակ։ Պատասխան նամակում պապն Անդրաշին տեղեկացնում է, որ հավանություն է տալիս կնքված նշանադրությանն ու
հատուկ կոնդակով վավերացնում է այն [6, 238]։
Գահաժառանգության իրավունքի տեսակետից կարևոր են Անդրաշի
ու պապի նամակների այն տողերը, որտեղ նշվում է, որ հայոց և հունգարաց թագավորների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն՝ Անդրաշ կրտսերը Կիլիկիայի գահին ցմահ տիրելու իրավունքը չէր
կորցնելու անգամ այն դեպքում, եթե Զաբելը մահանար ամուսնությունից
առաջ։ Այս պայմանը հակասում էր գահաժառանգության կիլիկյան և
արևմտյան իրավունքի հայեցակարգին, որի գլխավոր սկզբունքը դինաստիայի արյունակցական հաջորդականության ապահովումն էր։ Ուստի
այն չէր կարող իրացվել։
Ըստ Սմբատ Սպարապետի վկայության՝ Լևոն Մեծագործը 1219 թ.
մահվանից առաջ հավաքում է բոլոր իշխաններին և իր վերջին կարգադրությունն է անում, համաձայն որի՝ հայ իշխանները պետք է հավատարիմ լինեն իր դստերը, որը այսուհետ լինելու էր Կիլիկյան Հայաստանի
թագաժառանգը:
Այնուհետև հեղինակը նշում է. «Եւ որպէս յառաջագոյն պատմեցաք
զորդւոյն Ունգռաց թագաւորին, որ հանդերձեալ էր գալ եւ փեսայանալ
նմա, զոր պատուէր տայր իշխանաց իւրոց կատարել զեդեալ պայմանս
իւր եւ պսակել զդուստրն իւր Զապէլ ընդ որդի թագաւորին յորժամ գայցէ,
եւ անյապաղ թագաւորեցուցանել զնա ի վերայ ինքեանց» [4, 668]։ Այս
ամենի մասին վկայում է նաև Միքայել Ասորին, որն իր աշխատության
մեջ նշում է՝ Լևոն Մեծագործը երդմամբ պարտադրում է իր դստեր խնամակալին՝ Սիր Ատանին, ըստ որի՝ նա Զաբելին պետք է ամուսնացներ
Հունգարաց թագավորի որդու հետ, որը պետք է ընդուներ քրիստոնեությունը: Բայց այս ամենն այդպես էլ չիրականացավ:
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Որոշ աղբյուրներում նշվում է, որ Լևոնը Սիր Ատանից բացի միաժամանակ իր դստեր խնամակալ էր կարգել նաև Պապեռոնի և Բարձրբերդի
իշխան Կոստանդին Գունդստաբլին: Մասնավորապես Կիրակոս Գանձակեցու աշխատության մեջ նշվում է. «Եւ ետ զնա ի ձեռս կաթողիկոսին
եւ երկու մեծամեծ իշխանացն՝ Կոստանդնի ազգականին իւրոյ, եւ Սիր
Ատանա, որ էր Հոռոմ hաւանութեամբ» [3, 138-139]։ Այստեղից հանգում
ենք նրան, որ Լևոն Մեծագործը Զաբելի խնամակալ է նշանակել Սիր
Ատանին, իսկ Հայոց կաթողիկոսին և Կոստանդին Գունդստաբլին խնդրել
է հոգատար լինել Զաբելի նկատմամբ։ Եվ միայն 1221 թ.՝ Սիր Ատանի
մահից հետո Կոստանդին Գունդստաբլը դարձավ նրա խնամակալը՝ «Իսկ
յետ մահուան թագաւորին Լեւոնի եկաց պայլ աշխարհին Ատան, տէրն
Մանիաւնին, որ յետ աւուրց ինչ սպանաւ ի հաշիշեցն ի քաղաքն Սիս. եւ
եղեւ պայլ Կոստանդին Գունդստապլն» [1, 522-523]։
Սիր Ատանի խնամակալության ժամանակ հայտնվում է հայոց գահի
մեկ այլ հավակնորդ Հովհաննես Բրիենացին, որը Լևոն Մեծագործի մյուս
դստեր ամուսինն էր: Նշենք, որ այս ամենը իրավականորեն արդարացված էր, և դա պայմանավորվում է երկու կարևոր հանգամանքով.
առաջինը՝ այն, որ նա հանդիսանում էր Լևոն Բ-ի ավագ դստեր ամուսինը, իսկ երկրորդը՝ նրանք համատեղ կյանքի ընթացքում ունեցել էին
արու զավակ, որն այդ ժամանակ արդեն չորս տարեկան էր: Այս մասին
Ալիշանը նշում է, որ 1220 թ. Հովհաննես Բրիենացին վերցնում է կնոջն ու
երեխային և ժամանում Կիլիկիա և այդ հարցում նախապես ստացել էր
Հոնորիոս III պապի հավանությունը [2, 511]: Սակայն նա հաջողության
չհասավ և վերադարձավ տուն, բայց հետ չկանգնեց իր մտադրությունից և
երկրորդ անգամ նա նամակով դիմեց Հռոմի պապին և մերժում
ստանալով՝ նա ծեծի է ենթարկում իր կնոջը, ինչի հետևանքով նա
մահանում է: Որոշ ժամանակ անց մահանում է նաև նրան որդին, որից
հետո նրա՝ Կիլիկիայում գահակալելու հարցը դուրս է գալիս օրակարգից:
Միքայել Ասորու «Ժամանակագրության» մեջ նշվում է, որ գահի նկատմամբ հավակնություններ ուներ նաև Սիր Ատանը, որը սակայն սպանվեց
իշխանների խորհրդով կամ հրամանով [1, 513-514]: Սիր Ատանի սպանությունից հետո Զաբելի խնամակալ նշանակվելով՝ Կոստանդին
Գունդստաբլը ճնշում է Ռայմունդ-Ռուբենի և Վահրամ Մարաջախտի
ապստամբությունը, որից հետո երկրի ճակատագրով մտահոգված
իշխանները, խորհրդակցելով իրար հետ, որոշեցին վերջ տալ առկա անորոշությանը և Զաբելի համար ամուսին գտնել:
Այստեղից երևում է, որ Զաբելի կամքից անկախ է եղել ամուսնության
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իրավունքը: Զաբելին ամուսին ընտրելու հարցը շատ է կարևորվել, քանզի
դրանով լուծվելու էր հայոց գահաժառանգության հարցը, որը մեծագույն
խնդիր էր հայոց իրականության մեջ և վեճի առարկա էր դարձել հայոց
իշխանների և կաթողիկոսի համար: Կոստանդին Գունդստաբլը ցանկանում էր Զաբելին ամուսնացնել իր որդիներից որևէ մեկի հետ, այս ամենի
մասին վկայում է Մ. Օրմանյանը. «Ամուսնանալու տարիքին հասած
ըսուող աղջիկը Զապէլն էր, որ հազիվ 7 տարեկան կրնար եղած ըլլալ, եւ
անոր բերուելիք փեսան ալ շատ մեծ չէր կրնար ըլլալ, հետեւաբար Կոստանդին ալ պիտի չկարենար բոլորովին խնամակալութենէ քաշուիլ,
թէպէտ ինքը կը յայտարարէր թէ, ես ուզեմ որ իմ տան եւ իմ որդւոցն
անդորրութիւն առնեմ։ Երբ որբ Կոստանդիներ այդ առաջարկը կը բերէին,
հարկաւ փեսայացուին մասին պատրաստութիւններ ունէին, նրանք համամիտ գտնուեցան, որ քան ի hայ տեղւոց բերեն պարոն, ինչ որ կը
յայտնէ թէ փոխադարձ նախանձը չներեց Հայ իշխանի մը անունին վրայ
համաձայնիլ եւ անշուշտ Կոստանդին այդ ատենէն կը փափաքէր իր
զաւակներէն մէկը բարձրացնել Հայոց թագաւորութեան» [7, 1102]։
Հայոց իշխանները երկար ժամանակ խորհրդակցելուց և բուռն վիճաբանություններից հետո որոշեցին Զաբելին ամուսնացնել Ֆիլիպի
(Փիլիպոս) հետ։
Հայոց իշխանները դուքս Բոհեմունդ Միակնանու որդուն՝ Ֆիլիպ
Անտիոքացուն, որպես Զաբելի ամուսին ընտրելիս առաջնորդվել են
հետևյալ նկատառումով. «Զի ի մօտս է, եւ լաւ կարէ օգնել մեզ ի մեր ամէն
կարիք» [6, 248]. այդ ամուսնությամբ նրանք ձգտել են քաղաքական
դաշինք կնքել Կիլիկիո թագավորության և Անտիոքի իշխանապետության
միջև՝ հաշվի չառնելով Բոհեմունդի և Լևոնի երկարամյա թշնամանքը:
Կլոտ Մութաֆյանը գտնում է, որ Ֆիլիպի ընտրության նպատակն էր
վերջակետ դնել հայ-անտիոքյան թշնամանքին, Զաբէլը՝ դուստրը ու
ժառանգը մեծն Լևոնի, և Կիպրոսի արքայադուստրի, գրկի մէջ սնւած, «որ
իմաստուն էր, համեստ և երկիւղած ի տեառնից», ինքն էլ նկարագրվում է
«ամենայն առաքինութեամբ եւ բարեգործութեամբ զարդարւած»՝ հանդիսանալով մեր մեծագույն բարեպաշտուհիներից մէկը [7, 1102]։
Ստացվում է, որ Զաբելը զուտ միջոց է եղել քաղաքական տարբեր
գործիչների համար:
Ֆիլիպ Անտիոքացին Կիլիկիա է ժամանել 1222 թ. և, ամուսնանալով
Զաբելի հետ, թագադրվել նույն տարվա հունիս ամսին: Բայց սա չէր նշանակում, որ նա միանձնյա պետք է կառավարեր երկիրը, քանի որ իգական
գծով գահաժառանգության դեպքում արքայադստեր ամուսինը երկիրը
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կառավարում էր թագակիր-գործակցի կարգավիճակով։ Մաղաքիա
Օրմանյանի տվյալներով նախքան ամուսնությունը Ֆիլիպ Անտիոքացու
առջև հայ իշխանները դրել են երեք պայման՝ որ Փիլիպոս հայենակ
կենայր, ու զեկեղեցին ու զսեղանն հայենակ տանէր, որ է ըսել հայադաւանութիւնը ընդունէր, եւ զամէն մարդ յիւր իրաւունքն պահէր, որով կակնարկուի հայերը չզրկել եւ Լատիններ առջեւ չքաշել [7, 1102]։ Առաջվա
նման իշխանության գլուխ մնում էր Կոստանդինը։
Ֆիլիպը և նրա հայրը ընդունեցին այդ պայմանները, բայց գահակալումից շատ ժամանակ չանցած Փիլիպոսն սկսեց ոտնահարել հայոց
իշխանների և եկեղեցու իրավունքները՝ փորձելով իշխանությունից
հեռացնել Կոստանդինին։
Երբ պարզ դարձավ, որ Ֆիլիպն ուզում է ձերբակալել Կոստանդին
Պայլին և Կոստանդին Լամբրոնացուն, հայ իշխանները միավորվեցին
Կոստանդին Պայլի գլխավորությամբ, կանխեցին այդ ամենը, Ֆիլիպին
բռնեցին Անտիոք փախչելու ճանապարհին և բանտարկեցին, որտեղ էլ
նա մահացավ։
Ֆիլիպի մահից հետո Հայոց Արքունի ատյանը նորից կանգնած էր
Զաբել թագուհուն ամուսնացնելու բարդ խնդրի առջև։ Կոստանդինը,
օգտվելով այն փաստից, որ իր դիրքերը բավականին ամրապնդվել էին,
կրկին առաջ քաշեց իր որդիներից որևէ մեկին գահին բազմեցնելու
հարցը։ Սակայն այս անգամ ծագում է մեկ այլ խնդիր. Ֆիլիպի սպանությունից հետո՝ մորը տեսնելու պատրվակով՝ Զաբելը գնաց Սելևկիա, որն
այդ ժամանակ լատին ասպետների իշխանության ներքո էր գտնվում, ուր
իր մայրն էր՝ Սիպիլը [7, 1102]։ Այդ խնդիրը լուծելու համար Կոստանդին
Պայլը Սելևկիա ուղարկեց Հայոց կաթողիկոս Կոստանդին Բարձրբերդցուն, որ համոզի Զաբելին վերադառնալ, բայց նրան չի հաջողվում հետ
բերել թագուհուն։ Ուստի Կոստանդինն անձամբ գնաց Հիվանդախնամների մոտ և խնդրեց իրեն հանձնել Զաբելին: Նրանք Սելևկիա քաղաքը
վաճառեցին Կոստանդինին և Զաբելին էլ հանձնեցին նրան։
Այսպիսով՝ 1226 թ. 14 տարեկան հասակում, երբ տեղի ունեցավ Զաբելի երկրորդ ամուսնությունը, կարելի է ասել, որ սկսվեց Զաբել-կնոջ
պատմությունը: 11-ամյա Հեթումի հետ ամուսնացած լինելով՝ նա չէր դադարում սիրել 20-ամյա Ֆիլիպին, որը վտարվել էր Հայաստանից: Սակայն
մեկ այլ աղբյուրում նշվում է, որ այդ ժամանակ Զաբելը 10 տարեկան էր, և
իր զուգակիցը նույնպես այդ տարիքին էր [5, 59]։
Այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու Կոստանդին Պայլը Զաբելին
ամուսնացրեց իր կրտսեր որդու հետ, այն դեպքում, երբ նա ուներ ավագ
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որդի: Այս հարցին անդրադարձ է կատարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը՝
նշելով երեք հնարավոր բացատրություն. առաջինը այն է, որ նա հնարավոր էր՝ ամուսնացած լիներ, երկրորդը՝ նա իր բարեմասնություններով
զիջում էր Հեթումին, իսկ երորդը, որն ավելի հավանական է` Կոստանդինին ձեռնտու չէր, քանի որ տասնութամյա թագավորին՝ միջնադարի
չափանիշներով հասուն տղամարդուն, շատ ավելի դժվար կլիներ կառավարել, քան մանկանը:
Զաբելի ամուսնությունը ընդամենը մի հարց լուծեց, այն էլ ոչ հօգուտ
Զաբելի անձի. ամուսնությամբ վերջ դրվեց Հեթումյան-Ռուբինյան գահակալական անընդմեջ շարունակվող հակամարտությանը: Ինչպես
Ֆիլիպը, այնպես էլ Հեթում I-ը երկրի կառավարման ղեկը ստանձնել էր ոչ
թե լիիրավ թագավորի, այլ թագակիր-գործակցի կարգավիճակով։ Եթե
Ֆիլիպի պարագայում այդ ամենը հաստատող փաստաթղթերը բացակայում էին, ապա Հեթումի պարագայում պահպանվել են բավականին
պատմական փաստարկներ: Այն, որ Հեթումը և Զաբելը երկիրը կառավարել են գահակից-թագավորների հավասար իրավունքով, ապացուցվում է
նախ և առաջ նրանց համատեղ հրապարակած հրովարտակների առկայությամբ։ Դրա մասին են վկայում հետևյալ փաստարկները:
22 հունվար, 1236 թ. «Ես՝ Հեթում, ի Քրիստոս Աստուած հաւատացեալ թագաւոր Հայոց, որդի Կոստանդինի թագաւորազնի, եւ Եղիսաբեթ,
թագուհի նորին, դուստր ի Քրիստոս հանգուցեալ Լեւոնի թագաւորի…»
[6, 268]։
Զաբելի իրավական կարգավիճակի մասին մենք որոշակի տեղեկություններ ենք ստանում Հեթում I-ի հատած արծաթե դրամներից, որոնց
վրա պատկերված է ոչ միայն Հեթումը, այլև Զաբել թագուհին [8, 82]։
Զաբելն իր գահաժառանգության հանգամանքների կարևորության,
իրավական կարգավիճակի յուրահատկության և հասարակական ընկալման տարողության առումով, տարբերվելով հայոց թագուհիներից, եզակի
բացառություն է ոչ միայն Կիլիկիո, այլև ընդհանրապես հայ ժողովրդի
ողջ պատմության մեջ։
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О ВОПРОСЕ КОРОНАЦИИ КОРОЛЕВЫ ЗАБЕЛ

Чопурян Лусине

ВГУ, История, 4-ый курс
Резюме
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Антиокский, Хетум, равноправие, регент Атан
Таким образом, в истории Киликии образ королевы Забел уникален
тем, что она наряду с Хатумом считалась равноправной наследницей
трона, что и послужило поводом считать ее сильной королевой. В истории
Киликии ни одна королева не была удостоена этой чести. Этот факт
подчеркивает ее особый правовой статус.

ON THE QUESTION OF THE CORONATION OF QUEEN ZABEL

Chopuryan Lusine

VSU, History, 4th course
Summery

words:
Key wo
rds: Cilicia Kingdom, Zabel, Philip Antioch, Hetum 1, throne
equality, Atan Pail
Thus, in the history of Cilikia, the image of Queen Zabel is unique in that
she, along with Hatum, was considered the equal heir to the throne, which
served as the reason to consider her a strong queen. In the history of Cilicia, not
a single queen was awarded this honor. This fact underlines its special legal
status.
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ԱՄՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԸ
ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ
Ստեփանյան Տաթևիկ
ՎՊՀ, Պատմություն, 4 կուրս
Գիտական ղեկավար՝ պ. գ. դ., պրոֆեսոր Ֆ.Մովսիսյան

Հանգուցային բառեր՝ սահմանադրություն, նախագահական ընտրություններ, դեմոկրատիա, ընտրիչների կոլեգիա, Սենատ, Ներկայացուցիչների պալատ, դեմոկրատներ և հանրապետականներ
Նախագահի ընտրություններն ԱՄՆ-ում ժամանակակից աշխարհի
ամենահին «դեմոկրատական ավանդույթներից» մեկն են: Այս երկրում
նախագահական ընտրությունները անց են կացվում պարբերաբար` 4
տարին մեկ, անկախ քաղաքական խնդիրներից, ծանր սոցիալ-տնտեսական պայմաններից ու պատերազմական իրավիճակներից:
Տարեցտարի ողջ նախընտրական քարոզարշավն ու բուն ընտրությունները դառնում են ավելի «գունագեղ ու աղմկոտ», նախընտրական
ծախսերը հասնում են անհավանական թվերի: Ամերիկացիները հպարտանում են իրենց Սահմանադրությամբ ու ազատ, դեմոկրատական ընտրություններով, սակայն ամերիկյան ընտրական համակարգն ու այն կարգավորող սահմանադրական հոդվածները ոչ միայն կատարյալ չեն, այլև
ունեն բավական լուրջ թերություններ ու բացթողումներ: Սահմանադրությամբ կարգավորվում են նախագահի և փոխնախագահի ընտրությունների միայն ընդհանուր ընթացակարգային նորմերը` թողնելով բազմաթիվ
խնդիրների լուծումը նահանգների կառավարություններին ու օրենսդիր
մարմիններին:
Սահմանադրության ընդունումից մինչև օրս նրանում կատարված
լրացումներն ու փոփոխությունները այդպես էլ լիովին չշտկեցին ընտրական համակարգի բացթողումներն ու լույս չսփռեցին որոշ «մութ» և
առանցքային կարևոր հարցերի վրա:
Նախագահի պաշտոնի վերաբերյալ քննարկումները 1789 թ. հրավիրված Սահմանադրական Կոնվենտում բավական սուր ընթացք ունեցան:
Որոշ քննադատներ ԱՄՆ Սահմանադրությունն սկսեցին համեմատել
«նախագահական կայսրություն ստեղծելու միտման» հետ: Մինչ այդ նախագահի պաշտոն, որպես այդպիսին, գոյություն չուներ ոչ մի երկրում, և
ոչ մի երաշխիք չկար, թե ժամանակի ընթացքում պետական կառավարման այս ձևն ինչ էվոլյուցիա կապրեր: Կոնվենտի որոշ անդամներ անգամ
«խելքին մոտ» չէին համարում նախագահի ընտրությունը հասարակ
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ժողովրդին վստահելը: Վիրջինիայի պատգամավոր Ջորջ Մեյսոնի կարծիքով «նախագահի ընտրությունը ժողովրդին վստահելը նույնքան
անբնական ու անթույլատրելի է, որքան վստահել կույրին ընտրությունը»:
Արդյունքում՝ ինչպես նշում է ամերիկացի պատմաբան Ջորջ Բերնսը,
«հիմնադիր հայրերը» եկան մեկ ընդհանուր համոզման` «զտել» քաղաքական համակարգը` ինստիտուցիոնալ ֆիլտրացման համակարգ ստեղծելով: «Գորշ մեծամասնության» չմտածված, չկշռադատված ու կեղտոտ
պոռթկումները պետք է «մաքրազերծվեին» ընտրիչների կոլեգիայի միջոցով, որի արդյունքում կմնար միայն առողջ բանականությունը,
հանգստությունը, կշռադատված միտքն ու խելքը, ու այս ամենը կմարմնավորվեր մեկ անձի մեջ [1, 121]:
Սահմանադրությամբ նախագահական ընտրությունների անցկացման կարգը կարգավորվում է II հոդվածի 4 բաժիններով: II հոդվածի I
կետը հռչակում է.
«Գործադիր իշխանությունը տրվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին: Նա զբաղեցնում է իր պաշտոնը 4 տարի ժամկետով փոխնախագահի հետ միասին, որն ընտրվում է նույն ժամկետով
նախագահական ընտրությունների ժամանակ: Յուրաքանչյուր նահանգ,
իր օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, նշանակում է ընտրիչների,
որոնց թիվը համապատասխանեցվում է նահանգի` Կոնգրեսում ունեցած
անդամների թվին (սենատորներ և Ներկայացուցիչների պալատի անդամներ): Բայց միևնույն ժամանակ ոչ մի սենատոր, Ներկայացուցիչների
պալատի անդամ կամ անձ, որն ունի մեծ շահույթ կամ զբաղեցնում է
բարձր պաշտոն, չի կարող ընտրվել որպես ընտրիչ: Քվեարկողները կամ
ընտրիչները հավաքվում են իրենց նահանգներում և քվեարկում երկու
անձի համար, որոնք չպետք է միևնույն նահանգի ներկայացուցիչներ
լինեն: Կազմվում են այն անձանց ցուցակները, որոնց օգտին քվեարկել են
ընտրիչները` նշելով յուրաքանչյուր թեկնածուի օգտին տրված ձայների
թիվը: Այս ցուցակի տակ ստորագրում են ընտրիչները, կնիքվում են և
ուղարկվում Սենատ` Սենատի նախագահի անունով: Սենատորների և
Ներկայացուցիչների պալատի անդամների ներկայությամբ ցուցակները
բացվում են, որից հետո սկսվում է ձայների հաշվարկը: Այն անձը, որը
ստանում է ընտրիչների ընդհանուր թվի կեսից ավելին, այսինքն՝ ձայների մեծամասնությունը, դառնում է նախագահ: Եթե ձայների մեծամասնությունը ստացել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա Ներկայացուցիչների
պալատն անհապաղ քվեաթերթիկների միջոցով այդ երկուսից մեկին
ընտրում է նախագահ: Այն դեպքում, երբ Ներկայացուցիչների պալատի
392

անդամների ընտրության արդյունքում նորից ձայները հավասար են
բաշխվում, ապա սույն Պալատը նույն կարգով առավելագույն ձայներ
ստացած 5 թեկնածուներից ընտրում է նախագահ: Այս դեպքում ընտրությունը կատարվում է ըստ նահանգների, և Ներկայացուցիչների պալատի
անդամները յուրաքանչյուր նահանգի համար կարող են տալ միայն մեկ
ձայն, քվորումն ապահովվում է նահանգների ներկայացուցիչների 2/3-ի
մասնակցությամբ: Նախագահ ընտրվելուց հետո ձայների առավելագույն
թվով թեկնածուն դառնում է փոխնախագահ: Նույն կերպ, ձայների հավասար բաշխման դեպքում թեկնածուներից փոխնախագահ է ընտրվում
Սենատի անդամների ընտրությամբ [5]:
Ընտրական ընթացակարգի թերությունները ի հայտ եկան Սահմանադրության վավերացումից արդեն 11 տարի հետո. 1800 թ. նախագահական ընտրությունների ժամանակ երեք ձայնի առավելությամբ (71 ընդդեմ
68-ի) ֆեդերալիստ Ջոն Ադամսը դարձավ նախագահ, իսկ հանրապետական Թ. Ջեֆֆերսոնը` փոխնախագահ: Սահմանադրության համահեղինակները հույս ունեին, որ քվեարկիչները կառաջնորդվեն բարձրագույն իդելաիստական սկզբունքներով, և արդյունքում նախագահ
կընտրվի թեկնածուներից առաջադեմն ու լուսավորյալը: Իրականում
քվեարկիչները ընտրում են՝ ելնելով կուսակցական համոզմունքներից,
ինչն էլ հանգեցրեց նրան, որ 1800 թ. նախագահն ու փոխնախագահը
ընտրվեցին երկու հակադիր ճամբարներից [7]:
Խնդիրը լուծելու համար 1804 թ. սեպտեմբերի 25-ին՝ նոր ընտրություններից առաջ, Սահմանադրության մեջ մտցվեց XII փոփոխությունը,
համաձայն որի՝ ընտրիչները այլևս պետք է քվեարկությունը կատարեին
նախագահի և փոխնախագահի թեկնածուների համար առանձին-առանձին, առանձին քվեաթերթիկներով [8]:
Այս ընտրությունների նորամուծությունը, բացի սահմանադրական
փոփոխությունը, այն էր, որ նախագահի թեկնածուներն առաջադրվում
էին կուսակցությունների կողմից` կուսակցական գաղտնի ժողովների ու
ընտրությունների արդյունքում: Անգլիական քաղաքական տերմինով
ասված՝ «քոուքուսների» (caucus) ժամանակ: 1804 թ. ընտրությունների
արդյունքում հաղթեց դեմոկրատ-հանրապետականների կողմից առաջադրված Թ. Ջեֆերսոնը, իսկ փոխնախագահ դարձավ Նյու Յորքի նահանգապետ նույն կուսակցության անդամ Ջորջ Քլինթոնը:
Ընտրական իրավունքին ու կարգին վերաբերող Սահմանադրության
մեջ տարբեր տարիներին կատարվեցին XIX (1920 թ.), XX (1933 թ.), XXII
(1951 թ.), XXIV (1964 թ.), XXV (1967 թ.), XXVI (1971 թ.) լրացումները,
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որոնք թելադրված էին ընտրական ընթացակարգի հստակեցման և ժամանակի պահանջներով [8]:
Հաջորդ ընտրական անոմալիզմը տեղի ունեցավ 1824 թ. ընտրությունների ժամանակ, որի արդյունքում ցայտուն կերպով արտահայտվեց
նախագահական ընտրությունների հետ կապված սահմանադրական
ամենամեծ բացթողումը, ինչո՞ւ մեծամասնության ձայնը որոշիչ չէ:
1824 թ. ֆեդերալիստների կուսակցությունը լուծարվեց, իսկ դեմոկրատ
հանրապետականները համաձայնության չեկան մեկ միասնական թեկնածուի շուրջ: Արդյունքում իրենց թեկնածությունն առաջադրեցին 5 քաղաքական գործիչներ՝ նույն կուսակցությունից: Այս ընտրություններում
փաստացի ընտրական նոր կարգ սահմանվեց, եթե նախկինում ընտրիչներին ընտրում էին նահանգների օրենսդիր ժողովները, ապա նրանք
ընտրվելու էին անմիջականորեն ժողովրդի կողմից: Բնակչությունն իր
հայեցողությամբ ընտրելու էր այն քվեարկողին, որը պետք է ձայնը տար
կոնկրետ թեկնածուի, այն թեկնածուին, որին որ այդ ընտրիչին ընտրող
բնակիչը կցանկանար տեսնել ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում: 1824 թ.
ուղիղ ընտրությունների արդյունքում (popular vote) նախագահի թեկնածու Էնդրյու Ջեկսոնը ստացավ 152544 ձայն, Ջոն Քուինսի Ադամսը`
108740 ձայն: Մնացած թեկնածուները հավաքեցին մոտավորապես 40000ական ձայներ:
Քվեարկիչների ընտրության արդյունքները հետևյալն էին` Է. Ջեկսոն –
99 ձայն, Ջ. Ադամս – 84, Ու. Քրոուֆորդ – 41, Ջ. Քլեյ – 37: Համաձայն Սահմանադրության՝ հաղթող էր ճանաչվելու այն թեկնածուն, ով հավաքել էր
ձայների կեսից ավելին, այսինքն, առնվազն 131 ձայն: Քանի որ ոչ մի թեկնածու չէր հաղթահարել այս շեմը, նախագահ ընտրեց Ներկայացուցիչների
պալատը: Նախագահ դարձավ Ջոն Ադամսը: ԱՄՆ պատմության մեջ
առաջին և ոչ վերջին անգամ նախագահ ընտրվեց ոչ այն թեկնածուն, ով
հավաքել էր ընտրողների ձայների մեծամասնությունը: Դրանից հետո ևս 4
անգամ 1876 թ., 1888 թ., 2000 թ. և 2016 թ. ԱՄՆ նախագահ դարձավ ոչ թե
ժողովրդի ձայների մեծամասնությունն ստացած թեկնածուն այլ քվեարկիչների կողմից ձայների մեծամասնությունն ստացած թեկնածուն [3, 104]:
Նման «անհեթեթ» Սահմանադրական կարգով ոտնահարվում է մարդու ամենակարևոր իրավունքներից մեկը` ձայնի իրավունքը, և դեմոկրատական ազատություններն այս համատեքստում դառնում են անիմաստ:
1876 թ. ընտրությունների ժամանակ դեմոկրատ Սեմուել Թիլդենը
ստացավ ընտրիչների 184, իսկ Ռեզերֆորդ Հեյզը` 165 ձայն, կային ևս 20
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վիճահարույց ձայներ, որոնք ի վերջո տրվեցին Հեյզին և (184:185) 1 ձայնի
առավելությամբ Հեյզը դարձավ նախագահ: Նույն կերպ 1888 թ. նախագահ
ընտրվեց ոչ թե դեմոկրատ Գրովեր Քլիվլենդը, ով ուղղակի ընտրություններում ստացել էր առավելագույն ձայներ, այլ հանրապետական
Բենջամին Հարիսոնը, քանի որ Հարիսոնը հավաքել էր ընտրիչների 233
ձայն, իսկ Քլիվլենդը` 168: Նույնպիսի իրավիճակ ստեղծվեց արդեն 112
տարի հետո` 2000 թ. նախագահական ընտրությունների ժամանակ`
ժողովրդական ձայների մեծամասնությունն ստացած Ալբերտ Գորը քվերկիչների 5 ձայնով պարտվեց հանրապետական Ջորջ Բուշ Կրտսերին
(271:266) [7]:
2016 թ. ընտրությունների ժամանակ Հիլարի Քլինթոնը ստացավ 65,8
մլն ձայն, Դոնալդ Թրամփը` 62,9 մլն` Քլինթոնը հաղթում էր 2,9 մլն ձայնի
առավելությամբ, իսկ արդեն ընտրիչների կոլեգիալ ընտրություններում
Թրամփը ստացավ 304, Քլինթոնը` 227 ձայն [6]:
Կա ևս մի հանգամանք, որի պատճառով թեկնածուն, ստանալով
բնակչության ձայների մեծամասնությունը, չի դառնում նախագահ: Բանն
այն է, որ Սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր քվեարկիչ կարող է ընտրել այն թեկնածուին, որին կամենում է, անկախ կուսակցական
պատկանելությունից, կարող է քվեարկել անգամ իր թեկնածությունը
չառաջադրած անձի օգտին: Օրինակները շատ են. 1968 թ. ընտրիչներից
մեկը, ով պետք է քվեարկեր Հանրապետական թեկնածուի օգտին, քվեարկեց անկախ թեկնածուի օգտին, 1976 թ. ընտրիչներից մեկը, որը պետք է
ձայնը տար Ջ. Ֆորդին, որպես նախագահի թեկնածու, իր ձայնը տվեց
Ռ. Ռեյգանին, որն այդ ժամանան որևէ կուսակցության կողմից առաջադրված չէր ո՛չ նախագահի, ո՛չ փոխնախագահի պաշտոնում: Եվս մի նմանատիպ միջադեպ արձանագրվեց 1988 թ., երբ ընտրիչներից մեկը փոխանակ իր ձայնը տար Մ. Դուկակիսին, որպես նախագահի թեկնածու և Լ.
Բենթսենին՝ որպես փոխնախագահ` կատարեց հակառակը: Եվ վերջապես 2000 թ. ընտրիչներից մեկը նախագահի թեկնածու Ա. Գորի և փոխնախագահի թեկնածու Դ. Լիբերմանի օգտին քվեարկելու փոխարեն
դատարկ քվեաթերթերն է գցում քվեատուփը [3, 110]:
Հենց սա է դեմոկրատիայի օրրան հանդիսացող Ամերիկայի Սահմանադրության խարիզմատիկությունը: Ինչպե՞ս կարելի է կայացած համարել մի համակարգ, որն անտեսում է ժողովրդական ընտրությունն ու
մեծամասնության կարծիքը: Ընտրությունների սկզբնական փուլում
հարյուր հազարավոր մարդիկ իրենց ձայնը վստահում են մի խումբ
«ընտրյալների», որոնք պետք է իրենց ընտրողների ձայնի կրողն ու
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փոխանցողը հանդիսանան, և միևնույն ժամանակ այդ «ընտրյալներին»
տրվում է ազատ, ըստ իրենց կամքի ու հայեցողության ընտրելու իրավունք: Ամերիկյան ընտրական համակարգը բարդ է և ապակենտրոնացված, չկա ընտրությունների կարգավորման և կառավարման մեկ միասնական կենտրոն: Թեև Սահմանադրությամբ նախանշվում են ընտրական
կարգի հիմնական հիմունքները, սակայն ընտրական կանոնակարգի
դրույթների մեծ մասը կարգավորվում է նահանգների օրենսդիր ժողովների որոշումների համաձայն` յուրաքանչյուր նահանգում յուրովի:
Ամերիկյան ընտրական համակարգի առանձնահատկությւոններից
մեկն էլ այն է, որ նախագահը միշտ ընտրվում է մեկ ընտրությամբ`
առանց կրկնակի ընտրությունների, որքան էլ, որ վիճելի լինեն արդյունքները: Եթե ընտրությունը չի կայանում ընտրիչների միջոցով, ապա Սահմանադրությամբ սահմանված կարգով նախագահին ընտրում է Ներկայացուցիչների պալատը: Նման ընտրություններ արձանագրվել են 1800 և
1824 թթ.:
Ամերիկացիների գրեթե 45%-ը չի մասնակցում ընտրություններին և
պատճառներից ամենաառաջինը ամերիկյան ընտրական համակարգի
բարդությունն է հասարակ քաղաքացու համար, մյուս պատճառը անվստահությունն է ընտրիչներին ու արդյունքների արդարությունը:
Այնուամենայնիվ, 200 տարիների ընթացքում ապրելով որոշակի
էվոլյուցիա՝ ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների ընթացակարգը արմատական փոփոխություններ չի կրել: Գոյություն ունեն հասարակական
շարժումներ, որոնց հիմնական խնդիրն է հասնել Սահմանադրական նոր
փոփոխությունների, սակայն առայժմ այդ ջանքերն անարդյունք են:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Иванан Э. А., История США, 2007.
Вард Г., История США, 2009.
Зинн Г., Народная история США, 1980.
Соргин Б. Б., История США, 2003.
Конституция Соединенных Штатов Америки.
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НЕДОСТАТКИ КОНСТИТУЦИИ США В СВЯЗИ
С ПРЕЗИДЕНТСКИМИ
ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ

Степанян Татевик

ВГУ, История, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: конституция, президентские выборы, демократия,
коллегия избирателей, сенат, палата представителей, демократы и
республиканцы
Президентские выборы в США – одна из древнейших «демократических традиций» в современном мире. Целью исследования является
выявление основных проблем и недостатков в Конституции, касающихся
конкретного порядка выборов.
Дополнения и поправки к конституции с момента ее принятия не
полностью устраняют недостатки избирательной системы и проливают
свет на некоторые «темные» и ключевые вопросы.
Такие вопросы, как, почему голосование большинства не является
решающим, почему голосу народа доверяет «избранная группа», почему
президентские выборы никогда не повторяются, но во всех случаях
президент избирается одними выборами.
Почти 45% американцев не баллотируются на выборах по двум
основным причинам: сложность американской избирательной системы и
доверие избирателей
Однако, учитывая некоторую эволюцию за последние 200 лет,
процедура выборов президента США не претерпела радикальных изменений. Усилия многих НПО и движений по проведению конституционных
реформ в избирательной системе до сих пор не увенчались успехом.
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US CONSTITUTION DEFICIENCIES RELATED
TO PRESIDENTIAL ELECTIONS

Stepanyan Tatevik

VSU, History, 4th course
Summary

Key words: constitution, presidential election, democracy, college of
voters, Senate, House of Representatives, Democrats and Republicans
Presidential elections in the US are one of the oldest “democratic
traditions” in the modern world. The purpose of the study is to identify the
main issues and shortcomings in the Constitution regarding the specific
electoral order.
Additions and amendments to the constitution since its adoption have not
fully addressed the shortcomings of the electoral system and have shed light on
some “dark” and key issues. Questions such as why the majority vote is decisive,
why the people’s vote is entrusted to a “group of electors”, why the presidential
election is never repeated, but in all cases the president is elected by one
election.
The constitution sets out only the basic principles of electoral procedure,
and most of the provisions of the electoral regulation are regulated by the
decisions of state legislatures in each state in its own right.
Almost 45% of Americans do not vote because of two major reasons: the
complexity of the American electoral system and the lack of confidence in the
choice of voters.
However, given some evolution over the past 200 years, the US
presidential election procedure has not undergone radical changes. The efforts
of many NGOs and movements to make constitutional reforms in the electoral
system have so far failed.
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ՄԱՐՔԻԶ ԴԵ ԼԱՖԱՅԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
Օհանյան Տատյանա

ՎՊՀ, Պատմություն, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ պ. գ. դ., պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյան

Հանգուցային բառեր՝ Ամերիկայի Անկախության պատերազմ, Ջորջ
Վաշինգտոն, Բրենդիվայնի ճակատամարտ, Մարքիզ դե Լաֆայետ,
հնդկացիական ցեղեր
Ամերիկայի Անկախության պատերազմը այդ երկրի պատմության
բեկումնային իրադարձություններից է: Դրա շնորհիվ պատմության մեջ ի
հայտ եկան մի շարք հայտնի գործիչներ, որոնք ոսկե տառերով իրենց
անունը գրեցին համաշխարհային պատմության էջերում: Սույն աշխատանքում ներկայացված է մարքիզ դե Լաֆայետի կյանքը, գործունեությունը Ամերիկայի Անկախության պատերազմի տարիներին:
Ամերիկայի Անկախության պատերազմի հերոս, երեք հեղափոխությունների հերոս, «Հին և նոր ժամանակների հերոս, ազատության արգոնավորդ» Մարի Ժոզեֆ Պոլ Իվ Ռոկ Ժիլբերդյու Մոտյեմարքիզ դե Լաֆայետը ծնվել է 1757 թ. սեպտեմբերի 6-ին Օուվերթենի կենտրոն Շավանյակ
ամրոցում [1, 644]:
Նրա հայրը՝ Ժիլբեր մարքիզ դե Լաֆայետը և մայրը՝ Մարի Լուիզ
Ջուլիեդե Ռիվյերը հին ֆրանսիական ազնվականության ներկայացուցիչներ էին: Փոքրիկ Լաֆայետի ուսուցիչը եղել է Օթենի եպիսկոպոս մոնսենյորդե Բույեն, ապա տղայի կրթությունը հորեղբայրը հանձնեց աբբա
Ֆայոնին:
Ժիլբեր դե Լաֆայետը կրթությունը շարունակում է այն ժամանակվա
ամենալավ արիստոկրատական հաստատություններից մեկում՝ Պլեսի
քոլեջ (19-րդ դարից մինչև այսօր Լուի Մեծի լիցեյը): Լաֆայետի 4-ամյա
ուսումնառությունը անցել էր լիբերալ գաղափարախոսության ուղեկցությամբ: Լաֆայետը Պլեսի քոլեջում սովորելու տարիների մասին իր հուշերում գրում է. «Ես քոլեջում ծույլ ուսանող չէի և սովորում էի առանց պարտադրանքի [3, 20]:
1772 թ. ավարտելով Պլեսի քոլեջը՝ 15-ամյա Լաֆայետը դարձավ թագավորական գվարդիայի «սև հրացանակիրների» լեյտենանտ, իսկ 17 տարեկանում՝ կապիտան [1, 645]:
Մարքիզ Լաֆայետը Հյուսիսային Ամերիկայում սկսված ապստամբության մասին իմացավ 1775 թ. սեպտեմբերի 8-ին Գլոստերիդքսից, որ
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այդ ժամանակ ճանապարհորդում էր Ֆրանսիայում: Երիտասարդ
Լաֆայետը տպավորված էր 1776 թ. հուլիսի 4-ի Անկախության հռչակագրից: Նրան դուր եկավ հատկապես այն միտքը, որ «բոլոր մարդիկ
ի ծնե հավասար են» և ունեն «անքակտելի այնպիսի իրավունքներ, որոնց
թվին պատկանում են կյանքի, ազատության և երջանկության ձգտման
իրավունքը»:
Լաֆայետը գրել է. «Հենց իմ մոտ ասվում էր Ամերիկա բառը, ես
սկսում էի սիրել նրան: Մի կերպ իմանալով, որ նա պայքարում է իր ազատության համար և այդ ժամանակ իմ մոտ առաջացավ ցանկություն թափել իմ արյունը նրա համար» [3, 22]:
Մարքիզ Լաֆայետի Ամերիկա մեկնելը պայմանավորված էր մի շարք
պատճառներով: Նրան ձանձրացնում էր ազնվականի կյանքը, ուստի
առիթ էր փնտրում դրանից որոշ ժամանակ հեռանալու համար: Յուրաքանչյուր հայրենասեր ֆրանսիացու նման նա նույնպես ցանկանում էր
ռևանշ վերցնել Ֆրանսիայի «հավերժ թշնամի» Անգլիայի նկատմամբ և
վերջ տալ 1763 թ. Փարիզի հաշտության պայմանագրին: Բացի այդ՝ անգլիացիների դեմ պայքարելու համար նա նաև անձնական դրդապատճառ
ուներ և ցանկանում էր վրեժխնդիր լինել իր հոր մահվան դիմաց: Այնուհանդերձ, Ամերիկա մեկնելու Լաֆայետի դրդապատճառը քաղաքական
էր: Իր նամակներից մեկում նա գրում էր. «Դուք մտածում եք, թե ես Ամերիկայում էի հանուն փառքի: Ոչ, ես այնտեղ կռվում էի ազատության համար»: Մարքիզ Լաֆայետը անկեղծ էր իր խոստովանությունում, դա,
իրոք, նրա համոզմունքն էր: Դրա վկայությունն այն է, որ թագավորը
երկու անգամ մերժեց Ամերիկա գնալու նրա խնդրագրերը, բայց միևնույն
է, նա թագավորի կամքին հակառակ գնաց Ամերիկա [1, 647]:
1776 թ. դեկտեմբերի 18-ին Փարիզ եկած Բ. Ֆրանկլինը բերեց չհուսադրող նորություններ. Վաշինգտոնի բանակը օգոստոսի ընթացքում կրել էր
մեծ վնասներ Նյու Յորքում, Ուայլդ-Պլեյսի և Վաշինգտոնի բերդերում, իսկ
Լոնգ-Այլենդը մի կերպ կարողացավ փրկվել շրջափակումից: Ամերիկա
գնալ ցանկացողների քանակը միանգամից նվազեց, ինչպես Ս. Դինը, այնպես էլ Բ. Ֆրանկլինը, Լաֆայետին համոզում էին հրաժարվել իր մտադրություններից: Ամերիկայից ստացած անհաջողությունների լուրերը
ամենևին չփոխեցին մարքիզ Լաֆայետի դիրքորոշումը և չանդրադարձան
նրա տրամադրության վրա: Նա պնդում էր իրենը. «Եթե ձեր գործերը իսկապես այդքան վատ են,– ասաց նա Ֆրանկլինին,– այդ դեպքում առավել
ևս կարող եմ օգտակար լինել: Ես արդեն առաջարկել եմ ձեզ իմ ծառայությունները, երբ ձեր հայրենակիցները դեռ օգնության կարիք չունեին:
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Որքան դուք եք հաստատակամ, անպես էլ ես եմ հաստատակամ իմ որոշման մեջ, դուք հիմա իսկապես իմ օգնության կարիքն ունեք» [2, 45; 1, 648]:
«Մինչև այսօր պարոն,– կրկնում էր նա Ս. Դինին,– դուք տեսնում եք
միայն իմ ջանքերը, որը շուտով կարող է դառնալ օգտակար: Ես գնում եմ
նավ, որը կտեղափոխի բոլոր հրամանատարներին, հավատացեք ինձ, որ
հենց այդ վտանգի երեսին, փորձում եմ բաժանել ձեր ճակատագիրը»գրում է Լաֆայետն իր հուշերում [3, 173-174]:
Բ. Ֆրանկլինի և Ս. Դինի հետ բանակցությունների ժամանակ Լաֆայետը դրեց երկու նախապայման՝ նա կգնա Ամերիկա իր իսկ գնած նավով,
և նա ամբողջովին հրաժարվել է ինչ-որ նյութական աջակցությունից իր
ծառայության համար: Բանակցությունների վերջում Լաֆայետը ցանկություն հայտնեց ժամանակավորապես ազատվելու աշխատանքից. «իր
առողջական խնդիրների պատճառով» [2, 45]:
1777թ. ապրիլի 20-ին մարքիզ Լաֆայետը անցավ իսպանական սահմանը՝ հանդես գալով որպես դե Մոտյե` ազնվական դե Շավանյակ անունով: Ապրիլի 26-ին «Վիկտուար» առագաստանավը 16 ուղևորներով [6; 7]
(30 մարդուց բաղկացած անձնակազմ և երկու թնդանոթ [1, 649]) դուրս
եկավ Լոս Պասախես փոքրիկ նավահանգստից և ուղղություն վերցրեց
դեպի Ամերիկա: Նրա ուղևորներն էին 15 ֆրանսիական գեներալներ.
Ժան Կալբ (50 տ.), Ֆրանսուա Օգյուստեն Դյուբուա-Մարտեն (32տ.), ԼուիԱնժ դե Լա Կոլոմբ (22 տ.), Շառլ Բեդուլ (25 տ.), Ֆիլիպ-Լուի Կանդոն
(26 տ.), Ժակ Ֆրանվալ (26 տ.), Լուի դե Ժիմա (22 տ.), Լեոնար Պրիս
(26 տ.), Լուի Դեվրինի (36 տ.), Ժան-Պյեր Ռուսսո (27 տ.), Ժան Կապիտեն
(38 տ.), շվեյցար դե Բյուիսսոն (25 տ.), կոմս Դե Մորուա, ում տարիքը
նշված չէ: Բոլորից երիտասարդը մարքիզ դե Լաֆայետն էր (19 տ.) [4, 40]:
1777թ. հունիսի 13-ին առավոտյան Լաֆայետը և նրա ուղեկիցները
կանգ առան Հարավային Կառոլինայի ափերին [8]:
Օտարերկրացիների գործերով հանձնաժողովի նախագահ Լոուելլը
մարքիզ Լաֆայետին ընդունեց չափազանց սառը: Նա նույնիսկ չկարդաց
Սայլաս Դինի նամակը: Այս ընդունելությունից ֆրանսիացիները մնացին
շփոթված: Լաֆայետը չէր սպասում այսպիսի հանդիպման: Այնժամ
Լաֆայետը նամակ հղեց վեհաժողովի նախագահ Ջոն Հենկոկին: Նա
գրում էր. «Այն բոլոր զոհաբերություններից հետո, որոնք ես կրեցի, ինձ
իրավունք եմ վերապահում միջնորդել հետևյալի մասին. առաջին,
թույլատրել ինձ ծառայել ձեր բանակում իմ հաշվին, երկրորդ՝ որպես
հասարակ կամավոր» [3, 34]:
Այսպիսով՝ հուլիսի 31-ին վեհաժողովը, ծանոթանալով մարքիզ
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Լաֆայետի դիմումին և Սայլաս Դինի երաշխավորությանը, ինչպես նաև
հաշվի առնելով, որ մարքիզ Լաֆայետը Միացյալ Նահանգների ազատագրության գործին նվիրվածությունից լքել է ընտանիքը, բարեկամներին և
իր միջոցներով հասել է Ամերիկա, որպեսզի ծառայի Միացյալ Նահանգներին` չպահանջելով դրա դիմաց ոչ մի վարձատրություն, ընդսմին զոհաբերելով իր կյանքը, որոշեց բավարարել նրա խնդրանքը [1, 649]:
Նույն օրը 19-ամյա Լաֆայետին շնորհվել է Հյուսիսային Ամերիկայի
բանակի գեներալի կոչում: Հաջորդ օրը գեներալ Վաշինգտոնը ժամանել է
Ֆիլադելֆիա:
Կոնգրեսի պատվին կազմակերպված ճաշկերույթի ժամանակ գլխավոր հրամանատարը տեսավ դժգոհ նստած երիտասարդ օտարերկրացուն՝ սեղանի շուրջ նստած իր շտաբի աշխատակիցների հետ: «Նորից մի
արկածախնդիր»,– մտածեց Վաշինգտոնը: Նրան զարմացրեց այն, որ դա
իր աշխատակազմի ղեկավարն է: Շատ անգամ էր գլխավոր հրամանատարը Կոնգրեսին զգուշացրել, որ իր բացակայության ժամանակ
օտարերկրացիներին չընդունեն զինվորական ծառայության: Լաֆայետի
և Վաշինգտոնի առաջին հանդիպումը չի խոստանում ապագա բարեկամական հարաբերություններ: Սակայն Բենջամին Ֆրանկլինի միջնորդությամբ, որ Ջորջ Վաշինգտոնին հղած նամակում երաշխավորում էր երիտասարդ ֆրանսիացուն իրեն օգնական վերցնել: Ջ. Վաշինգտոնը համաձայնվեց, ու նրանք հանդիպեցին Ֆիլադելֆիայից ոչ հեռու գտնվող
Մոլանդ Հաուսում:
1777 թ. սեպտեմբերի 11-ին Ֆիլադելֆիայից 25 մղոն հեռավորության
վրա՝ Դելավեր գետի ոչ մեծ վտակ Բրենդիվայնի մոտ, տեղի ունեցավ
ճակատամարտ: Անգլիական բանակում հաշվվում էր 12,5 հազար մարդ,
որը գլխավորում էր գեներալ Ի. Հոուն, և 11 հազար ամերիկյան բանակը՝
Վաշինգտոնի գլխավորությամբ: Անգլիացիներին հաջողվեց անցնել
նրանց թիկունքը, Վաշինգտոնի բանակն սկսեց խուճապահար փախչել:
Այդ ժամանակ Լաֆայետը գտնվում էր գեներալ Ստիրլինգի (1726-1783)
դիվիզիայի կազմում, երբ բանակը խուճապահար փախչում էր, գեներալ
Լաֆայետը փորձում էր կանգնեցնել նահանջողներին: Թուրը ձեռքին՝ նա
մտնում է ռազմի դաշտ, որպեսզի կանգնեցնի նահանջը, բայց գրավում է
հակառակորդի ուշադրությունը: Նրա ուղղությամբ կրակ բացեցին, և
փամփուշտներից մեկը վիրավորեց նրա ձախոտքը:
Չնայած դրան՝ Լաֆայետը մնաց կռվի դաշտում այնքան, մինչև կորցրեց գիտակցությունը: Զինվորականները Լաֆայետին դուրս բերին կռվի
դաշտից և տարան ապահով տեղ: Երիտասարդ Լաֆայետի գործողություն402

ները կռվի ժամանակ արժանացան ոչ միայն զինվորների, այլև ամերիկյան
սպաների, այդ թվում՝ բանակի գլխավոր հրամանատար Ջ. Վաշինգտոնի
հարգանքին: Նա գովաբանեց ֆրանսիացուն խիզախության և համարձակության համար: Վեց շաբաթ անց մարքիզ Լաֆայետին բուժում էր
Ջ. Վաշինգտոնի անձնական բժիշկը: Նա Ջ. Վաշինգտոնից հրաման էր
ստացել վիրավոր ֆրանսիացուն վերաբերվել ինչպես իր զավակին [1, 651]:
Այսպիսով՝ Բրենդիվայնի ճակատամարտը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ Լաֆայետի և Ջորջ Վաշինգտոնի համար, և նրանք
դարձան լավ ընկերներ, ինչը մենք կտեսնենք նաև հետագայում:
Լաֆայետը 6 ծանր շաբաթ անցկացրեց անկողնում՝ վերականգնելու
իր ուժերը: Ամբողջովին չապաքինված՝ Լաֆայետը գնաց Վաշինգտոնի
գլխավոր շտաբ, որտեղ իմացավ Սարատոգայի հաղթանակի մասին:
1777 թ. Նոյեմբերին Ջ. Վաշինգտոնն իրականություն դարձրեց Լաֆայետի ցանկությունը՝ վստահելով նրան 350 հոգուց բաղկացած ջոկատի
հրամանատարությունը՝ գեներալ Նաթանիել Գրինի բրիգադի կազմում:
Այս բրիգադը պիտի խանգարեր Գլոսթերի մոտ գտնվող անգլիական բանակի հետ Կանադայից այստեղ շարժվող հեսսենցիների (վարձու զորքեր,
որոնց կազմում կային տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ) 400 հոգուց
բաղկացած ջոկատի միավորմանը: Նոյեմբերի 25-ին Լաֆայետը անսպասելի հարձակվեց հեսսենցիների վրա, որոնք տվեցին 60 սպանված և 20
գերի ու փախան կռվի դաշտից: Լաֆայետի ջոկատի կորուստը կազմում
էր մեկ սպանված և վեց վիրավոր զինվոր: Այս հաղթանակը բարձրացրեց
Լաֆայետի հեղինակությունը և ժողովրդականությունը:
Այս հաղթանակից հետո Ջ. Վաշինգտոնն անձամբ միջնորդեց վեհաժողովին՝ մարքիզ Լաֆայետին դիվիզիայի հրամանատար նշանակելու
մասին: 1777 թ. դեկտեմբերի 1-ին վեհաժողովը բավարարեց նրա միջնորդությունը՝ երիտասարդ հրամանատարին առաջարկելով անձամբ ընտրել
իր դիվիզիան: Լաֆայետն ընտրեց Վիրջինիայի հարավում գտնվող աշխարհազորայիններից բաղկացած դիվիզիան, որի զինվորներին հանդերձավորեց և զինեց սեփական միջոցներով: Շուտով զինվորների թիվը
հասցվեց 1200-ի: Զինվորների նկատմամբ Լաֆայետի հոգատարությունը
նպաստեց նրա հեղինակության բարձրացմանը և համբավին: Նրան սկսեցին անվանել «զինվորի բարեկամ»: «Լաֆայետն առանց չափազանցության
դարձավ գրեթե նույնքան հանրաճանաչ, որքան Վաշինգտոնը» [1, 652]:
1778 թ. հունվարի 22-ի որոշմամբ վեհաժողովը գեներալ Լաֆայետին
նշանակեց Հյուսիսային բանակի հրամանատար: Հունվարի վերջին
Լաֆայետը լքեց Վելլի Ֆորջի ճամբարը և, հաղթահարելով 400 մղոն,
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փետրվարի 17-ին հասավ Օլբանի, որտեղ կենտրոնացված էր Հյուսիսային բանակը: Այստեղ՝ Շամպլեյն լճի ափին, Լաֆայետին սպասվում էր
մեծ հիասթափություն: Այստեղ նա խոստացված 3 հազար զինվորի
փոխարեն գտավ ընդամենը հազար մարդ, որոնցով չէր կարող այրել
Շամպլեյն լճում գտնվող անգլիական նավատորմը և գրավել Մոնրեալը,
ինչպես ծրագրում էր զինվորական վարչությունը:
Հրամանատարի գլխավոր մտահոգությունն այն էր, որ պահպանի իր
ունեցածը: Լաֆայետը իր բանակի հետ ձմեռեց Շամպլեյն լճի ափին:
Այստեղ, մի քանի մղոն հեռավորության վրա կանադական սահմանից,
Լաֆայետը վարում էր ակտիվ քարոզչություն հնդկացիական ցեղերի
շրջանում՝ հօգուտ ամերիկյան ապստամբների, որոնք անգլիացիների
հրահրումով հարձակվում էին ամերիկյան բնակավայրերի վրա: 1778 թ.
մարտի 9-ին Լաֆայետը ներկա գտնվեց հնդկացիական 6 ցեղերի հետ
հանդիպմանը [2, 65]:
Հանդիպումը տեղի ունեցավ անգլիացիների կողմից գրաված տարածքում: Շտաբի զինվորականները և տեղի բնակիչները փորձում էին
նրան համոզել չգնալ հնդկացիների հետ հանդիպմանը: Պատմում էին մի
անհավանական պատմություն այն մասին, որ հնդկացի սենեկա ցեղի
բնակիչները կերել էին երկու ամերիկացի գերիների: Անգլիական բանակի հրամանատարները սա համարում էին սովորական երևույթ, քանի
որ հնդկացիները խմում էին «ապստամբների արյունը»: Սակայն այս
ամենը Լաֆայետին հետ չպահեց իր որոշումից: Նա նույնիսկ պնդեց, որ
իրեն ոչ ոք չուղեկցի՝ բացի թարգմանչից: Լաֆայետը, հասնելով հնդկացիներին, այնտեղ հանդիպեց ֆրանսիացիների՝ 7-ամյա պատերազմի հին
զինվորներին, որոնք, մնալով այդտեղ, գրեթե չէին կարողանում խոսել
մայրենի լեզվով: Հանդիպմանը եկել էին 500 հնդկացիական ցեղերի
առաջնորդներ՝ իրոկեզ, սենեկա, կայուգա, օնոնդագա, օնեիդա, մոգավկի
և տուսկարորա: Նրան որպես հյուրասիրություն տվեցին ընթրիք, բայց
նա հիշեց այդ տարօրինակ պատմությունների մասին: Լաֆայետը մի ճառ
ասաց, որով նա փորձեց հասանելի ձևով ներկայացնել ամերիկյան հեղափոխության սկզբունքները և նպատակները: Նա, հակառակ անգլիացիներին, մի շարք համոզիչ արգումենտներ բերեց և ստացավ ընդհանուր, համատեղ համաձայնություն ներկաներից: Լաֆայետը մեծ շուքով և հնդկացիական դարավոր սովորույթներով ստացավ պաշտոնական անուն՝
Կայեվլա, որը կրել է հնդկացիական հայտնի առաջնորդներից մեկը:
Տոնախմբությունն ավարտվեց պայմանագրի կնքումով, որով նրանք
պարտավոր էին կռվել ամերիկացիների օգտին: Ասվում է, որ Լաֆայետը
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այդ թանկարժեք նվերները արել է իր հաշվին, այլ ոչ թե ամերիկյան գանձարանի: Նույնը ասվում էր նաև Հյուսիսային բանակի պահպանման
ծախսերի մասին: Օլբանի գնալիս Լաֆայետը ծախսել էր մեծ գումարներ
իր ունեցվածքից: Վերադառնալով Վելլի Ֆորջ՝ մարքիզ Լաֆայետը ստիպված էր մեծ գումար պարտքով վերցնել գործակալից, որին Հյուսիսային
Ամերիկա էր ուղարկել Պիեր Բոմարշեն, որպեսզի ստանա գումար
բերված զինամթերքի և հանդերձանքի համար:
Այսպիսով՝ Լաֆայետի շնորհիվ հնդկացիական ցեղերի հետ պայմանագիր կնքվեց, ինչը կարևոր ձեռքբերում էր:
1778 թ. փետրվարին Ֆերնեյից Փարիզ վերադարձած Վոլտերը ցանկություն հայտնեց ծանոթանալու տիկին Լաֆայետի հետ: Դքսուհի դե
Շուազելի սրահում կայացած նրանց ծանոթության ժամանակ մեծ փիլիսոփան ծնկի իջավ շփոթահար Արիանայի առաջ և հայտարարեց. «Ես
ցանկանում եմ արտահայտել իմ հիացմունքը Նոր Աշխարհի հերոսի
կնոջը: Ով գիտի, գուցե ես կապրեմ մինչև այն օրը, երբ կկարողանամ
անձամբ ողջունել նրան որպես Հին Աշխարհի ազատարարի»: Վոլտերն
առաջինը Լաֆայետին անվանեց Նոր Աշխարհի հերոս, որի հետ անձամբ
հանդիպել չկարողացավ, քանզի մայիսի 30-ին մահացավ [1, 654; 2, 69]:
1778 թ. մայիսի 18-ին Ջ. Վաշինգտոնը, որոշելով կրկին գրավել
Ֆիլադելֆիան, մարքիզ Լաֆայետին վստահեց լուրջ գործողություն: Նա
պիտի իր դիվիզիայով, որն ուներ 2500 զինվոր և 5 թնդանոթ, հարձակվեր
Ֆիլադելֆիայի վրա, որտեղ տեղակայված էր գեներալ Ուիլյամ Հոուի 7
հազարանոց բանակը: Արդեն մայիսի 19-ին Ու. Հոուն իր գործակալների
միջոցով իմացավ Լաֆայետի քայլերի, Ֆիլադելֆիան շրջափակելու և
ջախջախելու պլանի մասին: Սակայն Լաֆայետը հաջող կատարեց իր
մարտական խնդիրը:
1778 թ. նոյեմբերի 1-ին Լաֆայետը հանկարծակի հիվանդացավ դարանակալությունից վերադառնալիս, որտեղ նա, իր զորքերով սպասելով
անգլիացիներին, անցկացրել էր մի ամբողջ գիշեր: Նրա մոտ առաջացավ
թոքերի բորբոքում, որը ընթանում էր ծանր ձևով: 1 ամիս նա անցկացրեց
անկողնում և նույնիսկ մահվան եզրին էր: Ջ. Վաշինգտոնը նրա համար
կազմակերպեց ամենալավ խնամքը, և, հաշվի չառնելով իր զբաղվածությունը՝ նա ամեն օր այցելում էր Լաֆայետին: Դեկտեմբերի 1-ին
Լաֆայետն արդեն առողջ էր: Համոզվելով, որ Կանադա արշավանքի
վտանգ չկա, նա վերջապես համաձայնվեց արձակուրդ վերցնել և վերադառնալ Ֆրանսիա [2, 70-71]:
Ամերիկյան վեհաժողովը նրա համար հատուկ ֆրեգատ առանձնաց405

րեց՝ 135 մարդուց բաղկացած անձնակազմով, որն անվանեց «Ալյանս»,
որոնց շարքերում էին նաև անգլիական գերիներ: 1779 թ. հունվարի 11-ին
ֆրեգատ «Ալյանսը» լքեց Հյուսիսային Ամերիկայի ափերը: Լաֆայետի դեմ
ճանապարհին կազմակերպվել էր դավադրություն, սակայն Լաֆայետը
սպաների և նավաստիների օգնությամբ զինաթափեց և չեզոքացրեց 33
դավադիրներին [2, 76]:
Մարիա Անտուանետն անձամբ միջնորդեց թագավորին Լաֆայետին
թագավորական գրենադերի գնդապետի կոչում շնորհելու համար:
Լաֆայետի մեկնելն Ամերիկա այս անգամ կատարվեց հանդիսավոր
պայմաններում: 1780 թ. ապրիլի 27-ին «Էրմիոնը» մտավ Բոստոնի նավահանգիստ, որտեղ մարքիզ Լաֆայետին դիմավորեցին քաղաքի բնակիչները՝ նահանգապետի գլխավորությամբ:
1780 թ. վերջը Լաֆայետն անցկացրեց Վելլի Ֆորջում, որտեղ իր
միջոցներով հանդերձավորեց 2 գունդ՝ ծախսելով 10 հազար դուկատ:
1781 թ. սկզբին Ջ. Վաշինգտոնը կազմեց Պորթսմութը գրավելու պլան
և առաջապահ զորքի հրամանատարի պաշտոնում վեհաժողովին առաջարկեց մարքիզ Լաֆայետի թեկնածությունը: Նա գրում էր, որ հրամանատարի պաշտոնի «չի կարելի վստահել ոչ ոքի, բացի մարքիզ Լաֆայետից»:
Վեհաժողովը Ջ. Վաշինգտոնի միջնորդությունը հարգեց և փետրվարին
Լաֆայետին նշանակեց հրամանատարի պաշտոնում: 1781 թ. մարտի 3-ին
մարքիզ Լաֆայետն իր ջոկատով մոտեցավ Պորթսմութի մատույցներին,
որտեղ շուտով եկավ անգլիացի գեներալ Ֆիլիպը՝ իր մեծաթիվ ջոկատով:
Անգլիացին 24 տարի առաջ Հաստենբեկի մոտ պարտության էր մատնել
Լաֆայետի հորը՝ մարքիզ Ժիլբեր Լաֆայետին, որ այդ կռվում զոհվել էր:
Երիտասարդ Լաֆայետը լի էր վճռականությամբ՝ վրեժխնդիր լինելու հոր
համար, բայց շոտով լուր ստացավ Ֆիլիպի մահվան մասին:
1781 թ. սեպտեմբերի 28-ին 20 հազարանոց ֆրանսամերիկյան բանակը
(11 հազար ամերիկացի և 9 հազար ֆրանսիացի) ծովակալ դե Գրասսի
աջակցությամբ ավարտել է Քորնուոլլիսի 9 հազարանոց բանակի շրջափակումը: Հոկտեմբերի 14-ին Յորքթաունը շրջապատած ամերիկացիները ոչնչացրին անգլիացի գեներալ Չ. Քորնուոլլիսի հրետանին և գրոհեցին հակառակորդի առաջատար ամրությունների վրա, որին ակտիվորեն մասնակցում էր մարքիզ Լաֆայետի դիվիզիան:
1781 թ. հոկտեմբերի 17-ին՝ առավոտյան ժամը 10-ին, Քորնուոլլիսը
դեսպան ուղարկեց Վաշինգտոն, իսկ հոկտեմբերի 19-ին ստորագրվեց
անձնատվության պայմանները: 7247 զինվորական, 840 նավաստիներ
զենքերը վայր դրեցին [9]:
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1781 թ. նոյեմբերի 22-ին Լաֆայետը դիմել է Կոնգրեսին արձակուրդ
տալու խնդրանքով: Նոյեմբերի 23-ին Կոնգրեսն ընդունեց հետևյալ բանաձևը. «Գեներալ-մայոր մարքիզ Լաֆայետին թույլատրվում է մեկնել Ֆրանսիա և վերադառնալ այն ժամանակ, երբ կցանկանա» [3, 19, հատոր 3]:
1781 թ. դեկտեմբերի 23-ին մարքիզ Լաֆայետը «Ալյանս» ֆրեգատով
վերադարձավ Ֆրանսիա [10]:
Լաֆայետը Ջ. Վաշինգտոնից զատ նամակագրական կապեր էր պահպանում նաև Թոմաս Ջեֆֆերսոնի, Ռոբերտ Լիվինգստոնի և ամերիկյան
այլ մասոն գործիչների հետ: Ամերիկյան քաղաքական վերնախավը հավատում և վստահում էր մարքիզ Լաֆայետին, բարձր գնահատում նրա
մատուցած ծառայությունները: Դրա լավագույն վկայություններից մեկն է
այն, որ Փարիզում Բ. Ֆրանկլինը անսպասելի հիվանդացավ, Լաֆայետը
ստանձնեց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչի լիազորությունները:
Բ. Ֆրանկլինը վեհաժողովին հղած գաղտնի զեկուցագրերում բազմիցս
ընդգծում էր, որ քիչ թվով ամերիկացիներ են կարողացել իրենց երկրի համար անել այնքան բան, որքան Լաֆայետը: Նրա համոզմամբ՝ Միացյալ Նահանգները, հատկապես Լաֆայետին է պարտական Ֆրանսիայից ստացված
6 մլն լիվր ոսկով փոխառության համար, հատկապես նա հանդես եկավ
Անգլիայի դեմ ֆրանս-իսպանական դաշինքը վերականգնելու օգտին:
1783 թ. մայիսի 13-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը սահմանեց
Ցինցինատի շքանշան՝ անկախության համար պատերազմին մասնակցած ամերիկացի և օտարերկրացի սպաներին պարգևատրելու համար:
Շքանշանների հիմնադիրների թվում ընդրկվեց նաև Լաֆայետը: Կոնգրեսը նրան հանձնարարեց ընտրել օտարերկրյա սպաների, ովքեր արժանի են շքանշանով պարգևատրվելու: Ամերիկային մատուցած ծառայությունների համար մարքիզ Լաֆայետը առաջիններից մեկը պարգևատրեց Ցինցինատի շքանշանով: Ցինցինատի ընկերությունը Լաֆայետին
լիազորեց այս շքանշանը հանձնել Եվրոպայում գտնվող ամերիկացի
բոլոր սպաներին [1, 661]:
Ֆիլադելֆիայից հետո՝ Բալտիմոր և վերջապես Մաունթ Վերնոնում,
օգոստոսի 17-ին, որտեղ Լաֆայետին ջերմորեն ընդունեց Վաշինգտոնը:
Վաշինգտոնի կինը՝ Մարթան, հյուրի նկատմամբ ուշադիր էր: Վաշինգտոնը և Լաֆայետը 12 օր անցկացրին առանց բաժանման: Հաճախ նրանք
ձիերով զբոսնում էին Պոտոմկայի ափերով, որտեղ աշխատում էին
տասնյակ սևամորթ ստրուկներ: Հետագայում նա ստրկության թեմայով
կշարունակի քննարկումները Վաշինգտոնի հետ նամակագրությամբ: Նա
հանդես եկավ Վիրջինիայի, Փենսիլվանիայի օրենսդիր ժողովներում:
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Մերիլենդի օրենսդիր ժողովը նրան և արական գծով իր ժառանգներին
շնորհեց ամերիկյան քաղաքացիություն: Քոննեքթիքութի, Մասսաչուսեթսի և Վիրջինիայի օրենսդիր ժողովները նույնպես նրան քաղաքացիություն շնորհեցին [5, 146-147; 1, 662]:
Օգոստոսի 26-ին Լաֆայետը հեռացավ Մաունթ Վերնոնից: Շեվալյեդե Կարամանի տեղեկության համաձայն նա վերադարձավ Բալտիմոր:
Այդ վայրերում նա պայքարել է վիրջինիացիների դեմ: Սեպտեմբերի 1-ին
քաղաքի իշխանությունները կազմակերպեցին ճաշկերույթ՝ ի պատիվ
Լաֆայետի, ում անվանեցին «քաղաքի փրկիչ» [2, 96]:
Սեպտեմբերի 3-ին Լաֆայետը հեռացավ Բալտիմորից և գնաց Ֆիլադելֆիա և Նյու Յորք, ապա Օլբանի, որտեղից նա ցանկանում էր գնալ
Կանադա: Այստեղ նա կրկին հանդիպեց հնդկացիական ցեղերի առաջնորդներին: Նրանց առաջնորդ Կայեվլան ողջույնի խոսք ասաց Լաֆայետին: Լաֆայետը հնդկացիների հետ զրույցում հորդորում էր հավատարիմ
մնալ Ամերիկային և չվստահել անգլիացիներին: Հնդկացիները Լաֆայետի
գլուխը զարդարեցին փետուրներով, իսկ կանայք նրան էին մոտեցնում
հիվանդ երեխաներին, որպեսզի դիպչելով նրանց բուժի: Օլբանիից հետո
Լաֆայետը գնաց Բոստոն և Նյուպորտ, այնտեղից՝ Պորթսմութ, որտեղ
Նաթանիել Գրինը եկավ հանդիպելու նրան, ով երկու անգամ հրաժարվել
էր ռազմական նախարարի պաշտոնից և Վաշինգտոնի նման ապրում էր
Հարավային Կարոլինայի և Ջորջիայի տնտեսություններում [2, 96]:
Նոյեմբերի 24-ին Լաֆայետը վերադարձավ Մաունթ Վերնոն [6]: Նա
կարճ հանգիստ ունեցավ Վաշինգտոնի մոտ: Դա ընկերների վերջին
հանդիպումն էր, նրանք այլևս չեն հանդիպի: Վաշինգտոնը դեկտեմբերի
8-ին Լաֆայետին ուղարկեց նամակ. «Ես հարցրեցի ինքս ինձ, արդյո՞ք ես
վերջին անգամ տեսա քեզ, և չնայած ոչ ասելու ցանկություն չունեմ, բայց
ներքին ձայնն ինձ ասում է «այո»: Ես հիշում եմ այն օրերը, որ միասին
ենք եղել, որոնք անցան անդառնալիորեն: Ես չեմ կարող արտահայտել
այն սերը, որ զգում եմ ձեր նկատմամբ: Ես աղոթում եմ ձեր անվտանգ
ճանապարհորդության, ձեր կնոջ և ընտանիքի հետ հանդիպման և ձեր
բոլոր ցանկությունների կատարման համար» [2, 97]:
27-ամյա Լաֆայետի համար դժվար էր հասկանալ իր մեծ ընկերոջ
տխուր խոսքերը: Նամակը նրան հասավ դեկտեմբերի 21-ին Բոստոնում:
Նա անմիջապես պատասխանեց Վաշինգտոնին. «Ո՛չ, իմ գեներալ, մեր
բաժանումը չի լինի վերջին հրաժեշտը: Իմ հոգին ընդվզում է այս մտքի
դեմ» [2, 97]:
1784 թ. դեկտեմբերի 25-ին Լուի XVI-ի՝ Լաֆայետին տրամադրած
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«Նիմֆ» ֆրեգատը 40 թնդանոթներով դուրս եկավ Նյու Յորքի նավահանգստից [2, 97]: Բաժանվելով Ամերիկայից՝ Լաֆայետը այստեղ թողեց
շատ ընկերներ: Նրա անունով էին անվանում նոր ծնված երեխաների,
քաղաքներ, փողոցներ, լեռ, ռազմածովային ուժերի նավեր:
Կարող ենք ասել, որ Լաֆայետի գնալը Ամերիկա արագացրեց
ֆրանս-ամերիկյան դաշինքի կնքումը 1778 թ.:
Լաֆայետը լքեց Ամերիկան արդեն ոչ թե խանդավառ երիտասարդ,
ինչպիսին նա եղել է 1777 թ. այլ նա արդեն հմուտ զինվորական էր, քաղաքական գործիչ, կայացած մարդ:
Ամերիկայի Անկախության պատերազմի հերոսներ մշտապես համարվել են Ջ. Վաշինգտոնը, Թ. Ջեֆֆերսոնը, սակայն նրանց շարքերում
եղել են Լաֆայետի նման մարդիկ, որոնք անշահախնդիր պայքարել են
Ամերիկայի անկախության համար:
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАРКИЗА ДЕ ЛАФАЙЕТА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
НЕЗАВИСИМОСТЬ АМЕРИКИ

Оганян Татьяна

ВГУ, История, 4-ый курс
Резюме

Ключевые слова: войны за независимость Америки, Джордж
Вашингтон, сражение при Брендивайне, Маркиз де Лафайет, Индийские
племена
Герой старых и новых времён, герой трёх революций Маркизу де
Лафайету было 19 лет, когда он отправился в Америку и участвовал в
военных действиях. Лафайет – один из тех выдающихся личностей,
которые не жалели сил и денги в борьбе за независимость.
Лафайет определённо сыграл свою роль в том, что французское
правительство предоставило средства Америке, способствовал подписанию
договора о примирении с франко-американским альянсом и индийскими
племенами в 1778 году.

THE MARQUISE DE LAFAYETTE DURING THE AMERICAN WAR
OF INDEPENDENCE

Ohanyan Tatyana

VSU, History, 4th course
Summary
Summary

Key words: American War of Independence, George Washington,
Brandywine battle, Marquis de Lafayette, Indian tribes
The hero of old and new times, the hero of three revolutions, the Marquis
de Lafayette was 19 years old when he went to America and participated in
hostilities. Lafayette is one of those outstanding personalities who spared no
effort in the struggle for independence.
Lafayette definitely played a role in the fact that the French government
provided funds to America, contributed to the signing of a reconciliation
agreement with the Franco-American alliance and Indian tribes in 1778.
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ԻՆՉՊԵՍ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ՖԼԵՇ ԿՐԻՉԻ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ՋՆՋՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
Ապկարյան Լուիզա

ԳՊՀ, Համակարգչային ճարտարագիտություն,
2-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տեխ. գ. թ., դոցենտ Մ. Հակոբյան

Հանգուցային բառեր՝ արտաքին հիշողության սարք, ինֆորմացիա,
ջնջված տվյալներ, ինտերֆեյս, ծրագրային ապահովում
Հոդվածում լուսաբանվում է արտաքին հիշողության սարքից` ֆլեշ
կրիչից ջնջված ինֆորմացիայի վերականգնումը՝ ինչպե՞ս, ի՞նչ
մեթոդներով և ի՞նչ քայլերով: Հաճախ համակարգչային տեխնիկայից
օգտվողները շատ կարևոր տեղեկատվություն են կորցնում արտաքին
հիշողության սարքերից տարբեր վիրուսների, դրանց ոչ ճիշտ օգտագործման և տեխնիկական այլ պատճառներով:
Արտաքին հիշողության սարքերի կիրառումը ունի որոշակի կանոններ, որոնք պարտավոր է պահպանել յուրաքանչյուր օգտատեր: Պետք է
ֆլեշ կրիչը USB միացուցիչից անջատել ճիշտ եղանակով [1]:
Հիշող սարքի ընթերցման ժամանակ խորհուրդ չի տրվում ձևափոխություն կատարել, քանի որ ձևափոխությունից հետո տարբեր անհրաժեշտ տվյալներ ու նյութեր կարող են ջնջվել և այլևս չվերականգնվել [2]:
Ներկայացնենք ջնջված ֆայլի վերականգնման հետևյալ մեթոդները:

գործառույթները
Մեթոդ 1. Ներկառուցված գործ
առույթները համակարգչի օպերացիոն
համակարգում
Կան հատուկ վիրուսներ, որոնք «ջնջում» են ֆլեշ կրիչի հիշողությունից տվյալներ: Ներկայացնենք այն քայլերի հաջորդականությունը, թե
ինչպես կարելի է վերականգնել վիրուսի պատճառով ջնջած տվյալները.
▪ Առաջին հերթին հարկավոր է ֆլեշ կրիչը միացնել սարքին և
գործարկել:
▪ Մկնիկի ցուցիչով ակտիվացնել ֆլեշ կրիչը և ընտրել «свойства
папки» տողը՝ անցում կատարելով «свойства папки»-ին:
▪ «Вид» դաշտի «Дополнительные параметры» դաշտում ապաակտիվացնել
«Не показывать скрытые файлы, папки и диски» հրամանը, փոխարենը
ակտիվացնել «Показывать скрытые файлы, папки и диски» հրամանը (նկ. 1):
▪ «Скрывать защищенные системные файлы», «Скрывать конфликты
слияния папок», «Скрывать пустые диски», «Скрывать расширения
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для зарегистрированных типов» հրամանները ևս պետք է ապաակտիվացնել:
▪ Կարգավորումներից հետո սեղմել «OK» հրամանը:
Ֆլեշ կրիչը վերագործարկելուց հետո երևում են բոլոր այն տվյալները, որոնք «ջնջել» էր վիրուսը: Տվյալների վերականգնումից հետո հարկավոր է ջնջել վիրուսը նոր տվյալների կորուստից խուսափելու
ուսափելու համար:

Նկար
Նկ
ար 1. «Вид» դաշտի պատուհանի տեսքը

413

Եթե այս մեթոդով չենք կարողանում վերականգնել ջնջված ֆայլերը,
ապա անհրաժեշտ
հրաժեշտ է տեղադրել համապատասխան ծրագրիր:
ծրագրիր Օգտագործելով համապատասխան ծրագրեր՝ մեծ հավանականություն կա,
կա որ ցանկացած տիպի ջնջված ֆայլ հնարավոր է վերականգնել:

Մեթոդ 2. Ջնջված տվյալների վերականգնման համար առաջարկվող
ծրագրեր (Сторонние программы)

GetDataBack for FAT ծրագիր: Սա անվճար ծրագիր է, որի օգնությամբ
կարելի է վերականգնել ֆլեշ կրիչի հիշողությունից կորցրած տվյալները:
Աշխատանքը սկսելու համար
մար հարկավոր է ներբեռնել ծրագիրը և
գործարկել: /https://yadi.sk/d/6Fu556z93GXMys/
Ջնջված տվյալների վերականգնումը իրականացվում է հետևյալ քայլերի հաջորդականությամբ:
Առաջին գործարկումից հետո ծրագիրը պահանջում է կատարել
նախնական կարգավորում` գործարկման պատուհանում,
պատուհանում ապա ակտիվացնել «Next» հրամանը (նկ. 2):

Նկար
FAT--ի գործարկման պատուհանը
Նկ
ար 2. GetDataBack for FAT
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Այս քայլից հետո հասանելի է դառնում աշխատանքային ինտերֆեյսը, որում նշվում է այն տվյալը, որը հնարավոր է վերականգնել:
R-Studio ծրագիր:
ծրագիր: Սա այնպիսի գործիք է, որը թույլ է տալիս վերականգնել ջնջված տեղեկատվությունը USB կրիչներից: Այն նաև հնարավորություն է տալիս վերականգնել վնասված ֆայլերը և ունի պարզ ինտերֆեյս: Ունի նաև RAID զանգվածների և համակարգի կրկնօրինակման
համար վերականգնման մոդուլներ: Օգտագործելով R-Studio՝ հնարավոր
է վերականգնել ջնջված տվյալներն ամենաարագ և արդյունավետ
կերպով (նկ. 3):

Նկար 3. R-StudioStudio-ի «Ողջույնի»
Ողջույնի» պատուհանը

Ծրագրի միջոցով ջնջված տվյալների վերականգնման սկզբունք.
▪ USB ֆլեշ կրիչը միացրնել սարքին (համակարգիչ, նոութբուք):
▪ Այնուհետև կրկնակի սեղմումով ակտիվացնել ծրագրը և հիմնական
պատուհանում ընտրել համապատասխան սկավառակը (նկ. 4):
▪ Նշել սահազննման տեսակը և սեմել «Сканирование» կոճակին
(կախված վերականգնվող տվյալի տեսակից և ծավալից՝ գործընթացի տևողությունը տարբեր է): Սահազննումից հետո էկրանին
հայտնվում է սկավառակի կառուցվածքը՝ վերականգնման ենթակա ֆայլերի ցուցակով:
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▪ Ցուցակից ընտրել այն տվյալը, որը հարկավոր է վերականգնել, և
սեղմել «Восстановить помеченные» հրամանը:
▪ Բացված նոր պատուհանում անհրաժեշտ է մուտքագրել այն
թղթապանակի հասցեն, որտեղ պետք է պահպանել վերականգնված տվյալը:

Նկար 4. R-StudioStudio-ի աշխատանքային պատուհանը

Recuva ծրագիր: Անփորձ օգտագործողներին խորհուրդ է տրվում
օգտագործել այս գործիքը, քանի որ չափազանց հեշտ և արագ է աշխատում: Ներկառուցված «վարպետը» հետևում է հերթական քայլերի
կատարմանը և յուրաքանչյուր փուլում առաջարկում է ավելի շահավետ
հրաման: Ունի անվճար լիցենզիա: Թույլ է տալիս վերականգնել ջնջված
ֆայլերը ֆլեշ կրիչներից, կոշտ սկավառակներից, հիշողության քարտերից: Գործարկումից հետո որոնում է վերականգնման ենթակա բոլոր
տվյալները՝ փաստաթղթեր, տեսանյութեր, նկարներ, թղթապանակներ, և
աշխատանքային սեղանին արտապատկերում է վերականգնման ենթակա տվյալների ցանկը:
Ծրագիրը տեղադրելուց և գործարկելուց հետո հնարավոր է վերականգնել ցանկացած ջնջված տվյալ ընդամենը 3 քայլով.
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1. Հարկավոր է ընտրել վերականգնվող տվյալների տեսակը և սեղմել
«Далее» հրամանը (նկ. 5):
2. Բացված նոր պատուհանի «В указанном месте» դաշտում մուտքագրել ֆլեշ կրիչի այն թղթապանակի հասցեն, որտեղից հարկավոր է վերականգնել ջնջված տվյալը:
3. Կբացվի ծրագրի ավարտական պատուհանը, և պատուհանի
«Начать» հրամանի ընտրելուց հետո այն կսկսի սահազննում կատարել։ Սահազննումից հետո էկրանին արտապատկերվում է
վերականգնման ենթակա ջնջված ֆայլերի պատուհան (նկ. 6):
Աշխատանքում քննարկվեց արտաքին հիշողության սարքից` ֆլեշ
կրիչից, ջնջված ինֆորմացիան վերականգնելու քայլերի հաջորդականությունը:

Նկար 5. Վերականգնվող տվյալների տեսակի ընտրման պատուհանը RecuvaRecuva-ում
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Recuva--ի վերականգնման ենթակա ջնջված ֆայլերի
Նկար 6. Recuva
ավարտական պատուհանը
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КАК ВОССТАНОВИТЬ УДАЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ С USB ФЛЕШКИ

Апкарян Луиза

ГГУ, Компьютерная инженерия, 2-ой курс
Резюме

словаа: внешнее запоминающее устройство, информация,
Ключевые слов
удаленные данные, интерфейс, программное обеспечение
Часто пользователи теряют очень важную информацию из памяти
флэш-накопителя, потеря данных может произойти по целому ряду причин:
различные вирусы, несоблюдение технических правил пользования флешнакопителем и неправильное использование, и другие различные
причины. Всегда нужно правильно отключить флешу USB от устройства. В
статье описывается также программное обеспечение, с помощью которого
можно восстановить удаленные данные из памяти USB-флеши.

HOW TO RECOVER DELETED FILES FROM USB FLASH DRIVE

Apkarian Luiza

GSU, Computer engineering, 2nd course
Summery

words:: external storage device, information, deleted data, interface,
Key words
software
Often users lose important information from USB flash’s memory, lost of
datas can happen because of different reasons, such as various viruses, not
saving the technical using rules and wrong usage from the USB flash, and other
causes. You always ought to disconnect the USB flash drive from the device
correctly. The article also describes the software that can restore deleted data
from USB flash memory.
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ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՐԶԵԼ,
ՊԱՐԶԵԼ, ԹԵ ՈՐ ՏԵՍԱՔԱՐՏՆ
ՏԵՍԱՔԱՐՏՆ Է ԳՏՆՎՈՒՄ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՈՒՄ
Գասպարյան Մարիաննա

ԳՊՀ, Համակարգչային ճարտարագիտություն,
ճարտարագիտություն
3-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տեխ. գ. թ., դոցենտ Մ. Հակոբյան

սալիկ գրաֆիկաՀանգուցային բառեր՝ տեսաքարտ, դրայվեր, մայր սալիկ,
կան ադապտեր, անհատական համակարգիչ
Համակարգչից օգտվողները հաճախ բախվում են այն խնդրին, թե
ինչպես պարզել՝ տեսաքարտն է գտնվում անհատական համակարգիչնեհա
րում: Տեսաքարտը (տեսաադապտեր, գրաֆիկայի արագացուցիչ,
արագացուցիչ գրաֆիկական ադապտեր, գրաֆիկական քարտ) նախատեսված է համակարգչի
հիշողությունից գրաֆիկական ինֆորմացիան արտապատկերելու
համար: Հոդվածում դիտարկվում են այն հրամաններն ու գործողությունները, որոնցով կարելի է պարզել, թե ինչ տեսաքարտ է տեղակայված անհատական համակարգչում։
Օգտագործելով որոշ մեթոդներ՝ կարելի է որոշել միայն տեսաքարտի
մոդելը: Իմանալով մոդելը՝ կարող ենք համացանցից իմանալ հատուկ
տեսաքարտի վերաբերյալ հետագա տեղեկություններ: Այդ եղանակները
օգտագործողին կտրամադրեն մանրամասն տեղեկություններ գրաֆիկական ադապտերների վերաբերյալ:
Տեսաքարտերը, ըստ կառուցվածքի, լինում են դիսկրետ (ընդատ)`
ներկառուցված և հիբրիդային լուծումներով: Դիսկրետ գրաֆիկական
քարտը գրաֆիկական ադապտերի ամենահզոր տիպն է`
է տեղակայված
մայր սալիկի վրա, որը անհրաժեշտության դեպքում կարող է փոխարինվել մեկ այլ գրաֆիկական քարտով [1, 3, 5]:
Որոշ դյուրակիր համակարգիչներում դիսկրետ քարտերի կապուղային լարերը
փոխանցվում են մայրական
սալիկին, ուստի դրանց փոխարինումը հնարավոր չէ [4]:
Գրաֆիկական
քարտը
ինտեգրված է մայր սալիկի
վրա և գտնվում է նույն չիպի
վրա, ինչպես կենտրոնական
Նկար 1. Տեսաքարտ
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պրոցեսորը, որը պատրաստվում է որպես առանձին չիպ: Այս դեպքում
ինտեգրված գրաֆիկական քարտի փոխարինումը դառնում է անհնար,
որի պատճառով պետք է փոխել որոշ սարքավորումներ [2, 6]:
Անհրաժեշտ է տեղեկատվություն իմանալ տեսաքարտի, տեսաադապտերի մոդելի և դրա բնութագրերի վերաբերյալ: Օգտագործողը
տեսաքարտի մոդելը պետք է իմանա որոշ դեպքերում, ինչպես՝
▪ դրայվերը (драйвер-վարող) թարմացնելու կամ տեղակայելու
ժամանակ,
▪ համակարգչային տեխնիկայի փոխարինման կամ արդիականացման դեպքում,
▪ ծրագրակազմ օգտագործելիս (տեղեկատվություն ստանալու գրաֆիկական քարտի պարամետրերի համապատասխանության
մասին՝ ժամանակակից համակարգչային խաղերին կամ կիրառական ծրագրերի պահանջներին)։
Երբեմն հարց է առաջանում ինչպես պարզել, թե ինչ պարամետրերով տեսաքարտ է գտնվում ԱՀ-ում, որին շատ օգտվողներ անմիջապես
դժվարանում են պատասխանել:
Ամենահեշտ տարբերակը տեսաքարտը տեսողականորեն զննելն է:
Դա անելու համար պետք է աշխատասեղանի համակարգիչը բացել և
նրա ներսում կատարել զննումը: Նոութբուքի դեպքում ապամոնտաժելը
լավագույն տարբերակը չէ: Եթե տեսաքարտը ձեռք է բերվել առանձին
տուփով, իսկ այնուհետև տեղադրվել է ԱՀ, ապա տեսաքարտի ապրանքանիշը և հիմնական բնութագրերը կարելի է պարզել ապրանքի տուփի
վրա եղած տեղեկատվությունից: Որոշ տեսաքարտեր վաճառվում են
պարզ փաթեթավորմամբ, այնպես որ հնարավոր չէ պարզել գրաֆիկական քարտի պարամետրերը: Հետևաբար՝ պետք է կիրառել տեսաքարտի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու այլ մեթոդներ:
Windows-ի բոլոր տարբերակներում տեսաքարտի մասին տեղեկատվություն կարելի է ստանալ՝ սարքի ինտերֆեյսում կատարելով հետևյալ
քայլերը՝ ըստ նկար 2-ի.
1. Սեղմել ստեղնաշարի «Win» + «R» ստեղները:
2. «Выполнить» պատուհանում մուտքագրել «devmgmt.msc» հրամանը։
3. «Диспетчера устройств» պատուհանում մկնիկի ձախ կոճակով
երկու անգամ սեղմել «Видеоадаптеры» բաժինը:
4. «Видеоадаптеры» բաժնում ցուցադրվում է տեսաքարտերի մոդելի
անունը և թողարկված պատկերը ցույց է տալիս, որ համակարգ421

չում տեղադրված է մեկ տեսաադապտեր՝ դիսկրետ NVIDIA
GeForce GT 430 գրաֆիկական քարտը:

Windows
dows--ի բոլոր տարբերակներում տեսաքարտի մասին
Նկար 2. Win
dows
տեղեկատվություն ստանալու պատուհանը

Հետագայում տեսաքարտի մոդելի մասին տեղեկատվություն ստանալով համացանցից՝ կարող ենք ծանոթանալ սարքի բնութագրերին:
Դրայվեր տեղադրելու համար պետք է օգտվել գրաֆիկական ադապտերներ արտադրող պաշտոնական կայքից (NVIDIA, AMD կամ Intel), այնուհետև ընտրել և ներբեռնել համապատասխան դրայվերը այնտեղից:
Թվարկենք գործողությունների կատարման հաջորդական քայլերը.
1. Ինչպե՞ս պարզել
պարզել,, թե որ տեսաքարտն
տեսաքարտն է համակարգչում՝
համակարգչում՝
օգտագործելով էկրանի պարամետրերը
Հետևյալ միջոցը կարելի է օգտագործել Windows-ի բոլոր տարբերակներում: Display-ում ցուցադրման պարամետրերը տեղեկատվություն են
տալիս տեսաքարտի մոդելի մասին:

10--ում կատարենք հետևյալ հրամանները
հրամանները..
Windows 10

1. Մկնիկիի աջ կոճակով սեղմել էկրանին, համատեքստի ընտրացանկում ընտրել «Параметры экрана» մենյուն:
422

2. «Дисплей» պատուհանում ընտրել «Graphics Adapter Properties»:
3. «Свойства» պատուհանում՝ «Адаптер» ներդիրում,, ցուցադրվելու է
տեղադրված գրաֆիկական ադապտերների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Նկար 3. Գրաֆիկական ադապտերների պատուհանը

Windows 8.1 կամ Windows 8 օպերացիոն համակարգի վրա
քայլերը..
կատարենք հետևյալ քայլերը
▪ Մկնիկի աջ կոճակով սեղմել համակարգչի էկրանին,
էկրանին համատեքստի ընտրացանկում ընտրել «Разрешение экрана»:
▪ «Разрешение экрана» պատուհանում ակտիվացնել
«Дополнительные параметры» մենյուն:
▪ «Свойства» պատուհանում «Адаптер» ներդիրում, կցուցադրվեն համակարգչի տեսաադապտերների վերաբերյալ տեղեկությունները:
տեղեկությունները

քայլերը..
Windows 7 օպերացիոն համակարգում կատարեք հետևյալ քայլերը

▪ Էկրանի աշխատանքային դաշտում ակտիվացնելով մկնիկի աջ
կոճակը` բացվող ցանկից ընտրել «Разрешение
Разрешение экрана»
экрана մենյուն:
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▪ «Настройки экрана» պատուհանում ընտրել «Дополнительные
Дополнительные
параметры» մենյուն:
▪ «Свойства» պատուհանում` «Адаптер» ներդիրում,
ներդիրում կստանանք
տվյալներ համակարգչի գրաֆիկական քարտի վերաբերյալ:
վերաբերյալ

տեսաքարտի
DxDiag--ը:
Ինչպե՞ս տեսնել տեսա
քարտի մոդելը՝ օգտագործելով DxDiag

DxDiag համակարգի գործիքը նախատեսված է համակարգչային տեխնիկայի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար, որն անհրաժեշտ է համակարգչում տեսա կամ աուդիո խնդիրները լուծելու համար:
համար Օգտագործելով DxDiag՝ կարող ենք տվյալներ ստանալ տեսաքարտի վերաբերյալ:
վերա
Կատարենք հետևյալ քայլերը.
▪ Սեղմել «Win» + «R» ստեղները:
▪ «Выполнить» պատուհանում՝ «Открыть» դաշտում,
դաշտում մուտքագրել
«Dxdiag» հրամանը և ակտիվացնել (enter):
▪ «Средство диагностики DirectX» պատուհանում՝ «Экран»
«
ներդիրում, կցուցադրվի տեղեկատվություն համակարգչի տեսաքարտի
մասին:

DirectX»» պատուհանը
Նկար 4. «Средство диагностики DirectX

2. Ինչպե՞ս իմանալ տեղադրված գրաֆիկական քարտի մասին
GPUGPU-Z-ում
Անվճար մասնագիտացված GPU-Z ծրագիրը նախատեսված է տեսաքարտի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ ցուցադրելու համար:
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Գործարկենք GPU-Z ծրագիրը: Ծրագիրն իր պատուհանում ներկայացնում է տեսաքարտի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն:
տեղեկատվություն
Գրաֆիկական քարտի վերաբերյալ տարատեսակ տեղեկությունները
առկա են հիմնական պատուհանի էջանիշերում:

GPU--Z ծրագրի հիմնական պատուհանը
Նկար 5. GPU
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3. Ինչպե՞ս ստանալ գրաֆիկական քարտի մանրամասները SpeccySpeccy-ում
Անվճար Speccy ծրագիրը ցույց է տալիս մանրամասն տեղեկություններ համակարգչի բոլոր ապարատային բաղադրիչների մասին:
մասին
Speccy հիմնական պատուհանում բացենք Graphic Devices բաժինը:
Այստեղ բացի մոնիտորի մասին տեղեկություններից, կտեսնեք համակարգչում տեղադրված տեսաքարտի վերաբերյալ տվյալներ:
տվյալներ

Նկար 6. Speccy հիմնական պատուհանը

4. Ինչպե՞ս դիտել տեսաքարտի
տեսաքարտի պարամետրերը AIDA64AIDA64-ում
AIDA64 ծրագիրը, թերևս, ամենահզոր ծրագիրն է,, որը տեղեկատվություն է ցուցադրում համակարգչի ապարատային և ծրագրային ապահովման մասին:
Թողարկելուց հետո AIDA64 ծրագրի հիմնական պատուհանում
ընտրել «Отображение» (արտապատկերել) բաժինը, այնուհետև՝ «GPU», և
կստանանք համապարփակ տվյալներ տեսաքարտի վերաբերյալ:
վերաբերյալ
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Նկար
Նկ
ար 7. AIDA64 ծրագրի հիմնական պատուհանը

5. Ինչպե՞ս ճանաչել տեսաքարտը
տեսաքարտը SIWSIW-ում
SIW (SystemInformforWindows) ծրագիրը, որը AIDA64-ի
AIDA64 ամենամոտ
մրցակիցն է, օգտագործողին տեղեկացնում է համակարգչային ծրագրերի
և ապարատների մասին: Հավելվածը տրամադրում է համակարգչային
համապարփակ տեղեկատվություն:
SIW ծրագրի պատուհանում ընտրել «Оборудование»» բաժինը, բացել
«Видео» ենթամենյուն: Համակարգչի տեսաադապտերների
ադապտերների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը կհայտնվի պատուհանի աջ մասում:
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Նկար
Նկ
ար 8. SIW ծրագրի հիմնական պատուհանը

Այսպիսով՝ աշխատանքում լուսաբանվեցին այն հրամաններն ու
գործողությունները, որոնցով կարելի է պարզել, թե ինչ տեսաքարտ է տեղակայված անհատական համակարգչում։ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն կարելի է գտնել՝ օգտագործելով Windows օպերացիոն համակարգի
գործիքները կամ օգտագործելով երրորդ կողմի մասնագիտացված ծրագր
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В статье были освещены приказы и действия, по которым можно
выяснить, какая видеокарта установлена на персональных компьютерах.
Обратили внимание на общие способы выяснения, какая видеокарта
находится в компьютере, используя аппаратные средства системы или
использование сторонних программ. Были представлены отдельные
инструкции для различных версий операционной системы Windows,
чтобы узнать, какая видеокарта установлена.

HOW TO FIND OUT HOW A VIDEO CARD STANDS ON A COMPUTER

Gasparyan Marianna

GSU, Computer Engineering,
3th course
Summary

words:: video card, drive, motherboard, graphics adapter, PC
Key words

Commands and actions in order to find out what video card is installed on
a PC are highlighted in the article. First of all common ways are taken into
account to check which video card is on computer using system tools or thirdparty software component. Separate instructions are presented for different
versions of Windows operating system to find out what video card is installed.
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ԿԵՆՍԱԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հովհաննիսյան Տիգրան
ԵՊՀ, Ռադիոֆիզիկա, 4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Ա.Մակարյան

բառեր՝՝ բիսպեկտրալ վերլուծություն, բարձր կարգի
Հանգուցային բառեր
վիճակագրական վերլուծություն, էլեկտրաէնցիֆալոգրամ, ԷԷԳ, ԷԿԳ
Կենդանի օրգանիզմի առանձին օրգաններն ուղեղի հետ հաղորդակցվում են էլեկտրական ազդանշաններով, որոնք տարածվում են
նյարդաթելերի միջոցով։ Արտաքին աշխարհի հետ կապն իրականացվում
է զգայարանների օգնությամբ, որոնք ստացված ինֆորմացիան վերածում
են էլեկտրական իմպուլսների և նյարդաթելերի միջոցով փոխանցում
ուղեղին։ Ուղեղը մշակում է արտաքին աշխարհից և տարբեր օրգաններից ստացված ողջ ինֆորմացիան և պատասխան ազդանշաններով ղեկավարում օրգանիզմի գործունեությունը։ Հետևաբար, այդ էլեկտրական
պրոցեսները պարունակում են օրգանիզմի գործունեությանն առնչվող
ողջ ինֆորմացիան [1, 2]։
Այսպիսով՝ սկզբունքորեն հնարավոր է օրգանիզմի կենսագործունեության մասին ինֆորմացիա ստանալ՝ մշակելով ուղեղ մտնող և ուղեղից դուրս եկող էլեկտրական ազդանշանները։ Սակայն այդ ազդանշանները գրանցելը չափազանց բարդ է, քանի որ չկա անմիջական հասանելիություն նյարդաթելերին, և բացի այդ՝ ազդանշանները մշտապես ուղեկցվում են աղմուկներով, որոնք կարող են լինել ինչպես ներքին (օրգանիզմի տարբեր հատվածներից ստացվող պատահական ազդանշանների
վերադրում, օրգանիզմում տեղի ունեցող ոչ գծային երևույթներով պայմանավորված ազդանշաններ և այլն), այնպես էլ՝ արտաքին (օրգանիզմից
դուրս տեղի ունեցող երևույթներով պայմանավորված աղմուկներ)։
Պատահական պրոցեսների վիճակագրական վերլուծությունը
հաճախ կատարվում է սպեկտրալ-կորելյացիոն տեսության շրջանակներում: Չնայած այն բանին, որ այս դեպքում խոսքը գնում է միայն ազդանշանի հզորության սպեկտրալ խտության մասին, որը սպեկտրալ
բաղադրիչների փուլերի մասին ինֆորմացիա չի պարունակում, այս վերլուծության միջոցով կենսաազդանշաններից ստացված ինֆորմացիան
որոշ դեպքերում կարող է լիովին բավարար լինել [3, 4, 5]:
Սակայն կենսաազդանշաններից առավել ամբողջական ինֆորմացիա կարելի է ստանալ՝ կատարելով ավելի բարձր կարգի սպեկտրալ
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(պոլիսպեկտրալ) վերլուծություն [6, 7]: Բանն այն է, որ աղմուկները,
որոնք մշտապես ուղեկցում են կենսաազդանշաններին, բազմաթիվ
ազդակների հետևանք են, և համաձայն կենտրոնական սահմանային
թեորեմի՝ ունեն գաուսյան բնույթ, որոնց բարձր կարգի (n≥3) սպեկտրները զրոյական են: Սակայն կենդանի օրգանիզմում տեղի ունեցող շատ
պրոցեսներ փոխկապակցված են միմյանց հետ, և բացի այդ՝ օրգանիզմում
մշտապես տեղի են ունենում ոչ գծային երևույթներ, ինչի հետևանքով
կենսաազդանշան-աղմուկ խառնուրդը դառնում է ոչ գաուսյան: Հետևաբար այդ խառնուրդի բարձր կարգի սպեկտրալ վերլուծությունը թույլ
կտա տարբերել գրանցված ազդանշանը գաուսյանից, ինչի շնորհիվ հնարավոր կդառնա հայտնաբերել ոչ գաուսյան ազդանշանները՝ գաուսյան
ադիտիվ աղմուկների ֆոնին: Բարձր կարգի սպեկտրալ վերլուծության
միջոցով հնարավոր է գնահատել նաև համակարգի (օրգանիզմի) որոշ ոչ
գծային պարամետրեր և բացահայտել նաև փուլային առնչությունները
օրգանիզմում տեղի ունեցող պրոցեսների միջև [5, 7]:
Վերջին տասնամյակներում բարձր կարգի սպեկտրալ վերլուծությունը սկսել է լայնորեն կիրառվել ոչ միայն կենսաազդանշանների
վիճակագրական վերլուծության համար, այլ նաև աստղաֆիզիկայում,
բժշկության մեջ, նյութագիտության և շատ այլ ոլորտներում [8, 9, 10]:
Սույն աշխատանքում LabView միջավայրում կառուցվել է համակարգ կենսաազդանշանների վիճակագրական (սպեկտրալ և բիսպեկտրալ) վերլուծության համար և ստուգվել կառուցված համակարգի
աշխատանքի արդյունավետությունը:
Պատահական պրոցեսի հզորության սպեկտրը և բիսպեկտրը:
բիսպեկտրը: Ստացիոնար պատահական պրոցեսի հզորության սպեկտրալ խտությունը
(այսուհետ՝ հզորության սպեկտր) տվյալ պրոցեսի սպեկտրալ բաղադրիչի
հզորության խտությունն է` ըստ հաճախության, որը, համաձայն ՎիներԽինչինի թեորեմի, պրոցեսի ինքնակորելյացիոն ֆունկցիայի ֆուրյե ձևափոխությունն է [2]: Անընդհատ պրոցեսի դեպքում.
∞
  ! = " ∞  #!$ %&'( )#
(1),
որտեղ  #! = +[- ∗ /!-/ − #!]-ն գործընթացի ինքնակորելյացիոն
ֆունկցիան է, +-ն մաթսպասման (միջինացման) ֆունկցիան: Այստեղ
ենթադրվում է, որ պատահական գործընթացը հաստատուն բաղադրիչ
(միջին արժեք) չունի, հակառակ դեպքում միջինացումները կատարելիս
անհրաժեշտ է ազդանշանից նախապես առանձնացնել հաստատուն
բաղադրիչը:
Դիսկրետ պրոցեսի դեպքում՝
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%&'3
  ! = ∑∞
2!,
3 ∞  2!$
որտեղ  2! = +[- !- − 2!]-ն -!-ի դիսկրետ ինքնակորելյացիոն
ֆունկցիան է:
Առանց հաստատուն բաղադրիչի ստացիոնար և էրգոդիկ պատահական պրոցեսի բիսպեկտրը կարելի է ներկայացնել որպես որոշակի ժամանակահատվածում նրանց իրականացումների բիսպեկտրի միջին
արժեք (մաթ. Սպասում): Այն իրենից ներկայացնում է երկու տարբեր
հաճախություններով  ,  ! և նրանց գումարային հաճախությամբ
 +  ! սպեկտրալ բաղադրիչների արտադրյալի միջին [2, 11].
5 ,  ! = +[6 !6  !6 ∗  +  !]
3!:
Ազդանշանների
վիճակագրական
վերլուծությունը
LabVIEW
միջավայրում: Կենսաազդանշանների սպեկտրալ և բիսպեկտրալ վերլուծություն կատարելու համար LabVIEW միջավայրում կառուցվել է չափիչ
համակարգ, որի բլոկ սխեման պատկերված է նկ. 1-ում։
∗

Նկար
Նկ
ար 1. Ազդանշանի սպեկտրը և բիսպեկտրը չափող համակարգի
բլոկ սխեման

Կառուցված համակարգի աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատելու համար մոդելավորվել է պայմանական կենսաազդանշան (էնցիֆալոգրամ) և կատարվել այդ ազդանշանի վիճակագրական (սպեկտրալ և
բիսպեկտրալ) վերլուծություն երկու դեպքում՝ ա. երբ համակարգը գծային
է, և բ.երբ համակարգում առկա է ոչ գծայնություն:
Կենսաազդանշանը մոդելավորվել է հետևյալ կերպ. 1 գեներատորից
ստացվող գաուսյան սպիտակ աղմուկին 4 գումարիչի միջոցով խառնվել
են 2 և 3 գեներատորների հարմոնիկ ազդանշանները՝ համապատասխանաբար 7,3Հց և 11,3Հց հաճախություններով: Գումարիչի ելքում ստացված
ազդանշանի ժամանակային տեսքը պատկերված է նկ. 2-ում:
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Նկար
Նկ
ար 2. Մոդելավորված կենսաազդանշանի ժամանակային տեսքը

5 բլոկում (տես նկ.
կ. 1.) կատարվում է ազդանշանի ոչ գծային փոխափո
կերպում: Վերլուծությունները կատարվում են 6 (սպեկտրալ)
սպեկտրալ) և 7
(բիսպեկտրալ) բլոկների միջոցով: Վերլուծության
ն արդյունքները տրվում
են 8 ցուցիչ սարքերին:

ա.

բ.

Նկար
Նկ
ար 3. Ազդանշանի սպեկտրը՝
ա. առանց ազդանշանի ոչ գծային փոխակերպման,
բ. ոչ գծային փոխակերպման դեպքում
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Նկ. 3-ում
ում ցուցադրված են հզորության սպեկտրները առանց ազդաազ
նշանի ոչ գծային փոխակերպման և ոչ գծային փոխակերպման
երպման դեպքում,
իսկ նկ. 4-ում
ում պատկերված են նույն ազդանշանների բիսպեկտրները:

ա.

բ.

Նկար
Նկ
ար 4. Ազդանշանի բիսպեկտրը՝
ա. առանց ազդանշանի ոչ գծային փոխակերպման,
բ. ոչ գծային փոխակերպման դեպքում
Ստացված արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ազդաազդա
նշանների
ների սպեկտրալ վերլուծության ժամանակ գծային համակարգում
աղմուկից ակնհայտորեն առանձնանում են երկու հիմնական հաճահա
խային բաղադրիչները, իսկ ոչ գծային փոխակերպման դեպքում ավելաավե
նում են նաև նրանց երկրորդ հարմոնիկները, գոմարային և տարբերային
հաճախությամբ բաղադրիչները:
ղադրիչները: Սպեկտրում առաջանում է նաև հասհաս
տատուն բաղադրիչ: Այս ամենը ակնհայտորեն
տորեն տեսանելի է նաև բիսպեկբիս
տրալ վերլուծության դեպքում, սակայն այս դեպքում էապես փոխվում է
ազդանշան-աղմուկ
աղմուկ հարաբերությունը: Այսպես, եթե համակարգը գծային
է, ապա հզորության սպեկտրում ազդանշան-աղմուկ
աղմուկ հարաբերության
արժեքը կազմում է ∼80-90, իսկ բիսպեկտրում՝ ∼25-30: Համակարգում ոչ
գծայնության
նության առկայության դեպքում պատկերը փոխվում է. հզորության
սպեկտրում ազդանշան-աղմուկ
աղմուկ հարաբերությունը դառնում է ∼30-35 է,
իսկ բիսպեկտրում՝ ∼100-120։
Հետևաբար`
բար` կենսաազդանշանների վիճակագրական վերլուծության
ժամանակ
մանակ սպեկտրալ ձևափոխությունների միջոցով ստացվող ինֆորմաին
ցիայից բացի լրացուցիչ ինֆորմացիա համակարգի ոչ գծային հատկուհատ
թյունների,
ների, ինչպես նաև կենսաազդանշանների բաղադրիչների փոխկապփոխ
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վածության մասին կարելի է ստանալ բիսպեկտրալ վերլուծության միջոցով:
Այսպիսով՝ քանի որ կենսաազդանշանները (մասնավորապես գլխուղեղից ստացվող ազդանշանները) ենթարկվում են նաև կենսահամակարգի ոչ գծային ներգործությանը, ապա վերը նկարագրված (LabVIEW միջավայրում իրականացված) համակարգը կարելի է կիրառել կենսաազդանշանների վիճակագրական վերլուծության միջոցով կենսահամակարգի
մասին առավել ամբողջական ինֆորմացիա ստանալու համար:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Venkatakrishnan P., Sangeetha S., Sukanesh R., Bispectral analysis of
human Electroencephalogram (EEG) Signals during Various Sleep Stages,
2008.
2. Shlomo D., Naftali T. and Dalia C., Hearing beyond the spectrum, Journal
of New Music Research, 2008.
3. Зеленский А. А., Кравченко В. Ф., Павликов В. В., Троцкий А. В.,
Биспектральный анализ в задачах цифровой обработки сигналов,
Физические Основы Приборостроения, том 2, 2013.
4. Chua K. Ch., Vinod C., Rajendra Ac., Lim Ch., Application of Higher
Order Statistics/Spectra in Biomedical Signals – A Review, Medical
Engineering and Physics, 2010.
5. Chrysostomos L., Mendel M., Signal Processing with Higher-Order
Spectra, IEEE Signal Processing Magazine, 1993.
6. Adolf W., Wirnitzer L. and B., Triple Correlations, Proceedings of the
IEEE, 1934.
7. Mendel J. M., Tutorial on Higher-Order Statistics (Spectra) in Signal
Processing and System Theory: Theoretical Results and Some
Applications, Proceedings of the IEEE, 1991.
8. Melvin J., Wilson H. and G., Detection of Non-Gaussian Signals in NonGaussian Noise Using the Bispectrum, 1990.
9. Chua K. Ch., Analysis of Cardiac and Epileptic Signals Using Higher
Order Spectra, PhD Thesis, Queensland University of Technology, 2010.
10. Elie B. As., Laura G., Sandy R., Dang K., Sawan N. and M., Bispectrum
Features and Multilayer Perceptron Classifier to Enhance Seizure
Prediction, Scientific Reports, 2018.
11. Courtney C. R. P., Neild S. A., Wilcox P. D., Drinkwater B. W.,
Application of the bispectrum for detection of small nonlinearities excited
sinusoidally, Journal of Sound and Vibration, 2010.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ

Оганесян Тигран

ЕГУ, Радиофизика, 4 курс
Резюме

Ключевые слова: биспектральный анализ, статистика высшего
поряадка, электроэнцифалограм, ЭЭГ, ЭКГ
В среде LabVIEW построена система для статистического (спектрального и биспектрального) анализа биосигналов. Для оценки эффективности
построенной системы моделирован условный биосигнал (электроэнцефалограмма) и сделан его статистический анализ. Показано, что при
наличии нелинейности, помимо информации, полученной с помощью
спектрального анализа биосигналов, важную дополнительную информацию о биосистеме можно получить путем биспектрального анализа.

STATISTICAL ANALYSIS OF BIOSIGNALS

Hovhannsiyan Tigran

YSU, Radiophysics, 4th course
Summery

Key words: bispectral analysis,
electroencephalogram, EEG, ECG

higher-order

statistics

(HOS),

A system for statistical (spectral and bispectral) analysis of bio-signals was
built in LabVIEW environment. To evaluate the effectiveness of the
constructed system, a conditional bio-signal (electroencephalogram) was
modeled and its statistical analysis was made. It is shown that in the presence of
non-linearity, in addition to the information obtained by spectral analysis of
bio-signals, important additional information about the biosystem can be
obtained by bispectral analysis.
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ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՏԱՔՍԻՆԵՐԻ
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿ,
ԴԻՆԱՄԻԿ,
ՕՊՏԻՄԱԼ ԳՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
Մաստոյան Կարեն

ԳՊՀ, Համակարգչային ճարտարագիտություն,
4-րդ կուրս
Գիտական ղեկավար՝ տ. գ. թ. Վ. Ավետիսյան

Հանգուցային բառեր՝ մեքենայական ուսուցում, «surge» ալգորիթմ,
տաքսի ծառայության ծրագրային համակարգ, դինամիկ գնագոյացում
Հոդվածում քննարկվում է տաքսի ծառայության արհեստական բանականությամբ ծրագրային համակարգում ծառայության արժեքի գնի
դինամիկ, օպտիմալ որոշման խնդիրը։ Խնդրի լուծման համար կիրառվում է մեքենայական ուսուցման մեթոդների հիման վրա աշխատող
«surge» ալգորիթմը։ Մանրամասն նկարագրված են «Yandex Taxi» համակարգում նշված ալգորիթմի իրականացման առանձնահատկությունները։
Հոդվածում բերված է նշված խնդրի մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև՝ իրականացման առանձնահատկությունները։
Նախկինում տաքսի պատվիրելու համար մարդիկ ստիպված էին զանգահարել տարբեր դիսպետչերական ծառայություններ և սպասել, որ մեքենան կհասնի իրենց կես ժամից կամ ավելի ուշ: Ներկայումս տաքսի
ծառայության ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը
թույլ է տալիս լուծել ոչ միայն ավտոմատացման խնդիրներ, այլ ծառայությունն ավելի արդյունավետ դարձնել արհեստական բանականության
ալգորիթմների կիրառության շնորհիվ։ Արհեստական բանականության
համակարգերն ունեն ինտելեկտուալ խնդիր լուծելու հնարավորություն,
նախկին փորձի հիման վրա սովորելու ունակություն, նոր տվյալների
հիման վրա կանխատեսումներ անելու և որոշումների ավտոմատ կայացման հնարավորություն։ Տաքսի ծառայության արհեստական բանականությամբ ծրագրային համակարգի միջոցով կարելի է լուծել մի շարք խնդիրներ, ինչպիսին են՝ պատվերների բաշխման կանխատեսման խնդիր, ծառայության դինամիկ, օպտիմալ գնի որոշման խնդիր, պատկերների ճանաչման (computer vision) միջոցով մեքենայի վիճակի գնահատման խնդիր
և այլն։ Մի շարք տաքսի ծառայության մոբայլ հավելվածներ՝ Uber, Yandex,
Ola, Lyft, կիրառում են արհեստական բանականության ալգորիթմներ։
Այս հոդվածում անդրադառնում ենք տաքսիների ծառայության
դինամիկ, օպտիմալ գնի որոշման խնդրին։
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Ենթադրենք ունենք ուսումնասիրվող օբյեկտի հայտանիշների
(features) հետևյալ հավաքածուն՝ f1,…,fn: (f1(x),…,fn(x)), վեկտորն անվանում են օբյեկտի հայտանիշային նկարագրում x ∈ X: Ընտրված X օբյեկտի
l նմուշի համար n հայտանիշների դեպքում հայտանիշային նկարագրումը կարելի է ներկայացնել l×n մատրիցի տեսքով, որը կոչվում է
օբյեկտ-հայտանիշների մատրից [1].
- ! …
- !
…
… =
F=|| fj(xi)||l×n=: …
(1):
-< ! …
-< !
Մեքենայական ուսուցումը բաղկացած է երկու փուլից՝ ուսուցանում
(train) և ստուգում (test): Ուսուցման փուլում µ մեթոդը ըստ Xl=(xi,yi)li=1
ընտրության՝ ստանում է a=µ(Xl) ալգորիթմը.
- ! …
- ! > @ µ
…
… = → : … =→ A
: …
(2):
@<
-< ! …
-< !
փուլ:: a ալգորիթմը xi´ նոր օբյեկտների համար տալիս
Փորձարկման փուլ
է a(xi´) պատասխանը.
-´ ! …
-´ ! B A-′ !
…
… =→C … D
: …
(3):
A-′3 !
-´< ! …
-´< !
Ունենալով միայն նախորդ պատվերների վերաբերյալ տվյալները՝
հնարավոր է կանխատեսումներ անել, սակայն, արված կանխատեսումները բնականաբար կարող են ունենալ սխալանքի որոշակի արժեք։
Տաքսի ծառայության դեպքում որպես ուսումնասիրման օբյեկտ
դիտարկվում է իրական ժամանակում կատարված պատվերը, որն ունի
աղյուսակ 1-ում ներկայացված բնութագրիչները (features):
Երբ տաքսիների պահանջարկն աճում է, և ժամանակի ինչ-որ պահի
բոլոր ուղևորների համար բավարար տաքսիներ չկան, համակարգը փորձում է գները բարձրացնել այնպիսի մակարդակի, որ հավասարակշռի
առաջարկը և պահանջարկը: Մեքենայական ուսուցումը օգնում է կանխատեսել, թե ինչքանով պետք է բարձրացնել գինը, որպեսզի հավասարակշռեն առաջարկն ու պահանջարկը։
Դինամիկ գնագոյացման ամենակարևոր խնդիրն այն է, որ միշտ
հնարավոր լինի տաքսի պատվիրել: Դա հաշվարկվում է գների բարձրացման գնաճի գործակիցով (surge pricing coefficient), որով բազմապատկվում է հաշվարկված գինը։ Եթե գործակցի արժեքը (surge) չափազանց մեծ
սահմանվի, այդ դեպքում կնվազի պահանջարկը, և որպես հետևանք
կլինի ազատ ավտոմեքենաների ավելցուկ: Եթե գործակցի արժեքը շատ
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ցածր լինի, ապա չեն բավարարի ազատ ավտոմեքենաները: Պետք է կարողանալ ընտրել այնպիսի գործակից, որի միջոցով կգտնվի միջինը մեքենաների բացակայության և ցածր պահանջարկի միջև:
Պատվեր»» օբյեկտի բնութագրիչների ցանկը
Աղյուսակ 1. «Պատվեր
Բնութագրիչ

Տվյալների
տիպ

objectId

String

pickup_datetime
pickup_longitude

Timestamp
Float

pickup_latitude

Float

pickup_address
dropoff_longitude

String
String

dropoff_latitude

Float

dropoff_ datetime
destination_address
passenger_count
rating
cost
request_time

Timestamp
String
Integer
Integer
Float
Timestamp

Նկարագրություն

Յուրաքանչյուր պատվերի եզակի
նույնացուցիչը
Պատվերը սկսելու ժամանակը
Պատվերը սկսելու կոորդինատը
(longitude)
Պատվերը սկսելու կոորդինատը
(latitude)
Պատվերը սկսելու հասցեն
Պատվերը ավարտելու կոորդինատը
(longitude)
Պատվերը ավարտելու կոորդինատը
(latitude)
Պատվերը ավարտելու ժամանակը
Պատվերը ավարտելու հասցեն
Ուղևորների քանակը
Վարորդին տրված գնահատականը
Պատվերի արժեքը
Տաքսի պատվիրելու ժամանակը

Պարզագույն դեպքում կարելի է որոշել գործակիցը՝ բաժանելով
պատվերների քանակը վարորդների քանակին, և որոշակի բանաձևի միջոցով ստանալ գործակիցը։
Պատվերների քանակը նշանակենք D (demand)-ով, իսկ ազատ
ավտոմեքենաների քանակը՝ S (supply)-ով։ Քանի որ պահանջարկը և
ազատ մեքենաների քանակը կախված են ինչպես տարածաշրջանից (M),
այնպես էլ ժամանակից (T), այդ դեպքում կունենանք [1].
D= E, F! (4)
S= E, F! (5)
իսկ գործակցի համար.
Surge= G, ! (6)
Դիտարկվող ti ժամանակի պահին ունենալով մինչև i-րդ պահը surgei
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գործակիցը՝ կարելի է կանխատեսել surget+1 գործակիցը ti+1 պահի համար
և ըստ այդմ՝ կայացնել խելամիտ որոշում. օրինակ՝ տաքսի ծառայությունից օգտվողին ուղարկել ծանուցումներ սպասվող գնի փոփոխության
վերաբերյալ։
Մոսկվայում Yandex.Taxi-ի ժամանման միջին ժամանակը կազմում է
մոտ 3-4 րոպե [2]: Ձյան տեղումների կամ որևէ զանգվածային իրադարձության դեպքում ուղևորը կարող է առնչվել տաքսիների պակասի խնդրին:
Կարևոր է նշել, որ «surge»-ը ոչ միայն կարգավորում է տաքսիների
պահանջարկը, այլև նպաստում է նոր վարորդների ներգրավմանը առաջարկը մեծացնելու համար:
Բայց այս խնդիրն ունի մի փոքր առանձնահատկություն. պատվիրատուի շուրջը պատվերների հաշվելը կարող է շատ ուշ լինել։ Ի վերջո՝
պատվերը արդեն զբաղեցված մեքենա է, ինչը նշանակում է, որ մեր գործակցի բարձրացումը միշտ ուշ կլինի։ Հետևաբար հաշվի է առնվում ոչ թե
պատվերի ստեղծումը, այլ մեքենա պատվիրելու մտադրությունը՝ պինը
(пин): Պինը պիտակ (նշիչ) «A» կետն է քարտեզի վրա, որը դնում է օգտագործողը, երբ բացում է ծրագիրը։
Ձևակերպենք խնդիրը՝ մեզ անհրաժեշտ է հաշվել պիների և մեքենաների ակնթարթային արժեքները որևէ օգտագործողի աշխարհագրական
կոորդինատներում։
Երբ պինի դիրքը փոխվում է (օգտագործողը ընտրում է «A» կետը),
օգտագործողի ծրագիրը նոր կոորդինատները և մի փոքր լրացուցիչ ինֆորմացիա ուղարկում է Backend, որը օգնում է ավելի ճշգրիտ գնահատել
պինը։
«Surge»-ի հաշվարկով զբաղվում է Surger միկրո ծառայությունը։ Այն
գրանցում է պիները, պահպանում տվյալների բազայում, ինչպես նաև
օպերատիվ հիշողությունում թարմացնում է պիների համախումբը։ Նման
աշխատանքի դեպքում քեշը ընդամենը մի քանի վայրկյան է հետ մնում,
որը ընդունելի է այս դեպքում։
Բոլոր պիները խմբավորվում են՝ ըստ գեո-քեշի, այնուհետև՝ պատվերի կետի շուրջը անհրաժեշտ շառավղով:
Մեքենաների հետ նույն կերպ են վարվում պարզապես արդեն այլ
ծառայությունում Tracker անվանմամբ, որից երբեմն Surger-ը իմանում է,
թե քանի վարորդ է գտնվում տրված շառավղում։
Այդպես հաշվարկվում է գործակցի ակնթարթային արժեքը։
Լուսացույցերի պատճառով տաքսիների կուտակումից գնի անընդհատ փոփոխման վրա ազդեցությունից խուսափելու համար կիրառվում է
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քեշավորում, այսինքն՝ առկա է արդյո՞ք տվյալ օգտագործողի համար
տվյալ տարածաշրջանում արդեն պահպանված «surge», եթե կա, ապա դա
է տրվում, եթե չկա, ապա նորն է հաշվարկվում։ Այս հնարքը վատ չի աշխատում, բայց երբեմն այլ իրադրություններ էլ են առաջանում։ Օրինակ՝
այն դեպքը, երբ երկու օգտագործողներ համարյա միաժամանակ պատվեր են տալիս, բայց նրանց մոտ խիստ տարբեր է լինում «surge»-ը։ Այս
դեպքում արդեն օգտագործվում է ոչ թե օգտագործողի քեշավորումը, այլ
գեո-քեշը։ Այդպես համայրա թե խնդիրը լուծում է ստանում։
«Surge»-ի արժեքների միջինացման համար օգտագործվում են մեքենայական ուսուցման մեթոդներ՝ մասնավորապես երկու մոտ հարևանների (KNN ալգորիթմ) մեթոդը ռեգրեսիայի խնդրի համար, որպեսզի
որոշվի, թե ինչքան է ակնթարթային «surge»-ը տարբերվում իր մոտակա
կոորդինատների արժեքներից։ Ուսուցման փուլը բաղկացած է բոլոր
օբյեկտների պահպանումից, այս դեպքում պինում «surge»-ի արժեքը, որը
արդեն կատարվում է բոլոր պիները քեշ բեռնելու ժամանակ։ Մնում է
հաշվարկել ակնթարթային արժեքը, համեմատել այն «տարածքային» արժեքի հետ և ապահովել շեղման նվազագույն արժեքը։ Այդպիսով՝
ստացվում է համակարգ, որը արագ արձագանքում է իրադարձություններին և թույլ է տալիս արագ հաշվել բարձրացնող գործակցի արժեքը։
Yandex տաքսիների ծրագրային համակարգում վարորդների հետ
հաղորդակցվելու համար անհրաժեշտ է ցույց տալ «surge»-ը քարտեզի
վրա՝ տաքսոմետրում։ Դա վարորդներին հնարավորություն է տալիս
ապահովել հետադարձ կապ՝ իմանալով՝ կա արդյոք պահանջ այն վայրում, որտեղ նա գտնվում է, որտեղ է անհրաժեշտ, որ նա շարժվի, որ
ստանա ավելի թանկ պատվերներ։ Իսկ եթե շատ վարորդներ լինեն այն
վայրերում, որտեղ պատվերներ շատ կան, արդեն առաջարկն ու պահանջարկը կհավասարակշռվեն։ Հեռախոսները դեռևս շատ թույլ են բարդ
հաշվարկներ անելու համար, այդ իսկ պատճառով էլ դեռևս հաշվարկները կատարվում են Backend-ի վրա։
Հոդվածում դիտարկվող մեքենայական ուսուցման հիման վրա
աշխատող ծառայության արժեքի գնի դինամիկ որոշման ալգորիթմը
թույլ է տալիս տվյալ ծառայությունից օգտվող ընկերությանը բարձրացնել
աշխատանքի արտադրողականությունը`
նախապես
կայացնելով
որոշումներ, հիմնվելով նախորդ փորձարկումներից ստացված տվյալների հիման վրա՝ ժամանակի նվազագույն կորուստով։ Հոդվածում բերված է նշված խնդրի մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև՝ իրականացման առանձնահատկությունները։
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ПРОБЛЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО, ОПТИМАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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обеспечение службы такси, динамическое ценообразование
В статье рассматривается проблема динамического, оптимального
определения стоимости услуги в программном комплексе с искусственным интеллектом службы такси. Алгоритм «surge», основанный на методах
машинного обучения, используется для решения проблемы. Подробно
описаныособенности реализации алгоритма, применимые в системе
«Яндекс Такси». В статье дается подробное описание проблемы, а также
особенности ее реализации.
THE PROBLEM OF DYNAMIC, OPTIMUM DETERMINATION
OF THE PRICE OF SERVICES IN THE TAXI SOFTWARE USING
MACHINE LEARNING

Mastoyan Karen

GSU, Computer Engineering,4rd course
Summary

Key words: machine learning, surge algorithm, taxi service software,
dynamic pricing
The article discusses the problem of dynamic, optimal determination of the
cost of services in a software package with artificial intelligence taxi service.
The surge algorithm, based on machine learning methods, is used to solve the
problem. The features of the algorithm implementation applicable in the
Yandex Taxi system are described in detail. The article gives a detailed
description of the problem, as well as features of its implementation.
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ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ
ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԻՐԱՑՈՒՄ
Ստեփանյան Զաքար

ՎՊՀ, Ինֆորմատիկա,
մագիստրատուրա 1-ին կուրս
Ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ Հ. Օհանյան

Հանգուցային բառեր՝ սմարթֆոն, ինֆորմացիա, սենսոր, տարածություն, երթուղի, ալգորիթմ, կվատերնիոն, արագացում, պրոյեկցիա
Ժամանակակից սմարթֆոնները օժտված են մեծ ծրագրային և սարքային հնարավորություններով: Մասնավորապես, սմարթֆոնները համալրված են տարբեր նշանակության սենսորներով, որոնք կարող են
լինել և՛ ֆիզիկական, և՛ ծրագրային: Ուսումնասիրելով այդ սենսորների
աշխատանքը և նրանց կողմից վերադարձվող տվյալները՝ որոշվեց մշակել ալգորիթմ, որը թույլ կտա իրականացնել ճանապարհների որակի
մասին ինֆորմացիայի հավաքագրում այդ տվյալների հիման վրա:
Հավաքագրված ինֆորմացիան կարող է ունենալ տարբեր կիրառություններ: Մասնավորապես՝ նշված խնդրի լուծման անհրաժեշտությունն առաջացել է ճանապարհների՝ ըստ որակի քարտեզագրման հավելվածի
ստեղծման գաղափարից: Այդ հավելվածի հիմնական նպատակը նրանում է, որ առկա քարտեզի հիման վրա իրականացվում է ճանապարհների դասակարգում՝ ըստ որակի: Այսինքն՝ ելնելով ճանապարհատվածի
որակի մասին ունեցած որոշակի միջին գնահատականից՝ գունավորել
նշված հատվածը գունային որոշակի միջակայքից: Որպես օրինակ այդ
միջակայքը կարող է լինել կարմիրից մինչև կանաչ, այսինքն՝ առավել
վատ ճանապարհները կունենան կարմիրին ավելի մոտ գունավորում,
իսկ համեմատաբար ավելի լավ ճանապարհները՝ կանաչին մոտ գունավորում՝ կախված ճանապարհատվածի որակի միջին գնահատականից:
Որպես վերջնական արդյունք օգտատերը, միացնելով հավելվածը,
կարող է պատկերացում կազմել ճանապարհների որակի մասին և
ընտրել իր շարժմանն առավել հարմար երթուղի: Պետք է նշել, որ հավելվածը իրենից ներկայացնելու է կլիենտ-սերվեր ճարտարապետությամբ
աշխատող համակարգ: Այսինքն՝ հավաքարգված ինֆորմացիան պետք է
լինի ընդհանուր։ Քարտեզագրված ճանապարհների մասին ինֆորմացիան պետք է հասանելի լինի հավելվածի բոլոր օգտատերերին: Իրենց
հերթին բոլոր օգտատերերը պետք է հավելվածից օգտվելու հետ միաժա443

մանակ ինֆորմացիա հավաքագրեն հենց այն հատավածի համար, որով
իրենք տեղաշարժվում են տվյալ պահին:
Նշված ճարտարապետությամբ համակարգի աշխատանքի դեպքում
միաժամանակ տեղի կունենա և՛ տվյալների հավաքագրում,
հավաքագրում և՛ օգտատերերին քարտեզագրված ու դասակարգված ճանապարհների մասին ինֆորմացիայի տրամադրում:
Վերը նշված դեպքից բացի ճանապարհների որակի մասին ինֆորմացիան կարող է տրամադրվել նաև ճանապարհների վերանորոգմամբ
զբաղվող կազմակերպություններին:
Սմարթֆոններից յուրաքանչյուրը ունի իր օպերացիոն համակարգը,
որոնց մեջ կայուն առաջատարներ են iOS-ը և Android-ը:
Android
Վերջինիս
բաժինը կազմում է 75%-ից ավելին: Ելնելով Android օպերացիոն համակարգով աշխատող սարքերի տարածվածությունից և հասանելիություհա
նից՝ աշխատանքը իրականացվել է այդ համակարգով աշխատող սարքավորումների համար։ Աշխատանքի արդյունքում մշակվել է ալգորիթմ,
որը, տրանսպորտային միջոցում տեղադրված սմարթֆոնի սենսորներից
տվյալներ ստանալով, անկախ սմարթֆոնի դիրքից տարածության մեջ,
որոշում է մեքենայի ուղղաձիգ տատանումների բարձրությունը:
բարձրությունը Այդ
տվյալների հիման վրա կառուցվում է գրաֆիկ, որը նկարագրում է ճանապարհի անհարթությունների մակարդակը:
Խնդրի լուծման համար կիրառվել են տարբեր տեսակի սենսորներ:
Ուսումնասիրելով այն սենսորները, որոնց կողմից ստացված տվյալները
կապված են տարածության մեջ սմարթֆոնի դիրքից, դիրքի փոփոխությունից, շարժման արագացումից, մշակելով նրանց կողմից ստացված
տվյալները՝ հնարավոր եղավ ստանալ անհրաժետ ցուցանիշները միայն
այն դեպքի համար,
համար երբ սարքը
կգտնվի ավտոմեքենայում միայն
ճիշտ հորիզոնական
նական (զրոյական)
դիրքում՝ չունենալով շեղում այդ
դիրքից: Նշվածը կարելի է հասկանալ՝ դիտարկելով ներկայացված համակարգը.
Պատկերացնենք
երացնենք, որ երեք
առանցքների հատման կետում
գտնվում է սմարթֆոնը
ֆոնը, ընդ որում՝
ուղղված
էկրանով
դեպի երկինք:
Նկար
Նկար 1.
1 էտալոնային կորդինատային
կորդինատային
Ներկայացված
կոոր
կոորդինատային
համակարգ
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համակարգը հարաբերական է էկրանի նկատմամբ և կախված տարածության մեջ սարքի ունեցած դիրքից, առանցքները չեն փոխվում: առանցքը հորիզոնական է՝ ուղղված սմարթֆոնից աջ, @ առանցքը ուղղահայաց է և ուղղված է դեպի վեր՝ գտնվելով - առանցքի հետ նույն հարթության մեջ, H առանցքը ուղղահայաց է սարքի էկրանին և ուղղված է դեպի
երկինք: Այն դեպքում, երբ նշված համակարգը համընկնում է սարքի
առանցքների համակարգի հետ առանց շեղումների, մեզ անհրաժետ
ցուցանիշների ստացումը բավականին պարզ է: Սակայն սարքը կարող է
գտնվել տարածության մեջ կամայական դիրքում՝ ունենալով շեղում ինչպես մեկ առանցքի, այնպես էլ բոլոր առանցքների հետ միաժամանակ:
Այս դեպքում առաջանում է բարդություն ճիշտ տվյալների ստացման
համար:
Կատարելով ուսումնասիրություններ եռաչափ տարածության մեջ
մարմնի պտույտի վերաբերյալ՝ հանգեցինք կվատերնիոնների (quaternion)
գաղափարին: Կվատերնիոնները ներակայացնում են տարածության մեջ
մարմնի դիրքի և պտույտի մեթեմատիակական արտահայտում: Ի
տարբերություն Էյլերի անկյունների՝ կվատերնիոնները թույլ են տալիս
առավել հեշտ կոմբինացնել պտույտները և խուսափել առանցքի շուրջ
չպտտվելու խնդրից՝ անկախ մյուս առանցքների շուրջ կատարված
պտույտից: Համեմատած մատրիցաների հետ՝ կվատերնիոնները ավելի
արդյունավետ և ավելի կայուն են հաշվարկների ժամանակ: Նրանք հաճախ կիրառվում են համակարգչային գրաֆիկայում, ռոբոտաշինությունում, մոլեկուլյար դինամիկայում և այլ ոլորտներում:
Միավոր նորմալիզացված կվատերնիոնները, որոնք, ըստ Համիլտոնի, կոչվում են նաև վերսորներ (versors), ներկայացնում են եռաչափ
տարածության մեջ պտույտի հանհրահաշվական արտահայտում: Ցանկացած պտույտ եռաչափ տարածության մեջ, որոշակի առանցքի շուրջ,
որոշակի անկյունով պտույտ է: Եթե անկյունը 0 է, ապա առանցքի ընտրությունը նշանակություն չունի: Այսինքն՝ 0 աստիճանով պտույտը կետ է
տարածության մեջ: Շատ փոքր, բայց ոչ զրոյական անկյան համար
պտույտը այդ անկյան շուրջ փոքր սֆերա է, որը շրջափակում է միավոր
պտույտը։ Յուրաքանչյուր կետ այդ սֆերայի վրա իրենից ներկայացնում է
առանցք՝ ուղղված որոշակի ուղղությամբ: Որքան մեծ է պտտման անկյունը, այնքան մեծ է շեղումը միավոր պտույտից:
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Մենք կարող ենք դիտարկել
նման դեպք սֆերայի մակերևույթի վրա: Եթե տեղակայվենք հյուսիսային բևեռում և գծենք ուղիղներ տարբեր ուղղություններով,
ուղղու
ապա սկզբում նրանք կսկսեն բաժանվել, հետո նորից կմիանան
հյուսիսային բևեռում:
բևեռում
Բևեռի
շուրջ առաջացած կոնցենտրիկ
շրջանները կձգտեն մեկ կետի
հարավային բևեռում,
բևեռում երբ սֆերայի շառավիղը կհավասարվի
բևեռների միջև հեռավորությանը:
հեռավորո
Եթե պատկերաց
րացնենք բևեռից
տարբեր ուղղությունները՝ որպես
Նկար 2.
2 Հորիզոնական առանցք
տարբեր առանցքներ,
առանցքներ իսկ տարունեցող պտույտի հիպերսֆերա
բեր հեռավորությունները՝ որպես
տարբեր պտտման անկյուններ, ապա կստանանք պտտման տարածություն: Ստացված սֆերան ներկայացնում է պտույտ եռաչափ տարածության մեջ, չնայած որ այն հանդիսանում է երկչափ մակերևույթ,
մակերևույթ ինչը թույլ
չի տալիս մոդելավորել հիպոսֆերան։
Սֆերայի մակերևույթին կետերի կոորդինատները կարելի է տալ
երկու թվով, օրինակ՝ լայնությամբ և երկայնությամբ: Սակայն երկայնուեր
թյունը հյուսիսային և հարավային բևեռներում որոշակի չէ, թեպետ հյուհյու
սիսային
սային և հարավային բևեռները չեն տարբերվում սֆերայի մյուս բոլոր
կետերից:
րից: Դա նշանակում է, որ ոչ մի կոորդինատային համակարգ չի
կարող երկու թվով բնութագրել մարմնի դիրքը տարածության մեջ:
Դրանից կարելի է խուսափել՝ տեղակայելով սֆերան եռաչափ
եռա
տարածության մեջ, բնութագրելով նրան դեկարտյան կորդինատներով J, -, @!,
տեղակայելով հյուսիսային բևեռը IJ, -, @K = 1, 0, 0! դիրքում,
դիրքում հարավայինը՝ J, -, @! = −1, 0, 0!, իսկ հասարակածը` J = 0, -  + @  + H  = 1:
Ըստ Համիլտոնի կվատերնիոնների՝ մաթեմատիկական արտահայտումը հետևյալն է.
L ≡ A + N ∗ O + P ∗ Q + )2,
որտեղ A, N, P, )-ն իրական թվեր են, A-ն իրական մասի գործակիցն է, իսկ
O, Q, 2-ը երեք տարբեր կեղծ մասեր են: Այդ մասերի բազմապատկման
բազմապատկմ
գործողությունը ունի հետևյալ տեսքը.
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1 ∗ O = O ∗ 1 ≡ O, 1 ∗ Q = Q ∗ 1 ≡ Q, 1 ∗ 2 = 2 ∗ 1 ≡ 2
O  = Q  = 2  = −1
O ∗ Q = −Q ∗ O = 2, Q ∗ 2 = −2 ∗ Q = O, 2 ∗ O = −O ∗ 2 = Q
Ենթադրենք՝ J, -, @, H! պտտման կոորդինատներն են, այդ դեպքում
կվատերնիոն R կարելի է սահմանել հետևյալ կերպ.
U
U
R = J + - ∗ O + @ ∗ Q + H ∗ 2 = J + -, @, H! = PS T V + W ∗ O  T V,
2
2
որտեղ W -ն միավոր վեկտորն է: Այս դեպքում R ∗ X ∗ R արտադրյալը
կպտտի X վեկտորը U անկյունով W առանցքի շուրջը: Պտույտը տեղի է
ունենում ժամսլաքի ուղղությամբ, եթե այն դիտարկենք u վեկտորի
ուղղությամբ:
Կարելի է դիտարկել կվատերնիոնների պտույտի կոմպոզիցիան՝
բազմապատկելով դրանք: Այդ կերպ Y և R կվատերնիոնների վրա
պտույտը կլինի հավասար.
Y ∗ R ∗ X ∗ Y ∗ R! = Y ∗ R ∗ X ∗ R ∗ Y
որը նույնն է՝ ինչ պտույտը նախ R-ի վրա, ապա՝ Y-ի:
Ենթադրենք, որ W -ն միավոր վեկտոր է (պտտման առանցք), իսկ
R = PS T V + W ∗ O T V:
Z


Z


Մեր նպատակն է ցույց տալ, որ
U
U
U
U
X ′ = R ∗ X ∗ R = [PS T V + W ∗ O T V\ ∗ X ∗ [PS T V + W ∗ O T V\
2
2
2
2
Պտտում է X վեկտորը U անկյունով W առանցքի շուրջը: Բացելով
փակագծերը՝ կստանանք.
U
U
U
U
X ′ = X ∗ PS  T V + W ∗ X − X ∗ W! ∗ O T V ∗ PS T V − W ∗ X ∗ WO T V X
2
2
2
2
U
U
U
∗ PS  T V + 2 ∗ W-X! ∗ O T V ∗ PS T V
2
2
2
U
− IX ∗ W ∗ W! − 2 ∗ W ∗ W ∗ X!KO T V X
2
U
U
U
U


∗ [PS T V − O T V\ + W-X! ∗ [2 ∗ O T V ∗ PS T V\
2
2
2
2
U
+ W ∗ W ∗ X! ∗ [2 ∗ O T V\ X ∗ PSU + W-X! ∗ OU + W
2
∗ W ∗ X!1 − PSU!IX − W ∗ W ∗ X!K ∗ PSU + W-X! ∗ OU
+ W ∗ W ∗ X!X⍊ ∗ PSU + IW ∗ X⍊ K ∗ OU + X∨
որտեղ X⍊ և X∨ X վեկտորի բաղադրիչներն են, որոնք ուղղահայաց և
զուգահեռ են W վեկտորին: Ստացված արդյունքը W -ի նկատմամբ U
անկյունով պտտման բանաձևն է:
Ինչպես արդեն նշվել է, ալգորիթմում մուտքային տվյալներ են
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դարձել սենսորների կողմից ստացված տվյալները: Մասնվորապես
Մասնվ
այդ
սենսորներն են` ակսելերոմետեր, գծային ակսելերոմետեր և ծանրության
ուժի սենսոր: Գծային ակսելերոմետերից ստացված տվյալները իրենցից
ներկայացնում են -, @, H! առանցքների վրա օբյեկտի շարժման արաարա
գացմների պրոյեկցիաները՝ հաշվի չառնելով ծանրության ուժի ազդեցուազ
թյունը: Իրենց հերթին ծանրության ուժի սենսորներից ստացված տվյալները -, @, H! առանցքների վրա օբյեկտի վրա ազդող գրավիտացիայի
գրա
վեկտորի պրոյեկցիաներն են:
Ճանապարհի որակի
որոշումը կապվել է ուղղաձիգ առանցքով օբյեկտի ունեցած արագացման փոփ
փոխման հետ,
որից հնարա
րավոր է որոշել,
թե որքան է այդ ուղղությամբ օբյեկտը տատանվել, այսինքն՝ կվորոշվի
անհարթության
բարձրությունը
թյունը, ընդ որում՝
անհրաժշետ
հրաժշետ է հաշվի առնել այն դեպքը,
դեպքը որ սարքը
կարող է գտնվել տարածության մեջ՝ ցանկացած
դիրքում:: Ինչպես արդեն
նշվել է, նախապես
նա
կաՆկար
Նկ
ար 3. Արագացումների պրոյեկցիաներ
տարվել է կվանտերնիորնների ուսումնասիրություն և փորձ է արվել դրանք կիրառել նշված
խնդրի լուծման համար: Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նաև ակսելերոմետրի կողմից ստացված տվյալները, որոնք տալիս են -, @, H! առանցքների
վրա օբյեկտի շարժման արագացմուների պրոյեկցիաները՝
ները՝ հաշվի առնելով ծանրության ուժը: Սարքի պտույտի դեպքում պետք է հաշվել սարքի
նախնական, հավասարակշռված դիրքից ունեցած շեղման անկյունը և
արագացումն այդ դիրքում: Սակայն կվանտերնիորնների
ների կիրառման
դեպքում շեղման անկյունը հաշվվում է ոչ թե նախնական
կան, հավասարակշռված դիրքից, այլ նախորդ փոփոխված պտույտի դիրքից,
դիրքից ինչը և հնարավորություն չտվեց ճշգրիտ կատարել հաշվարկները: Այդ խնդրի լուծման համար որոշվեց գրավիտացիայի սենսորի տրված արագացում448

ներից՝ _ , _> , _` , որոշել համազոր _ վեկտորը: Ճանապարհի
պարհի որակի հնարավորինս ճշգրիտ գնահատման համար անհրաժեշտ է ճանապարհի
առանձին փոքր հատվածների համար ստանալ հավաքագրված
գրված տվյալների միջին արդյունքը, որը և կլինի փոքր հատվածի որակի գնահատական:
Ունենալով _ համազոր վեկտորը և նրա պրոյեկցիան - , @, H! առանցքների վրա՝ կարող ենք որոշել յուրաքանչյուր վեկտորի պտտման անկյան
չափը հետևյալ կերպ.

Նկար
Նկ
ար 4. Գրագվիտացիայի վեկտորի պրոյեկցիաներ

cos x = −

fg
f

_ = a_  + _>  + _` 

cos y = −

fi
f

cos z = −

fk
f

Այսպիսով՝ ունենալով օբյեկտի ունենացած շեղման անկյունները
եռաչափ տարածության մեջ և արագացումները յուրաքանչյուր առանցքի
վրա առանց ծանրության ուժի ազդեցության, կարող ենք որոշել ուղղաձիգ առանցքի վրա ազդող արագացումը՝ պրոյեկտելով դրանք -, @, H!
առանցքների վրա նախնական, հավասարակշռված դիրքում:
դիրքում
Ալգորիթմի աշխատանքի արդյունքը և ճանապարհատվածի որակի
վերլուծությունը դիտարկելու համար ստեղծվել է գրաֆիկական պատկերում, որի տեսքը հետևյալն է.
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Նկար 5. Արդյունքների ներկայացում
Վերին գրաֆիկը ցույց է տալիս ավտոմեքենայում գտնվող սմարթֆոնի տատանումների մակարդակը՝ կախված ժամանակից, իսկ ներքևի
գրաֆիկը՝ միջին գնահատականի կախումը ժամանակից:
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РАЗРАБОТКА И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА СБОРА
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В работе представлен алгоритм разработанный для устройств под
управлением ОС Android, который определяет высоту вертикальных колебаний машины путем получения данных от датчика смартфона, расположенного в автомобиле, независимо от местоположения устройства. На
основе этих данных строится график, который описывает уровень
шероховатости дороги. Приложение позволяет пользователю получить
представление о качестве дорог и выбрать маршрут, наиболее подходящий
для его движения. В конечном итоге пользователь, включив приложение,
может получить представление о качестве дорог и выбрать наиболее
удобный для себя маршрут. Следует отметить, что приложение будет
представлять собой систему работающую на клиент-сервер архитектуре. То
есть собранная информация должна быть общей, а информация о отображаемых дорогах должна быть доступна всем пользователям приложения. В
свою очередь, все пользователи одновременно с использованием приложения, должны собрать информацию о участке дороги, по которой они
перемещаются в данный момент.
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THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN ALGORITHM
FOR COLLECTING AND ANALYZING INFORMATION
ABOUT ROAD CONDITION
Stepanyan Zaqar

VSU, Informatics, MA the 1st year

Summary

Key words: smartphone, information, sensor, space, route, algorithm,
quaternion, acceleration, projection
The work presents an application algorithm developed for devices running
on Android operating systems, which determines the height of the machine's
vertical fluctuations by receiving data from the smartphone’s sensor located in
the vehicle regardless of the location of the smartphone. Based on this data, a
graph is constructed that describes the level of road roughness. The app allows
the users to get an idea of the quality of the roads and choose the route best
suited to their movement. As a final version of the application will be a client server architecture working system. That is, the collected information should
be general and the mapped road information should be available to all users of
the application. In their turn, as they use the application the users must collect
information about that part on which they are moving at that moment.
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