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Մոդուլյար կավարներ 
Գաթրճյան Հարություն 

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,  

«Մաթեմատիկա», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

ֆ.-մ. գ. թ. Հ. Ղումաշյան 

 

Հանգուցային բառեր. կավար, բազմաձևություն, կավարաձև կարգավորված 

բազմություն, գերնույնություն 

Տվյալ աշխատանքում դիտարկվում են հանրահաշվական գործողության, 

հանրահաշվի, կավարաձև կարգավորված բազմության, կավարի գաղափար-

ները: Բերված են մոդուլյար կավարների օրինակներ: Աշխատանքում դիտարկ-

վում են գերնույնություններ, որոնք տեղի ունեն 𝑄 +,∙ մոդուլյար կավարում: 

Ապացուցվել են թեորեմներ մոդուլյար կավարների մասին:  

Եթե α  A × A հարաբերությունը բավարարում է 

ա) առինքնության, 

բ) փոխանցականության  

գ)  𝑥, 𝑦 ∈ 𝛼,  𝑦, 𝑥 ∈ 𝛼 ⇒ 𝑥 = 𝑦 (համաչափության կամ հակասիմետրիկու-

թյան) պայմաններին, ապա 𝛼-ն կոչվում է մասնակի կարգ` որոշված 𝐴 բազմու-

թյան վրա: Եթե α-ն մասնակի կարգ է, ապա սովորաբար α-ի փոխարեն օգտա-

գործում է "≤″ նշանը: A բազմությունն իր վրա որոշված ″≤″ մասնակի կարգի հետ 

մեկտեղ կոչվում է մասնակի կարգավորված բազմություն և նշանակվում է A(≤): 

A(≤) մասնակի կարգավորված բազմությունը կոչվում է կավարաձև կարգավոր-

ված, եթե գոյություն ունեն sup{a,b}-ն և inf{a,b}-ն A-ում` ցանկացած 𝑎, 𝑏 ∈  𝐴 

տարրերի համար: Օրինակ, միևնույն Q բազմության բոլոր ենթաբազմություն-

ների 2𝑄 համախմբությունը կլինի կավարաձև կարգավորված բազմություն " " 

մասնակի կարգի նկատմամբ և նշանակվում է 2𝑄( )-ով: Այս " " հարաբերու-

թյունը կոչվում է տեսա-բազմային ներդրում: Այստեղ, 

sup{𝑋1 ,𝑋2 }= 𝑋1 ∪ 𝑋2 , inf{𝑋1,𝑋2 }= 𝑋1 ∩ 𝑋2 ,𝑋1,𝑋2 ∈ 2𝑄 : 

Այս բանաձևերը ճիշտ են ցանկացած թվով ենթաբազմությունների դեպքում: 

Դիցուք Q≠ ∅,  𝑄𝑛 = Q × Q × Q … Q, n  N: Ցանկացած f : 𝑄𝑛 → Q արտա-

պատկերում կոչվում է n-տեղանի գործողություն որոշված Q բազմության վրա, 

իսկ n-ը կոչվում է f գործողության տեղայնություն: Q≠ ∅ բազմությունն իր մեջ 

սահմանված գործողությունների  բազմության հետ մեկտեղ կոչվում է 

հանրահաշիվ և նշանակվում է` (Q, ):  

Սահմանում 1: Երկու երկտեղ գործողությամբ 𝑄 +,∙  հանրահաշիվը կոչվում 

է կավար, եթե նրա կամայական 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑄տարրերի համար` 

𝑥 + 𝑥 = 𝑥, 𝑥 ∙ 𝑥 = 𝑥 (ինքնահամընկման նույնություններ)  (1) 

𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥, x∙ 𝑦 = 𝑦 ∙ 𝑥 (տեղափոխականնույնություններ) (2) 
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(𝑥 + 𝑦) + 𝑧 = 𝑥 + (𝑦 + 𝑧) (զուգորդական նույնություններ) (3) 

(𝑥 ∙ 𝑦) ∙ 𝑧 = 𝑥 ∙  𝑦 ∙ 𝑧  

𝑥 𝑥 + 𝑦 = 𝑥, 𝑥 + 𝑥𝑦 = 𝑥 (կլանման նույնություններ)  (4) 

Եթե 𝑄 +,∙ -ը կավար է, ապա + և · գործողությունները կոչվում են կավարա-

յին գործողություններ որոշված Q բազմության վրա: Երկու երկտեղ գործողու-

թյամբ հանրահաշիվների դասը կոչվում է բազմաձևություն, եթե այն որոշվում է 

նույնություններով (այսինքն` այդ դասը կազմված է բոլոր այն երկու երկտեղ գոր-

ծողությամբ հանրահաշիվներից, որոնք բավարարում են որոշ քանակի նույնու-

թյունների): 

Թեորեմ 1: 1) Եթե Q (+,·)-ը կավար է և սահմանենք 

𝑥 ≤ 𝑦 ⇔ 𝑥 + 𝑦 = 𝑦, 

ապա Q (≤) զույգը կլինի կավարաձև կարգավորված բազմություն, որտեղ  

 𝑠𝑢𝑝{𝑥, 𝑦}  =  𝑥 + 𝑦, 

 𝑖𝑛𝑓{𝑥, 𝑦}  =  𝑥 · 𝑦: 

2) Եվ հակառակը, եթե Q (≤) զույգը կավարաձև կարգավորված բազմություն 

է և սահմանենք 

𝑥 + 𝑦 = sup 𝑥, 𝑦 , 

  𝑥 · 𝑦 =  𝑖𝑛𝑓{𝑥, 𝑦}, 

ապա Q (+,·)-ը կլինի կավար: 

Կամայական 𝑄 +,∙  կավարում տեղի ունի  

𝑋 𝑌 𝑋 𝑥, 𝑦 , 𝑧 ,𝑌 𝑦, 𝑧  = 𝑌(𝑋 𝑥, 𝑦 , 𝑧) 

հավասարությունը ցանկացած 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ Q տարրերի և ցանկացած 𝑋,𝑌 ∈  +,∙  

գործողությունների համար: Այսպիսի հավասարությունները կոչվում են գեր-

նույնություններ: 

𝑄 +,∙  կավարը կոչվում է մոդուլյար կամ դեդեկինդյան, եթե տեղի ունի 

հետևյալ պայմանը`  

𝑥 ≤ 𝑧  ⇒    𝑥 + 𝑦 𝑧 = 𝑥 + 𝑦𝑧 

որտեղ 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑄: Այդ դեպքում, համապատասխան 𝑄 ≤  կավարաձև 

կարգավորված բազմությունը ևս կոչվում է մոդուլյար կամ դեդեկինդյան: 

Օրինակ` գծային տարածության բոլոր ենթատարածությունների դասը 

մոդուլյար կավար է, որտեղ երկու ենթատարածությունների արտադրյալ ասելով 

հասկացվում է դրանց հատումը, իսկ երկու ենթատարածությունների գումար 

ասելով պետք է հասկանալ գծային հանրահաշվում սահմանվող գումարը: 

Աբելյան խմբի բոլոր ենթախմբերի կավարը մոդուլյար է:  

Թեորեմ 2: Որպեսզի 𝑄 +,∙  կավարը լինի մոդուլյար անհրաժեշտ է և 

բավարար, որ 

𝑥 𝑥𝑦 + 𝑧 = 𝑥𝑦 + 𝑥𝑧 

ցանկացած 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑄 տարրերի համար: Հետևաբար, բոլոր մոդուլյար 

կավարների դասը բազմաձևություն է: 

Ապացույց: Անհրաժեշտություն: Եթե 𝑄 +,∙ կավարը մոդուլյար է, ապա 
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հաշվի առնելով 𝑥𝑦 ≤ 𝑥 առնչությունը, կունենանք` 

𝑥 𝑥𝑦 + 𝑧 =  𝑥𝑦 + 𝑧 𝑥 = 𝑥𝑦 + 𝑧𝑥 = 𝑥𝑦 + 𝑥𝑧: 

Բավարարություն: Ելնելով տրված նույնություից հաշվենք  𝑎 + 𝑏 𝑐-ն, 

որտեղ 

𝑎 ≤ 𝑐, 

այսինքն` երբ 𝑎𝑐 = 𝑎. 

                           (𝑎 + 𝑏)𝑐 =  (𝑎𝑐 + 𝑏)𝑐 =  𝑐(𝑐𝑎 + 𝑏)  =  𝑐𝑎 + 𝑐𝑏 =  𝑎 + 𝑏𝑐: 

Թեորեմ 3: Որպեսզի 𝑄 +,∙  կավարը լինի մոդուլյար անհրաժեշտ է և 

բավարար, որ 

(𝑥 + 𝑦𝑧)(𝑦 + 𝑧)  =  𝑥(𝑦 + 𝑧) + 𝑦𝑧 

ցանկացած  𝑥,𝑦, 𝑧 𝑄 տարրերի համար: 

Ապացույց: Դիցուք 𝑄 +,∙  կավարը մոդուլյար է: Քանի որ 𝑦𝑧 ≤  𝑦 + 𝑧,ապա  

                            (𝑥 + 𝑦𝑧)(𝑦 + 𝑧)  =  (𝑦𝑧 + 𝑥)(𝑦 + 𝑧)  =  𝑦𝑧 + 𝑥(𝑦 + 𝑧): 

Եվ հակառակը, եթե𝑄 +,∙  կավարը բավարարում է նշված նույնությանը և 

𝑦 ≤ 𝑧, ապա 

𝑦𝑧 =  𝑦, 𝑦 + 𝑧 =  𝑧 

և 

(𝑦 + 𝑥)𝑧 =  (𝑥 + 𝑦𝑧)(𝑦 + 𝑧)  =  𝑥(𝑦 + 𝑧) + 𝑦𝑧 =  𝑥𝑧 + 𝑦 =  𝑦 + 𝑥𝑧: 

Հետևություն 1: Եթե Q (≤) կավարաձև կարգավորված բազմությունը 

մոդուլյար է, ապա Q (≥) կավարաձև կարգավորված բազմությունը ևս կլինի 

մոդուլյար: 

Ապացույց: Եթե թեորեմ 3-ում նշված նույնության մեջ + -ը փոխարինենք · -

ով,իսկ · -ը + -ով, ապա կստանանք նույն նույնությունը: 

Հետևություն 2: Կամայական Q (+,·) մոդուլար կավարում տեղի ունեն` 

𝑋(𝑌(𝑥,𝑋(𝑦, 𝑧)),𝑌(𝑦, 𝑧))  =  𝑌(𝑋(𝑥,𝑌(𝑦, 𝑧)),𝑋(𝑦, 𝑧)), 

𝑋(𝑥,𝑌(𝑋(𝑥, 𝑦), 𝑧))  =  𝑌(𝑋(𝑥, 𝑦),𝑋(𝑥, 𝑧)) 

հավասարությունները ցանկացած 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝑄 տարրերի և ցանկացած 𝑋,𝑌 {+,·} 

գոծողությունների համար: 

Ապացույց: Անմիջական ստուգման եղանակով, երբ  

(𝑋,𝑌) = (+,·), (𝑋,𝑌) = (·, +), (𝑋,𝑌) = (+, +), (𝑋,𝑌) = (·,·): 
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Модулярные решѐтки 
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Резюме 
 Ключевые слова: решѐтка, разнообразие, решѐтчато упорядоченное 

множество, сверх тождества 
 В данной работе рассматривается идея об алгебрическом действии, об 

алгебре, о решѐтчато упорядоченном множестве, о решѐтке. Даются примеры 
с модулярными решѐтками. В работе рассматривается сверхтождество, 

которое имеет место в решѐтке Q(+, ). Так же доказываются теоремы о моду- 

лярных решѐтках. 
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The article observes some ideas on algebraic action, algebra, a set of 

customized lattice and lattice itself. There are certain modular examples. The article 

studies identities, which take place in the lattice Q (+, ). Some theorems on modular 

lattices are proved too. 
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Խաչվող ուղիղների հեռավորության հաշվման մի եղանակ 

Ներկարարյան Գայանե 
Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,  

«Մաթեմատիկա», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Մ. Սաքանյան 
  

Հանգուցային բառեր. ուղիղներ, վեկտորներ, պրոյեկցիա, սկալյար 

արտադրյալ, հեռավորություն 

Մի հարթության մեջ չգտնվող ուղիղները կոչվում են խաչվող ուղիղներ: 

Խաչվող ուղիղների հեռավորության հաշվման մի եղանակի ծանոթ ենք 

դեռևս դպրոցից: Այն է. խաչվող ուղիղների հեռավորությունը դրանցից մեկի 

հեռավորությունն է մյուս ուղղով անցնող այն հարթությունից, որը զուգահեռ է 

առաջին ուղղին (գծագիր 1): 

Դիցուք` 𝑎-ն և 𝑏-ն խաչվող ուղիղներ են: 𝑑-ն կլինի 𝑎 և 𝑏 խաչվող ուղիղների 

հեռավորությունը:  

Ի. Ֆ. Շարիգինի «Երկրաչափու-

թյուն – 10» գրքում առաջարկվում է 

խաչվող ուղիղների հեռավորության 

գտնելու մեկ այլ, վերը նշվածից տար-

բեր, եղանակ [3, 42]: 

Տարվում է 𝛼 հարթությունը, որն 

ուղղահայաց է 𝑎 ուղղին և նրա հետ 

հատվում է 𝐾 կետում: Գտնում ենք 𝑏 

ուղղի պրոյեկցիան այդ հարթության վրա 

և հաշվում ենք  𝐾 կետի հեռավո-

րությունը այդ պրոյեկցիայից: Այս 

եղանակի մասին հիշվում է նաև գծա-

գրական երկրաչափության դասընթա-

ցում (գծագիր 2): 

Եթե մեզնից պահանջվում է միայն 

հեռավորություն գտնելը, ապա լուծումը 

կավարտվի 𝐾𝐿-ը գտնելով, իսկ եթե պա-

հանջվում է գտնել 𝑎-ի և 𝑏-ի ընդհանուր 

ուղղահայաց հատվածը, ապա 𝐾𝐿-ը 

պետք է զուգահեռ տեղափոխել մինչև 

𝑋𝑌-ը: 

Այժմ տանք խաչվող ուղիղների հե-

ռավորության հաշվման ևս մեկ եղանակ 

վեկտորական հանրահաշվից` առանց 

օգտվելու վեկտորական և խառը արտա-

դրյալների գաղափարներից, քանի որ 

 

Գծագիր 1 

 

Գծագիր 2 
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վերջինները դպրոցական դասընթացում ընդգրկված չեն: 11-րդ դասարանում 

աշակերտները ծանոթանում են եռաչափ տարածության մեջ սկալյար 

արտադրյալին, որը կօգտագործվի մեր խնդրի լուծման ընթացքում: 

Վերցնենք երկու խաչվող ուղիղներ: Դրանք կարող են լինել որևէ բուրգի 

կողմնային կող և նրան չհատող հիմքի կողմ: Դիցուք` 𝐿2 𝑎 , 𝑏   -ն 𝑎  և 𝑏   վեկտոր-

ների վրա ձգված գծային թաղանթ է, որտեղ 𝑎 -ն և 𝑏  -ն տրված ուղիղների ուղղորդ 

վեկտորներն են: 

 𝐸3-ի  𝑥  վեկտորի համար գտնենք 𝐿2 𝑎 , 𝑏   -ի այնպիսի 𝑦  վեկտոր, որ  𝑥 −

𝑦-ը լինի օրթոգոնալ 𝐿2𝑎,  𝑏 գծային թաղանթին: Դրա համար բավական է, որ 𝑥−𝑦-

ը լինի օրթոգոնալ 𝐿2-ի բազիսային վեկտորներին:  

Իրոք, եթե 𝑐 = 𝛼𝑎 + 𝛽𝑏  , ապա  𝑐 , 𝑥 − 𝑦  = 𝛼 𝑎 , 𝑥 − 𝑦  + 𝛽 𝑏  ,  𝑥   − 𝑦  , եթե 

 𝑎 , 𝑥 − 𝑦  = 0 և  𝑏  , 𝑥 − 𝑦  = 0, ապա  𝑐 ,𝑥 − 𝑦  = 0: 𝑦  վեկտորը կոչվում է 𝑥 -ի պրո-

յեկցիան 𝐿2-ի վրա: Ենթադրենք 𝑦 = 𝛼𝑎 + 𝛽𝑏  , իսկ 𝑎-ն և 𝑏 -ն թող լինեն փոխուղղա-

հայաց: 

 
 𝑥 − 𝑦 , 𝑎  = 0

 𝑥 − 𝑦 ,  𝑏    = 0
  ,       

 𝑥 ,𝑎  =  𝑦 , 𝑎  = 𝛼

 𝑥 ,  𝑏    =  𝑦 , 𝑏   = 𝛽
  : 

Սրանով ապացուցվում է, որ ունենալով 𝑥  վեկտորը, կարող ենք գտնել նրա 

միակ 𝑦  պրոյեկցիան [4, 69-70]: 

Հենց այդ 𝑥 − 𝑦  վեկտորի երկարությունն էլ կլինի 𝑎 և 𝑏 ուղիղների 

հեռավորությունը: Մնում է միայն գտնել 𝑥 − 𝑦  վեկտորի երկարությունը: 

Այժմ ենթադրենք, որ 𝑎 ,𝑏   բազիսը կամայական է: 𝑦 -ի 𝛼,𝛽 կոորդինատների 

գտնելը հանգում է նրանց նկատմամբ  

 
𝛼 𝑎 , 𝑎  + 𝛽 𝑎 , 𝑏   =  𝑥 , 𝑎  ,

𝛼 𝑎 ,𝑏   + 𝛽 𝑏  , 𝑏   =  𝑥 , 𝑏   
  

համակարգի լուծմանը:  

Քանի որ 𝑥 -ի համար 𝑦 -ը միակն է, նշանակում է, որ այս համակարգն ունի 

միակ լուծում: Այստեղից հետևում է, որ  𝑎 , 𝑏   վեկտորների Գրամի որոշիչը զրոյից 

տարբեր է: 

 
 𝑎 ,𝑎     𝑎 ,𝑏   

 𝑎 ,𝑏       𝑏  ,𝑏   
 ≠ 0: 

Այսպիսով, 𝑥 − 𝑦  վեկտորի երկարությունը կլինի 𝑎 և 𝑏 խաչվող ուղիղների 

հեռավորությունը: 

Այդ հեռավորության հաշվումը կատարենք կոնկրետ օրինակի վրա: 

Խնդիր 1. Թող 𝑎 -ն և 𝑏  -ն լինեն երկու խաչվող ուղիղների ուղղորդ վեկտոր-

ներ, իսկ 𝐴-ն ու 𝐵-ն` այդ ուղիղների մեկական կետեր: Որպես խաչվող ուղեղներ` 

վերցնենք 𝐷𝐴𝐵𝐶 բուրգի 𝐵𝐷 և 𝐴𝐶 ուղիղները (գծագիր 3): 

Ենթադրենք գագաթների կոորդինատներն են. 𝐴 0,1,2 , 𝐵 −2,10,13 , 

𝐶 0,3,3 , 𝐷 −1,12,16 :  
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Այստեղից. 

𝑎 = 𝐵𝐷       =  1,2,3 ; 

𝑏  = 𝐴𝐶      =  0,2,1 ; 

𝑥 = 𝐴𝐵      =  −2,9,11 : 

 
 𝑥 − 𝑦 , 𝑎  = 0

 𝑥 − 𝑦 , 𝑏   = 0
  ,  

𝑦 𝑎 = 𝑥 𝑎 

𝑦 𝑏  = 𝑥 𝑏  
  ,  

 𝛼𝑎 + 𝛽𝑏  , 𝑎  = 𝑥 𝑎 

 𝛼𝑎 + 𝛽𝑏  , 𝑏   = 𝑥 𝑏  
  

, 

հետևում է. 

 
𝛼 𝑎 , 𝑎  + 𝛽 𝑏  ,𝑎  = 𝑥 𝑎 

𝛼 𝑎 ,𝑏   + 𝛽 𝑏  , 𝑏   = 𝑥 𝑏  
  : 

𝑎 -ն, 𝑏  -ն և 𝑥 -ը եռաչափ տարածության 

հայտնի վեկտորներ են. 

𝑎 =  1,2,3 ; 

𝑏  =  0,2,1 ; 

𝑥 =  −2,9,11 : 

Կազմենք հավասարումների հետևյալ համակարգը. 

 
14𝛼 + 7𝛽 = 49
7𝛼 + 5𝛽 = 29

  , 

որտեղից` 𝛼 = 2, 𝛽 = 3: Օգտվեցինք սկալյար արտադրյալի բանաձևից: 

Տեղադրելով 𝑦 = 𝛼𝑎 + 𝛽𝑏   վերլուծության մեջ 𝛼,𝛽-ի արժեքները` կստա-

նանք. 

𝑦 = 2𝑎 + 3𝑏  ,  

հետևաբար 𝑦   2,10,9 : Այստեղից 𝑥 − 𝑦  վեկտորի կոորդինատները կլինեն. 

𝑥 − 𝑦   −4,−1, 2 : 

𝑑 =  21, որտեղ 𝑑-ն 𝑎 և 𝑏 խաչվող ուղիղների հեռավորությունն է: 

Ինչպես տեսանք, այս եղանակում օգտվում ենք միայն սկալյար 

արտադրյալից, վեկտորների գումարման և թվով բազմապատկման գաղափար-

ներից: 

Խնդիր 2. Գտնել 𝑎 կողով խորհանարդի նիստի անկյունագծի և հիմքի` նրա 

հետ խաչվող անկյունագծի հեռավորությունը: 

Գծագրում 𝐴𝐶 և 𝐵𝐷 ուղիղներն են: Այս խնդրի լուծումը երկրաչափական 

եղանակներից յուրաքանչյուրով դժվար է, քանի որ քիչ փորձ ունեցող աշակեր-

տի համար հեշտ չէ նկատել այն հարթությունը, որն անցնում է ուղիղներից մեկով 

և զուգահեռ է մյուսին, կամ ուղղահայաց է ուղիղներից մեկին: Այստեղ կոորդինա-

տական եղանակը անհամեմատ հեշտացնում է խնդրի լուծումը, մնում է միայն 

ընտրել հարմար կոորդինատական համակարգ (գծագիր 4): 

 

Գծագիր 3 
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Գծագիր 4 

 

𝐴 0, 𝑎, 0 , 𝐵 0,0,0 , 𝐶 𝑎, 0,0 , 𝐷 0, 𝑎, 𝑎 : 

Այստեղից. 

𝑎 = 𝐴𝐶      =  𝑎,−𝑎, 0 ; 

𝑏  = 𝐵𝐷       =  0,𝑎, 𝑎 ; 

𝑥 = 𝐴𝐵      =  0,−𝑎, 0 : 

Կազմենք նախորդ խնդրից հայտնի հավասարումների հետևյալ համա-

կարգը. 

 
𝛼 𝑎 , 𝑎  + 𝛽 𝑏  ,𝑎  = 𝑥 𝑎 

𝛼 𝑎 ,𝑏   + 𝛽 𝑏  , 𝑏   = 𝑥 𝑏  
  , 

Այստեղից. 

 
2𝑎2𝛼 +  −𝑎2 𝛽 = 𝑎2

 −𝑎2 𝛼 + 2𝑎2𝛽 = −𝑎2
  , 

որտեղից կհաշվենք. 𝛼 =
1

3
, 𝛽 = −

1

3
: 

Տեղադրելով 𝑦 = 𝛼𝑎 + 𝛽𝑏   վերլուծության մեջ 𝛼,𝛽-ի արժեքները` 

կստանանք. 

𝑦 =
1

3
𝑎 −

1

3
𝑏  , 

հետևաբար 𝑦   
𝑎

3
,−

2

3
𝑎,−

𝑎

3
 : Այստեղից 𝑥 − 𝑦  վեկտորի կոորդինատները կլինեն. 

𝑥 − 𝑦   −
𝑎

3
,−

𝑎

3
,
𝑎

3
 : 

𝑑 =
𝑎

 3
=

𝑎 3

3
, որտեղ 𝑑-ն 𝑎 և 𝑏 խաչվող ուղիղների հեռավորությունն է:  
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Способ вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми 

Неркарарян Гаяне 
Физико-математический факультет,  

«Математика», 
руководитель магистерской диссертации – 

 к. ф.-м. н., доцент М. Саканян 
 

Резюме 
Ключевые слова: прямые, векторы, проекция, скалярное произведение, 

расстояние 
Приводится способ нахождения расстояния между скрещивающимися 

прямыми с помощью метода координат с использованием только скалярного 
произведения, что вполне соответствует программе геометрии XI класса. 

Рекомендуемый метод имеет преимущество при решении таких задач, 
где трудно заметить плоскость, которая параллельна одной из прямых и 
проходит через другую, или перпендикулярна одной из прямых. 

 
 
 

A Way to Calculate the Distance between Intersecting Lines 

Nerkararyan Gayane  
Faculty of Physics and Mathematics,  

―Mathematics‖, 
Academic Supervisor: M. Saqanyan, 

Ph. D in Physics and Mathematics,  
Associate Professor 

 
Summary 

Key words: lines, vectors, projection, scalar multiplication, distance 

A method for finding the distance between intersecting lines using the 
coordinate method, in which only the scalar multiplication is utilized, that is quite 

consistent with the Geometry program of the XI class. 
The recommended method has an advantage of solving such problems, when 

it is difficult to notice a plane that is parallel to one of the lines and passes through 
another, or perpendicular to one of the lines. 
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𝑳𝟐 և 𝒍𝟐 Հիլբերտյան տարածությունները և նրանց կապը 
 

Պոստոլոկյան Անժելա  
Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,   

«Մաթեմատիկա»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

ֆ.-մ. գ. թ., դոցենտ Ռ. Կռոյան 
 
Հանգուցային բառեր. տարածություն, միջակայք, օրթոնորմալ համակարգ, 

զուգամետ, սկալյար արտադրյալ, ֆունկցիա, նորմա, վեկտոր: 
Աշխատանքում դիտարկենք 𝐿2 [−𝜋,𝜋] հիլբերտյան տարածությունը, 

որտեղ` 

 
1

 2𝜋
,

sin 𝑥

 𝜋
,

cos 𝑥

 𝜋
,… ,

sin 𝑛𝑥

 𝜋
,

cos 𝑛𝑥

 𝜋
,…   𝑛 = 1,2,…   (1) 

որն իրենից ներկայացնում է օրթոգոնալ նորմավորված համակարգ, որում 
ցանկացած 𝑓𝐿2[−𝜋,𝜋] ֆունկցիայի համար ֆուրյեի շարքը կունենա հետևյալ 
տեսքը` 

                                           
𝑎0

2
+  𝑎𝑛 cos𝑛𝑥 + 𝑏𝑛 sin𝑛𝑥

∞

𝑛=1

                                                     (2)  

որտեղ  

                            𝑎𝑛 =
1

𝜋
 𝑓 𝑥 cos𝑛𝑥 𝑑𝑥, 𝑏𝑛 =

1

𝜋
 𝑓(𝑥) sin                                      (3)

𝜋

−𝜋

𝜋

−𝜋

 

որը զուգամիտում է 𝑓-ին, 𝐿2 −𝜋,𝜋  տարածության իմաստով: 

Մենք ապացուցել ենք, որ 𝑓 𝑥  ֆունկցիան կարող ենք վերլուծել շարքի, եթե 

այդ ֆունկցիայի համար տեղի ունի փակության հավասարումը: Այլ կերպ ասած` 
Ֆուրեի շարքի մասնական գումարների հաջորդականությունը ձգտում է 𝑓(𝑥)-ի, 

երբ 𝑛 → ∞: 

Աշխատանքում ուսումնասիրել ենք 𝐿2(𝐸) տարածությունը (E-ն չափելի 

բազմություն) է և 𝑙2տարածությունը և այժմ ցույց տանք, որ այդ երկու 

տարածությունները իզոմորֆ են: 
Օրինակ 1. Ցույց տանք, որ 𝐿2[𝐸] տարածությունը իզոմորֆ է 𝑙2 տարածու-

թյանը: 
Ապացույց: 𝐿2[𝐸]տարածությունում ընտրենք փակ {𝜑𝑘} օրթոգոնալ 

համակարգը և համապատասխանության մեջ դնենք յուրաքանչյուր 𝑓 ∈ 𝐿2(𝐸) 

տարրին 𝑐 = {𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛 ,… } ∈ 𝑙2 տարրը, որի 𝑐𝑘  կոորդինատները ունեն 

𝑐𝑘 =  𝑓,𝜑𝑘   𝑘 = 1,2,…  
տեսքը: Ռիսս-Ֆիշերի թեորեմի շնորհիվ այդպիսի համաձայնությունը փոխմիար-
ժեք է: Մնում է ցույց տալ, որ եթե 𝑓 և 𝑔 տարրերի համար 𝐿2(𝐸)-ից համապա-

տասխանում է 𝑐 = {𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛 ,… } և 𝑑 = {𝑑1 ,𝑑2 ,… ,𝑑𝑛 ,… } տարրերը 𝑙2 տարածու-
թյունից, ապա 

1. 𝑓 + 𝑔 տարրին համապատասխանում է 

𝑐 + 𝑑 = {𝑐1 + 𝑑1 , 𝑐2 + 𝑑2 ,… , 𝑐𝑛 + 𝑑𝑛 ,… } 
տարրը, 

2. Ցանկացած իրական 𝜆-ի համար 𝜆𝑓 տարրին համապատասխանում է 

𝜆𝑐 = {𝜆𝑐1, 𝜆𝑐2,… , 𝜆𝑐𝑛 ,… }տարրը 
3. Տեղի ունի Պարսևալի ընդհանրացված հավասարումը 
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                                𝑓,𝑔 =  𝑐,𝑑 =  𝑐𝑘𝑑𝑘   ∞
𝑘=1   (1) 

1-ը և 2- ը բխում են սկալյար արտադրյալի հատկությունից: 
 Ցույց տանք (1)-հավասարությունը: {𝜑𝑘} համակարգի փակության շնորհիվ 

յուրաքանչյուր 𝑓,𝑔 և 𝑓 + 𝑔 ֆունկցիաների համար տեղի ունի Պարսևալի 

հավասարությունները`  

                                   𝑓, 𝑓 =  𝑐𝑘
2  ;   𝑔,𝑔 =  𝑑𝑘

2  ∞
𝑘=1

∞
𝑘=1   (2) 

                            𝑓 + 𝑔, 𝑓 + 𝑔 =  (𝑐𝑘 + 𝑑𝑘)∞
𝑘=1 ²  (3) 

(2) և (3) բանաձևերից հետևում է 

 𝑓,𝑔 =  𝑐𝑘 ,𝑑𝑘

∞

𝑘=1

 

Այս ապացույցից հետում է, որ 𝑙2 տարածությունը կարելի է դիտարկել` 

որպես 𝐿2(𝐸) տարածության տարրերի կոորդինատային գրելաձև և բոլոր 
առաջադրությունները, որ տվել են𝐿2(𝐸)-ի (կամ 𝑙2-ի) համար տեղի ունի 𝑙2-ի 

(𝐿2(𝐸)-ի) համար: Մասնաորապես այս ապացուցելիս հետևում է, որ 𝑙2 

տարածությունը լրիվ է: 
Օրինակ 2. Ցույց տալ, որ որպեսզի 𝑅 նորմավորված տարածությունը լինի 

էվկլիդյան, անհաժեշտ է և բավարար, որ ցանկացած 𝑓և 𝑔 տար-րերի համար 
տեղի ունենա հետևյալ հավասարությունը` 

 𝑓 + 𝑔 ² +  𝑓 − 𝑔 ² = 2( 𝑓 ² +  𝑔 ²) 

Ապացույց: Անհրաժեշտություն: Քանի որ(𝑓 + 𝑔) և (𝑓 − 𝑔) զուգահեռագծի 

անկյունագծեր են կառուցված 𝑓 և 𝑔 կողմերի վրա, ապա 

                          𝑓 + 𝑔 ² +  𝑓 − 𝑔 ² = 2  𝑓 2 +  𝑔 2      (1) 

հավասարությունը արտահայտում է էվկլիդյան տարածությունում զու-
գահեռագծի հայտնի օրենքը` անկյունագծերի քառակուսիների գումարը 
հավասար է զուգահեռագծի չորս կողմերի քառակուսիների գումարին: Այսպիսով 
անհրաժեշտությունը ապացուցված է: 

Բավարարություն: Ընդունենք` 

                                 𝑓,𝑔 =
1

4
  𝑓 + 𝑔 2 −  𝑓 − 𝑔 2             (2) 

և ցույց տանք,որ եթե (1) տեղի ունի, ապա (2) ֆունկցիան բավարարում է 
սկալյար արտադրյալի բոլոր աքսիոմներին: Քանի որ 𝑓 = 𝑔 դեպքում ունենք 

                                 𝑓, 𝑓 =
1

2
  2𝑓 2 −  𝑓 − 𝑓 2 =  𝑓 ²    (3) 

որը և կլինի սկալյար արտադրյալը, որից հետևում է 𝑅 տարածության նորման: 

 Նկատենք որ` 
 𝑓,𝑔 =  𝑔, 𝑓  

այսինքն սկալյար արտադրյալի առաջին հատկությունը տեղի ունի:Բացի դրանից 
(3)-ի ուժով տեղի ունի չորրորդ հատկությունը: Երկրորդ հատկությունը ցույց 
տալու համար դիտարկենք երեք վեկտորների հետևյալ ֆունկցիան 

𝛷 𝑓,𝑔,  = 4  𝑓 + 𝑔, −  𝑓,  − (𝑔, )  
այսինքն` 

𝛷 𝑓,𝑔,  =  𝑓 + 𝑔 +  ² −  𝑓 + 𝑔 −  2 −   𝑓 +  2  +  𝑓 −  2 +  𝑔 +  2

−  𝑔 −  2                                                             (4) 
և ցույց տանք, որ այն նույնաբար հավասար է զրոյի: (2)-ից հետևում է որ 

 𝑓 + 𝑔 ±  ² = 2 𝑓 ±  2 + 2 𝑔 2 −  𝑓 ±  − 𝑔 2 
տեղադրելով այս հավասարությունը (4)-ի մեջ, կստանանք` 
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 𝛷 𝑓,𝑔,  = − 𝑓 +  − 𝑔 2 +  𝑓 −  − 𝑔 2 +  𝑓 +  2 −  𝑓 −  2 +  𝑔 +  2

+  𝑔 −  2                                                            (5) 
Վերցնենք (4) և (5)-ի կիսագումարը 

𝛷 𝑓,𝑔,  =
1

2
  𝑔 +  + 𝑓 2 −  𝑔 +  − 𝑓 2 −

1

2
  𝑔 −  + 𝑓 2 +  𝑔 −  − 𝑓 2 

+  𝑔 +  2 +  𝑔 −  2 
(1)-ի շնորհիվ առաջին գումարելին հավասար է  

 𝑔 +  ² +  𝑓 2 
երկրորդ գումարելին հավասար է 

− 𝑔 −  2 −  𝑓 2 

այսպիսով  𝑓,𝑔,  = 0: Ցույց տանք, որ տեղի ունի սկալյար արտադրյալի 

հատկությունը: Դրա համար դիտարկ ենք 𝑓,𝑔 ցանկացած ֆիկսված 
ֆունկցիաների համար` 

𝜑 𝑐 =  𝑐𝑓,𝑔 − 𝑐(𝑓,𝑔) 

(2)-ից հետևում է 𝜑 0 =
1

4
  𝑔 2 −  𝑓 2 = 0 և 𝜑 −1 = 0 : Քանի որ 

 −𝑓,𝑔 = − 𝑓,𝑔 ,այդ պատճառով ցանկացած ամբողջ 𝑛-ի համար 
 𝑛𝑓,𝑔 =  𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑓 + 𝑓+. . +𝑓 ,𝑔 = 𝑠𝑖𝑔𝑛  𝑓,𝑔 +  𝑓,𝑔 + ⋯+  𝑓,𝑔  =  𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑓,𝑔 

= 𝑛(𝑓,𝑔) 

այսինքն 𝜑 𝑛 = 0 

Այժմ թող 𝑝-ի և 𝑞-ի համար(𝑞 ≠ 0) 

 
𝑝

𝑞
𝑓,𝑔 = 𝑝  

1

𝑔
𝑓,𝑔 =

𝑝

𝑞
𝑞  

1

𝑞
𝑓,𝑔 =

𝑝

𝑞
(𝑓,𝑔) 

Այսինքն 𝜑 𝑐 = 0 , բայց ռացիոնալ 𝑐-ի համար և քանի որ 𝜑 ֆունկցիան 

անընդհատ է 𝜑 𝑐 = 0: Այսպիսով (𝑓,𝑔) ֆունկցիան օժտված է սկալյար 

արտադրյալի բոլոր հատկություններով: 
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Гильбертовые пространства 𝑳𝟐и 𝒍𝟐 и связь между ними 

Постолокян Анжела 
Физико-математический факультет,  

«Математика», 
руководитель магистерской диссертации –  
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Ключевые слова: пространство, интервал, ортонормированная система, 
сходящие, скалярное произведение, функция, норма, вектор 

В данной работе мы исследовали пространства ℒ2[𝑎, 𝑏], ℓ2 и ℒ[𝐸], где 
множество – измеримое множество и, выбрав ортогональную систему  𝜑𝑘  в 

ℒ E , создали взаимно однозначное соответствие между пространствами ℒ2[E] 
и ℓ2 и показали, что пространство ℒ[E] изоморфно пространству ℓ2. Затем мы 
показали, что нормализованное пространство 𝑅 становится эвклидным в том 

случае, когда сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна двойной 
сумме квадратов сторон. 

 
 
 
 
 
 

Hilbert Spaces 𝑳𝟐 and  𝒍𝟐 and the Connection between Them 
Postolokyan Anzhela 

Faculty of Physics and Mathematics, 
―Mathematics‖, 

Academic Supervisor: R. Kroyan  
Ph. D in Physics and Mathematics,  

Assistant Professor  
 

Summary 
Key words: space, interval, orthonormal space, matching, scalar multiplication, 

function, norm, vector 
In this paper, we have studied the spaces ℒ2[𝑎, 𝑏],ℓ2 and ℒ[E], where the E set 

is a measurable set and choosing an orthogonal system  𝜑𝑘  in ℒ E ,we have 

created a one-to-one correspondence between the spaces ℒ2[E] and ℓ2, and shown 

that the space ℒ[E] is isomorphic to the space  ℓ2. Then we have shown that the 
normalized space R becomes Euclidean in the case when the sum of squares of 
the diagonals of the parallelogram is equal to the double sum of the squares of the 
sides.  
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Ցանցային տվյալների բազայի ստեղծում և աշխատանքի համար 
անհրաժեշտ նախնական տեղակայումներ,  

դրանց համեմատական վերլուծությունը 
 

Չարչյան Մարիամ  
Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Ինֆորմատիկա»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

տեխ. գ. թ. Ն. Խուբլարյան 
 

Հանգուցային բառեր. տվյալներ, հենքեր, տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնային 

հասցե, սերվեր, բրաուզեր, սերվերին կարգավորումներ, երկխոսային պատուհան 

Մեր օրերում շատ արագ են զարգանում թվային տեխնոլոգիաները: Տվյալ-

ների հենքերի համակարգերը գոյություն ունեն ինչպես անհատական համակար-

գիչների վրա և օգտագործվում են անհատի կամ անհատների խմբի կողմից, 

այնպես էլ ցանցերում և օգտագործվում են ձեռնարկությունների կողմից: Այսօր 

արդիական են համացանցում ստեղծվող տվյալների հենքերը, դրանք ստեղծ-

վում և շահագործվում են տարբեր ոլորտներում` կրթություն, գիտություն, բիզնես 

և այլն: Ուստի կարևոր է միջավայրի ուսումնասիրությունը և լուսաբանումը: 

Խոսենք Apache սերվերի մասին: Այս սերվերը օգտակար է PHP լեզվի 

ծրագրերի աշխատանքի ստուգման և phpMyAdmin վահանակների օգտագործ-

ման համար, որն էլ իր հերթին հարմար է տվյալների բազաների հետ աշխա-

տանքի համար: 

Apache HTTP սերվերը հզոր և ճկուն HTTP/1.1 համատեղելի վեբ սերվեր է: 

Սկզբում այն նախատեսված էր որպես NCSA HTTP Server-ի փոխարինող, այն 

դարձել է համացանցում ամենատարածված վեբ սերվերներից մեկը:  

Apache սերվերի տեղակայման համար անհրաժեշտ է այն ներբեռնել 

www.apache.org կայքից: Apache-ի տարբեր տարբերակների տեղակայումները 

տարբերվում են իրարից:  

Նախ ընտրում և աշխատանցում ենք Apache_2.2.10-win32-x86-openssl-

0.9.8i.exe ֆայլը և քայլ առ քայլ ապահովում երկխոսությունը: Ուշագրավ է Sever 

Information/4/ պատուհանը, որի լրացման համար հարկավոր է իմանալ. 

▪ Network Domain (Ցանցայինտիրույթ). Ենթադրվում է, որ չկա կապ, և 

հետևաբար տիրույթ, և այդ դաշտում պետք է գրել localdomain: 

▪ Server Name (Սերվերի անուն) -այս դեպքում հարկավոր է գրել localhost: 

▪ Administrator's Email Address (ադմինիստրատորի էլեկտրոնային հասցե)- 

այս դեպքում պետք է գրել admin@localhost: 

Բեռնավորել ApacheHTTPServer 2.2-ի ծրագրերն ու կարճ կոճակները 

բաժնում ընտրել ներքոհիշյալ տարբերակը. 

▪ ForAllUsers, onPort 80, asaService (թույլատրում է Apache-ի ավտոմատ 

թողարկումը, երբ սկսվել է համակարգը որպես Windows-ի ծառայություն 

և սերվերի հետ աշխատելու համար բացում է 80 պորտ) (նկար 1): 

Այնուհետև ընտրում ենք որպես կարգավորման տեսակ Typical-ը: 

http://www.apache.org/
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Հաջորդ քայլում ընտրելով թղթապանակը, որում տեղակայվելու է սերվերը, 

անցնում ենք առաջ սեղմում ենք Install կոճակը և սկսում ծրագրի տեղակայումը: 

Տեղակայման ժամանակ հայտնվում է DOS-ի պատուհանը, որտեղ կարող են 

հայտնվել սխալներ: Եթե սխալներ չկան, այդ պատուհանը փակվում է և 

իրազեկում տեղակայման հաջող ավարտի մասին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սակայն կարևոր է ստուգել սերվերի աշխատանքը: Դրա համար հարկավոր 

է միացնել բրաուզերը և հասցեի տողում մուտքագրել http://localhost/ և ընտրել 

Next կոճակը: Բրաուզերի պատուհանում բացվում է Apache սերվերի հիմնական 

պատուհանը կամ այնպիսի պատուհան որտեղ գրված է` It Works! բառերով: 

Երկու դեպքում էլ դա նշանակում է, որ սերվերը աշխատում է (նկար 2): 

Դրանից հետո վերագործարկել սեր-

վերը: Դրա համար 

▪ Էկրանի ստորին աջ անկյունում 

պետք է լինի սերվերի նշանը: Այն կանաչ է, 

ինչը նշանակում է, որ սերվերն աշխատում 

է (նկար 3): 

 

 
Նկար 3 

Նկար 1 

Նկար 2 

http://localhost/
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▪ Սեղմելով նշանը և բացված համա-

տեքստում ընտրել Stop: Եռանկյունը 

կդառնա կարմիր, դա սերվերի աշխատան-

քի դադարի նշանն է (նկար 4): 

▪ Կրկին սեղմել պատկերակը և ընտ-

րել Start: Եռանկյունը կրկին կանաչ կդառնա, նշանակում է սերվերն աշխատում է: 

Սերվերի աշխատանքը ստուգելու համար բրաուզերի ստուգման տեղում 

պետք է հավքել ոչ թե http://localhost/ այլ http://localhost:8080/: 

Այնուհետև հարկավոր է տեղակայել PHP մոդուլը, այս մոդուլը անհրաժեշտ 

է PHP լեզվում սցենարների մեկնաբանման և phpMyAdmin վահանակի օգտա-

գործման համար: 

PHP մոդուլի տեղակայման համար անհրաժեշտ է ներբեռնել այն 

www.php.net կամ www.sitedo.ru կայքերից: Տեղակայման հատուկ կարգը տար-

բեր տարբերակների համար տարբեր է: Ստորև ներկայացված հրահանգները 

կիրառելի են PHP 5.2.8_ի տեղակայման համար: Պետք է բացել արխիվը և սեղ-

մել php-5.2.8-win32-installer.exe ֆայլի անունի վրա: Հայտնվում է տեղակայման 

առաջին պատուհանը: Ընտրելով Next կոճակը, անցնում ենք առաջ (նկար 5): 

  

Այնուհետև ընտրում ենք այն թղթապանակը, որտեղ տեղակայվելու է 

մոդուլը և ընտրում եnք այն web-սերվերը, որը պատրաստվում եք օգտագործել, 

տվյալ դեպքում Apache 2.2-ը:  

Հաջորդ քայլերը պարզ են և մեկնաբանության կարիք չունեն: 

Վեցերորդ պատուհանում պահանջվում է ընտրել գրադարանները, որոնք 

օգտագործվելու են հետագա աշխատանքներում (նկար 6): Քանի որ դեռ չգի-

տենք թե ինչպիսի գրադարաններ անհրաժեշտ կլինեն, պետք է ընտրել այնպի-

սիները, որոնք անհրաժեշտ են MySQL-ի աշխատանքի համար: Բացել 

Extransions ցուցակը (սեղմել կարմիր X-ի կողքին գտնվող սլաքը) և փնտրել 

MySQL (նկար 7) և MySQLi (նկար 8): Սեղմել սլաքը MySQL-ի կողքի կարմիր X-ի 

վրա և ընտրել Will be installed on local hard drive: Կարմիր խաչը փոխվում է գորշ 

ուղղանկյան: Նույնը արնել նաև MySQLi-ի հետ: 

 
Նկար 4 

  

Նկար 5 Նկար 6 

http://localhost:8080/
http://localhost:8080/
http://www.php.net/
http://www.sitedo.ru/
file:///C:\NUNE_17\Year2017_2018\Diplom\kurs\?????%20?????\php-5.2.8-win32-installer.msi
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Նույն ձևով կարելի է ընտրել նաև gb2 (գրաֆիկական) և mbstring (բազմա-

մակարդակ կոդավորման հետ աշխատելու ընդլայնում) գրադարանները, որոնք 

հետագայում օգտակար կլինեն: 

Այս տեղակայումներից հետո ընտրել Install կոճակը: Սկսվում է բեռնավոր-

ման գործընթացը: Վերջին պատուհանում ընտրել Finish կոճակը, որը հաղոր-

դում է PHP մոդուլի տեղակայման մասին: 

Նորից այս գործընթացի խիստ կարևոր պահերից է ստուգել Apache սերվե-

րի և PHP մոդուլի համատեղ աշխատանքը: 

Նախ բացենք httpd.conf ֆայլը (այն գտնվում է 

C:\ProgramFiles\ApacheSoftwareFoundation\Apache2.2\conf թղթապանակում): 

Այդ ֆայլում, PHP մոդուլի տեղակայման արդյունքում, պետք է տեղադրվեն 

հետևյալ տողերը (փնտրել ֆայլի վերջում) (նկար 9): 

 

AddType հրահանգը կապում է ֆայլի ընդլայնումը և MIME-ի տեսակը, որը 

հայտնի է Apache սերվերում: 

PHPIniDir հրահանգը սահմանում է php.ini կոնֆիգուրացիոն ֆայլի 

գտնվելու վայրը: 

LoadModule հրահանգը ստիպում է Apache-ին բեռնել նշված մոդուլը: 

 

  

Նկար 7 Նկար 8 

 

Նկար 9 

ն
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Այդ տողերը պարտադիր պետք է լինեն: Ստուգել դրանց առկայությունը, և 

եթե դրանք չկան, ապա ավելացնել և չմոռանալ պահպանել փոփոխությունները. 

AddType application/x-httpd-php.php 

#BEGIN PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL 

PHPIniDir "C:/Program Files/PHP/" 

LoadModule php5_module "C:/Program Files/PHP/php5apache2_2.dll" 

#END PHP INSTALLER EDITS - REMOVE ONLY ON UNINSTALL 

Այժմ նույն ֆայլում անհրաժեշտ է նշել կայքի էջերը սկսելու հնարավորու-

թյունը: Դրա համար պետք է գտնել հետևյալ տողերը. 

<IfModule dir_module> 

DirectoryIndex index.html 

</IfModule> 

Եվ բացատից հետո ավելացնել index.php, այսինքն` պետք է լինի այսպես. 

<IfModule dir_module> 

DirectoryIndex index.html index.php 

</IfModule>  

Հիմա պետք է վերագործարկել սերվերը, որպեսզի բոլոր փոփոխություն-

ները մտնեն ուժի մեջ: Դրա համար. 

▪ Էկրանի ստորին աջ անկյունում պետք է լինի սերվերի պատկերակ: Այն 

ունի կանաչ եռանկյունու տեսք, ինչը նշանակում է, որ սերվերն աշխատում է: 

 
▪ Սեղմել պատկերակը և բացված համատեքստում ընտրել Stop: Կանաչ 

եռանկյունին կձևափոխվի կարմիր շրջանակի: 

 
▪ Կրկին սեղմել պատկերակը և ընտրել Start: Եռանկյունը կրկին կանաչ 

կդառնա, հետևաբար սերվերն աշխատում է: 

Այժմ ստուգել գործողության աշխատանքը: Պարազագույն խմբագրով 

(օրինակ Notepad++  -ում) ստեղծել հետևյալ ֆայլը. 

<html> 

<head> 

<title>porcel ashkhatanqy PHP</title> 

</head> 

<body> 

<?php echo"ete duq sa sa tesnum eq, apa amen inch ashkhatum e."; ?> 

</body> 

</html> 

Գտնել htdocs թղթապանակը, եթե սերվերի տեղակայման ժամանակ 

Apache-ի տեղակայման վայրը չի փոխվել, ապա այն գտնվում է 
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C:\ProgramFiles\ApacheSoftwareFoundation\Apache2.2\ թղթապանակում: Այդ 

ֆայլը պահպանել htdocs թղթապանակում`proverka.php անունով: 

Միացնել բրաուզերը և հասցեի տեղում մուտքագրել 

http://localhost/proverka.php կամ http://localhost:8080/proverka.php (եթե Apache-ի 

տեղակայման ժամանակ փոխել եք տեղը): 

Եթե տեսնում եք բացվող պատուհանը նույնն է ինչպես վերևի նկարում, 

ապա Apache – PHP կապն աշխատում է: 

Այժմ մեկնարկենք գործընթացի վերջին փուլը` MySQL 5 սերվերի տեղա-

կայումը: 

 

MySQL 5 սերվերի տեղակայման համար անհրաժեշտ է ներբեռնել այն 

www.mysql.com կամ www.site-do.ru կայքերից: Բացել սերվերը և կրկնակի 

սեղմել mysql-5.1.51-win32.exe ֆայլի անունի վրա: Հայտնվում է տեղակայման 

առաջին պատուհանը, որի Next կոճակով անցնու ենք տեղակայման տեսակն 

ընտրելու պատուհանին (Typical/ստանդարտ, Complete/ ամբողջական, Custom/ 

ընտրովի): Ընտրել Typical և անցնում ենք առաջ, որտեղ տեղեկացնում ենք, թե 

որտեղ պետք է պահվեն ֆայլերը և անցնում Install կոճակով բեռնավորման: Այդ 

գործընթացի վերջում հայտնվում է պատուհան` MySQL-ի արդյունքների մասին 

տեղեկատվությամբ: Այնուհետև հաջորդական քայլերով հասնում ենք Finish 

կոճակին: Հայտնվում է MySQL5 սերվերի կարգավորումների առաջին պա-

տուհանը: Ընտրել Next կոճակը: Կհայտնվի երկրորդ պատուհանը, որը առա-

ջարկում է ընտրել կարգավորումների ռեժիմը` Detailed Configuration/ մանրա-

մասն և Standart Configuration/ ստանդարտ (նկար 10): Ցանկալին ընտրելով անց-

նում ենք հաջորդական քայլերով: Հերթական պատուհանում հայտնվում են 

հետևյալ տարբերակներով ընտրությունների կոճակներ` Developer Machine/  

մշակողի մեքենա, Server Machine/ սերվեր, Deticated MyGQL Server Machine/ 

նվիրված սերվեր: Ընտրել առաջինը, քանի որ այն հիշողության մեջ զբաղեցնում 

է ամենափոքր ծավալը և ընտրել Next կոճակը: Հայտնվում է պատուհան, որը 

լռելյայն թույլ է տալիս աղյուսակի համար ընտրել նախընտրելի տեսակը: Ընտրել 

առաջին տարբերակը (դրա համար կստեղծվի մեկ ֆայլ): Այնուհետև հայտնվում 

  

Նկար 10 Նկար 11 

http://localhost/proverka.php
http://localhost:8080/proverka.php
http://www.mysql.com/
http://www.site-do.ru/
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է պատուհան, որտեղ պետք է նշել ֆայլի տեղակայման վայրը: Հաջորդ քայլում 

առաջարկվում է ընտրել հաճախորդների առավելագույն թիվը, որոնք միաժամա-

նակ կարող են միանալ սերվերին: Մյուս պատուհանում, որտեղ գրվում է այն 

կապի համարը, որը հաճախորդներին միացնում է MySQL սերվերին (նկար 11): 

MySQL-ի ստանդարտը լռելյայն 3306 է: Եթե համակարգչում չկա այլ MySQL-ի 

տվյալների բազա, թողնել այդ արժեքը: 

Հերթականը մի պատուհան է, որտեղ պետք է նշել լռելյայն կոդավորում: 

Ընտրել երրորդ կետը (մեխանիկական կոդավորման ընտրություն) և բացվող 

պատուհանում ընտրել cp1251 (նկար 12): 

Հաջորդ պատուհանում, որը առաջարկում է տեղակայել MySQL սերվերը 

որպես ծառայություն, որը համակարգի գործարկման ժամանակ ապահովելու է 

սերվերի մեկնարկը և ճշգրիտ աշխատանքի ավարտը համակարգչի անջատման 

ժամանակ: Հետևաբար պետք է ընտրել Install As Windows Service-ը և Launch 

the MySQL Server automatic-ը: Service Name դաշտում կարող եք նշել ծառայու-

թյան անունը, նշել MySQL (նկար 13): Հաջորդում հայտնվում է մի պատուհան, 

որտեղ կարգավորվում են հաշիվները, մենք հեռացնում ենք դրոշակը վանդա-

կից, որպեսզի կարողանանք մուտք գործել առանց գաղտնաբառի: Այնուհետև 

հայտնվում է մի պատուհան, որը առաջարկում է ստեղծել կազմաձևման ֆայլ: 

Ընտրել Execute(իրականացնել) կոճակը և հետևել, թե ինչպես է կազմաձևման 

ֆայլը ստեղծվում: Եվ վերջին պատուհանում ընտրում ենք Finish կոճակը: 

Այժմ պետք է ստուգել MySQL սերվերի աշխատանքը. Նկարագրենք ճանա-

պարհը հաջորդաբար. Пуск → Программы → MySQL → MySQL Server 5.1 – 

MySQL Command Line Client ճանապաչհով: Կհայտնվի պատուհան` խնդրելով 

մուտքագրել գաղտնաբառը:  

Ստեղնաշարի վրա սեղմենք Enter (քանի որ մենք ստեղծելու ժամանակ 

չենք սահմանել գաղտնաբառ) և սպասենք mysql> հրավերին (նկար 14):  

  

Նկար 12 Նկար 13 

 

Նկար 14 
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mysql>-ից հետո մուտքագրել select version(); հրամանը(ընթացիկ տարբե-

րակը ցույց տալու համար) (նկար 15): 

 

 

Նկար 15 
 

Ընտրել Enter և դիտել արդյունքները – մեր ներկայիս տարբերակը (նկար 16): 

 

Ամեն ինչ աշխատում է: 

 

Հիմնականում տեղակայվեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է սերվերի վրա 

SQL-ով տվյալների բազա ստեղծելու համար: 

 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Томсон Л., Веллинг Л., Разработка Веб-приложений на PHP и MySQL, 

Москва-Санкт-Петербург-Киев, 2010. 
2. Нагао М., Катаяма Т., Уемура С., Структуры и базы данных (перевод с 

японского Акифьева В.Ю.), Москва, 1986. 
 

 
  

 

Նկար 16 



– 30 – 
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Резюме 
Ключвяые слова: данные, базы, технологии, электронный адрес, сервер, 

браузер, настройки сервера, диалоговое окно 
Чтобы создать и использовать базы данных в Интернете, вам 

необходимо сделать несколько инсталляций. Инсталлируется сервер Apache, 
который используется для тестирования работы программ на языке PHP и 
использования панелей phpMyAdmin. Процесс инсталляции сопровождается 
множеством проблем, связанных с установлением определенных контрольных 
настроек. В работе представлены эти диалоговые окна с комментариями для 
всех проблемных назначений. После загрузки каждой программы выполняется 
проверка совместимости. 

 
   
 
 

Network Data Equipment and Employment Emergency Distributions 
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Summary 

Key words: data, bases, technology, email, server, browser, server settings, 
dialog box 

To deploy and operate data bases on the Internet, you need to make multiple 
installations. An Apache server is used for testing PHP language applications and 
for using the phpMyAdmin boards. The installation process is accompanied by a 
variety of problems when it comes to making certain staging appointments. These 
windows are presented in the job, commenting on all the problem-creating 
appointments. After downloading each application, a test for verify the compatibility 
is arranged. 
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«Մեծածավալ տվյալների» անալիտիկ առցանց մշակում, 
արդյունքների օգտագործում էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգերում: CLOUD տեխնոլոգիաներ 

Փիլոյան Սուսաննա 
 Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,  

«Ինֆորմատիկա»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

տեխ. գ. թ., դոցենտ Հ. Օհանյան 
 

Հանգուցային բառեր. մեծածավալ տվյալներ, ամպային (CLOUD) 
տեխնոլոգիաներ, անալիտիկ մշակում, ծավալ (Volume), բազմաձևություն 
(Variety), արագություն (Velocity), արժանահավատություն (Veracity) 

Ամբողջ աշխարհում տվյալների քանակը արագորեն աճում է: Միայն 2015 

թվականին կուտակվել է 44 տրիլիոն գիգաբայթ տեղեկատվություն և այդ ցուցա-

նիշը անընդհատ աճում է: Այս իրողության մեջ տվյալների վերլուծությունը, ոչ 

միայն ՏՏ բնագավառում, այլ նաև այլ բնագավառներում գործող ընկերություն-

ների համար, դարձել է ոչ միայն մրցունակությունը բարձրացնելու հավելյալ հնա-

րավորություն, այլ անհրաժեշտություն` մրցունակ մնալու համար: 

Լայն իմաստով, «մեծածավալ տվյալներ» գաղափարը դիտարկվում է 

որպես սոցիալ-տնտեսական ֆենոմեն, որը կապված է որոշակի խնդրահարույց 

առարկայական ոլորտներում տվյալների հսկայական զանգվածների վերլուծման 

և այդ վերլուծության արդյունքում ստացված հնարավոր հետևանքների մշակ-

ման տեխնոլոգիական հնարավորությունների առաջացման հետ: 

Մեծածավալ տվյալների (Big Data) և առաջատար տեխնոլոգիաների 

զարգացման շնորհիվ, որոշում կայացնողները այլևս սահմանափակված չեն 

մեծածավալ տվյալների ուսումնասիրման և բիզնեսի բարդ խնդիրների լուծմամբ, 

նրանք կարող են օգտագործել առաջատար տեխնոլոգիաներ [1, 3]: 
«Մեծածավալ տվյալներ» տերմինը ունի զանազան սահմանումներ, դի-

տարկենք դրանցից մի քանիսը:  

1. Մեծածավալ տվյալներ տերմինը վերաբերվում է այնպիսի տվյալների, 

որոնց պահպանման, կառավարման և վերլուծման համար գոյություն ունեցող 

ծրագրային գործիքները չունեն համապատասխան կարողություն և հնարավո-

րություն [2, 5-8]: 

Այս սահմանումը սուբյեկտիվ է երկու պատճառով: Առաջինը այն է, որ դրա-

նում հստակ նշված չէ Big Data-ի ծավալի ստորին սահմանը:  

Այսինքն ենթադրվում է, որ ժամանակի ընթացքում զարգացող տեխնոլո-

գիաները մեծ ազդեցություն ունեն մեծածավալ տվյալների գաղափարի ծավալա-

յին սահմանման վրա:  

Երկրորդը, այս սահմանումը կարող է տարբեր լինել` ոլորտից կախված, 

պայմանավորված այն հանգամանքով, թե ինչ ծրագրային գործիքներ են գոր-

ծածվում և ինչ ծավալների տվյալների հետ են աշխատում տվյալ ոլորտում: 

2.«Մեծածավալ տվյալներ» տերմինը, ընդհանուր առմամբ, վերաբերում է 

այն մեծ ու բարդ տվյալներին, որոնք գործնական ժամկետներում, ավանդական 

տվյալների կառավարման և վերլուծության գործիքների համար ստեղծում են 

լուրջ մարտահրավերներ [3, 12]: 
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3. «Մեծածավալ տվյալները» տերմին է, որն ընդգրկում է տարբեր մեթոդ-

ների օգտագործումը` ողջամիտ ժամկետներում, այնպիսի մեծ ծավալի տվյալ-

ների հավաքագրման, վերլուծության և ցուցադրման համար, որոնք հասանելի 

չեն տարրական տեխնոլոգիաներին: Ընդհանուր առմամբ` հարթակը, գործիք-

ները և ծրագիրը, որոնք օգտագործում են այդ նպատակի համար կոչվում են 

«Մեծածավալ տվյալներ տեխնոլոգիաներ» [4, 23]: 

Ուսումնասիրենք որոշ պատմական տվյալներ, ցուցադրող «մեծածավալ 

տվյալներ» հասկացության ի հայտ գալը, դրա ծավալի մեծացումը ըստ համա-

պատասխան մշակման տեխնոլոգիաների զարգացման: 

1663 թվական. Ջոն Գրաունտը անցկացնում է առաջին արձանագրված վի-

ճակագրական, վերլուծական փորձերը` փորձելով զսպել այտուցային ժանտախ-

տի տարածումը Եվրոպայում: 

1928 թվական. Ֆրից Ֆլեյմերը ստեղծում է տվյալները պահելու մագնիսա-

կան մեթոդը, որը հանդիսանում է ժամանակակից թվային տվյալների պահպան-

ման տեխնոլոգիայի ձևավորման հիմք։ 

1989 թվական. արձակագիր Էրիկ Լարսոնի ամսագրի հոդվածում օգտագոր-

ծում է «մեծածավալ տվյալներ» տերմինը` մեկնաբանելով գովազդատուների 

կողմից տվյալների օգտագործումը հաճախորդների թիրախավորման համար: 

1991 թվական. ինտերնետի ծնունդ։ Յուրաքանչյուրը հիմա կարող է լինել 

օնլայն և ներբեռնել իր սեփական տվյալները կամ վերլուծել այլ մարդկանց կող-

մից ներբեռնված տվյալները։ 

1996 թվական. տվյալների թվային պահպանման գինը այնքան է նվազում, 

որ ծախսերի տեսանկյունից դառնում է ավելի արդյունավետ, քան թղթայինը։ 

1997 թվական. «Google»-ը գործարկում է իր որոնման համակարգը, որը 

շատ արագ դառնում է ամենատարածվածը աշխարհում։ 

2001 թվական. Դոգ Լենեյն սահմանում է մեծածավալ տվյալների երեք 

հատկանիշները` ծավալ, արագություն, բազմազանություն:  

2008 թվական. Քլիֆորդ Լինչը` Nature ամսագրի խմբագիրը, որի անվան 

հետ են կապում «մեծածավալ տվյալներ» տերմինի համատարած գործածումը, 

2008թ. սեպտեմբերի 3-ին պատրաստեց ամսագրի հատուկ թողարկում «Ինչպես 

կարող են ազդել գիտության ապագաի վրա մեծ ծավալով տվյալների հետ աշ-

խատելու հնարավորությունն իրականացնող տեխնոլոգիաները» թեմայով: Այս 

թողարկուկումում հավաքագրվել էին նյութեր մշակվող տվյալների բազմազանու-

թյան և ծավալների հսկայական աճի ֆենոմենի, նաև «քանակից` որակ» հավա-

նական անցման տեխնոլոգիական հեռանկարների վերաբերյալ:  

2010 թվական. «Google» ընկերության գործադիր նախագահ Էրիկ Շմիդտը 

համաժողովում հայտնում է, որ ներկայումս յուրաքանչյուր երկու օրում ստեղծ-

վում են այնքան տվյալներ, որքան ստեղծվել են սկսած մարդկային քաղաքա-

կրթության սկզբից մինչև 2003 թվականը։ 

2011 թվական. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խոշորագույն պրովայ-

դերները` այդ թվում IBM, Oracle, Microsoft- ը, Hewlett-Packard, իրենց բիզնես-

ռազմավարություններում օգտագործում են «մեծածավալ տվյալներ» հասկացու-

թյունը [5, 7-9; 6, 8; 7,14; 8, 28]: 

2011 թվական. հատուկ գրականությունում նշվեց, որ «մեծածավալ տվյալ-

ներ» տերմինը երկրորդ թրենդն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինֆրա-

ստրուկտուրայում վիրտուալիզացիա տերմինից հետո: Միևնույն ժամանակ, կան-
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խատեսվեց, որ մեծածավալ տվյալների տեխնոլոգիաների ներդրումը մեծ ազ-

դեցություն կունենա արտադրության, առողջապահության, առևտրի, պետական 

կառավարման ոլորտների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա [9-11; 10, 2]: 

 2013 թվական. «մեծածավալ տվյալները» որպես ակադեմիական առարկա 

ներդրվեշ բուհերի համապատասխան մասնագիտությունների ծրագրերում: 

2014 թվական և մինչ այժմ. շարժական ինտերնետի օգտագործման ծավալ-

ները պատմության մեջ առաջին անգամ շրջանցում են ֆիքսված ինտերնետի օգ-

տագործման ծավալներին։ Բացի այդ, «GE» ընկերության կողմից իրականաց-

ված հետազոտությանը մասնակցած ընկերությունների ղեկավարների 88%-ը 

նշում է, որ մեծածավալ տվյալների վերլուծությունը հանդիսանում է գերակա 

խնդիր: «Մեծածավալ տվյալները» դարձան գործնական կիրառման առարկա: 

Մեծածավալ տվյալների դասական աղբյուրներ են համարվում ինտերնետը 

և սոցիալական լրատվամիջոցները: Նաև ենթադրվում է, որ մեծածավալ տվյալ-

ները կարող են առաջանալ կազմակերպությունների և ընկերությունների ինֆոր-

մացիոն միջավայրում գեներացվող, սակայն նախկինում չպահպանվող և չվեր-

լուծվող ներքին տեղեկատվությունից, կարող են բխել բժշկության, բիոինֆորմա-

տիկայի ոլորտներից, աստղագիտության դիտարկումներից [11, 3]: 

Որպես մեծածավալ տվյալների առաջացման աղբյուների օրինակ հաճախ 

նշում են սոցիալական ցանցերի և էլեկտրոնային նամակագրությունների, հաղոր-

դագրությունների հոսքերը, աուդիո և վիդեոձայնագրման սարքերի տվյալների 

հոսքերը, տվայլները ցանցում իրականացվող յուրաքանչյուր գործողության վե-

րաբերյալ, չափման սարքերից անընդհատ ընդունվող տվյալները, սենսորներից 

ստացվող տվյալները, ռադիոհաճախական իդենտիֆիկատորների (նույնարկիչ-

ների) աշխատանքի արդյունքները, օդերևութաբանական տվյալները, երկրա-

գնդի հեռավոր զոնդավորման տվյալները, տվյալների հոսքերը բջջային կապի 

ցանցերի բաժանորդների գտնվելու վայրի վերաբերյալ: 

Ակնկալվում է, որ այդ աղբյուրների զարգացումը և համատարած գործա-

ծումը կհանգեցնի մեծածավալ տվյալների տեխնոլոգիաների ներթափանցումը 

ինչպես գիտահետազոտական, այնպես էլ առևտրային և պետական կառավար-

ման բնագավառներ: 

Նամակագրություններից ստացվող տվյալներ (Conversations data). ներկա-

յումս բոլոր նամակագրությունները, որոնք իրականացվում են էլեկտրոնային 

փոստի, սոցիալական ցանցերի շրջանակներում, ստեղծում են տվյալների հսկա-

յական շտեմարաններ։ 

 
 

Ֆոտո և վիդեո պատկերի տվյալներ (Photo and video image data). ժամա-

նակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում հեշտությամբ լուսա-

նկարել, ստեղծել տեսանյութեր և ներբեռնել դրանք ինտերնետ, ինչը ստեղծում է 

տվյալների մեկ այլ կարևոր աղբյուր։ 
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Գործողություններից ստացվող տվյալներ (Activity data). ցանցում իրակա-
նացվող յուրաքանչյուր գործողության արդյունքում հավաքագրվում են որոշակի 
տվյալներ։ Օրինակ, էլեկտրոնային գրքերի ընթերցանության արդյունքում տվյալ-
ներ են հավաքվում համապատասխան հավելվածի կողմից, web բրաուզերները 
տեղեկատվություն են հավաքում օգտատերերի ինտերնետային ակտիվության 
վերաբերյալ: 

 

 
 
Սենսորային տվյալներ (Sensor data). ժամանակակից աշխարհը լի է 

տարբեր տվիչներով և սենսորներով, որոնք հավաքում և տարածում են տեղե-
կատվություն: Օրինակ, սմարթ հեռախոսները պարունակում են GPS ցուցիչ 
հետևելու համար, թե որտեղ եք դուք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ 

Նաև շատ կարևոր է նշել մեծածավալ տվյալների առանձնահատկություն-
ները` 4 v-երը: 

Մեծածավալ տվյալները ի տարբերություն սովորական տվյալների ունեն մի 
շարք առանձնահատկություններ, որոնք կարտացոլենք հետևյալ աղյուսակում.  

 

ՉԱՓԱՆԻՇ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՄԵԾԱԾԱՎԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

Տեղեկատվության 
ծավալ 

Գեգաբայթից մինչև 
տերաբայթ 

Պետաբայթից մինչև 
էկզաբայթ 

Պահպանման 
տարբերակ 

Կենտրոնացված Ապակենտրոնացված 

Տվյալների 
կառուցվածք 

Կիսականոնակարգված 
Կիսականոնակարգված և 

չկանոնակարգված 

Տվյալների 
պահպանման և 
մշակման մոդել 

Ուղղահայաց մոդել 
 

Հորիզոնական մոդել 
 

Տվյալների 
փոխկապվածությունը 

Ուժեղ Թույլ 
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Մեծածավալ տվյալները սահմանող հիմնական հատկանիշները կոչվում են 

4V` ծավալը (Volume), բազմազանությունը (Variety), արագությունը (Velocity) և 

արժանահավատությունը (Veracity)։ Ուսումնասիրենք դրանցից յուրաքանչյուրը: 

Ծավալը (Volume) ներկայացնում է, որ մեծածավալ տվյալները պարունա-

կում են շատ մեծ ծավալի տվյալներ։ 

Բազմազանությունը (Variety) ցույց է տալիս, որ մեծածավալ տվյալներում 

ընդգրկված են տարբեր տեսակի տվյալներ։ 

Արագությունը (Velocity) մատնանշում է, որ տվյալները պետք է վերլուծվեն 

արագորեն, որպեսզի հնարավոր լինի նրանց դասել մեծածավալ տվյալների 

շարքին։  

Արժանահավատությունը (Veracity) կամ ճշմարտացիությունը մեծածավալ 

տվյալները սահմանող վերջին հատկանիշն է, քանի որ այն ունի իր ուղղակի ազ-

դեցությունը վերլուծության որակի վրա։  

Բացի վերոնշյալներից, «Express Scripts» ընկերության տվյալների գլխա-

վոր տնօրեն Ինդերպալ Բհանդարը առանձնացնում է ևս 2 հատկանիշ, որոնք 

են` վավերականությունը (Validity) և տատանողականությունը (Volatility) [12, 6]։  

Վավերականություն (Validity). ակնհայտ վավեր տվյալները ճիշտ որոշում-

ներ կայացնելու հիմքն են հանդիսանում:  

Փոփոխականությունը (Volatility) վերաբերում է նրան, թե որքան երկար ժա-

մանակ են տվյալները վավեր և որքան ժամանակ նրանք պետք է պահպանվեն: 

Մեծածավալ տվյալների հետ աշխատանքը սահմանափակվում է կրիչների 

ծավալներով և համակարգիրների հզորությամբ: Ակնհայտ է, որ տվյալների նման 

մեծ ծավալների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ են նոր տեխնոլոգիաներ: 

Եթե ընկերությունը պետք է մշակի «մեծածավալ տվյալներ», ապա մի կողմից, 

կարելի է պարզապես ավելացնել առկա հզորությունները` ուղղահայաց մոտե-

ցում, այսինքն, փոխել առկա սարքավորումները կամ հզորացնել դրանք: 

Այնուամենայնիվ, պայմանավորված տվյալների ծավալների արագ աճով այս 

մոտեցումը կհանգեցնի փակուղու: Մյուս կողմից, կարելի է ավելացնել սերվեր-

ների ու համակարգիչների քանակը և բաշխել ծանրաբեռնվաությունը նրանց 

միջև` հորիզոնական մոտեցում: Հորիզոնական մոտեցումը թույլ կտա ստեղծել 

բարձր հուսալիություն ունեցող բաշխված ցանց, որի գումարային հզորությունը 

կգերազանցի սուպերհամակարգիչների հզորությանը: Թեև այս մոտեցումը ևս 

ունիվերսալ չէ. «մեծածավալ տվյալների» հետ աշխատող ոչ բոլոր ընկերություն-

ները հնարավորություն ունեն ստեղծել տասնյակ, հարյուրավոր կամ նույնիսկ 

ավելի սերվերների համախումբ: Հարց է ծագում, ինչ անել նման իրավիճակում: 

Արժե ուսումնասիրել ամպային տեխնոլոգիաները, որոնք թույլ են տալիս միաժա-

մանակ կիրառել նկարագրած երկու մոտեցումները: Իրականում, ներկայումս 

հենց ամպային լուծումներն են առավելագույնս համապատասխանում «մեծածա-

վալ տվյալների» մշակման տեխնոլոգիաների պահանջներին: Ամպերը հեշտ են 

սանդղակվում, նրանք կարող են կառավարել տվյալների հսկայական պահես-

տավորման համակարգեր, ծանրաբեռնվածությունը վերաբաշխել աշխարհա-

գրական ձևով և տեղափոխել տվյալները հսկայական արագությամբ: Ամպերում 

կարելի է ստեղծել վիրտուալ սուպերհամակարգիչներ, որոնք, անհրաժեշտու-
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թյան դեպքում, մեծացնում են իրենց հզորությունը`առանց աշխատանքի ընդ-

հատման: Ընկերությունները կարող են ստեղծել իրենց սեփական ամպերը կամ 

գնել հանրային ռեսուրսները, կամ կառուցել հիբրիդային համակարգեր: Այդ 

պատճառով մեծածավալ տվյալների պահպանման, մշակման և վերլուծման ան-

հրաժեշտությունը ստիպում է հզոր ընկերություններին զանգվածաբար կիրառել 

ամպային տեխնոլոգիաները:  

Փորձենք պարզել, թե ինչ է «ամպը» և «ամպային հաշվումները»: Ըստ 

ԱՄՆ-ի «Ստանդարտների և տեխնոլոգիաների ազգային ինստիտուտի» սահ-

մանման, ամպը սարքինացվող հաշվողական ռեսուրսների ընդհանուր հավաքա-

ծուի` ցանցերի, սերվերների, տվյալների պահեստավորման համակարգերի, հա-

վելվածների և ծառայությունների, ըստ «պահանջարկի» ցանցով յուրաքանչյուր 

վայրից հարմարավետ հասնելիության ապահովման մոդել է, որը պահանջում է 

նվազագույն ջանքեր կամ փոխգործակցություն այդ ծառայությունը տրամադրող 

մատակարարի հետ: Այսինքը, ամպը հատուկ ծրագրային ապահովման` հիպեր-

վիզորի, միջոցով հաղորդակցման հատուկ ցանցով փոխկապված և միասնական 

«վիրտուալ սերվերում» միավորված մի շարք սերվերների և տվյալների պահես-

տավորման համակարգերի համալիր է: Մի քանի նման «վիրտուալ սերվերներ» 

կարելի է կապել մինյանց հետ, և դա նույնպես կլինի ամպ: Եվ ամբողջ այդ համա-

լիրն ունի հետևյալ հինգ հատկանիշները. 

• ինքնասպասարկում ըստ պահանջարկի, 

• յուրաքանչյուր վայրից ցանցի միջոցով համալիրի հասանելիություն, 

• համալիրի կառավարման և ռեսուրսների բաշխման միասնական 

համակարգ, 

• արագ և ճկուն կառավարում, 

• ռեսուրսների օգտագործման հաշվառում:  

Ամպի հիմնական ինֆրակառուցվածքը տրվում է IaaS մոդելով` ենթակա-

ռուցվածքը որպես ծառայության: Այս դեպքում հաճախորդին օգտագործման հա-

մար տրամադրվում են հաշվողական հզորությունները, հիշողությունը ինֆորմա-

ցիայի պահպանման համար և ցանցային ռեսուրսները: Այս հիմքի վրա կարելի է 

կառուցել ամպ PaaS մոդելով` հարթակ որպես ծառայություն: Այս դեպքում, 

որպես կանոն, հաճախորդին տրամադրվում են իր ենթակառուցվածքի վրա 

գործող օպերացիոն համակարգերի տեղադրման, սարքինացման և սպասարկ-

մանը բոլոր ծառայությունները: Եվ վերին մակարդակը SaaS մոդելն է` ծրագրա-

յին ապահովումը որպես ծառայություն: Հաճախորդը գնում է աջակցությունը 

մինչև կոնկրետ ծրագրային հավելվածների մակարդակ: 

Ամպերը դասակարգվում են որպես հանրային, մասնավոր, կորպորատիվ և 

հիբրիդային` առաջին երեք տարբերակների «խառնուրդ»: 

Թվարկենք ընկերությունների կողմից ամպային տեխնոլոգիաների կիրառ-

ման խոչընդոտները: Առանձնացնենք գրեթե ցանկացած նախագծում առաջացող 

հիմնականները: 

1. Խնայողությունների ցուցադրման հետ կապված դժվարությունները` բազ-

մաթիվ կորպորատիվ հաճախորդներ դիտարկում են ամպը որպես ծախսերը 

խնայող միջոց, ուստի օպերատորները հակված են այդ տեսանկյունից գովազդել 

իրենց ծառայությունները, որպեսզի արդարացնեն ամպի օգտագործումը: Շատ 
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կորպորատիվ հաճախորդներ ընդունում են, որ ի շնորհիվ օգտագործվող 

մասշտաբների, ամպը թույլ է տալիս ստանալ ենթակառուցվածքային բաղադրիչ-

ները `սերվերները կամ պահեստները, ավելի էժան, քան լոկալ համակարգերը: 

Ափսոս, որ այդ խնայողությունները շատ ավելի բարդ է ներկայացնել, քան թվում է: 

2. Ծախսերը դժվար է հաշվարկել` թեև ցանկացած պրովայդեր հստակորեն 

նշում է իր ծառայություններից յուրաքանչյուրի արժեքը, բավականին դժվար է 

համեմատել այդ սակագները սեփական ՏՏ բաժնի ծախսերի հետ. ամպի գնային 

մոդելները շատ տարբեր են սովորականներից: Ամպի ծախսերը գործառնական 

ծախսերն են և կախված են սպառված ծառայությունների ծավալից: Իսկ սերվեր-

ների և պահեստավորման համակարգերի գնումը կապիտալ ծախս է, անկախ 

այն հանգամանքից, թե սերվերների վրա զետեղված են որոշակի հավելվածներ, 

թե ոչ: Անհամադրելին համադրելու համար անհրաժեշտ է հաշվարկել բոլոր 

ծախսերը` սերվերի արժեքը, էներգետիկ ծախսերը, ադմինիստրատորի վարձա-

վճարները և այլն, առանձնացնել ֆիքսված ծախսը փոփոխականնից, չհաշվառել 

առաջինը և բաշխել երկրորդը համապատասխան հավելվածներով: Բացի այդ, 

ամենաէժան օպերատորի ընտրությունը նույնպես դժվար կլինի, քանի որ յուրա-

քանչյուր օպերատոր ունի իր գնային սխեման: 

3. Միգրացիայի բարձր արժեք` ամպային ծառայությունների արժեքը միայն 

գլուխկոտրուկի մի մասն է, քանի որ ծախսերի մեծ մասը կապված է հավելվածը 

ամպ տեղափոխելու հետ: Forrester Research ընկերության կողմից անցկացված 

հարցման համաձայն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կորպորատիվ բյուջե-

ների միայն 18.8%-ը կազմում ինֆրակառուցվածքի սարքավորումների արժեքը, 

իսկ մնացած մասը կազմում է ծրագրային ապահովման և հավելվածների մշակ-

ման արժեքը: Միևնույն ժամանակ, հավելվածների մշակումը կարող է երեք 

անգամ գերազանցի ծրագրային ապահովման արժեքը:  

4. Պետք է վճարել վերապատրաստման համար` խոշոր ձեռնարկություննե-

րում կարող է նկատվել համապատասխան հմտություններ ունեցող մասնագետ-

ների պակաս: Հաճախ, աշխատակիցները տիրապետում են որոշակի տեխնոլո-

գիաների, և նոր հմտությունների զարգացումը կարող է բավականին թանկ լինել: 

Օրինակ, շատ ծրագրավորողներ միայն տիրապետում են Microsoft.NET, 

SharePoint և այլն, և եթե անհրաժեշտ է տեղադրել հավելվածը Google App 

Engine-ում, ապա ծրագրավորողը ստիպված կլինի սովորել Java կամ Python, 

ինչը կպահանջի մի քանի ամիս: Ձեռնարկության համար տարբեր ամպային 

տարբերակների հասանելիությունը հաճախ որոշվում է նրանով, թե որքանով է 

ձեռնարկությունը պատրաստ ծախսել իր աշխատակիցների վերապատրաստ-

ման համար:  

5. Անվտանգություն` անվտանգության հարցերը անհանգստացնում են 

ցանկացած ամպային նախագծի ցանկացած ղեկավարին: Շատերը մտահոգված 

են ընկերության առավել արժեքավոր ակտիվներից մեկի` նրա տվյալների, 

տեղափոխման հեռանկարից մեկ ուրիշի տվյալների կենտրոն: Մտահոգում է այն 

փաստը, որ ամպը կարող է խոցելի լինել հաքերային հարձակումների նոր 

տեսակների համար: Երբ տվյալները պահեստավորված են լոկալ` տվյալ ընկե-

րությունում, ապա դրանք վերահսկվում են իր ցանցային և անվտանգության 

ինժեներների թիմի կողմից: Սակայն, եթե տվյալները զետեղվում են ամպում, 
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ապա ընկերությունը ստիպված կլինի վստահել ամպի պրովայդերին, ինչը բա-

վականին դժվար է: Առաջին հայացքից դա տարօրինակ է, քանի որ ընկերու-

թյունը տարիներ շարունակ օգտվում է կոլոկացիաների ծառայություններից` 

սերվերները կարող են տեղակայվել օտարերկրյա տվյալների կենտրոնում կամ 

վարձակալվել: Հիմնական տարբերությունը վնասների հատուցման մեջ է: 

Ամպային պրովայդերները սովորաբար չեն փոխհատուցում բաժանորդներին 

ծառայության պայմանագրի ձախողման հետևանքով պատճառված վնասները, 

դա պարզապես անհամատեղելի է տվյալ բիզնես-մոդելի հետ, երբ հազարավոր 

հաճախորդներ փոքր գումար են վճարում ըստ օգտագործման ծավալի: Առանց 

փոխհատուցման ընկերությունները չեն ուզում օգտվել մի ծառայությունից, որը 

չեն կարող վերահսկել: Ըստ այդմ, հաճախորդները չեն ցանկանում ամպ 

տեղափոխել հուսալի պաշտպանություն պահանջող հավելվածները:  

6. Համապատասխանություն ստանդարտներին` ընկերության կողմից 

ստանդարտների պահանջների խախտումը հղի է կործանարար հետևանքներով: 

Շատ երկրներում ընդունվել են խիստ օրենքներ, ըստ որոնց տվյալները չեն 

կարող դուրս գալ պետությունից և պետք է պահեստավորվեն պետության տա-

րածքում գտնվող սերվերների վրա: Որոշ ամպային պրովայդերներ, օրինակ 

Google-ը, չեն բացահայտում տվյալների պահպանման տեղը, այնպես որ այդ 

օրենքը նման պրովայդերի համար հնարավոր չէ կատարել: Վերջերս Google- ը 

թույլ է տալիս պատվիրատուին ընտրել Եվրոպան` բայց ոչ կոնկրետ երկիր, 

որպես պահեստային տարածք: 

Չնայած բոլոր խոչընդոտներին, ընկերությունները օգտագործում են ամ-

պային ծառայությունները մի շարք պատճառներով: Կորպորատիվ հաճախորդ-

ների համար ամենակարևորը ոչ միայն ծախսերի կրճատման, այլ հիմնականում 

բիզնեսի հարմարության բարելավման հնարավորությունն է: Հավելվածները, 

որոնք հեշտ են ինտեգրվում և չեն պահանջում վերամշակում, ինչպես նաև չեն 

պարունակում գաղտնի տվյալներ, ամպ տեղափոխվելու հիմնական թեկնածու-

ներն են: Թվարկենք ընկերությունների կողմից ամպային տեխնոլոգիաների կի-

րառմանը նպաստող գործոնները:  

1. Ռեսուրսների արագ տրամադրում. ամպային ծառայությունները արագ 

հասանելի են, քանի որ ռեսուրսները ավտոմատ կերպով են հատկացվում և 

պատվիրատուները գրեթե անմիջապես կարող են ստանալ իրենց համար ան-

հրաժեշտ ծավալը: Ընկերություններում իրավիճակը բոլորովին այլ է. ամիսներ է 

պահանջվում լրացուցիչ ռեսուրսների ձեռքբերման համար, քանի որ 

կորպորատիվ հավելվածի սեփականատերը պետք է պատրաստի տնտեսական 

հիմնավորում, ստանա ղեկավարությունից թույլտվություն և ֆինանսավորում, 

կատարի գնումներ նախապես համաձայնեցված ձևով: Մեծածավալ տվյալների 

հավելվածների համար ռեսուրսների ձեռքբերման գործընթացը ավելի երկար է. 

պահանջվում է ավելի մեծ գումարներ ինչպես ապարատային, այնպես էլ ծրագ-

րային ապահովման համար, այնպես որ նախագծի տնտեսական նպատակա-

հարմարությունը կքննարկվի ավելի հանգամանորեն: 

2. Ծախսերի նվազում. հավելվածների իրականացման և կիրառման ըն-

թացքում լուծվող բազմաթիվ խնդիրները չեն ենթարկվում բիզնես տրամաբանու-

թյանը, օրինակ, ապարատային ինֆրակառուցվածքի ստեղծումը, անվտանգու-
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թյան քաղաքականության մշակումը և տվյալների բազաների նախագծումը պար-

տադիր, սակայն եկամուտ չբերող աշխատանքներ են: Առաջարկելով դրանք 

որպես ծառայություն, ամպը թաքցնում է դրանց իրականացման բարդություն-

ները ինտերֆեյսի ետևում, ինչը թույլ է տալիս բարձրացնել կորպորատիվ մշա-

կողների արտադրողականությունը: Օրինակ, Microsoft Azure SQL Database ծա-

ռայությունը չի ցուցադրում տվյալների բազաների սերվերի նախագծման, չափ-

ման և կառավարման մանրամասները, թույլ տալով արագորեն տեղակայել կոր-

պորատիվ հավելվածը, առանց ՏԲՂՀ-ի ադմինիստրատորի վարձման: Բացի 

այդ, ամպը թույլ է տալիս բարձրացնել ավտոմատացման աստիճանը:  

3. Ծառայությունների բազմազանություն. մեծածավալ տվյալների հետ 

կապված խնդիրների ծավալը և բազմազանությունը վերջին տարիներին պա-

հանջեցին բազմաթիվ նորարարություններ: Բացի այդ, ծառայությունների բազ-

մազանության շնորհիվ հեշտ է ստեղծել բարդ հավելվածներ, հատկապես այն-

պիսի համակարգերի աշխատանքի հետ, որոնք պահանջում են հին տեղեկատ-

վության արխիվացում, այլ ոչ թե ոչնչացում: 

Cloud տեխնոլոգիաները արդեն բավականին երկար ճանապարհ են անցել: 

Երբ Ամազոն ընկերությունը 2006 թ.-ին առաջին անգամ ներկայացրեց Simple 

Storage Service (S3) և Elastic Compute Cloud (EC2) ծառայությունները, ամպային 

տեխնոլոգիները նորարարություն էին համարվում, իսկ այսօր ամպային ծառայու-

թյուններն իրականացնում են գործառույթների լայն շրջանակ, պահեստավորումից 

և հաշվարկներից մինչև տվյալների բազաների ու հավելվածների սպասարկում:  

Ըստ Amazon S3-ի հաճախորդների տպավորիչ աճի, կարելի է դատել ամ-

բողջ ամպային շուկայի ընդլայնման մակարդակի մասին. վերջին վեց տարում 

Amazon S3-ում տեղադրված օբյեկտների` երկուական տվյալների զանգված-

ների, թվաքանակը աճել են 200 հազարից մինչև 1 տրիլիոն: Նման կարճ ժամա-

նակում ամպերի օգտագործման տպավորիչ աճը հիմնականում պայմանավոր-

ված էր այնպիսի տեխնոլոգիական ընկերությունների ստեղծումով, որոնց հա-

մար նորարարության արժեքը ակնհայտ էր: Մինչդեռ խոշոր կորպորացիաներում 

ամպային տեխնոլոգիաները միայն մասամբ են ներդրվում: Եթե նախագիծը 

մեկանգամյա է, պահանջում է նվազագույն ինտեգրում գոյություն ունեցող համա-

կարգերի հետ և չի ստեղծում կորպորատիվ անվտանգության համար սպառնա-

լիքներ, ապա ամպի օգտագործման համար առկա են համոզիչ տնտեսական 

հիմնավորումներ, սակայն շատ այլ դեպքերում հավելվածների սեփականատե-

րերը պետք է հաղթահարեն բազմաթիվ խոչընդոտներ ամպային ծառայություն-

ներից օգտվելու համար:  

Big Data և Cloud Services ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագոր-

ծումը թույլ է տալիս ընկերություններին ստեղծել նոր նախագծեր և լուծումներ, 

բարելավել առաջարկվող ծառայությունների որակը, բարձրացնել շահույթը և 

նվազեցնել ծախսերը: Հենց այդ պատճառով ամպային տեխնոլոգիաների ու մե-

ծածավալ տվյալների համակարգման, օգտագործման խնդիրները, ինչպես նաև 

նրանց հաջող իրականացման օրինակները կարևորվում են տնտեսության տար-

բեր ոլորտների, ինչպես հանրային, այնպես էլ մեծ թվով մասնավոր ընկերու-

թյունների կողմից: 
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Резюме 
Ключевые слова: большие данные, облачные (CLOUD) технологии, 

аналитическая обработка, объем (Volume), разнообразие (Variety), скорость 
(Velocity), надежность (Veracity)  

В данной статье рассматривается понятие «большие данные». Термин 
«большие данные» имеет много субъективных определений, одно из которых 
следующее: термин «большие данные» относится к данным, для хранения, 
управления и анализа которых существующие программные средства не 
имеют соответствующих возможностей. В статье также представлены некото-
рые исторические данные, демонстрирующие появление понятия «больших 
данных», увеличение нижней границы их объема в соответствии с развитием 
соответствующих технологий обработки этих данных, отмечены источники 
появления больших данных. Отмечены ключевые особенности больших 
данных, называемые 4V: объем (Volume), разнообразие (Variety), скорость 
(Velocity) и надежность (Veracity). Также расматриваются возможности и 
способы аналитической онлайн-обработки больших данных с помощью 
CLOUD технологий, использование полученных результатов обработки в 
системах электронного управления. В статье также большое внимание 
уделено изучению барьеров использования облачных технологий со стороны 
специализированных компаний.  
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Summary 
Key words: big data, cloud technologies, analytical processing, volume, 

diversity, velocity, veracity  
In this article the notion of ―big data‖ is eplored. The term ―big data‖ has many 

definitions, one of which is the following: the term ―big data‖ refers to data for which 
the existing software does not have the appropriate capabilities to store, manage 
and analyze. The article also introduces some historical data, demonstrating the 
emergence of the concept of ―big data‖, the increase of the lower boundaries in their 
volume in accordance with the development of the appnopniate data, processing 
technologies, marked sources of the appearance of the big data: Marked key 
features of ―big data‖ ane fermed as 4V: volume, variety, velocity and veracity. It 
also considers the possibilities and methods of online, analytic processing of ―big 
data‖ using CLOUD technologies, and utilizing the electronic control systems. The 
article also pays great attention to the recognition of barriers to the use of Cloud 
technologies by specialized companies. 
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Մանկական կերերի և կաթի սննդային արժեքի և քիմիական 
բաղադրության համեմատական վերլուծություն 

Գրիգորյան Լուսինե 
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,  

«Դեղագործական քիմիա», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

 կ. գ. թ., դոցենտ Վ. Հովսեփյան 
 

Հանգուցային բառեր. կաթնախառնուրդներ, մայրական կաթ, օսլա, 

սննդային արժեք, HIPP, NAN, NESTOGEN 

Հայտնի է, որ առողջության պահպանման պայմաններից մեկն է հանդիսա-

նում երեխայի որակյալ, լիարժեք սնունդը վաղ տարիքում, որը կարող է երաշ-

խավորել երեխայի օրգանիզմի ներդաշնակ զարգացումը, առողջությունը և 

կայունությունը շրջական միջավայրի վնասակար գործոնների հանդեպ: Կրծքով 

կերակրումը երեխաներին սնուցելու միջոց է, որը անհամեմատելի է, այն կապ է 

հաստատում երեխայի և մոր միջև [6]: Այն երեխայի կերակրման միակ ձևն է, որը 

յուրահատուկ կենսաբանական ազդեցություն է թողնում նրա առողջության վրա: 

Ժամանակակից գիտական հետազոտությունները հաստատել են կրծքով կերակ-

րելու անփոխարինելիությունը երեխայի նորմալ զարգացման համար: Առաջին 4-

6 ամիսների ընթացքում կրծքով կերակրումը գրեթե ամբողջությամբ ապահովում 

է երեխային սննդային և կենսաբանական ակտիվ նյութերով [4, 3]: Կրծքի կաթի 

սպիտակուցային, ճարպային, ածխաջրային կոմպոնենտները, վիտամինները, 

հանքային նյութերը համապատասխանում են երեխայի պահանջներին: Բացի 

դրանից նրա կազմի մեջ մտնում են նյութեր, որոնք դասվում են անփոխարինելի 

նյութերի շարքին: Դրանք են տաուրինը, պոլիամինները, կարնիտինը, ինոզիտո-

լը և այլն: Այս նյութերը շատ կարևոր են ԿՆՀ, աչքի ցանցաթաղանթի ֆոտոռե-

ցեպտորների և այլ հյուսվածքների ձևավորման և զարգացման համար: Կատա-

րում են պաշտպանական ֆունկցիա, նպաստում են իմունային համակարգի ձևա-

վորմանը: Կարգավորող դեր են կատարում ի հաշիվ նրանում պարունակվող 

տարբեր հորմոնների, ֆերմենտների, աճի գործոնների [4, 2]:  

Բայց լինում են դեպքեր, երբ կրծքով կերակրումը անհնար է և երեխային 

անհրաժեշտ է տալ մանկական կաթնախառնուրդներ: Ժամանակակից մանկա-

կան կաթնախառնուրդները իրենց բաղադրությամբ մոտ են մայրական կաթի բա-

ղադրությանը: Մեր աշխատանքի նպատակն է կատարել մանկական կերերի և 

կաթի սննդային արժեքի համեմատական վերլուծություն (աղյուսակ 1):  

Կաթը դա կենսաբանական հեղուկ է, որը առաջանում է կաթնագեղձերում: 

Այն ունի բարձր սննդային արժեք, օժտված է իմունոլոգիական և բակտերիոցիդ 

հատկություններով:  

Կաթնախառնուրդները պատրաստվում են կովի կամ այծի կաթի հիմքի 

վրա: Մանկական սննդարտադրությունը իրականացնում է կաթնախառ-

նուրդների բոլոր բաղադրամասերի սպիտակուցների, ածխաջրերի, ճարպերի, 

վիտամինների և հանքային կազմի առավելագույն հարմարեցումը կնոջ կրծքի 

կաթին:  
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Աղյուսակ 1. Կաթի և մանկական կերերի բաղադրությունների 
համեմատությունը [5,7] 

Սննդանյութեր 
Կրծքի կաթ 

(15 օրականից) 
Արհեստական 

կաթնախառնուրդ 

Սպիտակուց (գրամ) 0,9-1,3 1,5-1,9 

Այդ թվում` կազեին (%) 30-20 – 

Այդ թվում`  շիճուկային 
սպիտակուցներ (%) 

70-80 – 

Շիճուկային սպիտակուցների և 
կազեինի հարաբերակցություն (%) 

80:20 60:40-20:80 

Ճարպազերծված կաթ – 67 

β – լակտոգլոբուլին (մգ) – – 

Լիզոցիմ (մգ) 50 – 

Իմունոգլոբուլիններ (մգ) 105 – 

Ճարպ (գ) 3,9-4,5 3,2-3,7 

Լինոլաթթու (%) 18,3 13-16 

Պոլիչհագեցած ճարպաթթուներ/ 
անփոխարինելի ճարպաթթուներ 

0,4 – 

Ածխաջրեր (գ) 6,5-7,5 6,9-8,0 

Այդ թվում`  β-լակտոզ (%) 85 – 

բուսական յուղեր – 3,30 

Օլիգոսախարիդներ (%) 15 – 

Էներգետիկ արժեքը (կկալ) 74 67-70 

Հակաօքսիդանտ կոմպլեքս – – 

Էմուլգատոր սոյայի լեցիտին – 
Կախված է 

կաթնախառնուրդի 
տեսակից: 

 
Ուսումնասիրության մեթոդներ – Մանկական կերերի վերաբերյալ տեղե-

կատվություն ստանալու նպատակով անցկացրել ենք հարցումներ: Հարցումները 

անցկացվել են Վանաձորի թիվ 1 բժիշկական կենտրոնի բժիշկների շրջանում, 

ինչպես նաև համացանցում, որը ընդգրկել է Հայաստանի տարբեր մարզերի 

բժիշկներին: Հարցման նպատակն է եղել ստանալ տեղեկատվություն մանկա-

կան կաթնախառնուրդների կիրառելիության և կարևորության մասին (նկար 1-2): 
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Նկար 1-2. Էլեկտրոնային թեսթի գլխավոր էջը [7.8.9] 
 
Օսլայի քանակական որոշումը մանկակական կաթնախառնուրդներում 

կատարվել է լուսաէլեկտրագունաչափական մեթոդով [1]:  

 

Ուսումնասիրության արդյունքները – Հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, 

որ հարցված բժիշկների միայն 40% է անհրաժեշտություն ունենում նշանակել 

կաթնախառնուրդներ (տրամագիր 1):  
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Հաճախ ե ՞ք կարիք ունենում նշանակել երեխային

կաթնախառնուրդներ:
 

Տրամագիր 1. Կաթնախառնուրդներ նշանակելու վերաբերյալ 
 տվյալների վերլուծություն 
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Շատ կարևոր է ծնողին բացատրել մայրական կաթի կարևորության մասին 

և հիմնականում ծնողները դա գիտակցում են և միայն ծնողների 14% է հրաժար-

վում կերակրել մայրական կաթով և նախընտրում է մանկական կաթնախառ-

նուրդները: Լինում են նաև դեպքեր, երբ մայրը շատ մեծ ցանկություն է ունենում 

իր երեխային կերակրել մայրական կաթով, բայց այդ հնարավորությունը չի ունե-

նում: Հարցման արդյունքում պարզվեց, որ հիմնականում (50%) մանկական կաթ-

նախանուրդ նշանակում են, երբ մայրական կաթը չի բավարարում երեխայի նոր-

մալ աճի համար: Լինում են դեպքեր, երբ երեխան ունի զարգացման արատներ և 

ծծել չի կարողնաում (30%), կամ մայրը ունի որևէ հիվանդություն և երեխային կե-

րակրելը կարող է վտանգավոր լինել նրա առողջության համար (6%): Աշխատ-

անքի կամ այլ պատճառով կերակրումից հրաժարվող մայրերը հարցվածների 

կազմում են հարցվածների 14%-ը (տրամագիր 2):  

 

 
 
 

Տրամագիր 2. Կաթնախառնուրդներ նշանակելու 
անհրաժեշտության վերաբերյալ տվյալների վերլուծությունն 

 
Բժիշկները միշտ (73%) ստանում են տեղեկատվություն ՀՀ ներմուծվող 

կաթնախառնուրդների վերաբերյալ: Շատ ընկերություններ հանդիպումներ են 

կազմակերպում բժիշկների հետ և տեղեկացնում իրենց ընկերության ապրանքա-

նիշին: Բժիշկները չեն առաջնորդվում միայն ընկերությունների գովազդով և առա-

ջարկությամբ, նրանք հիմնականում նշանակում են կաթնախառնուրդները ելնելով 

նրանից, թե երեխան ինչպես է այն յուրացնում և ինչպես է կարգավորվում 

երեխայի աճը և զարգացումը: ՀՀ ներմուծվող կաթնախառնուրդների վերաբերյալ 

հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ բժիշկները ավելի հաճախ նշանակում 

են Hipp (60%), Nan (33%), Frisolac (26%), Nestogen (20%) (տրամագիր 3): 
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Ո ՞ր դեպքում է կարիք լինում նշանակել կաթնախառնուդներ:
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Ո ՞ր կաթնախառնուրդն եք նշանակում ավելի հաճախ:

 
Դիագրամ 3. Հաճախ նշանակվող կաթնախառնուրդների 

տվյալների վերլուծություն 
 

Բժիշկները իրենց աշխատանքային փորձի ընթացքում պարզել են, որ որոշ 
կաթնախառնուրդներ երեխաները ավելի լավ են յուրացնում: Հարցման 
արդյունքերը ցույց տվեցին, որ երեխաները ավելի լավ յուրացնում են Hipp (46%), 
Humana (46%), Frisolac (40%), Nestogen (26%), Malyutka (26%) (տրամագիր 3):  
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Մանկական կաթնախառնուդրներից որո ՞նք են երեխաները

ավելի լավ յուրացնում:

 
Տրամագիր 4. Ավելի լավ յուրացվող կաթնախառնուրդների վերաբերյալ 

տվյալների վերլուծություն 
 

 Ինչպես գիտենք, մայրական կաթը կարևոր է նաև նրանով, որ մայրական 

կաթում պարունակվոց հակամարմինները փոխանցվում են երեխային և բարձ-

րացնում երեխայի իմունիտետը, պաշտպանում են երեխային տարբեր հիվան-

դություններից: Մանկական կաթնախառնուրդները չեն պարունակում հակամար-

միններ և չեն կարող լիարժեք բարձրացնել երեխայի դիմադրողականությունը: 



– 49 – 

Հարցված բժիշկների 40% նշել է, որ կաթնախառնուրդներով կերակրելիս երե-

խայի դիմադրողականությունը թուլանում է: Հարցված համարյա բոլոր բժիշկնե-

րը (90%) նշել են, որ ավելի հաճախ հիվանդանում են արհեստական կաթ-

նախառնուդրներով սնվող երեխաները, ինչը պայմանավորված է հակամարմին-

ների բացակայությամբ, այնպես էլ կաթնախառնուրդի պատրաստման ընթաց-

քում առաջացած խնդիրների պատճառով (ոչ ճիշտ պատրաստելը, սանիտարա-

հիգիենիկ պայմանները, ջրի ջերմաստիճանը, պատրաստված կաթնախառ-

նուրդի ոչ ճիշտ պահպանելը և այլն):  

Կաթնախառնուրդների ածխաջրային կազմի ադապտացիայի համար ավե-

լացնում են լակտոզա, որի պարունակությունը կովի կաթում զգալիորեն քիչ է մայ-

րական կաթից: Լակտոզան լավացնում է մարսողությունը, նպաստում է աղինե-

րում լակտո- և բիֆիդոբակտերիաների զարգացմանը, Mg-ի և Ca-ի ներծծմանը: 

Կաթնախառնուրդներում գլյուկոզայի, ֆրուկտոզայի, սախարոզայի առկայությու-

նը ցանկալի չէ, քանի որ ուժեղացնում է խմորման, գազագոյացման պրոցեսները 

աղիներում, կարող է նպաստել ալերգիայի զարգացմանը, սովորեցնում է երե-

խային քաղցր սննդի, որով էլ խանգարում է ինսուլին հորմոնի կարգավորմանը:  

0-6 ամսականների համար նախատեսված կաթնախառնուրդներում խոր-

հուրդ չի տրվում նաև օսլայի ավելացում, որովհետև օսլան քայքայող ամիլազա 

ֆերմենտը ակտիվանում է կյանքի 3,5-4 ամիսներից: Օսլան, չնայած նպաստում 

է լավ հագեցմանը, բայց բերում է աղեստամոքսային համակարգի կողմից ան-

ցանկալի երևույթների: Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 2.-ում օսլա հայտնաբեր-

վել է HIPP մանկական կաթնախառնուրդում: 

  

Աղյուսակ 2. Օսլայի պարունակությունը մանկական կաթնախառնուրդներում 

 

  
 

Նկար 3. Մանկական կաթնախառնուրդներում օսլայի առկայության ստուգումը 

 NAN 2 FRISOLAC HIPP NUTRILON NESTOGEN 

օսլա – – + – – 
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Ինչպես տեսնում ենք նկար 3-ում HIPP կաթնախառնուրդը տվել է լավ 

որակական ռեակցիա յոդի հետ տալով կապտամանուշակագույն գունավորում, 

ինչը չեն տվել մյուս կաթնախառնուրդները: 

Այսպիսով` HIPP մանկական կերում հայտնաբերվել է մակնիշման մեջ 

չնշված օսլա:  
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Сравнительный анализ пищевой ценности и химического состава 
молочных смесей и молока 

Григорян Лусине 
Биолого-химический факультет,  

«Фармацевтическая химия»,  
руководитель магистерской диссертации – 

к. б. н., доцент В. Овсепян  
Резюме 

Ключевые слова: молочные смеси, молоко, крахмал, HIPP, пищевая 
ценность, NAN, NESTOGEN 

Известно, что одним из условий охраны здоровья ребенка является 
качественное, полноценное питание в раннем возрасте, которое способно 
обеспечить гармоничное развитие организма ребенка и сохранить его 
здоровье и устойчивость к вредным факторам окружающей среды. 
Правильный выбор продуктов искусственного вскармливания ребенка первого 
года жизни остается сложной проблемой. Проведено анкетирование среди 
врачей по назначению и переносимости детьми молочных смесей. Опрос 
показал, что наиболее часто врачи назначают смесь ―HIPP‖-60%, а из 
молочных смесей дети хорошо переносят ―Humana‖, ―HIPP‖, ―Frosolac‖ В 
образцах ―HIPP‖ был обнаружен крахмал.  

 
 

 

Comparative Analysis of the Nutritional Value  
and Chemical Composition of Dairy Mixes and Milk 

Grigoryan Lusine 
Faculty of Biology and Chemistry,  

―Pharmaceutical Chemistry‖,  
Academic Supervisor: V. Hovsepyan, 
Ph. D in Biology, Associate Professor  

Summary 
Key words: milk formula, milk, starch, HIPP, nutritional value, NAN, 

NESTOGEN 
It is known that one of the conditions for protecting the health of the child is a 

high-quality, nutritious food in early age, which is able to ensure the harmonious 
development of the child’s body and preserve it road health and resistance to 
environmental hazards. The right choice of artificial products feeding a baby in the 
first year of life remains a difficult problem. A survey has been conducted among 
doctors according to the purpose and tolerance by children of milk formulas. The 
survey showed that most often doctors prescribe a mixture ―HIPP‖-60%, and from 
infant formula, children are well tolerated by ―Humana‖, ―Hipp‖, ―Frosolac‖. In 
samples ―Hipp‖ starch was detected. 
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Մանկական լվացքի միջոցների որակի գնահատումը 
էքսպրես անալիզի միջոցով 

Զուրաբյան Աննա 
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,  

«Դեղագործական քիմիա», 
մագիստրական թեզի ղեկավար` 
 ք. գ. թ., դոցենտ Է. Խաչատրյան 

 
 Հանգուցային բառեր` սինթետիկ լվացման միջոցներ, մակերևույթային 

ակտիվ նյութեր, ֆոսֆատներ, ֆոսֆոնատներ, էնզիմներ, սպիտակեցնող նյութեր 

 Աշխատանքում մանրամասն ուսումնասիրվել են մանկական լվացման սին-

թետիկ միջոցները: Վերլուծվել են այս փոշիների բաղադրության մեջ մտնող հիմ-

նական բաղադրիչների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Ցույց է տրվել 

լվացման պրոցեսում յուրաքանչյուր բաղադրիչի դերը և նրանց վնասակար ազ-

դեցությունը օգտագործողի և շրջակա միջավայրի վրա: 

Փորձնական եղանակով համեմատվել է ուսումնասիրվող մի շարք լվացման 

միջոցների բնութագրական պարամետրերը:  

Հատկապես վերջին տարիներին շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը 

արժանանում է էլ ավելի մեծ ուշադրության: Արդեն վտանգավոր և ահագնացող 

չափերի է հասել ջրհավաքների աղտոտվածության մակարդակը, որը թերևս 

պայմանավորված է նաև սինթետիկ լվացման միջոցների տեսականու ընդլայն-

ման և նոր առավել արդյունավետ միջոցների ավելացման հետ: 

Մեր ամենօրյա ուղեկիցն են դարձել կենցաղային քիմիայի այնպիսի պարա-

գաներ, ինչպիսիք են` ատամի մածուկը, շամպունը, օճառը, ամանների լվացման 

հեղուկը, մաքրման մյուս միջոցները, հագուստի լվացման միջոցները և այլն:  

 Որքան էլ գայթակղիչ են առաջարկվող շարունակ նոր փաթեթավորումով, 

գունավոր նկարներով միջոցները, այնուամենայնիվ դրանք իրենց մեջ ընդգրկում 

են պոտենցիալ մի վտանգ, որի մասին այդ գեղեցիկ փաթեթավորումներն 

ամենևին չեն վկայում: Առավել ևս, որ շարքային քաղաքացու համար շատ դեպ-

քերում փաթեթավորումների վրա կատարված գրառումները անհասկանալի են և 

հաճախ տեղիք են տալիս տարաբնույթ մեկնաբանությունների: Ահա թե ինչու 

մշտական անհրաժեշտություն է զգացվում վերահսկելու այս ապրանքատեսակ-

ների որակը` առավելագույնի հասցնելու համար նրանց անվտանգությունը: 

Մենք չենք կարող շրջանցել ու չօգտագործել դրանք, բայց դրանց օգտա-

գործումը վնաս է հասցնում մեր շրջակա բնությանը: 

Էլ ավելի մեծ է պահանջը այս ապրանքատեսակների վերաբերյալ, երբ 

խոսքը վերաբերում է մանկահասակ երեխաներին: Ահա թե ինչու ներկա աշխա-

տանքում մենք խնդիր ենք դրել ուսումնասիրելու գործնականում կիրառվող ման-

կական հագուստների սինթետիկ լվացման միջոցների ազդեցությունը նրանց 

առողջության, բնության վրա, տալ տեղեկություն նրա վտանգավոր կոմպոնենտ-

ների մասին: Առաջադրված խնդիրները լուծելու համար մենք որպես հետազոտ-

ման մեթոդ կանգ ենք առել դեղատնային էքսպրես անալիզի եղանակների վրա, 

քանի որ այս եղանակները ապահովում են առավելագույն մեծ արագություն, 

ճշգրտություններ և քիչ նյութածախս են:  

Ժամանակակից լվացման փոշիները իրենցից ներկայացնում են բազմակոմ-
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պոնենտ խառնուրդներ, որոնց գլխավոր բաղադրիչը մակերեսային –ակտիվ 

նյութերն են (ՄԱՆ): ՄԱՆ-ի ջրային լուծույթների մեջ թրջվում են աղտոտումների 

մասնիկները, խախտվում է նրանց կապը գործվածքի մակերեւույթի հետ, մաս-

նատվում մինչև կոլոիդային չափսերի մանր մասնիկների, որոնք տեղափոխվում 

են ջրային լուծույթի մեջ էմուլսիայի, կամ սուսպենզիայի տեսքով։ Աղտոտումների 

լիցքավորված մասնիկները կայուն ձևով պահպանվում են օճառային լուծույթի 

մեջ, իսկ առաջացած փրփուրը և օդի պղպջակները հնարավորություն են տալիս 

նրանց հայտնվել հեղուկի մակերեսի վրա։ Փոշիների բաղադրության մեջ գտնվող 

հատուկ նյութերը պահպանում են գործվածքները աղտոտումների կրկնակի 

նստեցումից` ռեսորբցիայից։  

 Սինթետիկ լվացման միջոցների մեջ մտնում են նաև` 

1. Էնզիմներ – բնական ֆերմենտների անալոգներ: Անհրաժեշտ են յուղային 

և սպիտակուցային աղտոտումների հեռացման համար (սնունդի մնա-

ցորդներ, արյուն)։ Սակայն նրանք լվացման ժամանակ չեն դիմանում 

բարձր ջերմաստիճաններին (35-40
0
С)։ 

2. Սպիտակեցնողներ – բաժանվում են քիմիականների, քայքայում են հատ-

կապես կայուն աղտոտումները ավելի հաճախ օքսիդացմամբ, և օպ-

տիկականների, որոնք չեն ազդում աղտոտումների վրա, սակայն որոնք 

օժտված են հատկությամբ` լուսավորվելու սովորական կամ ուլտրամա-

նուշակագույն լույսի ազդեցության տակ։ 

3. Պոլիմերներ – ՍԼՄ-ի բաղադրության մեջ այդ նյութերը ավելի հաճախ 

ներկայացված են կարբոքսիլ մեթիլցելյուլազայի տեսքով։ Նրանք ընդու-

նակ են կանխել ռեսորբցիան` գործվածքի վրա աղտոտումների մասնիկ-

ների կրկնակի նստեցումը։  

4. Սիլիկատներ, այդ թվում նաև ցեոլիտները։ Նատրիումի և կալիումի 

սիլիկատները փոշու մեջ ավելացվում են որպես լվացքի մեքենաները 

կոռոզիայից լրացուցիչ պաշտպանելու միջոց, նաև որպես բուֆերային 

նյութ, որի շնորհիվ լվացող նյութերի լուծույթների pH-ը գործնականում չի 

փոփոխվում ջրով նոսրացման կամ թթվային կամ ալկալիական ռեակցիա 

ունեցող աղտոտումների լուծման ժամանակ։  

5. Պոլիկարբոքսիլատներ` սրանք փոշու բաղադրության մեջ ավելացվում 

են որպես կոռոզիայի դեմ պաշտպանության միջոց, ֆիզիոլոգիապես 

իներտ են։ 

6. Նատրիումի սուլֆատը – ՍԼՄ-ի բաղադրության մեջ 5-ից մինչեւ 20 

տոկոս պարունակության մեջ փոշուն հաղորդում է սորունություն, կան-

խում է քարացումը։ 

7. Հոտավետիչները – պրակտիկորեն ավելացվում են բոլոր ՍԼՄ-ի մեջ, 

նրանց հաճելի հոտ հաղորդելու համար։  

8. Փրփուրի ստաբիլիզատորներ` ներմուծվում են ՍԼՄ-ի մեջ 1-3 տոկոսի 

քանակությամբ։ Էապես ավելացնում են ՍԼՄ-ի արդյունավետությունը, 

ուժեղացնելով փրփուրի կայունությունը։ 

9. Ներկանյութեր – ՍԼՄ-ի բաղադրության մեջ ներկանյութերի կիրառումը 

հիմնված է օպտիկական էֆեկտի վրա, քանի որ ներկանյութերը գործ-

վածքների մակերեսի վրա ադսորբում են առանց գործվածքի վրա քի-

միական ազդեցության։ 
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Այդ նպատակներով օգտագործում են ուլտրամարինը, ինդիգոն, սինթետիկ 

օրգանական պիգմենտները, որոնց ներկայությամբ գործվածքը ձեռք է բերում 

զգալի մեծ ճերմակություն և պայծառություն երկնագույն նրբերանգի հաշվին:  

 Լվացման գործընթացի էությունը կայանում է նրանում, որ փոշու կազմի մեջ 

մտնող երկբևեռությամբ օժտված ՄԱՆ-ի մոլեկուլները կապվելով որևէ նյութի 

հետ, բարձրացնում են այդ նյութի լուծելիությունը այլ նյութի մեջ, որի մեջ մինչ 

այդ առաջին նյութը չէր լուծվում։ Օրինակ` սինթետիկ լվացող միջոցների հետ` 

հիդրոֆոբ խմբերով այդ միջոցները միանում են ճարպերի հետ։ Իսկ միջոցների 

հիդրոֆիլ մասերը թույլ են տալիս տրոհելու ճարպերը և ավելի լավ լուծել նրանց 

ջրի մեջ, այն դեպքում, երբ ճարպերը ինքնըստինքյան ջրի մեջ չեն լուծվում։ Սին-

թետիկ (և ոչ սինթետիկ) ՄԱՆ-ի, ճարպերի եւ ջրի հետ փոխազդեցության արդ-

յունքը էմուլսիայի ստեղծումն է։ Էմուլսիան երկու հեղուկների խառնուրդն է։ 

ՄԱՆ-րը ճարպերը վեր են ածում շատ փոքր կաթիլների։ Ընդհանրապես, դա կա-

տարվում է ամեն անգամ, երբ մենք լվանում ենք յուղոտ ափսեները լվացող նյու-

թերի կիրառմամբ։ Սովորաբար ափսեների լվացման ընթացքում, լվացող միջոց-

ների մեծ մասը ծախսվում է աննպատակ։ Նպատակային օգտագործվում է 

միայն միջոցների 1/10 մասը։ ՄԱՆ-ը մնում է ակտիվ և ընդունակ է ճնշելու ձկնե-

րին և այլ ջրային կենդանիներին։ Այդ իսկ պատճառով, այդ մասը ենթակա է 

հեռացման: 

Այնուամենայնիվ, սինթետիկ լվացման միջոցները ամենևին էլ անվտանգ 

նյութեր չեն, հատկապես մանկահասակների համար: Փոշու մեջ մտնող նրա 

գլխավոր բաղադրիչները` ՄԱՆ-երը քիմիական տեսանկյունից բավականին 

ակտիվ նյութեր են: Թափանցելով օրգանիզմ` կուտակվում են բջիջների մեջ, 

ծածկելով դրանց մակերեսը նուրբ թաղանթով, դրանով իսկ խախտելով բջիջնե-

րում տեղի ունեցող տարբեր կենսաքիմիական պրոցեսների ընթացքը, օքսիդա-

վերականգնման պրոցեսների ինտենսիվությունը, ճնշում են մի շարք ֆերմենտ-

ների ակտիվությունը: Նրանք ընդունակ են նաև կոպտորեն խախտել օրգանիզ-

մի իմունային համակարգը, առաջացնում են մաշկի ալերգիկ ռեակցիաներ, 

ուղեղի, լյարդի, երիկամների և թոքերի խեղում:  

Առանձնապես վտանգավոր են լվացման պարագաների մեջ մտնող ֆոս-

ֆատները և ֆոսֆոնատները, որոնք նպաստում են օրգանիզմի մեջ մակերևույ-

թային ակտիվ նյութերի ներթափանցմանը: 

Ավելին` նրանք կուտակվում են գործվածքեղենի մանրաթելերում, առաջաց-

նելով ալերգիկ էֆեկտներ: Ահա թե ինչու պետք է խիստ վերահսկողություն սահ-

մանել լվացման միջոցների մեջ պարունակվող ֆոսֆորի քանակության նկատ-

մամբ:  

Լավագույն մանկական լվացման միջոցները չպետք է պարունակեն 

անիոնային ՄԱՆ-եր, ֆոսֆատներ և ֆոսֆանատներ, ցեոլիտներ, արոմատիկ 

նյութեր և օպտիկական սպիտակեցնող միջոցներ: 

Որպես ուսումնասիրման օբյեկտներ մենք վերցրել ենք հետևյալ լվացման 

միջոցները` «Ушастый нянь», «Тео бейби», «Весейняя свежость» փոշիները, 

«Кондиционер для стирки детских вещей» Фаберлик կոնդիցիոները, որոնց 

բնութագրերը բերված են աղյուսակում (աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ1. Ուսումնասիրվող լվացման միջոցների բաղադրություններն 
ըստ փաթեթավորման 

Միջոցի 
անվանումը 

ՄԱՆ ֆոսֆաներ 
Սպիտակեցնող 

նյութեր 
Այլ բաղադրիչներ 

«Ушастый нянь» 
порошок 

Ա-ՄԱՆ<5% 
Ոչ իոնագե-
նային-ՄԱՆ 

15-30% 
Թթվածին 

պարունակող, 
օպտիկական 

Փրփուրը 
արգելափակող 

նյութեր, էնզիմներ, 
Բուրավետիչներ 

«Тео бейби» 
порошок 

Ա-ՄԱՆ 5-15%, 
ոչ իոնագե-
նային<5% 

Առկա են 
Ֆոսֆատներ, 

ֆոսֆոնատներ 

Թթվածին 
պարունակող, 
օպտիկական 

Ցեոլիտներ, օճառ, 
պոլիկարբօքսի-

լատներ, էնզիմներ, 
բուրավետիչներ 

«Весейная 
свежость» 

Ա-ՄԱՆ<5%, ոչ 
իոնագենային 

ՄԱՆ 
Բացակայում են 

Թթվածին 
պարունակող 

5-15%, 
օպտիկական 

Պոլիկարբօքսիլատ-
ներ, էնզիմներ, 

արծաթի քլորիդ, 
տիտանի դիօքսիդ, 

բուրավետիչներ 

«Кондиционер 
для стирки 

детских вещей» 
Фаберлик 

Կ-ՄԱՆ 5-15%, 
ոչ իոնագե-

նային ՄԱՆ<5% 
Բացակայում են Բացակայում են 

ջուր>30%, 
բուրավետիչներ, 
կոնսերվանտներ, 

յուղեր 

 
Ներկա աշխատանքում էքսպրես անալիզի միջոցով մենք փորձել ենք 

համոզվել այս լվացման միջոցների պիտանելիության մեջ: Նախ բնակչության 
շրջանում կատարված հարցումների հիման վրա եզրակացություն ենք կատարել 
նախընտրելի միջոցի հարցում: Հարցմանը մասնակցած վաթսուն մայրերից շուրջ 
90% -ը ընտրում են «Ушастый нянь» փոշին: Այնուհետև փորձնականորեն որոշել 
ենք ուսումնասիրվող բոլոր փոշիների ջրածնային ցուցիչը` pH-ը, խտությունը, 
բեկման ցուցիչը: 

 Դրա համար պատրաստել ենք այս միջոցների 1%-ոց լուծույթները և չա-
փումները կատարել ենք այս լուծույթներում երկու տարբեր ջերմաստիճաննե-
րում` 25 և 45 աստիճաններում: Ստացված փորձնական արդյունքները համեմա-
տել ենք նույն պարամետրերի թույլատրելի արժեքների հետ: Բոլոր դեպքերում 
արձանագրել ենք համապատասխանություն փորձնական արդյունքների և 
թույլատրելի արժեքների միջև: Հետևաբար կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր 
ուսումնասիրված փոշիներն էլ ենթակա են օգտագործման` որպես մանկական 
հագուստի լվացման միջոցնե, թեև բնակչության կողմից նախընտրելի «Ушастый 
нянь» փոշին որոշ դեպքերում օգտագործվում է ոչ նրա բնութագրիչներին 
համապատասխան ձևով: 
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Резюме 
Ключевые слова: моющие средства, ПАВ, фосфаты, фосфонаты, энзимы, 

отбеливатели 
В работе исследованы детские синтетические моющие средства. 

Проанализированы физико-химические свойства основных компонентов, 
входящих в состав этих порошков. Показана роль каждого компонента в 
процессе стирки и их вредное воздействие на потребителя и окружающую 
среду. 

Экспериментальным методом было проведено сравнение характерных 
параметров ряда исследуемых моющих средств. 
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Summary 

Key words: synthetic detergents, surfactants, phosphates, phosphonates, 
enzymes, whitening agents 

The work thoroughly studies baby synthetic detergents. The physical and 
chemical properties of the main components of these detergents have been 
analyzed. The role of each component in the washing process and their harmful 
effects on the user and the environment have been shown. 

An experimental method has been used to compare the characteristic 
parameters of a number of investigated detergents. 
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Ֆոտոմետրիկ եղանակով ծանր մետաղների պարունակության 
որոշումը դաղձի վայրի և մշակովի տեսակներում 

Ծատուրյան Մելինե 
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,  

«Դեղագործական քիմիա», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

ք. գ. թ., դոցենտ Հ. Խանզադյան 
 

Հանգուցային բառեր. ծանր մետաղներ, դեղաբույսեր, տեխնածին 
աղտոտվածություն, թունավոր ազդեցություն, ֆոտոկոլորիմետրիա, օպտիկա-
կան խտություն 

Չնայած ներկայումս կիրառվող դեղամիջոցների բազմազանությանը, այնու-
ամենայնիվ շարունակվում են հետազոտությունները դեղաբույսերից նոր դեղա-
միջոցների ստացման ուղղությամբ: Պատճառն այն է, որ կենսաբանորեն ակտիվ 
նյութերը դեղաբույսերում գտնվում են բնական կոմպլեքս միացությունների ձևով, 
ի տարբերություն սինթետիկ դեղամիջոցների, ինչն էլ առավել արժեքավոր է 
դարձնում բույսերի դերը: 

Դաղձը բացառություն չէ այն բույսերի շարքում, որոնք լայնորեն կիրառվում 
են որպես դեղամիջոց: Այն հանդիսանում է A, C, PPև B խմբի վիտամինների, 
տարբեր եթերայուղերի, մենթոլի մեծ աղբյուր: Խոսելով դաղձի օգտակար հատ-
կություններից հարկ է նշել, որ այն կալիումի պարունակության շնորհիվ իջեցնում 
է զարկերակային ճնշումը: Բացի այդ այն բացում է ախորժակը, նպաստում է 
մարսողությանը, մենթոլի պարունակությանշնորհիվ բարելավում է շնչառու-
թյունը, ոչնչացնում է կարիեսը, վերացնում է սթրեսը, դեպրեսիան, դրական է ազ-
դում մտավոր ունակությունների ու հիշողության վրա [1]: 

Մեր օրերում հայտնի են բուսական հումքից ստացված մի շարք դեղամի-
ջոցներ, որոնք լայնորեն կիրառվում են բժշկական պրակտիկայում։ Դրանցից են 
«Беллавамен» (սպազմոլիտիկ դեղամիջոց), «Валемидин» (սեդատիվ դեղամի-
ջոց), «Валеодикрамен» (սեդատիվ դեղամիջոց), «Витрум Бьюти Элит» (պոլի-
վիտամինային կոմպլեքս), «Гастрогуттал» (սեդատիվ-սպազմոլիտիկ դեղամի-
ջոց), «Гипертонпласт» (կարդիոտոնիկ դեղամիջոց), «Клиофит» (սեդատիվ-տո-
նուսավորող դեղամիջոց, կիրառվում է դաշտանադադարի ժամանակ), «Пас-
сифит» (սեդատիվ դեղամիջոց), «Персен» (սեդատիվ դեղամիջոց), «Стома-
тофит» (հակաբորբոքային դեղամիջոց), «Иберигаст» (ՍԱՏ-ի հիվանդություն-
ների ժամանակ կիրառվող պրեպարատ), «Эвалар» (ընդհանուր տոնուսավորող 
դեղամիջոց) [5]: 

Սակայն էկոլոգիապես մաքուր դեղաբուսական հումք գտնելն այդքան էլ 
դյուրին չէ, քանի որ գիտատեխնիկական առաջընթացի, արդյունաբերության 
զարգացման և մարդկային գործունեության արդյունքում էապես աղտոտվել է 
մեր շրջակա միջավայրը: 

Մարդկային գործունեության արդյունքում վնասվում է էկոլոգիական հավա-
սարակշռությունը: Հսկայական մասշտաբներով շահագործվում են ընդերքի բնա-
կան պաշարները, արտադրական թափոններն արտանետվում են արտաքին մի-
ջավայր` այդպիսով խախտելով բնական էկոլոգիական հավասարակշռությունը և 
աղտոտելով կենսոլորտը: Կենսոլորտի աղտոտիչների շարքում մեծ տեղ են 
զբաղեցնում ծանր մետաղները [2]։ 

Հայտնի է, որ ծանր մետաղներից շատերը պարունակվում են բույսերում 
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չնչին քանակներով` այդպիսով նպաստելով բույսի նորմալ աճին ու զարգացմա-
նը, մասնակցելով բուսական օրգանիզմներում ընթացող մի շարք կենսաքիմիա-
կան պրոցեսների որպես կատալիզատորներ: Սակայն դրանց պարունակու-
թյունը բույսերում շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքով կարող է մեծա-
նալ: Հետագայում բույսերի միջոցով դրանք անցնում են մարդու օրգանիզմ [3]։ 

Չնայած այն հանգամանքին, որ մարդու նորմալ կենսագործունեության հա-
մար ծանր մետաղներից որոշների միկրոքանակները խիստ անհրաժեշտ են, 
նրանց քանակների չնչին ավելցուկն անգամ կարող է ունենալ անդառնալի 
հետևանքներ, ընդհուպ մինչև լետալ ելք, օրինակ` թունավորումներ, նյարդային, 
շնչառական, մարսողական համակարգերի խանգարումներ, տեսողության, լսո-
ղության խախտումներ, լյարդի, երիկամների աշխատանքի խանգարումներ, 
քաղցկեղ: Ծանր մետաղների ավելցուկը մարդու օրգանիզմում կարող է հանգեց-
նել ծանր անեմիայի, ոսկրերի և ատամների տարբեր հիվանդությունների, հիշո-
ղության թուլացման, օնկոլոգիական տարբեր հիվանդությունների:  

Աշխատանքի նպատակն է` ուսումնասիրել տարբեր վայրերում աճող դաղ-
ձի վայրի և մշակովի տեսակներում որոշ ծանր մետաղների պարունակությունը, 
համեմատել դրանք դեղատնային դաղձի նմուշի հետ, որը համարում ենք էտա-
լոն` պայմանականորեն համարելով էկոլոգիապես մաքուր վայրում աճած բույս: 

Աշխատանքի կատարման համար ընտրել ենք ֆոտոմետրիկ անալիզի մե-
թոդը, քանի որ այն համարվում է նյութի փոքր քանակների որոշման ամենահար-
մար մեթոդներից մեկը: Նրա հնարավորությունները գրեթե անսահմանափակ են, 
քանի որ բոլոր տարրերի և բազմաթիվ միացությունների համար կարելի է գտնել 
ռեակցիաներ, որոնց արդյունքում ստացվում են խիստ լուսակլանիչ միացություն-
ներ: Վերջիններիս օպտիկական խտության միջոցով էլ որոշվում են հետազոտ-
վող տարրերի կամ միացությունների քանակները Լամբերտ-Բուգեր-Բերրի 
միացյալ բանաձևով: Հենց այս հանգամանքով է պայմանավորված ֆոտոմետրիկ 
մեթոդների լայն կիրառությունը: Ֆոտոմետրիկ մեթոդը համարվում է առավել հու-
սալի, զգայուն և միաժամանակ ունիվերսալ մեթոդ: 

Դաղձի վայրի և մշակովի տեսակներից ծանր մետաղների կորզման համար 
մշակել ենք հետևյալ եղանակները. 

1. Յուրաքանչյուր վայրից վերցված նմուշը թրմել ենք` եռացնելով 4-5 ժամ 
մագնիսական խառնիչով։ 

2. Առաջին եղանակով ստացված ջրաթուրմը 10-12 ժամ թողել ենք թերմո-
սում։ 

3. Առաջին եղանակով ստացված ջրաթուրմը թերմոստատում պահել ենք  
5-6 ժամ։ 

4.Դաղձի նմուշները այրելով մոխրացրել ենք, որից հետո մշակել ենք համա-
պատասխան տեխնոլոգիայով։ 

Ստացված թուրմերում և լուծույթներում ծանր մետաղների առկայությունը 
որոշել ենք նրանց հայտնաբերման որակական ռեակցիաների միջոցով։ Մասնա-
վորապես, մեզ հաջողվեց հայտնաբերել երկաթի, պղնձի, ցինկի, մանգանի և կա-
պարի իոններ։ 

Քանակական որոշումները կատարել ենք արդեն իսկ հայտնաբերված մե-
տաղների համար ֆոտոկոլորիմետրիկ եղանակով, կորզումից հետո ստացված 
լուծույթները նախապես մշակել ենք տվյալ մետաղի որոշման համար անհրա-
ժեշտ ռեակտիվներով, որից հետո փորձարկվող նմուշը ֆոտոմետրիայի ենք են-
թարկել КФК-2 տիպի ֆոտոկոլորիմետրով։ Չափումները կատարել ենք 1սմ հաս-
տությամբ կյուվետներով։ Սարքից ստացված օպտիկական խտության տվյալնե-



– 59 – 

րով Լամբերտ-Բուգեր-Բերրի միացյալ բանաձևի միջոցով որոշել ենք մետաղնե-
րի պարունակությունը [4]։ 

Ստացված արդյունքները ներկայացնում ենք ստորև աղյուսակների ձևով 
(աղյուսակ 1-4)։ 

 
Աղյուսակ 1։ Ծանր մետաղների կորզման առաջին եղանակով 

ստացված թուրմերի անալիզ։ 

Բույսի աճման վայր 
Հայտնաբերված մետաղներ, մգ/100գ 

Fe Cu Zn Mn Pb 

Ներքին Ծաղկավան (դեղատնային) 4,9 0,28 1,06 1,14 0,2 

Ալավերդի (վայրի) 9,3 5,6 3,02 4,33 5,41 

Վանաձոր (մշակովի) 5,8 1,1 1,8 2,09 1,84 

Ենոքավան (վայրի) 5,3 0,77 1,3 1,55 1,74 

 
Աղյուսակ 2։ Ծանր մետաղների կորզման երկրորդ եղանակով 

ստացված թուրմերի անալիզ։ 

Բույսի աճման վայր 
Հայտնաբերված մետաղներ, մգ/100գ 

Fe Cu Zn Mn Pb 

Ներքին Ծաղկավան (դեղատնային) 4,95 0,35 1,15 1,2 0,27 

Ալավերդի (վայրի) 9,37 5,7 3,11 4,4 5,47 

Վանաձոր (մշակովի) 5,84 1,14 1,83 2,16 1,9 

Ենոքավան (վայրի) 5,33 0,82 1,36 1,6 1,8 

 
Աղյուսակ 3։ Ծանր մետաղների կորզման երրորդ եղանակով 

ստացված թուրմերի անալիզ։ 

Բույսի աճման վայր 
Հայտնաբերված մետաղներ, մգ/100գ 

Fe Cu Zn Mn Pb 

Ներքին Ծաղկավան (դեղատնային) 4,98 0,4 1,2 1,26 0,34 

Ալավերդի (վայրի) 9,42 5,79 3,18 4,53 5,52 

Վանաձոր (մշակովի) 5,9 1,21 1,89 2,23 2,03 

Ենոքավան (վայրի) 5,39 0,86 1,41 1,67 1,9 

 
Աղյուսակ 4։ Ծանր մետաղների կորզման չորրորդ եղանակով 

 ստացված թուրմերի անալիզ։ 

Բույսի աճման վայր 
Հայտնաբերված մետաղներ, մգ/100գ 

Fe Cu Zn Mn Pb 

Ներքին Ծաղկավան (դեղատնային) 5,1 0,5 1,35 1,38 0,4 

Ալավերդի (վայրի) 9,7 5,9 3,45 4,68 5,69 

Վանաձոր (մշակովի) 6,0 1,35 2,0 2,42 2,2 

Ենոքավան (վայրի) 5,45 0,97 1,54 1,83 2,06 

 
Աղյուսակային տվյալներն առավել ակնառու դարձնելու համար ներկայաց-

նում ենք դրանք գրաֆիկորեն (տրամագիր 1-4)։ 
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Տրամագիր 1։ Ծանր մետաղների կորզման առաջին եղանակով 

ստացված թուրմերի անալիզ։ 
 

 
Տրամագիր 2։ Ծանր մետաղների կորզման երկրորդ եղանակով 

ստացված թուրմերի անալիզ։ 
 

 

 
Տրամագիր. 3։ Ծանր մետաղների կորզման երրորդ եղանակով 

ստացված թուրմերի անալիզ։ 
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Տրամագիր 4։ Ծանր մետաղների կորզման չորրորդ եղանակով 

ստացված թուրմերի անալիզ։ 
 
Տվյալներից երևում է, որ ծանր մետաղները նկատելիորեն մեծ քանակնե-

րով պարունակվում են դաղձի այն տեսակներում, որոնք աճում են խաթարված 
ու աղտոտված էկոլոգիա ունեցող վայրերում։ Մասնավորապես արդյունաբերա-
կան քաղաք հանդիսացող Ալավերդիում աճած դաղձի նմուշներում ծանր մե-
տաղների պարունակությունը էապես գերազանցում է Վանաձորում, Ենոքավա-
նում աճած բույսերում դրանց պարունակությանը։ 

Փորձնական հետազոտություններից երևում է, որ բույսից ծանր մետաղների 
կորզման աստիճանը էապես կախված է կորզման մեթոդի ընտրությունից։ 
Նկատվել է, որ առաջին եղանակի դեպքում կորզված մետաղների քանակու-
թյունը քիչ է երկրորդ եղանակով կորզված մետաղների քանակությունից։ Հա-
մանման օրինաչափություն դիտվում է երկրորդ և երրորդ եղանակների, ինչպես 
նաև երրորդ և չորրորդ եղանակների համար։ 

Վերոնշյալից եզրակացություն կատարելով` ազգաբնակչությանը խորհուրդ 
ենք տալիս օգտագործել էկոլոգիապես մաքուր վայրերում աճած դաղձի 
տեսակները։ 
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Определение количества тяжелых металлов в диких и культурных 
видах мяты фотометрическим методом 

Цатурян Мелине 
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«Фармацевтическая химия»,  
руководитель магистерской диссертации – 

к. х. н., доцент А. Ханзадян 
 

Резюме 
Ключевые слова։ тяжелые металлы, лекарственные растения, 

техногенное загрязнение, ядовитое влияние, фотоколориметрия, оптическая 
плотность 

В работе проведен количественный анализ некоторых тяжелых металлов 
и их сравнительная оценка в диких и культурных видах мяты, которые росли в 
местах с разными уровнями загрязнения. 

Для максимального извлечения тяжелых металлов проведен выбор 
оптимального метода для подготовки и анализа образцов. 

Анализом данных выявлено, что количество тяжелых металлов в диких и 
культурных видах мяты зависит от способа извлечения тяжелых металлов и 
от экологического состояния места произрастания. 

 
 
 
 
 

 
Determination of Amount of Heavy Metals in Wild and  

Cultural Types of Mint by a Photometric Method 
Tsaturyan Meline 
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Academic Supervisor: H. Khanzadyan, 
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Summary 

Key words: heavy metals, herbs, technogenic pollution, toxic influence, 
photocolorimetry, optical density 

The quantitative analysis of some heavy metals and their comparative 
assessment in wild and cultural types of mint which grew in places with different 
levels of pollution in work is carried out. 

For the maximum extraction of heavy metals, an optimal method for preparing 
the alalyzed sample was selected. 

Analysis of these studies revealed that the amount of heavy metals in wild and 
cultural types of mint depends on a way of extraction of heavy metals and on 
ecological condition of the place of growth. 
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Բուսական ծագման բնական հակասնկային միջոցների 
ուսումնասիրումը 

Ղազարյան Արևիկ 
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,  

«Դեղագործական քիմիա»,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

կ. գ. թ., դոցենտ Վ. Հովսեփյան 
  

Հանգուցային բառեր: վաղենակ, անանուխ, հակասնկային միջոցներ, 

A.niger, սնկային հիվանդություններ, կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր 

Չնայած վերջին տարիների բժշկական գիտության զարգացման հսկայա-

կան առաջընթացին` վարակիչ հիվանդությունները (բակտերիալ, վիրուսային, 

սնկային) շարունակում են մնալ մահվան պատճառներից երկրորդը ամբողջ աշ-

խարհում [5]: Ժամանակակից արդյունավետ հակասնկային դեղամիջոցները հիմ-

նականում հանդիսանում են քիմիական և բնական սինթեզի պրոդուկտներ (դի-

ֆլյուկան, գրիզեովուլֆին, նիստատին և այլն): Սակայն նրանք թանկ են և ունեն 

տարբեր կողմնակի ազդեցություններ` ալերգիա, հեպատոտոքսիկություն [4]:  

Ներկայումս նկատվում է սնկային ինֆեկցիաներով հիվանդությունների աճ, 

ինչպես նաև ժամանակակից բժշկական պրակտիկայում հակասնկային միջոցնե-

րի հանդեպ հարուցիչների կայունության բարձրացում, հատկապես կյանքի հա-

մար շատ վտանգավոր Aspergillus և Candida ցեղերի ներկայացուցիչների հան-

դեպ: Ըստ Առողջապահության Միջազգային Կազմակերպության տվյալների` 

ներկայումս բույսերից ստացված հակասնկային դեղամիջոցների հայտնաբերու-

մը և մշակումը հանդիսանում է աշխարհում արագ զարգացող գիտական ուղղու-

թյուններից մեկը [9]: Այդ պատճառով էլ շատ ակտուալ է դառնում բնական ծագ-

ման նոր հակասնկային միջոցների որոնումը, որոնք չունեն կողմնակի ազդեցու-

թյուններ։  

Վաղ ժամանակներից բույսերը օգտագործվել են տարբեր հիվանդություն-

ների բուժման նպատակով: Այսօր հայտնի են ավելի քան 20 հազար տեսակի դե-

ղաբույսեր, որոնցից ժողովրդական բժշկության մեջ կիրառվում են երեք հազա-

րը, իսկ պաշտոնական բժշկությունը օգտագործում է մոտ 200-300 տեսակը [2]։  

Դեղաբույսերը հանդիսանում են կենսաբանորեն ակտիվ տարբեր նյութերի 

աղբյուր, որոնք որոշում են նրանց թերապևտիկ արժեքը և հնարավորություն 

տալիս այն օգտագործել տարբեր հիվանդությունների բուժման համար: Ժամա-

նակակից հետազոտությունները հաստատել են բույսերի կենսաբանորեն ակ-

տիվ կոմպլեքսների արդյունավետությունը տարբեր հիվանդությունների բուժ-

ման համար: Հակասնկային ակտիվությամբ օժտված կենսաբանորեն ակտիվ 

միացություններին են պատկանում եթերային յուղերը, տերպենոիդները, ալկա-

լոիդները, դաբաղանյութերը, ֆլավոնոիդները, լեկտինները, պոլիպեպտիդները 

[6, 7]: Այս խմբի միացությունները կարևոր են հանդիսանում նաև բույսերի 

համար, քանի որ նպաստում են նրանց կայունությանը միկրոօրգանիզմների 

հանդեպ, պաշտպանում ՈՒՄ ճառագայթներից, բարձր ջերմաստիճանից, ջրա-

զրկումից:   
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Աղյուսակ 1. Վաղենակի և անանուխի մեջ պարունոկվող  
կենսաբանարեն ակտիվ նյութերը [1, 21-26;  3] 

 
Ուսումնասիրության մեթոդները: Հակասնկային հատկությունների 

ուսումնասիրման համար վերցվել են հետևյալ բույսերի թուրմերն ու 

ոգեթուրմերը:  

▪ Վաղենակ դեղատու (Calendula officinalis L.) 

▪ Անանուխ (Mentha piperita) 

Բույսերի թուրմերի և ոգեթուրմերի հակասնկային հատկությունները որոշվել 

են սկավառակային-դիֆուզիոն մեթոդով Czapek Dox միջավայրում` A.niger 

շտամմի դեմ [8]: Չափումները կատարվել են 5-րդ, 7-րդ և 9-րդ օրերին:  

Ուսումնասիրության արդյունքները: Անանուխի և վաղենակի թուրմերի 

հակասնկային հատկությունների ուսումնասիրությունները 5-րդ, 7-րդ և 9-րդ 

օրերին ցույց են տվել, որ նրանք ցուցաբերում են տարբեր աստիճանի 

հակասնկային հատկություններ:  

Ինչպես երևում է նկար 1-ից, վաղենակի և անանուխի թուրմերը սկզբից 

ցուցաբերել են ուժեղ հակասնկային հատկություններ` ստուգիչի համեմատ: 

Կենսաբանորեն 
ակտիվ նյութեր 

Դեղաբանական 
ազդեցությունը 

Վաղենակ Անանուխ 

Եթերային յուղեր Հակամանրէային,  
հակասնկային 
հակավիրուսային 

+ + 

Ֆենոլային 
միացություններ 

Հակամանրէային,  
լեղամուղ, 
հակաբորբոքային,  
դիուրետիկ, 
լուծողական,  
հակասնկային 

 
+ 

 
- 

Ֆլավոնոիդներ Հեպատոպրոտեկտոր, 
անգիոպրոտեկտոր, 
հակաօքսիդանտ, 
հակաբորբոքային,  
միզամուղ, 
հակախոցային,  
սպազմոլիտիկ, 
հակասնկային 

 
 

+ 

 
 
- 

Ալկալոիդներ Հիպոտենզիվ,  
սպազմոլիտիկ,  
լեղամուղ, 
 հակաառիթմիկ,  
խորխաբեր,  
սեդատիվ,  
հակամանրէային, 
 հակասնկային 

 
+ 

 
- 
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  ա   բ   գ  

Նկար 1. Վաղենակի և անանուխի թուրմերի հակասնկային  
հատկությունների ուսումնասիրումը հետազոտության 7-րդ օրը 

ա-ստուգիչ, բ-անանուխի թուրմ գ-վաղենակի թուրմ 
 

Արդեն 9-րդ օրը (նկար 2) անանուխի թուրմի հակասնկային հատկություն-

ները թուլացել են և քիչ են ճնշել A.niger սնկի աճը: Իսկ վաղենակի թուրմը պահ-

պանել է հակասնկային հատկությունները և ճնշել է սնկի աճը 32%-ով` ստուգիչի 

համեմատ:  

 
 

 
 ա բ  գ 

Նկար 2. Վաղենակի և անանուխի թուրմերի հակասնկային 
հատկությունների ուսումնասիրումը հետազոտության 

9-րդ օրը ա-ստուգիչ, բ-անանուխի թուրմ գ-վաղենակի թուրմ 
 
 

Ինչպես երևում է տրամագիր 1-ից, վաղենակի թուրմը ամբողջ ընթացքում 

ցուցաբերել է հակասնկային հատկություններ, այն ճնշել է A.niger սնկի աճը 

ամբողջ ընթացքում նույն աստիճանի, իսկ անանուխի թուրմը ցուցաբերել է շատ 

թույլ հակասնկային հատկություններ:  
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Տրամագիր 1. Վաղենակի և անանուխի թուրմերի հակասնկային 
հատկությունների ուսումնասիրումն ըստ օրերի 

 
 

 

Վաղենակի ոգեթուրմը ինչպես երևում է նկար 3-5-ից, ցուցաբերել է շատ 

ուժեղ հակասնկային հատկություններ: Այն ամբողջությամբ ճնշել է A.niger սնկի 

աճը և ուժեղ հակասնկային հատկություն է ցուցաբերել հետազոտության ամբողջ 

ընթացքում:  

 
 

 
 ա բ գ 

Նկար 3. Վաղենակի և անանուխի ոգեթուրմերի հակասնկային 
հատկությունների ուսումնասիրումը հետազոտության 5-րդ օրը 

ա-ստուգիչ, բ-վաղենակի ոգեթուրմ գ-անանուխի ոգեթուրմ 
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 ա բ գ 

Նկար 4. Վաղենակի և անանուխի ոգեթուրմերի հակասնկային 
հատկությունների ուսումնասիրումը հետազոտության 7-րդ օրը 

ա- ստուգիչ, բ-վաղենակի ոգեթուրմ գ- անանուխի ոգեթուրմ 
 

 
 ա բ գ 

Նկար 5. Վաղենակի և անանուխի ոգեթուրմերի հակասնկային 
հատկությունների ուսումնասիրումը հետազոտության 9-րդ օրը 

ա-ստուգիչ, բ-վաղենակի ոգեթուրմ գ-անանուխի ոգեթուրմ 
 
Անանուխի ոգեթուրմը, ինչպես և թուրմը, ցուցաբերել է ժամանակավոր 

հակասնկային հատկություն (նկար 3-5) այն սկզբից ժամանակավոր ճնշել է սնկի 

աճը, այնուհետև ցուցաբերել է թույլ հակասնկային հատկություն: Նույնը 

նկատվել էր նաև անանուխի թուրմի ուսումնասիրության ժամանակ:  

Տրամագիր 2.-ի վրա երևում է, թե ինչպես է փոխվել անանուխի և 

վաղենակի ոգեթուրմերի հակասնկային հատկությունները ստուգիչի համեմատ: 

Անանուխի համեմատությամբ վաղենակի ուժեղ հակասնկային հատկությունները 

կարող են պայմանավորված լինել նրանում պարունակվող կենսաբանորեն 

ակտիվ նյութերի բարձր պարունակությամբ:  
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Տրամագիր 2. Վաղենակի և անանուխի ոգեթուրմերի հակասնկային 
հատկությունների ուսումնասիրումն ըստ օրերի 

 
Այսպիսով` վաղենակի ոգեթուրմը ցուցաբերում է շատ ուժեղ հակասնկային 

հատկություն:  
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Исследование природных противогрибковых средств 
растительного происхождения 

Казарян Аревик 
Биолого-химический факультет,  

«Фармацевтическая химия»,  
руководитель магистерской диссертации – 

к. б. н., доцент В. Овсепян 
Резюме  

Ключевые слова: календула, мята, антигрибковые средства, A.niger, 
грибковые заболевания, биологически активные вещества  

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости грибковыми ин-
фекциями, а также повышение резистентности возбудителей к антигрибковым 
препаратам, которые используются в современной медицинской практике. В 
связи с этим актуальным является поиск малотоксичных эффективных 
средств растительного происхождения с комплексным воздействием на орга-
низм. Лекарственные растения – источник разнообразных биологически актив-
ных веществ, определяющих их терапевтическую ценность и позволяющих на 
протяжении многих веков успешно использовать их для лечения различных 
болезненных состояний. Изучена антигрибковая активность растительных 

образцов (календула, мята) в отношении штаммов A.niger. Aspergillus niger 

наряду с другими грибами рода Aspergillus – причина аспергиллеза – микоза, 
который чаще всего (в 90% случаев) поражает дыхательные пути. Выявлено, 
что водно-этаноловая настойка календулы имеет высокую антигрибковую 
активность в отношении штаммов A.niger. Водно-этаноловые настойки мяты 
проявили слабую антигрибковую активность по сравнению с контролем.  

 

The Study of Natural Organic Antifungal Agents 
Ghazaryan Arevik 

Faculty of Biology and Chemistry,  
―Pharmaceutical Chemistry‖, 

Academic Supervisor: V. Hovsepyan, 
Ph. D in Biology, Associate Professor  

Summary 
Key words: calendula, mint, antifungal agents, A.niger, fungal diseases, 

biologically active substances 
Currently, there is an increase in the incidence of fungal infections, as well as 

an increase in the resistance of pathogens to anti-fungal drugs that are used in 
modern medical practice. In this regard, the search for low-toxic effective means of 
plant origin with a complex effect on the body is relevant. Medicinal plants – a 
source of various biologically active substances that determine their therapeutic 
value and allow for many centuries to successfully use them for the treatment of 
various disease states. Antifungal activity of plant samples (calendula, mint) was 
studied against A. niger strains. Aspergillus niger along with other fungi of the 
genus Aspergillus is the cause of aspergillosis – mycosis, which most often (in 90% 
of cases) affects the respiratory tract. It was revealed that water-ethanol tincture of 
calendula has a high anti-fungal activity against A. niger strains. Water-ethanol mint 
tinctures showed weak antifungal activity compared to the control. 
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Թեյի և սուրճի տարբեր տեսակներում պուրինային ալկալոիդների 

համեմատական վերլուծություն  

Մկրտումյան Գոհար 

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,  

«Դեղագործական քիմիա», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
ք. գ. թ., դոցենտ Հ. Խանզադյան 

 

Հանգուցային բառեր. կորզում, թեոֆիլին, թեոբրոմին, քանակական պարու-

նակություն, ալկալոիդներ, կոֆեին, ֆոտոմետրիա, բովում, թթվահիմնային հատ-

կություններ 

 Մեր աշխատանքում ներառված խնդիրների շրջանակը ընդգրկուն է և մե-

ծապես արդիական-ազգաբնակչության կողմից լայնորեն օգտագործվող թեյի և 

սուրճի տարբեր տեսակների` մարդու առողջության և կենսագործունեության 

վրա թողած ազդեցության ուսումնասիրումն է, քանի որ թեյը և սուրճը համար-

վում են աշխարհում յուրացման առումով առաջին ըմպելիքը: Դարերից եկող 

ավանդույթ է դարձել ամեն օրն սկսել մի գավաթ սուրճով կամ թեյով` կանխալով 

առույգ և սթափ վիճակ: Այս ամենի մեղավորները պուրինային ալկալոիդներն են` 

հենց իրենցով է բացատրվում սուրճի և թեյի խթանող ազդեցությունը ԿՆՀ-ի և 

սիրտ-անոթային համակարգի վրա: Թեյի և սուրճի տարբեր տեսակներում պա-

րունակվող պուրինային ալկալոիդներից ուսումնասիրման ենք ենթարկել 

կոֆեինը, թեոֆիլինը, թեոբրոմինը։ Բժշկության մեջ կոֆեինի պրեպարատները 

օգտագործվում են նարկոտիկներով և այլ թունավոր նյութերով թունավորում-

ների ժամանակ, ինչպես նաև որպես կենտրոնական նյարդային համակարգը 

խթանող, զարկերակային ճնշումը բարձրացնող միացություններ: Թեոբրոմինն 

ունի արտահայտված սպազմոլիտիկ, անոթալայնիչ ազդեցություն։ Ի տարբերու-

թյուն կոֆեինի չի գրգռում նյարդային համակարգը արտահայտված կերպով։ 

Թեոֆիլինն ունի արտահայտված բրոնխալայնացուցիչ հատկություն: Սրանք 

օժտված են նաև հակաօքսիդանտային, օրգանիզմի դիմադրողականությունը 

բարձրացնող, ինչպես նաև տոնուսավորող հատկություններով։ 

Սրանց շարունակական օգտագործումը և օրգանիզմի վրա ունեցած ազդե-

ցությունը ոչ միշտ է նպատակահարմար և գիտականորեն հիմնավորված: 

Թեև պարբերաբար հանրությանն է հրամցվում սուրճի կամ թեյի օգտակա-

րության և վնասակարության, օգտագործման տարատեսակ ձևերի վերաբերյալ 

իրարամերժ տեղեկություններ, այդուհանդերձ խնդրահարույց է նրանց ճշմար-

տացիությունը, ուստի խնդիրը ծարավի է լուրջ մասնագիտական մոնիտորինգի և 

վերլուծության, որին էլ մասնակիորեն նպատակաուղղված է մեր աշխատանքը: 

Ենթադրվում է, որ կոֆեինը կապում է ազատ ռադիկալները, որոնք առա-

ջանում են ճառագայթումից և վնասում են առողջ բջիջները: Ապագայում հնարա-

վոր կլինի կոֆեինի հիման վրա ստեղծել նոր ռադիոպրոտեկտոր միջոցներ: 

Չնայած այս մասին խոսելը դեռ վաղ է: 

Թեոբրոմինը և թեոֆիլինը կիրառվում են գլխուղեղի անոթների սպազմի, 
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կորոնար անբավարարության, շնչառական համակարգի հիվանդությունների 

ժամանակ։ Այդ երեք ալկալոիդները կարող են կիրառվել որպես դիուրետիկ 

միջոցներ: 

Այժմ հետազոտություններ են իրականացվում ստեղծելու կոմպլեքս դեղա-

միջոցներ, որոնք կպարունակեն պուրինային ալկալոիդներ և կկիրառվեն տար-

բեր գենեզ ունեցող սիրտ-անոթային և նյարդային համակարգի հիվանդություն-

ների ժամանակ: 

Առանձին ուսումնասիրման առարկա է ոչ միայն թեյի և սուրճի համեմատա-

կան թերություններն ու առավելությունները, այլև առանձին վերցրած սուրճի և 

առանձին վերցրած թեյի միջտեսակային առանձնահատկություները, նրանցում 

պուրինային ալկալոիդների քանակային հարաբերակցությունը և իրենց թողած 

ազդեցությունը բոլորի և յուրաքանչյուրի վրա: 

Պուրինային ալկալոիդների համեմատական անալիզի նպատակով նախա-

պես կազմված թեստի արդյունքների հիման վրա որպես ուսումնասիրման 

օբյեկտ վերցրել ենք սուրճի երկու հիմնական տեսակները` Արաբիկա և Ռոբուս-

տա` բովված և չբովված ձևով և թեյի երկու տեսակները` կանաչ և սև, որոնք շու-

կայում հանդիպում են տարբեր ապրանքային անվանումներով և ի համեմա-

տություն դրանց որպես էտալոն նույն տեսակների 100% մակնշմամբ նմուշները։ 

Յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր տարրերի հավաքածուն, որոնք ազդում են 

տվյալ տեսակի համի և բուրմունքի վրա։ Թեյի տերևները պարունակում են 

կոֆեին, թեոֆիլին, դաբաղային նյութեր, ֆլավոնոիդներ, եթերային յուղեր, վիտա-

միններ` B1, B2, C, նիկոտինաթթու, պանտոտենաթթու [3, 38-45]: 

Սրճենու կանաչ հատիկները պարունակում են կոֆեին, քլորոգենային 

թթուներ, որոնք օժտված են հակաօքսիդանտային հատկություններով, սպիտա-

կուցներ, հանքային աղեր։ Սրճենու կանաչ հատիկների 50 տոկոսից ավելին 

կազմում են ածխաջրերը։ Տանինները սուրճին հաղորդում են դառը տտպող համ, 

պետք է նշել, որ կաթը մասամբ կապում է սուրճում առկա տանինները և մեղմաց-

նում դառը համը։ 

Բովման ընթացքում սուրճի հատիկները փոխում են իրենց քանակական 

կազմությունը, ինչքան երկարատև է բովման պրոցեսը այնքան ավելի շատ են 

փոփոխությունները։ Հատիկներում առկա ջրի քանակությունը գրեթե 4 անգամ 

նվազում է բովման պրոցեսի ընթացքում, իսկ բաղադրության մեջ առկա շաքար-

ները կարամելացվում են, ինչով և պայմանավորված է սուրճի շագանակագույն 

գունավորումը։ 

Քլորոգենային թթուների քանակությունը զգալիորեն փոխվում է բովման ըն-

թացքում, բայց պահպանվում է բավարար քանակությամբ, որպեսզի ապահովի 

սուրճի դառը համը և բույրը։ Կոֆեինի քանակությունը գրեթե չի փոխվում, բայց 

քանի որ հատիկները կորցնում են իրենց խոնավությունը և ի հակադարձում 

դրան ավելանում է չոր կոմպոնենտների կոնցենտրացիան, ուստի բովված 

սուրճում կոֆեինի պարունակությունը ավելի բարձր է, քան կանաչ հատիկնե-

րում։ Պետք է նշել, որ նման բազմատարր բաղադրության մասին խոսելիս չենք 

կարող չանդրադառնալ թեյի և սուրճի թթվահիմնային հատկություններին։ Թեյի և 

սուրճի pH-ը նորմայում տատանվում է 4,5-5,2 սահմանում [3, 166-175]: 
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Հաշվի առնելով այն կարևորագույն հանգամանքը, որ մեր ազգաբնակչու-

թյունը օգտագործում է թեյի և սուրճի բավականին մեծ քանակություն, պուրինա-

յին ալկալոիդների համեմատական վերլուծությանը զուգընթաց որոշեցինք նաև 

ընտրված յուրաքանչյուր տեսակի pH-ը։ Փորձերի արդյունքները ցույց տվեցին, 

որ բովված սուրճերի երկու տեսակներում էլ pH-ի ցուցանիշը ցածր էր քան 

չբովվածներինը։ Այսպիսով Արաբիկա տեսակի սուրճի չբովված նմուշի pH=4,83, 

իսկ բովվածինը` 5,03, իսկ Ռոբուստա տեսակի չբովված նմուշինը` 5,24, բովվա-

ծինը` 5,46։ Ուսումնասիրված թեյի նմուշներում սև թեյի pH=4,6, իսկ կանաչ 

թեյինը` 4,9: 

Պուրինային ալկալոիդների որոշման համար ընտրվել է անալիզի ֆոտոկո-

լորիմետրիկ եղանակը [1, 60, 220, 249, 259, 313]: 

Անալիզի համար նմուշի պատրաստման նպատակով թեյի և սուրճի տար-

բեր տեսակներից պուրինային ալկալոիդները կորզել ենք քլորոֆորմային եղա-

նակով` նախապես փորձարկվող նմուշները մանրեցնելով։ 

Ստացված լուծույթները ֆոտոմետրիայի ենք ենթարկել КФК-2 տիպի ֆոտո-

կոլոիմետրով։ Չափումները կատարվել են համապատասխան ալիքի երկարու-

թյան տակ փորձարկվող նմուշը նախապես համապաասխան ռեակտիվներով 

մշակելով [2, 14-18]: 

 
Աղյուսակ 1. Պուրինային ալկալոիդների քանակային պարունակությունը 
սուրճի տարբեր տեսակներից պատրաստված փորձանմուշներում 

 

 
Արաբիկա 
չբովված 

Արաբիկա 
բովված 

Ռոբուստա 
չբովված 

Ռոբուստա 
բովված 

Էտալոն 
Արաբիկա 

Էտալոն 
Ռոբուստա 

Կոֆեին 0.96 1.18 1.025 1.51 1.2 1.5 

Թեոֆիլին 0.68 0.678 0.738 0.757 0.71 0.83 

Թեոբրոմին 0.526 0.52 0.8 0.813 0.62 0.825 

 
 

Աղյուսակ 2. Պուրինային ալկալոիդների քանակային պարունակությունը 
թեյի տարբեր տեսակներից պատրաստված փորձանմուշներում 

 

 
Սև 
թեյ 

Կանաչ 
թեյ 

Էտալոն 
Սև թեյ 

Էտալոն 
Կանաչ թեյ 

Կոֆեին 0.987 0.625 1.1 0.75 

Թեոֆիլին 1.02 1.14 1.06 1.5 

Թեոբրոմին 1.2 0.975 1.235 1.01 

 
Փորձի արդյունքներն առավել ակնառու կերպով ներկայացված են գրա-

ֆիկորեն (տրամագիր 1-2): 
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Տրամագիր 1.  Պուրինային ալկալոիդների քանակային պարունակությունը 
սուրճի տարբեր տեսակներից պատրաստված փորձանմուշներում 

 
Ա/չ – Արաբիկա տեսակի սուրճի չբովված հատիկներից պատրաստված 

փորձանմուշ 
Ա/բ – Արաբիկա տեսակի սուրճի բովված հատիկներից պատրաստված 

փորձանմուշ 
Ռ/չ – Ռոբուստա տեսակի սուրճի չբովված հատիկներից պատրաստված 

փորձանմուշ 
Ռ/բ – Ռոբուստա տեսակի սուրճի բովված հատիկներից պատրաստված 

փորձանմուշ 
Ա/է – Արաբիկա տեսակի սուրճի համեմատության էտալոնից պատրաստ-

ված փորձանմուշ 
Ռ/Է – Ռոբուստա տեսակի սուրճի համեմատության էտալոնից պատրաստ-

ված փորձանմուշ 

 
Տրամագիր 2. Պուրինային ալկալոիդների քանակային պարունակությունը 

թեյի տարբեր տեսակներից պատրաստված փորձանմուշներում 



– 74 – 

Ս – սև թեյի տերևներից պատրաստված փորձանմուշ 

Կ – կանաչ թեյի տերևներից պատրաստված փորձանմուշ 

Ս/Է – սև թեյի համեմատության էտալոնից պատրաստված փորձանմուշ 

Կ/Է – կանաչ թեյի համեմատության էտալոնից պատրաստված փորձանմուշ 

Փորձի արդյունքները ցույց են տալիս, որ կոֆեինի առավելագույն քանակու-

թյուն է պարունակվում ռոբուստա տեսակի սուրճի նմուշում։ Թեոֆիլինի առավե-

լագույն քանակությունը դիտվում է սև թեյի տերևներից պատրաստված նմուշում, 

իսկ թեոբրոմինի քանակությունը ցածր էր բոլոր նմուշներում և առավելագույն 

քանակ նկատվում է կանաչ թեյի տերևներից պատրաստված փորձանմուշում։ 

 Տվյալների վերլուծությամբ պարզվել է, որ սուրճի տեսակային կազմում ալ-

կալոիդների պարունակությունը, հետևաբար նաև դրանց թողած ազդեցությունը 

պայմանավորված է սուրճի բովման աստիճանից: Իսկ այս կամ այն ալկալոիդի 

առավելագույն քանակի առկայությունը կախված է թեյի տվյալ տեսակի ջերմային 

մշակումից: 

Ստացված արդյունքներից եկանք հետևյալ եզրակացության, որ բովված 

սուրճը պարունակում է առավել մեծ քանակով պուրինային ալկալոիդներ և 

հետևաբար զարկերակային հիպերտենզիա ունեցողներին խորհուրդ է տրվում 

կիրառել Արաբիկա տեսակի սուրճի հնարավորինս քիչ բովված տարբերակը։ 

Թեյի և սուրճի տարբեր տեսակներում առավելագույն քանակությամբ թեո-

բրոմին է պարունակում կանաչ թեյը, հետևաբար տարբեր ծագում ունեցող թու-

նավորումների ժամանակ խորհուրդ ենք տալիս կիրառել կանաչ թեյի թուրմը։ 

Թեոֆիլինի պարունակությամբ առաջատար է սև թեյի տերևները, հետևաբար 

սպազմատիկ կծկված ցավերի, շնչարգելության ժամանակ խորհուրդ ենք տալիս 

կիրառել սև թեյից պատրաստված թուրմ։ 

Աղեստամոքսային տրակտի խոցային հիվանդությունների, գաստրիտի ժա-

մանակ խորհուրդ չենք տալիս չարաշահել սև թեյը հաշվի առնելով, որ ուսումնա-

սիրվածներից pH-ի ցուցանիշը ամենից բարձր է այս տեսակի մոտ: 
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в различных видах чая и кофе 

 
Мкртумян Гоар 

Биолого-химический факультет,  
«Фармацевтическая химия»,  

руководитель магистерской диссертации – 
к. х. н., доцент А. Ханзадян 

Резюме 
Ключевые слова: извлечение, теофиллин, теобромин, количественное 

содержание, алкалоиды, кофеин, фотометрия, обжарка, кислотно-щелочные 
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Работа посвящена актуальной проблеме – сравнительному анализу 
пуриновых алкалоидов в различных видах чая и кофе. В работе подробно 
приведены сортовые и типовые характеристики чая и кофе в зависимости от 
содержания в них пуриновых алкалоидов, в частности, кофеина, теофиллина 
и теобромина. 

Для определения выше упомянутых алкалоидов был разработан 
оптимальный метод их максимального извлечения из образцов. 

Анализ данных показал, что содержание алкалоидов в сортовом составе 
кофе и, следовательно, их влияние также зависит от степени жарки кофе. А 
присутствие максимального количества того или иного алкалоида в чае 
зависит от термообработки чая данного типа. 
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Summary 
Key words: extraction, theophylline, theobromine, quantitative content, 

alkaloids, caffeine, photometry, roasting, acid-base properties 
The work is devoted to an actual problem – the comparative analysis of purine 

alkaloids in various types of tea and coffee. The work details the characteristics of 
tea and coffee relating to their sorts and types, depending on the content of purine 
alkaloids in them, in particular caffeine, theophylline and theobromine. 

To determine the above-mentioned alkaloids, an optimal method was 
developed for their maximum extraction from samples. 

The data analysis showed that the content of alkaloids in coffee composition 
relating to the sort and, consequently, their influence also depends on the degree of 
coffee roasting. The maximum amount of this or that alkaloid depends on the type 
of heat treatment of the tea. 
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Ինուլինը որպես դեղամիջոց և նրա ստացումը բուսական հումքից 

Շուշանյան Կարինե 
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,  

«Դեղագործական քիմիա», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

ք. գ. թ., դոցենտ Է. Խաչատրյան 
  

Հանգուցային բառեր. ինուլին, գետնատանձ, գեորգենի, ճարճատուկ, 
բուսական հումք, ֆրուկտոզա 

Հատկապես վերջին տասնամյակների ընթացքում շաքարի օգտագործման 

անվերահսկելի բարձր մակարդակի պատճառով, զանգվածային տարածում են 

գտել մեծահասակ ազգաբնակչության, ինչպես նաև երեխաների շրջանում հի-

վանդությունները պայմանավորված շաքարային դիաբետով: Մոտավոր տվյալ-

ների համաձայն, աշխարհում շաքարային դիաբետով տառապում են 200 մլն-ից 

ավել մարդ։ Շաքարի չափից դուրս քանակությամբ օգտագործումը հանգեցնում է 

նաև այնպիսի հիվանդությունների, ինչպիսիք են աթերոսկլերոզը, ճարպակա-

լումը, ատամների կարիեսը և այլն։ Այդ ծայրահեղ բացասական երևույթների 

հաղթահարման և սահմանափակման նպատակով կատարվել են բազմաթիվ հե-

տազոտություններ։ 

Խնդրի լուծման նպատակով 50-ական թվականներին քիմիական ճանա-

պարհով շաքարի փոխարինիչ ստանալու համար սինթեզվել են մի շարք պրե-

պարատներ, որոնք ստացել են լայն տարածում։ Դրանց շարքում առանձնահա-

տուկ տեղ են զբաղեցնում ֆրուկտոզային օշարակը և բյուրեղային շաքարը: Բույ-

սերի մեջ ֆրուկտոզան հանդիպում է պոլիմեր-պոլիսախարիդների տեսքով` 

ինուլինի և պոլիֆրուկտանների։ 

 

Ինուլինը բնական կոմպոնենտ է, որը ստանում են բույսերի արմատներից։ 

Ինուլինը կենսաբանական ակտիվ հավելումների տեսքով (կաթիլներ, հաբեր) 

կիրառվում է տարբեր հիվանդությունների պրոֆիլակտիկայի և բուժման համար։ 

Այն չունի հակացուցումներ։ Հատկապես արժեքավոր են ինուլին պարունակող 

պրեպարատները դիաբետիկների համար։ Ինուլինը իջեցնում է շաքարի մակար-

դակը, կանխում է շաքարային դիաբետի ժամանակ առաջացած բարդություն-

ները։ Ինուլինը օգտագործում են նաև ճարպակալման ժամանակ, երիկամների 

հիվանդությունների, արտրիտի և այլ տեսակի հիվանդությունների բուժման հա-

մար։ Բնական ֆրուկտոզան, որը պարունակում է ինուլինը, հանդիսանում է ունի-

կալ շաքար, որը ամբողջովին փոխարինում է գլյուկոզային այն դեպքերում, երբ 

գլյուկոզան չի յուրացվում օրգանիզմի կողմից։ Այդ իսկ պատճառով, ինուլինի 

դիետիկ արժեքը շատ մեծ է։ Ինուլինը դրականորեն է ազդում նյութափոխանա-

կության վրա, օրգանիզմից դուրս է բերում մի շարք վնասակար նյութեր (ծանր 

մետաղներ, տոքսիններ), նվազեցնում է սիրտ-անոթային հիվանդությունների, 

ուռուցքային ձևավորումների առաջացման վտանգը, ռիսկը, ամրապնդում է իմու-

նային համակարգը [3]: 

Այդ իսկ պատճառով, ինուլինի ստացման համար մատչելի և էժան բուսա-

կան հումքի որոնումները հանդիսանում են ներկայիս կարևորագույն ակտուալ 

խնդիրներից մեկը։ 
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Ինուլինը միակ բնական պոլիսախարիդն է, որը 95% կազմված է ֆրուկտո-

զայից։ 

Նրա մոլեկուլը կազմված է D-ֆրուկտաֆուրանոզայի մնացորդներից, որոնք 

կապված են 2,1 բետտա-կապերով (նկար 1)։ 

 

 
Նկար 1. Ինուլինի քիմիական բանաձևը 

 

Ինուլինը սպիտակ փոշի է, որը հեշտությամբ լուծվում է տաք ջրի մեջ և 

դժվար է լուծվում սառը ջրի մեջ։ 

Մոլեկուլային զանգվածը` 162,14։ Քաղցրահամ է։ Ինուլինը օժտված չէ 

վերականգնողական հատկություններով։ Թթուների և ինուլազայի ֆերմենտների 

ազդեցության տակ հիդրոլիզի ենթարկվելու ժամանակ առաջացնում է 94-97% D-

ֆրուկտոզա և 3-6% գլյուկոզա [3]: 

Քիմիական տեսանկյունից ինուլինը պատկանում է ֆրուկտանների խմբին։ 

Ֆրուկտանների միջև առավել գնահատվում է ինուլինը` պահեստային (ռեզերվա-

յին) պոլիսախարիդը, որը կուտակվում է բարդածաղկավորների ընտանիքի բույ-

սերի մեջ, ինչպես նաև զանգակների, շուշանազգիների, մանուշակային ընտա-

նիքի բույսերի մեջ։ Ինուլին է պարունակվում գեորգենի, նարգիզի, հիացինտի, 

ճարճատուկի և գետնատանձի պալարներում։ 

Ինչ վերաբերվում է ինուլինի բժշկական դասակարգմանը, հարցը չի կարելի 

համարել վերջնականապես լուծված։ Սակայն հրապարակումների մեծ մասում 

ինուլինը դասվում է լուծելի մանրաթելերի խմբին։ 

Բացի այդ, ինուլինի ընտրողական ընդունակությունը բիֆիդո- և լակտոման-

րէների խթանման համար, որոնք հանդիսանում են աղիքների նորմալ միկրոֆլո-

րայի ներկայացուցիչներ, թույլ է տալիս տվյալ նյութը անվանել պրեբիոտիկ։ 

Ինուլինը և օլիգոֆրուկտոզան կազմում են ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի ազգաբնակչու-

թյան մեծ մասի օրեկան ռացիոնի զգալի մասը։ Սննդի մեջ ինուլինի կիրառման 

անվտանգ լինելը գնահատված է շատ հայտնի գիտնականների կողմից։ Եվ 

որպես արդյունք, շատ երկրներում ինուլինը ճանաչվել է որպես սննդային ինգրե-

դիենտ, որը կարող է անսահմանափակ կիրառվել սննդային մթերքներում։ 
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Ինուլինի ունիկալ հատկություններից մեկը նրա ֆունդամենտալ ազդեցու-

թյունն է նյութափոխանակության վրա։ Հարցը նրանում է, որ ինուլինը մարդու 

օրգանիզմի մեջ գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածում ցուցաբերում է օգ-

տակար ազդեցություն, սկսած ստամոքսի մեջ անցնելուց, մինչև դուրս գալը։ 

Ինուլինը, անցնելով ստամոքս-աղիքային տրակտի մեջ, աղաթթվի և ֆերմենտ-

ների կողմից ենթարկվում է տրոհման` առաջացնելով ֆրուկտոզայի առանձին 

մոլեկուլներ և կարճ ֆրուկտոզային շղթաներ, որոնք ներթափանցում են արյու-

նատար համակարգի մեջ։ 

Ինուլինի մնացած չտրոհված մասը արագ դուրս է բերվում, «իր հետ 

վերցնելով» օրգանիզմի համար ոչ պիտանի նյութերը ծանր մետաղներ, ռադիո-

նուկլիդներ, խոլեստերինի բյուրեղներ, ճարպաթթուներ, տարբեր տոքսիկ 

քիմիական միացություններ։ 

Բացի այդ, ինուլինը խթանում է աղիքային պատի կրճատման ընդունա-

կությունը, ինչը նկատելիորեն արագացնում է օրգանիզմի մաքրումը շլակներից, 

չմարսված սննդից և վնասակար նյութերից։ 

Աղիքի մեջ ներծծված կարճ ֆրուկտոզային շղթաները արյան մեջ շարունա-

կում են կատարել հակատոքսիկ, մաքրող ֆունկցիա, վնասազերծելով և հեշ-

տացնելով օրգանիզմից նյութերի փոխանակման վնասակար պրոդուկտների, 

ինչպես նաև արտաքին միջավայրից ներթափանցած քիմիական միացություն-

ների դուրս բերումը։ 

 

Ճարճատուկ սովորական 

(նկար 2)` բազմամյա խոտաբույս 

է։ Ճարճատուկի արմատի մեջ պա-

րունակվում է 60% ինուլին (ըստ 

չոր կշռի) պոլիսախարիդ, որը 

լայնորեն կիրառվում է դիաբետիկ-

ների սննդակարգի մեջ, որպես 

օսլայի և շաքարի փոխարինիչ։ 

Բժշկության մեջ հաճախ օգտա-

գործում են ճարճատուկի հակա-

մանրէային և կապող հատկու-

թյունները։ Նրա արմատներից 

պատրաստված թուրմերը և 

եփուկները լավացնում են ախոր-

ժակը, բարելավում են մարսողու-

թյունը, հանգստացնում են նյար-

դային համակարգը, օգնում են 

սրտի աշխատանքին։ Ժողովրդա-

կան բժշկության մեջ ճարճատուկը 

օգտագործում են լյարդի, երիկամ-

ների, փայծաղի հիվանդություննե-

րի բուժման ժամանակ։ Ճարճա-

տուկը օժտված է օրգանիզմի ընդ-

 
 

Նկար 2. Ճարճատուկ 
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հանուր ամրապնդման հատկություններով։ Էկզեմաների, ուռուցքների և հնացած 

վերքերի բուժման համար օգտագործում են շփումներ ճարճատուկի սպիրտային 

թուրմով կամ ճարճատուկի արմատի սառեցված եփուկով լվացումներ։ 

Ճարճատուկը սուրճի հոյակապ փոխարինիչ է։ Սակայն ճարճատուկը ոչ 

միայն ուղղակի փոխարինում է սուրճին, այլ մեծ առումով հարստացնում է այն 

բուժիչ, առողջարար հատկություններով։ 

 

Տոպինամբուրի (նկար 3) 

բաղադրությունը և սննդային 

արժեքը ուսումնասիրող գիտ-

նականներին հետաքրքրել էր 

նրա պալարների մեջ պարու-

նակվող վիտամինների և 

միկրոէլեմենտների բազմա-

զանությունը։ Հայտնաբեր-

ված է, որ նրանցում C և B1 

վիտամինների քանակը երկու 

անգամ ավելին է, քան կար-

տոֆիլի մեջ։ Նրանց մեջ պա-

րունակվում է մեծ քանակի կալիում, ցինկ, երկաթ (երկաթի պարունակությամբ 

գետնատանձը էապես գերազանցում է կարտոֆիլին, գազարին, բազուկին): 

Բացի այդ, տոպինամբուրը պարունակում է սպիտակուցներ, շաքարներ, 

տարբեր ամինաթթուներ, ինչպես նաև ածխաջրեր, որից հիմնականը հանդի-

սանում է ինուլինը [4]: 

 

Գեորգենի (նկար 4)։ Բազմամյա պալարապտղային բույս է, պատկանում է 

բարդածաղկավոր ընտանիքին։ Ներկայումս հայտնաբերված են գեորգենիների 

10 հազարից ավելի տեսակ։ 

Նրանց ծաղկաբույլերը ունեն 

տարբեր գունավորումներ, բա-

ցառությամբ կապույտի, սևի և 

երկնագույնի։ Բացի միաերան-

գավորներից, գոյություն ունեն 

նաև շատ տեսակների խայտա-

բղետ գունավորմամբ ծաղկա-

բույլեր։ Գեորգենիների պալար-

ները պարունակում են բավակա-

նին մեծ քանակությամբ ինուլին 

(մինչեւ 50%) [1]: 

 

 

 

 
  

 
Նկար 3. Տոպինամբուր 

 
Նկար 4. Գեորգենի 
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Փորձարարական մաս 

Ինուլինի անջատումը գեորգենու, գետնատանձի պալարներից և 
ճարճատուկի արմատներից 

D-Ֆրուկտոզան (լեվուլոզան) հաճախ հանդիպում է բույսերի մեջ ինչպես 

ազատ, այնպես էլ կապված վիճակում։ Նա հատուկ քաղցր համ է հաղորդում 

բազմաթիվ մրգերին և մեղրին։ Ֆրուկտոզան սախարոզայի և ինուլինի մոլեկուլ-

ների հիմնական բաղադրիչ մասն է։ 80-տոկոսանոց ֆրուկտոզայի մրգահյութը 

օգտագործվում է որպես սննդային բուժիչ միջոց։ 

 
Ինուլինի ստացումը 

Հումքը և ռեակտիվները` 

ա) գեորգենի, գետնատանձի պալարներ, ճարճատուկի արմատներ, բ) 

կրաջուր` Ca(OH)2-կալցիումի հիդրօքսիդի 0,15% -ոց լուծույթ, գ) 0,1 % թրթնջկա-

թթվի լուծույթ, դ) ակտիվացված ածուխ կամ սիլիկագել։ 

100գ մանրեցված գեորգենու, գետնատանձի պալարների և ճարճատուկի 

արմատների վրա լցնում ենք 250 մլ մինչեւ 60 
0
C տաքացված ջուր։ 

Թրմումը շարունակում ենք 3 ժամվա ընթացքում` անընդհատ պահպանելով 

ջրի ջերմաստիճանը և խառնելով թուրմը։ Ֆիտրում ենք։ Ֆիլտրատին ավելաց-

նում ենք կրաջուր մինչև ալկալիական ռեակցիան լակմուսի վրա (խուսափել 

ռեակտիվի ավելցուկից): Առաջացած նստվածքը առանձնացնում ենք ֆիլտրման 

ճանապարհով։ Ֆիլտրատը տաքացնում ենք մինչև 60-65 
0
C և չեզոքացնում 

թրթնջկաթթվով, մինչև pH=7։ Ավելացնում ենք մի փոքր ակտիվացված ածուխ, 

խառնում և ֆիլտրում։ Ֆիլտրատը սառեցնում ենք մինչեւ +2-3 
0
C։ Անջատվում է 

ինուլինի ամորֆ զանգվածը, որը ֆիլտրում ենք և պահում ացետոնի մեջ 12-16 

ժամ (1 ։ 8 հարաբերակցությամբ): Այնուհետև չորացնում ենք օդի մեջ։ Ինուլինը 

կարելի է օգտագործել անալիտիկ նպատակների համար [2]: 

Ստացված արդյունքների հիման վրա պարզ է դառնում, որ 1 կգ ինուլինի 

ստացման համար պահանջվում է 40-50 կգ գետնատանձ: 
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В данной работе поставлена задача исследовать инулин как важный вид 
пищевого продукта и физико-химические свойства лекарственного средства, а 
также их использование в пище и сфере медицины.  

Подробно анализированы способы получения этого вещества из 
растительного сырья.  

Показано, что из растительного сырья, содержащего инулин, наиболее 
известны топинамбур, георгина, цикорий и одуванчик. Путѐм исследования в 
лабораторных условиях нам удалось получить кристаллы инулина, которые 
подлежат дальнейшему использованию. 

 
 

 
 

Inulin as a Medicine and 
 Its Production from Herbal Raw Materials 
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rawmaterials, fructose 

The research aims at studying inulin as a vital food type as well as its physical-
chemical properties as a medicine and its application in food and medicine. The 
paper also thoroughly analyzes the methods of producing inulin from herbal raw 
materials. It has been proved that among the herbal raw materials containing inulin 
the most well-known ones are dahlia, chichorium and dandelion.  

Due to the research carried out in laboratories we succeeded in getting the 
inulin crystals which will further be put into use.  
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Մսամթերքում մնացորդային հակաբիոտիկների հայտնաբերումը 

Պետրոսյան Նանե 
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ,  

«Դեղագործական քիմիա», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  
 Ռ. Դավիթավյան  

 
Հանգուցային բառեր. հակաբիոտիկ, դիմակայունություն, անասնաբույժ, 

Տետրացիկլին 
Հակաբիոտիկների առաջացրած դիմակայունությունը այժմ ամբողջ աշ-

խարհում համարվում է հիմնահարցային խնդիր, քանի որ դրա հետևանքով 
օրեցօր աճում է այնպիսի հիվանդությունների թիվը, որոնց դեմ անհնար է լինում 
պայքարել հայտնի հակաբիոտիկներով, ուստի անհրաժեշտություն է առաջա-
նում սինթեզել նոր հակաբիոտիկներ, ինչը բնականաբար թե ֆինանսապես, թե 
ֆիզիկապես այդքան էլ դյուրին գործընթաց չէ: Մանրէների դիմակայունության 
պատճառ շատ հաճախ հանդիսանում են սխալ ընդունված հակաբիոտիկները, 
ինչպես նաև մարդկանց կողմից անգիտակցաբար այս կամ այն սննդամթերքի 
հետ ընդունված հակաբիոտիկները: Հարցը հատկապես վերաբերվում է գյուղա-
տնտեսության և անասնաբուժության նպատակով կիրառվող հակաբիոտիկ-
ներին, որոնք վերջնական արդյունքում հայտնաբերվում են կենդանիների մսի 
կամ կաթնամթերքի մեջ [1, 111-122]: 

Բնակչության կողմից նմանատիպ մսամթերքի և կաթնամթերքի կիրառումը 
հանգեցնում է դիմակայուն մանրէների զարգացմանը, ուստի կարող ենք վստա-
հաբար ասել, որ անհրաժեշտության դեպքում կիրառված հակաբիոտիկները 
կարող են անօգուտ լինել օրգանիզմում [2, 15-30]: Հենց սա էլ եղել է մեր ուսում-
նասիրության հիմնական խնդիրը: 

Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները 

▪ Թեստային հարցման միջոցով պարզել անասնաբուժության մեջ կիրառ-
վող հակաբիոտիկների հիմնական տեսակները և դրանց ընտրության 
սկզբունքները: 

▪ Քիմիական անալիզի եղանակով բացահայտել թռչնի մսի մեջ առկա 
տետրացիկլինային շարքի հակաբիոտիկների մնացորդային քանակները: 

Աշխատանքի ընթացքը և վերլուծություն 
Հարցումներն իրականացվել են. 

▪ 100 անասնապահ գյուղացիների հետ 

▪ 30 տարբեր գյուղական շրջաններում աշխատող անասնաբույժների հետ 

▪ Վանաձոր քաղաքում գործող գրեթե բոլոր անասնաբուժական դեղատնե-
րի աշխատակիցների հետ  

▪ Հարցումներ ենք իրականացրել նաև ոչ անասնաբուժական դեղատնե-
րում, քանի որ դեղատներից ևս հնարավոր է լինում ձեռք բերել անասնա-
բուժական նպատակով կիրառվող հակաբիոտիկներ: 

Անասնաբույժների շրջանում անցկացված թեստային հարցման արդյունք-
ներն են. 

1. Ի՞նչ հակաբիոտիկներ եք նշանակում: 
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Տրամագիր 1 

 
Անասնաբույժների մեծամասնությունը հակաբիոտիկներից նախապատվու-

թյունը տալիս է Տետրացիկլինի շարքի հակաբիոտիկներին, ինչը կարող է պայ-
մանավորված լինել դրա ազդեցության լայն սպեկտրով, ինչպես նաև մատչելի 
արժեքով ((տրամագիր 1): 

2. Տեղյա՞կ եք արդյոք, որ հակաբիոտիկների անհիմն կիրառումը անասնա-
բուժության մեջ կարող է հանգեցնել մարդկանց մոտ մանրէների ռեզիստենտու-
թյան (դիմակայունության) զարգացման: 

 

 
Տրամագիր 2 

 
 
Անասնաբույժների 40%-ը տեղյակ չէ հակաբիոտիկների առաջացրած 

դիմակայունության մասին, ինչը բացասական ցուցանիշ է (տրամագիր 2): 
3. Հանդիպե՞լ եք դեպքերի, երբ առանց ձեր համաձայնության մարդիկ 

իրենց կենդանիներին տվել են հակաբիոտիկ: 
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բենզիլպենիցիլին
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Տրամագիր 3 
 
Անասնաբույժների ճնշող մեծամասնությունը պնդում է, որ հաճախ գյուղա-

ցիներն առանց խորհրդակցության ինքնուրույն կերպով իրենց կենդանիների հա-
մար ձեռք են բերում հակաբիոտիկներ (տրամագիր 3): 

Անասնապահ գյուղացիների շրջանում անցկացված թեստային հարցման 
արդյունքներն են` 

1. Ի՞նչ ընտանի կենդանիներ ունեք  (տրամագիր 4): 
 

 
 

Տրամագիր 4 
  

98%

2%

այո

ոչ
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30%
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խոշոր եղջերավոր
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2. Պրոֆիլակտիկ նպատակով տալի՞ս եք հակաբիոտիկներ, թե ոչ:  

 
 

Տրամագիր 5 
 

Անասնապահների մեծամասնությունը կենդանիներին կանխարգելիչ նպա-
տակներով տալիս է հակաբիոտիներ, հատկապես տարածված համաճարակ-
ների ժամանակաշրջանում, ինչն անթույլատրելի է, քանի որ հակաբիոտիկները 
կանխարգելիչ ազդեցություն չունեն  (տրամագիր 5): 

3. Ձեր կենդանիներին առանց անասնաբույժի նշանակման հակաբիոտիկ-
ներ ներարկո՞ւմ եք: 

 

 
 

Տրամագիր 6 
  
Հարցվածների 80 %-ը խոստովանում են, որ հաճախ առանց անասնա-

բույժի նշանակման կիրառում են հակաբիոտիկներ կենդանաբուժության մեջ` 
հատկապես կրկնվող հիվանդությունների դեպքում  (տրամագիր 6): 

4.  Ի՞նչ հակաբիոտիկներ եք նախընտրում: 

90%

10%

այո

ոչ

80%

20%

այո

ոչ
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Տրամագիր 7 
 
Անասնապահների մեծ մասը նախապատվությունը տալիս է Տետրացիկլինի 

շարքի տարբեր հակաբիոտիների (տրամագիր 7): 
Աշխատանքի հաջորդ փուլում նպատակ ենք դրել շուկայում առկա մսամթե-

րում ուսումնասիրել մնացորդային հակաբիոտիկների առկայությունը, ինչի հա-
մար կիրառել ենք անալիզի քիմիական մեթոդը: Քանի որ ըստ իրականցվոծ 
արդյունքների թե անասնաբույժների կողմից և թե անասանպահների կողմից 
առավել հաճախ կիրառվում են Տետրացիկլինի շարքի հակաբիոտիկներ, աշխա-
տանքները իրականացրեցինք տետրացիկլինների հայտնաբերման ուղղությամբ: 

Որպես ռեակտիվ օգտագործել ենք երկաթի (III) քլորիդ: 

 
Ֆենոլ 

 
Տետրացիկլին 

 
Եթե նմուշի մեջ առկա Տետրացիկլինի մնացորդ ապա ռեակտիվի հետ փո-

խազդեցության արդյունքում լուծույթը ներկվում է դարչնագույն` պայմանավոր-
ված Տետրացիկլինի կազմի մեջ առկա ֆենոլային խմբերով [3, 18]: 

Որպես հետազոտման նմուշներ վերցրել ենք 3-ական նմուշներ` տնային 
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պայմաններում աճեցրած, հնդկական և Սպիտակի հավի ազդրամսեր և ենթար-
կել որակական անալիզի: Ազդրամսի ընտրությունը պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ հակաբիոտիկների համեմատաբար մեծ քանակություն 
հայտնաբերվում է ազդրամսում : Դրանում համոզվելու համար ստուգել ենք նաև 
նույն հավերի կրծքամսերը, կրկին 3-ական օրինակներով:  

Բացի նշված նմուշներից հետազոտել ենք նաև նույն նմուշների, մոտ 10-15 
րոպե եփված արգանակները, քանի որ ըստ գրականության տվյալների հակա-
բիոտիկների մոտ 70%-ը հայտնաբերվում է եփած արգանակի մեջ: 

Հնդկական ծագման հավի թե կրծքամսում և թե ազդրամսում տետրացիկ-
լինի մնացորդային քանակներ չեն հայտնաբերվել (նկար 1): 

 

 
 

Նկար 1. Հնդկական հավի մսի լաբորատոր անալիզ  
 

  

 
 

Նկար 2. Տնային պայմաններում աճեցված  
հավի մսի լաբորատոր անալիզ 

 
Տնային պայմնաններում աճեցված հավերի 3 նմուշներից մեկի կրծքամսում 

հայտնավերվել է տետրացիկլին (նկար 2): Լուծույթը ստացել է բնորոշ մուգ 
կարմրադարչնագույն գունավորում: Կարմրադարչնագույն գունավորում է 
նկատվել նաև տնային պամաններում աճեցրած հավի ազդրամսի նմուշներից 
մեկում: 

Սպիտակի հավերի ազդրամսերում և կրծքամսերի նմուշներում հակաբիո-
տիկներ չեն հայտնաբերվել (նկար 3): 
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Նկար 3. Սպիտակի հավի կրծքամսիլաբորատոր անալիզ 

 
Տնական հավի թե կրծքամսում և թե ազդրամսում հայտնաբերվել են 

տետրացիկլինի մնացորդային քանակներ, ինչը ևս մեկ անգամ վկայում է 
անասնապահների կողմից հակաբիոտիկների չարաշահման մասին:  

 
Եզրակացություն 

Աշխատանքների արդյունքների վերլուծությունից հետո եկանք հետևյալ 
եզրակացության. 

▪ Անասնաբուժական նպատակներով հիմնականում կիրառվում են Տետ-
րացիկլինի շարքի հակաբիոտիկները: 

▪ Անասնաբույժների մի մասը տեղյակ չէ դիմակայուն մանրէների մասին: 

▪ Անասնապահների մեծամասնությունը ինքնուրույն առանց անասնաբույժ-
ների հետ խորհրդակցության իրենց կենդանիների համար ընտրում են 
հակաբիոտիկներ: 

▪ Անասնապահների մեծամասնությունը անգամ կանխարգելիչ նպատակնե-
րով կենդանիներին ներարկում են հակաբիոտիներ: 

▪ Հետազոտվող նմուշներից մեկում` տնական հավի թե կրծքամսում և թե 
ազդրամսում հայտնաբերվել են տետրացիկլինի մնացորդային քանակ-
ներ, ինչը ևս մեկ անգամ վկայում է անասնապահների կողմից հակաբիո-
տիկների չարաշահման մասին, ինչպես նաև խոսում այն մասին, որ հա-
կաբիոտիկի նշանակումը պետք է իրականացվի անասնաբույժի կողմից: 

▪ Մսամթերքը պետք է մինչև սպառողին հասնելը ենթարկվի մանրակրկիտ 
հետազոտության, առաջացող անցանկալի երևույթներից խուսափելու հա-
մար, քանի որ մնացորդային հակաբիոտիկները կարող են առաջացնել 
ինչպես մանրէների դիմակայունություն, այնպես էլ ալերգիկ ռեակցիաներ: 
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Обнаружение остаточных антибиотиков в мясе 
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«Фармацевтическая химия», 
руководитель магистерской диссертации – 

Р. Давитавян  
Резюме 

Ключевые слова: антибиотик, резистентность, ветеринар, Тетрациклин 
Статья посвящена определению остаточных количеств антибиотиков в 

мясе, что является основной проблемой в мире, а также открытию принципа 
назначения антибиотиков ветеринарами и животноводами. Для исследования 
был выбран химический метод анализа, основанный на взаимодействии FeCl3 
и фенольных групп тератрациклина, который характеризуется соответствую-
щей окраской. Остаточные количества тетрациклина были обнаружены только 
в домашнем курином мясе, остаточные количества тетрациклина не были 
обнаружены в индийском и спитакском курином мясе. 
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Summary 
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The article clarifies the definition of antibiotics in the meat, which is the main 

problem in the world, and also the principle of antibiotics in veterinary medicine and 
livestock management. The research was conducted in a chemical analysis based 
on FeCl3 and phenol groups in the teratracycline, which is characterized by a 
corresponding color. Tetracyclines were detected only in home beef, and 
tetracycline was detected in Indian and Spitak beefs.  
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Ключевые слова: Дон Жуан, Серебряный век, А.А. Блок, В.Я. Брюсов, 

Н.С. Гумилев, К.Д. Бальмонт, трансформация образа 

Дон Жуан – один из вечных образов мировой литературы, который транс-

формировался в результате смены культурно-исторических эпох. Проблема 

сравнения образов Дон Жуана в литературе стала темой изучения многих 

филологов: Е.Д. Ивановой, М.Б. Лоскутниковой, В.В. Онорина, О.В. Астафье-

вой, А.А. Кулагиной и других. Сопоставление образов Дон Жуана в ХХ веке 

являетсяпредметом исследования В.В. Онорина в статье «Особенности 

интерпретации образов Дон Жуана и Казановы в литературе рубежа XIX-XX 

вв.». Автор выделяет авантюрно-героический сверхтип литературного героя, 

который у К.Д. Бальмонта и Н. Гумилева сравнивается с Фаустом, как демо-

ном познания; у В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта подчеркивается образ тор-

жествующего Дон Жуана, который лишен трагической сущности и носит маску 

ницшеанского сверхчеловека; также отмечается, что в ХХ веке исчезает 

проблема конфликта судьбы и свободы главного героя [5, 139-142].  

Поэты Серебряного века в своем творчестве часто использовали миро-

вые литературные образы с целью создания героев нового общества, при-

ходящего на смену погибающему старому, на основе трансформации 

традиционных мотивов и образов. В начале ХХ века литература становится 

направленной на раскрытие внутреннего мира и личной трагедии человека в 

хаосе трагических событий мировой истории. Герой наступившего века – 

«изгой, скиталец, одиночка» [7, 414].  

Образ Дон Жуана в XX веке существенно изменяется по сравнению с 

произведениями предшествующих эпох. С одной стороны, поэты–символисты 

опираются на романтическую традицию изображения образа Дон Жуана, на 

что указывает Я.В. Погребная: «Тема Дон Жуана интерпретируется как тема 

вечного романтического поиска совершенства, идеала… по своей многоплано-

вости приближается к символу» [6, 41-54]; с другой стороны – показывают его 

как героя-мыслителя, который пропускает происходящие вокруг него события 

через призму сознания, что передано в сложных психологических состояниях 

выбора своей судьбы, раскрывающих внутренний мир героя наиболее полно.  

 Дон Жуан в стихотворении А.А. Блока «Шаги командора»как действу-

ющее лицо отсутствует – он не объект, он субъект текста. Передано погранич-

ное, психологически сложное состояние лирического героя между жизнью и 

смертью: он слышит приближение Командора («Тихими, тяжелыми шагами // В 

дом вступает Командор» [2, 192] и знает, что «миги жизни сочтены» [2, 97], 
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однако он не способен ничего изменить, он не предпринимает попыток 

бороться со смертью, в отличие от его прототипов, которые вызывают Камен-

ного гостя на поединок. Вопрос «Что тебе твоя постылая свобода, // Страх 

познавший Дон-Жуан?» [2, 117] обозначает пропасть между героями Мольера, 

Пушкина и Толстого и новым Дон Жуаном, который перед лицом смерти 

испытывает чувство страха, не свойственное отважному и храброму Жуану 

предшествующих эпох. Он теряет свободу выбора, которая приравнивается к 

самой жизни, перед смертью он не обретает прозрения; важнейший, в трак-

товке литературы начала ХХ века, миг жизни – встреча со смертью – для него 

полон трагизма, отчаяния иодиночества. Литературная традиция сталкивает в 

сюжете прихода Командора две личностные, персонифицированные силы: 

Командор – мстящая жертва или наказание за беспутную жизнь Жуана. Он 

связан с ним биографически, он прямой оппонент и антипод. Например, в 

комедии Т. де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость» Командор 

выступает в качестве мстящего за оскорбление дочери отца. В пьесе           

К.Д. Граббе «Дон Жуан и Фауст» – сраженного на дуэли соперника. В комедии 

Ж.Б. Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость» каменная статуя наказывает 

героя за безнравственную, распутную жизнь и неверие в Бога и высшие силы, 

движущие бытием; в пьесе А.К. Толстого «Дон Жуан» статуя убитого Дон 

Жуаном Командора выступает в роли своеобразного посредника между небом 

и адом, призывает героя к покаянию и спасению души. Командор А.А. Блока – 

воплощение чистого страха: на ужин к Дон Жуану («Бой часов: Ты звал меня 

на ужин. // Я пришел» [2, 118]) приходит фигура, которая ассоциируется с 

образом Смерти и «старого рока», которому подвластны и время, и челове-

ческие судьбы, на что указывают следующие строки: 

 Я пришел. А ты готов?  

На вопрос жестокий нет ответа, нет ответа,  

Нет ответа – тишина…  

Бьют часы в последний час:  

Донна Анна в смертный час твой встанет» [2, 118].  

Стоит отметить, что шаги, которые лирический герой слышит или, 

вероятно, предчувствует, переходящие в бой часов, усиливающий психоло-

гизм ситуации, – это символ неотвратимого приближающегося будущего, неиз-

бежной смерти, некое предощущение чего-либо. Противостоять Смерти 

способна лишь Прекрасная Дама, Дева Света, донна Анна («Дева Света! Где 

ты, донна Анна? // Анна, Анна! – Тишина» [2, 118], но и она не приходит Дон 

Жуану на помощь («Анна, Анна, сладко ль спать в могиле? // Сладко ль видеть 

неземные сны?» [2, 118]. Сон в стихотворении А.А. Блока «Шаги командора» 

является повторяющимся мотивом-символом: с одной стороны, сон является 

переходным состоянием между жизнью и смертью, между движением и 

статичностью («Слуги спят»; «Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, // 

Донна Анна видит сны» [2, 118], с другой – сон и смерть приравниваются друг 
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другу («Анна, Анна, сладко ль спать в могиле? // Сладко ль видеть неземные 

сны?» [2, 118]; «Анна встанет в смертный час» [2, 118]), тишина также ассоци-

ируется со смертью. Стоит также отметить зеркало как символ отражения жиз-

ненного движения и, в то же время, неподвижности бытия, который переносит 

героев в мир иллюзий – «Чьи черты жестокие застыли, // в зеркалах 

отражены» [2, 118] – и передает их психологическоесостояние в момент 

между жизнью и смертью. Так А. Блок в стихотворении «Шаги командора» 

выводит образ Дон Жуана на метафизический, мистический уровень иллюзий 

и пограничных психологических состояний, философски осмысляя его внут-

ренние переживания. В.В. Онорин замечает, что в данном стихотворении Дон 

Жуан показан как «заложник сложности своего внутреннего мира» [5, 140], 

легендарный образ интерпретируется как «трагедия совести» [5, 140], где 

служение Прекрасной Даме оставляется ради демонического восторга и 

«постылой свободы». 

В одноактной драме Н. Гумилева «Дон Жуан в Египте» (1911–1912) Дон 

Жуан показан ницшеанским сверхгероем, который способен существовать вне 

времени, которому не страшны никакие силы, ни божественные, ни потусто-

ронние. Так главный герой изображен после встречи с Командором и после 

посещения ада:  

И грозный мертвый командор  

Мне руку сжал с улыбкой странной?  

Да! Мы слетели в глубину…  

И я увидел сатану [4, 191].  

С одной стороны, подчеркивается легендарность образа героя: 

Вы дон Жуан? Ну тот, который?  

И с тех пор  

Вы в мире в первый раз явились? [4, 196]  

 Лепорелло также замечает: «Ведь дон Жуан не кто-нибудь, // Он сам се-

вильский обольститель» [4, 202]. Но в то же время образ трансформируется и 

усложняется. Н. Гумилев продолжает традиции романтического повествова-

ния Дж.Г. Байрона: его герой также оказывается в экзотической обстановке 

восточных стран (стоит также отметить, что Египет считался мистическим 

местом магической силы и знаний о мире), так же пылок и страстен, сентимен-

тален, как и герои предшествующих эпох: 

И я плыву на корабле,  

Где вы сидите у ветрила…  

Мне б хотелось лгать  

И быть холодным, быть коварным,  

Но только б, только б не страдать  

Пред Вашим взглядом лучезарным [4, 197]. 

 Новаторством автора является то, что Дон Жуан приравнивает себя к 
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духу Света, божеству, который противостоит силам тьмы: 

 Когда ж загрезил сатана…  

Я подниматься стал со дна…  

И духи ада от меня  

Бросались в темные проходы [4, 191].  

 Лепорелло снижает до бытового уровня противоречивую характеристику 

героя, отмечая безрассудность и сердечность как положительные черты: «Все 

то же милый, бесшабашный!» [4, 193], но в то же время критикуя своего 

бывшего хозяина: «Иногда бывает пьян, // И малый грубый… но сердечный» 

[4, 196]. Таким образом, Н.С. Гумилев изображает героя, способного проти-

востоять силам ада и тьмы. Его «божественность» в сочетании с человеч-

ностью оправдывает его распутность и греховность.  

 В.Я. Брюсов в стихотворении «Дон Жуан» (1900) раскрывает образ 

главного героя в духе романтической традиции:  

Моряк! Искатель островов  

Скиталец дерзкий в неоглядном море [3, 76].  

Он оправдывает себя тем, что «женщины идут на страстный зов, // 

Покорные с одной мольбой во взоре… // Все отдают они – восторг и горе» [3, 

76]. Дон Жуан подчеркивает, что «каждая душа – то новый мир, // И манит 

вновь своей безвестной тайной» [3, 77], что повторит в пьесе «Последняя 

женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкий, где Хуан-философ приравнивает 

любовь к смыслу бытия, открытию новой страны и новой веры.  

 К.Д. Бальмонт, как и В.Я. Брюсов, раскрывает образ Дон Жуана в 

конкретный период его жизни через лирические размышления о роли героя в 

мировом бытии: для него не существует общепринятых нравственных 

категорий («Ни родины, ни матери, ни брата» [1, 140], кроме любви и красоты 

(«Стремясь к тому, в чем дышит красота» [1, 140]; герой-легенда живет вне 

времени, исторических эпох и пространства («Он будет плыть среди 

бесстрашных вод… Над ним навис враждебный небосвод» [1, 140], будто бы 

наблюдает над всем происходящим на земле откуда-то сверху, куда не 

добраться простому смертному («Земная жизнь – постылый ряд забот» [1, 

141]. Отличительной чертой данных стихотворений является отсутствие 

образа Командора как карающей высшей силы, божественного наказания за 

порочный образ жизни. Дон Жуан К.Д. Бальмонта приравнивает себя 

одновременно и к божеству («желанья быть среди полубогов» [1, 142], для 

которого «любовь людей» смешна, и к потусторонней силе ада («Быть может, 

самым Адом я храним, / Чтоб стать для всех примером лютой казни» [1, 141]. 

Как и герои предшествующих эпох, Дон Жуан отважен и храбр на дуэли с 

сильным соперником:  

Где блещет шпага, там язык молчит…  

Ты падаешь? Убит…  

Забыл, что Дон Жуан неуязвим! [1, 141]. 
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 Он тщеславен и честолюбив: «Взамен мечты он хочет мрачной славы» 

[1; 141]. Дон Жуан К.Д. Бальмонта, как и Дж.Г. Байрона, стремится найти в 

любви некий недостижимый идеал романтической традиции:  

Какой-то сон, какой-то свет иной,  

И образ мой пред женщиной предстанет  

Окутанный печалью неземной [1, 142].  

 Лирический герой стихотворения К.Д. Бальмонта «Дон Жуан» 

подчеркивает столкновением философских категорий и природных стихий 

парадоксальность и многогранность образа: 

Любовь и смерть, блаженство и печаль  

Во мне живут красивым сочетаньем…  

Я весь – огонь, и холод, и обман,  

Я – радугой пронизанный туман [1, 143]. 

Итак, Дон Жуан Серебряного века – противоречивый и сложный образ, 

который сохраняет романтические традиции, но в то же время привносит 

психологизм в раскрытии внутреннего мира и философское осмысление 

действительности. Дон Жуан начала ХХ века – и герой, и божество, дух Света 

и тьмы, скиталец в мире человеческих переживаний, который ищет любовь, 

гармонию и красоту.  
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Դոն ժուանի կերպարը Արծաթե դարի բանաստեղծների 
ստեղծագործություններում 

Հարությունյան Հասմիկ 
 Բանասիրական ֆակուլտետ, 

Ռուսաց լեզու և գրականություն, 
Մագիստրոսական թեզի ղեկավար 

բ. գ. թ., դոցենտ Թ. Թադևոսյան 
Ամփոփում 

Հանգուցային բառեր. Դոն Ժուան, Ա. Բլոկ, Վ. Բրյուսով, Ն Գումիլյով,          
Կ. Բալմոնտ, կերպարի ձևափոխում 

Հոդվածը նվիրված է Արծաթե դարի պոետների ստեղծագործություններում 
Դոն Ժուանի կերպարին։ Ա.Ա. Բլոկի, Վ.Յ. Բրյուսովի, Ն.Ս. Գումիլյովի, Կ.Դ. Բալ-
մոնտի ստեղծագործությունների օրինակով ուսումնասիրված են 20-րդ դարի 
սկզբին համաշխարհային գրականության հավերժական կերպարի ձևափոխման 
հիմնական յուրահատկությունները։ Դոն Ժուանը համաշխարհային գրականու-
թյան հավերժական կերպարներից է, որը պատմամշակութային ժամանակա-
շրջանների փոփոխության արդյունքում ձևափոխվել է։ Ռուս գրականության 
արծաթե դարի Դոն Ժուանը հակասական և բարդ կերպար է, որը պահպանում է 
ռոմանտիկ սովորություններ, բայց միևնույն ժամանակ ներքին աշխարհի բացա-
հայտումներում ներառում է հոգեբանություն և իրականության փիլիսոփայական 
հասկացողություն։ 
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Summary 
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K. Balmont; image transformation 
The paper deals with the Silver Age image of Don Juan. Material for the study 

is poetry of A. Blok, V. Bryusov, N. Gumilev, K. Balmont. It is shown how the eternal 
image of the world literature is transformed at the early 20

th
 century. Don Juan is 

one of the eternal characters of the world’s literature, which transformed in the 
result of the change of the cultural-historical epochs. Don Juan of the Silver Age of 
the Russian literature is a conflicting and complicated character, which retains to 
romantic traditions, but at the same time brings in psychologism in the revelation of 
the inner world and philosophical comprehension of the reality. 
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Большевистская символика опирается на зрительные образы, которые 

являются своеобразной декларацией атеизма и материализма новой госу-

дарственности. 

Однако многие символы большевиков имели старинные религиозные и 

магические значения. 

Основной отличительной эмблемой большевиков являлась красная 

пятиконечная звезда, официально установленная весной 1918 года. 

Так, пятиконечная звезда, введенная создателем Красной Армии масо-

ном Троцким, по свидетельству популярного масонского словаря, относится к 

общепринятым символам масонства и имеет связь с традицией каббалы.  

А вот какую расшифровку этого символа дает православный исследова-

тель масонства В. Иванов: «В 1917 году эмблемой поверженной России стала 

пятиконечная звезда масонства, которая должна ниспровергнуть крест 

Христов, погасить свет православной христианской веры и просветить русский 

народ «истинным» светом учения масонов» [1, 21].  

В мистической интерпретации она известна под именем «пламенеющая 

звезда» и обозначает самого Люцифера, являясь средней печатью анти-

христа. По свидетельству С. Нилуса, который цитирует известного кабба-

листа, «все тайны магии, символы гностицизма, фигуры оккультизма, все 

ключи каббалы к пророчествам, все это заключено в знаке пентаграммы, знак 

этот самый великий, самый могущественный из всех знаков» [2, 125]. 

Первоначально большевистская пропаганда называла ее «Марсовой 

звездой» (якобы принадлежавшей античному богу войны – Марсу), а затем 

стала заявлять, что «пять лучей звезды означают союз трудящихся всех пяти 

континентов в борьбе против капитализма». 

 Правда, тут большевики никак не могли объяснить, почему точно такие 

же звѐзды фигурируют на гербе и флаге крупнейшей цитадели мирового им-

периализма – США, а также на государственных гербах (или флагах) Боливии, 

Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Коста-Рики, Кубы, Либерии, Панамы, 

Парагвая и Чили, где положение трудовых масс было традиционно крайне 

тяжѐлым. 
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В действительности же пятиконечная звезда 

не имеет никакого отношения ни к воинственному 

божеству Марсу, ни к международному пролета-

риату. Это – древний оккультный знак (очевидно, 

ближневосточного происхождения), называемый 

в геральдике «пентаграммой» или «Звездой 

Соломона» [5] (иллюстрация 1, 2). 

 
 

Следует подчеркнуть, что на лично разработанном в 1897 году обер-

сионистом Теодором (Беньямином-Зеевом) Герцлем партийном флаге 

сионистского движения одновременно находились одна большая 

шестиконечная «Звезда Давида» и семь маленьких пятиконечных «Звезд 

Соломона» – обязательных ритуальных аксессуаров иудейской каббалистики 

(см. «Родина», 2002, № 4/5, с. 95). Заметим, что в 1903 году в России 

сионисты затеяли выпуск «медных жетонов с изображением звезды и пяти 

главных деятелей по сионистскому вопросу» (см. «Вестник архивиста», 2001, 

№ 2, с. 205) (иллюстрация 3). 

Серп и молот также являются магическими знаками. Серп - символ 

смерти, убийства, неминуемой гибели. Неслучайно на картинах, изобража-

ющих смерть, в руках ее мы можем увидеть серп, косу, меч, которым она 

пожинает свою жатву. Молот, молоток является классическим масонским 

знаком власти над камнем (камень – символ человека) то есть над людьми, 

которых необходимо «обтесать», придать им нужный образ мыслей. Серп и 

молот – символ, олицетворяющий единство рабочих и крестьян. Являлся 

главной государственной эмблемой Советского Союза, а также одним из 

основных символов коммунистического движения. Широко используется в 

различных коммунистических партиях по всему миру (иллюстрация 4). 

 
Иллюстрация 1. 

«Красная пятиконечная 
звезда» 

 

 

Иллюстрация 2. «Одно из 
древнейших ближневосточных 
изображений пентаграммы на 

сосуде (Месопотамия,  
4-е тысячелетие до н.э.)» 

Иллюстрация 3. «Звезда Давида» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Молот, начиная со средних веков, 

постепенно становится общей, наиболее 

применимой для разных видов ремесла 

эмблемой. Многие технические эмблемы 

содержат либо два перекрещенных мо-

лотка, либо вместе с молотком изобра-

жалось другое ремесленное орудие — 

гаечный ключ, топор, кирка и т. д.  

Пролетарские организации Запад-

ной Европы, начиная со второй половины XIX века, избирают молот своим 

классовым символом. Накануне первой русской революции молот, как символ 

рабочего класса, становится общепринятым понятием в рядах русского 

революционного движения [5].  

В русской геральдике серп до 1917 года встречался в гербах многих 

городов. Это было наиболее массовое общекрестьянское орудие труда, 

символизировавшее жатву, урожай.  

На гербе СССР серп изображался всегда наложенным на молот. Это 

означает, что молот предшествует как геральдический знак серпу и старше 

его по значению в гербе. Но читается вся эмблема в том порядке, как еѐ видит 

зритель: вначале называется серп, а затем молот. На гербах советских 

республик в ряде случаев серп наложен на молот, а в ряде других — 

наоборот.  

Эмблема «серп и молот» была установлена правительственным реше-

нием в конце марта — начале апреля 1918 года. Впервые изображена на госу-

дарственной печати Совнаркома РСФСР 26 июля 1918 года. Первым 

предложил символ «серп и молот» для оформления Замоскворецкого района 

Москвы к Первомайским торжествам в 1918 году художник Е.И. Камзолкин [3; 

131]. До этого использовалась эмблема «плуг и молот» (иллюстрация 5). 

Серп и молот были так называемым 

малым гербом СССР, применявшимся до 

середины 1930-х годов, в период действия 

конституций 1918 и 1924 года. В то время 

встречалось и раздельное, симметричное 

изображение серпа и молота. Вместе с 

красной звездой серп и молот появились на 

флаге СССР в 1923 году, а в 1924 символ был 

прописан в конституции. Серп и молот 

помещался также на флагах и гербах 

советских республик. 

Серп и молот воспроизводились на 

печатях, официальных документах, униформе 

Красной Армии, на зданиях некоторых 

государственных предприятий, учреждений, организаций, транспортных 

 
Иллюстрация 4. «Серп и молот» 

 
Иллюстрация 5. «Плуг и 

молот внутри красной 

звезды, эмблемы РККА». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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средствах, денежных знаках, трибуне Верховного Совета СССР, трибунах 

Верховных Советов союзных и автономных республик, на зданиях Советов 

депутатов трудящихся, на важнейших печатных изданиях, а также на ряде 

орденов и медалей СССР, нагрудных знаках и т. д. 

▪ На эмблемах предприятий и организаций серп и молот часто 

используется в классическом виде: серп и молот на фоне крыльев 

является символом «Аэрофлота». «Серп и молот» – название 

Московского металлургического завода и расположенной рядом 

железнодорожной платформы на линии «Москва Курская – Петушки». 

▪ В скульптуре наиболее известна композиция Рабочий и колхозница 

В. И. Мухиной, созданная в 1937 году. 

▪ В архитектуре было создано большое количество вариаций на тему 

серпа и молота. Большое количество таких композиций создано в стиле 

сталинской архитектуры, к примеру, построенный в центре Санкт-

Петербурга [4;166]. 

Сюда же относится и пионерский галстук, навязанный государством 

школьникам. По мистическому своему значению – это удавка сатаны, набро-

шенная на шею человека, подобно скоту, ведомому на заклание, в зависи-

мости от формы и расцветки обозначающая степень масонского посвящения. 

Теперь вспомним, что детей в 20-е годы вместо крещения звездили, то 

есть носили вокруг звезды, накалывали ее на пеленки; вспомним октябрят с 

непременной звездой на груди, пионерский галстук с треугольником на спине, 

направленным вниз, комсомол — с красным значком и головой разрушителя 

православной державы на нем [5] (иллюстрация 6). 

Кстати, небезынтересно отме-

тить, что Х.С.М.Л. (Христианский 

Союз Молодежи) избрал своим сим-

волом опрокинутый вниз красный 

треугольник. Этот символ ма-

сонства, взятый из Каббалы, 

являясь малой печатью масонства, 

принят в среде сродных ему 

организаций. Х.С.М.Л. делает этот 

треугольник красным и снабжает 

его перекладиной, на которой 

обозначаются начальные буквы 

Х.С.М.Л или Y.M.C.A. Розен-

крейцеры помещают внутри такого же треугольника крест, также используя его 

как один из своих символов. 

19 мая 1922 года – дата основания пионерской организации. По 

некоторым данным, инициатором этого события выступила сама Надежда 

Крупская. Стать пионером мог каждый ребенок с девятилетнего возраста.  

В пионерскую организацию принимали сначала отличников и активистов. 

 
Иллюстрация 6. «Христианский 

Союз Молодѐжи». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
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На следующем собрании удостаивались этой чести хорошисты. В последнюю 

очередь пионерский галстук повязывали самым отстающим и непослушным 

школьникам. 

В этой организации было сразу несколько отличительных знаков: значки, 

галстуки и пилотки. Пионерские отряды имели также и свои вымпелы, горны и 

барабаны. Но их использовали только в особо торжественных случаях. А вот 

пионерский галстук был повседневным атрибутом каждого школьника, наряду 

с его школьной формой, так же, как и значок.  

В момент, когда была основана пионерская организация, у ее членов не 

было никаких отличительных знаков. Есть версия, что во время одного из 

съездов или торжественных митингов рабочие женщины сняли свои косынки и 

повязали их на шеи детям, завещая хранить их и гордится ими, поскольку они 

того же цвета, что и знамя. В противовес этой легенде, некоторые историки 

утверждают, что идея использования галстука, как отличительного знака, 

была заимствована, как и все остальное в пионерской организации, у 

английских скаутов. Только идеологи того времени сумели добавить некий 

особый смысл в символику, которую воплощал в себе пионерский галстук. 

СССР таким образом создавал начальный этап в формировании коммунисти-

ческого сознания в обществе.  

По своему внешнему виду это треугольный шейный платок, который 

своими концами символизировал единство трех поколений: пионеров, 

комсомольцев и членов партии.  

Поэтому хранить и обере-

гать пионерский галстук было 

святой обязанностью каждого 

пионера (иллюстрация 7). 

Все пионерские отряды 

имели галстуки, изготовленные из 

ацетатного шелка разных оттен-

ков красного: от ярко-оранжевого 

до алого цветов. В особых 

случаях пионервожатым можно 

было носить галстуки с желтой 

каймой по краям. За все время размер пионерского галстука несколько раз 

менялся. В конце концов, он укрепился со сторонами примерно 61*61*95 см. 

Изначально галстуки не завязывались, а скреплялись специальным зажимом. 

На нем были изображены пять поленьев, объятых тремя языками пионерского 

пламени. Все это происходило на фоне серпа и молота под пионерским 

лозунгом «Всегда готов!» Существует несколько версий того, почему 

пришлось отказаться от зажимов. По самым невероятным предположениям, в 

изображениях на зажиме угадывались разные диссидентские знаки. Но 

вероятнее всего, зажимами перестали пользоваться по причине сложности их 

изготовления. Уже в послевоенный период пионеры перешли на знаменитый 

узел, который соединял концы галстука [5]. 

 
Иллюстрация 7. «Пионерские отряды» 
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Опрятный внешний вид – это закон для пионера. Поэтому он с самого 

начала должен знать, как завязать пионерский галстук. К счастью, узел, 

которым он завязывался, был очень прост. Дети быстро учились это делать 

самостоятельно. 

Чтобы не запутаться с концами галстука, стоит помнить, что завязыва-

ются они на двойной узел, в котором правый конец всегда должен сверху 

обвивать левый. Таким способом получается красивый объемный узелок. 

Неправильно завязанный галстук был позором для пионера. В некоторых 

случаях из-за этого даже исключали из пионерской организации. 

Сноп пшеницы очень часто встречается на гербах, символизирует он 

плодородие и достаток, полученные от земли. Раньше он олицетворял 

пекарей и был символом этой профессии – изображенный на вывеске, даже 

питейных заведений, пшеничный сноп указывал на то, что посетители могут 

тут полакомиться выпечкой местного изготовления. 

Зерно всегда символизировало собой саму жизнь и ее возрождение, ведь 

умирая, зернышко дает начало новой жизни – целому колосу зерен. В древних 

Риме, Китае, Востоке зерно активно применялось при погребальных церемо-

ниях и было своеобразной эмблемой. 

В творчестве христиан пшеница символизирует тот хлеб, который 

Христос, говоря, что это его тело, давал для первого причастия своим апосто-

лам. В древних греческих преданиях колос был и сексуальным символом, пос-

кольку олицетворял собой семя, оплодотворяющее землю. Многие языческие 

боги имели колос своей неотъемлемой атрибутикой. Пшеница упоминается в 

Новом Завете, в одной притче; в ней же она есть символом щедрости и 

доброты земли. Также является и символом евхаристии (хлеб). Очень много 

символов связаны с пшеницей: это и плодородие и цвет солнца. Сноп, связка 

пшеницы символизируют единство, колос символизирует единение в группе 

людей. Сама пшеница – символ долголетия, богатства. Колосья символизи-

руют дар жизни; жизнь, зарождающуюся после смерти; единение и богатство. 

В некоторых религиях зерно это символ богатства 

в потустороннем мире. Пшеница в виде колосьев 

это символ богов [5] (иллюстрация 8). 

Пшеничные колосья были составляющими 

герба СССР, что также указывало на сельскохо-

зяйственную направленность данной страны, а 

также на богатство и обильность плодородных 

земель в СССР. 

Исходя из проведенных исследований, можно 

сделать вывод, что вся большевистская симво-

лика: красная пятиконечная звезда, серп и молот, 

пионерский галстук, скоп пшеницы, являются глав-

ными государственными эмблемами Советского 

Союза, а также основными символами коммуни-

стического движения.  

 
Иллюстрация 8. 

«Сноп пшеницы» 
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Բոլշևիկյան սիմվոլիկան 20-30-ական թվականների սովետական 
ժամանակաշրջանի պաստառների վրա 

 
Ղարաքեշիշյան Մարուսյա 

Բանասիրական ֆակուլտետ, 
«Ռուսաց լեզու և գրականություն», 
Մագիստրոսական թեզի ղեկավար 

բ. գ. թ., դոցենտ Թ. Թադևոսյան 
Ամփոփում 

 Հանգուցային բառեր. կարմիր հնգաթև աստղ, մուրճ և մանգաղ, պիոներա-
կան փողկապ, խորհրդային սիմվոլիկա, խորհրդանիշ 

Ելնելով կատարած հետազոտությունից, կարելի է եզրակացնել, որ 
բոլշևիկյան ողջ սիմվոլիկան` կարմիր հնգաթև աստղը, մուրճը և մանգաղը, պիո-
ներական փողկապը, ցորենի խուրձը հանդիսանում են Խորհրդային Միության 
պետական գլխավոր խորհրդանիշները, ինչպես նաև կոմունիստական շարժման 
հիմնական խորհրդանիշները։ 
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Лексико-семантический анализ «каторжных» песен 
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«Эта песня пелась у нас часто, но не хором, а в одиночку. Кто-нибудь, в 

гулевое время, выйдет, бывало, на крылечко казармы, сядет, задумается, 

подопрет щеку рукой и затянет еѐ высоким фальцетом. Слушаешь, и душу 

надрывает» (о песне «Не увидит мой взор той страны, в которой я рождѐн») 

[2, 25]. Приведѐнный отрывок взят из произведения Ф. Достоевского «Записки 

из Мѐртвого дома» (1862 г.), который пробудил интерес к каторжным песням.  

В середине 19 в. такие песни стали называться «песнями воли и 

неволи», или «каторжными» песнями, лѐгшими в основу босяцкого жанра.  

 Одним из первых исследователей каторжных песен был В. Н. Гартеве-

льд, который в 1908 г. проехал по Сибири и записал эти песни. Он так 

объяснял цель своей поездки: «Думаю, что эти песни ещѐ лишний раз 

доказывают, что человеческая душа живуча и даже в негостеприимных тайгах 

и тундрах Сибири, в ужасных казематах каторги куда-то рвѐтся и находит себе 

отражение хотя бы в этих песнях. Мне думается, что для нас, людей сытых, 

довольных и свободных, небесполезно знать эти песни- песни несчастных и 

отверженных» [1, 2].  

В каторжных песнях главным является образ Сибири, которая предстаѐт 

как место ссылки, как чужая сторона, тюрьма, страна изгнания, страна холода 

и мороза. С ней ассоциируются такие понятия, как „ад‖ и смерть, поэтому 

слово „Сибирь‖ сочетается с эпитетами „неродная‖, „чужая‖, „морозная‖, 

„великая‖, „необъятная‖. Ссылка в Сибирь воспринимается как нечто страш-

ное, губительное, удар судьбы, как тяжкое испытание, „горькая доля‖, которая 

выпала каторжнику. Пагубность жизни в Сибири, в еѐ суровых условиях 

выражается атрибутивным сочетаниями „злая доля‖, „тяжкая доля‖, 

характерными для устного народного творчества, и пребывание в Сибири 

приравняется к „гибели‖, смерти („Тяжкая доля / Жить одному мне в далекой, 

чужой стороне!‖, Ах, зачем же, злая доля, / До Сибири довела?) [1, 7]. 

Некоторые исследователи связывают образ Сибири с образом ночи 

(луны) [5]. Если за Сибирью всегда светит солнце, то Сибирь ассоциируется и 

с образом ночи (луны), смертью и с неблагоприятными условиями природы 

(За Сибирью солнце всходит, / А в Сибири — никогда!) [1, 4] . 

В каторжных песнях прежде всего отмечается суровый климат Сибири: 

он раскрывается описанием холода, мороза: …Суровые здесь холода, / И 

морозы под сорок бывают. [7]; В тундрах нет зеленой тени, Нет ни солнца ни 

зари [1, 10]. 
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Тюремные песни примечательны во многих отношениях – своей темати-

кой, интонацией живой речи, в которой угадывается реальная человеческая 

судьба. Особенно бросается в глаза лексическое наполнение каторжных 

песен. Им присущи устаревшие и просторечные слова, жаргонизмы, что дает 

основание предполагать, что эти песни создавались простыми людьми, часто 

необразованными, полуграмотными, которые сами, очевидно, испытали на 

себе тюрьму и каторгу. Так как в тюрьме запрещали использование 

музыкальных инструментов, ссыльные сочиняли и исполняли эти песни сами, 

и каждой из этих песен присущ свой особый интонационный рисунок, своя 

мелодика.  

Такие просторечные слова, как ворочуся, наживуся, явлюся («С Иркутска 

ворочуся»); братцы, Рассея, вольготно, нет помину (фраз.) («Там за синими 

морями»); честной («Ах, ты, доля, моя доля»); недалече («И в душе, и в 

сердце носим мы свою Сибирь…») и т. д., подтверждают их народное 

происхождение. И очевидно, что автором этих песен являются сами 

каторжники, „бродяги‖ и „разбойники‖. 

Совершенно мотивировано употребление слов „темница‖, „тюрьма‖, 

„решѐтка‖, „конвой‖, „кандалы‖, „расстрел‖ и т. д., которые являются 

ключевыми для каторжных песен: 

Прощай, холодная темница, 

Последний раз в тебе сижу, 

Прощай, душа красна - девица, 

Я завтра на расстрел иду… 

 … 

Тюрьма, тюрьма - какое слово, 

Для всех позорно и страшно, 

Но для меня совсем иное, 

И я привык уже давно… 

... 

Привык к решѐтке я железной, 

Привык к висячему замку, 

Привык я к камере унылой, 

Привык к тюремному углу… 

 … 

Зачем, зачем мне торопиться, 

Зачем решѐтку мне ломать? 

Не лучше ль будет потрудиться 

Из-под конвоя убежать? 

 

Там окликнут часовые, 

Окликнут раз, окликнут два, 

И третий раз раздастся выстрел, 

И так они убьют меня. 
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... 

Здесь, под небом родным, в Колыме нам родимой, 

Слышен звон кандалов, скрип тюремных дверей. 

Люди спят на ходу, на ходу замерзают. 

Кто замѐрз, тот и счастлив,- того больше не бьют.  [8] 

В каторжных песнях упоминаются такие топонимы, как Сибирь, Ангара, 

Байкал, Иркутск, Нерчинск, Шилка, Петровск, Забайкалье и т. д. В числе них 

имеются наиболее крупные и в наши дни населѐнные пункты, история которых 

дополняется, в том числе, и этими песнями. Приведѐм несколько примеров: 

С Иркутска ворочуся 

Счастливым, может быть; 

Быть может, наживуся, - 

Счастливо будем жить. [1, 2] 

… 

Там за синими морями. 

За Байкалом далеко, 

Там живет моя зазноба — 

Не видал ее давно. [1, 9] 

… 

Я пред сном про себя размышлял 

В каземате далеком, в Петровске, 

Где свой срок я тогда отбывал… [1, 4] 

… 

Шилка и Нерчинск не страшны теперь... [1, 9] 

В песне «И в душе, и в сердце носим мы свою Сибирь…» каждому 

топониму приписывается определѐнное качество: Ангара- красавица, Байкал- 

гордый, Сибирь- родная. Эти определения обычно олицетворяют Сибирь, 

наделяют еѐ „богатырской силой‖. 

 Иногда в песне не конкретизируется топоним, но из текста становится 

ясно, о каком крае поѐтся: 

Моих предков сослали сюда, 

Им жилось нелегко, я знаю…[7] 

Каторжным песням присущи слова с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами: годочек, дружочек, иголочки («С Иркутска ворочуся»); ноченька, 

солнышко, лесочек («Спи, бедняга»), долюшка («Ах, ты доля моя…»), 

которые, во-первых, сближают их с другими жанрами фольклора, а с другой,- 

подчѐркивают их народный характер на словарно – образном уровне. В 

последней песне „доля‖ одушевляется и предстаѐт силой, изгнавшей героя 

песни из родного края.  

Оторванность от родины также усиливает чувство гибельности пребыва-

ния в Сибири. Пятикратное повторение „доля-долюшка‖ лишь усиливает еѐ 

эмоциональный образ. 
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Слово „доля‖, „доля – долюшка‖ типично для каторжных песен, оно 

знакомо нам из других жанров народного творчества: 

Доля, моя долюшка, не судите строго 

Все кого любила я с толком и без толка. 

Синонимами к этому слову являются ―порция, часть, судьба, участь‖. Но в 

каторжных песнях слово „доля‖ получает именно то значение, в котором оно 

обычно встречается в других фольклорных жанрах. В приведѐнной песне оно 

получает значение судьбы и сочетается с такими эпитетами, как горькая, злая, 

счастливая, беззаботная, добрая, завидная, мирная, покойная, райская, 

светлая, славная, сладкая, спокойная, хорошая, чудесная, чудная, безра-

достная, беспокойная, жалкая, жестокая, мрачная, суровая, чѐрная.  

Междометие „ах‖ лишь усиливает эмоционально-экспрессивное впечат-

ление, придаѐт ему черты жалостливых песен: 

Ах, ты, доля, моя доля, 

Доля- долюшка моя, 

Ах, зачем же, злая доля, 

До Сибири довела? [1, 2] 

В приведѐнной песне появляется слово „буянство‖, которое является 

ключевым для неѐ. Словом „буян‖ в давние времена называли „открытое со 

всех сторон, возвышенное место, базарная площадь, амбар‖ [6]. Предположи-

тельно слово имеет тюркское происхождение (от слова „буйдан‖) [3], что 

подтверждается также обстоятельством, что большинство топонимов Сибири 

имеет тюркское происхождение и указывает на этническую принадлежность 

обитателей Сибири (Ачинск, Кемерово, Кызыл и т. д.). Отметим, что в русских 

сказках и легендах остров Буян встречается часто, он является мифологи-

ческим образом и наделяется сверхъестественной силой. 

Из текста песни становится ясно, что в Сибирь ссылали не только „за 

ночной разбой‖, а и за крестьянскую правду, „за крестьянский мир честной‖.  

Если в каторжных песнях Сибирь описывалась как ад, страна изгнания, 

то запад (Россия) воспринималась как потерянный рай, и, следовательно, 

ссылка приобретала новый оттенок – изгнание из рая. Вспомним песню «Там 

за синими морями»: 

Там за синими морями. 

За Байкалом далеко, 

Там живет моя зазноба — 

Не видал ее давно. 

Мне бы, братцы, вольной птицей 

По ветру туда нестись… 

Но без крыльев не подняться 

И без них не полететь! 

Там в Рассеи всем живется 

http://diclist.ru/slovar/brokgauza-efrona/r/rajskaja.html
http://diclist.ru/slovar/geograficheskiy/ch/chernaja.html
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И вольготно и тепло, 

О безлюдьи нет помину, 

За селом стоит село! 

Хлеб родится всем там вволю, 

Солнце светит круглый год. 

Но туда нам не добраться, 

Там для нас местечка нет! [1, 9] 

В упомянутой песне топоним Сибирь не встречается, но из текста 

становится ясно, что речь идѐт именно о ней. Образ Сибири раскрывается с 

помощью антитезы и гиперболы: в „Рассеи‖ – тепло, многолюдно, в Сибири - 

холодно и безлюдно, в „Рассеи‖ – „солнце светит круглый год‖, а Сибирь - 

тюрьма, следовательно, тесная, мрачная. 

Мотив прощания с родными краями перед ссылкой звучит в песне 

«Прощай, Киев»: 

Прощай, Киев, до свиданья, 

Прощай, Киевска тюрьма! 

Скоро, скоро глаз увидит 

Все сибирские края. 

За Сибирью солнце всходит, 

А в Сибири — никогда. 

И в Сибири – те же люди, 

Все старинные друзья! [1, 4] 

В данной песне Киев предстаѐт как воплощение России. В этой песне ней 

встречается усечѐнная форма прилагательного „киевский‖, что в русском 

языке характерно для качественных прилагательных („киевска‖). Иначе 

говоря, имеет место нарушение литературной нормы, что также подтверждает 

еѐ народное происхождение. Автор убеждѐн, что „за Сибирью солнце всходит, 

а в Сибири - никогда‖, т. е. в песне не употребляются слова „мороз‖, „холод‖, 

которые уже стали синонимами к слову Сибирь.  

В каторжных песнях отражалась готовность ссыльных к взаимовыручке, к 

помощи друг другу („Все старинные друзья‖). По имеющимся описаниям 

можно восстановить пейзаж, окружающий каторжан:  

Вся страна кругом - моя! 

Горы, тундры и тайга! [1, 4] 

Песня кончается  „родным‖ местоимением „моя‖, которое указывает на 

изменение настроения героя, разрушение представления о Сибири как 

„отдалѐнной страны‖, „далѐкой страны‖, „страны изгнания‖.  

Каторжные песни иногда получают балладную форму. По некоторым из 

них можно судить о конкретной судьбе каторжника, как, например, в следую-

щем примере: 
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Спи, бедняга, спи, родной, 

Скоро придут за тобой... 

Скоро ноченька пройдѐт, 

Скоро солнышко взойдѐт... 

 

Утром рано крикнет грач 

И подымется палач; 

Он в тюрьму к тебе придѐт 

И с конвоем поведѐт. 

 

Там в лесочке ель стоит, 

И на нѐм петля висит... 

А на ели кричит грач, 

И подымется палач. 

 

Плата уж ему дана, 

А верѐвка так крепка... 

В страхе старый ель дрожит, 

А вдали-то гром гремит. 

 

Встань, бедняга, встань, родной, 

Скоро придут за тобой, 

Слышишь, вот кричит уж грач, 

В двери уж стучит палач... [1, 4] 

В этой песне описываются последние „счастливые‖ часы героя, ожидаю-

щего гибели, после которых за ним „придут‖. Словосочетания „ель стоит‖, 

„петля висит‖, „кричит грач, „подымется палач‖, „верѐвка крепка‖, „старый ель 

дрожит‖, „гром гремит‖ указывают на предстоящую казнь.  

Приведенная песня примечательна и другими признаками: системой 

образов, повторов, ключевыми понятиями, интонацией и др. Двукратно 

повторяется слово „грач‖. Очевидно, что речь идѐт не о птице. В воровском 

жаргоне грачом называют человека, „не знающего, что имеет дело с ворами‖ 

[4]. Отметим применение колоризма в тексте песни (ночь, грач). А нарушение 

грамматической нормы („старый ель‖) подтверждает народное авторство 

песни тех каторжан, которые были не самыми образованными. 

Балладный характер свойствен и другой песне – «Моих предков сослали 

сюда…», где автор повествует об истории своего рода, семьи: 

Моих предков сослали сюда, 

Им жилось нелегко, я знаю… 

Ведь суровые здесь холода, 

И морозы под сорок бывают, 
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Защищая своих сыновей, 

Целину покоряли вы смело, 

Засевали просторы полей, 

И боролись за правое дело. [7] 

Автор избегает лишних повторов, заменяя „Сибирь‖ другими словами: 

„сюда‖, „здесь‖, „тот край‖. В песне разрушаются прежние представления о 

Сибири:  

Только сплетням людским не верь, 

Что медведи по улицам бродят. 

 

Будто пьет наш мужик - сибиряк, 

Будто бедно живут все люди, 

Заявляю тебе – все не так! 

По одним весь народ не судят. [7] 

Обобщая изложенное выше, можно сказать, что каторжные песни 

являются интересным явлением русской культурной традиции. В них 

просматриваются определѐнные фольклорные признаки, прежде всего на 

уровне лексики, анализ которой позволил выделить различные пласты, 

оценить социальную составляющую этих песен. Некоторые из этих песен 

помогают полнее представить образ Сибири не только как места ссылки и 

каторги, но и еѐ бескрайность и красоту. 
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Աքսորյալների երգերի բառաիմաստային վերլուծություն 

Շարբաթյան Ազնիվ 
Բանասիրական ֆակուլտետ,  

«Ռուսաց լեզու եւ գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  
բ. գ. թ., դոցենտ Կ․ Առուստամյան 

 
Ամփոփում 

Հանգուցային բառեր․ Սիբիր, աքսորում, տաժանակրություն, խիստ կլիմա, 
աքսորյալների երգեր, Սիբիրի տեղանունները, բալլադային ձեւ, թուրքական 
ծագում  

 Սույն հոդվածը նվիրված է աքսորյալների երգերի բառաիմաստային 
առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը: 

Վերլուծվում են այդ երգերի տեքստերը, դրանց բառակազմական միջոցնե-
րը, հնչերանգի առանձնահատկությունները, այդ տեքստերի կապը բանահյուսու-
թյան այլ ժանրերի հետ։ Ուսումնասիրվում են այդ երգերի հիմնական իմաստ ար-
տահայտող բառերը, դրանց հասկացութային իմաստը: Հենվելով աքսորյալների 
երգերի օրինակների վրա, փորձ է արվել վերլուծել «Սիբիր» բառի հայեցակար-
գային բովանդակությունը: 
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зования XX века, лексика 
Развитие русского языка советского периода распадается на несколько 

этапов, важнейший из которых начался с октября 1917 года. Октябрьские 
события 1917 года преобразовали государственную политическую и экономи-
ческую жизнь России. Все это повлекло за собой серьезные изменения 
русского языка. Конечно, речь не идет об изменениях в системе языка, 
которые коренным образом изменили русскую речевую практику говорящих, 
увеличили число владеющих русским языком, изменили состав слов в отдель-
ных областях и их стилистические свойства. В дискуссиях 20-х годов все чаще 
возникал вопрос о том, насколько понятен современный литературный язык 
рабочему и крестьянину, которые в основном говорили на простонародном 
языке. Многие слова, обозначавшие еще неравно значимые, важные понятия, 
в этот период становятся ненужными, исчезают за ненадобностью, неактуаль-
ностью. Например, царь, монах, губернатор, гофмаршал, коллежский асессор, 
камер-юнкер, уезд, волость, гимназия, лицей, гимназист, лицеист, городовой, 
дворянин, купец, дворянство, купечество, фабрикант, полиция, лавочник, 
хлебник, статс-дама. Забывается церковный, богослужебный язык из-за 
отделения церкви от государства, разрушения храмов, отмены преподавания 
закона божьего в учебных заведениях. Уходит из разговорной речи весь пласт 
слов, обозначающих церковную лексику, например, архимандрит, протоиeрей, 
благовест, подьячий, благовещение, благочестие, богослов, великопостный, 
епархия, игуменья, евхаристия, богочеловек. 

Появление новых органов власти, создание новых общественных органи-
заций, государственных институтов, изменение в экономике, культуре – все 
это сопровождается рождением новых слов, которые активно пополняют 
словарный состав русского языка, например, губком, райком, исполком, 
большевик, пионер, комсомолец, колхоз, колхозник, совхоз, продразверстка, 
нэпман, декадник, милиция, агитбригада, агропром, белогвардейщина, кулаки, 
буденовец. 

Многие слова, отражающие новый уклад жизни, новые отношения и 
факты советского времени несут на себе приметы советской эпохи и получили 
название «советизмов». Они стали появляться в литературе, газетах и журна-
лах, эти слова дают наименования характерных особенностям, присущим 
именно советской действительности. 

XX век – период интенсивного развития русского модернизма. Творчес-
кая деятельность, словотворчество поэтов и прозаиков Серебряного века     
(А. Белого, А. Блока, А. Ахматовой, В. Маяковского, С. Есенина, Н. Клюева,    
М. Цветаевой, Н. Асеева, Г. Иванова) оказали большое влияние на развитие 
русского литературного языка XX столетия. Благодаря им русский язык 
претерпел значительные изменения, охватившие разные стили, в том числе и 
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публицистику. В 20-ые годы было даже предложено далее отказаться от 
устарелых названий дней недели, они должны были называться Маркс, Ленин, 
Коминтерн, Индустриализация, Коммуна и др. 

В поэзии и прозе усиливается субъективное начало, авторов волнует не 
столько реальная жизнь, сколько реальность, сотканная из воспоминаний, 
предчувствий, мечтаний, реальность, созвучная то с общественными настрое-
ниями, то с глубоко интимными переживаниями. 

В этот период велико было также влияние футуристов. Футуризм (лат. 
Futurum-будущее) – общее название художественных авангардистских движе-
ний 1910-х начала 1920-х годов. В литературе футуристов интересовало не 
только содержание, но и форма художественного произведения. Они приду-
мывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессиональный 
жаргон, язык документа, плаката, афиш. Автор термина «футуризм» и осно-
воположник направления, итальянский поэт Филиппо Маринетти, 20 февраля 
1909 года в газете «Фигаро» опубликовал «Манифест футуризма». Он был 
написан для молодых итальянских художников. Маринетти писал: «Самые 
старые среди нас- тридцатилетние, за 10 лет мы должны выполнить свою 
задачу, пока не придет новое поколение и не выбросит нас в корзину для 
мусора» [4, 228]. 

Создаются своеобразные вымышленные поэтические миры, «краской» для 
изображения которых становится абстрактное, заимствованное, окказиональ-
ное, «отстраненное», наполненное дополнительными смыслами слово [3, 27]: 

Лунные слезы легких льнущих, ко льну сомнамбул 
Ласковая лилейность влюбленных в плен 
Липких, зеленых листьев. В волнах полеты камбал, 
Плоских, уклонно-телых. И вдалеке-Мадлэн. 

 (И. Северянин «Лунные блики») 
Отличительной чертой русского языка этого периода является 

наводнение казенными сокращениями слов и словосочетаний: ЦК, ВКТ (б), 
ВЦИК, ВОХР(внутренняя охрана), ВРШ(вечерняя рабочая школа), ГОМЗА 
(государственное объединение машиностроительных заводов), горком 
(городской комитет), ГОРОНО (городской отдел народного образования), 
Совнарком, партком, домком, НКВД, КГБ, ОСОАВИАХИМ, РСДРП, ШКРАБ 
(школьный работник), НЭП (новая экономическая политика), НЭПМАН, 
НЭППОВЦЫ, СОВБУР (советская буржуазия), торгсин(торговля с иностран-
цами), ЗАВМАГ. 

В годы Гражданской войны слово товарищ распространилось в значении 
«сторонник советской власти», полностью вытеснив в 20-ые годы старое зна-
чение (помощник, а современное заместитель). По некоторым свидетельст-
вам, в мае-июне 1917 года слово «товарищ» обозначало только солдат и 
рабочих, а несколько позже большевиков. Учреждения переименовывались в 
главки, центры, комы и другие. Старорежимное Главное Военное – Инженер-
ное управление, Главное Артиллерийское Управление и т. п. превратились в 
ГВНУ, ГАУ и приобрели революционный, рабоче-крестьянский вид. Этот набор 
слов, который старался быть научным, демонстрирует такие же изменения, в 
результате которых Русь превратилась в РСФСР, а потом в СССР, где победа 
коммунистической идеи и пропаганды породили аббревиатуры ВЦИК, ЦК, 
Сорабж, Рабфак, Центротук, Комсомол, Нэп. 

Специалисты отмечали широкое распространение уродливых сокраще-
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ний в советской школе: учителей называли Валерьяна (Валерия Ивановна), 

Паралич (Парамон Лукич) и другие «язык-акростих», «язык-ребус». Автор 

предсказывал «размножение» таких слов в будущем: ЧИХ (Чингиз-хан), Шши 

(Ширинский-Шахматов). Новые поэты начинают писать «о морсть», (О, моя 

радость), «дормя» (дорогая моя) и т. д. Широкий круг новообразований, харак-

теризующий новые явления в эмигрантской речи, негативно окрашен: кентавр 

(буденовец), чрезвычайщики, сатанократия, каинизм, окаянство (большевизм), 

совдепия, сталинократия, комиссародержавие, краснодранцы, хамодержавие, 

керенщина, красюк (пленный красноармеец), нео-пейзан (колхозник), 

большевизанствовать и другие. Попутноотметим, что русские книги в Берлине 

в начале 20-х годов издавались по трем орфографиям: по новой, по старой и 

по средней – без твердого знака, но с буквой «ять».  

Русский язык советского периода характеризует взаимодействие проти-

вопоставленных понятий. Признаком восприятия действительности, ее отра-

жения в средствах массовой коммуникации на протяжении всего советского 

периода была контрастность, поляризация явлений: в России (в СССР): идео-

логически близкое, нравственное, партийное, идейное; в капиталистическом 

обществе – идеологически чуждое, безнравственное, антипартийное, безы-

дейное. После Октябрьской революции в русском языке стали складываться 

две лексические системы: одна для наименования явлений капитализма, 

другая для наименования явлений социализма. Когда речь шла о капиталис-

тических странах, тогда их разведчики назывались шпионами, войска – 

оккупационными, воины – оккупантами, партизаны – террористами. Капита-

листическое общество характеризовалось словами капитализм, конкуренция, 

милитаризм, бизнес, коррупция, мафия, рэкет, апартеид, геноцид, дискрими-

нация, наркомания, коммерция, эксплуатация, а социалистическое общество – 

социализм, демократия, интернационал, братство, дружба, мир, свободный, 

труд, равенство. 

О полнейшем обновлении жизни страны после октябрьской революции, о 

коренных преобразованиях должны были свидетельствовать периодические 

замены старых названий. Это касалось административно – территориального 

деления страны (вместо губерний, уездов, волостей появляются республики, 

области, районы), государственных учреждений (совнарком, совнархоз), 

самой партии (Российская социал-демократическая рабочая партия больше-

виков РСДРП, Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков) 

ВКП(б), Коммунистическая партия советского союза КПСС). Изменяются 

звания: солдат становится красногвардейцем, красноармейцем, вместо 

«офицер», «майор», «полковник», появляются «командир», «комвзвода», 

«комполка», а вместо «полицейский-милиционер». Переименовываются 

многие города, например: Петербург – Петроград – Ленинград, Царицын – 

Сталинград – Волгоград, Самара – Куйбышев, Симбирск – Ульяновск, Нижний 

Новгород – Горький. Изменению подверглись также грамматические особен-

ности речи, а именно все чаще заменялись глаголы именами сущест-

вительными улучшение, совершенствование, повышение; некоторые самосто-

ятельные слова превратились в формально-служебные (сделали попытку, 

вести борьбу, подходить к учету); нагромождение одинаковых падежей 
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(возможность задерживающего влияния обложения дохода); частое использо-

вание превосходной степени (величайший, скорейший, замечательнейший); 

шаблонные обороты, вызывающие ненужное олицетворение абстрактных 

существительных. Переименованиядавали возможность разорвать связь с 

дореволюционным прошлым, уничтожить преемственность во многих сферах 

жизни и в конечном счете, вычеркнуть из памяти многое из того, что могло 

напоминать о царской России, ее символике.  

В 30-х годах появились слова стахановцы и стахановки. Большое рас-

пространение получают существительные с фамильярно-пренебрежительным 

суффиксом (столовка, читалка, изобразиловка (изобразительный отдел Нар-

компроса), нормалка (нормальная школа), стационарка (стационарная школа); 

распространение слов с узким, ситуативным значением (лишенец, просвеще-

нец, совкинец, трестовик, режимщик); распространение сокращений (чеквалап 

– черезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей, тверодежда – 

одежда тверского производства и др). Получают распространение мало-

понятные народу заимствованные слова в языке документов – пленум, ульти-

матум, игнорировать, регулярно, персонально, инициатива. Со временем 

многие слова стали общепонятными. 

Новообразования советской эпохи оказались стилистически разнообраз-

ными единицами и потому применялись в разных сферах функционирования 

языка. Исследователи выделили функциональные и стилистические особен-

ности официальной русской речи советского времени:  

а) злоупотребление метафорами и символами (борьба за успеваемость, 

битва за урожай, авангард рабочего класса, сигнализировать (доно-

сить), чистка, зачистка, ветер перемен, империалистические акулы, 

сползание, обрастание, гидра контрреволюций); 

б) злоупотребление эпитетами величественности (небывалый, гигантс-

кий, неслыханный, титанический, уникальный); 

в) частое употребление ругательств в печати и устной публичной речи 

(гад, паразит, белогвардейская сволочь, попутчик, аштка, недобитая 

контра, лишенец, аштпроп); 

г) употребление эвфемизмов – слов, скрывающих истинный смысл 

понятия (изолятор-тюрьма, проработка-грубая критика, компетентные 

органы-органы государственной безопасности, вышка-расстрел). 

Несомненно, что после революции идеологический фактор оказал 

решающее влияние на русскую религиозную лексику. За годы советской 

власти атеизм стал важнейшей составляющей государственной политики и 

практически вытеснил из языкового сознания людей лексику религиозного 

характера. Первые послереволюционные десятилетия перевели в пассивный 

запас большое количество слов, ранее активно употреблявшихся. Это не 

могло не отразиться на состоянии лексической системы русского языка. 

В рамках способов русского словообразования советской эпохи выделя-

ются в основном два типа: 1) сочинительный (глухонемой); 2) подчинительный 

(среди сочетающихся компонентов выделяются главные и зависимые, напри-

мер письмоносец). 

Литературно-художественная среда, участие интеллигенции в культур-
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ных и политических мероприятиях измененили языковой портрет выходцев из 

провинции, для которых участие в «авангардной» жизни Москвы и Петербурга 

обозначало разрыв с той социальной средой, к которой они принадлежали по 

рождению. Поэты активно использовали различные экспрессивные языковые 

средства, в том числе разговорную, стилистически сниженную лексику и фра-

зеологизмы [1, 8]: 

– Ишь, стервец, завел шарманку 
Что ты, Петька, баба, что ль? 
– Верно, душу наизнанку 
Вздумал вывернуть? Изволь! 

(А. Блок «Двенадцать») 

За счет созданных поэтами окказиональных слов (желаемость, ожидае-
мость) расширяются синонимические ряды, а это способствует обогащению 
системы выразительно-изобразительных средств литературного языка. [Эти 
морщинки… гуляли на лбу ходуном, хорохором, и ходором. Было в вас что-то, 
мой друг, годуновско-татарское (О. Мандельштам «Путешествие в Арме-
нию»)]. Требования общелитературной нормы и коммуникативно-эстетической 
целесообразности подверглись атаке со стороны так называемого особого 
языка, поэзии и прозы. Он «разрабатывался» как способ самовыражения 
автора, организации неповторимого языкового пространства, его крайней 
индивидуализации. Таков, например, «язык богов», «заумь», «безумный язык» 
Велемира Хлебникова [2, 445]: 

Маэрчь 
Маарчь 
Бзупбзой 
Бзип 
бзограуль 
Волки месяца 
Я 
Мы 
Марж! Юзормерчь. 

(«Боги»). 
Обобщая созданное, можно утверждать, что в судьбоносные моменты 

истории самым чувствительным общественным инструментом оказывается 
язык, который чутко реагирует на все изменения в обществе, создает новые 
наименования, отражает новые реалии, отказываясь от неактуальных в новых 
условиях понятиий. 
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XX դարի 20-30-ական թվականներին խորհրդային դարաշրջանի 
ռուսերեն բառապաշարի ձևավորման առանձնահատկությունները 

Ստեփանյան Մարիամ 
Բանասիրական ֆակուլտետ, 

«Ռուսաց լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
բ. գ. թ., դոցենտ Կ. Առուստամյան 

 
Ամփոփում 

Հանգուցայինբառեր: հապավումը, ֆուտուրիզմը, խորհրդայինշրջանը, 
նորաբանություն, 20-րդ դար, բառապաշար 

Հոդվածը վերաբերում է XX դարի 20-ական եւ 30-ական թվականների 
խորհրդային ժամանակաշրջանի ռուսերեն բառապաշարի ձեւավորման առանձ-
նահատկությունների խնդրին: 20-րդ դարը` ռուսական արդիականության ինտեն-
սիվ զարգացման ժամանակաշրջանը, հետաքրքիր էր ոչ միայն իր բովանդակու-
թյամբ, այլև գեղարվեստական ստեղծագործության ձեւով, նոր գաղափարներ 
արտահայտելու համար բառի հնարավորությամբ: Այս ժամանակահատվածի 
ռուսաց լեզվի տարբերակիչ առանձնահատկությունը հապավումների օգտագոր-
ծումն է, որը որոշակիորեն ազդել է ռուսաց լեզվի զարգացման վրա: Խորհրդային 
ժամանակաշրջանի նորաբանություններից շատերը եկան փոխարինելու հին 
անուններին, մինչդեռ մյուսները խորհրդային համակարգի արտադրանքն էին և 
մնացել են լեզվի պատմության մեջ որպես «խորհրդային» բառապաշար: 
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Summary 
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vocabulary 
This article deals with the problem of the peculiarities of the formation of the 

Russian vocabulary of the Soviet era in the 20s - 30s of the XX century. The 20
th

 
century – a period of intensive development of Russian modernism, was interesting 
not only in its content, but also in the form of a work of art, the possibility of a word 
for expressing new ideas. A distinctive feature of the Russian language of this 
period is the use of abbreviations, which to a certain extent influenced the Russian 
literary language. Many of the neologism of the Soviet era were intended to replace 
the old names, while others were the product of the Soviet system and remained in 
the history of the language as ―Sovietism.‖ 
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 Written communication considers the text as co-produced by a writer and a 

reader, negotiating the nature and significance of a piece of language, on the basis 

of their more or less shared knowledge of the world, society and language itself. 

Hyland states that writing is never neutral but always engaged in that it realizes the 

interests, the positions, the perspectives and values of those who enact them  [5, 3-

6]. Differences in the use of metadiscourse should be understood in relation to the 

national culture of the writer, and also in relation to the genre and immediate 

discourse community which the text is addressed to. 

 The term metadiscourse was coined by Zellig Harris in 1959 to offer a way of 

understanding language in use, researching a writer’s or speaker’s attempts to 

guide a receiver’s perception of a text. The concept has been further developed by 

writers such as Williams (1981), Vande Kopple (1985) and Crismore (1989) and 

collects together a range of discoursal features such as hedges, connectives and 

various forms of text commentary [5, 41-43]. 

The interactive/textual(1) metadiscourse concerns the writer’s awareness of 

the participating audience and the ways he or she seeks to accommodate its 

probable knowledge, interests, rhetorical expectations and processing abilities. The 

interactional/interpersonal (2) metadiscourse concerns the ways writers conduct 

interaction by intruding and commenting on their message. The writer’s goal here is 

to make his or her views explicit and to involve readers by allowing them to respond 

to the unfolding text [5, 46-50]. 

The classification scheme summarized in Table 1 is based on the functional 

approach which regards metadiscourse as the ways writers refer to the text. It 

acknowledges the contextual specificity of metadiscourse. This model takes a wider 

focus by including both stance and engagement features and by covering earlier 

models of metadiscourse. 
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Table1: Hyland’s interpersonal and textual model of metadiscourse markers 

Category Function Examples 

1.Interactive / Textual 

 

Help to guide the reader through  

the text 

 

Transitions/logical 

connectives 

Express relation between main 

clauses 

In addition/ but/ therefore/ 

thus/ and 

Frame markers Refer to discourse acts, 

sequences or stages 

Finally/to conduct/ our aim 

here/ we try 

Endophoric markers Refer to information in other 

parts of the text 

Noted above/ see fig1/ 

table2/ below 

Evidentials Refer information from other 

texts 

According to X/ Y, 1990/ Z 

states 

Code glosses Elaborate propositional 

meanings 

Namely/ e.g./ in other words/ 

such as 

2.Interactional/Interpersonal Involves the reader in the text  

Hedges Withholds writer’s full 

commitment to statements 

Might/ perhaps/ it is possible/ 

about 

Boosters/ Emphatics Emphasis dialog or writer’s 

certainty in massage 

In fact/ definitely/ it is clear/ 

obvious 

Attitude markers Express writer’s attitude to 

propositional content 

Surprisingly/ I agree/ X 

claims 

Engagement markers/ 

Relational markers 

Explicitly refers to or build 

relationship with reader  

Frankly/ note that/ you can 

see 

Person markers Explicit reference to author(s)  I/ we/ my/ mine/ our 

 

Metadiscourse use varies cross-culturally in different genres. There might be 

differences in the rhetorical pattern of the same text written in different languages. 

Taking into consideration the fact that means of persuasion differ across genres, 

Hyland points out that editorials use metadiscourse in their own way. Thus, studying 

Media language from the point of view of metadiscourse is of great interest. In this 

paper we compare English and Armenian data composed of 80 newspaper 

editorials (40 written in English and 40 in Armenian).  

 

 Table 2: Categorical Distribution 

Textual/Interactive Interpersonal/Interactional 

 English Armenian  English Armenian 

 Word 

amount 

Word 

amount 

 Word 

amount 

Word 

amount 

Transitions/Logical 

connectives 

1320 1263 Hedges 450 956 

Frame Markers 130 98 Boosters Emphatics 300 451 

Endophoric markers 50 60 Attitude Markers 700 589 

Evidentials 150 325 Engagement 

markers/Relational 

Markers 

80 201 

Code Glosses 320 142 Person Markers 98 65 
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As tabulated above (Table 2), the subcategory of transitions (logical 

connectives), among the sub-categories of Textual (1) resources, was the most 

frequently used type in both groups of editorials, this group prevails in English 

though.  

According to Table 2, the next point worth discussing is the use of hedges. In 

the English newspapers we have studied, transitions are followed by code glosses, 

evidentials, frame markers and endophoric markers, whereas in the Armenian 

newspapers observed by us, evidentials are followed by code glosses, frame 

markers and endophoric markers. Here are some examples of the sub-categories of 

textual and interpersonal metadiscourse markers found in the English and the 

Armenian data studied.  

(1) Our aim is to contribute to the national ideology, involve the youth of 

Artsakh, Armenia and Diaspora to carry out a range of cultural, scientific and sport 

projects. (armedia.am) 

(2) Մենք փորձում ենք երևան հանել սոցիալական այն խնդիրները, որոնց 

մասին խոսելն արգելված էր տարիներ շարունակ։(armedia.am) 

In these sentences frame markers our aim is and փորձում ենք announce the 

author’s goal. 

(3) Thus, their manipulation causes real concerns and it has become more 

than urgent to take steps in this direction. (armtimes.com/hay) 

In this case logical connectives thus and and help the reader interpret links 

between ideas. 

(4) After the two leaders sat down on a bench, according to lip-readers, Kim 

said: ―The North Korea-U.S. summit must yield positive results and I want to take 

things step by step to eliminate any problems.‖ (washingtonpost.com)  

As is seen from the example, after and and are logical connectives but 

according to the lip-readers is an evidential, which performs a metadiscoursal role 

by indicating the source of textual information which originates outside the current 

text. 

(5) At the same time Artur Grigoryan noted that, of course, there are possible 

options which should be discussed. (armedia.am) 

In this sentence of course is a booster that implies certainty and emphasizes 

the force of proposition. 

 As for interpersonal/interactional category (2), the results reveal that attitude 

markers are used more frequently in the English editorials, whereas hedges prevail 

in the Armenian newspapers due to our socio-cultural and national features.  

Engagement markers and person markers take the next place in both groups 

of editorials. The number of engagement markers, however, is overwhelming in the 

Armenian group whereas person markers are used less. 

Code glosses are used to elaborate on what has just been said by the writer. 

Hyland states that these elaborations help the production of well-organized, reader-

friendly texts while showing that the author has the reader in mind [7, 549-574]. 
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They use interpreting words where readers require guidance, where more 

elaboration or specificity is essential, where clarification or examples are needed. 

The function of elaboration is divided into two sub-functions: reformulation and 

exemplification. 

 Hyland regards reformulation as a discourse function whereby the second 

part is a restatement of the first using different wording. Reformulation in writing 

must be seen as part of a pre-meditated action and; as a result, goal-oriented, 

showing that the author is trying to get across particular meanings to achieve 

rhetorical effects. To be more specific, by reformulating, a text producer rewords an 

idea so that it is understood more easily. Some reformulation markers include 

parentheses, i.e., in particular, particularly, that is, especially, in other words, 

namely, specifically, which/that means, put another way, etc. [7, 266-285]. 

 (6) In other words, the manipulation with the issue of the recognition of the 

Armenian Genocide cannot be justified and acceptable for Armenia and the whole 

Armenians. (armedia.am) 

This sentence uses the code gloss in other words to reformulate what has 

previously been said about Armenian Genocide in order to make more 

understandable what has been stated about the indignation of Armenians.  

(7) Այսուհետ փորձելու են սահմանափակել լրատվամիջոցների մուտքը և 

գործունեությունը իրենց մոտ, այլ կերպ ասած՝ քաղաքապետը իր ոհմակին 

զսպելու փոխարեն, ընդհակառակը, պայքարում է լրագրողների դեմ։  

(armtimes.com/hay) 

In this sentence, այլ կերպ ասած (in other words) the writer gives additional 

information to ensure that the reader is able to recover the meaning, either by 

explaining, or expanding on what has been said. 

(8) There is one very famous expression in Sanskrit – Vasudhaiva 

kutumbakam, i.e. the whole world is one family. That is people who belong to 

different races, religions, mentality, being very different, at the same time are 

members of the same family – our planet: unity in diversity...  

(Poem by Ashutosh Desh) 

In this sentence, the author uses i.e. and that is to exemplify. It is an effort by 

the author to convey meanings that he believes are recoverable from the example. 

In other words, this is a way of presenting an element of the writer’s data or 

experience to make the abstract more concrete. Consequently, it indicates that the 

author has some presuppositions about the reader’s familiarity with the topic and 

world knowledge.  

Diagram1 demonstrated below is an attempt to express the comparative 

frequency of textual (1) and interpersonal (2) metadiscourse markers in Armenian 

and English editorials.  
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Diagram1:Categorical distribution 

  
 

Thus, metadiscourse markers play a key role in the construction of persuasion 

in newspaper editorials, the final aim of which is to guide the reader implicitly and 

indirectly by means of logical (interactive/textual metadiscourse) and emotional 

(interactional/interpersonal metadiscourse) strategies.  
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Տեքստային և միջանձնային մետադիսկուրսի ցուցիչների միջմշակութային 
վերլուծությունը զանգվածային լրատվամիջոցներում 

Ավետիսյան Արեգնազան 
Բանասիրական ֆակուլտետ, 

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

մ. գ. թ., դոցենտ Ա. Պապոյան 
 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր. մետադիսկուրս, տեքստային մետադիսկուրսի ցուցիչ-

ներ, միջանձնային մետադիսկուրսի ցուցիչներ, զանգվածային լրատվամիջոցներ  
Հոդվածում ներկայացված է մետադիսկուրս հասկացությունը՝ լեզվական 

տարբեր միջոցների մի ամբողջություն, որը կանխորոշում է ընթերցողի կամ 
ունկնդրի` տեքստի ընկալումը և ազդում է ստացած տեղեկատվության վերա-
բերյալ նրա որոշակի վերաբերմունքի ձևավորման վրա։ Տարբերում ենք մետա-
դիսկուրսի ցուցիչների երկու խումբ՝ տեքստային և միջանձնային։ Հոդվածում 
ներկայացրել ենք մետադիսկուրսի տեքստային և միջանձնային ցուցիչների գոր-
ծածության հաճախականությունն ու վերլուծությունը անգլալեզու և հայալեզու 
լրագրերում։ Ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնել, որ հայերեն պարբե-
րականներում միջանձնային մետադիսկուրսի ցուցիչները առավել հաճախ են 
գործածվում քան անգլերեն պարբերականներում, որտեղ հեղինակները առավել 
հաճախ գործի են դնում մետադիսկուրսի տեքստային ցուցիչներ։  
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Резюме 
Ключевые слова: метадискурс, текстуальный метадискурс, межличност-

ный метадискурс, средства массовой информации 
В данной статье рассмотривается концепция метадискурса: совокупность 

лингвистических ресурсов, используемые автором как средство влияния на 
восприятие информации читателя или аудитории. Различаютця две группы 
указателей метадискурса: текстуальный и межличностный. В статье рассмот-
рена роль текстуалйных и межличностных указателей метадисскурса в 
средствах массовой информации и их анализ в английской и армянской 
прессе. И как показали исследования, указатели межличностного метадис-
курса часто встречатся в армянслой прессе. А английские журналисты часто 
используют текстуальный метадискурс. 
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Սասունի 1904 թվականի ապստամբությունը 

Դալլաքյան Ամալյա 

Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, 

«Պատմություն», 

մագիստրոսկան թեզի ղեկավար`  

պ. գ. թ ., դոցենտ Ա. Սահակյան 

 

Հանգուցային բառեր. Սասուն, ինքնապաշտպանություն, 1904 թվական, 

սուլթանկան վարչակարգ, անպաշտպան ժողովուրդ, հերոսական դիմադ-

րություն, պարտություն, մեծ տերություններ 

19-րդ դարի վերջին Սասունը վարչական բաժանումով մտնում էր Բիթլիսի 

վիլայեթի մեջ և կազմում էր Մուշի Աանջակի կազաններից մեկը։ Այն բաժանվում 

էր Մուրկան, Խութ, Բռնաշեն, Գենջ և Ճապաղջուր գավառների և իր աշխարհա-

գրական դիրքով տրոհվում էր կենտրոնական կամ լեռնային ու ծայրամասային 

շրջանների։ Լեռնային Սասունն իր մեջ ամփոփում էր 7 գավառներ, որոնք իրենց 

հերթին բաժանվում են մեծ ու փոքր կամ ինչպես ընդունված էր ասել մայր և որդի 

գյուղերի։ Գրեթե նույնպիսի վարչական բաժանման էր ենթարկվում Դաշտային 

Սասունը։ Ի տարբերություն վերջինի, որտեղ մահմեդական, հատկապես քրդա-

կան բնակչության թիվը զգալի էր, Լեռնային Սասունում աննշան էր։ Սասունի 

բնակիչներն զբաղվում էին երկրագործությամբ ու անասնապահությամբ։ Սա-

սունցիները հողը մշակում էին հնամենի գործիքներով, իսկ անասնապահությունը 

վարում պապենական եղանակներով։ Գյուղատնտեսության հետ մեկտեղ զբաղ-

վում էին նաև արհեսագործությամբ և պատրաստելով զանազան շինվածքներ ու 

գործվածքներ օգտագործում էին դրանք առավելապես իրենց կարիքների 

համար։ Սասունը մեկն էր Արևմտյան Հայաստանի այն գավառներից, որ թույլ էր 

ներքաշված ապրանքադրամական հարաբերությունների մեջ։  

Սասունի բնական պայմանները հնարավորություն էին տալիս բնակիչներին 

տևապես պահպանելու իրենց անկախությունն ու կիսանկախությունը։ Սակայն 

1890-ական թվականներին սուլթանական կառավարությունը առաջին խոշոր 

հարվածը տվեց նրան` կազմակերպելով մասսայական կոտորածներ: 

Նման պայմաններում ազատագրական շարժման մեջ խիստ դժվարանում 

էր հին հայդուկային պայքարի մարտավարության հաղթահարումը և դրանից լիո-

վին հրաժարումը [10, 45]։  

Ընհանուր ապստամբության կազմակերպման կողմնակիցները` Հրայրը` 

Սասուն-Տարոնում, Վարդգեսը` Վասպուրականում, և նրանց համախոհները մեծ 

աշխատանք էին տանում ժողովրդին վճռական ելույթի պատրաստելու համար։ 

Իսկ հայդուկային պայքարի մարտավարության կողմնակիցները` Անդրանիկը, 

Գևորգ Չավուշն ու նրանց համախոհները փորձում ե էին պարտիզանական ու 

վրեժխնդրական ձեռնարկումներով կանխել բռնությունները, ոգևորել ժողովրդին 

և նրան դուրս բերել հուսահատական վիճակից [11, 89]։ Այս իրադրությունում 
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հայդուկային պայքարը որոշակի վերելք ապրեց։ Կարևոր նշանակություն ունե-

ցավ Աղբյուր Սերոբին սպանած քուրդ ցեղապետ Բշարե Խալիլի ահաբեկումը, 

որը բարձրացրեց Անդրանիկի և մյուս հայդուկների հեղինակությունը։ Սակայն 

հայդուկային պայքարի ամենանշանավոր դրվագը Սուրբ Առաքելոց վանքի 

կռիվն էր։ Տարոնի ժողովուրդը, հավաքվելով Մշո առաջնորդարանի մոտ, պա-

հանջում էր տիրող իրավիճակից որևէ ելք գտնել։ Հակոբ Կոտոյանը առաջ է քա-

շում զինված խմբով Առաքելոց վանք մտնելու և ինքնապաշտպանության դիմելու 

գաղափարը։ 1901 թվականի նոյեմբերի 3-ին Անդրանիկը 37 հայդուկների և 20 

զինված գյուղացիների հետ մտնում է Մուշից հարավ-արևելք ընկած վանք և այն 

վերածում ինքնապաշտպանական ամրոցի։ Երեք օր անց սկսվում է կռիվը։ Ինք-

նապաշտպանության օրերին վանքում գտնվողների թիվը հայդուկների հետ 

միասին հասնում էր 140-ի [1, 148]։ 

Բիթլիսի նահանգապետը, որն ստանձնել էր թուրքական ուժերի հրամանա-

տարությունը, բանակցություններ է սկսում հայդուկների պահանջներն իմանալու 

համար։ Անդրանիկը, Գևորգ Չավուշն ու Հակոբ Կոտոյանը պահանջում են 

ներում շնորհել քաղաքական բանտարկյալներին, զինաթափել ու պատժել 

հայկական գյուղերն ավերող քրդական զինված ավազակախմբերին, հայերին 

վերադարձնել նրանցից զավթված հողերը, վերացնել հայերից տուրք գանձելու 

քուրդ ցեղապետերի իրավունքը և այլն։ Այս պահանջներից մասամբ բա-

վարարվում է միայն առաջինը [7, 102]: 

Կատաղի մարտերը վերսկսվում են։ Թուրքական կառավարությունը վան-

քում ապաստաններին ճնշելու նպատակով ուղարկեց նոր ուժեր։ 

Պաշարվածների զինամթերքը շուտով սպառվում է։ Նոյեմբերի 27-ի գիշերը հայ-

դուկները տեղացած ձյան պայմաններում, սպիտակ սավաններով փաթաթված, 

աննկատ հեռանում են վանքից։ Ս. Առաքելոց վանքի կռվից հետո հայդուկային 

ելույթները գրեթե դադարեցին, և շուրջ երկու տարի Արևմտյան Հայստանում, 

հատկապես Սասունում և Վասպուրականում կազմակերպված գործունեություն 

ծավալեցին Հրայրը, Վահանը, Վարդգեսը։ Ընդհանուր ապստամբությունը նա-

խատեսված էր սկսել 1905 թվականի ամռանը։ Այն պետք է ընդգրկեր Տարոնը, 

Բիթլիսը, Վասպուրականը և Կարինի որոշ շրջաններ։ Դա աննկատ չմնաց սուլ-

թանական կառավարության հսկողությունից, որն սկսեց ուժեր կենտրոնացնել 

Սասունի մատույցներում [4, 178]: 

1901 թվականին նրանք Սասունում կառուցեցին զորանոցներ և Դիարբե-

քիրից և Խարբերդից բանակներ շարժեցին դեպի Մշո դաշտն ու Սասուն` զորա-

նոցներից դուրս մնացած զինվորներին տեղավորելով հայկական գյուղերում։ 

Թուրքական իշխանությունները գործակալների միջոցով հրահրում էին մի-

ջադեպեր, սրում դրությունը։ Այդ օրերին բացահայտվեց Տափըկ գյուղում իշխա-

նությունների կողմից Անդրանիկի դեմ կազմակերպված մահափորձը։ Ծրագրվող 

կոտորածները քողարկելու կամ արդարացնելու նպատակով, կառավարությունը 

կեղծ լուրեր էր տարածում, որ իբր հայ ֆիդայինները պատրաստվում են գար-
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նանը իջնել լեռներից և հարձակվել թուրքական զորամասերի վրա։ 1900 թ. օգոս-

տոսի 26-ին Վանի ռուս հյուպատոսը հաղորդում էր, որ Սասունում թուրքերն ու 

քրդերը հատկապես վերջին 4 տարում իրենց զգում էին լրիվ տերեր և հայերին 

նայում էին որպես ճորտերի։ 1902 թվականին իշխանությունները Էրզրումից Մուշ 

տեղափոխեցին 7-8 վաշտ, որից 5-ը ուղարկեցին Սասուն։ 1903 թվականի 

հուլիսի 15-ին նա գրում էր Կոստանդնուպոլսի իր դեսպանին. «Էրզրումի կուսա-

կալի հետ զրուցելիս համոզվեցի, որ հայերի հանդեպ արյունոտ դատաստանը 

անխուսափելի է»։ Կոտորածները Սասունում քողարկելու կամ արդարացնելու 

նպատակով կառավարությունը կեղծ լուրեր էր տարածում, որ իբրև հայ ֆիդա-

յինները պատրաստվում են գարնանը իջնել լեռներից և հարձակվել թուրքական 

զորամասերի վրա։ Սասունի դեմ զինված արշավանքի առաջին զոհը դարձավ 

Հունան գյուղը։ Դաժան հարկահանությունն ստիպել էր գյուղի բնակչությանը 

դիմադրելու իշխանության ներկայացուցիչներին։ Իշխանությունները բանակային 

կորպուսի մեկ դիվիզիա ուղարկեցին Սասուն, այնուհետև թուրք ջարդարարները 

խուժեցին Հունան գյուղը, կողոպտեցին ու այրեցին 120 տուն, երեխաներին ու 

կանանց կենդանի թաղեցին ձյան մեջ կամ նետեցին ջրհորները [11, 90-91]։ 

Թուրքական իշխանությունները տեղեկանալով, որ Անդրանիկը Սասունում է և 

նախապատրաստվում է պաշտպանության, Սասունի շուրջը կենտրոնացրին կա-

ռավարական զորքեր ու քրդական ջոկատներ։ Քանի որ հայերը ոչ մի առիթ չէին 

տալիս, թուրքերը դրդեցին մի քանի քուրդ ցեղապետների հարձակվել հայկա-

կան բնակավայրերի վրա։ 1904 թվականի մարտի վերջին Սեբաստացի 

Մուրադը բանակցություններ էր վարում լաճկանցի քուրդ ցեղապետների հետ` 

նրանց բարեկամությունը շահելու հույսով։ Հայ քաղաքական կուսակցությունները 

շտապեցին օգնության հասնել Սասունին։ Դաշնակցությունը 1903 թվականի 

գարնանը փորձեց ուղարկել իր զինախմբերը։ Սակայն նրանք բախվեցին 

թուրքական սահմանապահ ջոկատներին և հարկադրված եղան ետ վերադառ-

նալ Անդրկովկաս։ Միայն մեկին` Մենակին, հաջողվեց անցնել սահմանը և հաղ-

թահարելով բազմաթիվ դժվարություններ, հասնել Սասուն։ Մայիսին կուսակցու-

թյունը Սասուն ուղարկեց նոր խումբ` Թուման Թումանյանի գլխավորությամբ։ 

Երբ այն հաջողությամբ տեղ հասավ, 1903 թվականին հուլիսին ուղարկեց նաև 

Թորգոմի 23 հոգուց բաղկացած հայդուկային խումբը, որի մեջ էին 1890-ական 

թվականների ինքնապաշտպանության մասնակիցներ Տուրբարիսը, Քաֆթար 

Արշակը, Ղարսեցի Նիկոլը, Բամբերդցի Արշակը, Սվաղցի Մուրադը և ուրիշներ։ 

Խմբի բոլոր անդամները հագնվում էին միանման և զինված էին հրացաններով։ 

Նրանք մտան Մշո դաշտ, գիշերեցին հայկական գյուղերում, ապա մրրիկի արա-

գությամբ բարձրացան Սասուն։ Թուրքական հրամանատարությունը տեղյակ էր 

Թորգոմի խմբի մասին և հետևում էր նրանց տեղաշարժին։ Եթե նրանք ցան-

կանային, կարող էին բնաջնջել խումբը, բայց դա չարեցին, քանզի գիտեին, որ 

կառավարությունը Սասունում նախապատրաստում է հայկական նոր սպանդ, և 

ցանկանում էին, որ այնտեղ հավաքվեն շատ ֆիդայիններ։ 
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1903 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Անդրկովկասից ռուս-թուրքական սահ-

մանը անցավ նաև մի այլ խումբ։ Ենթարկվելով սկզբում քրդերի, ապա թուրքա-

կան զորամասերի հարձակումներին, Գոմաձոր գյուղում այն հարկադրված եղավ 

կռվի բռնվել և տեսնելով հակառակորդի առավելությունը, փորձեց ետ վերադառ-

նալ դեպի Անդրկովկաս։ Սակայն հանդիպեց ռուսական սահմանապահ ջոկատ-

ների կրակին։ Խմբի անդամները մեծ դժվարությամբ վերադարձան Անդրկովկաս 

[5, 345]: 

Սեպտեմբերի 18-ին դեպի Սասուն ուղղություն վերցրեց դաշնակցության 

Խանի և Նովրուզի 146 հոգուց բաղկացած խումբը։ Բայց սահմանը անցնելիս 

Կաղզվանի օկրուգի Սիտաղան գյուղի մոտ նկատվեց թուրքական զորամասերի 

կողմից և ընկավ նրանց կրակի տակ։ Խումբը շարժվեց դեպի Դելիբաբա, Թայ-

Խոջա ու Խորասան գյուղերը և գրավելով հարմար դիրք, թեժ կռիվ սկսեց հակա-

ռակորդի զինվորական ուժերի դեմ։ Կռիվը տևեց մինչև սեպտեմբերի 23-ը։ 

Օսմանյան սահմանապահ զորամասերը մեծ կորուստներ տալով և Էրզրումից 

օժանդակ համարլրումներ ստանալուց հետո միայն կարողացան հաղթել ֆիդա-

յիններին։ Հայդուկները այնպես հմուտ էին վարում մարտը, որ թուրքերին թվում 

էր, թե իրենք կռվում են ռուսական կանոնավոր բանակի ջոկատներից մեկի դեմ։ 

Ֆիդայիներից զոհվեցին 50-55 հոգի, իսկ կենդանի մնացածներն ազատվեցին 

թշնամու ձեռքից, փախչելով զանազան ուղղությամբ: 1903 թ. hոկտեմբերին 

Անդրկովկասից Սասուն մեկնեց դաշնակցության Կայծակ խումբը, որը Բասենում 

ընդհարվեց թուրքական մեծաքանակ զորքերի հետ, տվեց 13 զոհ և թշնամուն 

պատճառելով երեք անգամ ավելի վնաս, ցրվեց անհայտ ուղղությամբ։ Խմբի 

զինվորները մարտնչում էին հերոսաբար։ Էրզրումի վալին ստիպված էր խոս-

տովանել անգլիական հյուպատոսին, թե հայերը կռվում էին մոլեգնորեն, վեց 

գնդակի վերքեր ընդունած մարդը, գետնին թավալված կշարունակեր կրակել իր 

ատրճանակից: 1903 թվականի աշնանը Սասունում Գիլեգուզանի Ռշկան բարձ-

րունքներում ինքնապաշտպանության ղեկավարները Հրայրը, Անդրանիկը, 

Վահանը, Կայծակ Վաղարշակը, Թորգոմը, Կոտոյի Հաջի Հակոբը, Սեպուհը, 

Տուրրախը, ինչպես նաև Սասունի մի շարք գյուղերի ավագներնն ու քահանա-

ները հավաքվեցին ժողովի։ Նրանք քննության առան գոյամարտի պլանը։ 

Անդրանիկը առաջարկում էր Սասունի հետ միասին ոտքի հանել նաև Տարոնը, 

Վասպուրականը և երկրի այլ շրջանները, քանի որ այդ զանգվածային ըմբոստա-

ցումը կցրի կառավարական ուժերը, կթեթևացնի Սասունի վիճակը և կհասցնի 

դրական արդյունքի։ Հրայրը դեմ դուրս եկավ այդ առաջարկությանը, գտնելով, 

որ հայերն իրենց ուժերով անկարող են հաղթել, թշնամին վաղ թե ուշ կճնշի 

նրանց, և անհրաժեշտ էր համարում սահմանափակվել միայն Սասունով, ինչը 

հնարավորություն կտար կոտորածից ու ավերածություններից զերծ պահել 

երկրի հայաբնակ մյուս շրջանները, պահպանել արևմտահայության բազմաթիվ 

զանգվածների ֆիզիկական գոյությունը։ Ժողովն ընդունեց Հրայրի առաջարկը և 

ընտրեց զինվորական խորհուրդ բաղկացած` Անդրանիկից, Մուրադից, Սեպու-
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հից, Առաքելից, Սմբատից, Ավոյից։ Գոյամարտի ընդհանուր հրամանատարու-

թյունը դրվեց Անդրանիկի վրա։ Ժողովի առաջարկությամբ Հրայրը եկավ Դաշտ։ 

Շրջելով Դաշտում, Կոտոյի Հաջի Հակոբն ու Սմբատը միաժամանակ հավաքում 

էին պարենամթերք և Մոտկանի ճանապարհով ուղարկում Սասուն [12, 234]։ 

Սուլթանական կառավարությունը պատրաստվում էր վճռական հարվածի։ 

Հրայրը, զգալով այդ, 1904 թվականի փետրվարի 27-ին դիմեց Կոստանդնուպոլ-

սի հայոց պատրիարքին և դաշնակցության Արևմտյան բյուրոյին, որ սրանք եվրո-

պական տերությունների միջոցով կանխեն վերահաս վտանգը։ 1904 թվականի 

մարտին դաշնակցությունը Խանի, Թորգոմի, Թեքրիդաղցի Նեվրուզի, Աշոտ 

Երկաթի գլխավորությամբ փորձեց օժանդակ խմբեր ուղարկել Սասուն, Վասպու-

րական ու Բագրևանդ, որ ապստամբություն առաջացնեն երկրի տարբեր մասե-

րում, ցրեն թուրքական ուժերը և այդպիսով հեշտացնեն Սասունի վիճակը։ Սա-

կայն այդ խմբերը հաջողություն չունեցան։ Միայն քչերին հաջողվեց ազատվել 

թուրքական յաթաղանից և վերադառնալ Անդրկովկաս։ Թուրքերն ունեին 18 

հազար կամավոր և դրա կրկնակի քրդական անկանոն հերոսակներ, իսկ հայերը` 

հարյուր ֆիդայի, հազար մարտունակ սասունցի։ Թուրքական բանակի հրա-

մանատար էր նշանակված Սալի փաշան, թիկունքում հսկում էր Ալայ բեյը, 

նրանց օգնում և սպասարկում էր Բիթլիսի կուսակալ Ֆերիգ փաշան, իսկ դրանց 

բոլորի գործողությունները ղեկավարում էր համիդեական 4-րդ գնդի հրամա-

նատար Զեքի փաշան։ Սուլթանական բանակը 1904 թվականի ապրիլի 1-ին ան-

ցավ վճռական հարձակման։ Նա շարժվեց Սասունի հարավից ու հյուսիսից և այդ 

ճակատների պաշտպաններ Գևորգ Չավուշին ու Անդրանիկին հարկադրեց ետ 

քաշվել դեպի ինքնապաշտպանության գլխավոր գիծը` Տալվորիկ ու Իշխանա-

ձոր, Տափըկ ու Գետաշեն։ Հայդուկները նահանջելիս ավերեցին լքված գյուղերը, 

որպեսզի թշնամին չգտնի որևէ ավար կամ հանգրվան, իրենց հետ տարան 

նրանց բնակիչներին։ Սասունն ուներ ընդամենը 1200 կռվող, որոնցից 200-ը` 

հայդուկներ։ Սասունի լեռնականների դեմ եղած թուրքական ուժերը հաշշվում 

էին մոտ 10 հազար, իսկ քրդականը 5` հազար մարդ։ Ապրիլի 6-ին թուրքերը 

հարձակում ծավալեցին Սասունի չորս կողմից և, աստիճանաբար սեղմելով 

օղակը, գրավեցին մի շարք գյուղեր։ Գլխավոր հրամանատարությունն անտեսեց 

Մուշի հայոց առաջնորդ Գնել վարդապետի և քաղաքական ու կրոնական ժողով-

ների անդամների բողոքները թուրքական զորամասերի կատարած բարբարոսու-

թյունների դեմ և իր հայատյացությունը թաքցնելու, հայդուկներին հեշտությամբ 

որսալու և ինքնապաշտպանության կազմակերպիչների հետ հաշվեհարդար 

տեսնելու նպատակով, ապրիլի 12-ին Առաքել վարդապետի գլխավորությամբ 

պատվիրակություն ուղարկեց սասունցիների մոտ` առաջարկելով ինքնապաշտ-

պանության մասնակիցներին ծանոթացնել սուլթանի իրադևին և Կոստանդնու-

պոլսի հայոց պատրիարքի կոնդակին։ Առաջինում հայդուկներից պահանջվում 

էր հանձնվել իշխանություններին` խոստանալով ապահովել նրանց անվնաս հե-

ռացումը Թուրքիայից, իսկ երկրորդում հորդորվում էր սասունցիներին դադարեց-
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նել դիմադրությունը, որպեսզի կանխվի վերահաս կոտորածը [12, 235]: Ստանա-

լով այս փաստաթղթերը` զինվորական խորհուրդը քննարկեց դրանք և տվեց 

մերժողական պատասխան։ Հրայրն ու Անդրանիկն իրավացիորեն գտան, որ դա 

կառավարության կողմից կազմակերպված է, և որոշեցին, որ ավելի լավ է մեռնել 

ինքնապաշտպանության դիրքերում, քան ընկնել թշնամու ծուղակը։ Հայդուկներն 

իրավացի էին: Դա հաստատվեց մասնավորապես այն իրողությամբ, որ թուրքա-

կան զորամասերը, դեռ չստացած սասունցիների պատասխանը, Շենիկի ուղղու-

թյամբ շարունակեցին հարձակումը։ Իմանալով կառավարության նոր հարձակ-

ման մասին, Հրայրը հրահանգեց ինքնապաշտպանության ղեկավարներին պատ-

րաստվել օրհասական պայքարի։ Շուտով սասունցիները ետ շպրտելով թուրքե-

րին, հետապնդեցին նրանց մինչև Լաճկան` հակառակորդի ուժերի գլխավոր 

ճամբարը։ Շենիկի այս կռիվը դարձավ Սասունի ինքնապաշտպանության մար-

տերի նախերգանքը։ Զգալով, որ կառավարությունը վերսկսելու էր հարձակումը, 

սասունցիներն ամրացրին հատկապես Շատախի, Շենիկի, Սեմալի և Չայի ճա-

կատները, այսինքն` այն ուղղությունները, որտեղից սպասվում էր գլխավոր հար-

վածը։ Սեմալի բնակիչներն ստիպված են լինում թողնել իրենց հայրենի գյուղը և 

տեղափոխվում են Գիլիեգուզան։ Ապրիլի 12-ին թուրքական բանակը Քյոսե Բին-

բաշու գլխավորությամբ շարժվեց դեպի Շենիկ, իսկ ապրիլի 13-ին անցավ հար-

ձակման։ Պաշարելով ամբողջ Սասունը, թշնամին իր գլխավոր ուժերը կենտրո-

նացրեց Շենիկում այն հաշվով, որ այստեղից շարժվի դեպի Սեմալ և Այլանք։ 

Զինվորական խորհուրդը Սեմալի ու Այլանքի պաշտպանությունը հանձնարարեց 

Հրայրին, Տափըկինը` Անդրանիկին, Իշխանաձորինը` Գևորգ Չավուշին, իսկ 

Գիլիեգուզանինը` Վահանին [12,237]: Թուրքերը հրանոթային կրակով կոտրեցին 

սասունցիների դիմադրությունը, գրավեցին Շենիկը և թեքվեցին դեպի Սեմալ ու 

Այլանք։ Անկարող լինելով կանգնեցնել թշնամուն, Հրայրը վերցրեց այս գյուղերի 

բնակիչներին և նահանջեց Գելիեգուզան, բայց ճանապարհին ընկավ հակառա-

կորդի գնդակից։ Համալրելով իրենց շարքերը նոր ուժերով, սուլթանի հրոսակ-

ները կրկին անցան հարձակման և հարկադրեցին Մուրադին նահանջել դեպի 

Չայի բարձրունքները։ Սակայն Սպաղանցի Մակարը խուճապի մատնեց թուրքե-

րին և հետապնդելով լցրեց նրանց Չայը։ Կանգ չառնելով կորուստների առաջ, 

Քյոսե Բինբաշին վերստին ռազմական գործողություններ ծավալեց, գրավեց 

Այլանքը, մտավ Բարբառի հովիտը և ուղղություն վերցրեց դեպի Գելիեգուզան։ 

Բայց սասունցիներն անսպասելի կրակ բացեցին սուլթանի հրոսակների վրա ու 

փախուստի մատնեցին նրանց։ Քյոսե Բինբաշին ջանքեր գործադրեց, բայց 

չկարողացավ կանգնեցնել խուճապահար փախչող իր զինվորներին։ 

Ապրիլի 20-ին թուրքական ուժերը 12 թնդանոթների համագործակցությամբ 

վերսկսեցին հարձակումը։ Սկսվեց երկուստեք միահամուռ ու ծանր մարտը, որի 

ժամանակ սասունցիներն իրենց լեռների և ժայռերի նման մնացին անառիկ։ 

Ապրիլի 2-ին թշնամին, վերախմբավորելով ուժերը, ճակատամարտը վերսկսեց 

նոր թափով։ Սասունցիները նորից պաշտպանվում էին նույն վճռականությամբ։ 
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Նրանց ոգևորում էին կանայք, որոնք հաց և փամփուշտ էին հասցնում և շատ 

տեղերում մասնակցում էին կռիվներին: Չնայած մարդկային մեծ զոհերին` թուր-

քերը նոր գրոհ ձեռնարկեցին և նվաճելով Կոտոյի Հաջիի պաշտպանական դիր-

քերը, փորձեցին առաջ շարժվել։ Սակայն Սպաղանցի Մակարը ձախողեց նրանց 

պլանները։ Ապրիլի 22-ին կառավարական զորամասերը շարժվեցին Սպաղանցի 

Մակարի դիրքերի վրա, բայց ետ շպրտվեցին: Անհաջողություններից կատաղած 

թշնամին սկսեց թնդանոթային ռմբակոծման ենթարկել բոլոր այն կետերը, ուր 

նկատում էր հավաքված հայեր։ Սակայն դարձյալ արդյունքի չհասավ։ Նույն ժա-

մանակահատվածում Մուրադը 120 ֆիդայիների պաշտպանությամբ անցնելով 

լեռնային արագահոս գետերի վրա հապճեպորեն կառուցված կամուրջներով, 

շարժվում է Ծովասարի ուղղությամբ։ Ծովասարին օգնության է գալիս նաև Անդ-

րանիկի խումբը, որտեղ գտնվող Աստվածածնա վանքը դառնում է նրանց ինք-

նապաշտպանության վայրը։ Թշնամին իմանալով այդ, Տափըկ և Կոփ գյուղերի 

մոտ սկսում է հարձակումը։ Հայդուկները կատաղի դիմադրում են, սակայն ընկ-

նում են ծանր վիճակի մեջ։ Անսպասելի նրանց օգնության է հասնում մի խումբ 

Գիլեգուզան գյուղից [5, 276-278]: Թշնամուն արագորեն ջախջախելու նպա-

տակադրությամբ Մուրադը ֆիդայիների մի մասին ուղարկում է շրջանցելու և 

թիկունքից հարվածելու իրենց վրա հարձակվող քրդերին: Խումբը հաջողությամբ 

կատարում է Մուրադի հանձնարարությունը և հայտնվում հակառակորդի 

թիկունքում։ Քուրդ հերոսակները, վստահ իրենց հաղթանակին, նետվում են վան-

քի ավերակներում խմբված բազմության վրա։ Մուրադի գլխավորած ֆիդայի-

ները կրակով և թիկունքից տեղացող հարվածներով կանգնեցնում են քրդերի 

հարձակումը։ Խաս գյուղի բնակիչները, կռվի լուրն առնելով և Տեր Քերոբի գլխա-

վորությամբ իջնելով Ծովասարի բարձրունքներից, հարձակվում են քրդերի վրա: 

Մուրադի հայդուկների և Խաս գյուղի բնակիչների հուժկու հարվածներից խուճա-

պի մատնված թշնամին, մի քանի տասնյակ սպանվածներ ու վիրավորներ թող-

նելով մարտադաշտում, դիմում է փախուստի։ Մուրադը փայլուն կերպով է կա-

տարում առաջադրանքը։ Հազարից ավելի հայեր մեծամեծ դժվարությամբ հաղ-

թահարելով արյան ու կրակի տեսարանների վերածված Սասունի թուրք ու քուրդ 

ջարդարարներով լեցուն բնակավայրերը, տեղափոխվում են Դաշտի գյուղերը [3, 

109]։ Մուրադի խմբի հայտնվելը զարմանք է առաջացնում Վանի գործիչների 

շրջանում։ Նույն օրը, գիշերով, Մուրադն իր զինակիցներով գալիս է Դատավան, 

այտեղից էլ` Սասուն։ Միևնույն ժամանակ քրդական ուժերը հարձակվում են 10-

12 տուն բնակիչներ ունեցող Կելիկերման գյուղի վրա և ցանկանում են թալանել 

այն, սակայն նրա բնակիչներն անցնում են ինքնապաշտպանության։  

1904 թվականի ապրիլի 22-ին Ալուչակ գյուղում զինվորական խորհուրդը 

քննության առավ Սասունի իրավիճակը։ Ոմանք առաջարկեցին ամրանալ 

լեռներում և շարունակել գոյակռիվը, մյուսները դա անիմաստ համարեցին։ 

Որոշվեց ժողովրդին իջեցնել Մշո դաշտը, իսկ հայդուկներին պահել լեռներում, 

որ շարունակեն պայքարը։ Առաջին խնդրի իրագործումը հանձնարարվեց 
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Մուրադին, իսկ երկրորդինը` Անդրանիկին։ Գիտակցելով իր պատասխանատ-

վությունը, Մուրադը ընտրեց թշնամուն անհայտ արահետներ, այնուամենայնիվ 

ամենուրեք վխտող թուրքերն ու քրդերը նկատեցին լեռներից դեպի դաշտ իջնող 

սասունցիներին և մեծ վնաս պատճառեցին։ Մուրադը ժողովրդի մի մասին հանձ-

նեց քրդերին, իսկ մեծ մասին` շուրջ 6000 մարդու, մեծ տառապանքներով կարո-

ղացավ հասցնել Դաշտ և պատսպարել Մուշում ու նրա շրջակա հայկական գյու-

ղերում։ Այնուհետև իր հետ վերցնելով մի խումբ հայդուկների, մեկնեց Վան` 

Սասուն զինամթերք տանելու նպատակով։ Տևական չարչարանքներից ու տան-

ջանքներից հետո Մուրադը Վասպուրական մտավ միայն մայիսի վերջերին։ 

Գիլեգուզանում մնացած Անդրանիկը իր 10-12 ֆիդայիններով համառորեն շա-

րունակում էր պայքարը։ Որքան էլ նրանք կռվում էին խիզախությամբ, որքան էլ 

ուզում էին փրկել կենդանի մնացածներին, այնուամենայնիվ թշնամուն հաջողվեց 

հասնել հաջողության։ 

Թուրքական զորամասերը գրավելով Գելիեգուզանը, շարժվեցին Անտոքը, 

ճանապարհին ոչնչացնելով կոտորածներից փախած և աստանդական ընկած 

սասունցիների այլակներն ու խլյակները։ 

Անդրանիկը, թողնելով Գելիեգուզանը, 50-60 հայդուկներով շտապում է 

Կռըլիկ` պաշարվածներին օգնելու համար, բայց թուրքերն ու քրդերը վերցնում 

են Կռըլիկը և սրի քաշում բոլորին: Ամենադաժան կոտորածները տեղի ունեցան 

Տալվորիկում ու նրա շրջակա գյուղերում [8, 239]: Զինվորներն անխնա սպանե-

ցին բնակիչներին ու գետը շպրտեցին։ Ովքեր թաքնվել էին, դուրս բերվեցին և 

սրի ու կրակի քաշվեցին։ Տալվորիկցիների մի մասը, հավատալով հարևան 

քրդերի խոստումներին, փորձեցին պաշտպանվել նրանց մոտ։ Սակայն քրդերը 

հուսախաբ արին հայերին և կոտորեցին խաղաղ հայ բնակչությանը: 

Կառավարական ուժերը շարունակում են հետապնդել անտառներում ու ձո-

րերում, լեռներում ու կիրճերում թաքնված հայերին։ Նրանք հանդիպում են ծե-

րերի, հիվանդների ու երեխաների, որոնց անխնա կոտորում էին։ Այնուամենայ-

նիվ սասունցիները տեղ-տեղ շարունակում էին դիմադրել թշնամուն։ Տղամարդ-

կանց հետ միասին ռազմի դաշտ էին նետվում նաև կանայք։ Իշխանությունները 

հորդորում էին մահմեդական բնակիչներին չպատսպարել ոչ մի սասունցու, վեր-

ջիններիս օգնողները համարվում էին թշնամի։ Ինքնապաշտպաններից շատերը, 

չդիմանալով հետապնդումներին, մեկնում են Մուշ։ Դահիճները նրանց մի մասին 

կոտորում են, իսկ մյուսներին վերցնում կալանքի տակ, փակում ախոռներում ու 

մարագներում, դատապարտում սովամահության։ 1904 թվականի մայիսի 26-ին 

Բիթլիսի կուսակալը կարգադրում է չընդունել նրանց։ Թշնամին հանդիպելով 

Մուշ գնացող անզեն բնակիչներին, ոչնչացնում էր նրանց։ Միայն մայիսի 2-ին 

թնդանոթների կրակին զոհ գնացին 700 հոգի, բացի դրանից նույն օրը խաղաղ 

բնակչությունից կոտորվեցին 173 հոգի, որոնց մի մասին գցեցին գետը [4, 290]։ 

1904 թվականի մայիսի 3-ին բնակչությունից ոչնչացվեցին 285 հոգի, իսկ մնա-

ցածները ցիր ու ցան եղան։ Նրանք, որոնք շարժվեցին դեպի Մուշ, մի մասը 
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ընկան ջարդարարների ձեռքը, ոչնչացան, իսկ Ալիանք գյուղի անտառում մայիսի 

7-ին սպանվեցին 172 հոգի [1, 146]: Սասունի ինքնապաշտպանությունն ավարտ-

վեց 1904 թվականի մայիսին, բայց հայդուկների դիմադրական կռիվները սուլթա-

նական բռնությունների դեմ շարունակվեցին։ Հայկական զինված խմբերի և թուր-

քական բանակի, թուրք և քուրդ հրոսակների միջև ընդհարումներ են տեղի 

ունենում Բերդակում, Սպաղանքում, Գոմերում, Տերգևանքում, Աբաղիում, Մկրա-

գոմում, Գոմսում, Կարավայում, Շեյխ-Յուսուֆում, Շամիրամում, Աղթամարում, 

Վանում և այլուր։ Դրանք պարտված ապստամբների առանձին-առանձին ջո-

կատների վերջին անհուսալի կռիվներն էին թուրքական զինված ուժերի դեմ։ 

Դատարկվում է Սասունը, ավերվում են գյուղերը։ Ջարդարարներից փրկված 

սասունցիները դառնում են թափառական: Թուրքական բռնապետությանը մի 

կողմից խեղդում էր մարդկային իրավունքի և ազատության ձայնը, մյուս կողմից 

ստրկության և գերության շղթաներով կաշկանդում իր ճակատի քրտինքով ապ-

րող արևմտահայ աշխատավորությանը։ Նման պայմաններում ազատություն կա-

րող էր ձեռք բերվել միայն զենքով։ Սակայն ուժերը խիստ անհավասար էին, այդ 

պատճառով էլ ազատության համար արևմտահայության գործադրած ճիգերը 

ապարդյուն են անցնում։ Հայերի համար կռիվը շարունակելու բոլոր հնարավ-

որությունները սպառվել էին։ ՈՒստի նրանք Անդրանիկի գլխավորությամբ հա-

վաքում են իրենց ուժերը ու հեռանում Ախլաթ, այնտեղից էլ` Դատվան, ապա 

քրդերին պատկանող երկու նավակով անցնում Աղթամար կղզին։ Անխուսափելի 

բախումից որևէ միջոց չկար խուսափելու, ֆիդայինները հարմար դիրքեր են 

գրավում և հանգիստ սպասում հակառակորդի մոտենալուն։ Մոտենալով կղզուն` 

թուրքերը նավակների վրա տեղադրված հրանոթներից սկսում են կրակել, բայց 

այն որևէ վնաս չի պատճառում ֆիդայիներին։ Առաջին անհաջող գրոհից հետո, 

չանցած մի քանի ժամ, թուրք զինվորներով բեռնված նավակները դարձյալ 

փորձում են մոտենալ կղզուն։ Այս անգամ նրանք, ֆիդայիների գնդակներից 

պաշտպանվելու նպատակով նավերի եզերքները պատնեշելով ավազով լցված 

պարկերով, ավելի ուժեղ են սկսում ռմբակոծել կղզին։ Սակայն այս անգամ ևս 

մատնվում են անհաջողության: Թուրքերի երկրորդ գրոհը, շնորհիվ ֆիդայինների 

վարպետության ու սառնասրտության, նույնպես ավարտվում է պարտությամբ։ 

Հաջորդ օրը կեսօրին թուրքերը նորից փորձ են անում մոտենալ կղզուն։ Տարբեր 

ուղղություններից առաջանալով` թուրքերը նավերի վրա տեղադրված հրանոթ-

ներից կրակ են բացում կղզու ուղղությամբ։ Թեև թուրքերին չի հաջողվում կղզին 

գրավել և հաշվեհարդար տեսնել այնտեղ ապաստանած ֆիդայիների հետ, բայց 

այստեղ նրանց մնալը ոչ միայն աննպատակահարմար էր ու անիմաստ, ալյև 

անհնար։ Ֆիդայիների մի մասը, թողնելով կղզին, Սեպուհի և Իշխանի առաջնոր-

դությամբ ուղևորվում է Լեռնապար, իսկ մյուսները` Վան։ Աղթամարի մարտը 

Անդրանիկի վերջին կռիվն էր։ Դրանից հետո նա 30 ռազմիկների հետ դուրս է 

գալիս Արևմտյան Հայաստանից, անցնում Թիֆլիս, որտեղից էլ Փարիզ։ 1904 

թվականի վերջերին անցնում է Շվեցարիա, ապա` Բուլղարիա։ Բուլղարիայում 
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Անդրանիկը ծանոթանում է մակեդոնական ազատագրական պայքարի ղեկա-

վարներից մեկի` Բորիս Սարաֆովի հետ, և դառնում նրա բարեկամը [12, 241]: 

Աղթամար կղզու իրադարձություններից հետո Մուրադն իր հիմնական խմբի հետ 

միասին մեկնում է Վան։ Այդ օրը Վանա ծովակը գտնվել էր ալեկոծված վիճա-

կում, իսկ ֆիդայիներին տանող նավակը բեռնված էր եղել իր տարողականու-

թյունից առավել։ Ուժեղ քամու և ալեկոծության պատճառով կորցնելով ղեկավա-

րությունը, ֆիդայիներին տեղափոխող նավակը շարժվում է չնախատեսված ուղ-

ղությամբ և դուրս գալիս ծովակի խորքերը։ Հաղթահարելով բազում դժվարու-

թյուններ ու  ճանապարհի խոչընդոտները` խումբը հասնում է Վան, որտեղից 

նրանք տարբեր ուղղություններով պիտի մեկնեին արտասահման։ Վանում տա-

րոնցիները և սասունցիները վանեցիներին ներկայացնում են դեռևս Աղթամարում 

ընդունած խորհրդաժողովում կայացրած որոշումները: Խմբի անդամների մեծ 

մասը, հասկանալով կռիվները վերսկսելու անմտությունն ու կործանար նշանա-

կությունը, աշխատում է չերևալ քաղաքում, մնալ աննկատ։ Չնայած նրանց զգու-

շավորությանը, այնուամենայնիվ, երկու անգամ հանդիպում են թուրք գիշերա-

պահ զինվորներին։ Առաջին հանդիպման ժամանակ նրանց հաջողվում է ան-

նկատ մնալ և խուսափել բախումից, սակայն երկրորդ անգամ խումբն, այլ ելք 

չունենալով, հարկադրված մարտի է բռնվում։ Ընդհարման ընթացքում տալով 

մեկ սպանված և մեկ վիրավոր` թուրքերը դիմում են փախուստի։ Հաջորդ օրը, 

ձեռքից բաց չթողնելով ընձեռված հնարավորությունը, թուրքերը հարձակվում են 

քաղաքի հայ բնակչության վրա։ Արդյունքում 60 հայեր զոհ են գնում թուրքերի 

վրեժխնդրությանը։ Վանում մնալն այլևս ոչ միայն անիմաստ էր, այլ չափազանց 

վտանգավոր։ Սասունի այդ ժամանակվա իրադարձություններին հետևում էր 

ամբողջ աշխարհը։ Դրանցով հետաքրքրվում էին նաև Մուշում գտնվող եվրո-

պական դիվանագիտական ներկայացուցիչները։  

Թուրքական կառավարությունն առաջարկեց հայդուկներին հեռանալ Տարո-

նից, խոստանալով ներում շնորհել կռվողներին և բարենորոգումներ անցկացնել։ 

Դժվար է ասել, թե համիդյան դահիճները որքան հայ ոչնչացրին 1904 թվականի 

իրադարձությունների ընթացքում [9, 24]: Սուլթանական ոճրագործները Սասու-

նում սպանեցին 7773, անօթևան թողեցին 8854 մարդու, ավերվեցին ու այրվեցին 

42 գյուղ և 2262 տուն։ Սակայն հայտնի է, որ նրանք այդ եղեռնագործությունները 

շարունակել են նաև հետագա ամիսներին այլ վայրերում։ Համիդյան իշխա-

նությունները ջարդերի հետ մեկտեղ նաև ձերբակալում ու բանտարկում էին 

հայերին, որոնց մի մասը նույնպես կոտորվում էր։ Միայն 1904 թվականի ամառ-

վա մեկ-երկու ամսվա ընթացքում Մուշ-Սասունում նրանք կալանավորեցին շուրջ 

2000-2500 մարդու։ Սասունի ինքնապաշտպանության պարտությունը պայմանա-

վորված էր ամենից առաջ ուժերի խիստ անհավասարությամբ։ Օսմանյան բազ-

մահազար զինվորների ու համիդյան գնդերի դեմ` զինված ոչ միայն հրացարան-

ներով ու գնդացիրներով, այլև թնդանոթներով, կանգնած էր հայ հայդուկների ու 

գյուղացիների փոքրաթիվ խումբը, որոնք անզեն էին կամ լավագույն դեպքում 
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ունեին միայն չնչին քանակությամբ հրացաններ [2,154-155]: 1904 թվականի ինք-

ապաշտպանական կռիվներից հետո կառավարությունը Սասունի լեռնականնե-

րին զսպված պահելու նպատակով զորանոցներ կառուցեց Տափըկում, Գելիգու-

զանում, Տալվորիկում, Իշխանաձորում և այլն։ Արևմտահայերը, սուլթանական 

կառավարության կողմից շրջափակված լինելով իրենց բնակավայրերում և 

գտնվելով ծանր պայմաններում, չկարողացան օգնել սասունցիներին։ Խնդիրն 

այն էր, որ սուլթանի կարգադրությամբ օսմանյան իշխանությունները ինչպես    

19-րդ դարի վերջին, այնպես էլ 20-րդ դարի սկզբին արգելում էին հայերի տեղա-

շարժը գյուղից գյուղ կամ գյուղից քաղաք։ 

Մեծ տերությունները հանդես չեկան սասունցիների պաշտպանությամբ։ 

Ընդհակառակը, ելնելով, իրենց շահերից` նրանք ուղղակի և անուղղակի օժան-

դակում էին սուլթանին: Աբդուլ Համիդը կարողացավ կոտրել սասունցիների ինք-

նապաշտպանությունը, բայց ոչ նրանց հերոսական ու ազատասիրական ոգին [3, 

112]: 1908 թվականի թուրքական հեղափոխությունից հետո հայդուկները թողե-

ցին անմատչելի լեռները, իջան գյուղերն ու անցան խաղաղ աշխատանքի։ Բան-

տերից ազատվեցին հայ ազգային-ազատագրական շարժման գործիչները, 

որոնցից շատերին թուրքական դատարանը դատապարտել էր 101 տարվա 

բանտարկության։ 
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В конце 19-ого века территория Сасуна входила в состав Битлиского 

вилаета. Природные условия Сасуна давали возможность жителям сохранять 

свою свободу. Но в 1890-ых годах султанское правительство напало на Сасун, 

организовав массовое убийство, которое продолжалось до 1904 года. Весной 

1904-ого года курдская армия начала наступление в Хианк и Хулп, но 

потерпела поражение. После этого 10-тысячное войско во главе с Кеосе 

Бинбаши, вошло в Сасун. 11-ого апреля вблизи Шеника, но получив отпор со 

стороны сасунцев, Турецкое командование предложило армянам не 

сопротивляться. В ответ армяне потребовали выполнить благустройства, 

принятые в мае 1895-ого года. Но военные действия продолжались. Лидерам 

восстания стало ясно, что продержаться долго невозможно и перевезли 

жителей в долину Муш. В 1904 году турки ограбили более 8000 армян, 

уничтожили и разграбили до 2000 домов. Восстание 1904-ого года потерпело 

поражение и показало, что отдельными стычками невозможно решить вопрос 

освобождения Западной Армении.  
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At the end of the 19
th

 century, Sassoun was part of the administrative division 

of the Bitlis vilayet․The natural conditions of Sassoun gave possibility to the 

inhabitants to save their independence and semi-independence․ But in the 1890s, 

the sultan government led the first big blow by organizing mass killings there. In the 

spring of 1904, the Kurdish army raided in the direction of Khiyanq and Khulp, but it 

was defeated․ After that, 10,000 troops under the direction of Hose Binhbushu 

attacked on Sassoun. Receiving counterattack on April 11 near Shenik turkish 

command offered Armenians to stop the resistance. In response to the proposal of 

the Turks the Sassounians demanded the implementation of the 1895s 

reformations․ But the military operations continued. 

It was clear to the leaders of the rebellion that it was impossible to resist long․ 

And they moved the population of Sassoun and the wounded to Mush and placed in 

the Armenian villages. And the enemy retaliated against the rest of the peaceful 

population in Sassoun. In 1904, Turkish forces slaughtered 8,000 Armenians, 

destroyed and robbed 2000 houses. The self-defense of 1904 ended with a debt, 

and showed that partial clashes could not solve the problem of liberation of Western 

Armenians  
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Սառը պատերազմի քաղաքականությունն ու ԽՍՀՄ փլուզումը 

Սարգսյան Սարգիս  
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,  

«Պատմություն», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

պ. գ. դ., դոցենտ Ս. Աղաջանյան  
 

Հանգուցային բառեր` հակադիր համակարգեր, դիմակայություն, հատուկ 
ծառայություններ, վերակառուցում 

Երկրորդ աշխարհամարտից հետո ձևավորվեց աշխարհաքաղաքական նոր 
վիճակ։ Ասպարեզից ժամանակավորապես հեռացան Գերմանիան, Իտալիան, 
Ճապոնիան։ Մեծ Բրիտանիան Արևմուտքի առաջատար տերության կարգավի-
ճակը զիջեց ԱՄՆ-ին։ Պատերազմի հետևանքով թուլացած Ֆրանսիան այլևս չէր 
կարող պահպանել նախկին` Վերսալ-վաշինգտոնյան աշխարհակարգում ունե-
ցած իր դերը։ 

Հաղթող պետություններից գերակշիռ դիրք ստացան ԽՍՀՄ-ը և ԱՄՆ-ը, 
որոնք դարձան համաշխարհային քաղաքականության նոր կենտրոններ։ 
Եվրոպակենտրոն աշխարհը մնաց անցյալում, ավելին` Եվրոպան ինքը դարձավ 
ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի ազդեցության ոլորտների բաժանման տարածաշրջան։ 

Ֆաշիզմի նկատմամբ տարած հաղթության մեջ ունեցած իր ներդրման 
շնորհիվ աննախադեպ աճել էր ԽՍՀՄ-ի հեղինակությունը։ Ընդլայնվել էր նրա 
ազդեցության ոլորտը ոչ միայն Եվրոպայում, այլ նաև Ասիայում։ Խորհրդային բա-
նակի կողմից ազատագրված եվրոպական երկրներում շատ արագ ձևավոր-
վեցին խորհրդամետ վարչակարգեր, իսկ մյուս երկրներում մեծ թափ էր հավաքել 
կոմունիստական շարժումը։ Կար իրական հնարավորություն, որ այդտեղ էլ 
կհաստատվեն սոցիալիստական վարչակարգեր։ Խորհրդային Միության նկատ-
մամբ աճել էր եվրոպացիների հետաքրքրությունը, իսկ ԱՄՆ-ի մասին նրանց 
պատկերացումները խորհրդանշվում էին քաղաքակրթական կարևոր արժեք-
ներով` ազատություն, սոցիալական արդարություն, ստեղծագործ աշխատանք 
[1, 778]։ 

ԽՍՀՄ ղեկավար Իոսիֆ Ստալինը օգտագործեց այս կացությունը` նպաս-
տելով Եվրոպայում և Ասիայում սոցիալիստական նոր պետությունների առա-
ջացմանը։ 

Արևմտյան կապիտալիստական աշխարհում անվիճելի հեղինակություն 
ձեռք բերած ԱՄՆ-ը չէր կարող համակերպվել ԽՍՀՄ-ի քաղաքական ազդե-
ցության ծավալման հետ։ Որպես հետևանք` ԱՄՆ-ը և ԽՍՀՄ-ը չկարողացան 
պահպանել պատերազմի տարիներին ձևավորված համագործակցային հարա-
բերությունները։ Կրկին առաջին տեղ մղվեցին գաղափարախոսական և քաղա-
քական հակասությունները։ Դրանց խորքում ընկած էին երկու գերտերություն-
ների համաշխարհային գերիշխանության հասնելու ձգտումները։ 

Աշխարհամարտի ավարտական փուլում Մեծ եռյակի միջև դրսևորված 
շահերի բախումը կարճ ժամանակ անց վերաճեց բացահայտ առճակատման։ 
ԱՄՆ-ը և նրա դաշնակից Մեծ Բրիտանիան փորձեցին օգտագործել ամերիկյան 
միջուկային զենքի մենաշնորհը և ԽՍՀՄ-ի հետ հարաբերություններում անցան 
նաև սպառնալիքների կիրառման։  

Դրա ցայտուն դրսևորումը եղավ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ 
Չերչիլի ելույթը Ֆուլտոն քաղաքում 1946 թ. մարտի 5-ին։ Նրա ճառն ընդունված 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4_%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BF%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%83%D5%A1%D5%BA%D5%B8%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%B2%D6%80%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%84%D5%86
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%8D%D5%80%D5%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BD%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%84%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%B8%D5%BD%D5%AB%D6%86_%D5%8D%D5%BF%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%82%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%A9%D5%B8%D5%B6_%D5%89%D5%A5%D6%80%D5%B9%D5%AB%D5%AC
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է համարել սառը պատերազմի սկիզբ։  
ԱՄՆ-ի նախագահ Հ. Թրումանի հայրենի քաղաքում ունեցած իր ելույթում 

Չերչիլը հայտարարեց, որ խորհրդային միությունը փորձում է անսահմանափակ 
կերպով աշխարհում տարածել ռազմական ուժերը և գաղափարական-քաղաքա-
կան սկզբունքները: Որպես ասվածի վկայություն` նա նշեց, որ Եվրոպայի վրա 
իջել է երկաթե վարագույր, իսկ Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի պետու-
թյուններն ու ժողովուրդները ընկել են Մոսկվայի վերահսկողության տակ:  

ԱՄՆ-ից և Ազգերի բրիտանական համագործակցության տարածքից բացի 
մյուս տեղերում կոմունիստական կուսակցությունները աճող սպառնալիք են 
դարձել քրիստոնեական քաղաքակրթության գոյության համար: Ուժերի հավա-
սարակշռության նախկին դրույթը հնացել էր, անհրաժեշտ էր միավորել ամբողջ 
անգլո-սաքսոնական աշխարհի ուժերը և պայքարել ԽՍՀՄ-ի դեմ: Չերչիլն 
առաջարկում էր ԽՍՀՄ-ի դեմ օգտագործել ատոմային զենքի սպառնալիքը, 
նույնիսկ կիրառել այն [2, 18]։ 

ԱՄՆ-ի նախագահ Թրումանը 1947 թ. փետրվարին Կոնգրեսին հղված իր 
ուղերձում ձևակերպեց Եվրոպան խորհրդային ծավալապաշտությունից փրկելու 
ծրագիրը։ Նախատեսվում էր մեծածավալ տնտեսական օգնություն տրամադրել 
եվրոպական երկրներին և ստեղծել արևմտյան երկրների ռազմաքաղաքական 
խմբավորում ԱՄՆ-ի հովանու ներքո։ ԽՍՀՄ-ի սահմանագծի երկայնքով տեղա-
կայվելու էին ամերիկյան ռազմակայաններ, անհրաժեշտության դեպքում կկի-
րառվեին նաև զինված ուժեր` ընդդեմ ԽՍՀՄ-ի ու նրա դաշնակիցների։ 
Թրումանի դրույթը երկու գլխավոր նպատակ էր հետապնդում` չթույլատրել 
ԽՍՀՄ-ի և նրա գաղափարախոսության հետագա տարածումը, իսկ հնարավորու-
թյան դեպքում նաև հետ շպրտել ԽՍՀՄ-ին իր ազդեցության նախկին սահման-
ները[3.46]։ 

ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական նոր կուրսի գործադրման առաջին քայլը 
եղավ Մարշալի պլանը, որով 1948-1951 թթ. 12,4 միլիարդ դոլար տրամադրվեց 
Արևմտյան Եվրոպայի երկրներին։ Դրա շնորհիվ կտրուկ աճեց ԱՄՆ-ի ազդեցու-
թյունը այդ երկրներում։ 

Այսպես` ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի գաղափարախոսական ու քաղաքական կուր-
սերի հակադրությունը երկու տերությունների առճակատումը պայմանավորեցին 
հետպատերազմյան աշխարհակարգի ձևավորումը, միջազգային հարաբերու-
թյունների լարված, հաճախ թշնամական բնույթը:  

Սառը պատերազմը` երկու խմբավորումների ու երկու գերտերությունների 
միջև պայքարը տեղի էր ունենում հասարակական կյանքի բոլոր ուղղություն-
ներում: Անողոք մրցակցությունն ու առճակատումն ընդգրկել էր ռազմական, 
տնտեսական, քաղաքական, մշակութային գաղափարախոսական ու կրոնական 
ոլորտները:  

Սառը պատերազմը որոշակիորեն արգելակեց միջազգային ֆինանսական 
ու առևտրային կապերի զարգացումը: Համաշխարհային քիչ թե շատ ձևավոր-
ված շուկան երկփեղկվեց, առաջացան կապիտալիզմի և սոցիալիզմի միջազ-
գային շուկաներ: Արևմուտքի երկրները խոչընդոտում էին առաջավոր տեխնոլո-
գիաների արտահանումը սոցիալիստական երկրներ և ամենից առաջ` Խորհրդա-
յին Միություն: Այս քաղաքականությունը էապես նպաստեց, որ սոցերկրների 
տնտեսությունը իր զարգացման մակարդակով մշտապես հետ մնա արևմուտքի 
զարգացած երկրների տնտեսությունից:  

Երկու հակադիր գերտերությունների միջև առավել սուր բնույթ ընդունեց 
գաղափարախոսական պայքարը: Քարոզչական հակամարտության մեջ կողմերը 
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ճգնում էին ցույց տալ իրենց կենսակերպի արժեքային համակարգի առաջադի-
մությունն ու առավելությունները, իսկ հակառակորդ կողմի` հետամնացությունն 
ու կործանման դատապարտված լինելը:  

Գաղափարախոսական հակամարտությունը դրսևորվեց նաև գերտերու-
թյունների ներքին կյանքում։ Այլախոհության ճնշումը, «հակապետական» գործու-
նեության համար հազարավոր մարդկանց հալածանքների և պատժի ենթարկելը 
դարձան սովորական երևույթ։ ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի դիմակայությունը չվերածվեց 
նրանց միջև պատերազմի։ Սակայն միջուկային զենքի կրառման սպառնալիքը, 
տնտեսական, քաղաքական և հոգևոր-մշակութային առճակատումը մշտական 
վտանգ էին ներկայացնում միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ 
Ահա թե ինչու 1946 թ. մինչ 1980-ական թթ. Վերջերն ընկած ժամանակահատ-
վածը բնութագրվել է որպես «սառը պատերազմ» [4, 320]։ 

ԱՄՆ-ը և ԽՍՀՄ-ը աշխարհի երկրների ու ժողովուրդների առջև դնում էին 
զարգացման երկու հեռանկար` կապիտալիստական կամ սոցիալիստական։ 
Գերտերությունները փորձում էին ժողովրդավարության, ազատության, հավա-
սարաթյան, մարդու իրավունքների պաշտպանության կամ սոցիալիզմի հաս-
տատման քողի տակ հասնել համաշխարհային գերիշխանության։ Այդ նպատա-
կին հետամուտ` նրանք օգտագործում էին իրենց ողջ ներուժն ու հնարավորու-
թյունները։  

ԱՄՆ-ը հայտարարում էր, որ պայքարում է «ազատ աշխարհը» կոմունիզմի 
վտանգից փրկելու համար։ Իր հերթին Խորհրդային Միությունը հավաստիաց-
նում էր, որ պայքարում է իմպերիալիզմի (կայսերապաշտության) շահագործու-
մից աշխարհի ժողովուրդներին ու երկրներին ազատագրելու և ամբողջ աշխար-
հում կոմունիզմի (համայնավարության) հաղթանակին հասնելու համար։ 

Սառը պատերազմի ազդարարումից հետո պարզ դարձավ, որ աշխարհը 
բաժանվում է երկու բևեռների։ Աստիճանաբար ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի շուրջ ձնավոր-
վեցին միմյանց հակադիր երկու խմբավորումներ։ Այս առումով շրջադարձային էր 
1949 թվականը։ 

Ապրիլի 4-ին Վաշինգտոնում տասներկու երկրներ ստորագրեցին Հյուաիս-
ատլանտյան դաշինքի (ՆԱՏՕ) ստեղծման պայմանագիրը։ Ռազմաքաղաքական 
այս խմբավորումը պետք ապահովեր Արևմուտքի երկրների անվտանգությունը 
խորհրդային սպառնալիքից։ Անդամ երկրների վտանգի դեպքում ռազմական 
օգնություն պետք է ցուցաբերեին միմյանց։ 

Զուգահեռաբար ընթանում էր սոցիալիստական աշխարհի ձևավորման ու 
ԽՍՀՄ-ի շուրջ համախմբման գործընթացը։ Իրողություն դարձավ սոցիալիզմի 
համաշխարհային համակարգը։  

Նույն` 1949 թ. Արևելյան Եվրոպայի երկրների մեծ մասը տնտեսապես միա-
վորվեց Տնտեսական փոխօգնության խորհուրդ (ՏՓԽ) կոչվող կազմակերպու-
թյան մեջ։ Երեք տարվա ընթացքում ԽՍՀՄ-ը անդամ երկրներին տրամադրեց 3 
միլիարդ դոլարի արտոնյալ վարկ։ 

Այսպիսով` 1949 թ. աշխարհը պառակտվեց ոչ միայն ռազմաքաղաքական, 
այլ նաև տնտեսական առումով։ Արևմուտք-Արևելք բաժանումը դարձավ նոր աշ-
խարհակարգի բնութագրիչը։ 

ԽՍՀՄ-ի շուրջ արևելաեվրոպական երկրների ռազմաքաղաքական խմբա-
վորումը պաշտոնապես ձևակերպվեց միայն 1955 թ. մայիսի 14-ին, երբ Վարշա-
վայում ԽՍՀՄ-ը, Ալբանիան, Բուլղարիան, ԳԺՀ-ն (Գերմանիայի ժողովրդավա-
րական Հանրապետություն), Լեհաստանը, Հունգարիան, Ռումինիան և Չեխոսլո-
վակիան ստորագրեցին պաշտպանական դաշինքի ստեղծման վերաբերյալ պայ-

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%B6%D5%A3%D5%BF%D5%B8%D5%B6_(%D4%BF%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A2%D5%AB%D5%A1)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D4%B1%D5%8F%D5%95
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D4%B1%D5%8F%D5%95
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8F%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D6%83%D5%B8%D5%AD%D6%85%D5%A3%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%B7%D5%A1%D5%BE%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%B7%D5%A1%D5%BE%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
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մանագիր։ Այսպես ավարտվեց աշխարհի բաժանումը երկու բևեռների` կապի-
տալիստական և սոցիալիստական։ 

Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի բնորոշ կողմերից էր զենքի նորա-
գույն տեսակների, հատկապես զանգվածային ոչնչացման զենքի, պատերազմի 
վարման եղանակների կատարելագործման մրցավազքը։ ԱՄՆ-ը և ԽՍՀՄ-ը տա-
րեկան միլիարդավոր դոլարներ էին ծախսում սպառազինությունների ասպարե-
զում հակառակորդին գերազանցելու նպատակով։ 1949 թ. ԽՍՀՄ-ը նույնպես 
ստեղծեց ատոմային զենք, իսկ չորս տարի անց փորձարկեց աշխարհում առա-
ջին ջերմամիջուկային ռումբը։ ԱՄՆ-ում ստեղծվեցին ռազմավարական ռմբակո-
ծիչներ, իսկ ի պատասխան դրան ԽՍՀՄ-ում` միջմայրցամաքային հրթիռներ։ 
Տիեզերքի նվաճումից հետո մրցավազքը տեղափոխվեց նաև այս ոլորտ։ Հետա-
գայում միջուկային զենքին տիրապետող տերություններ դարձան նաև Մեծ Բրի-
տանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը (հետսառըպատերազմյան շրջանում նաև 
Իսրայելը, Հնդկաստանը, Պակիստանը)։  

Ինչպես այն ժամանակներում, այնպես էլ մեր օրերում մարդկության գլխին 
դեռ կախված է միջուկային պատերազմի և դրա հետևանքով համաշխարհային 
քաղաքակրթության վերացման վտանգը [5]։ 

ԱՄՆ-ն, ապավինելով իր տնտեսական ավելի մեծ հզորությանը, ԽՍՀՄ-ին 
ներքաշեց սպառազինությունների մրցավազքի մեջ, որպեսզի տնտեսապես հյու-
ծի իր հակառակորդին։ Այդ մրցավազքը մեծ վնաս էր հասցնում ԽՍՀՄ-ի տնտե-
սությանը, ինչն էլ դարձավ խորհրդային գերտերության կործանման զլխավոր 
պատճառներից մեկը։ 

Ճիշտ է, միջուկային զենքը սպառնալիք էր ողջ մարդկությանը, սակայն դրա 
առկայությունը երկու գերտերություններին հետ պահեց միմյանց դեմ պատերազ-
մելու ծրագրերից։ Նրանց առջև ռազմական հակամարտությունը դրսևորվեց տա-
րածաշրջանային կամ տեղական պատերազմների տեսքով: 

Այսպիսով, մարդկության պատմության տարբեր փուլերում տասնյակ կայս-
րություններ են կործանվել, բացառություն չէր նաև ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, որը որա-
կապես փոխեց աշխարհի քաղաքական պատկերը, միջազգային հարաբերու-
թյունների բնույթը: Տոտալիտար երկրում տեղի ունեցած տարանջատման գործ-
ընթացների հետևանքով անկախ պետությունների հայտնվելը, նախկին սոցիալ-
քաղաքական, տնտեսական և հոգևոր կառույցների բացառումը, սառը պատե-
րազմի ավարտը, ներկա զանգվածային գործազրկությունն ու թշվառությունը 
հրամայական դարձրին այս հիմնահարցի գիտական վերլուծությունը:  

Խորհրդային երկրում 80-90-ական թվականներին լճացման միտումների 
խորացումը կասկած չէր հարուցում, սակայն այն կարելի էր հաղթահարել բարե-
փոխումների ճանապարհով: Նոր քաղաքական շարժման համակիրները, 
արևմուտքի հակախորհրդային ուժերի թելադրանքով, շահարկեցին «վերակա-
ռուցման» գաղափարը: Հակակոմունիզմի սոցիալական հենարանն էին` ստվե-
րային տնտեսության ձեռներեցները, կոռումպացված կուսակցական վերնախա-
վը, քրեական հանցագործները, բուրժուական ապրելակերպն ընդունող ստեղ-
ծագործական վերնախավը, հանրապետություններում ազգայնական-անջատո-
ղական ուժերը: Երկրի փլուզման գործընթացը իրականացնող միջուկն էր ԽՄԿԿ 
այլասերված վերնախավը' Մ. Ս. Գորբաչովի, Ա. Ն. Յակովլևի, Վ.Ա. Մեդվեդևի,  
է. Ա. Շևարդնաձեի և այլոց գլխավորությամբ: 

 Ն. Նազարբաևը և այլոք կողմնակից էին երկրում իրականացնել բարեփո-
խումներ և ձգտում էին պահպանել ԽՍՀՄ-ը: Ահա թե ինչու Ղազախստանում և 
Միջին Ասիայում չկային այնպիսի անջատողական տրամադրություններ, ինչ-

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BD%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%AC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B6%D5%A4%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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պիսիք էին Մերձբալթիկայում, Անդրկովկասում և Ուկրաինայում:  
ԽՍՀՄ-ում կային մարդիկ, որոնք կասկածում էին վերակառուցմանը: Արդա-

րացի էին նման մտածողների տագնապները: 1991թ. իշխանության վերին ատ-
յաններում, բացի Ա. Լուկյանովից, արդեն չկային Գորբաչովի շրջապատի այն 
մարդիկ, որոնց միջոցով սկսվել էր 1985թ. «վերակառուցումը»: ԽՍՀՄ-ի ղեկա-
վարները ոչ թե չկարողացան, այլ չցանկացան իրականացնել բարեփոխումները:  

 Մ. Գորբաչովի «հրապարակայնությունը», «վերակառուցումը» խթանեցին 
անջատողական տրամադրությունները երկրում: Ա. Գ. Գրաչովը վկայակոչում Էր, 
որ Գորբաչովը 1990-1991 թթ. ձմռանը կորցրել էր լավատեսությունը և վստահու-
թյունը իր ուժերի նկատմամբ: Նրա մոտ նկատվեց նախկին քաղաքական որակ-
ների կորուստ, ինչ-որ ընկճվածություն: Հասարակական հարցումների արդյունք-
ները վկայում էին Մ. Գորբաչովի վստահության կորստի և ժողովրդականության 
անկման մասին:  

Արևմտյան մամուլը նրան համարեց «տարվա մարդ» (1990թ.), «տասնամ-
յակի մարդ», «XX դարի մեծագույն բարեփոխիչ»: Ի հակառակ Արևմուտքի դրա-
կան գնահատականներին` ԽԱՀՄ-ում քաղաքագետները նրա ավանդը գնահա-
տեցին բացասաբար: Բոլորը համոզվեցին, որ անվճռական, երերացող Մ. Գոր-
բաչովին չհաջողվեց երկիրը դուրս բերել ճգնաժամից և խորհրդային մարդկանց 
ներկայացավ որպես «տիեզերական» խաբեբա: ԽԱՀՄ-ը կարող էր հարատևել, 
եթե այն վերափոխվեր համադաշնության և իրականացվեին տնտեսական բարե-
փոխումներ: Հակասոցիալիստական ուժերը հաղթանակ էին տանում` հենվելով 
համաշխարհային ֆինանսական հզոր ուժերի և Ռուսաստանում ձևավորվող նոր 
միլիարդատերերի դավաճանության վրա:  

Գերտերության փլուզման մեջ կար նաև կոմունիստների և ժողովրդի մեղքի 
բաժինը, քանզի չեղավ զանգվածային ոչ մի դիմակայություն: Պատմությունը 
վկայում է, երբ սկսում է թուլանալ պետությունը, մարդիկ կորցնում են հավատը 
նրա նկատմամբ, սկսվում է այդ երկրի քայքայումը և այնուհետև փլուզումը: 
Հակահեղափոխությունը հատկապես նշանավորվեց Բ. Ելցինի, Լ. Կրավչուկի, 
Շուշկևիչի 1991թ. դեկտեմբերյան բելովեժյան համաձայնությամբ` Խորհրդային 
Միությունը լուծարելու վերաբերյալ: Պետական հեղաշրջման մասին Գորբաչովը 
իրազեկ էր, դրա համար էլ խուսափում էր բացահայա հանդես գալ, հակառակ 
դեպքում նա կդիմեր վճռական քայլերի: 1996թ. մարտի 15-ին ՌԴ Պետական 
դուման որոշում ընդունեց բելովեժյան համաձայնա գիրը չեղյալ հայտարարելու 
մասին, քանզի անտեսվել էր խորհրդային ժոդովուրդների կամքը: 

ԽՍՀՄ-ը 70 տարի դիմացավ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների և 
տարբեր տեսակի գաղտնի գաղափարական և քաղաքական կենտրոնների 
ճնշումներին, սակայն Արևմուտքի տնտեսական և ռազմական մրցակցության ըն-
թացքում, առանց դրական փոփոխություն կատարելու, խորհրդային երկրի ղե-
կավարին, ոչինչ չէր մնում անելու, քան ժխտել սոցիալիզմի խորհրդային մոդելը 
և համաձայնվել կայսրության փլուզմանը:  

Անշուշտ, Արևմուտքին հաջողվեց երկրի ներսում իրականացնել հոգեբանա-
կան այնպիսի պատերազմ, որը թույլ տվեց խորհրդային ժոդովուրդներին հրա-
ժարվելու գերտերությունից: ԶԼՄ-ներում, հանրահավաքներում ի հայտ եկան նոր 
«քաղաքական գործիչներ»` Ելենա Բոններ, Յուրի Աֆանասև, Անատոլի Սոբչակ, 
Գենսւդի Բուրբուլիս, Գալինա Ստարովոյտովա, Վալերի Նովոդվորսկայա և 
այլոք, որոնք ծավալելով քայքայիչ գործունեություն` պահանջեցին «փտող կայս-
րությունը» ենթարկել «քաղաքակիրթ ձևափոխման»:  

Վերակառուցումը անհրաժեշտ քայլ էր իրավիճակը փոխելու, սակայն այն 
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վստահվեց թույլ, անվճռական մարդկանց, և որոնք էլ այն տարան կեղծ ուղիով: 
«Երկաթյա վարագույրը» քանդվեց ոչ թե Արևմուտքի, հատկապես ԱՍՆ-ի 
հարվածների ուժեղացումից, այլ սոցիալիստական երկրների դժվարությունների 
և սխալ քաղաքականության պատճառով: 

Տոտալիտար վարչակարգը թուլացավ Ստալինի մահից հետո, այսուհան-
դերձ ո´չ Խրուշչովը, ո´չ Բրեժնևը չկարողացան ճիշտ գնահատել ստեղծված 
իրավիճակը, իսկ Գորբաչովն էլ փոքր հնարավորություն ուներ փոխել իրավի-
ճակը, բայց նա ապակողմնորոշեց իր մերձավոր զինակիցներին և գաղտնի 
անցավ ԽՍՀՄ-ի ու ԽՄԿԿ-ի հակառակորդների կողմը: Սկսեց իրականացնել 
ժողովրդավարության ու հրապարակայնության գործընթացները` առանց նախ-
կին իշխանության ավտորիտար լծակների օգտագործման:  

Գորբաչովը մեծապես թուլացրեց կուսակցական ապարատը, քանզի 
հաճախ էր փոխում կադրերին` առանց հաշվի առնելու նրանց պատրաստվածու-
թյան մակարդակը: Բացի դրանից, նա երկրի առաջին նախագահն էր առանց 
ժողովրդական մանդատի: 1991թ. օգոստոսի 21-ին ավարտվեց տոտալիտար 
սոցիալիզմի մոդելի փորձարկումը:  

Պատմությունը այնպես դասավորվեց, որ Ռուսաստանը 20-րդ դարում դար-
ձավ խոշոր քաղաքական ցնցումների թատերաբեմ: Հարյուրամյակի սկզբին 
Եվրոպայից թափանցեց մարքսիզմը, որը առաջացրեց եղբայրասպան արյունալի 
հեղափոխություն, իսկ հարյուրամյակի վերջում ԱՍՆ-ից տարածվեց ժողովրդա-
վարությունը, որը պատճառ դարձավ գերտերության կործանման` տարանջատե-
լով խորհրդային ժողովուրդներին: Ռուսական և նույնիսկ արևմտյան բազմաթիվ 
հետազոտողներ գտնում են, որ ԽՍՀՄ-ը թեպետ 70-ական թվականների վերջե-
րին և 80-ական թվականների սկգբներին մխրճվել էր տնտեսական, քաղաքա-
կան, գաղափարախոսական և բարոյական ճգնաժամի մեջ, սակայն դրանք չէին 
կարող պատճառ դառնալ նրա փլուզման համար: ԽՍՀՍ-ը կարելի էր փրկել 
միայն հիմնարար վերակառուցմամբ` ամբողջատիրությունը վերափոխելով 
սկզբունքորեն նոր համադաշնությամբ: Այսօր հասարակության զարգացման մի-
տումները տանում են քաղաքացիական հասարակության, որը անհնար է պատ-
կերացնել առանց բոլոր սոցիալական շերտերի բարեկեցության, քաղաքացիների 
իրավունքների և ազատությունների ապհովման ու ժողովրդաիշխանության: 

Սոցիալական առաջադիմությունը օրինաչափ է և անշրջելի, որքան էլ մարդ-
կության զարգացման մեջ լինեն լճացումներ, ինչպես տեղական, այնպես էլ տա-
րածաշրջանային ընդգրկումներով: Այսուհանդերձ, այսօր կատարյալ հասարա-
կության կառուցման մասին ցանկացած կանխատեսում պատրանք է: 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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После Второй мировой войны из стран-победителей преобладающую 

позицию получили СССР и США, которые стали новыми эпицентрами мировой 

политики. Европоцентричный мир остался в прошлом, более того Европа сама 

стала зоной разделения областей влияния между СССР и США. Благодаря 

вкладу в победу над фашизмом авторитет СССР беспрецедентно увеличился. 

США, являясь бесспорным лидером в западном, капиталистическом 

мире, не мог смириться с распространением политического влияния СССР. 
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against Fascizm.In the west capitalastic world undisputed USA couldn't acclimatize 

with USSR's politic dilatation of influence. 
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Սփյուռքահայ բարեգործական կազմակերպությունների 
հայանպաստ գործունեությունը 1991-2015 թթ. 

Վարդումյան Մարինե  
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,  

«Պատմություն»  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

պ.գ.թ., դոցենտ Մ. Բրուտյան 
 
Հանգուցային բառեր. սփյուռք, բարեգործական կազմակերպություն, 

հիմնադրամ (ֆոնդ), միություն, ծրագիր, օգնություն, ճգնաժամ, հասարակական 
կյանք: 

Հայրենիքում է քո և´ անցյալը, և´ ապագանֈ  
Օտար երկրում` միմիայն ներկանֈ 

Անատոլի Հիրշֆելդ 

Օգտվելով Առաջին համաշխարհային պատերազմի ստեղծած հնարավո-
րությունից Օսմանյան Կայսրությունը կազմակերպեց հայերի ցեղասպանությունը 
և հայրենազրկեց հայերին, որի հետևանքներից մեկը եղավ հալածված, գաղթա-
կան հայերի սփռումը ողջ աշխարհում: Արդյունքում ստեղծվեցին մի շարք բարե-
գործական կազմակերպություններ, որոնք խնդիր դրեցին փրկել որբացած երե-
խաներին` հիմնելով որբանոցներ, դպրոցներ: Նրանք իրենց գործունեությունն 
ավելի արդյունավետ դարձնելու համար բացեցին նաև մասնաճյուղեր բոլոր այն 
երկրներում, որտեղ կային մազապուրծ հայեր: Բարեգործական կազմակերպու-
թյունների գործունեությունը բազմակողմ է` ընդգրկելով մշակութային, կրթական, 
առողջապահական, սոցիալական բնագավառները: Հատկապես նշանակալից են 
բարեգործական կազմակերպություններին կից և նրանց հետ համագործակցող 
անհատ բարերարների կատարած ներդրումները և հիմնադրած ֆոնդերը:  

Սփյուռքի ձևավորման հետ միասին սփռված հայերի երազանքն էր ունենալ 
հայրենիք և հնարավորության սահմաններում օգտակար լինել պետականության 
կառուցման գործում: Այդ աշխատանքների կազմակերպման գործում անուրա-
նալի էր հայկական բարեգործական կազմակերպությունների աշխատանքն ու 
այդ աշխատանքների ուղղությունների բարենպաստ գործունեությունը հանուն 
մեր նորօրյա հայրենիքի` Երրորդ Հանրապետության, որի կենսագրությունն 
սկսվում էր դեռևս 1918թ.-ին հիմնադրված Հայաստանի Առաջին Հանրապետու-
թյան գործունեության շարունակականության մեջ:  

Հատկապես արժանահիշատակ է այն փաստը, որ դեռևս 1991թ.-ից Սփյուռ-
քում շարունակում են գործել հայկական բարեգործական կազմակերպություննե-
րը, որոնք դեռևս սկզբնավորվել էին 19-րդ դարի վերջին քառորդից և հայապահ-
պան բարենպաստ գործունեություն են ծավալել առաջին աշխարհամարտի տա-
րիներից մինչև մեր օրերը: 

Խորհրդային Միության փլուզումը նոր հիմքերի վրա դրեց հայրենիք-
սփյուռք առնչությունները: Նախկինում սփյուռքահայ գաղթօջախները զրկված 
էին մայր հայրենիքի հետ սերտորեն առնչվելու հնարավորությունից: Սփյուռքի 
հետ կապը իրագործվում էր բացառապես Սփյուռքահայության հետ մշակու-
թային կապի կոմիտեի միջոցով: Սակայն Հայաստանի անկախացումից հետո 
ստեղծվեցին նոր կազմակերպություններ, որոնք սերտ կապեր հաստատեցին 
սփյուռքահայ գաղթօջախների հետ: 1988 թ. երկրաշարժը և արցախյան 
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ազգային-ազատագրական պայքարը ևս նոր ազդակ էին, որ սփյուռքահայու-
թյունը միահամուռ ձեռնամուխ լինի Հայաստանին աջակցելու գործընթացին: Այդ 
աջակցությունն արտահայտվում էր ոչ միայն մարդասիրական օգնության հատ-
կացմամբ, այլև երկրում զարգացման կայուն ծրագրերի իրագործմամբ: Տեսնելով 
ՀՀ ծանր կացությունը` սփյուռքահայությունը միջոցներ ձեռնարկեց հայրենիքին 
օգնելու համար: Այդ օգնությունը առավել կազմակերպված դարձնելու նպատա-
կով 1992 թ. ստեղծվեց «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը, որի նպա-
տակն էր «նպաստել հայ ազգային պետականության շուրջ ամբողջ ազգի համա-
խմբմանը, նյութական կայուն պատվար ստեղծել ազգի լիարժեք վերածննդի հա-
մար» [4]: 

Սփյուռքահայության հավաքական և նպատակաուղղված ազգային գործու-
նեությունն իրականացվում է բազմաթիվ և բազմապիսի կազմակերպությունների 
միջոցով: Սփյուռքի պայմաններում կենսական մեծ նշանակություն ունեն բարե-
գործական կազմակերպություններն ու հիմնադրամները` Հայկական բարեգոր-
ծական ընդհանուր միությունը (ՀԲԸՄ), Հայ օգնության միությունը (ՀՕՄ), Հայ 
օգնության ֆոնդը (ՀՕՖ), Հովարդ Կարագյոզյան հաստատությունը, Գալուստ 
Կյուլպենկյան հիմնարկությունը և այլն [3, 41]: 

Անմնացորդ նվիրումով հայրենիքին օժանդակում էր Շ. Ազնավուրը: Նա 
դեռևս դեկտեմբերյան աղետալի երկրաշարժի օրերին ստեղծեց «Ազնավուրը 
Հայաստանին» կազմակերպությունը, որը մի շարք բարեգործական ծրագրեր 
իրականացրեց Հայաստանում: Ընդամենը ութ ամսում հայ և ֆրանսիացի մաս-
նագետների միջոցով 1992 թ. կառուցվեց Հոկտեմբերյանի պահածոների գործա-
րանը, որի բացումը կատարվեց աշխարհահռչակ երգչի մասնակցությամբ: Իր 
հայրենանվեր գործունեության համար Ազնավուրին շնորհվել է Հայաստանի 
Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի կոչում: Հիշար-
ժան է հատկապես 1994 թ. Ազնավուրի կողմից Հայաստան բերված 40 տոննա 
մարդասիրական օգնությունը` մթերք, հագուստ և բժշկական սարքավորումներ: 
«Ազնավուրը Հայաստանին» կազմակերպությունը, ժամանակի ընթացքում Հա-
յաստանի կարիքավորներին մարդասիրական օգնություն ցույց տալուց բացի, 
Հայաստանում սկսեց իրականացնել ՀՀ տնտեսական ինքնուրույնության ամրա-
պնդմանն ուղղված մի շարք ծրագրեր [1, 101]: 

Հայաստանի ազգային կապիտալի մեջ իր լայնամասշտաբ ներդրումներով 
հայտնի է հատկապես ամերիկահայ միլիարդատեր Ք. Քրքորյանը: Նա հիմնել է 
Լինսի բարեգործական հիմնադրամը, որի նպատակը Հայաստանում նոր աշխա-
տատեղերի ստեղծումն է, աղքատության մեղմացումը, Հայաստանի տնտեսու-
թյունն առաջ մղելը [2, 92]: 1988-1998 թթ. Լինսի հիմնարկը Հայաստան է տեղա-
փոխել մոտ 300 մլն դոլարի մարդասիրական և բժշկական օգնություն: 1988 թ. 
երկրաշարժից հետո ամերիկահայ բարեգործական 7 կազմակերպության նախա-
ձեռնությամբ գոյացած Հայկական միացյալ ֆոնդի մարդասիրական բոլոր առա-
քումները Հայաստան կատարվում են Քրքորյանի տրամադրած փոխադրական 
ծառայության միջոցներով: Հայաստանի տնտեսությունը խթանելու նպատակով 
Քրքորյանը 100 մլն ԱՄՆ դոլար ներդրեց Հայաստանում: Այնուհետև գալով 
Հայաստան` նա այդ գումարը հասցրեց 250 մլն դոլարի: Ակնհայտ էր, որ այս 
ծրագրի իրագործումով էական փոփոխություններ կկատարվեին Հայաստանի 
տնտեսության, հատկապես ֆինանսաբանկային համակարգում: Ընդ որում, 
ծրագրի արդյունավետ իրագործման դեպքում Ք. Քրքորյանի հատկացրած դրա-
մագլուխը ավելանալու էր: 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժից հետո նա մեծ գու-
մարներ է ներդրել «Հայաստան» հիմնադրամում: Հայտնի է նրա 14 մլն դոլարի 
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ներդրումը «Ձմեռ-93-94» ծրագրին: Իսկ Հայաստանը և Արցախը միմյանց կապող 
ճանապարհի կառուցման համար 1997 թ. նա հատկացրեց 4,7 մլն ԱՄՆ դոլար: 
Սպիտակի երկրաշարժի 10-ամյակի շրջանակներում Ք. Քրքորյանը 15 մլն դոլար 
հատկացրեց աղետի գոտու վերականգնմանը: 1998 թ. Լոս Անջելեսում ՀՀ Նա-
խագահը Ք. Քրքորյանին հանձնեց ՀՀ անձնագիր` կացության հատուկ կարգավի-
ճակով [4]: 

Հայռենիք-սփյուռք հարաբերություններում մեծ դեր է կատարել Թուֆենկյան 
հիմնադրամը: Նպատակ ունենալով բարեգործական ծրագրեր իրականացնել 
Հայաստանի Հանրապետությունում, այնուհետև Արցախում, 1999 թ. Երևանում 
ամերիկահայ գործարար և բարերար Ջեյմս Թուֆենկյանը հիմնադրել Է «Թու-
ֆենկյան» հիմնադրամի մայր գրասենյակը: «Թուֆենկյան» բարեգործական հիմ-
նադրամն իր անմիջական մասնակցությամբ տարբեր ծրագրեր է իրականացնում 
ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում [1, 104]: 

Մեծ է բարերար Էդուարդո Էռնեկյանի դերը: Էռնեկյանի ընկերությունները 
կառավարում են արգենտինական 32 և Ուրուգվայի, Էկվադորի ու Հայաստանի 
հիմնական օդանավակայանները։ Հենց Էռնեկյանի միջոցներով (200 միլիոն ԱՄՆ 
դոլար) է վերականգնվել Զվարթնոց օդանավակայանի հին տերմինալը [1, 114]: 

Այսպիսով` սփյուռքի նշանակությունը շատ մեծ է Հայաստանի համար վեր-
ջինիս տնտեսական վերելքին, հետևաբար` նաև սոցիալական հարցերի 
լուծմանը նպաստելու մեջ է։ Այս նպատակների իրականացման համար գոյու-
թյուն ունի երկու ճանապարհ` բարեգործություն և ներդրումներ Հայաստանի 
տնտեսության մեջ։ Եթե անկախության առաջին տարիներին պատերազմի, 
շրջափակման, երկրաշարժի, խորհրդային տնտեսական համակարգի փլուզման 
հետևանքով խոր սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի մեջ հայտնված Հայաստանին 
ցուցաբերվող օգնության` հիմնականում բարեգործական բնույթը տրամաբանա-
կան էր, ապա հետագայում շեշտը պետք է դրվի արդեն զարգացման ծրագրերի 
վրա։ 

Այսպիսով, Հայրենիք-Սփյուռք կապը ոչ միշտ է եղել ամուր և համակարգ-
ված, ոչ բոլոր հիմնադրամների և բարեգործական կազմակերպությունների 
հատկացրած դրամական միջոցների բաշխումն է եղել թափանցիկ, մասամբ բա-
ցակայել է բարեգործական կազմակերպությունների համագործակցությունը միմ-
յանց և հայրենիքի իրական կարիքների հետ, կախված քաղաքական, սոցիալ-
տնտեսական, մշակութային վերափոխումներից ոչ միշտ է հայրենիքում տիրել 
համագործակցության համար դրական, նպաստավոր մթնոլորտ: Իսկ մյուս տե-
սանկյունից գտնում ենք, որ սփյուռքը չի դադարել օգնությունը Հայաստանին 
նույնիսկ ներքաղաքական հակասական, անբարենպաստ պամաններում: 
Սփյուռքի օգնությունը Հայաստանին առավել ցայտուն արտահայտվում է հատ-
կապես հայ հասարակական կյանքի դժվարին ժամանականերում (տարերային 
աղետ, պատերազմ և այլն): 
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В статье анализируется содействие благотворительных организаций 

армянской диаспоры Республике Армения в указанный промежуток времени. 
В результате исследований были выявлены те основные факторы, которые 
способствовали укреплению связей между Родиной и диаспорой. Свое 
содействие Родине диаспора проявила начиная с первых армянских благотво-
рителей до организованных общин, фондов, партий. Деятельность армянских 
благотворительных организаций была разнообразной: социально-экономи-
ческой, культурной, нравственной. 
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 The article focuses on the assistance of Diaspora charitable organizations to 

Armenia during the mentioned period. As a result of research and analysis, the 
main factors that have contributed to the strengthening of the homeland-Diaspora 
relations have been identified. Their homeland got support from various individuals 
and organizations including the first Armenian philanthropists, organized 
communities, foundations and parties. The pro-armenian activities of those 
charitable organizations were diverse in their nature and involved socio-economic, 
cultural and moral aspects. 
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Եվրապարտատոմսերը որպես ՀՀ արտաքին պետական պարտքի 
ձևավորման կարևոր գործիք 

Բեկչյան Անի 
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,  

«Հանրային կառավարում» 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

տ. գ. թ. Հ. Պապոյան  
 

Հանգուցային բառեր` պարտատոմս, կապիտալի շուկա, տոկոսադրույք, 
եվրապարտատոմս, ֆինանսական գործիք, պետական պարտք, ՀՀ կենտրոնա-
կան բանկ 

Արտարժութային պարտատոմսերի առաջնային թողարկումը միջազգային 
կապիտալի շուկաներում զարգացող երկրների համար բավականին պատաս-
խանատու գործընթաց է` առնվազն երկու տեսանկյունից.  

1. վերոնշյալ գործընթացը մինչ կապիտալի շուկա մուտք գործելը պահան-
ջում է խիստ մեծածավալ աշխատանք` թողարկման տեղաբաշխումից 
առաջ բոլոր վերլուծա-տեղեկատվական փաստաթղթերի պատրաստ-
ման տեսանկյունից, որն անհրաժեշտ է լինելու թողարկումը երկրի 
համար շուկայական գնով տեղաբաշխելու համար, 

2. հետ տեղաբաշխման ժամանակահատվածում մեծ ջանքեր և գիտելիք-
ներ են պահանջվելու պետական պարտքի և դրա հետ կապված ռիս-
կերի կառավարման տեսանկյունից:  

Այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ եթե երկիրը չունի միջազգային կաիտալի 
շուկայում թողարկված պարտատոմսեր, դա նշանակում է, որ տվյալ երկրի 
տնտեսությունը ընդհանուր հաշվով դուրս է միջազգային ֆինանսական քարտե-
զից, քանզի մասնավոր հատվածի համար խիստ ծախսատար է լինում առանց 
պետության «գնանշման» միջազգային շուկաներում թղթեր թողարկելը, իսկ պո-
տենցիալ ներդրողների համար նշյալ երկրի սուբյեկտների արժեթղթերը լինում են 
դժվար ընկալելի, որի դիմաց սովորաբար նրանք պահանջում են լրացուցիչ ռիս-
կերի փոխհատուցումներ:  

Միջազգային շուկաներում կառավարության կողմից պարտքի թողարկումը, 
մյուս կողմից, պահանջելու է շարունակական կանոնակարգված մակրոտնտե-
սական և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների իրականացում: Մակրո-
տնտեսական քաղաքականության թերացումները և խեղաթյուրումներն անմիջա-
պես ազդելու են երկրորդային շուկայում շրջանառվող պետական արժեթղթերի 
գների վրա` տանելով դրանց դեպի նվազում, իսկ դա էլ իր հերթին ազդելու է նոր 
պարտքի թողարկման տոկոսադրույքների վրա` աճի ուղղությամբ: Սակայն դրա 
հետ մեկտեղ արտաքին շուկաներում պարտքի թողարկումը հնարավորություն է 
տալիս պետությանը մուտք ունենալու «չկապակցված» ֆինանսական ռեսուրս-
ներին և շուկայական կոնյուկտուրայից կախված կատարելու ֆինանսական հոս-
քերի արդյունավետ կառավարում: Պետք է նաև նշել, որ Եվրասիական ու Աֆրի-
կական տարածաշրջանների զարգացող երկրների համար միջազգային կապի-
տալի շուկաները, որտեղ կատարվում են պետական արժեթղթերի առաջնային 
թողարկումներ, հիմնականում Լոնդոնի և ավելի քիչ Ֆրանկֆուրտի ու Ցյուրիխի 
կապիտալի շուկաններն են: Ընդունված է միջազգային տնտեսագիտական գրա-
կանության մեջ այս երկրների համար միջազգային կապիտալի շուկաներում թո-
ղարկումներն անվանել «եվրապարտատոմսերի» թողարկում [3, 5]:  

Եվրապարտատոմսերը թողարկողներին հնարավորություն են տալիս առա-
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ջարկել այդ ֆինանսական գործիքները տարբեր երկրների և ներդրողների` 
հիմնվելով համապատասխան կարգավորվող օրենսդրական, տնտեսական, փո-
խարժեքի միջավայրի և այլ գործոնների վրա: Եվրապարտատոմսերի թողար-
կումն ունի հատուկ ընթացակարգ: Եվրապարտատոմսերի շուկան կազմում է մի-
ջազգային պարտատոմսերի շուկայի գերակշիռ մասը: Եվրապարտատոմսերը 
սովորաբար դասակարգվում են` ելնելով պարտատոմսերի թողարկման արտար-
ժույթից, երկրի վարկանիշից, ժամկետայնությունից, տոկոսադրույքից (լողացող 
կամ ֆիքսված) և այլն: 

Եվրապարտատոմսերը կարելի է դասակարգել հետևյալ խմբերի. 

▪  հաստատուն տոկոսադրույքով (conventional or straight bonds)` ունի 
ֆիքսված տոկոսադրույք (արժեկտրոն), որը սովորաբար վճարվում է 
տարեկան կտրվածով և մարման օր, երբ ամբողջությամբ մարվում է մայր 
գումարը, 

▪ լողացող տոկոսադրույքով (floating rate bonds)` սովորաբար լինում են 
կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ: Տոկոսադրույքները փոփոխվում են` 
կախված ուղենշային տոկոսադրույքից (LIBOR, EURIBOR) և «սպրեդից» 
(այն լրացուցիչ տոկոսադրույքն է, որը կախված է թողարկողի վարկունա-
կությունից (credit quality)), 

▪ փոխարկելի (convertible bonds)` կարող են փոխարինվել մեկ այլ գործի-
քով, սովորաբար որևէ հասարակ բաժնետոմսով: Պարտատերը ինքն է 
որոշում փոխարինել պարտատոմսը թե ոչ: Վճարվելիք արժեկտրոնները 
համեմատաբար ավելի ցածր են, քանի որ փոխարկելի պարտատոմսերը 
կարող են դիտարկվել ավելի շատ որպես բաժնային (equity sheares) բա-
ժնետոմսեր, քան պարտատոմսեր, 

▪ հետ կանչվող (callable bonds)` սա պարտատոմսերի տեսակ է, որը հնա-
րավորություն է տալիս թողարկողին պարտատոմսի «կյանք» ժամանա-
կահատվածի ցանկացած պահին մարել այն մինչ վերջնական ժամկետի 
ավարտը, 

▪ ներկայացվող (puttable bonds)` պարտատոմսի տեսակ է, որը հնարավո-
րություն է տալիս պարտատոմսի սեփականատիրոջը մինչ պարտատոմ-
սի վերջնաժամկետը իր համար նախընտրելի ժամանակահատվածում 
ներկայացնել այն թողարկողին մարման և պահանջել մայր գումարը, 

▪ զեղչատոկոսով (zero-coupon bond)` այս տեսակի դեպքում պարտատոմ-
սը թողարկվում է իր անվանական արժեքից զեղջված գնով և մարվում 
անվանական արժեքով: Սովորաբար այս տեսակի պարտատոմսերը 
կարճաժամկետ են լինում,  

▪ ինդեքսներին ամրագրված (indexed bonds)` պարտատոմսի տեսակ է, 
երբ մայր գումարի արժեքը ամրակցվում է որևէ ինդեքսի (սովորաբար 
գնաճին) և փոփոխվում է պարտատոմսի կյանքի տևողության ընթաց-
քում` կախված ինդեքսի վարքագծից, 

▪ ըստ եկամտաբերության (yield bonds)` վարկանշային կազմակերպու-
թյունների կողմից տրված վարկանիշերի համաձայն սրանք դասակարգ-
վում են ստորև բերված աղյուսակի համաձայն: 
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Աղյուսակ 1. Եվրապարտատոմսերի դասակարգումը ըստ եկամտաբերության 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Եվրապարտատոմսերի շուկայում շրջանառվող գործիքների մեծ բազմա-

զանությունն (ներկայումս դրանց թիվը ութսունից ավելի է) իհարկե բավական 

գրավիչ է դարձնում այդ միջավայրը ինչպես պարտքի կառավարման ճկունու-

թյան ապահովման, այնպես էլ ներդրողների ու փոխառու միջոցների դիվերսիֆի-

կացման տեսանկյունից: Սակայն, ներկայումս մենք կարող ենք դիտարկել միայն 

ֆիքսված տոկոսադրույքով պարտատոմսերի թողարկման հնարավորությունը, 

ինչը բխում է ՀՀ պարտքի կառավարման ռազմավարությունից և էապես նվա-

զեցնում է տոկոսադրույքի և վերաֆիքսման ռիսկերը: Նշենք նաև, որ հիշյալ շու-

կայում շրջանառվող պետական պարտատոմսերի ընդհանուր ծավալում ֆիքս-

ված տոկոսադրույքով արժեկտրոնային պարտատոմսերը գերակշիռ մասնաբա-

ժին ունեն: Եվրապարտատոմսերի թողարկումը թողարկողի համար ունենում է 

դրական կողմեր, սակայն դրա հետ մեկտեղ առաջ են գալիս նաև բացասական 

դրսևորումներ, որոնք, թողարկողի տեսանկյունից, կարևոր է դարձնել խիստ կա-

ռավարելի: 

  



– 154 – 

Եվրապարտատոմսերի թողարկման դրական կողմերից կարելի է առանձ-

նացնել հետևյալները. 

▪ պետական փոխառության ներգրավումը ծախսերի հետ փոխկապակց-

ված չէ, 

▪ հնարավորություն է տալիս դիվերսիֆիկացնել պետական փոխառու-

թյունների աղբյուրները, 

▪ հնարավորություն է տալիս մասնավորի համար նվազեցնել ապագա 

թողարկումների արժեքը` եկամտաբերության ուղենիշի ստեղծման միջո-

ցով, 

▪ դյուրացնում է եվրապարտատոմսերի թողարկման միջոցով կանխիկ 

հոսքերի կառավարման տեսանկյունից հետագա ֆինանսավորման ներ-

գրավման գործընթացը, 

▪ բարձրացնում է երկրի ֆինանսական քաղաքականության թափանցիկու-

թյունը, 

▪ անուղղակի ստիպում է տնտեսական քաղաքականության պատասխա-

նատուներին մակրոտնտեսական քաղաքականություններում պահպա-

նել հաշվեկշռվածություն: 

Եվրապարտատոմսերի հաջող թողարկման համար անհրաժեշտ են նախա-

պես ապահովել որոշակի պայմաններ, որոնք էապես ազդում են պարտատոմ-

սերի տեղաբաշումների` հատկապես ձևավորվող գնի վրա: Դրանք են` 

▪ առնվազն երկու միջազգային վարկանշային գործակալությունների կող-

մից տրված վարկանիշի առկայությունը, 

▪ երկրում կայուն տնտեսական և քաղաքական իրավիճակի առկայու-

թյունը, 

▪ կայուն բանկային համակարգի առկայությունը, 

▪ պետության կողմից որակյալ դրամավարկային քաղաքականության իրա-

կանացումը, 

▪ պարտքի արդյունավետ կառավարման իրականացումը: 

Պետք է նաև նշել, որ երկրների միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ վերը 

նշված պայմանները պարտատոմսերի հաջող թողարկում իրականացնելու պար-

տադիր, բայց ոչ բավարար պայմաններն են: 

 Համաձայն 2012թ. հունիսի 26-ի ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի թիվ 

168 որոշման, Հայաստանի բանկային համակարգում կմեծանա արտարժութային 

իրացվելիության նկատմամբ պահանջը, ինչը կարող է որոշակի պահանջարկ 

առաջացնել Հայաստանի Հանրապետության կողմից թողարկած եվրապարտա-

տոմսերի նկատմամբ: 

 Եվրապարտատոմսերի յուրաքանչյուր թողարկում կապված է ֆիքսված 

մեծ ծախսերի հետ, ուստի փոքրածավալ թողարկումները ծախսատար են: Մյուս 

կողմից, փոքրածավալ թողարկումը մասնակիցների շրջանակում հետաքրքրվա-

ծություն կարող է չառաջացնել, քանի որ դիտարկվում է որպես ոչ իրացվելի: 

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ առաջին թողարկման համար որպես 

նվազագույն արդյունավետ ծավալ կարող է սահմանվել 500 մլն. ԱՄՆ դոլարը, 

քանի որ թողարկողի վրա տեղաբաշխման վճարի բեռը կլինի ցածր, իսկ ներ-
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դրողների կողմից դա դիտարկվում է իրացվելի ծավալ և առաջացնում է խթան` 

մասնակցության շրջանակի ընդլայնման համար: 

Այդ կապակցությամբ հաշվարկվել է 500 մլն ԱՄՆ դոլար թողարկման 

ծավալի և 10 տարի ժամկետայնության եվրապարտատոմսերի առաջին թողարկ-

ման հետ կապված ծախսերը համաձայն որի գործակալների, ցուցարկման, 

տեղաբաշխողի կողմից իրավական խորհրդատվության, Ռոուդ Շոուի, տպա-

գրական և այլ անհրաժեշտ ուղղությունների գծով ծախսը կազմում է 423,000 – 

547,000 ԱՄՆ դոլար, ինչը կազմում է թողարկման ծավալից 0,09-0,11%: Նաև 

դրան է գումարվում տեղաբաշխման գումարը, որը վճարվում է գլխավոր 

տեղաբաշխողից 0,1-0,15 %: Նշենք նաև, որ 750 մլն կամ 1 մլրդ ԱՄՆ դոլարով 

թողարկում իրականացնելիս ծախսերի կառուցվածքում էական փոփոխություն 

տեղի չի ունենա: 

Երկարաժամկետ մարման ժամկետով եվրապարտատոմսերի թողարկումը 

հնարավորություն է տալիս թողարկման ծախսերը բաշխել ավելի երկար ժամա-

նակահատվածի համար և ապահովում է երկարատև ֆինանսավորում, սակայն 

մյուս կողմից երկարաժամկետ պարտատոմսերի դեպքում բարձրանում է տոկո-

սադրույքը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ արժեկտրոնային եկա-

մտաբերությունները 5 և 10 տարի ժամկետայնության պարտատոմսերի համար 

տարբերվում է մոտավորապես 1.1 տոկոսային կետով։  

ՀՀ–ի կողմից եվրապարտատոմսերի առաջին թողարկումը կատարվել է 

2013թ. սեպտեմբերի 19-ին։ Թողարկման ծավալը կազմել է 700 ԱՄՆ դոլար, 

մարման ժամկետը 7 տարի, եկամտաբերությունը` 6,25%։ Գլխավոր տեղաբաշ-

խողներն են` Deutsche Bank AG, LondonBranch-ը, HSBC Bank plc-ն և J.P.Morgan 

Securities plc-ն։ Հայաստանի վարկանիշը Moody’s-ը գնահատել է BA2 կայուն, 

իսկ Fitch-ը` BB-կայուն [9]: 

Եվրապարտատոմսերի երկրորդ թողարկման ծավալը կազմել է 500մլն 

ԱՄՆ դոլար, մարման ժամկետը` 10 տարի, եկամտաբերություն` 7,5%. Հայաս-

տանի վարկանիշը Moody’s-ը գնահատել է BA3, իսկ Fitch-ը` BB+։ 
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Սոցիալական ոլորտի հանրային կառավարման 
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում (մշակույթի օրինակով) 

Թումանյան Գարիկ 
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, 

«Հանրային կառավարում», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

տ. գ. թ. Հ. Պապոյան 
 
 

Հանգուցային բառեր. սոցիալական ոլորտի կառավարում, սոցիալ-
մշակութային ոլորտ, մշակույթի պետական քաղաքականություն, ֆինանսավոր-
ման համակարգ, մարքեթինգային հետազոտում, ռազմավարական ծրագիր 

21-րդ դարում ձևավորվող նոր հետինդուստրիալ աշխարհայացքին բնորոշ 
է գիտելիքների, գիտության, տեղեկատվության, մշակութային կապիտալի գերա-
կայությունը ընդհանուր տնտեսական կապիտալի համեմատ, որն առաջ է 
քաշում սոցիալական, համամարդկային արժեքներ և որպես դրա արդյունք` սո-
ցիալական ոլորտի ձևավորման կարևորությունը: 

Յուրաքանչյուր պետության տնտեսական հզորությունը որոշվում է նրանով, 
թե որքանով է զարգացած սոցիալական ոլորտը, ինչ ծավալի ծախսեր են նախա-
տեսված բյուջեում այդ ոլորտի զարգացման համար: Շնորհիվ սոցիալական 
ոլորտի` երկիրը կարող է ունենալ բարձր մակարդակի կրթական, առողջապա-
հական համակարգեր, զարգացած մշակույթ: 

Սոցիալ-մշակութային գործունեությունը ցանկացած երկրի սոցիալ-տնտե-
սական զարգացման կարևոր բաղադրամասերից է: Այն հանդիսանում է գործու-
նեության բազմաֆունկցիոնալ ոլորտ, սոցիալական աշխատանքի մաս, որի 
նպատակն է բավարարել մարդկանց մշակութային պահանջմունքները, ստեղծել 
պայմաններ յուրաքանչյուր անհատի ինքնադրսևորման, սեփական հնարավորու-
թյունների բացահայտման, ինքնակատարելագործման և ինքնազարգացման 
համար: 

Սոցիալական կառավարումը հասարակության մեջ իրականացվող կառա-
վարչական ձևերից մեկն է: Այն կապված է պետական, հասարակական, սոցիա-
լական հարաբերությունների և գործընթացների հետ ու հանդես է գալիս կառա-
վարման` որպես ամբողջական համակարգի մի կարևոր բաղկացուցիչ մաս: Սո-
ցիալական կառավարումը հասարակության մեջ ընթացող սոցիալական գործըն-
թացների և հարաբերությունների կառավարումն է, բնակչության կյանքի որակի 
ապահովումը, սոցիալական խմբերի և խավերի, ընդհանուր առմամբ սոցիումի, 
սոցիալական համակարգերի հիմնական կենսական ցուցանիշների կարգավո-
րումը, սոցիալական խնդիրների լուծման ձևը [17, 12]: 

Սոցիալական ոլորտի կառավարման կարևոր պայմաններից են դրա 
սկզբունքները, որոնցից առավել կարևոր են ժողովրդավարությունը, օբյեկտի-
վությունը, սոցիալական կողմնորոշումը, հետադարձ կապը և այլն: 

Սոցիալական կառավարմանը բնորոշ են ինչպես կառավարման ընդհա-
նուր, այնպես էլ հատուկ գործառույթները, որոնցից են կադրային և ֆինանսա-
տնտեսական ապահովումը, մարքեթինգային և նորամուծական գործունեու-
թյունը: 

Սոցիալական ոլորտի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու 
նպատակով մշակված են կառավարման բազմաթիվ մոդելներ: 
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Այդ մոդելները, որպես գործոն, գնահատում են, թե որքանով են տվյալ կազ-
մակերպությունում հաշվի առնված սոցիալական պատասխանատվության պա-
հանջները, անձի իրավունքները և այլն: Այսպես` Ֆիդլերի գլխավորությամբ 
Դիլինոյսի համալսարանի մասնագետների հետազոտությունները ցույց են տվել, 
որ շատ բարենպաստ և շատ անբարենպաստ իրադրության պայմաններում 
առավել արդյունավետ են գործում արդարությանը կողմնորոշված ղեկավար-
ները, իսկ միջին բարեխառն պայմաններում` փոխհարաբերություններին կողմնո-
րոշվածները: Այս ուժերի գործադրումը Ֆիդլերը դիտարկել է կախված երեք իրա-
վիճակային գործոններից և դրանց տարբեր համակցություններից [8, 317]: Ուշա-
գրավ է ամերիկացի հեղինակներ Ռոբերտ Բլեյքի և Ջեյմս Մութոնի առաջարկած 
կառավարչական ցանցը` ուղղաձիգ առանցքին տեղադրելով «Մարդու մասին 
հոգատարությունը»` մեկից ինը սանդղակով, իսկ հորիզոնական` «արտադ-
րության մասին հոգատարությունը» [6, 315-317]: Առաջարկված են նաև սոցիա-
լական ոլորտի կառավարման տարբեր տեխնոլոգիաներ: 

Սոցիալական տեխնոլոգիաների էությունը առավելապես ամբողջական է 
ներկայացվում Վ. Ս. Կարպիշևի և Լ. Ի. Յացենկոյի սահմանման մեջ, ըստ որի սո-
ցիալական տեխնոլոգիաները պարբերաշրջանային, նպատակային գործունեու-
թյան ձևերի համախմբություն են` ուղղված սոցիալական օբյեկտի (սոցիում, սո-
ցիալական ինստիտուտ, անձ) վիճակի փոփոխմանը, նախապես առաջադրված 
արդյունքների իրականացմանը, սոցիալական համակարգիներուժի բացահայտ-
ման և օգտագործման մեթոդների և մեթոդիկայի համակարգ` դրա զարգացման 
նպատակներին, սոցիալական նորմատիվներին և չափանիշներին համապա-
տասխան [1, 294]: 

Որպես սոցիալական կառավարում` մեր կողմից ուսումնասիրվել է սոցիալ-
մշակութային ոլորտը: Սոցիալ-մշակութային համակարգն իրենից ներկայացնում 
է սոցիալ-մշակութային տարածք, որը հագեցված է սոցիալական, մշակութային 
օբյեկտների ենթակառուցվածքով և սոցիալ-մշակութային հարաբերություններով, 
և որտեղ կուտակվում, պահպանվում և զարգանում են գիտելիքները, հմտու-
թյունները, արժեքները, նորմերը, հաղորդակցման ձևերը, իրականության գեղար-
վեստական կերպարները: Այսպիսով` սոցիալ-մշակութային մենեջմենթը հանդես 
է գալիս որպես մշակութային քաղաքականության բաղադրամաս: 

Մեր ժամանակներում սոցիալ-մշակութային գործունեության արդյունավե-
տությունը հիմնականում որոշվում է սեփական արտադրանքը կազմակերպելու 
և այն վաճառելու ունակությամբ, որի համար անհրաժեշտ են որոշակի ֆինանս-
ներ [15, 265]: 

Արդյունավետ համագործակցության տեսանկյունից այսօր կարելի է խոսել 
սոցիալ-մշակութային գործունեության ֆինանսավորման երեք հատվածների 
մասին` պետական, առևտրային և հասարակական: Հասարակության տնտեսա-
կան համակարգը հաստատել է մշակույթի ֆինանսավորման հիմնական ձևերը` 
բյուջետային, շուկայական և խառը: 

Արդի մշակույթի զարգացման գործում մեծ դեր են խաղում մասնավոր ֆի-
նանսավորման ձևերը (բարեգործություն, պատրոնաժ, հովանավորչություն, 
դոնորություն): Գործունեության այս ուղղությունն անվանում են ֆանդրեյզինգ: 

Սակայն մշակույթի ոլորտի կազմակերպություններում դեռևս լայն տարա-
ծում չեն ստացել շուկայի մարքեթինգային հետազոտությունները և նորամուծա-
կան գործունեությունը (հիմնականում ուշադրություն են դարձնում բրենդինգին): 
Այս խնդրի լուծման գործում մեծ է պետության սոցիալ-մշակութային քաղաքակա-
նության դերը և առանձնապես` հեռանկարային ռազմավարական ծրագրերը, 
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որոնցում քննարկված են նաև մշակույթի հիմնախնդիրները: Դրանք են` երկրի 
2008-2021թթ. Կայուն Զարգացման Ծրագիրը, որը հաստատվել է 2008 թվականի 
հոկտեմբերի 30-ի N1207-Ն որոշմամբ [5, 268-275] և ՀՀ 2014-2025թթ. 
«Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրրը», որը հաստատվել է 
2014 թվակականի մարտի 27-ի N442-Ն որոշմամբ [6, 156-163]: 

Այս ծրագրերում մշակույթին վերաբերող դրույթները պետք է հիմք 
հանդիսանան և´ մշակույթի ոլորտի կազմակերպությունների, և´ տարածքային ու 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների` արդյունավետ մշակութային 
գործունեություն ծավալելու գործընթացում: 

Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգաց-
ման ռազմավարական ծրագրի և ՀՀ2008-2020թթ. Կայուն զարգացման ծրագրի 
սոցիալ-մշակութային ոլորտի զարգացմանը վերաբերող յուրաքանչյուր ցուցանիշ 
պետք է հիմք հանդիսանա հանրապետության բոլոր տարածքային կա-
ռավարման մարմինների համար` սեփական մշակութային ծրագրերի մշակման 
գործում: Ուստի մեր կողմից ուսումնասիրվել են Լոռու մարզի 2017 թվականի 
կատարած աշխատանքները` հիմք ընդունելով մարզպետի աշխատանքային 
գործունեության հաշվետվությունը, որում նշված են մշակութային հետևյալ իրա-
կանացված միջոցառումները [7]: ՀՀ Լոռու մարզում մարզպետի հաշվետվության 
համաձայն մշակութային քաղաքականության իրականացման և ապահովման 
նպատակով կազմակերպվում են պետական, ազգային և այլ տոների, հիշատակ-
ների օրերի հետ կապված զանգվածային միջոցառումներ (Ամանոր և Սուրբ 
ծնունդ, Հայոց բանակի տարելից, Հայոց ցեղասպանության տարելից, մայիսյան 
տոներին նվիրված միջոցառում-հանդիսություններ, ՀՀ Անկախության և Սահմա-
նադրության օրվան նվիրված հանդիսություններ և այլն): 

 «Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներ» ծրագրի շրջա-
նակներում կազմակերպվել են հետևյալ միջոցառում-հանդիսությունները` «Պա-
տանի երաժիշտ կատարողների» Լոռու մարզային մրցույթ-փառատոն, «Ազգային 
նվագարանների երգի-պարի, ասմունքի» Լոռու մարզային ամենամյա փառա-
տոն, «Լոռվա հարսանիք» հանդիսություններ համայնքներում, «Վարդավառ» 
հանդիսություն: 

Այլ միջոցառումների թվումեն`Ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան օրվա 
առիթով, որը վերջին տարիներին արժևորվում է նաև որպես Գիրք նվիրելու օր, 
կազմակերպված միջոցառումը կրում է «Իմ Թումանյանը» խորագիրը: 

«Մշակութային կանգառ» միջոցառումների շրջանակներում իրականացվել 
են հետևյալ միջոցառումները` 

▪ Հայաստանի «Երգի թատրոնի», «Կոմիտասի» անվան լարային քառյակի, 
Հնագույն «Տաղարան» համույթի, Վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի 
Ազգային Ակադեմիական Երգչախմբի համերգները Վանաձոր, Սպիտակ, 
Ալավերդի, Ստեփանավան և այլ համայնքներում: 

▪ «Հայաստան, ի´մ սեր» խորագրով համերգների կազմակերպումը Սպի-
տակ, Ալավերդի, Ստեփանավան, Վանաձոր, Օձուն, Տաշիր համայնք-
ներում: 

▪ ՀՀ Սփյուռքի նախաձեռնությամբ «Երգում ենք Կոմիտաս» համահայկա-
կան փառատոնի անցկացումը: 

▪ «Ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան 10-11-րդ մրցույթ-
փառատոն»-ի Լոռու մարզային փուլերի կազմակերպումը: 
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▪ ԱՀ «Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթի համերգ-
ները Վանաձոր, Սպիտակ, Ալավերդի, Ստեփանավան և այլ համայնք-
ներում: 

▪ Բերքի տոն-2017» տոնահանդեսն այս տարի առաջին անգամ հանդիսա-
վորությամբ նշվեց Վանաձորի Հայքի հրապարակում: 

▪ Որպես հետագա զարգացման ուղղություններ` հաշվետվությունում 
նշված են` 

▪ բարելավել մշակութային հաստատությունների շենքային պայմանները, 

▪ մշակութային կառույցներում ապահովել ժամանակակից տեխնիկական 
միջոցներով և սարքավորումներով հագեցվածությունը, 

▪ բավարար սոցիալական պայմաններ ստեղծել այդ ոլորտում աշխատող-
ների համար: 

Կատարելով վերլուծություն` կարելի է փաստել, որ և´ հանրապետության, 
և´ մարզային մակարդակներում մշակույթի ոլորտը ոչ բոլոր ցուցանիշներով է 
համապատասխանում Կայուն զարգացման (2008-2021թթ.) և Հեռանկարային 
զարգացման ռազմավարական (2014-2025թթ.) ծրագրերով նախատեսված 
տվյալներին: Այսպես` չեն իրականացվում կամ մասամբ են իրականացվում 
ծրագրերի որոշ կետեր: Այդ կետերից են թանգարանները և ցուցահանդեսները, 
որոշ չափով` մշակույթի տներ և ակումբներ, կինոմատոգրաֆիա, արվեստ: 
Հնարավոր է, որ այս իրավիճակը կապված է երկրի սոցիալ-տնտեսական 
ճգնաժամի հետ, սակայն անհրաժեշտ է, որ բոլոր մակարդակի կառավարման 
մարմիններն իրենց հաշվետվություններում ներկայացնեն ոչ միայն տվյալ 
տարվա ցուցանիշները, այլ նաև նշեն, թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսված 
գալիք տարվա համար Ծրագրերի հիմնախնդիրների լուծման նպատակով: 
Տարվա վերջին հաշվետվության ժամանակ անհրաժեշտ է հստակ նշել, թե ինչ 
ծավալով են կատարվել աշխատանքները, որոնք են չկատարման 
պատճառները և անհրաժեշտության դեպքում վերանայվեն ռազմավարական 
ծրագրերը: 

Հաշվի առնելով, որ հանրապետության մշակութային գործունեությունը 
իրագործվում է շուկայական մրցակցության պայմաններում, կարծում ենք, որ 
հաշվետվությունում պետք է ներկայացվեին մարզի մշակութային կազմակերպու-
թյունների կողմից իրականացվող մարքեթինգային հետազոտությունների վերա-
բերյալ տվյալները, նաև` այդ կազմակերպությունների նորամուծական գոր-
ծունեությունը, որը կնպաստի դրանց մրցունակությանը շուկայում: Կարծում ենք, 
որ այս ուղղությամբ ինչպես տեղական ինքնակառավարման, այնպես էլ պե-
տական կառավարման մարմինների (օրինակ` նախարարության) պարտավոր են 
աջակցել մշակութային կազմակերպություններին մեթոդական օժանդակությամբ: 

Սակայն հաշվետվությունում Լոռու մարզի մարզպետի կողմից մշակույթի 
վերաբերյալ ներկայացված են միայն իրականացված միջոցառումների ցանկը, 
չեն նշված դրանց վրա կատարած ֆինանսավորման ծավալները և աղբյուրները: 

Հաշվետվությունում բացակայում են նաև վերլուծական տվյալները, որոնք 
կարելի էր ստանալ` համեմատելով հաշվետու տարվա ցուցանիշները երկրի 
զարգացման Ծրագրերի, մարզի մշակույթի զարգացման ծրագրի և նախորդ 
տարվա ցուցանիշների հետ: Վերլուծությունը թույլ կտար առանձնացնել նվա-
ճումները, բացահայտել թերությունները, նշել դրանց պատճառները և կարգա-
վորման ուղիները: 

Նույնը վերաբերում է նաև հաշվետվությունում նշված հետագա զարգաց-
ման ուղղություններին, որոնք նույնպես ներկայացված են ցանկի ձևով: Ցանկալի 
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կլիներ նաև մշակույթի ոլորտում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ անց-
կացնել բնակչության սոցիալական հարցում և դրա արդյունքները նույնպես 
մտցնել հաշվետվության մեջ: 

Ուստի առաջարկում ենք` 
1. Յուրաքանչյուր տարվա մարզի մշակույթի վերաբերյալ հաշվետվությու-

նում անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր միջոցառումների տնտեսական 
ցուցանիշները` դրանց ֆինանսավորման ծավալները, ֆինանսավորման 
աղբյուրները, կատարման ժամկետները, սոցիալական կարևորությունը, 
որը վերաբերում է նաև հետագա զարգացման ուղղություններին: 

2. Առաջարկում ենք, որ մարզպետի հաշվետվությունում, բացի վիճակա-
գրական տվյալների նշումից, նաև ներկայացնել հետազոտական վերլու-
ծության արդյունքները, որոնք կարելի է ստանալ` համեմատելով հաշվե-
տու տարվա ցուցանիշները ծրագրային և նախորդ տարվա ցուցանիշ-
ների հետ, իսկ վերլուծության արդյունքների հիման վրա առանձնացնել 
հաշվետու տարվա նվաճումները, բացահայտել թերությունները, նշել 
դրանց պատճառները և կարգավորման ուղիները: 

3. Առաջարկում ենք մշակույթի ոլորտի կազմակերպություններում, կառա-
վարման համակարգում նախատեսել մշակույթի շուկայի մարքեթինգային 
հետազոտություններ և նորամուծական գործունեություն, որի իրակա-
նացման համար առաջարկում ենք, որ մշակույթի ոլորտի կառավարման 
վերադաս մարմինները մշակեն համապատասխան մեթոդական ուղե-
ցույցներ: 

4. Առաջարկում ենք մշակույթի վերաբերյալ կատարած աշխատանքի հան-
րային գնահահատման նպատակով բնակչության շրջանում անցկացնել 
սոցիալական հարցում և արդյունքները ներկայացնել հաշվետվության 
մեջ: 
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Важной особенностью современного постиндустриального управления 
является приоритетность культурного капитала, что на первый план выдви-
гает необходимость формирования и управления социально-культурной 
сферы. В статье рассмотрены сущность, принципы, функции и модели 
социального менеджмента. Представлены также особенности финансовой 
системы, маркетинговых исследований и инновационной деятельности в 
данной сфере. В статье в качестве практического анализа изучены проблемы 
деятельности в сфере культуры Лорийской области и на основе данных 
анализа предложены соответствующие рекомендации. 
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One of the key features of modern-day post-industrial governance is the 
predominance of cultural capital, which implies the importance of social 
management. The article examines the essence, principles, functions and models 
of social management. There are also key issues in the field of finance, 
particularities of marketing and innovation activities. In the article, as a practical 
analysis, the problems of cultural activity in the Lori Region have been studied, 
based on which relevant recommendations are presented. 
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Միջազգային հանցագործությունների համար 
պատասխանատվությունը և պայքարը դրանց դեմ 

Սաղումյան Հայկուշ 
 Պատմաաշխարհագրական ֆակուլետ,  

«Հանրային կառավարում», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

Դ. Հակոբյան  
 
Հանգուցային բառեր. միջազգային հանցագործություն, միջազգային բնույթի 

հանցագործություն, կոնվենցիա, միջազգային իրավական պատասխանատ-

վություն, միջազգային քրեական իրավունք, ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձև, քաղա-

քական պատասխանատվություն, նյութական պատասխանատվություն 

Վերջին տարիներին միջազգային հանցագործությունները դարձել են ավելի 

տարածված: Գլոբալիզացիան, որը վերաբերում է քաղաքական սահմանների 

վերացմանը և տնտեսական շուկաների բացմանը, ստեղծում է նոր, ավելի լայն 

պայմաններ հանցագործությունների իրականացման համար: Արդի աշխարհում 

միջազգային հանցագործությունների իրականացման համար նպաստավոր հող է 

հանդիսանում շատ երկրներում պատերազմական իրավիճակը: Առևտրի, ֆի-

նանսների, կապի և տեղեկատվության կառուցվածքի փոփոխությունների արդ-

յունքում ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ հանցագործությունը այլևս չի սահմա-

նափակվում ազգային սահմաններով` սպառնալով ողջ մարդկությանը: 

«Միջազգային հանցագործությունը պետությունների և ազգերի կենսական 

կարևոր շահերի դեմ ոտնձգող, նրանց գոյության հիմքերը քայքայող, միջազգա-

յին իրավունքի կարևորագույն հիմնական սկզբունքները կոպտորեն խախտող, 

միջազգային խաղաղության և անվտանգության, ամբողջ մարդկության համար 

վտանգ ներկայացնող առանձնապես վտանգավոր միջազգային իրավախախ-

տում է» [11]: Միջազգային հանցագործության համար որպես օբյեկտ հանդես են 

գալիս համընդհանուր խաղաղությունը և անվտանգությունը, ժողովուրդների և 

պետությունների բարիդրացիական հարաբերությունները, ժողովուրդների և ազ-

գերի ինքնորոշման իրավունքը, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները: 

Միջազգային հանցագործությունը քրեական այլ հանցագործություններից 

տարբերակող հատկանիշ կարելի է համարել այն, որ ֆիզիկական անձանց հան-

ցավոր ոտնձգությունների օբյեկտը համաշխարհային հանրության` միջազգային 

իրավունքով, միջազգային փաստաթղթերով պաշտպանվող շահն է: 

Նյուրինբերգյան և Ճապոնական տրիբունալների կանոնադրությամբ մի-

ջազգային հանցագործությունները բաժանվում են 3 տիպի` 

1. Խաղաղության դեմ ուղղված հանցագործություններ  

2. Պատերզմական հանցագործություններ  

3. Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ: 

Սրանք էլ իրեց հերթին բաժանվում են առանձին ենթատեսակների: 

Միջազգային հանցագործություն տերմինից բացի միջազգային քրեական 

իրավունքում առանձնացվում է նաև «միջազգային բնույթի հանցագործություն-

ներ» հասկացությունը, որն առանձնանում է միջազգային հանցագործություննե-
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րից իր հանրային վտանգավորության աստիճանով և ոտնձգության օբյեկտով: 

«Միջազգային բնույթի հանցագործությունները անհատի կամ անձանց խմբի այն 

իրավախախտումներն են, որոնք ոտնձգում են ոչ միայն ազգային, այլև միջազ-

գային իրավակարգի հանդեպ` վտանգ ներկայացնելով երկու, մի քանի կամ 

բոլոր պետությունների համար» [5, 288]: Այս հանցագործությունները սահման-

ված են բազմակողմ պայմանագրերով (կոնվենցիաներով) և հաճախ գրականու-

թյան մեջ անվանվում են նաև պայմանագրային հանցագործություններ կամ կոն-

վենցիոն հանցագործություններ: Միջազգային պայմանագրերով նախատեսված 

այդ հանցագործությունները չեն առնչվում հանցագործություններին, որոնք 

ուղղված են մարդկության, խաղաղությա և անվտանգության դեմ, սակայն ներ-

խուժում են պետությունների համագործակցության ոլորտ և խոչընդոտում են 

տարբեր բնագավառներում նրանց խաղաղ համագործակցությանը:  

Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ ընդհանուր միջազգային հանցագոր-

ծությունների և միջազգային բնույթի հանցագործությունների միջև անանցանելի 

պատ չկա և պետություննրի կողմից անընդհատ աշխատանքներ են տարվում, 

որպեսզի պայմանագրային հանցագործությունները ևս ընդգրկվեն ընդհանուր 

միջազգային հանցագործությունների մեջ: 

Միջազգային հանցագործությունների համար նախատեսվող պատասխա-

նատվությունը, դրանց դեմ պայքարը և պետություների համագործակցությունը 

միջազգային հանցավորության դեմ պայքարում հանդիսանում է միջազգային 

քրեական իրավունքի կարգավորման ոլորտը: 

Միջազգային իրավական պատասխանատվությունը, օրինազանցողի կող-

մից կատարված հանցագործության հետևանքով միջազգային իրավունքի այլ 

սուբյեկտին պատճառված վնասի հետևանքների վերացման իրավական պար-

տավորությունն է: 

Միջազգային քրեական իրավունքը, հանդիսանալով միջազգային հանրային 

իրավունքի մաս, սերտորեն կապված է միջազգային մարդասիրական իրավուն-

քի հետ: Այդ կապը դրսևորվում է հատկապես միջազգային հանցագործություննե-

րի հետևանքով առաջացող պատասխանատվության դեպքում: Միջազգային 

հանցագործությունների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ դրանք շատ դեպ-

քերում հանդիսանում են միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ 

խախտումներ և բնականաբար, դրանց համար պատասխանատվությունը նա-

խատեսված է միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահպանման համար 

ընդունված միջազգային ակտերում: 

Գոյություն ունեն պետությունների իրավական պատասխանատվության 2 

տեսակ` քաղաքական և նյութական: «Քաղաքական պատասխանատվությունը, 

որպես կանոն, ուղեկցվում է իրավախախտ պետության դեմ հարկադրական մի-

ջոցներ կիրառելով և զուգակցվում է նյութական պատասխանատվությամբ» [4]: 

Քաղաքական պատասխանատվության առավել տարածված ձևերն են ռետոր-

սիաները, ռեպրեսալիաները, սատիսֆակցիաները, ռեստորացիան, միջազգային 

կազմակերպության անդամակցության կասեցումը կամ անդամությունից հանելը, 

ագրեսորին ուժով ճնշելը, որոնք իրականացվում են սանկցիաների կիրառման 

միջոցով: 
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«Նյութական պատասխանատվությունն առաջանում է պետության կողմից 

նյութական վնաս պատճառելու հետ կապված իր միջազգային պարտավորու-

թյունները խախտելու դեպքում» [4]: Նյութայան պատասխանատվության ձևերն 

են ռեպարացիաները, ռեստիտուցիաները, սուբսիտուցիան: 

Քանի որ միջազգային հանցագործության սուբյեկտի դերում հանդես են 

գալիս նաև ֆիզիկական անձինք, միջազգային իրավունքը նախատեսում է պա-

տասխանատվություն նաև նրանց համար: 

Միջազգային հանցագործությունների համար ֆիզիկական անձանց պա-

տասխանատվությունը առանձին հանդես գալ չի կաչող և այն սերտորեն կապ-

ված է պետության պատասխանատվության հետ: Կապը դրսևորվում է նրանում, 

որ հաճախ ֆիզիկական անձանց պատասխանատվությունը առաջանում է, պայ-

մանով, որ նրանց հանցավոր գործողությունները կապված են պետության հան-

ցավոր գործունեության հետ: Հանցագործության համար պատասխանատու 

պետությունները կրում են միջազգային պատասխանատվություն, իսկ պաշտոն-

յաները ներքին օրենսդրության համաձայն`քրեական: Այսպիսով, ֆիզիկական 

անձանց միջազգային քրեական պատասխանատվության բնորոշ առանձնա-

հատկությունը նրա հարաբերակցությունն է պետության միջազգային հանցագոր-

ծության հետ է: 

Իրավաբանական գրականության մեջ բազմաթիվ կարծիքներ կան այն 

մասին, թե երբ է ծագում հանցագործության համար պատասխանատվությունը: 

Որոշ հեղինակներ կարծում են, որ պատասխանատվությունն առաջանում է այն 

պահից, երբ տեղի է ունենում միջազգային նորմով նախատեսված խախտում: 

Մյուսներն ասում են, որ իրավական պատասխանատվությունն առաջանում է 

հատուցման պահանջ ներկայացնելու պահից, քանի որ վնասի հատուցման 

պարտավորություն չի կարող լինել, մինչև չլինի հատուցման պահանջ: Իրավա-

բանների երրորդ խումբը գտնում է, որ պատասխանատվությունը սկսվում է այն 

պահից, երբ իրավախախտ պետությունը գիտակցում է, որ միջազգային 

խախտում է թույլ տվել և տուժած պետության հետ բանակցությունների արդյուն-

քում համաձայնում է իրեն մեղավոր ճանաչել և հատուցել վնասը: «Իրավա-

խախտ պետությունը պատասխանատու է իրավախախտում կատարելու պահից 

և հենց դա էլ հիմք է հանդիսանում, որ տուժած պետությունը պահանջներ ներ-

կայացնի իրավախախտ պետությանը» [7]: Այս սահմանումը ըստ էության հանդի-

սանում է նախորդող 2 մտքերի տրամաբանական և արդարացի միասնությունը, 

քանի որ իրականում դրանք իրենց մեջ պարունակում են ճշմարտության 

հատիկներ: 

Պետության պատասխանատվության համար կարևոր է հասկանալ նաև, թե 

երբ է հակաիրավական արարքը վերագրվում պետությանը միջազգային իրա-

վունքով: «Ըստ էության արարքը պետք է միջազգային որևէ իրավական նորմով 

ընդունված լինի որպես հակաիրավական և համարվի պետության կողմից կա-

տարված» [2]: Այս հարցի պատասխանը տրված է 2001 թվականին ընդունված 

ՄԱԿ-ի 56/83 բանաձևում. «միջազգային իրավունքում պետության ցանկացած 

մարմնի վարքագիծը դիտվում է որպես այդ պետության վարքագիծ անկախ այն 

բանից, թե այդ մարմինն իրականացնում է օրենսդիր, գործադիր, դատական կամ 
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այլ գործառույթներ, անկախ այն դիրքից, որը նա գրավում է պետության համա-

կարգում, և անկախ այն բանից` համարվում է այն պետության կենտրոնական իշ-

խանության, թե վարչատարածքային միավորի մարմին: «Մարմին» հասկացու-

թյունը ներառում է ցանկացած անձ կամ ցանկացած հաստատություն, որը ներ-

պետական իրավունքով ունի այդպիսի կարգավիճակ: Պետության մարմնի կամ 

անձի, կամ հաստատության վարքագիծը, որը լիազորված է իրականացնել պե-

տական իշխանության տարրեր, դիտվում է որպես այդ պետության արարք մի-

ջազգային իրավունքով, եթե այդ մարմինը, անձը կամ հաստատությունը գործում 

է այդ հատկանիշով, անգամ եթե նրանք գերազանցում են իրենց լիազորություն-

ները կամ խախտում են հրահանգները» [3]: Փաստորեն անձի կամ անձանց 

խմբի վարքագիծը դիտվում է որպես պետության արարք, եթե այդ անձը կամ 

անձանց խումբը գործում է պետության հրամանով կամ ղեկավարությամբ այդ 

գործողություններն իրականացնելիս: 

Միջազգային քրեական իրավունքում մեկ այլ խնդիր կա կապված միջազ-

գային իրավական պատասխանատվությունից խուսափելու հետ: Իրավական 

ակտերում հիմնականում առանձնացված չեն միջազգային իրավական պատաս-

խանատվությունից խուսափելու համար առաջացող անբարենպաստ հետևանք-

ները: Սակայն դրանց ընդհանուր վերլուծությունից կարելի է ենթադրել, որ ան-

բարենպաստ հետևանքները դրսևորվում են տվյալ պետության հետ համագոր-

ծակցության նվազեցմամբ կամ դադարեցմամբ, միջազգային կազմակերպության 

դեպքում` նրա հեղինակազրկմամբ, ինչպես նաև նրա նկատմամբ պատժամիջոց-

ների շարունակական կիրառմամբ, մինչև այն պահը, երբ կոնկրետ պետությունը 

պատասխանատվություն կկրի իր հակաիրավական արարքի համար: Շատ հա-

ճախ միջազգային պատասխանատվությունից խուսափող պետություններին ար-

գելվում է անդամակցել միջազգային որոշ կառույցներին: 

Միջազգային քրեական իրավունքի խնդիրներից է հանդիասնում նաև մի-

ջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարում պետությունների համագոր-

ծակցության կազմակերպումը: Միջազգային հանցագործությունը ներառված է 

մարդկության գլոբալ խնդիրների ցանկում, քանի որ դրա դեմ պայքարը պահան-

ջում է համատեղ ջանքեր, համագործակցություն, փորձի փոխանակում բազմա-

թիվ պետությունների միջև: «Միջազգային հանցագործությունը հասել է զգալի 

մասշտաբների և սպառնում է ցանկացած պետության և համաշխարհային հան-

րության անվտանգությանն, ընդհանուր տնտեսական հիմքերին» [8]: 

Հանցավորության կանխարգելման և քրեական արդարադատության ՄԱԿ-ի 

13-րդ կոնգրեսում, մասնավորապես հաստատվել է «Հանցավոր գործունեության 

գլոբալացման հետևանքով առաջ է եկել միջազգային համագործակցության ամ-

րապնդման անհրաժեշտություն։ Հանցագործության հետաքննությունը, քրեական 

հետապնդումը և վերահսկողությունը չեն կարող պարփակվել պետության սահ-

մաններում։ Հանցավորության ժամանակակից ձևերին (այդ թվում` անդրազգա-

յին կազմակերպված հանցավորություն, կոռուպցիա և ահաբեկչություն) համ-

ընթաց շարժվելու համար անհրաժեշտ են բարելավված և համապատասխանեց-

ված մեխանիզմներ» [1]: 

ՄԱԿ-ի բազմակողմ փաստաթղթերը նպաստում են միջազգային համագոր-
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ծակցության չափանիշների ներդաշնակեցմանը, այդպիսին են մասնավորապես` 

«Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մասին» կոնվենցիան, «Անդրազգա-

յին կազմակերպված հանցավորության դեմ» կոնվենցիան, «Կոռուպցիայի դեմ» 

կոնվենցիան:  

Միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքրը պետք է ընթանա 2 

ուղով.  

1. նորմատիվային – այս ոլորտում միջազգային իրավական կարգավորման 

համակարգի բարելավում 

2. ընթացակարգային – պետությունների երկկողմ և բազմակողմ համագոր-

ծակցության արդյունավետության բարձրացում 

Իրավական կարգավորման համակարգի բարելավումն այն է, որ հստակեց-

վի գոյություն ունեցող միջազգային իրավական փաստաթղթերը և (անհրաժեշ-

տության դեպքում) ընդունվեն նոր փաստաթղթեր, որոնք հիմք կհանդիսանան 

պետությունների համագործակցության համար` միջազգային հանցավորության 

դեմ պայքարում: Այսպիսով, ԱՊՀ տարածքում գործում են մի շարք տարածա-

շրջանային միջազգային ակտեր, որոնք պարունակում են ԱՊՀ երկրների` 

միջազգային հանցագործությունների հարցերով համագործակցության կանոն-

ներ: «Դրանք պայմանականորեն կարելի է դասակարգել` կոդեքսների (օրինակ` 

ԱՊՀ-ի Քրեական դատավարության օրենսգիրք 02/17/1996), հայեցակարգերի 

(օրինակ` ահաբեկչության և ծայրահեղականության այլ բռնի դրսևորումների դեմ 

պայքարի ԱՊՀ պետությունների համագործակցության հայեցակարգը 

26/08/2005), առաջարկությունների (օրինակ` սահմանադրական մարմինների վե-

րաբերյալ, ԱՊՀ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման և 

միավորման վերաբերյալ առաջարկություններ 03.12.2009), միջպետական ծրագ-

րերի, համաձայնագրերի և ռազմավարությունների» [10]: Ինչպես նաև հարկ է 

առանձնացնել Ժնևի կոնվենցիաները, դրանց կից լրացուցիչ արձանագրություն-

ները, Ցեղասպանությունը դատապարտող կոնվենցիան, ՄԱԿ-ի կողմից ընդուն-

ված մի շարք համաձայնագրեր և այլն: 

Միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետությունը 

դրսևորվում է հատկապես ընթացակարգային ասպեկտներում: Այդպիսի գործնա-

կան համագործակցություն է հանդիսանում Ինտերպոլի ստեղծումը, առանձին 

հանցագործությունների դեմ պայքարի համար միջազգային կառույցների ստեղ-

ծումը (օրինակ` ԱՊՀ անդամ պետությունների տարածքում կազմակերպված 

հանցավորությունների դեմ պայքարի բյուրոն), ըստ անհրաժեշտության միջպե-

տական քննչական խմբերի ստեղծումը, գիտական վերջին ձեռքբերումների օգ-

տագործումը (էլեկտրոնային հարցումներ, էլ. բազայի ստեղծում և միավորում), 

մասնագիտացված տեխնիկական աջակցության տրամադրումը և այլն: «Վերո-

գրյալի հետ միասին, միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարում, 

պետք է կիրառվեն նաև տնտեսական միջոցներ, որոնք պետք է ուղղված լինեն 

տնտեսության և ֆինանսների ոլորտներում դեֆորմացված հարաբերությունների 

վերականգնմանը (օրինակ` ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ մրցունակ ար-

տադրանքի արտադրության համար, որոնք համապատասխանում են գիտա-

տեխնիկական առաջընթացի ժամանակակից պահանջներին» [6]:  
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Ներկայումս միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարի ոլորտում 

պետությունների համագործակցության հեղինակավոր կառույցներից է Միջազ-

գային քրեական դատարանը: Դատարանն առաջին մշտական իրավական 

կառույցն է, որի իրավասությունների մեջ մտնում է այն անձանց հետապնդումը, 

ովքեր իրականացրել են` զինվորական հանցագործություններ, մարդկության 

դեմ ուղղված հանցագործություններ, ցեղասպանություն: Դատարանը կազմված 

է 18 դատավորներից, որոնք ընտրվում են 9 տարի ժամկետով անդամ պետու-

թյուններից: Դատարանը կարող է քննել միայն այն հանցագործությունները, 

որոնք կատարվել են հիմնադրվելուց` 2002թ., հետո: Հարկ է նշել, որ այս 

դատարանը գործը քննելու վերջին ատյանն է: Այս դրույթով դատարանը պետու-

թյուններին է թողնում առաջնային հետաքննության իրավունքը և միջազգային 

հանցագործների նկատմամբ մեղադրանքի հարուցումը: Դատարանը կարող է 

գործը քննության վերցնել նաև այն դեպքում, երբ պետությունը չի ցանկանում 

կամ չի կարող հետաքննություն իրականացնել և նույնիսկ եթե պետության կող-

մից իրականացվող հետաքնչական գործողությունները չեն համապատասխա-

նում միջազգային դատավարական չափանիշներին: Դատարանն իրավասու է 

քննել միայն այն դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել կա´մ անդամ պետության 

տարածքում, կա´մ անդամ պետության քաղաքացու կողմից: Սակայն, այստեղ 

կա մի բացառություն. ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը կարող է միջնորդող 

բանաձևի միջոցով Դատարանին փոխանցել ինչ որ հանցագործության իրավի-

ճակ: Այդպիսի օրինակ կարող է հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետությունը, 

ապրլյան քառօրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կատարած միջազգա-

յին հանցագործությունների և մարդասիրական նորմերի խախտման դեպքերով: 

Այս դեպքում Հայաստանը չի դիմել Միջազգային քրեական դատարան քանի որ 

ՀՀ-ն ստորագրել է Հռոմի ստատուտը, բայց չի վավերացրել այն: ՀՀ-ն Միջազգա-

յին դատարան կարող է դիմել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի միջոցով: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, միջազգային հանցագործության դեմ պայքա-

րում կարող ենք առանձնացնել 2 ոլորտներ` կարգավորող, այսինքն միջազգային 

համագործակցության համար օրենսդրական դաշտի մշակում և ընթացակարգա-

յին, ասյսինքն կոնկրետ համագործակցություն օրենսդրական դաշտի սահմաննե-

րում: Բացի այդ միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարը պետք է 

ներառի պայքար նաև դրանց պատճառների դեմ, ինչը կբերի միջազգային հան-

ցագործությունների ծավալի զգալի կրճատման: 

Այնուամենայնիվ, խնդիրն այն է, որ աշխարհի բոլոր պետությունները չեն 

ստորագրել ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված փաստաթղթերը, և նույնիսկ ավելի քչերն 

են դրանք վավերացվել: «Այս առումով ամենակարևոր վտանգը ահաբեկչական 

խմբերի հանցավոր գործունեությունը մեծացնելու փաստն է: ՄԱԿ-ի Անվտան-

գության խորհուրդը 2001թ. Սեպտեմբերի 28-ի 1373 բանաձևում նշել է միջազ-

գային ահաբեկչության և անդրազգային կազմակերպված հանցավորության, 

թմրամիջոցների թրաֆիքինգի, փողերի լվացման, ապօրինի զենքի առևտրի և 

միջուկային, քիմիական, կենսաբանական և այլ հնարավոր մահացու նյութերի 

անօրինական տեղափոխման միջև սերտ կապի մասին» [9]: 

Արդյունքում կարելի է եզրակացնել, միջազգային հանցագործությունների 
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դեմ պայքարում պետությունների միասնական ճակատի բացակայության մասին, 

որը որպես միասնական կարգավորիչ մոտեցում կարող է իրականություն դառ-

նալ միջազգային իրավական մեխանիզմում յուրաքանչյուր պետության համա-

կարգային մասնակցության արդյունքում: Միջազգային հանցագործությունների 

դեմ պայքարում պետությունների համագործակցության առումով ամենակարևոր 

խնդիրներից մեկը իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վերապատ-

րաստման որակի բարելավմումն է` միջազգային համագործակցության ձևաչա-

փում աշխատելու համար: Սա նշանակում է, որ աշխատակիցը պետք է իմանա 

ոչ միայն միջազգային իրավունքի նորմերն, այլև ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի 

կարգավորիչ շրջանակների գործունեության մեծ մասը: Այժմ անհրաժեշտություն 

է նաև հանցագործությունների դեմ պայքարում պետությունների համագործակ-

ցությունը կարգավորող միջկառավարական և միջգերատեսչական համաձայնա-

գրերի կատարաելագործումը: Միջազգային հանցագործության դեմ պայքարի 

մեթոդները մշտապես զարգանում են, սակայն, ցավոք, միշտ չէ, որ համապա-

տասխանում են միջազգային հանցագործությունների զարգացման տեմպերին : 
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В работе предметом исследования являются ответственность за между-
народные преступления, сотрудничество государств в борьбе с международ-
ными преступлениями, а также их предотвращение. В работе затронут ряд 
проблемных вопросов в международном уголовном праве, в частности, когда 
появляется ответственность за преступление, когда антиправовой акт прис-
ваивается государству, а также истолкованы основания ответственности фи-
зических лиц за международные преступления. В работе особо подчерки-
вается важность тесного сотрудничества государств в борьбе с международ-
ными преступлениями, проблемы, возникающие в этой области, и необходи-
мые для них решения. 
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The subjects of the study are responsibility for international crimes, the 
cooperation of states in the fight against international crimes and their prevention. 
The work touches upon a number of problematic issues in the International Criminal 
Law, in particular when responsibility for the crime arises, when the anti-legal act is 
ascribed to the state, as well as the basis for responsibility of individuals for 
international crimes. The importance of close cooperation between the states in the 
fight against international crimes, the problems arising in this area and the solutions 
necessary for them are highlighted in the work. 
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Ռազմական գործողությունների ժամանակ քաղաքացիական 
բնակչության պաշտպանության իրավական հիմքերը 

Վանյան Մարիաննա 
Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, 

Հանրային կառավարում,  
մագիստրոսական թեզի ղեկավար`  

Դ. Հակոբյան  
 
Հանգուցային բառեր. քաղաքական խաղեր, քաղաքացիական բնակչություն, 

պատերազմի իրավունք, անօտարելի իրավունք, ոչ զինվորականներ կամ ոչ 

կոմբատանտներ, դոկտրինա, ռեպրեսալիա, Միջազգային մարդասիրական 

իրավունքի սուբյեկտ 

Միջազգային մարդասիրական իրավունքը պետությունների կողմից ներ-

դրված նորմերի և կանոնների ամբողջություն է` ուղղված զինված ընդհանրում-

ների ժամանակ հակամարտող կողմերի վարքագծի սահմանափակումներին և 

հակամարտող պետությունների տարածքում գտնվող հովանավորվող անձանց 

տառապանքները մեղմելուն, պատերազմող պետությունների բացարձակ ազա-

տությունը սահմանափակելուն` զինտեխնիկայի բարձր վտանգավորություն ներ-

կայացնող տեսակների կիրառման բնագավառում: 

Թեման չափազանց արդիական է, քանի որ, ինչպես տեսնում ենք, քաղա-

քակիրթ հասարակություն ունենալով հանդերձ` տարաբնույթ պետություններ շա-

րունակում են պատերազմել կամ նրա անմիջական սպառնալիքի մեջ պահել այլ 

երկրների: Ներկայումս պետությունները, որքան էլ գիտակցում են պատերազմի 

բացասական և ապակառուցողական բնույթը, այնուամենայնիվ շարունակում են 

դրա առաջացմանը սպասել և նախապատրաստվել` անդադար զինատեսակներ 

արտադրելով և մշտապես 1-ը մյուսին լարվածության մեջ պահելով, քաղաքա-

ցիական բնակչության ապահով և բարեկեցիկ կյանքին սպառնալիք ներկայաց-

նելով, քաղաքական տարբեր խաղեր կիրառելով: Թեմայի ընտրությունը պայմա-

նավորված է նրանով, որ յուրաքանչյուր հասարակության, այդ թվում հասարա-

կության յուրաքանչյուր անդամի երջանիկ ու հանգիստ, անվախ ու անընկճուն 

կյանքի ապահովման համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին խաղաղություն, և 

այս բնագավառում մեր հետաքրքրության պատճառը պետությունների ապահով-

վածությունն է ահասարսուռ պատերազմներից և մարդու արժանապատվության, 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության կարևորումը: Պատե-

րազմների պատմությունը ուսումնասիրելով` հասկանում ենք, որ դրա արդյուն-

քում ամենից շատ վնաս է պատճառվում քաղաքացիական բնակչությանը: Այս 

ամենն են վկայում առավելապես քսաներորդ դարի դեպքերը: Այստեղ հաշվի չի 

առնվել այն հանգամանքը, որ պատերազմի իրավունքը հենվում է մի շարք 

պարզ գաղափարների վրա, ըստ որոնց` ռազմական գործողությունները պետք է 

տեղի ունենան բացառապես ընդհարվող կողմերի զինված ուժերի միջև [1, 42]: 

Պատերազմ. դրություն, երբ ամեն ինչ և ամենի գոյություն անիմաստ ու ան-

հեթեթ է դառնում, երբ մի խումբ մարդկային աչքերում արյուն է, դաժանություն, 

անմարդասիրություն, ոխակալություն, իսկ մյուսների աչքերում` մորմոք, անզո-
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րություն, տառապանք, թևաթափություն, հուսալքություն: Այստեղ մարդկային 

կյանքը ամենաչնչին արժեքն է, որը ոչնչացվում է, և նույնիսկ բոլոր ժամանակ-

ների մեծագույն հանցանքը` մարդասպանությունը, դառնում է խրախուսելի, 

ոտնահարվում են մարդու անօտարելի իրավունքները, որոնց վրայով անցնելը, 

արդեն իսկ հանցանք է: Եվ այս քաոսային իրավիճակում կատարվում է 

«մարդկանց տեսակավորում». այդ սկզբունքով էլ որոշում են զենքի կիրառման 

օբյեկտներն ու նրա կիրառումից զերծ օբյեկտները:  

Վերոնշյալ տարբերակումն է` զինվորականներ և ոչ զինվորականներ, վեր-

ջիններն էլ հանդիսանում են մեր վերլուծության օբյեկտը: 

Քաղաքացիական անձ է համարվում ցանկացած ոք, ով չի մասնակցում 

ռազմական գործողություններին և չի մտնում զինված ուժերի կազմի մեջ [1, 48]: 

Նրանց պաշտպանությունը, իրավունքները հարգելը մեր հիմնարար խնդիրներն 

են: Փորձը ցույց է տալիս, որ ռազմական գործողությունների ժամանակ նրանք 

դառնում են ավելի քան անպաշտպան: Քաղաքացիական բնակչությանն արգել-

վում է զենք օգտագործել` բացառությամբ ինքնապաշտպանության նպատակով 

օգտագործումը: Սակայն, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ թշնամու` 

քաղաքացիական բնակչությամբ բնակեցված տարածք ներխուժման դեպքում 

վերջիններս ինքնապաշտպանության դիմելով զենք կարող են օգտագործել, 

կորակվեն որպես զինվորականներ և կդառնան զինված հարձակման օբյեկտ: 

Մեր խնդիրն է ներկայացնել քաղաքացիական բնակչության հիմնարար 

իրավունքներն ու ազատությունները և դրանցից ելնելով հիմնական նպատակը` 

դրանց մասին իրազեկումն է մարդկանց: Այն ներկայումս շատ արդիական է, 

քանի որ ռազմական գործողությունների հրահրում, ռազմական դրության 

հայտարարում ամեն պահի և աշխարհի ցանկացած կետում կարող է լինել: Այն 

բոլոր ժամանակների սպառնալիք է և այդ վտանգի ռիսկից պաշտպանվելը, 

իրազեկվածությունը, երբևէ չեն կարող ժամանակավրեպ դառնալ: Ցանկացած 

իրավիճակ ուսումնասիրելիս` պետք է սկսենք մեզնից, մեզ մոտ առկա 

խնդիրներից: Բավական է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության նման փոքր 

երկիրը, եթե ունի աշխարհի ամենամասշտաբային խնդիրը, ապա որքան 

արդիական է այն այժմ:  

1949 թվականին Դիվանագիտական համաժողովի ամենամեծ նվաճումը 

եղավ Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության 

մասին չորրորդ կոնվենցիայի ընդունումը, որում նշվում է, որ հակառակորդի 

ձեռքն ընկած անձինք գտնվում են Միջազգային իրավունքի պաշտպանության 

ներքո [1, 48]: Սակայն, պետք է նշենք, որ, թեև միջազգային կազմակերպություն-

ները, միջազգային հանրությունը պարտավորվում են զինված ընդհանրումների 

ժամանակ պաշտպանական միջոցառումներ իրականացնել քաղաքացիական 

բնակչության նկատմամբ, այնուամենայնիվ, փորձը, պատմությունը ցույց են 

տալիս, որ այս ոլորտում նրանք չեն իրականացնում կամ ոչ պատշաճ, կամ 

անարդյունավետ են իրականացնում իրենց առաջնային պարտավորությունները: 

Ցանկացած ոք` անկախ սեռից, ռասայից, կրոնական պատկանելիությունից, 

գույքային դրությունից և այլ հանգամանքներից, պետք է գտնվի միջազգային 

կազմակերպությունների պաշտպանության ներքո, ի դեմս` ՄԱԿ-ի, Կարմիր 
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խաչի, եթե հանդիսանում է ոչ կոմբատանտ և չի մասնակցում զինված ընդհան-

րումներին: Արգելվում են պատերազմը, ուժի սպառնալիքը և այն բոլոր արատա-

վոր երևույթները, որոնք ազգի, հասարակության, կամ յուրաքանչյուր անձի կյան-

քի համար վտանգի սպառնալիք են: Սակայն, նույնիսկ այսօր, երկրները շարու-

նակում են խախտել այս դրույթները, և միջազգային հանրությունը ուղղակիորեն 

չի կարողանում պայքարել օրինազանց պետությունների անբարեկիրթ և անհա-

րիր վարքի դեմ: Չկան համապատասխան պատժի գործադրման կուռ լծակներ, 

որոնք Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտման դեպքում 

կյանքի կկոչվեն Միջազգային իրավունքի ցանկացած սուբյեկտի նկատմամբ և 

կդադարեցնեն պատերազմի ժամանակ ամենաթողությունը: 

Սկզբունքային և պաշտպանիչ նպատակը կարող է իրագործվել միայն այն 

դեպքում, երբ համապատասխան անձանց` քաղաքացիներին և մարտական գոր-

ծողությունների անմիջական մասնակիցներին, օբյեկտներին (քաղաքացիան և 

մարտական) ուղղված սահմանափակող պայմանները լինեն հասկանալի, 

հստակ նշագծված և իրագործվելի [2, 96-97]: 

Զինված ընդհանրումների ժամանակ քաղաքացիական բնակչությունը իրա-

վունք ունի պաշտպանվել անմիջական հարձակումներից, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ չեն մասնակցում ռազմական գործողություններին: Միջազգային 

մարդասիրական իրավունքը անմիջականորեն չի սահմանում ռազմական գործո-

ղություններին մասնակցելու դեպքում քաղաքացիական բնակչության վարքա-

գիծը, դրա մասին ուղղակիորեն չի մեկնաբանվում նաև ո'չ պետությունների 

պրակտիկայում, ո'չ դատական պրակտիկայում, ո'չ էլ իրավական կամ ռազմա-

կան դոկտրինաներում: Այս նպատակով Կարմիր խաչի միջազգային կազմակեր-

պությունը 2003-2009-ը թվականներին փորձագիտական համապատասխան աշ-

խատանք է իրականացրել, որի արդյունքում էլ ստեղծվել է «Միջազգային մար-

դասիրական իրավունքի հովանու ներքո ռազմական գործողությունների անմի-

ջական մասնակցության մեկնաբանման ուղեցույց»: «Ռազմական գործողություն-

ներին անմիջական մասնակցությունը» բաղկացած է 2 մասից` «ռազմական գոր-

ծողություն» և «անմիջական մասնակցություն»: «Ռազմական գործողությունը» 

վերաբերվում է կոմբատանտների կողմից պատերազմական մեթոդների, զենքե-

րի և զինտեխնիկայի օգտագործմանը, իսկ «անմիջական մասնակցությունը»` 

ռազմական գործողություններին ներգրավվածությանը: Կախված ռազմական 

գործողություններին քաղաքացիական անձի մասնակցությունից` այն կարող է 

լինել ուղղակի կամ անուղղակի: Քաղաքացիական անձի ուղղակի մասնակցու-

թյունը զինված ընդհանրումներին կարող է հանգեցնել նրա նկատմամբ պաշտ-

պանության կասեցմանը, մինչդեռ անուղղակի մասնակցության ժամանակ քաղա-

քացիական անձը կարող է նպաստել ինչ որ կերպ «ռազմական ջանքերին», 

սակայն ուղղակիորեն վնաս չպատճառել թշնամուն, այդ պատճառով վերջինիս 

նկատմամբ պաշտպանությունը պահպանվում է [3,104]: 

Ռազմական գործողություններին անմիջական մասնակցություն չունեցող 

անձանց նկատմամբ արգելվում են մշտապես և ամենուրեք հետևյալ գործողու-

թյունները. 



– 174 – 

1. կյանքի և ֆիզիկական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված ոտնձգու-

թյունը, մասնավորապես` տարբեր տիպի սպանությունները, խեղում-

ները, դաժան վերաբերմունքը, տանջահարությունը և խոշտանգում-

ները,  

2. պատանդ վերցնելը [5], 

3. անձի արժանապատվության դեմ ուղղված ոտնձգությունը, մասնավո-

րապես` վիրավորական և նվաստացուցիչ վերաբերմունքը [6], 

4. դատապարտումը և պատժի կիրառումը` առանց քաղաքակիրթ ազգերի 

կողմից անհրաժեշտ ճանաչված դատական երաշխիքների առկայու-

թյամբ պատշաճ կերպով կազմված դատարանի կայացրած նախնական 

դատական որոշման: 

Քաղաքացիական բնակչությունն, ինչպես արդեն բազմիցս նշեցինք, չի 

կարող հանդիսանալ հարձակման օբյեկտ: Բացի այդ արգելվում են. 

1. բռնությունը կամ դրա սպառնալիքը, որը նպատակ է հետապնդում 

ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել քաղաքացիական 

բնակչության նկատմամբ, 

2. նրանց տարբերակման բացակայությունը կոմբատանտներից, 

3. ռեպրեսալիայի դրսևորումները քաղաքացիական բնակչության նկատ-

մամբ, 

4. քաղաքացիական բնակչության` որպես վահան օգտագործումը, ռազ-

մական օբյեկտների պաշտպանության նպատակով, 

5. քաղաքացիական բնակչությանը սովի մատնումը, որը համապատաս-

խանում է պատերազմի տեսությանը (1-ին լրացուցիչ արձանագրու-

թյուն): 

1-ին արձանագրության համաձայն պատերազմող կողմերը պարտավոր են` 

▪ անել ամեն հնարավորը, որպեսզի հարձակման թիրախ չհանդիսանան 

քաղաքացիական օբյեկտները կամ այն տարածքները, որոնք բնակեց-

ված են քաղաքացիական բնակչությամբ, 

▪ խուսափել քաղաքացիական բնակչությանը վնասելուց կամ նրանց սպա-

նելուց, կամ հասցնել այդ վիրավորների թիվը նվազագույնի, 

▪ դադարեցնել այն զինված հարձակումները, որոնց անմիջական թիրախն 

են հանդիսանում քաղաքացիական անձինք, 

▪ նախապես զգուշացնել հնարավոր հարձակման մասին այն դեպքում, երբ 

այդ հարձակումը ուղղված է քաղաքացիական բնակչության վրա [4, 59], 

▪  ռազմական գործողության մասնակիցներին առանձնացնել քաղաքա-

ցիական բնակչությունից` հատուկ նշանների, համազգեստների միջոցով 

[3, 98], 

▪ ռազմական գործողությունների ժամանակ հատուկ ջանքեր գործադրել 

ընտանիքների վերամիավորման համար: 

 1-ին արձանագրությունը հատուկ սահմանում է նաև հակառակորդի 

իշխանության ներքո գտնվող քաղաքացիական անձանց իրավական կարգավի-

ճակը և նրանց պաշտպանությունը, քանի որ 1949 թվականի Դիվանագիտական 



– 175 – 

համաժողովի մասնակիցների հիշողության մեջ դեռ թարմ էին այն հանցագործու-

թյունները, որոնք Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կատարել 

էին քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, մասնավորապես, Եվրոպայի և 

Հեռավոր Արևելքի օկուպացված շրջաններում: Այդ պատճառով 1-ին արձանա-

գրությունում մնում էր միայն լրացնել մի քանի բաց կամ ուղղել որոշ չգոհացնող 

դրույթներ: Օրինակ` դրանում հստակ նշվում է, որ ընդհարման մեջ գտնվող կող-

մերից 1-ի տարածքում գտնվող փախստականները և քաղաքացիություն չունե-

ցող անձինք օգտվում են նույնպիսի պաշտպանությունից, ինչ տվյալ երկրի 

քաղաքացի հանդիսացող անձինք: 

1-ին լրացուցիչ արձանագրությունը նոր կարևոր դրույթ է պարունակում նաև 

երեխաների պաշտպանության վերաբերյալ: Այդ դրույթի համաձայն` երեխաներն 

իրենց տարիքին համապատասխան խնամքի և օգնության կարիք ունեն: Մաս-

նավորապես` տասնհինգ տարին չլրացած երեխաներին չի կարելի ներգրավել 

զինված ուժերում, բացի դրանից, նրանք չպետք է անմիջական մասնակցություն 

ունենան ռազմական գործողություններին: Եթե, այնուամենայնիվ, նրանք գերի 

են ընկնում, ապա իրենց տարիքին համապատասխան հատուկ վերաբերմունքի 

իրավունք ունեն: Հանցագործության կատարման ժամանակ տասնութ տարին 

չլրացած որևէ անձի չի կարելի մահապատժի ենթարկել [2,131]: 

Քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության հիմնարար դրույթները 

շուրջ քառասուն տարի եղել են Հաագայի 1907 թվականի կոնվենցիայի նորմերը, 

ավելի ուշ` Ժնևի` 1949 թվականի 4-րդ կոնվենցիան և 1977 թվականի 1-ին լրա-

ցուցիչ արձանագրությունը: 

20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին տեղի ունեցած զինված ընդհան-

րումներից շատերում տեղ են գտել Միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

կոպիտ խախտումներ, այդօրինակ խախտումներից են` Իրաքի և Քուվեյթի միջև 

տեղի ունեցած կոնֆլիկտը, որի ժամանակ քաղաքացիական բնակչությունը 

օգտագործվել է որպես կենդանի վահան, իսկ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի 

միջև ծավալված կոնֆլիկտի ժամանակ տեղի է ունեցել էթնիկական զտում [7]: 

Սրանք ակներև ապացույցն են այն բանի, որ Ժնևի կոնվենցիայի դրույթները 

չեն գործում կամ համատարած չեն գործում, և քաղաքացիական բնակչության 

գլխին կախված վտանգը մշտական է, ու չկա համապատասխան մարմին, որն 

այդ արտակարգ իրավիճակներում կկարողանա հսկողություն իրականացնել և 

սանկցիաներ կիրառել անօրինական և հանցավոր վարքագիծ ունեցող 

պետությունների նկատմամբ: 

Մարդու իրավունքները յուրաքանչյուր անձի անքակտելի սեփականու-

թյունն են` անկախ սեռի, ռասայի, մաշկի գույնի, լեզվի, ազգային կամ կրոնական 

պատկանելիության: Դրանք ներառում են` կյանքի և ազատության իրավունքը, 

ստրկությունից և խոշտանգումներից ազատությունը, կարծիքի և խոսքի ազա-

տությունը, աշխատելու, կրթության իրավունքը և այլն: Այս իրավունքներից 

պետք է օգտվեն բոլորը` առանց որևէ խտրականության: Միջազգային իրավուն-

քը մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում սահմանում է պե-

տությունների կարևորագույն պարտականությունները, համաձայն որոնց, պե-

տությունները պետք է կատարեն համապատասխան գործողություններ կամ 



– 176 – 

ձեռնպահ մնան որևէ գործողության կատարումից` նպաստելով մարդկանց կամ 

նրանց առանձին խմբերի իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտ-

պանությանը:  

Թեև քաղաքացիական բնակչությունը զինված ընդհանրումների ժամանակ 

գտնվում է համեմատաբար անվտանգ վայրերում, այնուամենայնիվ, այդ տառա-

պանքների զգալի մասը բաժին է ընկնում հենց հովանավորվող անձանց: Նրանք 

պատերազմի ժամանակ չափազանց անպաշտպան են, ուստի Միջազգային 

մարդասիրական իրավունքը այս բացառիկ դերն է կատարում` իր վրա 

վերցնելով քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունը: Հետազոտական 

աշխատանքներ կատարելով, ուսումնասիրելով վերոնշյալ թեմաներին առնչվող 

նորմերը և համապատասխան աղբյուրները, եկանք այն եզրահանգման, որ Մի-

ջազգային մարդասիրական իրավունքը քայլեր է ձեռնարկում այս ոլորտում, 

որպեսզի քաղաքացիական բնակչությանը բոլոր պետությունները ընդունեն 

որպես անխոցելի և ռազմական գործողությունների հետ որևէ կապ չունեցող 

անձանց ամբողջություն և ձեռնպահ մնան այս ոլորտում հովանավորվող 

անձանց դեմ իրականացվող դիտավորյալ հանցագործություններից և ռազմա-

կան գործողությունների հակաօրինական դրսևորումներից: Նաև պետք է նշենք, 

որ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությանն առնչվող նորմերը իրա-

վական համակարգում նորարարություն չեն. իրենց էությամբ դրանք որպես սո-

վորութային իրավունքի նորմեր, պարտադիր են նաև այն պետությունների 

համար, որոնք դեռ չեն միացել Ժնևի կոնվենցիային կամ այն միջազգային պայ-

մանագրերին, որոնցով վերոնշյալները նախատեսվում են: 

Ժամանակակից իրավաբան-գիտնականների կարևոր խնդիրներից 1-ն այն 

է, որ ուսումնասիրության կարիք ունեցող իրավունքի այս ասպեկտը էլ ավելի 

մանրամասն հետազոտվի ու մատուցվի Միջազգային իրավունքի սուբյեկտնե-

րին, որպեսզի հետագայում Միջազգային մարդասիրական իրավունքի սուբյեկտ-

ները իրենց հարաբերություններում կրեն ոչ միայն միջազգային պայմանագրե-

րով ստանձնած պատասխանատվություն, այլև գիտակցեն այս ոլորտում հնա-

րավոր հանցանքների վտանգավորության և դրանից սերվող պատասխանատ-

վության աստիճանը: 

Քաղաքացիական բնակչությունը չափազանց անպաշտպան է զինված ընդ-

հանրումների ժամանակ, քանզի պատերազմող պետությունների դյուրագրգռու-

թյունը, ագրեսիան, դահիճ ու ավերիչ քաղաքականությունը, անմիջականորեն 

վտանգ են ներկայացնում այս անձանց կյանքին: Միջազգային հանրությունը, 

ըստ մեզ, պետք է շարունակական բնույթ տա Միջազգային մարդասիրական 

իրավունքի զարգացմանը, նրա կատարելագործմանը, հստակ սանկցիաներ 

սահմանի այս ոլորտում միջազգային հանրության խախտումների դեպքում, 

որոնք ցանկացած գնով կիրառելի կլինեն Միջազգային իրավունքի բոլոր սուբ-

յեկտների նկատմամբ, քանի որ ներկայումս այս ոլորտում ակնհայտ և մասշտա-

բային խախտումներ են լինում, իսկ դրանց հեղինակները խուսափում են պա-

տասխանատվությունից: Պատերազմի ժամանակ ոտնահարվում են պաշտպա-

նության տակ գտնվող անձանց անօտարելի իրավունքները: Սա այն ոլորտն է, 

որ պետք է անընդհատ գտնվի միջազգային հանրության ուշադրության կենտրո-
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նում, որովհետև Միջազգային մարդասիրական իրավունքի դեմ գործելու յուրա-

քանչյուր փորձ վտանգում է, ոչ թե հասարակության որոշակի զանգվածի, այլ 

սպառնալիք է դառնում ողջ մարդկության համար, իսկ ոտնձգությունների ան-

պատժելիությունը շարունակաբար ծնում է նոր ու ավելի անդառնալի հետևանք-

ներ նախանշող ոճրագործություններ: 

Այսպիսով` Միջազգային մարդասիրական իրավունքը մարդկության պատ-

մության խոշորագույն նվաճումներից է, քանի որ միակն է իր բնույթով, որ անդ-

րադառնում է խաղաղ բնակչության պաշտպանությանը` հստակորեն սահմանե-

լով քաղաքացիական բնակչության իրավունքները, ազատությունները, պարտա-

կանություններն ու պաշտպանության հիմնական մեխանիզմները: 

Պետք է նշենք, որ օրենքները, իրավական ակտերը, միջազգային պայմա-

նագրերը, որքան էլ ընդգրկեն իրենց մեջ իրավունքների և պարտականություննե-

րի բոլոր ասպեկտները, կմնան անկատար և անիրագործվելի, քանի դեռ դրանց 

սահմանման հետ միաժամանակ բացակայում են իրագործման հնարավորու-

թյունները և իրավունքների պաշտպանության, պարտականությունների կատար-

ման նկատմամբ վերահսկողությունը: Տրամադրելով իրավունքներ, պետք է 

տրամադրվեն նաև միջոցներ, վերջիններիս կյանքի կոչման և դրանցից օգտվելու 

ազատության համար: Իսկ նախատեսելով անթույլատրելի գործողությունների 

շրջանակը, չի բացառվում դրանց կատարումը, քանի դեռ չկան վերահսկողու-

թյան անհրաժեշտ լծակներ և պատժի կիրառման պարտադիր մեխանիզմներ: 
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Արտասահմանյան երկրներում եկամտային հարկի գանձման 

համահարթ և պրոգրեսիվ մեթոդների ներդրման փորձի 

ուսումնասիրությունը և դրանց կիրառման հնարավորությունների 

բացահայտումը ՀՀ-ում 
 Վասիլյան Վեներա 

Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ,  
«Հանրային կառավարում», 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
տ. գ. թ. Լ. Ավդալյան 

 
Հանգուցային բառեր. եկամտային հարկ, հարկման համահարթ մեթոդ, 

հարկման պրոգրեսիվ մեթոդ, հարկային համակարգ, միասնական դրույքաչափ, 

սոցիալական անհավասարություն 

Ցանկացած պետության անհրաժեշտ են դրամական միջոցներ իր գործա-

ռույթների իրականացման, խնդիրների լուծման և հասարակական պահանջ-

մունքների բավարարման համար, և այդ դրամական միջոցների հավաքագրման 

անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` պետությունը իրականացնում է հարկա-

գանձում:  

Ինչպես գիտենք, ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման հիմնա-

կան աղբյուր են հանդիսանում հարկային եկամուտներն ու պետական 

տուրքերը, որոնց կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող ուղղակի 

հարկատեսակներից մեկը եկամտային հարկն է:  

Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի` եկամտային հարկը հարկման 

օբյեկտի համար oրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում 

պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Եկամտային հարկ վճարող են 

հանդիսանում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, իսկ անհատ 

ձեռնարկատերերը և նոտարները` որպես ֆիզիկական անձինք, եկամտային 

հարկ վճարողներ են համարվում միայն անձնական եկամուտների մասով [2]:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացնենք ՀՀ-ում գործող եկամտային հարկի հարկման 

օբյեկտը, բազան և դրույքաչափերը: 

Հարկ է նշել,որ ՀՀ-ում եկամտային հարկով հարկվում են նաև տոկոսները, 

ռոյալթիները, վարձակալական վճարները (10% դրույքաչափով), օտարերկրյա 

քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ստացած շահաբաժին-

ները (10% դրույքաչափով), Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 

ստացած շահաբաժինները (5% դրույքաչափով) և եկամտի այլ տեսակներ:  
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Աղյուսակ 1. ՀՀ-ում գործող եկամտային հարկի հարկման օբյեկտը,  
բազան և դրույքաչափերը [2] 

 

Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք 

Եկամտային հարկի հարկման օբյեկտ 

Հարկման օբյեկտ է համարվում ՀՀ 
աղբյուրներից և (կամ) ՀՀ-ից դուրս 
գտնվող աղբյուրներից ստացվող 
համախառն եկամուտը, բացառու-
թյամբ ՀՀ-ում հաշվառված անհատ 
ձեռնարկատերերի և նոտարների 
ձեռնարկատիրական եկամուտների: 

Հարկման օբյեկտ է համարվում ՀՀ 
աղբյուրներից ստացվող համախառն 
եկամուտը, բացառությամբ մշտական 
հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գոր-
ծունեություն իրականացնող և (կամ) 
մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ 
աղբյուրներից եկամուտ ստացող ոչ 
ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց մշտա-
կան հաստատությանը վերագրվող 
եկամուտների, ինչպես նաև արտաքին 
տնտեսական գործունեությունից ստաց-
վող եկամուտների: 

Եկամտային հարկի հարկման բազա 

Հարկման բազա է համարվում ռե-
զիդենտ ֆիզիկական անձանց հա-
մար` հարկվող եկամուտը, որը 
որոշվում է որպես օրենսգրքով սահ-
մանված համախառն եկամտի և 
նվազեցվող եկամուտների դրական 
տարբերություն: 

Հարկման բազա է համարվում ոչ ռե-
զիդենտ ֆիզիկական անձանց համար` 
հարկվող եկամուտը, որը որոշվում է 
որպես օրենսգրքով սահմանված համա-
խառն եկամտի և նվազեցվող եկամուտ-
ների դրական տարբերություն: 

Եկամտային հարկի ամսական դրույքաչափերը 

մինչև 150000 դրամը ներառյալ – 23 տոկոս, 
150000-ից մինչև 2000000 դրամը ներառյալ – 34500 դրամ` գումարած 150000 
դրամը գերազանցող գումարի 28 տոկոսը, 
2000000-ից ավելի դրամ – 552500 դրամ` գումարած 2000000 դրամը 
գերազանցող գումարի 36 տոկոսը: 

 
2014-2018 թթ. ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների և պետական 

տուքերի կառուցվածքում եկամտային հարկի տեսակարար կշիռները ներկայաց-
ված են ստորև բերված աղյուսակում: 

 
Աղյուսակ 2. Եկամտային հարկի տեսակարար կշիռը  

ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների և  
պետական տուրքերի կառուցվածքում [1] 

 

Եկամտային հարկի տեսակարար կշիռը բյուջեի հարկային եկամուտների և 
պետական տուրքերի կառուցվածքում (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

27.2 29.2 30.8 29.5 28.3 
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Աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն և հեղինակի հաշվարկներ 

Համեմատության համար նշենք, որ ՏՀԶԿ (Տնտեսական համագործակցու-

թյան և զարգացման կազմակերպություն) անդամ-երկրների ընդհանուր հարկա-

յին եկամուտների կառուցվածքում եկամտային հարկի տեսակարար կշիռը 

բարձր է Դանիայում` 53%, Ավստրալիայում` 41%, ԱՄՆ-ում` 40% [5]:  

Հարկման առավել շատ կիրառվող մեթոդներից են պրոգրեսիվ հարկումը, 

որը ենթադրում է հարկման բազայի մեծացման հետ հարկման դրույքաչափի 

ավելացում, և համահարթ հարկումը, որը ենթադրում է անկախ հարկման բա-

զայի մեծությունից միասնական դրույքաչափի կիրառում:  

Ներկայումս շատ զարգացած երկրներում` ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, 

Շվեդիայում, Նորվեգիայում, Դանիայում, Չինաստանում եկամտային հարկի 

դեպքում կիրառվում է հարկման պրոգրեսիվ մեթոդը:  

ՏՀԶԿ անդամ երկրներում հարկային եկամուտների ծավալով առաջին տեղը 

զբաղեցնում է ԱՄՆ-ն, երկրորդ տեղը` Ճապոնիան, երրորդը` Գերմանիան [5]:  

Գերմանիայում բյուջեի մուտքերի կառուցվածքը ունի երեք մակարդակ` 

դաշնային, հողային և համայնքային: Յուրաքանչյուր սուբյեկտի համար սահման-

ված են սեփական հարկերի տեսակներ, որոնք կարող են տնօրինվել` համաձայն 

Սահմանադրության և բյուջեի ձևավորման մասին հատուկ օրենքների [9]:  

Գերմանիայում հարկատուները բաժանված են հարկային դասերի: Յուրա-

քանչյուր հարկատուի դաս կախված է ոչ միայն եկամտի չափից, այլ նաև նրա 

ընտանեկան կարգավիճակից, երեխաների թվից [9]: 

Աղյուսակ 3-ում ներկայացնենք Գերմանիայում գործող հարկային դասերի 

առանձնահատկությունները: 

 
Աղյուսակ 3. Գերմանիայում գործող հարկային դասերը 

 2018 թվականի դրությամբ [8] 

Հարկային 
դասը 

Բնութագիրը 

I 

Այս դասի մեջ մտնում են այն անձինք, ովքեր` 

▪ ընտանիք և երեխաներ չունեն,  

▪ ամուսնացած են, բայց ամուսիններից մեկը բնակվում է 
արտերկրում,  

▪ ամուսնացած են, բայց երկար ժամանակ ապրում են 
առանձին:  

II 
Այս դասի մեջ մտնում են նախորդ դասում ընդգրկված 

անձինք, բայց միայն այն դեպքում, եթե միայնակ ծնող են:  

III 

Այս դասի մեջ մտնում են ամուսնացածները: Այս դասը շահա-
վետ է այն դեպքում, երբ ամուսիններից մեկը չի աշխատում կամ 
վաստակում է ավելի քիչ գումար: Ամուսիններից մեկը, ունենա-
լով III հարկային դասը, ստանում է իր կնոջ/ամուսնու լրացուցիչ 
չհարկվող հարկային բազան, իսկ մյուսը արդեն մտնում է V 
դասի մեջ և այլևս չհարկվող բազայից օգտվելու իրավունք չի 
ունենում:  

IV 
Այս դասի մեջ մտնում են ամուսնացածները: Այս դասը շահա-

վետ է այն զույգերի համար, ովքեր վաստակում են մոտավորա-
պես հավասար գումար:  



– 182 – 

Հարկային 
դասը 

Բնութագիրը 

V 
Այս դասը ստանում է այն անձը, ում ամուսինը/կինը ստացել է 

III դասը: Այս դեպքում չհարկվող բազան բացակայում է:  

VI 

Այս դասը նրանց համար է, ովքեր ունեն երկու և ավելի աշ-
խատանք: Այս դեպքում աշխատավայրերից մեկում աշխա-
տակցի ընտրությամբ, կիրառվում է վերը նշված դասերից մեկը, 
իսկ մյուսներում VI դասը, որի դեպքում հնարավորություն չկա 
օգտվելու չհարկվող բազայից:  

 
Գերմանիայում եկամտային հարկի նվազագույն դրույքաչափը 14% է, իսկ 

առավելագույնը` 45%: Այսինքն` եթե տարվա ընթացքում տվյալ անձը սկսում է 

աշխատել չհարկվող նվազագույն շեմից ավել գումար (2018 թվականին այդ շեմը 

միայնակ մարդկանց համար 9000€), ապա նրա եկամուտը հարկվում է 14% 

դրույքաչափով և ինչքան շատ գումար է աշխատում, այնքան դրույքաչափը 

ավելանում է [10]:  

 
Աղյուսակ 4. Գերմանիայում եկամտային հարկով չհարկվող նվազագույն շեմը 

2018 թվականի դրությամբ [10] 

Կարգավիճակ 
Տարեկան գումարի 

չափը (եվրո) 
Հարկային 

դաս 

Մեկ մարդու համար հիմնական գումարը 9000 I, II, IV 

Ամուսիններ, կրկնակի գումար 18000 III 

Առանց չհարկվող նվազագույն շեմի 0 V, VI 

Ծնողների չհարկվող նվազագույն շեմի 
հետ մեկ երեխայի համար լրացուցիչ 
չհարկվող նվազագույն շեմ 

7428 – 

 
Եկամտային հարկով հարկվում են` աշխատավարձը, ռոյալթին և դիվի-

դենտները, մասնավոր ձեռնարկատիրությունից, վարձակալությունից եկամուտ-

ները, ինքնազբաղված անձանց եկամուտը:  

 
Աղյուսակ 5. Գերմանիայում աշխատավարձից կատարվող նվազեցումները և 

դրանց դրույքաչափերը 

Վճարներ Դրույքաչափը 

Բժշկական ապահովագրական վճար 14,6% 

Գործազրկության ապահովագրական վճար 3% 

Կենսաթոշակային վճար 18,7% 

Ապահովագրություն խնամքի անհրաժեշտության դեպքում 2,55% 

Եկեղեցական վճար 8-9% 

Համերաշխության հարկ 5,5% 

 

▪ Բժշկական ապահովագրական վճար – բժշկական ապահովագրությունը 
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փոխհատացում է դիագնոստիկան, ատամնաբույժի ծառայությունները, 

ստացիոնար բժշկական հաստատություններում անցկացրած ժամանա-

կահատվածը, դեղերը:  

▪ Գործազրկության ապահովագրական վճար – վերջին 5 տարում (նվազա-

գույնը 12 ամսվա ընթացքում) այս վճարումը կատարած լինելու դեպքում 

քաղաքացին, եթե կորցնում է աշխատանքը, նոր աշխատանք փնտրելու 

ընթացքում ստանում է նպաստ:  

▪ Կենսաթոշակային վճար – այս վճարները ձևավորում են ապագա կենսա-

թոշակային վճարները: Մեծ մասը վճարում է գործատուն:  

▪ Ապահովագրություն խնամքի անհրաժեշտության դեպքում – վճար է, որի 

միջոցով պետությունը կարողանում է պահել հաշմանդամներին, որբերին, 

բռնության զոհերին:  

▪ Եկեղեցական հարկ – այս հարկը վճարում են հավատացիալները:  

▪ Համերաշխության հարկ – այս հարկը սկսել է գործել 1990 թվականից, երբ 

Գերմանիան միավորվեց: Նպատակն է ֆինանսավորել նոր, ավելի 

աղքատ դաշնային հողերի ենթակառուցվածքների ձևավորումը [9]:  

Նորվեգիայում ռեզիդենտները վճարում են ազգային և տեղական հարկեր 

բոլոր եկամուտներից, որոնք ստանում են երկրի ներսում և դրանից դուրս: 

Ամուսինները հարկերի հաշվարկ և վճարում կատարում են առանձին-առանձին: 

Տարեկան աշխատավարձից եկամտային հարկը հաշվարկվում է 9,5% դրույքա-

չափով` 220501-248500 կրոն եկամտի դեպքում: Այս գումարի գերազանցման 

դեպքում հարկը հաշվարկվում է պրոգրեսիվ սանդղակով և դրույքաչափը հաս-

նում է մինչև 39%:  

Շվեդիայում յուրաքանչյուր հարկատու ունի գրանցման համար և հարկերի 

փոխանցման համար հաշվեհամար: Ռեզիդենտները վճարում են հարկ եկամտի 

բոլոր աղբյուրներից` ձեռնարկատիրական գործունեությունից, աշխատա-

վարձից: Համաձայն օրենքի` ստացված եկամտից կատարվում են նվազեցում-

ներ: Հարկը գանձվում է պրոգրեսիվ սանդղակով` առավելագույն 56,9% դրույքա-

չափը կիրառվում է 476700 կրոն եկամտի դեպքում:  

ԱՄՆ-ում հարկատուի կողմից հարկերի վերաբերյալ հայտարարագրի 

ձևակերպումից հետո հարկերը վճարվում են երեք ուղղությամբ` դաշնային 

մակարդակով, ուղղակիորեն նահանգին, որտեղ ապրում է հայտարարագրողը և 

քաղաքին կամ շրջանին (տեղական հարկեր): Հարկերի դրույքաչափերը 

յուրաքանչյուր մակարդակում տարբեր են և նաև որոշ հարկեր կարող են 

բացակայել:  

Կախված նահանգից` եկամտային հարկի դրույքաչափերը կարող են 

տատանվել 0 մինչև 13% և տարեցտարի կարող են ինչպես նվազել, այնպես էլ 

ավելանալ: Այն նահանգների թիվը, որտեղ այս հարկը չի կիրառվում նույնպես 

կարող է փոփոխվել [11]:  
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Աղյուսակ 6. ԱՄՆ-ում եկամտային հարկի դաշնային մակարդակով  
գործող դրույքաչափերն ու համապատասխան շեմերը  

2019 թվականի դրությամբ [12] 
 

Հարկվող եկամուտ, ԱՄՆ դոլար 
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Անհատ(ներ) 
ամուս- 

նացած չէ 
ամուսնացած են 

և հայտա- 
րարագիրը 

ներկայացնում են 
միասին կամ 

այրի է 

ամուսնացած 
են և 

հայտարարա- 
գիրը ներկա- 
յացնում են 
առանձին-
առանձին 

հանդիսանում է 
տան 

հիմնական 
կերակրողը 

10% 0 – 9700 0 – 19400 0 – 9700 0 – 13850 

12% 
9701 – 
39475 

19401 – 78950 9701 – 39475 13851 – 52850 

22% 
39476 – 
84200 

78951 – 168400 39476 – 84200 52851 – 84200 

24% 
84201 – 
160725 

168401 – 321450 
84201 – 
160725 

84201 – 
160700 

32% 
160726 – 
204100 

321451 – 408200 
160726 – 
204100 

160701 – 
204100 

35% 
204101 –
510300 

408201 – 621350 
204101 – 
306175 

204101 – 
510300 

37% 
510301 և 
ավելի 

621351 և ավելի 306176 և ավելի 510301 և ավելի 

 
Համեմատական վերլուծությունների արդյունքում պարզվում է, որ եվրոպա-

կան երկրներում եկամտային հարկի ամենաբարձր դրույքաչափերը կիրառվում 

են` Դանիայում` մինչև 55,6%, Բելգիայում` մինչև 50%, Պորտուգալիայում` մինչև 

48%, Իսպանիայում` մինչև 45%: Իսկ ամենացածր դրույքաչափերը կիրառվում 

են` Ռուսաստանում և Բելառուսում` 13%, Ղազախստանում և Բուլղարիայում` 

10%, Ռումինիայում` 16%:  

Այլ երկրներում եկամտային հարկի դրույքաչափերը տատանվում են` Ար-

գենտինայում` 9-35%, Եգիպտոսում` 10-25%, Իսրայելում` 10-50%, Հնդկաս-

տանում` 10-40%, ինչպես նաև կան երկրներ, որտեղ եկամտային հարկ չկա` 

Անդորրա, Կատար, Մոնակո, Ուրուգվայ, Քուվեյթ, ԱՄԷ [11]:  

Այն անձինք, ովքեր մշտական բնակվում են Չինաստանում, երկրի ներսում 

և երկրից դուրս ստացված եկամուտներից վճարում են հարկ, իսկ այն անձինք, 

ովքեր մշտական չեն բնակվում Չինաստանում վճարում են հարկ այն եկամտից, 
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որը ստացել են Չինաստանի տարածքում: Հարկման օբյեկտ է հանդիսանում ֆի-

զիկական անձանց եկամուտները: Կախված եկամուտների տեսակներից` կի-

րառվում են հարկման տարբեր դրույքաչափեր և հարկման բազայի սահմանման 

տարբեր մեթոդներ: Մանավորապես` ֆիզիկական անձանց եկամուտները, 

որոնք ձևավորվում են վարձու աշխատանքի արդյունքում, (աշխատավարձ, 

պարգևավճար, բոնուսներ, փոխհատուցումներ) հարկվում են 3-45% եկամտային 

հարկով: Հարկային բազա է համարվում ամբողջ եկամտի գումարը, որից կա-

տարվում է ամսական 5000 յուան կամ տարեկան 60000 յուան (չհարկվող նվա-

զագույն շեմ) պահում [13]:  

Ներկայումս Ռուսաստանի գործող եկամտային հարկի հիմնական դրույքա-

չափը 13% է, որով հարկվում են Ռուսաստանի բոլոր ռեզիդենտները, որոնց 

համար պաշտոնատար անձինք չեն սահմանել հատուկ դրույքաչափեր: 13% 

դրույքաչափ է կիրառվում հետևյալ եկամուտների դեպքում` աշխատավարձ, 

պարգևավճար, դիվիդենտներ [16]:  

Արժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցի համաձայն` միասնական դրույ-

քաչափի ներդրման օգուտները ուռճացված են: Ռուսաստանում 2001 թվականի 

ռեֆորմը հանգեցրեց եկամտային հարկի մուտքերի ավելի քան քառորդ չափով 

ավելացման: Այնուամենայնիվ, այն փաստը, որ դա կապված է միասնական 

դրույքաչափի ներդրման հետ, քիչ հավանական է, ավելի հավանական է, որ այն 

արտացոլում է մակրոտնտեսական ակտիվության ընդլայնումը: ԱՄՀ-ն կասկածի 

տակ է դնում միջագային կապիտալի շարժի պայմաններում համահարթ սանդ-

ղակի արդյունավետությունը: Զեկույցում ուշադրություն է դարձվում նաև կապի-

տալի միջազգային շարժի պայմաններում եկամուտների հարկման դժվարու-

թյուններին, որոնք ունենում եմ գրեթե բոլոր երկրները, և այդ պայմաններում հնա-

րավոր է, որ ապագայում որոշ երկրներ ստիպված լինեն հրաժարվել միասնական 

դրույքաչափից և այն կապեն մարդկանց եկամուտների մակարդակի հետ [4]:  

Վրաստանում եկամտային հարկի հարկման համահարթ մեթոդը սկսվեց 

կիրառվել 2005 թվականից և դրույքաչափը սահմանվեց 12%: Այժմ եկամտային 

հարկի դրույքաչափը կազմում է 20%: Եկամտային հարկը իրենց աշխատավար-

ձից վճարվում են Վրաստանի քաղաքացիները և այն անձինք, ովքեր ճանաչվել 

են ռեզիդենտներ: Ռեզիդենտ դառնում է այն անձը, ով Վրաստանի տարածքում 

ապրել է 183 օրից ավել: Հարկը հաշվարկվում է միայն այն եկամտից, որը 

ստացվել է տեղական աղբյուրներից: Եթե Վրաստանի քաղաքացին աշխատում 

է ուրիշ երկրում, ապա չի պարտավորվում կատարել հարկային վճարումներ, 

քանի որ օտարերկրյա աղբյուրներից ստացված եկամտի դեպքում գործում է 0% 

դրույքաչափ: Ֆիզիկական անձինք կարող են չվճարել այս հարկատեսակը, այն 

դեպքում, երբ իրենց տարեկան ընդհանուր եկամուտը ցածր է 3000 լարիից և 

տվյալ անձը մտնում է արտոնությունների կատեգորիաներից մեկի մեջ:  

3000 լարիից ցածր եկամտի դեպքում հետևյալ անձինք չեն վճարում 

եկամտային հարկ` 

▪ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակիցները:  

▪ Վրաստանի տարածքի պաշտպանության համար ռազմական գործո-
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ղություններին մասնակցած անձինք:  

▪ Որդեգրված երեխաներ պահող անձինք:  

▪ Միայնակ մայրերը:  

Սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող անձինք կարող 

են չվճարել եկամտային հարկ այն դեպքում, երբ իրենց տարեկան ընդհանուր 

եկամուտը կազմում է 6000 լարի [17]:  

Ներկայումս եկամտային հարկի հարկման համահարթ մեթոդ է կիրառվում 

նաև Ուկրանիայում, Հունգարիայում, Էստոնիայում, Բելառուսում, Չեխիայում:  

Համեմատենք հարկման համահարթ մեթոդը կիրառող երկրներից Ռուսաս-

տանի, Վրաստանի Ջինիի ինդեքսը: Այս ինդեքսը ցույց է տալիս առանձին ան-

ձանց կամ տնային տնտեսությունների միջև եկամուտների (որոշ դեպքերում նաև 

սպառման ծախսերի) բաշխման շեղվածությունը դրանց բացարձակ հավասարա-

չափ բաշխումից: Եթե ինդեքսը հավասար է 0-ի նշանակում է կատարյալ հավա-

սարություն, իսկ եթե հավասար է 100-ի` բացարձակ անհավասարություն [7]:  

Եկամտային հարկի հարկման համահարթ մեթոդը Վրաստանում հանգեցրել 

է սոցիալական անհավասարության: 2004 թվականին Ջինիի ինդեքսը մինչև հա-

մահարթ մեթոդի կիրառումը (2005թ.) կազմում էր 36,2, իսկ արդեն 2010 թվակա-

նին դարձավ 40,1: Համաշխարհային բանկի վերջին տվյալներով` 2016 թվակա-

նին այս ցուցանիշը կազմել է 36,5 [6]:  

Ռուսաստանում Ջինիի ինդեքսը մինչև համահարթ մեթոդի կիրառումը 

(2001թ.) 2000 թվականին կազմում էր 37,1, իսկ արդեն 2007 թվականին դարձավ 

42,3: Համաշխարհային բանկի վերջին տվյալներով` 2015 թվականին այս ցուցա-

նիշը կազմել է 37,7 [6]:  

Հյուսիսային Մակեդոնիայում 2007 թվականին ներդրվել է եկամտային 

հարկի հարկման համահարթ մեթոդը, ինչը հանգեցրել է քաղաքացիների եկա-

մուտների միջև մեծ ճեղքվածքի, ինչպես նաև այդ փոփոխությունից հետո 

նվազել են պետական բյուջեի եկամուտները և ՀՆԱ-ի մակարդակը [14]: Արդեն 

2019 թվականի հունվարի 1-ից անցում է կատարվել հարկման պրոգրեսիվ 

մեթոդի [15]:  

Համեմատության համար նշենք, որ ՀՀ-ում Ջինիի ինդեքսը Համաշխար-

հային բանկի վերջին տվյալներով` 2016 թվականին կազմում է 32.5 [6]:  

Ուսումնասիրությունների արդյունքում կարող ենք ասել, որ զարգացած 

երկրների մեծ մասում կիրառվում է եկամտային հարկի հարկման պրոգրեսիվ 

մեթոդը, ինչն էլ հաստատում է այն, որ այս երկրներում հարկային համակարգը 

հանդիսանում է բնակչության եկամուտների կարգավորման կարևոր գործիք:  

Հարկ է նշել, որ հարկերի կարևոր գործառույթներից մեկը հանդիսանում է 

բաշխման (սոցիալական) գործառույթը, որը ենթադրում է բնակչության առավել 

ապահով խավի ֆինանասական ռեսուրսների որոշակի մասի փոխանցում ավելի 

ցածր եկամուտ ունեցողներին: Որոշ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող 

երկրներում (Շվեդիա, Շվեցարիա, Նորվեգիա) գրեթե պաշտոնական մակարդա-

կով ընդունվում է, որ հարկերը հանդես են գալիս որպես բնակչության բարձր 

եկամուտներ ունեցող խավի վճար ցածր եկամուտներ ունեցող խավին` սոցիա-
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լական կայունություն ապահովելու նպատակով [3]:  

Պրոգրեսիվ եկամտային հարկը տնտեսության մեջ կատարում է ավտոմատ 

կայունարարի դեր: Արտադրության իրական ծավալների աճը հանգեցնում է 

բնակչության եկամուտների ավելացման, որի արդյունքում բնակչության մեծ 

մասը անցում է կատարում հարկման սանդղակի հաջորդ աստիճանի և նրանց 

հարկային վճարումները ավելանում են: Հիմնականում այս անցումները զսպում 

են ամբողջական պահանջարկի ավելացումը տնտեսական աճի պայմաններում, 

իսկ տնտեսության անկման փուլում եկամտային հարկի պրոգրեսիվ դրույքա-

չափը ունենում է զսպող ազդեցություն ամբողջական պահանջարկի անկման 

վրա [19]:  

Այսպիսով կարող ենք ասել, որ եկամտային հարկի միջոցով պետությունը 

ազդում է բնակչության եկամուտների մակարդակի, սպառման և խնայողություն-

ների ծավալների վրա:  

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փո-

փոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի»` նախա-

տեսվում է կիրառել եկամտային հարկի համահարթ դրույքաչափ: Մասնավորա-

պես` նախատեսվում է 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից եկամտային հարկի 

դրույքաչափը սահմանել 23%, որը պետք է ունենա նվազման միտում` 2020 

թվականի հունվարի 1-ից դրույքաչափը կդառնա 22%, 2021 թվականի հունվարի 

1-ից` 21%, 2022 թվականի հունվարի 1-ից` 20,5%, 2023 թվականի հունվարի     

1-ից` 20% [18]:  

Ե´վ համահարթ, և´ պրոգրեսիվ հարկման մեթոդները ունեն իրենց առավե-

լություններն ու թերությունները: ՀՀ-ում եկամտային հարկի համահարթեցումը 

կարող է նպաստել աշխատավարձերի ստվերից դուրս գալուն, հարկային բեռի 

համաչափ բաշխմանը, ներդրումների ավելացմանը, հարկային համակարգի 

պարզությանը, բայց մյուս կողմից կխոչընդոտի պետության կողմից ակտիվ սո-

ցիալական քաղաքականության իրականացմանը, ինչը ավելի կխորացնի ստեղծ-

ված սոցիալական անհավասարությունը:  

Ամփոփելով վերը նշվածը` առաջարկում ենք փոփոխություններ իրակա-

նացնել հարկման պրոգրեսիվ մեթոդի շրջանակներում` վերանայելով դրույքա-

չափերն ու հարկման շեմերը: Զարգացած երկրների մեծ մասում կիրառվում է 

չհարկվող նվազագույն շեմ, որը հիմնականում համապատասխանում է գոյա-

տևման համար անհրաժեշտ գումարի չափին, բացի այդ հաշվի է առնվում նաև 

հարկատուների ընտանեկան կարգավիճակը: Ուշագրավ են ՀՀ Ազգային վիճա-

կագրական ծառայության կողմից հրապարակված «Հայաստան.Աղքատության 

սուբյեկտիվ գնահատականը 2017թ.-ին» զեկույցի տվյալները, որտեղ նշվում է, 

որ ըստ հարցման մասնակիցների` ՀՀ-ում գոյատևման համար ամսական մեկ 

շնչի հաշվով անհրաժեշտ գումարը կազմում է 93516 դրամ [1]:  

Բնականաբար, արդարացի չէ բարձր եկամուտ ունեցողներին, որոնց եկա-

մուտը մի քանի անգամ գերազանցում է գոյատևման համար անհրաժեշտ 

գումարը, հարկել նույն դրույքաչափով, որով հարկվում են նվազագույն եկամուտ 

ստացողները:  
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Առաջարկում ենք նաև պայքարել ստվերի դեմ վերահսկողության էլ ավելի 

խստացման և հարկային կարգապահության ամրապնդման միջոցով:  

Պրոգրեսիվ հարկումը հզոր գործիք է սոցիալական անհավասարության 

կարգավորման և բյուջետային լրացուցիչ մուտքեր ապահովելու գործում: Այսպի-

սով` ՀՀ-ում եկամտային հարկի համահարթեցումը կհանգեցնի սոցիալական 

անհավասարության էլ ավելի խորացման և սոցիալական լարվածության ավե-

լացման, ինչը լուրջ խոչընդոտ կհանդիսանա տնտեսական զարգացման ճանա-

պարհին:  

Պետության առանցքային խնդիրը պետք է լինի հարկման գործընթացի 
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ложения, прогрессивный метод налогообложения, налоговая система, единая 
ставка, социальное неравенство 

Подоходный налог, обладая большим удельным весом в структуре 
налоговых вычетов, оказывает существенное влияние на уровень доходов 
населения. В статье изучены внедрение международного опыта взимания 
прогрессивного и пропорционального методов подоходного налога и особен-
ности ныне действующей в Республике Армения прогрессивной шкалы 
подоходного налога. В статье выявлены возможности и результаты внедрения 
единой ставки подоходного налога в Республике Армения. 
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Summary 
Key words: income tax, flat method of taxation, progressive method of 

taxation, tax system, unified tax rate, social inequality 
Income tax, with a relative share in the structure of tax revenues, has a 

significant impact on the income level of the population. The article studies the 
international experience of introducing flat and progressive methods of income tax 
collection and the peculiarities of the current progressive income taxation scale in 
the Republic of Armenia. The article reveals the opportunities and results of 
introducing the unified income tax rate in the Republic of Armenia. 
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Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները`  
որպես ուսուցման արդյունավետ գործիք 

 
Ասրյան  Ռիմա 

Մանկավարժության ֆակուլտետ, 
 «Կրթության կառավարում», 1-ին կուրս, 

մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 
մ. գ. թ. Ն. Ներկարարյան 

 
Հանգուցային բառեր. գլոբալիզացիա, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, 

ուսուցման գործընթաց, ինտերակտիվ գրատախտակ, քննադատական, 

ստեղծագործական մտածողություն 

Նոր դարի և հազարամյակի սկիզբը միայն ժամանակային սահման չէ, այն 

նաև մարդկային քաղաքակրթության նոր փուլ է նշանավորում, որի առանձնա-

հատկություններից են գլոբալացումը և մեր կյանքում տեղեկատվական-հաղոր-

դակցական տեխնոլոգիաների դերի աննախադեպ աճը: 

Գլոբալիզացիան, տեխնոլոգիական զարգացումները և ընդհանուր առմամբ 

փոխկապակցված աշխարհն այսօր էական ազդեցություն են ունենում հասարա-

կության, հետևաբար նաև կրթության վրա: 

Դժվար է այսօր պատկերացնել կրթությունն առանց նոր տեխնոլոգիաների 

և 21-րդ դարի աշակերտներին` առանց համակարգիչների: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության ոլորտում 

ուղղված է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում տեղեկատվական անհա-

վասարության հաղթահարմանը: 

Նոր տեխնիկան, տեխնոլոգիաները, ծրագրային հզոր ապահովումը դառ-

նում են մի ամբողջություն, ինչը մեծ հնարավորություն է ապահովում ցանկացած 

ժամանակ և ցանկացած տեղում սովորելու համար: 

Այսօր տեղեկատվությունը դարձել է համաշխարհային տնտեսության ան-

բաժանելի մասը, իսկ կրթությունը եղել և մնում է յուրաքանչյուր մարդու անձնա-

կան և մասնագիտական հաջողության հիմքը: 

Կրթական համակարգը` որպես հասարակական ինստիտուտ, բոլոր ժամա-

նակներում հասարակության և պետության պատվերն է կատարել, անկախ այն 

բանից գիտակցվել է դա, թե ոչ: Հետևաբար, հասարակության սոցիալական 

ուղղվածության փոփոխությունը բերում է նաև կրթության նպատակների փոփո-

խության: Եթե նախկինում կրթության հիմնական նպատակը ուսումնական նյութի 

յուրացումն է եղել, այսինքն ` աշակերտի հիմնական խնդիրը նյութը մտապահելը, 

վերարտադրելը և գիտելիքը տիպային, ստանդարտ խնդիրներ լուծելիս կիրա-

ռելն է, որի արդյունքում ձևավորվում են լավ կատարողներ, ապա ժամանակա-

կից կրթության նպատակը` նախ և առաջ ինքնուրույն մտածող, ինքնադրսևոր-

ման, ինքնիրագործման պատրաստ անձի դաստիարակումն է: Ուստի այս պա-

րագայում այն դասագրքի առկայությունը, որը սոսկ հասարակության մեջ ընդուն-

ված միակ տեսակետն է արտացոլում բավարար չէ: Դրա համար անհրաժեշտ է 

ապահովել գործունեության լայնածավալ տեղեկատվական դաշտ, տեղեկատ-
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վության աղբյուրներ, նույն հարցի, խնդրի մասին տարբեր տեսակետներ, որոնք 

սովորղին կդրդեն ինքնուրույն, ստեղծագործական, քննադատական մտածողու-

թյան, սեփական փաստարկված տեսակետների ձևավորմանը:  

Կրթական գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորված է հետևյալ 

հակասությունների առկայությամբ` մի կողմից կա տեղեկատվության աճող հոսք, 

որը սովորողը պետք է ընկալի, մյուս կողմից սովորողը հաճախ այդ տեղեկատ-

վությունը յուրացնելու համար շատ ցածր մոտիվացիա ունի: Բացի այդ ժամանա-

կակից կյանքի պայմաններին հաջող հարմարվելու համար անհրաժեշտ է, որ 

մարդը հստակ ներկայացնի շրջակա աշխարհի տեղեկատվական պատկերը, 

հաշվի առնելով դրա մեջ առկա գործընթացների և առկա երևույթների փոխհա-

րաբերությունները:Ուստի այսօր դժվար է պատկերացնել կրթական գործընթացը 

առանց տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործ-

ման, որը թույլ է տալիս աշխարհի մի ծայրից մյուսը հաղորդակցվել, քաղաքա-

կան, կրթական, մշակույթային, բժշկական, գիտական նորույթներ, տեղեկություն-

ներ ստանալ ամբողջ աշխարհից, ուսումնասիրել այլ երկրներ, մշակույթներ, հա-

մագործակցել աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող գործընկերների հետ, ար-

տադասարանային, արտադպրոցական գործունեություն իրականացնել և այլն, 

ինչը նպաստում է սովորողների մտավոր, ստեղծագործական, բարոյական, հու-

զական զարգացմանը: 

Խոսքը նախ և առաջ կրթության բնագավառում համակարգչային ու հեռա-

հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրման մասին է, որոնց շնորհիվ կարող է 

ստեղծվել ուսումնաճանաչողական մի այնպիսի միջավայր, որը կնպաստի, ինչ-

պես անհատական, այնպես էլ խմբային ուսուցմանը: Եթե նկատի ունենանք այն, 

որ մեր ժամանակներում նույնիսկ ամենաթարմ տեղեկությունն անգամ կես ժամ 

անց արդեն կարող է հնանալ, ապա պարզ է դառնում, որ նման հասարակության 

մեջ ապրելու և հաջողության հասնելու համար աշակերտը նախ պետք է կարո-

ղանա ճկուն կերպով հարմարվել փոփոխվող պայմաններին և ինքնուրույն գի-

տելիքներ ձեռք բերել: Դրա համար պետք է կարողանա ստեղծագործաբար և 

քննադատորեն մտածել, խնդրի լուծման ուղիներ գտնել և ինքնուրույն որոշում-

ներ կայացնել, տեղեկության հետ գրագետ աշխատելու հմտություններ և համա-

կարգչային գրագիտություն ձեռք բերել: Այստեղից մի շատ կարևոր եզրահան-

գում է բխում, որ Դպրոցական կրթությունն այսօր չի կարող հավակնել վերջնա-

կան ու լիարժեք գիտելիքների դարբնոցի դերին, քանի որ յուրաքանչյուր հերթա-

կան տեղեկատվական պայթյուն գրեթե ի ճիք է դարձնում նախորդի կարևորու-

թյունը [1, 25]: Ահա թե ինչու աշակերտներին պետք է նախ և առաջ սովորել սո-

վորեցնել, այսինքն` նրանց մոտ ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերելու հմտու-

թյուններ ձևավորել, որի արդյունքում կրթությունը կարող է դառնալ անընդհատ, 

շարունակական ուսումնառություն` ողջ կյանքի ընթացքում: 

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման դերը` 

որպես ուսուցման արդյունավետ գործիք թեմայի շրջանակներում կատարվել են 

փորձարական աշխատանքներ: Այդ աշխատանքները իրականացվել են` ՎՊՀ-ի 

հենակետային վարժարանում, Վանաձորի Վազգեն Առաջինի անվան թիվ 1-ին 

հիմնական, Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 6 հիմական, Վանաձորի 
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Էվրիկա բնագիտամաթեմատիկական թեքումով հատուկ դպրոցներում: Հետա-

զոտություններն իրականացվել են թվով 60 ուսուցիչների, 100 աշակերտների 

հետ: 

Ուսուցիչների հետ անցկացված հետազոտության արդյունքներից պարզ-

վեց, որ ուսուցիչների 88.3%-ը այն կարծիքին է, որ տեղեկատվական-հաղոր-

դակցական տեխնոլոգիաները նպաստում են սովորողների ուսումնական գործ-

ընթացը ավելի մատչելի կազմակերպելուն, քանի որ նրանք գտնում են, որ տեխ-

նոլոգիաները նպաստում են աշակերտների ինքնուրույնության ձևավորմանը, 

քննադատական, ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը: 

Այսօրվա աշակերտները ավելի լավ են ընկալում և յուրացնում այն նյութը 

որը մատուցվում է տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կի-

րառման միջոցով:  

Ուշադրության է արժանի նաև այն փաստը, որ հարցվածների միայն 30%-ն 

են իրենց դասերին կիրառում ինտերնետ, ինտերակտիվ գրատախտակ, մուլտի-

մեդիա, Word, Power Point, ինչը մտահոգվելու տեղիք է տալիս և մղում է ուսում-

նասիրողներին բացահայտել այն պատճառները, որը նախադրյալ կհանդիսանա 

դասին ժամանակակից շունչ տալու և հետաքրքիր դարձնելու համար:Նման 

խնդիրներ կարող են լինել այն, որ դպրոցները հագեցված չեն ժամանակակից 

տեխնոլոգիական գործիքակազմով, տարեց ուսուցիչները այդքան էլ լիարժեք 

գիտելիքներ չունեն նորագույն տեխնոլոգիաներից, սոցիալ-տնտեսական պայ-

մանները և այլն: 

Ուսումնասիրության ընթացքում մենք կարևորել ենք նաև այն, թե ուսուցիչ-

ները ի՞նչ էլեկտրոնային աղբյուրներ են օգտագործում և հանձնարարում աշա-

կերտներին: Հարցվածների 66%-ը պատասխանել են https://www.armedu.am/` 

հայկական կրթական միջավայր պորտալ, https://www.dasaran.am/` 

Դասարան կրթականծրագիր, https://hy.wikipedia.org/` Վիքիպեդիա: 

Ավելի համալիր պատկերացում կազմելու համար հետազոտական աշխա-

տանքներ իրականացվել են նաև աշակերտների հետ: Հետազոտության արդ-

յունքում պարզվել է, որ հարցման ենթարկվածների 66%-ի կարծիքով ավելի 

հետաքրքիր են այն դասերը, որոնց ժամանակ կիրառվում են տարբեր տեղե-

կատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, սակայն ուշադրության է ար-

ժանի նաև այն փաստը, որ հարցմանը մասնակցած աշակերտների 45%-ը այն 

հարցին, որ հաճախե՞ք դասերի ժամանակ կիրառում ժամանակակից տեխնոլո-

գիաներ, պատասխանել են, որ տարին 2 կամ 3 անգամ, ինչի արդյունքում էլ 

աշակերտների մոտ պակասում է հետաքրքրությունը ուսման նկատմամբ, որն էլ 

պատճառ է հանդիսանում ուսման որակի անկմանը: 

Այսպիսով ուսումնասիրելով Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնո-

լոգիաները` որպես ուսուցման արդյունավետ գործիք թեման, կատարելով տե-

սական գրականության վերլուծություն, իրականացնելով փորձարարական աշ-

խատանքներ` կարող ենք փաստել, որ ներկա ժամանակներում տեղեկատվա-

կան-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները կարող են հանդիսանալ ուսուցման 

արդյունավետ գործիք: Քանի որ թե ուսուցիչները, թե աշակերտները կարևորում 

են կրթության գործընթացում ժամանակակից տեխնոլոգիաների դերը, որոնք 

https://hy.wikipedia.org/
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արագացնում են ուսուցման գործընթացը և արդյունավետությունը, նպաստելով` 

կրթության որակի բարձրացմանը: Այն նպաստում է սովորղների ուսումնադաս-

տիարակչական գործընթացին ակտիվ ներգրավմանը, ընդլայնում է ուսումնա-

կան նյութի որոնման, հաղորդման և յուրացման հնարավորությունները` որակա-

կան նոր բնույթ հաղորդելով ուսուցման կազմակերպմանը և ապահովելով ինք-

նակրթության ու շարունակական կրթության լայն հնարավորություն: Դա պայմա-

նավորված է նրանով, որ երեխաները այսօր ավելի հեշտ են ընկալում նյութը, 

երբ ուսուցիչը այն բացատրում է զուգահեռ կիրառելով ՏՀՏ: Բացի այդ տեխնոլո-

գիաները հեշտացնում են գիտելիքների ստուգումը, հարմար են խմբային աշխա-

տանքների կազմակերպմանը, զարգացնում են տեսողական հիշողությունը, նո-

րագույն տեխնոլոգիաներով աշխատելու և կիրառելու հմտությունները: 

 

Առաջարկություններ 

1. Դպրոցները հագեցնել տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլո-

գիաների գործիքակազմով, որը խթան կհանդիսանա, որ աշակերտների 

մոտ հետքրքրություն առաջանա ուսման նկատմամբ և ուսուցիչներին 

կդրդի դասերը կառուցել ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: 

2. Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման (վերապատրաստման) 

դասընթացներ կազմակերպել:  

3. Քիմիայի, ֆիզիկայի, աշխարհագրության լաբորատոր պարապմունքների 

ժամանակ այն նյութերը, որոնք բացակայում են և հնարավորություն չեն 

տալիս փորձեր անել, այդ փորձերը նորագույն տեխնոլոգիաների միջո-

ցով աշակերտներին ցույց տալ և արդյունքների վերլուծություն իրակա-

նացնել: 

4. Ինֆորմատիկայի դասաժամերը այնպես իրականացնել, որ նպաստի 

աշակերտների մոտ նորագույն տեխնոլոգիաներից օգտվելու և կիրառե-

լու ունակությունների զարգացմանը: 
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Резюме 
Ключевые слова: глобализация, современные технологии, образователь-

ный процесс, интерактивная доска, критическое, творческое мышление 
Статья посвящена одному из главных вопросов информационно-

коммуникационных технологий как эффективного инструмента обучения. В 
нем освещаются, какое влияние имеют информационные и коммуникацион-
ные технологии на процесс обучения и на улучшение качества образования.  

Исследования показали, что 88,3% учителей и 66% учеников считают 
важной роль информационно-коммуникационных технологий в эффективной 
организации процесса обучения. Но школа не имеет соответствующих техно-
логий и поэтому ими пользуются 1 или 2 раза в год. Использование 
информационно-коммуникационных технологий во время урока будет 
способствовать повышению эффективности обучения. 
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Summary 
Key words: globalization, modern technologies, learning process, interactive 

blackboard, critical, creative thinking 
The article focuses on one of the most important issues-information and 

communication technology as an effective teaching tool. It explains how information 
and communication technology has an impact on the learning process and the 
quality of education. 

Studies have shown that 88.3% of teachers and 66% of students emphasize 
the role of information and communication technology in organizing effective 
teaching. However, the school does not have appropriate technology, so they use it 
once or twice a year. We are concerned about the data and one of the suggestions 
to solve the problem is to provide schools with modern technologies, which will be a 
prerequisite for making the lesson actual than ever. 
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Սոցիալական ինստիտուտների համագործակցության 
ազդեցությունը երեխայի զարգացման վրա 

Հայրապետյան Սալբի 
Մանկավարժության ֆակուլտետ, 

«Կրթության կառավարում», 
մագիստրոսական թեզի ղեկավար` 

մ. գ. թ. Ն. Ներկարայան  
 

Հանգուցային բառեր. սոցիալական ինստիտուտ, ընտանիք, ծնող, երեխա, 

առանձնահատկություն, ուսուցիչ, համագործակցություն, ազդեցություն, 

զարգացում 

Սոցիալականացումը երկար և բարդ գործընթաց է, որը տեղի է ունենում 

տարբեր, բայց փոխկապվածության և փոխհամաձայնության մեջ գտնվող սո-

ցիալական ինստիտուտների միջոցով: Այդ սոցիալական ինստիտուտները հան-

դիսանում են մարդու հասարակական կյանքի կազմակերպման և կարգավորման 

միջոցներ, որոնց օգնությամբ երեխան ծանոթանում է հասարակական նորմերին 

ու վարքագծային կանոններին և հետագայում յուրացնում դրանք: Գերմանացի 

գիտնական Դյուրկհեյմն ասում էր. «Սոցիալական ինստիտուտների հիմնական 

նպատակը տիրող մշակութային արժեքների փոխանցումն է» [1], որով երեխան 

ոչ միայն ձևավորվում ու զարգանում է, այլև հարմարվում է հասարակական 

կյանքին` ձեռք բերելով անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություն-

ներ, վարքագծային նորմեր [2, 29]:  

Տարբեր սոցիալական ինստիտուտների ազդեցությունը երեխայի սոցիալա-

կանացման գործընթացում տարբեր է: Դրանցից մի քանիսն ունեն տարերային 

ներգործություն երեխայի, նրա զարգացման և հասարակական էակ դառնալու 

գործընթացում: Անձի ձևավորման ձևավորման վրա մյուսներն ունենում են ավելի 

էական ազդեցություն:  

Առաջնային օջախներն են համարվում ընտանիքը, դպրոցը, մշակույթը և 

եկեղեցին: Բացի վերոհիշյալ ինստիտուտները սոցիալականացման գործընթացի 

վրա ազդում են նաև հետևյալ գործոնները. ժառանգականությունը, ֆիզիկական 

միջավայրը, անհատական և խմբային փորձը:  

Նշյալ սոցիալական ինստիտուտների մեջ անգնահատելի է ընտանիքի 

դերը, քանի որ այստեղ է ծնվում երեխան, և այստեղ է սկսվում անձի ձևավո-

րումը, զարգացումն ու դաստիարակությունը, այստեղ է երեխան յուրացնում սո-

ցիալական դերերը, որոնք անհրաժեշտ են հասարակական գործունեությունն 

արդյունավետ իրականացնելու համար: Ընտանիքում երեխան առաջին անգամ 

հաղորդակցվում է մշակութային արժեքներին, յուրացնում հասարակական, վար-

քագծային նորմեր, կանոններ, այստեղ է իրականացվում երեխայի առաջնային 

սոցիալականացումը, հարմարումը կյանքին: Ըստ Ն. Նյուկոմբի` «Յուրաքանչյուր 

ընտանիք, յուրաքանչյուր ծնող իր երեխային դաստիարակում է յուրահատուկ 

անհատական մոտեցումներով… Դաստիարակման ընթացքի վրա շատ է ազ-

դում ընտանիքի այս կամ այն մշակույթի պատկանելիությունը… Տվյալ հասարա-

կության նորմերն ու արժեքները, սովորույթները, ծեսերն ու ավանդույթները շատ 

մեծ դեր են խաղում երեխայի դաստիարակության վրա» [3, 394-396]: Այլ խոս-
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քով, ազգային, համամարդկային բարոյական արժեքներին երեխան սկսում է ծա-

նոթանալ ընտանիքի անդամների հետ ունեցած փոխհարաբերությունների շնոր-

հիվ: «Ընտանիք» սոցիալական ինստիտուտում են դրվում երեխայի ֆիզիկա-

կան, բարոյական, գեղագիտական, մտավոր դաստիարակության հիմքերը, նրա 

մշակութային զարգացումը, որոնց իրականացման հարցում մեծ է ծնողների 

դերը` իրենց անձնային, բարոյական որակներով ու վարքագծով, կարևորվում է 

նրանց արժեքային համակարգը, որոնք երեխայի համար ընդօրինակման առա-

ջին նմուշներ են: Երեխաները ընդօրինակելով ծնողների վարքագծային մոդելնե-

րը` ներքնայնացնում են դրանք, համապատասխանեցնում իրենց անձին, որի հի-

ման վրա էլ ձևավորվում է վարքագիծը, արժեքային համակարգը: Յուրացնելով 

ընտանեկան մշակութային միջավայրի արժեքները` երեխան դառնում է հենց այդ 

արժեքների կրողն ու ժառանգորդը, որոնց հիման վրա էլ ձևավորվում է նրա աշ-

խարհայացքը:  

Այսպիսով ընտանիքը դիտվում է երեխայի սոցիալականացման գլխավոր 

ինստիտուտը, որտեղ երեխան յուրացնում է սոցիալական հիմնական գիտելիք-

ները, ձեռք է բերում բարոյահոգեբանական կարողություններ և հմտություններ, 

ընդունում է որոշակի արժեքներ և գաղափարներ, որոնք անհրաժեշտ են նրան 

այդ հասարակությունում ապրելու համար: Երեխայի արդյունավետ սոցիալակա-

նացման համար կարևոր նշանակություն ունի դպրոցը:  

Դպրոցում` կրթական միջավայրում նույնպես երեխան շփվում և հաղորդա-

կցվում է այն արժեքների հետ [4, 54], որոնք կրում է այդ հասարակությունը: 

Կրթական գործընթացում երեխան ձեռք բերելով գիտելիքներ` ոչ միայն զարգա-

նում է, այլ նաև հարմարվում այն հասարակությանն ու սովորույթներին,որտեղ 

ապրում է: Մշակույթ օջախը այն սոցիալական ինստիտուտն է, որն ընդգրկում է 

մարդկության կողմից ստեղծված նյութական և հոգևոր արժեքները:  

Եկեղեցին` որպես սոցիալական ինստիտուտ, կազմակերպությունների և 

հավատացյալների տարբեր միությունների մի ամբողջական համակարգ է:  

«Հավերժական բարոյական արժեքները (սերը և հոգատարությունը մերձա-

վորների նկատմամբ, ազնվությունը, համբերատարությունը և այլն), որ քարոզում 

է եկեղեցին, կրոնական տոներն ու ավանդույթները, կրոնական երաժշտությունը 

և այլն, կարող են ունենալ մեծ ազդեցություն երեխայի կողմից հասարակության 

բարոյական նորմերի և վարքագծային կանոնների յուրացման գործում: Հետևա-

բար կրոնը կարող է խաղալ մեծ դեր երեխայի սոցիալականացման գործընթա-

ցում» [4, 54-55]:  

Երեխայի ակտիվ սոցիալականացումն ընտանեկան, քաղաքացիական, 

կրոնական, իրավական դաստիարակության ոլորտում, տեղի է ունենում միջա-

վայրի անմիջական ներգործության արդյունքում` նպաստելով երեխայի սոցիա-

լական դաստիարակությանը: Սոցիալական դաստիարակություն ասելով` հաս-

կանում ենք այն նպատակասլաց գործընթացը, որի ընթացքում տեղի է ունենում 

երեխայի անձի սոցիալական կարևոր հատկությունների ձևավորումը, որոնք 

նրան անհրաժեշտ են արդյունավետ սոցիալականացման համար [5]: Սոցիալա-

կան դաստիարակությունը բազմամակարդակ գործընթաց է, որը իրականացվում 

է գիտելիքների, վարքագծային նորմերի, հասարակությունում միջանձնային 

փոխհարաբերությունների հաստատման միջոցով: Արդյունքում անձը դառնում է 
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հասարակության լիիրավ անդամ:  

Երբ երեխան ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, հաս-

կանալի է, որ ծնողը ավելի շատ մասնակցության անհրաժեշտություն և հնարա-

վորություն պիտի ունենա երեխայի կրթական գործընթացում: Ծնողի մասնակցու-

թյունը երեխայի կրթական գործընթացում սկսվում է ընտանիքից և շարունակ-

վում համայնքում ու դպրոցում: Շատ հաճախ երեխաների կրթությունը տուժում է 

այն պատճառով, որ ընտանիքում ակնկալիքները երեխայից կրթության, ձեռքբե-

րումների ու արդյունքների առումով շատ ցածր են, կամ իսպառ բացակայում են: 

Սա հաճախ կրկնվող երևույթ է: Յուրաքանչյուր ծնող, անկախ իր երեխայի կրթու-

թյան առանձնահատուկ պայմանների կարիքի աստիճանից, պետք է հավատա 

կրթության դրական ազդեցությանը իր երեխայի զարգացման գործընթացում և 

չբացառի երեխայի առաջխաղացումն ու հնարավոր ձեռքբերումները: Երբ երե-

խան արդեն դպրոցում է, ծնողը պետք է փորձի համագործակցության ուղիներ 

գտնել և (եթե դրանք չկան դպրոցի կողմից, ապա ինքը պետք է այդ ուղիները 

գտնի), հնարավորինս համագործակցել ուսուցիչների հետ, որովհետև ինչպես 

ծնողները, այնպես էլ ուսուցիչները մեր հասարակության այն անդամներն են, 

ովքեր հաճախ առաջնորդվում են դեռևս գոյություն ունեցող կարծրատիպերով, 

որ ԿԱՊԿՈՒ երեխաները չեն կարող առաջընթաց և ձեռքբերումներ ունենալ, 

մինչդեռ այդ համագործակցությունը իսկապես ծնողին դարձնում է ավելի իրա-

տես իր երեխայի կարողությունների հանդեպ, ուսուցչին դարձնում է ավելի 

վստահ, որ ինքը կարող է ԿԱՊԿՈՒ երեխայի կրթությունը կազմակերպել: Երե-

խայի հետազոտման, նրա լավագույն որակների և հատկությունների բացահայտ-

ման ու զարգացման հարցերում դպրոցի և ընտանիքի փոխներգործության շար-

ժառիթն այդ կառույցների ընդհանուր հետաքրքրություններն են, իսկ այս պարա-

գայում ներառական կրթությունը կօգնի բոլորին` ստանալ բազմաթիվ հարցերի 

պատասխաններ և գտնել դժվարությունների հաղթահարման ուղիներ: Այդպիսի 

փոխհարաբերությունների հիմքում միմյանց նկատմամբ վստահության, փոխա-

դարձ հարգանքի, փոխօգնության և օժանդակության, համբերատարության 

սկզբունքներն են: Դրանք օգնում են ուսուցիչներին և ծնողներին` համատեղ 

ջանքերով երեխայի ինքնորոշման, ինքնակառավարման, խոչընդոտների ու 

դժվարությունների հաղթահարման համար անհրաժեշտ որակների ու հատկու-

թյունների ձևավորման պայմաններ ստեղծել, ինչը կարող է նպաստել կրթության 

որակի բարձրացմանը: Երեխաներին, ծնողներին և ուսուցիչներին միավորում են 

ընդհանուր մտահոգություններն ու խնդիրները, որոնց լուծումներն էապես պայ-

մանավորված են դրանց փոխներգործության և համագործակցության բնույթով: 

Դպրոցի և ընտանիքի համագործակցությունը նպատակասլաց և երկա-

րատև աշխատանք է, որն ամենից առաջ ենթադրում է ընտանիքի, երեխայի ըն-

տանեկան դաստիարակության պայմանների ու յուրահատկությունների բազմա-

կողմանի և համակարգված ուսումնասիրություն: Այդ երկու ինստիտուտների հա-

մագործակցությունը և փոխներգործությունը մանկավարժական գործընթացի 

բոլոր փուլերում պետք է կազմակերպվեն պլանավորված ու համակարգված 

ձևով: Ծնողները և ուսուցիչները նույն երեխաների դաստիարակներն են: Հետևա-

բար դաստիարակությունն արդյունավետ կլինի միայն նրանց համագործակցու-

թյան պայմաններում, երբ ձևավորվեն դաստիարակության գործընթացի միաս-
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նական նպատակներ, ձգտումներ ու հայացքներ, համատեղ ուժերով մշակվեն 

դաստիարակչական խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները: 

Ուսուցիչների և ընտանիքի փոխներգործության բնույթը պայմանավորված է 

դպրոցի նկատմամբ ծնողների վերաբերմունքով, ինչպես նաև այն հանգաման-

քով, թե վերջիններս, ըստ իրենց իմացական կարողությունների, հայացքների ու 

դիրքորոշումների, պատկերացնում են արդյոք իրենց դաստիարակության գործ-

ընթացում և ինչպես: Դպրոցի և ծնողների համագործակցության հիմքը խմբային 

ու անհատական աշխատանքի ձևերն են: 

Միաժամանակ կան հիմնախնդիրներ, որոնք մտահոգում են բոլոր ծնողնե-

րին կամ էլ կապված են դասարանում երեխաների ներառման գործընթացի հետ: 

Այդպիսի հարցերը քննարկվում են ինչպես անհատական աշխատանքի միջոցով, 

այնպես էլ խմբային,ինչպիսին է օրինակ ծնողական ժողովների ժամանակ 

քննարկումները: Ծնողական ժողովը ծնողների հետ աշխատանքի ամենակիրա-

ռելի ձևերից մեկն է, որի միջոցով քննարկվում, ինչու ոչ, նաև լուծվում են դասա-

րանում կատարված աշխատանքի ժամանակ առաջացած խնդիրները: Դպրոցի 

և ընտանիքի համագործակցության և փոխներգործության ամենաարդիական և 

պահանջված ուղղություններից մեկն այսօր, թերևս երեխաների ծնողների համար 

փոխօգնության խմբերի ձևավորումն է: Մանկավարժական խորհրդատվություն-

ները հիմնականում կրում են անհատական բնույթ` ուսուցչի կողմից: Դրա ան-

հրաժեշտությունը ծագում է այն ժամանակ, երբ առաջանում են անսպասելի իրա-

վիճակներ և անհրաժեշ է մանկավարժի օգնությունը: Այս փուլում գլխավոր 

խնդիրը ոչ միայն մանկավարժական տեղեկատվությամբ ընտանիքն ապահո-

վելն է, այլև ծնողներին աջակցություն ցույց տալը: 

Այսպիսով մանկավարժները և ծնողները ունեն ընդհանուր նպատակներ և 

առանց նրանց համագործակցության երեխայի կրթական գործնթացը բարդանում 

է, իսկ խնդիրներն ու խոչնդոտները դառնում են անհաղթահարելի: Դպրոցը 

երեխային տալիս է գիտելիքներ և իրականության նկատմամբ դաստիարակում 

գիտակցական վերաբերմունք: Ընտանիքն էլ իր հերթին ապահովում է կյանքի 

պրակտիկ փորձի մի մասը [6]:  

Հինգ դպրոցներում` ծնողների և ուսուցիչների շրջանում մեր կողմից 

իրականացված հետազոտության` հարցումների արդյունքները հետևյալն են. 

50 ուսուցիչներից 23-ը այն հարցին, թե համագործակցո՞ւմ են արդյոք ծնող-

ների հետ, տվել են բացասական պատասխան, մեկնաբանելով, որ «ծնողների 

կողմից առաջարկ չի եղել»: 18 ուսուցիչներ տվել են դրական պատասխան, 

նշելով, որ «համագործակցում են ինչպես ներառված,այնպես էլ չներառված երե-

խաների ծնողների հետ, շեշտելով, որ այն արդյունավետ է, քանի որ տեղեկաց-

ված ծնողները նույնպես տանն աշխատում են երեխաների հետ»: Իսկ հարցված 

ուսուցիչներից 9-ը նույն հարցին պատասխանել են, որ «համագործակցում են 

միայն ներառված երեխաների ծնողների հետ` իրենց նախաձեռնությամբ, ծնող-

ները տեղեկացված չեն և չունեն գիտելիքներ երեխայի խնդրի վերաբերյալև այդ 

իսկ պատճառով աշխատում են նրանց հետ »: 

50 ուսուցիչներ այն հարցին, թե «Ի՞նչ է ներառական կրթությունը» տվել են 

հետևյալ պատասխանները. 

«Ներառական կրթությունը մտավոր զարգացման և խոսքի խնդիրների վե-
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րացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներն են երեխաների հետ». – պա-

տասխանը տվելեն 9 ուսուցիչներ: 

«Հիվանդ երեխաներին ներառում ենք դպրոցում անցկացվող դասերին, 

նրանց մտավոր զարգացման համար». – պատասխանը տվելեն 11 ուսուցիչներ: 

«Հիվանդ և առողջ երեխաների ուսուցումն է նույն միջավայրում». – պա-

տասխանը տվելեն 11 ուսուցիչներ: 

Ուսուցիչներից 19-ը նույն հարցին տվել են հետևյալ պատասխանները. 

«Ներառական կրթությունը կրթություն է բոլորի համար». – պատասխանել 

են 5 ուսուցիչներ 

«Ներառական կրթությունը կրթություն է բոլորի համար` հավասար իրա-

վունքներով և հավասար հնարավորություններով` անկախ կրթվողի վիճակից, 

դիրքից, սեռից և սոցիալական վիճակից». – պատասխանել է 1 ուսուցիչ: 

«Ներառական կրթությունը կրթություն է բոլորի համար և հիմնված է հումա-

նիստական արժեքների վրա». – պատասխանը տվելեն 13 ուսուցիչներ: 

Հարցված 50 ծնողներից, որոնցից 25 ներառված երեխաների ծնողներ էին, 

25-ը չներառված, այն հարցին. «Համագործակցում ե՞ք երեխայի հետ աշխատող 

ուսուցիչների հետ», չներառված երեխաների ծնողներից 14-ը տվել են բացասա-

կան պատասխան, 8-ը դրական, իսկ 3-ը չեզոք:Ներառված երեխաների ծնողնե-

րից 9-ը տվել են դրական,10-ը բացասական,իսկ 6-ը չեզոք պատասխաններ: 

 

Եզրակացություն 

Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքում պարզվեց, որ. 

▪ ուսուցիչներից շատերը դեռևս հստակ պատկերացում չունեն ներառական 

կրթության կազմակերպման մասին, 

▪ դպրոցի և ծնողների միջև համագործակցությունը լիարժեք չէ: 

 

Առաջարկություն 

Դպրոցին կից ստեղծել «Արդյունավետ համագործակցության ակումբ», որը 

կներառի ուսուցիչներին, ծնողներին և ներառական կրթության ոլորտի մասնա-

գետներին, ովքեր փոխադարձաբար կկարողանան կիսվել իրենց ձեռքբերումնե-

րով, աշխատանքի ընթացքում ունեցած խոչնդոտներով և դժվարություններով, 

գործընթացի մեջ կներառեն ծնողներին, ովքեր սովորաբար դուրս են մնում այս 

գործընթացից: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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Влияние сотрудничества социальных институтов на развитие ребенка 
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В статье рассматривается один из ключевых вопросов – взаимодействие 
социальных институтов как педагогическое условие для развития ребенка. В 
нем уточняется роль различных социальных институтов в процессе социали-
зации ребенка, а также их сотрудничество. Исследование показало, что 31 из 
50 учителей не имеют представления о значении и сути инклюзивного образо-
вания. Из 50 родителей, 25 из которых были родителями инклюзивных детей, 
а 25 нет, дали отрицательный ответ про сотрудничество (в первом случае – 
10, а во втором – 14). Данные вызывают тревогу, и одним из предложений по 
решению проблемы является создание «Клуба эффективного сотрудни-
чества», в который войдут учителя, родители и специалисты по инклюзивному 
образованию, которые будут делиться своими достижениями, проблемами и 
трудностями, которые появляются в процессе работы. В процесс будут вовле-
чены родители, которые обычно остаются вне этого процесса. 

 
 

Impact of Cooperation of Social Institutions on Child Development 
Hayrapetyan Salbi  

Faculty of Pedagogy, 
―Education Management‖,  

Academic Supervisor: N. Nerkararyan 
Ph. D in Pedagogy 

Summary 
Key words: social institution, family, parent, child, feature, teacher, 

cooperation, influence, development  
The article discusses one of the key issues – the interaction of social 

institutions as a pedagogical condition for the development of a child. It clarifies the 
role of various social institutions in the process of socialization of the child, as well 
as their cooperation. The study showed that 31 out of 50 teachers have no idea 
about the meaning and essence of inclusive education. Of the 50 parents, 25 of 
whom were parents of inclusive children, and 25 were not, gave a negative answer 
about cooperation. In the first case – 10, and in the second – 14. The data is 
alarming, and one of the proposals to solve the problem is the creation of an 
―Effective Cooperation Club‖, which will include teachers, parents and specialists in 
inclusive education, who will share their achievements, problems and the difficulties 
that appear in the process work. The process will involve parents who usually stay 
out of the process. 

 
  



– 202 – 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 

 
Գաթրճյան Հարություն  

Մոդուլյար կավարներ .............................................................................................. 8 

 

Ներկարարյան Գայանե 

Խաչվող ուղիղների հեռավորության հաշվման մի եղանակ ................................. 12 

 

Պոստոլոկյան Անժելա 

𝐿2 և 𝑙2 Հիլբերտյան տարածությունները և նրանց կապը ...................................... 17 

 

 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ 

 
Չարչյան Մարիամ 

Ցանցային տվյալների բազայի ստեղծում և աշխատանքի համար անհրաժեշտ 

նախնական տեղակայումներ, դրանց համեմատական վերլուծությունը ............. 22 

 

Փիլոյան Սուսաննա 

«Մեծածավալ տվյալների» անալիտիկ առցանց մշակում,  

արդյունքների օգտագործում էլեկտրոնային կառավարման  

համակարգերում: CLOUD տեխնոլոգիաներ ........................................................ 31 

 

ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ 

 
Գրիգորյան Լուսինե 

Մանկական կերերի և կաթի սննդային արժեքի և  

քիմիական բաղադրության համեմատական վերլուծություն ............................... 44 

 

Զուրաբյան Աննա 

Մանկական լվացքի միջոցների որակի գնահատումը 

էքսպրես անալիզի միջոցով .................................................................................. 52 

 

Ծատուրյան Մելինե 

Ֆոտոմետրիկ եղանակով ծանր մետաղների պարունակության 

որոշումը դաղձի վայրի և մշակովի տեսակներում ............................................... 57 

 

  



– 203 – 

Ղազարյան Արևիկ 

Բուսական ծագման բնական հակասնկային միջոցների ուսումնասիրումը ........ 63 

 

Մկրտումյան Գոհար 

Թեյի և սուրճի տարբեր տեսակներում պուրինային ալկալոիդների 

համեմատական վերլուծություն ............................................................................ 70  

 

Շուշանյան Կարինե 

Ինուլինը որպես դեղամիջոց և նրա ստացումը բուսական հումքից .................... 76 

 

Պետրոսյան Նանե 

Մսամթերքում մնացորդային հակաբիոտիկների հայտնաբերումը ...................... 82 

 

 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հարությունյան Հասմիկ 

Դոն ժուանի կերպարը Արծաթե դարի բանաստեղծների 

ստեղծագործություններում ................................................................................... 91 

 

Ղարաքեշիշյան Մարուսյա 

Բոլշևիկյան սիմվոլիկան 20-30-ական թվականների սովետական 

ժամանակաշրջանի պաստառների վրա ............................................................... 97 

 

Շարբաթյան Ազնիվ 

Աքսորյալների երգերի բառաիմաստային վերլուծություն .................................. 104 

 

Ստեփանյան Մարիամ 

XX դարի 20-30-ական թվականներին խորհրդային դարաշրջանի 

ռուսերեն բառապաշարի ձևավորման առանձնահատկությունները .................. 112 

 

 

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ավետիսյան Արեգնազան 

Տեքստային և միջանձնային մետադիսկուրսի ցուցիչների միջմշակութային 

վերլուծությունը զանգվածային լրատվամիջոցներում ....................................... 119 

 

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Դալլաքյան Ամալյա 

Սասունի 1904 թվականի ապստամբությունը ..................................................... 126 

 



– 204 – 

Սարգսյան Սարգիս  

Սառը պատերազմի քաղաքականությունն ու ԽՍՀՄ փլուզումը ........................ 139 

 
Վարդումյան Մարինե 

Սփյուռքահայ բարեգործական կազմակերպությունների հայանպաստ 

գործունեությունը 1991-2015 թթ. ......................................................................... 146 

 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 
Բեկչյան Անի  

Եվրապարտատոմսերը որպես ՀՀ արտաքին պետական պարտքի 

ձևավորման կարևոր գործիք ............................................................................... 151 

 

Թումանյան Գարիկ 

Սոցիալական ոլորտի հանրային կառավարման  

առանձնահատկությունները ՀՀ-ում (մշակույթի օրինակով) .............................. 157 

 

Սաղումյան Հայկուշ 

Միջազգային հանցագործությունների համար  

պատասխանատվությունը և պայքարը դրանց դեմ ............................................ 163 

 

Վանյան Մարիաննա 

Ռազմական գործողությունների ժամանակ քաղաքացիական  

բնակչության պաշտպանության իրավական հիմքերը ....................................... 171 

 

Վասիլյան Վեներա  

Արտասահմանյան երկրներում եկամտային հարկի գանձման համահարթ և 

պրոգրեսիվ մեթոդների ներդրման փորձի ուսումնասիրությունը և 

դրանց կիրառման հնարավորությունների բացահայտումը ՀՀ-ում.................... 179 

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 
Ասրյան Ռիմա 

Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները`  

որպես ուսուցման արդյունավետ գործիք ........................................................... 191 

 

Հայրապետյան Սալբի 

Սոցիալական ինստիտուտների համագործակցության 

 ազդեցությունը երեխայի զարգացման վրա ....................................................... 196 

  



– 205 – 

СОДЕРЖАНИЕ 
МАТЕМАТИКА 

 
Гатрчян Арутюн  

Модулярные решѐтки ............................................................................................. 8 

 

Неркарарян Гаяне 

Способ вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми ............. 12 

 

Постолокян Анжела 

Гильбертовые пространства 𝐿2  и 𝑙2 и связь между ними .................................. 17 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 
Чарчян Мариам  

Создание сетевой базы данных и необходимая для работы 

предварительная установка, их сравнительный анализ .................................... 22 

 

Пилоян Сусанна 

Аналитическая онлайн-обработка «больших данных»,  

использование результатов в системах электронного управления. 

CLOUD технологии ............................................................................................... 31 

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
Григорян Лусине 

Сравнительный анализ пищевой ценности и  

химического состава молочных смесей и молока .............................................. 44 

 

Зурабян Анна 

Оценка качества детских моющих средств посредством экспресс анализа .... 52 

 

Цатурян Мелине 

Определение количества тяжелых металлов в диких и 

культурных видах мяты фотометрическим методом ......................................... 57 

 

Казарян Аревик 

Исследование природных противогрибковых средств 

растительного происхождения ............................................................................. 63 

 



– 206 – 

Мкртумян Гоар 

Сравнительный анализ пуриновых алкалоидов 

в различных видах чая и кофе ............................................................................. 70 

 

Шушанян Карине 

Инулин как лекарственное средство и его производство 

из растительного сырья ........................................................................................ 76 

 

Петросян Нане  

Обнаружение остаточных антибиотиков в мясе ................................................. 82 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 
Арутюнян Асмик  

Дон Жуан в творчестве поэтов Серебряного века ............................................. 91 

 

Каракешишян Маруся 

Большевистская символика на плакатах советской эпохи 20-30-х гг. .............. 97 

 

Шарбатян Азнив 

Лексико-семантический анализ «каторжных» песен ........................................ 104 

 

Степанян Мариам 

Особенности формирования русской лексики советской эпохи 

(20-е-30-е годы XX века) ..................................................................................... 112 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 
Аветисян Арегназан 

Межкультурный анализ текстуальных и межличностных указателей 

метадискурса в средствах массовой информации  .......................................... 119 

 

 

ИСТОРИЯ  

 
Даллакян Амаля  

Восстание Сасуна 1904 года .............................................................................. 126 

 

Саркисян Саркис 

Политика Холодной войны и распад СССР ...................................................... 139 



– 207 – 

Вардумян Марине  

Деятельность благотворительных организаций армянской диаспоры,  

направленная на вспомоществование армянам в 1991-2015 гг. ..................... 146 

 

 
ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Бекчян Ани 

Еврооблигации как важный инструмент формирования 

внешнего долга Армении ................................................................................... 151 

 

Туманян Гарик  

Особенности общественного управления социальной сферой в РА 

(на примере культуры) ........................................................................................ 157 

 

Сагумян Айкуш 

Ответственность за международные преступления и борьба с ними ............ 163 

  

Ванян Марианна 

Правовые основы защиты гражданского населения 

во время боевых действий ................................................................................. 171 

 

Василян Венера  

Oпыт внедрения прогрессивного и пропорционального методов 

взимания подоходного налога в зарубежных странах и выявление 

возможностей их применения в Республике Армения ..................................... 179 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Асрян Рима 

Информационно-коммуникационные технологии  

как эффективное средство обучения ................................................................ 191 

 

Айрапетян Салби 

Влияние сотрудничества социальных институтов на развитие ребенка ........ 196 

 

  



– 208 – 

CONTENTS 
MATHEMATICS 

 
Gatrtshyan Harutyun 

Modular Lattices ....................................................................................................... 8 

 

Nerkararyan Gayane  

A Way to Calculate the Distance between Intersecting Lines ................................. 12 

 

Postolokyan Anzhela 

Hilbert Spaces 𝐿2  and 𝑙2  and the Connection between Them ............................... 17 

 

 

INFORMATICS 

 
Charchyan Mariam 

Network Data Equipment and Employment Emergency Distributions .................... 22 

 

Piloyan Susanna 

Analytical Online Processing of ―Big Data‖,  

Use of Results in Electronic Control Systems. CLOUD Technology ....................... 31 

 

 

PHARMACEUTICAL  CHEMISTRY 

 
Grigoryan Lusine 

Comparative Analysis of the Nutritional Value  

and Chemical Composition of Dairy Mixes and Milk ............................................... 44 

 

Zurabyan Anna 

Quality Assessment of Baby Laundry Detergents 

by Means of Express Analysis ................................................................................ 52 

 

Tsaturyan Meline  

Determination of Amount of Heavy Metals in Wild and 

Cultural Types of Mint by a Photometric Method .................................................... 57 

 

  



– 209 – 

Ghazaryan Arevik 

The Study of Natural Organic Antifungal Agents .................................................... 63 

 

Mkrtumyan Gohar  

Comparative Analysis of Purine Alkaloids in Various Types of Tea and Coffee ..... 70 

 

Shushanyan Karine 

Inulin as a Medicine and Its Production from Herbal Raw Materials ....................... 76 

 

Petrosyan Nane 

Detection of Residual Antibiotics in Meat ................................................................ 82 

 

 

RUSSIAN  LANGUAGE  AND  LITERATURE 

 
Harutyunyan Hasmik  

Don Juan in the Works of the Poets of the Silver Age ............................................ 91 

 

Gharakeshishyan Marusia 

Bolshevik Symbols on Posters of the Soviet Epoch 20s-30s .................................. 97 

 

Sharbatyan Azniv 

Lexico-semantic Analysis of ―Convict‖ Songs ....................................................... 104 

 

Stepanyan Mariam 

Features of the Formation of the Russian Vocabulary 

of the Soviet Era in the 20s-30s of the XXCentury ................................................ 112 

 

 

ENGLISH  LANGUAGE  AND  LITERATURE 

 
Avetisyan Aregnazan 

An Intercultural Analysis of Textual and  

Interpersonal Metadiscourse Markers in Mass Media ........................................... 119 

 

 

HISTORY 

 
Dallakyan Amalya 

The Rebellion of Sassoun in 1904 ........................................................................ 126 

 

 



– 210 – 

Sargsyan Sargis 

Cold War Policy and Collapse of USSR ............................................................... 139 

 

Vardumyan Marine 

Pro-Armenian Activities of Charitable Organizations  

of Armenian Diaspora in 1991-2015 ..................................................................... 146 

 

 

PUBLIC  MANAGEMENT 

 
Bekchyan Ani 

Eurobonds as an Important Tool for  

the Formation of Public Debt of Armenia .............................................................. 151 

 

Toumanyan Garik  

Peculiarities of Public Management in the Social Sphere  

According to the Culture of RA ............................................................................. 157 

 

Saghumyan Haykush 

Responsibility for International Crimes and the Fight against Them ..................... 163 

 

Vanyan Marianna 

Legal Framework of the Protection of Civilian Population 

during Military Operations ..................................................................................... 171 

 

Vasilyan Venera 

Study of the Experience of Introducing Flat and Progressive Methods of  

Income Tax Collection in Foreign Countries and  

Revealing the Opportunities of Their Introduction in the Republic of Armenia ...... 179 

 

 

EDUCATION  MANAGEMENT 

 
Asryan Rima 

Information and Communications Technology 

as an Effective Tool of Teaching ........................................................................... 191 

 

Hayrapetyan Salbi  

Impact of Cooperation of Social Institutions on Child Development ...................... 196 

 

 



– 211 – 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ 

(Հոդվածների ժողովածու) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երևան 

«Միսմա» ՍՊԸ 

2019  



– 212 – 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РА 

 
ВАНАДЗОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ О. ТУМАНЯНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МАГИСТР 

(Сборник статей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ереван  

ООО «Мисма» 

2019  



– 213 – 

RA MINISTRY OF EDUCATION,  SCIENCE, 

CULTURE AND SPORT 
 

VANADZOR STATE UNIVERSITY  

AFTER H. TOUMANYAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MASTER STUDENT  

(Сollection of articles) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yerevan 

“Misma” LTD 

2019 
 



– 214 – 

 

Համակարգչային ձևավորող` Աշխեն Գալստյան 

 

Թուղթը` օֆսեթ 

Չափսը` 60 X 84 1/16 

Ծավալը` 13.4 մամուլ 

Տպաքանակը` 55 
 

Տպագրվել է «Միսմա» ՍՊԸ-ում 

 

 

 

 

 

Компьютерное оформление – Ашхен Галстян 

 

Бумага – офсетная 

Размер – 60 X 84 1/16 

Объем – 13.4 печатных листов 

Тираж –55 экземпляров 
 

Издано в ООО «Мисма» 

 

 

 

 

 

Computer Design: by Ashkhen Galstyan 

 

Offset Paper 

Size: 60 X 84 1/16 

Amounted to 13.4 Press 

Print Run: 55 
 

Printed in “Misma” LTD 
 




	k-BOOK-kazm-MAGISTROS-2019
	MAGISTROS-BOOK-19.07.19
	k-BOOK-kazm-MAGISTROS-2019

