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Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,  

«Մաթեմատիկա», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`    
ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Ռ. Սահակյան    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝՝՝՝    լրիվ ինտեգրալ, հավասարում, մեթոդ, ածանցյալ 
Պֆաֆի հավասարում են անվանում x, y և z փոփոխականների նկատմամբ 

սիմետրիկ հետևյալ դիֆերենցիալ հավասարմանը. 
 ���, �, ���� + 
��, �, ��� + ���, �, ��� = 0,	 �1� 

ընդ որում՝ P, Q և R գործակիցները անընդհատ դիֆերենցելի են ���, ��, ��� 
սկզբնակետի որևէ շրջակայքում, և այդ կետում միաժամանակ զրո չեն դառնում, 
ապա որպես որոնելի ֆունկցիա վերցնում են այն փոփոխականը, որի դիֆերեն-
ցիալի գործակիցը տարբեր է զրոյից, այն է՝ եթե  ����, ��, ��� ≠ 0, ապա  
 �� = − �� �� − �� ��:	   �2� 

Ցանկացած � = ���, �� ինտեգրալային մակերևույթի վրա 
�� = ���� �� + ���� ��, 

ուստի	�� և	��-ի անկախության շնորհիվ կունենանք. 
 

���� = − �� 	 , ���� = − �� ∶																																		 �3� 	Այսպիսով՝ Պֆաֆի (1) հավասարումը (2) պայմանի դեպքում հավասա-
րազոր է (3) համակարգին: Պահանջելով, որ (3)-ի աջ մասերը բավարարեն այդ 
համակարգի լրիվ ինտեգրելիության պայմանին, համակարգի ինտեգրման արդ-
յունքում կստանանք Պֆաֆի հավասարման լուծումների մեկ պարամետրանոց 
ընտանիք [1]: 

Զբաղվենք ոչ գծային հավասարումների լուծումով: 
Առաջին կարգի մասնական ածանցյալներով ոչ գծային հավասարման 

ընդհանուր տեսքն է "��#, �$, … , �& , �, �#, �$, … , �&� = 0, 
որտեղ �' = ����( 	�) = 1,2, … , *�:  

Դիտարկենք 

 "��, �, �, +, ,� = 0, + = ���� , , = ����		 �4�	
հավասարումը: Նրա ինտեգրման համար կիրառվում է Լագրանժի և Շարպիի 
մեթոդը, որի էությունը հետևյալում է.	

(1) հավասարմանը համապատասխան ընտրում են 
  



– 9 – 

 .��, �, �, +, ,� = /,				/ = 01*23	 �5� 
հավասարումն այնպես, որ այն բավարարի հետևյալ 2 հիմնական պայմաններին. 

1. Հավասարումների (4) և (5) համակարգերը կարելի է լուծել + և , փոփոխա-
կանների նկատմամբ: 

2. Պֆաֆի �� = +��, �, �, /��� + ,��, �, �, /��� հավասարումն ինտեգրվում է 5��, �, �, /, 6� = 0 առնչությունով, որտեղ 6 = 01*23: Այդ դեպքում 5 = 0 այսպես 
կոչված լրիվ ինտեգրալը կլինի նաև (4) հավասարման ինտեգրալը: [2, 3] . ֆունկցիան բավարարում է հետևյալ հավասարմանը. �"�+ ∙ �.�� + �"�, ∙ �.�� + 8+ �"�+ + , �"�,9 �.�� − 8�"�� + + �"��9 �.�+ − 8�"�� + , �"��9 �.�, = 0:																	�∗� 

Օրինակներ. 
Գտնել հետևյալ հավասարումների լրիվ ինտեգրալները. 
1.1.1.1.     +, = �$�$ : 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում:::: Ունենք " ≡ +, − x$�$: Նախ կազմենք և լուծենք �∗� հավասարումը. 

, �=�� + + �=�� + �+, + ,+� �=�� + 2��$ �=�+ + 2x$� �=�, = 0, 
��, = ��+ = ��2+, = �+2��$ = �,2�$�	 

կամ`	 2+��2+, = 2,��2,+ = ��2+, = ��+2�$�$ = ��,2�$�$	, 
իսկ քանի որ	pq = x$�$, ապա կունենանք. 2+�� = 2,�� = �� = ��+ = ��,,	 

2+�� = ��+	 ⇒ 	�++ = 2��� 	⇒ ln + = 2 ln � + ln C# ⇒ + = C#�$,	
2,�� = ��,	 ⇒ �,, = 2��� 	⇒ ln , = 2 ln � + ln C$ ⇒ , = C$�$: 

Ստացանք D�E = C# և F�E = C$ երկու առաջին ինտեգրալները: Քանի որ         +, = �$�$, ապա C# ∙ C$ = 1, ուստի նշանակելով C# = /,՝ կունենանք + = /�$,	 , = #G �$, որոնք տեղադրելով Պֆաֆի �� = +�� + ,�� հավասարման մեջ՝ 

կունենանք. 

�� = /�$�� + 1/ �$��, 
որն ինտեգրելով կստանանք. 

� − /3 �H + 13/ �H + 6 = 0, 
որը տրված հավասարման լրիվ ինտեգրալն է: 
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2. 2. 2. 2. +, = 9�$:    
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում:::: Հաշվենք " = +, − 9�$ ֆունկցիայի անհրաժեշտ ածանցյալները և 

տեղադրենք �∗� հավասարման մեջ. �"�+ = ,, �"�, = +, �"�� = 0, �"�� = −18�, �"�� = 0,	
, �=�� + + �=�� + 2+, �=�� + 18+� �=�+ + 18,� �=�, = 0, 

որտեղից ��, = ��+ = ��2+, = �+18+� = �,18,� ∶ 
Վերջին հավասարումից  

KDD = KFF   կստանանք առաջին ինտեգրալը.  +, = C#$: 
Հավասարումների 

DF = C#$,	 +, = 9�$	համակարգից կգտնենք. 
+ = ,C#$ = L�ED ∙ C#$, որտեղից` +$ = 9C#$�$: 

Նշանակենք C# = /, ապա կունենանք + = 3/�, , = HG �, որոնք տեղադրելով 
Պֆաֆի հավասարման մեջ՝ կստանանք. 

�� = 3/��� + 3/ ���: 
որի ինտեգրումը կտա լրիվ ինտեգրալը. 

ln|�| − 3/� − 3/ � − 6 = 0: 
3. 3. 3. 3. + = 2)* ,    
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում:::: Ունենք " = + − sin , , �P�� = 1, �P�F = − cos ,,	 �P�� = �P�� = �P�� = 0, 

որոնք տեղադրելով	�∗� բանաձևի մեջ, կստանանք. �=�� − cos , �=�� + �+ − , cos ,� �=�� = 0, 
որին համապատասխան սիմետրիկ տեսքի համակարգն է` ��1 = ��− cos , = ��+ − , cos , = �+0 = �,0 , 
որտեղից կգտնենք 2 առաջին ինտեգրալները. + = C#, , = C$: 

Տրված հավասարման ուժով` C# = sin C$, ուստի Պֆաֆի համապատասխան 
հավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը. �� = sin C$ ∙ �� + C$��, 
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որի ինտեգրումը կտա տրված հավասարման լրիվ ինտեգրալը. � = � ∙ sin / + /� + 6	�/ = C$�: 
4.4.4.4.     z = +$ + ,$ 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում:::: Ունենք " = � − +$ − ,$, �P�D = −2+, �P�F = −2,, �P�� = 	�P�� = 0, �P�� = 1, 

որոնք տեղադրելով �∗�-ի մեջ, կունենանք. 
−2+	 �=�� − 2, �=�� − 2�+$ + ,$� �=�� − + �=�+ − , �=�, = 0, 

որին համապատասխան համակարգը կլինի. ��2+ = ��2, = ��2�+$ + ,$� = �++ = �,, : 
Վերջին հավասարումը կտա մեր առաջին ինտեգրալը. + = C#, կամ DF = /, 

որը լուծելով  +$ + ,$ = �	հավասարման հետ որպես համակարգ՝ կունենանք.	
+$ = /$,$ , /$,$ + ,$ = �, ,$�/$ + 1� = �, , = √�±√/$ + 1 , + = /√�±√/$ + 1: 

p-ի և q-ի այս արժեքները տեղադրելով Պֆաֆի �� = +�� + ,��	հավասարման մեջ՝ 
կստանանք 

�� = /√���±√/$ + 1 + √���±√/$ + 1 
կամ`	 ��√� = /�� + ��±√/$ + 1,	
որի ինտեգրումից կստանանք. ±2√�√/$ + 1 = ax + y + b կամ 4�/$ + 1�� − �/� + � + 6�$ = 0,	
որն էլ տրված հավասարման լրիվ ինտեգրալն է: 

5. 5. 5. 5. +$ + �+, = zY    
Լուծում:Լուծում:Լուծում:Լուծում:    

" = +$ + �+, − �$ , �"�+ = 2+ + �,, �"�, = �+, �"�� = 	�"�� = 0, �"�� = +, − 2� 
Տեղադրենք �∗�	հավասարման մեջ. 

�2+ + �,� �=�� + �+ �=�� + �2+$ + +,� + +,�� �=�� − +�+, − 2�� �=�+ − ,�+, − 2�� �=�, = 0: 
Լուծենք համապատասխան հետևյալ հավասարումը. ��2+ + �, = ���+ = ��2+�+ + ,�� = −�++�+, − 2�� = −�,,�+, − 2��: 
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Վերջին հավասարումից կգտնենք առաջին ինտեգրալը �++ = �,, 	⇒ 	+, = /, 
որը +$ + �+, = zY	հավասարման հետ որպես համակարգ լուծելով՝ կգտնենք p-ն և 
q-ն.	

,$ = �$/�/ + �� , , = �±Z/�/ + �� , + = /�±Z/�/ + ��	,	 
որոնք տեղադրելով Պֆաֆի �� = +�� + ,�� հավասարման մեջ՝ կստանանք. 

Z/�/ + �� ��� = ±/�� ± �� = ±�/�� + ��� = ±��/� + ��: 
Ինտեգրելով այս հավասարումը՝ կստանանք լրիվ ինտեգրալը. 

±�/� + � + 6� = √/ [ √/ + ���� = \ √/ + � = 3,/ + � = 3$	� = 3$ − /, �� = 23�3] = √/ [ 3 ∙ 23�33$ − / =	
= 2√/ [ 3$�33$ − / = 2√/ [ �3$ − /� + /3$ − / �3 = 2√/ [ ^1 + /3$ − /_�3 =	
= 2√/ `3 + / 12√/ ln a3 − √/3 + √/ab = 2√/√/ + � + / ln a√/ + � − √/√/ + � + √/a =	
= 2Z/�/ + �� + / ln aZ/�/ + �� − /Z/�/ + �� + /a 

կամ` 

`2Z/�/ + �� + / ln aZ/�/ + �� − /Z/�/ + �� + /ab$ − �/� + � + 6�$ = 0: 
6.6.6.6.     

D� − F� = #� + #�: 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում: Հավասարման 2 մասն էլ բազմապատկելով xy-ով՝ կունենանք. 
 +� − ,� = � + �, կամ`	+� − � = ,� − �, �� ≠ 0, � ≠ 0�: Ընդունելով՝  

 +� − � = /, որտեղ a-ն կամայական հաստատուն է, կունենանք. 
+ = / + �� = 1 + /� , ,� + � = /	 ⇒ , = / − �� = −1 + /�	 

p-ի և q-ի այս արժեքները տեղադրելով Պֆաֆի հավասարման մեջ՝ կստանանք. 

�� = ^1 + /�_ �� + 8−1 + /�9 �� 
որի ինտեգրումով կունենանք լրիվ ինտեգրալը. � = � + / ln|�| − � + / ln|�| + 6 = � − � + / ln|��| + 6:	 

Դիտողություն:Դիտողություն:Դիտողություն:Դիտողություն: Եթե հավասարումն ունի  "#�+, �� = "$�,, �� 
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տեսքը, ապա նրա լրիվ ինտեգրալը հեշտությամբ կարելի է ստանալ`օգտվելով 
հետևյալ սխեմայից. "#�+, �� = /, "$�,, �� = / 
համակարգից գտնում ենք + = c#�/, ��, , = c$�/, ��, որոնք տեղադրելով Պֆաֆի 
հավասարման մեջ՝ կունենանք �� = c#�/, ���� + c$�/, ����, 
որի անմիջական ինտեգրումից կստանանք. 

� − [ c#�/, ���� − [ c$�/, ���� − 6 = 0 
լրիվ ինտեգրալը: 

7.7.7.7. +� + ,� − +, = 0 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում:::: Ունենք " = +� = ,� − +,, ուստի �"�+ = � − ,, �"�, = � − +, �"�� = +, �"�� = ,, �"�� = 0, 

որոնք տեղադրելով �∗� հավասարման մեջ՝ կստանանք. 
�� − ,� �=�� + �� − +� �=�� + d+�� − ,� + ,�� − +�e �=�� − + �=�+ − , �=�, = 0, 

որի համապատասխան համակարգը սիմետրիկ տեսքով կլինի. ��� − , = ��� − + = ��+�� − ,� + ,�� − +� = �+−+ = �,−,: 
Վերջին հավասարումից կունենանք առաջին ինտեգրալ + = /,: Այս 

հավասարումը լուծելով +� + ,� − +, = 0 հավասարման հետ՝ կգտնենք p-ն և q-ն. 
/,� + ,� − /,$ = 0	 ⇒ /� + � = /,, , = /� + �/ = � + �/ , + = /� + �, 

որոնք տեղադրելով Պֆաֆի �� = +�� + ,��	հավասարման մեջ՝ կստանանք. 
�� = �/� + ���� + ^� + �/_ ��, 

որի ինտեգրումից կստանանք լրիվ ինտեգրալը. 

� = /�$2 + �� + �� + �$2/ + 6 = 12 `/�$ + �$/ b + 2�� + 6: 
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՈՒՈՒՈՒՆՆՆՆ    

1. Матвеев Н. М., Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных 
уравнений, Минск, 1974, 768 стр. 

2. Еругин Н. П., Книга для чтения по общему курсу обыкновеннных 
дифференциальных уравнений, Минск, 1979, 744 стр. 

3. Филиппов А. Ф., Сборник задач по дифференциальным уравнениям, Москва, 
Интеграл-пресс, 1998, 208 стр. 
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Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: полный интеграл, уравнение, метод, производное 
Для нелинейных дифференциальных уравнений используется так называе-

мый метод Лагранжа и Шарпи, в котором используется функция, удовлетворяющая 
некоторым требованиям, а в ее условия интегрирования включается уравнение 
Пфаффа. Решая эту систему, получаем полный интеграл данного уравнения. 

В работе приведено решение нескольких примеров с использованием этого 
метода. 

    
    

The The The The AAAApplication of the pplication of the pplication of the pplication of the PPPPfaff’s faff’s faff’s faff’s EEEEquationquationquationquation    
Amiryan NvardAmiryan NvardAmiryan NvardAmiryan Nvard    

Faculty of Physics and Mathematics,  
“Mathematics”, 

Academic Supervisor: R. Sahakyan, 
PhD in Physics and Mathematics,  

Associate Professor    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: complete integral, equation, method, derivative 
For non-linear differential equations, we use the so-called Lagrange – Sharpy 

method which uses a function that satisfies some requirements and its complete 
integration condition includes Pfaff's equation. Solving the system of the latter, we get 
the complete integral of the given equation.With this method, we have solved a lot of 
problems in this work. 
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Ոչ գծային դիֆերենցիալ համակարգերի պարբերական Ոչ գծային դիֆերենցիալ համակարգերի պարբերական Ոչ գծային դիֆերենցիալ համակարգերի պարբերական Ոչ գծային դիֆերենցիալ համակարգերի պարբերական 
լուծումները, մեկուսացված փակ հետագծերլուծումները, մեկուսացված փակ հետագծերլուծումները, մեկուսացված փակ հետագծերլուծումները, մեկուսացված փակ հետագծեր    ևևևև    սահմանային ցիկլերսահմանային ցիկլերսահմանային ցիկլերսահմանային ցիկլեր    

    
Գրիգորյան ԱրինեԳրիգորյան ԱրինեԳրիգորյան ԱրինեԳրիգորյան Արինե    

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,  
«Մաթեմատիկա», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար`    
ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Ռ. Սահակյան    

    
Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ ֆազային հարթություն, պարբերական լուծումներ, 

փակ հետագծեր, սահմանային ցիկլեր 
Եզակի կետի կենտրոն տիպի դեպքում ֆազային հարթության որևէ տիրույթը 

անընդմեջ լցված է փակ հետագծերով: Ավելի բարդ դեպք է, երբ ունենք մեկուսաց-
ված փակ հետագիծ, որի որևէ շրջակայքում չկան այլ փակ հետագծեր: Այս դեպքն 
անմիջականորեն կապված է մեկուսացված պարբերական լուծումների գոյության 
հարցի պարզաբանման հետ, ընդ որում՝ հետաքրքիր է, որ մեկուսացված փակ 
հետագծեր կարող են ունենալ միայն ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարումներն 
ու համակարգերը: 

Մեկուսացված պարբերական լուծումները համապատասխանում են այն 
երևույթների ու պրոցեսների ամենատարբեր հատկություններին, որոնք տեղի են 
ունենում կենսաբանության մեջ ու ռադիոֆիզիկայում, տատանումների տեսու-
թյան մեջ և աստղագիտությունում, բժշկության մեջ և սարքերի կառուցման 
տեսությունում: Այդպիսի լուծումներ են առաջանում մի շարք բնագավառների 
մաթեմատիկական մոդելներն ուսումնասիրելիս: 

Դիտարկենք դիֆերենցիալ հավասարումների ավտոնոմ համակարգը [1]. 

 	K�(Kf = g'��#, �$, … , �&�, �) = 1,2, … , *�	  (1) 

որտեղ g'  ֆունկցիաները անընդհատ դիֆերենցելի են որևէ տիրույթում: �1� հա-
մակարգի յուրաքանչյուր �' = c'�3� լուծմանը �) = 1,2, … , *� համապատասխանու-
թյան մեջ դնենք կետի շարժումը ��#, �$, … , �&� *-չափանի տարածությունում: 
Շարժման ընթացքում կետի գծած կորը կոչվում է հետագիծ, ուստի �' = c'�3� �) = 1,2, … , *� հավասարումները այդ հետագծի պարամետրական հավասարում-
ներն են, իսկ *-չափանի տարածությունը կոչվում է ֆազային տարածություն 
(* = 2 դեպքում կունենանք ֆազային հարթություն): gh = �g# , g$, … , g&� վեկտորը 
կոչվում է ֆազային արագություն:  

Ավտոնոմ համակարգի հավասարակշռության դիրքը գտնվում է g = 0 պայ-
մանից, այսինքն՝ որպես g'��#, �$, … , �&� = 0, �) = 1,2, … , *� վերջավոր հավասա-
րումների համակարգի լուծում: 

Որպեսզի ֆազային հարթության վրա պատկերենք 
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 	�i = g��, ��, �i = j��, ��	 (2) 
ավտոնոմ համակարգի հետագծերի տեսքը, հարկավոր է նախ հետազոտել այդ 

համակարգի եզակի կետերը, ապա �՛�	, �՛�E  ածանցյալների օգնությամբ ուսում-
նասիրել ���� = j��, ��g��, �� 
հավասարման ինտեգրալային կորերի վարքը: 

Այն դեպքում, երբ պահանջվում է կառուցել �k = j��, �i � 
հավասարման հետագիծը, հարկավոր է � = �i  փոփոխականի մուծումով անցնել �i = � , �i = j��, �� համակարգին, որը �2�-ի մասնավոր դեպքն է: �1� համակարգի սահմանային ցիկլ է կոչվում այդ համակարգի փակ, մեկու-
սացված այն հետագիծը, որի համար գոյություն ունի շրջակայք, որն ամբողջապես 
լցված է հետագծերով, որոնցով ֆազային կետը անսահմանորեն մոտենում է այդ 
փակ կորին, երբ 3 → +∞, կամ՝ 3 → −∞: Եթե �1� համակարգի հետագծերը սահմա-
նային ցիկլին մոտենում են միայն 3 → +∞ դեպքում, ապա սահմանային ցիկլը 
կոչվում է կայուն, իսկ միայն 3 → −∞ դեպքում՝ անկայուն: * = 2 դեպքում դիտարկում են «կիսակայուն սահմանային ցիկլեր», երբ �2� 
համակարգի հետագծերը մի կողմից մոտենում են նրան 3 → +∞ դեպքում, մյուս 
կողմից՝ 3 → −∞ դեպքում, ուստի հնարավոր են կիսակայուն ցիկլի երկու տիպեր: 

Եթե n-ն �1� համակարգի սահմանային ցիկլն է, որտեղ աջ մասերն իրենց 
մասնական ածանցյալների հետ միասին անընդհատ են՝ ըստ �-ի և �-ի, ապա n-ի 
մոտակայքից սկսվող բոլոր հետագծերը փաթաթվում են նրա վրա գալարաձև կամ 3 → +∞ դեպքում, կամ երբ 3 → −∞: Նույնը տեղի կունենա սահմանային ցիկլի 
արտաքին հետագծերի համար [1]: 

Որպես օրինակ դիտարկենք հետևյալ ոչ գծային դիֆերենցիալ համակարգը.  

 	\K�Kf = −� + ��1 − �$ − �$�,K�Kf = � + ��1 − �$ − �$�:	 o	  (3) 

 
Այն լուծելու համար անցնենք p և c բևեռային կոորդինատներին. 

 � = p012c, � = p2)*c: Ածանցելով �$ + �$ = p$ և c = /q03j �� առնչություններն 
ըստ 3-ի՝ կստանանք. 

2� ���3 + 2� ���3 = 2p �p�3 , �c�3 = 1� ���3 − ��$ ���31 + �$�$
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կամ՝ 

 	� K�Kf + � K�Kf = p KrKf 	 , � K�Kf − � K�Kf = p$ KsKf ∶  (4) 

�3�-ի առաջին հավասարումը բազմապատկելով �-ով, երկրորդը՝ �-ով և 
գումարելով միմյանց՝ �4�-ի առաջին հավասարման ուժով կստանանք 

p �p�3 = �$�1 − �$ − �$� + �$�1 − �$ − �$� 
կամ՝ 

 	p KrKf = p$�1 − p$�:	  (5) 

Եթե �3�-ի առաջին հավասարումը բազմապատկենք �−��-ով, երկրորդը՝     �-ով և գումարենք իրար, ապա �4�-ի երկրորդ հավասարման ուժով կունենանք. 
 	p$ KsKf = p$:	 (6) �3� համակարգն ունի t�0,0� միակ եզակի կետը: Զբաղվենք հետագծի 

կառուցումով: Ընդունենք p > 0 : Ըստ �5�-ի և �6�-ի՝ �3� համակարգը կբերվի 
հետևյալ տեսքի. 

 �1 − p$�	, KsKf = 1 (7) 

3 + C# = [ �pp�1 − p$� = [ w1p + 1 2x1 − p − 1 2x1 + py �p = 
= 12 �2 ln|p| − ln|1 − p| − ln|1 + p|� = 12 ln 	p$|1 −	p$| , 

որտեղից ln 	rE|#z	rE| = 23 + 2C#, կամ  ln {#z	rE{	rE = −23 − 2C# ,  #z	rE	rE = |z$f|z$}~ , 
	 #	rE − 1 = C|z$f, p$ = ##�}��E� , p = #Z#�}��E� 	�p > 0�: � �c = � �3 , c = 3 + 3�: 

Այսպիսով՝ ստացանք. 

 	p = #Z#�}��E� 	 , c = 3 + 3�:	 (8)	
Վերադառնալով � և � փոփոխականներին՝ կգտնենք �3�-ի ընդհանուր 

լուծումը՝ հետևյալ տեսքով. 

� = cos�3 + 3��√1 + C|z$f 	 , 		� = sin�3 + 3��√1 + C|z$f: 
Եթե այժմ �8�-ի մեջ ընդունենք C = 0, կստանանք p = 1, c = 3 + 3�: Այս 

հավասարությունները որոշում են փակ հետագիծ, որը �$ + �$ = 1 շրջանագիծն է: 
Եթե C < 0, ապա p > 1 և p → 1, երբ 3 → +∞, իսկ եթե C > 0, ապա p < 1 և դարձյալ p → 1, երբ 3 → +∞: Ուստի գոյություն ունի միակ փակ հետագիծ՝ p = 1, որին 
ժամանակի ընթացքում գալարագծերով մոտենում են մնացած հետագծերը (նկ. 1): 
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Այսպիսի հատկությամբ օժտված փակ հետագծերին սովորաբար անվանում 

են սահմանային ցիկլեր կամ, առավել ճշգրիտ, օրբիտալորեն կայուն սահմանային 
ցիկլեր, քանի որ տարբերում են ևս երկու տիպի սահմանային ցիկլեր: Դրանք են՝ 
օրբիտալորեն անկայուն սահմանային ցիկլեր, երբ բոլոր հարևան հետագծերը 
գալարագծով հեռանում են նրանից, երբ 3 → +∞, և օրբիտալորեն կիսակայուն 
սահմանային ցիկլեր, երբ բոլոր հետագծերը մի կողմից (օրինակ՝ ներսից) 
փաթաթվում են ցիկլի վրա, իսկ մյուս կեղմից (օրինակ՝ դրսից) նրանից ետ են 
կծկվում, երբ 3 → +∞ : 

Նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում փակ հետագծի հավասարումը գտնելը 
հնարավոր չի դառնում, ուստի սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների 
տեսության մեջ մեծ դեր են խաղում այն հայտանիշները, որոնք հնարավորություն 
են տալիս թեկուզ անջատել այն տիրույթները, որտեղ կարող է պարունակվել 
սահմանային ցիկլը, ընդ որում՝ կարևոր է այն փաստը, որ �5� համակարգի փակ 
հետագիծը (եթե այն գոյություն ունի) անպայման շրջապատում է այդ 
համակարգի առնվազն մեկ եզակի կետը: 

Դիցուք �-ն սահմանափակ տիրույթ է ֆազային հարթության մեջ ընկած իր 
եզրագծով և չի պարունակում �5� համակարգի եզակի կետերին: Պուանկարե-
Բենդիկսոնի հայտանիշի համաձայն՝ եթե Г-ն �5�-ի հետագիծն է, որը ժամանակի 3 = 3� սկզբնական պահին դուրս է գալիս � տիրույթում ընկած կետից և մնում է  �-ում բոլոր 3 ≥ 3� համար, ապա Г-ն կամ ինքն է փակ հետագիծ, կամ ժամանակի 
ընթացքում գալարագծով մոտենում է փակ հետագծին: Այս փաստը պատկերված 
է նկար 2-ում: 

Այստեղ �-ն ներկայացնում է Г# և Г$ փակ կորերով սահմանափակված 
օղակաձև տիրույթը: �-ի յուրաքանչյուր եզրային կետի հետ կապենք հետևյալ 
վեկտորը. ��h��, �� = ���, ���h+ ���, ���h	 
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Այդ դեպքում եթե Г հետագիծը 3 = 3� սկզբնական պահին դուրս է գալիս 
եզրային կետից, մտնում է � տիրույթը և մնում այնտեղ բոլոր 3 ≥ 3� համար, ապա 
համաձայն վերը նշված պնդման՝ Г հետագիծը գալարագծով մոտենում է �-ում 
ընկած որևէ Г� փակ հետագծի, որտեղ Г�-ն շրջապատում է դիֆերենցիալ 
համակարգի եզակի կետին (� կետին), որն ընկած չէ �-ում: 

Սահմանային ցիկլերը որոնելու համար նշված հայտանիշը կիրառելու պարզ 
օրինակ է �3� դիֆերենցիալ համակարգը, սակայն, ընդհանուր դեպքում 
Պուանկարե-Բենդիկսոնի հայտանիշը գործնականում կիրառելը կապված է շատ 
մեծ դժվարությունների հետ: Ուստի ոչ պակաս կարևոր է դառնում սահմանային 
ցիկլերի գոյության բացառման հայտանիշների որոնումը [2]: 

Սահմանային ցիկլերի բացակայության համար տեղի ունեն Բենդիկսոնի և 
Պուանկարեի հայտանիշները, իսկ առկայության համար՝ Լևինսոն-Սմիթի և 
Ռեյսիգի թեորեմները [2]: 

ՕրինակներՕրինակներՕրինակներՕրինակներ    
1. Պարզել՝ հետևյալ համակարգերը ունեն արդյոք սահմանային ցիկլեր. 

ա) K�Kf = sin p , KsKf = 1 
բ)	KrKf = p�1 − p� sin ##zr , KsKf = 1 
Լուծում:Լուծում:Լուծում:Լուծում: ա) sin p = 0 հետևում է p = ��	�� ∈ �. � ≥ 0 տրված համակարգի 

մեկուսացված փակ հետագծերն են: Եթե 0 < p < �, ապա sin p > 0 հետևում է KrKf > 0, ուստի բոլոր հետագծերը, որոնք ելնում են կոորդինատների սկզբնակետի 
բավականաչափ փոքր շրջակայքից, մոտենում են p = � շրջանագծին, երբ 3 → +∞: 

Եթե � < p < 2�, ապա KrKf < 0, հետևաբար, երբ 3 → +∞ հետևում է p → � + 0, 
այսինքն՝ p = � շրջանագիծը կայուն սահմանային ցիկլ է: Երբ 2� < p < 3�, KrKf > 0 
և երբ 3 → +∞, գալարները հեռանում են p = 2� շրջանագծից, ուստի p = 2� ցիկլը 
անկայուն է: Նույն կերպ կհամոզվենք, որ p = 3� շրջանագիծը կայուն ցիկլ է: 
Ընդհանրապես՝ p = �2� + 1��	�� = 0,1, … � կայուն ցիկլեր են, իսկ p = 2��, � ∈ � 
շրջանագծերը՝ անկայուն: 

բ) sin ##zr = 0 հետևում է ##zr = ��, p = 1 − #�� , � = ±1, ±2, … 
Այս շրջանագծերը տրված համակարգի մեկուսացված հետագծերն են: 

Հետազոտենք նրանց ըստ կայունության: Երբ 0 < p < 1 − #� 	 , KrKf > 0, ուստի 
գալարները մոտենում են p = 1 − #� շրջանագծին՝ ներսից: Երբ 1 − #� < p < 1 − #$� , 
ապա KrKf < 0, ուստի ֆազային հետագծերը փաթաթվում են շրջանագծին՝ դրսից: 
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Նշանակում է p = 1 − #� շրջանագիծը կայուն սահմանային ցիկլ է: Նման 
դատողություններով կհամոզվենք, որ p = 1 − #$�	–ն անկայուն է, և, ընդհանրա-
պես, p = 1 − #�$&�#�� 	�* = 0,1,2, … � կայուն ցիկլեր են, իսկ p = 1 − #�$&�$�� 	�* =
0,1,2, … � ցիկլերը անկայուն են: Ճիշտ նույն կերպ կհամոզվենք, որ p = 1 + #$� , 1 +#�� , 1 + #�$&�$�� 	 , … ցիկլերը կայուն են, իսկ p = 1 + #� , 1 + #H� , 1 + #�$&�#�� 	 , … ցիկլերը՝ 
անկայուն �* = 0,1,2, … �: 

2. Պարզել, թե ինչպիսի պայմանների դեպքում �p�3 = g�p�, �c�3 = 1 
համակարգը, որտեղ g-ը անընդհատ ֆունկցիա է, ունի սահմանային ցիկլ, և ինչ 
պայմանների դեպքում այդ ցիկլը կլինի կայուն, անկայուն կամ կիսակայուն: 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում:::: Դիցուք g�p� = 0 հավասարումն ունի p = � մեկուսացված դրական 
լուծումը, այն է՝ գոյություն ունի � > 0 այնպիսին, որ d� − �, � + �e սեգմենտում այլ 
լուծումներ չկան: Դիցուք g ֆունկցիան որոշված է այդ հատվածում: Ինտեգրենք 
տրված համակարգը: 

Երբ � − � < p < �, c = � K�����r�z� + C#,  
իսկ երբ � < p < � + �	, c = � K��������r + C$: 

Ինչպես տեսնում ենք, եթե � K�����r�z�  և � K��������r  անիսկական ինտեգրալները 

տարամիտում են ±∞, ապա երբ p → � + 0 կամ p → � − 0, c բևեռային անկյունը 
ձգտում է անվերջության՝ որոշակի նշանով, այսինքն՝ p = � հավասարումով 
շրջանագիծը սահմանային ցիկլ է: 

Այնուհետև, եթե g�p� < 0, երբ � < p < � + � և g�p� < 0, երբ � − � < p < �, 
ապա բավականաչափ մոտիկ բոլոր հետագծերը, երբ 3 → ∞, ինչպես ներսից, 
այնպես էլ արտաքինից մոտենում են p = � շրջանագծին, այսինքն՝ սահմանային 
ցիկլը կլինի կայուն: Ակնհայտորեն p = � ցիկլը կլինի անկայուն, եթե 0-ի վրայով 
անցնելիս g ֆունկցիան փոխի իր նշանը « − »-ից « + »: Վերջապես՝ 
կիսակայունությունը կդիտվի այն դեպքում, երբ որևէ կողմից հետագծերը 
մոտենում են ցիկլին, երբ 3 → +∞, մյուս կողմից հեռանում են, այսինքն՝ p = � 
շրջանագծի շրջակայքում g ֆունկցիան նշանը չի փոխում: 

3. Պարզել՝ ունեն արդյոք սահմանային ցիկլեր. 
ա) �i = �$ + �$ + 1, �i = �� 
ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում:::: Քանի որ տրված համակարգը չունի եզակի կետեր, ապա �t� 

հարթության վրա ոչ մի միակապ տիրույթ սահմանային ցիկլեր չունի: 
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բ) �k + 2�i + �iH + � = 0 
Հավասարումից անցնենք նորմալ համակարգի. �i = �, 	�i = −2� − �H − � 
Ըստ Բենդիկսոնի հայտանիշի՝ ���� + ��� �−2� − �H − �� = 0 − 2 − 3�$ = −�2 + 3�$� < 0 

նշանակում է սահմանային ցիկլեր չկան: 
գ) �k + ��$ − 1��i + �H = 0 
Լուծում:Լուծում:Լուծում:Լուծում: Օգտվենք Լևինսոն-Սմիթի թեորեմից.  
Ունենք g = g��� = �$ − 1, j = j��� = �H 
Այս ֆունկցիաները անընդհատ են ցանկացած �-ի համար և ակնհայտորեն 

ապահովում են Կոշիի խնդրի լուծման միակությունը, որն անընդհատորեն 
կախված է նախնական պայմաններից: 

Ստուգենք մնացած պայմանների կատարումը. 
1) �j��� = �� > 0, ∀� ≠ 0 
2) g և j-ն դիֆերենցելի ֆունկցիաներ են 
3) �$ − 1 < 0	�−1,1�-ում և �$ − 1 ≥ 0, երբ |�| ≥ 1 
4) "��� = � �2$ − 1�� ��2 = ��H − � և "�∞� = ∞ 

5) ���� = � 2H�� �2 = ���  և ��±∞� = ∞ 

6) ��−1� = ��1� = #� 
Հետևաբար՝ նշված թեորեմի համաձայն՝ �t� ֆազային հարթության վրա կա 

միակ կայուն սահմանային ցիկլ: 
դ) �k + �iH − �i + � = 0 
Լուծում:Լուծում:Լուծում:Լուծում: Կիրառենք Ռեյսիգի թեորեմը. 1� g�0� = 0,	որտեղ g��� = �H − �	2� �j��� > 0,	որտեղ	j��� = �,	երբ � ≠ 0	3� �g��� = �� − �$ = �$��$ − 1� ≤ 0,	երբ	|�| ≤ 1	4� g���2)j*� = |�|��$ − 1� ≥ � > 0,	երբ	|�| ≥ �$ > 1	5� max|�| #|�H − �| = ¡ = $H√H > 0	
6� j���2)j*� = |�| ≥ $H√H + �,	երբ	|�| ≥ ¢ = $H√H + �	
7) g և j ֆունկցիաներն անընդհատ են և ապահովում են Կոշիի խնդրի միակ 

և լոկալ կայուն լուծման գոյության պայմանները, հետևաբար, ըստ նշված 
թեորեմի՝ ��, �i� ֆազային հարթության վրա գոյություն ունի առնվազն մեկ կայուն 
սահմանային ցիկլ: 
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ե) �k + "��i� + � = 0, որտեղ "-ը անընդհատ ֆունկցիա է, ընդ որում՝ "��� > 0, 
երբ � > 0 և "��� < 0, երբ � < 0: 

Լուծում:Լուծում:Լուծում:Լուծում: Վերցնենք հարթ, փակ կորերի հետևյալ ընտանիքը. 
 ���, �� = �$ + �$ = C և կազմենք հետևյալ արտահայտությունը 

£ = ���� g + ���� j 
որտեղ g = g��, �� = �, j = j��, �� = −� − "��� ֆունկցիաները դիֆերենցիալ 
հավասարումների հետևյալ համակարգի աջ մասերն են. �i = �, �i = −� − "��� 

Կունենանք. £ = 2�� + 2�d−� − "���e = −2�"��� < 0, 
քանի որ "��� և �-ը ունեն միևնույն նշանը: Հետևաբար՝ ըստ Պուանկարեի 
հայտանիշի՝ ֆազային հարթության վրա սահմանային ցիկլեր չկան: 

 
    

    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՈՒՈՒՈՒՆՆՆՆ    
1. Еругин Н. П., Книга для чтения по общему курсу дифференциальных 
уравнений, Минск, Наука и техника, 1979, 744 стр.    

2. Амелькин В. В., Садовский А. А., Математические модели и дифференциаль-
ные уравнения, Минск, Вышэйшая школа, 1982, 271 стр. 
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Периодические решения нелинейных дифференциальных систем, Периодические решения нелинейных дифференциальных систем, Периодические решения нелинейных дифференциальных систем, Периодические решения нелинейных дифференциальных систем, 
уедуедуедуедииииненные замкнутые траектории и предельные циклыненные замкнутые траектории и предельные циклыненные замкнутые траектории и предельные циклыненные замкнутые траектории и предельные циклы    

Григорян АринеГригорян АринеГригорян АринеГригорян Арине    
Физико-математический факультет,  

«Математика», 
руководитель магистерской диссертации – 

к. ф.-м. н., доцент Р. Саакян 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова::::    фазовая плоскость, периодические решения, замкнутые 
траектории, предельные циклы 

Изображая вид траектории автономной системы на фазовой плоскости, 
исследуя единые точки этой системы и изучая поведение интегральных кривых K�K� = ¤��,�����,�� уравнения, получаем замкнутые траектории, обладающие некоторыми 
свойствами, такими, как орбитально устойчивые предельные циклы. Для их поиска 
приведены соответствующие теоремы, а также, более простые прикладные 
теоремы, которые разьясняются соответствующими примерами. 

 
    
    

Periodic Periodic Periodic Periodic SSSSolutions of olutions of olutions of olutions of NNNNonlinear onlinear onlinear onlinear DDDDifferential ifferential ifferential ifferential SSSSystems, ystems, ystems, ystems,     
IIIIsolated solated solated solated CCCClosed losed losed losed TTTTrajectories and rajectories and rajectories and rajectories and LLLLimit imit imit imit CCCCyclesyclesyclesycles    

Grigoryan ArineGrigoryan ArineGrigoryan ArineGrigoryan Arine    
Faculty of Physics and Mathematics,  

“Mathematics”, 
Academic Supervisor: R. Sahakyan, 
PhD in Physics and Mathematics,  

Associate Professor 
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: phase plane, periodic solution, closed trajectories, limit cycles 
While depainting the shape of the trajectories of the autonomous system on a phase 

plane, researching the unique points of that system and studying the behavior of integral 

curves of  
K�K� = ¤��,�����,�� equation we get closed trajectories with some property, i.e. 

orbitally stable limit cycles. In order to search them, corresponding theorems have been 
brought over, much simpler theorems in case of the absence of those cycles, which are 
clarified with appropriate examples. 
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Դիֆերենցիալ հաշվի կիրառությունըԴիֆերենցիալ հաշվի կիրառությունըԴիֆերենցիալ հաշվի կիրառությունըԴիֆերենցիալ հաշվի կիրառությունը    
աշխատանքի արտադրողականության վերաբերյալ խնդիրներումաշխատանքի արտադրողականության վերաբերյալ խնդիրներումաշխատանքի արտադրողականության վերաբերյալ խնդիրներումաշխատանքի արտադրողականության վերաբերյալ խնդիրներում    

    
Մամաջանյան ՄելինեՄամաջանյան ՄելինեՄամաջանյան ՄելինեՄամաջանյան Մելինե    

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,  
«Մաթեմատիկա», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ ՀՀՀՀ. . . . ԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյան 

    
Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ աշխատանքի արտադրողականություն, ածանցյալ, 

սահմանային մեծություն, փոփոխության արագություն, տեմպ 
Դիֆերենցիալ հաշիվը լայնորեն կիրառվում է տնտեսագիտական օբյեկտնե-

րի և գործընթացների ուսումնասիրության համար: Տնտեսագիտության տարբեր 
երևույթների տեսական անալիզը օգտագործում է սահմանային մեծությունների 
մի շարք, որոնք կապված են ածանցյալի հասկացության հետ: Սահմանային մե-
ծությունը հանդես է գալիս որպես տնտեսական որոշակի օբյեկտի՝ գործընթացի, 
փոփոխության արագություն [1]: 

Սույն աշխատանքում ներկայացված են աշխատանքի արտադրողականու-
թյան վերաբերյալ խնդիրներ. աշխատանքի արտադրողականության խնդիրը 
կապվում է ածանցյալի հասկացության հետ:  

Դիցուք 
 = 
�3�ֆունկցիան արտահայտում է արտադրանքի արտադրու-
թյան 
 քանակը 3	ժամանակում: Հարկավոր է գտնել աշխատանքի արտադրողա-
կանությունը 3� պահին: 3�-ից մինչև 3� + ∆3 ժամանակահատվածում թողարկված արտադրանքի քա-
նակությունը կլինի ∆
 = 
�3� + ∆3� − 
�3��: Հետևաբար՝ այս ժամանակահատվա-
ծում աշխատանքի միջին արտադրողականությունը կլինի` 

 
 
միջ. = §�§f :	 (1) 
   
Ակնհայտ է, որ	3� պահին աշխատանքի արտադրողականությունը կարելի է 

որոշել որպես աշխատանքի միջին արտադրողականության սահմանային արժեք, 
երբ ∆3 → 0, այսինքն՝ 

 
′�3� = ©)ª§f→� §�§f :	 (2) 
Հնարավոր է արտադրողականության խնդիրը ձևակերպել մեկ այլ ձևով: 

Արտադրանքի 
 քանակությունը կախված է միայն �աշխատանքից`
 = 
���	 
(ընկերության համար աշխատակիցների թվաքանակն է): 

Արտադրության արդյունավետությունը գնահատելու համար հաճախ 
օգտագործվում է աշխատանքի միջին արտադրողականությունը, որը որոշվում է 
հետևյալ հարաբերությամբ` 

 
միջ. = ��:	 (3) 
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Խնդիր է դրվում, թե ինչպես կփոխվի արտադրանքի ծավալը աշխատակից-
ների թվաքանակի ավելացման կամ նվազման դեպքում: Ներմուծելով աշխատան-
քի սահմանային արտադրողականության հասկացությունը՝ որպես 
 արտադ-
րանքի ածանցյալ՝ ըստ ներդրման աշխատանքի �	մեծության. 

 
′��� = K�K�:	 (3) 
Խնդրի այսպիսի դրվածքի ժամանակ աշխատանքի արտադրողականու-

թյունը մոտավոր հավասար է թողարկվող արտադրանքի ծավալի փոփոխությանը 
աշխատակիցների թվաքանակի մեկ միավորի փոփոխման դեպքում [2]: 

Օրինակ 1. 9 ժամյա աշխատանքային հերթափոխով ձեռնարկության ար-
տադրանքի ծավալը նկարագրվում է	
 = − «H 3H + «$ 3$ + 5933 + 2591	(միավոր) հա-
վասարումով, որտեղ 3-ն աշխատանքային ժամն է �1 ≤ 3 ≤ 9�:Գտնել աշխատան-
քի սահմանային արտադրողականությունը օրվա սկզբում և վերջում: 

Գտնենք աշխատանքի սահմանային արտադրողականությունը՝  
f¬ = −53$ + 53 + 593	միավոր/ժամ 3 = 1	աշխատանքային օրվա սկզբում աշխատանքի արտադրողականու-
թյունը կլինի՝  
¬�1� = −5 + 5 + 593 = 593միավոր/ժամ	3 = 9 աշխատանքային օրվա վերջում աշխատանքի արտադրողականու-
թյունը կլինի՝ 
¬�9� = −5 ∗ 9$ + 5 ∗ 9 + 593 = 233	միավոր/ժամ	 

Այսպիսով՝ մենք աշխատանքային օրվա ավարտին ականատես ենք լինում 
աշխատանքի արտադրողականության անկման: 

Օրինակ 2. Ձեռնարկության կողմից թողարկվող արտադրանքի արտադրու-
թյան ծավալը
�3�–ն կարող է նկարագրվել 
 = $H 3H − H$ 3$ + 43 + 3150 (միավոր) 
հավասարումով, որտեղ3-ն օրացույցային մեկ ամիս է: Հաշվել աշխատանքի սահ-
մանային արտադրողականությունը, դրա փոփոխության արագությունն ու 
տեմպը տարվա սկզբին	�3# = 0� և տարվա վերջին �3$ = 12�: 

Գտնենք աշխատանքի արտադրողականությունը՝ 
¬ = 23$ − 33 + 4 
Արտադրողականության փոփոխությանարագությունն ու տեմպը որոշվում 

են համապատասխանաբար 
f¬¬ ածանցյալով և ®�¬�3� = �ln 
′�¬ = �¬¬�¬  լոգարիթմա-
կան ածանցյալով [2]: 
¬¬ = 43 − 3�մ/ա$�, ®�¬�3� = 
′′
′ = 43 − 323$ − 33 + 4 �մ/ա� 

Ստացված բանաձևերի մեջ տեղադրելով 3#-իև 3$-ի արժեքները՝ հեշտու-
թյամբ գտնում ենք աշխատանքի արտադրողականությունը, փոփոխության արա-
գությունն ու տեմպը: 

Երբ	3 = 0,		ապա 	
¬�0� = 4	�մ/ա�, 	
¬¬�0� = −3	�մ/ա$�, 	®�¬�0� = − 34 = −0.75	�մ/ա�	
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Երբ	3 = 12,	ապա 	
¬�12� = 256	�մ/ա�, 	
¬¬�12� = 45	�մ/ա$	�, 	®�¬�12� = 45256 ≈ 0.176	�մ/ա� 
Օրինակ 3. 7 ժամյա աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատողի աշխա-

տանքի արտադրողականությունը փոփոխվում է՝ ըստ g�3� = $H 3�3 − 3� ֆունկ-
ցիայի: Գտնել արտադրողականության ծավալը3 ∈ d0; 7e ժամվա ընթացքում և աշ-
խատողի միջին արտադրողականությունը: 

Աշխատանքի արտադրողականությունը թողարկված արտադրանքի ծավալի 
ածանցյալն է՝ ըստ ժամանակի: Արտադրողականության ծավալը հաշվարկելու 
համար հաշվենք` 


 = [ 23 3�3 − 3��3 = [�23 3$ − 23f
�

f
� ��3 = [ 23 3$�3 − [ 23�3 =f

�
f

� 829 3H − 3$9 ²30o = 29 3H − 3$ 
Այսպիսով՝ 
 = $L 3H − 3$-ը արտադրության ծավալն է 3 ∈ d0,8e ժամանակա-

հատվածում: 
Աշխատողի միջին արտադրողականությունը գտնելու համար 7 ժամյա 

աշխատանքային օրվա արտադրողականության ծավալը բաժանենք 7 ժամի. 


միջ. = 
�7�7 = 17 `2 ∗ 7H9 − 7$b = 359  

Օրինակ 4. Արտադրական ֆունկցիան տրված է 
 = 900√� − 7� + 230 
տեսքով, որտեղ	�-ը աշխատակիցների թվաքանակն է: Գտնել աշխատանքի 
սահմանային արտադրողականությունը՝ ընդունելով	� = 1, � = 25, � = 2025,		 � = 8100, � = 22500	արժեքները: 

Գտնենք աշխատանքի սահմանային արտադրողականությունը՝  
′��� = 450√� − 7 
Ստացված բանաձևում տեղադրելով �-ի արժեքները՝ հեշտությամբ գտնում 

ենք աշխատանքի սահմանային արտադրողականության համապատասխան 
մեծությունները. 
¬�1� = 443; 	
¬�25� = 83;	
¬�2025� = 3;	
¬�8100� = −2;	
¬�22500� = −4 

Այսպիսով՝ աշխատանքի սահմանային արտադրողականությունը նվազում է 
աշխատակիցների թվաքանակի աճի ժամանակ, և սկսած ինչ-որ թվաքանակից՝ 
դառնում է բացասական: Դա նշանակում է, որ աշխատակիցների հետագա 
ավելացման պարագայում արտադրանքի արտադրողականությունը կնվազի: Եթե 
որևէ արտադրանքի համար ներգրավվում է չափից շատ կատարող, նրանք 
սկսում են խանգարել միմյանց:  

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Ахтямов А. М., Математика для социологов и экономистов. Физматлит, 2004, 
464 стр. 

2. Клюшин В. Л., Высшая математика для экономистов: Учеб. Пособие, Москва, 
2009, 448 стр. 

3. Кремера Н. Ш., Высшая математика для экономистов, Москва, 2010, 479 стр. 
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Дифференциальное исчисление широко применяется при изучении экономи-

ческих объектов и экономических процессов. Теоретический анализ разных эконо-
мических явлений использует ряд предельных величин, которые связаны с 
понятием производной. Предельная величина представляется как скорость измене-
ния определенного экономического объекта (процесса).  

В этой работе представлены задачи,  касающиеся производительности труда. 
Задача производительности труда связывается с понятием производной. 
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Differential calculus is largely used for research of economic objects and processes. 

The theoretical analysis of various economical phenomena uses a number of  limiting 
values, which are connected with the concept of derivative. The limiting value is 
presented as the rate of change of a certain economic object (process). 

Problems about labor productivity are presented in this article. The problem of 
labor productivity is connected with the concept of derivative. 
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Որոշ սահմանափակումների շրջանակներում Որոշ սահմանափակումների շրջանակներում Որոշ սահմանափակումների շրջանակներում Որոշ սահմանափակումների շրջանակներում     
տարադրամի տարադրամի տարադրամի տարադրամի փփփփոոոոխխխխանակման արդյունքում շահույթի ստացման անակման արդյունքում շահույթի ստացման անակման արդյունքում շահույթի ստացման անակման արդյունքում շահույթի ստացման 

խնդրի խնդրի խնդրի խնդրի ծրագրային իրացումծրագրային իրացումծրագրային իրացումծրագրային իրացում    
 Բրուտյան ԳոհարԲրուտյան ԳոհարԲրուտյան ԳոհարԲրուտյան Գոհար    

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 
«Ինֆորմատիկա»,  

մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  
տեխ. գ. թ., դոցենտ Հ. Օհանյան 

 
Հանգույցային բառերՀանգույցային բառերՀանգույցային բառերՀանգույցային բառեր՝ արժույթ, արժույթային համակարգեր, փոխանակման 

կուրս, գրաֆներ, գրաֆների ներկայացման եղանակները համակարգչում, Ֆլոյդ-
Ուորշոլի ալգորիթմ 

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները պահանջում են հատուկ 
գործիք, որի միջոցով միջազգային շուկայում գործող սուբյեկտները կկարողանան 
միմյանց միջև պահպանել սերտ ֆինանսական փոխհարաբերություններ։ Որպես 
ադպիսի գործիք հանդես են գալիս արտարժույթի փոխանակումով զբաղվող 
բանկային գործառույթները: Արտարժույթով բանկային գործառույթների համա-
կարգի կարևոր տարր է արժույթի փոխանակման կուրսը: Առանց փոխանակման 
կուրսի անհնար կլիներ պետությունների միջև իրականացվող արտաքին 
առևտուրը, քանի որ պետությունների միջև առևտուրը տեղի է ունենում ոչ միայն 
բարտերային փոխանակման միջոցով, օրինակ՝ ճապոնական հեռուստացույցի 
ուղղակի փոխանակումը գերմանական մեքենայի հետ, այլ նաև անհրաժեշտու-
թյուն է առաջանում գործարքներ կատարել գումարի միջոցով [1]: 

Արժույթի (վալյուտա, իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է գին, 
արժեք) հասկացությունը կարելի է սահմանել երկու ձևով. 

1. ազգային արժույթ՝ երկրի դրամական միավորն է (դոլար, ռուբլի, իեն, …), 
որն օգտագործվում է ապրանքների մեծությունը չափելու համար,  

2. օտարերկրյա արժույթ՝ օտարերկրյա դրամանիշ է, ինչպես նաև վարկային 
և վճարային միջոց՝ արտահայտված օտարերկրյա դրամական միավոր-
ներով (մուրհակներ, չեկեր), որոնք օգտագործվում են միջազգային 
հաշվարկներում: 

Առաջին միջազգային արժութային համակարգը եղել է ոսկեոսկեոսկեոսկե    ստանդարտըստանդարտըստանդարտըստանդարտը    
(ոսկյա փոխարժեքը), որը տիրապետող էր 1879-1934 թթ.-ին: Այս համակարգի 
հիմքը եղել է ոսկին՝ այլ կերպ ասած, ոսկին համընդհանուր արժույթ էր ամբողջ 
աշխարհում: Բայց քանի որ ոսկին տեղափոխելը անհարմար էր և կապված էր մեծ 
ծախսերի հետ, կառավարությունները ստիպված էին թողարկել թղթադրամներ, 
որոնք կարող էին փոխհատուցվել ոսկով, և հակառակը [4]: 

Այսպիսով՝ արժույթային համակարգը տնտեսական հարաբերությունների 
կարևոր մասն է և կազմում է տնտեսության կազմակերպման պետական իրա-
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վական ձև: Ներկայումս տնտեսական խնդիրներում կտրուկ մեծացել է արտար-
ժույթի հետ կապված խնդիրների մասնաբաժինը: Այս աշխատանքում մենք 
ուսումնասիրել ենք նման խնդիր և ներկայացրել ենք առաջին հայացքից բավա-
կանին ոչ տրիվիալ լուծում` հիմնված գրաֆային ալգորիթմի վրա [7]: 

Խնդրի դրվածքը հետևյալն է՝ քաղաքացին ունի որոշակի գումար S 
արտարժույթով և ուզում է իմանալ՝ հնարավոր է փոխանակման գործարքների 
որոշակի հաջորդականության արդյունքում մեծացնել առկա սկզբնական 
գումարը։ Այսպիսով՝ պետք է լուծվի որոշ սահմանափակումների շրջանակներում 
տարադրամի փոխանակման արդյունքում շահույթի ստացման խնդիրը:  
Ենթադրվում է, որ գործարքների ավարտին քաղաքացին կունենա գումար՝ նույն S 
արտարժույթով։ Նշենք նաև, որ փոխանակման գործարքների կատարման 
ժամանակ քաղաքացին պետք է ունենա որոշակի գումար: Անհրաժեշտ է կազմել 
տրված խնդրի լուծումն իրականացնող ծրագիր:  

Նշենք, որ կիրառական խնդիրների լուծման ընթացքում հարմար, օպտիմալ 
ալգորիթմի ընտրությունն առաջացնում է որոշակի դժվարություններ, քանի որ 
ալգորիթմը պետք է բավարարի հետևյալ իրար հակասող պահանջներին. 

▪ լինի պարզ, հասկանալի ծրագիր կազմելու և կարգաբերելու համար, 
▪ արդյունավետ օգտագործի հաշվողական ռեսուրսները և արագ կատարվի: 
Առաջարկվեց տվյալ խնդրի լուծման համար գրաֆային մոդելը օգտագործել 

որպես մաթեմատիկական մոդել։ Այսպիսով՝ տվյալ խնդրի լուծման հիմնական 
դժվարությունը մուտքային տվայլների՝ գրաֆի տեսքով ներկայացման մեջ է: 
Գրաֆը ձևավորվում է գագաթներով և դրանք միացնող կողերով: 

Տվյալները ներմուծվում են նախորոք լրացված ֆայլից: Ֆայլի առաջին տողը 
պարունակում է 4 թիվ. 

▪ N քաղաքում փոխանակվող արտարժույթների քանակը, 
▪ M քաղաքի փոխանակման կետերի քանակը, 
▪ S քաղաքացու սկզբնական գումարի արտարժույթի համարը, 
▪ V քաղաքացու սկզբնական գումարը։ 
Յուրաքանչյուր հաջորդ M տողերը կազմված են 6 թվերից՝ նկարագրող 

համապատասխան փոխանակաման կետը վերտրված կարգով՝ A B RAB CAB RBA 
CBA, ընդ որում՝ թվերը բաժանված են մեկ կամ ավելի բացատներով: Նաև գործում 
են հետևյալ սահմանափակումները՝ 1 ≤ S ≤ N ≤ 100, 1 ≤ M ≤ 100, որտեղ V-ն 
իրական թիվն է՝ 0 ≤ � ≤ 1000: Նշենք, որ տվյալ սահմանափակումները պայմա-
նավորված են ԱՀ-ի հնարավարություններով:  

Բոլոր փոխանակման կետերում փոխարժույթները և գործարքային գումար-
ները իրական թվեր են՝ տրված 2 նշանի ճշտությամբ՝  

▪ 0.01	≤	փոխարժույթ	≤ 100,	 
▪ 0 ≤ գործարքային	գումար ≤ 100: 
Համառոտ առաջադրանքը կարելի է վերաձևակերպել հետևյալ կերպ: Առկա 
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է N տեսակի արտարժույթ և M քանակով փոխանակման կետ, որտեղ կարելի է 
արտարժույթ փոխանակել։ Յուրաքնչյուր կետ աշխատում է ընդհամենը 2 տեսակի 
արտարժույթի հետ, այսինքն՝ եթե այն աշխատում է A և B արտարժույթների հետ, 
ապա կարելի է փոխանակել A-ն B-ով, և հակառակը: Յուրաքանչյուր փոխա
ման կետ նկարագրվում է 6 թվով՝ A, B, RAB, CAB, RBA, CBA: Առաջին երկու թ
(արտարժույթների տեսակների համարները) ամբողջ են, մյուս 4
արտարժույթի VA միավորի փոխանակումը B արտարժույթի 
կատարվում է հետևյալ բանաձևով`  

 �¶ = ��· − C·¶� ∗ �·¶ (1) 
Համանման B արտարժույթի VB միավորի փոխանակումը 

VA միավորով իրականացվում է հետևյալ բանաձևով` 
 �· = ��¶ − C¶·� ∗ �¶· (2) 
Պահանջվում է որոշել՝ հնարավոր է արդյոք S արտարժույթով տրված 

գումարը ավելացնել փոխանակման կետերի առկա համակարգի միջոցով, ընդ 
որում յուրաքանչյուր տեսակի փոխանակում կարելի է իրականացնել մեկից ոչ 
ավելի անգամ։ Նաև նշենք հետևյալ տրամաբանական սահմանափակումը՝ 
անթույլատրելի են այն գործարքները, որոնց ժամանակ ստացվում է բացասական 
գումար։  

Ներկայանցենք խնդրի մուտքային տվյալների օրինակ. 

ՆկՆկՆկՆկարարարար    1 (1 (1 (1 (մուտքային տվյալների օրինակ)մուտքային տվյալների օրինակ)մուտքային տվյալների օրինակ)մուտքային տվյալների օրինակ)    

 

Տվյալ խնդիրը նպատակահարմար է լուծել գրաֆների միջոցով: Անցումը 
գրաֆի իրականացրել ենք հետևյալ կերպ. դիցուք, գագաթը արտարժույթի 
տեսակն է, իսկ կողը՝ համապատասխան արտարժույթների միջև ար
թային գործարքի առկայությունը։ Փաստորեն յուրաքանչյուր փոխանակման կետ 
համապատասխան գագաթների միջև սահմանում է երկու աղեղ։ 

Այժմ ներկայացնենք կառուցված գրաֆային մոդելը. 

քանակով փոխանակման կետ, որտեղ կարելի է 
Յուրաքնչյուր կետ աշխատում է ընդհամենը 2 տեսակի 

արտարժույթների հետ, 
ով, և հակառակը: Յուրաքանչյուր փոխանակ-

Առաջին երկու թվերը 
արտարժույթների տեսակների համարները) ամբողջ են, մյուս 4-ը՝ իրական։ A 

արտարժույթի VB միավորով 

միավորի փոխանակումը A արտարժույթի 

արտարժույթով տրված V 
գումարը ավելացնել փոխանակման կետերի առկա համակարգի միջոցով, ընդ 
որում յուրաքանչյուր տեսակի փոխանակում կարելի է իրականացնել մեկից ոչ 
ավելի անգամ։ Նաև նշենք հետևյալ տրամաբանական սահմանափակումը՝ 

թույլատրելի են այն գործարքները, որոնց ժամանակ ստացվում է բացասական 

 

Տվյալ խնդիրը նպատակահարմար է լուծել գրաֆների միջոցով: Անցումը 
րպ. դիցուք, գագաթը արտարժույթի 

տեսակն է, իսկ կողը՝ համապատասխան արտարժույթների միջև արտարժույ-
թային գործարքի առկայությունը։ Փաստորեն յուրաքանչյուր փոխանակման կետ 
համապատասխան գագաթների միջև սահմանում է երկու աղեղ։  
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ՆկՆկՆկՆկարարարար    2222    ((((գրաֆային մոդել)գրաֆային մոդել)գրաֆային մոդել)գրաֆային մոդել)    

    
Այս գրաֆում ցույց ենք տալիս, որ 1-ից 2 գագաթ անցնելիս անցնում ենք 1

0.5 քայլով, իսկ 2-ից 1 գագաթ անցնում ենք 1.2-ը՝ 0.4 քայլով: Հայորդ քայլը. 2
գագաթին անցնելու համար անցնում ենք 1.3-ը՝ 1.0 քայլով, իսկ 3
անցնում ենք 0.7-ը՝ 0.4 քայլով: Այնուհետև 3-ից 1 գագաթ անցնելիս 1.2
քայլով, 1-ից գագաթ անցնելիս 1.0-ը՝ 0.5 քայլով:  

Գոյություն ունի համակարգչում գրաֆի ներկայացման մի քանի եղանակ [5].
▪ ինցիդենտության մատրիցա,  
▪ կցության ցուցակ, 
▪ աղեղների (կողերի) ցուցակ, 
▪ կցության մատրիցա: 
Տվյալ խնդրում մենք օգտագործել ենք կցության մատրիցա:  
Անցումը գրաֆի իրակացրել ենք հետևյալ կերպ. դիցուք, գագաթը ար

ժույթի տեսակն է, իսկ կողը՝ համապատասխան արտարժույթների միջև ար
ժույթային գործարքի առկայությունը։ Փաստորեն յուրաքանչյուր փոխա
կետ սահմանում է երկու աղեղ համապատասխան գագաթների միջև։ Սկսելով 
արտարժույթի գագաթից՝ անհրաժեշտ է գտնել այդ գագաթում ավարտվող ցիկլ, 
որը ավելացնում է V գումարը՝ ըստ այդ ցիկլին համապատասխանող կոն
ցիաների: Եթե այդպիսի ցիկլ կա, ապա կարտածվի «YES» պատաս
ռակ դեպքում՝ «NO»։ Ցիկլ կարելի է կառուցել՝ դեպի խորք որոնումով [6]:

Այս խնդրի լուծման ծրագիրը կազմելիս հիմնվել ենք կառուցվածքային 
ծրագրավորման մոտեցումների վրա. տրոհել ենք խնդիրը տրամաբանորեն 
ավարտուն ենթախնդիրների և ձևակերպել այդ ենթախնդիրները՝ համա
խան ֆունկցիաների տեսքով: Առանձնացրել ենք երկու ենթախնդիր.

1. մուտքային տվյալների ներմուծում և դրանց համապատասխանող գրաֆի 
կառուցում, 

2. գրաֆում դեպի խորք որոնում: 

 

ից 2 գագաթ անցնելիս անցնում ենք 1-ը՝ 
ը՝ 0.4 քայլով: Հայորդ քայլը. 2-ից 3 
ը՝ 1.0 քայլով, իսկ 3-ից 2 գագաթ 
ից 1 գագաթ անցնելիս 1.2-ը՝ 0.3 

Գոյություն ունի համակարգչում գրաֆի ներկայացման մի քանի եղանակ [5]. 

 
գագաթը արտար-

թի տեսակն է, իսկ կողը՝ համապատասխան արտարժույթների միջև արտար-
ուրաքանչյուր փոխանակման 

կետ սահմանում է երկու աղեղ համապատասխան գագաթների միջև։ Սկսելով S 
տարժույթի գագաթից՝ անհրաժեշտ է գտնել այդ գագաթում ավարտվող ցիկլ, 

խանող կոնվերտա-
պատասխանը, հակա-

։ Ցիկլ կարելի է կառուցել՝ դեպի խորք որոնումով [6]: 
Այս խնդրի լուծման ծրագիրը կազմելիս հիմնվել ենք կառուցվածքային 
րավորման մոտեցումների վրա. տրոհել ենք խնդիրը տրամաբանորեն 

ների և ձևակերպել այդ ենթախնդիրները՝ համապատաս-
խան ֆունկցիաների տեսքով: Առանձնացրել ենք երկու ենթախնդիր. 

մուտքային տվյալների ներմուծում և դրանց համապատասխանող գրաֆի 
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Ներմուծել ենք հետևյալ նշանակումները. 
▪  InputDataInitGraph մուտքային տվյալների ներմուծման և համապատաս-
խան գրաֆի կաուցման ֆունկցիա, 

▪  V մուտքային գումար, 
▪  VNew նոր գումար, եթե հաջողվել է V-ն ավելացնել կոնվերտացիաների 
ընթացքում, 

▪  DFS դեպի խորք որոնում իրականացնող ֆունկցիա: 
Main ֆունկցիայում սկզբից անհրաժեշտ է կանչել InputDataInitGraph 

ֆունկցիան, այնուհետև VNew-ն, այսինքն՝ նոր գումարին պետք է վերագրել V 
սկզբնական արժեքը, որը հաջող կոնվերտացիայի արդյունքում կփոխվի: 
Այնուհետև պետք է կանչել DFS (S, V) ֆունկցիան, որի աշխատանքի արդյունքում 
կվերահաշվարկվի VNew-ի արժեքը: Եթե VNew-ն մեծ լինի V-ից, ապա պետք է 
արտածվի «YES», հակառակ դեպքում՝ «NO»: Համապատասխանաբար, main() 
ֆունկցիայի մարմինը կունենա հետևյալ տեսքը. 

int main() 
{ 
InputDataInitGraph(); ofstream writefile(“outfile.txt”); 
VNew=V; 
DFS(S,V); 
if(VNew>V) writefile<<”Yes”<<endl; 
else writefile<<”NO”<<endl; 
writefile.close(); 
return 0; 
}  
Մանրամասն ներկայացրել ենք InputDataInitGraph ֆունկցիայի իրականա-

ցումը: InputDataInitGraph ֆունկցիայով կատարվող խնդիրը մենք ևս տրոհել ենք 
ենթախնդիրների. InputDataInitGraph-ում անմիջականորեն պետք է իրականացվի 
միայն N` քաղաքում փոխանակվող արտարժույթների քանակը, M` քաղաքի 
փոխանակման կետերի քանակը, S՝ քաղաքացու սկզբնական գումարի արտար-
ժույթի համարը, V` մուտքային գումար, տվյալների ներմուծում և որոշոկի 
հատուկ պայմանների ստորուգում: Հետևավաբար՝ InputDataInitGraph Ֆունկցիա-
յում պետք է ստեղծել ifstream դասի օբյեկտ, որը կկապվի սկզբնական մուտքային 
տվյալները պարունակող input.txt ֆայլի հետ: Այնուհետև ներմուծել ենք N, M, S, V 
տվյալները։ Համապատասխանաբար InputDataInitGraph() ֆունկցիայի մարմինը 
կունենա հետևյալ տեսքը. 

 void InputDataInitGraph() 
 { ifstream infile("input.txt"); 
 infile>>N>>M>>S>>V; 
 cout<<"N="<<N<<" M="<<M<<" S="<<S<<" V="<<V<<endl; 
 if(V==0) 
 { ofstream outfile("output.txt"); 
 outfile<<"NO"<<endl;  
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 outfile.close(); 
 exit(1); 
 infile.close(); 
 } 
 else  
 { for(int i=1;i<=M;i++)  
 { 
 infile>>f>>t>>RAB>>CAB>>RBA>>CBA; 
 cout<<"f="<<f<<" t="<<t<<" RAB="<<RAB<<" CAB="<<CAB<<" RBA="<<RBA<<" 

CBA"<<CBA<<endl; 
 ReadAddEges(); 
 } }  
 infile.close(); 
 }  
 Մանրամասն ներկայացրել ենք ReadAddEdges ֆունկցիայի իրականացումը: 

Ներմուծել ենք հետևյալ նշանակումները. 
▪ f A արտարժույթի տեսակի համար (from - որտեղից), 
▪ t B արտարժույթի տեսակի համարը (to-ուր), 
▪ kG[i] i գագաթից ելնող կողերի քանակ,  
▪ G[i][j] այն գագաթի համար, ուր մտնում է i գագաթից ելնող j կողը 
▪ P[i][j] i գագաթից G[i][j] գագաթ տանող կողի քաշ  
▪ P[i][j][1] փոխանակաման գործակից (Rft) 
▪ P[i][j][2] գործարքային գումար (Cft) 
▪ Color[i][j] նշում i գագաթից ելնող j կողի օգտագործման վերաբերյալ դեպի 
խորք որոնման ընթացքում ցիկլի կառուցման ժամանակ  

▪ FREE հաստատուն, նշող, որ կողը չի օգտագործվել։ 
void ReadAddEges() 
{ 
 kG[f]++; 
 cout<<"kG["<<f<<"]="<<kG[f]<<endl; 
 G[f][kG[f]]=t; 
 P[f][kG[f]][1]=RAB; 
 P[f][kG[f]][2]=CAB; 
 kG[t]++; 
 G[t][kG[t]]=f; 
 P[t][kG[t]][1]=RBA; 
 P[t][kG[t]][2]=CBA; 
 color[f][kG[f]]= FREE;  
 color[t][kG[t]]= FREE; 
} 
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Մանրամասն ներկայացրել ենք դեպի խորք որոնում կատարող DFS 
ֆունկցիայի իրականացումը:  

Ներմուծել ենք հետևյալ նշանակումները. 
▪ U գագաթ, որից շարունակում ենք դեպի խորք որոնումը, 
▪ Cout(U,J,V) ֆունկցիա, որը իրականացնում է U տեսակի արտարժույթի V 
գումարի փոխանակումը j կողի ծայրակետի արտարժույթով, 

▪ VCur վերջին փոխանակման արդյունքում ստացված ընթացիկ գումար: 
DFS Ֆունկցիայի մարմնում կազմակերպել ենք ցիկլ՝ U գագաթից դուրս եկող 

բոլոր կողերով: Եթե հերթական կողը դեռևս չի օգտագործվել դեպի խորք որոն-
ման ժամանակ, մենք այն նշում ենք Done-ով (1)՝ որպես օգտագործված, vCur-ին 
վերագրում ենք U տեսակի արտարժույթի V գումարի j կողով տարված արտար-
ժույթի վերջին փոխանակման արդյունքում ատացված գումարը: Եթե այն ոչ դրա-
կան մեծություն է, ապա DFS ֆունկցիայի աշխատանքն ավարտվում է: Եթե 
փոխանակման շղթան վերածվել է շրջանի, վերադարձել ենք այն արտարժույթին, 
որից սկսել ենք փոխանակումը (G[u][j]=S), ապա դուրս ենք գալիս DFS ֆունկ-
ցիայից` փոխելով VNew-ի արժեքը, եթե հայտնաբերվել է ավելի մեծ արժեք։ 
Հակառակ դեպքում շարունակում ենք դեպի խորք որոնումը DFS ֆունկցիայի 
ռեկուրսիվ կանչով՝ արդեն G[u][j] և Vcur նոր արգումենտներով: Վերջում համա-
պատասխան color[u][j] հայտարարում ենք ազատ, չօգտագործված: Համապա-
տասխանաբար DFS() ֆունկցիայի մարմինը կունենա հետևյալ տեսքը. 

void DFS(int u, double V) 
{ 
 short j; 
 double VCur; 
 for(j=1;j<=kG[u];j++) 
 if (color[u][j]==FREE) 
 {  
 color[u][j]=DONE; 
 VCur=Count(u,j,V); 
 if(VCur<=0) return; 
 if(G[u][j]==S) 
 { 
 if(VCur>VNew) 
 VNew= VCur; 
 return; 
 }  
 DFS(G[u][j], VCur); 
 color[u][j]=FREE; 
 } 
} 

  



– 36 – 

Ուսումնասիրենք նաև Count Ֆունկցիայի իրականացումը: Count 
մարմինը կունենա հետևյալ տեսքը. 

 double count(int F, int T, double V) 
{ 
 RAB=P[F][T][1]; 
 CAB=P[F][T][2]; 
 retutn((V-CAB)*RAB); 
} 
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В настоящее время прикладные задачи, связанные с валютными операциями, 
очень актуальны, поэтому алгоритмы решения этих задач, составленные программы 
имеют большое практическое значение. В данной работе рассматривается 
следующая прикладная задача, связанная с валютными операциями: в рамках 
некоторых ограничений получение денежной прибыли при обмене валюты. В 
результате изучения и анализа научной литературы, для данной задачи в качестве 
математической модели была предложена графическая модель, соответственно, 
был выбран известный и эффективный графический алгоритм, на основе которого 
была написана программа на языке C++ в среде Windows. 
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representing graphs in a computer, Floyd-Warshall algorithm 
Nowadays, applied problems related to foreign exchange transactions are very 

relevant, therefore, algorithms for solving these problems, composed programs are of 
great practical importance. In this paper, the following applied problem related to 
foreign currency transactions is considered: making a monetary profit from currency 
exchange within certain restrictions. As a result of study and analysis of scientific 
literature, a graphical model was proposed as a mathematical model for this problem, 
respectively, a well-known and effective graphical algorithm was chosen, on the basis of 
which a program was written in the language C ++ in the Windows environment. 
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ՎլասովիՎլասովիՎլասովիՎլասովի    հավասարումըհավասարումըհավասարումըհավասարումը    կիսասահմանափակկիսասահմանափակկիսասահմանափակկիսասահմանափակ    պլազմայումպլազմայումպլազմայումպլազմայում    
 

ԹաթուլյանԹաթուլյանԹաթուլյանԹաթուլյան    ՀայկուհիՀայկուհիՀայկուհիՀայկուհի    
Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Ֆիզիկա»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`    

ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Ս. Փարսադանյան    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝    Լարմորի շառավիղ, Դեբայի շառավիղ, կինետիկ 
հավասարում, ալիքային վեկտոր, ինքնահամաձայնեցված դաշտ, կինետիկ 
հավասարում    

Վլասովի հավասարումը հավասարումների համակարգ է, որ նկարագրում է 
կուլոնյան հեռազդային ուժերի ինքնահամաձայնեցված դաշտում լիցքավորված 
պլազմայի դինամիկան: Առաջին անգամ այս հավասարումների մասին խոսել է 
Վլասովը իր՝ «Էլեկտրոնային գազի տատանողական հատկություններ» հոդվա-
ծում [6]: 

Վլասովի հավասարումը, լինելով ֆունդամենտալ հավասարում, պլազմայի 
նկարագրման հիմնական հավասարումներց մեկն է։ Վլասովի հավասարման 
տիպի հավասարումները N մասնիկների խնդրի լուծումն են ցանկացած N-ի 
համար։ Հենց այդ հատկությունն էլ Վլասովի հավասարումը դարձնում է ֆունդա-
մենտալ։ 

Ներկայումս Վլասովի հավասարումն օգտագործվում է մի քանի հիմնական 
տեսքերով՝ Վլասով-Պուասոնի հավասարում (պլազմայի և էլեկտրոնների գրավի-
տացիայի խնդրի լուծման ժամանակ), Վլասով-Մաքսվելի հավասարում, Վլասով-
Էյնշտեյնի հավասարում։ Այն նպատակահարմար է պլազման նկարագրելու 
համար և փորձերի արդյունքների հետ համեմատելիս ապացուցել է իր արդյունա-
վետությունը պլազմայում ալիքների ուսումնասիրման համար։ 

Քննակենք պլազմայի այն սահմանային դեպքը, երբ պլազման սահմանա-
փակված է բավականին կտրուկ սահմանով այնպես, որ պլազմայում երկարու-
թյան չափման բոլոր միավորները (ալիքի երկարությունը, դեբայի և լարմորի 
շառավիղները, ազատ վազքի երկարությունը և այլն) շատ մեծ են պլազմայի 
մակերևույթին մոտ պլազմայի խտության փոփոխության տիրույթի չափերից: Այս 
պայմանների դեպքում կարող ենք ենթադրել, որ պլազմայի սահմանային 
մակերևույթը բավականին կտրուկ է։ Մասնավորապես այդպիսի պլազմայի 
օրինակ է ապակե տարայում գազային պլազման (ապակու էլեկտրամագնիսա-
կան հատկությունները շատ քիչ են տարբերվում վակուումի էլեկտրամագնի-
սական հատկություններից), կամ պինդ մարմնի պլազման, որի մակերևույթը 
որոշվում է բյուրեղային ցանցով [1]: 

Այժմ ուսումնասիրենք կտրուկ սահմանով իզոտրոպ, ոչ բախումային կիսա-
սահմանափակ պլազմայում մակերևութային ալիքները՝ արտաքին էլեկտրամագ-
նիսական դաշտերի բացակայության պարագայում։ ¸�¸ = ), |� տեսակի մասնիկ-
ների, չայլասերված պլազմայի համար որպես բաշխման ֆունկցիա վերցրել ենք 



– 40 – 

Մաքսվելի ֆունկցիան՝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՆկՆկՆկՆկարարարար    1111.    Կտրուկ սահմանով կիսասահմանափակ պլազմայի սահմանըԿտրուկ սահմանով կիսասահմանափակ պլազմայի սահմանըԿտրուկ սահմանով կիսասահմանափակ պլազմայի սահմանըԿտրուկ սահմանով կիսասահմանափակ պլազմայի սահմանը

 g�¹ = º»¼�$�½¼¾¼��/E |�+ ^z½¼¿E
$¾¼ _	 

և Ֆերմիի բաշխումը՝ 
 g�¹ = À $�$�Á�� , երբ	+ < +P = �3�$�#/HÁ��¹#/H0, երբ	+
եթե պլազման այլասերված է: 

Այստեղ	�Â¹ = 01*23,	երբ � > 0	(նկ. 1) և �Â¹ = 0, երբ	� < 0 (վակուում
Վլասովի hավասարումներն այս դեպքում ունեն հետևյալ տեսքը՝�g��3 + Ãh �g���h − | 8Ä�h + 10 ÅÃh, ¶�hÆ9 �g��+h = 0 �g'�3 + Ãh �g'��h − | 8Ä�h + 10 ÅÃh, ¶�hÆ9 �g'�+h = 0 

q13¶�h = 4��h0 + 10 �Ä�h�3  q13Ä�h = − 10 �¶�h�3  �)ÃÄ�h = 4�p �)Ã¶�h = 0 p = | [Çg' + gÈÉ�H+h	, �h = | [Çg' + gÈÉÃh�H, 
որտեղ |-ն էլեկտրոնի լիցքն է, 0-ն՝ լույսի արագությունը վակուումում¶�h�qh, 3�-ը տարածության qh կետում ժամանակի 3 պահին պլազմայի

Կտրուկ սահմանով կիսասահմանափակ պլազմայի սահմանըԿտրուկ սահմանով կիսասահմանափակ պլազմայի սահմանըԿտրուկ սահմանով կիսասահմանափակ պլազմայի սահմանըԿտրուկ սահմանով կիսասահմանափակ պլազմայի սահմանը    

(1) 

> +P (2) 

վակուում):  
տեսքը՝ 

վակուումում, Ä�h�qh, 3�-ը և 
պլազմայի մասնիկների 
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կողմից ստեղծած ինքնահամաձայնեցված էլեկտրական և մագնիսական դաշտերն 
են [6]: 

Այս դեպքում բաշխման գրգռված ֆունկցիայի կինետիկ հավասարման 
լուծումը կլինի՝ 

 
�Ê�¼�f + �ÃË�¢g¹ + �¼½¼ Ä ��»¼�¿ = 0	 (3) 

Ընդհանրացված տեսքով կարելի է գրառել հետևյալ տեսքով՝ 
 ¢g¹ = ¢g¹��� |�+ |�+�−)Ì3 − )���� (4) 
Ուղղել ենք OZ առանցքը ալիքային վեկտորի ուղղությամբ՝ պլազմայի 

մակերևույթին ուղղահայաց: Արդյունքում (3)-ից ստացել ենք՝ 

 −)Ì¢g¹ + )��Ã�¢g¹ + Ã� ��¼�� + �¼½¼ Ä ��»¼�¿ = 0 (5) 

(5) հավասարման լուծման համար անհրաժեշտ է ¢g¹��� եզրային պայմանի 
իմացությունը � = 0 կետում, այսինքն՝ պլազմայի մակերևույթին: Հենց այդ 
պայմանը պետք է ներառի լիցքավորված մասնիկների և պլազմայի մակերևույթի 
փոխազդեցության մասին ինֆորմացիան: Այսուհետ ենթադրենք, որ պլազմայի 
մասնիկները մակերևույթից անդրադառնում են հայելային: Դա նշանակում է, որ � = 0 կետում տեղի ունի հետևյալ հավասարությունը՝ ¢g¹�0, Ã� > 0� = 	¢g¹�0, Ã� < 0� 

Բացի այդ՝ ենթադրենք, որ պլազմայի մակերևութային ալիքները 
ուսումնասիրելիս, էլեկտրամագնիսական դաշտի Ä	���hև	¶���h վեկտորները մարում են 
մակերևույթին ուղղահայաց ուղղությամբ, ուստի երբ � → ∞, ¢g¹z��, Ã�� → 0 

(5) լուծելու համար հարմար է ենթադրել, որ ¢g¹��, Ã�� = 	¢g¹���, Ã�� + 	¢g¹z��, Ã�� 
 g¹��, Ã�� = À¢g¹���, Ã� > 0�	¢g¹z��, Ã� < 0� (7) 
Ակնհայտ է, որ ¢g¹±��, Ã��-ի յուրաքանչյուր արժեք համապատասխանում է 

(5) հավասարմանը։ Հաշվի առնելով, որ	¢g¹z��, Ã�� → 0,	երբ � → ∞ կունենանք՝ 

¢g¹z��, Ã�� = |¹ª¹
�g�¹�Ã¹ ∙ 1Ã� [∞

� �� ′ÄÇ� ′É|�+ Í− Ç� − � ′ÉÃ� × �−)Ì + )��Ã��Ï														�8� 
Այժմ որոշենք ¢g¹���, Ã��։ Դրա համար (6) հավասարումը գրառենք հետևյալ 

տեսքով՝ ¢g¹��0, Ã�� = ¢g¹z�0, −Ã�� 
(5) հավասարումից կստանանք 

¢g¹��0, Ã�� = − |¹ª¹
�g��Ã ∙ 1Ã� [�

� ��′Ä��′�|�+ Í− Ç� − � ′ÉÃ� × �−)Ì + )��Ã��Ï − |¹ª¹
�g��Ã

∙ 1Ã� [∞

� �� ′ÄÇ� ′É|�+ Í− Ç� − � ′ÉÃ� × �−)Ì + )��Ã��Ï																				�9� 
Այժմ տեղադրենք (8) և (9) հավասարումները հոսանքի խտության 

արտահայտության մեջ, կստանանք՝ 
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Ð��� = Ñ¹ |¹ `[ �+Ã�g¹�Ã�b
= Ñ¹ |¹ `[¿ÒÓ� �+Ã¢g¹� + [¿ÒÔ� �+Ã¢g¹zb																			�10� 

Ստացված արտահայտությունը որոշ գործողությունների արդյուքնում 
կարելի է բերել հետևյալ տեսքի՝ 

Ð'��� = [∞

� ��′Å�'ÈÇ{� − � ′{É + �'ÈÇ{� + � ′{ÉÆÄÈ��� 
որտեղ  

�'È�|�|� = − Ñ¹
|¹ª¹ [¿ÒÓ� �+ Ã'Ã� ∙ �g���ÃÈ |�+ Í− |�|Ã� �−)Ì + )��Ã��Ï 

Աշխատանքում ուսումնասիրված է կտրուկ սահմանով կիսասահմանափակ 
պլազմայի համար Վլասովի հավասարումը (3)։ Հաշվարկների արդյունքում 
կիսասահմանափակ պլազմայում առաջացած հոսանքների խտության համար 
ստացել ենք (10) արտահայտությունը։  
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Уравнение Уравнение Уравнение Уравнение ВВВВласова в полуграничной плазмеласова в полуграничной плазмеласова в полуграничной плазмеласова в полуграничной плазме    
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Ключевие слова: Ключевие слова: Ключевие слова: Ключевие слова: Ларморовский радиус, Дебаевская длина, волновой вектор, 

самосогласованное поле, кинетическое уровнение 
Уравнение Власова представляет собой систему уравнений, которая описывает 

динамику заряженной плазмы в самосогласованном поле кулоновских сил. Оно 
является одним из основных уравнений для описания плазмы. Уравнения типа 
Власова являются решением проблемы N частиц для любого N. Именно это 
качество делает уравнение Власова фундаментальным. 

В данной работе изучается уравнение Власова в полуограниченной плазме. В 
результате расчетов получено выражение плотности для генерируемых токов в 
плазме. 

    
    

VlasoVlasoVlasoVlasov’s v’s v’s v’s EEEEquation in a quation in a quation in a quation in a HHHHalfalfalfalf----BBBBoundary oundary oundary oundary PPPPlasmalasmalasmalasma    
Tatulyan Tatulyan Tatulyan Tatulyan Haykuhi Haykuhi Haykuhi Haykuhi     
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Academic Supervisor: S. Parsadanyan  
PhD in Physics and Mathematics, 

Associate Professor 
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: Larmor radius, Debye length, wave vector, mean-field theory, kinetic 
equation 

Vlasov’s equation is a system of equations that describes the dynamics of the plasma 
in charged field of Coulomb’s forces. Vlasov’s equation is one of the basic equations for 
describing plasma. Vlasov’ sequations are the solution of the N particle problem for any 
N, and exactly it makes Vlasov’s equation fundamental. 

The research of semi-boundaried plasma with Vlasov’s equations is studied in this 
article. As a result of calculations, we obtain the expression density of generated currents 
in plasma. 
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Առաջանցիկ ուսուցման իրականացումը մեխանիկայի Առաջանցիկ ուսուցման իրականացումը մեխանիկայի Առաջանցիկ ուսուցման իրականացումը մեխանիկայի Առաջանցիկ ուսուցման իրականացումը մեխանիկայի 
դպրոցական դասընթացումդպրոցական դասընթացումդպրոցական դասընթացումդպրոցական դասընթացում    

Խաչիկյան ՄայաԽաչիկյան ՄայաԽաչիկյան ՄայաԽաչիկյան Մայա    
Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Ֆիզիկա»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`    

մ. գ. դ., դոցենտ Ա. Ծատուրյան 
 

Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ առաջանցիկ ուսուցում, ընթացիկ դաս, ասոցատիվ-
առաջանցիկ կապեր, գիտելիքների փոխանցում, ընդհանրացված կրկնություն, 
շարունակական կրթություն    

Անկախ մասնագիտությունից՝ ուսուցիչների վերապատրաստումը և ուսուց-
ման որակի բարձրացումը միշտ արդիական են: Սակայն յուրաքանչյուր առար-
կայի ուսուցման գործընթացի արդյունավետության բարձրացման ուղիների 
որոնումը չի սահմանափակվում միայն բովանդակության վերանայմամբ: Գոյու-
թյուն ունեն այդ խնդրի լուծման մանկավարժական և հոգեբանական այլ ռեզերվ-
ներ: Դրանց շարքում է «առաջանցիկ ուսուցումը»: Գործնականում առաջանցիկ 
ուսուցումը սովորողների մտածողության և երևակայության զարգացմանն 
ուղղված գիտակցված, ղեկավարվող պրոցես է, որն իրականացվում է հատուկ 
ձևավորված ալգորիթմների միջոցով՝ հաշվի առնելով սովորողների պատրաստ-
վածությունն ու տարիքային առանձնահատկությունները: 

Քանի որ ուսուցչին հայտնի է ուսումնական ծրագրի ողջ բովանդակությունը, 
նա կարող է ընթացիկ ուսուցման գործընթացում տարբեր ասոցիատիվ- առաջան-
ցիկ կապեր ստեղծել, սովորողների մեջ ձևավորել և զարգացնել յուրահատուկ 
ֆիզիկական մտածողություն, ինչպես՝ ֆիզիկական երևույթի կամ գործընթացի 
մասին տեսական կանխատեսումներ կատարելու ունակություն և այլն: 

Առաջանցիկ ուսուցման նյութ կարող են լինել ինչպես կոնկրետ հասկացու-
թյուններ, գաղափարներ, սկզբունքներ և այլն, այնպես էլ տարբեր մեթոդական 
մոտեցումներ: Դրանցից ոմանք ունեն ոչ միայն նեղառարկայական, այլև միջա-
ռարկայական նշանակություն: Դրա տիպիկ օրինակն է արագության գաղափարը:  

Կախված սովորողների տարիքային առանձնահատկություններից՝ ֆիզի-
կայի ուսուցման տարբեր մակարդակներում անհրաժեշտ է արագության գաղա-
փարը ներկայացնել ոչ միայն նեղ, այլև նաև լայն իմաստով, քանի որ աշակերտ-
ները հետագայում ևս ֆիզիկայի այլ բաժիններում կամ այլ առարկայի ուսուցման 
ժամանակ հանդիպելու են այդ գաղափարի մասնավոր դրսևորումներին: Եթե 
կինեմատիկայում շարժման արագությունը բնութագրում է ժամանակի ընթա-
ցքում տեղափոխության փոփոխությունը, ապա լայն իմաստով կարելի է խոսել 
ցանկացած մեծության ժամանակի ընթացքում փոփոխության և դրա փոփոխու-
թյան արագության մասին, որն էլ որոշվում է տրված մեծության և դրա փոփոխ-
ման տևողության հարաբերությամբ: Ասվածն ավելի պարզ դարձնելու համար 
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կարելի է բերել որպես օրինակներ ծառի կամ բույսի բարձրության փոփոխու-
թյունը ժամանակի ընթացքում, տաքացնելիս ջրի ջերմաստիճանի փոփոխու-
թյունը և այլն: Արագության ուսուցման նման մոտեցումը, պարզվում է՝ հետագա-
յում շատ հասկացությունների ուսումնասիրման համար բավականին արդյու-
նավետ է: 

ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    
ուսումնասիրվող հասկացությունուսումնասիրվող հասկացությունուսումնասիրվող հասկացությունուսումնասիրվող հասկացություն    

    

ՀետագայումՀետագայումՀետագայումՀետագայում    
ուսումնասիրվող հասկացություններուսումնասիրվող հասկացություններուսումնասիրվող հասկացություններուսումնասիրվող հասկացություններ    

 /h = ÕÃhÕ3  
ԱրագացումԱրագացումԱրագացումԱրագացում    (արագության փոփոխության 
արագություն) 

Մեխանիկական արագությունՄեխանիկական արագությունՄեխանիկական արագությունՄեխանիկական արագություն 
(տեղափոխության փոփոխության 

արագություն) 

Ö = ∆q
∆t  

ՀոսանքիՀոսանքիՀոսանքիՀոսանքի    ուժուժուժուժ    (լիցքի փոփոխության 
արագություն) 

Ãh = ÕØhÕ3  ԑ = ∆Φ
∆t  

ԷլշուԷլշուԷլշուԷլշու    (մագնիսական հոսքի փոփոխության 
արագություն) 

 � = ∆A
∆t  

ՀզորությունՀզորությունՀզորությունՀզորություն    (աշխատանք կատարելու 
փոփոխության արագություն) ꙍ = ∆φ

∆t  
ԱնկյունայինԱնկյունայինԱնկյունայինԱնկյունային    արագությունարագությունարագությունարագություն    (շառավիղ-
վեկտորի գծած անկյան փոփոխության 
արագություն) 

 ԑ = ∆ꙍ
∆3  

ԱնկյունայինԱնկյունայինԱնկյունայինԱնկյունային    արագացումարագացումարագացումարագացում    (անկյունային 
արագության փոփոխության արագություն) 

 
Բացի այդ՝ արագության գաղափարի նման մեկնաբանումը հետագայում 

մաթեմատիկայի դասընթացում հեշտացնում է ածանցյալի գաղափարի ներմու-
ծումը, ինչպես նաև բուհական կրթութան ժամանակ այնպիսի գաղափարի ներ-
մուծումը, ինչպիսին է գրադիենտը (սկալյար մեծության փոփոխություն՝ կախված 
ոչ թե ժամանակից, այլ ուղղությունից): 

Ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ առաջանցիկ ուսուցման իրականացման 
հիմնական գաղափարները հիմնված են պրոցեսների և երևույթների մաթեմատի-
կական մոդելավորման վրա: Նշենք մի մաթեմատիկական մեթոդ, որը լայն 
կիրառություն ունի ֆիզիկայի ուսուցման պրոցեսում: «Ուղղագիծ հավասարաչափ 
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շարժում» թեման ուսումնասիրելիս ուսուցիչը կառուցում է v=v(t) 
աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնում այն փաստի վրա, որ գրա
տակ ստացված ուղղանկյան մակերեսը թվապես հավասար է նրա անցած 
ճանապարհին: Հետագայում այս պնդումը տարածվում է ցանկացած բնույթի 
շարժման վրա: Ավելի ուշ աշակերտները ծանոթանում են այլ ֆիզիկական մեծու
թյունների, որոնք նույնպես կարող են ներկայացվել երկու միմյանցից կախված 
մեծությունների արտադրյալի տեսքով: Նման դեպքերում մեծությունը որոշվում է 
ինտեգրալի միջոցով: Օրինակ՝ մարմնի շարժման իմպուլսը, աշխատանքը, լիցքը 
և այլն: Այս դեպքում ևս կարելի է կիրառել նույն ունիվերսալ մեթոդը, որն 
օգտագործում ենք ճանապարհը հաշվելիս, քանի որ մեզ անհրաժեշտ ինտեգրալը 
թվապես հավասար է համապատասխան գրաֆիկի տակ ընկած պատկերի մակե
րեսին: Հետևաբար այս ունիվերսալ մոտեցման մասին կարելի է խոսել արա
թյան գրաֆիկին ծանոթանալիս: 

 

    
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1111 

 

v=v(t) գրաֆիկը և 
մ այն փաստի վրա, որ գրաֆիկի 

տակ ստացված ուղղանկյան մակերեսը թվապես հավասար է նրա անցած 
ճանապարհին: Հետագայում այս պնդումը տարածվում է ցանկացած բնույթի 

ման վրա: Ավելի ուշ աշակերտները ծանոթանում են այլ ֆիզիկական մեծու-
են ներկայացվել երկու միմյանցից կախված 

թյունների արտադրյալի տեսքով: Նման դեպքերում մեծությունը որոշվում է 
ինտեգրալի միջոցով: Օրինակ՝ մարմնի շարժման իմպուլսը, աշխատանքը, լիցքը 
և այլն: Այս դեպքում ևս կարելի է կիրառել նույն ունիվերսալ մեթոդը, որն 

ծում ենք ճանապարհը հաշվելիս, քանի որ մեզ անհրաժեշտ ինտեգրալը 
թվապես հավասար է համապատասխան գրաֆիկի տակ ընկած պատկերի մակե-
սին: Հետևաբար այս ունիվերսալ մոտեցման մասին կարելի է խոսել արագու-
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Առաջանցիկ ուսուցման իրականացման ժամանակ առաջանցիկ ուսուցման 
նյութ կարող են դառնալ ոչ միայն ֆիզիկական գաղափարները, հասկացություն-
ները, հաշվման մեթոդները, այլ նաև խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառվող 
տարբեր մեթոդները, որոնք ունեն կիրառելիության լայն շրջան: Հայտնի է, որ 
առանձին դեպքերում հնարավոր է լինում խուսափել ածանցման գործողությու-
նից՝ կիրառելով մաթեմատիկայի դասընթացից հայտնի Կոշիի անհավասա-
րությունը, որը կապ է հաստատում երկու թվերի միջին թվաբանականի և միջին 
երկրաչափականի միջև՝ 

 
G�Ü$ ≥ √/6     (1) 

Այս անհավասարության կիրառումը առանձնապես կարևորվում է նրանով, 
որ ֆիզիկայի առանձին խնդիրներ հնարավոր է լինում լուծել նաև ֆիզիկայի 
ուսուցման առաջին աստիճանում (VII-IX դասարաններ) և Х դասարանում՝ դեռևս 
ծանոթ չլինելով ածանցյալի գաղափարին: 

Քննարկենք մի քանի խնդիրներ և ցույց տանք, թե ինչպես կարելի է Կոշիի 
անհավասարությունը կիրառել հետագայում նմանատիպ իրադրություններում՝ 
հաշվի առնելով խնդրի ֆիզիկական էությունը: Դրանով իսկ հնարավոր է լինում 
իրականացնել առաջանցիկ ուսուցման տարրեր՝ կապված այդ մեթոդի կիրառ-
մամբ: 

Քննարկենք հետևյալ խնդիրը: Կայանքից դուրս եկող մասնիկը հաստատուն 
արագությամբ անցնում է L ճանապարհ, որից հետո արգելակում է a արագաց-
մամբ: Որքա՞ն պետք է լինի կայանքից դուրս գալու արագությունը, որպեսզի 
մինչև կանգ առնելը կանգ առնելու ժամանակը լինի մինիմալ: 

 

 
Նկար 2Նկար 2Նկար 2Նկար 2    
 
 

3 = 3# + 3$ = ÝÃ + Ã/ G�Ü$ ≥ √/6, / + 6 ≥ 2√/6 
ÝÃ = Ã/	, Ã = √/Ý 

Ý√Ã + Ã√/ ≥ 2ÞÝ/ 
Քննարկենք մեկ այլ խնդիր: L երկարությամբ ձողը կարող է պտտվել իր О 

անշարժ առանցքի շուրջ: Առանցքից b հեռավորության վրա կախված է m 
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զանգվածով մարմին: Ձողը գտնվում է հավասարակշռության մեջ, երբ նրա մյուս 
ծայրից ուղղաձիգ ազդում է F ուժը: Ձողի մեկ մետրի զանգվածը հավասար է Υ: 
Որոշել՝ L երկարության ի՞նչ արժեքի դեպքում F ուժը կլինի նվազագույնը: Գտնել 
F ուժի նվազագույն արժեքը: 

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    3333    

 
Գրենք ձողի հավասարակշռության պայմանը O առանցքի նկատմամբ. ªj6 + ßÝ$ j2 − "Ý = 0 

"Ý = ªj6 + ßj2 Ý 
ßÝ$ − "Ý + ªj62 = 0 

à = "$ − 4 ß2 ªj6 = 0 
"$ = 2ßªj6, " = Z2ßªj6 

" = ªj 6Ý + ßjÝ2  

ªj 6Ý + ßÝ j2 ≥ 2Þªj 6© ßj©2  

ªj 6Ý + ßÝ j2 ≥ 2Þªj$6ß2  

ªj 6Ý + ßÝ j2 = 2jÞª6ß2  

ªj 6Ý = ßjÝ2  

Ý$ = 2 ªj6ßj = 2ª6ß  

Ý = Þ2ª6ß ,	 
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" = ªj6Ý + ßÝj2 = 2ªj6 + ßÝ$j2Ý = j
á
â2ª6 + ß 2ª6ß2ã2ª6j ä

å = 2j ª6
ã2ª6ß

= j√2ª6ß 
 
Այսինքն՝ այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է լինում գտնել ինչ-որ մեծության 

նվազագույն արժեք, և այն տվյալ խնդրում որոշվում է որպես ինչ-որ մեծություն-
ների գումար, ապա նրա նվազագույն արժեքի որոշման համար կարելի է կիրառել 
Կոշիի անհավասարությունը՝ հավասարեցնելով այդ գումարելիները: Իսկ եթե այդ 
գումարը գտնվում է հայտարարում, ապա այդ մոտեցմամբ կարող ենք գտնել 
որոնվող մեծության առավելագույն արժեքը: 

Այսպիսով՝ ընթացիկ ուսուցման ժամանակ առաջանցիկ ուսուցման տարրեր 
ներմուծելով՝ հնարավոր է լինում սովորողներին ուսուցանվող նյութը առավել 
ընդհանրացված ներկայացնել՝ նախադրյալներ ստեղծելով դրանց հետագա 
կիրառման համար:  

    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Ծատուրյան Ա. Մ., Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի կրկնության կազ-
մակերպման ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (խորացված բնագիտամա-
թեմատիկական հոսքի 12-րդ դասարանի աշակերտների համար), Վանա-
ձոր, Սիմ տպագրատուն, 2012, 194 էջ: 

2. Ղազարյան է. Մ., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Ֆիզիկա 10 (հանրակրթա-
կան դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթե-
մատիկական հոսքերի համար), Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2010, 272 էջ: 

3. Лысенкова С. Н., Методом опережающего обучения, Просвещение, 1988, 
192 стр. 

4. Цатурян А. М., Современные технологии организации обобщаюего повторе-
ния школьного курса физики, 2013, 100стр. 
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образование 

 В данной статье обобщены основные приоритеты предлагаемой модели ассо-
циативно-опережающего обучения и подчеркнута её значимость с точки зрения 
дидактики и современных образовательных парадигмальных соображений. Исходя 
из логики непрерывного образования и сохранения единства всех элементов 
каждой дисциплины, показана необходимость установления взаимосвязи текущего 
урока не только с предыдущим опытом, но и с перспективой. Так как учитель, в 
отличие от учеников, владеет всем курсом данной дисциплины, он должен 
обеспечить процесс переноса знаний и на перспективу, то есть осуществлять 
опережающее обучение. 
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This article summarizes the main priorities of the proposed model of advancing 
teaching and emphasizes its importance from the point of didactics and modern 
educational paradigm considerations. Based on the logic of continuing education and the 
maintenance of the unity of all elements of each discipline, the article shows the 
necessity of creating a connection between the current lesson and not only the previous 
experience but also the perspective. Since the teacher, unlike the students, owns the 
entire course of the discipline, he must provide the process of transferring knowledge 
and for the perspective, which means to implement advancing teaching. 
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Լայնական Լայնական Լայնական Լայնական մոդերի սելեկցիան հետերոլազերներումմոդերի սելեկցիան հետերոլազերներումմոդերի սելեկցիան հետերոլազերներումմոդերի սելեկցիան հետերոլազերներում    
    

Ճարոյան ՀերմինեՃարոյան ՀերմինեՃարոյան ՀերմինեՃարոյան Հերմինե    
Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Ֆիզիկա»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Վ. Քոչարյան 
  
Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ ինժեկցիոն լազեր, շեմային հոսանք, օպտիկական 

սահմանափակման գործակից, լայնական մոդեր, ալիքային հավասարում    
Ստիպողական ճառագայթման միջոցով լույսի ինտենսիվության մեծացման 

երևույթը (լազերային էֆեկտը) առաջին անգամ իրականացվել է 1960 թ. քրոմով 
լեգիրացված

32ΟΑΙ -ի միաբյուրեղում: Դրան հետևել է 1961 թ. գազային լազերի 

հայտնագործումը, իսկ 1962 թ.` GaAs-ից դիոդային ինժեկցիոն լազերինը [5]:  
1963 թ. ցույց տրվեց, որ կիսահաղորդչային լազերի աշխատանքը հնարավոր 

է բարելավել ուղղագոտի կիսահաղորդիչներով հետերոանցումային ներարկիչ-
ների կիրառմամբ [5]: Այդ ներարկիչներն իրենցից ներկայացնում են ուժեղ լեգի-
րացված կիսահաղորդիչների շերտեր (մեկը՝ n+ տիպի, մյուսը` p+), որոնց արգել-
ված գոտու լայնությունն ավելի մեծ է, քան ճառագայթող շերտի կիսահաղորդչինը 
[5, 4]: Լայնագոտի ներարկիչներից ներարկված լիցքակիրները, շնորհիվ հետերո-
անցումային արգելքների, մնում են ճառագայթող ակտիվ տիրույթում, այնպես, որ 
ինվերսիոն բնակեցումը ավելի շուտ է իրականացվում, և լազերի հզորությունը 
մեծանում է: Բացի դրանից՝ լայնագոտի էմիտերների կիրառմամբ հետերոլա-
զերում իրականացվում է ճառագայթման ալիքատարային սահմանափակում, և 
կորուստները փոքրանում են:  

Ինժեկցիոն հետերոլազերներում գեներացիայի շեմային հոսանքի խտու-
թյունը որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ [5, 3]. 
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որտեղ β  և b բնութագրում են g  ուժեղացման գործակցի կախումը հոսանքի 

խտությունից ( b
Jg ⋅= β ), d -ն ակտիվ շերտի լայնությունն է (մկմ), iη -ը ստիպողա-

կան ճառագայթման ներքին քվանտային էֆեկտիվությունն է (հաստատուն է
thJJ ≥  

դեպքում), iα -ը ներքին կորուստների գործակիցն է, որի մեջ մտնում են ակտիվ և 

պասիվ շերտերում կլանումն ու ազատ լիցքակիրների կողմից կլանումը (սմ-1), L -
ը Ֆաբրի-Պերոյի ռեզոնատորի երկարությունն է(սմ), 

1R  և
2R -ը՝ ռեզոնատորի 

հայելիների անդրադարձման գործակիցները, 
0J -ն լազերի հոսանքի նոմինալ 

խտությունն է 1=d  մկմ դեպքում, երբ ուժեղացումը համակշռում է բոլոր 
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կորուստներին, mΓ -ը ակտիվ շերտում լայնականm-րդ մոդի օպտիկական 

սահմանափակման գործակիցն է, որը որոշվում է d լայնությամբ ակտիվ շերտին 
բաժին ընկնող լույսի ինտենսիվության հարաբերությամբ՝ լույսի ընդհանուր 
ինտենսիվությանը՝ 
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Օպտիկական սահմանափակման mΓ  գործակիցը կախված է ակտիվ շերտի

d լայնությունից, ալիքատար տիրույթի լայնությունից, ալիքատար շերտի սահ-
մաններին բեկման ցուցչի մեծությունից, թռիչքների փոխհարաբերությունից և 
գրգռվող մոդի տեսակից: Համաձայն (1)-ի՝ ինժեկցիոն հետերոլազերներում գենե-
րացիայի շեմային հոսանքի խտությունը հակադարձ համեմատական է օպտիկա-
կան սահմանափակման mΓ  գործակցին, հետևաբար՝ հետերոլազերների բնութա-

գրերի նկարագրման համար անհրաժեշտ է իմանալ էլեկտրամագնիսական 
դաշտի բաշխումը՝ ըստ ալիքատարների հաստության:  

Ներկայումս գոյություն ունեն հետերոանցումներով կիսահաղորդչային 
ինժեկցիոն լազերների մի քանի տեսակներ (հաստատուն կազմի էմիտերներով 
երկշերտ, եռաշերտ, քառաշերտ, հնգաշերտ և փոփոխական կազմով լայնագոտի 
էմիտերներով), որոնք հիմնականում իրականացված են AsGaAl XX −1  համաձուլ-

վածքային համակարգերում [2, 3, 4, 5]: Ինժեկցիոն հոսանքի մեծ արժեքների դեպ-
քում հաստատուն կազմի էմիտերներով հետերոլազերներում հաճախ նկատվում 
է անցում զրոյականից ավելի բարձր կարգի մոդերի գեներացիայի [3, 5], ինչը բա-
ցատրվում է՝ այդ մոդերի համար օպտիկական սահմանափակման mΓ  գործակցի 

իրար մոտ արժեքներ ունենալով: (1)-ում ցույց է տրված, որ փոփոխական կազմով 
լայնագոտի էմիտերներով կառուցվածքներում՝ ինժեկցիայի ցանկացած մակար-
դակում, ապահովվում է զրոյական մոդի ավտոմատ սելեկցիա: 

Որպեսզի որոշենք հետերոլազերի ալիքատարում m-րդ TE մոդի էլեկտրա-
կան դաշտի բաշխումը, ենթադրենք, որ x և z ուղղություններով բեկման ցուցիչը 
մնում է հաստատուն, և ալիքատարում բեկման ցուցիչի փոփոխությունները տեղի 
ունեն միայն y ուղղությամբ: Այս դեպքում ալիքային հավասարումը կախված է 
միայն y կոորդինատից, և պետք է բեկման ցուցիչի տվյալ պրոֆիլի համար լուծել 
հետևյալ ալիքային հավասարումը [2, 4, 5]՝ 
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m 0==β տրված m-րդ մոդի տարածման հաստատունն է( mN -
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մոդերի շրջման կետերում էֆեկտիվ բեկման ցուցիչն է), ( )yn -ը՝ ալիքատար 

շերտերում բեկման ցուցիչը, 
λ

πω 2
0 ==

c
k վակուումում լույսի տարածման 

հաստատունը (ընդունված է 1=m  մոդը անվանել զրոյական, 2=m -ը՝ առաջին և 
այլն):  

Լուծենք (3) հավասարումը ինժեկցիոն հետերոլազերների հիմնական երկու 
կառուցվածքների համար և հաշվենք օպտիկական սահմանափակման mΓ

գործակիցները: 
1. 1. 1. 1. ԵրկուԵրկուԵրկուԵրկու    հետերոանցումովհետերոանցումովհետերոանցումովհետերոանցումով    լազերներլազերներլազերներլազերներ    ((((ДГСДГСДГСДГС    ----լազերլազերլազերլազեր))))    
Դիտարկենք երկու հետերոանցումով սիմետրիկ ալիքատարում m-րդ մոդի 

համար ալիքային (3) հավասարումը բեկման ցուցիչի հետևյալ պրոֆիլի դեպքում. 

  ( )




=
;

;

0n

n
yn

c  
0

0;

<<−

>−<

yd

ydy
  (4)  

(4)-ը տեղադրելով (3)-ի մեջ, կստանանք`  

  
( )

( )
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;0

;0
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0

2
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2

222
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2

mm
m

mmc
m

ENnk
dy

Ed

ENnk
dy

Ed

 

0

0;

<<−

>−<

yd

ydy
  (5)  

±∞→y դեպքում ( ) 0→yE m
 ֆունկցիայի սահմանափակության պայմանին 

բավարարող (5) հավասարումների լուծումները կլինեն` 

  ( )
( )

( )
( )








−⋅

+⋅

+⋅

=

;exp

;cos

;exp

yC

ySB

dyA

yE

m

mm

m

m

ϑ

ϕ

ϑ

 

0

0

>

<<−

−<

y

yd

dy

  (6)  

որտեղ ;22
0 cmm nNk −=ϑ հաստատուններ են և  

 22
0 cmm nNk −=ϑ 22

00 mm NnkS −=  ;
22

0

22

m

cm

m

m
m

Nn

nN
arctg

S
arctg

−

−
==

ϑ
ϕ   (6ա) 

dy −=  և 0=y  սահմանային կետերում էլեկտրական դաշտի և նրա 

ածանցյալների անընդհատության պայմաններից (ընդունելով 1=B ) կստանանք. 

 ( )
( ) ( )
( )

( )
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>

<<−
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  (7)  

և   
22

0

22
22

00 2
m

cm
m

Nn

nN
arctgmNndk

−

−
=⋅+− π   (8)  
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դիսպերսիոն հավասարումը, որտեղ m -ին տալով 0,1,2, . . . ամբողջ 

արժեքներ՝ կարելի է ստանալ համապատասխան մոդերի համար mN -ի 

արժեքները:  
Տեղադրենք (8) հավասարման մեջ երկու հետերոանցումով 

AsGaAlGaAsAsGaAl 65,035,065,035,0 −−  ДГС-լազերի համար բնութագրական 

6,30 =n , 334,3=cn , 5,0=d մկմ, 87.00 =λ մկմ արժեքները, 0=m զրոյական և 

1=m առաջին մոդերի էֆեկտիվ բեկման ցուցիչների համար կստանանք  

 545,30 =N  և 403,31 =N   (9)  

արժեքները ( 2≥m արժեքների դեպքում (8) հավասարումը լուծում չունի): 
Օգտվելով էլեկտրական դաշտի համար ստացված (7) արտահայտությունից՝ 

հաշվենք օպտիկական սահմանափակման գործակցի հակադարձ մեծությունը. 

  ( )
( )dSdSdS

dSdSS

dyE

dyE

mmmm

mmm

m

m

d

m

m

m −⋅+

−⋅+
⋅+==

Γ
∫

∫

−

∞

∞−

ϕ

ϕ

ϑ 2cossin

2coscos12
1

1
0

2

2

  (10) 

Հաշվի առնելով (9) արժեքները` (6ա) նշանակումներից հաշվենք ,mϑ mS և 

mϕ  մեծությունները զրոյական և առաջին մոդերի համար: Ստացված մեծություն-

ները տեղադրելով (10) բանաձևում՝ այդ մոդերի օպտիկական սահմանափակման 

Γ  գործակցի հակադարձ մեծության համար կստանանք հետևյալ արժեքները`  

 1251,1
1

0

=
Γ

 և 9783,1
1

1

=
Γ

 կամ 89,00 =Γ  և 51,01 =Γ   (11)  

2.2.2.2.ԵրեքԵրեքԵրեքԵրեք    հետերոանցումովհետերոանցումովհետերոանցումովհետերոանցումով    լազերներլազերներլազերներլազերներ    (LOC (LOC (LOC (LOC ----լազերլազերլազերլազեր))))    

Ենթադրենք ակտիվ շերտին հարակից էմիտերներից մեկը կազմված է sn և 

sc nn <  բեկման ցուցիչներով երկու շերտերից (large optical cavity-LOC կառուց-

վածք):  
Ուսումնասիրենք այդպիսի ալիքատարում (3) հավասարման լուծումները 

բեկման ցուցիչի հետևյալ պրոֆիլի համար. 
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  (13)  

Հավասարումների (13) համակարգի լուծումները, որոնք բավարարում են

±∞→y  դեպքում ( ) 0→yEm  պայմանին, փնտրենք հետևյալ տեսքով. 

  ( )

( )
( )
( )

( )[ ]











−−⋅

+⋅

+⋅

+⋅

=

;exp

;cos

;cos

;exp 0

dyD

yPC

ySB

dyA

yE

m

mm

mm

m

m

ϑ

ψ

ϕ

ϑ

 

dy

dy

yd

dy

>

<<

<<−

−<

0

00

0

  (13 ա)  

որտեղ A, B, C, D հաստատուններ են և  

  ;22
0 cmm nNk −=ϑ ;22

00 mm NnkS −= ;22
0 msm NnkP −=  (13 բ)  

0dy −= , 0=y  և dy = սահմաններին էլեկտրական դաշտի և նրա 

ածանցյալների անընդհատության պայմաններից կստանանք. 
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ψϕ

ϕϑ

ψ

ϕψ

ϕ

sin
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sin

cos

coscos

cos

0

0

  (13 գ)  

(13 գ) պայմաններից կարող ենք որոշել mϕ  և mψ  պարամետրերը և նրանց  

միջև կապը` 
 
 
 
 

 ;22
022

22

ms

ms

cm
m

m

m
m Nndk

Nn

nN
arctgdP

P
arctg −−

−

−
=−=

ϑ
ψ   (13 դ) 

;
22

0

22
22

0000

m

cm
m

m

m
mm

Nn

nN
arctgNndk

S
arctgdS

−

−
−−=−=

ϑ
ϕ



– 56 – 

mmmm tgStgP ϕψ =  կամ m

ms

m

m tg
Nn

Nn
tg ϕψ

22

22
0

−

−
=  

 Նախորդ դեպքի նման կամայական B հաստատունը ընդունելով հավասար 
մեկի՝ դիտարկվող ոչ սիմետրիկ ալիքատարում m -րդ մոդի էլեկտրական դաշտի 
համար կստանանք՝ 

 ( )

( ) ( )
( )

( )

( ) ( )[ ]
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ψ
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ϕ

ϑϕ

expcos
cos

cos

0cos
cos

cos

0;cos

;expcos

0

000

   (14) 

(13դ) պայմանների համատեղ դիտարկման արդյունքում ստանում ենք 
հետևյալ դիսպերսիոն հավասարումը.  

( )( ) ( )
( ) ( ) 22

000
22

0
22222222

0

22
000

2
0

2222
0

22

2222
0

22

22

mmscmmcsm

mcmmcm

msms

NndtgkNnnnNNnnNn

NndtgknnNNnnN

NnarctgmNndk

−−+−+−+−

−−−+−−
×

×−=−− π
 (15) 

Տեղադրենք (15) դիսպերսիոն հավասարման մեջ երեք հետերոանցումներով 

LOC–կառուցվածքի համար 6,30 =n , 334,3=cn , 553,3=sn , 5,00 =d մկմ,

3=d  մկմ, 87.00 =λ  մկմ արժեքները: 0=m զրոյական, 1=m  առաջին և 2=m  

երկրորդ մոդերի էֆեկտիվ բեկման ցուցիչների համար կստանանք.  

  553,30 =N  ; 478,31 =N  և 361,32 =N   (16)  

արժեքները ( 3≥m մոդերի համար տրված պարամետրերի դեպքում (15) 
դիսպերսիոն հավասարումը լուծումներ չունի):  

Հաշվի առնելով մոդերի շրջման կետերում էֆեկտիվ բեկման ցուցիչի (16) 

արժեքները` (13բ) և (13դ) նշանակումներից հաշվենք ,mϑ mS , mP , mϕ  և mψ  

մեծությունները առաջին երեք մոդերի համար: 
0=m դեպքում`  

;8,9=mS ;0=mP  ;8,8=mϑ 98,0=mϕ ; 116,1=mψ  

1=m  դեպքում`  

;73,6=mS ;12,7=mϑ ;25,5=mP ;5,2=mϕ 57,14−=mψ  
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2=m  դեպքում` 

;84,5=mS ;06,3=mϑ ;55,9=mP ;34,4=mϕ 9,24−=mψ  

Օգտվելով էլեկտրական դաշտի համար ստացված (14) արտահայտությու-
նից՝ հաշվենք օպտիկական սահմանափակման գործակցի հակադարձ մեծու-
թյունը զրոյական, առաջին և երկրորդ մոդերի համար: Ստացված մեծությունները 
տեղադրելով 

  ( )[ ]
[ ] mmmmm

mmmmm
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m

m tgpdss

tgpds

dyE

dyE

ϕψ

ϕψϕ

θ coscos

coscos1
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0
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⋅+==

Γ
∫

∫

−

∞

∞−   (17) 

(17) բանաձևում՝ այդ մոդերի օպտիկական սահմանափակման Γ գործակցի 
հակադարձ մեծության համար կստանանք հետևյալ արժեքները՝  

  =
Γ0

1
1,152, =

Γ1

1
1,159, =

Γ2

1
1,64 կամ =Γ0 0,87, =Γ1 0,86, =Γ2 0,6  (18) 
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Селекция поперечных мод в гетереолазерахСелекция поперечных мод в гетереолазерахСелекция поперечных мод в гетереолазерахСелекция поперечных мод в гетереолазерах    

Чароян ЭрминеЧароян ЭрминеЧароян ЭрминеЧароян Эрмине    
Физико-математический факультет,  

«Физика», 
руководитель магистерской диссертации – 

к. ф.-м. н., доцент В. Кочарян   
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые слова:слова:слова:слова: инжекционные лазеры, пороговый ток, коэффициент 
оптического ограничения, поперечные моды, волновое уравнение 

В гетеропереходных лазерах осуществляется селекция поперечных мод, но 
при больших значениях инжекционного тока в гетеролазерах с постоянными соста-
вами широкозонных эмиттеров часто происходит перескок генерации с нулевой 
моды на моды более высоких порядков. 

В работе рассчитаны распределения оптических полей поперечных мод в 
волноводах полупроводниковых гетеропереходных лазеров с постоянными соста-
вами широкозонных эмиттеров, и их коэффициенты оптического ограничения. 
Показано, что значения этих коэффициентов близки друг к другу, чем и 
объясняется переход генерации с нулевой моды на моды более высоких порядков. 
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In heterogeneous lasers, the transverse modes are selected, but at high injection 
currents in heterolasers with constant compositions of wide-band emitters, the 
generation often jumps from the zero mode to higher-order modes. 

In the tellouing article, the distributions of the optical fields of the transverse 
modes in the waveguides of semiconductor heterogeneous lasers with constant 
compositions of wide-band emitters and their optical limiting coefficients are reckoned. 
It was shown that the values of these coefficients are close to each other, which explains 
the transition from the zero mode to higher-order modes. 
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Լոռու մարզում մարդու արյան շճաբանական ցուցանիշների Լոռու մարզում մարդու արյան շճաբանական ցուցանիշների Լոռու մարզում մարդու արյան շճաբանական ցուցանիշների Լոռու մարզում մարդու արյան շճաբանական ցուցանիշների 
շեղումների հաճախականության և համաճարակաբանական շեղումների հաճախականության և համաճարակաբանական շեղումների հաճախականության և համաճարակաբանական շեղումների հաճախականության և համաճարակաբանական 

վերլուծությունը բրուցելոզի օրինակովվերլուծությունը բրուցելոզի օրինակովվերլուծությունը բրուցելոզի օրինակովվերլուծությունը բրուցելոզի օրինակով    
    

Զաքարյան ԱնիԶաքարյան ԱնիԶաքարյան ԱնիԶաքարյան Անի    
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ, 

«Կենսաբանություն»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

կ. գ. թ., դոցենտ Ա. Գևորգյան  
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ բրուցելլա, հարուցիչ, արյուն, շիճուկ, հակամար-
միններ, տիտր 

Աշխատանքի նպատակն է Աշխատանքի նպատակն է Աշխատանքի նպատակն է Աշխատանքի նպատակն է վերլուծել Լոռու մարզում բրուցելոզով հիվանդ 
մարդկանց արյան շճաբանական ցուցանիշների շեղումների հաճախականու-
թյունը և հիվանդության տարածվածությունը մարդկանց և կենդանիների շրջա-
նում՝ ըստ տարածաշրջանների: 

Բրուցելոզը զոոանթրոպոնոզ (կենդանիներից մարդուն փոխանցվող) 
վարակիչ-ալերգիկ հիվանդություն է, որը բնորոշվում է ինտոքսիկացիայով, հենա-
շարժիչ, նյարդային, սրտանոթային, միզասեռական և ռետիկուլոէնդոթելիալ հա-
մակարգերի ախտահարումով, ձգձգված ընթացքով, որը, ի վերջո, բերում է քրոնի-
զացիայի և հաշմանդամության: Բրուցելոզն անվանում են կենդանիների համա-
տարած կամ համաճարակային վիժում, , , , «ջիբրալթարյան տենդ» կամ «միջերկրա-
կան տենդ», որը աշխարհի տարբեր երկրներում մարդու և կենդանիների գերակա 
հիվանդություններից մեկն է: Հարուցիչը պատկանում է «Brucella» ցեղին և գրամ-
բացասական կոկոբակտերիա է, որը երկարատև պահպանվում է ցածր ջերմաս-
տիճանային պայմաններում. 60ՕC բարձր պայմաններում ոչնչանում է: 

Վարակը գրեթե միշտ փոխանցվում է մարդկանց վարակված կենդանիների 
կամ դրանց հետ ուղղակի կամ անուղղակի շփման և կենդանական ծագման սննդա-
մթերքի օգտագործման միջոցով: Դեռևս կան շատ երկրներ, որտեղ վարակն առկա է 
ընտանի կենդանիների շրջանում և շարունակվում է փոխանցվել մարդկանց: 

Բրուցելոզը շարունակում է մնալ հանրային առողջապահության սպառնա-
լիքներից մեկը: Այս հիվանդության առաջացման և զարգացման պատճառ են հան-
դիսանում անասնաբուծության և քաղաքաշինության ընդլայնումը, ինչպես նաև 
անասնաբուծության և սննդի մշակման մեջ սանիտարահիգիենիկ միջոցառում-
ների ոչ պատշաճ ապահովումը, կենդանիների միգրացիայի մեծացումը և այլն: 
Մարդու մոտ հիվանդության տևողությունը և երկարատև ապաքինման ընթացքը 
նախանշում են, որ բրուցելոզը կարևոր տնտեսական, ինչպես նաև բժշկական 
խնդիր է [1, 182-186; 2, 2-3; 3, 323-325; 4, 2-5; 6, Chapter 28]: 

Խնդրի արդիականությամբ պայմանավորված ուսումնասիրվել է Լոռու 
մազում բրուցելոզի տարածվածությունը մարդկանց և կենդանիների շրջանում:  
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ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    մեթոդներըմեթոդներըմեթոդներըմեթոդները: : : : Հետազոտության համար կիրառվել
մեթոդ՝    

ա) լաբորատոր մեթոդ, 
բ) համաճարակաբանական հետազոտության մեթոդ 
աաաա))))    Լաբորատոր մեթոդ: Լաբորատոր մեթոդ: Լաբորատոր մեթոդ: Լաբորատոր մեթոդ: Բրուցելոզի նկատմամբ լաբորատոր հետա

թյունները կատարվել են շճաբանական մեթոդով՝ կիրառելով Ռայ
ագլյուտինացիայի ռեակցիաները: Այս մեթոդի ժամանակ հիվանդի 
շիճուկի մեջ հայտնաբերվում են սպեցիֆիկ հակամարմիններ բրուցելոզի 
հակածնի նկատմամբ, որը կոչվում է «դիագնոստիկում» [3, 5, 28-30]

բբբբ))))    Համաճարակաբանական հետազոտության մեթոդ: Համաճարակաբանական հետազոտության մեթոդ: Համաճարակաբանական հետազոտության մեթոդ: Համաճարակաբանական հետազոտության մեթոդ: Համա
կան հետազոտության մեթոդի նպատակը վարակի օջախում հիվանդության
ջացման պատճառների բացահայտումն է, վարակի աղբյուրի, փոխանցման
նիզմի և փոխանցման գործոնների հայտնաբերումը, որից հետո 
են հակահամաճարակային և կանխարգելիչ միջոցառումներ օջախում
տեղայնացնելու և վերացնելու ուղղությամբ: Համաճարակաբանական
զոտության բաղադրամասերն են՝ հարցումը, օջախի ուսումնասիրությունը
շոր և մանր կենդանիների առկայությունը, փաստաթղթերի ուսում
Այս հետազոտությունը իրականացվում է վարակի օջախում [1, 182

ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    արարարարդյունքներըդյունքներըդյունքներըդյունքները: : : : Բրուցելոզի լաբորատոր հետազոտության 
համար ընդգրկվել են 43 տնտեսություն: Ուսումնասիրության օբյեկտ են համար
վել Լոռու մարզի Գուգարքի, Սպիտակի, Ստեփանավանի, Թումանյանի և Տաշիրի 
տարածաշրջանների որոշ տնտեսություններ, որտեղ բրուցելոզի դեպքեր են 
գրանցվել կենդանիների շրջանում: 

Հետազոտված 96 անձանցից 54-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ էին, 
որոնցից 3-ը վարակված էին բրուցելոզով, 42-ը՝ իգական սեռի ներկայացուցիչներ 
էին, որոնցից 2-ն էին վարակված բրուցելոզով: Հետազոտված 96 անձանցից 7
անչափահաս էին. նրանցից 1-ը վարակված էր բրուցելոզով: 

 

Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. Մարզի բնակչության ընդգրկվածությունը հետազոտության մեջՄարզի բնակչության ընդգրկվածությունը հետազոտության մեջՄարզի բնակչության ընդգրկվածությունը հետազոտության մեջՄարզի բնակչության ընդգրկվածությունը հետազոտության մեջ

կիրառվել է երկու 

Բրուցելոզի նկատմամբ լաբորատոր հետազոտու-
Ռայտի և Խեդդլսոնի 

Այս մեթոդի ժամանակ հիվանդի արյան 
հակամարմիններ բրուցելոզի հայտնի 

30]::::    
Համաճարակաբանա-
հիվանդության առա-
փոխանցման մեխա-
 կազմակերպվում 
օջախում վարակը 

ամաճարակաբանական հետա-
ուսումնասիրությունը, խո-

ուսումնասիրությունը: 
[1, 182-186; 2, 6-10]: 

Բրուցելոզի լաբորատոր հետազոտության 
համար ընդգրկվել են 43 տնտեսություն: Ուսումնասիրության օբյեկտ են համար-
վել Լոռու մարզի Գուգարքի, Սպիտակի, Ստեփանավանի, Թումանյանի և Տաշիրի 

րածաշրջանների որոշ տնտեսություններ, որտեղ բրուցելոզի դեպքեր են 

ը արական սեռի ներկայացուցիչներ էին, 
ը՝ իգական սեռի ներկայացուցիչներ 

ն էին վարակված բրուցելոզով: Հետազոտված 96 անձանցից 7-ը 

    
Մարզի բնակչության ընդգրկվածությունը հետազոտության մեջՄարզի բնակչության ընդգրկվածությունը հետազոտության մեջՄարզի բնակչության ընդգրկվածությունը հետազոտության մեջՄարզի բնակչության ընդգրկվածությունը հետազոտության մեջ    
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Հետազոտվածներից արական սեռի ներկայացուցիչների թվաքանակը ավելի 
մեծ է եղել, սակայն տոկոսային հարաբերությամբ ունենք հետևյալ պատկերը. 

    
Աղյուսակ 1. Հետազոտված բնակչութԱղյուսակ 1. Հետազոտված բնակչութԱղյուսակ 1. Հետազոտված բնակչութԱղյուսակ 1. Հետազոտված բնակչության սեռային կազմը և յան սեռային կազմը և յան սեռային կազմը և յան սեռային կազմը և 

հայտնաբերվածությունըհայտնաբերվածությունըհայտնաբերվածությունըհայտնաբերվածությունը 

Սեռային կազմՍեռային կազմՍեռային կազմՍեռային կազմ    
Հետազոտության Հետազոտության Հետազոտության Հետազոտության 

աաաարդյունքրդյունքրդյունքրդյունքըըըը    ՀիվանդությանՀիվանդությանՀիվանդությանՀիվանդության    դրսևորումըդրսևորումըդրսևորումըդրսևորումը    
արտահայտվածարտահայտվածարտահայտվածարտահայտված    %%%%----ովովովով    

բբբբացասականացասականացասականացասական    դրականդրականդրականդրական    

ԱրականԱրականԱրականԱրական    51 3 5.88 % 

ԻգականԻգականԻգականԻգական    40 2 5 % 
 
Հետազոտությունները կատարվել են Գուգարքի, Սպիտակի, Ստեփանա-

վանի, Թումանյանի և Տաշիրի տարածաշրջաններում, և ըստ համայնքների՝ 
ունենք հետևյալ պատկերը. 

 
Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 2222....    Հետազոտվածների Հետազոտվածների Հետազոտվածների Հետազոտվածների թվաթվաթվաթվաքանակը ըստ տարածաշրջանների, քանակը ըստ տարածաշրջանների, քանակը ըստ տարածաշրջանների, քանակը ըստ տարածաշրջանների, 

տարիքային խմբերի և լաբորատոր հաստատված դեպքերիտարիքային խմբերի և լաբորատոր հաստատված դեպքերիտարիքային խմբերի և լաբորատոր հաստատված դեպքերիտարիքային խմբերի և լաբորատոր հաստատված դեպքերի....    

ՏարածաշրջանՏարածաշրջանՏարածաշրջանՏարածաշրջան    

Հետազոտված մարդկանց Հետազոտված մարդկանց Հետազոտված մարդկանց Հետազոտված մարդկանց 
թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը    

Հետազոտության Հետազոտության Հետազոտության Հետազոտության 
արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    

ԸԸԸԸնդամենընդամենընդամենընդամենը    
((((մարդմարդմարդմարդ))))    

0000----18 18 18 18 
տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    
((((մարդմարդմարդմարդ))))    

ԴԴԴԴրականրականրականրական    
((((մարդմարդմարդմարդ))))    

ԳուգարքԳուգարքԳուգարքԳուգարքի ի ի ի 
տարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջան    

68 6 3 

ՍպիտակՍպիտակՍպիտակՍպիտակի ի ի ի 
տարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջան    

5 1 0 

ՍտեփավանՍտեփավանՍտեփավանՍտեփավանի ի ի ի 
տարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջան    

4 0 0 

ՏաշիրՏաշիրՏաշիրՏաշիրի ի ի ի 
տարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջան    

16 0 2 

ԹումանյանԹումանյանԹումանյանԹումանյանի ի ի ի 
տարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջանտարածաշրջան    

3 0 0 

 
Ուսումնասիրության արդյունքում կարող ենք նշել, որ բացահայտված դեպ-

քերը հաճախադեպ են Լոռու մարզի արևմտյան հատվածում՝ մասնավորապես 
Տաշիրի և Գուգարքի տարածաշրջաններում, այսինքն՝ ունի լոկալ (տեղային) 
բնույթ: 
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Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.    Հետազոտվածների Հետազոտվածների Հետազոտվածների Հետազոտվածների թվաթվաթվաթվաքանակը ըստ քանակը ըստ քանակը ըստ քանակը ըստ համայնքների.համայնքների.համայնքների.համայնքների.    

Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի 
անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    

Հետազոտվածների Հետազոտվածների Հետազոտվածների Հետազոտվածների 
թիվըթիվըթիվըթիվը    

Համայնքի Համայնքի Համայնքի Համայնքի 
անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    

Հետազոտվածների Հետազոտվածների Հետազոտվածների Հետազոտվածների 
թիվըթիվըթիվըթիվը    

Սպիտակ 2 Ֆիոլետովո 58 
Գոգարան 3 Շահումյան 3 
Ստեփավան 1 Մարգահովիտ 1 
Վարդաբլուր 3 Անտառամուտ 1 
Տաշիր 5 Գետավան 1 
Միխայլովկա 3 Սարատովկա 2 
Սարչապետ 2 Ձորագյուղ 5 
Պետրովկա 3 Լորուտ 3 
 
Լաբորատոր մեթոդի կիրառման արդյունքում թիրախային տնտեսություննե-

րում հայտնաբերվեց 5 բրուցելոզով վարակված անձ: Սակայն հետազոտությունը 
ամբողջական դարձնելու համար խիստ անհրաժեշտություն կար զուգահեռ կիրա-
ռել համաճարակաբանական հետազոտության մեթոդը: Այս մեթոդի շրջանակնե-
րում կատարվել են շրջայցեր վարակված անձանց տնային տնտեսություններ և 
վարակի աղբյուրը պարզելու նպատակով իրականացվել են հարցումներ՝ հատուկ 
մշակված հարցաթերթիկով (հավելված 1): Հարցաթերթիկի կառուցվածքում անդ-
րադարձել ենք հետևյալ հարցերին՝ տարիք, մասնագիտություն, աշխատանքի 
կամ ուսման վայր, օգտագործած սնունդ, շփում կենդանիների հետ և այլն: 

Ստացված տվյալների համադրության արդյունքում եկանք այն եզրահանգ-
ման, որ հիվանդության հիմնական պատճառներն են. 

ա) պատահական, ոչ արտոնյալ վայրերից կաթնամթերք, մսամթերք գնելը և 
օգտագործելը,  

բ) հիվանդ կենդանիների հետ շփումը: 
ա) Մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ 

խանութներում և շուկայում վաճառվող սննդամթերքի վերահսկողությունը իրա-
կանացնում է Գյուղատնտեսության նախարարության «Սննդի անվտանգության 
տեսչական մարմինը» (այսուհետ՝ ՍԱՏՄ): Այցելություն կատարվեց կենտրոնա-
կան շուկայի ՍԱՏՄ լաբորատորիա, այնուհետև՝ կենտրոնական մարզային ՍԱՏՄ 
գրասենյակ: Փաստորեն համոզվեցինք, որ խանութներում և շուկայի հատուկ 
հատկացված վայրերում վաճառվող կաթնամթերքը և մսամթերքը լիովին վերա-
հսկվում են և ապահով են բրուցելոզի տեսակետից: 

բ) Այս ուսումնասիրությունների շրջանակներում փորձեցինք կապ հաս-
տատել հետազոտված համայնքներում խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների 
մոտ բրուցելլա հարուցիչի առկայության և թվաքանակի դինամիկայի հետ՝ ընդ-
գրկելով 2018-2019 թվականները:  

Ստորև ներկայացված աղյուսակները արտացոլում են 2018-2019 թվական-
ներին իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները՝ ըստ տարածա-
շրջանների. 
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Աղյուսակ 4. Լոռու մարզում 2018 թ. խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների Աղյուսակ 4. Լոռու մարզում 2018 թ. խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների Աղյուսակ 4. Լոռու մարզում 2018 թ. խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների Աղյուսակ 4. Լոռու մարզում 2018 թ. խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների 
մոտ արձանագրված բրուցելոզ հիվանդության դեպքերըմոտ արձանագրված բրուցելոզ հիվանդության դեպքերըմոտ արձանագրված բրուցելոզ հիվանդության դեպքերըմոտ արձանագրված բրուցելոզ հիվանդության դեպքերը՝ ՝ ՝ ՝     

ըստ տարածաշրջանների.ըստ տարածաշրջանների.ըստ տարածաշրջանների.ըստ տարածաշրջանների.    

NNNN    ՏարածաշրջանՏարածաշրջանՏարածաշրջանՏարածաշրջան    

2018201820182018    

ԽԵԿԽԵԿԽԵԿԽԵԿ1111    ՄԵԿՄԵԿՄԵԿՄԵԿ2222    
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%
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1 Գուգարքի 7786 21 0,27 2087 0 0 
2 Թումանյանի 7935 1 0,01 2547 0 0 
3 Սպիտակի 5774 2 0,03 1802 0 0 
4 Ստեփանավանի 6942 1 0,01 960 0 0 
5 Տաշիրի 8836 28 0,32 923 2 0,22 
    
    

Աղյուսակ 5. Լոռու մարզում 2019 թ. խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների մոտ Աղյուսակ 5. Լոռու մարզում 2019 թ. խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների մոտ Աղյուսակ 5. Լոռու մարզում 2019 թ. խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների մոտ Աղյուսակ 5. Լոռու մարզում 2019 թ. խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների մոտ 
արձանագրված բրուցելոզ հիվանդության դեպքերը՝արձանագրված բրուցելոզ հիվանդության դեպքերը՝արձանագրված բրուցելոզ հիվանդության դեպքերը՝արձանագրված բրուցելոզ հիվանդության դեպքերը՝    

ըստըստըստըստ    տարածաշրջաններիտարածաշրջաններիտարածաշրջաններիտարածաշրջանների....    

NNNN    ՏարածաշրջանՏարածաշրջանՏարածաշրջանՏարածաշրջան    

2019201920192019    

ԽԵԿԽԵԿԽԵԿԽԵԿ    ՄԵԿՄԵԿՄԵԿՄԵԿ    
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1 Գուգարքի  7431 58 0,78 1510 0 0 
2 Թումանյանի  7972 3 0,04 3576 0 0 
3 Սպիտակի 5427 4 0,07 1650 1 0,06 
4 Ստեփանավանի 6757 6 0,09 509 182 35,76 
5 Տաշիրի 8951 26 0,29 1155 0 0 
 Համեմատելով 2018-2019 թթ. խոշոր եղջերավոր կենդանիների շրջանում 
                                                                 

1 ԽԵԿ- Խոշոր Եղջերավոր Կենդանիներ 
2 ՄԵԿ-Մանր Եղջերավոր Կենդանիներ 
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բրուցելոզի տարածվածությունը՝ եկանք այն եզրահանգման, որ բացի Տաշիրի 
տարածաշրջանից, որտեղ հիվանդացությունը չնչին նվազել է (0.32%-ից 0.29%), 
մնացած 4 շրջաններում այն մի քանի անգամով աճել է: Մանր եղջերավոր 
կենդանիների շրջանում նույնպես նկատվում է հիվանդության նվազում Տաշիրի 
տարածաշրջանում և կտրուկ աճ՝ Ստեփանավանի տարածաշրջանում:  

 Այսպիսով՝ կարելի է եզրահանգել, որ Լոռու մարզում խոշոր և մանր 
եղջերավոր կենդանիների շրջանում բրուցելոզով վարակվածությունը աճել է, 
ինչի հետևանքով աճել է նաև բրուցելոզի դեպքերի թիվը մարդկանց շրջանում: 
2019 թվականին կենդանիների շրջանում իրականացված ուսումնասիրության 
արդյունքները վկայում են, որ առաջիկայում բրուցելոզով հիվանդ մարդկանց 
թվաքանակը նույնպես կմեծանա: Հաշվի առնելով հարուցիչի զարգացման ցիկլը՝ 
հնարավոր է՝ հետազոտվածների մեջ լինեն հարուցիչի գաղտնի շրջանում 
հիվանդ, սակայն չբացահայտված, առանց կլինիկական դրսևորումների դեպքեր, 
որ էլ ավելի կմեծացնեն հիվանդացության վերաբերյալ ստացված արդյունքները: 
Նշված ուսումնասիրությունների արդյունքները շարունակական են, և հետա-
գայում կներկայացվեն հարուցիչի փոխանցման դինամիկան և հաճախակա-
նությունը: 

Բնակչության, նաև կենդանիների շրջանում բրուցելոզի առկայության վերա-
բերյալ շճաբանական սկրինինգային հետազոտությունների հաճախականության 
մեծացումը, լոկալ հետազոտությունների իրականացման հնարավորության 
առկայությունը և սանլուս աշխատանքների պարբերաբար իրականացումը միայն 
հնարավորություն կտան նշված հարուցիչի փոխանցման դինամիկայում ունենալ 
նվազման միտում: 

  
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Դեղձունյան Կ. Մ., Համբարձումյան Ա. Ձ., «Համաճարակագիտություն», 
Երևանի ԵՊԲՀ-հրատ, 1999 թ., 368 էջ: 

2. ՀՀ ԱՆ 12 դեկտեմբերի 2014 թ. Թիվ 2925 – Ա հրաման՝ «Բրուցելոզ հիվանդու-
թյան կանխարգելումը, համաճարակաբանությունը, ախտորոշումը, բու-
ժումը, կանխարգելիչ միջոցառումները» մեթոդական ուղեցույց:  

3. Покровский В. И., Поздеев О.К. “Медицинская микробиология”. Москва, 
ГЕОТАР МЕДИЦИНА, 1999, 768 стр.. 

4. Криницина Э. В., Крюкова О. С. “Наборы реагентов” ЗАО “Вектор-Бест” для 
серологической диагностики бруцеллеза” Новости «Вектор-Бест», N 4(70) 
2013, информационный бюллетень, 7 стр. 

5. МУК 3.1.7.3402-16. “Эпидемиологический надзор и лабораторная диагнос-
тика бруцелеза” 60 стр. 

6. G. G. Alton and J. R. L. Forsyth, “Medical Microbiology”, 4th edition, 516 p., 
Chapter 28 “Brucella” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7627/. 
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ЧастотноЧастотноЧастотноЧастотно----эпидемиологический анализ отклонений серологических эпидемиологический анализ отклонений серологических эпидемиологический анализ отклонений серологических эпидемиологический анализ отклонений серологических 
показателей крови человека в Лорийском марзе на примере бруцеллезапоказателей крови человека в Лорийском марзе на примере бруцеллезапоказателей крови человека в Лорийском марзе на примере бруцеллезапоказателей крови человека в Лорийском марзе на примере бруцеллеза    

    Закарян АниЗакарян АниЗакарян АниЗакарян Ани    
Биолого-химический факультет,  

«Биология»,  
руководитель магистерской диссертации – 

к. б. н., доцент А. Геворгян 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

    Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: бруцелла, возбудитель, кровь, сыворотка, антитела, титр 
 Целью работы является выявление и анализ заболеваемости бруцеллезом 

среди людей и животных. Бруцеллез – это зооантропонозное инфекционно-аллер-
гическое заболевание, которое приводит к инвалидизации.  

 Инфекция передается человеку через контакт с животными, или при упот-
реблении в пищу продуктов животного происхождения. 

 Исследование проводилось двумя методами: лабораторным (реакции Райта и 
Хеддлсона) и методом эпидемиологического исследования. 

 В Лорийском марзе заболеваемость бруцеллезом по сравнению с предыду-
щими годами возросла. Показатели распространенности бруцелеза среди животных, 
резко возросли во всем марзе, кроме Таширского  региона (изменения наиболее 
заметны в Степанаванском регионе). 

    
    

Frequency and Frequency and Frequency and Frequency and EEEEpidemiological pidemiological pidemiological pidemiological AAAAnalysis of nalysis of nalysis of nalysis of DDDDeviations in eviations in eviations in eviations in HHHHuman uman uman uman BBBBlood lood lood lood 
SSSSerological erological erological erological PPPParameters in Lori arameters in Lori arameters in Lori arameters in Lori MMMMarz: the arz: the arz: the arz: the EEEExample of xample of xample of xample of BBBBrucellosisrucellosisrucellosisrucellosis    

    Zakaryan AniZakaryan AniZakaryan AniZakaryan Ani    
Faculty of Biology and Chemistry,  

“Biology”,  
Academic Supervisor: A. Gevorgyan, 
PhD in Biology, Associate Professor    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: brucella, pathogen, blood, serum and antibodies 
The aim of the work was to identify and analyze brucellosis incidence in Lori 

region among people and animals. 
Brucellosis is an infectious allergic disease that leads to disability. Infection is 

transmitted by contact with infected animals or by eating food of animal origin. 
The study was conducted in two ways: laboratory (Wright, Heddelson) and 

epidemiological methods. 
In Lori, brucellosis among cattle and people has increased compared to previous years.  
The prevalence of brucellosis among animals, has sharply increased in all regions of 

the province except for Tashir region, (the change is more noticeable in the Stepanavan 
region).        
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Հավելված 1Հավելված 1Հավելված 1Հավելված 1    
Բրուցելոզի դեպքի հետազոտման հարցաթերթիկԲրուցելոզի դեպքի հետազոտման հարցաթերթիկԲրուցելոզի դեպքի հետազոտման հարցաթերթիկԲրուցելոզի դեպքի հետազոտման հարցաթերթիկ    
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PHARMACEUTICAL CHEMIPHARMACEUTICAL CHEMIPHARMACEUTICAL CHEMIPHARMACEUTICAL CHEMISTRYSTRYSTRYSTRY    
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CCCC----վիտամինի մեծամասշտաբ արտադրության ապավիտամինի մեծամասշտաբ արտադրության ապավիտամինի մեծամասշտաբ արտադրության ապավիտամինի մեծամասշտաբ արտադրության ապա
կենսատեխնոլոգիան էկենսատեխնոլոգիան էկենսատեխնոլոգիան էկենսատեխնոլոգիան է    

    Մացակյան ՌուզաննաՄացակյան ՌուզաննաՄացակյան ՌուզաննաՄացակյան Ռուզաննա
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ, 

«Դեղագործական քիմիա
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`

ք. գ. թ., դոցենտ 
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝ ՝ ՝ ՝ կենսատեխնոլոգիա, L-ասկորբինաթթու, 

սորբիտ, գլյուկոնաթթու, քացախաթթվական մանրէներ, Corynebacterium, Erwinica 
herbikola 

C-վիտամինը մարդկային ռացիոնի մեջ մտնող կարևորագույն նյութերից 
մեկն է, որը անհրաժեշտ է նրա նորմալ կենսագործունեության համար։ Սակայն 
մարդկային օրգանիզմում այն չի սինթեզվում և նրա պակասը օրգանիզմում 
հիմնականում լրացվում է մրգերի և բանջարեղենների միջոցով։ Գործնական 
նշանակություն ունի C վիտամինի արհեստական արտադրությունը։ Աշխա
քում մանրամասն վերլուծված են C-վիտամինի արտադրության գոյություն ունե
ցող եղանակները։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել այս վիտամինի կեն
տեխնոլոգիական եղանակին։ 

Վիտամին C-ն (L-ասկորբինաթթուն) իրենից ներկայացնում է թթու համով, 
սպիտակ բյուրեղային նյութ, որը լավ լուծվում է ջրի մեջ, գրեթե չի լուծվում ոչ 
բևեռային լուծիչներում[1, 4]։  

Ասկորբինաթթվի կառուցվածքը ունի նկար 1-ի տեսքը: 
Այն հանդիսանում է մարդկային սննդա

կարգի հիմնական նյութերից մեկը, որն 
անհրաժեշտ է օրգանիզմի նորմալ կեն
ծունեության համար [2, 4]։ Ակտիվ մաս
ցություն է ունենում օրգանիզմում տեղի ունե
ցող օքսիդա-վերականգնման պրո
մտնում է մի շարք բարդ ֆերմենտների կազմի 
մեջ, ամրապնդում է օրգանիզմի իմու
համակարգը, բարձրացնում է նրա դիմադ
ղականությունը տարբեր վարակային 
սային հիվանդությունների դեմ, հան
է հզոր հակաօքսիդանտ [1, 2]։

Օրգանիզմում C-ը վիտամինի ոչ բավա
րար քանակությունը կարող է տեղիք տալ 

լուրջ հիվանդությունների, մասնավորապես, լնդախտ (ցինգա) հիվանդությանը, 
որը հաճախ ավարտվում է մահացու ելքով։ Ջրալուծ այս վիտամինը, սակայն, 

 
ՆկՆկՆկՆկար ար ար ար 1111....    ԱսկորբինաթթվիԱսկորբինաթթվիԱսկորբինաթթվիԱսկորբինաթթվի    

կառուցվածքըկառուցվածքըկառուցվածքըկառուցվածքը 

վիտամինի մեծամասշտաբ արտադրության ապավիտամինի մեծամասշտաբ արտադրության ապավիտամինի մեծամասշտաբ արտադրության ապավիտամինի մեծամասշտաբ արտադրության ապագգգգանանանան    

Մացակյան ՌուզաննաՄացակյան ՌուզաննաՄացակյան ՌուզաննաՄացակյան Ռուզաննա    
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,  

Դեղագործական քիմիա», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

ք. գ. թ., դոցենտ Էդ. Խաչատրյան  

ասկորբինաթթու, D-գլյուկոզա, 
ebacterium, Erwinica 

որագույն նյութերից 
մեկն է, որը անհրաժեշտ է նրա նորմալ կենսագործունեության համար։ Սակայն 

նրա պակասը օրգանիզմում 
ոցով։ Գործնական 

վիտամինի արհեստական արտադրությունը։ Աշխատան-
վիտամինի արտադրության գոյություն ունե-

ցող եղանակները։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել այս վիտամինի կենսա-

ասկորբինաթթուն) իրենից ներկայացնում է թթու համով, 
սպիտակ բյուրեղային նյութ, որը լավ լուծվում է ջրի մեջ, գրեթե չի լուծվում ոչ 

հանդիսանում է մարդկային սննդա-
կարգի հիմնական նյութերից մեկը, որն 

ժեշտ է օրգանիզմի նորմալ կենսագոր-
։ Ակտիվ մասնակ-

թյուն է ունենում օրգանիզմում տեղի ունե-
վերականգնման պրոցեսներին, 

ֆերմենտների կազմի 
մեջ, ամրապնդում է օրգանիզմի իմունային 

կարգը, բարձրացնում է նրա դիմադրո-
կանությունը տարբեր վարակային և վիրու-

սային հիվանդությունների դեմ, հանդիսանում 
է հզոր հակաօքսիդանտ [1, 2]։ 

ը վիտամինի ոչ բավա-
յունը կարող է տեղիք տալ 

պես, լնդախտ (ցինգա) հիվանդությանը, 
որը հաճախ ավարտվում է մահացու ելքով։ Ջրալուծ այս վիտամինը, սակայն, 
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մարդկային օրգանիզմում չի սինթեզվում և նրա անհրաժեշտ պահանջը (օրեկան՝ 
60-100 մգ) ստանում է ամենօրյա սննդի միջոցով։ Մեծ քանակությամբ վիտամին C 
պարունակում են պտուղները, բանջարեղենները և, հատկապես, թարմ մրգերը և 
հատապտուղները (սալորը, մասուրը, չիչխանը, սև և կարմիր հաղարջները, 
նարինջը, կիտրոնը և այլն) [2]։  

Հաճախ օրգանիզմում վիտամին C-ի պակասը լրացվում է այս վիտամինի 
արհեստականորեն սինթեզված չափաբաժիններով, որոնք օրգանիզմ են ներմուծ-
վում տարբեր դեղաձևերի միջոցով [3, 4, 6]։ 

Ասկորբինաթթուն առաջին անգամ մաքուր վիճակով ստացվել է Սցենտ-
Գիորգիի կողմից 1928 թ. գեքսուրոնային թթվի անվան տակ։ 1933 թ. մի շարք գիտ-
նականների կողմից հաստատվել է նրա կառուցվածքը։ Առաջին անգամ այն սին-
թեզվել է Ռեյխշտեյնի կողմից Շվեյցարիայում, Գևորտի կողմից՝ Անգլիայում (որի 
համար նա արժանացել է Նոբելյան մրցանակի), Խեուորզիի և Խիրստոմի և նրա 
աշխատակիցների կողմից, նույնպես Անգլիայում [3, 5, 6]։ 

Ներկայումս հայտնի են ասկորբինաթթվի սինթեզման հինգ դասական 
եղանակներ, որոնք ստացել են գործնական կիրառություն [6, 8, 9]։ 

1.1.1.1. Բենզոինային եղանակԲենզոինային եղանակԲենզոինային եղանակԲենզոինային եղանակ։ Հիմքում ընկած է տրեոզայի և էթիլգլիոթթվի 
կոնդենսացումը KCN-ի ներկայությամբ։  

2. 2. 2. 2. Ցիանհիդրիդային եղանակՑիանհիդրիդային եղանակՑիանհիդրիդային եղանակՑիանհիդրիդային եղանակ։ Ասկորբինաթթուն ստանում են L-լիքսոզայից 
կամ L-քսիլոզայից։  

3.3.3.3. Ասկորբինաթթվի ստացումը ճակնդեղային քուսպիցԱսկորբինաթթվի ստացումը ճակնդեղային քուսպիցԱսկորբինաթթվի ստացումը ճակնդեղային քուսպիցԱսկորբինաթթվի ստացումը ճակնդեղային քուսպից, (ЖОМ- ճակնդե-
ղային շաքարի արտադրության մնացորդներից)։  

4.4.4.4. Ասկորբինաթթվի ստացման մասնակի միկրոկենսաբանական եղանակ Ասկորբինաթթվի ստացման մասնակի միկրոկենսաբանական եղանակ Ասկորբինաթթվի ստացման մասնակի միկրոկենսաբանական եղանակ Ասկորբինաթթվի ստացման մասնակի միկրոկենսաբանական եղանակ 
(D(D(D(D----գլյուկոզայից) գլյուկոզայից) գլյուկոզայից) գլյուկոզայից) ։ 

5.5.5.5.    Ռեյխշտեյնի եղանակ։ Ռեյխշտեյնի եղանակ։ Ռեյխշտեյնի եղանակ։ Ռեյխշտեյնի եղանակ։     
L-ասկորբինաթթվի սինթեզման հիմքում այս դեպքում ընկած է նրա ստա-

ցումը 2-կետո- L-գեքսոնային թթվից։ Հիմնական հումքը D-գլյուկոզան է, իսկ ան-
հրաժեշտ մյուս ռեագենտները հանդիսանում են քիմիական և սնդարդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների հիմնական կամ երկրորդական պրոդուկտները [8, 9]։        

Գրականության մեջ մանրամասն վերլուծված են ասկորբինաթթվի ստաց-
ման բոլոր այս եղանակների առավելությունները և թերությունները, նրանց մեծա-
մասշտաբ իրականացման խնդիրները [7, 9]։ Մասնավորապես ցույց է տրված՝ որ 
ասկորբինաթթվի ստացման՝ 

1-ին եղանակը անհեռանկարային է հումքի թանկկարժեքության և ռեակցիա-
յի փոքր ելքի պատճառով։ 

2-րդ եղանակը գործնական կիրառությունը չունի հումքի բացակայության 
պատճառով։ Մյուս կողմից այս եղանակը ենթադրում է բարդ օրգանական 
սինթեզ։ 

3-րդ եղանակը առաջարկված է ամերիկացիների կողմից 1904 թ.-ին։ Եղա-
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նակը կարիք ունի լուրջ կատարելագործման (100 կգ ճակնդեղային քուսպից 
ստացվում է ընդամենը 2,5 կգ ասկորբինաթթու)։ 

4-րդ եղանակը, որը ենթադրում է D-գլյուկոզայից մասնակի միկրոկենսաբա-
նական եղանակով ասկորբինաթթվի սինթեզը, ներառում է 5 հաջորդական 
փուլեր, այդ թվոմ 3-ը՝ քիմիական։ Եղանակը ուշագրավ է քիմիական ռեագենտ-
ների սահմանափակ կիրառմամբ։ Սակայն այս դեպքում նույնպես արտադրանքի 
ելքը ցածր է։ 

Ինչ վերաբերվում է 5-րդ, Ռեյխշտեյնի եղանակին, ապա այն ենթադրում է 
արտադրության 6 փուլեր, որոնցից 2-ը՝ միկրոկենսաբանական է, մնացած հինգ 
փուլերը՝ քիմիական են։  

Առաջին փուլ։Առաջին փուլ։Առաջին փուլ։Առաջին փուլ։ D -սորբիտի ստացումը D-գլյուկոզայից ջրածնի կատալիտիկ 
վերականգնման եղանակով։ 

Երկրորդ փուլ։Երկրորդ փուլ։Երկրորդ փուլ։Երկրորդ փուլ։ L –սորբոզայի ստացումը D- սորբիտից քացախաթթվական 
մանրէներով նրա օքսիդացման ճանապարհով։  

Երրորդ փուլ։Երրորդ փուլ։Երրորդ փուլ։Երրորդ փուլ։ Դիացետոն- L –սորբոզայի ստացումը L –սորբոզայից, նրա 
ացետոնացման եղանակով։  

Չորրորդ փուլՉորրորդ փուլՉորրորդ փուլՉորրորդ փուլ։ Դիացետոն- 2-կետո -L – գուլոնային թթվի հիդրատի 
ստացումը դիացետոն L –սորբոզայի օքսիդացման ճանապարհով։ 

Հինգերորդ փուլ։ Հինգերորդ փուլ։ Հինգերորդ փուլ։ Հինգերորդ փուլ։ L –ասկորբինաթթվի ստացումը դիացետոն- 2-կետո -L – 
գուլոնային թթվի հիդրատից («դիացետոնացում» →«եթերաֆիկացում» →«էնոլացում» →«լակտոնացում»)։ 

Վեցերորդ փուլ։Վեցերորդ փուլ։Վեցերորդ փուլ։Վեցերորդ փուլ։ Բժշկական ասկորբինաթթվի ստացումը։ Տեխնիկական 
ասկորբինաթթվի վերաբյուրեղացում։  

Շարադրվածը սխեմատիկ ձևով բերված է նկ. 2-ում։  
Ներկայումս, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնպես էլ ամբողջ 

աշխարհում, C-վիտամինը մեծամասշտաբ քանակներով արտադրվում է Ռեյխ-
շտեյնի կատարելագործված եղանակով [8, 10]։ Բանը նրանում է, որ այս դեպքում, 
որպես կենսաբանական միրոօրգանիզմներ, օգտագործվում են Corynebacterium, 
Erwinicaherbikola մանրէների հիբրիդը, որի մեջ միավորված է այդ մանրէների 
գենետիկական հատկությունները։ Դա հնարավորություն է տալիս կրճատելու 
ասկորբինաթթվի ստացման ևս երեք քիմիական փուլերը։  

Այսպիսով, կենսատեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս աստիճանա-
բար դուրս մղելու վիտամին C-ի արտադրության քիմիական եղանակները, դրանք 
փոխարինելով անհամեմատ քիչ ծախսատար, ոչ բարդ սարքավորումներ պա-
հանջող արտադրություններով, և, որ ամենակարևորն է՝ նպաստում է բնապահ-
պանական խնդիրների լուծմանը։  

Ահա թե ինչու կենսատեխնոլոգիան վիտամին C-ի արտադրության ապագան է։ 
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Будущее производства витаминаБудущее производства витаминаБудущее производства витаминаБудущее производства витамина----С С С С ––––    биотехнологиябиотехнологиябиотехнологиябиотехнология    
  

    МацакянМацакянМацакянМацакян    РузаннаРузаннаРузаннаРузанна    
Биолого-химический факультет,  
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    биотехнология, L-аскорбиновая кислота, D-глюкоза, сорбит, 
глюконовая кислота, уксуснокислые бактерии, Corynebacterium, Erwinica herbikola 

Витамин С – одно из важнейших веществ, входящих в рацион человека, 
которое необходимо  для обеспечения его нормальной жизнедеятельности. Однако 
он не синтезируется в человеческом организме, и его недостаток в основном 
восполняется с помощью фруктов и овощей. Практическое значение имеет 
искусственное производство витамина С. В настоящей работе подробно проанали-
зированы существующие методы производства витамина С. Особое внимание 
уделено биотехнологическому методу его получения. 

    
    
    

The Future of Vitamin C Production The Future of Vitamin C Production The Future of Vitamin C Production The Future of Vitamin C Production ––––    BiotechnologyBiotechnologyBiotechnologyBiotechnology    
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“Pharmaceutical Chemistry”, 
Academic Supervisor: Ed. Khachatryan, 
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Key words: Key words: Key words: Key words: biotechnology, L- ascorbic acid, D-glucose, sorbitol, gluconic acid, 

acetic acid bacteria,Corynebacterium, Erwinica herbikola 
Vitamin C is one of the most vital substances in the human diet, which is necessary 

for its normal functioning. However, it is not synthesized in the human body, and its 
deficiency is mainly made up by the use of fruits and vegetables. The artificial 
production of vitamin C is of practical importance.In this article we analyze the existing 
methods of vitamin C production. Particular attention is paid to the biotechnological 
method of its production. 
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ԵրգիծանքըԵրգիծանքըԵրգիծանքըԵրգիծանքը    ՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննեսՀովհաննես    ԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանի    
հրապարակախոսութհրապարակախոսութհրապարակախոսութհրապարակախոսությյյյանանանան    մեջմեջմեջմեջ    

ԱլեքսանյանԱլեքսանյանԱլեքսանյանԱլեքսանյան    ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    
Բանասիրական ֆակուլտետ,  

«Հայոց լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

բ. գ. թ., դոցենտ Վ. Փիլոյան 
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝՝՝՝    երգիծանք, Թումանյանի հրապարակախոսություն, 
հայկական մամուլ, ծաղր ու սարկազմ, երգիծականի տարրեր 

Գեղարվեստական մտածողության մեջ երգիծանքը աշխարհը ճանաչելու, 
իմաստավորելու և գնահատելու հնագույն ձևերից է, որի հանդեպ տարբեր ժամա-
նակներում վերաբերմունքն ու գնահատականը տարբեր են եղել։ Հայ գրականու-
թյան մեջ երգիծանքը իր տարատեսակներով բոլոր ժամանակներում էլ դրսևորվել 
է գեղարվեստական մտածողության մեջ՝ բանահյուսության, առակագրության, 
էպոսի, ինչպես նաև այնպիսի խոշոր երգիծաբանների ստեղծագործություննե-
րում, ինչպիսիք են Հակոբ Պարոնյանը, Երվանդ Օտյանը, Լեռ Կամսարը, որոնք 
բյուրեղացրին ժանրը մեզանում։ Երգիծանքը իր դրսևորումներն է ունեցել 
Թումանյանի ստեղծագործություններում՝ հեքիաթներ, պատմվածքներ, պոեմներ, 
բալլադներ, բանաստեղծություններ։ Այս շարքի մեջ են մտնում նաև Թումանյանի 
հոդվածները։ Անցյալ դարասկզբի գրական կյանքն արտացոլող հոդվածներում 
հրաշալի ուրվագծվում են այն հարցերը, որոնք արդիական են նաև այսօր։ 
Թումանյանն անդրադառնում է ամենատարբեր թեմաների՝ դրանք ողողելով 
երգիծական տարրերով։ 

Հեղինակը «Մահից հետո» հոդվածում խոսում է այն մարդկանց մասին, 
որոնք հանգուցյալի մասին սկսում են խոսել այնպես, կարծես ամբողջ կյանքում 
չեն զրպարտել ու չարախոսել։ Թումանյանը այդ մարդկանց անվանում է «միակ 
բարեկամ»։ Այստեղ Թումանյանը բերում է «Աղբյուր-Տարազի» խմբագիր Տիգրան 
Նազարյանի օրինակը։ Վերջինս, երբ մահացել էր Սունդուկյանը, «Մշակ»-ում 
գրում է, թե հանգուցյալը ուզում էր իր ձեռքը համբուրել, բայց ինքը դա թույլ 
չտվեց։ Նաև նշում է, թե Սունդուկյանն է եղել իրեն հովանավորողը և ներշնչողը, 
Սունդուկյանն է եղել այն մարդը, ում տեսնելով ու ոգևորելով՝ գնացել է գրական 
ճանապարհով։ Թումանյանն այս առիթով գրում է. «Ես կարծում եմ՝ ավելի լավ 
կլիներ թողնեինք հանգ. դրամատուրգը համբուրած լիներ պ. Նազարյանի ձեռքը, 
քան թե նա լիներ եղած ներշնչողը էն ամենի, ինչ որ արել է պ. Նազարյանը, 
որովհետև էս ավելի վատ է և անպայման ավելի վատ» [2, 34]։ 

«Սովից վատթարը» հոդվածում Թումանյանը բարձրացնում է մարդկության 
մեջ դրսևորված պարադոքսալ մի խնդիր՝ ուրախանալ ուրիշի դժբախտությամբ։ 
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Եվրոպացիներն ուրախացել են, որ Ռուսաստանում սով է։ Նրանք գտնում են, որ 
եթե Ռուսաստանում սովը շարունակվի, ապա երկիրը կթուլանա։ Թումանյանը 
սա միանշանակ մերժելի ու գարշելի արարք է համարում։ «Սովը վերջիվերջո մի 
բան է ասում մեզ, թե էս ինչ տեղը էս տարի չորացել է երկիրը, հողը, երաշտ է, 
որից կարող ենք ազատվել մոտ առաջիկայում, բայց տասնյակ-տասնյակ միլիո-
նավոր աշխատավորների, հողագործների էս ծով աղետի հանդեպ էդքան ցինիկ 
ուրախանալը ավելի զարհուրելի մի բան է ասում, թե մարդկային սիրտն է 
չորացել ու չարացել, և դրանից ազատվելը էնպես հեշտ բան չի, ինչպես սովից 
ազատվելը։ Դա սովից վատթար է հազար անգամ» [2, 421]։ 

Թումանյանը «Կինն ու մահմեդական պետությունների անկումը» հոդվածում 
ծաղրում է այս երկրների վարքն ու բարքը՝ կապված կնոջ, նրա՝ հասարակության 
մեջ ունեցած դերի և դիրքի հետ։ Թումանյանի կարծիքով հարեմը ստրկություն չէ 
կնոջ համար, ինչպես շատերը կարծում են, այլ ստրկությունից էլ ավելի ցած ու 
ամոթալի վիճակ։ «Ստրուկը կարող է ասել, թե ես աշխատում եմ ու իմ աշխա-
տանքով հա՛մ ուրիշներին եմ պահում, հա՛մ ես եմ ապրում, և ավելի շատ ուրիշ-
ներին եմ պահում իմ աշխատանքով։ Իսկ հարեմի կինը ոչ միայն չի աշխատում, 
ոչ ոքի չի պահում, այլև ինքն էլ ապրում է իր էգության հաշվին, մի դրություն, որ 
եթե չեմ սխալվում, չկա ամբողջ կենդանական աշխարհքում, և միայն մարդն է 
ստեղծել, զարգացրել ու վերջը պսակել հարեմով» [2, 173]։ 

«Զատկի առիթով» հոդվածում Թումանյանը խոսում է այն մասին, որ հայերը 
չեն հասկանում տոնի իմաստը։ Նա նշում է, որ այդ օրը գրեթե ամեն տանը գառ 
պետք է մորթեին, ճոխ սեղան գցեին, շատ խմեին ու լավ հագնվեին։ Զատկի օրվա 
կապակցությամբ գրում է. «Մի օր, երբ ամենից շատ ուրախ են քահանաները, որ 
տենդային եռանդով տնից տուն են վազում շտապով, կիսատ-պռատ մի երկու 
աղոթք ասելու, որ Քրիստոսի անունով փող առնեն» [2, 49]։ 

«Գրողի նամակները» հոդվածում Թումանյանը խոսում է հայ գրողի 
ներշնչանքի մասին ու ասում, որ բանաստեղծները պատկանում են այն մարդ-
կանց թվին, որոնց ուրիշներն են խոսեցնում։ Նրանք պիտի խոսեն այն, ինչ խոսեց-
նողը ներշնչում է։ «Հին հունական բանաստեղծների Պեգասը խմում էր հիպո-
կրենե վճիտ աղբյուրից և ապրում էր։ Մեր Սասունցի Դավթի հրեղեն ձին իր 
հորեղբայր Ձենով Օհանը կապել է ախոռում (հավերը վրեն ծրտել են)» [1, 409]։ 
Թումանյանը բերում է հայ կնոջ, սիրած աղջկա օրինակները, որոնք, ըստ էության, 
առաջինն են գրողին կամ բանաստեղծին ներշնչելու գործում։ Ոչ մի բանաստեղծ 
չի կարող թափանցել ու լուսավորել, պարզել, թե ինչ կա հայ կնոջ սրտում, «և չի 
կարող նրան թռցնել հաշիվների ցանկից դենը»։ Սիրահար զույգերը հանդիպում 
են, երիտասարդ տղան առաջարկում է ամուսնանալ։ Աղջիկն ասում է. «-Բայց 
էգուց մյուս օրն որ աղջիկ ունենանք, որտեղի՞ց պետք է ուսում ու օժիտ տանք» 
[1,410]։ Ապա Թումանյանը ավելացնում է. «Անիծվի այդ չոր խելքն, այդ չոր չարչու 
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հարազատ աղջկա այդ չոր խելքը» [1, 410]։ 
Անդրադառնալով մամուլին, հայկական թերթերին, գրաքննադատներին՝ 

Թումանյանը նշում է. «Ահա մամուլը-ձեր բերանը (ինչպես ասում են) խոսում է։ 
Տե՜ր աստված, ի՜նչ կեղտոտ բերան է, ի՜նչ ցռթու, ի՜նչ թեթև, անմիտ բաներ է 
խոսում այդ բերանը» [1, 412]։ 

«Մամուլը» հոդվածում գրում է. «Նրանք (խոսքը վերաբերում է խմբագիրնե-
րին) պատճառներն իրենց մեջ որոնելու սովորություն չունեն, որովհետև տրադի-
ցիայով անսխալականության արտոնություն են ժառանգած» [1, 401]։ Տարբեր 
տարիներին Թումանյանն առանձին հոդվածներով պատասխանում է այն բոլոր 
գրաքննադատներին, որոնք այս կամ այն կերպ իրենց հոդվածներում անդրադառ-
նում են իրեն։ Այդպիսի քննադատներից էր Դրամբյանը, որը «Գրական մեծու-
թյունները բանագող» հոդվածում գրում է, թե Թումանյանը «Գառնիկ ախպեր» 
հեքիաթը թարգմանել է ռուսական «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
հեքիաթից։ Դրամբյանը նշում է նաև, որ հայ գրականության մեջ չկա լավ քննադա-
տություն, իսկ սրան ի պատասխան՝ Թումանյանը գրում է. «Մի ժամանակ մի 
Դրամբյան դուրս եկավ։ Էս Դրամբյանը մտածել էր, որ գրականությունը անտեր է 
մնացել, մեջտեղը «լուրջ կրիտիկա չկա» ու էդ ջափեն իրեն վրա առնելով՝ գլուխը 
տաքացրել էր ու Երևանի գյուղերից մեկից վեր էր կացել շիտակ եկել Թիֆլիս 
հայոց «գրական մեծություններին սանձահարելու»։ Հենց էսպես։ Եվ առաջին 
հարվածը հասավ իմ գլխին» [2, 52]։ Դրամբյանին առաջնորդում էր երկու բան՝ 
նրա տգիտությունն ու հոգու չարությունը, և քանի որ «չարության թույնն էր եռում 
նրա նեղ սրտում», չէր դադարում իր կարծիքը պնդել ու առաջ տանել։ Այդ 
հատկանիշի համար Թումանյանը նրան անմահ է անվանում. «...ո՜վ ամեն 
շնորհքի հավիտենական ոխերիմ Դրամբյան, ամեն բարի աշխատանք ուրացող, 
ամեն ազնիվ ու գեղեցիկ գործի չարախոս ու չարակամ Դրամբյան, և, ավա՜ղ, 
անվերջ, անմահ Դրամբյան» [1, 168]։ «Հովիտի Ս. Հ.-ի քննադատականի առիթով» 
հոդվածում Թումանյանը ապացուցում է, որ ինքը չի թարգմանել ռուսական 
հեքիաթը, այլ մշակել է վերջինիս հայկական տարբերակը, Վասպուրականի 
տարբերակը, որ գրի էր առել Սրվանձտյանը։ Հոդվածը եզրափակում է այսպես. «-
Տիրացու Ս. Հ. կամ պարոն Ս. Հ., գնացեք կարդացեք «Մշակի» 1910 թվականի 169 և 
170 համարներում Դրամբյանին տված պատասխանս, դա կլինի պատասխան և 
ձեզ, այլև իմացած եղեք ու միշտ միտներդ պահեցեք, որ եթե աստված ձեզ բերան է 
տվել՝ նրա համար հո չի տվել, որ էդպես անմիտ ու անքաղաքավարի կերպով լեն-
լեն բաց անեք, ձեր խելքիցը դուրս բաներից խոսեք ու գրողներին քննադատեք, այլ 
նրա համար, որ հաց ուտեք» [2, 54]։ «Հայոց դրամբյանիզմն ու ես» հոդվածում 
Թումանյանը գրում է. «Ետ եկան դարձյալ իմ «լուրջ կրիտիկոսներ»՝ Դրամբյանն ու 
Ս. Հ -ն։ Եվ ստիպված ենք դարձյալ այբ-բեն ասելու։ Ի՞նչ պետք է անենք. մարդիկ 
կրիտիկոս են դառել ու իրենք էլ են ցավի մեջ մնացել, մենք էլ. վերջապես ի՞նչ 
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պետք է անենք, հայոց մամուլն է խոսում» [2, 64]։ Թումանյանին պատասխան 
հոդվածներում դրամբյանիզմի ներկայացուցիչները շարունակում են բանագող 
կոչել ու զրպարտել՝ ասելով, «թե ինչու վրան չես գրում ժողովրդական»։ Այստեղ 
Թումանյանը բերում է Պուշկինի օրինակը, որ ռուսկան բանահյուսությունից 
մշակումներ էր կատարում և դեռ գովասանքի ու խրախուսանքի էր արժանանում։ 
Սակայն այստեղ էլ հայտնվում է տխրահռչակ Կաչենովսկին, ու Թումանյանը 
գրում է. «Էնքան նման «Մշակի» Դրամբյանին ու «Հովիտի» Ս. Հ-ին, որ քիչ է մնում 
կարծեմ, թե ես էլ Պուշկին եմ» [2, 67]։ Թումանյանը հոդվածն ավարտում է լավա-
տեսական մտքերով, թե կգա մի ժամանակ, որ քննադատության մեջ կվերանա 
դրամբյանիզմը, ու խելացի գրաքննադատներ կան, որոնք «քննադատության մեջ 
դնելով գրական-գեղարվեստական խիստ պահանջներ, միաժամանակ իրենց հետ 
բերում են լուրջ վերաբերմունք ու հարգանք դեպի գրողն ու գրականությունը» 
[2, 75]։ «Դժբախտ աստղի տակ ծնված մարդը» հոդվածում Թումանյանը գրում է. 
«Էս տեսակ մարդիկ էլ կան, որ նախախնամությունից դատապարտված են ցավով 
արձանագրելու բախտավոր աստղի տակ ծնվածների երջանկությունը» [1, 478]։ 
Խոսքը վերաբերում է Ավետիս Տեր-Հարությունյանին, որ Թումանյանին համա-
րում է բախտավոր աստղի տակ ծնված մարդ, ինչպես մյուս Թումանյանները, և 
այն, ինչ գրում է, նորություն է համարվում հայ գրականության մեջ, ըստ դրա էլ 
«գողտրիկ հաճոյախոսությունից գրախոսականներով է վարձատրվում»։ Այս Տեր-
Հարությունյանը գրում է նաև, թե ինչու են Թումանյանի «Սասունցի Դավիթը» հա-
մարում «Շահնամե»։ Սրան հակադարձում է Թումանյանը՝ ասելով, որ ինքը այն 
գրել է «թեթև»՝ երեխաների համար՝ մտածելով այն երբևէ ավելի ընդարձակ 
մշակելու մասին, բայց չի անի,քանի որ Տեր-Հարությունյանի «շունչը կկտրվի»։ 
«Դե՛ հանգստացեք, պ. Տեր-Հարությունյան, ու հանգիստ քնեցեք։ Ձեզ հավատաց-
նում եմ, ես նրա համար չեմ «գրականությամբ հետաքրքրվում», որ մարդկանց 
մաղձը խառնեմ ու քունները կտրեմ, ընդհակառակը, միանգամայն ընդհակա-
ռակը» [1, 479]։ Թումանյանը անգամ վախենում է, որ «Հորիզոնում» տպագրված 
հոդվածների պատճառով նա «կհռչակվի իբրև հրապարակախոս» և դիմում է 
Հարությունյանին. «Դարձյալ ձեզ պետք է հանգստացնեմ, որես երբեք չեմ ուզեցել 
և չեմ ուզենալ հռչակվել իբրև հրապարակախոս» [1, 480]։ 

Թումանյանը եղել է հայ գրողների ընկերության նախագահ և բազմաթիվ 
անգամներ ստիպված է եղել պաշտպանել իր ու ընկերության շահերը հենց 
հոդվածներում։ Օրինակ «Մի զարմանալի վարչության անդամ» հոդվածում 
Լալայանը, որը ընկերության վարչության անդամ էր, բարձրացնում է Արասխան-
յանի և Ախվերդյանի գրադարանների հարցը։ Վերջինս նշում էր, որ այդ գրքերը 
պիտի Ազգագրական ընկերությանը տրվեն, այլ ոչ թե գրողների ընկերությանը։ 
Սրան ի պատասխան Թումանյանը գրում է. «Եվ էս ամենն, ասում եմ, անում է 
կամովին անգետ ձևանալով, որովհետև անկարելի բան է, որ նա չգիտենա, թե էս 
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բոլոր իրավունքները, որ ինքը ժխտում է, ունի Հայոց գրական ընկերությունը։ 
Անկարելի բան է, որ նա չգիտենա, որովհետև նրա անունը տպված է հիմնադիր-
ների շարքումև վերջապես, ո՜վ զարմանք, նա Գրական ընկերության վարչության 
անդամ է նույնիսկ» [2, 37]։ Հաջորդ՝ «Հայոց ազգագրական ընկերության քարտու-
ղարի և նրա վարմունքի առիթով» հոդվածում Թումանյանը մերկացնում է Լալա-
յանի ծրագրերը, բացահայտում նենգ դիտավորությունները։ Վերջինս վերը նշված 
գրադարանների գրքերը վերցրել էր անօրինաբար. «Չի կարելի գնալ ուրիշներին 
խաբել, էն,ինչ որ կա, հավատացնել թե չկա, և դրա անունը դնել կարծիք։ Երևակա-
յեցեք, մինն ինձ հարցնի, թե՝ Երվանդ Լալայանը գոյություն ունի՞, թե չէ։ Ես հավա-
տացնեմ, որ գոյություն չունի։ Հետո երբ որ բանը բացվի ու ինձ պատասխանի 
կանչեն, արդարանամ նրանով, թե՝ դա իմ կարծիքն է» [2, 41]։ 

«Իմ պատասխանն ու հարցը պարոն Գևորգ Հովսեփյանին» հոդվածում անդ-
րադառնում է իրեն ուղղված այն հարցին, թե ինչու ինքը չի անդրադարձել 
Հովնանյան դպրոցում տեղի ունեցած իրադարձություններին, որտեղ ուսուցչա-
կան կազմը ազատվելէր աշխատանքից։ «Էդ լոգիկային հետևելով «հետևողական» 
լինելու համար, եթե դուք էս տարի ինձ էս բաց նամակը գրեցիք ու հարցրիք, թե որ 
մի երկու անգամ բողոքել եմ, ինչու էս անգամ էլ չեմ բողոքում, ուրեմն ամեն 
անգամ քանի ուսուցիչ արձակեն ու ես չբողոքեմ, դուք էլ պետք է ինձ բաց նամակ 
գրեք, թե ինչու չեմ բողոքո՞ւմ։ Եվ եթե չգրեք, ուրեմն մինն էլ պետք է վեր կենա 
Լոնդոնից ձեզ բաց նամակ գրի «Մշակում», թե մի անգամ բաց նամակ գրեցիք, 
«հետևողական» լինելու համար ինչո՞ւ չեք դարձյալ էն տեսակ բաց նամակ գրու՞մ։ 
Տգեղ է, պ. Հովսեփյան, ձեր բաց նամակի գաղտնի միտքը և լոգիկան՝ անհեթեթ։ Էս 
տեսակ նամակի տակ Փարիզը չի սազում» [2, 82]։ Հայ գրողների ընկերության 
հիմնադրման օրվանից «Մշակ» թերթն ու թերթի խմբագիր Առաքելյանը ամեն 
կերպ ուզում էին ցույց տալ, որ ընկերությունը հիմնված է մութ ու ետին մտքերով, 
«թայֆայական» նպատակներով։ «Դոկումենտները» հոդվածում Թումանյանը 
խոսում է Առաքելյանի մասին, որն այս անգամ մեջտեղ է բերում Թումանյանի 
եղբոր ու Մարցա կալվածքների պատմությունը։ Առաքելյանին Թումանյանը այս 
անգամ համարում է ազգային բարքերի անկման ախտանշան։ «Եվ երբ նա ասում 
է, էս քառասուն տարի է հրապարակի վրա եմ, ես սարսափում եմ մտածելով մեր 
բարքերի մասին, իսկ բարքերի խնդիրը թե՛ անհատի, թե՛ ազգերի կյանքում մեծ, 
առաջնակարգ խնդիր է» [2, 127],– գրում է հեղինակը։ Այս հոդվածում Թումանյանը 
խոսում է նաև Առաքելյանի հոր մասին, որը Թավրիզում անօրինակ մի վաշխառու 
է եղել, ում վռնդել են Պարսկաստանից «իր չտեսնված վաշխառության ու 
վատության համար»։ Այս հոդվածին հակադարձում է պատասխան հոդվածով 
պարոն Իբոն Աշխաբադից։ Վերջինս իր հոդվածում գրում է, որ հանգուցյալ 
Աստվածատուրը լավ մարդ է եղել ու անձնական հակառակությունը չի շփոթել 
հասարակական գործունեության հետ։ Թումանյանը «Պարոն Իբոյին» հոդվածում 
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ընդունում է, որ լավ օրինակ չի բերել և եթե այդ մարդը լավ անձնավորություն է 
եղել, ցավում է, որ նրա մասին այդպես է արտահայտվել, մի սովորություն, որ 
ունի հանգուցյալի որդին։ «Եվ եթե նա անձնականը իմացել է ջոկել 
հասարակականից, զարմանում եմ՝ ինչպես է, որ գոնե մի քիչ էլ իր որդուն չի 
սովորեցրել էդպես վարվելու» [2, 135],– գրում է Թումանյանը։ 

Թումանյանի հոդվածները լի են երգիծական օրինակներով։ Հատկապես 
շատ են ծաղրն ու սարկազմը։ Նա ոչնչացնող սարկազմով բացահայտում է հայերի 
մտածողությունը, բարձրաձայնում է հասարակության և գրականության միջև 
եղած հիվանդոտ հարաբերությունները, անդրադառնում իր ժամանակի 
կարևորագույն խնդիրներին, թերթերին, խմբագիրներին, քննադատներին՝ սրա-
նով փորձելով ցույց տալ թերությունները, սխալները, շտկել դրանք։ Այս նպա-
տակին հասնելու համար Թումանյանը գտնում է դիպուկ բառեր ու արտահայտու-
թյուններ՝ ազատ օգտվելով նաև հարազատ բարբառից։ Բացի սարկազմից ու 
հեգնանքից՝ Թումանյանի հոդվածներում կարող ենք հանդիպել նաև հումորի. 
«Սա ճանապարհ չի» հոդվածում բերում է անեկդոտի օրինակ։ Երգիծական նրբե-
րանգ կարող ենք տեսնել նաև հոդվածների վերնագրերում, օրինակ՝ «Դժբախտ 
աստղի տակ ծնված մարդը», ««Համլետի» չարչարանքի շաբաթը Թիֆլիսում», «Ոչ 
գրական ոչնչությունները քննադատ» և այլն։ 

Հովհաննես Թումանյանի գրական-քննադատական և հրապարակախոսա-
կան հրապարակումները հեղինակի գրական ժառանգության անքակտելի մասն 
են։ Նրա հրապարակախոսությունը հեղինակի հասարակական գործունեության 
կարևորագույն մասն է և իր մեջ արտացոլում է դարասկզբի հայկական իրակա-
նության պատկերը։ Այն դառնում է մի գանձարան, որից միշտ պետք է օգտվել, 
որին միշտ պետք է դիմել՝ դասեր քաղելու, անպատասխան հարցերին պատաս-
խանելու, կողմնորոշվելու ոչ միայն ապագայում, այլև ներկայում բոլորիս հուզող 
հարցերում։ 
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Сатира в Сатира в Сатира в Сатира в публицистике публицистике публицистике публицистике Ованеса Ованеса Ованеса Ованеса ТуманянаТуманянаТуманянаТуманяна    
Алексанян ТатевикАлексанян ТатевикАлексанян ТатевикАлексанян Татевик    

Филологический факультет, 
«Армянский язык и литература»,  

руководитель магистерской диссертации – 
к. филол. н., доцент В. Пилоян 

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: сатира, публицистика Туманяна, армянские СМИ, 

высмеивание и сарказм, сатирические элементы 
Сатира позволяет узнавать, оценивать и осмысливать жизнь. В разные зпохи 

по-разному воспринимали сатиру. Она нашла свое отражение также в произве-
дениях Ов. Туманяна. В статьях о художественной жизни минувшего века 
затрагиваются темы, которые актуальны до сих пор. Туманян обращается к 
различным темам, используя элементы сатиры. С их помощью ему удаётся показать 
образ мышления армянского народа,  выявить пороки и недостатки общества а 
также осветить нездоровые отношения между обществом и литературой, что 
являлось важной проблемой того времени.  
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Key Key Key Key words:words:words:words: satire, Tumanyan's public statements, Armenian media, ridicule and 
sarcasm, satirical elements 

Due to satire one can discover, evaluate and understand the real life. Satire was 
perceived and valued differently from differents eras. It seeps into Tumanyan’s works. 
The artistic life of the past century is discribed in the articles which are actual nowadays. 
A lot of actual tepics are discusseol in the articles on the artistic life of the past century. 
Tumanyan touched on various topics saturating them with satirical elements. He was 
managed to show us the way of thinking of the Armenian people and shed light on 
unhealthy relationship between society and literature. It was an important problem in 
those days so he tried to flaunt the vices and mistakes of society. 
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ԱնկանոնԱնկանոնԱնկանոնԱնկանոն    բայերիբայերիբայերիբայերի    օրինաչափականությունը՝օրինաչափականությունը՝օրինաչափականությունը՝օրինաչափականությունը՝        
ըստըստըստըստ    ոլորտներիոլորտներիոլորտներիոլորտների    պայմանավորվածությանպայմանավորվածությանպայմանավորվածությանպայմանավորվածության    

ԱղվանյանԱղվանյանԱղվանյանԱղվանյան    ՍիրվարդՍիրվարդՍիրվարդՍիրվարդ    
Բանասիրական ֆակուլտետ,  

«Հայոց լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

բ. գ. թ., դոցենտ Ա. Պողոսյան    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` անկանոն բայեր, անկանոնություն, օրինաչափություն, 
օրինաչափականություն, երկհիմք բայեր, պակասավոր բայեր, եղանակավորող 
բառեր, կանոնավոր ձևեր, անկանոն ձևեր, հերթագայություն 

Քերականության մեջ ամենից շատ ուսումնասիրված խոսքի մասերից է բայը։ 
Այն միշտ եղել է ուսումնասիրողների ուշադրության կենտրոնում։ Բային՝ մաս-
նավորապես անկանոն բայերին ուշադրություն են դարձրել Հ. Բարսեղյանը, 
Մ. Ասատրյանը, Է. Աղայանը և այլք։ Չնայած դրան՝ անկանոն բայերի մասին շա-
րունակում են գրվել գիտական հոդվածներ՝ Գ. Խաչատրյան, Ա. Սանթոյան։ Քերա-
կանական այնպիսի ձևերը, որոնք միայնակ կամ առանձին են մնում, մեծ խմբերի 
մեջ չեն մտնում, այլ ձևերի համաբանությամբ չեն կազմվում, և խոսողը դրանք 
կարող է կազմել՝ միայն ուրիշներից սովորելով, կոչվում են անկանոն ձևեր [1, 94]: 
Ավանդական քերականության մեջ նշվող անկանոն բայերն են՝ գալ, լալ, տալ, 
ասել, բերել, զարկել, ուտել, անել, դնել, տանել, թողնել, ելնել, առնել, տեսնել, 
լինել, բանալ, բառնալ, դառնալ, լվանալ, կենալ։ Գրական լեզուն ձևավորվում է 
ընդհանուր խոսակցական լեզվի հիմքի վրա։ Լեզուն կենդանի, զարգացող երևույթ 
է և անընդհատ փոփոխություններ է կրում։ Այսպես՝ վերջին շրջանում օրինաչափ 
է դարձել եեեե խոնարհման պարզ բայերի նաև ներկայի հիմքից հրամայականի հոգ-
նակիի կազմությունը՝ գրե՛ք, լռե՛ք, փոխանակ՝ գրեցե՛ք, լռեցե՛ք։ Օրինակ՝ Անպայ-
ման պատասխանեցեքպատասխանեցեքպատասխանեցեքպատասխանեցեք ինձ,– գրեց նա,– գրեք միայն մի բան՝ սիրում եք ինձ, թե ոչ 
դա ամենակարեւորն է։ Դուք գրեցեքգրեցեքգրեցեքգրեցեք, բարեկամս, բնության մեջ ձեր հանդիպած 
հրաշքների մասին։ Ներկայումս գործածվող ձևերը մի քանի տասնամյակ առաջ 
հազվադեպ էին հանդիպում և համարվում էին սխալ. այժմ լայն կիրառություն 
ունենալու պատճառով այլևս սխալ չեն համարվում։ Չնայած դրան՝ ավագ սերնդի 
ներկայացուցիչները հակված են դեպի ավանդական կազմությունը։  

Սույն հոդվածի գիտական նորույթը այն է, որ առաջին անգամ ուշադրություն 
է դարձվում անկանոն բայերի օրինաչափականությանը։ Լեզվական կանոնները 
ձևավորվում են՝ հիմքում ունենալով որևէ օրինաչափականություն։ Լեզվական 
յուրաքանչյուր երևույթ, իրողություն ենթարկվում է որոշակի օրինաչափականու-
թյան։ Անկանոն բայերը ևս՝ որպես լեզվական ներփակ խումբ, զուրկ չեն օրինաչա-
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փությունից։ Հետևելով անկանոն բայերի դրսևորած անկանոնություններին՝ փոր-
ձենք գտնել օրինաչափություններ այդ բայերի խմբի մեջ։ Անկանոն բայերի 
շարքում երեք բայ կա, որոնք երկհիմք (զուգահիմք) են։ Դրանք է՝ գալ//եկ, 
լինել//եղ, ուտել//կեր: Նշված բայերի անցյալ կատարյալը կազմվում են -ա, -ար, -
ավ, -անք, -աք, -ան վերջավորություններով։ Իսկ գալ և ուտել բայերի հրամայա-
կանի ձևերը լինում են՝ ե՛կ, կե՛ր։ Անել, դնել, տանել բայերի անցյալ կատարյալում 
տեղի է ունենում ն/ր հերթագայություն։ Նախկինում ընդունված էր անել եւ դնել 
բայերի անցյալ կատարյալը կազմել առաջին հիմքից՝ արի, դրի։ Այժմ անցյալ կա-
տարյալը կազմում ենք երկրորդ հիմքից՝ արեցի, դրեցի։ Օրինակ՝ Գիտեք, 
անհարմար բան արիարիարիարի։ Թեև նրա մտադրությունը ինձ համար դեռևս անհայտ էր, 
բայց գլխով արեցիարեցիարեցիարեցի։ Այս դեպքում համանունություն է առաջանում գալ բայի հրա-
մայականի ձևի՝ արի, և անել բայի առաջին հիմքից կազմված անցյալ կատարյալի 
միջև՝ արի։  

Նշված երեք բայերի հրամայականն արմատական է՝ արա՛, դի՛ր, տա՛ր։ Ասել, 
անել բայերի հրամայականի ձևերն են՝ ասա, արա, որոնցում ա-ն դիմաթվային 
վերջավորություն է։ Վերջին շրջանում մամուլում, եթերում և նույնիսկ արդի գրա-
կանության մեջ ասել բայի անցյալ կատարյալի ասեցի, ասեցիր.... կանոնավոր 
ձևերը խիստ տարածվել են։ Չի բացառվում, որ որոշ ժամանակ հետո դրանք փո-
խարինելու կգան անկանոն ձևերին։ Եվ լռելով գլուխը կուրծքին կախեց ու սկսեց 
արտասվել: Քահանան պահ մը քարացած մնաց այդ սոսկալի խոստովանության 
վրա, բայց իսկույն ամփոփեց իրան եւ ասեց...  

Այստեղ մի դիտարկում անենք ածել բայի վերաբերյալ։ Այդ բայի հրամայա-
կանը կազմվում է և՛ կանոնավոր ածիր, և՛ անկանոն ածա ձևերով։ Տար, այս զահ-
րումարը, հենց էս գիշեր մոխիր արա ու տղիդ աչքերը ածիրածիրածիրածիր    [5, 1]: Հիմա հերիք է, 
ասում եմ, վեր կաց, մի բաժակ թեյ ածա, տուր ինձ [5, 7]: Խոսել բայի հարակատա-
րի խոսած կանոնավոր ձևին զուգահեռ այժմ ավելի շատ գործածական է խո-
սացած ձևը։ Հին ժողովուրդ ենք, շատը խոսացած պիտի լինեինք, պրծած, թվում է 
կես խոսքից պետք է իրար հասկանայինք [5, 1]: Նրա խոսած լեզուն սովորելու ժա-
մանակ չունեցա, ճիշտ է, բայց միտքն ու հոգին հասկացա խորապես [5, 3]։ Զարկել 
բայի կատարյալի հիմքը՝ զարկ, նույնպես չի գիտակցվում։ Դրա փոխարեն տա-
րածված է զարկեց կանոնավոր հիմքը։ Հրամայականի ձևերը լինում են՝ զարկի՛ր, 
մի՛ զարկիր, որոնք ևս կանոնավոր ձևեր են։ Այս բայի արտահայտած իմաստն 
այսօր արտահայտում ենք հարվածել, խփել բայերի միջոցով։  

Զարկ, սպանիր ինձ, կյանքից ազատիր [5, 63]: Զարկիր, հրամայեց Տեր-
Ավանեսը, շարունակելով տանձն ուտել [5, 2]: Անկանոն զա՛րկ ձևը կիրառվում է 
ավելի շատ ոճավորման նպատակով։ Զարկը ավելի շատ առարկայական նշանա-
կություն ունի զարկ տալ հարադրության մեջ։ Ի դեպ՝ զարկել բայի զարնել տարբե-
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րակը արևմտահայերենում համարվում էր անկանոն բայ։ Արևելահայերենում 
զարնել բայն ինքնուրույն չի գործածվում։ Այն հանդես է գալիս աչքի զարնել 
հարադիր բայի կազմում, որն ունի խոնարհման կանոնավոր ձևեր [2, 56]: Առնել, 
թողնել, տեսնել բայերը սոսկածանցավոր բայեր են, որոնց հրամայականի ձևերը 
լինում են արմատական՝ ա՛ռ, թո՛ղ, տե՛ս: Հետաքրքիր է, որ այդ բայերից երկուսի 
արգելականը կարող ենք կազմել նաև առանց ածանցի անկման՝ մի՛ առնիր, մի՛ 
թողնիր։ Տեսնել բայի արգելական հրամայականի ձևը գործածական չէ։ Դրա փո-
խարեն գործածվում է նայել բայի արգելական հրամայականը։ Մի տես-ը վերաբե-
րականի արժեք է ստացել։ Մի տես ի՜նչ բախտ եմ ունեցել, որ երեխան էդ օրը 
կաթը ժամանակին չէր կերել... [5, 15]: Դառնալ և բառնալ բայերի երկրորդ հիմքում 
ռն/րձ հերթագայություն է կատարվում, դարձ, բարձ։ Դառնալ բայի ենթակայա-
կանը ևս կազմվում է երկրորդ հիմքից՝ դարձող։ Աղբյուր գնացող կամ աղբյուրից 
դարձող կանանց ու հարսների հարցերին Միսակի քույրը պատասխանում էր 
քիթը տնկած [5, 15]: Երևի թե նույն օրինաչափությանն են ենթարկվել բանալ եւ 
լվալ բայերը։ Երկուսի երկրորդ հիմքն էլ ցոյական է՝ լվաց, բաց։ Երկուսն էլ կիրառ-
ման սահմանափակություն ունեն և փոխարինվում են բացել, լվանալ ձևերով։ 

Գալ, լալ, տալ բայերը միահնչյուն արմատներ են։ Դրանց թվում է նաև կամ 
բայը։ Ա. Սանթոյանը նշում է` «....դժվար է որոշել դրանց՝ որևէ խոնարհման պատ-
կանելը։ Ա ձայնավորը լծորդ համարելով՝ հանգում ենք գ, տ, լ, կ տարրերին, որոնք 
էլ համարվել են այս բայերի առաջին հիմքերը, նաև արմատները։ Քանի որ հիմք 
կարող է համարվել որևէ իմաստակիր հատված, իսկ գ, տ, լ, կ տարրերն իմաստա-
կիր չեն, ուստի և հիմքեր էլ չեն։ Ա ձայնավորը, մեր կարծիքով, արմատի բաղադ-
րիչ է. նախ՝ արմատներն են հանդես գալիս գրաբարյան ներկայի եզակի երրորդ 
դեմքում (հմմտ. եմ-ես-է) նաև՝ գամ-գաս-գա, կամ-կաս-կա, նաեւ՝մնամ-մնաս-
մնա, գնամ-գնաս-գնա: Երկրորդ՝ հենց դրանք էլ մասնակցում են բառակազմու-
թյանը (հմմտ. Որևէ, պարագա, ենթակա, ենթամնա, արտագնա)» [ 3, 166]։ Գալ, 
լալ, տալ բայերը ներկա եւ անցյալ անկատար ժամանակները կազմում են անկա-
տար երկրորդի (-իս վերջավորվող դերբայի) և օժանդակ բայի ներկայի ու անցյալի 
ձևերով՝ գալիս եմ, լալիս եմ, տալիս եմ [1, 323]: Որոշակի օրինաչափության են են-
թարկվում պակասավոր բայերը։ Պակասավոր բայերի մի խումբ՝ եմ, կամ, գիտեմ, 
ունեմ, արժեմ, ունեն միայն սահմանական եղանակի ներկա և անցյալ անկատար 
ժամանակաձևերը, որոնք կազմվում են առանց օժանդակ բայի, միայն դիմաթվա-
յին վերջավորությունների միջոցով։ Պակասավոր երկու բայ՝ ցանկամ, հուսամ, 
ունեն միայն ըղձական, դրանից կազմվող ենթադրական ու հարկադրական եղա-
նակներ։ Ցանկալ բայն ունի միայն ըղձական, դրանից կազմվող ենթադրական և 
հարկադրական եղանակի ձևեր՝ ցանկամ, ցանկայի։ Ակնհայտ է, որ ցանկալ բայը 
մեզանում՝ ա) առկա է շնորհիվ արևմտահայերենի, բ) կիրառվում է միմիայն 



– 87 – 

խոսքը ոճավորելու նպատակով [2, 58]։ Պակասը լրացվում է ցանկանալ բայի 
ձևերով: Հուսալ բայից գործածվում են հուսալ անորոշ դերբայը, ըղձական, 
ենթադրական ու հարկադրական եղանակի ձևերը։ Երբեմն գործածվում է նաև 
հրամայականի՝ հուսա՛, հուսացե՛ք, մի՛ հուսա, մի՛ հուսացեք։ Լրացվում է հույս 
ունենալ հարադիր բայի ձևերով։  

Այսպիսով՝ գրական հայերենի արդի փուլում անկանոնություն են դրսևորում 
հետևյալ բայերը՝ ասել, բերել, ուտել, անել, դնել, տանել, առնել, տեսնել, թողնել, 
դառնալ, կենալ, լինել։ Գալ, լալ, տալ, լվանալ բայերը համալրել են պակասավոր 
բայերի շարքը, իսկ զարկել եւ ելնել բայերի անկանոն համարվող ձևերի կողքին 
արդեն առկա են կանոնավոր ձևերը։  

Անկանոն բայերն էլ, լինելով ներփակ խումբ, իրենց ներսում ենթարկվում են 
որոշակի օրինաչափականության:  

Լեզվական կանոնները ձևավորվում են՝ հիմքում ունենալով որևէ օրինաչա-
փականություն։ Լեզվական յուրաքանչյուր երևույթ, իրողություն ենթարկվում է 
որոշակի օրինաչափականության։ Անկանոն բայերը ևս՝ որպես լեզվական ներ-
փակ խումբ, զուրկ չեն օրինաչափությունից։ Սույն հոդվածում փորձ է արվում 
գտնելու օրինաչափականություն անկանոն բայերի շարքում։ Ուշադրություն է 
դարձվել քերականության մեջ որպես անկանոն չդիտված մի շարք բայերի անկա-
նոն դրսևորումներին։ Խոսվել է նաև այն բայերի վերաբերմամբ, որոնք լեզվի զար-
գացման արդի փուլում անկանոն ձևերի կողքին ունեն կանոնավոր ձևեր։  
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Обобщенные языковые правила образуются на основе определенных законо-
мерностей. Неправильные глаголы, как языковая закрытая группа, не лишены 
регулярности. В данной  статье представлена попытка установления  правомер-
ности в ряду нерегулярных глаголов.  

Уделено внимание нерегулярным проявлениям некоторых глаголов, ранее 
таковыми не считавшимися.  

Рассмотрены также глаголы, которые на современном этапе развития языка, 
наряду с нерегулярными, имеют также регулярные формы. 
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Language norms are formed on the basis of certain regularities. Every language 
phenomenon, occurrence obeys to a certain regularity. The irregular verbs are not an 
exception. As a specific language group they are not free of regularities. In the current 
article we have tried to find regularities and norms within the list of the irregular verbs. 
Attention was given to the irregular usage of a list of not regular verbs which are not 
considered as irregular in the grammar. There is also a reflection on those verbs which 
come up with both regular and irregular forms in the current phase of the development 
of the language.  
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Դիտարկումներ լեզվի ծագման խնդրի շուրջԴիտարկումներ լեզվի ծագման խնդրի շուրջԴիտարկումներ լեզվի ծագման խնդրի շուրջԴիտարկումներ լեզվի ծագման խնդրի շուրջ    
((((անտիկ շրջան)անտիկ շրջան)անտիկ շրջան)անտիկ շրջան)    

Զարգարյան ԱրմենուհիԶարգարյան ԱրմենուհիԶարգարյան ԱրմենուհիԶարգարյան Արմենուհի    
Բանասիրական ֆակուլտետ,  

«Հայոց լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

բ. գ. թ., դոցենտ Դ. Գյուլզատյան 
 

Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝    անտիկ փիլիսոփայություն, հունական փիլիսոփայու-
թյուն, կատեգորիաներ, սուբյեկտիվ դիալեկտիկա, գոյաբանություն, իմացաբանու-
թյուն, մետաֆիզիկական մոտեցում, քողարկյալ հիմնավորվածություն 

Լեզվի ծագման բացահայտումը լեզվաբանության կարևորագույն խնդիրնե-
րից մեկն է [1, 572-597]։ Այս հարցը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել շատ վաղ 
ժամանակներից։ Տարբեր ժամանականերում մարդիկ տարբեր բացատրություն-
ներ են տվել լեզվի ծագմանը, սակայն մեր կարծիքով խնդիրը մինչ օրս սպառիչ 
լուծում չի գտել։ Մեր նպատակն է այստեղ անդրադառնալ անտիկ շրջանում լեզվի 
ծագման հայեցակարգային մի քանի դրույթների։ 

Անտիկ փիլիսոփայության մեջ լեզվի ծագման խնդրի նախադրյալ պետք է 
դիտել անվան և իրի փոխհարաբերության հարցը, որ վերաճում է ֆյուսեյի (ըստ 
բնության) և թեսեյի (ըստ օրինի, ըստ դրության) հայեցակարգերի դարավոր 
բանավեճի: Առաջին հայեցակարգի համաձայն` թեև անունը հավասար չէ իրին, 
բայց դրանց միջև կապ գոյություն ունի: Համաձայն երկրորդ հայեցակարգի` 
անունը ոչ միայն հավասար չէ իրին, այլև որևէ բնական կապ չկա դրանց միջև, 
ներքին հարաբերակցություն չկա: Այս հարցում նշմարում ենք մի կողմից` 
օբյեկտիվ-գոյաբանական, մյուս կողմից` սուբյեկտիվ-իմացաբանական մոտեցում: 
Մի մոտեցումը ծագումնաբանական է, այսինքն` ըստ ծագման այդ կապը գոյու-
թյուն ունեցել է թե ոչ, մյուսը` գործառական, որի համաձայն` լեզվի այդ կապը շա-
րունակում է գոյություն ունենալ: 

Հունական փիլիսոփայության զարգացման հիմնական շրջանն այսպես 
կոչված բնափիլիսոփայությունն է, և գերակշռում է առաջին` ֆյուսեյի տեսակետը: 
Այս փուլում հունական փիլիսոփայությունը խորասուզված էր գոյաբանության 
մեջ և սկզբունքներ էր փնտրում ցույց տալու համար, թե որտեղից է առաջացել 
աշխարհը: Անվան ծագումը բնափիլիսոփայական մեկնաբանություն էր ստանում, 
ընդ որում երկու հակադիր տեսակետով` Հերակլիտոս ԵփեսացուՀերակլիտոս ԵփեսացուՀերակլիտոս ԵփեսացուՀերակլիտոս Եփեսացու և Պարմենիդես Պարմենիդես Պարմենիդես Պարմենիդես 
ԷլեացոԷլեացոԷլեացոԷլեացոււււ: Հերակլիտոսի տեսակետն այն էր, որ աշխարհը ծագել է կրակից, որը չի 
հանգչում: Կրակը փոխարկվում է ծովի, օդի, հողի և վերստին վերադառնում ինքն 
իրեն: Սրա համաբանությամբ խոսքը` անընդհատ շարժմամբ, «չհանգչող» լի-
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նելիության ապացույցն է: Դա լավ երևում է «լոգոսի» մեկնաբանության մեջ: 
Հերակլիտոսի քննախոսությունն առաջինն էր, որում ի հայտ եկան գիտական 
տերմիններ: Լոգոս նշանակում է խոսք: Խոսքը հոսուն, փոփխվող մի բան է, իսկ 
իմաստունները տիրապետում են մի այլ Լոգոսի, որ անփոփոխ է. դա գերագույն 
Բանն է [9]: 

ՊարմենիդեսըՊարմենիդեսըՊարմենիդեսըՊարմենիդեսը հաստատապես ընդունում է աշխարհի բացարձակ կա-
յունության, անփոփոխության տեսակետը: Նրա համար ոչ միայն անունները, այլև 
առարկաները, լինելով անցողական, նաև ոչ էական են, պատահական [9]:  

ԴեմոկրիտիԴեմոկրիտիԴեմոկրիտիԴեմոկրիտի տեսության մեջ կարող ենք նշմարել և՛ ֆյուսեյի, և՛ թեսեյի 
սկզբունքները: Սակայն այդ սկզբունքները հանդես են գալիս տարբեր 
ոլորտներում: Անվան ծագման հարցում Դեմոկրիտը ֆյուսեյական է, իսկ դրա 
գործածության հարցում` թեսեյական: Դեմոկրիտի համար աշխարհը կազմված է 
ատոմներից և դատարկությունից: Աշխարհում իշխում է բացարձակ անհրաժեշ-
տությունը: Դրա ապացույցն այն է, որ ատոմները դատարկության մեջ ընկնում են 
ցած, և ոչինչ չի կարող նրանց շեղել: Դեմոկրիտի աշխարհը օբյեկտային աշխարհն 
է: Ըստ նրա մեկնաբանության` տարբեր իրեր բաղկացած են ատոմներից, որոնցից 
գոյացել են մեր զգայարանների վրա ազդող նուրբ ատոմներ, և մենք համա-
պատասխան ձայներ ենք հանում, և այդպես է առաջանում բառը, ըստ որում կլոր 
առարկա նշող բառերն արտահայտում ենք [օ] հնչյունով, փափուկները` [լ]-ով և 
այլն: Սա հարցի ծագումնաբանական կողմն է` հօգուտ ֆյուսեյի սկզբունքի: Մյուս 
կողմից եթե անունը համապատասխաներ իրին, ապա չէինք կարող տարբեր 
առարկաների նույն անունը տալ (համանուններ չէին լինի) և նույն առարկային` 
տարբեր անուններ (հոմանիշներ չէին լինի), առարկայի անունն էլ հնարավոր չէր 
լինի փոխել: Այս փաստարկները խոսում են հօգուտ թեսեյի սկզբունքի: Լեզուն 
որպես նմուշ է հանդես եկել Դեմոկրիտի համար` բացատրելու աշխարհի ատո-
մային կառուցվածքը: Ինչպես տառերից կազմված է բառը, բառերից` խոսքը, 
այդպես էլ իրերից կազմված է աշխարհը, որից էլ` տիեզերքը [9]:  

Հաջորդ շրջանը հակադրվում է առաջինին: Աշխարհի նկատմամբ հետա-
քրքրությունը փոխարինվում է մարդու նկատմամբ հետաքրքրությամբ: Առաջի-
նում իշխում էր գոյաբանական սկզբունքը, երկրորդում` իմացաբանական 
սկզբունքը: Անցում է կատարվում օբյեկտիվից դեպի սուբյեկտիվը: Ամենածայրա-
հեղը սոփեստների ուղղությունն է: Սրանց համար ամեն ինչի չափանիշը մարդն 
էր: Ամեն ինչ դիտում են հարաբերական, մարդու կարծիքից կախված: Սոփեստնե-
րը թեսեյական են: Նրանք նույն վերաբերմունքն ունեն ճշմարտության հարցում: 
Ճշմարտությունը սուբյեկտիվ բնույթ ունի. այն պատկանում է վեճում հաղթողին: 
Սա հիմք է տալիս ճարտասանության զարգացմանը: 

ՍոկրատեսըՍոկրատեսըՍոկրատեսըՍոկրատեսը մի քայլ է կատարում դեպի օբյեկտիվացում: Նրան ևս չէր 
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հետաքրքրում գոյաբանական, մետաֆիզիկական մոտեցումը: Նրան հետաքրքիր 
էր մարդը` ոչ որպես առանձին անհատ, այլ մարդը` որպես այդպիսին (բարոյա-
կանությունը): Համամարդկային նշանակություն էր ձեռք բերում վեճը: Սոկրա-
տեսը դիալեկտիկայի հիմնադիրն է, սուբյեկտիվ դիալեկտիկայի հիմնադիրը: 
Վեճի նպատակը ընդհանուր բարոյական արժեք ունեցող ճշմարտության 
որոնումն է [7]: 

ՊլատոնըՊլատոնըՊլատոնըՊլատոնը և ԱրիստոտելըԱրիստոտելըԱրիստոտելըԱրիստոտելը համատեղում են նախորդ երկու շրջանները: 
Պլատոնը մի կողմից` Պարմենիդեսի նման ընդունում է անփոփոխ աշխարհի 
տեսակետը, որն անվանում է իդեաների աշխարհ: «Իդեա» բառը, սակայն, այլ 
կերպ էր մեկնաբանում, այն ժամանակ չուներ այսօրվա «ոչ զգայական» իմաստը 
(Արիստոտելի երկերում այն «տեսք» է նշանակում): Իդեաների աշխարհը հարա-
ցույցների աշխարհն է, որի ընդօրինակումն է երևույթների աշխարհը` ստվերը: 
Ըստ այդմ` արվեստը ստվերի ստվեր է` երևույթների անկատար արտացոլում: 
Մյուս կողմից` Պլատոնը միավորում է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ աշխարհները` 
որպես մեկ աշխարհ, որը հոսուն է և փոփոխական, այսինքն` միավորում է Պար-
մենիդեսի և Հերակլիտոսի տեսակետները: Այստեղից բխում է պլատոնյան լեզվի 
ըմբռնումը: Պլատոնն ունի լեզվի մասին մի երկխոսություն` «Կրատիլոս» վերնա-
գրով: Գլխավոր հերոսը Սոկրատեսն է: Երկխոսության մեջ ընթանում է ԿրաԿրաԿրաԿրատիտիտիտի----
լոսիլոսիլոսիլոսի և ՀերմոգենեսիՀերմոգենեսիՀերմոգենեսիՀերմոգենեսի վեճը: Կրատիլոսը պաշտպանում է ֆյուսեյի, Հերմոգենեսը` 
թեսեյի տեսակետը: Երկուսն էլ փաստարկներ են բերում ապացուցելու համար 
սեփական տեսակետը: Պլատոնի վերջնական եզրակացությունն անորոշ է [8, 613-
381]: Ըստ Սոկրատեսի դիտարկման` իրեն ավելի դուր կգար, եթե անունները 
համապատասխանեին իրերին, բայց եթե նույնիսկ չեն համապատասխանում, հոգ 
չէ, որովհետև անունների միջոցով չենք հասնում ճշմարտության, այլ իդեաների 
անմիջական հայեցողության միջոցով: Մյուս կողմից էլ, հենց Պլատոնն է ցույց 
տվել, որ բառերն արտահայտվում են ընդհանուր ձևով, ունեն ընդհանուր 
իդեաներ: Պետք է նկատել, որ երկու գիծ է բախվում այստեղ: Կրատիլոսը Հերակ-
լիտոսի աշակերտն է, իսկ Հերմոգենեսը` Դեմոկրիտի:  Այս երկխոսության կարևո-
րությունն այն է, որ Պլատոնն ի մի է բերում և դասակարգում բառերի հիմնավոր-
վածության (պատճառաբանվածության) երևույթը: Ցույց է տալիս, որ բառերի մի 
մասը հիմնավորված է, ստուգաբանորեն բացատրելի է և համապատասխանում է 
ֆյուսեյի սկզբունքին: Հիմնավորվածությունը միշտ չէ, որ զուգադիպում է ճշմար-
տությանը: Հերմոգենես` նշանակում է Հերմեսի որդի, բայց Հերմեսը բարօրության, 
ապահովության, առևտրի աստվածն է եղել, և Հերմոգենեսի հոր անունը Հերմես չի 
եղել: «Հերմոգենես» անունը պատճառաբանված է, բայց սխալ է: Չհիմնավորված 
բառերը տրված են թեսեյի սկզբունքով: Ուրեմն լեզվի մեջ որոշակի տարբերակում 
կարելի է մտցնել` ըստ ֆյուսեյի և թեսեյի սկզբունքների: Ընդ որում Պլատոնը 
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կարողացել է տարբերակել հիմնավորվածության մի քանի տեսակ. օրինակ` 
բնաձայնությունները հնչյունական հիմնավորվածություն ունեն: Երկրորդ 
տեսակը նույնպես հնչյունական հիմնավորվածություն ունի, այն է` հնչյունների 
խորհրդանշանայնացումը, օրինակ` [օ]-ն կլոր առարկաների տպավորության 
արտահայտությունն է, [ի]-ն` սուր առարկաների և այլն: Այս երևույթն իսկապես 
գոյություն ունի լեզուներում. օրինակ` «տխուր» բառը հնչում է տխուր, որովհետև 
իրոք տխրություն է արտահայտում, այսինքն` վճռական գործոնն իմաստով է 
պայմանավորված: Ըստ էության սրանք բնական և պայմանական նշանների տար-
բերակման սկզբունքներ են: Երրորդ տեսակը ձևաբանական հիմնավորվածու-
թյունն է («Հերմոգենես»-ի օրինակը): Այս երեք տեսակները Պլատոնն է խմբավո-
րել: Սրանցից բացի` կան նաև շարահյուսական, իմաստաբանական հիմնավոր-
վածություններ: Իմաստաբանական հիմնավորվածությունը դրսևորվում է փոխա-
բերական իմաստի մեջ, որը հիմնավորված է բուն իմաստով (մարդուն աղվես են 
անվանում, որովհետև խորամանկ է): Մյուս տեսակը Շ. Բալլին է առանձնացրել, 
որն է քողարկյալ (իմպլիցիտ) իմաստը [6, 172-179]: Քողարկյալ հիմնավորվածու-
թյունը ցույց է տալիս բառի տեղն իմաստային դաշտում: Սրանից հետևում է, որ 
լեզվական միավորները, եթե ոչ անմիջականորեն, ապա գոնե միջնորդավորված 
ձևով, հիմնավորված են: Առանձնաբար` հնչյունները և իմաստները բնական 
նշաններ են, իսկ դրանց համապատասխանությամբ և համատեղմամբ ունենք 
պայմանական նշաններ: 

Արիստոտելը փոխում է հիմնական սկզբունքը: Նրա քննախոսության մեջ 
իդեայի փոխարեն հանդես է գալիս ձևը, որը հակադրվում է նյութին: Ձևը գործուն 
է, նյութը` ոչ գործուն: Արիստոտելի համար ներքին ձևը այն է, որ մարմարը 
դարձնում է արձան, քարը` տաճար: Ձևը կամ ձևավորվող գործունեությունը` 
էներգեյանէներգեյանէներգեյանէներգեյան, նպատակաուղղված բնույթ ունի: Իրերը բոլորի համար նույնն են, և 
նույնն է նրանցից ստացած մեր տպավորությունը, բայց տարբեր են խորհրդա-
նշանները, անունները, բառերը: Արիստոտելը թեսեյական է, լեզուն դիտում է 
որպես գործիք: Ըստ Պլատոնի ձևակերպման` անունով մտածում ենք: Արիս-
տոտելն ավելի է ծանրանում այս կողմի վրա: Նա փնտրում է անվան նպատակը, 
ոչ թե պատճառը, և այս առումով ֆյուսեյական է: Պատճառը պայմանավորված է 
նպատակով [5, 173]: 

Արիստոտելը զարգացնում է կատերգորիաների տեսությունը, որոնք փաս-
տորեն ստորոգումների հիմնական տիպերն են: Առանձնացնում է տասը կատե-
գորիա, որոնք բոլորն էլ հիմնված են ինչ-որ լեզվական, նույնիսկ ձևաբանական 
կարգերի վրա [5, 177, 249, 257, 296, 352 356]: Արիստոտելը տալիս է խոսքի մասերի 
հարացույցին համապատասխանող կատեգորիաների հարացույց: Բայց նա 
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Պլատոնի նման ներկայացնում է նաև այդ կատեգորիաների շարակարգային-գոր-
ծառական հարաբերությունները: 

Ամփոփելով անտիկ փիլիսոփայության մեջ լեզվական դիտարկումների 
վերաբերյալ մինչև այժմ ասվածը` պետք է ընդգծել այն իրողությունը, որ այդ 
շրջանի փիլիսոփաները լեզվի ծագման խնդիրը գրեթե չեն անջատել աշխարհի 
ծագման խնդրից և հաճախ նույն եղանակով են բացատրել դրանց գոյացումը: 
Մասնավորելով հարցը լեզվի նկատմամբ` տեսնում ենք, որ լեզվի ծագմանը 
զուգահեռ` նրա ամբողջական բացահայտման ուղիներից մեկը եղել է լեզվի և ար-
տաքին աշխարհի միավորների հարաբերության պարզաբանումը: Դրա դրսևո-
րումներից են անվան և իրի հարաբերակցության խնդրի լուծման` դարեր տևող 
փորձերը, որոնք հայեցակարգային բնույթ են ստացել ֆյուսեյի և թեսեյի տեսական 
հիմնավորումներում: 
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В античной философии вопрос о возникновении языка почти не отделялся от 
вопроса происхождения мира, и очень часто их происхождение объяснялось одним 
способом. Параллельно с происхождением языка, одним из путей его полного 
объяснения было разъяснение отношений единиц языка и единиц внешнего мира. 
Проявлением этого являются вековые эксперименты для выявления наименования 
и предмета, которые в античной философии проводились теоретическими 
дискуссиями фюсея и тесея. 
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Key wordsKey wordsKey wordsKey words: ancient philosophy, greek philosophy, categories, subjective dialectics, 
ontology, gnoseology, a metaphysical approach, concealed justification 

The problem of the origin of the language wasn’t separated from the problem of the 
origin of the world and often their origins were explained the same way in ancient 
philosophy. Next to the origin of the language one of the ways of the complete 
revelations was the classification of the relation of the units of the language and outer 
world. One of its manifestation is the experience of the solution of the relation of the 
names and subjects during the centuries which proceeded with phýsei and thései 
theoretical arguments. 
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նություն, կերպարի հոգեբանություն 

Վիգեն Խեչումյանը հայ արձակի նշանավոր դեմքերից է: Վ. Խեչումյանը ողջ 
ստեղծագործական կյանքում հավատարիմ է մնացել իր ընտրած գրական 
թեմային ու մեթոդին. հայն ու Հայաստանն է Խեչումյանի գրական կերպարն ու 
թեման: 

Խեչումյանի մուտքը գրական աշխարհ եղել է «Զվարթնոց» ժողովածուով, որը 
միանգամից ճանաչում ու սեր է բերել գրողին: Յուրաքանչյուր գրողի համար 
երազանք կարող է թվալ ստեղծագործական առաջին փորձի այդքան ջերմ ու դրա-
կան ընդունելությունը: Սրա գաղտնիքը թերևս թեմայի արդիականությունն էր` ոչ 
միայն համաժամանակյա կտրվածքով, այլև տարժամանակյա, կապը երկու 
ժամանակաշրջանների` միջնադարի և 20-րդ դարի իրողությունների միջև: Միջ-
նադարի պես այսօր էլ օտարագնացության թեման այնքան ցավոտ ու տարածված 
խնդիր է: Թեև Խեչումյանի ստեղծագործական ժամանակը միջնադարն է, բայց այն 
ամբողջովին կապված է ներկա ժամանակի հետ: Այսինքն` այդ տեսանկյունից հայ 
իրականության մեջ էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, որով էլ պայմա-
նավորված է հիմնախնդրի արդիականությունը: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ Խեչումյանի գրական առաջին փորձերը ջերմ 
ընդունելության են արժանացել ընթերցողի կողմից, բայց դրանց քննությունից, 
ինչպես նաև որոշ ստեղծագործությունների մշակված, որոշակի փոփոխություն-
ների ենթարկված հրատարակություններից պարզ է դառնում, որ Խեչումյանը 
ստեղծագործական երկրորդ փուլում ավելի է վարպետանում, և, որ գլխավորն է, 
վերամշակված հրատարակություններում տեսնում ենք արդեն գրող-հոգեբանի: 
Խեչումյանին հաջողվում է թափանցել կերպարների ներաշխարհը և բացահայտել 
նրանց ապրումները: 

Վիգեն Խեչումյանի առաջին ժողովածուն` «Զվարթնոց»-ը, լույս է տեսել 1945 
թվականին և ներառում է 7 պատմվածք: Այնուհետև 1968 թվականին հրատարակ-
վել է Խեչումյանի «Գիրք մաքառման» ժողովածուն, որը նրա երկհատորյակի 
առաջին գիրքն է: Ժողովածուի վիպակներ և պատմվածքներ բաժնում հեղինակը 
ընդգրկել է 6 պատմվածք` «Երեք հասակ», «Գիրք պանդխտության», «Խաչերես և 
Անդրեաս», «Ցայգածաղիկ», «Սրինգի վարպետը» և «Գլուխգործոցը»: Երկուսի մեջ 
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էլ տեղ են գտել գրեթե նույն դիպաշարով երկու պատմվածքներ` «Ցայգածաղիկը», 
որը երկու տարբերակում էլ նույն վերնագիրն է կրում և «Տպագրեալ յԱմստերդամ» 
– «Գիրք պանդխտության» պատմվածքները: «Ցայգածաղիկ» պատմվածքը երկու 
տարբերակում էլ ունի գաղափարական միևնույն արտահայտությունը: Այն 
ընդգծում է գիտության կարևորությունը: Պատկերն այլ է մյուս պատմվածքում: 
«Տպագրեալ յԱմստերդամ» և «Գիրք պանդխտության» պատմվածքները ունեն 
ոճական, բառապաշարային, սյուժետային զգալի տարբերություններ: Ամենից 
ակնառու տարբերությունը, որ նկատում ենք, վերնագրերի տարբերությունն է: 
«Գիրք պանդխտության» տարբերակը թերևս ավելի շահեկան է. Այն ավելի դիպուկ 
է ամբողջացնում պատմվածքում ներկայացվելիք նյութը, առավել խոսուն է: 

«Տպագրեալ յԱմստերդամ» պատմվածքը սկսվում է բնության նկարագրու-
թյամբ: Խեչումյանը մեկ տողով ստեղծում է կարոտի միջավայր. 

«Զովը բերեց ծաղկած բարդիների բուրմունք: Մանվելը խորը շնչեց: Նրան 
հարազատ էր այդ բուրմունքը» [1,65]: 

Մանվելը հիշում է հայրենի օջախը, թե ինչպես ձորակում ոսկի-դեղնավուն 
են դառնում աշնան թափվող տերևները: Այնուհետև բնության մեկ այլ պատկեր է 
մտաբերում Մանվելը. Նա գորգի է նմանեցնում աշնան տերևները, որ թափվում են 
գետի եզերքին: Խեչումյանը հաջորդ հատվածում համեմատություն է կատարում 
օտարության մեջ գտնվող պանդուխտ Մանվելի հոգում ծվարած կարոտի և 
երկնքում «փախչող» ամպերի հետ: Ամպերը կարծես վազում են տուն, դեպի 
հայրենիք, ինչպես որ Մանվելի հոգին է ձգտում հասնել հայրենի տանը: Այս 
փոթորիկը պանդուխտի հոգում բարձրանում է այն ժամանակ, երբ արդեն մոտե-
նում է օտարության մեջ իր վերջին հանգրվանին` Ամստերդամին: Եվ ահա 
այստեղ որպես կարոտի խորհրդանիշ տեղ է գտնում կռունկը: Հայի համար 
կռունկը կարոտի խորհրդանիշ է: Մանվելը դիմում է կռունկին` հույս ունենալով 
մի լուր իմանալ հայրենի երկրից: Մանվելը իրեն համեմատում է երամից հետ 
ընկած կռունկի հետ: 

«Գիրք պանդխտության» պատմվածքը սկսվում է հեղինակի խոսքով: Այստեղ 
արդեն ստեղծագործությունը բացվում է Ամստերդամ քաղաքի նկարագրությամբ:  

Երկու ստեղծագործությունների առաջին հատվածների մեջ նկատում ենք 
եղանակային տարբերություն: «Տպագրեալ յԱմստերդամ» պատմվածքում` աշուն, 
իսկ «Գիրք պանդխտության» մեջ` գարուն: 

«…Քամին թանձր փոշի է բարձրանում ու պղտորում գարնանային օդի 
յուրօրինակ բույրը» [2, 76]: Պանդուխտի հոգու և ապրումների բացահայտմանը, 
կարոտի, ցավի ու միայնության զգացումին աշունն ավելի համահունչ է: Եղա-
նակի փոփոխությունը մեզ ենթադրել է տալիս, որ սրա միջոցով հեղինակը ցան-
կացել է այլաբանորեն ստեղծել մայրամուտի ավարտի զգացողությունը: 

«Գիրք պանդխտության» մեջ Մանվելի հիշողությունները կապվում են սիրած 
աղջկա` Աստղիկի հետ: Նա հիշում է, թե ինչպես է սկիզբ առել իրենց սերը, այս-
տեղ ավելի շատ են դրվագները` կապված Աստղիկի հետ: Տեղ են գտնում մանրա-
մասներ, որոնք բացակայում են «Տպագրեալ յԱմստերդամ»-ում: Այդ հատվածների 
առկայությունը ավելի ազդեցիկ ու հուզիչ է դարձնում պատմվածքը: Նույն պատ-
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կերն ունենք նաև Նանի կերպարի դեպքում, որը առաջին տարբերակում բացա-
կայում է: 

«Տպագրեալ յԱմստերդամ» պատմվածքում Մանվելի մուտքը Ամստերդամ, 
նրա ծանոթությունը կուզիկ հայի հետ պատկերված է թռուցիկ, միանգամից, 
առանց որևէ հույզի: Այստեղ կան օտար վաճառականի, կնոջ և ամուսնու կեր-
պարները, որոնց հանդիպում է Մանվելը: Լավ իմանալով, որ այս մարդիկ օտար 
են իրեն ու իր լեզուն չեն հասկանալու` այնուամենայնիվ պատմում է նրանց իր 
հայրենիքի, կյանքի ու գլխով անցածի մասին: 

«Տպագրեալ յԱմստերդամ»-ում քաղաքը նկարագրված է գեղեցիկ, վեհաշուք. 
«Եվրոպիո այդ քաղաքը տարածվել է իսկապես մի գեղեցիկ դաշտավայրի 

վրա, որի շուրջը երեք կողմից բոլորվել էին անտառապատ բլրակներ–կեչիներ ու 
լորենիներ, որոնք տեղ-տեղ մեկնվում էին մինչև քաղաքիս սուր, բարձրադիր 
կտուրներով տներն ու եկեղեցիները…»: 

«Գիրք պանդխտության» մեջ հակառակը. «Ամստերդամ քաղաքը զուրկ էր 
կանաչից, միայն երբեմն հանդիպում էին մենավոր կեչիներ ու լորենիներ: 
Փողոցները մերկ էին, նեղ, գալարուն, ինչպես կտրված աղեղալարը»: 

Քաղաքի գորշ նկարագրությունը օգնում է հասկանալու օտարության մեջ 
Մանվելի մենավորության իրողությունը: 

Մանվելի կերպարը «Գիրք պանդխտության» մեջ ավելի անաղարտ է: 
«Տպագրեալ յԱմստերդամ» պատմվածքում հեղինակը ավելի շատ է անդրա-

դառնում Մարիանեի կերպարին: Նրա և Մանվելի շուրջ սիրո պատմություն է 
հյուսվում, նրանց գաղտնի հանդիպումների ու համբույրի տեսարան է պատկեր-
վում: Այս ամենը բացակայում է «Գիրք պանդխտության» մեջ: Այստեղ Մարիանեն 
ավելի հետաքրքրասեր է: 

Մանվելի պատմությունը միահյուսվում է գրքի` Մովսես Խորենացու «Հայոց 
պատմության» տպագրության հետ: Այստեղ արդեն հանդես են գալիս Թումոյի և 
Մաթևոսի կերպարները: «Տպագրեալ յԱմստերդամ» պատմվածքում Թումոն 
ներկայացվում է որպես պանդուխտ վանական, որն ընդամենը կես տարի էր, ինչ 
ընկերոջից թուղթ ստանալով` առաջարկ էր ստացել ձեռնամուխ լինել գրքի տպա-
գրությանը, որում ասվում է, թե գիրքը կարող է առաքվել թե՛ Հայաստան, թե՛ հայ 
գաղթականներին: Եվ հեշտությամբ կարողանում են պղնձե թերթեր գնել և իրա-
կանացնել գրքի տպագրությունը: Իսկ ահա «Գիրք պանդխտության» մեջ գրողը 
նախ ներկայացրել է Թումոյի արտաքին հատկանիշները, որը արդեն որոշակի 
պատկերացում է տալիս նրա կյանքի մասին: Այստեղ գրքի տպագրության գործը 
Թումոյին տանջում է ավելի քան քսան տարի: Թումոյի կերպարի կողքին «Գիրք 
պանդխտության» մեր հեղինակը ստեղծում է հայ կրոնավորների գործունեության 
դրսևորումները, բացահայտում նրանց եսասիրական էությունը, ցույց տալիս, որ 
հայերեն գրքերի մի հարուստ պաշար այդ տգետ կրոնավորների ձեռքով տարիներ 
շարունակ ոչնչացվել է: Սա ոչ թե հոգևոր դասի այպանումն է, այլ միջնադարի 
հոգևորական-գրչի հոգեբանության յուրահատուկ արտահայտություն, երբ գրիչ 
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հոգևորականը կարծել է, թե տպագրությունը ի չիք կդարձնի իր հանապազօրյա 
հացը: Այս դետալն ավելի ամբողջական պատկերվել է Հովհ. Ղուկասյանի «Ոսկան 
Երևանցի» վեպում: 

Ռաֆայել Իշխանյանը «Հայ գրքի պատմություն» գրքում անդրադարձել է 
Ամստերդամում հայկական տպարանի հիմնադրմանը: Մանրամասն պատմել է 
հրատարակված գրքերի տպագրության մասին: Այդ տեղեկությունները ամենից 
ավելի ստույգ պահպանվել են տպարանի հրատարակած գրքերի մեջ. «Դրանցից 
հատկապես կարևոր են 1660-1661 թթ. տպագրված «Յիսուս որդու» հիշատակարա-
նը` առաջին մասը՝ գրված Մատթեոս Ծարեցու, երկրորդը` Ավետիս Ղլիճենցի 
կողմից, ապա` Անդրիանացու գրած առաջաբանն ու հիշատակարանը 1661-
1662 թթ. տպագրված Սաղմոսարանի մեջ և Ոսկան Երևանցու ինքնակենսագրու-
թյունը` դրված Առաքել Դավրիժեցու «Գիրք պատմութեանց»-ի մեջ 1669 թ. [3, 408]: 

Թերևս այս տեղեկություններն են ստեղծագործության համար հիմք դարձել: 
Խեչումյանը փոխել է տպագրված գիրքը և տպարանի հիմնադիրների անունները: 

Վերջաբանը ևս տարբեր է: «Տպագրեալ յԱմստերդամ» պատմվածքում 
Թումոյին հաջողվում է առանց դժվարության գիրքն ուղարկել հայրենիք, դրա հետ 
մեկտեղ տուն է ճանապարհում նաև Մանվելին: Իսկ ահա «Գիրք պանդխտության» 
մեջ Թումոն և Մաթևոսը դիմում են վաճառականներին` հույս ունենալով նրանց 
հետ ուղարկել գիրքը, բայց հերթով գալիս են վաճառականները և տեսնելով 
«ապրանքը»` հրաժարվում գրքերը տանել` պատճառաբանելով, որ շահավետ 
ապրանք չէ: Եվ ահա այս դժվարին գործը իրենց ուսերին են վերցնում Մանվելը և 
Հովակիմը: 

Այսպիսով` Վիգեն Խեչումյանի որոշ ստեղծագործությունների երկրորդ 
անգամ մշակված, որոշակի փոփոխությունների ենթարկված հրատարակություն-
ներից պարզ է դառնում, որ Խեչումյանը ստեղծագործության երկրորդ փուլում 
ավելի վարպետորեն է ստեղծագործում, և վերամշակված հրատարակություննե-
րում տեսնում ենք արդեն գրող-հոգեբանի: Վ. Խեչումյանի ստեղծագործությունը 
այսօր արդիական հնչեղություն ունի` կապված արտագաղթի իրողության հետ: 

«Տպագրեալ յԱմստերդամ» պատմվածքում Խեչումյանը առավել կենտրոնա-
ցել է պանդխտության խնդրին, իսկ «Գիրք պանդխտության» մեջ գրողի ուշադրու-
թյունը հիմնականում ուղղված է գրքի տպագրության ընթացքին, դրա հետ կապ-
ված դժվարություններին, հայ մշակների ու հոգևորականնների կերպարներին: 
Այստեղ ավելի շատ են զգացվում պանդուխտի հույզերը, ապրումները և հուշերը: 
Բայց երկու պատմվածքների հիմնական գաղափարն էլ նույն է. ցույց տալ հայի 
ճակատագիրը, նրա անցած ուղին և ներկան:  

    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՆՈՒՆՈՒՆ    

1. Խեչումյան Վ., Զվարթնոց, Երևան, 1945: 
2. Խեչումյան Վ., Գիրք մաքառման, Երևան, 1968: 
3. Իշխանյան Ռ., Հայ գրքի պատմություն, Երևան, 1977: 
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Один рассказОдин рассказОдин рассказОдин рассказ,,,,    два вариантдва вариантдва вариантдва вариантаааа. . . . РассказыРассказыРассказыРассказы    ВигенВигенВигенВигенаааа    ХечумянХечумянХечумянХечумянаааа    “Напечатано в “Напечатано в “Напечатано в “Напечатано в 
Амстердаме” и “КнигАмстердаме” и “КнигАмстердаме” и “КнигАмстердаме” и “Книгаааа    странствистранствистранствистранствийййй””””::::    параллельный экспериментпараллельный экспериментпараллельный экспериментпараллельный эксперимент    

Маргарян СусаннаМаргарян СусаннаМаргарян СусаннаМаргарян Сусанна    
Филологический факультет, 

«Армянский язык и литература»,  
руководитель магистерской диссертации – 

к. филол. н., доцент В. Пилоян 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова::::    внутренний мир, образная психология, современность, 
образное откровение 

Из вторых изданий некоторых произведений Вигена Хечумяна, которые 
претерпели определённые изменения, становится ясно, что Хечумян более искусен 
на втором этапе своего творчества, и в отредактированных изданиях мы уже видим 
писателя-психолога. 

Сегодня произведения Хечумяна имеют современное звучание в связи с 
реальностью эмиграции. 

В рассказе Хечумяна “Напечатано в Амстердаме” центральной является  
проблема эмиграции, а в “Книге странствий” внимание писателя в основном 
направлено на процесс книгоиздания, с трудностями, связанными с ним,  образами 
армянских тружеников и духовенства. Здесь наиболее ярко выражены чувства, 
эмоции и воспоминания скитальца. Но главная идея обеих историй одна и та же   – 
показать судьбу армянина, его пройденный путь и настоящее. 

    
TTTTwo wo wo wo VVVVersions of ersions of ersions of ersions of OOOOne ne ne ne SSSStory in Vigen tory in Vigen tory in Vigen tory in Vigen KhKhKhKhechumyanechumyanechumyanechumyan’’’’ssss    

“Printed in Amsterdam” and “Book of “Printed in Amsterdam” and “Book of “Printed in Amsterdam” and “Book of “Printed in Amsterdam” and “Book of AAAAlienation” lienation” lienation” lienation” : : : : an an an an AAAAttempt to ttempt to ttempt to ttempt to MMMMatch atch atch atch SSSStoriestoriestoriestories    
Margaryan SusannaMargaryan SusannaMargaryan SusannaMargaryan Susanna    
Faculty of Philology, 

“Armenian Language and Literature”,  
Academic Supervisor: V. Piloyan 

 PhD in Philology, Associate Professor 
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words::::    Inner world, image psychoiogy, actuality, image discovery 
It is clear from the second editions of some of Vigen Khechumyan’s works, which 

have undergone certain changes, that Khechumyan is more masterful in the second stage 
of his creative work, and we see already a writer-psychologist in the edited editions.  

V. Khechumyan’s work today has a contemporary sound, related to the reality of 
emigration.  

In “Printed in Amsterdam”, Khechumyan focuses more on the issue of alienation, 
and in “Book of Alienation”, the author’s attention is mainly directed to the process of 
book publishing, the difficulties associated with it, the images of Armenian clergymen 
and clergy. The feelings, emotions and memories of the stranger are most felt here. But 
the main idea of both stories is the same. to show the fate of the Armenian, his past and 
present.  
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ԴիմավորԴիմավորԴիմավորԴիմավոր    բայաձևերիբայաձևերիբայաձևերիբայաձևերի    քերականականքերականականքերականականքերականական    արտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունը    
ՍյունիքիՍյունիքիՍյունիքիՍյունիքի    ևևևև    ՎայոցՎայոցՎայոցՎայոց    ձորիձորիձորիձորի    12121212----16161616----րդրդրդրդ    դդդդդդդդ....    վիմականվիմականվիմականվիմական    

արձանագրություններումարձանագրություններումարձանագրություններումարձանագրություններում    
ՉոփուրյանՉոփուրյանՉոփուրյանՉոփուրյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    

Բանասիրական ֆակուլտետ,  
«Հայոց լեզու և գրականություն», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
բ. գ. թ., դոցենտ Լ. Պետրոսյան    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեբառեբառեբառերրրր՝՝՝՝ լեզվի պատմական զարգացում, լեզվական հուշար-

ձաններ, եղանակաժամանակային ձև, վերաիմաստավորում    
Լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում բայն իր եղանակաժամանա-

կային ձևերի բազմազանությամբ հատկապես աչքի է ընկնում միջին հայերենում, 
որը հետաքրքիր վկայություններով է արձանագրվել վիմագրություններում: 
Դրանցից սույն աշխատության մեջ քննել ենք Սյունիքի և Վայոց ձորի վիմական 
արձանագրությունները՝ առանձնացնելով ու դասակարգելով բայի եղանակաժա-
մանակային ձևերը՝ ըստ կազմության, քերականական դրսևորումների և արտա-
հայտած իմաստների1:  

Աշխատանքում կատարած վերլուծական ուսումնասիրությունների նպա-
տակն է լեզվի պատմության նախորդ շրջանների մասին ունեցած գիտելիքների 
հիման վրա պարզել 12-16-րդ դդ. վիմական արձանագրությունների բայաձևերի 
իմաստային ընկալումները և ձևային առանձնահատկությունները, որոնք կարող 
են հիմք հանդիսանալ ժամանակակից բայերի պատմական զարգացման ուսում-
նասիրության համար: 

Վիմական արձանագրությունները՝ որպես լեզվական հուշարձաններ, պա-
րունակում են լեզվաքերականական տարբեր իրողություններ, որոնք դասակարգ-
վում են ընդունված եղանակաժամանակային արտահայտություններով: 

Միջին հայերենը բնութագրվում է 5 եղանակի 14 ժամանակաձևերով [5, 323], 
որոնք Սյունիքի և Վայոց ձորի 12-16-րդ դդ. վիմական արձանագրություններում 
հանդիպում են հետևյալ արտահայտություններով: 

1.1.1.1. Սահմանական եղանակի բայաձևեր. 
1.1. գրաբարյան անկատար ներկա և անցյալ ժամանակաձևերն իրականում 

կատարվող գործողության իմաստով հատկապես հանդիպում են Սյունյաց 
Բնունիս գյուղի՝ 15-րդ դարի կոթող-խաչքարի արձանագրության մեջ, ինչպես՝ 
….երկրպագողք ԱԾընկեալ Սբ խաչիս խնդրեմքխնդրեմքխնդրեմքխնդրեմք ի ձէնջ մեք Մարտիրոս Վանենի 

                                                                 
1 Արձանագրությունների բայաձևերի ուսվումնասիրությունը կատարված է որոնողական-
վերլուծական եղանակով` ըստ «Դիվան հայ վիմագրության» II և III հատորների: 
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վասն քաղցր և անուշատես, արեգակնանման և ծաղկատեսիլ զաւակին մեր 
Աւրիպելին, որ էր ԱԾաին շնորհաւքն լցել այնչափ, որի կէս տարոջն զհայ գիրս ի 
մի ամսոջն զմուղալին ուսել. զտեսողսն իւր զամէն զարմացանէրզարմացանէրզարմացանէրզարմացանէր և ի սէրն իր 
որդորէրորդորէրորդորէրորդորէր. ամենիցուն լինէր սիրելի, պիտանի պարոնաց շինակնաց. ԱԾ սիրաբար 
կիսաւիրեաց փոխել աշխարհէ ընդ նահատակաց լուսոյ թողել մեզ դառն կսկիծ, 
անմխիթար սուգ, յիշատակ տեսողաց իւր աղաչեմքաղաչեմքաղաչեմքաղաչեմք զձեզ յիշել զորդին մեր 
Զաւրիբէլն և զանմխիթար ծնողքս [2, 116]: (Հավելված 1, էջ 105): …. ոչ որդի ուներուներուներուներ, 
ոչ աղբեր [3, 159]: 

1.2. Անկատար ներկա և անցյալ ժամանակաձևերը իրական գործողության 
կամ հատկանիշի վերագրումով շարունակում են գործել բաղադրյալ ստորոգյալ-
ներում, որոնք արտահայտվել են «գոյական, ածական կամ դերանուն +    եմեմեմեմ բայի 
խոնարհված ձևեր» կաղապարներով, ինչպես՝ …ես Տարսայիճս գիր տվի 
հայրենաց ազգէ ազգ :Յ:    ամամամամ    էրէրէրէր որ    աւերաւերաւերաւեր    էրէրէրէր    [2, 52]: Խաչս Սարգիս առաջնորդի    
էկեղեցոյսէկեղեցոյսէկեղեցոյսէկեղեցոյս    էէէէ    [3, 14]: …....այսայսայսայս    էէէէ հանգիստ պարոն Ամրասին Հէրենայ տէր իշխան 
գաւառին. Թվ. :ՊՀԲ: [2, 72]: ՄեծՄեծՄեծՄեծ    էէէէ ԱԾ.    ԱյսԱյսԱյսԱյս    էէէէ հանգիստ Էլասնալայ [3, 25]: 

Սահմանական եղանակը, արտահայտվելով, անցյալ և ներկա ժամանակա-
ձևերով, ապառնի ապակատար ժամանակաձևով չի գործածվում վիմագրություն-
ներում: Վերջինս արտահայտվում է հրամայական և վերաիմաստավորված ըղձա-
կան եղանակի ժամանակաձևերում: 

1.3. Սահմանական եղանակի վաղակատար ներկա և անցյալ ժամանակա-
ձևերի իմաստային դրսևորումները շարունակում են արտահայտվել «անցյալ 
դերբայ + եմեմեմեմ    բայի ներկա և անցյալ խոնարհված ձևեր» գրաբարատիպ կրավորա-
կան կամ չեզոք կառույցներում, ինչպես՝ …ձեռն հաւր Մխիթարա՝ հատեալհատեալհատեալհատեալ    էինէինէինէին 
սահման գետովն ի շրջանաքարն և ի Քաէլիճն ի յայծաղագն և տվեալտվեալտվեալտվեալ յիւեանց 
հայրենեացն զԵրեմս գեղ և զՇամբին հողն իւրեանց սահմանով և ի Շնհեր 
Ջաղուշանց հող և զջուր և զայգին սահմանաւն… [2, 100-101]: (Հավելված 2, 
էջ 105): Մուրուսն նոր էկեալէկեալէկեալէկեալ    էրէրէրէր    որ ի Քրիստոս փոխեցաւ [2, 123]: Ներգործական 
բայերի դեպքում եա երկաբարբառը պարզեցվում է ինչպես՝ …. զոր գնելգնելգնելգնել    էիէիէիէի յիմ 
ախբաւրէն ի Ջալալէն և տվել ի գինն :ԻՍ: հազար դրամ [3, 216]: 

1.4. «Հարակատար + եմ» ստորոգական կաղապարը հազվադեպ է Սյունիքի 
արձանագրություններում և հաճախադեպ Վայոց ձորի արձանագրություններում, 
ինչպես՝ …և տվի զՎաղադաղին զԽջահորին զգոմեր և զկիւրղի վանս ազատ ի մեր 
յամէն յարկէ զի առաջ տվածտվածտվածտված    էրէրէրէր ժողովուրդ [2, 101]…:ՅԺԸ: հայրապետաց նզովածնզովածնզովածնզոված    էէէէ    
[2, 114]: …. Ով որ հակառակ կա :ՅԺԸ: սուրբ հարապետաց նզովածէնզովածէնզովածէնզովածէ    [3, 51] 
(Հավելված 3, էջ 105): 

1.5. Անցյալ կատարյալը դարերի ընթացքում նվազագույն չափով է փոփո-
խությունների ենթարկվել [1, 1]: Եթե ձեռագիր երկերում անցյալ կատարյալի որոշ 
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դրսևորումներ ձևաբանական նոր իրողություններ էին միջին հայերենի համար, 
ապա նույնը չենք կարող ասել արձանագրություններում անցյալ կատարյալով 
բայաձևերի վերաբերյալ: Վիմագրություններում անցյալ կատարյալ ժամանա-
կաձևը խոնարհվել է հիմնականում I և III դիմային արտահայտությամբ: Գրա-
բարի համեմատությամբ որպես փոփոխություն անցյալ կատարյալի համար 
կարելի է նշել տալ բայի շրջանակներում ու>վ անցումը: Օրինակ՝ Թվ. :ՉԼ: յանուն 
ԱՅ ես Յոհաննէս քահանա իմ հալալ ընչից գնեցիգնեցիգնեցիգնեցի զկոծակոթն տվիտվիտվիտվի ՍԲ առաքելոցս 
առաջնորդք ՍԲ ուխտիս ՏՐ հայրապետ ՏՐ Յոհանէս ետունետունետունետուն ի մարին :Գ: աւր ՍԲ 
Յոհանու և ՍԲ Յակոբա տաւնին [2, 21]:  

Արձանագրություններում հազվադեպ հանդիպում են նաև միջինհայերենյան 
-աք վերջավորոթյանը զուգահեռ -նք վերջավորությամբ բայաձևեր ևս՝ …որդիքս 
շինեցաքշինեցաքշինեցաքշինեցաք զեկեղեցիս [2, 109]: …կանգնեցինքկանգնեցինքկանգնեցինքկանգնեցինք զխաչս… [2, 103]: 

Կանգնել բայը պահպանել է գրաբարյան ներգործական սեռի իմաստը, ինչ-
պես՝ …նորոգեցի զՍբ խաչս եկեղեցոյս, կանգնեցիկանգնեցիկանգնեցիկանգնեցի զխաչս յանուն Սբ ԱԾածնին… 
[2, 40]: Արձանագրություններում հանդիպում ենք նաև կանկնեցիկանկնեցիկանկնեցիկանկնեցի    [2, 49] հնչյունա-
փոխված ձևին: 

Լինելով ներգործական սեռի բայ՝ կանգնել բայը զուգահեռաբար կիրառվում 
է նաև որպես կրավորական սեռի բայ, ինչպես՝ Ի թագաւորութեան Սմպատա 
որդո Վասակա կանգնեցաւկանգնեցաւկանգնեցաւկանգնեցաւ Նշանս ի ձեռն Գրգորկա [3, 41]: 

Ինչպես գրաբարում, այնպես էլ միջին հայերենում գիտակցվում էր, որ ուտել 
բայի անցյալ կատարյալի հիմքը տարարմատ է՝ կերկերկերկեր: Սակայն արձանագրություն-
ներում հանդիպում է կերեցի կրկնակի կատարյալ տարբերակը, ինչպես՝ Ես 
Բախտար, ՏՆ Կառնայ, կերեցիկերեցիկերեցիկերեցի վայելեցի զժամանակ իմ և ոչ ունէի զաւակ [2, 128]: 

2.2.2.2. Հրամայական եղանակի բայաձևերի եզակի և հոգնակի արտահայտու-
թյունները հանդիպում են յիշելյիշելյիշելյիշել բայի խոնարհված ձևերում, որոնցով ձևավորված 
կապակցություններին, որպես կանոն, հատուկ է վերջադաս կիրառությունը՝ 
«յաղաւթս յիշեցէք» կամ «յիշեցէք ի ՔՍ» բանաձևային արտահայտություններում, 
ինչպես՝ ԶՏՐ հայրապետ Սիւնեաց եպիսկոպոս յիշեցէքյիշեցէքյիշեցէքյիշեցէք. ԹՎ :ՉԻ: [2, 17]: Անուամբն 
ԱՅ ես հայր Մխիթար կանգնեցի զխաչս եղբար մեր մարգարէ քահանայի որ տղայ 
հասակաւ հաւժար սրտիւ առեալ զխաչ իւր եւ մտել զկնի ՏՆ մատնել ի ձեռս 
այլազգեց :Լ: արամբ առել զմարտիրոսական պսակն. յիշեցէքյիշեցէքյիշեցէքյիշեցէք ի ՔՍ թուիս :ՉՃԼԸ: 
(Չ+ՃԼԸ) [2, 102]: Հազվադեպ բայը ներկայացվում է նաև յ հնչյունի անկումով կամ 
յ>հ հչյունափոխական դրսևորմամբ, ինչպես՝ …իշեցէքիշեցէքիշեցէքիշեցէք ՔՍ [3, 18], …Հիշեցէքիշեցէքիշեցէքիշեցէք ՔՍ 
[3, 70]: Գրաբարյան արտահայտությամբ հրամայական եղանակի բայաձևի այլ 
կիրառության ևս հանդիպում ենք, ինչպես՝ ՅիշեայՅիշեայՅիշեայՅիշեայ ՔՍ. ԱԾ. զՄլքաշահ ի քո 
արքաութե [2, 71]: 

3.3.3.3. Ըղձական եղանակի բայաձևեր. 
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3.1. Ապառնի ժամանակ, որն արտահայտվել է գրաբարյան սահմանական 
եղանակի անկատար ներկա և անցյալ ժամանակաձևերի վերաիմաստավորմամբ, 
ինչպես՝ ….արդ որք խլել և հանել ջանանջանանջանանջանան մեր մեղացն պարտական լինինլինինլինինլինին    [2, 40]: 
...որ իմ մահուան յէտ և Ցաղաց քարա ելներելներելներելներ ու ոչ ում ոչինչ հաշիւ չկա հետ հողին 
[3, 152-153]: 

Վերաիմաստավորված սահմանական ներկան շարունակում է գրաբարին 
հատուկ ձևով կրավորականության իմաստն արտահայտել խոնարհիչ ձայնավոր-
ների հերթագայությամբ, ինչպես՝ Ես Վարսիլ որդիՊարքոտայ կանգնեցի զխաչս 
հաւր և մաւր իմո և այլոց հարազատաց յաղաւթս յիշիյիշիյիշիյիշի    [2, 55] (Հավելված 4, էջ 105): 
…կատարիչքն աւրհնինաւրհնինաւրհնինաւրհնին    ՅԱՅ, խափանողքն դատինդատինդատինդատին իՏէ [2, 16]: Վայոց ձորի վիմա-
կան արձանագրություններից մեկում սահմանական ներկայի կրավորականու-
թյան իմաստն արտահայտվել է նաև վ ածանցով, ինչը խոսում է այն մասին, որ 
որոշ արձանագրողների կազմության այդ ձևը ծանոթ է եղել դեռևս 13-րդ դարից, 
ինչպես՝ ….:Ա: ճակատն Բրիհիմին այգին տեղն :ԺԲ: գրվիգրվիգրվիգրվի զոր յառաջ այլ տված էր 
վանիցս մեք մեր յաւժարութեամբ վերստին տվաք ի Նորավանս… [3, 238]: 

4.4.4.4. Ստորադասական եղանակի բայաձևեր. 
Համադրական երկրորդ ապառնի, որով ներկայացված արտահայտություն-

ները գրաբարյան վերապրուկներ են ինչպես՝ ….ով զհոգնամեղս առաքեալ յիշիջիք 
ի ՔՍ և ԱԾ ձեզ ողորմեսցէողորմեսցէողորմեսցէողորմեսցէ    [3, 23]: …և միմիմիմի    գտցէգտցէգտցէգտցէ թողութիւն ի Քէ ԱՅ [2, 28], որի կիրա-
ռությունը միայն Սյունիքի վիմական արձանագրություններից մեկում ենք գտել: 
Նշենք, որ մեր ուսումնասիրած արձանագրություններում գերակշռում են երկրորդ 
ապառնիով ձևերը, որոնք տարնմանմամբ կարող են այլ դրսևորում էլ ունենալ, 
ինչպես՝ ….զՀուվիանոսին առձձձձէ վարձձձձ    [3, 239]…որ խափանէ անէծծծծս առծծծծէ [3, 220]: 

«Դիմաւոր բայերը շատ անգամ փոխանակ պարզ ձևով արտայայտուելու՝ 
մեր դասական մատենագիրների մօտ արտայայտւում են բաղադրեալ ձևով: Այս 
բաղադրեալ ձևը կազմւում է կամ բայի, ող և իչ վերջավորութեամբ դերբայները 
էական բայի հետ գործածելով, կամ բայի արմատը՝ լինել, առնել, առնուլ, տալ, 
ելանել և այլ բայերի հետ գործածելով» [4, 23]: Կաղապարային նման դրսևորում-
ները հատուկ են նաև Սյունիքի և Վայոց ձորի 12-16-րդ դարերի վիմական արձա-
նագրություններին, որոնք, փաստորեն, շարունակական բնույթ են կրել լեզվի 
զարգացման պատմության ընթացքում: 

Վիմական արձանագրությունների անեծք-օրհնանքներում հաճախադեպ են 
կրկնաբաղադրյալ ժամանակաձևերով կիրառությունները: Ներգործական սեռի 
բայերը ոչ միայն որպես բայանուն օգտագործվելիս են կրավորական իմաստ 
արտահայտում [6, 236], այլև լինել բայով հարադրված գրաբարյան անցյալ դեր-
բայի ձևերում, որտեղ զուգահեռվում են հարակատարով կազմված հարադիր կա-
ռույցներին, ինչպես՝ …արդ որ ոք հակառակ կամ խափանող լինի որոշեալորոշեալորոշեալորոշեալ    լիցիլիցիլիցիլիցի ի 
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ՍԲ ԱԾածնէս և յիւր միածէն և իմ մեղացն պարտակա լիցի [2, 33]: …թէ ոք ի Հայոց 
կամ ի Տաճկաց խլել ջանա :ՅԺԸ: հայրապետացն նզովածնզովածնզովածնզոված    եղիցիեղիցիեղիցիեղիցի    [2, 52]: Վերջինս 
հիմնականում կրավորականության արտահայտման ոճական դրսևորում կարելի 
է համարել: «Բաղադրեալ ձևերը աւելի ազդու և վայելուչ են, քան նոցա համապա-
տասխան պարզ ձևերը» [4, 23]: 

Ըղձական եղանակին զուգահեռ է կիրառվում նաև գրաբարյան ստորադա-
սականը, որին բնորոշ են համադրական և վերլուծական կազմությունները: Բայա-
ձևերի քերականական արտահայտություններին բնորոշ են նաև միջինհայերեն-
յան մի շարք հնչյունափոխություններ: 
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http://hpj.asj-oa.am/2261/1/1975-3(87).pdf 

2. Դիվան հայ վիմագրության, պ. 2, Երևան, 1960: 
3. Դիվան հայ վիմագրության, պ. 3, Երևան, 1967: 
4. Մալխասեանց Ս., Գրաբարի համաձայնութիւնը, Թիֆլիս, 1892, 23 էջ: 
5. Մուրադյան Ա. Անթոսյան Ս., Ակնարկներ միջին գրական հայերենի 

պատմության, Երևան, 1972, 321 էջ: 
6. Մուրադյան Մ., Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, հատ. 2, 

Երևան, 1975, 236 էջ: 
 

    
        



– 105 – 

ՀավելվածներՀավելվածներՀավելվածներՀավելվածներ    
Հավելված 1. 

    
 
Հավելված 2.    

    

    
 
Հավելված 3.    

    
 
Հավելված 4. 
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Выражение личных форм глагола вВыражение личных форм глагола вВыражение личных форм глагола вВыражение личных форм глагола в    литографиях литографиях литографиях литографиях     
Сюника и ВайоцСюника и ВайоцСюника и ВайоцСюника и Вайоц----дзора 12дзора 12дзора 12дзора 12----17 вв17 вв17 вв17 вв. 

Чопурян ГаянеЧопурян ГаянеЧопурян ГаянеЧопурян Гаяне    
Филологический факультет, 

«Армянский язык и литература»,  
руководитель магистерской диссертации – 

к. филол. н., доцент Л. Петросян 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Клюлчевые словаКлюлчевые словаКлюлчевые словаКлюлчевые слова: историческое развитие языка, языковые памятники, форма 
времени и наклонения, переосмысление 

Изъявительное наклонение, выражась в прошедшем и настоящем временах, в 
литографии не используется в форме причастия предстоящего действия. Последнее 
проявляется во временах повелительного и переосмысленного сослагательного нак-
лонения. Параллельно с сослагательным наклонением применяется и древне-
армянское подчинение, которому присущи сочинительные и аналитические 
структуры (конструкции).  Грамматическим выражениям глагола присущ также ряд 
среднеармянских изменений звуков, которые связаны с особенностями звукоизме-
нения данного диалекта. 

    
    

Grammar Grammar Grammar Grammar RRRReference of eference of eference of eference of FFFFinite inite inite inite VVVVerb erb erb erb FFFForms of 12orms of 12orms of 12orms of 12----16161616thththth    CCCCenturies enturies enturies enturies LLLLapidaryapidaryapidaryapidary    
IIIInscriptions in Syunik and Vayots nscriptions in Syunik and Vayots nscriptions in Syunik and Vayots nscriptions in Syunik and Vayots DDDDzorzorzorzor    

Chopuryan GayaneChopuryan GayaneChopuryan GayaneChopuryan Gayane    
Faculty of Philology, 

“Armenian Language and Literature”, 
Academic Supervisor: L. Petrosyan 

 PhD in Philology, Associate Professor 
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: historical development of the language, linguistic monuments, Mood, 
Reconstruction of the meaning 

The Indicative Mood, expressed in past and present modes, is not used in 
lithographs. The latter is expressed in times of Imperative and reconstructed forms of 
Subjunctive Mood.The subordinate clause of Classical Armenian is also used in parallel 
with the Subjunctive Mood, which is characterized by combinational and analytical 
formations. The grammatical expressions of the verbs are also characterized by a number 
of Middle Eastern phonetic sounds which are related to the phonetic features of the 
dialect. 
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ԵրկխոսությանԵրկխոսությանԵրկխոսությանԵրկխոսության    լեզվականլեզվականլեզվականլեզվական    առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    
ՀՀՀՀ....    ՄաթՄաթՄաթՄաթևևևևոսյանիոսյանիոսյանիոսյանի    ««««ԱԱԱԱշնանշնանշնանշնան    արարարարևևևև» » » » վիպակումվիպակումվիպակումվիպակում        

 ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ՎՎՎՎաաաարդուհիրդուհիրդուհիրդուհի    
Բանասիրական ֆակուլտետ,  

«Հայոց լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

բ. գ. թ., դոցենտ Հ. Մելքոնյան 
 

Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝ երկխոսություն, Լոռու խոսվածք, զեղչում, կրկնություն, 
բարբառային իրողություններ 

Հ. Մաթևոսյանը, հարազատ մնալով ժողովրդական լեզվամտածողությանը, 
կերտել է լեզվական յուրատիպ, պատկերավոր և արտահայտիչ աշխարհ` պայ-
մանավորված իր արձակի բովանդակային, թեմատիկ առանձնահատկություննե-
րով: Այս առումով իրենց որոշակի նշանակությունն ունեն երկխոսությունները:  

Սույն ուսումնասիրությունը նպատակ ունի բացահայտելու Հ. Մաթևոսյանի 
«Աշնան արև» վիպակում տեղ գտած երկխոսությունների լեզվական առանձնա-
հատկությունները: 

Մինչ մաթևոսյանական երկխոսություններին անդրադառնալը նպատակա-
հարմար ենք գտնում անդրադարձ կատարել երկխոսություն երևույթին: 

«Երկխոսությունը» տարողունակ հասկացություն է, որն օգտագործվում է 
տարբեր իմաստներով՝ և՛ որպես լեզվական շփման ձև՝ զրույց վարելու եղանակ, 
և՛ որպես գրական-ստեղծագործական ժանր, և՛ որպես փիլիսոփայության մեթոդ, 
և՛ որպես քաղաքական հաղորդակցման տարատեսակ: Օրինակ՝ լեզվաբանական 
բառարաններում երկխոսությունը սահմանվում է նեղ առումով. «….այն մի գործ-
ընթաց է, որի ժամանակ յուրաքանչյուր արտահայտություն ուղղակի հասցեա-
գրվում է զրուցակցին և սահմանափակվում է խոսակցության թեմայով» [12, 132]:  

Բացատրական բառարաններում գերակշռող է «երկխոսություն» հասկացու-
թյան հետևյալ ընկալումը. «Երկխոսությունը երկու անձանց կամ խմբերի միջև 
զրույց, խոսակցություն է, բանավոր խոսքի ձև»    [11, 135]: 

Գաղտնիք չէ, որ երկխոսություն երևույթը իր արմատներով առնչվում է 
Սոկրատեսի գործերին, ուր երկխոսությունը համարվում էր ճշմարտությունը 
բացահայտելու ամենաարդյունավետ ուղին: Ըստ Սոկրատեսի՝ երկխոսության 
միջոցով բացվում է ոչ միայն ուրիշի, այլև սեփական հոգին: «Եթե աչքը ցանկա-
նում է իրեն տեսնել, ապա պետք է նայի ուրիշի աչքի մեջ... Նմանապես էլ եթե 
հոգին ցանկանում է ինքն իրեն ճանաչել, պետք է նայի այլ հոգու մեջ, հատկապես 
նրա այն մասի մեջ, որտեղ թաքնվում է հոգու արժանապատվությունը՝ իմաստու-
թյունը» [5, 60]։ 

Երկխոսությունն ուսումնասիրության հետաքրքիր նյութ է հատկապես բա-
նասիրական հետազոտությունների համար: Քիչ չեն նրան նվիրված լեզվաբանա-
կան և գրականագիտական տեսությունները, որոնց կանդրադառնանք առանձին 
հրապարակմամբ: 
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Դառնալով մեր քննության առարկային՝ Հ. Մաթևոսյանի երկխոսությունների 
լեզվին, հետազոտության արդյունքները ներկայացնենք ըստ առանձին բաժին-
ների՝ ընդգրկելով հնչյունաբանական, բառագիտական, ձևաբանական և շարա-
հյուսական առանձնահատկությունները: 

1.1.1.1.    Հնչյունաբանություն: Հնչյունաբանություն: Հնչյունաբանություն: Հնչյունաբանություն: Հ.    Մաթևոսյանի գործածած բարբառային-խոսակցա-
կան բառերի մեծ մասը գրական լեզվի բառերի հնչյունափոխված տարբերակներ 
են՝ լիս, ձին, աղբրի, սառցի, քուրացվի, լիս, ձին, աղբրի, սառցի, քուրացվի, լիս, ձին, աղբրի, սառցի, քուրացվի, լիս, ձին, աղբրի, սառցի, քուրացվի, որոնց հիմքում Լոռու խոսվածքի առանձ-
նահատկություններն են՝    դրսևորված ինչպես մաքուր հնչյունաբանական, այնպես 
էլ ձևաբանական մակարդակներում: Օրինակ՝ «–Էկել եմ ձեր տունը շնհավորեմ....» 
[8, 132], «.... – ձեզ հմար եմ շինել» [8, 132]։ 

2.2.2.2.    Բառապաշար: Բառապաշար: Բառապաշար: Բառապաշար: Այս բաժնում քննել ենք բառապաշարային, բառակազմա-
կան իրողությունները, նորաբանությունները: Այստեղ պայմանականորեն ներա-
ռել ենք նաև դարձվածքներն ու կերպարների իմաստախոսությունները: 

Ինչպես և սպասելի էր, երխոսություններում հանդիպում են բարբառային 
բառեր և կապակցություններ: : : : Օրինակ՝ «– Այ հա՜, լեզվիդ հախից էդպես կգանք»  
[8, 146], «– Քո դռնից էիր աչքդ զոռ անում՝ որ տեսնես աջող է խփում թե անաջող» 
[8, 361], «– Մի ճարպիկը լիներ՝ արանքը ճղեր, պատուհանից թռչեր» [8, 151],        
«… – այտա, էս ինչ լավ տուն ունեք…»:  

Վիպակում գործածված հազարավոր խոսակցական բառերից են՝ ախախախախմամամամախուխուխուխու----
թյուն, գեղամեջ, կթու, կոպալ, հավես, հալալ, սաբաբ, քարթու, քյանդրբազ, թյուն, գեղամեջ, կթու, կոպալ, հավես, հալալ, սաբաբ, քարթու, քյանդրբազ, թյուն, գեղամեջ, կթու, կոպալ, հավես, հալալ, սաբաբ, քարթու, քյանդրբազ, թյուն, գեղամեջ, կթու, կոպալ, հավես, հալալ, սաբաբ, քարթու, քյանդրբազ, օղորօղորօղորօղոր----
մամամամածիկ, բեմուրազ, եթիմ, զահրումար, խալխ, հերու, ղոչաղ, ղըռ, ղուշ, շվաք, ծիկ, բեմուրազ, եթիմ, զահրումար, խալխ, հերու, ղոչաղ, ղըռ, ղուշ, շվաք, ծիկ, բեմուրազ, եթիմ, զահրումար, խալխ, հերու, ղոչաղ, ղըռ, ղուշ, շվաք, ծիկ, բեմուրազ, եթիմ, զահրումար, խալխ, հերու, ղոչաղ, ղըռ, ղուշ, շվաք, 
ջուխտ, սարսաղ, փեշակ, օյինբազ ջուխտ, սարսաղ, փեշակ, օյինբազ ջուխտ, սարսաղ, փեշակ, օյինբազ ջուխտ, սարսաղ, փեշակ, օյինբազ և այլն: Ժողովրդախոսակցական և բարբառային 
շերտում առանձնանում են իմաստային մի քանի խմբեր, որոնցով ամբողջացել է 
հեղինակի նկարագրած գյուղական միջավայրն ու նրանում ապրող մարդկանց 
առօրյան՝ չուխա, տրեխ, յափնջի, բհիր, կալտաշի, բասմաչուխա, տրեխ, յափնջի, բհիր, կալտաշի, բասմաչուխա, տրեխ, յափնջի, բհիր, կալտաշի, բասմաչուխա, տրեխ, յափնջի, բհիր, կալտաշի, բասմա և այլն: Ուշագրավ է բու-
սական և կենդանական աշխարհին վերաբերող բառաշերտը՝ խլեզ, խլոպոզ, ճաթ, խլեզ, խլոպոզ, ճաթ, խլեզ, խլոպոզ, ճաթ, խլեզ, խլոպոզ, ճաթ, 
թոխլի, բլդրղան, ղուզղուն թոխլի, բլդրղան, ղուզղուն թոխլի, բլդրղան, ղուզղուն թոխլի, բլդրղան, ղուզղուն և այլն:    

Հ. Մաթևոսյանն իր երկխոսություններում երբեմն գործածում է այնպիսի 
բարբառային բառեր, որոնք գործածական են միայն տվյալ միջավայրում և կարող 
են անմատչելի լինել տարածաշրջանից դուրս։ Հանդիպում են նաև բարբառա-
րային բառարաններում հիշատակումներ չունեցող կամ գրկան համարժեքից 
զուրկ բառեր (ադա տալ, գուշ, ջալդ անելադա տալ, գուշ, ջալդ անելադա տալ, գուշ, ջալդ անելադա տալ, գուշ, ջալդ անել և այլն): 

Հ. Մաթևոսյանի հերոսները հիմնականում Լոռու գյուղաշխարհի մարդիկ են՝ 
իրենց առօրյայով, ուստի այդ մարդկանց և նրանց շրջապատի տիպականացման 
առաջնահերթ խնդիրը հեղինակը լուծում է համապատասխան խոսքային 
միջավայրի ապահովմամբ՝ դիմելով հիմնականում ահնիձորյան բառապաշարին: 
Նրա հերոսների խոսքը բնական է, քանի որ գրեթե միշտ ուղեկցվում է 
ժողովրդական խոսքին բնորոշ տարրերով՝     

ա) ԵրդումներԵրդումներԵրդումներԵրդումներ    ––––    «– Իմ արևը», «– Քու արևը», «– Նրա կանաչ արևը», «– Էն 
աստվածը» և այլն: 
բ) ԱնեծքներԱնեծքներԱնեծքներԱնեծքներ    –––– «– Ես քու գլուխը հողեմ,– մրմնջաց նա որպես գլուխն 
անցրած» [8, 379], «– Գետինը մտնես, մի օժիտակալ էր ու Սիրանուշ 
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մորաքրոջ գործած սիրամարգ ու եղջերու կարպետները» և այլն [8, 254],       
«– Դժոխքը՝ թե չեն կերել» [8, 279], «– Գելերոց լինես» [8, 351], «– Տերտերոց 
լինես» [8, 329] և այլն, որոնց մի մասի ժխտական կազմությունը խոսքին 
հաղորդում է հորդորական կամ հանդիմանական երանգ՝ «– Այ քու տունը 
քանդվի ոչ, քու տո՜ւնը» [8, 314], «– Այ մեռնես ոչ դու» [8, 326]։  
գ)    ՀայհոյանքներՀայհոյանքներՀայհոյանքներՀայհոյանքներ    ––––    «– Սրա մերը…» [8, 331], «– Հորդ սարսաղ քյալլեն…» [8, 
370], «– Դե քու հաստ գլուխդ էլ…» [8, 364], « – Նանը պրանենք» [8, 352]։  
Որևէ գրողի բառապաշարին անդրադառնալիս հնարավոր չէ շրջանցել 

հեղինակային կազմությունների մասը: Հ. Մաթևոսյանի «Աշնան արև» վիպակի 
երկխոսությունները նույնպես առատ են դրանցով։ Այսպես` կենտահաչել, ձորա-
վուն, բլուրավուն, գետաքարե, կիսագոհություն և այլն:  

Մեր քննած լեզվանյութում հեղինակային բառակազմական հնարներից մեկը 
գոյականներից բայեր կազմելն էգոյականներից բայեր կազմելն էգոյականներից բայեր կազմելն էգոյականներից բայեր կազմելն է, որի հիմքում հաճախ նկատվում է համաբա-
նության սկզբունքը: Այսպես՝ համագործածական ուսելուսելուսելուսել, , , , ծնկելծնկելծնկելծնկել, , , , ոտքելոտքելոտքելոտքել    ձևերի հա-
մաբանությամբ՝    բռնցքելբռնցքելբռնցքելբռնցքել, , , , արմնկել արմնկել արմնկել արմնկել կազմությունները:  

Նոր ստեղծած բայերը հեղինակը գործածում է հիմնականում կերպարների 
խոսքում՝ առանձին կերպարների էությունն ու մտածողությունը բացահայտելու 
միտումով: Այսպես՝ «– Նա Իշխանին արմնկում է. – Իշխան, հլա տես է, աթոռը 
տակին պուճուր է» [8, 250]:  

Հեղինակային բառակազմության նախասիրություններից մեկն էլ կցական կցական կցական կցական 
բարդություններիբարդություններիբարդություններիբարդությունների ստեղծումն է: Ինչպես` խոսքուզրույցխոսքուզրույցխոսքուզրույցխոսքուզրույց, , , , քիթուբերանքիթուբերանքիթուբերանքիթուբերան, , , , խոսխոսխոսխոսքուքուքուքուծիծիծիծի----
ծաղծաղծաղծաղ, , , , ետուառաջետուառաջետուառաջետուառաջ, , , , կամուչկամկամուչկամկամուչկամկամուչկամ, , , , ձեռուոտձեռուոտձեռուոտձեռուոտ, , , , հերուտղահերուտղահերուտղահերուտղա, , , , խոտուփետխոտուփետխոտուփետխոտուփետ, , , , կովուգոմկովուգոմկովուգոմկովուգոմ, , , , 
կաշիուոսկորկաշիուոսկորկաշիուոսկորկաշիուոսկոր, , , , չարուբարու, չարուբարու, չարուբարու, չարուբարու, դուռուլուսամուտդուռուլուսամուտդուռուլուսամուտդուռուլուսամուտ, , , , պարտքուպահանջպարտքուպահանջպարտքուպահանջպարտքուպահանջ և այլն: 

Հեղինակային կազմություններում նկատվում են նաև անվանաբայական 
հարադրություններ՝ եզրույթիս լայն իմաստով՝ ձայնարկություն բաղադրիչով, 
ինչպես՝ հու՜հու՜հու՜հու՜    անելանելանելանել, , , , թու՛թու՛թու՛թու՛----թու՛թու՛թու՛թու՛    անել, անել, անել, անել, ««««իիիի» » » » անել, անել, անել, անել, ««««այեեայեեայեեայեե» » » » անելանելանելանել և այլն: Հետաքրքիր 
հեղինակային կազմություններ ենք արձանագրել մակբայակերտ «-ավարիավարիավարիավարի» և       
«-բարբարբարբար» ածանցներով, որոնց հիմքերը ոչ թե գոյականներ են, այլ դերանուններ՝     
«– Կանաչ ու արև էր, որդին ասաց իրավարիիրավարիիրավարիիրավարի» [8, 284]: «– Երեխան սրանցավարի սրանցավարի սրանցավարի սրանցավարի 
ժպտում է» [8, 274]: «– Անպիտան վարունգը, իր գլխից դուրս վարունգաբարվարունգաբարվարունգաբարվարունգաբար, 
ցանկացել է ուրիշի տեղը մտնել.…» [8, 234]:  

Վիպակում հեղինակային բառակազմությունը հաճախ արտահայտվում է 
բաղադրիչների կրկնությամբ։ Այսպես՝  

ա) Դիմավոր բայի կրկնություն՝ «– Էդպես կոնգոռակալած կանգնումկանգնումկանգնումկանգնում----
կանգնում կանգնում կանգնում կանգնում ու… գոմում գնում իրեն կախում է» [8, 261], «– ԼսեցԼսեցԼսեցԼսեց----լսեց,լսեց,լսեց,լսեց, 
ասաց…» [8, 187]: 

բ) Անորոշ դերբայի գործիական հոլովաձևի կրկնություն՝ «– ՍողալովՍողալովՍողալովՍողալով----
սողալովսողալովսողալովսողալով… ինքն եկավ քար դնելու ակների տակ» [8, 310], «– ԼողալովԼողալովԼողալովԼողալով----
լողալով լողալով լողալով լողալով բերեց գյուղի գլխին կանգնեցրեց» [8, 156], «– ԺպտալովԺպտալովԺպտալովԺպտալով----
ժպտալովժպտալովժպտալովժպտալով եկավ վերցրեց» [8, 241], « – ՀարցնելովՀարցնելովՀարցնելովՀարցնելով----հարցնելովհարցնելովհարցնելովհարցնելով հիվանդա-
նոցը գտավ» [8, 265] և այլն: 

գ) Անուն բաղադրիչի կրկնություն՝ բայական հարադրության կազմում՝ 
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ճկուռ-ճկուռ գնալ, թեփռին-թեփռին անել, քացի-քացի անել, տրաք-
տրաքի գալ, խախալ-խախալ գալ, կուտապ-կուտապ գալ և այլն: 

Ինչպես նկատելի է, բայական բաղադրիչի կրկնության դեպքում գործողու-
թյանը հաղորդվում է տևականության, իսկ անուն բաղադրիչի դեպքում՝ բազմա-
պատիկության իմաստ։ 

Կերպարների խոսքն աչքի է ընկնում դարձվածքներիդարձվածքներիդարձվածքներիդարձվածքների առատությամբ: Դա 
պատահական չէ, քանի որ դարձվածքները «յուրաքանչյուր ժողովրդի ազգային 
մտածողությունը, տվյալ ժողովրդի լեզվամտածողությունը դրսևորող լեզվական 
միջոցներ են, որոնց շնորհիվ արտահայտվում են տվյալ ժողովրդի բարքերն ու 
սովորույթը, կենցաղն ու ապրելակերպը….» [4, 52]: Դարձվածքներով և իմաստա-
խոսություններով առատ է հատկապես Աղունի խոսքը, որը և հեղինակի գաղա-
փարակիր կերպարն է: Օրինակ՝ «– Նրա աչքը ծանր է, որսի գնացողները, եթե 
նրան տեսնում են, լուռ ետ են դառնում» [8, 342], «– Աստծո անեծքը սև ամպի նման 
գլխին» [8, 324], «– Դե ձեռքները պարապ ետ չղրկես» [8, 284], «– Քո տնից էիր աչքդ 
զոռ անում, որ տեսնես աջո՞ղ է խփում, թե անաջող: Ու ասում էիր՝ երեխիս կերար, 
երեխիս հոգին կերար» [8, 357]:  

Ուշագրավ են նաև Աղունի խոսքում գործածված թևավոր խոսքերն ու իմաս-
տախոսությունները՝ «– Լավերը շուտ են մեռնում: Վատերը տնքտնքում են ու չեն 
մեռնում» [8, 327], «– Կյանքը մի անգամ է տրվում, պետք է կենտրոնում լինել, 
կյանքը վայելել, դա է մնում: Ինչ վայելում ես, այն էլ հետդ ես տանում» [8, 265],       
«– Թեկուզ լավ արարքներիդ համար արձան կառուցեն, քեզ համար ոչինչ չի 
փոխվում» [8, 168], «– Ապրուստի գլուխն էլ հողեմ, կարևորը մարդուս առող-
ջությունն է և ուրախությունը, քանզի մարդս ծաղիկ չի, մի անգամ է լինում ու, էս 
մե՛ծ հավիտենականության մեջ, էլ չի՛ լինում, չի՛ կրկնվում» [8, 247], «– Տա-
ռապանքը մարդու համար է, բայց մարդու տառապանքն է մարդու համար» 
[8, 152], «–Աստված որ մի քանի անհասկացող է ստեղծում՝ կողքներին մի հատ էլ 
հասկացող է ստեղծում, որ անհասկացողներին գելը չուտի» [8,214]:  

3. 3. 3. 3. Ձևաբանություն: Ձևաբանություն: Ձևաբանություն: Ձևաբանություն: Գրողի լեզվի քերականական օրինաչափությունները 
քննելիս ուշադրության է արժանի այն, թե գրական լեզվի ընդհանուր համակարգի 
որ ձևերն ու կարգերն են ստանում յուրահատուկ երանգավորում: Այս ամենի 
հստակ գիտակցումով՝ քննության ենք ենթարկել վիպակի երկխոսությունների 
քերականական առանձնահատկությունները: Գրողը երբեմն խախտում է լեզվում 
ընդունված քերականական օրենքները, որոնք, իհարկե, պետք է առանձին ուսում-
նասիրել և դրանց օգնությամբ պարզել հեղինակի անհատական ոճը։ Այս առիթով 
Լ. Եզեկյանը գրում է. «Գեղարվեստական երկի քերականական կառուցվածքի 
ուսումնասիրությունը հիմնականում կարող է ունենալ երկու նպատակադրում. 
առաջինը` զուտ լեզվական-քերականական առումով, և երկրորդ` ոճական-
ոճաբանական, երբ քերականական որևէ իրողության կիրառությունը մատ-
նանշելուց բացի տրվում է նաև դրանց ոճական երանգավորումը` իբրև միևնույն 
քերականական ձևի հոմանշային տարբերակ։ Այս դեպքում արդեն լեզվական 
յուրաքանչյուր իրողություն դիտվում է որպես ոճույթ» [6, 59]: 

Հեղինակային ձևակազմության մեջ հատկապես նկատելի են այսպիսի 
երևույթներ՝ 
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ա) Որոշիչ հոդի անհարկի կիրառություններ, օրինակ` «– Ախար սարնսարնսարնսարն էի 
գնալու… – ՍարնՍարնՍարնՍարն էիր գնալո՞ւ,– իբր թե մոլորվեց» [8, 260]: 

բ) Հայցական հոլովաձի կիրառություն՝ ներգոյական հոլովի փոխարեն, 
օրինակ՝ «– Մի շաբաթ առաջ ԾմակուտԾմակուտԾմակուտԾմակուտ էինք» [8, 251], «– Այդ բարձրա-
խոսներից ԾմակուտԾմակուտԾմակուտԾմակուտ էլ դրեցին, մի երկու օր խոսում ու երգում էր» [8, 314]։ 

գ) Տեղանուն հատկանունների հոգնակի ձևեր՝ տեղի, տարածքի անորոշու-
թյուն արտահայտելու նպատակով, ինչպես՝ «– Թող չծնվի, կառնի իր 
գլուխը, կգնա Թիֆլիսներում,Թիֆլիսներում,Թիֆլիսներում,Թիֆլիսներում, քաղաքներում մի տեղ կաշխատի, կապրի» 
[8, 350]: Կամ՝ «– Հովհաննես Թումանյանը կուչ է եկել, մի բուռ 
կաշիուոսկոր դարձած ռուսաստաններումռուսաստաններումռուսաստաններումռուսաստաններում հոգին տալիս է նրանց բարակ 
ադյալի տակ….» [8, 455]:  

դ) Բարբառային բառաձևեր և խոսքի մասերի տարբերակներ՝ «–Էս Էս Էս Էս (= այս)    
գդալնին գդալնին գդալնին գդալնին (= գդալներ) ձեզ հմար եմ շինել, վախեք ոչ վախեք ոչ վախեք ոչ վախեք ոչ (= չվախենաք // մի՛ 
վախեցեք) աման էլ կսարքեմ, գործիս անունն ինչ է» [8, 132]։ 

4. Շարահյուսություն:Շարահյուսություն:Շարահյուսություն:Շարահյուսություն: Խոսակցական լեզվի` գրական լեզվից ունեցած հիմնա-
կան տարբերությունները դրսևորվում են շարահյուսության ոլորտում։ Այս հնարը 
գործածել է նաև Հ. Մաթևոսյանը, որ իր հարցազրույցներից մեկում նշել է. 
«Չնայած ինձ հաճախ են կշտամբել, որ իմ տեքստը դժվար է ընթերցվում, որ նրա 
միջով պետք է ճեղքելով անցնել, ինչպես փշոտ մացառուտների, ես երբեք չէի 
ուզենա իմ տեքստը բոլորին հասկանալի դարձնել» [1, 65]:  

Խոսակցական ոճին հատուկ են զեղչված անդամներովզեղչված անդամներովզեղչված անդամներովզեղչված անդամներով նախադասություն-
ները, ինչը հաճախադեպ է հատկապես երկխոսություններում: Զեղչվել կարող են 
նախադասության տարբեր անդամներ: Այսպես ենթական`ենթական`ենթական`ենթական` 

«– Ասում եք ու չեք անում, եսի՞մ: 
– Էն անգամ բա չեկա՞» [8, 310]:  
Ստորոգյալը`Ստորոգյալը`Ստորոգյալը`Ստորոգյալը`    
«– Ո՞վ է թութ կերել, հետո էլ վարունգ կերել, հետո էլ ուռել: 
– Ավագը» [8, 247]:  
Ենթական և Ենթական և Ենթական և Ենթական և ստորոգյալը միաժամանակ`ստորոգյալը միաժամանակ`ստորոգյալը միաժամանակ`ստորոգյալը միաժամանակ`    
« – Իսկ ես որտեղի՞ց իմանայի: 
– Խելքի´ց» [8, 301]:  
Հաճախ պատասխանն արտահայտվում է մեկ բառով, այն էլ՝ ուղիղ ձևով՝ 
«– Ինչո՞վ են պարապում: 
– Պահակություն» [8, 196]:  
Նախադասության որևէ անդամի զեղչվելը կախված է իրադրության մեջ 

խոսակցության նյութի նախօրոք իմացությունից, ինչպես` 
«– Շու՞տ են մեռնում: 
– Շուտ են մեռնում, ասում են սրտի լարը կտրվում է» [8, 158]:  
Խոսքն այստեղ բանաստեղծների մասին է, որը հայտնի է Սիմոնի և Աղունի 

երկխոսության ընթացքից: 
Պատասխան նախադասությունը հաճախ արտահայտվում է    եղաեղաեղաեղաննննաաաակակակակավովովովո----

րող բառով`րող բառով`րող բառով`րող բառով`    
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«– Ներծծվելը ներսծծվելը չի՞: 
– Երևի» [8, 265]:  
 Զեղչումներ հնարավոր են նաև հրամայական նախադասություններում, 

ինչպես` 
«– Ես գալիս եմ Երևան: 
– Ոչ մի Երևան: Ճաշի´դ շուտ» [8, 148]:  
Այս օրինակում ստորոգյալը զեղչվել է, բայց նախադասությունն իր 

հրամայական հնչերանգը չի կորցրել: Բայի հրամայական եղանակի գաղափարի 
արտահայտիչը դարձել է գոյականի վրա դրված շեշտը։ 

Երկխոսություններին բնորոշ մյուս առանձնահատկությունն էլ այն է, որ 
խոսակիցը ուղղակի պատասխան չի տալիս, այլ՝ ենթադրելի: Օրինակ՝  

«– Քեզ ո՞վ է պահելու էնտեղ (Աղուն): 
– Արմենակի տանը (Սերո)» [8, 258]: 
Սերոյի տված պատասխանից ենթադրվում է Աղունի հարցի պատասխանը` 

Արմենակը: 
Հաճախ կրկնելով զրուցակցի խոսքը՝ խոսողը դնում է դրա մեջ ծաղր, 

զայրույթ, ինչպես` Աղունը, կրկնելով որդու ասածը, զայրանում է նրա վրա` 
միևնույն ժամանակ ծաղրելով նրա անըմբռնողականությունը` 

«– Մինչև Գոմեր գամ, հայրիկի հետ ետ կդառնամ: 
– Թռիր տուն, շուտ: Հավերը, շունը, ոչխարը հանդից գալու, խոզը հանդից 

գալու` «մինչև Գոմեր հետներդ գամ» [8, 256]:  
«Աշնան արև» վիպակի երկխոսություններին բնորոշ են նաև հետևյալ շարա-

հյուսական առանձնահատկությունները՝ 
ա) Հարցական և բացականչական նախադասությունները գերակշռում են 

պատմողականներին:  
բ) Նախադասությունները հիմնականում թերի են, հաճախ դրանք կազմվում 

են պատասխանական բառերով (հաստատական կամ ժխտական), բառ-նախա-
դասություններով, նույնիսկ ձայնարկություններով:  

գ) Նկատելի են խոսքի ընդհատում, առանձին միավորների զեղչում, խոս-
քային թռիչքներ՝ «– Ասա՝ ժամանակ չունի, զբաղված է: Հիմա պետք եմ, անուն 
ունեմ, հիմա անունս Աղուն է, էլ առնաուտ չեմ: Թռիր ձիուն: Էս ռադիոն միացրած 
թողիր….» [8, 157]։ 

«– Բավական է, լավ, եզները իրար սիրում են, մի դռան շները իրար չեն 
կրծում– Աղունը Սիմոնին օր չի տալիս, բավական է: Աստված ինձ անմեր է 
ստեղծել: Սերո՜… ճամփի վրա եմ, դու էլ գիտես, որ քո աչքը ծանր է… Քո էդ սուրբ 
գիրքն ինձ վրա չազդե´ց» [8, 159]: 

դ) Տարածված են բառերի և արտահայտությունների կրկնություններ, այդ 
թվում՝ ձայնարկությունների և արտահայտությունների (օր.` հե՜ յ, ջա՜ ն, վա՜ խ, 
ուահա՜ յ, վա՜ յ և այլն):  

ե) Խոսակցական լեզվին բնորոշ են անշաղկապ նախադասությունները: Այս 
վիպակում ևս հանդիպում են այդպիսիք, ինչպես՝ 

▪ «Ձեզ նման սև լինեի` քթիս մուրը չէր երևա» [8, 310]: (եթեեթեեթեեթե) 
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▪  «Հիշեր, ամաչեր, զղջար, շանորդին սպառնալիքով պարծեցավ [8, 300]: 
(փոխանակփոխանակփոխանակփոխանակ) 

▪ «Եկել եք մեր տխրության վրա ծիծաղեք» [8, 260]: (որորորոր) 
▪ «…ուրեմն ուզում ես հիմա էլ դեմից նայենք» [8, 190]: (որորորոր) 
▪ «Ձին պահեցինք, սպասեցինք գա հասնի» [8, 167]: (որորորոր) 
▪ «Մենք չէինք հասկանում մեզ ինչն է անհանգստացնում» [8, 231]: (թեթեթեթե) 
▪ «…. անկապ բառեր էինք մրթմրթում և կարծում էինք հաղթել ենք» [8,162]: 

(թեթեթեթե)  
զ) Ծավալային առումով՝ վիպակի երկխոսություններին բնորոշ է հակիրճու-

թյունը` ռեպլիկների հասնելու աստիճան: Երկխոսությունների խոսակ-
ցական լեզվին ընդհանուր առմամբ հատուկ չեն բարդ կառույցի, երկարա-
շունչ նախադասությունները:  

է) Ողջ վիպակում երկխոսությունների առյուծի բաժինը կազմում է Աղունի 
խոսքը, ինչը պատահական չէ, քանի որ նա է հեղինակի գաղափարակիր 
կերպարը:  

 
Ամփոփ ասած` Հ. Մաթևոսյանն իր ստեղծագործության մեջ ժողովրդի խոս-

քը, միտքն ու ցանկությունը ներկայացրել է հենց իր` ժողովրդի լեզվով: 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՈՒՈՒՈՒՆՆՆՆ    

1. Աղաբաբյան Ս., Հոդվածներ, դիմանկարներ, հուշեր, Երևան, «Սովետական 
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диалектные реалии 
Диалог ─ это феномен, который изучают как филологи, так и представители 

сфер общения и познания. В этом статье рассмотрены лингвистические особен-
ности диалогов в повести Гранта Матевосяна «Осенее солнце», такие, как фоне-
тические, лексические, морфологические, синтаксические особенности диалогов. 
Установлено, что автор представил слова, мысли и желания народа на языке 
народа. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: dialogue, Lori dialect, ellipsis, repetition, dialect realities 
Dialogue is a phenomenon that is studied both by philologists and representatives 

of the spheres of communication and knowledge. In this article, we examined the 
linguistic features of the dialogues in the short story of Hrant Matevosyan “Autumn 
Sun”. We examined the phonetic, lexical, morphological, syntactic features of dialogs. 
We recorded that author presented the words, thoughts and desires of the people in the 
language of the people. 
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: ономастика, топоним, латинское происхождение, кельтское 
происхождение, славянские суффикси, лингво-исторические условия 

Человек рождается и живет в окружении людей, предметов, явлений, каждое 
из которых имеет своё имя или название. Трудно представить наш мир без этих 
имен, которые кроют в себе разнообразную информацию: историю происхождения 
того или иного предмета, явления, ключевые этапы его развития, культурные и 
ментальные особенности в выражении значения и пр. 

Слова, которые относятся не к конкретному предмету, а к целому классу 
одинаковых предметов, называются нарицательными именами, или апеллятивами. 
Параллельно с апеллятивами в языке существуют еще и другие слова, имена и 
названия, которые относятся только к одному конкретному предмету или объекту,– 
это имена собственные [2, 5]. 

Одной из областей лингвистики является особая наука – ономастика (от 
греческого – onomastike – искусство давать имена), или ономатология, которая 
изучает имена собственные всех типов и их происхождение. Объектами ономас-
тики являются следующие основные направления: антропонимика – изучение 
собственных имен людей, топонимика-изучение собственных имён географичес-
ких объектов, этнонимика-изучение названий народов и племен, космонимика 
изучение названий космических объектов или отдельных космических светил, 
зоонимика – изучение собственных имён животных и их кличек, теонимы – 
изучение собственных имён богов и божеств любого пантеона и так далее. 

Объектом исследования данной статьи являются топонимы русского и 
английского языков, сопоставление их словообразовательных принципов. Сопос-
тавительное изучение словообразования русских и английских топонимов позволит 
выявить общеязыковые принципы формирования топонимики 2 индоевропейских 
языков, очертить их индивидуальные свойства в образования топонимов, выделить 
наиболее продуктивные модели при образовании топонимов. 

Топоним (от греческого слова topos - место и onyma – имя, название)-раздел 
ономастики, который изучает названия географических объектов, городов, стран, 
рек, морей, озёр, гор, сел, областей, улиц, проспектов и так далее, их происхожде-
ние и развитие, современное состояние, написание и произношение и многое 
другое. Невозможно представить современную цивилизацию без географических 
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названий, для любого общества и человечества в целом топоним является обяза-
тельным элементом. Географические названия – визитная карточка, с которой 
начинается знакомство с страной, городом и др [2, 5]. 

Известный географ В. А. Жукевич писал: «Они (топонимы) повсеместны и 
всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Всё на земле имеет свой 
адрес, этот адрес начинается с места рождения человека - родного села, улицы, на 
которой он живет, города, страны все имеют свои имена. Ежедневное чтение газет, 
классической литературе, изучение истории культуры и развитие науки приводит к 
новому, всё расширяющимуся запросу топонимов в нашем языке» [5, 18]. 

 Изучению топонимов английского и русского языков посвящены работы 
многих зарубежных и русских исследователей: О. С. Ахмановой, В. О. Беленькой, 
О. К. Денисовой, А. Мауера, А. Смита, А. Экуола, А. В. Суперанской, В. А. Жукевича, 
Э. М. Мурзеева. Укажем и на «Топонимический словарь» Э. М. Поспелова. В совре-
менной лингвистике существуют две классификации топонимов: а) по типу обозна-
чаемых географических объектов, б) по структуре. Согласно первой классифи-
кации, выделяют следующие виды топонимов: гидронимы, оронимы, ойконимы, 
урбанонимы, дромонимы, дримонимы, агронимы, хоронимы и другие. Каждый из 
этих классов делится на подклассы. Рассмотрим основные классы топонимов, 
представленные в виде таблицы: 

 
Основные классы топонимов:Основные классы топонимов:Основные классы топонимов:Основные классы топонимов:    

 
 
 
 
 Класс 

топонима 
 

урбаноним 
ойконим 
ороним 
гидроним 
гелоним 
дримоним 
хороним 
агроним 
дромоним 

 
Выделяется ещё один вид топонима, который очень распространён. Речь идёт 

об антропонимах, т. е. топонимах, которые образовались от личных имен их основа-
телей. В английском языке этот тип встречается гораздо реже, чем в русском языке 
(Elizabethtown, Maryland, Georgetown, Иваново, Алексеево, Федоровка, Петроград, 
Сталинград, Петербург и другие). 

Согласно структурной (морфологической) классификации, топонимы делятся 
на 4 типа: а) простые, б) производные, в) сложные, г) составные. Простые по 
структуре названия состоят только из корневой морфемы без каких-либо служеб-
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ных элементов, это существительное в чистой форме: Comb, Barrow, Down, Stall, 
Moon, русские – Город, Кряж, Дол, Дон и другие. Количество простых топонимов 
значительно уступает количеству сложных и составных. 

Более распространены производные топонимы, они образуются при помощи 
присоединениея суффикса, префикса или и с тем и с другим. Stanton, Kingston, 
Birmingham, Scarborough, русские – Иваново, Ленинск, Поволжье, Загорск, Зауралье 
и т. д. 

 К третьему типу относятся сложные топонимы. Этот тип топонима образуется 
из 2-х морфем, которые выступают в качестве основы топонима: Blackpool, 
Cambridge, Oxford, Brentside, Walling, Whitbarrow, русские – Новгород, Петроград, 
Калининград, Волгоград, Белгород, Красноярск и т. д. Эти топонимы образованы 
способом словосложения. 

 Составные топонимы представляют собой словосочетание, состоящия из двух 
или более частей речи: Cold Harbour, Standing Harbour, Pearl Harbour, Barton under 
Need wood, Black Notley, Strandford-upon-Avon, Лодейное Поле, Красная площадь, 
Черное море, Великие Луки, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и другие. 

Топонимика Великобритании разнообразна, так как по происхождению она 
восходит к нескольким языкам. Она складывалась в течение многих столетий и под 
воздействием ряда языков, поэтому представляет собой совокупность различных 
названий [3, 25].  

 Заметный след в топонимике Англии оставили наименования кельтского, 
латинского, скандинавского и французского происхождения. Наибольшее 
количество кельтских топонимов наблюдается на севере и западе Британских 
островов (особенно Уэльс и Корнуоль). Современный регулярно повторяющийся 
элемент Wal (Walton, Walcott, Walworth, Walden, Walpole, Walbrook) указывает на 
то, что кельтское население сохранилось даже после прихода англосаксов.  

Наибольшей массовостью отличается компонент pen – Penhill, Pencoyd, Penge, 
Penketh, Penrith. Pen – холм, вершина, возвышенность. Регулярностью и массив-
ностью отличается современный начальный компонент –tre-, который также 
следует отнести к кельтскому слою -tref, tre,–деревня, поселение, ферма, усадьба, 
ферма со службами. Основная масса этих топонимов расположена в Корнуолле 
(Tredustran, Tregavethan и другие, более 70 объектов). Oни имеются также в 
Девонишире (Trelleck, Trehill) и встречаются в Херевордшире и Ланкашире 
(Treysceek, Treales). 

В качестве индикатора кельтской принадлежности топонима следует 
выделить также начальный компонент -lan- (валл. Хан, корн. Lan - церковь). 
Топонимы, включающие этот компонент, встречаются в Корнуолле: Lundulph, 
Lanreath и др. Llanidloes, Llandeilo, в Уельсе [3, 25-28]. 

Также нужно отметить, что большинство английских рек имеет кельтское 
происхождение: Avon, Don, Exe, Axe, Esk, Usk, Thames, Derwent, Severn, Dee, Aire, 
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Humbar и др. Некоторыеанглийскиегородатоженосяткельтскиеназвания: Dover, 
Revolver. 

Латинское влияние на английские географические названия весьма незначи-
тельно. Итог 400 летней римской оккупации Британских островов отразился в 
появлении своеобразных латино-кельтских комплексов: London из Londinium. 
Д. Миллс в Словаре британских географических названий пишет о том, что нет 
единого мнения насчёт происхождение этого названия. Согласно одной из гипотез, 
в названии города выделяется латинский корень Lond, что означает «дикое (то есть 
заросшие лесом) место››. Другое утверждение указывает накельтское происхожде-
ние, в котором топоним состоит из двух слов: Llyn (озеро) и Dun (укрепление), так 
как город представлял собой крепость, и в кельтский период город назывался 
Llindiod [6, 246]; Cattenick из Cataractonium, Lincoln из LindumColonia, Manchester 
из Mancuniam. Топонимов оставшихся от римлян насчитывается около 300. Следует 
отметить популярность компонента chester – caster (от латинского castra – лагерь), 
Chichester, Silchester, Doncaster, Lancaster, Chester, Colchester, Winchester, 
Manchester и другие. 

Еще одним сохранившимся римским элементом топонимов был pons (мост), 
который в Уэльсе приобрел форму «pont» например, Pontypridd, Pontheugh. 

В Англии некоторые топонимы содержат элементы «street», образованный от 
латинского strata (мощёная дорога). Например, Chester-le-street, Spittal-in-the-street, 
streatham. Латинские аффиксы используются вместо привычных great/little. 
Например, Chew Magna, Wigston Magna, Ashby Parva. Выделяются также 
следующие корневые словообразовательные морфемы: colonia (-coln-) военное 
поселение (Lincoln); porta (-porta)- ворота (Stochport); Los, foss – канал, ров (River 
Foss, Fangfoss); cum- предлог «с» (Salcott –cum-Virley, Cockshutt-cum-Petton). В 
некоторых случаях, особенно при обозначении положения населённого пункта на 
реке, английские upper и lower передаются лат. superior и inferior (верхний и 
нижний) – Rickinghall Superior, Rickinghall Inferior [3, 28-30]. 

Заметный след в топонимике Британских островов оставили скандинавские 
завоеватели (IX-XIвв). Их влияние ощутимо на всей территории страны. Среди 
массово повторяющихся элементов следует выделить прежде всего -by («деревня, 
отдельно стоящая ферма»): Barnby, Grimsby, Hellaby, Thoresby, Ashby, Sihby, Frisby, 
Wesby и др. Элемент – thorp («ферма, второстепенные поселения») встречается 
повсеместно на этой же территории (Danelaw): Londonthorp, Carthrope, Ullesthrope, 
Kettlethrope. Компонент «holm» употребляется для обозначения участков суши и 
воды, наибольших островов: Heigholme, Bromholm, Oxenholm, Tuphoholme. 
Широко используется элемент –thwaite- (англ. – «участок земли, вырубка, огоро-
женный пастбищный участок, пустошь, пригодная для культивирования»): Thwaite, 
Braithwaite, Fairthwaite, Greenthwaite, Honeythwaite. 

 После завоевания Англии норманнами в 1066 году некоторые названия 



– 120 – 

географических объектов усложнились суффиксами и префиксами, указывающими 
на их новых владельцев, как, например, Grays Thurnock, Stoke Mandville, Stanton 
Lucy, Newport Paghell [3, 30-32]. 

Французские элементы не имеют какой-либо особой региональный локализа-
ции. Они почти исключительно ограничиваются прилагательными beau, belle: 
Beaurepaire, Beaudesent, Bellasize, Belvoir. The Prae (франц. pre – небольшой луг), 
Delapne Abbey (франц. delapre), Cowdray Park (франц. coudraie – орешник). В 
небольшом числе названий используется компонент -mont- (франц. mont-гора): 
Eamont, Ridymont, Grosmont. Компонент – ville - встречается всего нескольких 
поздних названиях: Coalville, Charterville, Bronville. Этот элемент является 
результатом эволюции древн. англ. feld (поле) и wella (источник). Однако не 
исключено косвенное влияние старо-французского vile, vylle – ферма, загородная 
усадьба, (лат. villa - загородный дом). 

Употребление французского артикля le в составе английских топонимов 
указывает на местоположение объекта: Chapel en le Frith, Bramton en le Morthen, 
Stretton en le Field. В ряде случаев предлог выпадает и образуются сочетания типа 
Chapel le Ferne, Walsham le Willows. Это заключение подтверждают такие пары 
примеров, как Barton in the Willows – Barton le Willows, Clayton in the Dale – 
Clayton le Dale, Hutton in the Hole – Hutton le Hole, Sutton in the Dale – Sutton le 
Dale. В этих случаях виден параллелизм le и in the [3, 32-34]. 

Английские топонимы сложились 16-17 веках и в своей основной массе 
фиксируют и отражают древнейшее состояние языка. Современная топонимика 
Англии-это результат многовекового развития наименований. 

В лингвистике немалый интерес вызывают русские топонимы. Научный 
период топонимики, как и ономастики в целом, в России начался лишь в XIX веке. 
Количественный состав топонимов России исчисляется миллионами, а их качест-
венный состав оказался столь разнообразным, что вызывает стремление научного 
изучения. Самые известные русскоязычные элементы топонимов, с помощью 
которых образовались русские топонимы, это – град-(Калининград, Волгоград, 
Новоград), город- (Ивангород, Ужгород, Новгород, Белгород, Миргород и другие), 
усть- устье реки (Усть Луга, Усть-Каменогорск, Устюг), ям- Ямской, почтовый (Ям 
Тесово, Гаврилов-Ям), Яр- крутой, возвышенный берег (Красный Яр, Красноярск). 

Переходя к анализу суффиксов, с помощью которых образованы славянские, в 
частности, русские топонимы (-н-, ица-, -ов-, -ев-, -ин-, -ск-, -ка-, -ец-, -щина-, -
ище-, -ичи-, -иха): Дубна, Жиздрица, Иваново, Васильево, Ярославль, 
Смоленск,Петровка, Донец, Волхонищина, Городища, Климовичи и другие. Нужно 
отметить тот факт, что для названий городов характерны суффиксы –ск-, -ов-, для 
названий сёл –ское-, -овка-, для названий рек –ица-, -ва- и т.д [1, 20-21]. 

Специалисты предлагают многоступенчатое группирование русских топони-
мов. Первоначально эту топонимику классифицировали на старую и новую, исходя 
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из социально исторического, а также идеологического критерия. Старая – это та, 
которая возникла в России в дореволюционное время и несет в себе печать 
конкретных социально-исторических условий (в частности, названия населенных 
пунктов по владельцем – а ими были «князья, цари, бояре, дворяне, владыки, 
монастыри, воеводы, дьяки, баскаки, сотники, орденцы». Княжево, Князщина, 
Царев, Царевщина, Царицыно, Боярская, Борская, Дворянское, Патриаршее, 
Владыкино, Монастырщина, Воеводино, Бастково, Дьяково, Подьячево, Писцово, 
Сотниково и так далее: по занятию жителей: Стрельцы, Стрелецкое, Сокольники (в 
XVII веке там находилось слобода сокольников - дрессировщиков соколов для 
царской охоты), Ям, Ямская слобода, по социально- имущественному и сословному 
признаку: Бобыльская, Мещанская Слобода; по служителям культа: Протопопова, 
Попова, по церковным именам: Архангельское, Благовещенское, Воскресенское, 
Всесвятское, Егорий-на-озере, Спас-Заулки, Знаменье и другие. После Октября «на 
смену прежней номенклатуре пришла новая, несущая элементы новой эпохи - 
эпохи социалистического строительства, мощной техники, индустрии». Отбрасы-
ваются названия, носящие отпечаток царизма: новые наименования своим 
содержанием и формой отражают новое содержание этой эпохи: Октябрьский, 
Красноармейск, Советск, Большевик, Пролетарий, Комсомольск-на-Амуре и 
другие. 

Следующая ступень группирования – выделение лексико-семантических 
классов: названия, образованные от имен и фамилий людей и их прозвищ 
(Аксаково, Юрьево, Ворыпаево, Дураково, Останкино (известно в XVI веке, 
происходит от древнерусского слова «останок – наследство»), Рахманова, Птищево, 
Русаково, Синеусово, Халдеево), по ремеслам (Кузнецы, Кузнецкий мост, Гончары, 
Столечники, Столярный, Дворянский и так далее), по виду поселка (Кривое село, 
Семидворье), его местоположению (Высокое, Крутое, Нижнее Крутцы) и т.д. 

Во многих географических названиях отражены особенности окружающего 
рельефа, водных бассейнов, характера растительности. На территории России 
весьма распространены такие топонимы, как Горки, Бугры, Озёрки, Овражки, 
Дубки, Сосновки, Семиовраги, Поляна, Суходол, Козье Болото, Красный Яр, 
Дубровка, Липяги, Берёзовез,Черемошье. Многие названия старинных городов 
восходят к наименованиям рек (гидронимике): одна из них-столица России Москва. 
Существует несколько гипотез относительно происхождения этого топонима. Одна 
из них связывает этимологию этого слово с финно-угорским корнем и объясняет 
название города от названия реки-гидронима (Москва), который легко членится на 
два компонента – моск-ва. Элемент «ва» во многих финно-угорских языках 
объясняется как вода, река (мокрый). А вот со словом «моск» появились некоторые 
затруднения: в языке коми моска-«корова, тёлка», в мерянском маска-«медведь», в 
прибалтийско-финском муста-«чёрный, тёмный». Но ни одна из финно-угорских 
гипотез не учитывает всех лингво-исторических условий возникновения названия. 
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В данный момент у этих гипотез мало сторонников.Лингвисты М. Фасмер и 
В. П. Нерознак считают эти гипотезы исторически и лингвистически недостаточно 
обоснованными. Наиболее убедительна славянская этимология этого слова, по 
которому корень «моск» означает влажное, топкое место [4, 27-32]. Данная гипотеза 
утверждается ещё и по топонимическому словарю Поспелова [4, 275-276].  

Топоним Самара назван в честь реки „Самары“, на берегу которой в 1586 году 
была построена крепость Самарский городок. Это название известно из более 
ранних времен как «Самур››, которое восходит к древнеиранскому и означает 
«бобр». По другой версии, название происходит от греческого слова «самар››, то есть 
«торговец››. В. Ф. Барашков связывал название реки с монгольским словом «самар›› 
имеющим значение «орех, ореховый». В 1935 году город Самара была переимено-
вана в Куйбышев, а 28 января 1991 года городу возвращено прежнее название 
Самара.  

Ещё один город, который был назван по реке, - это город Волгоград, который 
возник в 1555 году на берегах Волги. Первое название города - Царицын и восходит 
к тюркскому «сары-су»- «жёлтая вода», или «сары сын»-«желтый остров». Город был 
переименован в Сталинград 1925 году, а в 1961 году был назван Волгоград 
(означавший – влага, влажный). 

Также по названию реки Иж, на берегу которой он располагается, назван 
город Ижевск. Этот топоним (Иж) восходит к старинному финно-угорскому 
племени Ижора. Ростов-на-Дону, город, расположен на берегу реки Дон; Город 
Витебск Сестрицк от рек Витьба и Сестра. Список этот может быть продолжен. 

Интерес вызывает ещё один русский топоним – Сибирь. Это огромная, 
простирающаяся с Уральских гор до Дальнего Востока территория. Относительно 
происхождения названия «Сибирь» существуют множество противоречивых 
гипотез. Некоторые историки считают, что это название существовало еще в пятом 
веке нашей эры. На основании более достоверных данных можно утверждать, что 
первоначально слово «Сибирь» (шибир) относилось к какой-то группе финно-
угорских народов (вероятно, хантийцев или мансийцев), проживших на Юго 
Западной Сибири [6, 383]. 

Русские по происхождению топонимы, например Каменка, образованы от 
апеллятива камень, Непрядва происходит от слова пруд (течение), а река Дон - 
заимствование из осетинского „дон“ – вода, река; Нева из финских языков, где 
исходное слово обозначает «болото, трясина». 

Таким образом, русскими топонимами являются и исконно русские по 
происхождению, и иноязычные, которые восходят к финскому, монгольскому, 
тюркскому и другим языкам. Существуют в языке ещё и гибридные топонимы, для 
образования которых участвуют разные по происхождению лексемы. Топоним 
„Оренбург“ - название русской крепости на реке Орь, включает в себе две лексемы: 
тюркское по происхождению название реки Орь, освоенное русскими и немецкое 
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слово «бург» (город), и, тем не менее, это русский топоним. А топоним Санкт-
Петербург был назван в честь Святого Петра – небесного покровителя императора. 
Этот топоним составляет лексемы – санкт (святой)  – Питер (антропоним)–
бург(город). Топоним Екатеринбург был назван в честь жены императора Петра 1 – 
Екатерины Алексеевны. Название тоже было образовано по довольно 
распространенный в России в первой половине XVIII века немецкой модели бург - 
«замок, крепость, укрепленный город».  

 Таким образом, можно утвердить, что топонимика русского и английского 
языков обнаруживает много общих черт, в частности морфологического и синтак-
сического характера. В обоих языках могут быть выделены простые, производные, 
сложные и составные топонимы, мотивированные именами людей (основателей), 
географическими особенностями окружающего рельефа, водными пространствами 
(гидронимика) и т. д. 

В ходе исследования выяснилось, что комплектность и многообразие 
топонимии Великобритании и России связано с тем, что исторически эти страны 
населяли разные народы, которые внесли свой вклад в развитие русской и 
английской культур. В этом сложном процессе становления топонимии многие 
формы и значения географических названий были искажены или вовсе утрачены. 

 Топонимы представляют большой интерес не только для лингвистики, но и 
для специалистов по изучению истории, географии и культуры данного народа. 
Несмотря на достижения науки в этой области, все ещё остаётся много вопросов, 
затрудняющих толкование топонимов или требующих более веских и обоснован-
ных мотивации при определении этимологии топонимов. 
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Марина Цветаева впитала музыкальное и живописное наследие мировой 
культуры с детства, а в ее творчестве оно получило своё необыкновенное развитие 
разнообразными поэтическими приёмами и средствами, прежде всего яркой 
живописной метафорой, ритмической и звуковой организацией стиха и прочее. 

В Серебряный век русской поэзии М. Цветаева вступила гимназистской, 
издавшей на собственные средства первый поэтический сборник, который 
назывался «Вечерний альбом». В этом названии исследователи услышали 
музыкальные ассоциации с «Детским альбомом» П.И. Чайковского, «Картинками с 
выставки» М.П. Мусоргского, соединёнными с характерным стихотворным жанром 
дружеского послания: стихи в альбом). [1, 5] 

И в дальнейшем в поэзии Марины Цветаевой обнаруживаются и многие 
другие музыкальные жанры: лирическая песня, «жестокий романс», частушка, 
причитание, скороговорка. Поэтесса писала: «Чтобы вещь продлилась, надо чтобы 
она стала песней. Песня включает и ей одной присущий, собственный – 
музыкальный аккомпанемент». [из письма Ш. Вильдраку, 1930]  

Являясь поэтом Серебряного века и одновременно поэтом «вне школ и 
направлений», а также поэтом романтической ориентации, Марина Цветаева особое 
значение придавала своим контактам с музыкальным искусством. Музыка вошла в 
ее сознание с детства, благодаря матери М.А. Мей и полученным от нее в детстве 
урокам музыки. В книге В. Швейцера «Быт и бытие Марины Цветаевой» читаем: 
«Мария Мей была человеком незаурядным, наделенным умом, глубокой душой, 
большими художественными способностями... У нее было музыкальное дарование 
— фортепьянные уроки ей давала одна из учениц Николая Рубинштейна...». [8, 23] 

Музыкальный талант М. Мей остались до конца нереализованными. Её жизнь 
оборвалась преждевременно и трагично: в возрасте тридцати семи лет, в 1906 году, 
мать М. Цветаевой умерла от чахотки. Однако она успела заметить в старшей 
дочери поэтический дар и страстно желала приучить (точнее — приручить) 
Марину к фортепиано. В её дневнике сохранилась запись: «Моя четырехлетняя 
Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы — может быть, будет 
поэт?»[3] 
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Юная Марина посвятит матери (в названии указано по-детски — «Маме») 
очень грустные стихи, в которых соединились темы матери и музыки: Как много 
забвением темным/ Из сердца навек унеслось!/ Печальные губы мы помним/ И 
пышные пряди волос.../ Мы помним о раненых птицах/ Твою молодую печаль./ И 
капельки слез на ресницах,/ Когда умолкала рояль. (1910) 

М. Цветаева признавала главенствующее влияние матери в её восприятии 
музыки, природы, стихов, Германии. 

В поэтической прозе «Мать и музыка» она пишет: «Но может быть, прав и 
Бальмонт, укоризненно - восхищенно говоря мне: « Ты требуешь от стихов того, что 
может дать – только музыка!»». В своей поэзии она подчёркивает, выделяет 
музыкальные мотивы, и в первую очередь, частоту (высоту звука), тембр и 
громкость. Марина Цветаева словно ставит опыт - на собственных памяти, душе, 
сердце: переносится в прошлое почти на четыре десятилетия назад, чтобы 
рассказать о самой сильной любви Марии Мей — к Музыке. М. Мей, обнаружив у 
маленькой Марины «слух от Бога» и «удивительно растяжимую руку», посадила 
дочь за рояль, с которым та «сошлась сразу». Однако, чтобы дочь «не возомнила», 
Мария Александровна заметила: «Впрочем, и ноги у нее такие!» — то есть 
«растяжимые». С тех пор маленькую Марусю не покидал «смутный и острый 
соблазн когда-нибудь и ногой взять октаву», чего она, конечно же, не посмела 
никогда сделать, потому что рояль считался в доме Цветаевых святыней. По и 
словам, главными действующими лицами детства были: ноты, клавиши, ноты, клавиши, ноты, клавиши, ноты, клавиши, 
скрипичный ключ, метроном, нотная этажерка, рояль... скрипичный ключ, метроном, нотная этажерка, рояль... скрипичный ключ, метроном, нотная этажерка, рояль... скрипичный ключ, метроном, нотная этажерка, рояль...     

С нотами у Марины «сначала совсем не пошло», пока она не увидела 
воробушков, сидящих на строке. «Тогда я поняла, - пишет Марина Ивановна, - что 
ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши спрыгивают, каждая на 
свою... Когда же я перестаю играть, ноты на ветки возвращаются и так, как птицы, 
спят и тоже, как птицы, никогда не падают...». Клавиши маленькая Марина любила 
за грустную черноту и весёлую белизну, за «хроматическую гамму» — «слово, 
звучавшее водопадом горного хрусталя». «Хроматика, — пишет Цветаева, — есть 
целый душевный строй, и этот строй мой»[1]. Марина Ивановна признается в 
любви — почти лирическим стихотворением в прозе — скрипичному ключу за его 
лебединый вид, за то, что он отмыкал мир, «в котором, из полной его темноты, уже 
занывало имя Паганини и горным хрусталем сверкало и грохотало имя 
Сарразаты...»[1]. М. Цветаева не забыла о страхе и ненависти перед «методическим 
щелком» метронома: «... Точно по мою душу идет этот звук... Метроном был — гроб, 
и жила в нем смерть». Остался в памяти и «мученический табурет». 
«Мученический», потому что, сидя на нем, маленькая Марина «со всем своим 
отвращением к игре», но «твердокаменно» играла два положенных утренних и два 
вечерних часа.  

Мария Мей спешила требовать от своих детей любви к Музыке. В дальнейшем 
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поэтесса, вспоминая о виртуозной игре матери и сравнивая со своими попытками 
играть на инструменте, писала: «Хорошо было ей, которая на рояле могла все, ей, на 
клавиатуру сходившей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти в три урока 
научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи, ей, с нотного листа 
читавшей, как с книжного, хорошо ей было «любить музыку».[1, 5] 

В творчестве М. Цветаевой музыка присутствует не только музыкальностью 
стиха или ритмическим разнообразием. Она обладала редкой способностью 
воспринимать мир в звуках, постоянно подчеркивая важность звуков в поэзии. В 
своих стихотворениях она виртуозно использует аллитерации и ассонансы, однако 
звуковая игра в ее поэзии всегда сопровождается семантической значимостью, 
выразительностью ритмико-интонационного строя. Исследователи заметили 
созвучность ее лирики 10-х годов структурой романса, народной и лирической 
песней. Композиция многих ранних текстов тяготеет к рефренным конструкциям, 
что также сближает её поэзию с музыкой. Свобода ритмического строя ее 
стихотворений, быстрая смена ритма имитируют атмосферу танца или широту 
диапазона песни. Ритмическое разнообразие своих стихов Марина Цветаева создает 
необыкновенным авторским использованием знаков пунктуации, применением 
пауз, перебивов, резкой сменой ритмического рисунка, звуковой игрой. В её 
творчестве есть произведения, в которых упомянуты музыкальные терминов. 
Прежде всего, бросается в глаза «музыкальная» лексика – названия музыкальных 
инструментов, среди которых классические инструменты: пианино, мандолина, 
рояль, гитара, скрипка, барабан, виолончель, альт, виола, флейта, арфа.  

▪ фортепианофортепианофортепианофортепиано: : : :     
1) «Пахнет ладаном воздух. Дождь был и прошёл» /Громовыми руладами 

рвется рояльрояльрояльрояль… 
2) «Эльфочка в зале» /Запел рояльрояльрояльрояль неразгаданно-нежно/Под гибкими 

ручками маленькой Ани… 
3) «Обреченная»/Бледные ручки коснулись роялярояляроялярояля/Медленно, словно без 

сил… 
4) «Сереже»/Догорев, как свечи у рояля,у рояля,у рояля,у рояля,/Всех светлей проснулся ты в раю… 
▪ скрипкаскрипкаскрипкаскрипка:::: 
1) «На концерте»\Странный звук издавала в тот вечер старинная скрипка…скрипка…скрипка…скрипка… 
2) «Три поцелуя»/— «Как хорошо уйти от гула!/Ты слышишь скрипку скрипку скрипку скрипку 

вдалеке?» 
3) «Герцог Рейхштадтский»/Что жалобы скрипокскрипокскрипокскрипок, что ночи, как мед,/Что 

мертвые статуи в парке? 
4) «Какой-нибудь предок мой был — скрипач...»/И почему-то я поняла,/Что 

он — не играл на скрипкескрипкескрипкескрипке! 
В ткань стиха вплетаются и узкопрофессиональные термины: «Прорицаниями 

рокоча...»/Прорицаниями рокоча,\Нераскаянного скрипачаскрипачаскрипачаскрипача/Piccicata’ми...Piccicata’ми...Piccicata’ми...Piccicata’ми... Разрывом 
бус! 
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Цветаева слышала музыку везде: то в её стихах бушует скрипка однострунным 
этюдом Паганини, то ее голосом стонет калитка возле дома. Скрипку М. Цветаева 
собиралась ввести и в развернутую музыкальную сцену пьесы «Приключение». В 
том, что такая сцена должна присутствовать, у нее сомнений не было. Ведь она так 
представляла своего героя Казанову: «...блестящий ум (вечные проекты)... сердце — 
вечно настороже... наконец — дух: вечная потребность в Тассо. — И полное 
отсутствие души. Музыкальность же его и стихотворчество — музыкальность и 
стихотворчество всей Италии».[1, 6] 

▪ Марина Цветаева роднит себя и с вечным спутником русской поэзии —    
гитарой, гитарой, гитарой, гитарой, тем самым указывая на связь своей поэзии с традициями русского романса. 
Гитарные звуки, слышимые в ее стихах, ассоциируются с образами цыганской 
вольной жизни, её бесшабашностью и страстностью:    

1) «Плач цыганки по графу Зубову»:/В рокота гитаргитаргитаргитар/Рокочи, гортань! 
2) «Править тройкой и гитарой...»/Все цыганские метели/Оттопырили 

поддевку/Вашу, бравый гитаристгитаристгитаристгитарист! 
3) «Та ж молодость, и те же дыры...»/Моя божественная лира/С твоей гитароюгитароюгитароюгитарою 

— сестра. 
4) «Федерико Гарсиа Лорка - Гитара»/Начинается/Плач гитарыгитарыгитарыгитары,../О, 

гитарагитарагитарагитара,/Бедная жертва/Пяти проворных кинжалов! 
▪ барабан:барабан:барабан:барабан:    
1) «Барабан»/ Пленнице — прялка, пастушке — свирель,/Мне — барабан…барабан…барабан…барабан…    
2) «Барабан (По богемским городам...)»/По богемским городам/Что бормочет 

барабанбарабанбарабанбарабан? 
3) «Нет, бил барабанбарабанбарабанбарабан перед смутным полком...»/Нет, бил барабанбарабанбарабанбарабан перед 

смутным полком/Когда мы вождя хоронили:/То зубы царёвы над мертвым 
певцом/Почетную дробь выводили. 

У М. Цветаевой есть много произведений, где встречаются русские нацио-
нальные музыкальные инструменты, а также такие, которые характерны для других 
культур: цитра, кифара, лютня, гусли, лира, бубен, орган, старинная скрипка, цитра, кифара, лютня, гусли, лира, бубен, орган, старинная скрипка, цитра, кифара, лютня, гусли, лира, бубен, орган, старинная скрипка, цитра, кифара, лютня, гусли, лира, бубен, орган, старинная скрипка, 
литавры. литавры. литавры. литавры. Кроме того, она неоднократно упоминает и механические инструменты, 
популярные в начале ΧΧ века – музыкальный ящик, шарманку.музыкальный ящик, шарманку.музыкальный ящик, шарманку.музыкальный ящик, шарманку.  

Зачастую актуализируются слова, образованные на основе слов со значением 
музыкальных инструментов: гитаристы, музыканты-исполнители и др. 

1) «Шарманка весной»/Погоди, не посмеет играть/Nimmer mehr этот гадкий 
шарманщикшарманщикшарманщикшарманщик! 

2) «Пел в лесочке птенчик...»/Пел в лесочке птенчик,/Под окном — 
шарманщикшарманщикшарманщикшарманщик… 

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

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

5) «Править тройкой и гитарой...»/Все цыганские метели/Оттопырили 
поддевку/Вашу, бравый гитаристгитаристгитаристгитарист! 

Европейская музыкальная персоналия также присутствует в поэтических 
произведениях поэтессы. Это и выдающиеся композиторы и исполнители: 
Паганини, Бетховен, Бах, Страдивариус, Шуман, Шопен, Григ. Как сами эти 
звучные имена, так и прилагательные, образующие на основе этих имён, передают 
впечатления от музыки этих выдающихся композиторов: «страдивариусами в ночи», 
«незнакомка с челом Бетховена», «на Стравинский лад», «Бетховенские бури», 
«Бетховенский лоб», «Перстом Баха». 

Звуковое начало в ее произведениях воплощалось и в знаках препинания, 
которые определяли интонационный строй текста. Сравним, например, варианты 
рефрена в стихотворении «Посмертный марш»:/И маршмаршмаршмарш вперед уже,/Трубят в 
поход./О как встает она,/О как встает... (1,2)/И маршмаршмаршмарш вперед уже,/Трубят в поход./О 
как встает она,/О как -(3)/И маршмаршмаршмарш вперед уже,/Трубят в поход./О как - (4)/И маршмаршмаршмарш 
вперед уже,/Трубят -(5)/И маршмаршмаршмарш — (6). 

Постепенное усечение рефрена и замена многоточия синонимичным в 
данном контексте и более сильным знаком—тире, употребление в конце 
предложения тире вместо точки — все это создает ритм маршаритм маршаритм маршаритм марша и особую динамику 
этого текста.  

Точность и фантазия, безукоризненная нежность и державинская величавость, 
интимная откровенность и эпический размах — из этих контрастных притяжений 
складываются ее стихи. В таком единстве противоположностей возникают как 
стилистические, так и звуковые полюсы ее поэзии — от органа до гитары. Еще в 
юности она готова была «за всех страдать под звук органа», а много позднее и вовсе 
отождествляла свой голос с органной лавою: 

Не надо ее окликать: 
Ей оклик — что охлест. Ей зов 
Твой — раною по рукоять. 
До самых органных низов. 
«Не надо ее окликать» 

«Крысолов» — это поэма, где М. Цветаева своим героем выбрала музыканта, 
флейтиста. Она обратилась к средневековой легенде о бродячем музыканте, 
спасшем город Гаммельн от крыс и потом безжалостно отомстившем бюргерам за их 
неблагодарность. Однако флейта и сама по себе издавна влекла поэтическое 
воображение Цветаевой. Герой описан глазами бюргеров, обывателей Гаммельна, 
вот откуда нескрываемая ироничность в оценке персонажа: За музыканта — за 
голый боб!/Может — в краях незнамых —/Только не слыхивал Гаммельн, чтоб/За 
мумумумузыкантов зыкантов зыкантов зыкантов — замуж! 
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А вот вывод: «Музыка есть афронт / Смыслу здравому». Эта легенда в мировой 
литературе много раз становилась темой литературной обработки в творчестве Гёте, 
Гейне, Браунинга и др. 

...Я бы хотела жить с Вами/В маленьком городе,/Где вечные сумерки/И вечные 
колокола.колокола.колокола.колокола./И в маленькой деревенской гостинице —/Тонкий звон/Старинных часов 
— как капельки времени./Иногда, по вечерам, из какой-нибудь мансарды —
/ФлейтаФлейтаФлейтаФлейта,/И сам флейтист флейтист флейтист флейтист в окне./И большие тюльпаны на окнах./И, может быть, вы 
бы даже меня не любили... 

Купола, колокола играли большую роль в жизни М. Цветаевой. Это было 
связано с Москвой, где очень много соборов и церквей, где и родилась Марина 
Цветаева. Почти в каждом стихотворении, посвященном Москве, А. Блоку, других 
произведениях, есть эти слова. Они символ для поэтессы, символ добра, света, 
тревоги и жизнеутверждения. Цветаева родилась и выросла в Москве. Любимому 
городу она посвятила поэтический цикл, написанный в 1916 году и включающий в 
себя девять стихотворений. Одно из них — «Семь холмов — как семь колоколов!..» 
из цикла «Стихи о МосквеСтихи о МосквеСтихи о МосквеСтихи о Москве». В нем поэтесса упоминает о своем рождении: «В 
колокольный я, во червонный день Иоанна родилась Богослова». 

Во многих стихотворениях М. Цветаевой мы слышим звон церковных 
колоколов. Колокольный звон в её творчестве передаётся по-разному: колокола колокола колокола колокола 
звонят. ударяют, шлют песнюзвонят. ударяют, шлют песнюзвонят. ударяют, шлют песнюзвонят. ударяют, шлют песню и др.:  

1) КолоколаКолоколаКолоколаКолокола звонятзвонятзвонятзвонят в тени,/ Спешат удары за ударом,/И всe поют о добром, 
старом,/О детском времени они… («Бежит тропинка с бугорка») 

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

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

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

Можно сказать, что вся поэма славит музыку. Собственно, она и возникла из 
музыки. Звуковые ее очертания предшествовали поэтическому выражению. Уже в 
первом рабочем плане Цветаева фиксировала свой замысел вокруг основного 
стержня: «Музыка: Две Музыки: первая — для крыс: мелкими крупами, сахаром... 
сальными огарками... врывается Индия; тропики, тропическая крыса зовет. Другая: 
каждый ребенок слышит в ней свое: мальчики слышат барабан, видят сражение 
(конские гривы, хвосты, литавры, раны), Будет дело (франц.). Умри и убей (нем.). 
Девочки — рождественские и колыбельные напевы, некоторые идут сонные — за 
подарками, иные слышат звон медных кастрюль и видят гигантские игрушечные 
кухни — плиты, сково-роды и т. д.» [4, 28]. 

Многие исследователи творчество Цветаевой заметили и оценили связь 
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цветаевской поэзии и музыки. Так например в известной статье «О Марине 
Цветаевой» Иосиф Бродский писал: «Таково было свойство ее голоса, что речь 
почти всегда начинается с того конца октавы, в верхнем регистре, на его пределе, 
после которого мыслимы только спуск или в лучшем случае плато. Однако 
настолько трагичен тембр ее голоса, что он обеспечивал ощущение подъема, при 
любой длительности звучания» [5, 15]. 

Необыкновенное разнообразие ритмов, музыки стиха, применение ассонансов 
и аллитераций и многие другие способствовали также переложению её стихов на 
музыку. Популярные песни, созданные на основе её стихов, можно найти в 
репертуаре разных исполнителей – эстрадных певцов и исполнителей классичес-
кой музыки. Стали классикой замечательные песни М. Таривердиева на стихи 
М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» (из телефильма «Ирония 
судьбы, или М лёгким паром!», свободная обработка Я. Дубравина). 

 Издание В. Полякова «Русская хоровая музыка на стихи М. Цветаевой» 
приурочено к 125-летию со дня рождения одной из ярчайших поэтесс Серебряного 
века — Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). В него вошли произведения 
Андрея Петрова, Микаэла Таривердиева, Бориса Тищенко, Юрия Фалика, Дмитрия 
Смирнова, Виталия Ходоша, Владимира Полякова, Сергея Екимова.  

Сборник интересен тем, что включает в себя не отдельные номера, а целиком 
хоровые циклы и концерты. Ряд переложений и обработок песен и романсов для 
хоровых коллективов сделан специально для публикации в нем. 
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ԵրաժշտույանԵրաժշտույանԵրաժշտույանԵրաժշտույան    գաղափարիգաղափարիգաղափարիգաղափարի    ներկայացուցչությունըներկայացուցչությունըներկայացուցչությունըներկայացուցչությունը    ՄարինաՄարինաՄարինաՄարինա    ՑվետաևայիՑվետաևայիՑվետաևայիՑվետաևայի    
ստեղծագործություններումստեղծագործություններումստեղծագործություններումստեղծագործություններում    

ՇահնազարյանՇահնազարյանՇահնազարյանՇահնազարյան    ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ        
Բանասիրական ֆակուլտետ,  

«Ռուսաց լեզու եւ գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

բ. գ. թ., դոցենտ Կ․ Առուստամյան 
ԱԱԱԱմմմմփոփփոփփոփփոփումումումում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝    երաժշտականություն, ռիթմիկականություն, չափածոյի 
երաժշտություն, ձայնային խաղ, կրկնատողային հորինվածք  

Հոդվածում ներկայացված են Մ. Ցվետաևայի ստեղծագործությունները, 
որտեղ նա մատնանշում է երաժշտական հայեցակարգը։ Ուսումնասիրելով նրա 
կյանքը և ստեղծագործությունները՝ ընտրեցինք այն ստեղծագործությունները, 
որոնցում ավելի ցայտուն կերպով է արտահայտվում երաժշտական ուղղվածու-
թյունը։ Եկանք այն եզրակացության, որ Ցվետաևան, մանկուց լսելով և ուսումնա-
սիրելով երաժշտությունը, այն արտացոլել է իր ստեղծագործություններում, 
որպեսզի ընթերցողը կարդալով զգա երաժշտությունը։ 
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In this article you will read about M. Tsvetayeva’s creations where she points out 

the concept of music. We did a research of her life and creations and chose those where 
she expresses the direction of music more vividly. In conclusion we can say that 
Tsvetayeva reflected the music she had started listening to since her childhood in her 
creations to make the readers feel the music more deeply. 
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Образы славянского змея «Хала» и армянских злых духов «Алов» Образы славянского змея «Хала» и армянских злых духов «Алов» Образы славянского змея «Хала» и армянских злых духов «Алов» Образы славянского змея «Хала» и армянских злых духов «Алов»     
в контексте низшей демонологиив контексте низшей демонологиив контексте низшей демонологиив контексте низшей демонологии    
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Хала, Алы, народная демонология, этимология, вредоносные 
существа, мифологическое сознание. 

Народная демонология позволяет раскрыть те культурные символы, которые 
стоят за этими образами в данной демонологической системе. 

Хала, Хала, Хала, Хала, или алаалаалаала    –––– персонаж низшей мифологии у южных славян: болгарский, 
сербский и македонский дракон, змей, огромный, толстый и длинный, с тремя 
головами с девятью языками; у него шесть крыльев, двенадцать хвостов, а еще 
крылья под коленками и глаза-блюдца, как у коня. Голова его на земле, а хвосты на 
небе (или наоборот). У балканских славян женский мифологический персонаж, 
прожорливый змей-дракон, летающий по воздуху и пожирающий урожай, 
нападающий на скот и людей [1].  

Схожие существа есть и в армянской народной традиции под названием алы, алы, алы, алы, 
или    алкиалкиалкиалки (ալեր, ալք, ալքեր), считавшиеся самыми отвратительными представи-
телями демонического мира. Они встречаются в фольклоре народов Кавказа, Ирана, 
Центральной Азии и южных регионов России. В народных представлениях ал 
выступает как женский дух-вампир и людоед, который может перевоплощаться в 
разных животных. Между тем, в армянских молитвах-заговорах ал предстает и в 
мужском образе. В некоторых молитвах ал описывается как ребенок вместе со своей 
матерью. 

Исходное *хала трактуется как южнославянский или праславянский диалек-
тизм (хала – «стихия», откуда далее «чудовище, демон»). Синонимичные 
наименования: серб.-хорв. аждаjа, аждаха, болг. аждер, аждарха. В карпатских 
традициях схожими признаками и функциями обладает запад.-укр. шаркань, венг. 
ŝarkan´ [2; 405]. 

Г. Ачарян возводит слово «ал» к персидскому al – «смертельная болезнь, 
наступающая после родов» и «безобразное чудовище в женском обличии», отмечая 
сходство с шумерским alal – «злой дух» Г. Ачарян приводит и устойчивые 
выражение с корнем ал- в армянском языке: ալէհար ըլալ «неожиданно испугаться 
чего-нибудь» (букв.: «быть ударенным алом»); ալոց-գալոց – «несчастный случай, 
происшествие», ալոց-գալոց լինել «внезапно исчезнуть; потерять голову во время 
опасности»; ալոց աշխարհ – «далекая незнакомая страна» (букв.: «страна алов»). 
Кроме того, Г. Ачарян сравнивает это слово с капподокийско-греческими αλης – 
«злой дух, вредящий роженицам и новорожденным»; αλους – «вредящий людям 
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злой дух, который бродит по ночам»; удинским hal – «ал, каджк»; курдским alq – с 
тем же значением; грузинским ali – «лесной дух» [3]. 

Как видно из вышесказанного эти персонажи имеют общую этимологию. 
Персидское слово «al» попало в диалекты турецкого языка, а оттуда в сербский и в 
болгарский. 

Халы чаще всего олицетворяет непогоду, бурю, градоносную тучу, вихрь. Ее 
описывают как некое черное существо наподобие ветра. Иногда верят, что Хала –
мифическое существо, которое в виде густого тумана ложится на поля и обирает 
урожай. Верят, что Хала огромна, сильна, прожорлива, с крыльями и хвостом (серб., 
запад.-болг.), иногда хвост достает до земли, а голова остается в облаках (серб.). 
Полагают, что у Халы красные крылья (юж.-запад.-серб.), необъятная пасть, из 
которой вырывается огонь (запад.-серб.), иногда считают, что можно увидеть 
только хвост Халы, поскольку она проносится как ветер (юж.-запад.-серб.); 
пролетающую по ночному небу комету считают Халой (запад.-серб.) и т.д. [2; 405]. 

Хала может иметь вид большого орла, летящего перед тучами (окрестности 
Белграда) или появляется как 12 вредоносных воронов (серб.). 

Ал (в народной речи часто употребляется форма множественного числа – алк) 
– дух женского пола. Согласно армянской легенде, Бог после того, как сотворил 
Адама, создал Ала в качестве его подруги. Ал был одноглазым, но огненным 
существом, а Адам полностью происходил из «земного праха», и поэтому они были 
чуждыми друг другу. По этой же причине Адам так и не смог полюбить Ала. Тогда 
Бог создал Еву. С этого дня Ал стал враждебен Еве и всему ее роду.  

Алы изображаются как антропозооморфные существа с горящими глазами (в 
заговорах их глаза описываются как огненные или стеклянные), железными зубами 
и медными клыками, железными бровями, медной шеей, с огромными железными 
руками (в некоторых вариантах алы держат в руках резак), с обвисшими грудями и 
перевернутыми стопами, что является отличительной особенностью других 
армянских демонов – каджков. Волосы алов взъерошены, иногда изображаются в 
виде змей, конской гривы или волос кабана.  

Как видим и в описании внешнего вида Халы и Алов есть общая черта – это 
огненное начало. У Халы крылья, а у Алов большие железные руки. Как и Хала 
Алы иногда изображаются в виде змеи. 

Местами обитания Хала считаются небесный свод, облака, верхушки высоких 
деревьев (серб. запад.-болг.). Халы «закутываются в облако, в тучу» (юж.-запад.-
серб., район Сьеницы), летают ниже змеев в густых, черных облаках (серб.). Верят 
также, что Халы живут в горных пещерах, пропастях и оврагах, где они стерегут 
ветры, тучи и дожди (болг.). Местами обитания Халов могут быть и большие 
водные пространства – моря, и особенно озера [2; 405]. 

Алы живут в бездне, по шею утопая в расплавленном свинце. Местом 
обитания алов являются и сырые песчаные места, углы домов, конюшни и хлева, а 
также водные источники, колодцы, что является еще одной общей чертой с Халой.  

Славянский Хала и армянский Ал являются вредоносными демоническими 
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существами женского пола, и их отличие проявляется еще и в функциях.  
Вредоносные действия Хала, как правило, направлены на уничтожение 

(«пожирание») урожая в поле (серб. диал. бори се као ала с бериħетом [борется, как 
Хала с урожаем]), при этом Хала появляется как градоносная туча или ее 
предводитель. В том месте, где убита Хала, бывает большой урожай, причем зерно 
сыплется из распоротого брюха Халы [2; 405]. 

Хала нападает на солнце или на месяц, закрывает их своими крыльями, 
устраивает затмение. Иногда хала кусает солнце, тогда оно краснеет – обливается 
кровью. Когда же хала бывает побежден – солнце сияет. Когда густой туман падает 
на землю и вредит вызреванию хлебов, то хала сердится. Халы замыкают источники 
и охраняют их, не давая людям напиться. Во время больших праздников халы водят 
хороводы («коло»), и тогда поднимается вихрь. Если человек попадает в этот вихрь, 
он может потерять ум [1]. 

Алы – злые духи, демоны болезни, вредящие роженицам, нерожденным и 
новорожденным детям. Согласно поверьям, они нападали на мать во время родов, 
стараясь задушить ее вместе с ребенком, жгли (в некоторых заговорах – тянули) ее 
уши, вырывали и поедали печень, легкие (вариант – топили их в воде, от чего 
жертва умирала) и мясо, высасывали сердце и мозг, лишали роженицу молока и 
разума. Обратим внимание на то, что печень, которую якобы похищали и пожирали 
алы, в народном представлении является средоточием жизни, разума и души, то 
есть, уничтожив печень человека, демон уничтожает и его душу. Именно поэтому 
проклятие Ալը քեզ տանի («Ал тебя побери») считается среди армянок страшным 
проклятием. Женщин, ставших жертвами ала, называли ալի կոխած («придавленная 
алом»), ալի տարած («унесенные алом») [4; 340]. 

Все болезни, недомогания, осложнения, возникающие у женщин и детей, в 
первую очередь, приписывались влиянию нечистой силы. Так, практически всем 
народам мира стал известен образ злого демона (чаще всего женского), вредящего 
женщинам и детям. В талмудической легенде – это Лилит; у армян, турок и грузин 
– Ал (Алк), тпха и подобные им существа; на Синае – Авизоя; у среднеазиатских 
народов – Албасты, Алмасты, Алкарысы и Албас; у греков – Гилло; у славян – 
Вещицы и т.д.  

Согласно народным представлениям, алы могли превратиться в волос и войти 
в тело женщины. В источниках также упоминается, что алы могут стать причиной 
выкидыша (в заговорах против алов говорится, что они крадут 6-ти, 7-ми, 8-ми и 9-
ти месячных младенцев, а также зародышей, находящихся в материнской утробе). 
Младенцев же алы похищали или подменивали, а также поедали, предварительно 
ослепив и оглушив их. Эти демоны также могли извлекать поглощенную пищу из 
желудка детей, после чего они были постоянно голодными и становились 
жадными.  

Но славянский Хала также может навредить людям. Халы являются причиной 
внезапных болезней – душевного расстройства, паралича частей тела и др. Поэтому 
о параличе, беспамятстве человека говорят: вост.-серб. удариле га але (ударили его 
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Халы). Считается также, что когда крылатые Халы и «аждаи» борются в тучах друг с 
другом, то люди от страха сходят с ума и умирают (серб.) [2; 406]. 

В ритуальном и бытовом поведении представителей двух культур также есть 
сходства. Антагонистами Хала и Ала у двух культур выступают святые, или люди, 
наделенные способностью бороться с чудовищем. 

Одним из главных антагонистов Ала выступает святой Сисиний. В заговорах, в 
которых описывается этот сюжет, св. Сисиний наказывает и проклинает ала, и 
побежденный ал клянется не вредить людям. 

С Алами борются и колдуны, которые с помощью ритуалов и запретов 
старались отгородить роженицу. Колдуны использовали магические оберега. 
Прежде всего это были металлические острые орудия (вертел, топор, ножницы, 
игла и так далее) и некоторые другие предметы (цепь, кольцо, браслет, ключ, веник 
и так далее), а также молитвы----заговоры. 

С Халой боролись Бог, святой Илья и здухачи (люди, оберегающие владения 
своего рода-племени от стихий). Во время воздушной битвы змеи бросают в Халов 
камни и огненные стрелы, что является причиной грома и молнии (болг., 
Софийский край), стреляют в Халов, поэтому гремит гром, а Хала брызжет на них 
водой, отчего идет дождь (запад.-болг.).  

Можно отметить одну важную характеристику: на территории Карпатов для 
управления сил природы были конкретные люди – мольфары, которые 
заклинаниями и особыми травами управляли погодой, и боролись с нечистой 
силой, вызывающей непогоду. У армян эту функцию выполняли особенные 
колдуны, у которых не было конкретного названия, но в некоторых местах 
встречаются так называемые «заклинающие град» – կարկտագիր անողներ 
(կարկտագիր − «заговор от града»). 

Оберегами от Хала могут быть традиционные для отгона нечистой силы 
действия, например, при виде сильного вихря следовало плеваться. В западной 
Сербии перед приближением ведомой халой градоносной тучи выносили столик 
трапезной с хлебом, топор, венчальное покрывало и другие предметы, которыми 
махали в сторону тучи, и произносили заклинания с целью напугать и отогнать 
Хала и помогающих ей самоубийц-весельников. 

Армяне верили, что вместе с ребенком на свет появляется и его ал. Именно 
поэтому он нуждался в защите с самого рождения. Средства и способы защиты от 
алов совпадают со средствами защиты от других демонических существ. Чтобы 
защитить роженицу от алов, ее во время родов окружали железными предметами, 
давали в руки веник, прикалывали булавку к одежде или постели роженицы, к 
постели ребенка, клали под подушку матери или вешали над колыбелью младенца 
меч, очерчивали вокруг нее круг углем из тонира (очаг в доме или жаровня) 
шумели и стреляли из ружья, нанизывали на нитку лук и чеснок и развешивали в 
углах комнаты; надевали на голову роженицы мужскую шапку (чаще всего кавора, 
то есть посаженого отца или мужа), использовали амулеты (лягушачья или змеиная 
кожа, чучело лягушки, сделанное из цветных ниток), а также читали заговоры и 
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молитвы (писали на бумажке определенные знаки, после чего бросали ее в воду и 
давали выпить больной), в которых упоминали имена святых, Бога и Богородицы и 
т.д. [4; 342]. 

В народе алов часто называли зверями, упоминая вместе с дэвами (դևեր) и 
каджками (քաջքեր). В заговорах Халов называют личными именами – «Загорка», 
«Добрица», «Бугарка» и (юж.-серб.), «Смиляна», «Магдалена» (вост.-серб.) [2; 406]. 

И древние славяне, и древние армяне старались напугать и отгонять демонов. 
Для этого они использовали схожие предметы, которыми махали в сторону демона, 
например топор и другие острые металлические предметы. Но древние славяне еще 
и старались «придобрить» демона. Они выносили на улицу столик с хлебом. 

Эти сюжеты говорят о том, что в мифологическом сознании (ментальные 
стереотипы) древних славян и древних армян есть много общего. Исходя из этого, 
можно удтверждать, что взаимоотношение человека со сверхъестественными 
силами на протяжении всей жизни сопровождали и этих народов и многих других в 
том числе. 
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demonological consciousness  
In this work we have tried to discover the characteristics of Slavic “Hala” and 

Armenian “Als” in the demonological context, find the differences and similarities of 
demonological characters belonging to two different cultures, because the demonological 
beliefs are one of the main elements of the people’s world-vision. In the article we have 
investigated the beliefs related to evil souls, as well as the word-strips of ritual 
terminology, as the uniqueness of language is more brightly appeared in the national 
vocabulary. 
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John Galsworthy is an outstanding figure of the early 20th century world literature. 

His eloquent style and subtle touch in the process of creating literary images is 
magnificent. In 1932 John Galsworthy won the Nobel Prize in literature “for his 
distinguished art of narration which takes its highest form in The Forsyte Saga” [2]. 

“The Forsyte Saga” and “A Modern Comedy” are two trilogies by Galsworthy 
representing the life of a large fireside. The novels they comprise have autobiographical 
basis. The prototype of the main female personage is Ada, the author’s wife. In 1891 
during a family festival, Ada Pearson directed a rhetorical question to John Galsworthy: 
"You are just the person to write, why don't you?" [4]. If it were not for this utterance 
world literature would probably be deprived of such a titan as Galsworthy is with his 
masterpieces beauteous in style, luminous in language and deep in psychology.  

“The Forsyte Saga” is not a narration to read for amusement, but a gallery to 
investigate. The characters cannot be simply judged by the magisterial conception of 
being “guilty” or “guiltless”. They should be understood rather than judged. To 
apprehend and reveal the psychological state of the characters a reader should glace at 
the writer’s family history. John’s cousin Arthur Galsworthy, whose wife married the 
writer after their divorce, is the prototype of the protagonist, Soames Forsyte. As there 
have always been misunderstandings between Arthur and John, the writer is eager to 
eager to evoke a feeling of compassion towards Irene, the personification of his wife 
whom he deeply admires, simultaneously rising a kind of antipathy towards Soames. 
Young Jolyon confirms the hypothesis: “What is it in this person that forbids one to 
sympathize with him?” However, the result is the reverse. The reader shares compassion 
with Soames, conditioning his misdeeds with Irene’s behavior, while Irene remains a 
mystery. A helpless young maiden marries without love unaware of the “crime” she 
commits. This loveless marriage paves way for betrayal which humiliates Irene in the 
eyes of the reader to some extent. Even if she loved Bossiney, this out of marriage affair 
can never be excused. Love is not the feeling to curtain immorality.  

The novels of the saga represent various aspects of real life and comprise multiple 
issues of more or less importance. The axis of the narration, however, remains love in all 
its manifestations. Probably there has never been a philosopher who has not rebound to 
the topic of love. Nonetheless, love is not a topic to be explored in the sphere of 
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philosophy. It is an encompassed philosophy in itself. Love is not spoken, love is not acted. 
It either exists or not. And when it exists it fills the air, you feel it, you breathe it, you 
suffocate without it. The philosophy of love finds its best reflection in Soames-Irene 
relationship. What is most paradoxical here is the fact that love brings torture to the 
characters rather than the anticipated joy and happiness. It is pertinent to allude to Victor 
Hugo’s comparison of love with a tree which best reflects Soame’s “mental illness”: “Love 
is like a tree: it grows by itself, roots itself deeply in our being and continues to flourish 
over a heart in ruin. The inexplicable fact is that the blinder it is, the more tenacious it is. 
It is never stronger than when it is completely unreasonable” [3]. 

Love and devotion beyond any limits: that is what Soames’ heart is filled with. 
Soames is a strong, self-confident, proud, discreet and reserved man of property. It seems 
as if all the women would be delighted to have such a husband, but Irene does not love 
him and what is even worse hates Soames. Irene is a typical example of a cold and 
indifferent British woman. She lacks the sensitivity which she herself demands from her 
husband. Why is she reluctant to share affection with Soames? This is a rhetorical 
question or at least a mystery. This woman is a literary stereotype like Flauber’s Madame 
Bovary or Tolstoy’s Anna Karenina. The reasons of their actions are never revealed. All 
in all, they are certain in their unexplainable feelings and actions. These women are 
psychologically enclosed characters whose feelings are not evident and whose emotions 
are never explained to the fullest. Readers cannot judge about these characters as being 
guilty or not. The reasons of their actions lie deep in their psychology and are never 
revealed. 

The famous American writer, Nobel Prize winner William Faulkner once made 
such an expression on Hemingway's writings: "He has never been known to use a word 
that might send a reader to the dictionary. Hemingway's reply was genius: "Poor 
Faulkner, does he really think big emotions come from big words?" [12]. Soames is a 
person of actions, not words. He can love unconditionally and silently, keep in heart all 
the emotions never expressing them in words. As the reader goes through the whole 
journey suggested by the novel the undeniable truth appears: it is impossible to express 
such love, a Biblical love which “is patient, is kind. It does not envy, it does not boast, it 
is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it 
keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It 
always protects, always trusts, always hopes, always perseveres” [13].  

For Soames love is something that cannot be expressed in words. As deep as his 
love has been, it has always turned out impossible to put it into words. 

Some years after Galsworthy’s death H. Vincent Marrot published the biography of 
the writer, describing Ada as a blameless and helpless woman, which indeed would have 
its reflection in the characterization of Irene Heron. To him and many other literary 
critics Soames Forsyte is a villainous character regarding everything as his personal 
property including even his wife. However, Dudley Barker, another biographer of John 
Galsworthy finds the reasons and justifications of Arthur’s actions in the author’s 
conversations with his relatives. As Soames Forsyte is the prototype of Arthur 
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Galsworthy, his actions are also justyfied in some way. Proceeding from this and having 
done our own analysis we do not consider Soames as a man having made his wife a piece 
of his property. Irene is Soames’s mental illness or the person occupying the greatest part 
of his physical and mental existence. During a Forsyte family festival Soames watches his 
wife dancing with another man with a blossom of happiness. This kills him mentally but 
he still stays the same balanced person because of the unconditional love, trust and 
devotion to his wife. According to the author Soames’ hopes to walk on the waters 
ignoring the abyss under his feet ended in vain. 

Irene’s hatred towards Soames is not justified in any way. Many literary critics 
sympathize with the misfortunate woman but we do not share this viewpoint. Irene is 
not willing even to try to love him. The self confession is not delayed: “I cannot love 
him. I do not want to love him” [11]. 

In the course of his young and old years, Soames never lets Irene out of his mind 
just in the same way as Adam recalled the traitor Lilit: “Eve were pronouncing his lips 
but Lilit was echoed in his soul” [6]. 

Having married Annette the only thing Soames longs for is an offspring. However, 
facing one of the biggest challenges compelled by destiny Soames again remembers his 
love for life. Annette’s delivery of a baby brings terrible circumstances. Soames has to 
choose between the life of his wife and the life of his baby. He pictures Irene instead of 
Annette and all of a sudden reveals for himself that he would never hesitate to save 
Irene’s life if it was the case. Love capable of absorbing his entire essence is solely 
directed to Irene. 

The “episode of rape” in the novel has paved way for a lot of criticism. Soames was 
considered as a bearer of possessive instincts and was treated unsympathetically. 
However, at the first quarter of the 20th century critics became more unsympathetic 
towards Irene and more positive towards Soames, treating Irene as a woman of mysteries, 
the reasons of whose behavior are never fully revealed.  

Soames’ misery lies in Irene’s mystery. Forbidden fruit is sweet. As long as Irene 
hates Soames, she is and will stay his sole desire. Soames’ unselfish love is one of the 
most important factors conditioning the character’s development. From a self confident 
businessman he becomes a skeptical philosopher. Remarque’s quote is just descriptive to 
him: “How clumsy a person behaves when he is truly in love! How quickly his self-
confidence fades! And how lonely he feels; all his praised experience seems to be gone, 
just like fog, and he feels so weak and helpless”[8]. He ponders upon every single trait of 
his behavior and appearance to find out his drawbacks: “What's the matter with me? I 
ask you a plain question: What is it?" I'm not lame, I'm not loathsome, I'm not a boor, 
I'm not a fool. What is it? What's the mystery about me?". It is true: he is none of those 
things, he is only physically distasteful to her. 'He could not understand what she found 
wrong with him. It was not as if he drank! Did he run into debt, or gamble, or swear; was 
he violent; were his friends rackety; did he stay out at night? On the contrary". As for his 
character, he is scrupulously honest in his business dealings. He is intelligent, shrewd, 
prudent, sane and dependable. However, in the end Soames is defeated. He is no more 
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the self-satisfied man of property. Even in material prosperity, his loving heart is in 
poverty. Soames marries Annette but the choice of his soul still rests on Irene. 
Unfortunately, feelings are uncontrollable. They can never be defeated. So we can state 
that feelings conquered Soames. The whole novel is about feelings and most importantly 
the greatest of them- love. What is it that we do not understand about this feeling, what 
makes it so powerful? Its beauty lies in its mystery. Love is the masterpiece of nature and 
humanity, it is perfect in all its imperfections. Love can give life and take it, present 
wings and cut them, hurt and cure, betray and console. Love is like the sun with its 
innumerable rays. They sparkle for mother and child, husband and wife, affectionate 
relatives or devoted friends. But sometimes the rays do not sparkle, nor they warm-up; 
they burn. 

Even in the deathbed, Soames recalls Irene. People usually name the most valuable 
things before death. Napoleon Bonapart, for example, cited: "France, Army, Josephina" 
[10]. And Soames’ Josephina is Irene whose name palpitates on his dying lips for the last 
time. This is a vivid evidence of unconditional immense love. 

Irene…This feeling has neither ending nor beginning, it is everlasting like the 
Universe, it is universal. Maybe its charm lies in the simple fact that it is not mutual. All 
in all, forbidden fruit is the sweetest. 
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Սիրո փիլիսոփայությունը ՍոմզՍիրո փիլիսոփայությունը ՍոմզՍիրո փիլիսոփայությունը ՍոմզՍիրո փիլիսոփայությունը Սոմզ----Այրին հարաբերության մեջԱյրին հարաբերության մեջԱյրին հարաբերության մեջԱյրին հարաբերության մեջ    
    

ԱվետիԱվետիԱվետիԱվետիքքքքյան Լիլիթյան Լիլիթյան Լիլիթյան Լիլիթ    
Բանասիրական ֆակուլտետ, 

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

բ. գ. թ., դոցենտ Լ.Սարուխանյան  
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀՀՀՀանգուցային բառերանգուցային բառերանգուցային բառերանգուցային բառեր՝ գրական նախատիպ, անշահախնդիր սեր, կերպարի 
արդարացում, բարդավաճում և աղքատություն, թշվառություն և առեղծված 

Սիրո փիլիսոփայությունը համաշխարհային գրականության մեջ ամենա-
տարածված և քննարկվող թեմաներից մեկն է, որը ֆանտաստիկ կերպով արտա-
ցոլվում է «Ֆորսայթների պատմություն» վիպաշարում Սոմզ-Այրին հարաբերու-
թյան մեջ: Գլխավոր հերոսը անձի հեղափոխություն է ապրում: Սոմզի անշահա-
խնդիր սերը կերպարի զարգացումը պայմանավորող կարևորագույն գործոններից 
է: Ինքնավստահ գործարարից նա դառնում է թերահավատ փիլիսոփա: Հեղինակը 
փորձում է արդարացնել Այրինի գործողությունները, նույնիսկ դավաճանությունը՝ 
այն պայմանավորելով Բոսինիի հանդեպ ունեցած իր սիրով: Այնուամենայնիվ, 
մեր աշխատանքի մեջ մենք արդարացնում ենք Սոմզին և դատապարտում ենք 
Այրինին՝ նշելով, որ սերը այն զգացմունքը չէ, որ կարող է վարագուրել անբարոյա-
կանությունը: 
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: прототипы, бескорыстная любовь, оправдание, процветание 

и бедность, нищета и тайна. 
Философия любви - одна из самых популярных и обсуждаемых тем в мировой 

литературе, и она находит фантастическое отражение в отношениях Сомса и Ирен в 
«Саге о Форсайтах». Главный герой претерпевает личностную революцию. 
Бескорыстная любовь Сомса – один из важнейших факторов, определяющих раз-
витие персонажа. Из уверенного в себе бизнесмена он становится скептическим 
философом. Автор пытается оправдать действия Ирен, даже предательство, 
объясняя это ее любовью к Боссини. Тем не менее, в нашем исследовании мы 
оправдываем Сомса и осуждаем Ирен, так как любовью нельзя оправдать 
безнравственность. 
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identity, a means of individual’s distinction, speaker/hearer-oriented properties of slang, 
to make an impact upon the hearer    

The language individuals use, indisputably, can foster our understanding of their 
age, social status, personality, character, and psychological state to boot. People do not 
use the same language to communicate in different circumstances. Accordingly, there are 
a number of factors, which predetermine the person’s choice of language, such as the 
setting, the relationship between interlocutors, the speaker’s intent, etc. 

Language delineates and reflects reality or, more importantly, presents the 
acceptance and rejection of that reality in part of the language user [5, 59]. In this 
respect, language is a reflection of individual’s personality and might as well be viewed as 
a basic means of establishing one’s identity. Thereupon, quite often, pursuing a particular 
aim, for instance to distinguish oneself, individuals feel the need for novel and 
impressive means to substitute common language expressions unfit to impart their 
intentions. Apparently, one way of fulfilling this need is the usage of slang words and 
expressions, which transmits expressiveness, liveliness and picturesqueness to the 
language and seasons it. 

Jonathan Green describes slang as ‘‘a ‘counter-language’, the desire of human 
beings, when faced by a standard version, of whatever that might be, to come up with 
something different, perhaps parallel, perhaps oppositional’’[2]. On that account, we may 
postulate that slang performs various functions, and there are particular reasons why 
individuals use slang in this or that situation: to be novel, picturesque, to enrich the 
language, to enliven the conversation, to escape from everyday hackneyed expressions. 
These all might serve as a means of individual’s distinction. The usage of slang words and 
expressions attracts attention. They, indubitably, make one’s speech more impressive. 
Besides, slang may also ease the strains of social intercourse and convey friendliness and 
intimacy. Therefore, slang usage may play a significant role in fulfilling individual’s 
intentions in particular situations. 

Notwithstanding, slang does not only encompass positive or the so-called social 
tendencies. There is another aspect of slang worth noting: negative or anti-social 
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tendencies of slang. Individuals may use slang deliberately to make a dramatic effect on 
the hearer. Using slang words and expressions, the speaker may express his intention to 
startle and shock the audience and even be aggressive [1, 78]. 

In Salinger’s novel ‘‘The Catcher in Rye’’ the protagonist Holden Caulfield, a 
sixteen-year-old unruly schoolboy, uses a lot of slang words and expressions in his 
speech, which, in our estimation, is a means of attaining distinction and establishing 
one’s position. In this context, some scholars pontificate that the usage of slang even 
conveys a sense of prestige [3, 54]. 

Holden Caulfield, the hero-narrator of the novel, on the one hand, substitutes 
common words and expressions through slang in order to make his speech more fresh 
and impressive, playful and colourful, and on the other hand, to express his opposition, 
antagonism towards the phony world and people surrounding him. He is stuck between 
two worlds: he does not want to lose his innocence and enter the harsh world of adults.  

Focusing on Holden’s use of a number of slang words and expressions performing 
different functions depending on circumstances, we came up with the distinction 
between speaker-oriented and hearer-oriented properties of slang. Thus, in the novel 
‘‘The Catcher in the Rye’’ the protagonist uses slang consciously to distinguish himself, to 
make impression, to reveal his attitude towards miscellaneous issues, and these constitute 
the speaker-oriented properties of slang. Nonetheless, the results of our study show that 
in the novel the hearer-oriented properties of slang prevail, this being expressed in 
Holden’s use of slang with the following purposes: 

▪ to evade the monotony of common words and expressions (unconventionality, 
freshness, playfulness, colourfulness) 

▪ to offend 
▪ to indicate intimate atmosphere and to induce friendliness 
▪ to express discontent and anger 
Worthnotingly, Holden Caulfield, at some point himself pontificates that his 

vocabulary is limited and that he mostly makes use of words and expressions that are not 
so appropriate and suitable for every situation. Interestingly enough, Holden describes 
his vocabulary as lousy (slang for ‘terrible’, ‘despicable’). And it is Bernice, a dopey (slang 
for ‘unintelligent’) girl he meets in the lobby of his hotel, who makes rather a scathing 
remark concerning this: ‘‘I don’t like that type language. If you’re gonna use that type 
language, I can go sit down with my girl friends, you know’’ [4, 99]. From this, we 
deduce that although the hero of the novel in particular situations uses slang to 
distinguish himself, to make an impact upon the hearer through the use of non-
conventional words, there are cases when his use of slang language makes him appear 
impertinent.  

As we have already mentioned, Holden Caulfield uses slang to express his 
individuality, to stand out, simply, just to attract the attention of all those surrounding 
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him. He is not like other teenagers; it seems like he is perpetually in quest for new 
experiences in life. Being stuck between two worlds, that of childhood and adulthood, he 
is unable to make a step forward and to start behaving maturely considering the world of 
adults spurious. He does not get along with his peers inasmuch as there is always 
something phony in all of them. He got expelled from three colleges and is completely 
disillusioned. Holden not once mentions that he feels lonely, and so many times he 
considers giving somebody a buzz (slang for ‘to call somebody’), however, as we see, he 
does not do it in the end, his inner voice hinders him. Thereupon, standing alone in this 
bitter world, Holden does not give in but makes strenuous efforts to establish himself. 
And, one of the factors contributing to his craving is the use of a number of slang words 
and expressions in his speech which, beyond any doubt, provide distinction and 
expressiveness. The evidence of this can be clearly seen through the analysis of some 
excerpts from the novel delineating speaker-oriented properties of slang usage in 
Holden’s speech. 

First, Holden uses slang to demonstrate his callous indifference towards things 
which others value, for instance, other people’s opinions, or to reveal and openly express 
his negative differing attitude towards particular phenomena such as media (books and 
films), theft, and more interestingly, a person’s grunginess: 

‘‘And yet I still act sometimes like I was only about twelve. Everybody says that, 
especially my father. It’s partly true, too, but it isn’t all true. People always think 
something is all true. I don’t give a damn, except that I get bored sometimes when people 
tell me to act my age’’ [4, 13]. 

Illocutionary force – deploration 
Expected perlocutionary effect – annoying or convincing (depending on the 

relationship between the interlocutors) 
In this excerpt we see that Holden is not at all concerned about other people’s 

opinions regarding his behaviour and deeds, explicitly conveying the impression that he 
just acts in a way he considers appropriate. The hero quite often uses the slang expression 
to give a damn meaning ‘to care’ in a negative form to expose his apathy towards other 
people’s opinions and trivial things, which matter to others but certainly not to him.  

‘‘Pencey was full of crooks. Quite a few guys came from these very wealthy 
families, but it was full of crooks anyway. The more expensive a school is, the more 
crooks it has − I’m not kidding’’ [4, 7]. 

Illocutionary force – complaint 
Perlocutionary effect – warning 
Here one of the reasons of Holden’s hatred towards Pencey is disclosed: the college 

is full of students who act dishonestly − deceive and defraud; he is surrounded by cheats. 
Holden uses the slang word crook meaning ‘criminal’ to express his hostile reaction 
against theft, and dishonesty on the whole. Therefore, we may postulate that this way 
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Holden displays his righteousness, his just and pure nature not present in many of his 
peers, and evidently, it is the use of slang that makes his message more emphatic, thereby 
making a stronger impact upon the hearer. 

Throughout the novel, we see that Holden is quite meticulous, especially when it 
comes to a person’s neatness and cleanliness: 

‘‘You remember I said before that Ackley was a slob in his personal habits? Well, so 
was Stradlater, but in a different way. Stradlater was more of a secret slob. He always 
looked all right, Stradlater, but for instance, you should’ve seen the razor he shaved 
himself with. It was always rusty as hell and full of lather and hairs and crap’’ [4, 35]. 

Illocutionary force – reproach 
Expected perlocutionary effect – despising 
Ackley and Stradlater are Holden’s peers and they live in the same dormitory. It is 

evident from the excerpt above that Holden despises their personal habits, something he 
himself attaches cardinal importance to. He uses the slang word slob to describe ‘a dirty 
or messy person’, the word crap for ‘dirt’ and the slang expression as hell as an adverb of 
degree meaning ‘to a great extent’. Thus, the hero uses the particular slang words and not 
common conventional words, which would not make the same effect, to demonstrate his 
ultra-negative reaction against people’s untidiness. 

Evidently, all this provides insight into Holden’s character. His choice of words to 
express his attitude towards particular phenomena enhances the understanding of his 
type of personality. 

Nevertheless, as we have mentioned above, the hearer-oriented properties of slang 
are definitely more prevailing in Holden’s use of slanguage. To illustrate this, let us 
analyse the following excerpts: 

Holden, as we notice, simply uses slang to be novel and convey freshness to his 
speech. Unconventionality is peculiar to his speech: 

‘‘He told me he thinks you are a goddam prince.’’  
‘‘I call people ‘‘a prince’’ quite often when I’m horsing around. It keeps me from 

getting bored or something’’ [4, 31]. 
Illocutionary force – reproach 
Expected perlocutionary effect – criticising or amusing (depending on the 

relationship between interlocutors) 
The use of the word prince, which in this context acquired a negative connotation, 

provokes interest, insofar as it connotes ‘an annoying and self-centred person’ (first used 
with this meaning in this novel), which is pretty creative. Besides, Holden uses the slang 
expression to horse around meaning to ‘play around’ to provide freshness to his speech. 

‘‘You’re a dirty moron. You’re a stupid chiselling moron, and in about two years 
you’ll be one of those scraggy guys that come up to you on the street and ask for a dime 
for coffee. You’ll have snot all over your dirty filthy overcoat, and you’ll be ─’’ [4, 135]. 
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Illocutionary force – condemnation 
Expected perlocutionary effect – insulting 
In the excerpt above, the slang words moron ‘an idiot’ and chiselling ‘cheating’ are 

used. Holden uses them to show his sheer despise for Maurice, the elevator boy, who 
asks him to pay more than they initially arranged. He uses slang to offend and to express 
his strong feelings. As we notice, slang words help him appear assertive and forceful. 
Undeniably, using the common offensive words stupid or idiot instead of the slang word 
moron, deceiving or cheating instead of chiselling, Holden would not sound the way he 
does, insofar as the slang words encompass a stronger negative evaluative connotation as 
compared with their synonyms (common colloquial words). 

One of the functions of slang is to induce friendliness, to make the atmosphere 
friendlier. For this purpose, Holden every now and then uses the words kid and boy 
when addressing Ackley and Stradlater: 

(1) Holden: ‘‘No, you wouldn’t, Ackley kid. If you had his dough, you’d be one of 
the biggest ─’’ 

 Ackley: ‘‘Stop calling me ‘Ackley kid’. God damn it. I’m old enough to be your 
lousy father’’ [4, 33]. 

Illocutionary force – advice 
Perlocutionary effect – raging 
 (2) Stradlater: ‘‘Hell, no! I told ya, I’m through with that pig.’’ 
 Holden: ‘‘Yeah? Give her to me, boy. No kidding. She’s my type’’ [4, 39]. 
Illocutionary force – boast 
Perlocutionary effect – surprising 
In these two dialogues, Holden uses the words kid and boy to turn to Ackley and 

Stradlater, with whom he is not on friendly terms. Therefore, the use of these words in 
his estimation helps him to create friendly atmosphere he needs for the particular 
moment. 

Slang words and expressions, are extensively used in the novel to express 
discontent and anger: 

‘‘Ackley! For Chrissake. Willya please cut your crumby nails over the table? I’ve 
asked you fifty times’’ [4, 32]. 

‘‘I’m the one that’s flunking out of the goddam place, and you’re asking me to write 
you a goddam composition’’ [4, 37]. 

Illocutionary force – reproach 
Perlocutionary effect – deterring 
In both cases, as we see, Holden uses slang words to show displeasure. He uses the 

slang words crumby ‘disgusting’ to give vent to his bitter anger towards Ackley caused by 
the latter’s loathsome lifestyle and goddam as an intensifier expressing his negative 
attitude towards Pencey and an assignment he is asked to carry out. Therefore, as we 
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notice, slang is used in order to reinforce his utterance. 
By and large, the results of our study show that in J. Salinger’s novel ‘‘The Catcher 

in the Rye’’ slang is used by the protagonist for various purposes. Overall, we come across 
both social and anti-social tendencies of slang in Holden Caulfield’s speech: sometimes 
he uses slang with positive intentions, sometimes negative. Studying Holden’s use of 
slang language in different situations, speaker and hearer-oriented properties of slang 
have been discerned. Thus, the protagonist of the novel, on the one hand, uses slang 
words and expressions as a means of unveiling his character and attaining distinction, 
and on the other hand, as a means of achieving desired impact (not always positive) upon 
the hearer. 
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Սլենգը՝Սլենգը՝Սլենգը՝Սլենգը՝    որպեսորպեսորպեսորպես    անհատիանհատիանհատիանհատի    ինքնահաստատմանինքնահաստատմանինքնահաստատմանինքնահաստատման    միջոցմիջոցմիջոցմիջոց,,,,        
ՋՋՋՋ. . . . ՍելինջերիՍելինջերիՍելինջերիՍելինջերի    ««««ՏՏՏՏարեկանիարեկանիարեկանիարեկանի    արտում՝արտում՝արտում՝արտում՝    անդունդիանդունդիանդունդիանդունդի    եզրինեզրինեզրինեզրին» » » » վիպակումվիպակումվիպակումվիպակում    

    
ԲոշյանԲոշյանԲոշյանԲոշյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    

Բանասիրական ֆակուլտետ, 
 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
բ. գ. թ., դոցենտ Լ.Սարուխանյան  

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր՝ անձի անհատականության արտացոլում, խոսողի 

մտադրություն, հաստատել անձի ինքնությունը, անհատի տարբերվելու միջոց, 
սլենգի դրսևորումները խոսող-խոսակից հարաբերության համատեքստում, 
խոսակցի վրա ազդեցություն ունենալ 

Հոդվածում նպատակ է դրված ուսումնասիրել Ջ. Սելինջերի «Տարեկանի 
արտում՝ անդունդի եզրին» վիպակի գլխավոր հերոս Հոլդեն Քոլֆիլդի (որն 
անցումային դժվար շրջան է ապրում և իրեն դրսևորելու կարիք ունի) խոսքում 
գործածած բազմաթիվ սլենգ բառերն ու արտահայտությունները: Նրա խոսքում 
դրսևորվում են սլենգի թե՛ սոցիալական, թե՛ հակասոցիալական միտումները: 
Հոլդենը մի կողմից օգտագործում է սլենգ իր բնավորությունը բացահայտելու և 
տարբերվելու, մյուս կողմից՝ որպես միջոց՝ խոսակցի վրա իր ցանկացած ազդե-
ցություն (ոչ միշտ դրական) թողնելու: 

 
 

Сленг как способ самоутверждения личности в романе Сленг как способ самоутверждения личности в романе Сленг как способ самоутверждения личности в романе Сленг как способ самоутверждения личности в романе     
Д. Сэлинджера «Над пропастьюД. Сэлинджера «Над пропастьюД. Сэлинджера «Над пропастьюД. Сэлинджера «Над пропастью    во ржи»во ржи»во ржи»во ржи»    
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«Английский язык и литература»,  
 руководитель магистерской диссертации –   
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    отражение личности, намерение говорящего, утвердить 
личность, средство дифференциации личности, говорящий-собеседник, 
ориентированные свойства сленга, влиять на собеседника 

Целью статьи является исследование сленговых слов и выражении в речи 
главного героя романа Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» Холдена Колфилда, 
который переживает трудный период и нуждается в самовыражении. В его речи 
проявляются как социальные, так и антисоциальные тенденции сленга. Холден, с 
одной стороны, использует сленг, чтобы раскрыть свой характер и отличиться от 
других, с другой, чтобы воспроизвести желаемое (не всегда позитивное) влияние на 
собеседника.  
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in Modern Englishin Modern Englishin Modern Englishin Modern English    
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KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: language registers, quantitative reduction, qualitative reduction, elision, 

phonetic reduction, function words, strong and weak forms of function words, 
phonological stressed and unstressed positions,connected speech, colloquial speech 

Language undoubtedly has a very important social purpose inasmuch as it is mainly 
used for linguistic communication, and with the help of language registers people can 
easily organize their speech depending on their needs. 

The most three common language registers (formal, informal, and neutral) work to 
increase the variety of language in both writing and speaking. 

In these registers, many word tokens are pronounced with fewer segments or with 
segments that are articulated more weakly than in stressed position (Ernestus and 
Warner 2011). For instance, the word particular may be pronounced like [phthikhə] and 
hilarious like [hlɛrɛs] (Johnson2004). These short word pronunciation variants are 
generally referred to as reduced forms, which typically occur in weak prosodic positions, 
especially in unaccented positions in the middle of sentences (Pluymaekers, 
Ernestus&Baayen. 2005a). This article is concerned with different manifestations of 
reductions in language registers, and it is an attempt to investigate their functional 
peculiarities. 

One of the most important speaking skills that non-native speakers of a foreign 
language need to develop is correct pronunciation, which like lexics and grammar, is 
subject to various debates and a good base for different studies in linguistics. 

It has been estimated that the standard pronunciation of a country is not 
homogeneous. It changes in relation to other languages, and to geographical, 
psychological, social and political influences; as a result, every language community, 
ranging from a small group to a nation has its own social dialect and social accent. 
English is not an exception to this rule, and one of the challenging aspects of this 
language is the vowel reduction, which has always been problematic for language 
learners who make efforts to listen to speech with reductions and interpret it correctly. 
In natural communication, there is a great difference between distinct and reduced 
pronunciations of words or phonemic strings. 

Reduction is a process that enables speakers to speak faster, make sounds shorter, 
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weaker and unstressed, and it is natural that it is in many ways related to different 
suprasegmental features, more specifically, with word stress, rhythm and sentence stress. 
Moreover, it may be considered as an effective means to identify gender-based and age-
specific peculiarities of rapid speech. According to Byrd (1994), male speakers reduce 
speech more often than females do. In the study carried out by Belletal. (1999), females 
are found to have lower speech rates, and produce less reduced forms than males. As for 
age specificity, speakers of older generation have a lower speech rate and a lower amount 
of reduced forms, as compared to younger generation. 

In English, there are certain words, which have two forms of pronunciation: strong 
or full, form and weak or reduced, form. These words include function words, such as 
auxiliary verbs, prepositions, conjunctions and pronouns. These words do not have a 
dictionary meaning in the way that we normally expect nouns, verbs, adjectives and 
adverbs to have.[5] 

Every good English pronunciation guide will tell us that we should not stress 
function words when uttering a sentence. Since they are generally considered "weak 
forms", they should not be emphasized. Stresses are usually put on "content words". 
Most, if no tall, function words are not pronounced alone and are generally unstressed. 
The use of their weak forms helps to give the rhythm to the English language. We 
usually use the weak vowel schwa [ə] to make them weak. 

Phonetic reduction is a historical process of weakening, shortening or omitting of 
vowel sounds in unstressed positions. 

The main three types of reduction in English are quantitative reduction, qualitative 
reduction, and elision, each of which is equally important in English phonetics. 

Quantitative reduction, the shortening of a vowel sound in the unstressed position, 
affects mainly long vowels, [9] e.g. he [hi:—hi). [6] 

(1) When does [hi] come?[6] 
As regards qualitative reduction, it is the obscuration of vowels towards [ə,i,u], 

which affects both long and short vowels, e.g. can [kən].[9] 
(2)You [kən] easily do it. [6] 
(3)That [kən] make your balance precarious and break your rhythm. [6] 
The next common reduction is that of word «for» which is pronounced in 

American English pronunciation like [fə:] in connected speech. 
For example, in the sentence (4) What do you do for a living?» [6] the preposition 

«for» is mainly pronounced as «what do you do [fə:]a living?.» «Out of» is another 
instance when we want to reduce both the words«of» and«out». When used together, 
these two words are pronounced like this: «ow du». Therefore, in the sentence (5) «The 
printer is out of paper» [6] «out of»can be reduced into«owdu».As regards«you»,it is 
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commonly reduced to«yuh» which is considered very casual and can be appropriate only 
in informal conversations. When native English speakers communicate and are in a 
casual environment or conversation, they may say, (6)Hey, how have you been?[6]In this 
example «you» would be pronounced [juh] instead of [ju:]. Normally, native English 
speakers pronounce the word«to» as«tuh».For example, in the sentence (7) I have to go 
[6] a native English speaker would pronounce it like this,«I have [tuh] go». Hence,we 
need to use reductions when we speak English in order to sound more natural, friendly 
and relaxed. Reductions are used extensively in American TV, movies, music, literature, 
and in conversations among native English speakers. It is worth mentioning, that vowels 
in unstressed form words in most cases undergo both quantitative and qualitative 
reduction.[10] 

As far as elision is concerned, in phonetics and phonology, it is the omission of a 
sound (a phoneme) in speech. It is common in casual conversation, and makes the 
language faster and easier to utter. A good case in point is the sentence given below in 
which [duno], [kamra], 'fish 'n' chips' are typical cases of elision in an unstressed 
position. 

(8) 'I don't know 'I [duno], [kamra] for camera, and'fish 'n' chips' are all examples 
of elision. 

Another example of elision is «n» that stands for the conjunction «and». In 
American English pronunciation, we do not usually pronounce the word «and» fully. 
However, it can be pronounced fully when we need to emphasize and stress the 
word«and».It is worth mentioning here that brand names, abbreviations, catch phrases, 
and other forms of informal, snappy language often use this type of elision for some 
specific purposes and reasons [10] e.g. (9) rock 'n' roll, fish 'n' chips, pork 'n' beans, mac 
'n' cheese, Park 'n' Ride, Cash 'n' Carry, mom 'n' pop .[9] 

As for «or»it is regarded as a common case of reduction mainly occurring in 
American English pronunciation. For example, in the sentence (10) «would you like 
coffee or tea?»«or»is mainly pronounced«r».[9] However, it can be pronounced fully 
when we want to emphasize or stress it.[10] 

So, the nature of elision may be simply defined as the omission of sounds under 
certain circumstances, mainly prevailing in fluent colloquial speech. It is also defined as 
something that non-native learners should be aware of and able to observe rather than 
something that they should learn. Only then will it be easier for non-native learners to 
understand native speakers’ fluent speech full of reductions; primarily accompanied by 
correct rhythm appropriate to a certain speech environment. 

Besides, the right use of common reductions help us sound more like a native 
English speaker since they will make our pronunciation sound more natural and casual 
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rather than artificial or even robotic. In a natural English speaking environment, one 
may hear English people greet each other with the following common question (11) 
«Hey,whatchadoin?» [8] As is seen, this common reduction makes this phrase sound 
friendlier and more inviting. If a native English speaker said the phrase «what are you 
doing?» without the common reduction of the phrase, then it would be implied from the 
conversation that the interlocutors are not in close relationship with each other and the 
speech would sound rather strict or too formal. 

However, if any of the commonly reduced words is stressed in a sentence, then it is 
necessary to stress the word fully without reducing it.Though it is possible to use strong 
forms in speaking, it is important to remember that there are certain contexts where only 
the strong form is acceptable. [2, 89-94] In the examples given below, the function words 
are used in their strong forms and are stressed. 

(12)"Here's a present FOR you! "Alternatively, "Look AT him! "I cannot believe he 
went that far.[7] 

As can be implied from the example, the choice of the full-accentuated forms of the 
prepositions «for» and «at» depends on the context of the conversation. In the example 
given above the preposition «at»is emphasized because it plays a pivotal role for the right 
interpretation of the utterance. In this example the speaker most probably wants to 
clarify or correct the misunderstanding caused by either some ambiguous expressions or 
some extralinguistic factors which are also important for the appropriateness of the 
stressed forms of prepositions. A good illustration for this example would be the 
following situational context given in square brackets. 

[ There are some beautiful presents wrapped up and piled under the Christmas tree. 
But it is not clear to any one present which box is from whom and for whom because 
they look very much alike in appearance. Only when the ten-year-old boy comes into 
the room accompanied by his parents, does it become clear who these presents are from 
and who they are meant for].  

This situational context serves as a good base for the possible interpretations of the 
same example: "And here's a present for daddy, from me "says mummy, but sonny 
corrects her and says:"No, this one is a present FOR you, not FROM you! I saw daddy 
wrap it, it's another diamond necklace. " The stressing of a weak form of preposition in 
our case might indeed be an «affectation». 

This phenomenon in phonetics is also applicable in more serious and formal 
settings. For example, radio announcers, journalists whose speech is to be more emphatic 
and varied especially when reporting some extraordinary news. Those who fly on 
airplanes should understand the message right while listening to the instructions given 
by flight attendants. This is one of the most important reasons why these people should 
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put emphasis on words, which are not so important to be stressed in ordinary speech 
situations. 

(12) «Place your belongings IN the compartment ABOVE your head.» [7]. The 
reason why these two prepositions are in focus is justified for the safety precautions need 
to be taken when planes take off or land. 

To sum up, reductions are mainly characteristic of everyday colloquial speech and 
can be used in their full forms under certain circumstances preconditioned by both 
linguistic and extra-linguistic factors. 
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Զեղչման տարբեր դրսևորումներըԶեղչման տարբեր դրսևորումներըԶեղչման տարբեր դրսևորումներըԶեղչման տարբեր դրսևորումները    
ժամանակակից անգլերենի մի քանի գոյաձժամանակակից անգլերենի մի քանի գոյաձժամանակակից անգլերենի մի քանի գոյաձժամանակակից անգլերենի մի քանի գոյաձևևևևերումերումերումերում    

        
Խաչատրյան Խաչատրյան Խաչատրյան Խաչատրյան Կամիլլա Կամիլլա Կամիլլա Կամիլլա     

Բանասիրական ֆակուլտետ, 
 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
բ. գ. թ.    Ա. Դանիելյան    

  
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր` լեզվի գոյաձևեր, քանակական զեղչում, որակական 
զեղչում, սղում, հնչյունական զեղչում, սպասարկու բառեր, սպասարկու բառերի 
թույլ և ուժեղ ձևեր, հնչութային թույլ և ուժեղ դիրքեր, կապակցված խոսք, առօրյա-
գործածական խոսք 

Անկախ այն բանից` տվյալ լեզվին հատուկ հնչույթներն ի՛նչ բնութագրու-
թյուն ունեն` առանձնաբար վերցված, խոսքակազմության ընթացքում հնչյունա-
կան շղթայի մեջ դրանք այս կամ այն չափով ազդում են միմյանց վրա` հանգեցնե-
լով համապատասխան փոփոխությունների, որոնք օրինաչափ բնույթ են կրում: -
Տվյալ հոդվածում անդրադարձ է յատարվել հնչյունափոխական այդ դրսևորումնե-
րից մի քանիսին` հետազոտության նյութ ընտրելով ժամանակակից անգլերենի 
երեք գոյաձևր` գրական լեզվի պաշտոնական խոսքը, գրական լեզվի ոչ պաշտո-
նական խոսքը, անգլերենի առօրյա-խոսակցական կամ չեզոք խոսքը: Ինչպես շատ 
լեզուներում, անգլերենում ևս հնչյունափոխության համար մեծ նշանակություն 
ունեն շեշտի ազդեցությունը, հնչութային ուժեղ և թույլ դիրքերը և այլն: Այսպես` 
հայտնի է, որ սպասարկու բառերը որպես կանոն չեն շեշտվում, սակայն 
խոսքիրադրությունից ելնելով` երբեմն հատուկ են շեշտվում, և այս դեպքում գործ 
ենք ունենում շեշտակիր կամ ուժեղ ձևերի հետ` ի հակադրություն անշեշտ թույլ 
ձևերի: Այդպես էլ հնչութային ուժեղ դիրքում հնչյունական փոփոխություններ չեն 
լինում, մինչդեռ թույլ հնչութային դիրքերն աչքի են ընկնում հնչյունափոխական 
մեծ հնարավորությամբ: Անգլերենում հնչյունական փոփոխությունները բազ-
մազան են, որոնք հանգեցնում են հնչյունների որակական, քանակական փոփո-
խությունների, սղման և այլն: 
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сокращение, фонетическое сокращение, беглые гласные, обслуживающие слова, 
сильные и слабые формы функциональных слов, фонологические ударные и 
безударные позиции, связная речь, повседневная-разговорная речь 

Вне зависимости от характеристики фонем, присущих данному языку, в 
процессе словообразования в фонетической цепочке они тем или иным способом 
влияют друг на друга, приводя к соответствующим изменениям, которыe носят 
закономерный характер. В качестве материала исследования подобных фонети-
ческих проявлений выбраны три языковые формы современного английского: 
официальнaя речь литературного языка, повседневно-разговорная и нейтральная 
речь. Как и во многих языках, в английском также большое значение имеют 
ударение, сильные и слабые фонетические позиции. Известно, что функциональ-
ные слова, как правило, не выделяются ударением, однако, исходя из конкретной 
разговорной ситуации, могут специально выделяться ударением. В таких случаях 
имеем дело с ударными сильными формами, в противовес безударным слабым 
формам. По той же аналогии в фонетически сильной позиции не происходят 
фонологические изменения, между тем слабые позиции выделяются явными 
возможностями звукоизменения. В английском языке звуковые изменения разнооб-
разны, они приводят к качественным и количественным изменениям, беглости 
гласных. 
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politeness maxims, imposition, politeness scale 
Various strategies of politeness have constantly been of deep interest to 

philosophers, linguists and scholars of all time. Since the formation of Politeness Theory 
towards the end of the 20th century, politeness principles and maxims have undoubtedly 
been among the most important and discussed issues in modern linguistics. Politeness 
strategies, however, can serve their purpose only if they are performed in various speech 
acts, which heavily depend on the emotions, feelings, psychological state, and 
communicative goals of the speaker. Among all types of speech acts, a particular 
emphasis has constantly been put on directives, i.e. speech acts which the speakers use to 
make other people do something for them. Their prior function is to ‘make the world fit 
words’ [9, 4]. Through directive speech acts, the speaker addresses immediately to the 
hearer and is likely to threaten their positive or negative face. To avoid FTAs (i.e. Face 
Threatening Acts), the speaker is sure to stick to certain politeness strategies, due to 
which they will manage to develop and maintain a steady flow of social relationships. 
Hence, the usage of politeness strategies in directive speech acts is of vital importance to 
save the hearer’s ‘face’ [1, 61-62]. 

Our analysis is centered on one of the directive speech acts – ordering. In addition 
to merely expressing the speaker’s desire or need for something, orders display a high 
degree of authority and determination from the part of the speaker and can be used as a 
command to a person [9, 11]. In this respect, orders are quite categorical and may 
sometimes restrict the hearer’s actions by leaving them with no alternative and no 
freedom of choice. Therefore, speakers very often turn to indirect orders with the aim of 
reducing the imposition on the hearers and trying not to sound arrogant or rude. The 
levels of imposition, as well as the choice of certain politeness strategies greatly depend 
on the social distance between the interlocutors. 

The speech act of ordering is traditionally associated with the imperative mood; 
hence, the imperative sentence-structure is considered to be a device for direct or 
explicit ordering [3, 154-156]. Through imperative sentences the speakers communicate 
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the literal meaning or the literal illocutionary force of ordering. To put it in an
the form and the function of explicit orders expressed through imperative sentences are 
directly related. Nevertheless, speakers sometimes refer to other sentence structures to 
indirectly order somebody to do something, thereby using different linguistic structures, 
the form and the function of which do not always coincide. In such cases, what helps the 
hearer decode the speaker’s intended message is the pragmatic competence, the speech 
situation, and the background knowledge shared by the interlocutors. 

In this article we have attempted to study various manifestations of ordering in 
fiction. As a source for data collection we have chosen the novel Pride and Prejudice
Jane Austen. The analysis is aimed at finding out how often the speech act of
performed and which manifestations of ordering prevail in the novel. We have managed 
to identify a total of 63 examples of ordering in the novel. As a result, we have 
distinguished four sentence structures which express orders both directly an
imperative, interrogative, declarative, and exclamatory. The relation between direct and 
indirect manifestations of ordering is equal to 32: 68 by percentage. Therefore, an order 
is made not only with the help of the imperative mood, but also through indicative and 
interrogative structures. The results of our analysis are presented in the following pie 
chart. 

    

1. 1. 1. 1. Orders expressed through different sentenceOrders expressed through different sentenceOrders expressed through different sentenceOrders expressed through different sentence----structuresstructuresstructuresstructures
 
This pie chart shows the frequency of occurrences of the speech act of orde

Pride and Prejudice through four sentence types. As is seen in the chart, orders in the 
novel are manifested mostly by declarative sentences which constitute more than half of 
all the occurrences (36 examples≈57%). The second most frequently used s
structure expressing orders is the imperative, which may be regarded as the 
manifestation of direct ordering (20 examples≈32%). The least frequently used structures 
are interrogative forms with ≈5% and exclamatory with ≈6% (3 and 4 examples) 
respectively. 

The chart shows clearly that the manifestations of indirect ordering in the novel 
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prevail over the direct occurrences. However, the extent to which the indirect orders 
sound polite can be revealed mainly through a thorough analysis of various examples in a 
context from a pragmatic perspective. Let us observe some of the examples from the 
novel where the social distance between the interlocutors does play an important role for 
the pragmatic interpretations of direct and indirect speech acts of order. 

(1) Read it aloud, for I hardly know myself what it is about [2, 172]. 
This example is a direct ordering expressed through an imperative sentence. The 

speech situation is quite intimate here, since the conversation takes place between family 
members. The speaker does not worry much about the right selection of means and 
strategies in order to make his order more polite. The hearers, family members, do not 
seem offended or imposed by their father’s order since everyone involved in the 
conversation has the same wish: they all want to know the content of the letter. The girls 
seem to be waiting for their father’s command to open and read the letter as quickly as 
possible. The speaker, in his turn, makes the order explicitly, since the social distance 
between him and his daughters allows him to be as direct as possible. In addition, the 
speech situation here is rather tense and does not give the speaker enough time to follow 
the politeness strategies. 

There is a pivotal point worth mentioning here. The speech act of ordering 
manifested through imperative sentences is quite easy to detect even without studying 
the context. On the other hand, the inadvertent use of indirect orders might lead to 
ambiguity, since outside the context one is likely to confuse them with other speech acts. 
The pie chart shows that the indirect orders used in Austen’s novel are mostly expressed 
through declarative sentences. The following utterance is a striking example of an 
implicit order: 

(2) Lizzy, my dear, I want to speak with you [2, 197]. 
At first it seems that, through this utterance, the speaker has something important 

to tell the hearer and is trying to have a word with her. Accordingly, the absence of the 
context makes us think that Mrs. Bennet wants to engage Elizabeth into a conversation. 
But, in fact, she is just trying to leave her eldest daughter Jane and Mr. Bingley alone in 
the room so that nobody will disturb them while they are talking to each other. Thus, 
instead of making a direct order, such as: ‘Come here, Lizzy, leave them alone, let them 
speak to each other, do not hinder them from speaking openly about their feelings…’ 
Mrs. Bennet chooses an implicit means of ordering by going out herself and calling Lizzy 
a few minutes later. Besides, in this way she safeguards herself from using expressions 
which would sound rather inappropriate in the presence of their guest. 

Another sentence structure capable of ordering indirectly is the interrogative. 
Although it is the least frequently used type in the novel, it still has interesting examples 
worth analyzing. 
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(3) And will you promise me never to enter into such an engagement? [2, 203]. 
This example, outside the context, is an ordinary interrogative sentence through 

which the speaker wants to get an answer, in the meantime anticipating confirmation 
from the hearer. In the novel, however, J. Austin introduces Lady Catherine, a wealthy 
and bossy woman with the complex of superiority, accustomed to having everything 
under control, even if the things concern other people’s lives. She decides to have an 
earnest conversation with Elizabeth with the aim of ordering her to reject her nephew’s 
proposal. Therefore, this utterance is not solely a question, but an indirect order to 
Elizabeth not to marry Mr. Darcy and to keep away from their company.  

Surprisingly enough, in some cases exclamations are capable of expressing indirect 
orders as well. As can be seen from the chart, approximately 6% of orders are manifested 
through exclamatory sentences.  

(4) I would not be so fastidious as you are, for a kingdom! [2, 15]. 
This utterance made by Mr. Bingley can be perceived as a piece of advice given to 

Mr. Darcy which may be interpreted like this, ‘If I were in your shoes/were I you, I 
would not be so fastidious.’ In the end, Mr. Bingley adds ‘for a kingdom!’ which shows 
that he is surprised with his friend’s manners and does not like his behavior. Rather than 
openly criticizing Mr. Darcy and directly ordering him to be more polite and not to hurt 
their guests, Mr. Bingley chooses a safer and more effective method of persuasion. He 
tells his friend what he himself would never do in such cases and tries to make him 
change his attitude. As for the exclamation ‘for a kingdom!’, it is used to add extra 
emphasis and strength to the order. 

In our analysis, we have shown that in order to reduce the imposition on the 
hearer the speaker often turns to some devices for making indirect orders; however, not 
all the orders expressed implicitly may sound polite. Sometimes indirect orders may still 
sound improper and cause violations of maxims; whereas, direct orders made through the 
imperative mood may sound polite and to the point, primarily depending on the 
relations between the interlocutors. In this respect, two principles of pragmatics, 
Cooperative Principle (CP) and Politeness Principle (PP) have been taken into 
consideration. These two principles proposed by P. Grice and G. Leech respectively play 
a vital role in establishing and maintaining social relationships. CP and PP, however, do 
not contradict each other; just the contrary, they complement each other and enable the 
speaker to be both cooperative and polite. In the cases when a CP maxim is violated, the 
speaker may refer to PP to ‘save the utterance’, and vice versa [6, 80].To show different 
levels of politeness, we have studied examples of both direct and indirect orders in the 
novel and tried to make a scale of various manifestations of orders starting from the least 
polite and ending with the most polite occurrences. 

1. How can you be so silly as to think of such a thing, in all this dirt! [2, 27]. 
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2. Take whatever you like and get away [2, 174]. 
3. You are not going to introduce yourself to Mr. Darcy? [2, 64]. 
4. I will not be interrupted [2, 203]. 
5. Lizzy, I insist upon your staying and hearing Mr. Collins [2, 68]. 
6. I shall be glad to have the liberty to myself as soon as may be [2, 72]. 
7. I hope, my dear that you have ordered a good dinner today, because I have 

reason to expect an addition to our family party [2, 43]. 
8. Elizabeth, you are not serious now [2, 89]. 
9. But perhaps you would like to read it [2, 172]. 
10. I would not dance with him if I were you [2, 20]. 
11. This is a question which Mr. Darcy only can answer [2, 22]. 
On this scale, we have included eleven examples with different sentence structures 

and politeness devices. All of them express orders with various levels of imposition. In 
the first place is the exclamatory sentence beginning with how which is the least polite 
way of ordering among all the examples on the scale. One reason for this is the word silly 
which is nothing but an insult and a threat to the hearer’s positive face, thereby 
illustrating an apparent breach of the Approbation Maxim proposed by G. Leech. Here, 
rather than maximizing praise of other, the speaker is simply minimizing praise of other 
[7, 93]. What is more, ‘how can you’ constructions make the strongest limitations for the 
hearers and leave them no options. 

The second position is occupied by the imperative sentence structure which is the 
overall acceptable and traditional device for direct orders. It is explicitly oriented 
towards the hearer and exploits the Generosity maxim suggested by Leech [7, 91-92]. 
What is interesting about the imperative construction is that it has different 
manifestations in the novel. The imperative sentence, in its turn, may further be 
subcategorized into the following types shown through a scale below. 

(2.1) Don’t keep coughing so, Kitty, for Heaven’s sake! [2, 13]. 
(2.2) Hear me in silence [2, 203]. 
(2.3) Let the other young ladies have time to exhibit [2, 66]. 
(2.4) Pray tell your sister that I long to see her [2, 35]. 
Orders with some exclamatory phrases, such as for Heaven’s sake or for God’s sake, 

are the least polite among the imperatives, since they show irritation and impatience. 
Imperatives may be expressed with or without any seasoning words, such as let and pray. 
Pray is a forceful way of saying please; therefore, it is the most polite manifestation of 
direct orders made with the imperative structure (5 examples in the novel). 

The third level may include orders made through such strong words and 
expressions as you are (not) to, you are (not) going to, you cannot, you can never, you 
must/shall/should/ought to, etc. (9 examples in the novel).The third level is likely to 
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exploit the Generosity maxim proposed by Leech, since it maximizes cost and minimizes 
benefit to other by making a strong imposition on the second person pronoun you [7, 91-
92]. The speaker shows a great deal of determination and authority to restrict the 
hearers’ actions by limiting their freedom and leaving them with no alternative. 

The fourth level includes 10 examples with will/would (not) structure. As can be 
seen, the phrases at the third level contain the second person pronoun; however, at the 
fourth level, the speaker uses not only you, but other pronouns as well. The imposition is 
stronger at the third level; hence, it is less polite that the fourth level. 

The fifth and sixth levels are somehow related to each other, since in both of them 
the speaker uses the first person pronoun I; nevertheless, the sixth level is more polite in 
comparison with the fifth one. At the fifth level the speaker may insist, want, or desire 
the speaker to do something; whereas at the sixth level, the speakers take the imposition 
on themselves by stating what they must/shall/should/cannot do. In this way, the 
speakers do not make the hearers do some actions, but rather make them understand 
what they are supposed to do by simply following Leech’s Generosity maxim [7, 91-92]. 

At the seventh level, the speakers hope that something important or urgent has 
already been done. In addition, the speakers show the hearer that they trust them. They 
may even state some reasons to highlight the importance of the action they want to be 
done. However, this is imposing, since the trust of the speaker makes the hearer feel 
responsible for their future actions. 

The eighth level includes declarative sentences through which the speaker 
indirectly alludes to the hearers’ light-minded behavior and not serious attitude towards 
their duties hoping that they will change the situation for the better. By saying ‘You are 
not serious now’, the speaker does not inform the hearer, but rather expects her to be 
more serious. All in all, there are 4 examples of declarative sentences in the novel used 
with this purpose. 

Speakers may sometimes make indirect orders by stating what is likely to happen. 
This kind of orders makes up the ninth level of the scale. In 4 examples from the novel 
the speakers use may and perhaps which help them sound more polite. Hearers feel 
neither imposition nor pressure from the part of the speakers. Modal words such as may 
and perhaps are not imposing, but rather thought-provoking since they give the hearers 
freedom of choice; i.e. an opportunity to perform an action or make a decision having at 
their disposal at least two available options unconstrained by the speaker.  

At the tenth level, the order takes the form of advice. The speakers do not want to 
show that they have authority to command; they just want to show their friendly 
attitude towards the hearers by ordering implicitly ‘in the shade of advising’. The four 
examples of ordering in the novel are manifested through I advise you, if I were you, and 
you had better. 
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The last level of the scale is formed with the help of declarative sentences. To be on 
the safe side, the speakers use this structure not to take the imposition on themselves 
and, at the same time, to reduce the strength of ordering from the hearers. In this way, 
they are likely to violate the maxim of Relation proposed by Grice, since what they say 
may have nothing to do with the previous utterance [5, 27-28]. However, this structure 
is among the most polite ways of ordering indirectly, since it is neutral and gives the 
hearers more freedom. 

Having studied the examples of ordering in Austen’s novel we have come to the 
conclusion that the speech act of ordering can be expressed in fiction not only directly, 
but also indirectly. Our study has shown that the more we move down the scale, the 
more polite the orders become. Hence, the least polite manifestations of ordering are 
expressed through imperative and exclamatory sentences, whereas the most polite 
manifestations of ordering are primarily expressed indirectly through declarative 
sentences. 
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Հրամանի տարբեր դրսևորումները գեղարվեստական գրականության մեջ Հրամանի տարբեր դրսևորումները գեղարվեստական գրականության մեջ Հրամանի տարբեր դրսևորումները գեղարվեստական գրականության մեջ Հրամանի տարբեր դրսևորումները գեղարվեստական գրականության մեջ     
((((ըստ Ջ. Օսթինի ըստ Ջ. Օսթինի ըստ Ջ. Օսթինի ըստ Ջ. Օսթինի ««««Հպարտություն և Հպարտություն և Հպարտություն և Հպարտություն և նախապաշարմունքնախապաշարմունքնախապաշարմունքնախապաշարմունք» » » » վեպի)վեպի)վեպի)վեպի)    

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    
Բանասիրական ֆակուլտետ, 

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

 բ. գ. թ., դոցենտ Լ.Վարդանյան  
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ քաղաքավարության ստրատեգիաներ, համատեքստ, 
ուղղակի կամ անուղղակի հրաման, երկիմաստություն, քաղաքավարության 
վարքականոններ, պարտադրանք, քաղաքավարության սանդղակ 

Հոդվածում ներկայացված են հրամանի տարբեր դրսևորումներ՝ ըստ 
Ջ. Օսթինի «Հպարտություն և նախապաշարմունք» վեպի: Հետազոտությունը ցույց 
է տալիս, որ հրամանը վեպում արտահայտվում է հիմնականում անուղղակի կեր-
պով, մասնավորապես՝ պատմողական նախադասությունների միջոցով՝ դրսևոր-
վելով քաղաքավարության տարբեր աստիճաններով: Բոլոր օրինակներն ուսում-
նասիրված են՝ ըստ Գրայսի և Լիչի առաջ քաշած սկզբունքների և խմբավորված են 
տասնմեկ աստիճանից բաղկացած քաղաքավարության սանդղակում: Սանդղակի 
ստորին մակարդակներն արտահայտում են հրամանի ամենաքաղաքավարի 
ձևերը, մինչդեռ վերին մակարդակներում հրամանը դառնում է պակաս քաղա-
քավարի և ավելի պարտադրող: 

    
Различные проявления пРазличные проявления пРазличные проявления пРазличные проявления приказа в художественной литературе риказа в художественной литературе риказа в художественной литературе риказа в художественной литературе     

(по роману Дж. Остин (по роману Дж. Остин (по роману Дж. Остин (по роману Дж. Остин ««««Гордость и предубеждениеГордость и предубеждениеГордость и предубеждениеГордость и предубеждение»»»»))))    
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Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые слова:слова:слова:слова: стратегии вежливости, контекст, прямой/косвенный приказ, 
неоднозначность, максимы вежливости, навязывание, шкала вежливости 

В статье представлены различные проявления приказа в романе Дж. Остин 
«Гордость и предубеждение».  Исследования показывают, что приказ в романе в 
основном выражается косвенно, проявляясь в разных степенях вежливости через 
повествовательные предложения. Все примеры были изучены в соответствии с 
принципами, выдвинутыми Грайс и Лич, и сгруппированы в одиннадцать степеней 
вежливости. Нижние уровни шкалы выражают наиболее вежливые формы приказа, 
так как на верхних уровнях приказы становятся менее вежливыми и более 
обязывающими. 
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Vagueness in languages is a thought-provoking aspect, since its usage should 
undergo a careful examination. Though it is an integral part of everyday speech, 
sometimes it can become very difficult to analyze as vague expressions carry a hidden 
meaning that cannot be understood if the listener does not have a pragmatic competence. 
A characteristic feature of vagueness that should be mentioned is definitely its ability to 
make the utterance imprecise thus allowing the speaker sound coherent but at the same 
time avoid exactness and details during the discourse - process of interchanging ideas 
between interlocuters.  

In this article we have tried to prove that vague words can and do change the 
meaning of the whole utterance and have an impact on human psychology. For this issue 
we have chosen political discourse as it is full of initially non-prepared speeches in real-
life conversation. Discourse itself is the real-life conversation in the form of a dialogue, 
written or oral communication or debate. It is a ‘verbal interchange of ideas; connected 
speech or writing’ says G. N. Babich. 

Well chosen means of communication can only contribute to the process of 
reaching the goal of the conversation. For achieving the communicative purpose, i.e. 
fulfilling the goal of expressing a meaningful idea, people make use of a bunch of 
linguistic structures. 

Vague Language can be considered as one of those linguistic structures. Imprecise 
and non- exact words and phrases form a unit called Vague Language. Initially discussed 
within Language Ambiguity, Vague Language now represents a separate phenomenon in 
the sphere of Linguistics. In a broader notion vagueness is the tool for softening the 
speech. In a narrow sense it is a means of replacing unnecessary details in speech with 
more general words sometimes to speak in an informal way, to sound polite or 
welcoming, to save time for preparing and uttering the next statement [3, 3-24]. 

 Pragmatics, the tool allowing us to reveal the intention of the speaker when 
expressing his thoughts is the means that helped us during the study. Pragmatics takes 
place on the contextual level only as what is uttered and what was meant to be 
understood by this utterance are quite different from each other. 

For the study we have been analyzing the 2008 and 2016 USA Presidential debates 
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- discussions of controversial topics between the candidates. The format implies that 
each candidate has to answer the given question within two minutes and the other 
candidate can respond to this with a one-minute speech. In fact, their speeches are not 
prepared beforehand and the time of expressing the ideas is limited, i.e. the candidates 
have no time to design their speech. This fact allows us to examine their speeches and 
find vague expressions easily. 

During the 2008 Presidential debates the candidates were Barack Obama and John 
McCain, and in the 2016 – Donald Trump and Hillary Clinton. As the candidates of each 
debate represent different political parties the intrigues and sometimes even scandals are 
inevitable between them. This is obvious that they will try to be polite to each other 
even if it is impossible, so they should use vague expressions to soften the rudeness 
behind their speech. 

Some research on the matter has helped to show how many vague words the 
political leaders use, how they use them and what influences on the use, i.e. what goals 
they pursue by using them or in other words, do the pragmatic analysis. 

Each pair of the candidates has taken part in three debates each lasting for 
approximately an hour and a half. As a result we have 6 political debates which last 
approximately 10 hours taken together. During these 10 hours we have been listening to 
their speeches to select the most vivid examples of sentences containing vague 
expressions. All in all we have come across 77 examples of vague sentences (John 
McCain-13, Hillary Clinton-16, Donald Trump-22, Barack Obama-26) 

The results of the study are as follows: 
Avoiding unnecessary details (16 examples):Avoiding unnecessary details (16 examples):Avoiding unnecessary details (16 examples):Avoiding unnecessary details (16 examples):    The study has shown that in political 

discourse it is very important to hide particular details. Our examples show that the main 
reasons for that are the impossibility of mentioning everything, inappropriateness of being 
over exact, getting rid of the piece of information not worth mentioning, not speaking 
about the things that had already been mentioned or will be mentioned later, not allowing 
the hearers to stick on the details that can be later used against the speaker, not speaking 
about the things that are already clear to the hearer, and simply the lack of time. 

1) “Our country is stagnated, we lost our jobs, we lost our businesses, we are not 
making things anymore” Donald Trump [5]. 

In the example above the placeholder ‘things’ stands for a phenomenon that is clear 
to the hearer. It can be manufacturing, building roads or bridges, opening firms, etc. 
These details are unnecessary as they are clear to the audience so they are not worth 
mentioning. On the other hand, the speaker may avoid using these terms as the next 
question can be about that particular issue and he has not got an answer to that. 
However, we should not forget that during the political debates the speaker has to deal 
with the time limit, so the possibility that the speaker uses vague expressions because of 
the lack of time is high. As a result the speaker lets the audience think that he is highly 
aware of the country’s problems. 
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Exaggerating (15 examples):Exaggerating (15 examples):Exaggerating (15 examples):Exaggerating (15 examples):    This is the process of bettering or worsening things to 
have an influence on the hearers. During our research we have come across a number of 
examples in which the vague words stand as contributors to the sentences that express 
exaggeration. For example, speaking about Donald Trump, Hillary Clinton uses the vague 
expression ‘for decades’: 

2) “He was criticizing our government for decades” Hillary Clinton [5]. 
It is a fact that for candidates of opposing parties using vague words in this context 

has the intention of diminishing the reputation of the other candidate. In other words, 
Trump may have criticized the government once fifteen years ago, once ten years ago, 
but Clinton is using the expression ‘for decades’ thus making the voters think that he is 
always against the government rules. This also has an impact on Clinton’s reputation as 
by pointing to Trump’s bad sides she wants to show that she is against it, so she will 
never do the same thing. This and other analyzed examples show that the speaker uses 
exaggerations for making the hearers’ opinion about the issue better or worse and for 
praising himself and dispraising the other. 

Filling thFilling thFilling thFilling the pause (9 examples):e pause (9 examples):e pause (9 examples):e pause (9 examples):    Sometimes the speakers may forget a particular 
detail or need some time for making up the next utterance. For political leaders it is more 
important as their speech has an influence on large auditorium; on the other hand, 
especially during the presidential debates, the candidates are under a big pressure, so 
pausing to make up their minds is very essential, but in order not to leave the space 
between the previous and next utterances empty they fill them with vague expressions. 

3)“I am speaking about those, who are working two jobs, people that aren’t 
spending enough time with their kids, because they are struggling to make ends meet” 
Barack Obama [2]. 

Barack Obama uses the placeholder ‘those’ that in this context denotes ‘people’, i.e. 
he could easily say ‘I am speaking about the people that…’ but for some reasons he stops 
for a seconds and says ‘those’ later explaining who he is speaking about. The reasons can 
vary depending on the psychological state of the speaker or the intention of the 
utterance. In this case Obama may fill the pause with vague words to have an impact on 
the hearers and show up as a person who cares for the people he is speaking about. 
However, in other examples the candidates fill the pause mainly for making up their 
thoughts. 

Convincing (9 examples):Convincing (9 examples):Convincing (9 examples):Convincing (9 examples):    This is another important characteristic of a political 
leader. To convince the hearer is a top priority for each candidate. In our study all four 
candidates have used at least one vague expression to convince the audience. Let us pay 
attention to the following example by John McCain: 

4) “I have been involved in this occasion for many-many years”  John McCain [1]. 
Speaking about the government rules, McCain wants to show that he was or is 

involved in this issue. By using ‘many-many’ he makes the hearers think he is highly 
aware of the problem and he is deeply interested in solving it. As a result the audience 
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feels itself in the comfort zone thinking that this very candidate is the right choice for 
the county’s benefit. Using the technique of convincing shows that the leaders pursue 
the goal of being self-worthy and show that they have something planned in their mind 
which, in general, is beneficial for the country’s future. 

Showing uncertainty (8 examples):Showing uncertainty (8 examples):Showing uncertainty (8 examples):Showing uncertainty (8 examples):    Though it is not appropriate for political leaders 
to sound uncertain, sometimes it is impossible for them to avoid it. In the presidential 
debates the politicians are mainly being uncertain when talking about numbers, the 
representatives of the opposing party, speaking about the future plans, or simply when 
being unaware of the particular issue. This is quite normal to be uncertain when you are 
not prepared for the questions beforehand and willy-nilly you start seeking for a word 
that will hide your unawareness. But we have come across Donald Trump’s example of 
uncertainty which was done on quite another purpose. 

5) “-Do you condemn any interference by Russia in the American elections? 
-By Russia or anybody else” Donald Trump [5]. 

Trump’s purpose is to show uncertainty just to be on the safe side. Maybe Russia 
interferes in American elections but he is not sure, or even if he is sure he is not chasing 
the goal of making the relationship with Russia worse so he shows hesitation towards the 
countries that may interfere in their elections. The audience, in its turn, thinks that the 
leader’s speech is quite adequate as he is not denying the possibility of interference in 
their elections at all. 

Being Ironic (7 examples): Being Ironic (7 examples): Being Ironic (7 examples): Being Ironic (7 examples): Sometimes it is very difficult to be polite even in 
everyday speech, let alone imagining two opponent political leaders smiling kindly to 
each other. The politicians mainly use irony to hint at something at the same time 
pointing to the negative sides of the others who, in general are their opponents. Here is 
an example showing that. When Trump was speaking about the country’s budget and 
how he was going to increase its amount in a very short time, Clinton uses the vague 
expression ‘sort of’ in the sentence to be ironic to the other candidate: 

 6) “It is sort of amusing to hear somebody who hasn't paid federal income taxes” 
Hillary 

Clinton [4].    
Though in this case irony leads to some amusement on the part of the audience, 

Clinton’s intention was not to entertain the hearers at all. With irony she wants to point 
her negative attitude towards Trump, thus forcing the voters to think badly of him and 
change their attitude towards this candidate. Again, this is done purely for the benefit of 
the speaker as by dispraising the opponent the speaker praises herself. 

ShowiShowiShowiShowing anger (6 examples):ng anger (6 examples):ng anger (6 examples):ng anger (6 examples):    It is very natural to get angry towards the particular 
problem but getting angry during the presidential debates is a wholly different thing. We 
know that anger cannot be considered as a positive characteristic of a political leader but 
used carefully it can serve as a contributor to the results of the elections. For instance, on 
the topic about the Middle East, Clinton got frustrated that the USA denies staying 
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energy-independent and interferes in the affairs of the Middle East: 
7) “We have enough worries over there” Hillary Clinton [4]. 
By using the vague expression ‘over there’ she not only hinders herself from 

mentioning ‘Middle East’ once more but also wants to show that she does not feel like 
talking about it, as that part of the continent had already brought loads of problems 
endangering the Earth’s future. The hearers find themselves on the idea that if this very 
issue makes the speaker angry she will stay away from interfering in this problem as a 
future president, i.e. for her the USA will always be on the first place. The only 
candidate that did not use this technique to attract the audience was John McCain and 
this is explained by his character: he is a very calm person by nature and it is hard for 
him even to pretend being angry. 

Awakening curiosity (6 examples):Awakening curiosity (6 examples):Awakening curiosity (6 examples):Awakening curiosity (6 examples):    If we speak about political discourse it is not 
hard to guess that for fulfilling their goals the world leaders may use a number of 
techniques to draw the attention of the audience. One of those techniques is using vague 
expressions to awaken an interest towards their speech and their plans. This was used by 
all four candidates but the most vivid is the following one: 

8) “We are going to repeal it and replace it with something absolutely much less 
expensive and something that works” Donald Trump [5]. 

Donald Trump uses vague expressions ‘something’ and ‘much less’ with the 
intention of raising the hearer’s curiosity. Instead of naming the very things he is going 
to put into action as a future president, he is being vague thus making the hearers get 
interested in his plans. In this example the vagueness remains unveiled so the result will 
be seen only if he becomes the president. In other examples, the politicians use 
vagueness in one statement and uncover it in the following one thus satisfying the 
hearers’ curiosity at the very moment.  

The results show that in political discourse vagueness is used for 8 different 
communicative purposes which are vividly shown in the pie chart (1) which implies that 
all 8 types of communicative purposes are used almost with the same frequency. All in 
all, in our examples the number of vague expressions used to avoid unnecessary details 
and exaggerating prevails. This implies that the politicians have the intention of 
introducing facts in a way that will serve for their benefit or the downfall of their 
opponents, as the speakers hide the details that will act against their purposes and just on 
the contrary, highlight the details that will diminish the reputation of the representatives 
of the opposing party. It is obvious that the number of using vague expressions to 
convince should also be high as political leaders have a mission to gather a bigger group 
of followers in a very short time and this can be done when they are able to make their 
hearers interested in their future plans. As a final result we can state that using Vague 
Language in political discourse does change the attitude of the voters towards the 
candidates. 
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Լեզվիմաստային անորոշ դրսևորումների գործաբանական Լեզվիմաստային անորոշ դրսևորումների գործաբանական Լեզվիմաստային անորոշ դրսևորումների գործաբանական Լեզվիմաստային անորոշ դրսևորումների գործաբանական 
վերլուծությունը քաղաքական խոսույթումվերլուծությունը քաղաքական խոսույթումվերլուծությունը քաղաքական խոսույթումվերլուծությունը քաղաքական խոսույթում    

    
Հարությունյան ԾովինարՀարությունյան ԾովինարՀարությունյան ԾովինարՀարությունյան Ծովինար    

Բանասիրական ֆակուլտետ, 
 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Առաքելյան     
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ գործաբանություն, լեզվիմաստային անորոշ դրսևորում-
ներ, համատեքստ, խոսք, հաղորդակցական նպատակ 

Հոդվածը ներկայացնում է լեզվիմաստային անորոշ դրսևորումները քաղա-
քական խոսույթում։ Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ քաղաքական գոր-
ծիչների համար լեզվիմաստային անորոշ դրսևորումները միջոց են՝ ավելորդ 
մանրամասներից խուսափելու, չափազանցություններով խոսելու, համոզելու, 
դադարը արդարացնելու և ունկնդիրների շրջանում առանձնակի հետաքրքրու-
թյուն առաջացնելու համար։ Լեզվիմաստային անորոշ դրսևորումները համար-
վում են հատուկ միջոց վերոհիշյալ հաղորդակցական նպատակներին հասնելու և 
ընտրողների շրջանում կողմնակիցների թվի մեծացման համար։ 
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В статье рассматривается «неопределенный язык» и его проявления в полити-
ческом дискурсе. Наше исследование показывает, что для политиков «неопределен-
ный язык» – это способ избежать ненужных деталей, преувеличить, убедить, 
оправдать паузы и вызвать особый интерес у слушателей. «Неопределенный язык», 
на самом деле, считается особым средством достижения вышеуказанных целей 
коммуникации и увеличения числа сторонников среди избирателей. 
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 We live in the information age and are therefore in continual need for new words. 
In this technological era, changes in people’s lifestyles, technology, science, economies 
and culture result in the creation of new words. They are the reflection of our dynamic 
and modernized world as well as our curiosity and creativity. We give new meanings to 
the old words, we build new words from existing ones and we create new words for the 
things or concepts which cannot be defined with the help of the existing vocabulary. 
These newly created words show the true charm of the English language.     

 In order to make new words, a wide variety of methods, such as compounding, 
derivation, coinage, clipping, backformation and blending, were used in the past and are 
used at present. In linguistics, word formation studies the ways in which new words or 
lexical units are created on the basis of other words or morphemes. The different patterns 
of wоrd- fоrmatiоn were widely studied by many linguists, all оf whom have agreed that 
wоrd- fоrmatiоn is оne оf the main ways оf language replenishment and enriching.  

 One of the most creative word-formation processes, where “creative” is used in the 
sense of “defying characterization by means of hard-and-fast productive rules” is 
blending [2]. In linguistic literature blends, also known as “portmanteau words”, are new 
words coined by merging parts of existing words [1]. 

 Our article aims to discuss the definitions of blends and their distinctive 
characteristics, and to look into the different patterns of forming blended words. The 
stylistic effects that some unusual blends produce when used in outdoor advertising have 
also been discussed. Our examples were taken from static, digital and mobile billboards, 
lamp-posts, bridge banners and transit advertising. 

 It is important to note that though not all the blends become lexicalized words in 
English, this method of word formation is widely used in advertising, because such 
words are eye-catching and memorable.  

 The choice of language to transmit specific messages with the purpose of 
influencing people is undoubtedly crucial in advertising as it is the language that helps 
people to single out a product and remember it. The creative choice of words in 
advertising is the key element to a good or successful advertisement. It is imperative to 
be creative and innovative because there is tough competition in this sphere today. 
People are exposed to thousands of advertisements every day, so the advertisement has to 
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stand out from the crowd and to get noticed due to its originality and uniqueness [2].    
 It has been mentioned that blending is a highly creative and effective source of 

new words in English. Bauer states that a blend “may be defined as a new lexeme formed 
from parts of two (or possibly more) other words in such a way that there is no 
transparent analysis into morphs.”(2; p.234) 

 Gries offers the following definition of this word-formation process: Blending 
involves the coinage of a new lexeme by fusing parts of at least two other source words 
of which either one is shortened in the fusion and/or where there is some form of 
phonemic or graphemic overlap of the source words. (3)  

 There are several methods of constructing total blends from two words.  
According to Plag, “ the great majority of blends follow the pattern where “the 

initial part of the first source word is combined with the final part of the second source 
word, thus formulating the rule AB + CD → AD”. (7; p.123)  

 The word Glamping (a form of camping involving accommodation and facilities 
more luxurious than those associated with traditional camping) illustrates this pattern of 
constructing blends: glamorous (AB) + camping (CD) = glamping (AD). 

 A large number of blends in our research taken from the online and street 
advertising follow the same pattern of formation. Below are presented some samples of 
“AD” blends.  

(1) Blook (n) - blog + book - a book based on material from a weblog. 
(2) Brinner (n) - breakfast +  dinner - a meal served in the evening which consists 

of foods traditionally eaten at breakfast. 
(3) Brunch (n) - breakfast + lunch - a late morning meal eaten instead of breakfast 

and lunch. 
(4) Vook (n) - video + book - an electronic book which consists of both video and 

text. 
(5) Cosmeceutical (n) - cosmetic +  pharmaceutical - a cosmetic product which 

contains active ingredients that have a beneficial effect on the user's body. Interestingly, 
consumers and manufacturers still have doubts about the term “cosmeceutical.” 
However, despite reports of benefits from some cosmeceutical products, there are no 
requirements to prove that these products live up to their claims. (11) 

(6) Edutainment (n) - education + entertainment - Video games, television 
programs, or other material, intended to be both educational and enjoyable. The term 
was first used as early as 1954 by Walt Disney. The terms “edutainment” and 
“busitainment” (business + entertainment) were used in 2001 to refer to people travelling 
for adventure yet who also travel for education and business and who do not perceive 
themselves as classical “tourists”. The offshoot word "Edutainer" has been used by Craig 
Sim Webb since before the turn of the millennium to describe an individual who offers 
edutainment presentations and performances.(11) 
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(7) Blook (n) blog +book- a printed book that contains or is based on content from 
a blog. The first printed blook was User Interface Design for Programmers, by Joel 
Spolsky, published by Apress on June 26, 2001, based on his blog Joel on Software. (11)  

(8) Flexitarian (n) - flexible + vegetarian - one whose normally meatless diet 
occasionally includes meat or fish. The Flexitarian Diet was created by dietitian Dawn 
Jackson Blatner to help people reap the benefits of vegetarian eating while still enjoying 
animal products in moderation. That is why the name of this diet is a combination of the 
words flexible and vegetarian. Vegetarians eliminate meat and sometimes other animal 
foods, while vegans completely restrict meat, fish, eggs, dairy and all animal-derived 
food products. Since flexitarians eat animal products, they are not considered vegetarians 
or vegans. In 2003, the American Dialect Society voted flexitarian as the year's most 
useful word. Among our samples there are two more blends made out of the word 
vegetarian. The first is meatatarian, formed as a blend of the words meat and vegetarian, 
which means “a person who eats meat virtually to the exclusion of vegetables”. The 
second word is pescetarian, which is an unusual blending as it combines the Italian word 
pesce (“fish”) and the English word vegetarian, and has the meaning of “a person who 
doesn’t eat meat but eats fish”. 

(9) Religulous (adj) - religion + ridiculous - religious ideas, beliefs, or claims that 
are patently absurd, comical, or ridiculous. 

(10) Voluntourism (n) - volunteer + tourism is the act or practice of doing 
volunteer work as needed in the community where one is vacationing. Voluntourism is a 
new way of traveling that is becoming increasing popular around the world. 
Voluntourism is when people volunteer overseas while they travel. It is similar to “eco-
tourism” in a way, because the objective of improving lives is still present. But unlike 
eco-tourism, voluntourism is aimed at helping other people rather than helping the 
environment. [9] 

 It is noteworthy that not all the examples of our research look like typical blends, 
based on the rule formulated by Plag ( AB + CD =>AC). A much smaller number of 
blends are formed by another pattern, namely AB + CD => AC. This type of merging two 
words, which occurs less frequently, is when both splinters are the first parts of the 
words [3], as in digital (AB) + camera(CD) => Digicam (AC). 

 The following examples from outdoor advertising illustrate the second pattern of 
making blends. 

(11) Botox - Botulinum + toxin - a brand name for a substance that is injected into 
the skin in order to make it look smooth and young. 

(12) Cerevita –cereal +vitamin – Instant Cereal Corn and Wheat is a nutritious hot 
cereal porridge, which provides nutritious energy to start the day. 

 It should be pointed out that there are a large number of blends in our data set 
which deviate from the two above-mentioned patterns (AB+CD =>AD and 
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AB+CD=>AC), thus becoming strongly -marked and attention-catching. In this third 
group of our examples, which is called partial blends, only one source word is reduced, 
the other being left in its full form. The full word is either preceded or followed by a 
splinter [3]. Partial blends follow one of the two patterns: 

(a)(a)(a)(a) A+ CD =>AD , phone (A)+ Stonehenge (CD)=> phonehenge (AD) - a very old 
mobile phone, that does not have emojis.    

(b) AB +C=> AC – Britain (AB) + exit (C) => Brexit - the withdrawal of the UK 
from the EU. Following a June 2016 referendum, in which 52% voted to leave, the UK 
government formally announced the country's withdrawal in March 2017, beginning 
the Brexit process. The UK withdrew from the EU on 31 January 2020. 

 Below are some samples of partial blends: 
(13) Menunaire – menu + millionaire  
McDonald’s created the blending “menunaire” which describes a person who 

insists on ordering only from value menus and using coupons for meals. In 2007 they 
created a character called Paul the Dollar Menumaire. At present this advertising works 
to further the Dollar Menunaire campaign by not only defining this interesting creature, 
but by offering a wealth of savvy money-saving tips and tricks that position McDonald’s 
as the enabler for living the Dollar Menunaire lifestyle [4] .  

(14) Daycation (n) - day +  vacation - a day trip or short holiday that does not 
involve staying away from home over night. 

(15) Staycation (n) – stay + vacation - a holiday spent in one's home country rather 
than abroad, or one spent at home and involving day trips to local attractions. 

(16) Frankenfood (n) - Frankenstein- ( a monstrous creation) + food – a derogatory 
term for genetically modified food whether it be derived from genetically engineered 
plants or animals. It was coined on June 16, 1992 by Paul Lewis, Professor of English at 
Boston College.  

(17) Foodoir (n) - food +memoir - a written description of someone's experiences 
which includes recipes or focuses on food. 

(18) Shapewear (n) - shape +  underwear - underwear designed to change the shape 
of your body and make it look slimmer. 

(19) Movieoke (n) - movie +karaoke - a form of entertainment in which a person 
acts out scenes from a film by reading lines from a monitor, whilst the film scenes are 
playing silently in the background This is what the online newspaper The Irish Times 
says about this new pastime: “If "movieoke", New York's latest craze, keeps spreading, 
soon this breed of movie bore will have a socially acceptable outlet for their ramblings. 
Just as the Japanese pastime of karaoke spread like wildfire across the world, its 
cinematic sister looks to be on the brink of all-out outbreak.” [8] 

(20) Showmance (n) - show + romance - a romantic relationship between two 
members of the cast of a play, film or television series, especially a relationship that ends 
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when the play, series, etc finishes [picture 18]. We also have other blendings where on of 
the components is romance. “A bromance (brother + romance) is a close but non-sexual 
relationship between two or more men, which is an exceptionally tight relationship 
exceeding that of usual friendship, whereas a womance (woman+romance) is a close but 
non-romantic relationship between two or more women which is distinguished by a 
particularly high level of emotional intimacy.” [9] 

(21) Solopreneur (n) - solo + entrepreneur - business owner who works and runs 
their business alone. Entrepreneurs have been around since the dawn of capitalism, but 
in the past five or ten years, we have been hearing a new term: solopreneur. It is a 
portmanteau of the words solo and entrepreneur, referring to a person who strikes out in 
business on his or her own. Solopreneurs have big ideas; they are creative thinkers with 
an undying thirst for knowledge, and they are willing to take great risks for great 
rewards. Most importantly, they go at it all by themselves – that is the solo part of the 
deal [7]. 

(22) Recessionista (n) - recession + fashionista - a person who is able to dress in a 
fashionable way even though they do not have a lot of money to spend on clothes. 

(23) Webinar (n) - Web +  seminar - a live online educational presentation during 
which participating viewers can submit questions and comments. 

 Finally, blends can be classified as overlapping, which show a phonological overlap 
of vowels, consonants, or syllables between the constituents, with or without a proper 
shortening [3]. The following words are examples of overlapping blends (the overlap of 
sounds has been underlined): slanguage (slang + language), (the vocabulary of slang) and 
pollutician (pollute + politician) (a politician who supports policies and initiatives that 
result in environmental damage). 

 The following two blends below are samples of overlapping blends from outdoor 
and street advertising: 

(24) Frenemy (n)(also spelled frienemy) - friend + enemy - a person who pretends 
to be your friend but is in fact an enemy. The blend appeared in print as early as 1953 in 
an article titled "How] about calling the Russians our Frienemies?" by the American 
gossip columnist Walter Winchel in the Nevada State Journal[. From the mid-1990s it 
underwent a massive hike in usage.(11) 

(25) Screenager (n) –screen + teenager- a person in their teens or twenties who 
spends a lot of time using computers, games controls or mobile phones, or watching 
television. 

 The classification of blends in terms of their formal structure, discussed in our 
article, is far from exhaustive. There exist numerous blends which combine the final 
parts of the source words (AB + CD =>BD) or have more than two constituents or where 
one word replaces a section in the middle of another word, but such examples were not 
found in the course of our study of outdoor and street advertisements. 
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The observed examples indicate that the blends based on the pattern 
“AB+CD=>AD” prevail over the other types of blends, including partial blends, where 
only one of the source words is reduced while the other is kept in full, blends following 
the pattern “AB+CD=AC” and blends with overlapping.  

In conclusion, it should be mentioned that most blendings discussed in our article 
belong mainly to the colloquial layer of the language; though comparatively new in use, 
they are a very productive way of word creation. These new words are widely used in 
advertising as they provide more emotional coloring and expression to the concepts and 
messages used in this sphere. Their unusual forms make viewers pay attention to them 
and remember them; however, only a few of these new coinages are looked upon as as 
new lexical units and eventually find their ways into dictionaries.  
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ԲլենդինգներԲլենդինգներԲլենդինգներԲլենդինգներըըըը    ((((բաղարկություններըբաղարկություններըբաղարկություններըբաղարկությունները) ) ) ) արտաքինարտաքինարտաքինարտաքին    գովազդումգովազդումգովազդումգովազդում    
    

 ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    
Բանասիրական ֆակուլտետ, 

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` Գ. Մատինյան 

    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ բառակազմություն, բլենդինգ (բաղարկություն), բլեն-
դինգներ կազմելու եղանակներ, գովազդ, բլենդինգները գովազդում    

Արտաքին գովազդներում օգտագործված և հոդվածում քննարկված բլեն-
դինգների մեծ մասը հիմնականում պատկանում է լեզվի խոսակցական շերտին: 
Դրանք բառաստեղծման համեմատաբար նոր, բայց շատ արդյունավետ եղանակ 
են: Այս նորաստեղծ բառերը լայնորեն օգտագործվում են գովազդում, քանզի 
նրանք գովազդային տեքստին հաղորդում են ավելի շատ հուզական երանգ և ար-
տահայտչականություն: Չնայած բաղարկությունների մեծ մասի անսովոր ու հնա-
րամիտ կազմությունը դիտողին ստիպում է նկատել և մտապահել դրանք, շատ 
քչերն են դիտվում որպես բառային միավորներ և իրենց տեղը գտնում բառարան-
ներում: 
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Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: словообразование, бленды, способы образования блендов, 

реклама, бленды в рекламе. 
Большинство блендов, используемых во внешней рекламе и исследованных в 

нашей статье, относятся главным образом к разговорному слою языка. Они 
являются сравнительно новым, но очень продуктивным способом создания слов. 
Эти новые слова широко используются в рекламе, поскольку они придают тексту 
рекламы эмоциональную окраску и выразительность. Несмотря на необычные 
формы образования блендингов, заставляющих зрителей обратить на них внимание 
и запомнить их, только некоторые из них рассматриваются как новые лексические 
единицы и в конечном итоге находят свое место в словарях. 
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Negative information plays an important role in the process of reasoning as well as 
in a person’s knowledge; consequently, negation, as a popular phenomenon, may be 
found in Linguistics and almost in every sphere of our everyday life. It has been studied 
by a number of philosophers and scientists including Aristotle, O. Jespersen, B. Russell 
and L. Horn since ancient times. The study of linguistic negation dates back to Plato’s 
Sophist, but it was Aristotle that the locus of the study of negation left the realm of 
ontology and entered the domain of language and logic. Though Helmut Weiss proves in 
his article that negation is one of the topics which have attracted much interest in recent 
Linguistics from various perspectives [5], famous American linguist Laurence Horn in his 
book A Natural History of Negation claims that in both Eastern and Western logical 
traditions negation has long occupied a central place and yet in each tradition it was seen 
as a spy from the extralogical domains. In the same work, he also states that it was 
Aristotle who set the rules and parameters of the negation that we use today, as for the 
Eleatic philosophers in Ancient Greece and early Buddhists in India negation was 
associated with the status of nonbeing in Metaphysics and Ontology [2]. 

In its most general sense, negation is the action or logical operator of negating or 
making something negative. [9] Surprisingly enough, this simple and general definition 
may still be observed in different forms. For instance, negation in Linguistics may be in 
the form of a negative statement, judgment or doctrine, especially a logical proposition 

formed by asserting the falsity of a given proposition [10]. However, it is accepted by 
linguists that in English grammar negation is a grammatical construction that contradicts 
or simply negates some part of a sentence or even the whole sentence [12]. 

Innumerous studies on negation unveiled such types of negation that include, but 
are not limited to, sentential or clausal, constituent or local, contrary, contradictory, 
metalinguistic, descriptive, multiple, double, contrastive, weak and strong. Though in 
this article we primarily concentrate on contrary, contradictory and metalinguistic types 
of negation, we are sure that whatever type of negation we take into consideration we 
should study it in a specific situational context; otherwise, it might lead to pragmatic 
ambiguity due to the contextually-based meanings the same negative structure(s) may 
acquire.  

The roots of contrary and contradictory negation trace back to the Aristotelian 
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times. Still in ancient times Aristotle spoke about contrariety and contradiction in his 
Categories. He stated that opposition is divided into species that include contrariety and 
contradiction [11]. 

The term contrariety is usually defined as the quality of being contrary, whereas 
the term contradiction is defined as the act or an instance of contradicting; a proposition, 
statement, or phrase that asserts or implies both the truth and falsity of something; a 
statement or phrase whose parts contradict each other; a logical incongruity as well as a 
situation in which inherent factors, actions, or propositions are inconsistent or contrary 
to one another [10]. 

Two statements are contradictory if they both cannot be true or false at the same 
time. Two statements may be contrary to each other without being contradictory. The 
statement that ‘apples are red’ is contrary to that of ‘the apples are blue’, but both 
statements may be false if apples are yellow. And the statement that ‘apples are not red’ 
is contradictory to that of ‘apples are red’ simply because of the fact that both statements 
cannot be true or false at the same time. And yet, if something has a divided quality, it 
may be possible to simultaneously affirm and deny that very quality and not be 
contradictory. So if an apple is red and yellow at the same time, it is not contradictory to 
say that ‘the apple is red and is not red’ [6]. 

In order to draw a clear-cut demarcation between contrary and contradictory 
negations it is necessary that they be used on a sentence and utterance level and be 
analyzed through their structural, semantic, and pragmatic peculiarities.  

(1) There is no one around. 
 If we analyze this negative structure according to its structural and semantic 

properties, the type of negation can be labeled as either a constituent negation or a 
contrary negation. However, when analyzed from a pragmatic perspective, the type of 
negation may vary from context to context since it is the context that helps us determine 
and understand the contextually-based meanings of the same negative construction. Let’s 
compare the two possible interpretations of the same negative sentence given above by 
using another sentence as a support. It is only due to sentence 1 (b) that gives rise to two 
possible implicatures which become unacceptable and cancellable once the context is 
changed. 

(1a) There is no one around. (1b)It is so quiet. 
Implicature 1: We are tired - we have been walking down the hill. We can now 

have a rest since there is no one around. 
Implicature 2: We can get down to business since conditions are perfect to rob the 

bank - there is no one around. 
Thus, we can conclude that if we ignore the context, our interpretations may be 

ambiguous and misleading for the interlocutors involved in a specific situation. 
As regards contradictory or contrary negations implied together and manifested 

explicitly, they may result in a double negation (two negatives make one positive) when 
being interpreted from a semantic point of view. However, when they are being 
analyzed from a stylistic perspective they become somewhat analogous to litotes.  
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(2) He said it may be that approval for the school would need to see "a small bill to 
be passed" but said it is not impossible if there is a "will and determination". 

Not impossible is an example of double negation where two negatives do not have 
negative concord but a positive outcome. The speaker uses this type of negation to keep 
himself safe from strict refusal such as it is impossible, thereby following the politeness 
principle and avoiding an assertion through creating something in between.  

According to the definition of Metalingusitics, it is considered to be the study of 
language in relation to society and culture. Analyzed from another angle, it is defined as 
the branch of linguistics dealing with relations between language and other elements of 
culture. In other words, Metalingusitics or meta-awareness is considered to be the ability 
of a person to reflect on and consciously ponder about oral and written language and the 
way it is used. It is important to note here that in the context of language, “meta” is 
usually interpreted as going beyond communication and meaning and focusing on the 
underlying structures [8]. 

As has already been mentioned in the paper, the same negative structure may be 
interpreted differently in different contexts. This is the main reason why we have tried 
to reveal the subtle differences between contradictory and metalinguistic negations in a 
context for it is only a thin thread that separates these two types of negation. Hence, it is 
natural that not only examples bearing negation should be considered properly but also 
their supporting sentences.  

 (3 a) That’s not a car. (3 b)That’s a Volkswagen.  
When we take only sentence (3 a) into consideration, it is just a contradictory 

negation and only sentence (3 b) helps us to identify the metalinguistic negation due to 
its echo-repair quality. Even though the word “car” is preceded by the negative operator 
“not”, it is not being negated, rather, “not” here serves as an appropriate means to ascribe 
a more positive evaluation to the car: it is not an ordinary car – it is a Volkswagen.  

Negative logical operators can be seen as pragmatically ambiguous between a 
descriptive and metalinguistic use. B. Danycygier notes that Horn, in addition to the 
abovementioned ideas, argues that negation is pragmatically and not semantically 
ambiguous [9]. Therefore, he uses the term pragmatic ambiguity claiming the idea that 
negation displays a functional operator or a metalinguistic operator which is essentially 
non-truth-functional and non-semantic. 

(4) I’m not a Trotskyite, I am a Trotskyist. 
B. Danycygier comments on this utterance as a non-truth functional and 

metalinguistic operator simply because the negative particle does not negate a 
proposition but objects to some aspect of utterance. This is one of the cases where not 
results in a sentential negation and is interpreted metalinguistically [1]. Negation in this 
structure is in an echo-repair format: with the help of the negative operator “not” the 
speaker corrects the blatant mistake made in the sentence by substituting “Trotskyite” 
for “Trotskyist”.  

To have a much clearer picture of all the negative structures studied in this paper, 
let us consider some more examples. 
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(5) “…Lawyers say they have seen no evidence of spy. (CrNE) (5a) His family in 
England are adamant he’s innocent (CrNE). (5b) One of them says, “This is ridiculous, 
utterly ridiculous.” (CdNI) (5c) He goes on to say, “You are automatically transported 
into some kind of James Bond mindset because it is the stuff of movies. This isn’t my 
cousin. This isn’t Paul. This isn’t him.” (CdNE) 

As is seen from the examples above the two kinds of negation that prevail over the 
other types are constituent (no evidence) and sentential (This isn’t cousin. This isn’t 
Paul. This isn’t him.). These two types, in their turn, have different pragmatic 
interpretations which, on the one hand, stand close to the contrary negation (no 
evidence) and, on the other hand, to the contradictory negation expressed either 
explicitly (This isn’t cousin. This isn’t Paul. This isn’t him.) or implicitly (This is 
ridiculous, utterly ridiculous). The latter manifestation of the contradictory negation 
does not contain anything negative, yet this seemingly non-negative idea does convey a 
negative evaluation which is emphasized through the adverb “utterly”. Hence, this type 
of negation can be categorized as an implicit contradictory negation. 

The excerpt below has different types of negative constructions the pragmatic 
interpretations of which help to reveal the subtle differences between the connotational 
meanings these negative constructions acquire in the context. 

(6a) “I think we are not stuck, I think we are moving all the time (MNE), and we 
are asking the Spanish government to move. (6b) They are not moving. (CdNE) (6c) It’s 
the Spanish government that is not moving (CdNE). (6d) They are stuck in their position 
of not accepting anything (DNE), (6e) denying every type of prospect for Catalonia for 
Spain. (6f) I mean Pedro Sanchi was even unable to strike a deal with Polymus (CdNE), 
another left-winged group to keep himself in power as a Prime Minister and he had to 
run reelections again, a great risk for him… Let him do the right thing convincing in a 
friendly way. (6g) We’re not haters, we don’t hate anybody, we love the Spanish people, 
we have relatives there (MNE). (6h)We’re not haters, we just want a better future 
(CdNE)… (6i) We want to vote, we’re not imposing this on anybody (CdNE). (6j)Why 
can’t we talk about this? (CdNE) That’s the best way out, and there is no other way out 
(CdNE)”. 

When analyzed from a pragmatic point of view, negative sentences are particularly 
sensitive to the impact of a specific context they are used in [3]. Hence, if we analyze I 
think we are not stuck andWe’re not haters, we don’t hate anybody out of the context 
they are examples of a contradictory negation; however, the context gives us the echo-
repairs I think we are moving all the time, we love the Spanish people, we have relatives 
there (MNE), which apparently change the contradictory negation into the 
metalinguistic one. The speaker strives to prove that they do make changes and that they 
really do everything to change the situation for the better. In order to make his speech 
more emphatic, he uses negation, sometimes overusing it to such an extent that he 
violates G. Leech’s Maxims of uniformativeness and quantity by using more negative 
constructions than needed. However, he exploits the abovementioned maxims to make 
his speech more convincing. 
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Our study is based on the analysis of 50 BBC news articles. The apple pie chart 
below illustrates the four main types of negative constructions analyzed in the 97 
examples carefully chosen from the abovementioned articles. As is seen from the chart, 
the highest frequency of use is ascribed to the contradictory negation, and the lowest to 
the descriptive negation. 

 

 
    
    

BIBLIOGRAPHYBIBLIOGRAPHYBIBLIOGRAPHYBIBLIOGRAPHY    
1. Dancygier Barbara, Conditionals and Prediction, Cambride University Press, 

1998, 214p. 
2. Horn Laurence, A Natural History of Negation, Iniversity of Chicago Press, 1989, 

617p. 
3. Nordmeyer E. Ann, The Pragmatics of Negation Across Context, Stanford 

University, 6p. 
4. Swan Michael, Practical English Usage, Oxford University Press, 1995, 634p. 
5. Weiss Helmut, Three Types of Negation, A Case Study in Bavarian, University of 

Regensburg, 2002, 28p.. 
6. Contradiction http://www.angelfire.com/md2/timewarp/negation.html (Accessed 

19 October 2019) 
7. Examples https://www.bbc.com/news (Accessed 20 October 2019) 
8. Metalingusitics https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ 

metalinguistics (Accessed 19 October 2019) 
9. Definition of negation www.merriamwebster.com/dictionary/negation (Accessed 

12 October 2019) 
10. Definitions  www.merriam-webster.com (Accessed 11 October 2019) 
11. Categories  www.standford.edu (Accessed 7 October 2019) 
12. Negation in grammar  www.thoughtco.com (Accessed 9 October 2019) 

 

44%

28%

17%

11%

Contradictory negation

Contrary negation

Metalinguistic negtaion

Descriptive negation

Having analyzed the 50 BBC 
news articles, we have classified 
the 97 negative constructions 
according to their type and 
frequency of use. This 
classification has helped us to 
conclude that whatever type of 
negation we may analyze we 
should do it in a specific context; 
otherwise, it may lead to 
pragmatic ambiguity. 
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ԺխտականԺխտականԺխտականԺխտական    կառույցներիկառույցներիկառույցներիկառույցների    գործաբանականգործաբանականգործաբանականգործաբանական    մեկնաբանությունըմեկնաբանությունըմեկնաբանությունըմեկնաբանությունը    
BBCBBCBBCBBC----իիիի    հոդվածներումհոդվածներումհոդվածներումհոդվածներում    

Ղևոնդյան ՄոնիկաՂևոնդյան ՄոնիկաՂևոնդյան ՄոնիկաՂևոնդյան Մոնիկա    
Բանասիրական ֆակուլտետ, 

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

 բ. գ. թ., դոցենտ Լ.Վարդանյան 
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝ գործաբանական մեկնաբանություն, ժխտական 
կառույցներ, արտակա, ներակա, հակադրական ժխտում, հակասական ժխտում, 
հարալեզվական ժխտում 

Աշխատանքում ուսումնասիրված են BBC News-ի հոդվածներից վերցված մի 
շարք ժխտական կառույցներ, որ վերլուծված և դասակարգված են՝ ըստ իրենց 
կառուցվածքի, իմաստաբանական և գործաբանական առանձնահատկություն-
ների: Քննված են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են հակասական և հարալեզվական 
անդրտեքստային ժխտման փոխհարաբերությունները՝ միաժամանակ ընգծելով 
համատեքստի կարևորությունը գործաբանական երկիմաստությունից խուսա-
փելու հարցում:  

Անդրադարձ է կատարվել նաև հակադրական և հակասական ժխտումների 
միաժամանակ կիրառվելու գաղափարին՝ որպես կրկնակի ժխտման դրսևորման, 
ինչը ոճաբանորեն մեկնաբանվում է որպես նվազասույթ (լիտոտա): 

    
Прагматическая интерпретацияПрагматическая интерпретацияПрагматическая интерпретацияПрагматическая интерпретация    отрицательных конструкцийотрицательных конструкцийотрицательных конструкцийотрицательных конструкций    
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явный, неявный, противоположное отрицание, противоречивое отрицание, мета-
лингвистическое отрицание    

В этой статье мы интерпретируем отрицательные конструкции, взятых из 
статей BBC News, и анализируем их в соответствии со структурой, семантической и 
прагматической интерпретацией. Мы затрагиваем такие вопросы, как взаимосвязь 
противоречивого и металингвистического отрицания и то, как оно превращается в 
металингвистическое отрицание, одновременно подчеркивая важность контекста, 
избегая прагматической двусмысленности. Мы также анализируем идею, что про-
тивоположное и противоречивое отрицания могут использоваться вместе и стать 
двойным отрицанием, которое, в свою очередь, стилистически интерпретируется 
как литоты. 
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Modern science shows great interest in communication and discourse in some 
social aspects. The conversational mannerism between men and women is based on some 
historical stereotypes. The place where the individual was born, where he got his 
education and where he currently lives have a great impact on his conversational skills. 
Another important factor is the atmosphere of his work and social life, his upbringing 
and, definitely, cultural ethics. 

Silence is something Americans hate. In a typical American conversation you’ll 
rarely find such a thing as a comfortable silence, a reflective silence, or a natural silence. 
It is obvious that it is a consequence of some divergences of pronunciation. Uptalk is 
considered as one of those divergences in communication and it is said that Uptalk is 
often used in women’s speech. Uptalk plays an important role in the maintenance of 
verbal communication. Uptalk is a manner of speaking in which declarative sentences 
are uttered with rising intonation at the end, as if they were questions. [8] 

Until 1960’s there were no research studies concerning men and women’s 
conversational skills. The first studies of the language differences between genders were 
conducted by Dane Otto Jespersоn. His study is quite outdated and can be misinterpreted 
by many feminist groups. Years later another language specialist Robin Lakoff proved 
that there was, in fact, a gender disparity in the language use. Her research was 
considered one of the first contributions to feminist languages produced. Her research 
spread a light on some important factors concerning the language style, functioning and 
pronunciation.[3] 

According to the research, women use softer (sweeter) swearing words than men 
do.Furthermore, women use more adjectives arousing pettiness and childishness. Men 
use more directive speech acts. They also behave more competitively in conversations, 
for example, interrupting and talking more often than their female conversational 
partners. By contrast, women display a more cooperative style of conversation. Men’s 
speech is less emotional and more factual, using a greater amount of locatives and terms 
relating to quantity. [3] 
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In fact, the differences between men and women’s speech are too divertive and 
complicated. The phenomenon of Uptalk comprises part of this diversity and needs a 
thorough examination. As regards the definition of Uptalk, it is obvious that Uptalk has 
to deal with some phonological issues.The question of how to analyze Uptalk in terms of 
the intonational phonology of a language or variety is not an easy one. In the description 
of cross-linguistic and cross-varietal differences in intonation, four possible types of 
distinction are outlined, based on earlier analysis of segmental differences between 
varieties. These types are semantic, systemic,realisational and phonotactic, which we can 
consider in terms of possible varietal differences in Uptalk. 

Researchers point to some differences between Uptalk and question rises. These 
differences have to deal with features of the starting points of the rises concerned. In 
particular, some researchers have found out that Uptalk rise starts at a lower point in the 
speaker’s range than question rises, while others have found Uptalk rise starts later than 
the question rise. Since there is little consistent indication of any difference in the 
endpoint of the rises, it seems that both patterns lead to a more dramatic intonational 
rise or Uptalk than to questions, as well as to a higher average pitch for questions than 
for Uptalk. [9] 

To get a better understanding of Uptalk we need to study it on the contextual 
level.First, we should think about the intention of the speaker when using Uptalk. This is 
the reason why it should be studied in discourses, where the differences between the 
sentence meaning and the utterance meaning are clear and easy to comprehend. 

In our study we have mainly concentrated on the American cultural framework 
and provided examples from American movies, TV-shows, and political leader’s 
speeches. The research has shown that Uptalk cannot be considered as a phenomenon 
typical of women since it is equally used by men, too. In some specific spheres such as 
politics, men use even more sentences with end-rise intonation.  

The reasons for using Uptalk are various. Some use it to show surprise, while 
others- sarcasm. According to R. Lakoff Uptalk is primarily used for the following 
purposes: 

EncouragiEncouragiEncouragiEncouraging the listenersng the listenersng the listenersng the listeners - encouraging the listeners is an important 
communicative skill. It is not that easy if you do not have a good command of the 
language, and even if you do, it is difficult to draw the listeners’ attention to your speech. 

(1) “You do the right thing even when other people think it may not be and 
oftentimes when you make a decision to do the right thing. Immediately you’re faced 
with doubt was that the right thing… You always know it’s the right thing when in the 
end there is peace! You are rewarded by peace.”[7] 

This is an example from Michele Obama’s speech. Even if she did not use Uptalk 
the speech itself is encouraging but in this case, with raising the end part she points out 
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that it is easy to ‘do the right thing’ to see ‘peace’ in the end. By using Uptalk she 
encourages the listeners. 

(2) “It is not only about him feeling good, c'mon, let's go.” [1] 
 It is a sentence from N. Minaj’s speech, a wholly different sphere - the show 

business but, as is seen, she again uses high-intonation to encourage the listeners. 
 Causing interestCausing interestCausing interestCausing interest – this is another way of making an influence on the audience. 
(3) “You know, you played the game just like I always ask you to, You left 

everything you had out there on that court. So that when the final buzzer went of… You 
were champions.” [2] 

In the example above, the high intonation is used with stops. This is a technique to 
draw the listeners’ attention. In this case the speaker wants to prepare the audience for 
something that will interest them. Listening to high pitches people unintentionally get 
prepared for listening something that will interest them. In our example, after the long 
speech the speaker gives the general and most important notion for the listeners. 

 Showing excitement/surpriseShowing excitement/surpriseShowing excitement/surpriseShowing excitement/surprise – this is a means of communication that is used 
very often in everyday speech. Exciting and entertaining things always interest the 
audience, that is why the listeners like to listen to charismatic people as their speech is 
deep and at the same time useful, easy, and pleasant for ears. 

(4) “Oh, man, I would never be able to have all that.” [5] 
In this example by raising the intonation when uttering ‘have all that’ W. Smith 

wants to show that he is very much surprised; he is not that much excited, though. The 
rising tone in intonation is a tool to show the speaker’s polite attitude towards the 
listener, which is of great importance to any dialogue. Thus, violating maxims of 
politeness may cause some misunderstanding between the interlocutors; that is why, the 
speakers mainly avoid being impolite. 

(5) “Donald has supported to even cutting the government down.”[6] 
In the political discourse, as shown in the example, Uptalk has an essential role too. 

Hillary Clinton, speaking about Trump, wants to show that she is surprised by his actions 
and intentionally wants the audience to get surprised by Trump’s actions too. This can be 
regarded as an indirect command to the target group of voters: “Do not vote for Trump 
during the upcoming elections”. 

Obviously, Hillary Clinton violates one of the most important politeness maxims 
suggested by J. Leech- the Tact Maxim: “Minimize cost to other and maximize the 
benefit to other”. In this maxim, the speaker minimizes the cost and, correspondingly, 
maximizes the benefit to the listener. 

However, Clinton in her speech minimizes cost to other with the aim of 
maximizing the value of her reputation. 
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Showing angerShowing angerShowing angerShowing anger – this is a negative way of showing one’s attitude towards the 
others. But, as our study shows, rising intonation can not only show anger but can also 
make the process of getting angry gentler, thereby not offending or humiliating the 
listener.  

(6) “Hillary Clinton and other politicians shouldn’t have been doing this for years.” [6] 
If we listen to the extract when Trump pronounces this statement we can see that 

the raising intonation at the end of the utterance is accompanied by the change of his 
voice. This is explained by his goal to sound angry. Like in example 6, here, too, we face 
the same phenomenon: the speaker, in this case Trump, explicitly gets the audience to 
behave against the other candidate, in the meantime, putting the latter’s reputation at 
risk. 

Showing anger is a tool with the help of which Trump maximizes his reputation by 
openly showing his full awareness of and deep concern about the particular topic. 

Persuading Persuading Persuading Persuading – this is another means of transmitting the idea to draw the listeners’ 
attention to what the speaker wants to say. 

(7) “Putin has outsmarted her in many ways that is why she is against him.” [6] 
In response to Hillary Clinton’s sarcastic speech about Putin, Trump, using Uptalk 

as a powerful device, is somewhat criticizing Clinton’s disrespect towards Putin by using 
high intonation at the end of the utterance. This high rise in intonation is also an 
effective means of persuasion: Trump wants his audience not to doubt the truthfulness of 
his speech.  

Being sarcasticBeing sarcasticBeing sarcasticBeing sarcastic – this is the act of being ironic, making fun or hurting somebody. 
Surprisingly, there is a great number of uses of Uptalk to show sarcasm and irony. 

(8) “I wish I am this tall but I will never get this tall.” [4] 
Dwayne Johnson is an actor who is in reality very tall. Glancing at a picture of a 

short man to whom he has a strong resemblance he indirectly shows the extent to which 
he wouldn’t like to be short by raising his intonation and substituting the adjective 
“short” for its antonym and not synonym or analogous expression. 

With this technique, he achieves two goals at a time: he shows respect to the man 
in the picture and entertains the audience. 

(9) “You were all bad boys.” [5] 
This example has two possible interpretations based on the speaker’s intent with 

and without Uptalk. The speaker’s intent explicitly expressed without any softening 
device would probably be looked upon as an overt insult towards Ellen’s audience. 
Whereas, the use of Uptalk in the form of a high pitch considerably makes the utterance 
much more tactful and polite. 

The study of different situations from different spheres, basically movies, talk 
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shows, and political discourse enable us to believe that the main purposes of employing 
Uptalk in American English are encouragement, interest, surprise, anger, persuasion, and 
sarcasm. 

Having analysed the semantic and functional peculiarities of Uptalk we can 
conclude that it is an effective device to make utterances convincing, surprising, 
sarcastic, interesting and thought-provoking appropriate to different registers, more 
specifically in movies, talk shows and political discourse. 
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Uptalk (Uptalk (Uptalk (Uptalk (խոսքի ինտոնացիայի բարձրացումխոսքի ինտոնացիայի բարձրացումխոսքի ինտոնացիայի բարձրացումխոսքի ինտոնացիայի բարձրացում,,,,    հնչերանգի բարձրացումհնչերանգի բարձրացումհնչերանգի բարձրացումհնչերանգի բարձրացում) ) ) ) 
մեկնաբանություններըմեկնաբանություններըմեկնաբանություններըմեկնաբանությունները    հատուկ մշակութային շրջանակներումհատուկ մշակութային շրջանակներումհատուկ մշակութային շրջանակներումհատուկ մշակութային շրջանակներում    

    
Մադոյան ՄարիաննաՄադոյան ՄարիաննաՄադոյան ՄարիաննաՄադոյան Մարիաննա    

Բանասիրական ֆակուլտետ, 
 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Առաքելյան    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝    մշակութային շրջանակ, խոսակցական հմտություն-
ներ, համագործակցային խոսակցությունների ոճ, քաղաքական դիսկուրս, մրցակ-
ցային խոսակցություն 

Հոդվածը ներկայացնում է Uptalk (խոսքի ինտոնացիայի բարձրացում/ հնչե-
րանգի բարձրացում) մեկնաբանությունները հատուկ մշակութային շրջանակ-
ներում: Մեր կատարած հետազոտություններիարդյունքում հանգեցինք եզրա-
հանգման, որ Uptalk-ն օգտագործվում է ոչ միայն որպես սովորություն կամ ցու-
ցաբերում է գիտելիքների ոչ բավարար մակարդակը, այլ նաև արդիական և կիրա-
ռելի է ամերիկյան ֆիլմերում, հումորային ծրագրերում, ինչպես նաեւ քաղաքա-
կան բանավեճերում։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Uptalk-ը օգնում է 
հասնել մի շարք հաղորդակցական նպատակների, ինչպիսիք են հետաքրքրու-
թյան առաջացումն ու խրախուսումը ունկնդիրների շրջանում, զայրույթի, հեգ-
նանքի կամ զարմանքի արտահայտումը։ 

    
    

Интерпретации Интерпретации Интерпретации Интерпретации UUUUptalkptalkptalkptalk    (повышение интонации речи(повышение интонации речи(повышение интонации речи(повышение интонации речи) ) ) )     
в конкретных культурных контекстахв конкретных культурных контекстахв конкретных культурных контекстахв конкретных культурных контекстах    
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Статья представляет интерпретации Uptalk (повышение интонации речи) в 
конкретных культурных контекстах. В результате проведенных нами исследований 
мы пришли к выводу, что Uptalk используется не только как привычка или 
показатель недостатка знаний, но это явление также актуально и применимо в 
американских фильмах, юмористических программах и политических дебатах. 
Исследования показывают, что явление Uptalk помогает достичь ряда коммуника-
тивных целей, таких, как повышение интереса и поощрения слушателей, выра-
жение гнева, иронии или удивления. 
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politicians    
People usually tend to express their negative thoughts and critical ideas indirectly or 

mitigate problems, which is a very essential standpoint in politics from the pragmatic 
point of view. In order to express their thoughts indirectly, people try to be more polite. 
So they replace unacceptable words by more admissible ones which are called 
euphemisms. The word “euphemism” is derived from Greek where the prefix ‘eu-’ means 
‘good, well’; the stem ‘pheme’ means ‘speak’; the suffix ‘-ism’ means ‘action or result’. The 
word euphemism means ‘speaking well of…’, ‘good speech’, and ‘words of good men’ [7].  

Through centuries and till now, the bulk of research on political language and 
political discourse has been directed to state the way how politicians want to convey the 
information. Euphemism can be used for honest or cruel aims in political discourse. 
According to Rawson, “when euphemisms are used to purposely conceal our inward 
anxieties, conflicts, fears, and shames, they become ‘doubletalk’ designed to mislead and 
are convenient words for people who lie about what they are doing” [3, 28-29]. 

Euphemisms can be used in political discourse with several different functions. In 
this article, we have tried to refer mainly to those functions of euphemisms which have 
been defined and classified by different linguists (J. Channel, 1994, G. Yule, 1996, 
G. Leech, 1985, Rawson, 1981) and those which we have identified during our 
investigation of political speeches.  

Of all the functions that euphemism may express, the politeness function is 
considered to be its key function. .. People usually use euphemisms to avoid using an 
unacceptable word in speech, i.e. euphemisms are mostly used for politeness reasons. 
When people communicate with each other they should choose words and expressions 
that would not hurt others’ feelings and emotions. Very often it is necessary to use 
euphemisms in order to facilitate the process of human communication and, accordingly, 
form a positive atmosphere in communication [1, 36]. 

Euphemisms also perform a taboo function in pragmatics. Taboo is the main 
psychological basis of the emergence of euphemism. Euphemism has been used for a long 
time, and it is closely related to taboo. Taboo words are forbidden because of 
mythological beliefs. Hence, euphemisms are the results of taboo words [5, 231].  
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Another function of euphemism is called a covering up function as intentionally 
hindering communication. The ‘cover up’ function refers to not giving concrete 
information that the speaker possesses and which could be suitable in a certain situation. 
Many politicians have succeeded in the use of euphemism to cover up the facts that have 
been used for the aim of ambiguity making the politics, economy, and military more 
stable [4, 20].  

There are cases when people use euphemism in order to make their statement more 
convincing. Thus, the nonessential words have a special communicative function, which 
is called inducing function. From the pragmatic view, the achieving of inducing function 
is caused by the glorification of the inherent meaning [6, 55]. 

Euphemisms can also perform a tactical function. This is the case when people use 
euphemisms in order not to hurt other people. They can express their thoughts in a way 
that will not be offensive for others [9]. 

According to the above-mentioned functions of euphemisms, the following 
examples based on American political leaders’ speeches have been analyzed in this 
article. It’s worth mentioning that American politicians use euphemisms in their 
speeches very often in different situations.  

As a result of our investigation, we have revealed some examples of euphemisms 
expressing the politeness function. 

1)“And President Trump has said Britain is not "at the back of the queue" for a 
trade deal with the United States, the world's biggest economy, but front of the line” [8]. 

The expression "at the back of the queue" means “not to be unimportant”. As the 
UK has one of the world’s biggest economies, it is very important for the U.S. to be in 
good relations with the UK. We can notice that the generosity maxim of the Politeness 
Principle suggested by G. Leech is not violated by Trump; hence, he is polite in his 
speech [2]. 

There are a number of euphemisms and euphemistic expressions connected with 
war. These euphemistic expressions are apparent in the speeches of George Bush. He uses 
the following euphemisms in order to sound more polite. Most of them are less negative 
in their meaning and this is the main reason why G. Bush gives preference to those 
euphemisms. 

2) Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our 
choosing [10]. 

3) If we must begin a military campaign, it will be directed against the lawless men 
who rule your country and not against you [10]. 

“Military conflict” and “military campaign” can be considered euphemistic 
expressions. The former stands for war, which is a more acceptable expression in political 
speech. War by itself is a negative phenomenon and it is a politeness strategy to refer to 
it with milder expressions. The same holds true for the second example in which the 
expression “military campaign” is used as an appropriate substitute for a more negative 
word “invasion”. 
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 4) The life of an American hero was stolen    by someone who had no right to be in 
our country. Day after day, precious lives are cut short by those who have violated our 
borders [18].  

 In this sentence, the expression “life of an American hero was stolen” refers to a 
young police officer who was killed by an illegal immigrant. The verb “steal”, though 
negative in its literary meaning, acquires a euphemistic connotation here and is a means 
to avoid using words “kill” or “perish” which are directly associated with death. So we 
can say that this euphemism is used in this context in order to sound more polite and less 
tragic. 

In example 5 given below Donald Trump uses euphemism which has the taboo 
function in political discourse. 

5) "Has Barack Obama been caught red handed laundering money into his 
campaign from illegal online foreign donations? Media?" Trump tweeted on October 10, 
2012 [17]. 

In this example, through the expression “money laundering”, Trump directly 
mentions the amount of money generated by criminal activity, in the meantime, 
tactfully and indirectly accusing Obama of that crime.  

6) My parents are both passed away now. And yet, I know that on this night they 
look down on me with great pride [19]. 

 Barack Obama uses the euphemistic phrase “to pass away” in place of “to die” so 
that he does not experience the negative feelings that the word “die” arouses or is 
associated with. This can also be ascribed to the taboo function of euphemism. 

  The covering-up function of euphemism has been studied in our work through 
the examples related to the Armenian Genocide. 

 The President of the United States Donald Trump uses euphemism when he refers 
to the Armenian Genocide in his speech.  

7) “Today, we commemorate the Meds Yeghern and honor the memory of those 
who suffered in one of the worst mass atrocities of the 20th century. Beginning in 1915, 
one and a half million Armenians were deported, massacred, or marched to their deaths 
in the final years of the Ottoman Empire” [11]. 

 He uses the Armenian expression “Meds Yeghern” which in Armenian means 
“Genocide” to avoid calling the mass killings “Genocide” in English. Of course, President 
Trump could also have used “Tseghasbanoutyoun” instead of “Meds Yeghern” which also 
means Genocide. However, Donald Trump, knowing that only when he, as the president 
of the USA utters the word “Genocide” in English, will this horrible massacre be 
officially accepted, he refuses to use the word “Genocide” in English and uses the phrase 
“Meds Yeghern” as a substitute. Similarly, the ex-president Barack Obama in his 
speeches, avoided the usage of the English word “Genocide”. In this case the Armenian 
variants “Meds Yeghern” and “Tseghasbanoutyoun” can be considered as euphemisms in 
political discourse. 
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On the one hand, it annoys Turkish leaders who do not consider themselves guilty 
when the President of the United States is reminding the world of one of the worst and 
most cruel crimes against mankind. . When he stated the following: “Beginning from 
1915, one and a half million Armenians were deported, massacred, or marched to their 
deaths in the final years of the Ottoman Empire.” These words of the US president 
annoyed the president of Turkey Erdoghan and he denied the fact of killing over 1.5 mln 
Armenians in 1915. 

On the other hand, every year when the US presidents spoke about this fact and 
did not pronounce the word “Genocide” in English, the Armenians were disappointed 
with their avoidance from official assertion of it as "an act committed with intent to 
destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group".  

The U.S. Ambassador to Armenia Lynne Tracy referred to the people who were 
killed during the Armenian genocide as victims. Anyway, she didn’t state the word 
“Genocide”. Instead, she mentions “mass atrocity” indicating genocide:  

8) “We are here to keep our focus on remembering and honouring the memory of 
these victims. As I said in my confirmation hearing, the United States does not deny the 
historical facts, and the fact is that what took place in 1915 was one of the worst mass 
atrocities of the 20th century. But we remain encouraged by the resiliency of the 
Armenian people. And I think that’s also what today is about” [12]. 

We can notice that Donald Trump and Lynne Tracy use tact maxim suggested by J. 
Leech in order to decrease cost for hearers and magnify benefit to them [2]. Only after so 
many years of mitigating the fact of mass killings, on 30 October, 2019, the US House of 
Representatives recognized the 1915 genocide of Armenians in Ottoman Turkey.  

Finally, House Foreign Affairs Committee Chairman Eliot Engel said: “This was 
Genocide and it is important that we call this crime what it was” [16]. 

Pronouncing the word “Genocide” was crucial for the recognition and 
acknowledgment of “one of the greatest atrocities of the 20th century”.  

The verb “to game” can quite often be used with a euphemistic meaning as in the 
following example: 

9) The second-largest economy in the world should not be permitted to declare 
itself a “developing country” in order to game the system at others’ expense [19]. 

In his speech Donald Trump uses the euphemism “to game the system” which 
means cheating or abusing the system [20]. We can notice that this euphemism has a 
cover-up function as Trump has been trying to use such an expression which can sound 
more acceptable and milder and can express his thoughts correctly. 

 As for the inducing function of euphemism, it is more perceptible in the following 
examples: 

10) "I can say that questioning the detainees in enhanced interrogation has given us 
the information that has saved innocent lives by helping us stop new attacks here in the 
United States and across the world" [13]. 
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According to George Bush, the practice of torture is a kind of "enhanced 
interrogation." In this sentence we deal with a double euphemism, because there are two 
words which are used as euphemisms: "enhanced interrogation" stands for the torture of 
prisoners and “detainees” stands for prisoners. 

11) “It has a deep hatred of America and our friends” [10]. 
The euphemistic expression “deep hatred” means disgust against America. By using 

this expression George Bush unconsciously affects people’s conviction. Hence, this can 
also be considered an example of convincing function of euphemism. 

The last function of euphemism discussed in this article - tactical function, can be 
seen in the following examples: 

12)"The birthright citizenship, the anchor baby ... it's over, not going to happen," 
Trump said [14]. 

The President of the U.S. Donald Trump in his speech in Orlando uses the 
expression “anchor baby” which stands instead of an American-born child of 
undocumented immigrants. It is a phrase for a baby born to an undocumented mother in 
a country where the baby becomes a citizen at birth. The hidden meaning of the 
expression is that the birth is planned in order to ease legal residency for the family. 
Trump uses this euphemistic expression in order not to hurt the immigrants, whose 
children become citizens at birth. However, he wants to state that it is not right that 
these babies become citizens. The main reason for this is that their parents are not 
citizens in the country. “Anchor baby” is less negative than the original expression (a 
baby born to an undocumented mother in a country where the baby becomes a citizen at 
birth). 

Barack Obama also uses a lot of euphemisms in his speech which also aim to 
express tactical function of euphemism. 

 13) I’m not talking about blind optimism here - the almost willful ignorance 
that thinks unemployment will go away if we just don’t think about it, or the health care 
crisis will solve itself if we just ignore it [15]. 

 “Willful ignorance” is connected with law, when the criminal (the person who 
did something bad) doesn’t take responsibility for his actions because there is not enough 
evidence to prove his guilt. 

14) Tonight is a particular honor for me because, let’s face it, my presence on this 
stage is pretty unlikely [15]. 

 By saying “pretty unlikely” Obama means that his presence is of low chance 
and it is not very likely that he will be there. So, he wants to attract the attention of the 
audience which will help him to express his thoughts and ideas more surely.  

To sum up, our work has led us to conclude that euphemisms are characteristic of 
political discourse since they help politicians to follow the politeness strategies, protect 
self-image and save face. As an effective technique, it conveys not only political messages 
explicitly and politely but also reveals the direct or indirect manifestations of implicitly 
expressed utterances.  
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ՄեղմասուՄեղմասուՄեղմասուՄեղմասությունների գործառութային առանձնահատկություները թյունների գործառութային առանձնահատկություները թյունների գործառութային առանձնահատկություները թյունների գործառութային առանձնահատկություները 
ամերիկյան քաղաքական գործիչների խոսքումամերիկյան քաղաքական գործիչների խոսքումամերիկյան քաղաքական գործիչների խոսքումամերիկյան քաղաքական գործիչների խոսքում    

    
Սաղաթելյան ԳոհարՍաղաթելյան ԳոհարՍաղաթելյան ԳոհարՍաղաթելյան Գոհար    

Բանասիրական ֆակուլտետ, 
«Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
Մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

բ. գ. թ., օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ Գ. Դոխոլյա-    
    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝ մեղմասություն, գործառույթներ, քաղաքավարություն, 

քաղաքական դիսկուրս, ամերիկյան քաղաքական գործիչներ 
Մեղմասությունները բավականին հաճախ են գործածվում քաղաքական 

խոսույթում: Դրանք օգնում են քաղաքական գործիչներին հետևել քաղաքավարու-
թյան կանոններին: Հոդվածի նպատակն է բացահայտել մեղմասությունների գոր-
ծառույթները և գործածության նպատակները՝ դրսևորված ամերիկյան քաղա-
քական գործիչների խոսքում: Այսպիսով՝ մեղմասությունները սերտորեն կապված 
են հատկապես քաղաքական խոսույթի հետ, քանի որ դրանց միջոցով տարբեր 
քաղաքական գործիչներին հաջողվում է առավել մեղմ, բայց միևնույն ժամանակ 
առավել ազդեցիկ դարձնել իրենց խոսքը:  
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Эвфемизмы очень часто используются в политическом дискурсе. Они дают 
возможность политикам следовать нормам вежливости. Использование эвфемисти-
ческих выражений посредством понятия лица тесно связывается с вежливостью. 
Цель данной статьи ˗ раскрыть функции и цели использования эвфемизмов в речи 
американских политических лидеров. Таким образом, эвфемизмы тесно связаны с 
политическим дискурсом, так как важно понять контекст речи политических 
деятелей, скрытых в употребленных ими эвфемизмах. 
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The new media age and the wide use of the Internet have had a great role in 

enriching the English vocabulary and giving rise to numerous new words through 
different word-formation processes.  

 This article is concerned with clipping, which is considered to be one of the most 
common word-formation methods used in today’s media. It is also known as 
“shortening” or “truncation”. However, we should note that the concept “shortening” is 
rather broad as it includesblends and acronyms as well.  

We will analyze the clippings that were found by us in online media and focus on 
the characteristic features and stylistic effects they produce when used on the Internet. 

Clipping, being an occasional word formation process of XX-XXI centuries, is 
considered to be one of the most popular in the last two decades. One phenomenon that 
has had its huge impact on the increasing number of clippings and their more frequent 
usage is, undoubtedly, the wide use of the Internet and new technologies, including 
smart-phones and computers, different social networks, and e-books. These are the areas 
where clippings are used most widely because of people’s busy schedules and lack of time 
to use or type longer words. Thus, they create alternative ways of making their message 
compact. If it is possible to convey the same meaning, by writing or uttering the shorter 
form of a word or expression, they prefer doing the latter. Accordingly, we can assume 
that new creations mostly enter the language via media or oral speech, and it is the 
young generation who constantly uses transformed and unusual words. They may 
become so common and familiar to everybody during a short period of time that it is 
sometimes difficult to find out the original, full form of the word. 

In general, clippings are created and widely used both in everyday speech and in 
certain spheres of life. For instance, the usage of the following clippings is very common 
among medical professionals:doc (from doctor), psych (from psychologist),vet (from 
veterinary surgeon). Clipped words are also popular in students’ everyday speech, where 
the following forms can be found: exam (from examination) ,prof (from professor), phys-
ed (from physical education), varsity or uni (from university) and poli-sci (from political 
science). 

According to Laurie Bauer, “clipping is the process of shortening a word without 
changing its meaning or its part of speech”. [1]  

Heidi Harley mentions, that a “multi-syllabic word is reduced in size, usually to 
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one or two syllables”. She also states that “the outcome of a clipped word with two 
syllables almost always equates a trochee, which could be called a stress-wise ideal word 
of English”.[5] In other words, clipping is the process of shortening a word without 
changing either its meaning or lexical category. “Once a clipped form has become 
lexicalized as such, it can adopt all the properties of the full form, such as tense for the 
verb, plural marker for the noun, etc. ”[4]  

 However, clipped words frequently do change the stylistic value of the word. The 
following examples highlight the informality of some clipped words: bro from 
brother, diss from disrespect and maxing from maximising. Clippings are often 
considered colloquial, sometimes even slang terms and that was the main reason why 
some eminent literary figures strictly opposed them. Jonathan Swift, among them, 
expressed his viewpoint (and feelings) concerning this issue in the book entitled "A 
Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue," first published 
in 1712. He saw clipping as a symptom of "barbaric" social forces that had to be tamped 
down. [6]  

In fact, one should be very careful in choosing the right option from two 
synonymous words one of which is clipped and therefore has a different stylistic level, , , , as 
a result. 

Whatever kind of clipped words, Bauer explains that there are four types of English 
clipping: back-clipping, fore-clipping, middle-clipping, and complex clipping. [2]  

Back clipping is the most common type of clipping in English, in which the 
beginning of the word is retained and its final part is clipped. The unclipped original is 
either a simple or a composite word. Although the term proves to be favoured by the 
majority of linguists, some scholars prefer to use alternative denominations of the process 
/ resulting unit, which include final clipping, hind clipping or terminal clipping.[3] 

Some examples of back clipping are: memo from memorandum, lab from 
laboratory, rep from reputation and ex from examination. 

Below are presented a few samples of back clipping drawn from online media texts:    
(1) Depending on the service, documents can be sent and received via email, an 

online portal or via a smart phone appappappapp. [7] App is a clipped form of application, which is 
a software program for mobile devices. This word has obtained a wide usage in different 
fields of life due to the development of new technologies, which are of utmost 
importance in modern life. 

(2)The USA and China are the world’s largest economies and are pretty much 
always in competition to one-up each other- especially when it comes totechtechtechtech. [8] 

The clipping tech stands both for the adjectivetechnicaland the noun technology. 
Both “app” and “tech” are examples of back - clipping and have a wide usage in 

everyday speech, as well as in formal writing. 
Fore-clipping is removing the beginning of a word and retaining the final part, as 

in the case of quake from earthquake, gator from alligator, coon from raccoon and varsity 
from university. 

The term fore-clipping, if most conventional, may occasionally be replaced with 
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the synonymous denominations apheresis , end word or initial clipping. In comparison to 
back-clipping which is easier to identify by the initial part of the word, fore- clipping is 
far less widespread. Nonetheless, we have found some examples in the online 
publications, such as: 

(3)I fought a lot as a kid. That’s just par for the course when you grow up in the 
hoodhoodhoodhood. [9] 

The word hood is the clipped form of neighborhood,where as a result of fore-
clipping, only the  

last part, the suffix is preserved. As is known, the suffix ‘hood’ is used in numerous 
words like  

“childhood”, “manhood”, “babyhood”, “ fairhood”.     
 In case of middle clipping, both the initial and the final parts of the word are 

clipped and only its middle part is retained. The phenomenon is equally known as ambi-
clipping, edge-clipping or fore-and-aft clipping. (6). Case in point: flu from influenza, tec 
from detective and fridge from refrigerator.  

Given below illustrates the usage of tec, which first appeared in thieves’ slang in 
1879 as short for detective, and in 1934 as short for detective story. Now it is an informal 
word which means a police officer who investigates crimes.  

(4) BBC1 Martin Shaw returns as the markedly enlightened 'tectectectec in the north-east of 
the 1960s.[10] 

 Clipping also occurs in compounds. In complex clipping, one part of a compound 
usually remains intact but very often both halves of a compound are clipped, as in org-
man--organization man, cablegram-cable telegram, Navicert- navigation certificate, reg-
card - registration card. It is sometimes difficult to recognize the borderline between 
blends and clipped compounds. In the simplest way, the distinction lies in the fact, that 
clipped forms maintain compound stress, while those that hold simple word stress are 
blends.[2]  

 There are a number of words which are the result of complex clipping among our 
findings from online media.  

(5)The info file info file info file info file extension is most commonly given to files that have been created 
by Canon's Zoom Browser software. [11] The clipping “info fileinfo fileinfo fileinfo file” stands for the 
expression “information file” and belongs to the complex type of clipping. It refers to the 
files, folders, including some names, data or notes as well.  

 Clipping is not restricted to a single word, but can also apply to a whole phrase, 
such as mob from mobile vulgus and zoo from zoological garden.    

It should be noted that alarge number of clipped forms are subject to grammatical 
inflections: plural form (ads-advertisements, champs-champions) and verbal inflections 
(repped-r]]epresented, grading-graduating). They can also enter into compounds like any 
other lexical item: gym shoes, fridge magnet, phone number. These characteristics prove 
that clipped forms are regular, veritable lexical items.  

 The following examples from online media illustrate the above-mentioned cases. 
(6)Venezuela has a history of human rights abuses that orgsorgsorgsorgs and even the UN raised 
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red flags about.[12] The clipping “orgorgorgorg” denotes “organization” and is used in its plural 
form. This is an example, which shows that clipped forms like the original ones can take 
all grammatical inflections.  

(7)A large number of snacks, breakfast items, and main course nonnonnonnon----vegvegvegveg dishes can 
be cooked using various meats. Let us learn about different types of nonnonnonnon----vegvegvegveg items. [13]  

In this sentence, the word “non-veg” consists of the root morpheme “veg” (back 
clipping from the word “vegetarian”) and the prefix “non”, denoting someone who does 
not eat meat, fish, fowl, or any food derived from animals, like eggs or dairy products. 
The clipped form non-veg is used as an adjective here and forms a compound non-veg 
items and dishes. 

(8)Polls show that the race is really tight, prelim prelim prelim prelim results may come in as early as 
tonight. [14] The word prelim is an example of back clipping as it stands for the adjective 
“preliminary”. As has already been noted, nouns are the words, whose frequency of 
being clipped is higher than that of the adjectives. 

(9) Google DocsDocsDocsDocs brings your documents to life with smart editing and styling tools 
to help you easily format text and paragraphs. [15] 

Here is another example that includes a clipping with more than one meaning. The 
word Doc that stands for the word “document” has a wide usage both in everyday life 
and in formal writing. Depending on the context it is used in, it may have quite a 
different meaning. Let’s look into the example below. 

(10)Based on recent job postings on ZipRecruiter, the DocDocDocDoc job market in both and 
the surrounding area is very active. People working as a DocDocDocDoc in your area are making on 
average $82,322 per year or the same as the national average annual salary of $82,322 
ranks number 1 out of 50 states nationwide for DocDocDocDoc salaries. [16] 

From this context it becomes clear that Doc here has the meaning of “doctor”, and 
it is used as a noun and an adjective. 

The following example illustrates the case of verbal inflections that some clipping 
may undergo. 

(11)Yesterday the union reppingreppingreppingrepping them said it reached a tentative deal with the 
company what’s expected to give workers bonuses. [17] As is seen from the example, the 
clipping to rep from the verb “to represent” has adopted the property of the full form and 
is used in its participle form. 

The clipping rep has more than one interpretation: representative, repetition, 
reputation, repertory. In the following example, the word rep meansrepertory. 

(12)With a collaborative energy and revitalized spirit, some are calling the city's 
current reprepreprep cinema scene a new golden age. [18]  

It can be concluded from this example that some clippings should be analyzed 
carefully in different contexts to avoid misunderstandings. The use of such clipped words 
in sentences makes it hard for the reader to get their clear meaning.  

In the third example the clipping “rep” has the meaning of “representative”. 
(13)RepRepRepRep. Alexandria Ocasio-Cortez of New York, one of the most influential voices 

among young liberals and a rising Democratic star, plans to endorse SenSenSenSen. Bernie Sanders 
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(I-Vt.) for president and appear with him at a rally on Saturday, according to two people 
with knowledge of her plans. [19]  

The words Rep. and Sen.are the clipped forms of the words “representative” and 
“senator”. It is vivid from the example that the most important goal of using clippings is 
to make the sentence compact and more emphatic as they capture the readers’ attention 
and have them go deeper to catch the meaning of the clipped forms in particular 
contexts. 

However, we should note, that despite being rather colloquial, some clipped words 
are significant enough to be accepted in general usage and get into dictionaries, for 
example bike (from “bicycle”) or gas (from “gasoline”). Moreover, some are used so 
widely that they are borrowed into other languages , as well.  

 Below is a sentence from the online advertisement for Toto Gaming application on 
Armenian TV: “Մեր appappappapp----ը քո ափում», in which the clipping app is used as a pun and 
indicates both the clipped form of the English word “application” and the Armenian 
word “ափ”( ձեռքի ափ- a palm):  

From the examples analyzed in our article we can assume that the cases where 
there is almost no semantic difference between the full form of the word and its clipped 
variant prevail over the other ones. But sometimes the two words belong to different 
registers and are used with specific meaning; thus, the clipped form bears only one of the 
meanings that the full form may have. As a good case in point, let’s examine the 
following examples: 

(14)Xiguan Antique City is the most powerful cucucucuriorioriorio market of Guangzhou.[19] 
(15) Chinese four treasures of the study (writing brush, ink stick, ink slab and 

paper), books, curioscurioscurioscurios, famous book stores, and antique stores… were all arranged in this 
street at that time. [20] 

The word curio is the clipped form of the word “curiosity”. In the first sentence, 
the expression Curio market denotes a shop where diverse necklaces with beads, 
talismans and protective idols are sold. In the second sentence, the clipped form curio 
means a rare, unusual, or intriguing object and is pluralized, thereby confirming its 
restricted meaning. 

 In conclusion, it should be mentioned that the formation of new words in English 
is of great importance in the 21st century and that clipping is one of the most common 
types of word-formation. Our analysis of the online media has provided us with 
numerous examples of clipped words and we have tried to distinguish and classify them 
into different types, on the basis of the investigation of the preserved parts of the original 
words. We have also analyzed the main characteristics of clipping, focusing on cases 
where the clipped word and the original word belonging to different registers are used 
with specific meanings or/and sometimes undergo grammatical inflections to express 
number, tense or aspect,like regular words do. 
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ՔլիփինգՔլիփինգՔլիփինգՔլիփինգըըըը    ((((կրճատումկրճատումկրճատումկրճատում))))    21212121----րդրդրդրդ    դարի սկզբդարի սկզբդարի սկզբդարի սկզբիիիի        
առցանց լրատվամիջոցներումառցանց լրատվամիջոցներումառցանց լրատվամիջոցներումառցանց լրատվամիջոցներում    

ՍարուխանյանՍարուխանյանՍարուխանյանՍարուխանյան    ՍյուզիՍյուզիՍյուզիՍյուզի    
Բանասիրական ֆակուլտետ, 

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` Գ. Մատինյան 

    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ քլիփինգ, բառապաշար, համացանց, լրատվամիջոց, 
համատեքստ, նոր տեխնոլոգիաներ    

Ամփոփելով բառի հապավման տեսական և գործնական վերլուծությունը՝ 
գալիս ենք այն եզրահանգման, որ խոսքի մասերից ամենից շատ կրճատվում են 
գոյականները, որոնց հաջորդում են ածականները: Բառի կրճատ ձևերը հիմնա-
կանում պահպանում են իրենց նախնական իմաստը, սակայն ունեն ոճային տար-
բերություն և շատ հաճախ համարվում են խոսակցական կամ ժարգոնային բառա-
պաշար, մինչդեռ շատ հապավումներ, ձեռք բերելով լայն կիրառություն տարբեր 
համատեքստերում, օգտագործվում են նաև պաշտոնական խոսքում: Որևիցե 
բառի կրճատ տարբերակը ևս կարող է ենթարկվել տվյալ խոսքի մասին բնորոշ 
բոլոր քերականական փոփոխություններին: Օրինակ՝ կրճատ գոյականները 
կարող են օգտագործվել հոգնակի թվով, բայերը կարող են խոնարհվել կամ որպես 
արմատ օգտագործվել բարդ բառերում:    

Կատարված ուսումնասիրությունը և բերված օրինակները ցույց են տալիս, 
որ բառերի կրճատումը հիմնականում կատարվում է բառավերջից։ 
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Слоговые сокращения (усечения)Слоговые сокращения (усечения)Слоговые сокращения (усечения)Слоговые сокращения (усечения)    в онлайнв онлайнв онлайнв онлайн    ––––    смисмисмисми    
в начале 21 векав начале 21 векав начале 21 векав начале 21 века    

СаруханянСаруханянСаруханянСаруханян    СюзиСюзиСюзиСюзи    
Филологический факультет,  

«Английский язык и литература»,  
 руководитель магистерской диссертации –  Г. Матинян 

    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    сокращения, словарь, интернет, медиа, контекст, новые 
технологии 

Обобщая теоретический и практический анализ слогового сокращения 
(усечения), мы приходим к выводу, что из частей речи больше всего сокращаются 
существительные, а за ними следуют прилагательные. В основном краткие формы 
сохраняют первоначальный смысл, но имеют стилистическую разницу и часто счи-
таются разговорной или жаргонной лексикой, в то время как многие слоговые сок-
ращения, получая широкое распространение в разных контекстах, используются 
также в официальной речи. Любой краткий вариант слова также может подверг-
нуться грамматическим изменениям данной части речи. Например: краткие 
существительные могут использоваться во множественном числе, глаголы могут 
склоняться или использоваться как корень в сложных словах.  

Данное исследование и приведенные примеры показывают, что сокращения 
слов в основном выполняются с конца слова. 
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Functional PeculiaritieFunctional PeculiaritieFunctional PeculiaritieFunctional Peculiarities of Idioms and Idiomatic Expressionss of Idioms and Idiomatic Expressionss of Idioms and Idiomatic Expressionss of Idioms and Idiomatic Expressions    
in News Reportsin News Reportsin News Reportsin News Reports    

KalashyanKalashyanKalashyanKalashyan    AniAniAniAni    
Faculty of Philology,  

“English Language and Literature”,  
 Academic Supervisor: A. Danielyan 

PhD in Philology 
 

Key Key Key Key wwwwordsordsordsords: idiomatic expressions, opaque and transparent idioms, constituents and 
components, figurative meaning, syntactic restrictions, substitutability and modifiability 

This article is an attempt to investigate idioms and idiomatic expressions in news 
reports and to analyze their functional peculiaritieson the basis of40 idioms and 
idiomatic expressions drawn from American and British online newspapers, such as the 
Telegraph, the Independent, USA Today, Daily Mail. 

The Cambridge Dictionary defines an idiom as“a group of words in a fixed order 
that has a particular meaning that is different from the meanings of each word on its 
own”.According to Blokh, the term “idiom” is mostly referred to phraseological units 
with completely transferred meanings; that is, the meaning of the whole unit does not 
correspond to the current meanings of the components. [2]As stated by 
Ginzburg,idiomaticity is a distinguishing feature of phraseological units or idioms which 
comprise both stable set-phrases and variable word-groups. [3] The term “idiomaticity” is 
regarded by some linguists as requiring clarification as well as a distinctive feature in 
classifying idioms and idiomatic expressions. 

From the outset, it is worth considering colligation (morphosyntactically-
conditioned combinability) and collocation (lexicophraseologically-conditioned 
combinability) because both are responsible for the formation of phrases and 
phraseological units. [5] Colligation and collocation, though inextricably intertwined and 
equally important in word-formation,are somewhat distinguished from each other in 
determining the different levels of idiomaticity of phrases. Since in this paper we are 
mainly concerned with different classifications of idioms based on the level of 
idiomaticity, the analysis of the examples aims at identifying the type of the 
combinability between the constituent parts of phrases: lexical-phraseological attraction 
and repulsion. The latter gives an answer to one of the most disputable questions in 
word- formation, that of the possible substitution of some phrase elements for others. 
This phenomenon is explained by the valency (first introduced by the French linguist 
L.Tesnière) of words, which regulates the word-formation process of phrases through 
setting some restrictions to the combinability of such words which are mutually 
repulsive to each other. As a corollary, these words create grammatically inaccurate, 
lexicophraseologically unacceptable and linguistically inappropriate phrases. Hence, we 
can say that the properties the majority of idioms or phraseological expressions have in 
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common are their fixed forms and meanings on the one hand, and their very low or lack 
of substitutability and modifiability, on the other hand. 

Considering idiomaticity as a key element in the classification of phrases, 
Vinogradov suggests a semantic classification (phraseological fusions, phraseological 
unities and phraseological combinations), which serves as a theoretical base for our 
analysis. The definitions of these phraseological units given below showcase the 
importance of idiomaticity, which draws a clear-cut demarcation between the three 
types of phraseological units in terms of the semantic meanings of the constituent parts 
of phrases, in the first place, and the substitution possibilities of those constituent parts, 
in the second place. 

The meaning of phraseological fusionsphraseological fusionsphraseological fusionsphraseological fusions cannot be drawn from the meaning of their 
component parts while phraseological unitiesphraseological unitiesphraseological unitiesphraseological unities are expressions whose meaning can be 
deduced from their component parts and phraseological combinationsphraseological combinationsphraseological combinationsphraseological combinations are word groups 
which are combined with their original meaning and in these patterns some components 
can be changed. [1] 

The examples given below represent the three common types of phraseological 
units in Vinogradov’ s classification. 

(1) Donald Trump has threatened to “spill the beans’’ on Ted Cruz’s wife, as the 
battle for the Republican nomination intensifies. [8] 

The exemplified idiom is“to spill the beans” which means “to tell secret 
information”. “To spill the beans” cannot be modified, sinceone of its components can be 
substituted for other words; for example, we can’t say “to drop the beans’’, “to spill the 
peas’’, “to spill his beans’’ and so on. Thus, “to drop the beans’’ can be classified as a 
phraseological fusion. Some idioms in this group have passives and the idiom “to spill the 
beans” belongs to this subcategory; hence,it can be transferred into “the beans have been 
spilled’’. However, according to syntactic restrictions to the word order characteristic of 
these idioms, “it was the beans that were spilled” will sound unnatural and will be 
unacceptable.  

Another example of phraseological fusions is “red tape” used in the title of the 
article drawn from the Telegraph. 

(2) “How UK innovation can blossom post-Brexit by stripping away EU red 
tape”.[8] 

As regards phraseological unities, they are partially non-motivated insofar as their 
meaning can be deduced through the metaphoric meaning of the phrase. Another no less 
characteristic feature of these word groups is the high level of lexical-meaning-stability 
of the constituent parts. 

(3) LAUNDERING can be done really easily these days. Well, it's more like 
washing your dirty linen in public really! [9] 

One can easily understand the literal meaning of this metaphorically expressed 
idiom “to wash one’s dirty linen in public” through the combined lexical meaning of its 
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components. The last subgroup in Vinogradov’s classification is the phraseological 
combination, which is a motivated group since the level of stability of the lexical 
meanings is not so high. This accounts for the possible substitution of some constituent 
parts of the phrase for some others. For example, in the phrase “to bear a grudge” 
“grudge” may be replaced by “malice” without causing any change in the meaning of the 
phrase. 

(4) Dean Gerken bears no grudges. [10] 
Besides Vinogradov’s classification based on the level of idiomaticity there are some 

other criteria against which idioms are classified. One of those criteria is transparency 
according to which idioms are classified into opaque and transparent idioms which in 
their turn are subdivided into semi-transparent and semi-opaque groups. [7] 

Transparent idioms are those where there are one-to-one semantic relations 
between the idiom’s constituents and components of the idiom’s meaning. For example; 

(5) NFL results, week 10: Cowboys top Steelers after back-and-forth thriller as wild 
finish lifts Broncos over Saints. [8] 

The above mentioned idiom “back and forth” has a transparent meaning: “moving 
first in one direction and then in the opposite one”. In this sense, transparent idioms 
have somesimilarities with phraseological combinations (Vinogradov’s classification) 
since both types are used with their original; that is, their literal meaning. 

Semi-transparent idioms are idiomatic expressions which carry a metaphorical 
sense and their constituents have a small role in comprising the meaning of the 
expression. This can be seen in this example;  

(6) West Ham United break the ice and launch party following victory over 
Tottenham Hotspur. [8] 

In the following headline, we have an example of a semi-transparent idiom “to 
break the ice’’, which means “to say something to relieve tension”. 

As can be seen, the metaphorical sense that this idiom conveys is something that is 
felt or perceived in phraseological unities whose meanings are based on the transferred 
meanings of the constituent parts of phrase (Vinogradov’s classification). As far as the 
other type of idioms is concerned, it also falls into two subgroups: opaque and semi-
opaque. [7] 

Opaque idioms are the most difficult type of idiomatic expressions to understand. 
In these idioms the relations between an idiom’s constituents and its meaning may be 
opaque, but the meaning of individual words can nevertheless constrain both their 
interpretation and use. For example; 

(7) The Foreign Office and the Treasury mounted a damage limitation exercise 
yesterday after the Minister for Europe was quoted describing Gordon Brown’s five 
economic tests for joining the Single-European currency as “a giant red-herring”. [8] 

Here, the opaque idiomatic expression «red-herring” modified by the adjective 
“giant”, has a strong resemblance to phraseological fusions, (Vinogradov’s classification) 
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since both types can be categorized as unmotivated word groups.  
Examining the figurative meaning we can say that the idiom “to kick the 

bucket”,the figurative meaning of which is “to die”, has nothing obvious to do with 
“kicking” or “buckets”which have different literal meanings.  

(8) President Putin issued the death threat that “traitors will kick the bucket” as 
Colonel Sergei Skripal, who was convicted of working for MI6, was being sent to the UK 
in a spy exchange. [8] 

Semi-opaque idioms are those idiomatic expressions in which the figurative sense is 
not related to that of the constituent words of the expression. For example: 

(9) Galbraith told not to pass the buck over exam chaos. [8] 
This example is a good illustration of an idiom of the semi-opaque type, and “to 

pass the buck”conveys the meaning “to shift responsibility for something to someone 
else”. 

Hence, semi-opaque idioms share one important feature with semi-transparent 
idioms and phraseological unities: they are all semi-motivated word groups, inasmuch as 
they are used in their figurative meanings which are totally different from those of their 
constituent parts.  

The motivated-semimotivated-unmotivated paradigm is a base on which Blokh 
shows the basic differences between literal and figurative meanings of idioms and 
idiomatic expressions.  

There are also other classifications of idioms describing feelings and mood. 
McCarthy O’Dell thinks that idioms can also be classified according to the types of 
feelings and moods including, but not limited to, positive, negative, mental, physical 
states of mind and thought.[4] The headlines of different news reports presented below 
describedifferent feelings and mood. For example: 

(10) O’Leary walking on air after Gold Cup win. [8] 
This headline idiom “walk on air” has definitely a positive meaning, that of being 

joyful and even extremely happy”. However, the subtle differences of those meanings 
can mainly be perceived in discourse where the situation context and the speaker’s 
intent are overt. 

(11) On cloud nine: Turner Prize-winner Keith Tyson reveals the surprising ideas 
behind his mind-bending work. [11] 

Here is another example of an idiom which implicitly expresses a positive state of 
mind and soul and is analogous to “walk on air”. 

Another example of idiom expressing a triumphal state of soul is in the example 
given below: 

(12) Assuming that a network connection to the public Internet is available when 
run (and that Twitter hasn't changed its public API), this test should pass with flying 
colors. [12] 

Interestingly enough the positive feelingsin the three examples above are 
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somewhat related to the sky, clouds or flights which show the high elevation of human 
spirit, success and achievement. 

The article has also considered idioms associated with negative feelings, failure and 
mischief. 

 As is seen from these two examples the idioms “down in the dumps” and “foul 
mood” show the inner conflict triggered by the internal and external states of depression, 
frustration and anxiety. 

(13) Dokicdown in the dumps again. [13] 
(14) Rooney in foul mood as United's star wanes. [11] 
In some idioms the metaphoric force connotes physical weakness, sickness both of 

mind and body which adversely affect human activity. 
(15) Sharapova under the weather again. [8] 
(16) B&Q's sales are really under the weather. [11] 
(17) The Cuban Missile Crisis 1962: The world at death's door. [11] 
These headlines indirectly account for challenging issues and obstacles the people 

are encountered with, whereby indicating the negative feelings they are obsessed with.  
However difficult it may sound, we have tried to find some idioms in which their 

positive and negative meanings stand in blatant opposition to each other; this is a rare 
occurrence though.  

(18) Alasdair Strokosch ready to stir things up for Scots. [8] 
(19) Cate Blanchett reveals films to take a back seat to adopted baby daughter. [8] 
(20) Chancellor can pour oil on troubled waters. [8] 
(21) Paul Ackford: Dave Attwood ready to take the bull by the horns in England 

campaign. [11] 
These examples represent the following positive-negative polarity pairs:“to stir 

things up” ≠ “to pour oil on troubled waters” and “to take a back seat”≠ “to take the bull 
by the horns’’. 

Some idiomsfound in headlines of news reports are related to positive evaluation of 
human activity as well as people’s leadership skills and proactive thinking.  

(22) Dustin Hoffman: 'All the first–rate writing is on television now’. [8] 
(23) Duchess of Cambridge on the ball as Olympics come to town. [11] 
(24) Climbing the corporate ladder.[14]  
(25) Be the Captain of Your Own Ship. [15] 
The idioms in sentences 22 and 23 describe some positive qualities people are 

normally admired for: the formermeans “of the best class or quality”; the latter means «to 
know a lot”. 

As for examples 24 and 25, they show the ambitious nature of those who are ready 
to achieve their goals through hardships and obstacles they might be faced with. Some 
idioms found in news reports, though small in number, are associated with animals.  

(26) "I'm a real scaredy cat when it comes to physical pain," the Pope said in the 
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interview, which appeared on the front page of the newspaper, which is published in a 
Buenos Aires slum. [11] 

(27) Jose aims to be snake in the grass again. [8] 
In these examples the idioms “scaredy cat” and “a snake in the grass” 

metaphorically express the feeling of fear and the feeling of trickery or deceit, thereby 
emphasizing the role of personification in decoding the metaphoric force the idioms 
connote. 

Having analyzed a number of idioms used in news reports, we have come to the 
conclusion that the same idiom can belong to more than one syntactic and semantic 
category depending on the criteria against which it has been classified. The two criteria 
applied in this paper are idiomaticity and transparency, of whichthe former is seen as an 
indicator for the latter inasmuch as idiomaticity expressed explicitly or implicitly 
presupposes the degree of transparency in terms of semantic clarity and obscurity of 
idioms. On the other hand, idioms andidiomatic expressions, being very culture-specific 
and metaphoric in nature, pervade English with a peculiar flavor and make it sound 
more natural, lively, and enjoyable. 
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Դարձվածքների և դարձվածային արտահայտությունների Դարձվածքների և դարձվածային արտահայտությունների Դարձվածքների և դարձվածային արտահայտությունների Դարձվածքների և դարձվածային արտահայտությունների     
գործառական առանձնահատկութուննեը լրատվական զեկույցներումգործառական առանձնահատկութուննեը լրատվական զեկույցներումգործառական առանձնահատկութուննեը լրատվական զեկույցներումգործառական առանձնահատկութուննեը լրատվական զեկույցներում    

    
ՔալաշյանՔալաշյանՔալաշյանՔալաշյան    ԱնիԱնիԱնիԱնի    

Բանասիրական ֆակուլտետ, 
 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
բ. գ. թ. Ա. Դանիելյան 

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝դարձվածային արտահայտություններ, անթափանց և 

թափանցիկ դարձվածքներ, դարձվածքի բաղադրիչներ, փոխաբերական իմաստ, 
շարահյուսական սահմանափակումներ, փոխարինելիություն և փոփոխակա-
նություն 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել դարձվածքները տարբեր լրատվական 
զեկույցներում և վերլուծել դրանց գործառական առանձնահատկությունները: 
Որպես հետազոտության առարկա ընտրվել են մեծաթիվ դարձվածային արտա-
հայտություններ: Դրանք դուրս են բերվել ամերիկյան և բրիտանական առցանց 
թերթերից: Լրատվության մեջ դարձվածքների օգտագործումը օգնում է ընտրելու 
այն տեղեկատվությունը, որը առավելագույնս համապատասխանում է մարդկանց 
հետաքրքրությանը: 

 
 

    
Функциональные особенности идиом иФункциональные особенности идиом иФункциональные особенности идиом иФункциональные особенности идиом и    

идиоматических выражений в репортажахидиоматических выражений в репортажахидиоматических выражений в репортажахидиоматических выражений в репортажах    
КалашянКалашянКалашянКалашян    АниАниАниАни    

Филологический факультет,  
«Английский язык и литература»,  

 руководитель магистерской диссертации –   
к. филол. н. А. Даниелян 

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: идиоматические выражения, непрозрачные и прозрачные 

идиомы, компоненты и составляющие, метафорическое значение, синтаксические 
ограничения, замещаемость и изменчивость 

Целью данной статьи является изучение идиом в различных новостных сооб-
щениях и анализ их функциональных особенностей. В качестве предмета исследо-
вания выбрано большое количество идиоматических выражений из американских и 
британских интернет-газет. Использование идиом в новостях помогает выбрать 
информацию, которая наилучшим образом соответствует интересам людей. 
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ՔսենոփոնիՔսենոփոնիՔսենոփոնիՔսենոփոնի    քաղաքականքաղաքականքաղաքականքաղաքական    հայացքներըհայացքներըհայացքներըհայացքները    
    

ՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյան    ՍոնաՍոնաՍոնաՍոնա    
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, 

«Պատմություն», 
մագիստրոսկան թեզի ղեկավար` 

պ. գ. թ., դոցենտ Ա. Մելիքյան 
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝    Քսենոփոն, Կյուրոս, Կյուրոպեդիա, բասիլևս, 

Հունաստան, Սոկրատես 
Պելոպոնեսյան պատերազմը, որին ուղղակի կամ անուղղակի մասնակից 

դարձավ հունական պոլիսների մեծ մասը, դարակազմիկ նշանակություն ունեցավ 
հունական քաղաքակրթության համար: Հունական աշխարհին հսկայական 
մարդկային և նյութական կորուստներ պատճառելուց զատ այն իրենց՝ հույների 
համար բացահայտեց մի կարևոր իրողություն՝ պոլիսային համակարգը, որով 
հպարտանում էին հույները՝ համարելով այն իրենց համակեցության 
կարևորագույն ձեռքբերումը: Կյանքը ցույց տվեց, որ քաղաքացիների իարավահա-
վասարության և նրանց փոխարինելիության սկզբունքների վրա կառուցված այդ 
համակարգը ի զորու չէ բավարարելու հասարակակության ոչ ներքին և արտաքին 
քաղաքական անդորրը, ոչ էլ նրա բոլոր շերտերի նյութական, գաղափարական և 
քաղաքական պահանջմունքները: Այդ պատճառով էլ, հետպատերազմյան 
տասնամյակներից սկսած հունական հասարակական-քաղաքական կյանքի օրա-
կարգում դրվեց պոլիսային կարգերի առողջացման խնդիրը: Առաջին գործիչներից 
մեկը, որ տեսականորեն անդրադարձավ այս խնդրին, Քսենոփոն Աթենացին էր 
(Ք.ա. 431-354 թթ.):  

Սոկրատեսի աշակերտը կամա թե ակամա հանգում է այն հարցին, թե 
կառավարման ո՞ր ձևն է ի զորու լավագույնս ապահովելու հասարակական կար-
գերի անխաթարությունը, ներքին ու արտաքին խաղաղությունը, տնտեսական և 
հոգևոր անկաշկանդ զարգացումը: Քսենոփոնը, թեև հունական պոլիսային հարա-
բերությունների ճգնաժամի ականատեսն էր, այնուամենայնիվ, հույն էր և 
հասարակական-քաղաքական հարաբերությունների առողջացման դեղատոմսն 
ու բուժական մեթոդաբանությունը փնտրում է պոլիսի պատմական զարգացման 
ծիրում: Ցավոք, սոցիալ-քաղաքական ուղղվածության 10 մեծ ու փոքր ստեղագո-
րություններից և ոչ մեկում Քսենոփոնը համակարգված ձևով չի ներկայացրել իր 
քաղաքական հայացքները [7, 263], ինչի պատճառով էլ նրա քաղաքական փիլի-
սոփայության բացահայտումը շատ խնդիրներ է առաջացնում: 

Քսենոփոնը Սոկրատից յուրացրել էր բնության, հասարակության և պետա-
կան կառավարման ձևերի մարդանման զարգացման մասին պատկերացումը, ըստ 
որի ամեն մի ձև ունի իր ծագումը, երիտասարդությունը, հասունությունը, կուլմի-
նացիան, վայրեջքն ու անկումը: Այստեղից էլ Քսենոփոնի տագնապն իրեն հայտնի 
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կառավարման ձևերի՝ միապետության, ազնվապետության և ժողովրդավարության 
անկայունության և անկատարության նկատմամբ [10, 172]: 

Գիտության մեջ Քսենոփոնը սովորաբար համարվել է դեմոկրատիայի հա-
կառակորդ, թեպետ իր ոչ մի ստեղծագործության մեջ նա բացահայտորեն հանդես 
չի եկել դեմոկրատիայի դեմ: Այսպիսի գնահատականը երևի թե պայմանավորված 
է այն իրողությամբ, որ, ի տարբերություն կառավարման օլիգարխիական, ազնվա-
պետական և միապետական ձևերի, Քսենոփոնն իր ոչ մի աշխատության մեջ բա-
ցահայտ համակրանք չի արտահայտել դեմոկրատիայի նկատմամբ:  

Անշուշտ, Քսենոփոնի քաղաքական հայացքների ձևավորման գործում շատ 
գործոններ են դեր խաղացել: Դրանց մեջ առաջինը պետք է համարել նրա 
արիստոկրատական ծագումը: Քսենոփոնը սերում էր աթենական Էրկիա դեմից` 
հարուստ հեծյալական ընտանիքից: Հարուստ ազնվականական գերդաստանի 
զարմը մանկությունից պետք է որ հաղորդակցվեր աթենական արիստոկրատիայի 
միջավայրում գոյություն ունեցող պահպանողական գաղափարախոսության հետ: 
Բնական է, որ դրա շրջանակներում Դրակոնը, Սոլոնը, Պիսիստրատեսը, 
Կլիսթենեսը և Պերիկլեսը ներկայացվում էին ոչ թե Աթենական պետության հա-
սարակական և պետական կարգերի բարեփոխիչներ, այլ նրա զորության հիմքերի 
քայքայողներ: Այդ հակադեմոկրատական տրամադրությունները Քսենոփոնի մոտ 
պետք է որ խորացված լինեին սոփեստների ղեկավարությամբ իրականացված 
վաղ կրթության ընթացքում, ապա և Սոկրատեսի ազդեցությամբ, փիլիսոփայի, 
որը դեռևս աթենական դեմոկրատիայի «ծաղկման» տասնամյակներին սուր 
քննադատության էր ենթարկում նրա հիմնարար սկզբունքները: Սոկրատն առա-
ջարկում էր մարդու, նրա կարողությունների, դերի ու նշանակության մասին նոր 
տեսություն, որը հակառակ էր Դեմոկրիտի ատոմիստական տեսության հիման 
վրա ստեղծված պոլիսային գաղափարախոսությանը: Սոկրատյան տեսության 
մեջ մեծարվում էր պոլիսային կապանքներից ու հասարակական-քաղաքական 
կարծրատիպերից ազատագրված անհատը, որն այլևս «պոլիսային կենդանի» չէր, 
որն այլևս հեշտորեն փոխարինելի չէր իր նման մեկ ուրիշով: 

«Կյուրոպեդիա», «Ագեսիլայոս», «Լակեդեմոնացիների պոլիտեյան» աշխա-
տություններում Քսենոփոնը անթաքույց համակրանք է արտահայտում օլիգար-
խիայի և ազնվապետության նկատմամբ: Անկասկած, Քսենոփոնի քաղաքական 
նախասիրությունների ձևավորման վրա որոշակի ազդեցություն են ունեցել 
սպարտական արիստոկրատիայի իշխող շրջանակների հետ նրա երկարատև 
շփումները։ Սպարտական կարգապահությունը, ռազմական դաստիարակու-
թյունը, հասարակական և կենցաղային չափավորությունը իդեալական էին 
համարվում ոչ միայն օլիգարխիական, այլև չափավոր ժողովրդավարական շրջա-
նակներում [5, 635]: Սպարտական իրականությունը գրավում էր Քսենոփոնին 
նաև իր պահպանողականության շնորհիվ: Քսենոփոնի համոզմամբ Սպար-
տայում ավելի հավատարիմ էին մնացել նախնիների ազնիվ ավանդին, ավելի էին 
պահպանել հելլենական հինավուրց խիստ ոգին: Քսենոփոնի լակոնասիրական 
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հակումները առանձնապես ցցուն հանդես են գալիս նրա «Ագեսիլաոս» ներբողի և 
դարձյալ ջատագովական բնույթ կրող «Լակեդեմոնացիների պոլիտեյան», ստեղ-
ծագործության մեջ    [7, 252]:    Վերջինս սկսվում է հետևյալ տողերով. «Մի անգամ իմ 
գլխում միտք ծագեց, որ Սպարտան, թեև ամենասակավաբնակ երկրամասերից 
մեկն է, բայց և ամենազորեղ և ամենահայտնի պոլիսն է Հունաստանում: Եվ ես ինձ 
հարց տվի, թե ինչպես կարող էր դա կատարվել: Սակայն երբ դիտարկեցի սպար-
տացիների հաստատությունները, ինձ համար այլևս հարցեր չմնացին»    [14, I.1]:     

«Լակեդեմոնացիների պոլիտեյան» աշխատության մեջ Քսենոփոնը ներկա-
յացրել է Սպարտայի հասարակական կարգերը, որոնց սահմանումը ավանդու-
թյունը վերագրում է կիսառասպելական արքա Լիկուրգոսին [6, 91-124]: Քսենո-
փոնը ամենայն մանրամասնությամբ է ներկայացրել դրանց հատկանշական 
կողմերը՝ կարգապահությունը, կոլեկտիվ մտածողությունը, չափահաս քաղաքա-
ցիների իրավահավասարությունը: Դրա նպատակը, ըստ Քսենոփոնի, եղել է զին-
վորներ արտադրող արդյունավետ և կայուն մի հասարակության ստեղծումը, 
որտեղ անհնարին կլիներ հարստության և մասնավոր սեփականության կուտա-
կումը, իսկ քաղաքացիական իրավահավասարությունը կապահովեր Սպարտա-
կան պետության միասնությունն ու հզորությունը [11]: Սակայն կյանքը ցույց 
տվեց, որ սպարտական օլիգարխիան ամենևին էլ աներեր չէր: Պելոպոնեսյան 
պատերազմից հետո սոցիալ-քաղաքական ճգնաժամը մի աննախադեպ ուժգնու-
թյամբ հարվածեց հաղթանակած օլիգարխայի միջնաբերդը հանդիսացող Սպար-
տային՝ քայքայելով սպարտական հասարակության տնտեսական և բարոյահոգե-
բանական միասնությունը [8, 305-309]: Քսենոփոնը գրում է, որ Սպարտայի քաղա-
քացիները գործնականում անցան անձնական հարստության կուտակմանը, 
սիրեցին իշխանություն բանեցնել այլ քաղաքների նկատմամբ և կորցրին այն 
սրտակցությունը, որը սահմանել էր Լիկուրգոսը [14, I.1; 11]: Այսպիսով, թեպետ 
Քսենոփոնը հիասթափվեց կառավարման օլիգարխիական ձևից, այնուամենայ-
նիվ, Սպարտայի որոշ քաղաքական հաստատություններ նա ներառել է իր իդեա-
լական պետական համակարգի մեջ։  

«Կյուրոպեդիայի» քննությունը ցույց է տալիս, որ Քսենոփոնը, նախապատ-
վելով օլիգարխիական կամ էլ, ծայրահեղ դեպքում՝ արիստոկրատական կառա-
վարման համակարգը, որոշակի համակրանք է տածել նաև կառավարման միա-
պետական ձևի հանդեպ [12, 10-35]: Դրանում, ինչպես երևում է, որոշակի դեր է 
խաղացել մի կողմից պարսկական միապետության, մյուս կողմից՝ սպարտական 
արքա Ագեսիլայոս II-ի (Ք.ա. 440-360 թթ.) հետ նրա անմիջական ծանոթությունը:  

Միապետական թեման, ըստ էության, նոր չէ հունական հրապարակախո-
սության համար։ Ք. ա. V դարի հունական գրականության մեջ դեմոկրատ գործիչ-
ների կողմից (Հերոդոտոսի, Սոֆոկլեսի եւ Եվրիպիդեսի) այն որակվել էր որպես 
իշխանության անարդար ձև [9, 64]: Մինչդեռ Սոկրատեսն ու նրա աշակերտները 
հստակ սահմաններ են անցկացրել միապետության տարբեր ենթատիպերի միջև՝ 
տարբերելով եսակենտրոն սկզբունքով գործող միապետությունը հանուն հանրա-
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յին շահի և հանրային բարօրության գործող ինքնակալությունից, որի պայմաննե-
րում ինքնակալը իմաստուն հովիվ է, հասարակության բարձրագույն և առավել 
պատասխանատու անհատը: Այս գաղափարը բազմիցս քարոզում և զարգացնում 
է նաև Քսենոփոնը. արդեն «Հիերոն» տրակտատում նա ցույց է տալիս, որ «գործե-
լով ի շահ հասարակության, համենայն դեպս նրա լավագույն մասի, ինքնակալը 
կարող է երջանկություն ստանալ և ուրիշների, և իր համար» [17, VIII;  7, 259]:  

Պարսկաստանում գտնվելու ընթացքում Քսենոփոնը պետք է որ անմիջակա-
նորեն հաղորդակցվեր տերության հիմնադիր Կյուրոսի մասին եղած ավանդա-
պատումին: Քսենոփոնի ավագ ժամանակակից Հերոդոտոսն իր «Պատմություն» 
աշխատության մեջ այդ նույն ավանդության հիման վրա բարձր էր գնահատել 
Կյուրոսի պատմական դերակատարումը [1, 21 և հաջ.]: Քսենոփոնը հետևել է 
Հերոդոտոսի օրինակին: Իր «Կյուրոպեդիա» աշխատությունում Քսենոփոնը 
Կյուրոսի կերպարին նայել է իբրև խարիզմատիկ առաջնորդի, որն իր անձնական 
որակների և վարչարարական տաղանդի համադրության շնորհիվ կարողանում է 
հասնել իր հանրության կատարյալ բարօրությանը: «Կյուրոպեդիայում» հանգա-
մանորեն ներկայացված է Կյուրոսի ծնունդը, սեփական հանրության միավորման, 
օտար տիրապետությունից ազատագրելուն և հսկայածավալ կայսրության կազ-
մավորմանն նպատակաուղղված քայլերը: Քսենոփոնի համաձայն՝ նահապետա-
կան պարսկական պետությունը օժտված է պոլիսային կառուցվածքով, որի մեջ 
համատեղված են տոհմական և քաղաքացիական կազմակերպությունները: 
Հեղինակի համաձայն՝ 120 հազարանոց պարսկական հանրությունը բաժանված է 
եղել 12 ցեղերի: Մյուս կողմից՝ բոլոր պարսիկները, լինելով անձնապես ազատ, 
բաժանվել են լիիրավ քաղաքացիների, որոնց հեղինակը կոչում է հոմոտիմներ 
(Ὁμοτίμοί) և մնացած ոչ լիիրավ մասսայի՝ հասարակ ժողովրդի: Լիիրավ քաղա-
քացիների խումբը մեծ չէր: Նրա մեջ են մտել միայն նրանք, ովքեր անցել են 
պետության վերահսկողությամբ իրականացվող դաստիարակության ճիշտ ուղին: 
Քսենոփոնի համաձայն Կյուրոսի կողմից Ասորեստանի նվաճման ժամանակ 
նրանց թիվը հասել է 1000 հոգու: «Հոմոտիմ» բառացի նշանակում է նույնպիսի 
կամ հավասար պատիվ ունեցող: Քսենոփոնը նրանց նույնացնում է պարսկական 
օլիգարխիայի հետ: 

Քսենոփոնը ուշադրություն է հրավիրում այն փաստին, որ պարսիկների 
մոտ, ինչպես Սպարտայում, մատաղ սերնդի դաստիարակությունը իրականաց-
վում է պետության կողմից: Հեղինակը դա բացատրում է օրինականության 
նկատմամբ պարսիկների հատուկ վերաբերմունքով: «Ոմանց մոտ օրենքները 
սահմանվում են, որպեսզի պատժեն հանցանքների համար և այդպիսով, կասեց-
նեն օրինախախտումը: Իսկ պարսիկների մոտ օրենքներն ուղղված հանցագործու-
թյունը կանխելուն: Այլոց մոտ օրենքները պատժիչ նշանակություն ունեն, իսկ 
պարսիկների մոտ՝ նախ և առաջ դաստիարակչական»    [3, V. II. 9]: Պարսկական 
հասարակության օրինապահությունը դրվատելուց և պարսկական և սպարտա-
կան դաստիարակության համակարգերի միջև ընդհանրությունները ընդգծելուց 
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հետո Քսենոփոնն դառնում է առաջնորդի (արքայի) խնդրին: Նրա գնահատմամբ՝ 
Պարսկական պետության ղեկավարը արքան է, որն «առաջինն է կատարում պե-
տության առջև իր պարտականությունները՝ առաջնորդվելով    պետության կողմից 
սահմանված իրավունքներով, այլ ոչ թե իր սեփական կամքով» [3, III. II. 7]: 
Քսենոփոնը նշում է, որ առաջնորդը հպատակներից պետք է առանձնանա ոչ թե 
իր կենսակերպի ճոխությամբ, այլ աշխատասիրությամբ և իրադարձությունները 
կանխատեսելու կարողությամբ: Նրա կարծիքով «Մարդիկ մի առանձնահատուկ 
պատրաստակամությամբ հնազանդվում են նրան, ում համարում են սեփական 
անվտանգությանը վերաբերող հարցերում իրենցից խելացի» [3, V. IV, 15]: 

Այնուամենայնիվ, Քսենոփոնին չի կարելի անվանել կառավարման միապե-
տական ձևի կույր հետևորդ: Քսենոփոնը փառաբանում է կայսրություն ստեղծելու 
և նրա միասնությունը պահելու Կյուրոսի կամքն ու ուժը: Սակայն նաև նկատում 
է, որ Կյուրոսի մահվանից հետո կայսրությունը սկսեց քայքայվել: Այս օրինակով 
Քսենոֆոնը փորձեց ցույց տալ, որ կայսրություններին չունեն կայունություն և 
կարող են պահպանվել միայն բացառիկ արժանիքներ ունեցող անձանց կողմից, 
ինչպիսին է Կյուրոսն է, իսկ այդպիսինների բացակայության դեպքում դրանք 
ընկնում են ճգնաժամի մեջ:  

Կառավարման միապետական համակարգում Քսենոփոնի համար գլխա-
վորն այն էր, որ ասպարեզ էր տրամադրված բացառիկ անհատին: Ընդհանրապես, 
իր վերոնշյալ աշխատություններում Քսենոփոնը ամենուրեք հանդես է բերում 
բացառիկ հետաքրքրություն առաջնորդության՝ մարդկային մի շարք որակների 
համադրության նկատմամբ, որը հնարավորություն է տալիս անձին ռազմական, 
քաղաքացիական կամ էլ ընտանեկան խմբերում գործելու իբրև առաջնորդ [11]: 
Նույն նկատառումով է, որ Քսենոփոնը ուշադրություն է դարձնում նաև տիրա-
նիային։  

«Հիերոն» աշխատության մեջ Սիրակուզայի տիրանի օրինակով Քսենոփոնը 
քննության է առնում ավտորիտար իշխանության այդ ձևի առանձին կողմերը: 
Այստեղ Քսենոփոնը մի շարք պահանջներ է առաջադրում կառավարիչներին: 
Առաջին հերթին ինքնակալը պետք է հասարակական գիտակցության մեջ ձևա-
վորի մարդասեր, շնորհակալ, իր հպատակների մասին հոգացող տիրակալի 
լուսավոր կերպար։ Այդ պատճառով Սիմոնիդեսը Հիերոնին ներշնչում է, որ բարի 
խոսքերն ու բարեկրթությունը միշտ ավելի ջերմեռանդ են դառնում, երբ նրանք 
գալիս են իշխանությամբ օժտված մարդուց, քան հավասարից    [17, VI. 8]:    Հիշեց-
նենք, որ հենց այս մեթոդով էր գործել Կյուրոսը՝ ընկերներին գրավելու և իրեն 
հպատակների հավատարիմ մնալու համար [10, 174-176]: Բացի այդ՝ ինքնակալը 
պետք է պատժի ուրիշների ձեռքերով, իսկ պարգևատրի իր ձեռքով [8, 307]:    

«Կյուրոպեդիայում» Քսենոփոնը փորձել է ցույց տալ Կյուրոսի՝ որպես 
առաջնորդի մեծությունը, ազնվությունն ու բարերարությունը ճանաչելու և գնա-
հատելու նրա կարողությունը: Կյուրոսը բազմիցս է հայտարարում, որ լավագույն 
բանակը կազմված է զինվորներից, որոնք ծառայում եմ սեփական ցանկությամբ, 
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պարգևատրվում են իրենց ծառայությունների համար և հարգանք և երախտագի-
տություն են տածում իրենց առաջնորդի նկատմամբ [3, IV. III. 11]: Նույն գաղա-
փարները Քսենոփոնն արտահայտել է նաև «Ագեսիլայոս» երկում: Ագեսիլայոսը 
ներկայացվել է որպես հմուտ և քաջարի ռազմագետ, որն արշավանքներ է իրա-
կանացրել և Պարսից տերության սահմաններում և Հունաստանում: Ագեսիլայոսի 
կենսագրության մեջ Քսենոփոնը ներկայացնում է սպարտական արքան իրակա-
նացրած բոլոր ռազմական հնարքները, որոնք ապահովեցին նրա հաղփանակը 
պարսկական զորապետ Տիսսափեռնեսի դեմ [15, II. 14]:  

Ագեսիլայոսի մեջ Քսենոփոնին ամենից շատ հիացնում է նրա առաջնորդա-
կան հատկանիշները. [15, II. 8]. Նա հոգ էր տանում այն մասին, որ իր մարդիկ 
կարողանան հաղթահարել բոլոր դժվարությունները. նա լցնում էր նրանց սրտերը 
հավատով, որ իրենք ի զորու են դիմակայելու ցանկացած թշնամու, նա քաջալե-
րում էր նրանց բոլորին գերազանցելու միմյանց քաջությամբ և, վերջապես, նա 
հավատացնում էր նրանց, որ բոլորին սպասվում են մեծ բարիքներ, եթե նրանք 
հետևեն իր հորդորներին ու հրամաններին: Այդպիսով, նա հավատացած էր, որ 
մարդիկ այդ դեպքում պատրաստ կլինեն պայքարելու ամբողջ ուժով: 

Քսենոփոնը դրվատում է Ագեսիլայոսին, որը մաքառում է նույնպիսի դժվա-
րությամբ, ինչ որ հասարակ զինվորները, քնում է ճամբարային ամենակոշտ 
մահճակալին և անխոնջ կերպով հոգում է նրանց բոլորի բարեկեցության մասին: 
Քսենոփոնը ընդգծում է Ագեսիլայոսի «աշխատասիրությունը», և այն , որ նա 
«փակել էր իր հոգին ամեն տեսակի շահադիտության, հաճույքների և վախերի 
հանդեպ» [15, VIII. 8]. Շնորհիվ այդ ամենի Ագեսիլայոսը անգամ ութսունամյա 
հասակում մնում էր ահեղ և վտանգավոր հակառակորդ և իրենից հետո էլ թողել է 
լավահգույն հուշարձանը՝ իրեն իմացողների կամ էլ իր մասին իմացողների 
հիացմունքը:  

Ընդհանուր առմամբ, նկատելի է, որ «Կյուրոպեդիան», «Հիերոնը» և «Ագեսի-
լայոսը» ընթերցողին յուրովի հանգեցնում են միևնույն՝ ուժեղ միապետական 
իշխանության առավելության գաղափարին: Սակայն ակնհայտ է, որ Քսենոփոնի 
ուրվագծած ինքնակալությունը ո՛չ արևելյան բռնապետություն է, ո՛չ հունական 
տիրանիա, ո՛չ էլ սպարտական արխեգետիա: Քսենոփոնը հանգում է այն 
գաղափարին, որ պետության կառավարման լավագույն ձևն այն է, երբ նրա գլխին 
կանգնած է խորապես ինքնագիտակցող, շարունակաբար ինքնակատարելա-
գործվող և բացառիկ խարիզմայով օժտված անհատը: Գիտակցելով հանդերձ իր 
պատկանելությունը հարազատ հանրության հետ՝ նա աներեր է առաջնորդի իր 
դրության մեջ, քանզի ինքը հասարակական բարիքը գիտակցում է ավելի լավ, քան 
ընտրովի հանձնաժողովներն ու հանրությունը: Այդուհանդերձ, խարիզմատիկ 
առաջնորդի բացարձակ իշխանության վերաբերյալ տարբեր երկերում արտա-
հայտված քսենոփոնյան գաղափարներները խիստ թույլ են շաղկապվում և հիմք 
չեն տալիս կարծելու, որ նա կառավարման ձևերի մեջ իսկապես նախապատվու-
թյունը տվել է միապետությանը: Նրա ուրվագծած համակարգում կառավարիչի 
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բարեկեցությունը սերտորեն կապված է իր «ընկերների» բարեկեցության հետ, 
բայց միևնույն ժամանակ, նրա գործունեության նպատակը շարունակում է մնալ 
հունական պոլիսի բարոյական արժեհամակարգի առանցքային գաղափարը՝ 
հանրային բարօրությունը [10, 177-178, 180]: Կառավարման տարբեր ձևերից 
առած սկզբունքների համատեղությունը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ Քսենո-
փոնն իր քաղաքական փիլիսոփայության մեջ յուրովի է մոտեցել իր ժամանակ-
ների հունական պոլիսի հիվանդությանը և նրա առողջացման համար առա-
ջարկել է իր դեղատոմսը՝ խառը պետական կացութաձև, որի ծիրում ստեղարար 
համագործակցության մեջ էին դրված միապետության, օլիգարխիայի, ազնվապե-
տության և դեմոկրատիայի առանձին տարրեր: Այդպիսի եզրահանգման համար 
հիմք է հանդիսանում Կունակսայի ճակատամարտից հետո նահանջի ուղին 
բռնած հունական բյուր պահվաքը, որը մանրամասնորեն նկարագրված է 
«Անաբասիսում»: Հունական բանակը ծովափին հասնելու համար մղվող իր 
տևական մաքառման պայմաններում ամեն կերպ փորձում է պահպանել իր 
կազմակերպությունը և պայմանավորված այդ նահանջի հանգամանքներով, 
երևան է հանում քաղաքական կազմակերպության տարբեր ձևեր: Բանակում 
բնականաբար ուրվագծվում է օլիգարխիական հաստատությունը՝ փոքրաթիվ 
հրամկազմը, որի հրամաններով էլ կառավարվում է բանակը: Այն շրջապատված է 
համեմատաբար մեծաթիվ մի այլ խմբով՝ միջին հրամկազմով, որը քաղաքական 
առումով նույնանում է արիստոկրատիայի հետ: Բայց սրանց կողքին կա նաև 
դեմոկրատիայի տարրը. զինվորները կազմակերպում են ընդհանուր զորաժողով-
ներ, որոնց ընթացքում համաձայնեցնում են զորապետնեին հանձնվող պահանջ-
ները: Ինքը՝ Քսենոփոնը, ընտրվում է այսպիսի մի զորաժողովի կողմից՝ Ք.ա. 
400 թ. մարտ ամսին: Որպես առաջնորդ, նա հոգ է տանում զորքի բարօրության 
մասին, վերջ է տալիս անարխիային, կազմակերպում է զորքի պարենավորումը և 
ընդունում է վարձկան զորագնդի անվտանգ նահանջի հետ կապված դժվարին 
որոշումներ: Իհարկե, տվյալ դեպքում Քսենոփոնը ներկայացնում էր ոչ թե 
միապետության, այլ լիգարխիայի տարը, քանի որ նահանջող հունական բանակը 
նա ղեկավարում էր միանձնյա, այլ մի քանի այլ զորապետների հետ: Սակայն 
հնարավոր է, որ հենց այդ հանգամանքներում էլ հեղինակը կարևորել է բանակի 
միանձնյա ղեկավարության առավելությունը: Հնարավոր է, որ «Ագեսիլայոս» 
երկում սպարտական ռազմառաջնորդին դրվատելը և Ասիայում ու Հունաստա-
նում նրա ռազմական հաջողությունները փառաբանելը հեռահար նպատակներ են 
հետապնդել: Հնարավոր է, որ «Հիերոնում» նկարագրելով լավ կառավարիչի հատ-
կությունները, նա դրանք տեսել է Ագեսիլայոսի գործերում: Եվ վերջապես, չենք 
կարող բացառել, որ Քսենոփոնը Ագեսիլայոսի հետ հունական պոլիսներին ռազ-
մական ճանապարհով միավորելու հույսեր է կապել, հույսեր, որոնց իրականա-
ցումը կարող էր վերջ տալ հունական աշխարհը պարուրա ճգնաժամին և զար-
գացման նոր հեռանկարներ բացել հույների համար [13, 25]:  
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В этой статье рассматриваются политические взгляды Ксенофонта. Одной из 

главных тем, проходящих через произведения Ксенофонта, является вопрос о 
лидере. Для Ксенофонта лидер был важен не только как человек, отвечающий за 
вооруженные силы, но и как лидер города или общины. Учитывая важность 
лидерства и роль лидеров для Ксенофонта, эту политическую философию можно 
рассматривать как часть его Панэллинской программы. 
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This article discusses Xenophon’s political views. One of the main topics is going 

through the works of Xenophon is the question of the leader. For Xenophon, the leader 
was important not only as an individual leading the armed forces, but as a leader of a city 
or a community as well. Bearing in mind the importance of leadership and the role of 
leaders for Xenophon, the political can be seen as part of his Panhellenic program.    
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Ֆրենսիս Բեկոնը և Ռոզենկրոյցների օրդենը Ֆրենսիս Բեկոնը և Ռոզենկրոյցների օրդենը Ֆրենսիս Բեկոնը և Ռոզենկրոյցների օրդենը Ֆրենսիս Բեկոնը և Ռոզենկրոյցների օրդենը     
    

Ոսկանյան ԱղունիկՈսկանյան ԱղունիկՈսկանյան ԱղունիկՈսկանյան Աղունիկ    
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, 

«Պատմություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

պ. գ. դ., պրոֆեսոր Ֆ. Մովսիսյան  
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր՝՝՝՝ Ֆրենսիս Բեկոն, «ռոզենկրոյցների» օրդեն, գաղտնի 
ընկերություններ, «Նոր Ատլանտիդա», «Սաղավարտի» գաղտնի ընկերություն 

Համաշխարհային պատմության մեջ իրենց ուրույն տեղն ունեն գաղտնի 
ընկերություները: Այդպիսի ընկերությունների մեջ իր կարևոր դերն ունի 
«ռոզենկրոյցների» գաղտնի ընկերությունը (օրդեն): Սակայն, ի տարբերություն այլ 
գաղտնի ընկերությունների, ընկերությունն ունի մի առանձնահատկություն. եթե 
այդ ընկերությունների դեպքում հարց է ծագում՝ թե՞  նրանք ի՞նչ գաղտնի 
գործունեություն են ծավալել, ապա «ռոզենկրոյցների» ընկերության պարագայում 
հարցն այլ ձևակերպում է ստանում՝ արդյո՞ք գոյություն է ունեցել այդ ընկերու-
թյունը: Առաջնահերթ անհրաժեշտ է պարզաբանել, թե ովքեր են «ռոզենկրոյց-
ները» և ինչ դեր ունեն նրանք Եվրոպայի պատմության մեջ XV-XVII դդ.: Գերմա-
ներեն «Rosenkreuz» բառը կազմված է երկու արմատից՝ «վարդ» և «խաչ», որոնցից 
առաջինը խորհրդանշում է վերածնված բնության ուժը, իսկ երկրորդը՝ բեղնավոր-
վող ոգին [4,40]: Վարդի և խաչի միասնությունը միաժամանակ նշանակում է 
մարդ-աստված, որը մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ է: 

Ռոզենկրոյցների օրդենի մասին առաջին տեղեկությունը տալիս է 1614 թվա-
կանին, Կասսելում լույս տեսած «Փառք եղբայրությանը» (Foma Fraternitatis) 
անանուն աշխատությունը: Դրանում նշված է, որ «ռոզենկրոյցների» օրդենը հիմ-
նել է գերմանացի թափառական ասպետ Քրիստիան Ռոզենկրոյցի կողմից դեռևս 
XV դ.: Նպատակն էր աստվածային իմաստության ճանաչումը, բնության գաղտ-
նիքների բացահայտումը [4,40]: Օրդենի գործունեությունը բաժանվում է երկու 
փուլի՝ առաջին շրջանը «ռոզենկրոյցների» եղբայրության անդամները անցկացրել 
են Գերմանիայում XV-XVI դդ սկսած: 1620-23 թթ.. Գերմանիայում ռոզենկրոյց-
ների օրդենն արտաքուստ դադարել է գործունեություն  ծավալելուց, սակայն 
շարունակել է գործել եվրոպական այլ երկրներում, այդ թվում և Անգլիայում: Այդ 
ժամանակաշրջան էլ համարվում է նրանց գործունեության երկրորդ շրջան:  
Արևմտյան պատմագրությունում տարածված վարկածի համաձայնԱնգլիայում 
«ռոզենկրոյցների» օրդենը ղեկավարում էր մեծ մագիստրոս կամ վարպետ 
Ֆրենսիս Բեկոնը [2, 436]: 

Ֆրենսիս Բեկոնը անգլիացի մտածող, գրող, հասարակական-քաղաքական 
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գործիչ և դիվանագետ էր, որը Անգլիայի լորդ-կանցլերն էր Ջեյմս I թագավորի 
օրոք: Մարտին Լյութերի մահից հետո նա գլխավորեց վերջինիս համախոհների 
խումբը: Ֆ. Բեկոնի անվան հետ է կապվում ռոզենկրոյցների կառուցվածքային 
կազմակերպության ստեղծումը: Ըստ որոշ ենթադրությունների՝ հենց նա է կոդա-
վորված  շարադրել ռոզենկրոյցների գաղափարները իր քաղաքական և փիլիսո-
փայական աշխատություններում:  

Ֆ. Բեկոնը երբեք հրապարակավ չի հայտարարել, որ հարում է որևէ գաղտնի 
կազմակերպության: Դեռևս Ֆ. Բեկոնի կենդանության օրոք նրա անձի շուրջ 
ստեղծվում էին առասպելներ, որոնք շարունակվեցին 19-20-րդ դարերում: Ըստ 
այդ ժամանակաշրջանի շատ ուսումնասիրողների՝ Ֆ. Բեկոնը հարում էր «ռոզեն-
կրոյցների» օրդենին: Դրա վկայությունն այն նամակներն են, որոնք նա ուղարկել է 
իր եղբորը՝ Էնտոնին: Նամակների բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ Ֆ. 
Բեկոնը մասնակցություն է ունեցել 17-րդ դարում Անգլիայում տեղի ունեցած 
«աղմկոտ հեղափոխությանը» [1, 171]: 

Ֆ. Բեկոնի սիրած կոդն է կաբբալիստական ծածկագիրը, որի օգտագործման 
դեպքում Բեկոնի անվան թվային արժեքը ստացվում էր 33: Մասոնության շոտ-
լանդական աստիճանակարգում 33-ը համարվում է բարձրագույն աստիճան, որը 
կրող անձինք մասոնական օրդենի կամ գաղտնի ընկերության մեծ մագիստրոս 
կամ մեծ վարպետներ են:  

Ֆ. Բեկոնը ձգտում էր փոփոխությունների ենթարկել գիտական աշխարհը: 
Բայց քանի որ նա միայնակ ի վիճակի չէր իրագործել իր մտադրությունները, 
ուստի նա անհրաժեշտ էր համարում որոշ «հասարակական կազմակերպություն-
ների» միջոցով հասնել իր նպատակների իրականացմանը: Ըստ Բեկոնի այս նոր 
կազմակերպության անդամները պետք է ակտիվորեն աջակցեին միմյանց՝ իրենց 
նպատակների հասնելու համար: «Իրականում,- գրում է նա,- այս երևույթը նման է 
նրան, որ բնությունը եղբայրություն է ստեղծում ընտանիքներում, այդպես էլ 
ճանաչման գործընթացի ժամանակ չի կարող գիտելիքի և բարոյականության 
հիման վրա չստեղծվել եղբայրություն՝ ծնելով այնպիսի հատուկ հայրությունը, 
որը բնութագրում է Աստծուն՝ նրան անվանելով «Լուսավորչության կամ լույսի 
աղբյուր» [2, 436]: Այս ամենը կասկած չեն հարուցում, թե հատկապես ինչ եղբայ-
րությունների մասին է ակնարկում: Մյուս կողմից  Ֆ. Բեկոնը երբեք չի զարգաց-
նում և չի հստակեցնում «լուսավոր եղբայրության» մասին  թեման: Ավելին՝ նա 
բազմիցս քննադատության էր ենթարկում Վերածննդի շատ կարկառուն ներկայա-
ցուցիչների այն բանի համար, որ նրանք հարում էին այս կամ այն գաղտնի ընկե-
րությանը: Սակայն սա բացատրվում էր մի բանով՝ իր հայացքները թաքցնելու ան-
հրաժեշտությամբ, քանի որ լինելով Անգլիայի լորդ-կանցլեր՝ նա ահընդհատ 
գտնվում էր հակառակորդների ուշադրության կետրոնում: Եթե պարզ դառնար, 
որ նա հարում է ռոզենկրոյցների օրդենին, ապա Ֆ. Բեկոնը բոլորի աչքին 
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կդառնար «հերիտիկոս» և կկորցներ արքա Ջեյմս I վստահությունը: 
«Ծագումը պարտավորեցնում է» սկզբունքի ուժով լորդ-կացլերը փորձում էր 

իր «գիտության վերականգման մասին» մտքերին տալ ավելի ավանդական և 
անմեղ տեսք, և դա նրան հաջողվում էր այնքանով, որ նա կարողացավ ճիշտ 
ուղուց շեղել ոչ միայն Անգլիայի թագավորին, այլև նաև տվյալ ժամանակի 
ուսումնասիրողներին:  

Ֆ. Բեկոնը կարողացավ յուրատեսակ տանիք ստեղծել իր փիլիսոփայական 
նպատակներին և գաղափարներին հասնելու համար: Հնարավոր է, որ մենք 
այդպես էլ ոչինչ չիմանայինք նրա գաղտնի և ծպտյալ գործունեության մասին, եթե 
նրա փիլիսոփայական ժառագորդները, իր մահից հետո ուսումնասիրելով նրա 
արխիվը, չբախվեին «Նոր Ատլանտիդայի» ձեռագրին՝ իր տեսակի մեջ պլատո-
նական առասպելի ժամանակակից տարբերակին: Հետևելով բնության՝ իբրև 
Արարչի կողմից գրված հրաշալի գրքի իր սիրելի գաղափարին՝  Ֆ. Բեկոնը խոր 
հետաքրքրություն է ցուցաբերում խորհրդանշական լեզվի, հին առասպելների և 
առարկաների մեկնաբանության նկատմամբ, որոնք նա ներկայացնում հազա-
րամյա իմաստության այլաբանության ձևերով: 

Այսպես՝ այդ ձևով «Հինավուրց իմաստության մասին» աշխատության մեջ 
նա յուրօրինակ մեկնաբանություն է տալիս հունական առասպելաբանության 28 
հիմնական օրինակներին: Եվ եթե փորձենք վերլուծել այս աշխատության մեջ 
օգտագործված հիմնական նշանները, ապա պարզ կդառնա, որ դրանց մեծ մասը 
ռոզենկրոյցների հիմնական խորհրդանիշներն են՝ խաչ, վարդ, լուսին, աստղ, 
անկյունաքար և այլն [5]: 

Ինչ վերաբերում է «Նոր Ատլանտիդային», ապա այստեղ պլատոնական 
խորհրդանիշները Ֆ. Բեկոնը համադրեց ռոզենկրոյցների խորհրդանիշների հետ:  

«Նոր Ատլանտիդա»-ում Ֆ. Բեկոնը պատմում էր Բենսաբել (Սողոմոնի տուն) 
հեքիաթային կղզու մասին: Այս աշխատության մեջ Բեկոնը Սողոմոնի տունը 
նկարագրում է մասոնության պրիզմայով: Այս երկում խոսք է գնում նաև գիտակա-
նության գաղտնի մենաստանի, քրիստոնեական մշակույթի, «բոլոր իրերի գաղտնի 
ուժերի և պատճառների մասին»: Ըստ նրա՝ սրանք ընդլայնում էին մարդու իշխա-
նությունը և բնության հնարավորությունները: Սողոմոնի տունը միաժամանակ 
բժշկության տուն էր, որտեղ գիտնականները կատարում էին լուրջ ուսումնասիրու-
թյուններ: Նրանք բացահայտում էին նաև ծաղիկների, ձայների և հոտերի գաղտ-
նիքները: Այդ տունը գտնվում էր կրոնական երկրի կենտրոնում [1, 437]: 

Ֆ. Բեկոնի նկարագրած հասարակությունը կազմված էր գիտնականներից, 
սակայն նախքան այդ հասարակության անդամ դառնալն անհրաժեշտ էր անցնել 
որոշակի ծիսակարգեր: Այս ծիսակարգերն, ըստ էության, կրկնում էին ռոզեն-
կրոյցների ծիսակարգերը, որոնք անցնում էին այն անձինք, որոնք պետք է դառ-
նային ռոզենկրոյցների օրդենի անդամ: Դատելով այս ամենից՝ կարող ենք ենթա-
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դրել, որ «Նոր Ատլանտիդա»-ն համարվում է ռոզենկրոյցների օրդենի յուրատե-
սակ կանոնադրություն: Համաձայն այս կանոնադրության՝ գիտնականները պար-
տավոր էին գաղտնի պահել իրենց հայտնագործությունները և բացահայտություն-
ները: Սա ևս հիշեցնում է ռոզենկրոյցների օրդենի կանոնադրության այն կետը, 
համաձայն որի՝ օրդենի անդամները պետք է գաղտնի պահեին իրենց գաղա-
փարները և օրդենից իրենց հեռանալու դեպքում պետք է տային իրենց փոխա-
րինողի անունը [1, 437]: 

Ֆ. Բեկոնի տաղանդն այնքան մեծ էր, թվում էր, թե նա միայնակ կարող էր 
«ընդգրկել» ամբողջ աշխարհը: Ռոզենկրոյցների օրդենի անդամ լինելուց բացի 
Բեկոնն անդամակցում էր նաև «Սաղավարտի օրդենին»: Նա խոստովանում էր, որ 
մեծ հետաքրքրության ունի կոդերի ծածկագրերի և գաղտնիքների նկատմամբ: Իր 
«Գիտության բազմացման մասին» աշխատությունում (1623թ.-ին) նա բացահայ-
տում է իր հայտնագործած «երկկողմանի ծածկագրի» կառուցվածքը: Այն հետա-
գայում ընկավ ամերիկացի գյուտարար Սամուել Մորզեի հայտնագործած հեռա-
գրային կոդի հիմքում, որն ստացավ Մորզեի այբուբեն անվանումը [2, 496]:  

Նրա սիրած կոդը համարվում էր հնագույն ու կաբալիստական ծածկագիրը, 
որի կիրառման դեպքում «Բեկոն» անունը ձեռք է բերում 33 թվի նշանակություն: 
Օգտագործելով նույն ծածկագիրը կարելի է բացահայտել «Fre Rosi Crosse» 
արտահայտությունը, այն հանդիպում է նրա «Գիտության բազմացման մասին» 
աշխատությունում: Ուիլյամ Շեքսպիրի «Փոթորիկը» ստեղծագործությունում, 
Ստրատֆորդի նրա հուշարձանիննույնպես կարելի է հանդիպել ռոզենկրոյցյան 
այդ արտահայտությունը: 

Որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով Ուիլյամ Շեքսպիր գրական կեղծան-
վան տակ թաքնվածէ Անգլիայի լորդ-կանցլեր Ֆրենսիս Բեկոնը: Շեքսպիրի 
«Հենրիխ IV» ստեղծագործության մեջ Ֆրենսիս անունը հանդիպում է 33 անգամ, 
իսկ 33 թիվը համարվում է ռոզենկրոյցների օրդենում Ֆ. Բեկոնի թիվը: Բացի այդ՝ 
33 թվի կիրառությունը կարելի է գտնել նաև Շեքսպիրյան գրությունների գաղտ-
նազերծված հատվածներում, իսկ 33 թիվը Ֆ. Բեկոնի թիվն է ռոզենկրոյցների 
աստիճանակարգման մեջ: Եվ որպեսզի պարզ լինի այս հանելուկի լուծումը ան-
հրաժեշտ է ուսումնասիրել Շեքսպիրի մի շարք ստեղծագործություններ: 
Շեքսպիրի ստեղծագործության քաղաքական մասն ամբողջովին արտահայտում է 
Ֆ. Բեկոնի քաղաքական հայացքները: Սակայն հիմնարար փաստաթղթային 
ապացույցների բացակայության պայմաններում ցանկացած կարծիք կամ վարկած 
համարվում է ենթադրություն և հավանականություն: Այսպիսով, ի մի բերելով 
վերը նշվածը՝ կարող ենք փաստել, որ Ֆրենսիս Բեկոնը հարում էր «ռոզենկրոյց-
ների» օրդենին: Թեև այդ փաստի վերաբերյալ ապացույցները բավարար չեն, 
սակայն եղածները թույլ են տալիս, փաստենք, որ Ֆ. Բեկոնը անդամակցում էր 
գաղտնի կազմակերպություններին: 
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статье представлено краткое описание ордена Розенкрейцеров, и далее – взгляды 
Бэкона, которые почти повторяют дисциплинарные положения ордена 
Розенкрейцеров. Предметом обсуждения стало сочинение Бэкона “Новая 
Атлантида” и «Новый Органон», которое проанализированы с точки зрение тайного 
действия. Отмечено также сходство Фрэнсиса Бэкона с Уильямом Шекспиром и 
мнение, что под псевдонимом “Шекспир” скрывается Френсис  Бэкон.    

    
    

Francis Bacon and the Rosicrucian OrderFrancis Bacon and the Rosicrucian OrderFrancis Bacon and the Rosicrucian OrderFrancis Bacon and the Rosicrucian Order    
Voskanyan AghunikVoskanyan AghunikVoskanyan AghunikVoskanyan Aghunik    

Faculty of History and Geography, 
“History”, 

Academic Supervisor: F. Movsisyan 
Doctor of Historical Sciences, Professor 

SummarySummarySummarySummary    
Key Key Key Key wwwwords: ords: ords: ords: Francis Bacon, “rosenkreuzer” order, secret company, “new Atlantis”, 

secret company helmet 
In this article, the subject of discussion was the Lord Chancellor of England, 

Francis bacon. The article presents a brief description of the order of the Rosicrucians, 
and then bacon's views, which are almost the same as the disciplinary provisions of the 
order of the Rosicrucians. The subject of discussion was the work of bacon “new 
Atlantis” and “New Organon”, which were analyzed as from the point of view of the 
secret action. Francis bacon's resemblance to William Shakespeare and the belief that 
bacon was hiding under the pseudonym Shakespeare were also mentioned. 
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Լիբանանահայ համայքի հոգԼիբանանահայ համայքի հոգԼիբանանահայ համայքի հոգԼիբանանահայ համայքի հոգևևևևոր կյանքը որ կյանքը որ կյանքը որ կյանքը     
    

ՍուքիասյանՍուքիասյանՍուքիասյանՍուքիասյան    ՇարմաղՇարմաղՇարմաղՇարմաղ    
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, 

«Պատմություն», 
մագիստրոսկան թեզի ղեկավար` 

պ. գ. թ., դոցենտ Մ. Բրուտյան 
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ Լիբանան, Սփյուռք, Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկո-
սություն, Հայ կաթողիկե եկեղեցի, Մերձավոր Արևելքի Հայ Ավետարանական 
եկեղեցիների միություն 

Դարեր շարունակ ապրելով այլադավան միջավայրում այլակրոն ժողո-
վուրդների մեջ՝ հայերն առավել ամուր են կապվել իրենց եկեղեցուն: Հատկանշա-
կան է այն հանգամանքը, որ բավականին տարբերություններ կան արևելահայ և 
արևմտահայ սփյուռքի միջև: Արևելահայ սփյուռքը, որտեղ հայերը հիմնականում 
ապրում են մահմեդականներով շրջապատված, ավելի ամուր է կապված եկեղե-
ցուն, և վերջինիս դերը այստեղ շատ բարձր է: Ինչ վերաբերում է արևմտահայ 
սփյուռքին, ապա այստեղ ևս եկեղեցին կարևոր տեղ է զբաղեցնում հայության 
կյանքում, սակայն, որպես կանոն, այն հանգամանքը, որ նրանք ապրում են քրիս-
տոնեական երկրներում, որոշակի հանգստություն է առաջացնում տեղի հայերի 
մոտ, և դա երբեմն անջրպետ է առաջացնում եկեղեցու և համայնքի միջև:  

Պետք է նշենք, որ հենց եկեղեցու և հավատքի միջոցով են հայերը կարողացել 
օտար երկրներում պահպանել հոգևոր կյանքի, մշակույթի ավանդները, իրենց 
գիրն ու գրականությունը, ազգային առանձնահատկությունները: Բոլոր ժամա-
նակներում բոլոր գաղթօջախներում հայերի ամենաառաջին գործը եղել է հայկա-
կան եկեղեցու կառուցումը, որին, որպես տրամաբանական շարունակություն, 
հաջորդել է դպրոցաշինությունը: Սփյուռքում դպրոցն ու եկեղեցին կարծես միաս-
նացած լինեն [3, 53]: 

Այս երկու կառույցներն էլ հետապնդում էին նույն նպատակները: Եկեղեցին 
իր զորավար աջակցությունն է ցույց տալիս հայկական դպրոցների ստեղծմանն ու 
կրթական գործի զարգացմանն ու անխափան գործունեությանը՝ նրանց դիտելով 
մեր ժողովրդի ապագա սերնդի հայեցի կրթության ու դաստիարակության, հայա-
պահպանության, քրիստոնեական հավատքի, ազգային ավանդույթների ու մշա-
կույթի պահպանման կարևորագույն օջախներ: 

Դեռևս XIX դ. լիբանանահայերը բաժանված են եղել կրոնադավանական 
երեք համայնքների՝ առաքելական, կաթոլիկ և ավետարանական: Առաքելական-
ները ենթարկվել են Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի կողմից նշանակված հոգևոր 
տեսուչներին, սակայն երբ կիլիկյան թեմի անդամները ստվարացան, անհրաժեշ-
տություն առաջացավ քայլեր ձեռնարկել Բեյրութում առաջնորդարան բացելու 
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ուղությամբ: 1921թ. մինչև 1930թ. Մեծի Տանն Կիլիկիո թեմը Սիրիայում և Լիբանա-
նում դեգերելուց հետո 1930թ. կաթողիկոսությունը հաստատվել է Անթիլիասում 
(Լիբանան): Կաթողիկոսությունը, որի իրավասությունը Լիբանանի, Սիրիայի և 
Կիպրոսի առաքելական հայերի վրա է տարածվում, ճանաչված է Էջմիածնի 
Ամենայն հայոց կաթողիկոսության կողմից [4, 227]: Ներկայումս Լիբանանի հայու-
թյան շուրջ 90 տոկոսն առաքելական է: 

1930 թ. Անթիլիասում գահակալել են Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսներ 
Սահակ Բ Խապայանը (1903-39), Բաբկեն Ա Կյուլեսերյանը (աթոռակից՝ 1931-36-
ին), Պետրոս Ա Սարաճյանը (1940), Գարեգին Ա Հովսեփյանը (1945-52), Զարեհ Ա 
Փայասլյանը (1956-63), Խորեն Ա Բարոյանը (1963-83), Գարեգին Բ Սարգիսյանը 
(1983-95, աթոռակից՝ 1977-83-ին): 1995-ից Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսն է 
Արամ Ա Քեշիշյանը: 

Կաթողիկոսարանի շրջափակում գտնվում են Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ մայր 
տաճարը (1940-ից), «Խաչիկ Պապիկյան» գրադարանը (1932-ից, շուրջ 80 հզ. 
հատոր, ներառյալ՝ 2 հզ. հնատիպ գիրք), ձեռագրատունը, տպարանը (1932-ից), 
«Կիլիկիա» թանգարանը (1997-ից), կաթողիկոսական դամբարանը (1966-ից) և Ս. 
Ստեփանոսի նահատակաց հուշարձան մատուռը (1938-ից), որտեղ ամփոփված 
են Մեծ եղեռնի տարիներին Դեյր Էզ Զորում զոհված հայերի մասունքներ: 1938-ին 
հիմնված վեհարանը հիմնովին վերակառուցվել է 1967-1968-ին: 1930-78-ին 
Անթիլիասի մայրավանքի շրջափակում էր գործում նաև Մեծի Տանն Կիլիկիո 
կաթողիկոսության դպրեվանքը՝ ժառանգավորաց, ընծայարանի և ամուսնացյալ 
քահանայության թեկնածուների բաժիններով: 1978-ից դպրեվանքը հաստատվել է 
Բեյրութից հյուսիս-արևելք գտնվող Բիկֆայա գյուղում, որտեղ դեռևս 1953-ին 
կառուցվել էր անթիլիասական միաբանների համար մի վանք-ամառանոց՝ 
Ս. Աստվածածին մատուռով: 1965-ին Բիկֆայայի վանքի մոտ կանգնեցվել է Մեծ 
եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան (քանդակագործ՝ Զավեն 
Խտշյան): 

Կիլիկիո կաթողիկոսությունը կարևոր դեր է խաղում Լիբանանի հայության 
կյանքում, անմիջականորեն հովանավորում է Ջիբեյլի «Թռչնոց բույն» որբանոցի, 
Ազունիեի ազգային բուժարանի, Բուրջ Համուդի հայկական ծերանոցի և Ֆանարի 
ժողովրդային բնակարանների աշխատանքները: 

Լիբանանահայոց առաջնորդարանը 1929-ից գործում է Մեծի Տանն Կիլիկիո 
կաթողիկոսության հովանու ներքո: Լիբանանի առաքելական հայերն իրենց ներ-
քին գործերը վարում են 1863-ի Ազգային սահմանադրության բարեփոխված տար-
բերակի հիման վրա: Համայնքի գավառական ժողովն ընտրվում է ժողովրդի կող-
մից և լիազորված է ընտրելու համայնքի թեմակալ առաջնորդին և քադաքական ու 
կրոնական ժոդովների անդամներին: Քաղաքական ժողովը համայնքի գործադիր 
մարմինն է և նշանակում է առաջնորդարանի ուսումնական, տնտեսական, դա-
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տաստանական, կալվածքների և այլ խորհուրդների անդամներին: Կրոնական ժո-
ղովը զբաղվում է համայնքի հոգևոր ու կրոնական հարցերով: Թեմակալ առաջնոր-
դը համայնքի ներկայացուցիչն է Լիբանանի պետության մոտ, նախագահում է գա-
վառական և քաղաքական ժողովների նիստերին և քաղաքական ժողովի կողմից 
նշանակված խորհուրդների հետ վարում համայնքի ընթացիկ գործերը [1, 184]: 

Լիբանանի տարածքում հայ առաքելական հնագույն Ս. Նշան եկեղեցին 
կառուցվել է Բեյրութում, 1851-ին՝ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության կողմից 
Սուրբ Երկիր գնացող հայազգի ուխտավորների համար: 1920-ական թթ. սկզբին 
Լիբանանի հայկական գաղթակայաններում կառուցվել են փայտաշեն ու 
թիթեղաշեն եկեղեցիներ, որոնցից Ս. Խաչ եկեղեցին՝ Բեյրութի վրանաքաղաքում: 
Հետագայում Բեյրութի հայաբնակ տարբեր թաղամասերում և Լիբանանի զգալի 
հայ բնակչություն ունեցող այլ քաղաքներում ու գյուղերում կառուցվել են մի շարք 
քարաշեն եկեղեցիներ, որոնցից Բեյրութում առ այսօր գործում են Ս. Հարություն, 
Ս. Գևորգ, Ս. Հակոբ, Ս. Հովհաննու Կարապետ, Ս. Սարգիս, Ս. Աստվածածին, 
Ս. Վարդանանց և Ս. Քառասնից մանկանց եկեղեցիները: 

Լիբանանի այլ բնակավայրերից Այնճարում գործում է Ս. Պողոս, Զահլեում՝ 
Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ, Ջիբեյլում՝ Ս. Գայանե, Ջյունիում՝ Ս. Հարություն, Տրիպո-
լիում՝ Ս. Հոգեգալստյան եկեղեցիները: Անցյալում հայ առաքելական եկեղեցիներ 
են գործել նաև Սուր, Սայդա քաղաքներում և այլ բնակավայրերում (ներկայումս 
այդտեղ հայեր գրեթե չեն բնակվում): Եկեղեցիներին կից գործում են կիրակնօրյա 
դպրոցներ [239-241]: 

1929-ից Լիբանանի թեմի կաթողիկոսական փոխանորդի և հետագայում՝ 
առաջնորդի պաշտոնը վարել են Եղիշե եպս. Կարոյանը (1929-40), Ներսես վրդ. 
Հարությունյանը (տեղապահ՝ 1940-42-ին), Արտավազղ արք. Սյուրմեյանը (1942-
46), Խադ արք. Աջապահյանը (1946-51), Խորեն արք. Բարոյանը (1951-1963), 
Տաճատ արք. Ուրֆալյանը (1963-78), Արամ արք. Քեշիշյանը (1978-95): 1995-ից 
թեմի առաջնորդն է Գեղամ եպս. Խաչերյանը: 1956-ից Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթո-
ղիկոսությունն ու Լիբանանի հայ առաքելական համայնքի ազգային-թեմական 
մարմինները գտնվում են ՀՅԴ կուսակցության ազդեցության տակ: 

Հայ կաթոլիկ կաթողիկոս-պատրիարքությունը 1742-ին հաստատվել է 
Լիբանան լեռան Զմմառ գյուղում, որտեղ և 1749-ին կառուցվել է համապատաս-
խան վանք, իսկ հետագայում՝ վերջինիս շրջափակում՝ նաև եկեղեցի (1771), 
ժառանգավորաց վարժարան (1810), աշտարակ (1905), վեհարան (1910), Ցավագին 
Տիրամոր մատուռը (1940) և ընծայարանի նոր շենք (1961): XIX դ. Զմմառի հայ 
կաթոլիկ միաբանությունն ուներ ավելի քան 120 կմ2 վանքապատկան հողեր 
Լիբանան լեռան տարածքում, առավել կալվածներ ու շենքեր՝ Բեյրութում: Ներկա-
յումս հայ կաթոլիկ կաթողիկոս-պատրիարքության իրավասության ներքո են 
գտնվում մի շարք երկրներում ձեավորված հայ կաթոլիկ համայնքները [298-299]: 
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Բեյրութում գործող հայ կաթոլիկ եկեղեցիներից առավել հայտնի են 
Ս. Եղիա-Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ, Ս. Փրկիչ և Ս. Խաչ եկեղեցիները: 1934-ից 
Բեյրութի Էշրեֆիե թաղամասում հաստատված կաթողիկոս-պատրիարքի նստա-
վայրում կառուցվել են նաև Ս. Ավետման եկեղեցին և Մեծ եղեռնի զոհերին 
ոգեկոչող մի հուշարձան: Հայ կաթոլիկ եկեղեցիներ կան նաև Ռաուդայի դպրե-
վանքի և Հազմիեի Մխիթարյան վարժարանի շրջակայքում, Զմմառում, Այնճա-
րում, ինչպես և մի մատուռ՝ Բիկֆայայի Մխիթարյանների ամառանոցում: Անցյա-
լում հայ կաթոլիկ եկեղեցիներ գործել են նաև Սայդա, Սուր և այլ բնակավայրե-
րում [4, 255-256]: 

1749-1866-ին Լիբանանի հայ կաթոլիկ համայնքի հոգևոր առաջնորդներն էին 
համարվում Զմմառում գահակալող կաթողիկոսները, որոնք համայնքի գործերին 
հսկում էին պատրիարքական դիվանին մաս կազմող փոխանորդ եպիսկոպոս-
ների միջոցով: Այդ ժամանակ գահակալել են Հակոբ Պետրոս Բ Հովսեփյան (1749-
1753), Սիքայել Պետրոս Գ Գասպարյան (1753-80), Բարսեղ Պետրոս Դ Ավգատյան 
(1780-88), Գրիգոր Պետրոս Ե Քյուփելյան (1788-1812), Գրիգոր Պետրոս Զ ճերանյան 
(1812 40), Հակոբ Պետրոս Է Հոլասյան (1841-43) և Գրիգոր Պետրոս Ը Տեր-Ասավա-
ծատրյան (1843-66) կաթողիկոսները: Կաթողիկոսական աթոռի Կ. Պորաւմ 
գտնվելու ժամանակ՝ 1866-1931-ին, լիբանանահայ կաթոլիկ համայնքի հոգևոր 
առաջնորդի պարտականությունները կատարում էին Զմմառի վանքում գործող 
կաթողիկոսական փոխանորդները կամ վանքի մեծավորները: 

1931-ին Տանն Կիլիկիո հայ կաթոլիկ կաթողիկոս-պատրիարքությունը վերա-
հաստատվել է Լիբանանում: Այդ թվականից Լիբանանում գահակալել են Ավետիս 
Պետրոս ԺԳ Արփիարյանը (1931-37), Գրիգոր Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը (1937-62), 
Իգնատիոս Պետրոս ԺԶ Պաթանյանը (1962-76), Հմայակ Պետրոս ժէ Կետիկյանը 
(1976-82), Հովհաննես Պետրոս ԺԸ Գասպարյանը (1982-99) և Ներսես Պետրոս ԺԹ 
Թարմունին (1999-ից): 

1931-ին կաթողիկոս-պատրիարքի նստավայրի Լիբանանում վերահաս-
տատվելուց հետո լիբանանահայ կաթոլիկ համայնքը որոշ ժամանակ իր հայա-
խոս և արաբախոս հավատացյալների համար իբրև առաջնորդ ունեցել է երկու 
առանձին կաթողիկոսական փոխանորդներ: Այդ թվականից Լիբանանի հայ կա-
թոլիկ առաջնորդի պարտականությունները հաջորդաբար կատարել են Հովհան-
նես արք. Նազլյանը, Ալոզիոս արք. Պաթանյանը, Սահակ եպս. Կոգյանը, Մեսրոպ 
եպս. Թերզյանը, Անդրեաս եպս. Պետողլյանը, Վարդան եպս. Աշգարյանը և 
Մանվել եպս. Պաթագյանը [2, 299]:  

Լիբանանում հոգևոր և կրթական լայն գործունեություն են ծավալում 
Զմմառյան, Մխիթարյան, ինչպես նաև Անարատ հղության քույրերի կաթոլիկ 
միաբանությունները: Հայ կաթոլիկ կաթողիկոս-պատրիարքության հովանավո-
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րության ներքո գործում են մի շարք վարժարաններ, դպրոցներ և այլ կազմակեր-
պություններ: 

Լիբանանի հայ ավետարանականները, փոքրաթիվ լինելով, մինչև Առաջին 
համաշխարհային պատերազմը միախառնված են եղել դավանակից արաբներին 
և եվրոպացիներին: Պատերազմից հետո Լիբանանում ապաստանած հայ ավետա-
րանականները սկզբում իրենց կրոնական արարողությունները կատարել են և 
իրենց համայնքային դպրոցներն են հաստատել ամերիկացի ու արաբ ավետարա-
նականների տրամադրած սրահներում: Հետագայում հայ ավետարանականները 
ևս Լիբանանի տարբեր վայրերում (Բեյրութ, Ջյունի, Տրիպոլի, Այնճար, Զահլե, 
Շթորա) հիմնել են իրենց եկեղեցիները, բարեսիրական կառույցներն ու դպրոց-
ները: 1921-ին կազմավորվել է Բեյրութի հայ ավետարանական առաջին եկեղեցի, 
1924-ին՝ Սիրիայի և Լիբանանի (193-ից՝ Մերձավոր Արևելքի) հայ ավետարանա-
կան եկեղեցիների միությունը (ՄԱՀԱԵՄ), որն ընդգրկում է Լիբանանի, Սիրիայի, 
Թուրքիայի, Հունաստանի, Եգիպտոսի, Իրանի և Ավստրալիայի հայ ավետարա-
նական եկեղեցիները, համայնքներն ու հաստատությունները: ՄԱՀԱԵՄ-ը Եկեղե-
ցիների համաշխարհային խորհրդի, Միջին Արևելքի եկեղեցիների խորհրդի, 
ինչպես նաև 12 տարբեր եկեղեցիներ միավորող Սիրիայի և Լիբանանի ավետա-
րանական գերագույն խորհրդի հիմնադիր անդամներից է: ՄԱՀԱԵՄ-ի մաս է 
համարվում նաև Բեյրութի սուրիանի (ասորի) ավետարանական եկեղեցին: 1998 
թ.-ից ՄԱՀԱԵՄ-ի նախագահն է վերապատվելի Մկրտիչ Գարակյոզյանը: 

Ներկայումս հայ ավետարանական համայնքի հովանավորությամբ Լիբանա-
նում գործում են 5 եկեղեցիներ (որոնցից 4-ը Բեյրութում և արվարձաններում), 7 
վարժարաններ, Հայկազյան համալսարանը, Մերձավոր Արևելքի ատվածաբանա-
կան դպրոցը (ոչ հայկական ավետարանական հեգևոր կազմակերպությունների 
հետ համագործակցաբար. Հիմնվել է 1932-ին), որտեղ սովորում են համայնքի 
ապագա հոգևոր առաջնորդները [5]: 

Այսօր էլ սփյուռքում հայ եկեղեցին, որի համապարփակ գործունեության մեջ 
վճռորոշ ու կարևոր տեղ ունի կրթական գործը, բացառիկ ուշադրության ու հոգա-
ծության տակ է պահում հայկական դպրոցները և բոլոր հարցերում աջակից 
դառնում նրանց: 

1930 թ. Լիբանանում արդեն գործում էին 29 հայկական դպրոց, որից 16-ը 
պատկանում էր հայ առաքելական, 8-ը՝ հայ կաթոլիկ, 6-ը՝ հայ ավետարանական 
համայնքին: Հետագայում հայկական դպրոցների թիվն ավելի է աճել [3, 70]:  

Պետք է նշենք, որ հայ երեք համայնքների դպրոցներում գործում էին կրթա-
կան տարբեր ծրագրեր: Հայ ավետարանական համայնքի դպրոցները հետևում 
էին անգլիական և ամերիկյան համապատասխան դպրոցների ծրագրերին, հայ 
կաթոլիկ համայնքի դպրոցները՝ ֆրանսիական: Իսկ հայ առաքելական համայն-
քին պատկանող դպրոցները (բացի Նշան Փալանջյան ճեմարանից) չունեին 
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միասնական կրթական ծրագրեր: Յուրաքանչյուր դպրոց անջատաբար կիրառում 
էր իր որդեգրած ծրագիրը՝ դրանով իսկ վնասելով կրթական գործի նպատակի և 
պահանջների միասնականությանն ու որակին: Այս երևույթը շարունակվեց մինչև 
60-ական թթ.: Միայն 1961 թ. Լիբանանի թեմի ուսումնական խորհուրդը կազմել և 
հրատարակել է հայ ազգային վարժարանների միասնական կրթական ծրագիր: 
Այն վավերացվել է 1961 թ. ապրիլի 26-ին գավառական ժողովի կողմից [3, 72-73]: 

1975-ին Լիբանանում (գլխավորապես Բեյրութում, նաև Տրիպոլիում, 
Զահլեում և Այնճարում) գործել են շուրջ 60 վեցամյա, միջնակարգ, երկրորդական 
հայկական վարժարաններ և այլ ուսումնական հաստատություններ՝ 21 հզ. աշա-
կերտով: Սակայն քաղաքացիական պատերազմին հաջորդած արտագաղթի 
հետևանքով երկրի հայկական դպրոցներում նվազել է սովորողների թիվը: 1991-
ին Լիբանանում գործել են միայն 42 հայկական դպրոցներ, որոնցից 16-ը՝ նախա-
կրթական, 10-ը՝ միջնակարգ, 16-ը՝ երկրորդական, ինչպես և 5 արհեստագիտա-
կան վարժարան ու 3 դպրեվանք-ընծայարան [2, 301]:  

Այսպիսով, ամփոփելով ներկայացվածը, պետք է նշենք, որ հայ առաքելա-
կան, կաթոլիկ և ավետարանական եկեղեցիները թեև ունեն որոշակի կրոնական 
տարբերություններ, սակայն նրանց նպատակը միշտ եղել է նույնը՝ պահպանել 
հայ համայնքը և նպաստել հայ մշակույթի և ավանդույթների տարածմանը: 
Եկեղեցու դերը մեծ է եղել նաև կրթության, հատկապես դպրոցների հարցում, 
որոնք նպաստել են ոչ միայն հայ լեզուն, գրականությունը, պատմությունը 
սերնդեսերունդ փոխանցելուն, այլև իրենց գործունեությամբ պահպանել են հայի 
կերպարը Սփյուռքում, այդ թվում նաև Լիբանանում: 
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Духовная жизнь армянской Духовная жизнь армянской Духовная жизнь армянской Духовная жизнь армянской общиныобщиныобщиныобщиныЛивЛивЛивЛиванаанаанаана    
    

Сукиасян ШармагСукиасян ШармагСукиасян ШармагСукиасян Шармаг    
Историко-географический факультет,  

«История»,  
руководитель магистерской диссертации – 

к. и. н., доцент М. Брутян 
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Ливан, Диаспора, Католикосат великого дома Киликии, 
Армянская католическая церковь, Союз армянских Евангелистских Церквей 
Ближнего Востока    

В этой статье представлена духовная жизнь армянской общины Ливана. 
Ливанские армяне еще с XIX века были разделены на три религиозные общины: 
приверюенцы армянской апостольской,  католической  и евангелистской церквей. 
Это разделение в религиозном плане является причиной  определенного раскола в 
среде ливанских армян. Однако следует отметить, что в вопросе сохранения 
национального облика, истории, традиций, культуры и национального 
самосознания эти три общины выступают единым фронтом.    
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Key Key Key Key wwwwords:ords:ords:ords:    Lebanon, Diaspora, Holy See of Cilicia, Armenian Catholic Church, 
Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East    

This article presents the spiritual life of the Armenian community in Lebanon. 
Since the 19th century, Lebanese Armenians have been divided into three religious 
communities: Armenian apostles, Armenian Catholics and Armenian evangelicals. This 
circumstance in religious terms causes some division among Lebanese Armenians. 
However, it should be noted that in the preservation of the national image, history, 
traditions and culture and national identity, these three communities are a united front.    
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ՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունըՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունըՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունըՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունը    
2015201520152015----2018 2018 2018 2018 թթ.թթ.թթ.թթ.----ին և զարգացման միտումներըին և զարգացման միտումներըին և զարգացման միտումներըին և զարգացման միտումները    

    
Հովսեփյան ԿարինեՀովսեփյան ԿարինեՀովսեփյան ԿարինեՀովսեփյան Կարինե    

Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, 
«Հանրային կառավարում», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
տնտ. գ. թ., ասիստենտ Լ. Ավդալյան 

 
Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝ արտաքին առևտուր, արտահանում, ներմուծում, 

առևտրային կապեր, ազգային տնտեսություն     
Երկրի արտաքին առևտրային կապերը ձևավորվում են՝ ելնելով տվյալ երկրի 

տնտեսական կայունացման ու զարացման պահանջներից՝ ստեղծելով փոխա-
դարձ շահերի վրա ձևավորվող հարաբերություններ: Ինչպես գիտենք, համաշ-
խարհային շուկայում տարբեր երկրներ զբաղեցնում են տարբեր դիրքեր: Յուրա-
քանչյուր երկիր իր շահերի պաշտպանության նպատակով շուկայում վարում է 
ինքնուրույն արտաքին առևտրային քաղաքականություն, որի հիմնական նպա-
տակներն են 

1. տվյալ երկիրն աշխատանքի միջազգային բաժանման գործընթացի մեջ 
ընդգրկելը,    

2. արտահանման և ներմուծման հարաբերակցության բարելավումը,     
3. արտաքին առևտրի կառուցվածքի դրական փոփոխությունը:     
Ինչպես մյուս երկրներում, այնպես էլ ՀՀ-ում, արտաքին առևտրային կա-

պերի զարգացումը պայմանավորված է աշխարհագրական ընդլայնմամբ և ար-
տաքին կառուցվածքի փոփոխություններով [1, 9]: 

Ինչպես գիտենք, արտաքին առևտրի ազդեցությունը ազգային տնտեսության 
վրա արտացոլվում է ՀՆԱ-ում արտահանման և ներմուծման տեսակարար կշիռ-
ների հարաբերակցության միջոցով: ՀՆԱ-ում արտահանման մեծ տեսակարար 
կշիռը վկայում է միջազգային շուկայում հայրենական տվյալ արտադրանքի 
մրցունակության մասին: Ավելի ակնառու պատկերացում կազմելու համար 
դիտարկենք ՀՆԱ-ի ցուցանիշները տրամագիր 1-ի միջոցով: 

 
Տրամագիր 1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշները 2015Տրամագիր 1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշները 2015Տրամագիր 1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշները 2015Տրամագիր 1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշները 2015----2018 2018 2018 2018 թթ.թթ.թթ.թթ.    [2][2][2][2]    
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Վերլուծելով տրամագիր 1-ի ցուցանիշները՝ կարող ենք եզրակացնել, որ ՀՀ
ում 2015 թ.-ին ՀՆԱ-ի ցուցանիշը կազմել է 3,2%, որը 3%-ով ավելի էր 2016 թ.
ցուցանիշից: 2017 թ.-ին գրանցվել է ՀՆԱ-ի 7.3% աճ, իսկ 2018 թ.-
է 3,3%-ով,կազմելով` 5,2%: 2018 թվականին ՀՀ համախառն ապրան
ռությունը 2017 թ.-ի համեմատ, ավելացել է 16,4%-ով և կազմել 7,4 մլրդ դոլար, 
որից մոտ 2,4 մլրդ դոլարը բաժին է ընկնում արտահանմանը: 2018 
տարվա համեմատ արտահանումը աճել է 7.8%-ով՝ 2.2 մլրդ դոլարից հասնելով 2.4 
մլրդ դոլարի: Վերջին տարիների արտահանման աճը փոխկապակցված է ՀՆԱ
աճի հետ [2]:  

Հայաստանից այլ երկրներ արտահանվող ապրանքատեսակների շարքին են 
դասվել հանքաքարերը, խտանյութերը, շինանյութերը, թանկարժեք և կիսա
կարժեք քարերն ու մետաղները, ժամացուցերն ու դրանց մասերը, թեթև արդյու
նաբերության ապրանքները, ծխախոտը, ոգելից խմիչքները, միրգն ու բան
ղենը, քաղցրավենիքը, էլեկտրական էներգիան, խոշոր և մանր եղջերավոր կեն
նիները, ապակյա իրերը և այն: Մասնավորապես 2015-2018 թթ.-
վիճակագրական տվյալների, արտահանման ամենամեծ ծավալներ են գրանցել 
հետևյալ ապրանքատեսակները` 

▪ hանքահումքային արտադրանքը, 
▪ պատրաստի սնունդը, 
▪ թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերը, 
▪ թանկարժեք մետաղներն ու դրացից պատրաստված իրերը,
▪ ոչ թանկարժեք մետաղները և դրանցից պատրաստված իրերը,
▪ մանածագործական իրերը: 
Դիտարկենք ՀՀ-ից արտահանվող մեծ տեսակարար կշիռ 

քատեսակների ծավալների դինամիկան: 
    

Տրամագիր 2. ՀՀՏրամագիր 2. ՀՀՏրամագիր 2. ՀՀՏրամագիր 2. ՀՀ----ից 2015ից 2015ից 2015ից 2015----2018 2018 2018 2018 թթ.թթ.թթ.թթ.----ին արտահանվող մեծին արտահանվող մեծին արտահանվող մեծին արտահանվող մեծ    տեսակարար կշիռ տեսակարար կշիռ տեսակարար կշիռ տեսակարար կշիռ 
ունեցող ապրանքատեսակները [2]ունեցող ապրանքատեսակները [2]ունեցող ապրանքատեսակները [2]ունեցող ապրանքատեսակները [2]    
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ի ցուցանիշները՝ կարող ենք եզրակացնել, որ ՀՀ-
ով ավելի էր 2016 թ.-ի 

-ին ՀՆԱ-ն նվազել 
ով,կազմելով` 5,2%: 2018 թվականին ՀՀ համախառն ապրանքաշրջանա-

ով և կազմել 7,4 մլրդ դոլար, 
2018 թ.-ին նախորդ 

ով՝ 2.2 մլրդ դոլարից հասնելով 2.4 
մլրդ դոլարի: Վերջին տարիների արտահանման աճը փոխկապակցված է ՀՆԱ-ի 

Հայաստանից այլ երկրներ արտահանվող ապրանքատեսակների շարքին են 
ութերը, շինանյութերը, թանկարժեք և կիսաթան-

ժեք քարերն ու մետաղները, ժամացուցերն ու դրանց մասերը, թեթև արդյու-
բերության ապրանքները, ծխախոտը, ոգելից խմիչքները, միրգն ու բանջարե-

ղենը, քաղցրավենիքը, էլեկտրական էներգիան, խոշոր և մանր եղջերավոր կենդա-
-ին, ըստ Ազգային 

կագրական տվյալների, արտահանման ամենամեծ ծավալներ են գրանցել 

մետաղներն ու դրացից պատրաստված իրերը, 
չ թանկարժեք մետաղները և դրանցից պատրաստված իրերը, 

 ունեցող ապրան-
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Տրամագիր 2-ից երևում է, որ ՀՀ-ից ապրանքների արտահանման ծավալի 
մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել պատրաստի սնունդը և հանքահումքային 
արտադրանքը, որոնք 2018 թ.-ին կազմել են արտահանման ամբողջ ծավալի 
համապատասխանաբար 28,4 և 27,3%-ը, իսկ թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարերը, թանկարժեք մետաղներն ու դրանցից պատրաստված իրերը` 12,7%
թանկարժեք մետաղները և դրանցից պատրաստված իրերը` 12,3%
մանածագործական իրերը` 9,5%-ը: Ըստ գծապատկեում դիտարկված ժամա
կաշրջանի ապրանքատեսակների մեծամասնության՝ արտահանման ծավալները 
աճման միտում են ունեցել, իսկ ինչ վերաբերում է 2018 թ.-ին հանքահունքային 
ապրանքատեսակների արտահանման ծավալների նվազմանը, դա պայ
ված էր Թեղուտի հանքի շահագործման դադարեցմամբ [2]: 

2018  թ-ին Հայաստանից արտահանվող ապարնքների հիմնական սպա
ներն են ԱՊՀ և ԵՄ անդամ երկրները: ԱՊՀ երկրներից հիմնական ուղղությունը 
ԵԱՏՄ շուկան է` 689 մլն դոլար արտահանմամբ: ԵԱՏՄ-ին բաժին է ընկնում 
Հայաստանից արտահանման 28,5%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ 2018
Հայաստանից դեպի ԵԱՏՄ շուկա արտահանումն աճել է 20,7%-
կանաբար, առաջատարը Ռուսաստանն է՝ 666 մլն դոլարով (ամբողջ ԵԱՏՄ 
շուկայի 96.7%-ը): Ինչպես և 2017 թ.-ին, նախորդ տարի ևս, ՀՀ-ից արտահանվող 
ապրանքների խոշոր սպառողներից է շարունակում մնալ ԵՄ-ն: 2018 թ
դեպի ԵՄ երկրներ արտահանվել են շուրջ 684 մլն դոլարի ապրանքներ, որը 
կազմում է արտահանման 28,3%-ը: Դեպի ԵՄ անդամ երկրներ արտահանումը 
2017 թ-ին համեմատ աճել է 7,9%-ով: Այս երկրներից Հայաստանի հիմնական 
առևտրային գործընկերները շարունակում են մնալ Բուլղարիան՝ 2015 
րով (31,4%), Գերմանիան՝ 136 մլն դոլար (19,9%), Նիդեռլանդները՝ 132 մլն դոլար 
(19,3%), ինչպես նաև Իտալիան՝ 50 մլն դոլար (7,3%) և Բելգիան՝ 49 մլն դոլար 
(7.2%): Հայաստանից դեպի Եվրամիության անդամ երկրներ հիմնականում ար
տահանվում են սև և գունավոր մետաղներ ու տեքստիլ արդյունաբեության 
ապրանքներ [3]: 

Տրամագիր 3. Արտահանման աշխարհագրությունը 2018 թ.Տրամագիր 3. Արտահանման աշխարհագրությունը 2018 թ.Տրամագիր 3. Արտահանման աշխարհագրությունը 2018 թ.Տրամագիր 3. Արտահանման աշխարհագրությունը 2018 թ.
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ից ապրանքների արտահանման ծավալի 
մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել պատրաստի սնունդը և հանքահումքային 

ին կազմել են արտահանման ամբողջ ծավալի 
ը, իսկ թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 

քարերը, թանկարժեք մետաղներն ու դրանցից պատրաստված իրերը` 12,7%-ը, ոչ 
թանկարժեք մետաղները և դրանցից պատրաստված իրերը` 12,3%-ը և 

ը: Ըստ գծապատկեում դիտարկված ժամանա-
ակների մեծամասնության՝ արտահանման ծավալները 

ին հանքահունքային 
րանքատեսակների արտահանման ծավալների նվազմանը, դա պայմանավոր-

արտահանվող ապարնքների հիմնական սպառող-
ներն են ԱՊՀ և ԵՄ անդամ երկրները: ԱՊՀ երկրներից հիմնական ուղղությունը 

ին բաժին է ընկնում 
ը: Նախորդ տարվա համեմատ 2018-ին 

-ով: Այստեղ, բնա-
նաբար, առաջատարը Ռուսաստանն է՝ 666 մլն դոլարով (ամբողջ ԵԱՏՄ 

ից արտահանվող 
ն: 2018 թ-ին ՀՀ-ից 

պի ԵՄ երկրներ արտահանվել են շուրջ 684 մլն դոլարի ապրանքներ, որը 
ը: Դեպի ԵՄ անդամ երկրներ արտահանումը 

ով: Այս երկրներից Հայաստանի հիմնական 
առևտրային գործընկերները շարունակում են մնալ Բուլղարիան՝ 2015 մլն դոլա-
րով (31,4%), Գերմանիան՝ 136 մլն դոլար (19,9%), Նիդեռլանդները՝ 132 մլն դոլար 

ինչպես նաև Իտալիան՝ 50 մլն դոլար (7,3%) և Բելգիան՝ 49 մլն դոլար 
Հայաստանից դեպի Եվրամիության անդամ երկրներ հիմնականում ար-

ղներ ու տեքստիլ արդյունաբեության 

Տրամագիր 3. Արտահանման աշխարհագրությունը 2018 թ.Տրամագիր 3. Արտահանման աշխարհագրությունը 2018 թ.Տրամագիր 3. Արտահանման աշխարհագրությունը 2018 թ.Տրամագիր 3. Արտահանման աշխարհագրությունը 2018 թ.    [3][3][3][3]    

 

ԵԱՏՄ
ԵՄ
Շվեյցարիա
Իրաք
Չինաստան
Իրան
ԱՄԷ
Վրաստան
Այլ երկրներ
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 ԵՄ և ԱՊՀ երկրներից բացի Հայաստանի խոշոր առևտրային գործ
ներից են նաև մի շարք այլ երկրներ: Հայաստանից դեպի այլ երկրներ ար
նումը կազմել է ավելի քան 1 մլրդ դոլար, կամ արտահանման 41,8%
2017 թ.-ին համեմատ, արտահանման ծավալները 2018 թ.-ին գրեթե չեն ավելացել: 
Այս երկրներից ամենաակտիվներն են Շվեյցարիան՝ 336 մլն դոլար, Իրաքը՝ 151 
մլն դոլար, Չինաստանը՝ 107 մլն դոլար, Իրանը՝ 94 մլն դոլար, Արաբական 
Միացյալ Էմիրությունները՝ 74 մլն դոլար և Վրաստանը՝ 69 մլն դոլար: 
րություն Շվեյցարիայի և Իրաքի, որտեղ արտահանման գծով ունեցել ենք ավել 
քան 28 տոկոսանոց աճ, մյուս երկրներ արտահանման ծավալները զգալիորեն 
փոքրացել են:  

ՀՀ-ից դեպի այլ երկրներ արտահանվող ապրանքատեսկներից են հիմ
նում հանքաքարը, խտանյութերը, շինանյութերը, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարերն ու մետաղները, ժամացույցներն ու դրանց մասերը, թեթև արդ
կան ապրանքները, ծխախոտը, միրգն ու բանջարեղենը, քաղցրավենի

Ի տարբերություն արտահանման ցուցանիշների՝ Հայաստան
ապրանքների տեսականին ավեի լայն է: 2015-2018 թթ.-ին ՀՀ ներմուծման 
ների ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2018 թ.-ին՝ 4,976 մլրդ
մագիր 4-ից երևում է, որ ՀՀ ներմուծվող ապրանքատեսակներից
հումքային արտադրանքը՝ 718.5 մն դոլար (14.5%), պատրաստի սնունդը՝
դոլար (8%), քիմիական արդյունաբերության արտադրանքը՝ 396 
տարանսպորտային միջոցները՝ 362.1 մլն դոլար (7.3%), ոչ թանկարժեք մետաղ
ներն ու դրանցից ստացված իրերը՝ 340 մլն դոլար (6.8%) և մանա
իրերը՝ 318 մլն դոլար (6.4%) [5]: 

 
Տրամագիր 4. Ներմուծման կառուցվածքը 2018 թ.Տրամագիր 4. Ներմուծման կառուցվածքը 2018 թ.Տրամագիր 4. Ներմուծման կառուցվածքը 2018 թ.Տրամագիր 4. Ներմուծման կառուցվածքը 2018 թ.

 

18.5%

14.5%

8%

7.9%7.3%

6.8%

6.4%

30.3%

Մեքենաներ, սարքավորումներ

Հանքահումքային

Պատրաստի սնունդ

Քիմիական արդյունաբերական
արտադրանք
Տրանսպորտային

Ոչ թանկարժեք

Մանածագործական

Այլ

այաստանի խոշոր առևտրային գործընկեր-
ներից են նաև մի շարք այլ երկրներ: Հայաստանից դեպի այլ երկրներ արտահա-

ամ արտահանման 41,8%-ը: Նախորդ՝ 
ին գրեթե չեն ավելացել: 

Այս երկրներից ամենաակտիվներն են Շվեյցարիան՝ 336 մլն դոլար, Իրաքը՝ 151 
մլն դոլար, Արաբական 

Միացյալ Էմիրությունները՝ 74 մլն դոլար և Վրաստանը՝ 69 մլն դոլար: Ի տարբե-
Շվեյցարիայի և Իրաքի, որտեղ արտահանման գծով ունեցել ենք ավել 

քան 28 տոկոսանոց աճ, մյուս երկրներ արտահանման ծավալները զգալիորեն 

պի այլ երկրներ արտահանվող ապրանքատեսկներից են հիմնակա-
նում հանքաքարը, խտանյութերը, շինանյութերը, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 

մետաղները, ժամացույցներն ու դրանց մասերը, թեթև արդյունաբերա-
կան ապրանքները, ծխախոտը, միրգն ու բանջարեղենը, քաղցրավենիքը և այլն [3]: 

Հայաստան ներմուծվող 
ներմուծման ծավալ-

մլրդ դոլար: Տրա-
ապրանքատեսակներից են նաև հանքա-

սնունդը՝ 399.7 մլն 
396 մլն դոլար (7.9%), 

ոչ թանկարժեք մետաղ-
դրանցից ստացված իրերը՝ 340 մլն դոլար (6.8%) և մանածագործական 

Տրամագիր 4. Ներմուծման կառուցվածքը 2018 թ.Տրամագիր 4. Ներմուծման կառուցվածքը 2018 թ.Տրամագիր 4. Ներմուծման կառուցվածքը 2018 թ.Տրամագիր 4. Ներմուծման կառուցվածքը 2018 թ.    [5][5][5][5]    
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Մանածագործական իրեր
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2015-2018 թթ.-ին ՀՀ ներմուծման առաջատար են ԵԱՏՄ անդամ երկրները, 
որտեղից ներմուծված ապրանքները կազմում են ներմուծման ծավալների 29%-ը: 
Այս երկրներից 2018 թ.-ին Հայաստան են ներմուծվել մոտ 1,4 մլրդ դոլարի 
ապրանքներ, որը նախորդ տարվա ցուցանիշից ավել է 9.8%-ով: ԵԱՏՄ երկրներից 
ներմուծման գրեթե ողջ ծավալը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին: ԵԱՏՄ 
երկրներից հիմնականում ներմուծվում է բնական և հեղուկ գազ, նավթ և նավթա-
մթերք, շինանյութ, ինչպես նաև սննդմթերք: 

ԱՊՀ և այլ երկրներից ներմուծվել են ավելի քան 189 մլն դոլարի ապրանքներ, 
որը կազմում է ընդհանուր ներմուծման 3.8%-ը: Այս երկրներից ներմուծումը 2018 
թ.-ին 2017 թ.-ի համեմատ, աճել է 44.7%-ով: ԱՊՀ երկրներից ամենախոշոր գործ-
ընկերը Ուկրաինան է: 

Ներմուծվող ապրանքների հաջորդ խոշոր մասնաբաժինը ԵՄ-ից է: Եվրա-
միության երկրներից ներմուծումը 2018 թ.-ին աճել է 30.5%-ով և կազմել է 233 մլն 
դոլար կամ ներմուծման 24.8%-ը: Իչպես և 2017թ.-ին, այնպես էլ 2018 թ.-ին ևս ԵՄ 
անդամ երկրներից ՀՀ-ի ամենախոշոր գործընկերները շարունակում են մնալ 
Գերմանիան և Իտալիան: ԵՄ-ից հիմնականում ներմուծվում են ավտոմեքենա-
ներ, դեղորայք, կոշկեղեն, օծանելիք, արտադրական սարքավորումներ, պատրաս-
տի սնունդ:  

Այլ երկրներից ներմուծումը 2018-ին աճել է 23.2%-ով և կազմել ավեի քան 2,1 
մլրդ դոլար, որը ներմուծման ընդհանուր ծավալի 42.4%-ն է: Այլ երկրներից 
Հայաստան ներմուծվող ապրանքների գծով բավականին մեծ մասնաբաժին ունեն 
նաև Իրանը (5.4%), Միացյալ Արաբական Էմիրությունները (3.9%), Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգները (3.8%), Չինաստանը (7.7%), Վրաստանը 7,5 (7.5%) և 
Թուրքիան (3.3%): Այս երկրներից ներմուծվում են հեռախոսներ, պլանշետներ, 
համակարգիչներ և կապի այլ միջոցներ, մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենա-
ներ, շինանյութ, տեքստիլ ադրյունաբերության ապրանքներ, սնունդ, պարարտա-
նյութեր, նավթ և նավթամթերք [5]: 

Այսպիսով՝ 2015-2018 թթ.-ին ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործըն-
կերներից առավել բարձր ցուցանիշներ գրանցած երկրների ութնյակում են. 

1. ՌԴ-ն, 
2. Շվեյցարիան, 
3. Բուլղարիան, 
4. Չինաստանը, 
5. Գերմանիան, 
6. Իրանը 
7. Նիդերլանդները, 
8. Իրաքը: 
Առավել մանրամասնորեն ներկայացված է աղյուսակ 1-ում [4]: 
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Աղյուսակ 1.  ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործԱղյուսակ 1.  ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործԱղյուսակ 1.  ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործԱղյուսակ 1.  ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի գործըըըընկերներն առավել նկերներն առավել նկերներն առավել նկերներն առավել 
բարձր ցուցանիշներով (բարձր ցուցանիշներով (բարձր ցուցանիշներով (բարձր ցուցանիշներով (հազհազհազհազ. . . . ԱՄՆԱՄՆԱՄՆԱՄՆ    դոլարդոլարդոլարդոլար))))    
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2015 245188 38555 78928 165318 140253 81944 47313 130636 

2016 378426 73638 152420 96383 138947 76988 50836 137895 

2017 550692 269371 286204 123752 132204 78575 90962 120931 

2018 653851 336378 215271 107210 136077 110081 132307 150638 

 
Կատարած հետազոտությունների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ 

հանրապետության արտաքին առևտրի զարացման հեռանկարը ուղղորդվում է 
դրական աճի դինամիկայով, որի արագընթաց տեմպերի աճը կախված է բարձր 
տեխնոլոգիատար ապրանքատեսակների արտադրությունից և արդյունաբերու-
թյունում նորամուծությունների ներդրման առաջանցիկ տեմպերից:  

Մինչև 2020թ-ը Ասյա–Խաղաղօվկյանոսյան տնտեսական համագործակցու-
թյան տարածաշրջանում պետք է ներդրվի էլեկտրոնային առևտրի համակարգը, 
այլ կերպ ասած, «Անթուղթ առևտուր» հասկացությունը, որը կարագացնի 
առևտրային գործընթացները, կկրճատի ծախսերը և կբարձրացնի արդյունավե-
տությունը: 

Մեր կարծիքով Հայաստանում անթուղթ առևտի զարգացումը կնպաստի 
առևտրի դյուրացմանը: 

Բնականաբար, պետության խնդիրը կլինի մշակել համապատասխան 
մեխանիզմներ, որոնք ոչ միայն կնվազեցնեն, այլ նաև կբացառեն ֆինանսական 
ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունները: Անհրա-
ժեշտ է նաև ապահովել սերտ փոխկապակցվածություն իրականացվող ծախսերի 
և սպասվելիք արդյունքների միջև: 

Հնարավոր բացասական հետևանքներից խուսափելու համար խիստ հրա-
տապ է իրականացնել արտահանման ուղղվածություն ունեցող արտադրության 
դիվերսիֆիկացիայի խնդիրը: 
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Երևան, Տնտեսագետ հրատ., 2016, 9 էջ: 

2. ՀՀ վիճակագրական կոմիտե www.armstat.am (Հասանելի է 01.11.19) 
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Թվային մարքեթինգի արդյունավետության գնահատումը և Թվային մարքեթինգի արդյունավետության գնահատումը և Թվային մարքեթինգի արդյունավետության գնահատումը և Թվային մարքեթինգի արդյունավետության գնահատումը և 
տեղայնացման հնարավորությունները տեղայնացման հնարավորությունները տեղայնացման հնարավորությունները տեղայնացման հնարավորությունները     

Հայաստանի ՀանրապետությունումՀայաստանի ՀանրապետությունումՀայաստանի ՀանրապետությունումՀայաստանի Հանրապետությունում    
    

Մանուկյան ԼիլիթՄանուկյան ԼիլիթՄանուկյան ԼիլիթՄանուկյան Լիլիթ    
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,  

«Հանրային կառավարում» 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

տնտ. գ. թ., դոցենտ Ն. Բարսեղյան  
 

Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ թվային-մարքեթինգ, ինտերնետ-մարքեթինգ, գովազդ, 
կայք, սոցիալական ցանցեր, կոնվերսիա 

Ներկայիս համաշխարհային շուկայի զարգացման միտումները ցույց են 
տալիս, որ առևտրային կազմակերպությունների զարգացման և առաջխաղացման 
համար անհրաժեշտ է ունենալ մրցունակ և ճկուն բիզնես, որի զարգացման հաջո-
ղության գրավականը պետք է լինի ինչպես նրա ընդհանուր ռազմավարական, 
այնպես էլ մարքեթինգային գործունեությունը: Ժամանակակից մարքեթինգը կազ-
մակերպության գործունեությունն է՝ կողմնորոշված դեպի շուկայի պահանջների 
բավարարումն ու եկամտի ստացումը լուրջ մրցակցության պայմաններում: Այն 
նպատակ ունի ներգրավելու նոր հաճախորդներ՝ առաջարկելով նրանց սպառո-
ղական բարձր արժեքներ: 

Ժամանակակից պայմաններում, թե՛ տնտեսության, թե՛ կյանքի ցանկացած 
այլ ոլորտ անցում է կատարում թվային համակարգի: Բացառություն չէ նաև 
մարքեթինգը: Վերջինս, լինելով համեմատաբար նոր և արագ զարգացող գիտու-
թյուն, լայնորեն օգտվում է թվային համակարգի ընձեռած հնարավորություն-
ներից: Այսօր, երբ գովազդի ամենաարագ զարգացող շուկայական հատվածը 
դարձել է համացանցը, ավելի ու ավելի շատ կազմակերպություններ համացանցը 
համարում են իրենց մարքեթինգային ծրագրի իրականացման հիմքը, ինչով էլ 
պայմանավորված է «ինտերնետ – մարքեթինգ» հասկացության առաջացումը: 

Թվային մարքեթինգի արդյունավետությունը պայմանավորված է հետևյալ 
առավելություններով՝ 

1. Գործառնական տեղեկատվության անհապաղ փոխանցում, 
2. Ինտերակտիվություն լսարանի հետ, 
3. Նպատակային լսարանի վարքը վերահսկելու, գովազդին տրված նրանց 

արձագանքին հետևելու ունակություն, 
4. Ճշգրիտ թիրախավորում՝ թիրախային լսարանի առանձնացում և մարդ-

կանց տվյալ կատեգորիային գովազդի տրամադրում, 
5. Մարքեթինգային տեղեկատվության և սպառողի միջև նպատակային և 

նախաձեռնողական փոխազդեցություն, 
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6. Վիրտուալ տարածքում ապրանքի կամ ծառայության ուղիղ վաճառքի 
իրականացում, 

7. Ծախսերն էականորեն նվազեցնոլու հնարավորություն, 
8. Բիզնես գործընթացների գործառնական վերահսկողության իրականացում, 
9. Բիզնեսի վարման հարմարավետություն. համագործակցող կողմերը չունեն 

բիզնեսի վարման որևէ ժամանակային և տարածական սահմանափա-
կումներ: 

Թվային մարքեթինգի արդյունավետությունը որոշելու համար գոյություն 
ունեն թվային մարքեթինգի արդյունավետության գործոններ, որոնք կներկայաց-
նեմ գծագրի տեսքով [1, 91]:  

 
Տրամագիր 1. Ինտերնետ մարքեթինգի արդյունավետության գործոններՏրամագիր 1. Ինտերնետ մարքեթինգի արդյունավետության գործոններՏրամագիր 1. Ինտերնետ մարքեթինգի արդյունավետության գործոններՏրամագիր 1. Ինտերնետ մարքեթինգի արդյունավետության գործոններ    
 
Այս գործոններն էլ կարելի է չափել ըստ տարբեր ցուցանիշների, օրինակ՝ 

ցուցադրումների որակ, հավանումների քանակ, հաճախելիություն, կայքում 
գտնվելու միջին ժամանակ, դիտումների խորություն, առաքման ձևերի կառուց-
վածք, ապրանքի ստացման ժամանակ մերժումների քանակ, պատվերների 
քանակ, կրկնակի գնումների քանակ, սեղմումների քանակ, մեկ սեղման արժեք և 
այլն: Թվային մարքեթինգի արդյունավետության չափման ցուցանիշներից են նաև 

1. Շահույթ=եկամուտ - ծախսեր, որտեղ՝  
Վաճառք= հաճախումներ* պատվերների միջին քանակ* կոնվերսիա 
Կոնվերսիան=գնումների քանակ/ հաճախորդների քանակ 
Ծախսեր=կայք+պահուստ+գովազդ+առաքում+պետություն+գրասենյակ+ 

ծառայություններ 

2. CTR կամ գովազդի սեղմումներ՝ CTR=
սեղմումների	քանակ

ցուցադրումների	քանակ
∗ 100% 

3. CPC կամ սեղմումների արժեք՝ CPC=
գովազդի	վրա	արված	ծախսեր

նպատակային	գործողությունների	քանակ
 

4. CPA կամ նպատակային գործողությունների արժեք՝ 

CPA=
գովազդային	ծախսեր

նպատակային	գոևծողությունների	քանակ
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5. CPS կամ վաճառքի արժեք՝ CPS=
գովազդային	ծախսեր

վաճառքի	ծավալ
 [8]: 

Գոյություն ունեն թվային մարքեթինգի արդյունավետության հաշվարկման 
տարբեր մեթոդներ՝ կայքի արդյունավետության վերլուծության մեթոդ, գովազ-
դային համակարգերից ստացված տվյալների վերլուծության մեթոդ, արդյու-
նավետության գնահատման ավանդական մեթոդ, տնտեսական մեթոդ և այլն: 
Սակայն ավելի նպատակահարմար է օգտագործել բազմաչափ համեմատական 
վերլուծության մեթոդը:Այն բաղկացած է հետևյալ փուլերից:  

I փուլ – KPI (Key Petrformance Indicators) հիմնական ցուցանիշների ընտրու-
թյուն: Ընտրված ցուցանիշների վերաբերյալ հավաքվում է ինֆորմացիա և կազմ-
վում ելքային տվյալների մատրիցա: Ընտրված յուրաքանչյուր ցուցանիշի արժեքը 
գնահատվում է մասնագետների կողմից, որոնց դերում կարող են հադես գալ 
կայքի մշակողները, SEO և SMO մշակողները և այլն: 

II փուլ – ստացված աղյուսակի յուրաքանչյուր սյունակի համար որոշվում է 
առավելագույն արժեք ունեցող տարրը, և այդ սյունակի բոլոր տարրերը 
բաժանվում են վերջինիս վրա: Արդյունքում կառուցվում է ստանդարտացված 
հավանականությունների մատրիցա: Xij= ���

	�
���
, որտեղ ��-ն ստանդարտացված 

հավանականությունների մատրիցան է, �՝ սյունակի տարր, ����՝ սյունակի 
առավեկագույն արժեք ունեցող տարր:  

III փուլ – մատրիցայի բոլոր տարրերը բարձրացվում են քառակուսի, եթե 
խնդիրը լուծվում է՝ հաշվի առնելով ցուցանիշների տարբեր կշիռները, ապա 
ստացված քառակուսիները բազմապատկվում են համապատասխան գործա-
կիցներով, որոնք սահմանվում են հատուկ փորձագիտական մեթոդով: Այս 
ամենից հետո արդյունքները ամփոփվում են շարքերով՝ 

�� = �1�1�� +�2�2��+. . . +������, 
որտեղ ��-ն հարաբերական գործակիցն է: Քննարկվող միջոցառումների համար 
համեմատական վարկանիշի արդյունքները լրացվում են աղյուսակում: 

    
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. ԲազմաչափԲազմաչափԲազմաչափԲազմաչափ    համեմատականհամեմատականհամեմատականհամեմատական    վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    մեթոդիմեթոդիմեթոդիմեթոդի    3333----րդրդրդրդ    փուլփուլփուլփուլ    

Միջոցառում 

KPI ցուցանիշներ 

Rj Տեղ 
Այցելուների 

քանակ 
(մարդ 

ամսական) 

CTR,% … 
Գնումներ 

(մարդ) 

Բաներային 
գովազդ 

�1�1�� �2�2�� … ������ R1 I 

… … … … … … … 
SEO ��1��1�� ��2��2�� … �������� Rm m 
IV փուլ – ստացված վարկանիշային գնահատականները դասակարգվում են, 

և որոշվում է յուրաքանչյուր միջոցառման տեղը: Առաջին տեղը զբաղեցրած միջո-
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ցառումը համարվում է արդյունավետ, իսկ վերջին տեղեր զբաղեցրած միջոցա-
ռումները կամ պետք է բարելավվեն, կամ էլ պետք է դրանցից հրաժարվել: Այս 
մեթոդի կիրառումը հնարավորություն է տալիս ստանալու հստակ տվյալներ մեզ 
հետաքրքրող մարքեթինգային միջոցառումների մասին, և կազմակերպելու մեր 
հետագա գործունեությունը՝ ըստ ստացված տվյալների [1, 95]: 

Թվային մարքեթինգի առավելությունների մասին խոսելիս նշեցինք, որ նրա 
կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է ճիշտ թիրախավորումը: Թիրախա-
վորումը ճիշտ իրականացնելու համար նախ անհրաժեշտ է կատարել շուկայի 
ուսումնասիրություն, առկա և պոտենցիալ սպառողների բացահայտում և վերջին-
ներիս հատվածավորում՝ ըստ տարբեր հատկանիշների, օրինակ՝ ըստ սեռատա-
րիքային կազմի, ըստ եկամուտների մակարդակի և այլն: 

Թվային մարքեթինգի իրականացման ամենատարածված դաշտը համա-
ցանցն է, ինչի մասին խոսում են հետևյալ վիճակագրական ցուցանիշները: 
Այսպես՝ 2019 թ.-ին բջջային հեռախոս օգտագործողների թիվը հասնում է 5,11 
միլիարդի, ինչը 100 մլն.-ով կամ 2%-ով ավել է 2018 թ.-ի համապատասխան 
ցուցանիշից: Համացանցի լսարանը հասնում է 4.39 մլրդ.-ի, որը 366 մլն-ով կամ 
9%-ով ավել է 2018 թ.-ի ցուցանիշից: Սոցիալական ցանցերում գրանցված է 3,48 
մլրդ օգտատեր, ինչը 288 մլն-ով կամ 9%-ով ավել է 2018 թ.-ի համապատասխան 
ցուցանիշից: Բջջային հեռախոսից սոցիալական ցանցեր են այցելում 3,26 մլրդ 
մարդ, ինչը 10%-ով ավել է 2018 թ.-ի ցուցանիշից: 2018 թ.-ի հունվարից օրական 1 
մլն մարդ առաջին անգամ իր համար բացահայտում է համացանցը, կամ որ նույնն 
է վարկյանում 11 նորեկ է լինում համացանցում [7]: 

Եթե ներկայացնենք համացանցից օգտվողների քանակական փոփոխու-
թյունները 2014-2019 թվականներին ապա կունենանք հետևյալ պատկերը՝ 

 
Տրամագիր 2. Համացանցից օգտվողների քանակական Տրամագիր 2. Համացանցից օգտվողների քանակական Տրամագիր 2. Համացանցից օգտվողների քանակական Տրամագիր 2. Համացանցից օգտվողների քանակական     

փոփոխությունները փոփոխությունները փոփոխությունները փոփոխությունները 2014201420142014----2019201920192019թթ.թթ.թթ.թթ.    

 
 
 

2.485

3.008
3.429

3.773
4.021 4.388

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Հայաստանում ամենատարածված սոցիալական հարթակներից են 
«Facebook», «OK», «Instagram», «Twitter» և «ВК»: Ըստ SMM-ի՝ (Social Media 
Marketing) 2018 թ.-ի վիճակագրության «Facebook»-ում է գրանցված համացանց 
օգտագործող կանանց 75%-ը, կանանց 83%-ը, «Instagram»-ում՝ տղամարդկանց 
26%-ը, կանանց 38%-ը, «Twitter»-ում՝ տղամարդկանց 25%-ը, իսկ կանանց 24%-ը: 
Նոր սերնդի 81%-ը օրական առնվազն 1 անգամ մուտք է գործում այս 
սոցիալական ցանց [2]: 

Եթե ուսումնասիրենք տվյալ սոցիալական ցանցերում գրանցվածների տա-
րիքային կազմը, ապա կունենանք հետևյալ պատկերը: 

 
Տրամագիր 3. Սոցիալական ցանցերում գրանցվածների տարիքային կազմըՏրամագիր 3. Սոցիալական ցանցերում գրանցվածների տարիքային կազմըՏրամագիր 3. Սոցիալական ցանցերում գրանցվածների տարիքային կազմըՏրամագիր 3. Սոցիալական ցանցերում գրանցվածների տարիքային կազմը    

    
 
Այսպիսով՝ ընկերությունն իր թվային մարքեթինգն իրականացնելուց առաջ 

պետք է նախ որոշի, թե իր կողմից վաճառվող ապրանքները կամ մատուցվող 
ծառայությունները սպառողների ո՞ր խմբի համար է նախատեսված, ապա 
կատարի շուկայի վերլուծություն և հատվածավորում, ճիշտ ընտրի թիրախը, 
ապա նոր ծավալի իր մարքեթինգային գործունեությունը: Սա հնարավորություն 
կտա կազմակերպությանը բարձրացնելու իր մարքեթինգային գործունեության 
արդյունավետությունը և խուսափելու անհարկի ծախսերի կատարումից: 

Ինչպես նշվեց, կազմակերպության իրականացրած թվային մարքեթինգի 
արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներից է կազմակերպության կայքի 
հաճախելիությունը: Այսպես՝ եթե ներկայացնենք Հայաստանի առաջատար երեք 
բջջային օպերատորների կայքերի հաճախելիությունը կունենանք հետևյալ 
պատկերը [3, 4, 5, 6]: 
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Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. ««««ՎիվասելՎիվասելՎիվասելՎիվասել»»»»----իիիի    կայքիկայքիկայքիկայքի    հաճախելիությունհաճախելիությունհաճախելիությունհաճախելիություն    
 ՕրականՕրականՕրականՕրական    ԱմսականԱմսականԱմսականԱմսական    ՏարեկանՏարեկանՏարեկանՏարեկան    
ԴիտումներԴիտումներԴիտումներԴիտումներ    48100 1.450.000 17.400.000 
ԱյցելուներԱյցելուներԱյցելուներԱյցելուներ    23100 692.000 8.304.000 

 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    4. «4. «4. «4. «BeelineBeelineBeelineBeeline»»»»----ի կայքի հաճախելիությունի կայքի հաճախելիությունի կայքի հաճախելիությունի կայքի հաճախելիություն    
    ՕրականՕրականՕրականՕրական    ԱմսականԱմսականԱմսականԱմսական    ՏարեկանՏարեկանՏարեկանՏարեկան    
ԴիտումներԴիտումներԴիտումներԴիտումներ    36.100 1.090.000 13.080.000 
ԱյցելուներԱյցելուներԱյցելուներԱյցելուներ    10.600 317.000 3.804.000 
 
Ինչպես երևում է պատկերից, օրական դիտումների քանակով առաջատար է 

«Vivacell»-ը, երկրորդը «Beeline»-ն է, իսկ երրորդը՝ «Ucom»-ը: Պատկերը նույնն է 
նաև ամսական և տարեկան կտրվածքներով: Ըստ այցելուների քանակի թե՛ 
օրական, թե՛ ամսական և տարեկան կտրվածքներով առաջատարը «Vivacell» 
ընկերությունն է, նրան հաջորդում է «Ucom»-ը, ապա «Beeline»-ը: Այստեղից էլ 
կարող ենք եզրակացնել, որ ամենաարդյունավետ թվային մարքեթինգն, ըստ այս 
ցուցանիշների, իրականացնում է «Vivacell» ընկերությունը: 

Հայաստանում, չնայած առկա խնդիրներին և դժվարություներին, գնալով 
ավելի ու ավելի մեծ տեղ է տրվում թվային մարքեթինգին: Ներկայումս գրեթե 
բոլոր կազմակերպություններին ունեն իրենց կայքերը կամ էջերը սոցիալական 
ցանցերում: Թե՛ Հայաստանում, թե՛ ընդհանրապես աշխարհում արագ տեմպերով 
ձևավորվում են թվային մարքեթինգի թրենդներ: Հայաստանում լայն տարածում է 
ստանում տեսահոլովակային (video) մարքեթինգը, քանի որ ստանդարտ բովան-
դակության (contents) նկատմամբ տեսահոլովակային բաղադրիչով բովանդակու-
թյան (video contents) առավելություններն ակնհայտ են: Թվային մարքեթինգի 
Հայաստանում առկա դրսևորումներից է նաև ազդեցության մարքեթինգը 
(influencer marketing)-ը: 2018 թ.-ին «influencer»-ների թիվը Հայաստանում 
զգլիորեն մեծացավ և շարունակեց ավելանալ նաև 2019 թ.-ին: Մարքեթինգի այ 
տեսակի դեպքում կարևոր խնդիր է ճիշտ «influencer»-ի ընտրությունը: Հայաս-
տանյան շուկայում թվային մարքեթինգի դրսևորման ձևերից է նաև մեսենջեր 
մարքեթինգը (messenger marketing): Վերջինս հնարավորություն է տալիս կազմա-
կերպություններին ավտոմատացնելու վաճառքները, գրանցելու տեսանելիության 
բարձրացումը, ընդ որում՝ մեսենջեր մարքեթինգի առանձնահատկություններից է 
այն, որ հաղորդագրությունները գնալով դառնում են ավելի անհատականացված, 
ինչը ամրացնում է հաճախորդների հետ հարաբերությունները: Մի շարք հետա-

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3. «3. «3. «3. «UcomUcomUcomUcom»»»»----ի կայքի ի կայքի ի կայքի ի կայքի հաճախելիությունհաճախելիությունհաճախելիությունհաճախելիություն    
 ՕրականՕրականՕրականՕրական    ԱմսականԱմսականԱմսականԱմսական    ՏարեկանՏարեկանՏարեկանՏարեկան    
ԴիտումներԴիտումներԴիտումներԴիտումներ    33.800 1.020.000 12.240.000 
ԱյցելուներԱյցելուներԱյցելուներԱյցելուներ    7.370 222.000 2.664.000 
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զոտություններ փաստում են, որ մինչև 2020 թ. համացանցում բոլոր որոնումների 
50 %-ը կազմելու են ձայնային որոնումները, այդ պատճառով պետք է ավելի մեծ 
ուշադրություն դարձնել ձայնային որոնումների համակարգերին (Voice Search): 
Թվային մարքեթինգում հաջղություն ունենալու համար կարևոր է նաև 
որոնողական համակարգերի օպտիմիզացումը (SEO), որը նպատակ ունի կայքը 
կատարյալ դարձնելու շնորհիվ այն առաջ մղելու տվյալ տարածաշրջանի կամ 
աշխարհի թվային միջավայրում: Այսպիսով՝ մի կողմից շուկայում առկա լուրջ 
մրցակցությունը, մյուս կողմից թվային դաշտի և ՏՏ արագ զարգացումը, և երրորդ 
կողմից Հայաստանում առկա հնարավորություններն ու պոտենցիալը հնարավո-
րություն կտան Հայաստանին մոտ ապագայում գրանցելու դրական տեղաշարժեր 
թվային մարքեթինգի ոլորտում: 

    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
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3. https://www.mts.am/ (Հասանելի է 02.11.19) 
4. https://www.beeline.am/hy/ ( Հասանելի է 02.11.19) 
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6. https://pr-cy.ru/ (Հասանելի է 03.11.19) 
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mire-i-v-rossii/ (Հասանելի է 29.10.19) 
8. https://moluch.ru/ (Հասանելի է 28.10.19) 
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Статья касается оценки эффективности цифрового маркетинга. Представлены 
основные факторы эффективности цифрового маркетинга и показатели, 
необходимые для их оценки. Представлен многомерный метод расчета эффек-
тивности. Изучены количественные показатели интернет – пользователей, а  также 
пол и возраст пользователей, зарегистрированных в социальных сетях. Проанали-
зирована эффективность сайтов мобильных операторов Армении по нескольким 
показателам. В статье также обозначены возможные ключевые направления 
развития цифрового маркетинга в Армении. 
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“Public Management”, 
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SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: digital marketing, internet marketing, advertisement, website, social 
networks, conversion 

This article is about the efficiency assessment of digital marketing. The article 
presents the main factors of digital marketing effectiveness and the indicators needed to 
evaluate them. A multidimensional method of efficiency calculating is also presented. 
The quantitative indicators of internet users and the gender and age indicators of the 
users registered on social networks are also studied. The efficiency of the mobile 
operators' websites in Armenia is analyzed according to several indicators. The article 
also outlines the main possible ways of the development of digital marketing in Armenia. 
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Պետական հատվածում աշխատավարձի կազմակերպման, Պետական հատվածում աշխատավարձի կազմակերպման, Պետական հատվածում աշխատավարձի կազմակերպման, Պետական հատվածում աշխատավարձի կազմակերպման, 
բարեփոխման հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունումբարեփոխման հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունումբարեփոխման հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունումբարեփոխման հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունում    

Պողոսյան Նոնա Պողոսյան Նոնա Պողոսյան Նոնա Պողոսյան Նոնա     
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, 

«Հանրային կառավարում», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

տնտ. գ. թ. Հ. Պապոյան 
    

Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ պետական աշխատող, աշխատավարձ, կազմակեր-
պում, բարեփոխում 

Այսօրվա դրությամբ պետական ծառայողների աշխատավարձի վարձատ-
րությանը իրենից ներկայացնում է աշխատանքի վարձատրության դեռևս ոչ 
կատարյալ համակարգ: Դրույքը, լինելով պետական ծառայողների վաստակի 
երաշխավորված մասը, կախված լինելով միայն նրա զբաղեցրած պաշտոնից, չի 
իրականացնում աշխատանքի արդյունքների բազայի գնահատման գործառույթը: 
Լրացուցիչ աշխատավարձը որի չափման հիմքում ընկած չէ պետական կազմա-
վորման աշխատանքի արդյունավետությունը և պետական ծառայողների աշխա-
տանքի անհատական արդյունքները, և որը վճարվում է բոլորին և հավասարա-
չափ, չի խրախուսում պետական ծառայողների արդյունավետ աշխատանքը: 
Պետական ծառայողների աշխատանքի վարձատրություն նշված կառուցվածքը 
արդյունավետ է, և դրա օգտագործումը `ոչ նպատակահարմար: 

Ներկա պահին պետական ծառայողների աշխատանքի երևույթը դեռևս չի 
դարձել գիտական համապարփակ հետազոտությունների առարկա, ինչը և բացա-
տրում է պետական ծառայողներին բարձր արդյունավետությամբ աշխատանքի 
մղելու ուղղությամբ պետական ծառայության բարեփոխումների անարդյունվե-
տությամբ: 

ՀՀ-ում վերափոխումնները իրենց հետ բերում են կյանքի պայմանների, 
մարդկային հարաբերությունների, քաղաքացիական և մասնագիտական կայաց-
ման պայմանների փոփոխություն: Մարդկանց կյանքի և գործունեության կազմա-
կերպման սկզբունքների, նրանց արժեհամակարգի փոփոխությունը անհրաժեշ-
տություն է ծնում սցիալ-տնտեսական պրոցեսների կազմակերպման և դրանց 
կառավարման համար նոր մեխանիզմներ, ուղիներ ու միջոցեր: Սրանով է պայ-
մանվորվում ժամանկակից միջավայրում սկզբունքորեն նոր մի շարք խնդիրների 
սահմանումը, որոնցից կարևորագույնը կադրային ներուժի առավելապես արդյու-
նավետ օգտագործվումն է, որը կապահովի մարդկային գործոնի ակտիվացում: 

Մարդկային գործունեության էական առանձնահատկությունների որոշման 
բազմակողմանի մոտեցումների արդյունավետության պատճառների ուղիղ 
գործոն է մարդկանց մոտիվացիան: Մոտիվացիոն գործունեությունը կարելի է 
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սահմանել որպես ազատ, մարդկանց ներքին մղումներով պայմանավորված, իր 
նպատակներին հասնելու և շահերի իրականացմանն ուղղված գործունեություն, 
իսկ աշխատանքի մոտիվացիան՝ որպես աշխատողի ձգտում բավարարել իր 
պահանջմունքները աշխատանքային գործունեության միջոցով: 

Կարելի է առանձնացնել մոտիվացիոն տեսությունների երեք խումբ. 
1. Մոտիվացիոն ընդգրկուն տեսություններ, 
2. «Դաշտերի» տեսություն, 
3. Մոտիվացիայի պրոցեսոիալ տեսություններ 
Բոլոր ընդգրկուն տեսությունների հիմքում ընկած է Մասլոուի, Մակ-

Քլելանդի, Հեցբերգի պահանջմունքների ուսումնասիրությունը, դրա մոտիվացիոն 
ազդեցությունը մարդու վրա: Տեսությունների այս խմբի նպատակը աշխատողի 
պահանջմունքների առավել ամբողջական ցուցակի ճշգրտումն է, դրանց 
առաջնահերթության որոշումը և դրան համապատասխան ներքին և արտաքին 
վարձատրության կիրառումը: 

Դրա հետ միասին յուրաքանչյուր տեսության մեջ առկա է պահանջմունք-
ների շարժի բնույթ, մարդկանց վրա դրանց մոտիվացիոն ազդեցության վերաբեր-
յալ սկզբունքորեն նոր հայացքներ: 

Մակ-Քլելանդը տեսության մեջ մտցնում է կյանքի փորձի և շրջակա 
միջավայրի ազդեցությամբ նոր պահանջմունքների առաջացման ուղղությամբ 
հետհիերարխիայի մշտապես կատարելագործման գաղափարով: Հերցբերգը 
հայտնաբերեց, որ բոլոր պահանջմունքները չէ, որ մշտապես խթանում են 
մարդուն,այլ նրանք, որոնք տանում են բավարվածության վիճակի զարգացմանը: 

Մոտիվացիոն տեսությունների հաջորդ խումբը կարող ենք պայմանա-
կանորեն անվանել «դաշտերի» տեսությունններ: Մոտիվացիոն տեսությունների 
այս խումբը ուսումնասիրում է «մտովի» - «նպատակ» էտապը՝ որոշելով, թե 
ինչպես է կեցության միջավայրը և կազմակերպական մշակույթը խթանում 
աշխատողի աշխատանքային գործունեությունը և ձևավորում նրա մոտրվացիոն 
մթնոլորտը: 

Այդպիսի տեսություններին են պատկանում Թեյլորի մոտիվացիաների 
համակարգը, Միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր Մակ-Գրեգորի կոնցեպցիան 
«x» և «y» տեսությունը, Կլիֆորնիայի համալսարանի պրոֆոսոր Օուչի տեսությունը 
«z» տեսությունը Լիվիտին-Ատրասնգերի կազմակերպչական աճի կոնցեպցիան: 

Թեյլորի տեսության համաձայն մարդն իր բնույթով ալարկոտ է, ձգտում է 
խուսափել աշխատանքից, չի սիրում փոփոխություններ ու պատասխանատվու-
թյուն, ուզում է, որ իրեն ղեկավարեն, դրա համար պետք է ստիպել, վերահսկել, 
ուղղորդել, սպառնալ պատժով, որպեսզի ստիպել նրան աշխատել վարչական-
ավտորիտար ոճի նախատիպը: Սակայն ըստ Մակ-Գրեգորի՝ մարդիկ իրենց 
բնույթով այդպիսին չեն, իրենց հատուկ է հակասական որակներ: Մարդկանց 
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մեծամասնությունը չի ատում աշխատանքը, աշխատելը նրանց համար նույնքան 
բնական է,՝ որքան հանգստանալը: Դրա համար անհրաժեշտ է ստեղծել մթնո-
լորտ, որ կնպաստի կազմակերպության նպատակնների հավատարմության 
ստեղծմանը, հնարավորություն կտա առավելապես ցուցաբերել նախաձեռնու-
թյուն, նորարարություն և ինքնուրույնություն կմտցնի: Այս միջավայրում աշխա-
տողները իրենք իրենց համար «y» տեսությամբ են որոշում մոտիվացիան, որը 
հիմնված է դեմոգրատական սկզբունքների վրա. իրավասությունների մեծացում, 
աշխատանքի բաղադրության հարստացում, հարաբերությունների լավացում և 
այլն: 

Պետական ծառայողների գոյություն ունեցող երաշխիքների հետազոտու-
թյունները, որոնք հիմնական են իրենց համակարգի կազմավորման ժամանակ, 
թույլ է տալիս ընդգծել պետական ծառայուղների տնտեսական և ոչ տնտեսական 
մեթոդները: 

Տնտեսականը հենվում է ծառայողների նյութական հետաքրքրությունների 
վրա: Դրա ելակետային դիրքը հանդիսանում է տվյալ կատեգորիայի աշխատող-
ների եկամուտների կազմավորմանը` կապված տեղական ինքնակառավարման 
ընդհանուր արդյունքների մեջ ներդրումից: 

Տնտեսական խթանման մեջ գլխավոր տող պատկանում է նյութական վար-
ձատրությանը,որը հենվում է տնտեսական օրենքների վրա,ըստ որի` աշխատան-
քի քանկին և որակին համապատասխան նյութական բարիքների 

բաշխումը ուղղակի կամ միջնորդավորված ձևով արտահայտված դրամա-
կան տեսքով: Տնտեսականը կարելի է արտահայտել դրամական և սոցիալական 
ձևերով: 

Պետական ծառայողների դրամական ապահովումն իրենից ներկայացնաում է 
աշխատանքի վարձատրություն` պետական ծառայության պաշտոնների պարտա-
կանության կատարման դիմաց: Պետական ծառայությունում պետական ծառա-
յողների դրամական ապահովման ֆինանսավորումը իրականցվում է տեղական 
բյուջեների հաշվին: Այլ աղբյուրներից միջոցների ներգրավում չի թույլատրվում: 

ՌԴ-ում պետական ծառայողների վրա տարածվում է ՌԴ-ի աշխատանքային 
օրենսդրությունը այն առանձնահատկությւններով , որոնք նախատեսված են    
ՌԴ-ի սուբյեկտների օրենսդրությամբ: 

Պետական ծառայության մունիցիպալ պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
դրամական ապահովման կոնկրետ չափը հաստատվում է տեղական ինքնակա-
ռավարման նորմատիվ իրավական ակտերով` ելնելով հետևյալ գործոններից. 

1. Չի կարող լինել աշխատանքի վարձատրությունը նվազագույն աշխատա-
վարձից ցածր, որը հաստատված է ֆեդերալ օօրենսդրությամբ 

2. Չի կարող բարձր լինել տվյալ սյուբեկտի օրենսդրությամբ սահմանված 
մեծությունից 
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Որպես կանոն Պետական ծառայության կրտսեր պաշտոնի պաշտոնական 
դրույքաչափի սահմանը հաստատվում է պետական ծառայության կրտսեր 
պաշտոնի պաշտոնական դրույքաչափին հավասար: ՌԴ սյուբեկտիվ նորմատի-
վային իրական ակտերով կարող է հաստատվել նաև այլ հարաբերություններ: 
օրինակ Նովոսիբիրսկի շրջանում համայնքյին ծառայության «կրտսեր մասնա-
գետ» պաշտոնի պաշտոնական դրույքաչափը շրջանի տարածքում հաստատվում 
է հավասար պետական ծառայության «կրտսեր մասնագետ» պաշտոնի պաշտո-
նական դրույքաչափի 90 տոկոսին): 

Ըստ ընդհանուրկանոնի պետական ծառայողի մաշտոնական դրույքի առա-
վելագույն չափը չպետք է գերազաանցի պետական ծառաըողի համապատասղան 
պաշտոնական դրույքաչափը: 

Պետական ծառայության պետակն պաշտոնների և պետական ծառայության 
պետական պաշտոնների դրույքաչափերի հարաբերակցությանը հաստատվում թ 
սուբյեկտի օրենքով: 

Արտասահմանյան երկրների (28, 22) պետական ծառայությունների փորձը 
ցույց է տալիս, որ արդյունավետ կարող են լինել պետական ծառայողների աշխա-
տանքի վարձատրության զանազան համակարգեր: 

Գերմանիայում պետական պաշտոնյաների աշխատանքի վարձատրության 
հարցերը կարգավորվում են օրոնքով: Դրույքաչափը հաստատվում է ծառայու-
թյան տեղից և ժամանակից կախված: 

Ֆրանսիայում պետական ծառայողի աշխատանքի վարձատրության չափը 
հաստատվում է դիպլոմի առկայությունից կախված, քանի որ տարիֆային ամբողջ 
համակարգը կապված է դիպլոմների և վկայականների, որոնք ներկաըացվում են 
պետական ծառտայության ընդունման ժամանակ: 

Անգլիայում, ԱՄՆ-ում ր Ֆրանսիայում տեղական ինքնակառավարման մար-
մինների առաջին կարգի աշխատողների նվազագույն աշխատավարձը հաստատ-
վում է մասնավոր բաժնի միջին աշխատավարձի մակարդակի հարաբերակ-
ցության հիման վրա: 

ՌԴ-ումպետական ծառայություններում պետական պաշտոն զբաղեցնող ան-
ձանց դրամական վարձատրության չաջը հաստատվում է համաձայն փաստացի 
կատարած աշխատանքի և դիտվում է որպես չափորոշված մեծություն, որը սահ-
մանփակվում է ՌԴ-ի սուբյեկտիօրենսդրությամբ: Վարձատրությունը չի կարող 
իրականացվել անվճար ներկայացվող ապրանքների, մթերքների, ծառայություն-
ների, արժեթղթերի միջոցով և այլ առարկաներով: 

ՌԴ-ում պետական ծառայություններում մունիցիպալ պաշտոններ զբաղեց-
նող անձանց դրամական պարգևատրման մեջ մտնում են. 

1. Պաշտոնական դրույքը 
2. Խթանող վճարները 
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3. Փոխհատուցող վճարները 
4. Հասարակական (սոցիալական) վճարները 
Նպատակահարմար է քննարկել դրամական վարձատրության յուրաքանչ-

յուր բաղկացուցիչ մասը ավելի մանրամասն: 
Պաշտոնական դրույքը իրենից ներկայացնում է պետական ծառայությունում 

պետակն պաշտոններ զբաղեցնող անձի աշխատանքի վարձատության ամսական 
չափը: Այդ անձը տվյալ ժամանակաշրջանում իրականացրել է իր պաշտոնական 
պարտականությունները` քրակավորման պահանջներին համապատասղան, 
որոնք ներկայացված են տեղական ինքնակառավարման մարմինների նորմատիվ 
իրավական ակտերի հիման վրա: 

ՌԴ-ում պետական ծառայողների բազիսային դրույքի հաշվարկման համար 
ընդունվում է նվազագույն չափը:Աշխատավարձի նվազագույն չափը հաստատ-
վում է ֆեդերալ օրենքով: Պաշտոնական դրույքաչափերի հաշվարկման համար 
նվազագույն աշխատավարձի կիրառումը հաստատվում է ՌԴ-ի սյուբեկտի նոր-
մատիվ ակտերով: 

Գերմանիայում պետական պաշտոնյաների աշխատանքի վարձատրության 
հարցերը կարգավորվում են օրոնքով: Դրույքաչափը հաստատվում է ծառայու-
թյան տեղից և ժամանակից կախված: 

Ֆրանսիայում պետական ծառայողի աշխատանքի վարձատրության չափը 
հաստատվում է դիպլոմի առկայությունից կախված, քանի որ տարիֆային ամբողջ 
համակարգը կապված է դիպլոմների և վկայականների, որոնք ներկաըացվում են 
պետական ծառտայության ընդունման ժամանակ: 

Անգլիայում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների առաջին կարգի աշխատողների նվազագույն աշխատավարձը հաս-
տատվում է մասնավոր բաժնի միջին աշխատավարձի մակարդակի հարաբերակ-
ցության հիման վրա: 

ՌԴ-ումպետական ծառայություններում պետական պաշտոն զբաղեցնող 
անձանց դրամական վարձատրության չաջը հաստատվում է համաձայն փաստա-
ցի կատարած աշխատանքի և դիտվում է որպես չափորոշված մեծություն,որը 
սահմանփակվում է ՌԴ-ի սուբյեկտիօրենսդրությամբ: Վարձատրությունը չի 
կարող իրականացվել անվճար ներկայացվող ապրանքների, մթերքների, ծառա-
յությունների, արժեթղթերի միջոցով և այլ առարկաներով: 

ՌԴ-ում պետական ծառայություններում մունիցիպալ պաշտոններ զբաղեց-
նող անձանց դրամական պարգևատրման մեջ մտնում են. 

1. Պաշտոնական դրույքը 
2. Խթանող վճարները 
3. Փոխհատուցող վճարները 
4. Հասարակական (սոցիալական) վճարները 
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Նպատակահարմար է քննարկել դրամական վարձատրության յուրաքանչ-
յուր բաղկացուցիչ մասը ավելի մանրամասն: 

Պաշտոնական դրույքը իրենից ներկայացնում է պետական ծառայությունում 
պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձի աշխատանքի վարձատության ամսա-
կան չափը: Այդ անձը տվյալ ժամանակաշրջանում իրականացրել է իր պաշտո-
նական պարտականությունները` քրակավորման պահանջներին համապատաս-
խան, որոնք ներկայացված են տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր-
մատիվ իրավական ակտերի հիման վրա: 

ՌԴ-ում պետական ծառայողների բազիսային դրույքի հաշվարկման համար 
ընդունվում է նվազագույն չափը:Աշխատավարձի նվազագույն չափը հաստատ-
վում է ֆեդերալ օրենքով: Պաշտոնական դրույքաչափերի հաշվարկման համար 
նվազագույն աշխատավարձի կիրառումը հաստատվում է ՌԴ-ի սյուբեկտի նոր-
մատիվ ակտերով: 

Պետական ծառայողների աշխատավարձի բարեփոխման հիմունքնների 
համար անհրաժեշտ է նյութական և ֆինանսակա ն համակարգի կարգավորում։  
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Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: государственный служащий, заработная плата, 
вознаграждение,  реформа 

На сегодняшний день система оплаты  труда государственных служащих 
является все еще несовершенной, потому что, будучи гарантированной частью 
вознаграждения, зависит исключительно от занимаемой ими  должности,  выплачива-
ется всем одинаково и не выполняет функцию оценки объема  труда. Не принимаются 
также  во внимание  индивидуальные результаты труда  государственных служащих и 
не поощряется эффективность  их работы. Указанная структура вознаграждения не 
эффективна, а ее использование нецелесообразно. 

Таким образом, необходимы всесторонние научные исследования результатов  
реформ государственной службы, в частности, проблем  найма государственных 
служащих и их оплаты. 

    
    
    

Grounds of Organization, Reformation in the State SectionGrounds of Organization, Reformation in the State SectionGrounds of Organization, Reformation in the State SectionGrounds of Organization, Reformation in the State Section    
in the Republic of Armeniain the Republic of Armeniain the Republic of Armeniain the Republic of Armenia    

Poghosyan NonaPoghosyan NonaPoghosyan NonaPoghosyan Nona    
Faculty of History and Geography,  

“Public Management”, 
Academic Supervisor: H. Papoyan  

PhD in Economics 
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: public servant, salary, labor organization, reform    
As of today, the system of remuneration for civil servants is still imperfect, because, 

being a guaranteed part of the remuneration, it depends solely their  position, and  paid 
to everyone equally and does not perform the function of assessing the volume of labor. 
The individual results of the work of civil servants are also not taken into account and 
the efficiency of their work is not encouraged. The specified remuneration structure is 
ineffective, and its use is impractical. 

Thus, a comprehensive scientific study of the results of civil service reforms is 
needed, in particular, the problems of hiring and paying civil servants. 
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Պետական Պետական Պետական Պետական ծառայության համակարգի կազմակերպման ծառայության համակարգի կազմակերպման ծառայության համակարգի կազմակերպման ծառայության համակարգի կազմակերպման 
արտասահմանյան փորձը և դրա որոշակի հատվածների արտասահմանյան փորձը և դրա որոշակի հատվածների արտասահմանյան փորձը և դրա որոշակի հատվածների արտասահմանյան փորձը և դրա որոշակի հատվածների 

կիրառման հնարավորությունները Հայաստանի կիրառման հնարավորությունները Հայաստանի կիրառման հնարավորությունները Հայաստանի կիրառման հնարավորությունները Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության համակարգի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության համակարգի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության համակարգի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության համակարգի 

բարելավման շրջանակներումբարելավման շրջանակներումբարելավման շրջանակներումբարելավման շրջանակներում    
Սիմոնյան Անի Սիմոնյան Անի Սիմոնյան Անի Սիմոնյան Անի     

Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, 
«Հանրային կառավարում», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
տնտ. գ. թ. Հ. Պապոյան 

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ պետական ծառայություն, բարեփոխումներ, առանձ-

նահատկություն, քաղաքականություն, արտասահմանյան փորձ    
Ներկայումս քաղաքացիական (պետական) ծառայության կառավարման 

մեխանիզմի հետազոտումն իր արդիականությամբ պետական կառավարման 
տեսության մեջ և պրակտիկայում ամենակարևոր խնդիրներից է, որի արդյունա-
վետության բարձրացման միջոցով կարելի է հասնել քաղաքացիական 
(պետական) ծառայության, ըստ այդմ պետական գործառույթների ու խնդիրների 
իրականացման արդյունավետության բարձրացման: Այսօր Հայաստանի Հանրա-
պետությունում բարեփոխումներ են տեղի ունենում պետական կառավարման 
համակարգում, այդ թվում՝ քաղաքացիական ծառայության բնագավառում, որի 
նպատակն է քաղաքացիական ծառայության համակարգը դարձնել արժանիք-
ների, մասնագիտական գիտելիքների ու փորձի վրա հիմնված կայուն համակարգ, 
ինչը կապահովի հանրային ծառայությունների մատուցման արդյունավետության 
բարձրացումը [3, 3]:     

Պետական ծառայությունը մասնագիտական գործունեություն է, որն 
ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պետական մարմին-
ներին վերապահված լիազորությունների իրականացմանը: Այն ընդգրկում է 
դատական ծառայությունը, քաղաքացիական ծառայությունը, դիվանագիտական 
ծառայությունը, մաքսային ծառայությունը, հարկային ծառայությունը, փրկարար 
ծառայությունը, զինվորական ծառայությունը (բացառությամբ օրենքով սահման-
ված պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի միջոցով իրականացվող 
շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության), ազգային անվտան-
գության մարմիններում ծառայությունը, ոստիկանությունում ծառայությունը, 
քրեակատարողական ծառայությունը, դատական ակտերի հարկադիր կատար-
ման ծառայությունը, դատական կարգադրիչների ծառայությունը [1, հ 3]:  

Քաղաքացիական ծառայությունը արժանիքահեն, կարիերային առաջընթա-
ցով բնութագրվող, քաղաքական չեզոքություն պահանջող մասնագիտական 
գործունեություն է, որը կատարվում է համապատասխան մարմիններում՝ Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այդ մարմիններին վերապահված լիա-
զորությունների իրականացման նպատակով [2]:  
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Չնայած քաղաքացիական ծառայության համակարգում ընթացող բարեփո-
խումներին, որոնք մասնավորապես ուղղված են տեսլականի հստակեցմանը, 
կադրային ճիշտ քաղաքականությանը, այսօր դեռևս այս ոլորտում կան բազմա-
թիվ խնդիրներ: Ներկայումս զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրների պետա-
կան կառավարման և պետական ծառայության համակարգի զարգացման արդի 
մակարդակն անհրաժեշտություն է առաջացնում ուսումնասիրել վերջիններիս 
փորձը և դիտարկել դրանց որոշակի հատվածների կիրառումը Հայաստանի 
Հանրապետության պետական ծառայության համակարգում՝ հաշվի առնելով 
հայաստանյան առանձնահատկությունները: 

Պետական ծառայության համակարգի՝ բարձր պրոֆեսիոնալիզմով և պա-
տասխանատվությամբ օժտված կադրերով ապահովվումը ոչ միայն Հայաստանի 
այլ նաև մի շարք արտասահմանյան երկրների մերօրյա խնդիրն է, որը յուրա-
քանչյուր պետություն լուծում է զարգացման որոշակի փուլում իր առջև դրված 
նպատակների առաքելության, խնդիրների առնչությամբ՝ հաշվի առնելով սեփա-
կան առանձնահատկությունները: Սրանցից յուրաքանչյուրը կադրային քաղա-
քականության իր փորձն է կուտակել, որը կարող է օգտակար լինել այլ երկրների 
համար: Սա է պատճառը, որ արտասահմանյան փորձի վերլուծությունը 
հնարավորություն է տալիս որոշել, թե բարեփոխումների որ հայեցակարգերը և 
որքանով կարող ենք համապատասխանեցնել մեր պետության արդի պայման-
ներին, զարգացման մակարդակին, հասկանալ պետական ծառայության հայրե-
նական մոդելի բարեփոխումների ճիշտ տրամաբանությունը և որոշել դրա 
արդյունավետության բարձրացման ուղիները:  

Ինչպես և նշեցի յուրաքանչյուր պետության ավանդույթներն ու օրենքներըը 
կանխորոշում են պետական ծառայության իրականացման յուրահատուկ կարգ, 
որն ունի վառ արտահայտված սոցիալմշակութային առանձնահատկություն: Այս 
կամ այն պետությունում պետական ծառայության որևէ մոդելի ընտրության վրա 
ազդում են մի շարք գործոններ՝  

1. Պատմական զարգացման առանձնահատկությունը.  
Պրոֆեսիոնալ պետական աստիճանավորների ինստիտուտն ի հայտ է եկել 

Ֆրանսիայում և Գերմանիայում: Հենց այս երկրներում էլ ձևավորվեցին պետա-
կան ծառայության մայրցամաքային մոդելի հիմնական տարրեը՝ հիերարխիա, 
կենտրոնականացում, միասնականացում, նորմատիվային կարգավորում: Ի տար-
բերություն վերոնշյալ պետությունների Անգլիան ավելի երկար ժամանակ 
«գոյատևեց» առանց պրոֆեսիոնալ պետական ծառայության. Դրա փոխարեն 
այստեղ առկա էր նյութական պարգևատրման սիրողական վարչակազմ, քաղա-
քացիական ծառայությունը դիտվում էր որպես «շնորհաշատ մարդկանց պատ-
վավոր պարտականություն», իսկ պաշտոնները՝ արքունական սեփականություն: 
Անգլիայում կատարվող բարեփոխումների արդյունքում հաստատվեց կառավար-
ման ապակենտրոնացված համակարգ՝ զարգացած տեղական ինքնակառավար-
մամբ, գործնականում ծագող խնդիրների մեծամասնությունը լուծվում էր ավան-
դական եղանակով:  

2. Իրավական համակարգի առանձնահատկությունը՝ Անգլոսաքսոնական 
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երկրներին բնութագրական էր պետական ծառայության համակարգը կարգա-
վորող միասնական օրենսդրության և նորմատիվ իրավական ակտերի բացակա-
յությունը: Իսկ ահա Ռոմանոգերմանական իրավական համակարգի երկրներում 
պետական ծառայության համակարգը կարգավորվում էր Սահմանադրությամբ և 
օրենքներով:  

3. Պետական ապարատի առանձնահատկությունը (ունիտար թե դաշնային 
պետություն, տոտալիտար թե դեմոկրատական): Ներկայումս գիտական շրջա-
նակներում գերակշռում է պետական (քաղաքացիական) ծառայության երկու 
մոդելների հավակնումը՝ «բաց» (անգլոսաքսոնական) և «փակ» (բնորոշ է մայրցա-
մաքային Եվրոպային): Այս երկու մոդելները, կախված պետական ապարատի 
կառուցվածքից, իրենց հերթին բաժանվում են երկու տարատեսակների՝ պետա-
կան ծառայության բաց կամ փակ մոդելը դաշնային և ունիտար պետություննե-
րում: Հետևաբար ստանում ենք հետևյալ դասակարգումը՝ 

▪ ունիտար պետությունում կիրառվող կենտրոնացված «փակ» մոդել 
▪ դաշնային պետություններում կիրառվող հարաբերականորեն ապակենտ-

րոնացված «փակ» մոդել 
▪ ունիտար պետությունում կիրառվող հարաբերականորեն ապակենտրո-

նացված «բաց» մոդել 
▪ դաշնային պետություններում կիրառվող ապակենտրոնացված «բաց» 

մոդել 
 Մասնավորապես պետական ծառայության «փակ» մոդելի բնութագրական 

հատկանիշներն են՝ 
▪ պետական ծառայության հիերարխիկ համակարգ՝ յուրաքանչյուր մակար-

դակին վերապահված հստակ իրավասություններով և պաշտոնեական 
ենթակայության սկզբունքներով 

▪ պետական ծառայության համակարգի կադրերի ընտրության փակ 
համակարգ 

▪ քաղաքացիական ծառայողի սոցիալական և իրավական կարգավիճակի 
արժեքավոր լինելը, պաշտոնեական աճի, աշխատավարձի պայմա-
նավորումը պետական ծառաության համակարգում ունեցած ստաժից և 
զբաղեցրած պաշտոնից, 

▪ պետական (քաղաքացիական) ծառայողի աշխատանքից ազատման բարդ 
ընթացակարգը, 

▪ պետական ծառաության համակարգում նեղ մասնագիտացում ունեցող 
կադրերի գերակշռությունը [5, 9, 10]: 

Ֆրանսիայում պետական ծառայության համակարգի առանձահատկու-
թյունը այն է, որ այստեղ համադրվում են վարձու համակարգը՝ «պետական 
ծառայության բաց մոդել», և կարիերայի համակարգը՝ «պետական ծառայության 
փակ մոդել»: Ֆրանսիացիները պետական ծառայության համակարգն ընկալում են 
որպես քաղաքացիների հասարակական շահերից բխող քաղաքական ղեկավար-
ման ներքո գտնվող գործուներություն: Բնակչության յուրաքանչյուր հինգ քաղա-
քացուց մեկն աշխատում է այս համակարգում, ընդհանուր չորս միլիոն, որոնցից 
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2/3-րդ պետական, իսկ 1/3-րդ տեղական (ինքնավար) կոլեկտիվներում: Քաղծա-
ռայողների հիսուն տոկոսը ծառայում են առողջապահության և կրթության ոլոր-
տում, ընդ որում՝ նրանց կեսը կանայք են: Պետական ծառայության համակարգը 
կարգավորող իրակավան ակտերն են՝ Սահմանադրությունը, Պետական ծառա-
յության օրենսգիրք (1999), Պետական խորհրդի դեկրետ և Ընդհանուր կանոնա-
գիրք: Վերջինս իր հերթին ներառում է հետևյալ չորս օրենքները՝ Պետական 
ծառայողների իրավունքների և պարտականությունների մասին, Կենտրոնական 
պետական ծառայության մասին, տեղական պետական ծառայության, հիվանդա-
նոցների պետական ծառայության մասին: Պետական ծառայութան կենտրոնա-
կան համակարգը գլխավորում է վարչապետը: Առանձնահատուկ է պետական 
ծառայության, բարեփոխումների և ապակենտրոնացման նախարարության դերը, 
որի հիմնական խնդիրն է հետևել պետական ծառայության օրենսդրության 
պատշաճ իրականացմանը, վիճակագրական տվյալների հավաքագրմանը, հա-
մապատասխան գույքի կառավամանը [5, 2]: 

Ֆրանսիայում պետական ծառայության երկու մոդելների համադրումը 
ենթադրում է պետական ծառայողների հետևյալ խմբավորումը՝  

▪ ծառայողներ, որոնք չեն հանդիսանում պետական աստիճանավորներ 
(չինովնիկներ)՝ պետական հաստատություններում վարձու՝ ժամավարձով 
կամ պայմանագրային աշխատողները, ստաժորներն են 

▪ պետական աստիճանավորներ (չինովնիկներ), որոնք պետական ծառայու-
թյան համակարգի կորիզը կազմող հիմնական աշխատողներն են: 

Առհասարակ պետական աստիճանավորներ (չինովնիկներ) են համարում 
այն պաշտոնատար անձին, որը քաղաքացիական ծառայողների որոշակի կոր-
պուսում (աշխատակազմում) նշանակված է մշտական պաշտոնում, վարչական 
մարմինների, ծառայությունների, պետական հաստատությունների կամ տեղա-
կան կոլեկտիվների հիերարխիայում ստացել է որոշակի աստիճան (ռանգ): 
Պետական աստիճանավորները (չինովնիկներ) դասակարգվում են A, B, C խխմբե-
րում: Առաջինում ներառված են այն պետական ծառայողները, որոնց վերապահ-
ված է կառավարման հայեցակարգերի մշակման ֆունկցիան: Այս խմբի համար 
պարտադիր պայման է բարձրագույն կրթություն ունենալը: Երկրորդ խմբում 
ներառված քաղծառայողներին վերապահված է կառավարման հայեցակարգերի 
իրականացման ֆունկցիան. պարտադիր պայման է միջնակարգ կրթություն 
ունենալը: Չորրորդ խմբի քաղծառայողներն իրականացնում են տեխնիկական և 
սպասարկման գործառույթներ [5]: 

Ինչպես և վերը նշվեց յուրաքանչյուր պետական աստիճանավորի շնորհվում 
էր ռանգ՝ կոչում, որը կրողին իրավունք և հնարավորություն էր տալիս զբաղեցնել 
որոշակի պաշտոն: Չնայած նրան, որ ռանգերն ու պաշտոները սկզբունքորեն 
կախված են մեկը մյուսից, բայց կարող են և չհամընկնել. կոչման բարձրացումը չի 
ենթադրում պաշտոնի բարձրացում: Ֆրանսիայի օրենսդրությունը սահմանում է, 
որ պետական ծառայության համակարգում կարող են աշխատել Ֆրանսիայի 
բոլոր քաղաքացինեը՝ անկախ սեռից, տարքից կրոնական և ազգային պատկանե-
լիությունից: Իհարկե յուրաքանչյուր պաշտոն կարող է ենթադրել թվարկված-
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ներից որոշակի սահմանափակումներ, իսկ համատեղելիության պայման է 
համարվում Ֆրանսիայի քաղաքացիությունը, քաղաքացիական իրավունքների 
զրկված չլինելը, բարոյական վարք և զինծառայության օրենսդրության խախտում-
ների բացակայությունը [5]: 

Պետական ծառայության համակարգում քաղաքացիներն ընդունվում են 
հնարավոր երկու տարբերակներից մեկով՝  

▪ քննությունների և թեստի հանձնում,  
▪ ծառայողական ցուցակներից (կադրերի ռեզերվ) թեկնածուների և պաշ-

տոնների համադրումը: 
Քաղծառայողները օժտված են ինչպես իրավունքներով, այնպես էլ պարտա-

կանություններով, մասնավորապես՝ կարգավիճակից բխող պարտականություն-
ների՝ զսպվածության ցուցաբերման, պատվի և արժանապատվության, հավա-
տրամության չպահպանման դեպքում կիրառվում է կարգապահական, նյութա-
կան և քրեական պատասխանատվություն: 

Ֆրանսիայում պետական ծառայության կետրոնական համակարգի քաղծա-
ռայողների ուսուցումը մտացածին է և տարբերվում է իր կանոնակարգվածությամբ: 
Սրանով զբաղվում են հատուկ ուսումնական հաստատություններ՝ տեղակայված 
հինգ քաղաքներում: Հատկանշական է Ազգային դպրոցի դերը, որը պատրաստում է 
բարձրագույն կատեգորիայի քաղծառայողներ: Որակավորման բարձրացման 
համար սահմանվում են հատուկ կուրսեր, ժամանակավորապես տեղափոխում 
կադրերի ռեզերվ՝ պրոֆեսինալ պատրաստվածության համար, նույնիսկ տրա-
մադրվում է արձակուրդ՝ գիտական աշխատանքների կատարման համար [5]: 

Ինչպես տեսնում ենք Ֆրանսիայում առկա է պետական ծառայության փակ 
համակարգը:  

Իսկ ահա պետական ծառայության բաց (անգլոսաքսոնական) մոդելի բնու-
թագրական կրող է Մեծ Բրիտանիան: Մոդելի առանձնահատկություններն՝  

▪ ծառայողական հարաբերությունների կարգավորման հստակ կազմակերպ-
ված նորմատիվ իրավական համակարգի բացակայությունը, 

▪ պետական ծառայության համակարգում կադրերի ընտրության մրցութա-
յին բաց համակարգ, 

▪ աշխատավարձի և պաշտոնեական աճի կախվածությունը քաղաքացիա-
կան ծառայողի աշխատանքի արդյունքներից, 

▪ պետական (քաղաքացիական) ծառայողի աշխատանքից ազատման 
պարզեցված ընթացակարգ [5, 1]: 

Մեծ Բրիտանիան ունի ինքնակառավարման խորը արմատներ ունեցող գնա-
հատելի ավանդույթ: Բոլոր նահանգներն ու քաղաքներն ընտրում են իրենց 
խորհուրդները, որոնք ստեղծում են մշտական վարչական հանձնաժողովներ, 
որոնցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր կառավարման հատուկ ոլորտի 
համար: Որպես այդպիսին Մեծ Բրիտանիայում բացակայում է «պետական 
ծառայող»-ի հստակ սահմանում, այն օգտագործվում է նեղ և լայն իմաստներով. 
Նեղ իմաստով «պետական ծառայող» ասվածը կիրառվում է պետական կառա-
վարման վարչական մարմնի ծայառողի մասին խոսելիս, իսկ լայն իմաստով՝ 
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հանրային ոլորտի բոլոր ծառայողներին, ինչպես քաղաքացիական ծառայողնե-
րին՝ նախարարություններում և գերատեսչություններում ծառայողներին, այնպես 
էլ զինված ուժերի և ոստիկանության, տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րին, առողջապահության համակարգի, կրթության ոլորտի ծառայողներին: 
Որպես կանոն, հանրային ոլորտի ծառայողներին անվանում են «պաշտոնատար 
անձինք», իսկ նախարարություններում ծառայողներին՝ «քաղաքացիական ծառա-
յողներ»: Այսօր Մեծ Բրիտանիայում քաղաքացիական ծառայողները համարվում 
են այսպես կոչված «Թագուհու ծառաները», բացառությամբ քաղաքական կամ 
դատական, զինվորական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց: «Տեղական կառա-
վարման կամ ինքնավար ծառայությունը» առանձնացված է քաղաքացիական 
ծառայությունից: Համայնքների կառավարչական ապարատը կազմող ծառայող-
ները «Թագուհու ծառաներ» չեն համարվում, նրանց իրավական կարգավիճակը և 
վճարման կարգը որոշվում է օրենսդրական ակտերով, որոնք ընդունվում են տե-
ղական ինքն ակառավարման մարմինների կողմից: Այս մարմինների խորհուրդ-
ներն իրենք են նշանակում և ազատում աշխատանքից իրենց ծառայողներին, 
մշակում ծառայության անցկացման պայմաններն ու եղանակը: Ինքնավար 
ծառայությունը փաստացի մտնում է հանրային-պեական ծառայության մեջ և 
կազմում դրա խոշորագույն բաղադրիչը: Ոստիկանները համարվում են «անկախ 
պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք» և ձևականորեն գտնվում են տեղա-
կան մարմինների խորհուրդների ենթակայության ներքո [5, 6, 7]: 

Բոլոր պետական ծառայողները բաժանվում են հանրային և քաղաքացիա-
կան ծառայողներին: Առաջին խմբի մեջ են մտնում հանրային ոլոտի ծառայող-
ները՝ այդ թվում՝ տեղական ինքնակառավարման, առողջապահության, կրթու-
թյան: Սրանց իրավական կարգավիճակը սահմանվում է առանձին իրավական 
ակտերով՝ ընդունված համապատասխան նախարարությունների և գերատեսչու-
թյունների կողմից: Իսկ երկրորդ խումբը կազմում են քաղաքացիական ծառության 
ներքին կազմը: 

Ելնելով իրենց աշխատանքի բնույթից և պաշտոնեական դիրքից՝ քաղաքա-
ցիական ծառայողները բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ 

▪ բարձրագույն ղեկավարներ (քաղաքական և կառավարչական բարձրա-
գույն պաշտոնները), 

▪ գլխավոր մասնագետներ (գլխավոր վարչությունների մասնագետներ), 
▪ գործադիր մակարդակի աշխատակիցներ, 
▪ վարչապահովման անձնակազմ: 
Քաղաքացիական ծառայությունը Բրիտանիայում գործում է քաղաքականու-

թյունից անկախ: 
Պետական ծառայությունը ղեկավարվում է վարչապետի կողմից: 
Հասարակական (քաղաքացիական) ծառայության համակարգում թեկնածու-

ների ընդունելության ընտրությունը կատարվում է քաղաքացիական ծառայու-
թյան գործերով հանձնաժողովի, ինչպես նաև նախարարությունների և գերատես-
չությունների կողմից: Համակարգ մուտք գործելու գլխավոր պայմանը սահման-
ված գրավոր քննությունը հանձնելն է: Մեծ կարևորություն է տրվում համակար-
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գում ծառայողների վերապատրաստաման և որակավորմանը, ինչը պայմանա-
վորված է ծառայողների պրոֆեզիոնալիզմի նկատմամբ պահանջների մեծաց-
մամբ: Բրիտանիայում մի նախարարությունից մյուսը, մի պաշտոնեական խմբից 
մյուսը տեղափոխվելու հնարավորությունը սահմանափակ է [5]: 

Պետական ծառայողների իրավական կարգավիճակը որոշվում է տարբեր 
նորմատիվ իրավական ակտերով:  

Վերահսկողությունը պետական կառավարման համակարգի նկատմամբ 
իրականցվում է  

▪ վարչական տրիբունալների, 
▪ պառլամենտական,  
▪ դատական եղանակներով: 
ԱՄՆ-ում պետական ծառայության համակարգը կրում է «պետական ծառա-

յության բաց համակարգ» կամ «վարձու համակարգ» անվանումը: Այն ներառում է 
ինչպես պաշտոնատար և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք, 
այնպես էլ վարձու աշխատողներ: «Քաղաքացիական ծառայող» համարվում է 
ցանկացած անձ, որն իր կատարած աշխատանքի դիմաց վարձատրվում է 
պետության, նահանգի կամ տեղական կառավարման մարմնի բյուջեից: ԱՄՆ 
պետական ծառայության համակարգի վրա էականորեն ազդել են պետության 
դաշնային կառուցվածքը, կառավարման նախագահական ձևը, «իշխանություն-
ների տարանջատման» սկբունքը, զսպումների և հակակշիռների մեխնիզմը և այլ 
առանձնահատկություններ: Այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ-ում նահագներն առան-
ձին, անկախ իրավական համակարգ ունեցող միավորներ են, հիմք է հանդիսա-
նում նշելու, որ իրավական տեսանկյունից ԱՄՆ-ում պետական ծառայության 
միասնական համակարգ գոյություն չունի, այն բաժանված է ըստ վարչատարած-
քային սկզբունքի [5, 8]:  

Պետական վարչակազմում պաշտոնները դասակարգվում են ըստ՝  
▪ որակավորման, 
▪ կատարած աշխատանքի: 
Ծառայողին վարձում են կոնկրետ պաշտոնի և կոնկրետ գործառույթ կատա-

րելու համար: Իր ցանկությամբ ծառայողն իրավունք ունի թողնել պաշտոնը, 
անցնել աշխատանքի մասնավոր հատվածում: 

Պետական ծառայողներին ընդունված է դասակարգել երկու մեծ խմբերում՝ 
▪ մրցակցային 
▪ հովանավորչական 
Առաջինն իր մեջ ներառում է այն պետական ծառայողներին, որոնց առաջ-

խաղացումը ծառայության մեջ պայմանավորված է «արժանիքների համակարգի» 
սկզբունքով: Իսկ երկրորդ խումը ներառում է այն ծառայողներին, որոնց անձամբ 
նշանակում է նախագահը, կամ Սենատի համաձայնությամբ և խորհրդիով: 

Հատուկ կարգավիճակ ունեն «բացառիկ» մարմիններում՝ Ազգային անվտան-
գության գործակալությունում, հետաքննության դաշնային բյուրոյում և այլ ծառա-
յողները: 
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Օրենսդիրն առանձնացնում է նաև պետական ծառայողների դասակարգման 
հետևյալ կատեգորիաները՝ 

▪ կարիերային ծառայողներ, 
▪ որոշակի ժամկետով վարձված պետական ծառայողներ (մինչև 3 տարի), 
▪ հովանավորչական պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներ: 
Հովանավորչական պաշտոններ զբաղեցնում են նախագահի կամ 

նախարարի վստահությունը վայելող անձինք, իսկ կարիերային ծառայողների 
ընտրությունը կատարվում է երկու եղանակով՝ բաց՝ պաշտոնը կարող է զբաղեց-
նել ցանկացած անձ, ով հաջող հանձնել է քննությունը, իսկ ահա փակ եղանակը 
ծառայողից պահանջում է ծառայությունն սկսել ամենացածր պաշտոնից[5; 8]: 

ԱՄՆ քաղծառայության համակարգում կարևորագույն սկզբունքը հավասար 
հնարավորությունների ապահովումն է, իսկ առավելությունները տրվում են 
վետերաններին, մարտի դաշտում կռվածներին և այլն: Կարևորվում է հատկապես 
ԱՄՆ քաղաքացիության սկզբունքը. քաղծառայության համակարգում օտա-
րերկրացիները կարող են ներգրավվել, եթե պաշտոնը չի ենթադրում պարտադիր 
ԱՄՆ քաղաքացի լինելը:  

Բարձրաստիճան պաշտոնները ԱՄՆ-ում ստանձնում են «Հովանավորչու-
թյան» համակարգի հիման վրա, որով զբաղվում եմ նախագահի խորհրդական-
ները: Այս պարագայում հատուկ կարգով են սահմանվում ընդունելության, 
աշխատավարձի, սոցիալական ապահովության և այլնի կանոնները: 

Ծառայողական առաջխաղացումն իրականանում է «արժանիքահեն համա-
կարգ»-ին համապատասխան: Մեծ ուշադրություն է գրավում ծառայողների որա-
կավորման բարձրացումը: Դասընթացներն անց են կացվում 3.5 տարին մեկ ան-
գամ: Այն կազմակերպվում է բոլոր նախարարություններում և գերատեսչություն-
ներում: Հատուկ կարգով անց է կացվում վարչակազմի վերապատրաստումը [5, 8]: 

ԱՄՆ-ում Սահմանադրական կարգի մոտ 200 տարվա հաջողությունն, ըստ 
ամերիկացիների, իշխանության դաշնային և նահանգային կառավարման հստակ 
տարանջատումն է: 

Քննարկելով ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի որպես պետական ծառայության անգլո-
սաքսոնական համակարգի կրողներ, կարող ենք հետևություն անել, որ այս 
երկրների իրավական համակարգում առանցքային դեր են խաղում դատական 
պրակտիկան (նախադեպային երևույթ) և դատավարական խնդիրները: Իրավա-
կան նորմը համարվում է ոչ այնքան վարքի ընդհանուր վերացական կանոն, 
որքան որ վեճերի լուծման միջոց: Պատմականորեն, այս երկրների վարչական-
կառավարական իրավունքը զարգացել է դատական պրակտիկայի և չգրված կա-
նոնների գերակշռող դերակատարմամբ: Օրինակ, Մեծ Բրիտանիայում բացակա-
յում է իրավունքի կոդիֆիկացիան: Այստեղ պետական կառավարման համակագը 
հանդես է գալիս որպես ռոմանո-գերմանական հիերարխիկ-կարիերային մոդելի 
այլընտրանք: Պետական ծառայության ոլորտում ծագող հարցերը լուծվում են ոչ 
թե օրենքներով, այլ կառավարության նախաձեռնությամբ ընդունված նորմատիվ 
իրավական ակտերով: Իսկ ահա ԱՄՆ-ում պետական ծառայությունը հիմնված է 
«ազատ հողում ազատ մարդիկ» ինքնակառավարման սահմանադրական 
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սկզբունքի վրա: Որպես ընդհանրություն հարկ է նշել, որ անգլախոս երկրներին 
բնորոշ է «առանց պետականության» ինքնատիպ ավանդույթը, որտեղ պետական 
իշխանությունը կրում է բազմակարծ և պլյուրալիստիկ բնույթը: 

Պետական ծառայության համակարգի համաշխարհային մոդելների միջև 
առկա են նշանակալի տարբերություններ, որոնք հիմնականում պայմանավոր-
ված են պատմական զարգացման առանձնահատկություններով: Բայց սրանցից 
յուրաքանչյուրում էլ շեշտը դրված է պետական ծառայության համակարգի բարե-
լավման վրա, որն ուղեկցվում է կադրային ճիշտ քաղաքականության և «թափան-
ցիկության» սկզբունքի ներդրմամբ, ինչն էլ իր հերթին տանում է նրան, որ քաղծա-
ռայությունը դեմոկարատական հասարակությունում դառնում է հասարակական 
վերահսկողության համար բաց ինստիտուտ: Քաղաքացիները պետք է մասնակ-
ցություն ունենան իրենց շահերը շոշափող նորմերի ընդունման գործընթացին:  

Այսօր ՀՀ-ում տեղի ունեցող բարեփոխումներն ուղղված են ասվածին, և հա-
մաշխարհային փորձի տեղայնացումը՝ հաշվի առնելով ազգային-պետական 
առանձնահատկությունները, մոտ ապագայում կապահովեն տեսանելի արդյունք: 
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համակարգում, Երևան, 2018, 81 էջ: 
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Browser.jsp?dictionaryId=37&dt=RU_HY&pageNumber=0 (Հասանելի է 
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07.11.2019) 
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зарубежный опыт 
Реформы, произведенные в системе государственной (общественной) службы, 

направлены к ведению правильной кадровой политики в области и уточнению его 
видения.  

Анализ зарубежного опыта дает возможность оценивать эффективность оказа-
ния общественных услуг в Республике Армения, логику системных реформ, 
степень вероятности достижения видимых и ожидаемых результатов, учитывая 
факторы, воздействующие на модель государственной службы, особенности 
социально-культурной, политической, правовой системы, государственного 
аппарата.  
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SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: public service, reforms, peculiarities, policy, foreign experience 
Reforms in the state (public) service system are aimed at conducting correct human 

resources policy and clarification of the vision. 
The analysis of foreign experience enables to evaluate the efficiency of delivering 

public services in the Republic of Armenia, the logic of system reforms, the degree of 
justification of visible and expected results, taking into account the factors affecting the 
public service model, the peculiarities of the Armenian and the studied countries’ socio-
cultural, political, legal system, state apparatus. 
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Ծնողների դերը կրթության առանձնահատուկ պայմանների Ծնողների դերը կրթության առանձնահատուկ պայմանների Ծնողների դերը կրթության առանձնահատուկ պայմանների Ծնողների դերը կրթության առանձնահատուկ պայմանների     
կարիք ունեցող անձանց կրթության կազմակերպման և կարիք ունեցող անձանց կրթության կազմակերպման և կարիք ունեցող անձանց կրթության կազմակերպման և կարիք ունեցող անձանց կրթության կազմակերպման և 

իրականացման գործումիրականացման գործումիրականացման գործումիրականացման գործում    
        

Ելենա ՇահնազարյանԵլենա ՇահնազարյանԵլենա ՇահնազարյանԵլենա Շահնազարյան    
Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Կրթության կառավարում», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

մ. գ. թ., դոցենտ Լ. Բաղդասարյան 
    
Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` հանրակրթական ուսումնական հաստատություն, 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմ, առարկայական ուսուցիչներ, 
ԿԱՊԿՈՒ երեխայի ծնող, անհատական ուսուցման պլան, զարգացման 
խանգարում: 

Կրթության իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն է, իսկ դրա 
իրացումն անհատի ձևավորման, զարգացման, հետագա աշխատանքային 
զբաղվածության և հուսալի ապագայի հիմնական գրավականն է: Առանց կրթու-
թյան առանձնահատուկ պայմանների ԿԱՊԿՈՒ անձանց կողմից կրթական ծրագ-
րերի յուրացումը լիարժեք չի ընթանում: Այդպիսի պայմանները պահանջում են 
ԿԱՊԿՈՒ անձի կրթության և ուսուցման կազմակերպման համար անհրաժեշտ 
հատուկ կրթական ծրագրեր և ուսուցման մեթոդներ, ուսուցման անհատական 
տեխնիկական միջոցներ, կենսագործունեության միջավայր, ինչպես նաև մանկա-
վարժական, սոցիալական և այլ ծառայություններ, առանց որոնց կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց հանրակրթական և 
մասնագիտական կրթական ծրագրերի յուրացումը դժվար է կամ անհնարին: 
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների համար որակյալ կրթությունն առավել նշանակալի է, քանի 
որ սոցիալական այս խմբի համար կրթությունը ոչ միայն անձնային և մասնագի-
տական աճի երաշխիք է, այլ նաև երկրի սոցիալական, մշակութային, տնտեսա-
կան և քաղաքական գործընթացներում նրանց մասնակցությունն ապահովող 
կարևորագույն գործոն: Այնուամենայնիվ ներկայումս ներառական կրթության 
ոլորտում կան մի շարք բացեր և թերություններ, որոնք հնարավորություն չեն 
տալիս ճշգրիտ կազմակերպել և իրականացնել ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթու-
թյունը, ինչն էլ բացասաբար է ազդում նաև մյուս երեխաների ուսումնադաստիա-
րակչական գործընթացի կազմակերպման և իրականացման վրա: 

ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթության կազմակերպման և իրականացման գործում 
մեծ ներդրում ունեն ոչ միայն մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի 
անդամներն ու առարկայական ուսուցիչները, այլև երեխայի ծնողները: Ներկա-
յումս թույլ է ծնողների մասնակցությունը երեխայի կրթության կազմակերպման և 
իրականացման գործընթացին, համագործակցությունը երեխային դասավանդող 
առարկայական ուսուցիչների և անհատական աշխատանքներ կազմակերպող 
հատուկ մասնագետների հետ, ինչն էլ հանդիսանում է ներառական կրթության 
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ոլորտում առկա հիմնախնդիրներից մեկը, որը խոչընդոտում է ԿԱՊԿՈՒ երեխայի 
կրթության արդյունավետ կազմակերպմանն ու իրականացմանը:  

Այս ամենը վկայում է, որ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթության կազմակերպման 
և իրականացման վերոնշյալ հիմնախնդիրը դեռևս արդիական է, ուսումնասիրու-
թյունն էլ` անհրաժեշտ, քանի որ այն իր վերջնական լուծումը չի ստացել: 

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողներից ոմանք մտահոգվում են, մտածում, թե 
ինչու՞ են իրենց երեխաները «տարբեր», նրանք չեն ընդունում, որ իրենց երեխան 
ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք: Ուսուցիչներից մեկը 
զրույցի ընթացքում նշեց. «ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողների մեծամասնությունը չի 
ընդունում, որ իր երեխան ունի զարգացման ֆունկցիայի խանգարում և նրան ան-
հրաժեշտ են կրթության առանձնահատուկ պայմաններ, ուստի, եթե նրան ասենք, 
որ իր երեխան ԿԱՊԿՈՒ անձանց շարքին է դասվում, ապա միգուցե նույնիսկ 
չհանդուրժի և վիրավորի»: 

Ծնողներից ոմանք էլ կարծում են, որ «իմաստ չունի» օգնել իրենց երեխային, 
քանի որ ջանքերն ապարդյուն են: Ծնողները և ընտանիքը կարող են օգնել ու 
խրախուսել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխա-
յին մասնակցելու իրենց ամենօրյա գործերին, կազմակերպել երեխայի կրթու-
թյունը, նպաստել նրա զարգացմանն ու առաջընթացին, համագործակցել համա-
պատասխան մասնագետների, առարկայական ուսուցիչների հետ և հենց համա-
գործակցության հիմքի վրա ճիշտ կառուցել ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթության կազ-
մակերպման և իրականացման գործընթացը: Ճիշտ է, ԿԱՊԿՈՒ երեխաներից 
ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում սովորելու համար, սակայն ի վերջո նրանք 
նույնպես ունենում են առաջընթաց: Ինչպիսին էլ լինեն երեխայի հնարավորու-
թյունները, ծնողները կարող են օգնել նրան նորը սովորել: 

Երեխայի մտավոր կարողությունները կարող են զարգանալ ծնողների՝ իրենց 
երեխայի հետ շփման, ինչպես նաև հասարակության և շրջակա միջավայրի այլ 
գործոնների ազդեցության ներքո [3, 15-18], ինչը փաստ է, որ ծնողի հետ շփումը 
իսկապես կարող է նպաստել ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթության որակի բարելավ-
մանը: 

Աշակերտի ձեռքբերումների և դժվարությունների շուրջ քննարկմանը աշա-
կերտների և ծնողների մասնակցությունը պարտադիր է:  

Կամալովայի երեխաների դեմ բռնության կանխարգելման ձեռնարկում նշվում 
են ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողներին ներկայացվող պարտականություններ. 

1) Ժամանակ տրամադրել կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող երեխային, փորձել հասկանալ նրա ասելիքը, համբերա-
տար գտնվել: 

2) Խրախուսել երեխայի ուժեղ կողմերը, կարողությունները և հմտություն-
ները, օգնել նրան այդ կողմերն օգտագործել որպես սովորելու հետ կապ-
ված այլ դժվարությունների փոխհատուցում: 

3) Պարգևատրել երեխային նվերներով, լավ խոսքերով, ժպիտով: 
4) Ընդունել երեխային այնպիսին, ինչպիսին որ կա: 
5) Օգնել երեխային ուղղել իր սխալները, ցույց տալ, թե ինչ պետք է անի: 
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6) Հետաքրքրիր պատմություններ պատմել երեխային, քննարկել, վերըն-
թերցել: 

7) Զարգացնել երեխայի կենտրոնացման ունակությունը՝ նվազեցնել միջա-
վայրի շեղող հանգամանքները, որքանով կարող են: 

8) Տանն ապահովել կարդալու խթան հաղորդող գրքեր և այլ նյութեր: 
9) Չկառչել գնահատականներից, այլ հաշվի առնել երեխայի հնարավորու-

թյունների սահմանը: 
10) Օգնել երեխային բարձրացնել ինքնագնահատականը, հաջողությունների 

հասնել ուսման ոլորտում: 
11) Նպաստել երեխայի համագործակցությանը ընտանիքի և համայնքի ան-

դամների հետ [1, 40]: 
Համակարծիք ենք վերոբերյալ պարտականություններին, քանի որ, երբ 

ծնողը ստանձնում է պարտականություններ, ավելի պատասխանատու է դառնում 
իր երեխայի ապագայի համար: 

2005 թ. ընդունված «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունե-
ցող անձանց կրթության մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է ԿԱՊԿՈՒ անձանց կրթու-
թյան իրավունքը և նպատակը, այն է՝ ԿԱՊԿՈՒ անձանց իրենց ընդունակություն-
ներին և կարողություններին համապատասխան և առողջությանը համարժեք 
ուսումնական միջավայրում նրանց հասարակական հարմարեցման, ինքնասպա-
սարկման ունակությունների ձեռքբերման, աշխատանքային, մասնագիտական 
գործունեության և ընտանեկան կյանքին պատրաստվածության ապահովումը [4]: 

2017 թ. ապրիլի 13-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի 
կողմից ընդունվեց կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական 
աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգ, որտեղ ներկայացվում է 
աջակցության ծառայությունների տրամադրումը երեք մակարդակում՝ դպրո-
ցական, 

տարածքային, հանրապետական [5]: 
Սույն կարգում նշվում է, որ դպրոցական մակարդակի գնահատման 

արդյունքների ամփոփումից հետո առավելագույնը 15-օրյա ժամկետում, աջակ-
ցության խումբը ծնողի մասնակցությամբ մշակում է սովորողի անհատական 
ուսուցման պլանը (ԱՈՒՊ):  

Գնահատումը մասնակցային գործընթաց է, որին մասնակցում են երեխան, 
նրա ծնողը, աջակցության խումբը, երեխայի ուսուցիչները: Բացի դպրոցական 
մակարդակի գնահատումից, ծնողը մասնակցություն է ունենում նաև տարած-
քային մակարդակի գնահատմանը, որը կարող է իրականացվել նաև անմիջակա-
նորեն ծնողի դիմումի հիման վրա: Հարկ է նշել, որ տարածքային գնահատման 
արդյունքները ծնողի կողմից կարող են բողոքարկվել հանրապետական կենտրոն: 

Կարելի է եզրակացնել, որ օրենքը կարևորում և հաստատում է ծնողի մաս-
նակցությունն իր երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի 
գնահատմանը: 

Դպրոցի մանկավարժների և ծնողների մշտական շփումներն ու լավ հարա-
բերությունները խթանում են սովորողի կրթական առաջընթացը: Ընտանիքը 
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մնայուն է սովորողի կյանքում, մինչդեռ դպրոցը և ծրագրերը՝ փոփոխական: Հեն-
վելով ընտանիքի ուժեղ կողմերի և յուրահատկությունների ճանաչման ու ընդուն-
ման վրա՝ անհրաժեշտ է խթանել ծնող-ուսուցիչ համագործակցությունը: 

Ներառական կրթության արդյունավետությունը բարձր է, երբ ծնողները հնա-
րավորություն են ունենում մասնակցելու դպրոցի կառավարմանը և պատասխա-
նատվություն են կրեն իրենց պարտականությունների կատարման հարցում, որի 
լավագույն ձևը դպրոցական և դասարանական ծնողխորհուրդների ստեղծումն է: 
«Ընտանիքները պետք է ներգրավվեն իրենց երեխայի կրթությանը վերաբերող 
հարցերի քննարկմանն ու որոշումների կայացմանը: Այս խնդիրը հանդիսանում է 
կարևորագույններից մեկը ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթության որակը բարելավելու 
գործում», նշվում է Վ. Ոսկանյանի «ներառումը կրթական գործընթացում» տեղե-
կատվական ձեռնարկում» [2, 26-27]: 

Կարևոր է, որպեսզի ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողներն իրենք շահագրգռված 
լինեն, նպատակ հետապնդեն համագործակցել ինչպես առարկայական ուսուցիչ-
ների, այնպես էլ մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի հետ՝ ի օգուտ 
իրենց երեխայի զարգացման: Եթե համագործակցությունը չկայանա, ծնողների 
կողմից անտարբերության մատնվի իրենց երեխայի կրթությունը, ապա ուսուցիչ-
ների և մասնագետների աշխատանքն ապարդյուն կլինի, քանի որ երեխան 
հեշտությամբ կմոռանա այն, ինչը յուրացրել է դպրոցում, իսկ ծնողն անտարբեր 
լինելու փոխարեն, հետևի իր երեխայի առաջընթացին դպրոցում:  

ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթության կազմակերպման և իրականացման գործում 
ծնողների մասնակցությունն ուսումնասիրելու նպատակով մեր կողմից իրակա-
նացվել են փորձարարական աշխատանքներ Վանաձոր քաղաքում: Հետազոտու-
թյան ընթացքում ուսումնասիրվել է ԿԱՊԿՈՒ երեխայի ծնողների տեղեկացվա-
ծության մակարդակը նրանց կրթության կազմակերպման, ԱՈՒՊ-ի կազմման և 
լրացման կարգի, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց և իրենց երեխայի իրա-
վունքների, մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի և առարկայական 
ուսուցիչների հետ համագործակցության վերաբերյալ: 

Հետազոտության ընթացքում ծնողների մեծամասնությունը հրաժարվեց 
հարցաթերթիկը լրացնելուց, ինչի պատճառները սուբյեկտիվ էին: Լրացված հար-
ցաթերթիկների պատասխանների վերլուծությունը հնարավորություն տվեց 
բացահայտել, որ ծնողներից շատերը չեն ընդունում, որ իրենց երեխան ունի 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, ծնողներն անտեղյակ են 
ԱՈՒՊ-ից, պարտաճանաչ կերպով և օրենսդրությամբ հաստատված կարգով չեն 
մասնակցում ԱՈՒՊ-ի կազմմանն ու լրացմանը, թույլ է նաև համագործակցու-
թյունը հատուկ մասնագետների և առարկայական ուսուցիչների հետ, քանի որ 
դպրոցից դուրս ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթության արդյունավետ կազմակերպման 
նպատակով ծնողների մեծամասնության կողմից գրեթե ոչինչ չի արվում: Ծնող-
ներն անտեղյակ են նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց և իրենց երեխայի 
իրավունքներին, դասերի ավարտից հետո անմիջապես տուն են ուղեկցում երե-
խային, առանց զրուցելու հատուկ մասնագետների և առարկայական ուսուցիչ-
ների հետ, որպեսզի ծանոթանան կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
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կարիք ունեցող իրենց երեխայի առօրյային, դասապրոցեսին նրա վարքագծին, 
առաջադիմությանն ու ակտիվությանը: Դիտման արդյունքները ևս փաստեցին 
վերոնշյալը. նկատեցինք, թե ինչպես էին ծնողներից մի քանիսը հրաժարվում 
համագործակցել ոչ միայն մեզ հետ, այլև հատուկ մասնագետների և ուսուցիչների 
հետ: Զրույց ունեցանք նաև առարկայական ուսուցիչների հետ և խոսելով 
ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթության կազմակերպման ու իրականացման գործում ծնող-
ների դերի մասին՝ ուսուցիչները ևս հաստատեցին ծնողի կարևորությունը, 
սակայն միևնույն ժամանակ բարձրաձայնեցին թերություններ, այն են ծնողների 
անհետևողականությունը, անտարբեր վերաբերմունքը երեխայի կրթության 
նկատմամբ, որոնք էլ խոչընդոտում են երեխայի կրթության կազմակերպմանը 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, քանի որ տանը չի 
պահպանվում այն, ինչը երեխան յուրացրել է դպրոցում:  

ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթության կազմակերպման և իրականացման գործում 
ծնողի դերն ու նշանակությունն ուսումնասիրելու և կատարած հետազոտության 
արդյունքները վերլուծելու ընթացքում բացահայտվեցին հիմնախնդիրներ, որոնք 
դեռևս շարունակական ուսումնասիրության անհրաժեշտություն ունեն: 
Այսպիսով կարող ենք փաստել, որ ծնողների մասնակցությունը լիարժեք չէ իրենց 
երեխայի կրթության կազմակերպման ու իրականացման գործընթացին, ԱՈՒՊ-ի 
կազմանն ու լրացմանը, ծնողները պատասխանատվությամբ չեն հետևում 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող իրենց երեխայի 
կրթության իրավունքի իրականացմանը, թույլ է նաև համագործակցությունը 
դպրոցի հատուկ մասնագետների և առարկայական ուսուցիչների հետ: Արդյուն-
քում այն ուղղակիորեն ազդում է ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթություն ստանալու 
իրավունքի վրա: 

Առաջարկվում է հատուկ մասնագետների և առարկայական ուսուցիչների 
կողմից իրականացվեն սեմինարներ, հանդիպումներ ծնողների հետ, որոնք 
կնպաստեն նրանց տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացմանը: 
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В статье говорится о роли родителей в учебном процессе детей, нуждающихся 
в особых условиях обучения. В результате исследований мы пришли к выводу, о 
слабом участии родителей в организации учебного процесса ребенка. 

В статье подчеркивается, что родители мало информированы  о собственных 
правах и о провах своих детей, нуждающихся в особых условиях обучения, которые 
приняты РА. Отношения родитель – учитель и родитель – специалист мало развиты 
и родители не участвуют в организации и реализации процесса обучения своих 
детей нуждающихся в особых условиях обучения, а также в процессе 
формирования и выполнения индивидуальной образовательной программы.  

Таким образом, мы считаем, что руководство школы должно быть более 
последовательным к этой проблеме, необходимо с помощью специалистов и 
преподавателей-предметников проводить индивидуальные беседы, консультации и 
обяснительные работы с родителями, пояснять их обязанности и сделать их 
участниками учебного процесса ребенка.        
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The article deals with parents’ role in educational processes of  children with 
special educational needs. In the course of the study, we have come to the conclusion 
that parents’ influence and participation in the organization of children’s educational 
process is weak.  

The article emphasizes that parents’ awareness on both their rights and the rights 
of their children with special educational needs as defined by the principals established 
in the RA is low, parent–teacher and parent–specialist relations are underdeveloped and 
parents do not participate in the education organization and implementation processes 
for their children with special educational needs, as well as in forming and filling in the 
individual educational program. 

Thus, we suggest that schools’ authorities must be more consistent in addressing 
the aforementioned problem by means of holding individual conversations, 
consultations, and other enlightening activities with parents with the help of specialists 
and subject teachers aimed at clarifying the framework of parents’ responsibilities and 
making them participants in children’s educational process. 
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Ներառական կրթության խնդիրները ՀայաստանումՆերառական կրթության խնդիրները ՀայաստանումՆերառական կրթության խնդիրները ՀայաստանումՆերառական կրթության խնդիրները Հայաստանում    
Երիցյան ԱնուշԵրիցյան ԱնուշԵրիցյան ԱնուշԵրիցյան Անուշ    

Մանկավարժության ֆակուլտետ, 
«Կրթության կառավարում», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
մ. գ. թ., դոցենտ Լ. Բաղդասարյան  

 
Հանգուցային բառեՀանգուցային բառեՀանգուցային բառեՀանգուցային բառերրրր`̀̀̀ ԿԱՊԿՈՒ, մանկավարժահոգեբանական աջակցու-

թյան թիմ, ԱՈՒՊ, թեքահարթակ, հարմարեցվածություն, նյութատեխնիկական 
ռեսուրս 

Կրթությունը կարևորագույն նշանակություն ունի յուրաքանչյուր մարդու և 
հասարակության զարգացման գործընթացում: Այն ինչպես անհատի, այնպես էլ 
հասարակության զարգացման հիմքն է: Այսօր մեր հասարակության մեջ հանդի-
պում ենք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող մեծաթիվ 
երեխաների: Մեր կրթական համակարգում կան բազմաթիվ խնդիրներ ԿԱՊԿՈՒ 
երեխաների կրթությունը կազմակերպելու գործում, այդ իսկ պատճառով հրա-
տապ են կրթական համակարգի փոփոխությունները: Համաձայն ՀՀ «Կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» 
օրենքի` ընդունված 2005 թվականի մայիսի 25-ին, կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող անձինք իրավունք ունեն ստանալու նախա-
դպրոցական, տարրական, ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ ընդ-
հանուր կրթություն` պետական և համայնքային հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններում` անվճար հիմունքներով [1]: Այսօր մի շարք դպրոցներ 
դարձել են ներառական կրթություն իրականացնողներ, և այդ դպրոցներում առկա 
են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն, այլապես դրանք 
կարող են ազդել կրթության որակի ապահովման վրա:  

Ներառական կրթության ծրագիրը այնպիսին է, որը բացառում է ամեն 
տեսակ խտրականություն երեխաների նկատմամբ: Այն ենթադրում է կրթության 
մատչելիություն, երեխաների ամենատարբեր կարիքների բավարարմանն 
ուղղված բոլոր տեսակի միջոցների ապահովում, ինչը հանրակրթական դպրոց 
մտնելու այցեքարտ է համարվում հատուկ կարիք ունեցող երեխաների համար: 
Մեր երկրում ներառական կրթության ծրագիրը դեռևս զարգացման փուլում է, այդ 
պատճառով ուսուցման արդյունավետ գործընթացի մշակումն առաջնային է, և 
այս թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է կրթության որակի ապահովման 
արդի ժամանակաշրջանի հրամայականով: 

Հասարակության մեջ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների նկատմամբ 
կանխակալ վերաբերմունքը բավական ամուր է արմատավորված։ Պատճառներն են 
տեղեկատվության բացակայությունը, աշակերտների և նրանց ծնողների հետ 
համագործակցության պակասը։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ երեխաներն 
ավելի շուտ են հարմարվում, քան մեծահասակները: Լոռու մարզի Վանաձոր քա-
ղաքի մի քանի դպրոցներում (թիվ 1, 3, 6, 9, 20), որտեղ իրականացվում է ներառա-
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կան կրթություն, հարցումներ ենք կատարել խնդիրներ չունեցող երեխաների ծնող-
ների հետ: Հարցման միջոցով ցանկացել ենք սոցիոլոգիական տեղեկատվություն 
հավաքել հարցվողների (այսուհետ` ծնողներ) վարքի շաժառիթների, արժեքային 
կողմնորոշումների, փաստերի և նրանց անձնական դիրքորոշման վերաբերյալ։  

Հարցումն իրականացրել ենք զրույցի ձևով: Ծնողների պատասխաններից 
պարզ է դարձել, որ իրենց երեխաներն ավելի պատրաստակամ են սովորել ներա-
ռական երեխաների հետ, քան ծնողներն են կարծում: Երեխաների համար պետք է 
ոչ միայն նյութական ներդրումներ անել, այլ նաև հոգեկան բավարարվածության 
զգացմունք ապահովելու սերմեր ցանել, որպեսզի ապագայում նրանք դառնան հա-
սարակության լիիրավ անդամներ՝ մարդկային բոլոր դրական հատկանիշներով: 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 
ուսուցման կազմակերպման ռազմավարությունը կառուցվում է հետևյալ ելակե-
տային դրույթների հիմքի վրա. 

▪ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները, 
մյուսների հետ հավասար, իրավունքներ ունեն հանրակրթական հաստա-
տության ընտրության և պարտադիր պետական կրթական ծրագրերի յու-
րացման հարցերում: 

▪ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներն 
իրավունք ունեն՝ օգտվելու հատուկ մանկավարժական, առողջապահա-
կան, հոգեբանական, սոցիալական և այլ ծառայություններից՝ անկախ 
նրանց ընտրած ուսումնական հաստատության տիպից: 

▪ Երեխայի համակողմանի բնականոն զարգացման տեսանկյունից նախ-
ընտրելի է նրա կրթության կազմակերպումը՝ առանց ընտանիքից և հասա-
րակությունից նրա առանձնացման [3]: 

Ներառական կրթություն իրակացնող դպրոցների ցանկի ավելացմանը զուգ-
ընթաց՝ լուրջ բարեփոխումներ են տեղի ունենում կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների կրթական կարիքի հայտ-
նաբերման և գնահատման ընթացակարգերում ու փաստաթղթերում, կրթության 
առավել արդյուանվետ ձևերի մշակման, գնահատման համակարգի կատարելա-
գործման, մանկավարժական թիմի վերապատրաստման և այլ գործընթացներում: 
Այս բոլոր քայլերը նպաստում են ներառական կրթության որակի բարձրացմանը և 
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների՝ կրթական միջավայրում սոցիալականացման հնարավո-
րությունների ընդլայնմանը [2]։  

Բոլոր երեխաները պետք է հարգալից վերաբերմունքի արժանանան և ստա-
նան հավասար հնարավորություններ համատեղ սովորելու համար։ Ներառական 
կրթությունը բարդ գործընթաց է, ուստի ուսուցիչները պետք է առավել ակտիվ և 
գիտակից աշխատեն ներառական կրթության նպատակներին հասնելու համար։  

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի սովորելու հանրակրթական դպրոցում՝ իր 
կարողություններին ու կարիքներին համապատասխան։ Բազմաթիվ ներառական 
երեխաներ դուրս են մնացել կրթությունից կամ մեկուսացվել են կրթական համա-
կարգից, քանի որ ներառական կրթության գաղափարը դեռևս հասարկության 
կողմից ընդունված չէ։ Ավելին՝ դպրոցների շենքերի մատչելիությունը, ինչպես 
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նաև հատուկ նյութերի և սարքավորումների առկայությունը պետք է ապահովված 
լինեն այնպես, որ խոչընդոտ չհանդիսանան որևէ երեխայի՝ դպրոցում սովորելու 
համար։ Յուրաքանչյուր դպրոցի տնօրեն պատասխանատու է բոլոր երեխաների 
համար դպրոցի ծրագրերի ու դպրոցի մատչելի լինելու, երեխաների կարիքները 
հաշվի առնելու, ծրագրերը պարբերաբար վերամշակելու, իրականացնելու և 
գնահատելու համար։ Նման ծրագրերի և դրանց գնահատման արդյունքները 
կխթանեն դասավանդման նոր մոտեցումներին և ծրագրեր։ Ներառակնան երեխա-
ների համար կրաթան բարենպաստ միջավայր ապահովելու գործում բացի 
դպրոցին ներկայացվող պահանջներից կարևոր նշանակություն ունեն նաև 
ընտանիքի անդամները: Փորձը ցույց է տալիս, որ ընտանիքի անդամները կարող 
են կարևոր ռեսուրս լինել, եթե պատշաճ կերպով տեղեկացվեն, նախապատ-
րաստվեն, նրանց վստահություն և հավատ ներշնչվի, և ոչ մի ջանք չխնայեն երե-
խայի հետ աշխատանքում նրանց ուղղորդելու համար։ Կրթության նպատակը 
պետք է ուղղված լինի անհատի կարիքներին, և շատ կարևոր է, որ գնահատման 
ռազմավարությունը մշակված լինի առաջընթացի գնահատումը խթանելու նպա-
տակով։ Գնահատումը պետք է ուղղված լինի դրական զարգացումների բացա-
հայտմանը։ 

Հանրահայտ ճշմարտություն է մարդկանց տարբեր լինելը, սակայն, դա միշտ 
անտեսվում է ուսումնական ծրագիր կազմելիս, երբ ենթադրվում է, որ բոլոր 
երեխաները պետք է կարողանան նույն գործիքներով ու մեթոդներով նույն բանը 
սովորել։ Բոլոր երեխաների՝ հատկապես հաշմանդամություն ունեցող և օժտված 
երեխաների համար շատ կարևոր է, որ ուսումնական ծրագիրը հստակ նպատակ 
սահմանի նրանց կրթության համար, իսկ ուսուցիչներն ազատ լինեն՝ ընտրելու 
այն ուղիներն ու մեթոդները, որոնցով կհասնեն ցանկալի արդյունքների: 

Դպրոցներին պետք է աջակցություն ցուցաբերվի որոշակի առարկաների 
կամ ուսուցման մեթոդների փոփոխության հարցում, և այդ աջակցությունը պետք 
է զուգորդվի համապատասխան հմտությունների զարգացմամբ։ Հատուկ ուշադ-
րություն պետք է դարձվի այդ կարիքների բավարարման համար անհրաժեշտ 
ռեսուրսների ապահովմանը:  

«Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներն ունեն բազմաթիվ 
դժվարություններ. 

▪ դպրոցի հեռու գտնվելու հավանականությունը համայնքից կամ բնակու-
թյան վայրից, ինչը կարող է լրացուցիչ բարդություններ առաջացնել 
տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող երեխայի համար, 

▪ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 
թվի սահմանափակումը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցում, 

▪ բազմամասնագիտական թիմի անդամների փորձառության պակասը, 
▪ իրազեկության պակասը, բացասական վերաբերմունքը աշակերտների և 

նրանց ծնողների կողմից, 
▪ աշակերտների առանձնացումը դպրոցական համայնքի կողմից և 

«ներառականի երեխա» պիտակավորումը, 
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▪ այլ լրացուցիչ ծառայությունների ոչ պատշաճ կամ նպատակային մատու-
ցումը բազմամասնագիտական թիմի կողմից» [4]: 

Հաշվի առնելով վորրոհիշյալ փաստերը և տեսական ուսումնասիրություն-
ները՝ առանձնացրել ենք մի քանի խնդիրներ և դժվարություններ, որոնք առկա են 
եղել ուսումնասիրությունն անցկացրած դպրոցներում. 

 
Ներառական դպրոցներին Ներառական դպրոցներին Ներառական դպրոցներին Ներառական դպրոցներին 
ներկայացվող պահանջներներկայացվող պահանջներներկայացվող պահանջներներկայացվող պահանջներ 

Դպրոցներում առկա Դպրոցներում առկա Դպրոցներում առկա Դպրոցներում առկա     
կարգավիճակըկարգավիճակըկարգավիճակըկարգավիճակը 

Նյութատեխնիկական պայմաններ Ուսումնասիրված դպրոցների մի մասը 
բավականաչափ վերանորոգված և 
հագեցած է համապատասխան գույքով և 
տեխնիկայով, իսկ մի մասը լրացուցիչ 
համալրման կարիք ունի: 

Թեքահարթակների 
առկայություն՝ արտաշենքային և 
շենքի ներսում 

Ուսումնասիրված հինգ ՆԴ-երից երեքում 
կար (թիվ 1, 6, 9) մուտքային 
թեքահարթակներ, իսկ մյուս երկուսում 
(թիվ 3, 20)` չկար: Ուսումասիրված 
դպրոցներից որևէ մեկը չուներ շենքային 
ներքին հարմարեցվածություն: 

Սանհանգույցների 
հարմարեցվածություն 

Ուսումնասիրված դպրոցներում 
բացակայում էին հարմացեցված 
սանհանգույցները. դպրոցներում առկա էին 
տիպային դպրոցական սանհանգույցներ: 

Դասասենյակների 
հարմարեցվածություն 
(համապատասխան սեղան-
աթոռների, լայն փեղկով դռների 
առկայություն և այլն) 

Առանձնահատուկ դասասենյակային 
հարմարեցվածությամբ ևս որևէ դպրոց 
աչքի չի ընկնում: Սա բավականին 
ծախսատար խնդիր է, որն այսօր որևէ 
դպրոց սեփական միջոցներով չի կարող 
ապահովել: 

Սպորտդահլիճի 
հարմարեցվածություն 

Որևէ դպրոց չուներ հարմարեցված 
սպորտային դահլիճ, առավել ևս՝ 
ադապտատիվ մասնագետ-ուսուցիչ, որը 
կարող է պարապել ֆիզիկական խնդիրներ 
ունեցող երեխաների հետ:  

 
Ուսումնասիրության ընթացքում մանկավարժահոգեբանական թիմի ան-

դամները ներկայացրել են իրենց պրակտիկ պահանջները ներառական երեխա-
ների հետ արդյունավետ աշխատելու համար. 

1. Հոգեբանի կամ լոգոպեդի համար ունենալ առանձնասենյակ երեխայի 
հետ առանձին աշխատելու նպատակով, քանի որ ընդհանուր սենյակը նման հնա-
րավորություն չի ընձեռում:  

2. Թարմացնել դիդակտիկ նյութերը, քանի որ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ 
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աշխատանքը հիմնականում տարվում է խաղերի միջոցով, և նույն դիդակտիկ 
նյութերից շուտ են հոգնում: Նոր դիդակտիկ նյութերը կօգնեն առավել արդյունա-
վետ կազմակերպել երեխաների հետ անհատական աշխատանքը: 

ՆԿ կազմակերպման կարևորագույն օղակը մանկավարժահոգեբանական 
աջակցության թիմն է, որը պատասխանատու է անհատական ուսումնական 
պլանների կազմման, երեխաների հետ ընթացիկ ամենօրյա աշխատանքների 
իրականցման, առաջընթացի ապահովման, ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողների և 
առարկայական ուսուցիչների հետ արդյունավետ համագործակցային հարաբե-
րությունների ստեղծման համար: Վերլուծելով ուսումնասիրված հինգ ՆԴ-ների 
մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի գործունեությունը` կարելի է 
առանձնացնել երկու գլոբալ խնդիր. 

1. Գոյություն չունի ընդհանուր մոտեցում թիմի պարտադիր կազմի և 
անդամների կոնկրետ գործառույթների վերաբերյալ: Ուսումնասիրված ՆԴ-
ներում ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողները դժգոհում են, որ իրենց երեխաների հետ 
բավարար անհատական աշխատանք չի տարվում մասնագետների բացակա-
յության պատճառով: 

2. Առարկայական ուսուցիչների մի մասը ԿԱՊԿՈՒ երեխաների նկատ-
մամբ կանխակալ և կարծրատիպային վերաբերմունք ունի: Հարկ ենք համարում 
նշել, որ խնդիրը երկու կողմ ունի: ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողների պնդմամբ 
ուսուցիչները ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներին վերաբերում են այնպես, ինչպես 
մյուսներին: Սակայն մանկավարժահոգեբանական աջակցության թիմի անդամ-
ների հետ անհատական հարցազրույցներում պարբերաբար քննարկվում էր այն 
խնդիրը, որ որոշ դեպքերում առարկայական ուսուցիչները ԿԱՊԿՈՒ երեխանե-
րին ընկալում են որպես անընդունակ, հիվանդ երեխաներ, որոնց հետ անիմաստ 
է ժամանակ վատնել, քանի որ գիտելիքը չեն կարող յուրացնել: Արդյունքում 
ամբողջ ծանրաբեռնվածությունն ընկնում է մանկավարժահոգեբանական աջակ-
ցության թիմի վրա: 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ ԿԱՊԿՈՒ 
երեխաների ծնողների շրջանում առկա են մի քանի խմբեր, որոնք ներառական 
կրթության հանդեպ ունեն տարբեր վերաբերմունք: Ուսումնասիրված ծնողների 
մի մասը առաջին անգամ էին լսում, որ իրենց դպրոցը ներառական է: Ծնողները 
ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին նկարագրելիս օգտագործում էին հետևյալ բնութագրիչ-
ները՝ «հիվանդ», «թերի», «տհաս» և այլն: Ծնողների բացասական արտահայտու-
թյունների հիմնական պատճառը վախը և անվստահությունն էր ԿԱՊԿՈՒ 
երեխաների նկատմամբ: Ծնողների մի մասի հավաստմամբ այդպիսի երեխա-
ները՝ հատկապես տարրական դասարանների երեխաները, հիմնականում անկա-
ռավարելի են: Ուսուցման ընթացքում երեխաները կարիք ունեն հատուկ ուշադ-
րության և աջակցության: Ծնողները նշում էին, որ հենց այդ ուշադրության 
արդյունքում տուժում են իրենց երեխաները, և պնդում. «... դասը տապալվում է, 
մեր երեխաները ոչինչ չեն սովորում»: 

ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողների մի մասի համար ներառական կրթությունը 
նույնացվում է անհատական ուսուցման, մասնավորապես երեխայի հետ նեղ 
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մասնագետների կողմից տարվող աշխատանքների հետ: Իսկ անհատական 
ուսուցման նպատակն ընկալվում է որպես ցածր առաջադիմությամբ երեխաների 
համար լրացուցիչ օգնություն: Ուսուցիչների կողմից ևս որոշակի կանխակալ 
վերաբերմունք է նկատվում: Ծնողներից մեկն անգամ միջանցքում լսել է, թե ինչ-
պես է ուսուցիչը սաստում մի անկարգ երեխայի` ասելով, որ «եթե խելոք չպահես, 
կբարձրանաս վերև, կդառնաս վերևի երեխա» (դպրոցի երկրորդ հարկում 
գտնվում է ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ աշխատանքի համար նախատեսված 
ռեսուրս սենյակը): Համադասարանցիների կողմից բացասական վերաբերմունքը 
հատկապես դրսևորվում է ցածր դասարաններում: Առհասարակ ուսուցիչների 
վերաբերմունքը բացասական է. նրանք գտնում են, որ նման երեխաներին պետք է 
տանել հատուկ դպրոց: 

Ներառական երեխաների ծնողների հետ զրուցելու ընթացքում նրանցից 
մեկը ասաց, որ եթե ընտրելու հնարավորություն ունենար, ապա երկու երեխանե-
րին էլ կտաներ հատուկ դպրոց: ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ծնողները նշում են, որ 
ուսուցիչները ենթարկվում են որոշ ծնողների կամքին, և վերջիներս էլ դրդում են, 
որ երեխաների նկատմամբ վատ վերաբերվեն:  

Բացասական այս երեևույթների հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է փաստել, որ 
հասարակության մեջ որոշ դրական փոփոխություններ էլ կան. շատերը դրական 
վերբերմունք են տածում ներառական երեխաների նկատմամբ` ստեղծելով բարե-
նպաստ միջավայր նրանց՝ հասարակության մեջ ինտեգրելու գործում: Հասարա-
կության մեջ կարծրատիպերը կոտրելու և ներառական երեխաներին հասարա-
կության լիիրավ անդամ համարելու նպատակով անհրաժեշտ է, որ մանկավար-
ժահոգեբանական աջակցության թիմը համագործակցի ծնողների և ուսուցիչների 
հետ՝ հաղթահարելով ծառացող խնդիրները: Նրանք պետք է ստեղծեն դրական 
միկրոլկիմա ներառական երեխաներին հասարակության մեջ ինտեգրելու նպա-
տակով, քանի որ այդ երեխաները բոլորին հավասար կրթություն ստանալու իրա-
վունք ունեն: 

Տեսական և փորձարարական ուսումնասիրությունների արդյունքում առա-
ջարկում ենք. 

1. Հաճախակի դարձնել ՆԿ մասնագետների վերապատրաստումները` շեշ-
տադրելով գործնական գիտելիքների և հմտությունների յուրացումը: 

2. Հետևողական լինեն ներառական դպրոցի նյութատեխնիկական պայման-
ների ապահովածության նկատմամբ: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց 
կրթության մասին ՀՀ օրենք, 2005թ.: 

2. Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավեր-
ները, միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողո-
վածու, 103 էջ: 

3. http://2.https//hy.wikipedia.org/wiki/  
4. http://disabilityinfo.am/12567/: 
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В статье говорится о проблемах инклюзивного образования в школах РА, 
которые нуждаются в срочном решении, а именно: безбарьерная среда обучения, 
приспособление образовательной среды, нехватка особых технических и методи-
ческих средств. Особое внимание уделяется работе психолого-педагогической 
команды, вовлеченной в инклюзивное образование. Совместная работа даст 
возможность преодолеть затруднения в учебе и обеспечить соответствующий 
ментальный уровень детям с ограниченными возможностями.  

В статье подчеркивается важность взаимопомощи и взаимодействия школы и 
семьи для достижения хорошего результата в инклюзивном обучении. 
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team, PES, ramp, adaptation, logistics  
The article deals with the problems of inclusive education in schools of the 

Republic of Armenia that need an urgent solution –learning environment without 
barriers, adaptation of the educational environment to the needs of inclusive education 
students, lack of special technical and methodological tools. Particular attention is paid 
to the psychological and pedagogical interaction in the activities directed to the inclusive 
education. Their joint activity will provide an opportunity to overcome learning 
difficulties in schools, and children will have an opportunity to acquire knowledge 
appropriate to their needs and capabilities. 

The article emphasizes the importance of mutual assistance and interaction 
between school and family in order to achieve a positive result in inclusive education. 
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Բռնության կանխարգելման ուղղությունները դպրոցումԲռնության կանխարգելման ուղղությունները դպրոցումԲռնության կանխարգելման ուղղությունները դպրոցումԲռնության կանխարգելման ուղղությունները դպրոցում    
    

Պետրոսյան ՍաթենՊետրոսյան ՍաթենՊետրոսյան ՍաթենՊետրոսյան Սաթեն    
Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Կրթության կառավարում», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

մ. գ. թ. Ն. Ներկարարյան  
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բբբբառեր՝առեր՝առեր՝առեր՝        բռնություն դպրոցում, հուզական բռնություն, ֆիզիկա-
կան բռնություն, բռնության պատճառներ, բռնության հետևանքներ, ընկերային 
հարաբերություններ, ցածր կարգավիճակ, բռնության կանխարգելում 

21-րդ դարում մարդկությանը հուզող բռնության հիմնախնդիրը լուրջ մար-
տահրավեր է առաջադրում հասարակությանը: Քաղաքակիրթ երկրներն այսօր 
փորձում են համատեղ դիմակայել և հաղթահարել նորօրյա ստրկությունը: 

Մարդիկ գիտակցում են իրենց արարքների բացասական և անթույլատրելի 
լինելը, սակայն դրանք վերացնելու ձևերն ու միջոցները չեն գտնում: 

Գլոբալացվող արդի հասարակությունում համընդհանուր են դառնում ոչ 
միայն մարդկության առաջընթացի արդյունքներն ու նվաճումները, այլև մարդկա-
յին հանրության առջև ծառացած հիմնախնդիրները՝ մարդու թրաֆիքինգ և շահա-
գործում, բռնություն, անչափահասների և երիտասարդների կողմից թմրանյու-
թերի օգտագործում և տարածում, տարերային և մարդածին էկոլոգիական աղետ-
ներ, տեղեկատվական հոսքերի անկառավարելիություն և այլն [4]:  

Բռնության մասին խոսելիս հաճախ կիրառվում են տարբեր հասկացություն-
ներ՝ երեխայի իրավունքների ոտնահարում, վատ վերաբերմունք երեխայի նկատ-
մամբ, չարաշահում, բռնություն և այլն: 

Երբ խոսում ենք երեխայի հանդեպ վատ վերաբերմունքի մասին, նկատի 
ունենք ֆիզիկական և հոգեբանական վատ վերաբերմունքի բոլոր ձևերը, բռնու-
թյունը, անտեսումը կամ անտեսող վերաբերմունքը, տնտեսական կամ այլ տիպի 
շահագործումը, որոնց հետևանքը վնասն է երեխայի առողջությանը, գոյատևմա-
նը, զարգացմանը կամ արժանապատվությանը: 

Երեխայի չարաշահում է համարվում այն վարքագիծը, որը թուլացնում է 
նրա ֆիզիկական կամ հոգեկան վիճակը՝ վտանգելով նրա տարիքային զարգա-
ցումը և առողջական վիճակը: Այս տեսանկյունից ավելի վտանգավոր են նրա 
նկատմամբ կիրառվող բռնությունները: Ավելի հաճախ բռնություն և չարաշահում 
հասկացություններն օգտագործվում են միևնույն իմաստով: 

Երեխայի հանդեպ բռնություն ասելով՝ մենք հասկանում ենք ուժի կամ 
իշխանության դիտավորյալ գործադրում՝ սպառնալիքի կամ գործողության միջո-
ցով, խմբի կամ անհատի կողմից, որն իրական կամ պոտենցիալ վնաս է երեխայի 
առողջությանը, գոյությանը, զարգացմանը կամ արժանապատվությանը՝ որպես 
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գործողության անմիջական կամ հնարավոր հետևանք: Անկախ այն հանգաման-
քից, թե ինչ ձևով է կատարվում բռնությունը, այն անդրադառնում է երեխայի 
ֆիզիկական, հոգեբանական, սոցիալական և մտավոր զարգացման վրա: 

Առանձնացնում են ընտանեկան բռնություն, բռնություն դպրոցում կամ 
կրթական հաստատությունում, որտեղ երեխան հաճախում է և այլուր: Բռնության 
այս տեսակները հիմնականում հանդես են գալիս միասին, այդ պատճառով 
կանխարգելման կամ շտկման պարագայում պետք է համալիր մոտեցում 
ցուցաբերել [1]: 

Բռնությունը դպրոցում մի երևույթ է, որի մասին ընդունված չէ խոսել: Ավելի 
հաճախ մենք կարծում ենք, որ այն տեղ չունի մեզանում, մեր դպրոցներում նման 
երևույթներ տեղի չեն ունենում, մենք երեխաներին սիրող ազգ ենք և այլն: 
Ժամանակը կանգ չի առնում, իսկ ներկայիս մեդիահնարավորությունների պա-
րագայում ցանկացած քաղաքացի կարող է տեղեկանալ ինչպես բռնության և 
ագրեսիայի ծայրահեղ դրսևորումների, այնպես և մասնավոր դեպքերի մասին: 

Դպրոցական բռնությունը բռնության տարատեսակ է, որի դեպքում ուսուցիչ-
ների (կամ աշակերտների) կողմից ուժ է կիրառվում աշակերտների նկատմամբ 
կամ, ինչը պատահում է չափազանց հազվադեպ, աշակերտների կողմից ուժ է 
կիրառվում ուսուցչի նկատմամբ: Դպրոցական բռնությունը կարող է լինել 
հուզական և ֆիզիկական բնույթի [3]: 

Լ. Հալդրեն գտնում է, որ հուզական բռնությունն ուղղված է զոհի (աշակերտի 
կամ ուսուցչի) հոգեբանական բարեկեցության վատթարացմանը: Հուզական 
բռնությունը զոհի մոտ առաջացնում է հուզական լարվածություն՝ նրան ստորաց-
նելով և իջեցնելով ինքնագնահատականը: 

Հուզական բռնության ձևերն են՝ 
▪ Ծաղրը, մականուններ «կպցնելը», անվերջ նկատողությունները, ոչ օբյեկ-

տիվ գնահատականները, ստորացումն այլ երեխաների ներկայությամբ և 
այլն, 

▪ Մեկուսացումը, հրաժարումը զոհի հետ հաղորդակցվելուց (երեխայի հետ 
չեն խաղում, նրա հետ նույն նստարանին չեն ցանկանում նստել, ծննդյան 
տարեդարձերին չեն հրավիրում): 

Ֆիզիկական բռնությունը ենթադրում է ֆիզիկական ուժի կիրառում աշա-
կերտի նկատմամբ, որի արդյունքում երեխան կարող է ֆիզիկական տրավմա 
ստանալ: Ֆիզիկական բռնություն է համարվում ծեծը, հարված հասցնելը, ապ-
տակը, իրերը վերցնելը կամ փչացնելը և այլն: 

Սովորաբար ֆիզիկական և հուզական բռնությունները զուգակցվում են: 
Ծաղրանքները կարող են շարունակվել երկար ժամանակ՝ զոհի մոտ առաջացնե-
լով երկարատև տրավմատիկ ապրումներ [3, 114-115]: 

Դպրոցական բռնության զոհ կարող է դառնալ ցանկացած երեխա, սակայն 
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սովորաբար ընտրվում են այնպիսիները, ովքեր թույլ են կամ ինչ-որ բանով 
տարբերվում են ուրիշներից: 

Դպրոցական բռնության պատճառներըԴպրոցական բռնության պատճառներըԴպրոցական բռնության պատճառներըԴպրոցական բռնության պատճառները    
▪ Ձանձրույթ դպրոցում: Ձանձրացող աշակերտը ներգրավված չէ ուսումնա-

կան պրոցեսի մեջ, նշանակում է հանդիսանում է կարգապահության պո-
տենցիալ խախտող: Նրան հետաքրքրել, ուսմանը մեծ իմաստ հաղորդելը 
ժամանակակից կրթության գլխավոր խնդիրներից մեկն է:  

▪ Մոբինգ կամ բուլլինգ դասարանի կողմից, տվյալ աշակերտի նկատմամբ: 
▪ Տվյալ աշակերտի բողոքը, նրա կողմից դպրոցական կանոնների մերժումը, 

որի արդյունքում բռնի գործողությունների իրականացումը դպրոցի և դաս-
ընկերների նկատմամբ [5]: 

Դպրոցական բռնության հետևանքները: Դպրոցական բռնության հետևանքները: Դպրոցական բռնության հետևանքները: Դպրոցական բռնության հետևանքները: Դպրոցական բռնությունը երեխա-
ների վրա ներգործում է ուղիղ և միջնորդավորված կերպով:  

Առաջին հերթին, խանգարվում են ընկերային հարաբերությունները՝ դպրո-
ցական երկարատև ծաղրուծանակները ներգործում են երեխայի Ես-պատկերի 
վրա, իջնում է նրա ինքնագնահատականը: Երեխան սկսում է խուսափել մարդ-
կանց հետ նոր հարաբերություններ կառուցելուց: Հաճախ պատահում է նաև հա-
կառակը՝ մյուս երեխաները ևս խուսափում են բռնության զոհերի հետ ընկերու-
թյուն անելուց. նրանք վախենում են, որ իրենք էլ զոհ կդառնան: Արդյունքում զոհի 
համար ընկերական հարաբերությունների ձևավորումը խնդրահարույց է դառ-
նում, քանի որ դպրոցում մերժված լինելը հաճախ տարածվում է նաև սոցիալա-
կան հարաբերությունների այլ ոլորտների վրա: 

Երկրորդ, զոհը խմբում ցածր կարգավիճակ է ունենում, ինչը ուսման մեջ և 
վարքագծում պրոբլեմների պատճառ է հանդիսանում: Նման երեխաների մոտ 
բարձր է նյարդահոգեկան և վարքային խանգարումների զարգացման հավանա-
կանությունը: 

Երրորդ, դեռահասների մոտ դպրոցական բռնությունն առաջացնում է նույ-
նականության խանգարումներ: Երկարատև սթրես ըծնում է հուսահատության և 
անելանելիությանզգացում, ինչը կարող է սուիցիդային մտքերի պատճառ հանդի-
սանալ [6]: 

Երեխայի հանդեպ բռնության և անտեսման կանխարգելման ու վերացման 
հիմնական ուղղություններն են. 

1. երեխայի կյանքի անվտանգությանը, նրա ազատության և արժանապատ-
վության պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտի կատարելա-
գործումը, 

2. երեխայի հանդեպ բռնության դեպքերի, իրավիճակների վերաբերյալ 
տեղեկատվության հավաքագրման կառուցակարգերի ստեղծումը, 

3. ընտանիքում երեխայի հանդեպ բռնության և անտեսման երևույթի կան-
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խարգելմանը, բռնության ենթարկված երեխայի, ինչպես նաև բռնություն 
գործադրող անձի սոցիալական վերականգմանն ուղղված սոցիալական 
աջակցության համակարգի ներդրումը, 

4. երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի կանխարգելմանը և վերացմանն 
ուղղված կրթական ծրագրերի ներդրումը, 

5. երեխայի հանդեպ բռնությունը կանխարգելող և բռնության ենթարկված 
երեխայի վերականգնումն իրականացնող մարմինների միջև համագոր-
ծակցության կառուցակարգերի ստեղծումը, 

6. երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի կանխարգելմանը և վերացմանը, 
բռնության ենթարկված երեխաների, ինչպես նաև բռնություն գործադրող 
անձի վերականգմանն ուղղված պետական մարմինների և հասարակա-
կան կազմակերպությունների համագործակցության ապահովումը, 

7. զանգվածային լրատվության միջոցով երեխայի հանդեպ բռնության 
երևույթի նկատմամբ հասարակության կողմից անհանդուրժողական 
վերաբերմունքի ձևավորումը [2]: 

Ուսումնասիրվող նյութի վերաբերյալ հետազոտություններն անց են կացվել 
Վանաձորի ԱՀԿ Վազգեն Առաջինի անվան թիվ 1 հիմն., Վանաձորի Գևորգ 
Չաուշի անվան թիվ 24 միջնակարգ և Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 6 
հիմն. դպրոցներում:  

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ մեթոդները և մեթոդիկա-
ները՝ հարցաթերթ, զրույց, Ե. Ն. Վոլկովայի «Բռնության մասին երեխայի գաղա-
փարների ախտորոշման մեթոդիկան»:  

Հարցաթերթի մեթոդ. նպատակն է եղել ուսումնասիրել երեխաների նկատ-
մամբ բռնության դրսևորումների, երեխաների կողմից բռնության երևույթի 
մեկնաբանման առանձնահատկությունների, երեխաների նկատմամբ բռնության 
ձևերի և ուսումնական հաստատություններում ընկերական միջավայրում բռնու-
թյան ռիսկերի բացահայտումը: 

Զրույցի մեթոդ. նպատակն է եղել բռնության զոհ դարձած երեխաների հետ 
աշխատանքն իրականացնող հատուկ մասնագետների, առարկայական ուսուցիչ-
ների հետ համագործակցային կապի բացահայտումը: 

Ե. Ն. Վոլկովայի «Բռնության մասին երեխայի գաղափարների ախտորոշման 
մեթոդիկա». «Անավարտ նախադասություններ». Տեխնիկան նախատեսված է երե-
խայի բռնության ընկալման ճանաչողական, հուզական և վարքային կողմերն 
ախտորոշելու համար: 

Հարցաթերթը հնարավորություն տվեց բացահայտելու, որ հասակակիցների 
միջև բռնության իրավիճակներում սովորաբար միջամտում են ընկերները և 
ուսուցիչները: 

Ինչպես պարզ է դառնում հարցաթերթից ստացված արդյունքների վերլուծու-
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թյունից, մանկավարժների կողմից ֆիզիկական բռնության դրսևորումները աշա-
կերտների հանդեպ համարվել են միանշանակ անարդյունավետ և անընդունելի: 

Հարցաթերթից պարզ է դառնում նաև, որ աշակերտների միջև բռնության 
դեպքերը համարվում են խիստ տարածված երևույթ: Բռնության բոլոր ձևերի 
հիմնական սուբյեկտներ են հենց իրենք՝ աշակերտները, քանի որ տվյալների 
համաձայն հասակակիցների կողմից բռնության դրսևորումներն առավել տարած-
վածն են, ինչը նշանակում է, որ բռնության վերահսկումն ու կանխարգելումը 
պետք է նախ և առաջ ուղղված լինի աշակերտների պատկերացումների, իրազեկ-
ման և աշխարհընկալման փոփոխությունների վրա: 

Զրույցի մեթոդն իրականացվել է աշակերտների, առարկայական ուսուցիչ-
ների, հոգեբանների, ծնողների հետ: 

Զրույցից նկատվում էր, որ ուսուցիչներից շատերը չունեն հատուկ գիտելիք-
ներ դեռահասների նկատմամբ բռնության և դրա կանխարգելման ոլորտում: 

Ուշագրավ է այն փաստը, որ մանկավարժները հակված չեն որպես բռնու-
թյուն դիտարկել իրենց կողմից ձեռնարկվող մի շարք գործողություններ (ականջ 
քաշել, սաստել ֆիզիկապես և այլն), որոնք ըստ սահմանման՝ բռնության 
դրսևորում են համարվում: Շատերը նշում են, որ ավանդական կրթության և 
դաստիարակության մեթոդները, շատ ավելի արդյունավետ են եղել, քան այն, ինչ 
այսօր պահանջում են մանկավարժներից: 

Յուրաքանչյուր աշակերտ էլ առանձին-առանձին բացառում է բռնության 
դրսևորումը սեփական դպրոցի պատերից ներս, միևնույն ժամանակ մտաբերելով 
բռնության դեպքերի օրինակներ, այդ թվում ուսուցիչների կողմից, քաղաքի այլ 
դպրոցներում: 

Աշակերտները նշում էին, որ որոշ ուսուցիչներ սաստում են նրանց միայն 
խոսքով, երբ դասին խոսում են, աղմկում: 

Ինչ վերաբերվում է դպրոց-ընտանիք համագործակցային կապին, ապա 
դպրոցների հոգեբանները նշում էին, որ համագործակցությունն անհրաժեշտ և 
կարևորագույն պայմանն է: Նրանք նշում էին, որ առաջնային խումբն ընտանիքն 
է, հետևաբար նրանք փորձում են միմյանց հետ համագործակցել, ինչը հանգեց-
նում է խնդիրների դուրսբերման, լուսաբանման, և ինչու չէ, որոշ չափով լուծման:  

Նրանք նշում էին, որ բռնության տրավման, անկախ այն հանգամանքից, թե 
բռնության ինչ տեսակ է կիրառվել, անջնջելի և խորը հետք է թողնում երեխայի 
անձի ձևավորման և հետագա ողջ կյանքի վրա:  

Ինչպես պարզ է դառնում հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից, 
ուսուցիչների մեծամասնությունը դատապարտում է բռնությունը, իսկ մյուսներն 
ընդունում են, որ որոշ դեպքերում այն հնարավոր է: 

Շատ ուսուցիչներ երեխաների հանդեպ բռնության գործողություններից 
նշում էին վիրավորանքները, ֆիզիկական միջամտությունները: 



– 291 – 

Ե. Ն. Վոլկովայի «Բռնության մասին երեխայի գաղափարների ախտորոշման 
մեթոդիկան». «Անավարտ նախադասություններ», որը նախատեսված է դեռահա-
սության և պատանեկան տարիքի անձանց համար, բնութագրում է երեխայի 
բռնության ընկալման ճանաչողական, հուզական և վարքագծային կողմերը: 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ 
երեխաները պատրաստ են ամեն կերպ օգնելու, միջամտելու, հանգստացնելու, 
երբ տեսնում են, որ ինչ-որ մեկին ծեծում են: Նրանք փորձում են ապրումակցել, 
հասկանալ դիմացինին: 

Աշակերտները թույլի նկատմամբ ֆիզիկական ուժ ցուցաբերելը համարում 
են թուլության, անմարդկային վերաբերմունքի դրսևորում: Նրանք գտնում են, որ 
թույլին պետք է օգնել, այլ ոչ թե ճնշել, հարվածել: 

Աշակերտները ցանկանում են, որ իրենց շատ սիրեն, ավելի շատ ուշադրու-
թյուն դարձնեն, հասկանան, գնահատեն և ընդունեն այնպիսին, ինչպիսին նրանք 
կան: 

Ընդհանրացնելով կարող ենք ևս մեկ անգամ հաստատել, որ բռնության 
խնդիրը դպրոցում խիստ արդիական է և պահանջում է հրատապ արձագանք, այս 
խնդիրը գնալով ընդլայնվում է՝ իր հետ բերելով բացասական հետևանքներ:  
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В рамках данной статьи обсуждено насилие в школе и направления по его 
предотвращению. 

Учителя не имеют специальных предписаний для выявления детей, 
подвергшихся насилию, или для принятия специальных мер в таких случаях. 

Социальные педагоги и психологи в школе пытаются в рамках данной 
проблемы работать с учителями, активно помогать им в пределах профессиональ-
ных возможностей по выявлению проблем, разъяснению и, в некоторой степени, их 
решению. 

На основании полученных данных рекомендуется: 
▪ разработать конкретные рекомендации, руководство для учителей и 

психологов по выявлению детей, подвергнутых и   склонных к насилию,  а 
также по принятию профилактических мер, 

▪ часто организовывать тренинги, индивидуальные беседы с родителями по 
всем формам и областям насилия, 

▪ организовывать тренинги для психологов, учителей-предметников и, в 
частности, педагогов с большим опытом работы,  

▪ усилить технику контроля в школах. 
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SummarySummarySummarySummary 
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In this article, we discussed school violence and ways to prevent it. 
Teachers do not have specific guidelines for identifying abused children or for 

taking special measures in such cases. 
Social educators and psychologists at schools actively participate, helping and 

trying to work with students and teachers within their professional capabilities, which 
leads to the identification of problems, clarification and, to some extent, the solution of 
these problems. 

Based on the data received, it is recommended: 
▪ To develop specific guidance for teachers and psychologists on identifying 

children who are abused and prone to violence, as well as on taking preventive 
measures, 

▪ Frequently organize trainings, individual conversations with parents on all forms 
and areas of violence, 

▪ Provide training for psychologists, subject-teachers and, in particular, educators 
with extensive experience and for older ones. 

▪ Increase control techniques at schools. 
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Ներառական համակարգում ընդգրկված մտավորՆերառական համակարգում ընդգրկված մտավորՆերառական համակարգում ընդգրկված մտավորՆերառական համակարգում ընդգրկված մտավոր    
զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների հոգեբանական 

կարիքներըկարիքներըկարիքներըկարիքները    ևևևև    աջակցաջակցաջակցաջակցությունըությունըությունըությունը    
    

Բաբաջանյան Արփինե Բաբաջանյան Արփինե Բաբաջանյան Արփինե Բաբաջանյան Արփինե     
Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Հոգեբանություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

հ. գ. թ., դոցենտ Վ. Միրզոյան    
        

Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝ մտավոր զարգացման հապաղում, դեմենցիա, 
հոգեբանական աջակցություն, օլիգոֆրենոմանկավարժություն 

Վերջին ժամանակներում նկատվում է տարաբնույթ զարգացման խանգա-
րումներ ունեցող երեխաների թվաքանակի աճ, և նրանց ինտեգրումը հասարա-
կության մեջ դարձել է կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Ներկայումս Հայաստա-
նում մտավոր զարգացման հապաղում ունեցող երեխաները հաճախում են ներա-
ռական կրթություն իրականացնող դպրոցներ, որտեղ նրանց կրթությունը 
կազմակերպվում է ինչպես փորձառու ուսուցիչների, հոգեբանների, այնպես էլ 
աջակցություն իրականացնող թիմի բոլոր անդամների օգնությամբ:  

«Ներառում» տերմինը ծագել է փիլիսոփայական այն գաղափարից, որ 
հոգեկան, ֆիզիակական և հուզական խանգարումներ ունեցող երեխաները իրա-
վունք ունեն կրթություն ստանալ համընդհանուր պետական կրթական համա-
կարգում (UNESCO, 1994): Ներառական ուսուցում ասելով՝ շատ հաճախ հասկա-
նում ենք կրթական ընդհանուր համակարգի զարգացումը, դրա հարմարեցումը 
յուրաքանչյուր երեխայի կարիքներին՝ ներառյալ սահմանափակ կարողություն-
ներով երեխաներին: Այն ներառված երեխաներին հնարավորություն է ընձեռում 
ստանալ կրթություն, ինչպես նաև հետագայում ավելի հեշտ գտնել իրենց տեղը 
կյանքում: Ներառված են համարվում այն երեխաները, որոնք ունեն զարգացման 
տարաբնույթ խանգարումներ և՛ ֆիզիկական, և՛ մտավոր ոլորտներում: 

Զարգացման խանգարում է համարվում ցանկացած խանգարում, որն 
առաջանում է նորածնության կամ մանկության տարիքում և բնութագրվում է կեն-
սաբանորեն անհրաժեշտ հոգեկան գործընթացների հապաղմամբ:    Զարգացման 
տարաբնույթ խանգարումներ ունեցող երեխաներին հասարակության մեջ ներա-
ռելու գործում անհրաժեշտ է հոգեբանամանկավարժական օգնություն, որն իր մեջ 
ներառում է հոգեբանական, մանկավարժական, սոցիալական, վերականգնողա-
կան, խորհրդատվական և այլ աշխատանքներ: Այդ աշխատանքներն իրակա-
նացվում են սուրդոմանկավարժների,    տիֆլոմանկավարժների,    օլիգոֆրենոման-
կավարժների, լոգոպեդների, հոգեբանների,    նախադպրոցական հատուկ մանկա-
վարժների,    էրգոթերապևտների կողմից: 

Սակայն շատ կարևոր է, որ զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների 
հետ առաջին հերթին աշխատեն հոգեբանները, որոնք արտթերապիայի, պարա-
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թերապիայի, տիկնիկաթերապիայի, հեքիաթաթերապայի միջոցով կարող են շտկել 
նրանց մոտ առկա խնդիրները և կանխարգելել դրանց հետագա բարդացումը: 

Մտավոր զարգացման հապաղումը սահմանվում է որպես մարդու կայուն, 
անդառնալի խանգարում, մասնավորապես՝ ճանաչողական, հուզական, կամային 
և վարքային ոլորտներում, որը պայմանավորված է գլխուղեղի օրգանական 
ախտահարմամբ: Մտավոր զարգացման հապաղումները կարող են առաջանալ 
ներարգանդային, ծննդաբերական կամ վաղ հետծննդյան շրջանում գլխուղեղի 
օրգանական վնասման պատճառով: Նշված զարգացումն ընթանում է ինքնատիպ. 
բարձրագույն հոգեկան գործառույթների, գործունեության բոլոր ձևերի զարգա-
ցումն ընթանում է դանդաղ և հետ է մնում տարիքային նորմայից: Կենտրոնական 
նյարդային համակարգի տարբեր հիվանդությունների (մինինգիտ, էնցեֆալիտ, 
մինինգոէնցեֆալիտ և այլն) հետևանքով առաջացած գլխուղեղի վնասվածքները, 
ազդելով 3 տարեկանից հետո, ընթանում են ձևավորված հոգեկան գործընթաց-
ների խանգարումով, որի հետևանքով առաջանում է դեմենցիա: Դեմենցիան (լատ. 
Dementia՝ թարգմանաբար նշանակում է մտքից դուրս) գլխուղեղի օրգանական 
կամ գործառութային խանգարման հետևանքով առաջացած ճանաչողական գոր-
ծունեության կայուն բնույթի խանգարում է, որի դեպքում այս երեխաների վաղ 
զարգացումն ընթանում է բնականոն ընթացքով: 

Մասնագետները փաստում են՝ պայմանավորված գլխուղեղի ախտահար-
ման պատճառներով, դրանց ծագման ժամանակահատվածով, ծանրության աս-
տիճանով կարող են դրսևորվել մտավոր զարգացման հապաղման տարբեր աս-
տիճաններ: Մտավոր զարգացման հապաղումներ ունեցող դպրոցական տարիքի 
երեխաների ուսումնական գործունեությունն ունի իր առանձնահատկություն-
ները, որոնք հիմնականում պայմանավորված են նրանց հոգեֆիզիկական զար-
գացման մակարդակով: Նրանք դժվարությամբ են հարմարվում շրջակա միջա-
վայրին, շուտ են հոգնում, անուշադիր են, ցրված, զգալիորեն ցածր է նրանց 
աշխատունակությունը: 

Ներառական ուսուցում իրականացնող դպրոցներում մտավոր զարգացման 
հապաղում ունեցող յուրաքանչյուր երեխայի համար կազմվում է զարգացման 
անհատական ծրագիր: Նրա հետ աշխատում են օլիգոֆրենոմանկավարժը, հոգե-
բանը, լոգոպեդը և այլ մասնագետներ: Օլիգոֆրենոմանկավարժները (մտավոր 
հետամնացություն ունեցող երեխաների կրթադաստիարակչական, զարգացման, 
սոցիալական հարմարեցման հիմնախնդիրների, միջոցների, մեթոդների և դրանց 
կիրառման պայմանների ուսումնասիրությունն իրականացնող բնագավառը կոչ-
վում է օլիգոֆրենոմանկավարժություն) հիմնականում շեշտը դնում են երեխա-
ների ուսման մեջ ետ մնալու խնդրի հաղթահարման վրա, սակայն առաջին 
հերթին անհրաժեշտ է նման երեխաներին հոգեբանական աջակցության ցուցաբե-
րումը, նրանց համար դրական, հուզական մթնոլորտի ապահովումը: Սրա 
շնորհիվ կզարգանա երեխաների հոգեկան գործընթացները, ինչն էլ հիմք կհանդի-
սանա հետագայում նրանց ուսումնական գործունեության բարելավման համար: 
Մտավոր զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների հետ հոգեբանի աշխա-
տանքում կարևոր են հոգեբանական աջակցության հետևյալ փուլերը՝ ախտորոշ-
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ման փուլ, շտկողական աշխատանքի փուլ, վերլուծական փուլ [2, 27]: Անհրաժեշտ 
է նշել, որ երեխային մտավոր զարգացման հապաղում ախտորոշելը բավականին 
բարդ է, քանի որ, մտավոր զարգացման հապաղման դեպքում դրսևորվում են նաև 
տարբեր գործոնների հապաղումներ, որոնք նման են մտավոր հապաղման 
ժամանակ դրսևորվող առանձնահատկություներին: Միևնույն ժամանակ նմանա-
տիպ դրսևորումներ կարող են ի հայտ գալ նաև խոսքի խանգարման պարա-
գայում: Սրա պատճառով հաճախ և՛ հոգեբանը, և՛ բժիշկ նյարդահոգեբանը, հինգ 
տարեկանից փոքր երեխայի մոտ խուսափում են հոգեկան զարգացման հապա-
ղում ախտորոշումը տալուց:  

Շտկողական աշխատանքի համար բարենպաստ հիմք է հանդիսանում 
երեխաների մնացորդային օրգանական և ֆունկցիոնալ անբավարարության թույլ 
արտահայտվածությունը: Շտկողական աշխատանքն ուղղված է երեխայի և՛ 
ֆիզիկական, և՛ հոգեբանական, և՛ սոցիալական ոլորտներում առկա խնդիրների 
հաղթահարմանը: Այդ իսկ պատճառով նման երեխաների հետ աշխատանքը 
իրականացնում են ինչպես մանկավարժները, սոցիալական մանկավարժները, 
բուժքույրերը, այնպես էլ հոգեբանը, լոգոպեդը և այլ հատուկ մասնագետներ՝ 
համագործակցելով միմյանց հետ:  

Վերլուծական փուլում արդեն տեղի է ունենում անցկացված աշխատանքի 
արդյունավետության մակարդակի գնահատում, որն իրականացնում է շտկողա-
կան աշխատանք կատարող թիմը, գնահատում է իր կատարած աշխատանքի 
ուժեղ և թույլ կողմերը: Առանձնացված առավելություններն ու թերություները 
հիմք են հանդիսանում երեխայի զարգացման վերաբերյալ հետագա աշխատանքի 
պլանավորման, կանխատեսման համար: Այս փուլերից ելնելով՝ առանձնացվում 
են    հոգեբանական աջակցության հետևյալ հինգ փոխկապակցված տարրերը, 
որոնք իրականացնում է հոգեբանը. 

▪ երեխայի հոգեբանական զարգացման ընթացքում կլինիկահոգեբանական 
և հոգեբանակրթական կարգավիճակի կանոնավոր հետևողականությունը, 

▪ հասարակության մեջ երեխաների հոգեկան արդյունավետ զարգացման 
համար սոցիալ-հոգեբանական պայմանների ստեղծումը, 

▪ զարգացման ընթացքում խանգարումներ ունեցող երեխաներին կանոնա-
վոր հոգեբանական աջակցության ցուցաբերումը՝ կոնսուլտացիաների, 
հոգեբանական օգնության և հոգեկան վերականգնման տեսքով, 

▪ զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների ծնողների և հարազատների 
սիստեմատիկ հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերումը,    

▪ երեխայի կենսագործունեության կազմակերպումը հասարակության մեջ՝ 
հաշվի առնելով նրա հոգեկան և ֆիզիկական հնարավորությունները :    

Այսպիսով՝ երբ խոսվում է մտավոր զարգացման հապաղում ունեցող երե-
խաների հոգեբանական աջակցության հիմնական բովանդակության մասին, շեշ-
տադրվում են նրանց գործունեության դրդապատճառային կողմի, զգայաճանա-
չողական ընկալման և հոգեկան գործընթացների ձևավորման, զարգացման, 
վերականգնման միջոցառումները:  

Կարևոր է անդրադառնալ այն փաստին, որ մտավոր զարգացաման հապա-
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ղումով երեխայի ծնունդը մեծ սթրես կարող է լինել ընտանիքի համար: Հաճախ դրա 
երկարատևությունը հանգեցնում է ներընտանեկան հարաբերությունների խաթար-
ման, հոգեբանական խանգարումների և հոգեսոմատիկ հիվանդությունների, ընտա-
նեկան գործառույթների մասնակի կորուստների: Երեխայի հոգեկանի նորմալ զար-
գացման կարևոր նախադրյալներն են նրա նկատմամբ ծնողների սերը, ընտանեկան 
բարենպաստ մթնոլորտը, բարեկամական հարաբերությունները [1, 265]: 

Ա. Ի. Զախարովի, Լ. Ի. Սոնցևայի, Ի. Ի. Մամայչուկի հետազոտությունները 
ցույց են տվել, որ զարգացման խանգարումներ ունեցող յուրաքանչյուր երեխայի 
մոտ առկա է ծնող-երեխա հարաբերությունների խանգարումներ. որպես ծնող-
երեխա հարաբերությունների գնահատման չափանիշ ընկալվում է երեխայի 
կողմից՝ ծնողին ուղղված դրական կամ բացասական հույզերը, որոնք կարող են 
արտահայտվել ինչպես վերաբերմունքի ուղղակի գնահատման, այնպես էլ անուղ-
ղակի՝ վարքի դրսևորումների միջոցով: Ցավոք, շատ ընտանիքներում ոչ միայն 
ստեղծված չեն զարգացման խանգարումով երեխայի զարգացման համար անհրա-
ժեշտ պայմաններ, այլ նաև առկա են ընտանեկան իրավիճակներ, որոնք ապակա-
ռուցողական ազդեցություն են ունենում երեխայի վրա՝ վնասելով նրա անձը: Ան-
հրաժեշտ է, որպեսզի ծնողները հասկանան իրենց մասնակցության դերը երե-
խայի հետ համատեղ գործուենության կազմակերպման ընթացքում, երեխայի հետ 
որոշեն գործողությունները, դրանց հաջորդականությունը, երեխային ներգրա-
վելով դրա իրականացման մեջ: Երեխան պետք է զգա, որ իր տարբեր հմտություն-
ների և կարողությունների յուրացման հաջողությունները հետաքրքրում են 
ծնողին: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դրսևորել երեխայի անձնային որակներին և 
հատկություններին, հասակակիցների հետ փոխհարաբերություններին և այլն: 
Ծնողները պետք է պահպանեն երեխաների հետ հուզական կապը և դրական 
մթնոլորտ ստեղծեն ընտանիքում:  

Մտավոր զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների հոգեբանական 
կարիքների կապը ծնողական վերաբերմունքի հետ բացահայտելու նպատակով 
իրականացրինք հետազոտություն: 

Հետազոտության ընթացքում կիրառել ենք Ա. Յա. Վարգայի և Վ. Վ. Ստոլինի 
«Ծնողական վերաբերմունքի թեստ–հարցարանը»: Հետազոտությանը մասնակցել 
են ներառական համակարգում ընդգրկված թեթև և միջին աստիճանի մտավոր 
զագացման հապաղում ունեցող 30 երեխաների ծնողներ (60 ծնող): Մասնակցած 
ծնողների` իրենց հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների նկատմամբ վերաբեր-
մունքի մեջ գերակշռում էր հուզական մերժողականությունը (42%), ավտորիտար 
վերահսկողությունը (25%), համագործակցությունը (13%), համակեցություն (11%), 
իրենց երեխայի ընկալումը, որպես «փոքրիկ անհաջողակի» (9%): Այս արդյունք-
ները ցույց են տալիս, որ ծնողների մեծ մասը չի ընդունում և հարգում իր երեխայի 
անհատակությունը, ինչպես նաև չի համագործակցում նրա հետ՝ հուզականորեն 
մերժելով նրան: Խիստ վերահսկողություն է իրականացնում երեխայի նկատմամբ: 

Այսպիսով՝ ներառական համակարգում ընդգրկված մտավոր զարգացման 
հապաղում ունեցող երեխաների խնդիրներն ու հաջողությունները կախված են ոչ 
միայն երեխայի ընդունակություններից, զարգացման հնարավորություններից, 
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կրթական գործընթացում ներգավված մասնագետների որակավորումից, այլ նաև 
ծնողի՝ իր երեխայի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից, սպասումներից: Պարզ 
է դառնում, որ հոգեբանական աջակցության կարիք ունի ոչ միայն երեխան, այլև 
այն ընտանիքը, որտեղ կա խնդիր ունեցող երեխա: Ծնողներին աջակցելու նպա-
տակով անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ քայլերը, որը ներկայացված է 
աղյուսակ 1-ում [3, 182]: 

    
Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. ՀոգեբանականՀոգեբանականՀոգեբանականՀոգեբանական    խորհրդատվություն ծնողների հետ խորհրդատվություն ծնողների հետ խորհրդատվություն ծնողների հետ խորհրդատվություն ծնողների հետ     

  
 ՔԱՅԼ 1 
 

Ծնողներին բացատրել երեխաների անհաջողությունների անհա-
տական պատճառները, համախտանիշի դրսևորման ձևերն ու 
հետևանքները, նրանց ուշադրությունն ուղղել երեխայի պահպան-
ված ներուժի, անձի և գործունեության դրական կողմերի վրա: 

 ՔԱՅԼ 2 Պատրաստել ծնողներին սպասվող փոփոխություններին: 
 
 ՔԱՅԼ 3 

Ցույց տալ ծնողական ճիշտ դերակատարման նշանակությունը՝ 
երեխային իսկապես սիրելու և նրա առողջությունը գնահատելու 
համար: 

 ՔԱՅԼ 4 Ծնողներին մղել երեխային օգնելու՝ ելնելով նրա անձի զարգաց-
ման անհատական .առանձնահատկություններից, համախտանիշի 
դրսևորման ծանրության, մտավոր զարգացման աստիճանից: 

 ՔԱՅԼ 5 Երեխաներին օգնել, որ իրենց մեջ զարգացնեն ինքնավստահու-
թյան զգացումը: 
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ограниченными возможностями жизнедеятельности, М., 2002, 447 стр.    
2. Мамайчук И. И., Психокоррекционные технологии для детей с проблемами 

в развитии, Речь, 2006, 400 стр.    
3. Медведева Е. А., Арттерапия и артпетагогика в специальном образовании 

М., 2001, 248 стр.    
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դասարաններումդասարաններումդասարաններումդասարաններում    միջանձնայինմիջանձնայինմիջանձնայինմիջանձնային    փոխհփոխհփոխհփոխհարաբերություններիարաբերություններիարաբերություններիարաբերությունների    վրավրավրավրա    

    
ԲադալյանԲադալյանԲադալյանԲադալյան ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար        

Մանկավարժության ֆակուլտետ, 
«Հոգեբանություն», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
հ. գ. թ., դոցենտ Ռ. Ավագիմյան  

    
ՀՀՀՀանգուցայինանգուցայինանգուցայինանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝ հաղորդակցման ոճ, միջանձնային փոխհարաբերու-

թյուններ, ավտորիտար ոճ, դեմոկրատական ոճ, լիբերալ ոճ 
Հաղորդակցաբանության հիմնախնդիրը, այդ թվում և մանկավարժական 

հաղորդակցումը, ուսումնասիրման առարկա է դարձել 20-րդ դարի 50-ական 
թվականներից սկսած: Այն որպես գիտական հասկացություն առաջին անգամ 20-
րդ դարասկզբին դիտարկել է Կ. Յասպերսը [1, 8]: Հաղորդակցումը առաջացել է 
լատ. Communication – հաղորդում, communicare – հաղորդակցել բառերից: Այժմ 
գիտական շրջանառության մեջ կիրառվում են «հաղորդակցում» հասկացության 
բազմաթիվ սահմանումներ, այնուամենայնիվ դեռևս չի ձևավորվել այդ հասկա-
ցության բոլորի կողմից ընդունելի մեկ սահմանում: Հաղորդակցումը չափազանց 
մեծ տարածում գտած կատեգորիա է, որը նկարագրվել է փիլիսոփայական, 
սոցիոլոգիական, հոգեբանական, մանկավարժական և այլ գրականության մեջ: 
Արդի ժամանակաշրջանում լայնորեն ուսումնասիրվում են հաղորդակցման 
տարբեր ոճերի դերն ու նշանակությունը հասարակական հարաբերությունների, 
հասարակական գիտակցության և, առհասարակ, հասարկության զարգացման 
ամենատարբեր գործընթացներում: Ժամանակակից կրթական համակարգի զար-
գացումը մեծապես կախված է մանկավարժների հաղորդակցման ունակություն-
ներից, նրա սովորողների հետ հարաբերությունների բնույթից, հաղորդակցման 
ոճերից և այլն:  

Ա. Ա. Լեոնտևը գտնում էր, որ մանկավարժական հաղորդակցումը գոյություն 
ունի այնքան ժամանակ, որքան որ դպրոցը՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ [6, 
21-22]: Ինչպես ցանկացած խմբերում կամ համակարգում, այնպես էլ կրթական 
համակարգում կարևորվում է հաղորդակցումը՝ որպես միջանձնային փոխհարա-
բերությունների կարևոր պայման: Ավագ դպրոցական տարիքը, կամ ինչպես այն 
անվանում են վաղ պատանեկությունը, ընդգրկում է երեխաների զարգացման 15 
տարեկանից մինչև 18 տարեկան ժամանակահատվածը: Այդ ժամանակաշրջանի 
վերջում դպրոցականը ֆիզիկապես հասունանում է, ձեռք է բերում գաղափարա-
կան և հոգևոր հասունության այն աստիճանը, որը բավարար է ինքնուրույն կյանք 
վարելու համար: Քանի որ ավագ դպրոցական տարիքին բնորոշ առանձնահատ-
կություններից մեկն այն է, որ նրանք առաջին հերթին կարևորում են շփումը, 
միջանձնային փոխհարաբերությունները ապա տվյալ տարիքում հաղորդակցման 
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դերն ու նշանակությունը ուսումնասիրելը միշտ էլ եղել է ակտուալ տարբեր 
գիտնակաների ուշադրության կենտրոնում: Ավագ դպրոցական տարիքում 
ուսուցման գործընթացում դպրոցականները մեծ ուշադրություն են դարձնում 
ուսուցչի հաղորդակցման ոճերին: Ուսուցումը բարդ մտավոր, հոգեբանական, 
ֆիզիկական գործունեություն է: Վ. Դյաչենկոյի սահմանմամբ՝ «Հաղորդակցումը 
մարդկանց միջև խոսքային փոխազդեցություն է», որի ընթացքում և որի միջոցով 
իրականացվում է՝  

▪ ինֆորմացիայի փոխանակում,  
▪ գործողության կառավարում, 
▪ հարաբերություների ձևավորում և հաստատում: 
Ուսուցչի աշխատանքի արդյունավետությունը մեծ մասամբ կախված է սո-

վորողների հետ հաղորդակցվելու կարողությունից: Այդ հաղորդակցման հիմքում 
ընկած է պահը ճիշտ գնահատելու, դասարանի հետ կոնտակտի մեջ մտնելու, 
աշակերտին ճիշտ հասկանալու կարողությունը և այլն: Այդ ամենը հանդիսանում 
է մասնագիտական հմտության մաս և ապահովում է մասնագիտական հաջողու-
թյունը և մանկավարժական գործունեության արդյունավետտությունը: Մանկա-
վարժական հաղորդակցումը սովորողների հետ այնպիսի շփումն է, որի հիմքում 
ընկած են ուսուցումն ու դաստիարակությունը, այն ուղղված է ստեղծելու համա-
պատասխան պայմաններ անհատի բազմակողմանի զարգացման համար: Ման-
կավարժի հաղորդկցաման ժամանակ հիմնականում առանձնացնվում են 
հետևյալ ոճերը՝ ավտորիտար, դեմոկրատական, լիբերալ: 

1. Ավտորիտար – խիստ, վերահսկողական շփումն է, որի ժամանակ աշա-
կերտները չեն մասնակցում որոշումների կայացմանը: Հաղորդակցման 
ավտորիտար ոճը, ըստ Ն. Ֆ. Մասլոյի, սովորողների մոտ առաջացնում է 
հոգեբանական ճնշվածություն, որը հանգեցնում է շրջապատող մարդ-
կանց մանկավարժների սովորողների ոչ ադեկվատ հաղորդակցման: 

2. Դեմոկրատական – աշակերտները մասնակցում են քննարկումներին, 
որոշումները կայացնում են ուսուցչի հետ միասին: Ստեղծվել է հավասար 
փոխհարաբերություններ ուսուցիչների և աշակերտների միջև փոխա-
դարձ վստահության և համախմբվածության մթնոլորտ, դրական արդյունք 
է ունենում աշակերտների ուսուցման գործընթացի վրա և այլն: Դեմոկրա-
տական ոճը բառացիորեն նշանակում է «ժողովրդի իշխանություն»:  

3. Լիբերալ – նշանակում է առաջնություն տալ ազատությանը: Այդ ոճում 
կարևոր է մարդու ազատությունը: Ն. Ա. Բերդյայևվայի խոսքով «Ազատու-
թյունը ոչ թե իրավունք է, այլ պարտականություն»: Լիբերալ ոճի դեպքում 
դասարանում բացակայում է միասնականությունը, ամեն աշակերտ 
որոշում է կայացնում ինքնուրույն: 

Իր գործունեության մեջ մանկավարժը ավելի շատ գործ է ունենում ոչ թե մեկ 
առանձին երեխայի հետ, այլ երեխաների խմբի հետ: Այսինքն՝ դաստիարակու-
թյան օբյեկտ հանդիսանում է ոչ միայն երեխան այլև երեխաների խումբը [5, 224]: 
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Մանկավարժի այդ ոճը չի նպաստում դասարանում աշակերտների համախմբվա-
ծությունը, միասնականությունը, դրա ազդեցությունը չի ուննենում ուսուցման 
գործընթացի և փոխհարաբերությունների վրա: Դասարանում ուսուցիչը մտնում է 
երկու տեսակի փոխհարաբերությունների մեջ` 

1. փոխհարաբերությունները ամբողջ դասարանի հետ, 
2. առանձին յուրաքանչյուր երեխայի հետ կառուցված փոխհարաբերու-

թյուններ: 
Այս երկու տեսակի փոխհարաբերությունները կարևոր են և անհրաժեշտ, 

սակայն յուրաքանչյուր առանձին երեխայի հետ փոխհարաբերություններն ավելի 
կարևոր են: Ավագ դպրոցականը հաղորդակցման միջոցով իրեն առավել հուզող 
թեմաների վերաբերյալ ձեռք է բերում տեղեկատվություն, որը այս կամ այն 
պատճառով նրան հասու չի եղել: Հաղորդակցման ընթացքում ձևավորվում է 
սոցիալական փոխգործունեության, խմբի կարգուկանոնին ենթարկվելու անհրա-
ժեշտ ունակություն, միևնույն ժամանակ հնարավորություն է ընձեռվում հաստա-
տելու սեփական իրավունքները, ձևավորվում են հաղորդակցման համապատաս-
խան որակներ: Դա մի յուրօրինակ հուզական հաղորդակցման ձև է, քանի որ 
խմբին պատկանելու գիտակցությունը ավագ դպրոցականի մեջ առաջացնում է 
հուզական բարեկեցության զգացողություն և ձևավորում ինքնահարգանք [3, 62]: 
Միջանձնային հաղորդակցումը ավագ դպրոցականի առաջատար գործունեու-
թյունն է, քանի որ այդտեղ է իրականանում ինքնագիտակցության ձեռքբերումը, 
սեփական «ես»-ի գիտակցումը: Այդ առումով առավել էական նշանակություն ունի 
հաղորդակցումը հասակակիցների հետ: Այս շրջանում հաղորդակցման գործըն-
թացի մոտիվացիայի ոլորտում տեղի են ունենում էական փոփոխություններ: 
Միջանձնային հարաբերությունները չափազանց կարևոր են ավագ դպրոցականի 
կենսագործունեության համար: Այս տարիքի աշակերտներին բնորոշ է էմպա-
թիան, ուրիշի ապրումների հասկացումն ու ուրիշի տեսանկյունից իրավիճակը 
ընկալելու կարողություններ, որը ներառում է սեփական անձի՝ որպես հասարա-
կության անդամի գիտակցումը և այդ հասարակության մեջ սեփական դիրքի 
ընդունումը: Պարզելու համար մանկավարժների հաղորդակցման ոճերի ազդե-
ցությունն ավագ դասարանններում միջանձնային փոխհարաբերությունների 
վրա, իրականացրել ենք հետազոտական աշխատանք: Հետազոտությունն իրա-
կանացվել է Մեծ Պարնու ակ. Մհեր Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, 
Կաթնաջրի ակ. Սողոմոն Սերյանյանի անվան միջն. դպրոցում, Ծաղկաբերի ակ. 
Դավիթ Մարտիրոսյանի անվան միջն. դպրոցում: Որպես ընտրակազմ ընտրվել են 
վերոնշյալ դպրոցների ավագ դասարաններում սովորող 78 աշակերտներ ու 
դասավանդող 45 ուսուցիչներ: Հետազոտության ընթացքում կիրառել ենք 
Դ. Ն. Վասիլևայի «Ուսուցչի մանկավարժական հաղորդակցման ոճի ախտորոշում 
մեթոդիկան» [2], և «Դասարանի հետ ավագ դպրոցականների հարաբերություն-
ների մեթոդիկան» [4]: Ստացված հետազոտության արդյունքների հոգեբանական 
վերլուծությունը ցույց տվեց, ինչպես տեսնում ենք, որ ավագ դասարանների 
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մանկավարժների հաղորդակցման ոճի մեջ գերազանցում էր դեմոկրատական 
Իրականացնելով հետազոտական աշխատանք և ամփոփելով ստացված 

արդյունքները, ստանում ենք հետևյալ պատկերը. 
 

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1. 1. 1. 1. ԴասարաԴասարաԴասարաԴասարանումնումնումնում    մանկավարժիմանկավարժիմանկավարժիմանկավարժի    հաղորդակցմանհաղորդակցմանհաղորդակցմանհաղորդակցման
 
Հետազոտության արդյունքների հոգեբանական վերլուծությունը

որ ավագ դասարանների մանկավարժների հաղորդակցման
գերակշռում է դեմոկրատական ոճը, որին նվազման կարգով
ավտորիտար և դեմոկրատական ոճերը: Ավագ դասարաններում 
ավագ դպրոցականի հարաբերության գնահատման մեթոդիկայի
նպատակն էր բացահայտել աշակերտի կողմից ուսումնական
միջանձնային ընկալումը: Մեթոդիկայով բացահայտվում են աշակերտի
այս ընկալման հետևյալ ձևերը՝ անհատականացված, պրագմատիկ, խմբային։ 
Հետազոտության արդյունքի վերլուծման արդյունքում պարզվեց, որ ավագ 
դասարաններում մանկավարժների դեմոկրատական ոճի՝ 67% կիրառման 
դեպքում գերակշռում է միջանձնային ընկալման խմբային ձևը՝ 58%, ավտորիտար 
ոճի՝ 22% կիրառման դեպքում՝ անհատականացվածը ընկալման ձև՝ 23%, լիբերալ 
ոճի՝ 11% դեպքում՝ միջանձնային ընկալման պրագմատիկ ձևը՝ 19%։
ընկալումը ենթադրում է, որ ավագ դասարաններում ուսումնական խումբն ընկա
լում է որպես ինքնուրույն արժեք, ավագ դպրոցականի համար կարևոր է ինչպես 
խմբի յուրաքանչյուր անդամի, այնպես էլ ամբողջ խմբի հաջո
հանդեպ հետաքրքրվածություն, խմբային գործունեության մեջ իր ներդրումն 
ունենալու ձգտումը։ Նշենք նաև, որ 10-րդ դասարնների 7-աշակերտների մոտ 
(39%)՝ առկա է միջանձնային ընկալման խմբային ձևը, 6 աշակերտի մոտ (33%)՝ 
անհատականացված ձևը, 5 աշակետի մոտ (28%) պրագմատիկ ձևը: 11
րանների 14 աշակերտի մոտ (47%) առակա է ուսումնական միջանձնային ընկա
լում խմբային ձևը, 5 աշակետի մոտ (16%)՝ անհատականացված ձևը, 11 աշա

ցում էր դեմոկրատական  
Իրականացնելով հետազոտական աշխատանք և ամփոփելով ստացված 

 
հաղորդակցմանհաղորդակցմանհաղորդակցմանհաղորդակցման    ոճերըոճերըոճերըոճերը    

վերլուծությունը ցույց տվեց, 
հաղորդակցման ոճերի մեջ 

կարգով հաջորդում են 
դասարաններում դասարանի հետ 

մեթոդիկայի կիրառման 
ուսումնական խմբում 

աշակերտի կողմից 
՝ անհատականացված, պրագմատիկ, խմբային։ 

Հետազոտության արդյունքի վերլուծման արդյունքում պարզվեց, որ ավագ 
դասարաններում մանկավարժների դեմոկրատական ոճի՝ 67% կիրառման 
դեպքում գերակշռում է միջանձնային ընկալման խմբային ձևը՝ 58%, ավտորիտար 
ոճի՝ 22% կիրառման դեպքում՝ անհատականացվածը ընկալման ձև՝ 23%, լիբերալ 
ոճի՝ 11% դեպքում՝ միջանձնային ընկալման պրագմատիկ ձևը՝ 19%։ Խմբային 
ընկալումը ենթադրում է, որ ավագ դասարաններում ուսումնական խումբն ընկա-
լում է որպես ինքնուրույն արժեք, ավագ դպրոցականի համար կարևոր է ինչպես 
խմբի յուրաքանչյուր անդամի, այնպես էլ ամբողջ խմբի հաջողությունների 

ունեության մեջ իր ներդրումն 
աշակերտների մոտ 

՝ առկա է միջանձնային ընկալման խմբային ձևը, 6 աշակերտի մոտ (33%)՝ 
տականացված ձևը, 5 աշակետի մոտ (28%) պրագմատիկ ձևը: 11-րդ դասա-

ոտ (47%) առակա է ուսումնական միջանձնային ընկա-
լում խմբային ձևը, 5 աշակետի մոտ (16%)՝ անհատականացված ձևը, 11 աշակեր-
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տի մոտ (37%)՝ պրագմատիկ ձևը: 12-րդ դասարանների 10 աշակերտի մոտ(33%)՝ 
առակա խմբային ձևը, 7 աշակետի մոտ (23%)՝ անհատականացված ձևը 13 
աշակերտի մոտ (43%)` պրագմատիկ ձևը: 

Ընդհանրացնելով տարբեր դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտների 
ուսումնական խմբում միջանձնային ընկալման ձևի բացահայտման ուղղված 
հետազոտական աշխատանքը՝ կարող ենք հանգել այն եզրակացությանը, որ 
ավագ դագսարաններում սովորողների միջանձնային հարաբերություններում 
գերակշռում է խմբային ընկալման ձևը: Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ եթե 
ավագ դասարաններում մանկավարժների հաղորդակցման ոճի մեջ գերակշռում է 
դեմոկրատական ոճը, ապա սովորողների միջանձնային հարաբերություններում 
գերակշռում է ուսումնական խմբում միջանձնային ընկալման խմբային ձևը, 
այսինքն՝ ավագ դպրոցականը դասարանային խմբում իրեն համարում է լիարժեք 
անդամ։ 
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благоприятная форма межличностного восприятия в учебной группе, что 
положительно влияет на межличностные отношения в классе.    
    

    
    

The Effect of Pedagoguis CommThe Effect of Pedagoguis CommThe Effect of Pedagoguis CommThe Effect of Pedagoguis Commuuuunication Styles in Senior Classesnication Styles in Senior Classesnication Styles in Senior Classesnication Styles in Senior Classes    
on the Interpersonal Relationshipon the Interpersonal Relationshipon the Interpersonal Relationshipon the Interpersonal Relationship    

    Badalyan GoharBadalyan GoharBadalyan GoharBadalyan Gohar    
Faculty of Pedagogy, 

“Psychology”,  
Academic Supervisor: R. Avagimyan 

PhD in Psychology, Associate Professor 
        

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: communication style, interpersonal relationship, authoritarian style, 

democratic style, liberal style 
The article discusses the style of communication of the teacher and their impact on 

interpersononal relations of the senior class. We conducted an experimental study to find 
out the impact of teacher communication stiles on interpersonal relationships in high 
school the analysis of the results obtained from the research work shows that the 
democratic style of communication prevailed in the communication of the teacher, as a 
result of the influence of which the form of interpersonal perception in the study group 
is formed, which has a positive effect on interpersonal relations in the classroom.  
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Լոկուս վերահսկողության կապը սթրեսակայունության հետԼոկուս վերահսկողության կապը սթրեսակայունության հետԼոկուս վերահսկողության կապը սթրեսակայունության հետԼոկուս վերահսկողության կապը սթրեսակայունության հետ    
մանկմանկմանկմանկավարժների մոտավարժների մոտավարժների մոտավարժների մոտ    

ԳալստյանԳալստյանԳալստյանԳալստյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար    
Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Հոգեբանություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

հ. գ. թ., դոցենտ Վ. Միրզոյան    
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝ ՝ ՝ ՝ լոկուս վերահսկողություն, ինտերնալ տիպ, էքստերնալ 

տիպ, սթրեսակայունություն    
Կյանքն անընդհատ արագ զարգացման մեջ է, որտեղ մարդը ենթարկվում է 

բազմաթիվ ազդեցությունների: Շատ կարևոր է, որ մարդը, անկախ տարբեր ազդե-
ցություններից, կարողանա պահպանել որոշակի կայունություն և վերահսկել իր 
կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունները: Մարդու վերահսկողության 
հարցը շատ կարևոր է ինչպես մարդու հոգեկան առողջության պահպանման, 
գործունեության արդյունավետության ապահովման, այնպես էլ ներդաշնակ 
կյանք վարելու համար: Այս առումով կարևոր է, որ մարդը կարողանա պահպանել 
վերահսկողություն տարբեր ոլորտներում, ադեկվատ վարք դրսևորել, կառավա-
րել իր մտքերն ու հույզերը:     

Լոկուս վերահսկողություն հասկացությունը ներմուծվել է սոցիալական 
հոգեբան Ջուլիան Ռոտտերի կողմից 1954 թ.-ին: Այս տեսության մեջ անհատի 
վարքագիծը պայմանավորված է նրանով, թե նա ինչպես կարող է գնահատել ցան-
կալի արդյունքի հասնելու հավանականությունը:     

Առանձնացնում են վերահսկողության երկու տեսակ՝ արտաքին և ներքին:    
Արտաքին վերահսկողության լոկուս ունեցող մարդիկ հակված են իրենց 

արարքների հետևանքները բացատրելու հանգամանքների ազդեցությամբ: Այս 
տեսակի մարդկանց ընդունված է անվանել էքստերնալներ, քանի որ իրենց 
գործունեության համար պատասխանատվությունը նրանք վերագրում են բացա-
ռապես արտաքին պայմաններին: Նման մարդիկ նույնիսկ հաջողության դեպքում, 
որն ամբողջությամբ իրենց գործողությունների արդյունքն է, կարող են արժեզրկել 
իրենց և ասել, որ այն որոշակի հանգամանքների արդյունք է:  

Հակառակ տեսակի մարդիկ` ինտերնալները, ունեն վերահսկողության 
ներքին լոկուս: Ինտերնալները վստահ են իրենց ուժերի վրա, անհաջողություն-
ների դեպքում վեր են լուծում սեփական սխալները, ինչի շնորհիվ շտկում են 
իրենց վարքագիծը ապագայում։ Նրանք պատասխանատվություն են վերցնում 
իրենց կյանքում տեղի ունեցածի համար, և եթե ինչ-որ բան նրանց չի բավարա-
րում, ապա չեն մեղադրում այլոց: Վերջիններս պարզապես կատարում են 
որոշակի գործողություններ, որոնք թույլ են տալիս նրանց փոխել իրավիճակը և 
բարելավել իրենց կյանքը [5, 289]: 

Մարդիկ, որոնք հակված են ինտերնալ տիպին, բնութագրվում են կյանքում 
զգալիորեն ավելի հաջողակությամբ, ավելի ինքնավստահությամբ, նպատակա-
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սլացությամբ, հավասարակշռվածությամբ, բարյացակամությամբ և շփվողակա-
նությամբ: Նրանք կարող են ռիսկային որոշումներ կայացնել։ Էքստերնալները 
ինտերնալների բացարձակ հակապատկերն են: Նրանք բնութագրվում են ան-
վստահությամբ, անհավասարակշռությամբ, կասկածամտությամբ, անհանգստու-
թյամբ, ագրեսիայով։ Էքստերնալները հակված են շրջադարձ կատարելու դեպի 
անցյալի իրադարձությունները, իսկ ինտերնալները, ընդհակառակը, նպատակա-
ուղղված ձգտում են դեպի ապագա: «Ինտերնալների հեռանկարն ընդգրկում է 
զգալիորեն ավելի հեռավոր գոտի և հագեցած է մեծ թվով իրադարձություններով» 
[2, 65]: Արտահայտված արտաքին լոկուսով սուբյեկտները ճշգրտում են իրենց 
գործողությունները և հարմարվում են խմբերի կարծիքներին` փորձելով բավա-
րարել ոչ իրենց կարիքները։ Ինտերնալները կարող են իրավիճակը գնահատել 
ավելի սառը և կայուն, ավելի սթափ, նրանք չեն վախենում արտահայտել իրենց 
մտքերն ու տեսակետները, նույնիսկ եթե այն չի համընկնում ուրիշների կարծիքի 
հետ: 

Անձնավորության էքստերնալ ուղղվածության տիպին բնորոշ է արտաքին 
աշխարհին ուղված պաշտպանական վարքագիծը: Իրավիճակի վերագրումը 
(ատրիբուցիա) նրանց համար հաջողության հասնելու հնարավորություն է: 
Այսպիսով՝ էքստերնալ տիպի համար ցանկացած իրավիճակ արտաքին խթանիչ 
է: Հատկապես հաջողության հասնելու դեպքում նա օգտագործում է իր բոլոր 
ուժերն ու հնարավորությունները: Այսպիսի անձը վստահ է այն բանում, որ իր 
հետ պատահած յուրաքանչյուր անհաջողություն կապված է վատ բախտի, պա-
տահականությունների շարքի, այլ մարդկանց բացասական գործողությունների 
ազդեցության հետ: 

Ներքին վերահսկողության լոկուս ունեցող անհատները լավ են սովորում 
դպրոցում, հրաժարվում են վատ սովորություններից, մեքենայում օգտագործում 
են ամրագոտի, բավարար գումար են վաստակում, իրենք են լուծում ցանկացած 
խնդիր, կարող են հրաժարվել կարճաժամկետ հաճույքներից ռազմավարական 
արդյունքների հասնելու համար: Բազմաթիվ հոգեբանական դիտարկումներն ու 
փորձարկումները հայտնաբերել են օրինաչափություն. վերահսկողության ներքին 
լոկուս ունեցողներն (ինտերնալ) ավելի հաճախ են հաջողության հասնում ստեղ-
ծագործական և մասնագիտական գործունեության մեջ: Մ. Ս. Յանիցկին ինտեր-
նալության մակարդակը բնութագրում է ինչպես անկախության և ինքնուրույնու-
թյան մակարդակ նպատակին հասնելու ճանապարհին, այնպես էլ պատասխա-
նատվության մակարդակի զարգացում իր կյանքում տեղի ունեցած երևույթների 
նկատմամբ [8, 93]: 

Այս տիպերը բնածին չեն և վերջնականապես ձևավորվում են սոցիալական 
զարգացման գործընթացում։  

Ֆարեսի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ վերահսկողության 
արտաքին լոկուս ունեցող մարդկանց մոտ ավելի հաճախ են լինում հոգեկան 
խնդիրներ, քան վերահսկողության ներքին լոկուս ունեցող մարդկանց մոտ։ Նաև 
պարզվել է, որ տագնապայնության և դեպրեսիայի մակարդակը էքստերնալների 



– 309 – 

մոտ ավելի բարձր է, և ինքնագնահատականը ավելի ցածր է, քան ինտերնալների 
մոտ [9]: 

Պարզվել է նաև, որ էքստերնալների և ինտերնալների մոտ հիվանդության 
ընկալումը, դրա ընթացքը և արդյունքը տեղի են ունենում տարբեր ձևերով: 
Որպես կանոն, էքստերնալը պասիվություն է ցուցաբերում իր նկատմամբ և 
հիվանդությունը ընկալում է որպես արտաքին հանգամանքների արդյունք: Նա 
ապաքինման գործընթացը վերագրում է արտաքին գործոններին, իսկ ինտերնալը, 
ընդհակառակը, կարծում է, որ իր առողջությունը իր ձեռքում է, և դա կախված է 
նրանից, թե որքան արագ է նա ապաքինվում: Օրինակ, ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվել, որ անձի ինտերնալ տեսակը ավելի շատ ենթարկվում է վահանաձև 
գեղձի հորմոնալ խանգարումների (60%), քան էքստերնալ տեսակը (40%) [1]: 

Վերահսկողությունը սերտորեն կապված է սթրեսակայունության հետ, ինչը 
ևս մի շատ կարևոր բաղադրիչ է: Հատկապես մանկավարժական գործունեության 
մեջ, երբ մանկավարժն իրականացնում է բազմաթիվ ֆունկցիաներ, հանդես է 
գալիս տարբեր դերերում: Սթրեսակայունությունը օգնում է կոնֆլիկտային 
իրավիճակներից խուսափելուն, խնդրահարույց իրադրություններում ռացիոնալ 
լուծումներ գտնելուն, գործընկերների հետ բարիդրացիական հարաբերություններ 
պահպանելուն և, ամենակարևորը, ուսումնադաստիարակչական գործընթացի 
բարձր որակը ապահովելուն: Վերահսկելով իրեն՝ մարդը կարող է իրեն ավելի 
հաջողակ զգալ, որովհետև կարող է լինել առավել հաջողակ, զերծ լինել տարա-
բնույթ սթրեսներից և ապահովել կայուն և արդյունավետ կենսագործունեություն: 
Սթրեսակայունության խնդիրը մշտապես արդիական է, որովհետև օրգանիզմի 
սթրեսակայունության բարձր մակարդակը թույլ է տալիս անհատին կրիտիկա-
կան իրավիճակներում պահպանել ներքին հանգստություն, նպաստում է ճիշտ, 
ադեկվատ որոշումների կայացմանը, հնարավորություն է տալիս պահպանելու 
անձի հուզական և հոգեբանական ամբողջականությունը: Արդի շրջանում իրա-
կանացված մի շարք հետազոտություններ վկայում են այն մասին, որ մանկա-
վարժի մասնագիտությունն այսօր սթրեսայիններից մեկն է։ 

Սթրեսակայունության տակ, ըստ Վ. Ա. Բոդրովի, հասկացվում է սթրեսի 
հանդեպ բացասական արձագանքի տիրապետումը և սթրեսային լարվածությունը 
հանգիստ տանելու կարողությունը [3, 5]: Հոգեբանության և հոգեֆիզիոլոգիայի 
մեջ սթրեսակայունությունը ուսումնասիրվում է որպես անձի հատկություն, որը 
նպաստում է ծայրահեղ իրավիճակներում գործունեության բարձր արդյունավե-
տություն ցուցաբերելուն: Սթրեսի հաղթահարման պրոցեսը պայմանավորվում է 
անձնային հնարավորությունների, ռեսուրսների առկայությամբ, կիրառվող ռազ-
մավարությունների, միջոցների տիպի ընտրությամբ: Մարդու սթրեսակայունու-
թյունը համբերատար լինելու, տակտի զգացողության, դժվարությունները հաղ-
թահարելու, սեփական հույզերը ճնշելու, մարդկանց տրամադրությունները 
հասկանալու կարողությունն է: Բարձր սթրեսակայունությանը բնորոշ է ցածր 
հուզականությունը: Սթրեսակայունությունը բնորոշվում է անձնային որակների 
ամբողջությամբ, որոնք թույլ են տալիս մարդուն հաղթահարել մասնագիտական 
գործունեությամբ պայմանավորված նշանակալի ինտելեկտուալ, կամային և 
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հուզական լարվածությունները, առանց գործունեությանը, շրջապատին և ինքն 
իրեն վնաս պատճառելու:  

Օրգանիզմի սթրեսակայունության բարձր մակարդակը թույլ է տալիս 
անհատին կրիտիկական իրավիճակներում պահպանել ներքին հանգստություն, 
օգնում է պահպանել օպտիմիզմը, ուրախությունը, նպաստում է ճիշտ, ադեկվատ 
որոշումների կայացմանը՝ թույլ չտալով խաթարել անձնային սահմանները և 
պահպանել անձի էմոցիոնալ և հոգեբանական ամբողջականությունը: Ցածր 
մակարդակի սթրեսակայունությունը դարձնում է անձին խոցելի, հանգեցնում է 
նրա անձի հոգեէմոցիոնալ վիճակի քայքայմանը և զանազան հիվանդությունների 
առաջացմանը: Ցածր սթրեսակայունությամբ անհատը չի կարող տիրապետել 
ինքն իրեն ամբողջությամբ, նա էներգիապես սպառվում է, նրա վարքը անարդյու-
նավետ է: Սթրեսակայունությունը կարող է ձևավորվել ցանկացած տարիքում, այդ 
իսկ պատճառով յուրաքանչյուր մարդ պետք է փորձի իր ուժերն ուղղել սթրեսա-
կայունության զարգացմանը: 

Սթրեսակայունությունը առավել կարևոր է մանկավարժների համար, քանի 
որ վերջիններս իրականացնում են մի շարք գործառույթներ․ ուսումնական, դաս-
տիարակչական, կազմակերպչական, առնչվում են տարբեր ընտանիքների 
երեխաների հետ, որոնք գտնվում են զարգացման տարբեր մակարդակների վրա, 
ստացել են տարբեր դաստիարակություն և տարբեր արժեհամակարգերի և բարո-
յական նորմերի կրող են։ Մանկավարժի մասնագիտական առաջխաղացումը 
մեծացնում է մարդու ինքնավստահությունը, ամրապնդում է նրա գիտելիքները՝ 
համպատասխանաբար ապահովելով հոգեբանական դիմացկունություն աշխա-
տավայրում: Անհասկանալի իրավիճակում հարկավոր է կշռադատել յուրաքանչ-
յուր բառը, դա օգնում է ամեն ինչին կտրուկ չարձագանքելուն և համբերատար 
լինելուն: Անհրաժեշտ է լինել կազմակերպված. գործերի համակարգումը օգնում է 
համակարգել նաև մտքերը [7]: 

Ուսումնասիրելով հայ և արտասահմանյան գրականությունը և վերլուծելով 
լոկուս վերահսկողությունը, սթրեսակայունությունը, դրանց տեսակները, կառուց-
վածքը և հոգեբանական առանձնահատկությունները՝ որոշեցինք առավել մանրա-
մասն ուսումնասիրման համար իրականացնել հետազոտական աշխատանք, որի 
նպատակն է բացահայտել լոկուս վերահսկողության և սթրեսակայունության 
կապը մանկավարժների մոտ, դրանց դրսևորևորման հոգեբանական առանձնա-
հատկությունները: 

Հետազոտությունն իրականացվել է ք. Վանաձորում՝ ՎՊՀ Զ. Գևորգյանի 
անվան հենակետային վարժարանում: Որպես ընտրակազմ ընտրվել են վարժա-
րանի թվով 30 մանկավարժներ: Հետազոտության սկզբում մեր նպատակն էր 
բացահայտել մանկավարժների լոկուս վերահսկողության կապը սթրեսակայու-
նության հետ: Լոկուս վերահկողության տիպը բացահայտելու համար կիրառել 
ենք Ջուլիան Ռոտտերի «Լոկուս վերահսկողության հարցարանը» [4, 413-417]: 

Մանկավարժների սթրեսակայունության մակարդակը բացահայտելու նպա-
տակով կիրառել ենք սթրեսակայունության որոշման մեթոդիկա [10], որի արդյու-
քում ստացել ենք հետևյալ տվյալները. 
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Նախ ներկայացնենք մանկավարժների սթրեսակայունության մակարդակը։ 
Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 30%-ը սթրեսակայուն են, 
այսինքն՝ դիմացկուն և կայուն են սթրեսի նկատմամբ, կարող են նվազագույնի 
հասցնել սթրեսի ազդեցությունը թե՛ հոգեբանական, թե՛ ֆիզիկական ոլորտների 
վրա, ինչն էլ մեծ հնարավորություն կտա ապահովելու գործունեության արդյու
նավետությունը: Իսկ ահա հետազոտվող մանկավարժների 70
սթրեսի, ինչը նշանակում է որ նրանք շատ խոցելի են սթրեսածին գործոնների 
նկատմամբ: Այս դեպքում ճիշտ կլինի փոխել վերաբերմունքն ու ճիշտ արձա
քել սթրեսային իրավիճակների կյանքի և գործունեության որակը բարելավելու 
համար:  

 
 

 
 
 

    
    

    
    
    

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1111. . . . Սթրեսակայունության մակարդակների Սթրեսակայունության մակարդակների Սթրեսակայունության մակարդակների Սթրեսակայունության մակարդակների 
արտահայտումը մանկավարժների մոտարտահայտումը մանկավարժների մոտարտահայտումը մանկավարժների մոտարտահայտումը մանկավարժների մոտ 

    
Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ լոկուս վերահսկողության տիպի ախտորոշման 

նպատակով կիրառված մեթոդիկայի տվյալների վերլուծության արդյունքում 
կարող ենք ասել, որ մանկավարժների 47%-ը ունեն էքստերնալ լոկու
ղություն, իսկ 53%-ը՝ ինտերնալ լոկուս վերահսկողություն, ինչը վկայում է, որ 
նրանց վարքի ռազմավարությունը ավելի կառուցողական և արդյունավետ է:

 

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    2222. . . . Լոկուս վերահսկողության տեսակները Լոկուս վերահսկողության տեսակները Լոկուս վերահսկողության տեսակները Լոկուս վերահսկողության տեսակները 
մանկավարժների մոտմանկավարժների մոտմանկավարժների մոտմանկավարժների մոտ    

 
Համեմատական վերլուծություն կատարելով և համադրելով լոկուս վերա

հսկողության տիպի որոշման և սթրեսակայունության մակարդակի որոշման 
մեթոդիկաները՝ ստանում ենք հետևյալ պատկերը. 

Նախ ներկայացնենք մանկավարժների սթրեսակայունության մակարդակը։ 
ը սթրեսակայուն են, 

ն և կայուն են սթրեսի նկատմամբ, կարող են նվազագույնի 
հասցնել սթրեսի ազդեցությունը թե՛ հոգեբանական, թե՛ ֆիզիկական ոլորտների 
վրա, ինչն էլ մեծ հնարավորություն կտա ապահովելու գործունեության արդյու-

հետազոտվող մանկավարժների 70%-ը հակված են 
սթրեսի, ինչը նշանակում է որ նրանք շատ խոցելի են սթրեսածին գործոնների 
նկատմամբ: Այս դեպքում ճիշտ կլինի փոխել վերաբերմունքն ու ճիշտ արձագան-
քել սթրեսային իրավիճակների կյանքի և գործունեության որակը բարելավելու 

Սթրեսակայունության մակարդակների Սթրեսակայունության մակարդակների Սթրեսակայունության մակարդակների Սթրեսակայունության մակարդակների     

Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ լոկուս վերահսկողության տիպի ախտորոշման 
նպատակով կիրառված մեթոդիկայի տվյալների վերլուծության արդյունքում 

ը ունեն էքստերնալ լոկուս վերահսկո-
՝ ինտերնալ լոկուս վերահսկողություն, ինչը վկայում է, որ 

նրանց վարքի ռազմավարությունը ավելի կառուցողական և արդյունավետ է: 

 
Լոկուս վերահսկողության տեսակները Լոկուս վերահսկողության տեսակները Լոկուս վերահսկողության տեսակները Լոկուս վերահսկողության տեսակները     

կատարելով և համադրելով լոկուս վերա-
ի որոշման և սթրեսակայունության մակարդակի որոշման 
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ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    3. 3. 3. 3. ԼԼԼԼոկուս վերակսկողության տիպերի և սթրեսակայունության միջև ոկուս վերակսկողության տիպերի և սթրեսակայունության միջև ոկուս վերակսկողության տիպերի և սթրեսակայունության միջև ոկուս վերակսկողության տիպերի և սթրեսակայունության միջև 
կապը մանկավարժների մոտկապը մանկավարժների մոտկապը մանկավարժների մոտկապը մանկավարժների մոտ    

 
Ստացված արդյունքներից կարող ենք եզրակացնել, որ այն

ները, որոնք ունեն ինտերնալ լոկուս վերահսկողություն ավելի սթրեսակայուն
կարողանում են ադեկվատ գնահատել իրավիճակը և պահպանել
կայունություն, ինչն էլ նվազեցնում է ինչպես սթրեսի ազդեցությունը
բացասաբար անդրադառնալ թե՛ անձնային մակարդակնում և թե
կան գործունեության վրա, այնպես էլ մեղմացնում է սթրեսի
հետևանքները: Կայունությունը մեղմացնում է սթրեսի հետևանքները՝
դրա գնահատումը: Կայուն և համառ մարդիկ ավելի հաճախ
պոտենցիալ սթրեսային իրադարձությունները: Հարկ է նաև
դարձնել այն փաստի վրա, որ ինտերնալ լոկուս վերահսկողություն
կավարժների մոտ ևս կա սթրեսի նկատմամաբ հակվածության
ցուցանիշ, ինչը կարող է կապված լինել մի շարք արտաքին և
մանքների հետ, որոնցից են օրինակ՝ տարիքը, սեռը, աշխատանքային
անձնային և անհատական առանձնահատկությունները, խառնվածքը
թունը, ընտանեկան դաստիարակությունը և այլն: 

Այսպիսով՝ հետազոտական աշխատանքներից ստացված 
բանական վերլուծության արդյունքները ընդհանրացնելով՝ կարող
եզրակացության, որ կա որոշակի կապ լոկուս վերահսկողության
սակայունության միջև: Կախված լոկուս վերահսկողության տիպից՝
է լինել ավելի հուզականորեն հավասարակշռված և սթրեսակայուն

  
    

 
ոկուս վերակսկողության տիպերի և սթրեսակայունության միջև ոկուս վերակսկողության տիպերի և սթրեսակայունության միջև ոկուս վերակսկողության տիպերի և սթրեսակայունության միջև ոկուս վերակսկողության տիպերի և սթրեսակայունության միջև 

այն մանկավարժ-
սթրեսակայուն են, 

պահպանել հուզական 
ազդեցությունը, որը կարող է 

թե՛ մանկավարժա-
սթրեսի դեստրուկտիվ 

հետևանքները՝ փոխելով 
հաճախ են գնահատում 

նաև ուշադրություն 
վերահսկողություն ունեցող ման-

հակվածության որոշակի 
և ներքին հանգա-

աշխատանքային փորձը, 
խառնվածքը, բնավորու-

 տվյալների հոգե-
կարող ենք գալ այն 

վերահսկողության տիպի և սթրե-
տիպից՝ մարդը կարող 

սթրեսակայուն:  
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В данной статье рассматривается понятие локуса контроля, подробно 
представлены и описаны типы локуса контроля, их характеристики и особенности 
проявления. Рассматривается связь между локусом контроля и 
стрессоустойчивостью у педагогов. Было проведено экспериментальное 
исследование, психологический анализ результатов которого  показал, что 
существует определенная связь между типом локуса контроля и 
стрессоустойчивостью. Было выявлено, что педагоги с интернальным типом локуса 
контроля более стрессоустойчивы. 
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ԴավոյանԴավոյանԴավոյանԴավոյան    ՎահանՎահանՎահանՎահան    
Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Հոգեբանություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

հ. գ. թ., դոցենտ Մ. Մազմանյան 
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝    դեռահասություն, ինտելեկտ, վերլուծահամադրական 

մտածողություն, մտածողություն, ընդհանուր ինտելեկտ, տեսական ռեֆլեքսիվ 
մտածողություն 

Դեռահասության տարիքում անձի ինտելեկտի ուսումնասիրության կարևո-
րությունը պայմանավորված է նրանով, թե ինչքան է հասարակությունում այն 
բարձր գնահատվում, որպես մարդկային ռեսուրս: Անձի ինտելեկտուալ հնարա-
վորությունները անհրաժեշտ պայման են ստեղծում մարդու մտածողության և 
անձնային աճի ձևավորման գործընթացում, որը նպաստում է ամբողջ հասարա-
կության զարգացմանը: 

Ինտելեկտի զարգացման գործընթացում դեռահասության տարիքը շատ 
կարևոր է, քանի որ այս փուլում է զարգանում տեսական-ռեֆլեքսիվ մտածողու-
թյունը, դեռահասների մոտ բարձրանում է հուզականության և սոցիալականաց-
ման մակարդակը: Դեռահասը խնդիրների լուծման ժամանակ արդեն կարողա-
նում է գործողություններ կատարել հիպոթեզների հետ: Այս տարիքում է զարգա-
նում մտածողության ճկունությունը և երևակայությունը նոր որակներ է ստանում: 

Թեև դեռահասության տարիքին բնորոշ մի շարք առանձնահատկություններ 
կարող են նպաստել ինտելեկտուալ ընդունակությունների զարգացմանը, սակայն 
քանի որ այս տարիքում դեռահասի մոտ ձևավորվում է նոր արժեքային համա-
կարգ և տեղի է ունենում «Ես» համակարգի վերակառուցում, ապա մի շարք գոր-
ծոններ կարող են իրենց ազդեցությունն ունենալ դեռահասի ընդունակություն-
ների ձևավորման, ինտելեկտուալ կարողությունների և մտածողության վրա: 
Ուստի այդ գործոնների ուսումնասիրությունը մեզ թույլ կտա ստեղծել շահավետ 
պայմաններ դեռահասի ինտելեկտի զարգացման համար: 

Դեռահասությունը մարդու «ֆիզիկական տարիքային այն շրջանն է , որն 
ընկած է 11-12 տարեկանից մինչև 14-15 տարեկանը» [6, 295]: Պուբերտատի 
սկիզբը, այսինքն` սեռական հասունացումը, նշանավորում է դեռահասության 
սկիզբը: Պուբերտատի ընթացքում ձևավորվում են առաջնային և երկրորդային 
հատկանիշները: Օրգանիզմում տեղի ունեցող այս փոփոխություններն ու տեղա-
շարժերը մեծապես ազդում են զարգացման բոլոր ոլորտների վրա` ֆիզիկական, 
հոգեբանական և սոցիալական: Դեռահասության տարիքի ամենաակնհայտ տե-
ղաշարժերից մեկը պուբերտատը կամ սեռական հասունացումն է: Տղաների մոտ 
միջինում այն սկսվում է 12 տարեկանից և տևում մինչ 17-18 տարեկանը, աղջի-
ների մոտ սկսվում է 10 տարեկանից և ավարտվում 16-17 տարեկանում [4, 432]: 
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Դեռահասության ճգնաժամային շրջանում դեռահասների ուշադրությունը 
սևեռվում է դեպի սեռային ոլորտ, սեռային առումով գրավչությանը: Այս 
տարիքում հաճախ են հանդիպում արտաքին փոփոխությունների հետևանքով 
ձևավորվող հոգեբանական բարդույթներ, հատկապես աղջիկների մոտ, քանի որ 
նրանց համար արտաքինը շատ ավելի կարևոր նշանակություն ունի, քան 
տղաների համար: Այստեղ նյարդային անորեքսիան հանդիպում է առավելապես 
աղջիկների շրջանում: Հիվանդությունն իրենից ներկայացնում է սննդից 
հրաժարումը՝ ավելի գրավիչ, գեղեցիկ երևալու նպատակով:  

Դեռահասության շրջանում հաճախ հանդիպող համախտանիշերից է 
դիսմորֆոֆոբիան: Դեռահասների մեծամասնությունը համոզված է, որ իրենք 
որոշակի ֆիզիկական դեֆեկտ ունեն: Առավել հաճախ թերությունները վերա-
գրվում են խոշոր դեմքին, տգեղ քիթ (Սիրանո դե Բերժերակի բարդույթը), մեծ 
ականջներ, լուսնի նման կլոր դեմք, տգեղ մաշկ [1, 171]:     

Ըստ Զ. Ֆրեյդի և Ա. Հոլլի, որոնք հոգեկանի զարգացումը մեկնաբանում են 
կենսաբանական տեսանկյունից, դեռահասության փուլի ճգնաժամը պայմանա-
վորված է հենց այդ փուլում հանդես եկող խորը կենսաբանական փոփոխություն-
ներով: Ըստ Լ. Վիգոտսկու՝ դեռահասության ճգնաժամի մեջ տարբերակում են 
երեք հիմնական կետեր` ընդհանուր օրգանական փոփոխությունները, սեռական 
հասունացումը և սոցիալական զարգացումը: 

Որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե ինչպես է դրսևորվում ինտելեկտը 
դեռահասության տարիքում, փորձենք այն ուսումնասիրել որպես առանձին 
երևույթ, այնուհետև դիտարկել առանձնահատկությունները դեռահասության 
շրջանում: 

Ինտելեկտի էությունն այն է, որ այն հնարավորություն ունի իրականացնելու 
ճկուն և միաժամանակ հաստատուն հարմարում ֆիզիկական և սոցիալական 
իրականությանը: Նրա հիմնական նպատակն է կազմակերպել և կարգավորել 
մարդու և միջավայրի փոխհարաբերությունները: 

Համաձայն Պիաժեի՝ ինտելեկտը օրգանիզմի՝ միջավայրին հարմարվելու 
ամենակատարյալ ձևն է: Այն իրենից ներկայացնում է ասիմիլացիայի և ակոմոդա-
ցիայի մեկ ամբողջական միավոր: Յուրաքանչյուր վարք կամ մտածողության ձև 
հանդիսանում է որպես հարմարում, կամ ինչպես ճիշտ է՝ վերահարմարում: 
Դեռահասության տարիքում անձի ձևավորման և զարգացման գործընթացում 
որոշ առանձնահատկություններ ազդում են ինտելեկտի ձևավորման վրա: Այս 
տարիքում շարունակվում է զարգանալ տեսական-ռեֆլեքսիվ մտածողությունը: 
Դեռահասն արդեն կարողանում է խնդիրների լուծման ժամանակ գործողու-
թյուններ կատարել հիպոթեզների հետ:  

Եթե դեռահասության տարիքում իդեալական «ես»-ը իրական «ես»-ից շատ է 
տարբերվում, ապա այն դեռահասի մոտ առաջացնում է անվստահություն սեփա-
կան անձի նկատմամբ: Նման դրսևորումը նշանակալիորեն իջեցնում է ինտելեկ-
տուալ և տարբեր ստեղծագործական ընդունակությունների արդյունավետությունը 
[3, 147-149]: Անանևը իր ուսումնասիրությունների արդյունքում եզրակացրել է. 

1. Ինտելեկտուալ զարգացումը կոորելացիոն կապերով զուգակցվում է մեկ 
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կամ մի քանի իմացական գործընթացների մակարդակների հետ: 
2. Տարիքին զուգընթաց ինտելեկտի կառուցվածքում տեղի է ունենում հիմ-

նական բաղադրիչների վերադասավորում [2, 157]: 
Դեռահասության տարիքում շարունակում է զարգանալ ռեֆլեքսիվ 

մտածողությունը:  
Գիտական փիլիսոփայության համաձայն ռեֆլեքսիան, որպես մտածողու-

թյան անդրադարձում իր սեփական գործունեությանը և բովանդակությանը, չի 
սահմանափակվում մտածողության շրջանակներով, քանի որ մտածողությունն 
առարկայացած է ոչ միայն աշխարհի մտածական պատկերի մեջ, այլ մարդու 
հասարակական, մշակութային գործունեության մեջ: 

Մեր աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել և բացահայտել դեռահա-
սության շրջանում տղաների և աղջիկների մոտ դրսևորվող ինտելեկտի 
տարբերությունները:  

Դեռահաս աղջիկների և տղաների ինտելեկտուալ զարգացվածությունն 
ուսումնասիրելու համար կատարել ենք փորձարարական հետազոտություն: 
Հետազոտության հիմքում ընկած վարկածը ենթադրում է, որ դեռահաս տղաների 
և աղջիկների մոտ կան ինտելեկտուալ զարգացվածության տարբերություններ: 
Հետազոտության ընթացքում կիրառել ենք հետևյալ մեթոդիկաները՝ Գարդների 
«Վերլուծահամադրական ընդունակությունների բացահայտման մեթոդիկա» և 
Ռավենի մատրիցաները: Գարդների մեթոդիկան նախատեսված է հետազոտվող-
ների վերլուծելու, համադրելու, ընդհանրացնելու, դասակարգելու կարողություն-
ների բացահայտման և գնահատման համար: Այն հնարավորություն է տալիս նաև 
ծանոթանալու անհատի ստեղծագործական մտածողության հնարավորություննե-
րին: Թեսթային նյութը բաղկացած է մի շարք գրաֆիկական պատկերներից, որոնք 
տարբեր հատկանիշների հիման վրա պետք է դասակարգվեն: Վերլուծահամա-
դրական ընդունակությունների զարգացվածությունը որոշվում է հետազոտվող-
ների կողմից կատարված դասակարգումների քանակով:  

Ինտելեկտի գնահատման Ռավենի պրոգրեսիվ մատրիցաները մշակվել են 
1963 թվականին: Այս մեթոդիկան բաղկացած է միմիայն պատկերային խնդիր-
ներից՝ մատրիցաներից: Ուսումնասիրության ընթացքում, հետազոտվողին ներ-
կայացվում են տարաբնույթ պատկերներ, որոնք միմյանցից որոշակի տրամաբա-
նական կախվածության մեջ են գտնվում: Պատկերի ստորին հատվածում բերված 
են 6-8 հատ այլ պատկերներ, որոնցից միայն մեկը պետք է ընտրի հետազոտվողը՝ 
հիմնական պատկերի ընդհանուր տրամաբանությունը բացահայտելուց հետո: 
Ռավենի թեստը կազմված է 60 պատկերներից, որոնք էլ բաժանված են 5 
բաժինների:  

1. «Մատրիցաների կառուցվածքում փոխկապակցվածության մեխանիզմ-
ներ», որի լուծումը բացահայտում է պերցեպտիվ ուշադրության և երևա-
կայություն զարգացվածության մակարդակը:  

2. «Զույգ ֆիգուրներում անալոգիայի սկզբունք», որը բացահայտում է գծային 
դիֆերենցիայի և մտահանգման ունակությունը՝ գծային փոխկապակցվա-
ծության հիման վրա:  
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3.  «Մատրիցաների ֆիգուրների մեջ պրոգրեսիվ փոփոխությունների
սկզբունք», որը բացահայտում է դինամիկ դիտողականությունը
հատվող փոփոխությունները, ուշադրության դինամիկությունը
կայությունը: 

4. «Ֆիգուրների վերախմբավորման սկզբունք», որի լուծման
ֆիգուրների դասավորվածության մեջ քանակական և որակական
խությունները գտնելու ունակությունն է՝ համաձայն փոփոխությունների
օրինաչափության: 

5.  «Ֆիգուրը էլեմենտների կազմալուծելու սկզբունք», որի իմաստն
կել կինետիկ և դինամիկ շարքերում բարդ քանակական և
փոխությունների բացահայտելու կարողությունը [9]: 

Պատկերների ամեն մի բաժին կազմված է բարդության աստիճանի
սկզբունքով: Թեստի իրականացման համար տրամադրվում է հստակ

Հետազոտությունն իրականացրել ենք Վանաձոր քաղաքի
դպրոցում, ընտրանքում ընդգրկվել են 40 դեռահասներ IX և X 
որոնցից 20-ը տղա, 20-ը աղջիկ: 

Մեր կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքում
որ դեռահաս տղաների մոտ ինտելեկտուալ զարգացվածության
ավելի բարձր է, քան աղջիկների մոտ: 

 
ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1 1 1 1 . . . . ԴեռահասներիԴեռահասներիԴեռահասներիԴեռահասների    ինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտի    զարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածության

ըստըստըստըստ    ԳարդներիԳարդներիԳարդներիԳարդների    մեթոդիկայիմեթոդիկայիմեթոդիկայիմեթոդիկայի    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    2222. . . .     ԴեռահասներիԴեռահասներիԴեռահասներիԴեռահասների    ինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտիինտելեկտի    զարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածության

ըստըստըստըստ    ՌավենիՌավենիՌավենիՌավենի    մեթոդիկայիմեթոդիկայիմեթոդիկայիմեթոդիկայի    
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փոփոխությունների 
դիտողականությունը և չընդ-

դինամիկությունը և երևա-

լուծման հիմքում 
որակական փոփո-

փոփոխությունների 

իմաստն է դիտար-
և որակական փո-

աստիճանի աճման 
հստակ ժամանակ: 

քաղաքի թիվ 9-րդ 
 դասարաններից, 

արդյունքում բացահայտվեց, 
զարգացվածության մակարդակը 

զարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածության    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    

զարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածության    ցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշըցուցանիշը    
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ՄիջինիցՄիջինիցՄիջինիցՄիջինից
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բարձրբարձրբարձրբարձր
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111....    ԴեռահասներիԴեռահասներիԴեռահասներիԴեռահասների    ինտելեկտուալինտելեկտուալինտելեկտուալինտելեկտուալ    զարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածությանզարգացվածության    
ցուցանիշներիցուցանիշներիցուցանիշներիցուցանիշների    ընդհանրացվածընդհանրացվածընդհանրացվածընդհանրացված    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները.... 

ՔանակՔանակՔանակՔանակ ՏոկոսՏոկոսՏոկոսՏոկոս ՔանակՔանակՔանակՔանակ ՏոկոսՏոկոսՏոկոսՏոկոս
Միջինից ցածր մակարդակ 3 15% 4 20%

Միջին մակարդակ 7 35% 10 50%

Միջինից բարձր մակարդակ 10 50% 6 30%

Աղջ իկներԱղջ իկներԱղջ իկներԱղջ իկներՏղաներՏղաներՏղաներՏղաներ
ԻնտելեկտուալԻնտելեկտուալԻնտելեկտուալԻնտելեկտուալ  մակարդակըմակարդակըմակարդակըմակարդակը

 
 
20 հետազոտվող տղաների մոտ գերաշկռող է համարվում միջինից բարձր 

ինտելեկտը, իսկ 20 աղջիկների մոտ՝ միջին մակարդակի ինտելեկտը: 
Այսպիսով՝ ինտելեկտը հոգեկանի ընդհանուր հատկություն է, որը հնարա-

վորություն է տալիս գտնելու խնդիրների լուծման տարբերակները և բարձրաց-
նելու գործունեության արդյունավետությունը, պատասխանատու է անձի ադապ-
տիվության մակարդակի համար՝ իր մեջ ներառելով անձի կոգնիտիվ ոլորտները՝ 
զգայություն, ընկալում, հիշողություն, մտածողություն, երևակայություն: Մեր 
կողմից իրականացված փորձարարական հետազոտության արդյունքները փաս-
տում են, որ դեռահասության տարիքում ինտելեկտուալ զարգացվածությունը 
տղաների մոտ ավելի բարձր է քան աղջիկների. ինչը մեզ հնարավորություն է 
տալիս հաստատելու նախապես առաջ քաշված վարկածը: 

Հոդվածում ներկայացված է ինտելեկտի համառոտ տեսական վերլուծու-
թյունը և դրա զարգացման առանձնահատկությունների և պայմանների նկարա-
գրությունը դեռահասության տարիքում: Ներկայացված են դեռահաս տղաների և 
աղջիկների ինտելեկտի զարգացվածության փորձարարական հետազոտության 
արդյունքները:  
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Խանդի և ինտելեկտի փոխհարաբերակցության դրսԽանդի և ինտելեկտի փոխհարաբերակցության դրսԽանդի և ինտելեկտի փոխհարաբերակցության դրսԽանդի և ինտելեկտի փոխհարաբերակցության դրսևևևևորումները որումները որումները որումները 
պատանեկության տարիքումպատանեկության տարիքումպատանեկության տարիքումպատանեկության տարիքում    

Կիրակոսյան ԳայանեԿիրակոսյան ԳայանեԿիրակոսյան ԳայանեԿիրակոսյան Գայանե    
Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Հոգեբանություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

հ. գ. թ., դոցենտ  Հ. Ավագիմյան 
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝    խանդ, հույզ, զգացմունք, ինտելեկտ, ներանձնային 

ինտելեկտ, միջանձնային ինտելեկտ, հուզական ինտելեկտ, բազմակի ինտելեկտ 
Խանդը գոյություն ունի, քանի դեռ շփվում և հարաբերակցում ենք միմյանց 

հետ: Ժամանակակից աշխարհում մարդկային փոխհարաբերությունների ուսում-
նասիրությունը փաստում է, որ խանդի դրսևորման աստիճանը կարող է փոխվել՝ 
ելնելով անհատի ինտելեկտուալ զարգացման մակարդակից: 

Աշխատանքի ուսումնասիրության առարկան խանդի և ինտելեկտի փոխհա-
րաբերակցության դրսևորումն է պատանեկության տարիքում: Ուսումնասիրու-
թյան նպատակն է՝ բացահայտել խանդի և ինտելեկտի փոխհարաբերակցությունը 
պատանեկության տարիքում: 

Ուսումնասիրության խնդիրներն են    բացահայտել խանդի և ինտելեկտի 
հոգեբանական առանձնահատկություններն ու տեսակները, նկարագրել խանդի 
դրսևորման աստիճանի և ինտելեկտուալ զարգացման մակարդակի բացահայտ-
ման մեթոդիկաները՝ կատարելով պատանիների շրջանում անցկացված խանդի և 
ինտելեկտի միջև առկա փոխհարաբերակցությանը վերաբերող հետազոտության 
վերլուծություն: 

Խանդը բնութագրվում է բացասական հուզական վիճակի համակցություն-
ներով, որը զգացվում է ինչ-որ բանի կամ ինչ-որ մեկի նկատմամբ կորստի տագ-
նապից [8, 33]:     

Խանդը հոգեվիճակ է, որն առաջացնում է մի շարք հույզեր: Խանդի հետևան-
քով կարող են առաջանալ նաև վարքային խանգարումներ: Համարվում է, որ 
խանդը կապված է սիրո հետ: Շատերը կարծում են, որ խանդը սովորական 
երևույթ է, իսկ մյուս մասն էլ խանդ երևույթը դիտում է որպես հիվանդության 
նշաններ: Խանդի ֆենոմենը մինչև վերջ ուսումնասիրված չէ: Խանդի զգացում 
կարելի է ունենալ ցանկացած օբյեկտի հանդեպ՝ իրական թե անիրական, կին, 
տղամարդ կամ երեխա, այնուամենայնիվ այն սիրո ուժի չափանիշ չէ: Խանդը 
հաճախ անինքնավստահության ցուցանիշ է համարվում և տագնապայնությամբ 
օժտված մարդկանց մոտ ավելի վառ է արտահայտված լինում: Ըստ Ե. Պ. Իլյինի՝ 
խանդի հիմնական դրսևորումներից են նեգատիվ զգացմունքը, որն առաջանում է 
կարևոր նշանակություն ունեցող մարդու կողմից ուշադրության, սիրո, հարգանքի 
պակասից, այն դեպքում, երբ այդ ամենը իրենից տանում է մեկ ուրիշը, տանջող 
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կասկածները՝ կապված դիմացինի հավատարմության հետ [5, 121-123]: 
Ինտելեկտը դրսևորվում է բոլոր իմացական պրոցեսներում և չի հանգեցվում 

դրանցից որևէ մեկին: Ինտելեկտի բարձր մակարդակը թույլ է տալիս հաջողու-
թյամբ իրագործել գործունեության զանազան տեսակներ և ճիշտ արտացոլել ու 
ձևափոխել իրականությունը [1, 29]: 

Ընդհանրացնելով կարող ենք նշել, որ ինտելեկտը մարդու մտածողության 
պրոցեսի բաղկացուցիչն է, որը խիստ անհատական է: Ինչպես նաև կարող ենք 
հավաստել, որ յուրաքանչյուր անհատ ի ծնե ունի պոտենցիալ ինտելեկտ, որն 
ընկած է նրա դատողության, մտածողության և վերացարկման ընդունակություն-
երի հիմքում: Մարդու ինտելեկտի զարգացման վրա ազդում են ոչ միայն ժառան-
գականությունը, այլև արտաքին սոցիալական միջավայրը՝ դաստիարակությունը, 
կրթությունը, մշակույթը, անհատի սոցիալական կարգավիճակը: Ինտելեկտը 
բազմակողմանի է և գործունեության տարբեր ոլորտներում դրսևորվում է առանձ-
նահատուկ ձևով [6, 136]: 

Ռուսական հոգեբանության մեջ աֆեկտի և ինտելեկտի միասնության գաղա-
փարն իր արտացոլումը գտավ Լ. Ս. Վիգոտսկու, Ս. Լ. Ռուբիշտեյնի և    Ա. Ն. 
Լեոնտևի աշխատություններում։ Լ. Ս Վիգոտսկին հանգեց՝ դինամիկ իմաստային 
համակարգի գոյության վերաբերյալ եզրակացության, որն իրենից ներկայացնում 
է՝ աֆեկտիվ և ինտելեկտուալ գործընթացների միասնություն [4, 278]:  

Ս. Լ Ռուբինշտեյնը, զարգացնելով Լ. Ս. Վիգոտսկու գաղափարները, նշում 
էր, որ մտածողությունն ինքնին արդեն հուզականի և ռացիոնալի միասնություն է 
[4, 352]: Սակայն Վիգոտսկու կողմից նշված աֆեկտի և ինտելեկտի վերաբերյալ 
մարդու զարգացման գործընթացում այդ մոտեցումները ժամանակին անհրաժեշտ 
ձևով ուսումնասիրության չենթարկվեցին [6, 79]:  

Հատկապես հուզական ինտելեկտի ընկալմանը շատ մոտ էր Հ. Գարդները, 
որ անձնային ինտելեկտի շրջանակներում տարբերակում էր միջանձնային և 
ներանձնային ինտելեկտը: Նրա կողմից հակասությունների մեջ ընդգրկված 
ընդունակություններն ունեն անմիջական կապ հուզական ինտելեկտի հետ: 
Այսպիսով՝ ներանձնային ինտելեկտը նրա կողմից մեկնաբանվում է որպես 
հասանելիություն՝ հուզական կյանքին, աֆեկտներին և հույզերին, ընդունակու-
թյուն՝ անմիջապես հույզերը տարբերակելու, դրանք անվանելու, սիմվոլիկ կոդերը 
վերափոխելու և որպես ընկալման միջոցներ օգտագործելու, սեփական վարքը 
կառավարելու համար [7]: Հ. Գարդները (1983) բացատրում է, որ անձնային ինտե-
լեկտի գաղափարը հիմնված է ներանձնային (հուզական) ինտելեկտի և միջանձ-
նային (սոցիալական) ինտելեկտի վրա [10]: 

 1988 թվականին Ռուվեն Բար-Օնը մտցրեց հուզական-սոցիալական 
ինտելեկտ հասկացությունը և ենթադրեց, որ այն կազմված է բազմաթիվ ինչպես 
խոր անձնային, այնպես էլ միջանձնային ընդունակություններից, կարողություն-
ներից և հմտություններից, որոնք միավորվելով կանխորոշում են մարդու վարքը: 
Բար-Օնը առաջինը մտցրեց EQ emotional quotinent հուզականության գործակից 
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նշումը՝ IQ-ի ինտելեկտի գործակցի նմանությամբ: Իր հերթին Քերոլին Սարանին 
1990 թվականին դիտարկել է՝ հուզական կոմպետենտություն հասկացությունը և 
նրա մեջ ընդգրկել 8 հուզական և սոցիալական փոխկապակցված հմտություններ: 
Մարդու կողմից հույզերի նույնականացման և խնդրի ուսումնասիրության 
ընթացքում տարընթերցումներից խուսափելու համար, ամերիկյան հոգեբաններ 
Պ. Սելովեյը և Ջ. Մեյերը 1990 թվականին առաջարկեցին, որ այդ ընդունակու-
թյունները նշեն «հուզական ինտելեկտ» ընդհանրական հասկացությամբ: Հեղի-
նակները հուզական ինտելեկտը դիտարկում են, որպես ինտելեկտի ենթակառուց-
վածք, որն ունի սեփական և ուրիշի զգացմունքներին, հույզերին հետևելու, դրանց 
տարբերակելու և այդ ինֆորմացիան մտածողության ու գործողությունների 
ուղղորդման համար օգտագործելու ընդունակություն [11, 189]:  

Դ. Գոուլմանի առանձնացրած հուզական ինտելեկտի կառուցվածքային 
բաղադրիչը կարելի է հայտնաբերել ոչ միայն հուզական ունակություններ, այլև 
կամային հատկանիշներ, ինքնագիտակցման բնորոշիչներ, սոցիալական կարո-
ղություններ և հմտություններ։  

2004թ. ռուս հոգեբան Դ. Վ. Լյուսինը առաջարկեց հուզական ինտելեկտի 
սկզբունքորեն նոր մոդել [2, 35]։    Հուզական ինտելեկտը հեղինակը մեկնաբանում է 
որպես սեփական հույզերի և այլոց հույզերի իմացություն և դրանց ղեկավարում։ 
Ըստ Դ. Վ. Լյուսինի՝ հուզական ինտելեկտը հոգեբանական կրթություն է, որը 
ձևավորվում է մարդու կյանքի ընթացքում, մի շարք փաստարկների ազդեցու-
թյամբ, որոնք պայմանավորում են նրա մակարդակը և սպեցիֆիկ անձնական 
առանձնահատկությունները [7, 34]: 

Վերոհիշյալ մոտեցումների տեսական վերլուծությունը թույլ է տալիս հուզա-
կան ինտելեկտը որակել որպես հուզական – կոգնիտիվ ընդունակությունների 
համատեղություն անհատի սոցիալ հոգեբանական ադապտացիայի հետ։ Հուզա-
կան ինտելեկտի բոլոր կառուցվածքային բաղադրիչները փոխկապակցված են, և 
նրանց սերտ փոխկապակցվածությունը նպաստում է արդյունավետ միջանձնային 
փոխազդեցությանը։ Հուզական ինտելեկտի զարգացման բարձր մակարդակ 
ունեցող մարդիկ ունեն սեփական, ինչպես նաև այլոց հույզերը հասկանալու 
արտահայտված ընդունակություններ, կարող են կառավարել սեփական հուզա-
կան ոլորտը, որը պայմանավորում է նրանց ավելի բարձր հարմարվողականու-
թյունը և շփման արդյունավետությունը: Շփման ժամանակ նրանք ավելի հեշտ են 
հասնում իրենց նպատակներին։ 

Հետազոտության կազմակերպում և մեթոդիկաների նկարագրություն:Հետազոտության կազմակերպում և մեթոդիկաների նկարագրություն:Հետազոտության կազմակերպում և մեթոդիկաների նկարագրություն:Հետազոտության կազմակերպում և մեթոդիկաների նկարագրություն:    
Առաջադրված նպատակին և խնդիրներին համապատասխան կատարել ենք 

հետազոտություն Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարա-
նում: Հետազոտության ընտրանքը կազմել է 2-րդ և 3-րդ կուրսերի 30 ուսանող՝ 15 
տղա, 15 աղջիկ: Որպես հետազոտության մեթոդիկաներ՝ կիրառվել են Ե. Պ. Իլինի 
«Խանդոտ ե՞ք արդյոք» ախտորոշման մեթոդիկան, որը թույլ է տալիս բացահայտել 
խանդի դրսևորման աստիճանները, տարբեր իրավիճակներում [12]    և Հ. Գարդ-
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ների «Ուղղորդող ինտելեկտի դրսևորման թեստ»-ը, որի միջոցով հետա
ների մոտ հնարավոր է բացահայտել ինտելեկտի գերակշռող տեսակը 

Մեթոդիկաների կիրառության արդյունքում բացահայտել ենք խանդի 
դրսևորման աստիճանը և ինտելեկտի զարգացման մակարդակը:

Պատանիների շրջանում անցկացված խանդի և ինտելեկտի միջև առկա Պատանիների շրջանում անցկացված խանդի և ինտելեկտի միջև առկա Պատանիների շրջանում անցկացված խանդի և ինտելեկտի միջև առկա Պատանիների շրջանում անցկացված խանդի և ինտելեկտի միջև առկա 
փոխհարաբերակցությանը վերաբերող հետազոտության վերլուծություն:փոխհարաբերակցությանը վերաբերող հետազոտության վերլուծություն:փոխհարաբերակցությանը վերաբերող հետազոտության վերլուծություն:փոխհարաբերակցությանը վերաբերող հետազոտության վերլուծություն:
Խանդի դրսևորման աստիճանի և ինտելեկտի զարգազման մակարդակի 

ախտորոշման մեթոդիկաների կիրառության և Սպիրմենի համա
ցական վերլուծության արդյունքում պարզվեց, որ պատանեկության շրջանում 
առկա է ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտի բարձր աստիճան՝ 72 %, մինչ 
դեռ խանդի դրսևորման աստիճանը գտնվում է զարգացման միջին մակա
դակում` 58 %:  

Ամփոփելով պատանիների շրջանում անց կացված 
արդյունքները՝ կարող ենք հավաստել, որ ներանձնային և միջանձնային ինտե
լեկտի զարգացման մակարդակի և խանդի դրսևորման աստիճանի
հակադարձ համեմատական կախվածություն: Որքան բարձր է
միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման մակարդակը, այնքնան
դրսևորման աստիճանը և հակառակը՝ որքան ցածր է ներանձնային և միջանձ
նային ինտելեկտուալ զարգացման մակարդակը, այնքան բարձր է
դրսևորման աստիճանը (տե՛ս տրամագիր 2-ում): 

 

    
ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1.1.1.1.    Խանդի Խանդի Խանդի Խանդի և ինտելեկտի համահարաբերակցությունըև ինտելեկտի համահարաբերակցությունըև ինտելեկտի համահարաբերակցությունըև ինտելեկտի համահարաբերակցությունը

պատանեկության տարիքումպատանեկության տարիքումպատանեկության տարիքումպատանեկության տարիքում    

ը, որի միջոցով հետազոտվող-
ների մոտ հնարավոր է բացահայտել ինտելեկտի գերակշռող տեսակը [13]:    

Մեթոդիկաների կիրառության արդյունքում բացահայտել ենք խանդի 
աստիճանը և ինտելեկտի զարգացման մակարդակը: 

Պատանիների շրջանում անցկացված խանդի և ինտելեկտի միջև առկա Պատանիների շրջանում անցկացված խանդի և ինտելեկտի միջև առկա Պատանիների շրջանում անցկացված խանդի և ինտելեկտի միջև առկա Պատանիների շրջանում անցկացված խանդի և ինտելեկտի միջև առկա 
փոխհարաբերակցությանը վերաբերող հետազոտության վերլուծություն:փոխհարաբերակցությանը վերաբերող հետազոտության վերլուծություն:փոխհարաբերակցությանը վերաբերող հետազոտության վերլուծություն:փոխհարաբերակցությանը վերաբերող հետազոտության վերլուծություն:    
Խանդի դրսևորման աստիճանի և ինտելեկտի զարգազման մակարդակի 

համահարաբերակ-
պարզվեց, որ պատանեկության շրջանում 

առկա է ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտի բարձր աստիճան՝ 72 %, մինչ 
դեռ խանդի դրսևորման աստիճանը գտնվում է զարգացման միջին մակար-

 հետազոտության 
որ ներանձնային և միջանձնային ինտե-

աստիճանի միջև առկա է 
բարձր է ներանձնային և 

այնքնան ցածր է խանդի 
ներանձնային և միջանձ-

բարձր է խանդի 

 

և ինտելեկտի համահարաբերակցությունըև ինտելեկտի համահարաբերակցությունըև ինտելեկտի համահարաբերակցությունըև ինտելեկտի համահարաբերակցությունը    
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Արդյունքներից պարզ է դառնում նաև, որ իգական սեռի ներկայացուցիչների 
մոտ ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման և խանդի դրսևոր
ման աստիճանի միջև առկա համահարաբերակցության արդյունքներն ավելի 
բարձր են աղջիկների մոտ (տե՛ս տրամագիր 2-ում):  

 

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    2222....    Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման 
մակարդակի և խմակարդակի և խմակարդակի և խմակարդակի և խանդի դրսևորման աստիճանի համահարաբերակցության անդի դրսևորման աստիճանի համահարաբերակցության անդի դրսևորման աստիճանի համահարաբերակցության անդի դրսևորման աստիճանի համահարաբերակցության 
արդյունքները աղջիկների և տղաների մոտ պատանեկության տարիքումարդյունքները աղջիկների և տղաների մոտ պատանեկության տարիքումարդյունքները աղջիկների և տղաների մոտ պատանեկության տարիքումարդյունքները աղջիկների և տղաների մոտ պատանեկության տարիքում
 
Ամփոփելով կատարված հետազոտությունների արդյունքները՝ հանգել ենք 

այն եզրակացության, որ աղջիկների և տղաների, ներանձնային և միջանձնային 
ինտելեկտուալ զարգացման և խանդի դրսևորման աստիճանի հա
ցության միջև ստացված տարբերությունը պայմանավորված է կ
խականի առկայությամբ՝ էթնիկական առանձնահատկություններով:

Այսպիսով՝ կատարված հետազոտության արդյունքում պարզեցինք, որ 
բարձր միջանձնային և ներանձնային ինտելեկտը տույլ է տալիս ավելի լավ վերա
հսկել խանդի դրսևորումները, խանդի իրադրություններին վերաբերվել ավելի 
պոզիտիվորեն։ Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտի բարձր մակարդակը 
կարելի է դիտարկել որպես անձնային աճի հնարավորություն, պոզիտիվ փո
խությունների պատճառ, այսինքն՝ հնարավորություն է ստեղծում պոզիտիվ ինք
նաըմբռնման համար։ Կարող ենք փաստել, որ հուզական ինտելեկտը՝ որպես 
հույզերը հասկանալու, դրանք կառավարելու ընդունակություն, կանխարգելում է 
խանդի դրսևորումները, դրա շնորհիվ կառուցվում են համարժեք միջանձնային 
հարաբերություններ։ 

Արդյունքներից պարզ է դառնում նաև, որ իգական սեռի ներկայացուցիչների 
մոտ ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման և խանդի դրսևոր-

արդյունքներն ավելի 

 
Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտուալ զարգացման 

անդի դրսևորման աստիճանի համահարաբերակցության անդի դրսևորման աստիճանի համահարաբերակցության անդի դրսևորման աստիճանի համահարաբերակցության անդի դրսևորման աստիճանի համահարաբերակցության 
արդյունքները աղջիկների և տղաների մոտ պատանեկության տարիքումարդյունքները աղջիկների և տղաների մոտ պատանեկության տարիքումարդյունքները աղջիկների և տղաների մոտ պատանեկության տարիքումարդյունքները աղջիկների և տղաների մոտ պատանեկության տարիքում    

Ամփոփելով կատարված հետազոտությունների արդյունքները՝ հանգել ենք 
այն եզրակացության, որ աղջիկների և տղաների, ներանձնային և միջանձնային 

տուալ զարգացման և խանդի դրսևորման աստիճանի համահարաբերակ-
թյան միջև ստացված տարբերությունը պայմանավորված է կողմնակի փոփո-
կանի առկայությամբ՝ էթնիկական առանձնահատկություններով: 

Այսպիսով՝ կատարված հետազոտության արդյունքում պարզեցինք, որ 
բարձր միջանձնային և ներանձնային ինտելեկտը տույլ է տալիս ավելի լավ վերա-

վերաբերվել ավելի 
զիտիվորեն։ Ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտի բարձր մակարդակը 

կարելի է դիտարկել որպես անձնային աճի հնարավորություն, պոզիտիվ փոփո-
թյունների պատճառ, այսինքն՝ հնարավորություն է ստեղծում պոզիտիվ ինք-

որ հուզական ինտելեկտը՝ որպես 
զերը հասկանալու, դրանք կառավարելու ընդունակություն, կանխարգելում է 

վում են համարժեք միջանձնային 
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В результате проведенных экспериментов выяснили, что высокий 
внутриличностный и межличностный интеллект позволяет лучше контролировать 
проявления ревности,  более позитивно относиться к ситуациям с ее проявлениями. 
Ревность можно рассматривать как возможность личностного роста, причину 
позитивных изменений, возможностью позитивного самовоспринятия. Можно 
утверждать, что эмоциональный интеллект, как возможность понимания  и 
регулирования эмоций, предотвращает проявления ревности, благодаря чему 
строятся соответствующие благоприятные межличностные отношения. 
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Key words: Key words: Key words: Key words: jealousy, emotion, feeling, intellect, intra-personal intellect, 

interpersonal intellect,emotional intellect, multiple intellect 
Thus, our study shows that the high personal and intra personal intellect let us 

better control the manifestations of jealousy, cope with such situations more positively. 
The level of this intellect can be considered as an opportunity for personal growth, as a 
reason of positive changes; it creates opportunity for positive self-awareness. Emotional 
intellect prevents the manifestations of jealousy due to which adequate interpersonal 
relationships are formed. 
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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝՝՝՝ սահմանամերձ գոտի, պատերազմ, թշնամի, վտանգ, 
վախ, տագնապայնություն, ինքնակարգավորում 

Աշխատանքում քննության են առնվում սահմանամերձ գոտու երիտասարդ-
ների վախի տեսակները, առաջացման պատճառները, որոնք արտահայտվում են 
նրանց վարքում և գործողություններում: 

Սահմանամերձ գոտու երիտասարդների վախի տեսակների և առաջացման 
պատճառների հետազոտությունը ներկա հետպատերազմական պայմաններում 
դարձել է ավելի ակտուալ և պահանջում է լուրջ մոտեցումներ՝ ակտիվացնելու 
համար բնակիչների բարոյահոգեբանական տրամադրվածությունը, բարձրաց-
նելու նրանց մարտունակությունը: 

Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ կիրառվող ճնշուները հիմք հանդի-
սացան հայ ադրբեջանական հակամարտությունների համար: Ադրբեջանին հա-
րակից տարածքներում ծավալվեցին պատերազմական գործողություններ, որոնք 
բացասական ազդեցություն թողեցին ՀՀ սահմանամերձ գոտում բնակվող ազգա-
բնակչության վրա: Մինչ օրս զինադադարի բազում խախտումների հետևանքով 
շարունակվում է հանրապետության սահմանի երկայնքով հայ ազգաբնակչության 
նկատմամբ դիսթրեսային տևական ազդեցությունը՝ ռազմական, ինֆորմացիոն, 
սոցիալ-տնտեսական ավերիչ գործոններով: 

ՀՀ ծայրամասային և սահմանամերձ շրջանները առանձնանում են իրենց 
տնտեսական, մշակութային և սոցիալական պայմանների յուրահատկությամբ: 
Որպես սահմանամերձ շրջան իր առանձնահատուկ տեղն է գրավում Տավուշի 
մարզը, որտեղ առկա են բազում խնդիրներ, մասնավորապես՝ սոցիալ-տնտեսա-
կան, բարոյահոգեբանական և այլն: Մարզի, մասնավորապես՝ սահմանամերձ 
գյուղերի ամրությունը առաջնահերթ է, առկա դժվարություններն ու մարտահրա-
վերները, Հայաստանի մյուս գյուղատնտեսական մարզերի հետ համեմատած, 
գրեթե նույնն են: Հիմնական տարբերությունը ռիսկայնությունն է՝ պայմանավոր-
ված Ադրբեջանի հետ սահմանակից լինելու իրողությամբ: Խոսքը առաջին հերթին 
այն համայնքների մասին է, որոնք գտնվում են հակառակորդի անմիջական տե-
սադաշտում և որոնց վրա տարածվում է Սահմանամերձ շրջան ասվածները [3]: 

Սահմանամերձ գոտում բնակվող երիտասարդների և, կարելի է ասել, 
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ամբողջ բնակչության մոտ դեռ չի անցել պատերազմի վտանգը: Սահմանամերձ 
շրջանում պարբերաբար նկատվում է զինադադարի խախտում հակառակորդի 
կողմից, որը հանգեցնում է բնակչութան մոտ տագնապի, սթրեսի, վախի և սար-
սափի առաջացման: Այդ ամենը նպաստում է սահմանամերձ գոտու ազգաբնակ-
չության մոտ տարբեր վախերի առաջացմանը: 

Մեր նպատակն է ուսումնասիրել այդ գոտու երիտասարադների վախի 
տեսակները և գտնել դրանց առաջացման պատճառները: 

Վախի հիմնախնդիրը հոգեբանության ուսումնասիրության առարկա են 
դարձրել Զ. Ֆրեյդը, Թոմկինսը, Կ. Իզարդը, Կ. Հորնին, Թեյլորը, Զ. Սպիլբերգը, 
Ֆիլիպսը, Մարտինին և այլք: 

1925 թվականի ուսումնասիրություններից հետո Զ. Ֆրեյդը գալիս է այն 
եզրահանգման, որ վախը չունի ոչ մի օբյեկտ, վախին հատուկ է ոչ կողմնորոշվա-
ծությունն, օբյեկտի բացակայությունը: Վախն առաջանում է սպառնալիքի կամ 
վտանգի ապրումից բխող ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների հիման վրա: 
Վախը մարդու կյանքին և կենսագործունեությանը սպառնացող կոնկրետ վտանգի 
հուզական արտացոլումն է գիտակցության մեջ: Երբ վախ ենք զգում, մեր ուշադ-
րությունը կտրուկ նեղանում և կենտրոնանում է վտանգ ազդարարող իրավիճակի 
կամ օբյեկտի վրա:  

Վախը առաջնային տհաճ հույզ է, որն առաջանում է վտանգի հետևանքով և 
ուղեկցվում է փախուստի ցանկությամբ, խթանում է ուշադրության արդյունավետ 
կենտրոնացումը և մտածողության ֆունկցիան: Վախը մարդկային հիմնական 
ապրում է, իսկ փախուստը՝ վախի հիմնական հակազդում: Վախի զգացումը 
պաշտպանում է մարդուն և զգուշացնում գալիք վտանգի մասին [2, 79-80]: 

Ա. Ի. Զախարովը նշում է, որ վախը հիմնված է ինքնակառավարման բնազդի 
վրա, պաշտպանիչ բնույթ ունի և ուղեկցվում է բարձր նյարդային ակտիվության 
ֆիզիկական փոփոխությունները, որը արտացոլվում է զարկերակի և շնչառության 
հաճախականության մեջ, արյան ճնշման ինդեքսով [4, 7-9]: 

Վախը նկատելի ազդեցություն է թողնում կոգնիտիվ գործընթացների և 
անհատի վարքի վրա: Ս. Ս. Զոբովան գտնում է, որ որքան բարձր է լինում հուզա-
կան ռեակտիվությունը, այնքան ցածր է լինում կոգնիտիվ գործընթացների ակտի-
վությունը [5, 23]: 

Կարելի է ասել, որ վախի ժամանակ մարդը չի պատկանում ինքն իրեն: Նրան 
շարժում է մեկ ձգտում՝ վերացնել վտանգը, խուսափել սպառնալիքից: Ինտենսիվ 
վախն ապրվում է որպես բացարձակ անօգնականություն և սեփական անվտան-
գության զգացում: Մարդու մոտ առաջանում է զգացողություն, որ իրավիճակը 
դառնում է անկառավարելի: Նա իր ֆիզիկական և հոգեբանական «ես»-ին սպառ-
նալիք է զգում, իսկ էքստրեմալ իրավիճակում՝ նաև սեփական կյանքին [3, 294]: 

Վ. Լեյբինը վախը սահմանում է. «Վախը ցավոտ, դժվարին փորձությունների, 
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իրադարձությունների հետ կապված անձի հոգեկան վիճակ է և ինքնապաշտպա-
նությանն ուղղված գործողություններ» [6, 561]: 

Պետք է տարանջատել տագնապ և վախ հասկացությունները: Ըստ 
Կ. Իզարդի՝ տագնապի էության հիմքում ընկած է վախը, բայց պագնապի մեջ 
վախն ավելի թույլ ինտենսիվությամբ է արտահայտված: Տագնապը զգուշացնում է 
վտանգի մասին, և այն շատ նման է վախին, սակայն վախն ավելի շատ ներքին 
պայմանավորվածություն ունի և կապվում է արտաքին օբյեկտների հետ: Տագ-
նապը կարող է թաքնվել ագրեսիվության հետևում: Տագնապը հաճախ զուգա-
կցվում է ֆիզիկական զգացողություններ հետ: 

Ֆիլիպսը և Մարտինն այն տեսակետն են պնդում, որ տագնապը առաջանում 
է սթրեսի այս կամ այն ձևերով, սակայն պետք է նշել նաև, որ հենց սթրեսն է առաջ 
բերում տագնապ: Տագնապը ներքին անհանգստության, անհավասարակշռության 
վիճակ է: 

Այսպիսով՝ տագնապի հայեցակարգը, որպես գործընթաց, ժամանակի ըն-
թացքում իր մեջ ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը  [7, 91-92].  

Սթրես  վտանգի ընկալում  տագնապի վիճակ 

Սահմանամերձ գոտում բնակվող երիտասարդների (20/23-35 տ) շրջանում 
գերլարված, բացասական հոգեվիճակներն արտահայտվում են անձի բարձր ինք-
նագնահատականի և ինքնազգացողության ցածր մակարդակով, ագրեսիվ վարքի 
նախատրամադրվածությամբ, ֆրուստրացվածությամբ ու ռիգիդությամբ: Յուրա-
քանչյուր անձ ունի արտակարգ իրավիճակներում իր դիմացկունության սահ-
մանը: Սահմանամերձ գոտում բնակվող յուրաքանչյուր երիտասարդ, ով պահպա-
նում է իր երկրի սահմանները, համարվում է սահմանապահ՝ չնայած վախի 
երբեմնի զցագմանը: Այսպիսի պայմանները երիտասարդներին թելադրում են 
պահանջներ, որոնք կապված են տվյալ գործունեության շրջանակներում ինքնա-
կարգավորման և ինքնակազմակերպման հետ: 

Վաղուց բացահայտված է, որ պատերազմի պատճառները մեծ ազդեցություն 
են գործում անձի վրա: Պատերազմի պատճառները չըմբռնելը կարող է հանգեցնել 
կայուն հուզական լարվածության առաջացմանն, ինչը բացասական ազդեցություն 
է գործում երիտասարդների այդ թվում սահմանին կանգնած զինծառայողների և 
սահմանապահ ժողովրդի բարոյահոգեբանական վիճակի և հոգեբանական կայու-
նության վրա [1]: 

Արտակարգ իրավիճակներում պետք է հաշվի առնել արտակարգ պայման-
ների հոգեծին գործոնների ազդեցության բնույթն ու ինտենսիվությունը, ինչպես 
նաև գործունեության հարմարման ժամանակ հոգեվիճակային այն փոփոխություն-
ների օրինաչափությունները, որոնք առաջ են գալիս կյանքի համար սպառնալիքի 
դեպքում: Նման պայմաններում վախերի առկայությունը բավականին բնական 
երևույթ է: Սակայն, երբ դրանք սկսում են մեզ խանգարել, ապա այդ ժամանակ 
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կարող են հանգեցնել ողբերգության: Վախերը խանգարում են մարդկանց գործել, 
անգամ կարող են խանգարել երազել: Վախն անորոշություն է: Այն առաջանում է, 
երբ կա անհասկանալի իրավիճակ, որը մեր կառավարումից դուրս է: 

Սահմանամերձ գոտու բնակիչները, ապրելով էքստրեմալ պայմաններում, 
պետք է կարողանան ֆիզիկական և հոգեբանական ուժերի, հնարավորություն-
ների գերլարմամբ դիմակայեն կյանքին սպառնացող գործոններին՝ ցուցաբերե-
րելով հոգեբանական պատրաստվածություն, դիմացկունության այնպիսի որակ-
ներ, որոնց շնորհիվ կարող են ապահովել իրենց և իրենց հարազատների ան-
վտանգությունը: 

Սահմանամերձ գոտու բնակիչներին հոգեբանական մեծ և լուրջ վնաս է 
հասցնում հակառակորդի կրակային հարվածները, սխալ տեղեկատվությունը և 
տարբեր տեսակի վնասակար միջոցների կիրառումը: 

Վախը մի կողմից սահմանին կանգնած բնակչին զգուշացնում է սպառնացող 
վտանգի մասին, մյուս կողմից մոբիլիզացնում է նրա ֆիզիկական և հոգեկան 
հնարավորությունները: 

Գոյություն ունեն վախերի դասակարգման տարբեր մոտեցումներ: Կարվա-
սարսկին առանձնացնում է հետևյալ տիպի վախերը` 

▪ կլաուստրոֆոբիա (փակ տարածության վախ) 
▪ սոցիոֆոբիա (հասարակական տարբեր երևույթներից վախ) 
▪ թանատոֆոբիա 
▪ սեքսուալ վախ 
▪ ֆոբոֆոբիա 
Յու. Շչերբատիխն ներկայացնում է հետևյալ դասակարգումը` վախերը 

բաժանելով երեք խմբի. բնական (մարդու կյանքին վտանգ սպառնացող), սոցիա-
լական (սոցիալական կարգավիճակի փոփոխության) և ներքին (անհանգստա-
նալու հիմք չունեցող) [7, 152]: 

Պարզելու համար սահմանամերձ գոտու երիտասարդների վախերի տեսակ-
ները և պատճառները՝ կատարել ենք փորձարարական հետազոտություն սահմա-
նամերձ գյուղի մշտական բնակություն ունեցող երիտասարդների շրջանում: 

Հետազոտության հիմքում ընկած է հետևյալ վարկածը՝ ենթադրվում է, որ 
սահմանամերձ գոտու երիտասարդների մոտ առկա ակտուալ վախերը պայմա-
նավորված են միջավայրի արտաքին և ներքին գործոններով: 

Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են հետևյալ մեթոդները՝ Յու. 
Շչերբատիխի և Ե. Իվլևայի «Անձի ակտուալ վախերի հիերարխիկ կառուցվածքի 
հետազոտման հարցարանը», Սպիլբերգ – Խանինի «Տագնապայնության հետա-
զոտման մեթոդիկան»: 

Հետազոտությունն իրականացրել ենք Տավուշի մարզի սահմանապահ 
Պառավաքար և սահմանամերձ Չինարի գյուղերում: 
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Ընտրակազմում ընդգրկվել են 50 փորձարկվողներ, որոնցից 25-ը Պառավաքար 
գյուղից՝ 8 աղջիկ և 17 տղա, 25 երիտասարդ՝ 19 տղա և 6 աղջիկ Չինարի գյուղից: 

Յու. Շչերբատիխի և Ե. Իվլևայի ակտուալ վախերի կառուցվածքն ուսումանս-
իրող հարցարանի կիրառման փորձարարական հետազոտության արդյունքների 
վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ Պառավաքար գյուղում հարցվող երիտա-
սարդ տղաների մոտ առկա էր անորոշության, պատասխանատվության, մտերիմ 
մարդկանց կոիստի, մահվան, միջանձնային հարաբերությունների խաթարման, 
որևէ հոգեկան հիվանդությամբ տառապելու վախեր, աղջիկների մոտ՝ պատերազ-
մի, մահվան, անորոշության, սեռական գործողություններից, մտերիմ մարդկանց 
կոիստի, որևէ հոգեկան հիվանդությամբ տառապելու վախեր: Չինարի գյուղում 
հարցվող տղաների մոտ առկա էր պատասխանատվության, ապագայի անորո-
շության, պատերազմի, հարազատ մարդկանց հիվանդության և մտերիմների հետ 
հարաբերությունների վատացման վախ: Հարցվող երիտասարդ տղաներից 1-ի 
մոտ՝ ծերության և մահվան վախերն էր: Աղջիկների մոտ արտահայտված 
վախերից էին՝ պատասխանատվության, մահվան, հարազատների կորստի և 
ապագայի անորոշության, սեռական գործողություններից, միջանձնային հարաբե-
րությունների խաթարման վախեր: 

Սահմանամերձ գոտու երիտասարդների վախերի տեսակների փորձարա-
րական ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ երիտասարդ տղա-
ների մոտ առկա էր ապագայի անորոշության, պատասխանատվության, պատե-
րազմի, մտերիմների կորստի և միջանձնային հարաբերությունների վատացման 
վախ: Աղջիկների մոտ մահվան վախ, հավանական պատերազմի վախ, անորոշու-
թյան վախ, մտերիմներ կորստի վախ: 

Սպիլբերգ-Խանինի տագնապայնությունն ուսումնասիրող մեթոդիկայի արդ-
յունքները վերլուծելով՝ պարզ դարձավ, որ տղաների մոտ առկա էր իրավիճա-
կային տագնապայնության ցածր մակարդակ և անձնային տագնապայունթյան 
միջին մակարդակ: Աղջիկների մոտ առկա էր իրավիճակային և անձնային տագ-
նապայունթյան միջին մակարդակ: Իրավիճակային տագնապայնության ցածր 
մակարդակը նպաստում է արտակարգ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելուն 
ու խուճապի չմատնվելուն: 

Արդյունքների վերլուծությունից ելնելով՝ կատարում ենք գործնական առա-
ջարկություն՝ սահմանամերձ գոտու բնակիչների հետ կազմակերպելու սեմինար-
քննարկումներ և թրենինգներ՝ բարձրացնելու համար նրանց մարտունակությունն 
և հոգեբանական տրամադրվածութունը, նպաստելով անձնային տագնապայնու-
թյան մակարդակի իջեցմանը: 

Այսպիսով՝ փորձարարական հետազոտության արդյունքների վերլուծու-
թյունը ցույց տվեց, որ սահմանամերձ շրջանում բնակվող երիտասարդների մոտ 
վառ արտահայտված է վախերի այն տեսակները, որոնք կապված են մարդկային 
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կյանքի և կորստի հետ: Մեր կարծիքով արտահայտված վախերի առաջացման 
պատճառ արտաքին միջավայրից եկող գործոններն են, մասնավորապես՝ հավա-
նական պատերազմի անորոշությունը, զինադադարի խախտման կամ հավանա-
կան հարձակման սպասումը, մտերիմ մարդկանց հավանական կորուստը: 
Մշտական բնակիչների համար այս իրավիճակը դարձել է իրենց առօրյայի մի 
մասը, և այս ամենի արդյունքում նրանք հոգեպես կոփվել են: 

Սահմանամերձ գոտու բնակիչների հոգեբանական տրամադրվածությունը 
բարձր է այն ժամանակ, երբ դրա հիմքում դրված են այնպիսի վառ արտահայտ-
ված խթանիչներ, ինչպիսիք են հայրենասիրությունը, ատելությունը թշնամու 
նկատմամբ, արդարության ձգտումը: 
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In the end of research we came into conclusion, that young people living in 

borderline have fears which are usually connected with human life and loss. The cause of 
expressed fears are some factors coming from external enviroment: the uncertainly of a 
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