ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
АРЦАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Դ ԻՏԱ Կ Ա Ն ՏԵ Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր
У ЧЕН Ы Е ЗАП И СКИ

E=mc2
- ►

2(11) 2005

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ
СТЕПАНАКЕРТ

Արցախի պետական համալսարան
Арцахский государственный университет

Գիտական տեղեկագիր
Ученые записки

2 (11)
2005

ՍտնՓանակնրտ
Степанакерт

Հրատարակվում է 1998թ.
Издается с 1998г.

Խ մ բ ա գ ր ա կ ա ն կ ռլեգ ի ա
Գրիգորյսւն Հ .վ . (գլխ. խմբագիր), Աբրահամյան Ա .Ն ., հոսնյան Ս.Ա.
(պատ.

քարտուղար),

Ադսւնբէւկյան

Ա.Գ.,

Մարաիրոսյան

Ռ.Մ.,

Ավաննսյան վ.Գ .,Դ ա դա յա ն Ս.Վ., Հակոբյան Գ.Ա ., Աղսղովյան Լ.Ա.,
Աիրգոյան վ .Ս ., Արամյան կ.Ս.:

Р едакци онн ая коллеги я

Григорян Г.В. (гл.редактор), Абрамян А.Н., Ханян С.А. (отв. секретарь),
Аганбекян А.Г., Мартиросян P.M., Аванесян В. Г., ДадаЯн С.В., Акопян
Г.А., Агаловян А.А., Мирзоян B.C., Арамян К.С.

Արցախի պետհամալսարանի հրատարակչություն
ԱրՊՀ «Գիտական տեղեկագիր», 2005 թ.
Издательство Арцахского госуниверситета
"Ученые записки” АрГУ, 2005 г.

Հ Տ Դ 517.984

ԴՐԱԿԱՆ ԿԻԱԱԱՌԱՆՑՔՈՒՄԽԶՎՈՂ ԿՇՌԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿՑՈՎ 2-ՐԴ
ԿԱՐԳԻ ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ՍՊԵԿՏՐԱԼ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ա Կ. Պ եա րոսյա ն
մաթեմատիկայի ամբիոն
Դիտարկվում է դրական կիսաառանցքամ խզվող կշռային գործակցով 2-րդ կարգի գծային
դիֆերենցիալ օպերատոր: Հեղինակի [7 ] աշխատանքում հետազոտված է այդ օպերատորի սպեկտրը: Սույն
աշխատանքում է. Չ.Տիտչմարշի կոնտուրային ինտեգրման մեթոդով ([5]) արտածվում է սպեկտրալ
վերլուծության բանաձևն'ըստ օպերատորի սեփական ֆունկցիաների:
Դիտարկենք կ օպերատորը, որն առաջանում է
Վ Լ у ) = - у ” + q (x )y - Xp(*).y = 0,

0 < * < со

( 1)

դիֆերենցիալ հավասարումով և д>(0) = 0 եզրային պայմանով:
Այստեղ

, 4 fcr2, Imcr * 0,

р (х ) = \
[1,

0 < л; < a,

(2)

x > a,

իսկ cj(x) կոմպլեքսարժեք ֆունկցիան անընդհատ է [О, օօ) միջակայքում U բավարարում է
հետևյալ պայմանին'
\q (x )\< c e ~ t' \
Արպես կ

8>0:

(3)

օպերատորի ս { կ ) որոշման տիրույթ վերցնենք y (x ) e L ,( 0 , օօ) ֆունկցիաների

բազմությունը, որոնք բավարարում են հետևյալ պայմաններին՝

1) y \ x ) ածանցյալը գոյություն

ունի և բացարձակ անընդհատ է ցանկացած [0, ծ ], b > 0 վերջավոր միջակայքում;

2) ամեն մի

A ֊ի համար t(A , v) 6 L 2 (0, օօ) ; 3) y (x ) ֆունկցիան բավարարում է v(0) = 0 պայմանին:
Նշենք, որ СГ = 1 դեպքում ե У (0 ) —h y(0) = 0

տեսքի եզրային պայմանով կ

օպերատորը

հետազոտված է [1], [2], [3] և ա յլ աշխատանքներում, իսկ СГ՜ > 0 , Of Փ 1 և cj(x) = cj(x ) դեպքը
հետազոտված է [4]֊ո ւմ: Հեղինակի [6] հոդվածում լուծված է սպեկտրալ անալիզի ուղիղ խնդիրն
այն մասնավոր դեպքում, երբ q (x ) = 0 , իսկ [7]-ում հետազոտված է խնդրո առարկա կ
օպերատորի սպեկտրը:
Սույն աշխատանքում
բացահայտ տեսքը (1)

մենք

կստանանք

կ

օպերատորի

սպեկտրալ

վերլուծության

հավասարման հատուկ լուծումների միջոցով: Այդ նպատակով մեզ

անհրաժեշտ են որոշ պնդումներ, որոնք ապացուցված են [6] և [7] աշխատանքներում:
ф (х , к ) ֊ո վ և (/Հ.*, к ) ֊ո վ նշանակենք (1) հավասարման այն լուծումները, որոնք բավարարում են,
համապատասխանաբար,
ср(0, А') = 0,
պայմանների, որտեղ A" = / \ ,

< р (0 Д ) = 1,

\\m e lkxi^ x , к ) = 1

Im A :> 0 : Այդ դեպքում՝

3

sin crfo:

ак

( *, к) =

+ о] —г- expfjlma&lx),

\к

^

\c(k)eikx + d (k )e - ikx] ■

(4)

1+ к

,..s in a k x
,...
.
а ( к )---------- Ւb (k ) coscr kx
or к

ЧКх, к ) =

О< х < а ,

1ի

1+ 0

0 < A' < a ,
(5)

1+ 0 | Այսւոեղ a (к ), b (k ), c(k ), d (k ) գործակիցները որոշվում են
a (k ) = keika (cosarak + a sin ora k ),

b (k ) = e ika (c o s a ak - —sin a a k ),

a

e~ika

i
c(k ) = - d (k ) =
(co s aa k + —sinaafc),
2 ki
or
բանաձևերով:
(x ,k ) և lfJ(x, k )

ֆունկցիաները, բացառությամբ նրանց \|/(0, £)վրոնսկյսւնի զրոների,

կազմում են (1) հավասարման լուծումների գծորեն անկախ համակարգ:
\յ/(0. к) = 0

հավասարման հետազոտումը բերում է կ օպերատորի սպեկտրս նկարագրող

հետևյալ թեորեմին:
Թեոոեմ 1:

1) կ

օպերատորի անընդհատ սպեկտրը համընկնում է А > 0 կիսաառանցքի

հետ: 2) А'-ի բավականաչավւ մեծ արժեքների դեպքում, որտեղ 1 ա ^ > 0 ,
դիսկրետ սպեկտրը կազմված է հաշվելի բազմությամբ
A ։ = k l ~ I —— I
VOf « յ

կ

օպերատորի

պարզ սեվւակւսն արժեքներից՛

ասիմպտոտիկայով: 3) Եթե մի որոշ £ > 0
г

թւԱ՜ւ համար cj(x) ֆունկցիան

բավարարում է e E՝ (cj)x e L , (0, օօ) ; պայմանին, ապա Im & > 0 կիսահարթության ցանկացած
վերջավոր մասում կ օպերատորն ունի միայն վերջավոր թվով սեփական արժեքներ և սպեկտրալ
առանձնահատկություններ:
Թեոոեմ 2:

1) А = к 2, Im £ >Щ Ц /(0 ,к )*0

պայմանին բավարարող բոլոր А թվերը

պատկանում են կ օպերատորի ռեզոլվենտային բազմությանը: կ

ռեզոլվենտը
(6)

R\ f = խ * , U k ) f( t ) d t
о
տեսքն ունեցող ինտեգրալային օպերատոր է, որի R {x, է, к ) կորիզը հավասար է'
R (X t
2) 0 < 6 «

ja

-

1
[Փ(x ’ k )-4 J(t,k ), x < t ,
ф ( 0, к ) \у (х , к ) • <р(/, к ), x > t :

1 պայմանին բավարարող հաստատագրված 6 թվի համար

4

G6 = { Ш т £ > 0 } \ и { Ц £ - £ , , | < < 5 }

(7)

աիրույթում իրավացի է

|/?(лг, t,k\ <y-j֊e xp{-|lmaA:|-|jc֊/ |}
\k\
գնահատականը:
Դիտոոուաուն:
Սպեկտրալ վերլուծության բանաձևն արտածելիս հաշվումների
հարմարության նպատակով (6) բանաձևի փոխարեն օգտագործելու ենք հետևյալ բանաձևը.

Այժմ անցնենք վերլուծության բանաձևի արտածմանը:
Դիցուք ք e D (La ) : Ռեզոլվենտի հավասարումից մասերով ինտեգրման միջոցով ստանում ենք

]*(*,/, հ)9(է)ք(է)ժէ = - ^ + ° (֊թ ֊,
л

К

ււրտեղ а(я\ к ) =

(8)

К

: (1) հավասարման ip(x, к ) և (х , к ) լուծումների
о

հատկություններից հետևում է, որ С (х , к) ֊ն

Im & > 0 դեպքում к վտփոխականի մերոմորֆ

ֆունկցիա է: (7) բանաձևից դժվար չէ ստանալ, որ զրո կենտրոնով N = —(j^„| + | ^ y,+l |) շառավղով
Տ Հ կիսաշրջանագծի վրա իրավացի է 0 (x ,
Ենթադրենք

կ

օպերատորը

գնահատականը:

չունի

սպեկտրալ

առանձնահատկություններ,

իսկ

A.,, = kn~, \m k > 0, սեփական արժեքների հաջորդականությունն է' համարակալված.մոդուլների
աճման կարգով: Մենք համարում ենք, որ բոլոր սեփական արժեքները պարզ են (միապատիկ են):
Թեորեմ 1֊ի ց հետևում է, որ բազմապատիկ սեփական արժեքներ կ օպերատորը կարող է ունենալ
միայն վերջավոր թվով, ինչը էական նշանակություն չունի:
Նշանակենք

£ ֊ո վ S N կիսաշրջանագծի այն մասը, որն ընկած է 1 т к = € ուղղից վերև,

այստեղ 0 < £ < |£ ||:

£ ֊ո վ նշանակենք S N £ աղեղով և Im k = £

կոնտուրը, իսկ у N e -ով նշանակենք Гд, £ \ S N £ հատվածը (նկ. 1):

նկ. 1
5

ուղղով առաջացած փակ

Դիւոարկենք Г Уе փակ կոնտուրով տարածված հետևյալ ինտեգրաւը.

/ * ., =

֊

J

^\R (x,t,kW t)f{t)\2kd k

(9)

j

Մնացքների մասին Կոշու
՛ու թեորեմի համաձայն'
համաձայն

/ „ , = Y. Rcs( 1k\R(x,t,k)p(t)f(t)dt\.

(10)1

Մյուս կողմից, քանի որ Г/Уe = S N է UW £ , ուստի (9)֊ի ց կունենանք'

\ \ \ я ( х , ։, к ) т т \ г ы к + —

^

\\\R ( x j*) p { t ) f( t ) \2 k d k

J

yn.i U

J

(11)I

Համադրելով (10) և (11) հավասարությունները և հաշվի առնելով (8) բանաձևը, ստանում ենք j
հետևյալ հավասայտւթյւոնը.

£ Re/

,CKy *• Լ
+֊

„յ

շ

*

)

=

J a^xlkld k - ֊ J ^ d
֊ k +

m տԼ,

к

® Տ,

k

J \^R (x,t,k)p{t)f(t)d X kd k \

( 12)

Անցնենք (12) հավասարության մեջ սահմանի, երբ £ —> 0, N —> օօ: Ակնհա յտ է, որ
lim J
‘ ''.կ .,

k

dk = lim J
4՜: Կ ^

rffc = T T if(x ) :

(13)

W
Հաշվի առնելով CT(.v, к) ֊ի համար ստացված a ( x , к ) ֊ Սլ—j գնահատականը, կարող ենք գրել'
yk
lim \ ^< * * ± d k = Wm & ^ l c l k = 0
е -*0 J
/г
N —»оо J
Ն
Ss г л
Sjy л

(И)

(12) հավասալտւթյան աջ մասի երրորդ ինտեգրալի սահմանը կլինի'

lim J j "\R(x,t,k)p(t)f(t)d^kdk = ||]д(д:,<Д + ;0)օ(0/(1)<*յ*<№ =
/.A 4-/01 - RCx t .- k + iO ))o(l) f(t)d tik dk :

0 to
Հաշվի

առնելով,

(15)

j
որ

<p(x,-k) = <p(-t, /с) և

< !> (x ,k )= ֊( lfk 0 ,-k )llk x ,k )-ip (0 ,k )tp (x ,- k )) բանաձևից, որը տեղի անի к ֊ի
2ki
արժեքների ղեպքում, ստանում ենք ռեգոլվենտի թռիչքի համար հետևյալ ներկայացումը.

օգտվելով
իրական

R (x ,t,k + /0) ֊ R ( x ,t - к + Ю) =

y (0 ,k )4 K 0 ,-k )

:

(16)

(15) և (16) բայաձևերից ստանում ենք'

֊

1™ { | )l((x ,t, k )p (t)f(t)d \k d k = ֊ ) { ) f ‘ ’ k^

’^ k ! d k \p (t )f( t) d i:

(17)

Այժմ հաշվենք (12) հավասարության ձախ մասի սահմանը:

lim £ Red 2k \R(x,t,k)p(t)f(t)dt = J]R e s 2* p?(x,<A )p(0/(0*

КЭ.Чч® *■ \

) Ш *■ l

о

= S Rf x] ,T՜,, I

о

A M O /W * + /ф(*АЖ <А)Р(0/(0л ][:

t ! k- {4 J(0 ,k ){

(18)

Այստեղ մենք օգտվել ենք R (x ,t,k ) ֆունկցիայի թեորեմ 2-ում բերված ներկայացումից:
Կիրառելով պարզ բևեռի դեպքում մնացքների հաշվման բանաձևը, և հաշվի առնելով, որ
դւ{.\՚, А՜,,) = ci{kn)cp(.v,кн) , (18) բանաձևը կարող ենք գրել հետևյալ տեսքով.
. 2кпа(к п)(р(х,кп) °

Inn Yj Res 2*|Л(л\Л*)р(0/(<)Л

-’ rh fat.K W ifitW

J »-i

5м®|*.1<л' • V о

ЦКО,кп) ■֊ о

(19)

Հաշվի առնելով(13), (14), (17) և (19) բանաձևերը՝ (12) հավասարությունից վերջնականապես ստանում ենք'

R о [о Ч К О ,кМ О ,֊к )

J

՜ Y j I 2k"a} k"^ | ф ( / )p (t)f(։)d t Lp(*, kn) :

-Վ у

0

(20)

J

Նշանակենք'
F (s ) = j< p (t,sp (t)f(l)d t,

C„ = |cp( t,k „ )p {t)f(l)d t:

0

0

Այդ դեպքում (20) բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը'

2 "է Տ Դ ա & *),

^ 2 Ka(K)C. , ; ,

f(x ) = ՜ I
7 * ~ ճ ~
Ո >կՀՕ ,տ )4ՀՕ֊տ )
ti

j

<P (*A ,):

(21)

Այսպիսով, ապացուցված կարեվւ է համարել հետևյալ թեորեմը:
Թեոոեմ

3:

Դիցուք

ք (x ) e D (LA)

և

կ

օպերատորը

չունի

սպեկտրալ

առանձնահատկություններ: Այդ դեպքում տեղի ունի (21) վերլուծությունը, որը զուգամիտում Ւ f { x ) ֊ի ն'
ցանկացած հաստատագրված х > 0 թվի դեպքում:

7

Նշենք,

որ

(21)

վերլուծության

մեջ

առաջին

գումարեւին'

ինտեգրալային

մասը,

համապատասխանում է կ օպերատորի անընդհատ սպեկտրին, իսկ երկրորդ գումարելին դիսկրետ
սպեկտրին:
կ օպերատորի սպեկտրալ վերլուծության (21) բանաձևն արտածելիս մենք ենթադրում էինք, որ
կ օպերատորը չունի սպեկտրալ առանձնահատկություններ: Այժմ բերենք վերլուծության բանաձևն
այն դեպքում, երբ կ օպերատորն ունի սպեկտրալ առանձնահատկություններ:
£’ -ով £('-ով նշանակենք, համապատասխանաբար, կՀ0,հ) և lfJ(Q,-k) ֆունկցիաների (լյաները
[О, օօ) միջակայքում, ընդ որում'
0 < Հ <к^ < • • • < к * :
Դիցուք Г5 կոնտուրը կազմված է
[О, օօ)\ լՍ(^,+ - 6 , к; + ձ ) ս ( * ; - б , к- + ձ )
հատվածներից к * և к~ կոնտուրներով, 6 շառավղով կիսաշրջաններից, որոնք գտնվում են
համապատասախանաբար, վերին և ստորիս կիսահարթություններում: (նկ. 2): Այստեղ <5-ն
ընտրված է այնքան փոքր, որ կիսաշրջանագծերի տրամագծերը չհատվեն և 0 կետը չընկնի որևէ
կիսւսշրջւսնւսգծի ներսը:

0
նկ. 2
Թեորեմ 4: Դիցուք /(.v) e Ծ (կ ), e6xf ( x ) e L (0, օօ): Այդ դեպքում տեղի ունի հետևյալ
վերլուծությունը.
= ֊ Г S 2F(s)<p(x,s)
i r|ij/(0,s)(|((0,-s)

у 2A„g(£„ )C„(p(.Y./t„)
“f
4KO,k„)

Ա մփ ովտ ւմ
Դիտարկվում^ դրական կիսաառանցքում խգվոդ կշռային գործակցու| 2-|ււլ կարգի
գծային դիֆերենցիալ օոլերւստոր, որն առաջանում է

(Q,y) = -y "+ q(x)y-lp(x)y = Q,

0< x <rsi

դիֆերենցիալ հավասարույՏով և յվՕ) = 0 եզրային պայմանով: Այստեղ

Ш

=

fcr2 , l m a # 0 ,

(I,

0 < x So,

x>a.
8

իսկ q(x) կոմպլեքսսւրժեք ֆունկցիան անընդհատ է [О, օօ) միջակայքում ե բավարարում է.

\q(x)\ < с е ՜ * ,

տ> О

պայմանին: Կոնւոուրային ինտեգրման մեթոդով արտածվում է սպեկտրալ վերլուծության
բանաձևը սպեկտրալ առանձնահատկությունների բացակայության դեպքում ինչպես նաև
դրանց առկայության դեպքում:

Р е зю м е
Рассматривается линейный дифференциальный оператор 2-го порядка с разрывным
весовым коэффициентом на полуоси, порожденный дифференциальным уравнением

у ) = —у ” + q(x)y —

0 < х < օօ

= Oj

и граничным условием .у(О) = 0. Здесь

т

т

Гсг2, 1 т с г * 0 ,

0 <х<а,

ԼԼ х > а,

а комплекснозначная функция q(x) непрерывна на [0, оо) и удовлетворяет условию:
|<?(х)| < с е ՜ * ,

£> О

Методом контурного интегрирования получен явный вид разложения по совсгвенным
функциям указанного оператора при отсутствии спектральных осовенностей и при их

Գ ր ա կ ա ն ո ւթ յո ւն
1-Наймарк М. А.

Исследование

спектра

и разложение

но

собствсипым

несамосонряжеиного дифференциального оператора 2-го порядка на полуоси.
матем. ог»-ва (3) (1954), 181-270.

функциям
Тр. Моск.

З.Нанмарк М.А. Линейные дифкференциальные операторы. Изд. 2 “ Наука". 1969.
3.Марченко В.А. Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения. Изд. “ Наукова Ломка” ,
Киев, 1977.
4.Гасымов М.Г.

Прямые и овратные задачи спектрального анализа для одного класса

уравнений с разрывными коэффициентами.

“ Неклассические методы

Материалы международной конференции, 1977, май,

в геофизике” ,

г. Н о во си би рск.

5.Тичмарш Э.Ч. Разложение но совственным функцям, связанное с дифференциальными
уравнениями второго иорядка, т. I и II ИЛ, 1960
6.Петросян

С.К.

Спектр

и

разложение

по

совственным

функциям

линейного

дифференциального оператора второго порядка с разрывным коэффициентом па полуоси.
Рук. Леи. в ВИНИТИ N740-82, 23стр.
7.Ս.Կ.Պետրոսյան, Խզվող կշռային գործակցով մի
հ ե տ ա զ ո տ ո ւ մ ը , ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 1(2), 1999:
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եզրային

խնդրի

սպեկտրի

УДК.517.948.25

ОБ о д н о й ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ф у н к ц и и м а т р и ц
ГТ .С аакян , Г . X . Х ачатрян
кафедра математики

В равоте определяется одна характеристическая функциядля матриц порядка 2 x 2 и исследуются ее
свойства
При исследовании многопараметрических спектральных задач (см., например [1]-[6]),
возникающих при рассмотренный некоторых задач математической физики, как показывает практика,
часто приходится иметь дело и с задачами, в которых параметров меньше, чем уравнений (например,
известное в классической литературе уравнение Матье). В связи с этим стало актуальным
рассматривать и миогопараметрические уравнения.
Исследование спектральных свойств двупараметрического матричного уравнения
(1)

Ту = ЯАу + /лВу,

где Т, А, В -вещественные матрицы порядка 2 x 2 ( Т ,А ,В е М 22 -множество квадратных матриц
2-ого порядка), у (х ) =

-двухкомпонентная С -значная искомая вектор-функция. Л и // -

У 2О)

комплексные параметры, как известно, можно свести
характеристического уравнения, а именно, уравнения

к

исследованию

соответствующего
(2 )

d e t(r - ЛА ֊ р В ) = 0 ,

при изучении которого осовую роль играет характеристическая величина матриц (см, [7]), достаточно
тесно связанная с основными характеристиками матриц. Данная ракета посвящена исследованию
свойств характеристических величин для матриц из М ՜'
Пусть Ап В произвольные матрицы порядка 2 x 2 , a trA означает след матрицы А (см.,
например [8]).
Определение 1. Величину

G (A , В ) = ֊( t r A ■trB ֊ tr(A ■В ))

(3)

пазовом Характеристической величиной матриц А И В .
Непосредственным вычислением нетрудно найти, что, если матрицы А и В имеют вид:

А=

ի ,
Ц |

an

1 . . ի
an j1
'A ,

!,£ ) = փ
Учитывая,

Ь ,Л
Ъ п)

» ТО

,ծ22 +ci22bn - a x2b2\ - c i2xbx2

(4)

чтоtr(A • В ) = tr(BA ) , tr{kA) = k-trA (k = const) и tr(A ± В) - tr(A) ± tr(B)

(см., например, [8]-[10]),из определения (3) для характеристичекого числа можно получить
следующие свойства:
1.

G (A ,B ) = G (B ,A ).

2.
3.

G(kAyB) = G(A,kB) = kG (A ,B ) , k = co n st.
G(A> T) ± G {B , T) = G(A ± B ,T ) .

4.

G(A, 0) = 0 .

(5)

Из этих соотношений, в частности, следует, что (7(Л, В) является пилинейлмм функционалом
на М 2 2 .
*
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Пусть А -Обратная по отношению к Аматрица,
непосредственным вычислением, нетрудно найти, что

а

/Г-транспонированная.

Тогда

1.

G ( A ,E ) = ֊ t r A ,

(6а)

2.

G(A,A) = —(tr2A-t/-A2) ֊ det A ,

(6b)

3.

G(A,A) = G ( A * , A * ) ,

(6c)

если G(A, А) փ 0 , то G ( A , A ) - G ( A ֊ l ,A~‘ ) = l ,

(6d)

4.

если G(A, A) ^ 0 , t o

2G(A, B ) _ trA ֊ i в
0 (Д ,Д )
5.

если G(A,A) ■ G(B, В )

G {A -\B ~') =

(6e)
^

0,

to

Ջ Ճ Ջ
.
G(A ,A)-G (B,B)

(6f)

Заметам, что основные характеристики матрицы (след, определитель) согласно (6а) и (6Ь),
выражаются через характеристическую величину G.
Возьмем матрицу Т порядка 2 x 2 , удовлетворяющую условию

Н|

G(T,T)=

—(tr2T ֊ t r T 2) = 0 ,

и рассмотрим множество G T всех таких матриц А е М 1'2 , которые удовлетворяют соотношению

G (A ,T ) = 0 .
Имеет место
Лемма 1. G, является линейным пространством.
Доказательство. Определив в множестве G T сумму двух элементов п умножение элемента на число
соответственно как сумму матриц и умножение числа на матрицу, с учетом (5) мы получим:
1. если А п В принадлежат G r , то G T принадлежит и их сумма, так как

G(A + В , Т ) = G (A , Т) + G ( B ,T ) = 0 .
2. если А принадлежат G T , то G T принадлежит и кА ( к = c o n st ), так как

G(kA,T) = kG (A ,T) = 0 .
Нулевым элементом в этом пространстве Будет служи л» нулевая матрица.
Нетрудно проверить, что имеют место все аксиомы линейного пространста.
Лемма доказана.
Лемма 2. Для произвольных матриц А и В порядка 2 x 2 имеют место соотношения
1.

G(A + В,А + В ) = G(A, А) + 2G ( А, В) + С (Д , В).

(7а)

2.

С т ( А - В , А ֊ В ) = G(A, А) - 2G(A, В) + G(B, В ) .

(7Ь)

3.

G ( A - В,А + B) = G ( A , A ) - G ( B , B ) .

(7с)

Доказательство. С учетом свойств (5) нулем иметь
<7( А + В , А + В) = G( Д, А) + G(A, В) + G{B, А) + G ( B J i ) = = G ( A , A ) + 2 G ( Л, В ) + G ( В, В ).
Аналогично доказываются равенства (7Ь) н (7с).
Следствие. I Ьмсе г место соот ношение

11

л d\ G(A + B,A + B ) - G ( A - B , A ֊ B )
G (A , В ) ֊ ----------------------

det(A + B ) ~ d e t ( A - В)

- -----Ь--------Լ

(7d)

(доказательство следует из (7а), (7Ь) и (6Ь)).
Лемма 3. Лля произвольных матриц А и В порядка 2 x 2 имеет место соотношение:
G(AB, АВ) = G(A, А) ■G(B, В ) .

(8)

Доказательство. Имеем согласно (6Ь)
G(АВ, АВ) = det (АВ) = det А • det В = G(A, А) • G(B, В ) .
Следствие. Для произвольной матрицы А порядка 2 х 2 и n е N имеет место соотношение:

G ( A ' \ A " ) = G"(A,A).
Теорема 1. Если А и В произвольные вещественныематрицы порядка 2 x 2
G(A, А) ■G(B, В) * Он G(A,B) = 0 , то

(9)

такие,

что

G (A ,A ) G ( B ,B )< 0.
Доказательство.

( ,0)

Докажем сначала, что если G(A,E ) = 0 , то G(A, А) < 0 . Действительно, если

G(A,E) = 0 , то из соотношения (6а) вудет следовать, что trA = 0 . Тогда с учетом (6Ь) получим
G(A,A) = - - t r A 2 < 0 .
1IvcTh теперь G( А, В) = 0 , тогда с учетом (6е) вудем иметь

G ( A ' ՝B ,E ) = - t r A ՜ 1В = ^ - ' В) = 0 .
2
G(A,A)
и.

следовательно, согласно вышепроведештым рассуждениям, найдем, что

G(A-՝B,A-՝B)<0
или, учитывая лемму 3, получим

G(A-'B,A-'B) = G(A՜' ,А՜') - G (B ,B ) < 0 .
Отсюда, так как

G (A -',A ՝)G (B ,B )< 0 ,
го с учетом (6d) получим, что и

G (A ,A )G (B ,B )< 0,
чю и треьовалось доказать.
Теорема доказана.
Теорема 2. Если А и В произвольные вещественные матрицы порядка 2 x 2 , причем
I. G(A,B) = О,
2

G (A ,A ) = 0 и G (B ,B ) * 0 или G {B , В ) = 0 и G (A , А) * О,

то

G( В, В) < 0 (соответственно G(A, А) < 0 ).
Доказательство проводится аналогично доказательству теоремы 1.
Лемма 4. Если для произвольных симметрических матриц А и В порядка 2 x 2
соотношения
1.
G(A,A) = О

го

2.

G(A,B) = 0

3.

G (B ,B ) = О

имеют место

В = сА.

Доказательство. Прежде всего заметим, что условия 1. и 3. согласно (6Ь) равносильны
соответственно условиям del А = О и det В = 0 . Если матрицы А и В нулевые, то доказательство
очевидно. 11оэтому рассмотрим случай, когда А * 0 . Далее, с учетом соотношения (5) имеем

G(A,B) = ֊ ( a uhv + b tta 22 - 2 a i2bt2) = 0.
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(I I)

Рассмотрим два случая:
1. cil2 = 0 . Тогда из условия d e M = 0 Будет следовать, что а иа 22 = 0 . Не теряя о б щ н о сти ,
предположим, что а и = 0 , тогда из (11) найдем, что и Ьи = 0 , а из условия det В = 0 получим

Ь]2 = 0 . Тогда матрицы А и В Будут иметь вид
А-

,В

=

о к

« 22 J

0

Ьп

Следовательно, В = сА, где с = —^ ֊ ( а ,, Ф 0 , так как А * 0 ).
«շշ

.

2. Предположим, что а п Ф 0 , тогда так как det А = 0 , то а иа 22 փ 0 . Из равенства (11) Будем иметь

+ — bu ֊2 ծ 12 = 0 .

—
«12

(12)

«1 2

" "

С другой стороны, гак как det А - 0 , то получим

аи

ап

«12

«շշ

= к.

(13)

Учитывая последнее соотношение, равенство (12) запишется в виде

kb22 + —Ь1Х- 2Ьп = 0
к
или

к 2Ь, , ֊ 2 kbn + b u = 0 .
Если Ь,, = 0 (или Ь-у֊ , = 0 ) , то аналогично проведенным в первом случае рассуждениям,
получим, что В = с А . Рассмотрим случай, когда bu ^ 0 .
Тогда умножив последнее равенство на Ьп ^ 0 , и учитывая то, что

bub22 - b 22 = det В = 0

(14)

найдем

{kbi2 ֊ծ , , ) 2 = 0 ,
откуда в с учетом (14) вудем иметь
ծո _ =

^շ_ =

^12

^22

£

Отсюда п из (13) Будет следовать, что

В = сА,

ш

где с = ——. Лемма доказана.
«12

Теорема 3. Аля произвольных шприц А и В
соотношения:

порядка 2 x 2

// чисел т и п имеют место

det(////! + пВ) = //•/2 det А + п 2 det В + mnG(A , В ) .

(15а)

Доказательство. Имеем согласно (7а), (5) и (6Ь)

G(niA + пВдп А + пВ) = G(mA,m А) + 2G(mA,n В) + G ( n B j i B ) =
= m2G( А, А) + 2mnG(A , В) + n 2G ( B , Z?) = 2 ( ш 2 det А + nm G( A J i ) + ո՜ det В).
С другой стороны, согласно (6Ь)

G{A + В,А + В) = 2 det (Л + В ) .
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Так как левые части двух полученных равенств равны, го Будут равны и правые части, а нмешю: 1
det(тА + пВ) = т 2 det А + п2 det В + mnG(A, В ) .
Следствие 1.
det(тА~пВ) ֊ т 2 det А + п2 det В - mnG(A, В ) .
Равенство получается из (15а), если вместо В подставить

(15Ь)1

- В и учесть, что det(-B ) = det В, а ]

G ( A ,֊B ) = ֊G ( A ,B ) .
Из соотношений (15а) и (15Ь) при п - т - 1 нетрудно получить:
Следствие 2.
det(A + В) + det(A ֊ В) —2(det А + det В ).

(!5с) |

Следствие 3. Равенства
det(y4 - В ) - det А + det В или det(/l + В) = det А + det В

(15d)l

имеют место тогда и только тогда, когда G(A, В) ~ 0 .
Следствие 4. Условие G(A, В) < О (соответственно G (A ,B )>

0 )

равносильно условию

det(/l ֊ В) < det(y4 + В) (соответственно det(А - В) > del(A + В )).
Следствие 5. Аля того, чтобы одновременно имели место равенства
det(^ ֊В ) - det В и dct(A + В) = det В

неовходнмо п достаточно, чтобы имело место условие:
de\A = G(A,B) = Q (В е Ga ).
Ա մփ ոփ ում
Աշխատանքում սահմսւնվւսմ է և հետազոտվում երկրորդ կարգի մատրիցների համար մեկ|
բնութագրիչ ֆունկցիայի հատկությունները:

Резюме
В раг.отс определяется одна характеристическая функция для матриц порядка 2 * 2
исследуются сс свойства.

и
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ՀՏԴ 371.31

ՍԱԹԵՄԱՏԻԿԱ-ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՑՈՒՆ№ՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ
ԿԱՊԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ
ԴԱՄԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ռ .Լ Ա ռա քելյսւԸ
մաթեմատիկայի ամբիոն
Ֆրանսիացի Ա. Պռւանկարեն գրել է. «Մաթեմատիկան հետապնդում է 3 նպատակ, տալ բնությանը
ուսումնասիրելու գործիք, խորացնել փիլիսոփայությունը և մարդու մոտ ստեղծել էսթետիկա»:
Սույն հոդվածը, իրոք, հետապնդում է նպատակ ' ուսումնասիրել աշխարհագրությունը ' օգտագործելով
մաթեմատիկական տեսությունը:
Իրականության մաթեմատիկական ճանաչողության արդյունավետ մեթոդներից մեկը
հանդիսանում է ուսումնասիրվող օբյեկտների մաթեմատեւեական մոդեյի կառուցումը: Մաթեմատի
կական մոդելի կառուցման ժամանակ հաճախ անտեսում ենք իրականության երկրորդական
հատկությունները, որի հետևանքով կառուցված մոդելը համարժեք չէ ուսումնասիրվող
իրականությանը, բայց փոխարենը ստանում ենք հնարավորություն' առավելագույնս օգտագործել
մաթեմատիկական ապարատը իրականության օրինաչափությունները բացահայտելու համար:
Աշխարհագրության մասնագիտություններից մեկի անվանումը' մաթեմատիկական
քարտեզագրություն, ինչպես նաև «география» և «геометрия» բառերը մատնանշում են
մաթեմատիկա-աշխարհագրություն միջառարկայական կապի առկայությունը: Դասավանդման
պրոցեսում նշված կապի արդյունավետ բացահայտումը ե կիրառումը հանդիսանում են
դասավանդման ժամանակակից, ինչպես մանկավարժական, այնպես էլ գիտամեթոդական
սկզբունքներից մեկը:
Ե Ր Կ Ր Ա Գ Ն Դ Ի Մ Ա Թ Ե Մ Ա ՏԻ Կ Ա Կ Ա Ն Տ Ա Ր Ր Ե Ր Ը

b

a

գՇ. I

а և b կիսաառանցքներով էլիպսը, երբ պտտվում է ւիոքր' 2b
առանցքի շուրջը, ստացվում է մի մակերևույթ, որին անվանում
ենք պտտման էվւպսոիդ: Երկրի' գեոդի համար որպես ւիոքր
առանցք ծառայում է իր պտտման առանցքը, որի հիման վրա
կարելի է եզրակացնել, որ երկրագունդը սղմված է բևեռներում:
Առաջնորդվելով պրոֆ. Կրասովսկու առաջարկած հաշ
վարկներից'
երկրի մեծ կիսաառանցքի երկարությունը,
հավասար է' a = 6378245 մետրի, իսկ վւոքր կիսաառանցքը'
b = 6356863 մետրի:

Հետագա հաշվարկների ժամանակ մենք երկիրը ընդունելու ենք որպես գունդ' անտեսելով
նրա սեղմվւսծությունը: Այս դեպքում երկրի համար ընտրելու ենք շառավղի այնպիսի մեծություն, որ
պահպանվի գեոդի ծավալը:
4
>:

У է|]ա|ս|պ ~ ~

,
՜Ь .

4
V գո ւնդ — ~ 7 l R

հավասարեցնենք այս թվերը

4
, 4
,
Г֊Г ՜
—ж гЪ = —nR? : R 1 = a 2b : R = M crh :

Տեղագրենք а-ի և b-ի արժեքները, կստանանք R = 6371107,9 մ կամ R = 6371,1 կմ:
Եթե գնգի մակերևույթը հատենք հարթությամբ, որը անցնում է նրա կենտրոնով, կստանանք
մեծ շրջանի շրջանագիծ, որի երկարությունը'
С = 2 ttR = 2- Щ 415926 • 6371,1 կ մ = 40030,801 կմ.
1 Եթե այս թիվը բաժանենք 360-ի, ապա կստանանք շրջանագծի 1°-ին 1ւամապասւասխանոդ
ադեդի ե|ւ1|արություն|ւ կմ-նեյտվ:
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С / 360 = 111,19666 կ մ » 111,1 կմ:
Գլոբուսի վրա մեծ շրջանի շրջանագծեր են հանդիսանում միջօրեականները
հասարակածը: Այսպիսով, միջօրեականի ե հասարակածի աղեղի երկարությունը հաշվում են
Щ Щ -111,1 կմ

և
(1)

բանաձևով, որտեղ ф ֊ն աղեղի երկարությունն է' արտահայտված աստիճաններով:
ՍՖԵՐԻԿ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Խնըիը_Լ Ստեվւանակերտ քաղաքի աշխարհագրական լայնությունը' (թ = 39,9° հս.: Գտնել
նրա հեռավորությունը հասարակածից:
Լուծում. Գնդային մակերևույթի վրա տրված կետից մինչև հասարակածը եղած
հեռավորությունը որոշվում է միջօրեականի աղեղով, որը ընդգրկված է հասարակածի և տրված С
կետի միջև: Ոհստի (1) բանաձևից
d = 39,9-111,1 կմ= 4432,89 կմ.
հյուսիսային բևեռով և Ստեփանակերտ

A'

հասարակած

գծ. 2
Եթե գլոբուսի վրա երկու քաղաքներ ունեն A{<px հս; Л ) В (ф , հս; Я) աշխարհագրական
կոորդինատները կամ
հվ; Л) В{(рշ հվ; Я ), ապա նրանց միջև հեռավորությունը հաշվում է
d = ург - (րՀ\ • 111,1 կմ բանաձևով, իսկ եթե թարաքներից մեկի աշխարհագրական լայնությ՛ունը
հյուսիսային է, իսկ մյուսխնը' հարավային, ապա բանաձևը ունի d = \(рх + (р г )• 111,1 կմ տեսքը:
Հասարակածի վրա գտնվող երկու քաղաքները, որոնք ունեն М (О; Я, արևելյան)
N \0; ձշ արևմտյան) կոորդինատներ, ապա d = \2դ —Я, j • 111,1 կմ:
Բնականաբար հարց է ծագում, ինչպե՞ս պետք է հաշվել 2 քաղաքների
հեռավորությունը, երբ նրանք չեն գտնվում միևնույն միջօրեականի կամ հասարակածի վրա:

միջև

Այդ հարցին պատասխանելու համար ապացուցենք
կոսինուսների թեորեմը սֆերիկ եռանկյան համար:
Թող տրված են գնդային մակերևույթի վրա А. В և С
կետերը, որոնք չեն պատկանում միևնույն միջօրհա!յ»«0{ւ1Լ*
Կառուցենք АВ, AC և BC մեծ շրջանի շրջանագծերը (գծ.Յ):
Շրջանագծերի հատումից ստացվում են ABC և A B C
եռանկյունները: Այդ եռանկյունները համաչւսւի են 0 կետի
նկատմամբ: Կարելի է ապացուցեր որ ABC եռանկյան
մակերեսը հաշվվում Ւ. հետևյալ բանաձևով' S=R (A + B + C -7г)
(2) որտեղ А-0\ В ~(i 0 С-O' եռանկւան անկյունների
մեծություններն են:
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Այժմ անցնենք կոսինուսների թեորեմի ապացուցմանը: Նշենք, որ սֆերիկ եռանկյան և
կողմերը, և'անկյունները չափվում են կամ աստիճաններով, կամ ռադիաններով:
ձ

Թող АВС-ն սֆերիկ եռանկյուն է, իսկ АО.
ВО, СО սֆերայի շառավիղներն են (գծ.4):
Կառուցենք
շոշափողներ
եռանկյան
А
գագաթում АВ ե AC կողմերին, որոնք հատվում
են համապատասխանաբար M և /V կետերում:
AOAN ֊ի մեջ Հ Օ AN = 90°
AOAM ֊ի մեջ ZO A M = 90°

AMN ե MON հարթ եռանկյունների համար գրենք կոսինուսների թեորեմը.
MN2 = AM2 + AN2 - 2AM - A N cosZM AN)
ИКР” ’ I
,
>=>20M -O N cosZ M O N =
MN- =OM - +O N -2 0 M -O N co s ZM ON)
= OM2-A M 2 +O N 2 -A N 2 + 2A N -A M cosZM A N
Պյութագորասի թեորեմից
OM2-AM2=OA’,

ON2֊A N 2=OA2,

Z MAN^A\

Z M ON=a,

ուստի

Ю М-O Ncosa = 2ON2 + 2 A N ՛ AM co s A
I
OA
ON

եըկւս մասերը բաժանվեավ 2 • О М • O N -ի վրա՝ cos a = —— • ^ ^
ON ОМ
,

OA

AN

OM

ON

. ,

ON ОМ

• cos A , բայց

AM

= COS 0 , ------= COS С к ж г т- = Տ1Ո0 , -------- = sin с :

OM

Տնղադրելով նախորդ նույնության մեջ, կստանանք
cosa = cos/)cost՛+ si n/>si nc cos/1, որը կոչվում է կոսինուսների թեորեմ սֆերիկ եռանկյան համար

(3)

Եթե A = 9 0 °, ապա ուղղանկյուն սֆերիկ եռանկյան համար կստանանք՝
cos о = cos/) cos с , որը կոչվում է Պյութագորասի թեորեմ սֆերիկ եռանկյան համար (3՜):

գծ. 5ա

Խնոհո 2. Դիտւսրկենք
Սե
ծովի ավւին
գտնվող 2 նավահանգստային քաղաքներ՝
Սուխումին' С (43° հս., 39,5° արեել.) ե Տրաբզոնը'
Г (41 ° հս., 39,5° արեել.) (գծ.5ա):
Պահանջվում Ւ. հսւշվե| 2 նավահանգիստ
ների միջև եղած հեռավորությունը:
Լուծում. Դիտւսրկենք АТС սֆերիկ եռանկ
յունը, որտեղ А գագաթը երկրի հյուսիսային
բևեռն է (գծ. 5բ):
Օգտվենք (3) բանաձևից, որտեղ եռանկյան
կողմը' Т՜С-ն, բանաձևում նշանակված Ւ. ս-ով:
Գտնենք (3) բանաձևում օգտագործվռղ տառերի
արժեքները' ըստ մեր խնղրի տվյալների.
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с = 9 0 ° - 4 1 ° = 4 9 ° b = 9 0 ° - 4 3 ° = 47°
A = 4 1 ° - 3 9 ,5 ° = 1.5°
co s6 = 0,68199840]
,
л , •
> => c o sb -c o se = 0,44743124
0,4474j 12*
c o se = 0,65605907J

ւրսւկսւծ cos^4 = 0,9996573 տ՚տ հ• s in e • c o s ^ = 0,55177051
Տվյալները տեղադրենք (3) բանաձևի մեջ:
COS a = 0,44743 124 + 0,55 177051 = 0 ,9 9 9 2 0 175

a = arccos 0,99920175 = 2,2895021°
գ ծ. 5բ.

Հիշենք, որ ТС-ն ևս շրջանի աղեղ է, ուսաի համաձայն (1) բանաձևի' կունենանք.
Г О 2,2895021 • 111,1 £Ժ'= 254,36368 կմ:
Ի միջխսյլոց նշենք, որ քաղաքների կոորդինատները հաշվարկել ենք մի քարտեզից, որն ունի
բավականին մեծ մասշտաբ՝ 1 : 500 000, այսինքն 1սմ = 5կմ\ Քարտեզի վրա նշված քաղաքների
հեռավորությունը ուղիղ գծով հավասար է 49սմ-խ ՈՒստի օգտագործելով մասշտաբը, կսսւանանք
Ժ= 49 5 կմ = 245////:

բավականին ւիոքր մեծություն է' 3,7%:
Գեոդեզիայի ձեռնարկներում ապացուցվում է, որ 400 քառ. կմ ե ավելի մակերեսների դեււլքռւմ
պետք է հաշվի նստել երկրի կորության հետ:
Այժմ վերաղաոնանք սֆերիկ եռանկյան մակերեսի բանաձևին' (2) ֊ի ն . Տ = R~(.-i + В + С -7 Г ).
որտեղ А. В. С եռանկյան անկյուններն են' արտահայտված ոաղիանուի

Հետևաբար, սֆերիկ եռանկյունը կարող է ունենալ 1,2 կամ 3 ուղիղ անկյուններ: Մասնավոր
դեպքում, եթե սֆերիկ եռանկյունը հավասարասրուն է ե ուղղանկյուն, ապա

А = В = — , (2)

բանաձևը կընդունի հետևյալ տեսքը'
(4)
Նկւստենք, որ գլոբուսի վրա միայն ւսդդանկյուն հավասարասրուն եռանկյուններ են նրանք,
որոնց 2 կողմերը ււրստկանում են միջօրեականներին, իսկ III կողմը' հւսսարակածին:
Այժմ դիսսսրկհնք եռանկւան դիրքը, երբ նրա գագաթները կարող են lnUbliiuj
սւշխար1սսգրական կամայական կոորղինատներ:
Թող սւրվսւծ են գլոբուսի փւա 3 կետեր' А(<р/, Я/), B(q>2. Я>) և С(фз. Я,-) կոորդինատներով (գծ. 6):
(հ՛ոդ բոլորն էլ ունեն հյուսիսային լայնություն և արևելյան երկայնություն: Ր-ն երկրի հյուսիսային
բևեռն է:
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ААРВ-ի մեջ РА=9(У֊< р1, Р В = 90>-(р2, ՀձԲ Ռ =Հ - Հ :
Օգտագործելով (3) բանաձևը, կհաշվենք ABC եռանկյան
AB կողմի երկարությունը աստիճաններով: Այն նշանակենք
փոքրատառ с-ով: ճիշտ նույն ձևով կհաշվենք AC = b ե ВС = а
կողմերը:
(3) բանաձևը արտագրենք հետևյալ տեսքով.
cos a —cos b • cos с
(5)
cos A = ------------- 7-------sin ծ sine

որը թույլ է տափս հաշվել եռանկյան անկյունը, եթե հայտնի են կողմերի երկարությունները:
cos a - c o s ծ cos с
sin ծ sin с
(6) բանաձևի օգնությամբ կհաշվենք եռանկյան А, В և С անկյունները:
Խնոհո 3. Հաշվել Սիցիլիսւ կղզու մակերեսը, որը ունի եռանկյունաձև տեսք (գծ.7):
Լուծում. «Атлас Мира» քարտեզի էջ 102-ից ընտրենք 3 կետեր, որոնք ծառայում են որպես
եռանկյան գագաթներ:
Գծագրից երևում է, որ Սիցիլիսւն մոտավորապես ունի եռանկյան տեսք: Որպես А գագաթ
ընտրենք թզուկ կղզի Մորետտիմոն' (38° հս, 12,1° արևելյան) կոորդինատներով: Որպես В գագաթ'
Սեսսինա քաղաքը' (38,16° հյուս, 15,5° արևել.) կոորդինատներով և С գագաթը' Պսւկինո
քաղաքը' (36,74° հս, 15,1° արևել.) կոորդինատներով:
Р հյուսիսային բևեռ
12,1° միջօրեական
15,1° միջօրեական

Սեսսինա

գծ. 7
Գրենք խնդրի տվյալները ավելի մանրամասն.
АР = 90° - 38° = 52°
՜ ճ АРВ = 15,5° - 12,1 ° = 3,4°
ВР = 90°-38,16° = 51,84°
Z C P B = 15,5°- 15,l° = 0,4°
CP = 90° - 36,74° = 53,26°
ճ APC = 15,1° - 12,1° = 3°
Կիրառելով կոսինուսների թեորեմը' հաշվենք ABC եռանկյան AC. СВ և АВ կողմերի երկարությունները:
19

1. cos AB = co s/IP cos Я Р + sin ՃՐ sin Я Р cos 3,4° = cos 52° cos 51,84° + sin 5 2 ° sin 51,84° cos 3,4° =

AB = arccos 0,99890561 = 2 ,6 8 08041°

= 0,99890561

2. cosA C = cos A PcosC P + sin A PsinC PcosA PC = co s5 2 °co s5 3 ,2 6 ° + sin 5 2 °sin 5 3 ,2 6 °co s3 ° =
= 0,99889281

^ C U !arccos 0,99889281 = 2 ,6 9 64557°

3. co s BC = cosC P cosB P + sin C P sin P P co sC P P = cos53,26°cos51,84° + sin 53,26° sin 51,84° cosO,4 ° =

B C = arccos 0,99967768 = 1.4547246°

= 0,99967768

Երբ արդեն հայտնի են ABC եռանկյան կողմերի երկարությունները, օգտագործելով (5) բանաձևը
հաշվենք նրա անկյունները:
I№
co s AB - c o s CA cos CB c o s2 ,6 8 0 8 0 4 1 °- c o s 2 , 6 9 6 4 5 5 7 °- c o sl,4547246
1. cos ZA CB = - — — ---- ------ ----- *— = ------------------------------------------------------------ =
sin CA sin CB S
sin 2,6964557 • sin 1,4547246

ZA CB = 73,722326° _

^ 0 ,2 8 0 2 9 2 6 9
2. c o s ZBA C = C0SB

C

sin AB sin A C

0,85352742

3. cos ZA BC = c o sA C - co sB A co sB C 1 0,26032605
sin BA sin В С

ZA CB = 73,722326°
ZA BC = 74,91059°

Այժմ հաշվենք ABC եռանկյան (Սիցիլիա կղզու) մակերեսը' օգտվելով Տ ձ = R 2(А + В + С - 7г)
բանաձևից.

А + В + C-7U= 31,40257° + 73,722325° + 74,91059° - 180° = 0,03549°

դարձնենք ռադիան.

А + В + С ֊ 7 Г = 0,03549 — = 6 , 1941733-10՜4
180°

Տ ձ = (6371,1

- 6,194173 3 -10"4 = 2 5 1 4 5 ,5 5 8 կմ1

Սիցիւիա կղզու մակերեսը հանրագիտարանում նշված է 25460

Տ ՚ա յՏ 254601 25145,558 = 314,442
AS = 314,442 / 25460 = 0,012
0,012* 100% = 1,2%

Հարաբերական սխալը կազմում է 1.2%:

Ամվավաւմ
կիրսաական բնույթի խնդիրների լուծումը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում սովորողների մոտ
դեպի մաթեմատիկան:
Սույն հոդվածի նպատակն է, օգտագործելով սֆերիկ երկրաչավտւթյան հասկացությունները,
բանաձևերը, հաշվարկել աշխարհագրական մի շարք մեծություններ, երբ հայտնի են կետերի
աշխարհագրական կոորդինատները:

Резюме
Задачи прикладного характера вызывают большой интерес учащихся к математике. Цель данной
статьи,- используя понятия и формулы сферической геометрии,- вычислить ряд географических величин,
заведомо зная географические координаты точек.

Գրականություն
I.Андропов И.К... Окупнсн А.К., Курс тригонометрии. “ Просвещение”. Москва, 1967г.
2lU.tr. Խաչատրյան, Քւսրտեւլւսգրոտյուն, Երևան, 1949թ.:
3.Атлас мира. Главное управление геодезии и картографии при Сонета.министров СССР, Москва, 1985г.
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ՀՏԴ 371.31

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ5Ի ՀԵՌԱՀԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԼՂՀ-ում
վ. Վ. Առստւսմյաճ, կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
Մ. Ղ. Սահրաղյան, ՀՊՄՀ ինֆորմատիկայի, հտ-ի ե դրանց դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոնի վարիչ մ.գ.թ.,դոցենտ
Կրթության համակարգը դժվար է պատկերացնել առանց հՕՖոոմսւահեւտհ. քանզի այն,
որպես գիտության նոր ճյուղ, ուսումնասիրում է մարդկային գործունեության ամենատարբեր
ոլորտներում ինֆորմացիայի որոնման, հավաքման, պահպանման, ձևափոխման ե
օգտագործման հետ կապված հարց՛երը, մեծ ազդեցություն է գործում ժամանակակից հասարա
կական կյանքի տնտեսագիտական, սոցիալական, գիտա՜տեխնիկական ե կուլտուրական
ոլորտների վրա [ 1]:
Չնայած տարածաշրջանի անկայուն վիճակին, պետք է նշել, որ ԼՂՀ-ն ևս անմասն չի
մնացել հասարակության տեղեկատվական (ինֆորմատացման) գործընթացից: Սակայն
հասարակության իրազեկվածությունը (ինֆորմատացումը), մեր կարծիքով, պետք է սկսել
կրթության համակարգի դիրքորոշման վերափոխումից:
Ներկայումս ԼՂՀ-ում (ԱրՊՀ-ի կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի
ամբիոնում) մեր կողմից մշակվում է ինֆորմատիկայի հեռահար ուսուցման համակարգ, հաշվի
առնելով տարածաշրջանի առանձնահատկությունները (նկատի է առնվում տարածաշրջանի
անկայունությունը, հանրապետության և այլ պետությունների միջև հաղորդակցական կապի
բացակայությունը' բացի Հայաստանից), որը բացասաբար է անդրադառնում հեռահար
ուսուցման համակարգի ներմուծման գործընթացի վրա:
Արցախ աշխարհի համար հեռահար ուսուցումը ունի մեծ նշանակություն, քանի որ այն
հանդիսանում է գյուղատնտեսական երկիր, որտեղ ուսանողների ու աշակերտների հիմնական
մասը հանդիսանում են գյուղական վայրերի բնակիչներ և նպատակահարմար է սկսել հեռահար
ուսուցման գործընթաց:
Դա բխում է նաև հետևյալ ենթադրություններից.
•հնարավորություն ունենալ ստանալու քոմփյութերւսյին գրագիտություն առանց կտրվելու
հիմնական գործից.
-գյուղական վայրերի ապահովումը ինֆորմացիայի աղբյուրներով.
ug«. -ուսուցման գործընթացում ընձեռնել հնարավորություն կատարելու ուսումնական առար
կային վերաբերվող նյութերի ընտրություն:
t Հեռահար ուսուցման զարգացման
հեռանկարները
սերտորեն
կապված
են
ինֆորմատիկայի, որպես գիտության, վերջին հաջողությունների հետ [2]:
Կրթական համակարգի անցման համար ԼՂՀ-ում որպես հիմնական ուղղություն,
նախատեսվում է հետևյալը.
- կապի հաղորդակցական նոր տեխնոլոգիաների ներդրում' միջազգային և տեղական
ցանցերում.
-առաջատար տեխնոլոգիաների օգտագործում տարբեր առարկաների ուսուցման գործ
ընթացում.
֊կրթության համակարգի դիտում, որպես չընդհատվող'անընդհատ գործընթաց:
Վերջին ժամանակներս Ղարաբաղում կատարվում է միջազգային ցանցի (INTERNET)
ներդրման արագացված գործընթաց, որը կնպաստի իրազեկված հասարակարգի անցմանը:
Արցախի պետական համալսարանի ուսանողները (առկա) արդեն լայն հնարավորություն
ունեն (պարապմունքներից հետո) համակարգչային դասասենյակներում օգտագործելու
միջազգային ցանցի հնարավորությունները: Բոլոր ուսանողներին հնարավորություն է
ընձեռնված ստեղծելու սեվոսկւսն էլեկտրոնային հասցեներ (E-mail) ցանցում աշխատելու
համար:
Հեռահար ուսուցման համակարգում մեծ նշանակություն ունի տեղեկատվական տեխնոլո
գիան և ինֆորմատիկայի միջոցները' գրաֆիկական և տեքստային խմբագրիչները, տվյալների
բազայի կառավարման միջոցները, հիպերտեքստերը, մուլտիմեղիա-տեխնոլոգիանները,
էքսպերտ համակարգերը և այլն:
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Հեռահար ուսուցման- համակարգի ուսումնական նյութը
դասակարգվել է
ըսւ
մակարդակների [3]:
Առատփն մակաոոաեո իր մեջ ընդգրկում Լ սովորական տեքստեր, որոնք ընդհատվում ե
հարցումներով:
Եոեոոոո մաեառոաեհ նյութերը դա աուդիո-վիդեոկոնֆերանսներն են, երկչաւ
գրաֆիկան, որոնք ունեն լայն հնարավորություն ուսումնական պրոցեսի արդյունավեաությա
բարձրացման մեջ:
Եոոոոո մաեաոոաեհ ուսումնական նյութերը դա մուլտի-մեդիա տեխնոլոգիաների օգտս
գործումն է:Այստեղ նկատի է առնվում եռաչափ համակարգչային գրաֆիկան, ձայնային
ցուցադրական գործընթացները, արտապատկերման դինամիկան և, վերջապես, իրականությա
հնարավոր (վիրտուալ) ինտերֆեյսը (պատկերը), որը հնարավորություն է տալիս ուսուցմա
գործընթացը դարձնել ավելի դիտողէսկան: Մեր կարծիքով ինֆորմացիոն նոր տեխնոլոգիաներ
հարաճուն զարգացումը ե ուսումնական պրոցեսում ընդգրկելը պահանջում է նոր մոտեցումնե
նշված մակարդակներում:
Ուստի առավել կարևոր է մշակել հեռահար ուսուցման նոր համակարգ, ուր պետք
նախատեսվի ինֆորմատիկայի ուսուցումը տեղափոխել դպրոցի ավելի ցածր օղակներ)
Լաբորատոր, ինքնուրույն աշխատանքներով
նպաստել սովորողների
մտավոր
հետազոտական աշխատանքների հմտությունների զարգացմանը, ինչպիսիք են սեփակա
աշխատանքը պլանավորելը, խելամտորեն այն կատարելը, աշխատանքի սկզբնական պլան
կատարման ռեալ ընթացքին հետևելը, արդյունքների վերլուծությունը: Բնական է, նկատ
ունենալ.
֊համաշխարհային INTERNET ցանցը, WWW-սերվերները և կոմունիկացիայի
ա
հնարավորություններ.
֊ուսումնական դասընթացների էլեկտրոնային գրադարանները.
- ֆինանսական միջոցների առկայությունը' կախված քաղաքական գործոնից:
Մեր կողմից առաջ քաշված հարցերը, ինչ խոսք, չեն սպառում այն հիմնահարցեբ
պատասխանները,որոնք առկա են Արցախ աշխարհում կապված մեծ նշանակություն ունեցո
հեռահար ուսուցման գործի կազմակերպման հետ:

Ամփոփում

Հոդվածում դիտարկվում են ԼՂՀ-ում ինֆորմատիկայի դասավանդման և նո
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ներդրման հետ կապված հիմնահարցերը:
Հեռահար ուսուցման համակարգի հիմնահարցը նշված է այն ուղղություններ
ենթատեքստում, որոնք ներկայանում են որպես ուսանողների, գյուղական վայրեր
դպրոցականների ուսուցման հետ կապված հիմնական տենդենցներ:

Резюме
В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с внедрением новых информацио!
ных технологий и углубленным преподаванием информатики в НКР, которые предоставляк
возможность перехода к информационному овществу.
Вопрос о системе дистанционного овразования изучается в контексте тех направленш
которые являются основными тенденциями в обучении студентов и школьников сельски
местностей.
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ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ АЭРОЗОЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДОВ
Г.М .Багунц

кафедра физики
В настоящее время в ряде городов и промышленных регионов уровень загрязнения
атмосферного воздуха является чрезмерно высоким. Очень часто наблюдается многократное
превышение предельно допустимых концентраций для некоторых компонентов аэрозольного
загрязнения атмосферы. Существующая система контроля аэрозольного загрязнения атмосферы
далеко не в полной мере отвечает' требованиям и представлениям об атмосферном аэрозоле.
Создание современной системы контроля должно основываться на результатах систематических
исследований закономерностей изменчивости свойств городского аэрозоля и процессов его
трансформации.
В настоящей работе рассматривается мапопараметрическая модель динамики городского
аэрозоля, позволяющая на основе анализа результатов систематических измерений
микроструктуры получить оценки суммарной мощности источников выбросов и потоков
аэрозоля на подстилающую поверхность. Разработана синтетическая модель микроструктуры
городского аэрозоля, учитывающая его статистические и динамические характеристики [1-3].
Полученные результаты измерений микроструктуры аэрозоля позволяют оценить суммарную
мощность источников аэрозоля в городе с помощью малопараметрических моделей его динамики.
Распространение примеси в атмосфере описывается уравнением турбулентной диффузии [4]
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коэффициенты турбулентного обмена, а -параметр, характеризующий скорость удаления
примеси, Р -мощность источников.
При формировании загрязнения воздушного бассейна города примеси накапливаются в
слое перемешивания или пограничном слое атмосферы высотой Н . Если не рассматривать
особенности вертикального распределения в слое перемешивания, то для анализа динамики
примеси можно воспользоваться так называемыми резервуарными моделями. Будем
предполагать, что объем воздуха высотой Н и единичной площадью поперечного сечения
движется в направлении оси X (вдоль города длиной L ) с эффективной скоростью Vr .
Допустим, что источники распределены равномерно вдоль города и р -мощность источника на
единицу площади города.
Примесь теряется за счет взаимодействия объема воздуха с подстилающей
поверхностью ( г ՝!՜). Кроме того, в городе со сложной орографией слой перемешивания
становится неоднородным и через его верхнюю границу может осуществиться обмен воздухом
со свободной атмосферой ( г Т ).
Если условия взаимодействия выделенного объема воздуха при его перемещении вдоль города
не меняются и Р не зависит от L , то в приближении резервуарной модели ур-е ( I) сводится к виду

— = Р ֊К Н Н

(2)

dt

где N -концентрация частиц на единицу площади поверхности и к-коэффициент,
определяющий скорость потерь частиц аэрозоля. Так как N = N ■Н ( где N -концентрация
частиц на единицу объема), то вводя В = — получим уравнение

---- —В —KN
Н
dt
В общем случае /с = /с, + к2 = к 4- +к Т , где /с, и /с2 -коэффициенты потерь за счет

(3)

удаления примеси на подстилающую поверхность и в свободную атмосферу, соответственно.
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Поток частиц на подстилающую поверхность

F -1= uC0N = k ^ N

(4)

где Vco -скорость сухого осаждения .
Взаимодейстие со свободной атмосферой характеризуется коэффициентом
1 dV
1 dh
2 ՜ °տ~ V ՛ d t ՜ ~H~dt
По аналогии с (4) можно ввести «скорости обмена»

(5)

Ш Й Ё н = кг Н
Решения ур-я (3) можно представить в виде
--

В (

N (t) = N 0e ' + — 1 .-е
к

2

(6)

г = — параметр с размерностью времени, где А^0-фоновая по отношению к городской

к

атмосфере концентрация аэрозоля. Если в городе осуществляется режим, для которого
выполняется соотношение В т = — = N 0,

(7)

к

то влияние города на аэрозольное загрязнение его воздушного бассейна незаметно.
В случае отсутствия городских источников имеет место загрязнение атмосферы города
I

//(?) = N 0e г

внешним источником:

(8)

В городе происходит постепенное осаждение примеси из воздушной массы.
Распределение концентрации примеси вдоль города имеет вид
ИЗ

N (x) = N0e ^

(9)

Воздушная масса будет заметно «очищаться» городом, если время г меньше времени
переноса примеси через город.

L
V

( 10 )

т = —

Г

Распределение концентрации примесей вдоль города дается выражением

N ix) = N0e 1 + - Ք ֊ 1 - е 1
кН
где параметр /, = тиг = иг

Н

(И)

имеет смысл характерной длины стационирования режима.

ш
Еслирежим далек от стационарного (/ »

L ) , то N (x )= В т - = В — = Բ —77
/
иг
о,.Н

(12)

В этом случае среднее значение концентрации примеси в городе равно

N = ֊^ ֊
2 игН

(13)

Для примесей с очень малыми потерями (например, угарный газ) имеем,

dM

п

- dt
1 Г = В “

(1 4 )

где М - массовая концентрация и поэтому

M (t) = BMt + jУ о = Щ М 1
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(15)

М (х) =

откуда

Х+ М0

(16)

2 игН
Среднее значение концентрации примеси в городе будет равно
Л? = ֊

+ Л /0
(17)
2 игН
Таким образом, для далеких от насыщения режимов («короткий город») большая часть
выбросов остается в атмосфере, а затем выносится за пределы города. В противоположном случае
«длинного города» концентрация примеси становится максимально допустимой и большая часть
примеси выпадает на подстилающую поверхность или уходит в свободную атмосферу.
Рассмотренные малопараметрические модели динамики аэрозоля позволяют оценить ряд
важных характеристик аэрозольного загрязнения воздушного бассейна городов. На основании
полученных автором [1] вертикальных профилей счетных концентраций субмикронного
аэрозоля и отдельных фракций частиц с радиусом г < 3,5 мкм можно по методике,
предложенной Лактионовым [5], рассчитать значение скорости сухого осаждения:
0,43(® ? - со. )

_.

V^

N

N

N

1 У 02

(18)

N

i Y 01

Оценочные значения оказались равными 0,8-1,3 см/сек. Поэтому для оценочных расчетов
далее будем считать, что исо « 1 см/сек.
Для определения /с, = ксо воспользуемся среднемесячными значениями высоты слоя
перемешивания, приведенными в таблице 1. [1,2]
Таблица! .Годовой ход значения высоты слоя перемешивания Н,км
Месяц
Город
Ереван
Москва
Алма-Ата

II

III .

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,8

1,0

1,4

1,5

1,6

1,8

1,6

1,3

0,9

0,8
0,4

1,9
2,0
2,1

1,8

0,7
0,4

2,7
1,9

1,4
1,5

1,0
1,0

0,7
0,5

0.5
0,7
0.3

I

1,1
0,9

1,7
1,4

2,1
1,7

2,1
2,0

Поток аэрозоля на подстилающую поверхность можно оценить по формуле

F i - v coM
(19)
Для оценки средней мощности источников городского аэрозоля удобно воспользоваться
соотношением

М Н
р* .. = ------,

(դ (\\

(20)

£г

где «динамический фактор»

= 1 —ехр[—в ] и q - Ն ֊ (19), а т г —адвективное время жизни

примеси в воздушном бассейне города.
На основании метеоданных были использованы для оценок следующие значения
эффективной скорости ветра в нижнем слое атмосферы города Vr : Ереван- 4 м/с, Алма-Ата - 2
м/с, Москва - 6 м/с. Длины городов L взяты соответственно- 2 0 ,3 0 и 40 км.
Результаты оценочных расчетов приведены в таблице 2.
Таблица2. Оценки мощности источников выбросов и потоков аэрозоля на подстилающую поверхность
Город

Мрсвап
Москва
Алма-Ата

Сезон

F 4

РМ

зима
весна
лето
осень
весна
лето
зима

т/км год
40
30
80
30
10
15
. 40

т/км год
400
600
2000
600
300
500
200

* QM-количество выбросов в год в целом по городу.
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Q V,'
км/год
80
120
400
120
300
500
60

Из таблицы видно, что значительная часть выбросов остается в атмосфере города, а затем
выносится за ее пределы. Потоки аэрозоля на подстилающую поверхность претерпевают существенные
вариации в зависимости от сезона и города, меняясь от Ют/км2 год для Москвы (весна) до 80т/км2 год
для Еревана (лето). Оценки показали, что суммарная мощность выбросов в Москве значительно больше
по сравнению с Алма- Атой.
Ранее нами была разработана статистическая модель микроструктуры городского аэрозоля,
которая включает средние функции распределения, однопараметрическую модель функции
распределения с коэффициентом рассеяния сг в качестве входного параметра, средний суточный ход
(для четырех городов) и средние высотные профили концентрации субмикронного и грубодисперсного
аэрозоля. Установлена статистическая связь между разностью температур А Т на двух уровнях с
концентрацией аэрозоля в приземном слое атмосферы. Эту зависимость можно представить в виде
(2 0 )

dT

АТ

dz

AZ

где у = — - =

градиент температуры в приземном слое.

Используя полученную Г.М.Багунцем и Емиленко А.С [2] статистическую связь между счетной
концентрацией N и коэффициентом рассеяния сг ( по данным измерений в Алма-Ате и Кисловодске):

N = 135<т1,27
Выразим <т через градиент температуры
Ծ =

1,48 + 17

8

(21)

1,27

Щ

(22)

Полученные на основе статистической модели динамики городского аэрозоля суммарные
мощности источников выбросов следует рассматривать как элементы обобщенной или синтетической
модели микроструктуры ( и ее динамики) городского аэрозоля. Последним звеном этой модели
являются оценочные значения мощности источников выбросов и потоков аэрозоля на подстилающую
поверхность.

Ամվտվաւմ
Մշակված է անւոլտպոգեն սւէրոզոլի դինամիկայի երկու պարւսմեւորանոէյ մոդելը, որը թույլ է
աալիս միկրոկառուցվսւծքի սիսաեմաաիկ չավւումների արդյունքների վիճակագրական
վերլուծության հիման վրա գնահաաել աղբյուրների արաանեսւումների գումարային հզորությունը ե
երկրի մակերևույթի վրա աէրոզոլի հոսքերը:

Резюме
Разравотана малопараметрическая модель динамики городского аэрозоля, позволяющая на
основе анализа результатов систематических измерений микроструктуры получить оценки суммарной
мощности источников вывросов и потоков аэрозоля на подстилающую поверхность.
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ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՇԱՐՔԻ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԿՈՄՊԼԵՔՄ
ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՉ ՄՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ
ԱՍԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԱՄԻՍԵՏՐԻԿ ՄԻՆԹԵԶՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄ
Ա.է. Ավեաիսյւսն, ՄԶ. Սաղյան
քիմիայի ամբիոն
Վերջիս տարիներին անցումային շարքի մետաղների կոմպլեքս միացությունները լայնորեն
օգտագործվում են ոչ սպիտակուցային R- և Տ-բացարձակ կոնֆիգուրացիայով տարբեր
а -ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզում: Այդ կոմպլեքսներում ատոմների, ինչպես նաև ատոմական
խմբերի դասավորվածությունը և տարածական փոխազդեցությունները ստեղծում են այնպիսի
միկրոշրջապատ, որտեղ ռեակցիան ընթանում է մեծ արագությամբ և ապահովվում է նրա ասիմետրիկ
ընթացքը:
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուները ե նրանց ա ծանցյա լները լայնորեն օգտ ա 
գործվում են սննդարդյունաբերության [1,2], անասնաբուծության ե թռչնաբուծության [3,
4], բժշկության ու դեղագործության [5] ե գիտության ու տ եխնիկայի ա յլ բնագա
վառներում [5-7]:
Հարկ է նշել, որ ամինաթթուները մեծամասամբ ֆիզիոլոգիապես
ակտիվ են
միայն օպտիկապես ակտիվ էնանտիոմերների ձևով: Դրա համար խիստ կարևորվում է
նրանց
ասիմետրիկ
սինթեզը:
Գոյություն
ունեն
էնանտիոմերային
մաքուր
ամինաթթուների ստացման երեք մեթոդներ.
• ռացեմատային խառնուրդի տրոհում.
• բնական քիրալային ամինաթթուների փոխարկում.
• ասիմետրիկ սինթեզ:
Վերջինս պատկանում է նպատակային էնանտիոմերի ստացման
անմիջական
սինթեզին, որի ւսրդյունքում էնանտիոմերի առաջացման ելքը կարոդ է հասնել 1 0 0 %:
Ընդհանրաւդես ասիմետրիկ սինթեզի իրականացման համար նախ ստանում են
քիրաւային կենտրոն պարունակող ռեագենտ կամ կատալիզատոր:
Վերջին սսսրիներին հատկապես անցումային շարքի մետադներիկոմւււլեքս
միացությունները լայնորեն օգտագործվում են ոչ սպիտակուցային R- և Տ-բացարծւսկ
կոնֆիգուրացիայով տարբեր ar-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզման համար: Այդ
նպատակով ստացվել և ուսումնասիրվել են կոբալտ ի( 111 ), պդնձի( 11 ), ւպ յա մինխ III).
երկաթի(111) և ա յլ մետաղների կոմպլեքս միացություններ:
Բավականին մանրամասն ուսումնասիրված են Со .-իոնի հետ սալիցիլալդեհիդի
կամ նրա ածանցյալների (3-մեթիլսալիցիլալդեհիդի ե 7-մեթիլսալիցիլալդեհիդի) ու Zև Е-դեհիդրոամինակարագաթթվի
Շիֆֆի
հիմքերի
առա ջա ցրա ծ
քիրալային
օկտաէդրիկ
կոմպլեքսները [8 ]: Այդ կոմպլեքսներին թիոլների միացման օրինակի
վրա իրականացվել է 2Լ-, ՅԼ-ւսլլո-5-մեթխ-5-ֆենիլցիստեինի ասիմետրիկ սինթեզը՜
ցածր ստերեոսելեկտիվությամբ (է.մ.-5 0 % ): Սինթեզի ցածր ստերեոսելեկտիվության
պատճառը,
հավանաբար,
Շիֆֆի
հիմքի
հարթության
si
դիրքից
դեհիդր ուսմի նւս կ ւսր ա գ ւսթթվ ւսյ ի ն ֆրագմենտի բավականին թույլ էկրանավորումն է
հարևան տրիդենտանտային լիգանդի սալիցիլալդեհիդի մնացորդի կողմից (նկար I):
Որպես
կատալիզատորներ
օգտագործելով
քիրալային
ֆոսֆինւսյին
միացությունների
առաջացրած
կոմպլեքսները
Rh(II) և Rհ( I) իոնների հետ, Ա.
Կագանը
և
գործընկերները
ասիմետրիկ
հիդրոգենացման
հիմնարար
հետազոտություններ
կատարեցին:
Դեհիդրոամինաթթուների
էնանտիոսելեկտիվ
հիդրման դւսսւսկւսն
օրինակ
է
а -ացետամիդադարչնաթթվի
( 1 ) ւիոխարկումր
ֆենիլալանինի (2):
Ոեւսկցիւսն
կատալիզվում
է Վիլկինսոնի
մոդ|ւֆիկացրւսծ
կատա|իգատորով [9].
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2.
Որտեղ Լ * = քիրալային դիֆոսֆին
COD= 1,5-ցիկլոօկսւադիեն
X=C104, BF4, PF6, CF 3SO 3

si

Նկար 1. 3-մեթիլսալիցիլալդեհիդի և դեհիղրոամինակարագաթթվի Շիֆֆի հիմքի հետ Со3* իոնի
առաջացրած կոմպլեքսում դեհիդրոամինաթթվի մնացորդի С=С
կապին միացման տարածականխոչընդոտները
Դա
օպտիկապես
ակտիվ ամինաթթուների ստացման
ւսմենաւսրդյունւսվետ
պրոցեսներից մեկն է, որի համար էլ կիրառվում է արդյունաբերության մեջ: Ընդ որում, բարձր
կատւսլիտիկ ակտիվություն դիտվում է հիմնականում կատիոնային 1Հհ(1)-կոմպլեքսների
համար, որտեղ որպես հակաիոն օգտագործվել են C I 0 4, BF'4, CF 3SO 3 , PF„ ոյ ւսսոցվւսծ
իոններ [ 10 ]:
Նկարագրված է Л—P2-[Co-(R,R-L*)(A-Pro)]CI’CI0 4'H2 0 կոմպլեքսում դեհիդլաւգրուինի
հիդրման մեթոդ, որի ժամանակ ստսւցվում է A-P2-[Co-(R,R-L*)((R)-Pro)] ( C I 04 j i ե л - р . [С.О( R ,R - L * ) ( ( S ) ֊P r o ) ] .( C I 04)2
դիաստերեոմերային
կոմպլեքսների
խառնուրդ,
որից
դիաստեթեոմերների բաժանումից և հիդրոլիգից հետո, անջատվել են պրոլինի մաքուր
էնանտիոմերներր (I.*=N,N-p{iu (2-պիկուիլ)-11Լ2^դիամ|ւնացիկլոհեքսան) [11]:
Շիֆֆի հիմքե|սսմ գլիցինի և ալանինի էնանտիոսելեկտիվ ալկիլացմսւմբ ամինաթթու նեթի
սւս|)մետրի1| սինթեզի համար օգտագործվել են պղնձի քիրալային խելատներր [ 1 2 , 13].
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Ալդեհիդների հետ իզոցիանսւցէաւասւների ալդոլային տիպի ռեակցիայի միջոցով
Ր-հիդրօքսի-օւ-ամինաթթուների և նրանց ածանցյալների սաերեոսելեկտիվ սինթեզի համար
որպես կատալիզատորներ օգտագործվել են քիրալային ֆերոցենիլֆոսֆինային լիգւսնդների
հետ ոսկու առաջացրած կոմպլեքս միացությունները '[14]: [Аи(с-СбН 1 |N C ) 2]B F 4-L
կոմպլեքսով կատալիզվող ասիմետրիկ ալդոլային ռեակցիայի անցումային վիճակի
հիպոթեզային մոդելը պատկերված է 2 նկարում: Այդ մոդելի համաձայն, քիրալային լիգանդը
խելատացված է ոսկու հետ ֆոսֆորի 2 ատոմներով, իսկ իզոցիանացետատները՝ CN-խմբով:
Իզոցիանացետատի էնոլատի և ալդեհիդի միջև ձգողությունը նպաստում է ոսկու իոնի գլխավոր
կոորդինացիոն սֆերայի հետ թթվածնի ատոմի օգնությամբ ալդեհիդի միացմանը: Մետաղի մեկ
կոորդինացիոն սֆերայում լիգանդի, ալդեհիդի և էնոլատի եռկոորդինացվածությունը
անհրաժեշտ է ալդոլային կոնդենսացման ռեակցիայի ասիմետրիկ ընթացքի համար: Այդ
սխեմայով սինթեզվելեն տարբեր а -ալկիլսերիններ և նրանց ածանցյալներ: Նման ձևով կարելի
է ստանալ 0—օքսի-Օէ-ւսմինաթթուների ածանցյալներ ևս: Դրա համար անհրաժեշտ Է
օգտագործել համապատասխան իզոցիանացետատներ:

(Տ)-ւսլկիլսերին

(11)-ալկիլսերին

Նկար 2.(Տ)- և (R)-ալկիլսերինների առաջացման ասիմետրիկ այդոլային ռեակցիայի
անցումային վիճակի հիպոթեզային մայելները
(S)-a-iu մ՜ինա թթուն երի
ասիմետրիկ
սինթեզի
բնագավառում
հետաքրքիր
են
Յու.Ն.Բելոկոնի և գործընկերների աշխատանքները: Նրանք օգտագործել են (Տ)֊պ րոլինի
քիրալային ամիդի և գլիցինի ու ալանինի Շիֆֆի հիմքի հետ Ni(II) իոնի առաջացրած հարթքառակուսային կոմպլեքսը [15-20].

Այդ չեզոք կոմպլեքսը բավականին կայուն է և օժաված է ամինաթթվային ֆրագմենտի
բարձր СН-թթվայնությամբ, լուծվում է օրգանական լուծիչներում (C H C I 3 , С Н 3С О С Н 3 ) ե ]
գործնականորեն չի լուծվում ջրային միջավայրում, որը հեշտացնում է նրանց անջատումը |
ռեակցիոն խառնուրդներից: Կոմպլեքսում մետաղի կենտրոնական իոնը կոորդինացված է |
իոնացված կարբօքսիլ և ամիդային խմբերով, ե պիրոլիդոնային ֆրագմենտի ու Շիֆֆի հիմքի
ազոտի ատոմներով: Խելատային օղակները աղավաղված են և N-բենզիլպրոլինային
ֆրագմենտի ֆենիլային խումբը Շիֆֆի
հիմքի հարթության re կողմից էկրանավորում Щ
ամինաթթվային ֆրագմենտներին, որը ե ապահովում է բարձր էնանտիոսելեկտիվությունը
ամինաթթվային ֆրագմենտների ալկիլացման ժամանակ:
Գլիցինի ֆրագմենտի դեպրոտոնացման և կարբանիոնին էլեկտրոֆիլների միացման
արդյունքում ստացվել են (Տ)֊բ ացարձակ կոնֆիգուրացիայով տարբեր а -ամինաթթուների
կոմպլեքսներ: Կոմպլեքսների քայքայումից հետո ստացվել են օպտիկապես ակտիվ տարբեր
(Տ)֊ա մինաթթուներ, օրինակ ալանին, ֆենիլալանին, а -մեթիլալանին ե այլն [15, 16, 21, 22]:
Գլիցինի կոմպլեքսը որպես СН-թթու, օգտագործվել է նաև ալդոլային կոնդենսացման
ռեակցիաներում տարբեր (Յ-հիդրօքսի-ս-ամինւսթթուների ստացման համար [23, 24]:
(3—տեղակսւլված (Տ)- ե (1Հ)-ս-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի բնագավառում .
յուրօրինակ են Ա. Ս. Սաղյանի ե գործընկերների աշխատանքները, որոնք հիմնված են որպես
էլեկտրոֆիլ դեհիդրոամինաթթվային սինթեզման ագենտ (Տ)- կամ (11)-պ]ւոլինի քիրալային
ամիդի հետ դեհիդրոալանինի և դեհիդրոամինակարագաթթվի Շիֆֆի հիմքի Ni2՜ իոնի հարթ
քառակուսային կոմպլեքսների օգտագործման վրա [25-35].

(Տ)֊պ րովւնի կոմպլեքս

( 11)-պրոլինի կոմպլեքս

Այդ չեզոք կոմպլեքսները բավականին կայուն են ե օժտված են դեհիդրոամինաթթվային
ֆրագմենտի C=C կրկնակի կապի բարձր էլեկտրոֆիլությամբ: Բարձր էնանտիոսելեկտ]ս|
էֆեկտների առկայությունը այդ կոմպլեքսներում, ապահովում են դեհիդրոամինաթթվային
մնացորդի՜ն նուկլեոֆիլ միացման բարձր ստերեոսելեկտիվությունը (~90%): Ամինաթթուների
ասիմետրիկ սինթեզի բնագավառում վերջին հաջողություն կարելի է համարել' որպես
արդյունավետ քիրալային կատալիզատորներ, (1R,2R)կամ (1S,2S)-[N ,N -բիս-(2հիդրօքսիբենզիլիդեն)]-1 ,2 -դիամինացիկլոհեքսանի հետ անցումային շարքի մետաղների
քիրալային կոմպլեքսները (3) [36,37].

3.
ղա լեդ 'M e=C u , N i

որտեղ R =H , t-Bu

R —H.CHjt
R \= H , t-Bu
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Ամինաթթուների ասիմետրիկ կատալիտիկ սինթեզի ռեակցիաներում հաջող էին նաե
պղնձի իոնի, նման ձևով կառուցված կոմպլեքսները (4), որոնք ցիկլոհեքսիլ մնացորդի
փոխարեն պարունակում են քիրալային 1,2-դիամիններ ստացված Տ-տեղակալված
ցիստեիններից: Այդ կատալիզատորի ներկայությամբ իրականացվել է а —մեթիլֆենիլալանինի
ե а -ալանինի ասիմետրիկ կատափտիկ սինթեզը 78-85% ստերեոսելեկտիվությամբ [38, 39].

Ամփոփում
Այսպիսով, անցումային շարքի մետաղների կոմպլեքս միացություններն ունեն լավ
կազմակերպված կոորդինացիոն երկրաչափություն ե ամուր կառուցվածք, մետսւղ-լիգանդ
ամուր կապեր և համապատասխանաբար լիգանդափոխանակման դանդաղ արագություն,
որոնց շնորհիվ էլ հաջողությամբ օգտագործվում են ամինաթթուների էնանտիոսելեկտիվ
սինթեզի համար: Այդ մետաղների նշված կոմպլեքսները ծավալուն կառուցվածքներ են:
Նրանցում ատոմների, ինչպես նաև ատոմական խմբերի դասավորվածությունը և տարածական
փոխազդեցությունները կարողանում են, մի կողմից, ստեղծել այնպիսի միկրոշրջապատ, որտեղ
ռեակցիան ընթանում է մեծ արագությամբ, մյուս կողմից, ապահովել ռեակցիայի ասիմետրիկ
ընթացքը:
Ներկայումս շարունակվում են նոր, առավել արդյունավետ կատալիզատորների ե
Կոդիֆիկացված քիրալային ռեագենտների որոնումները:

Резюме
Комплексы переходных металлов имеют металл-лиганд
прочные связи,
хорошо
организованную координационную геометрию и прочную структуру. Поэтому они с успехом
используются в энантиоселективном синтезе небелковых аминокислот.В этих комплексах
пространственные взаимодействия и расположения атомов,а так же атомных групп, с одной
стороны создают такое микроокружение, где реакция протекает с большой скоростью, с другой
֊ обеспечивают асимметрическое протекание реакции.
В настоящее время продолжаются поиски новых более эффективных катализаторов и
модифицированных реагентов для асимметрического синтеза небелковых аминокислот.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЕЙ
П Г.Багдасарян
кафедра химии
Поливинилибутираль (ПВБ) представляет собой тройной сополимер, содержащий
винилспиртовые (ВС), винилацетатные (ВА) и ацетальные группы.
[- (֊С Н 2֊С Н - С Н 2- С Н ֊) Х- (-СН2֊С Н - ) У- (-CH2-C H -)Z-]
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Благодаря уникальному сочетанию ряда свойств - высокой адгезией к различным
материалам, прозрачностью, светостойкостью, прочностью и гибкостью в широком
температурном интервале ПВБ используеться в качестве лаков, клеев, грунтов, а также пленок,
применяющихся в производстве безосколочного стекла триплекс[1-3]. Области использования
ПВБ постоянно рас ширяются [4]. Это обусловливает необходимость получения промышленных
марок ПВБ,
обладающих
определенными
молекулярными
характеристиками
и
композиционной неоднородностью, постоянными в пределах каждой марки, поскольку именно
данные характеристики ответственны за комплекс ценных свойств при одинаковом бруттосоставе полимера.
Известно, что реакция получения ПВБ проводится в гомогенных и гетерогенных
условиях . Реакция ацеталирования поливинилового спирта (ЛВС) в присутсвии кислот может
протекать как внутримолекулярно(а), так и межмолекулярно(б):
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СН2-СН-СН2-СНРеакция внутримолекулярного ацеталирования идет как по 1,3-гликолевым группам, так и
по 1,2-гликолевым группам, в незначительном количестве содержащихся в молекуле ПВС. Из
всех представленных реакций, реакция внутримолекулярного ацеталирования 1,3-гликолевых
групп является преобладающей. Реакция межмолекулярного ацеталирования приводит к
получению разветвленных и сшитых полимеров [1,5,6].
Однако, несмотря на большое влияние разветвленности молекул ПВБ на его эксплуатационные
свойства, в литературе отсутствуют данные количественного изучения влияния условий
ацеталирования на соотношение реакцией внутри- и межмолекулярного ацеталирования ПВС.
Увеличение доли ПВБ, полученного по реакции межмолекулярного ацеталирования будет
существенным образом влиять на реологические свойства растворов и расплавов полимеров и в
целом определять их физико- механические свойства при одинаковым брутто-составе [7,8].
Очевидно, что одной из центральных проблем в технологии получения ПВБ является
изучение влияния различных параметров на степень межмолекулярного ацеталирования ПВС
с целью разработки процессов получения ПВБ, обладающих заранее заданными свойствами.
Сложность технологического оформления процесса получения ПВБ определяется его
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многостадийностью-полимеризация ВА, омыление ПВА и получение ПВС, ацеталирование ПВС
Поэтому эксплуатационные свойства ПВБ начинают прогнозироваться начиная со стадие
получения ПВА. В данной работе сделана попытка обобщения литературных данных методоЕ
получения ПВБ и определены наиболее перспективные направления развития технологии синтеза.
Влияние технологических параметров ацеталирования на
молекулярно-структурные характеристики ПВБ
Ацеталирование ПВС в гомогенных условиях приводит к получению ПВБ с минимальным
содержанием разветвленных и сшитых макромолекул с низкой степенью композиционной
неоднородности по составу, что позволяет относительно легко регулировать эксплуатационные
свойства получаемых поливинилацеталей[1,3].
Однако, экономичность и простота технологического оформления процесса гетерогенного
ацеталирования привело к тому, что основное количество промышленных марок ПВБ
производится именно этим методом[1,3]. Метод ацеталирования водного раствора ПВС очень
чувствителен к условиям проведения реакции. Основными технологическими параметрами,
определяющими свойства промышленных ПВБ являются следующие условия синтеза: модуль
ванны, молекулярная масса ПВС, температурный режим ацеталирования, концентрация
катализатора, гидродинамический режим перемешивания и условия сушки полимера [1,2,3].
Реакция ацеталирования ПВС начинается в гомогенной среде— в водном растворе ПВС
Продукты ацеталирования ПВС с низким содержанием бутиральных групп водорастворимы, но и>
растворимость уменьшается с увличением температуры. Для максимального удлинения периодг
протекания реакции в гомогенных условиях необходимо проводить процесс при возможно более
низких температурах; желательно в интервале от 0 до 10°С. По достижении определенной степени
ацеталирования происходит выделение полимера из раствора в виде тонкой дисперсии и процесс
ацеталирования продолжается в гетерогенных условиях. Очевидно, что для получения ПВБ с
минимальной степенью ветвленности, с высокой степенью замещения и внутримолекулярной
однородностью по составу. Важнейшее значение приобретает обеспечение высокой степени
дисперсности выпадающих в осадок частиц частично ацеталированного ПВС.
Концентрация ПВС-важнейший параметр, определяющий молекулярно-структурные
характеристики ПВБ и производительность процесса. Вывор концентрации ПВС имеет компромиссный
характер, так как определяется двумя противоречивыми тревованиями. С одной стороны увеличение
концентрации ПВС приводит к структурированию водного раствора, что увеличивает долю реакций
межмолекулярного ацеталирования и ухудшает качество продукта. В то же время, в условиях
промышленного производства, необходимо довиваться максимально возможного увеличения
концентрации ПВС с целью увеличения производительности процесса.
Для получения ПВБ с одинаковыми молекулярно-структурными характеристиками
концентрацию ПВС в растворе можно увеличить при увеличении его молекулярной массы (ММ),
снижении температуры ацеталирования, увеличении интенсивности перемешивания и уменьшении
структуроовразования различными способами. Обычно концентрация ПВС находится в интервале 812% (масс). [1-3].
Нестабильность водных растворов ПВС начинает проявляться уже при концентрации < 1%
(масс). С пособность водных растворов ПВС к струкгурированию и скорость этого процесса зависит от
ММ, глубины омыления ПВА и характера распределения звеньев ВС и ВА в макромолекулярной цепи
полимера. Так как ацетатные группы менее полярны и волее гидрофовны по сравнению с
гидроксильными группами, то равномерное их распределение в полимерной цепи приводит к
ослаблению как внутримолекулярных, так и межмолекулярных водородных связей между
гидроксильнь1Ми грушами вшшлспиртовых звеньев. Поэтому стабильность водных растворов ПВС
увеличивается от сополимеров с блочным распределением звеньев ВС и ВА к статистическим
сополимерам. Наиболее высокой стабильностью обладают растворы ПВС имеющих статистическое
распределение блоков ВС и звеньев ВА [ 1,9,10,11].
Изучение реологических характеристик водных растворов ПВС показало наличие двух перегибов
на кривых зависимости вязкости и кажущейся энергии активации от концентрации при 2-4 и 10-12%
(масс) [12]. Был сделан вывод, что при концентрациях <4% (масс) макромолекулы имеют форму сфер,
заполненных водой, а при повышении концентрации начиная с 10% (масс) происходит; перснугыванне
макроцсисй с образованием сетчатой струк!уры. Иначе говоря водные растворы ИВС, применяемые
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при получении ПВБ, представляют с о б о З п о структуре расплавленные гели, вязкость которых
возрастает со временем. Водные растворы ПВС ведут севя как неньютоновские жидкости и их
вязкость зависит как от ММ, так и в еще Большей степени от концентрации полимера. Поэтому в
процессе ацеталирования особенно важное значение приобретает получение растворов ПВС,
имеющих минимальную степень структурирования перед началом реакции [1,3,9-11,13].
Одним из удачных с п о с о б о в решения этой проблемы заключается в прогреве раствора до
температуры 100-120(,С и резком охлаждении его до температуры 8-22°С в зависимости от
получаемых марок ПВБ. Быстрое охлаждение растворов после прогрева, при котором происходит
разрушение надмолекулярных частиц (НМЧ), приводит к замедлению процессов кристаллизации, а
следовательно, к увеличению их стабильности [1,3,10,13].
Другой подход регулирования степени структурирования растворов ПВС заключается в
использовании различных активных добавок. Наиболее широко применяются поверхностно-активные
вещества (ПАВ) [1, 3,13]. Присутствие ПАВ уменьшает степень структурирования растворов ПВС,
что проявляется в значительном уменьшении размера частиц ПВБ. Механизм влияния ПАВ на
процесс ацеталирования ПВС может предъявлять новые требования к условиям сушки полимера.
Наиболее эффективное стабилизирующее действие оказывает введение таких активных добавок, как
ОП-Ю, ОП-7, сульфонол, Е-30, вутанол, циклогексанол, фенол и др..
Степень структурирования водных растворов ПВС уменьшается также в присутствии
некоторых неорганических солей: NH4SCN, NaSCN, NaCl, СаС12, ZnCl2 и др. [1, 3, 14,15]. Следует
отметать, что ацеталирование в присутствии указанных добавок позволяет получить ПВБ с высокой
степенью дисперсности, б о л ь ш о й глубиной ацеталирования и с хорошей растворимостью.
Предполагается, что присутствие неорганических солей увеличивает поляризацию гидроксильных
групп ПВС и облегчают их атаку протонированным альдегидом.
Температурный режим ацеталирования определяет дисперсность частиц ПВБ, которая
проявляется в глубине и характере ацеталирования, что в конечном счете определяет
эксплуатационные свойства полимера [1,3]. О б ы ч н о реакцию ацеталирования начинают при
температуре 8-22 С с последующим повышением ее в течение 10-13 часов до 55°С, а иногда и выше.
Дня низкомолекулярных марок ПВБ начальная температура ацеталирования равна 8-10°С, для
высокомолекулярных - 20-22(>С. Вывор п о д о б н о г о температурного режима определяется тем, что
низкомолекулярный ПВБ имеет повышенную склонность к агломерации при его выпадении из
раствора [1]. Понижение начальной температуры ацеталирования приводит к увеличению степени
дисперсности частиц ПВБ. Применение ПАВ или других активных добавок позволяет повысить
начальную температуру ацеталирования. Это очень существенно при получении высокомолекулярных
марок ПВБ, так как при понижении начальной температуры ацеталирования резко возрастает
вязкость раствора ПВС и, соответственно, нагрузка на мешалку.
Природа и концентрация катализатора оказывает сильное влияние на процесс ацеталирования.
Серная кислота практически не используется, вследствие образования сернокислых эфиров с
гидроксильными группами ВС, что приводит к резкому снижению термостабильности ПВБ.
Практическое применение нашли сильные минеральные и органические кислоты [1.3.16], причем
степень ацеталирования находится в прямой зависимости от величины рКа кислоты. Наиболее часто
применяется соляная кислота с концентрацией 32-36% (масс.) в количестве 10-20% масс% от массы
ПВС. Предполагается, что увеличение концентрации соляной кислоты препятствует
межмолекулярному ацеталированшо. Поэтому ряд ангаров предлагают увеличить концентрацию
соляной кислоты до 55-65% от массы ПВС. Очевидно, что увеличение концентрации соляной
кислоты должно приводить к увеличению скорости реакции, волее высокой степени ацеталирования и
к увеличению степени дисперсности частиц ПВБ [1-3]. Следует также отметить, что увеличение
концентрации соляной кислоты приводит к уменьшению продолжительности гелеовразования.
Интенсивность перемешивания реакционной смеси оказывает существенное влияние на размер
частиц ПВБ. Увеличение интенсивности перемешивания приводит к увеличению степени
дисперсности частиц. Интенсивность перемешивания важна на протяжении всего процесса
ацеталирования. Однако, особенно важное значение перемешивание приобретает՝ на стадии
телеовразоваиия и развивки геля. Резкое повышение вязкости на этой стадии процесса
ацеталирования может приводигъ к полной остановке мешалки, что наиболее характерно при
получении высокомолекулярных марок ПВБ. Это может՝ приводить к увеличению размера частиц и,
соответственно, увеличению доли межмолекулярного ацеталирования. Применение ПАВ и других
активных добавок приводит к снижению вязкости геля.

35

Влияние условий получения ПВА и ПВС на молекулярные характеристики ПВБ
ПВА, используемый дня производства ПВБ синтезируется, как правило, методом растворной
полимеризции в метаноле. Свойства ПВС, его растворов, а также поливинилацеталей существенно
зависят от молекулярных характеристик исходного ПВА. Управление молекулярной массой,
молекулярно-массовым распределением (ММР), разветвленностыо макромолекул ПВА осуществляется
вывором инициатора, растворителей и регуляторов и подпором технологического режима проведения
процесса [ 1,3,17,18].
В качестве инициатора чаще всего используется динтрил азовис-изомасляной кислоты (ЛАК),
являющегося славым переносчиком цепи. Используется также перекись Бензоила (ПБ). Иногда для
ре!улирования ММР ПВА используют в качестве инициатора смесь ЛАК и ПБ.
Регулирование ММ и ММР ПВА часто осуществляется изменением соотношения ВА: метанола,
т.е. модуля ванны. Увеличение количества метанола приводит к понижению ММ. Однако, увеличение
количества растворителя резко увеличивает продолжительность процесса. При выворе регулятора ММ
всегда следует учитывать его влияние на оптические свойства конечного продукта- ПВБ. В качестве
переносчика цепи можно использовать ацетальдегид и кротоновый альдегид Регулирования ММ и
ММР ПВА можно производив применяя порционную загрузку ВА. Этот с п о с о б позволяет получать
ПВА с тревуемой ММ при Более высоком модуле ванны. Нами показано, что сочетание порционной
загрузки ВА с применением регуляторов ММ позволяет повысить эффективность регулирования ММ
ПВА. Применение данного способа, при использовании в качестве регулятора ММ ацетальдегида,
позволило улучшить эксплуатационные характеристики лаковых и клеевых марок ПВБ, производимых
на СПО “Азот” [19].
Известно, что с увеличением конверсии ВА в процессе полимеризации увеличивается степень
разветвленности ПВР [ 1, 17,18]. На это однозначно указывает разница между степенями полимеризации
исходного и реацетнлированного ПВР, полученного при 100%-ной конверсии. При этой конверсии
степень разветвленности ПВР достигает значения 0,7-0,8 [1]. Исходя из этого выл разработан с п о с о б
получения ПВБ на основе ПВА, синтезированного до конверсии-60% [1]. Полученный ПВБ обладает
хорошим эксплуатационными характеристиками, и достатогно узким ММП. Проведение процесса
полимеризации ВА до неполной конверсии существенно повышает стоимость ПВБ вследствие
применения энергоемких технологических процессов отгонки и ректификации. Поэтому, получение
ПВБ таким с п о с о б о м оправдано только для тех марок, которые используются в производстве стекла
триплекс, и к которым предъявляются жесткие требования по оптическим и физико-механическим
свойствам.
Уменьшение степени ветвленности ПВА может выть достигнуто также выбором растворителя, в
котором проводится реакция полимеризации. При этом растворитель должен выть активным
переносчиком цепи. Так использование в качестве растворителя этилового спирта позволяет получать
ПВА с линейной структурой, что подтверждается одинаковыми значениями степени полимеризации
исходного и реацетнлированного ПВА [1,17,18].
В качестве исьодного ПВС используется полимер, полученный нзелочным оммлениннем ПВА в
присутствии метанола.
Современные тенденции в разработке новых с п о с о б о в получения ПВБ
Расширение областей использования ПВБ тревует получения полимеров с различными
эксплуатационными свойствами. Это нашло отражение в разравотке новых с п о с о б о в получения ПВБ.
Анализ литературных данных показывает, что работы идут в направлении получения
славоразветвленных ПВБ. Можно выделить четыре группы с п о с о б о в получения ПВБ.
К первой группе относятся с п о с о б ы [20-23], в которых применяется порционное введение
масляного альдегида в реактор. Первая порция масляного альдегида вводится в раствор ПВС при
температуре 20 ' С и в количестве не вьтзьтваютцем осаждения частиц (до 0,25 моль масляного альдешда
па моль 1IBC). После окончания первой стадии процесса температуру понижают до 10-20°С и
производится подача шорой порции масляного альдегида. После окончания загрузки масляного
альдегида температуру поднимают до 50-60 С. О б ы ч н о рекомендуется 2-х порционная загрузка
масляного альдегида. Получаемый таким с п о с о б о м ПВБ легко растворяется в растворителях и имеет
высокое содержание вупгральных групп. Частичное ацетапирование ПВС на первой сталии процесса
при высоких температурах позволяет уменьшить степень структурирования раствора при его
последующем охлаждении. В отличие от ПВС растворы частично ацеталнровагшого ПВС значительно
более стабильны и процессы агрегации макромолекул в mix происходят очень медленно [20,21]. Эго и
приводит к тому, что ПВБ получаемый таким с п о с о б о м имеет качественные эксплуатационные
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характеристики. Недостатком с п о с о б о в получения ПВБ при порционной загрузке масляного альдегида
является повышенная вспениваемосп» реакционной смеси при загрузке второй порции масляного
альдегида. Это тревует правильного вывора режима перемешивания или же применения
антивспенивателей.

Ко второй группе можно отнести с п о с о б ы получения П ВБ [2, 22] при непрерывном
введении в реактор двух компонентов: водного раствора П ВС и масляного альдегида. Постоянное
присутствие коллоидного ПАВ-ПВС в реакционной смеси позволяет получать П ВБ в виде мелких
частиц и с б о л ь ш о й г л у б и н о й ацеталирования. Перспективность этого способа выла замечена
давно [2], однако только современное состояние контрольно-измерительной и управляющей
аппаратуры (техники) позволяет стабильно проводить процесс ацеталирования. Производство
ПВБ этим с п о с о б о м тревует знания и контролирования кинетики на всем протяжении процесса.
Непрерывное введение раствора ПВС и масляного альдегида позволяет повысить начальную
температуру ацеталирования и увеличить концентрацию ПВС, при снижении доли реакции
межмолекуярного ацеталирования [24].
К третьей группе относятся с п о с о б ы получения ПВБ [25-27], в которых на последней
стадии процесса стараются проводить реакцию ацеталирования в равновесных условиях. Это
достигается введением в конце процесса ацеталирования ПВС многоатомых спиртов - глицерина,
этиленгликоля, триметиленгликоля, Д-сорвитола и т.д. Появление новых гидроксильных групп в
реакционной системе приводит к частичному дёацетилированию ПВБ. Степень деацетилирования
определяется концентрацией с в о б о д н ы х гидроксильных групп, т. е. количеством введенного
многоатомного спирта, концентрацией кислоты и температурой проведения реакции.
Очевидно, что содержание активных довавок в данном случае должны б ы т ь точно
определенными, так как увеличение их содержания вудет приводить к уменьшению степени
ацеталирования ПВБ. О б ы ч н о многоатомный спирт Берется в количестве 0,5-20 в. ч. на 100 в. ч.
ПВС. Реакцию предпочтительно проводить при равновесном или б л и з к о м к равновесному
состоянии при наличии в системе невольшого количества с в о б о д н о г о масляного альдегида. Повидимому, при деацеталировании П ВБ частично разрушаются и межмолекулярные связи, что
приводит к получению П ВБ с меньшей степенью ветвленности. Процесс деацеталироваиия можно
вести при использовании гидроксиламина в виде соли и сульфита натрия. Следует отметить, что
вывор деацеталируюшего агента определяет его количество и условия проведения процесса.
К четвертой группе относится с п о с о б ы получения П ВБ в присутствии ПАВ и других
активных довавок, уменьшающих степень стуктурирования раствора П В С [13,15,18,28-32].
Основной особенностью данной группы с п о с о б о в является уменьшение доли реакций
межмолекулярного ацетолирования за счет уменьшения надмолекулярных образований в
растворе ПВС. Полярные группы молекул ПАВ, а также анионы типа SC N и С Е авсор\виуются
на гидраксильных группах ПВС и, по-видимому, приводит к разрушению межмолекулярных
водородных связей. При увеличении концентрации активных довавок возможно образование
комплексов типа ИВС-ПАВ. Именно применение активных довавок позволяет целенаправленно
регулировать структуру растворов ПАС. Разрушение межмолекулярных водородных связей
приводит к стабилизации вязкостных свойств ПАС [ 14,33,34].
Использование в качестве активных довавок ПАВ изменяет структуру образующихся
частиц, увеличивает глубину ацеталирования и в ряде случаев может приводить к улучшению
совместимости П ВБ с пластификатором [ 35].
Очевидно, что применение третьей и четвертой групп с п о с о б о в позволяет решать
проблему качества П ВБ вез применения сложного технологического оборудования.
Проблема увеличения молекулярого веса ПВБ за счет увеличения доли реакции
межмолекулярного ацеталирования привело к тому, что все ведущие фирмы-нроизводители ПВБ
представляют՜ ММ производимых марок П ВБ в виде расчетной величины на основе ММ
используемого ПВЦ. Анализ молекулярных характеристик промышленных П ВБ показал, что
доля разветвленных макромолекул для импортных образцов значительно меньше, чем ПВБ,
производимых на тсритории СНГ [36]. Это приводит к Более широкому использованию
импортных марок П ВБ не только для таких ответственных изделий, как многослойные стекла
типа “триплекс” , но также и для лаковых и клеовых композиций.
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Ա մփ ոփ ում
Աշխատանքում արված է պոլիվինիլբուտիրալի (ՊՎԲ) ստացման հիմնահարցի արդի
վիճակի վերլուծությունը: Վերլուծվել են պոլիվինիլսպիրտի ացետալիզացման գործընթացի վրա
ազդող և ՊՎԲ ֊ի շահագործման հատկությունները որոշող գործոնները, ինչպես նաե
ներկայացված են առավել հեռանկարային տեխնոլոգիական միջոցները, որոնք թույլ են տալիս
ստանալ հատկությունների տրված համալիրով ՊՎԲ:

Резюме
В равоте лан анализ современного состояния провлемы получения ПВБ.
Проанализированы факторы, влияющие на процесс ацеталирования ПВС и определяющие
эксплуатационные свойства ПВБ, а также представлены наиболее перспективные
технологические с п о с о б ы , позволяющие получать ПВБ с заданным комплексом свойств.
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
З.Я.АсрИЯН, К.М.Н., доцент кафедры стоматологии,

А.М.Магакелян, к .м .н ., доцент

кафедры стоматологии

Качественное питание является определяющим фактором здорового развития человека,
семьи, оьщества. Правильно организованное питание имеет Большое значение для нормального и
уметенного развитая студентов. Имеется все Больше оснований считать,что улучшение питания
Будет спосоБствовать преодолению хронических и дегенеративных заболеваний. Недостаточность
питания задерживает рост и развитие, понижает сопротивляемость организма, н зб ы т о ч н о с т ь нарушает процессы ог.мена, расстраивает пищеварение.
Более сильные дета вырастают в Более сильных взрослых, с п о с о б н ы х к продуктивной
жизни. Как установлено, интеллект детей, страдающих острой недоуиитанностыо заметно
улучшается при овеснеченни правильного питания. Сейчас многочисленные научные
исследования допускают, что недостаточность витамина А у матери, инфицированной вирусом
иммунодефицита человека, может повысить у нее риск передачи вируса ревенку. Качественное
питание повышает
сопротивляемость организма к инфекции, недостаточность питания
выражается в плохом физическом развитии детей и подростков.
Правильно организованное питание - наиболее действенный фактор первичной
профилактики заболеваний.
Целью настоящей работы является изучение фактического питания студентов, соответствие
его физиолого-гигиеническим требованиям к показателям, характерезуюшим питание
(энергетическая ценность, химический состав, режим питания), а с другой стороны-показатели
нишевого статуса, характерезуюшие состояние здоровья овследуемых групп.
Ирм изучении фактического питания студентов пользовались анкетно-опросным методом, в
дальнейшем материал (меню-раскладка, анкеты о состоянии здоровья) подвергался
статистической обработке. Анкетировано 53 студента. Энергетическую ценность и химический
состав питания студентов устанавливали расчетным методом но расчетным таблицам.
Содержание основных питательных веществ и калорийность в рационе питания студентов
показано в гав. 1.
Тав. 1.Содержание основных питательных веществ в суточном рационе питания студентов.
студенты

кол
-но

нозр.

калор.

велки

жиры

Женщины

24

18-29

норм.
2400

факт.
2382.3

норм
90

факт.
90.3

норм.
100

факт.
50.1

норм.
400

факт.
394

1:1:4
1:0.6:44

Мужчины

29

18-29

2800

3007.3

90

137.3

100

78.3

400

4

1:0.4:3

Белки в рационе жеищнн-студентов составляет

Б:ж:у

углеводы

90.3 г-чго

соответствует

норме, у

мужчин- больше на 47.Зг -137.3г за счет употребления хлева, хлебобулочных и макоронпых
изделий. В норме содержание жира должно составлять 100г, фактитсчески у женщин в 2 раза
меньше (50.1 г), а у мужчин па 22.7г меньше физиологической нормы. Содержание углеводов в
рационе мужчин- студентов больше на 37.4 г (при норме 400г), а у женщин соответствует норме.
Относительное состояние Б:ж :у в норме составляет 1:1:4, фактически у женщин (1:0.6:4.4) и у
мужчин (1:0.4:3) уменьшено за счет

недовлажепня жира, (из-за недостаточного количества

сливочного масла п мяса).
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Свалансироваиность суточного рациона по основным витаминам (А, Б, С) указана в тав. N 2.
тав. N2. Витаминная обеспеченность рациона студентов.
студенты
женщины
мужчин

KOJ1-HO

нозраст

24
29

18-29
18-29

А (мг)
норма
1.5
1.5

В (мг)
факт
0.9
0.71

норм

С(мг)
факт
2.1
1.9

2
2

норм
70
70

факт
59
63

Фактическое содержание витамина А в рационе женщин и мужчин
составляет
соответсвенно 0.9 мг и 0.71 мг. Фактическое содержание витамина В соответствует норме.
Содержание витамина С в рационе студентов занижено и составляет у женшин 59 мг, у мужчин
63 мг. (уменьшение в рационе фруктов и овощей).
Изучение содержания минеральных՜в-в в рационе студентов указано в тав. N 3.
Тав. N 3. Потребность студентов в минеральных веществах
студенты
женщины
мужчины

кол
-но
24
29

Са

нозр.
18-29
18-29

норма
800
800

Mg

Р
факт
590
491

норм
1200
1200

факт
1307
2433

норм
400
400

факт
810.4
835.6

Са:Р
1:1.5
1:2.4
1:5

Ca:M g
1:0.5
1:1.3
1:7.7

Выявилась следующая картона: фактическое содержание Са уменьшено у женщин и у мужчин
и составляет соответственно 590 мг и 491 мг, за счет уменьшения количества молока и молочных
продуктов в рационе. Содержание фосфора и магния увеличено за счет таких продуктов, как хлев,
вововые, мясо. Относительное соотношение Са:Р и Ca:M g у женщин уменьшено, не соответствует
норме, у мужчин также не соответствует физиологической норме, из-за уменьшения Са и
черезмерного увеличения Р и Mg (за счет употребления вововых и мяса). Что сказывается на росте и
развитой костной системы зувов, заболеваемости кариесом.
Для оценки адекватности питания выли опрошены 53 студента, для получения данных ов
определении начальных симптомов частичной витаминной недостаточности (С, Р, А): Кровоточшюсть
наблюдается у 14.2% студентов, кариес наблюдается у 57.1 %, выпадение волос у 35.7 %, ломкость
волос у 57.3 %, ломкость ногтей у 42.8%. Со стороны сердечно-сосудистой системы жаловы на
нарушение сна у 15.3 %, раздражительность у 55.1%, снижение равотоспосовносто - 14,8%.
Ововшая вышеизложеное можно сделать следующие выводы:
1. Суточный рацион студентов не свалансирован, энергетическая ценность рациона
складывается из велков, углеводов (очень мало жиров).
2. Недостаточность витаминов А и С в рационе студентов соответствует итогам опроса о
начальных симптомах витаминной недостаточности.
3. Неадекватность суточного рациона в минеральных, веществах Са, Р, Mg, из-за уменьшения
молока и молочных продуктов.

Ամփոփում
Աշխատանքում դիտարկվում Ւ. ուսանողների որակյալ սննդի հիմնահարցը' որւդես մարդու
աոողջ զարգւսցմւսն որոշիչ գործոն, ընդգծւիսմ Է ճիշտ կագմակերւդված սննդի կարևոր
նշանակությունը ուսանողների մտավոր զարգացման գործում: Ցույց Է տրվել անբսխտրար սննդի
ւսզդեցությունը օրգանիզմի աճի, զարգացման ե դիմադրողականության ւ[րա:

Резюме
В работе рассматривается проблема качественного питания студентов, как определяющий
фактор здорового развития человека, подчеркивается большое значение правильно организованного
питания для умственного развития студентов. Установлено влияние недостаточного питания на рост,
развитое и сопротивляемость организма.
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ԱԿԱՆԱՊԱՑԹ0ՈՒՆԱՑԻՆ ՎԵՐՔԵՐԻ ԱԽՏԱՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Ա.Մ Մաղաքելյան, Մ. Ա. Մաղաքելյան
ստոմատոլոգիայի ամբիոն
Լայնածավալ ռազմական գործողությունների ժամանակաշրջանում /1992-1994թթ./
Ստեփանակերտի կենտրոնական ռազմական հոսպիտալ են ընդունվել հրազենային ե
ականսւպայթուցիկ վնասվածքներով վիրավորներ: Որպես կանոն, նրանք ընդունվել են
վիրավորվելուց 1-3 օր անց, ապա 1-2 շաբաթ բուժում ստանալուց հետո տեղափոխվել են
հետագա բուժման' բժշկական էվակուացիայի փուլերում: Հաշվի առնելով հրազենային
վնասվածքների ախտաձեաբանական թերի ուսումնասիրությունը' մենք որոշեցինք ամւիուիել
19-23 տարեկան 15 տղամարդկանցից վերցրած փափուկ հյուսվածքների վնասվածքի
կտորների ախտաձեաբանական հետազոտությունների արդյունքները:
Նյութը վերցվում էր անջատված ազդրի եզրից 1-1.5 սմ վեր հատվածից, վիրավորվելու 3րդ, 7-րդ և 14-րդ օրերին: Պարաֆինային սերիական կտրվածքների վրա ընդունված
հյուսվածաբանական ե հիստոքիմիական ընդունված մեթոդներով ուսումնասիրվել են
սիկրոշրջանառության հունի և նրա շրջակա հյուսվածքների վիճակը:
Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ վիրավորվելուց 3 օր հետո այտուցված բուն մաշկում
երևում են կոլագենսւյին թելերի ապակողմնորոշված խրձեր, որոնք տեղ-տեղ հանդես են գալիս
միատարր /հոմոգեն/ [սառնակույտերի /կոնգլոմերատների/ ձեով:Պիկրոֆուքսինով ներկելիս
նրանք ստանում էին աղյուսակարմիր գույն' ցուցաբերելով օջախային պիկրինահակում: Որոշ
անոթների
շուրջ
նկատվում
էին
մոնոցիտանման
տարրերի
կուտակումներ'
սնուցախանգարված լեյկոցիտների խառնուրդով: Միկրոանոթների պատերում դիտվում էր
էնդոթելի վւքում, իսկ տեղ-տեղ' բջջաճ: Բուն մաշկի գլիկոզամինագլիկւսնները հանդես էին
գալիս А ե С խոնդրոիտին-սուլֆատներով ե հիալոտոնաթթվի ձևով: Ամբողջ տեսադաշտում
դիտվում էին գրամ բացասական ցուպիկների ե գրամ դրական կոկերի միկրոգաղութներ:
Նկատվում էին արյունով ներծծված օջախներ, որոնք հիմնականում կազմված էին հեմոլիզվւսծ
էրիթրոցիտներից: ճարպաբջջանքի այտուցված բլթակների միջև երևում էին նեկրոզի
օջախներ, որոնք պարունակում էին ֆիբրին-դրական նյութ: Այդպիսի օջախների շուրջը
դիտվում էին մոնոցիտանման տարրերի կուտակումներ: Լիարյուն երակիկների մեծ մասում
հայտնաբերվում էին էրիթրոցիտների սլաջավորում /կպումահավւսք/,
ձևավոր տարրերի
անջատում, որոնք հետագայում միաձուլվում են անոթի պատին /ադհեզիւս/: Միևնույն
մկանային շերտի վրա հարաբերական չվնասված տեսք ունեցող միոցիտնելփ հետ միասին
հայտնաբերվել են նեկրոբիոգի և նեկրոզի վւուլում գտնվող միոցիտները: Նրանցից մի քանիսը
ձեոք էին բերել ոլորուն և թելակազմ տեսք, ճեդձոեդ նրանք միատարր տեսքով ունեին բազոֆիլ
երանգ: Որոշակի տեղերում նկատվում էին սակրոպլազմայի հատիկավոր բեկորային
քայքայում կամ լուծում: Առանձին միատարր միոցիտների սակրոպլազմայում նկատվում էր
օջախային ֆիբրին-դրական ռեակցիա:
Միկրոշրջանառության խանգարումը կրում է
տարածուն բնույթ' հանդես գալով կանգով, էրիթրոցիտների սլաջավորմամբ, էրիթրոցիտային
էքստրավազատների առկայությամբ:
Վիրավորվելուց 5 օր անց վերցված մաշկում և մկանային շերտերում նկատվել են վերը
նշված պրոցեսների առաջընթաց: Վնասվածքի 2-րդ շաբաթի վերջում արդեն առկա էին
ֆիբրոբլաստների օջախային բջջաճ և բազմաթիվ փրփրավոր ցիտոպլազմային մակրոֆագեր:
Խոշոր անոթների պատերում հայտնաբերվել են ֆիբրինային կուտակումներ: ենթամաշկային
փոքր շարակցական հյուսվածքում նկատվում էին այլափոխության թույլ արտահայտված
օջախներ: Բջջւսճվոդ ֆիբրոպլաստների զանգվածային շերտերը տեղ-տեղ ներթւսվսսնցել էին
նեկրոզի և ինֆիլտրացիային օջախները: Նկատվել են եզակի պլազմային բջիջներ 2 կամ ավելի
կորիզներով: Մկանային շերտերում
ախտաբանական փովտխությունները հիմնականում
շարունակում էին զարգանալ, սակայն առանձին դեպքերում հնարավոր եղավ արտաբերել
մկանային հյուսվածքը թելքաճարպայինով վտխարինված հատվածներ:
Այսպիսով, մեր կողմից ուսումնասիրված նյութի մեջ ախտաբանական պրոցեսները
ակտիվանում էին մինչև 14-րդ օրը, որից հետո տեղի էր ունենում որոշակի կայունացում, և
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արտահայտվում էին վերականգնման թույլ նշաններ, ինչպես նա և ստացված արդյունքները
վկայում են այն մասին, որ ականապայթունային վնասվածքը վաղ ժամկետներում /3-14 օր/
անդամահատված ծայրատի փափուկ հյուսվածքներում առկա են մետաբոփկ խանգարումներ,
որոնք հավանաբար ունեն շոկային ծագում ե
ընթանում են էնդոգեն ու բակտերիալ
ինտոքսիկացիայի զուգակցմամբ: Մետաբոփկ տեղաշարժերը իրենց հերթին պայմանավորում
են վերականգնողական պրոցեսների արգելակումն ու աղավաղումը, որը դրսևորվում է
գլանուլացիոն հյուսվածքի հասունացման և ձևավորման, վերքի էպիթելիզացիսւյի և մկանային
հյուսվածքի ոչ լիարժեք, անավարտ վերականգնումով:
Կատարված
հետազտությունների հիման վրա մշակվել է ականապայթյունային
վիրավորումների
ժամանակ
անդամահատված
ծայրատի
անատոմո-տեղագրական
մակարդակներ'
տոնման ցռտհ ֊ տրավմատիկ և կոգուլյացիոն նեկրոզի մակարդակ.
մհ9ւսննւաւ ցոտհ - պոկման և անդամահատման մակարդակների միջև ընկած շրջանը, որը
բնութագրվում է խորանիստ հյուսվածքների մեռուկացումով և դիստրոֆիկ խանգարումներով,
սալջարդով.
անդամահատման մաԱաոոան:
Միկրոշրջանառության խանգարման կամ ցնցման գոտի: Մինչև հետազոտությունների
կատարումը անդամահատում կատարում էին նաև 1 և II մակարդակներում' խնայելով
ծայրանդամը և պատճառ հանդիսացել ծանր բարդությունների, կրկնակի անդամահատման
/ռեամպուտացիայի/, նեյրոհոգեկան խանգարումների: Հետազոտման արդյունքներից ելնելով'
անդամահատումդ կատարել ենք III մակարդակում, որը տվել է դրական արդյունք և լայն
կլինիկական կիրառություն է գտնել
ականապայթյունային վիրավորումների բուժման
ժամանակ:

Ամփոփում
Ականա-պայթյունային վիրավորումների ժամանակ անդամահատված ծայրատում և
նրա շրջակա հյուսվածքներում ընթացող ախտաբանական փոփոխությունները ակտիվանում
են
մինչև
14-րդ
օրը,
որից
հետո
տեղի
է
ունենում
կայունացում,
ռեգհներացիոն+վերւսկանգնողական պրոցեսներ: Կատարված հետազոտությունների հիման
վրա ծայրատում մշակվել է անատոմո-տեղագրական մակարդակներ ճիշտ անդամահատում
կատարելու համար, որը տվել է դրական արդյունքներ և ունի մեծ գործնական նշանակություն:

Резюме
При минно-разрывных ранениях, протекающие в ампутированных конечностях и
прилежащих тканях воспалительные процессы актавизуруются в течении 14 дней, после чего
наступает период стьилизации и регенеративно-восстановительных процессов. На основе
проведенных исследований уточнены анатомолокальные уровни для правильного проведения
ампутации конечностей, давшие положительные результаты и имеющие Большое практическое
значение.

Գրականության
1.Ա.Ա. Սաղաքելյան, Անդամահատված ծայրատի փսւվւուկ հյուսվածքների վիճակը
ականապայթյունային վնասվածքների ժամանակ, Հայաստանի մորֆոլոգների ասոցիացիա, I
միջազգային կոնգրես, Երևան, 1998թ.:
2/1-յտֆուր Դ., Ցենսեն Ս.Կ., Պատերազմից տուժածների վիյւաբուժական օգնությունը, Լոնդոն,
1999թ .:

Յ.Ն.Փ. Ֆոմին, Ականա-պայթյունային վիյսսվորմւսն ժամանակ պոկված ստորին ծայրանդամի
կւինիկո-մւտֆոլոգիական բնութագիյւը, Ռազմա-բժշկական հանդես, 1992թ.:
4. Կ յւիցիւսնով Ա.Ի., Փոմին Ն.Փ., Ծայրանդամների ականա-պայյ^յունային վիյսսվորումնեյվւ
վիրաբուժական անատոմիան, Վիյւաբուժական հանդես, 1991թ.:
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ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐԻ ԿՄԱԽՔԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
(Ցուցումներ լա բորա ւոոր-գործնա կա ն ա շխ ա տ ա նքի կա տ ա րմա ն հա մա ր)
Ա. Բ . Ա ղա սյա ն, Ս. Ա. Աղա պ ա ն
կենսաբանության ամբիոն
Աշխատանքի նպատակն Է '
ուսումնասիրել գորտի գանգի, ողնաշարի եւ վերջավորությունների կմախքի
կազմությունը:
Աշխատանքին անհրաժեշտ Է '
1.
ամբողջական կամ հատվածների բաժանված կմախք /չոր կամ թաց
պատրաստուկների ձետվ/ —2-4.
2. պրեպարացման ասեղներ —4-6.
3. կմախքի կամ նրա առանձին հատվածների պատրաստի մեծ նկարներ - 2 -6 :
Աշխատանքի ընթա ցքը'
1. Սկզբում ծանոթանում են տեքստի նյութերին, ապա կմախքի վրա եւ նկարներում ցույց
են տալիս մասերն ու օրգանները:
2. Կատարում են պահանջվող նկարները եւ աշխատանքը ներկայացնում ստուգման:
Կմախքի նկարագրությունը
Կմախքում, ինչպես մյուս ողնաշարավորների մոտ, տարբերում են նրա ողնաշարի, գանգի
եւ վերջավորությունների հատվածները:
Առանցքային կմախքը կամ ողնաշարը (columna cervicialis) կա զմվա ծ է պարանոցի,
իրւսնի, սրբանի եւ պոչի հատվածներից (նկ. 1,2): Պա րա նոցի հատ վա ծը (pars cervicialis)
կազմված է մեկ ողից, իրանի հատվածը (pars thoracis) անպոչ գորտերի մոտ կա զմվա ծ է յոթ
ողերից, պոչավորների մոտ' 14-63 ողերից: Սրբանի հա տ վա ծը (pars sacralis) բոլոր
երկկենցաղների մոտ կազմված է մեկ ողից ե նրան միաձուլված կոնքագոտ ու ոսկորներից: Պոչի
հատվածը (pars caudalis) անպոչ գորտերի մոտ կազմված է մեկ ողից: Դ ա լինում է կողքերից մեծ
չավավ տ ա փ ա կա ծ և ծայրում սրա ցա ծ ուրոստիլ (urostyel) ոսկրի ձևով (նկ.Յ): Պոչավոր
երկկենցաղների պոչի հատվածում կան 20-36 ա ռանձին ողեր: Իրանի ողերը տեսակների մեծ
մասի մոտ պ րոտ ոցել են' դեպի առա ջ ուղղված մասում ուռուցիկ են, իսկ հետ ուղղված մասում'
գոգավոր (նկ. 1, 2): Դ րա նք դեպի վեր ուղղված մասում կազմում են վերին աղեղը (arcus
vertebralae seu nuralis): Աղեղի ե ողի մարմնի միջև ընկա ծ է ողա նցքը (forameu vcrtebralis):
Օդանցքները իրար միանալով առաջացնում են ողնաշարի խ ողովակը (canalis vertebralis),
որտեղ տ եղադրված է լինում ողնուղեղը:

Նկ. 1. գորտի կմախքը (I-ին ւսմբոըջակւսն
տեսքը, II - ողը վերեփց,
III - ողը
սւոջեւից): 1 - Պարանոցային ող, 2 սրբանային ող, 3 - ուրոստիլ, 4 - կուրծք
ոսկր, 5 - կուրծքոսկրի կոմիկ, 6 աոաջնակուրծք, 7 - կորակոիդ, 8
պյտկորա կոխ),
9
թիակ,
10
վերնաթիակային կոմիկ, 1 1 - զստոսկր, 12
- նստոսկր, 13 - նավակակոմիկ, 14 բա զուկ ոսկր,
15 նախաբազուկ,
(մամա11չ եւ արմունկ ոսկր), 16 - դաստակ,
17 - նախադաստակ, 1 8 - 1 մատի
սադմնասկզբնակ, 19 - II մատ, 2 0 - V
մատ, 21 - ազդր, 22 - սրունք (մեծ եւ վաքը
ոլոք ոսկր), 23 - գարշապար, 24
նախագարշապար, 2 5 - լրւսւյուցիչ մատի
հավելում, 2 6 - 1 մատ, 2 7 ֊ ողի մարմին, 28
ողնուղեղա յին
խողովակ,
29
միաձողման հարթակ, 3 0 - ւիշաձեւ երոն.
31 - /ա յնա կի ելա ն:
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Ողի վերին աղեղի արտաքին մակերեւույթի միջնամասում առաջանում է դեպի վեր
ուղղված մեկ աափակ ոսկրային արտացցում, որին անվանում են փուշ ելուն կամ փուշ
(processus spinosus): Ողի վերին կողմնային մասերից դուրս են գալիս լայնակի ընթացող երկու
ելուն, որոնց անվանում են լայնակի կամ խոաոռնակային ելուն (processus transversus): Պոչավոր
երկկենցաղների մոտ դրանց ծայրերին միանում են կարճ ընթացք ունեցող կողերը (անպոչների
մոտ կողերը բացակայում են):
Իրանային ողերի մարմնի առաջնային եւ հետին ծայրերից դուրս են գափս երկուական
ուղիղ ընթացք ունեցող հոդայիս ելուններ (processus artikularis), որոնք շարժուն ձեւով ողերը
միացնում են իրար հետ: (նկ.1 )
Երկկենցաղների գանգում տարբերում են նրա ուղեղային, կամ առանցքային եւ վիսցերալ,
կամ ընդերային մասը կազմող հատվածը (նկ.2 ):

Նկ.2. Գորտի առանցքային կմախքի
կազմությունը ա - տեսքը վերեւից. բ իրանային ամբողջական ող. գ - ողի
լայնակի կտրվածքը:
I ֊ Պարանոցային ող, 2 ֊ իրանային
ողեր, 3 - սրբանային ող, 4 - ուլտստիլ
(միաձույլ պոչուկային ող). 5
կոնքագոտի, 6 ֊
մախայոиկային
(կոնքազդրային) վուս, 7 - ալի մարմին, 8
- վերին աղեղ, 9 - ողնուղեղային անցք.
10 - վւշաճեւ ելուն, 1 1 - լայնակի ելուն,
12 ֊ միակցման Ելան:

Երկկենցաղների մոտ ուղեղային գանգը, կռճիկային ձկների նման, պլատիբւսգալ տիպի է,
ւսյլ կերպ ասած, ունի լայն հիմք եւ լայն բացված ակնակապիճներ, որոնց միջել ընկած է լինում
ուդեղատուվւը: Ընդ որում, երկկենցաղների գանգում, կռճիկային ձկների նման, դեռեւս կան
շատ կռճիկներ, իսկ բուն ոսկրերի քանակը այդքան էլ շատ չէ: Ուղեղային գանգի ծոծրակային
հատվածի կողմնային պատերը կազմում են կռճիկային կողմնային
ծոծրակային
կազմվածքները' ոսկորները (os occipitale laterale), որոնք իրար միանալով կազմում են
ծոծրակային մեծ անցք (Foramen occipitale magnaum) եւ գանգի հետին կողմնային պատերը
(նկ.Յ): Դրանցից յուրաքանչյուրը դեպի հետ առաջացնում է ոսկրային ելուն՝ պարանոցի միակ
ուլի առաջնային մասում գտնվող հոդային փոսին միանալու համար: Հոտառական պատիճի
հատվածում ոսկրային մկներին բնորոշ հինգ ոսկորների վախարեն գորտերի մոտ լինում է մեկ
զույգ ւսռւսջնաականջնային ոսկորներ (os prooticum): Դրանք ուղեղային գանգի դեպի առաջ
ուղղված կոմիկների հետ միացման ճանապարհով առաջանում է կենտ սեպահոտառական
ոսկրը (os sphenethmoideum), որն ունի օղի տեսք:
Ուղեղային գանգի մնացած կազմվածքները ունեն կռճիկային բնույթ եւ ծածկված են
մաշկային ծագման ծածկաոսկրերհվ: Դեպի առաջ ուղղված հատվածում դրանք հանդիսանում
են զույգ քիթ ոսկրեր (os nasale), որոնք ունեն երկարաձգված եռւսնկյունաձեւ տեսք: Դրանցից
քիչ հետ ճակատ եւ գագաթ ոսկրերի միացման ձեւով առաջանում են ճակատ ա- գագաթային
ոսկրերը (os frontoparietale): Այդ ոսկրերից քիչ առաջ արտաքին դիրքում ընկած են բարդ ձեւ
ունեցող թեվտւկային ոսկրերը (os sqamosum): Q-ւսնգի հիմքը կազմված է ծածկույթա յին բնույթի
հզոր պարւսսֆենոիդ ոսկրից, որն ունի խաչի ձեւ: Այս ոսկրից դեպի առաջ ընկած են
ծածկույթային ծագման զույգ քիմք ոսկրերը (os palatinum) եւ զույգ խուի ոսկրերը ( os vomer):
Վերջիններիս վրա նստած են լինում վաքր չւսւիի ատամներ: Խովասկրերից առաջ ընկած են
ներքին զույգ քթանցքնեյւը' խոհունները:
Դանգի վիսցերալ հատվածում եւս կան բազմաթիվ կռճիկային գոյացություններ: Այսպես,
նրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում պահպանվում են քիմքւսքաուսկուսային կոճիկները
(eortilago palaloquadratum): Դրանք իրենց առաջնային ծայյտվ միաձուլված են ուղեղային
գւսնգի հոտառական հատվածին, հետին ծայյավ' գանգի հիմքի հստսաակւսն պատիճի
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շրջանին: Այսպիսի միացման հետ կապված գորտերի եւ մյուս ողնաշարավորների գանգը
դասում են աուտոստիփկ միացման տիպին: Քիմքաքառակուսային կոճիկին միանում են բուն
մաշկից առաջացող երկրորդային ծագման վերին միջծնոտային եւ շուրջծնոտային ոսկորները
(os intermaxillare կամ os paramaxillare), որոնք իրենց վրա կրում են ատամներ և վերին ծնոտ
ոսկրերը (os maxillare), որոնք ատամներ չեն կրում: Դրանցից դեպի հետ ընկած է
քիմքաքառակուսային կռճիկը, որի վրա արտաքին կողմից ընկած է քաոակուսաայտային
ոսկրը (os quadratoiugale), ստորին կողմից ծածկույքային ծագման թեւակերպոսկրը (os
ptericoideum):

Նկ. 3. Գորտի գանգի կազմությանը ա - տեսքը վերեւից, բ - տեսքը ստորին կողմից, գ - տեսքը
հետին կողմից, ղ - ծնոտի ստորին մասը վերեւից (կետագծերով ցույց են տրված կռճիկային
կազմվածքները), Ե - ենթալեզվային /կորճ/ոսկր: 1 - կողքային ծոծրակ ոսկյւ
2 - ծոծրակային ելուն, 3 - աոաջնաականջային ոսկր, 4 —սեպահոտաոական ոսկր, 5 ֊ք ի թ
ոսկր, 6 - ճակատ ոսկր, 7 ֊ թեւիուկային ոսկր, 8 ֊պ ա րա ֆսենոիդ, 9 - քիմք ոսկր, 10 —խովւ
ոսկր, 1 1 ֊ խոհան, 12 ֊ք իմքաքառակուսային կոճիկ, 13 - միջծնոտային ոսկր, 14 - վերին ծնոտ
ոսկր, 15-քառակուսի ոսկր, 1 6 - թեւակերպ ոսկր, 17֊ մեկկելյան կոճիկ, 18 - կզւսկածնոտային
ոսկր, 19 - ատամնոսկր, 20 - անկյունային ոսկր, 21 - ծոծրակ ոսկյւ,
22 - մարմին, 23 - փոքր եղջյուր, 2 5 - մեծ եղջյուր:
Առաջնային ծագման ստորին ծնոտը կամ մեկկելյան կռճիկը (cartilago Meckeli) ամբողջ
կյանքում հիմնականում մնում է կռճիկային: Միայն վերջինս առաջնամասում առաջացնում է
մեկ զույգ ոսկրացումներ, որոնց անվանում են կզակային ոսկրներ (o s mento-mandibulare):
Վերջիններիս միանում են ծածկույթային ծագման ատամնային ոսկրերը (o s dcntale): Դրանք
անպոչ երկկենցաղների մոտ իրենց վրա ատամներ չեն կրում: Մեկկելյան կոճիկի հետին մասին
միաձուլվում է երկար ընթացք ունեցող ծածկույթային ծագման անկյունային ոսկրը (o s angulare)
եւ մի քանի վւոքրիկ այլ ծածկույթային ոսկրեր (նկ.Յ): Մեկկելյան կոճիկի հոդային ելունով
ստորին ծնոտը շարժուն ձեւով միանում է քիմքաքառակուսային կոճիկի հետին մասին:
Երկկենցաղների մոտ խռիկային կափարիչի լրիվ ապաճումը եւ նրա վւոխսւրինումը
ծնոտների հիոաստիլիկ միացման ձեւվի, առաջացնում է խռիկային աղեղի հիմնական
ֆունկցիայի կորուստ: ժամանակակից երկկենցաղների նախնիների մոտ սկզբնական
շրջանում դա ապաճում է, ապա ցամաքային կենսակերպին անցնելու կապակցությամբ
ցայտիչների խոռոչը վւոխակերպվում է միջին ականջի (նկ.4): Ցայտիչների կողքերին գտնվող
ենթալեզվային աղեղի վերին մասը կազմող կախիչը (hyomandibulare) փոխակերպված է
թաղական մուրճ ոսկրի (stapes seu columella) (նկ.4): ժամանակակից անպոչ երկկենցաղների
մոտ մուրճիկը ունի ձողիկաձեւ տեսք, որը ուղեղային գանգի նկատմամբ ունի ուղղահայաց
դիրք: Այդ ոսկրը զանկում է թեփուկային եւ քաոակուսաայտային ոսկրերի տակ: Մուրճիկը մի
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ծայրով ամրացած է թմբկաթաղանթի կենտրոնական մասին, մյուսով' լսողական պատիճի օվալ
պատուհանին: Ցամաքային միջավայրում ձայնը ուժեղացնող այդ սարքը ժամանակակից
երկկենցաղների մոտ ապաճած է: Դրա համար վերջիններիս մոտ առաջացել են լրացուցիչ նոր
հարմարանքներ, որոնք տեղադրված
են առջեւի վերջավորություններում եւ ստորիս
ծնոտում:Վերջինիս հետ կապված այս կենդանիների ձայնի ընկալումը որոշ
չափով
ապահովվում է նաեւ արյան շարժի միջոցով:( նկ.4)
Նկ. 4.
Շերեփուկի կռճիկային գանգի
կացմաթյունը:
ա - ընդհանուր տեսքը, բ - սխեմատիկ
կտրվածքը
Լսողական
օրգանի
հատվածում:
1—
ուղեղային
գանգ,
2-քիմքաքաոակուսային կոճիկ, մեկկեըան կոճիկ, 4
֊ խռիկային աղեղներ, 5 - ծնոտային հող,
'6-գւխուղեղ,
7-չսողական
պատիճ
կ]աաոլորան խողովակներով, 8 - միջին
ականջի
խոռոչ,
9-զնդան,
10֊
թմբկաթաղանթ,
11-եղստափյան
խողովակ, 12 -բերան:
Ենթալեզվային աղեղի ստորին մասը համարվող ենթալեզվային հավելումը (hioideum) եւ
խռիկային աղեղը շերեփուկի մետամեր հատվածավոր ձեւափոխության փուլում դառնում է
ենթալեզվային սարք' ոսկոր (նկ.4): Անպոչ երկկենցաղների մոտ դա ներկայացված է
կռճիկային թիթեղի ձեւով, որն ունի երկու գլխավոր ելուններ կամ եղջյուրներ: Դրանցից դեպի
աոաջ ուղղւիսծ համեմատաբար երկար ելունները համարվում են ենթալեզվային ոսկրի
(հիոիդի) ձեւավւոխություններ, իսկ դեպի հետ եւ վեր ուղղված ելունները միանում են ուղեղային
գանգի լսողական պատիճի հատվածին: Ենթալեզվային ամբողջ այդ սարքը բերանի հատակում
ամրացնում են ենթալեզվային ոսկրի եղջյուրների միջեւ ընկած մկանները, որոնք իրենց մյուս
ծայրով միանում են ստործնոտային ոսկրին: Ենթադրում են, որ կոկորդի կռճիկները եւս
հանդիսանում են խռիկային աղեղի ձեւափոխություններ:
Երկկենցաղների եւ մյուս ողնաշարավորների վերջավորություններում ընդունված է
տարբերել նրանց անշարժ գոտին, որոնցով դրանք միանում են իրանի կմախքին եւ ազատ
վերջավորությմւնների ոսկորները:
Առջեւի վերջավորության ուսագոտին (նկ.5) կազմված է թիակոսկրից (os scapula), որի
դիսւոալ ծայրը առաջացնում է վերնաթիակային կռճիկ (cartilago superscapularis): Մի քանի
տեսակի գորտերի մոտ թիակի առաջնաայտային հատվածում կա նաեւ ոչ մեծ մի ոսկրացում,
որին անվանում են կլեյտրում: Ուսագոտու մյուս բավականին խոշոր ոսկրը համարվում 1;
կորակոիդը (os coracoideum), որը թիակի հետ առաջացնում է ընդհանուր հոդային վտս ազատ
վերջավորության առաջին ոսկրին' բազուկին միանալու համար: Կորակոիղից քիչ առաջ ընկած
է կռճիկային կազմության ոչ մեծ մի գոյացություն, որին անվանում են պրոկորակոիդ (cortilago
procoracoideum): Այս կազմվածքի վրա ընկած է մեկ ծածկույթային ծագման բարակ ոսկր, որին
անվանում են անրակ (os clavicula): Կռճիկային կորակոիդի ներքին ծայրերը եւ աջ ու ձախ
կողմի ւզրոկորոկոիդները միջին գծում միաձուլվում են: Կորակոիղից հետ ընկած է կուրծք ոսկրը
(os sternum): Դրա հետին ծայրը կռճիկային է: Պրոկորակոիդից առաջ ընկած է
առաջնակուրծքը (os prostemum), որի առաջնային ծայրը դարձյալ կռճիկային է:
Կրծքավանդակը երկկենցաղների մոտ չի զարգացած' կուրծք ոսկրին կողերը չեն հասնում եւ
չեն միանում: Առջեւի ազատ վերջավորության առաջին ոսկրը բազուկի վերին Եւ ստորին
էպիֆիզները ունեն կռճիկային կազմություն: Բազուկի վերին էպիֆիզը առաջացնում է գնդաձեւ
գլխիկ; որով նա միանում է ուսի' թիակի հոդին, իսկ ստորին ծայրը ունի կիսագնդաձեւ տեսք,
որով նա միանում է նախաբազուկի ոսկրերին: Բազուկի արտաքին մակերեսին կան ոսկրային
սանրեր, որոնց միանում են վերջավորությունների մկանները: Նախաբազուկում (os metabrachi)
արմունկ ոսկրը (os ulna) ունի արտաքին դիրք, իսկ ճաճանչը (os radius) ընկած է դրա տակ:

I

v
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Պոչավոր երկկենցաղների մոտ այդ երկու ոսկրերը միանգամայն առանձին են եւ իրենց
պրոքսիմալ ծայրում առաջացնում են աոանձին- առանձին հոդային միացում բազուկի դիսսւալ
ծայրի փոսերի հետ, չնայած հետին մակերեսում դրանց մեծ շարժունությունը սահմանափակում
է արմունկային ելուններով (նկ. 5 ): Դաստակը (os carpus) կազմված է երկու շարքով
դասավորված մի քանի ոսկրերից: Դրանց ստորին շարքին միանում են նախադաստակի չորս
կարճ խողովակաձեւ ոսկրերը (os metacarpus): Վերջիններիս ստորին' դիստալ մասից միանում
են մատների ոսկորները (phalangus digitorun):

Նկ. 5. Աոջեւի վերջավորության կմախքի
կազմությունր
1 - բազուկ ոսկյւ, 2 - բազուկի գլխիկ, 3 նախաբազուկ, 4 - արմունկ, 5 - ճաճանչ, 6 արմունկային ելուն, 7 - դաստակ, 8 ֊
նախադաստակ, 9 ֊ մատների ֆալանգնեյւ,
10 ֊ թիակ, 1 1- ենթաթիակային կոճիկ, 12 կարակոիդ, 13 - հոդային վւոս բազուկի
գլխիկի համար, 14 ֊ նախակարակոիդային
կոճիկ, 15 - անրակ, 16 - կուրծք ոսկր,
17 - աոաջնակուրծք ,11 - V մատներ:

Հետին վերջավորության զոտին' կոնքագոտին (նկ.6 ), երկկենցաղների մոտ, բարձրակարգ
սաղմնային թաղանթավոր մյուս ողնաշարավորների նման կազմված է երեք ոսկրերից, որոնք
միասին կազմում են ընդհանուր փոսություն ( acetabulus), որի մեջ առաջանում է կոնքազդրային
հոդափոսը, հետին ազատ վերջավորության առաջին ոսկր, ազդրի գլխիկին միանալու համար:
Կոնքւսգոտում ամենամեծ եւ դեպի առաջ ուղղված երկար ու տաւիակ ոսկրը զստոսկրն է (os
ilium), որն իր առաջ եւ վեր ուղղված ծայրի ստորին մակերեսով հոդավորմամբ միացած է
սրբան ոսկրին : Զստոսկրը իր դեպի հետ ու վեր ուղղված ծայրով անընդհատ միացման ձեւով
միացած է նստոսկրին (os ischium): Զըստ եւ նըստ ոսկրերը իրենց ստորին եզրերով միացած են
կռճիկային կազմություն ունեցող ցայյին (cortilago pubus):
Պոչավոր երկկենցաղների կոնքագոտին կազմում են նույն ոսկորները, ինչպիսինը ունեն
անպոչները, սակայն ոսկրացման պրոցեսները գրանցում ավելի թույլ են արտահայտված:
Հետին ազատ վերջավորության առաջին ոսկրը ազդրն է (os femur), որը համարվում է
վերջավորությունների ամենաերկար խողովակավոր ոսկրը: Վերջինս վերին' պրոքսիմալ ծայրի
հոդային գլխիկով միացած է կոնքազդրային փոսության հոդային վւոսին: Ազդրը ստորին
ծայրում առաջացնում է հոդային փոս, որին միանում է սրունքը (os sure) (նկ.6 ):

յ
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Նկ. 6. հետին վերջավորության կմախքի
կազմությունը 1 - ազդր ոսկր, 2 - ազդրի
Գէխիկ, 3 - սրանք, 4 ֊ մեծ ոլոք,.5- վտքր ոլոք, 6
- նախագարշապար, 7 - նախագարշապարի
մեծ ոլոքային ոսկր (os tibiaև՝), 8
նախագարշապարի վտքր Ախքի ոսկր (o s
libulare); 9 - գարշապար, 10
մատների
ոսկորներ (ֆալանգներ), II
VI մատի
ապաճվածք, 12 - զստոսկր, 13 նստոսկր, 14 ցայլ ոսկր, / 5՜ . ճախարակային փոս, 1-V
մատներ:

Սրունքում մեծ ոլոքային ոսկրը (os tibula) եւ փոքր ոլոքային ոսկրը (os fibula) միաձուլված
են սերա ձեւով: Պոչավոր երկկենցաղների մոտ մեծ եւ փոքր ոլոքային ոսկրերը ւսռանձինառանձին են:
Սրունքի շարունակությունը գարշապարն է: Գարշապարը կազմված է

երկու կարճ

խողովակաձեւ ոսկրերից: Դրանցից ներսայինին անվանում են մեծ ոլոք (os tibulare),
դրսայինին' փոքր ոլոք (os fibulare): Դրանք իրենց դիսւոալ ծայրով միանում են
նախագարշապարին կամ ոտնաթաթին: Այս հոդի վերին շարքում գտնվում են երկու-երեք,
ստորին շարքում' չորս ոսկրեր: Նախագարշապարում (os metatarsus) գտնվում են հինգ բարակ
երկար ոսկրեր, որոնց շարունակությունը կազմում են հինգ մատները կազմող ոսկրերը կամ
ֆալանգները (phalangus digitorum): Դրանցից ամենաերկարը չորրորդ մատն է: Առաջին մատի
ներքին կողմում գտնվում է ապաճող վեցերորդ մատը: Հետին վերջավորության մատների միջեւ
գտնվում է ամբողջական մաշկային թաղանթ, մինչդեռ առջեւի վերջավորության մատների միջեւ
լողաթաղանթ չկա:

Ամփոփում
Առաջին անգամ հայերեն լեզվով ներկայացվող այս աշխատանքը ստեղծվել է վերը
նշված ե մի քանի ա յլ գրական աղբյուրների մշակումների հիման վրա: Մեր բազմամյա
աշխատանքում մենք նկատել ենք, որ նման թեմայով լաբորատոր-գործնական աշխատանքի
անցկացումը համալսարանի կենսաբանություն մասնագիտության ուսանողների համար
անհրաժեշտ
է «Երկկենցաղներ» թեման ավելի համակողմանի և արդյունավետ
ուսումնասիրելու համար: Մյուս կողմից' ղա կարող է օգտակար լինել նաև մագիստրոսների U
սկսնակ ասպիրանտների համար, եթե նրանք նպատակ ունեն խորանալ այդ կենդանիների
կազմաբանությունը ուսումնասիրելու բնագավառում:

Резюме
На армянском языке половная равота представляется впервые. Она составлена на вазе
анализа равоту вышеупомянутых и других авторов. Автор, операясь на свой многолетий опыт
равоты, полагает, что при выполнении специальной лавараторно-ирактической равоты по этой
теме, студенты виологических специальностей университетов в целом хорошо усваивают овщую
тему- земноводные. Кроме того приведенные здесь данные могут выть полезными также для
магистров и начинающих аспирантов, намеренных углувлять свои знания но остеологии
земноводных.

Литература
1.Жизнь живошых.Том пятый (Подред А.Г.Банникова),1985, Класс земноводные, с-5-108.
2.Н.Н. Наумов, Н.Н.Карташев. Зоология позвоночных. М., 1979, C.-282-287.
3.Н.Н. Карташев,В.Е. Сокалов, И.А. Шило .Практикум по зоологии позвоночных. М., 1969, с-96-105.
4.Ա.ք-.Աւլասյան, Լեռնային Ղարաբադի երկկենցաղները, Հայաստանի բնություն, 1986,3 (77), էջ 21-23:
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ԼԵՌՆԱՑԻՆ ԱՐՑԱԽ ՖԼՈՐԱՅԻ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՑՈՂ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
Ռ.Ի. Այաւշանյան
կենսաբանության ամբիոն
Լեռնային Արցախի հարուստ ֆլորայի պահպանությունը, նրա ռեսուրսների
օգտագործումը և վերարտադրությունը գտնվում է ծայրահեղ անմխիթար վիճակում,
բնաջնջվում են թանկարժեք անհետացման վտանգի տակ գտնվող բույսատեռակները: վիճակը
շտկելու համար հարկավոր է ստեղծել «Կարմիր գիրք» 'իր կանոնակարգով:
Լեռնային Արցախի

հանրապետությունը

համարվում է մեր մոլորակի այն

սակավաթիվ ե յուրօրինա կ անկյուններից մեկը, որը աչքի Է ընկնում բուսականության
մեծ բազմազանությամբ: Հարստության և բա զմա զանության մասին վկայում Է այն
փաստը, որ եթե նախկին ՍՍՀՄ-ի յուրա քա նչյուր 1000 քառակուսի կմ. վրա հանդիպում
Է ընդամենը 0,7 տեսակ, իսկ Հայկա կա ն Հանրապետությունում' 118, ապա Լեռնային
Արցախի համար ա յդ ցուցանիշը կազմում Է ավելի քան 450: Հանրապ ետության ֆլորան
ընդզրկում Է մոտ 2000 բուսատեսակ:
Հանրապետության

հեքիաթային

հարուստ

ֆլորան,

բա ցի

բնւսւի այ տային

ծառատեսակներից ընդզրկում Է բազմաթիվ պտղա-հատապտղային ծառատեսակներ
ինչպիսիք

են

վայրի

տանձենիները,

խնձորենիները,

ընկուզենին,

արջաախլենին,

տխլենին, ծտ ատ անձին, հոնին, սալորենիս, զկռենին, արուսենին, չիչխա նը, մոռին,
մոշին, ալոճենին,

հաղարջենին

բանջարանոցային

բույսերը

ե

ա յլ բույսեր:

և դեղաբույսերը,

Ք իչ

որոնք

չեն

ա յստ եղ

անհիշելի

վա յրի

աճող

ժամանակներից

օգտագործում Է ղարաբաղցին: Այստեղ քիչ չեն նաև սպորավոր բույսերը ջրիմուռները,
սնկերը, քարաքոսերը, մամուռները և պտերները, որոնց տ արածման արեալները

դեռևս

ճշգրիտ չի պա րզա բանված:
Ցավոք,

հանրապետության

բուսական

անմխիթար հիմքի վրա Է դրված:

աշխարհի

պահպանության

Շարունակվում Է հանրապետության

գործը

հարուստ

ֆլորայի գենոֆոնդի անխնա ոչնչացումը: Բացառիկ պաշտպանական նշանակություն
ունեցող անտառների մասսայական բնաջնջումը,տարեց-տարի կրկնվող տարածքների
հրդեհումը (ցա նքատարածություններ, խոտահարքեր, արոտավայրեր և անտառներ),
անասունների անսիստեմ արածացումը հանգեցրել Է բազմաթիվ ծառաթւիատեսակների,
դեղաբույսերի և ա յլ բույսերի անհետացմանը:

Անհետացել են

ոչ

միա յն

եզակի

անհետացող տեսակները, ա յլև բնական յուրօրինա կ բուսական համակեցություններ
բազմաթիվ

մնացորդային

Սարտ ակեր տի շրջանի

(ռելիքտ )

բույսերի

մա սնա կցությամբ,

ինչպես

օրինակ

նախալեռնային գոտու պիստակենու լուսավոր անտառները,

արևելյան հաճարենու խառն անտառը, որի երկրորդ շարահարկը զբաղեցնում Է կենի
կսւրմրածառը, իսկ երրորդ շարահարկը' փշարմավը / մի մշտադալար բույս, որը աճում Է
միայն մեզ մոտ և Վրաստանի կոլխիդայում/ ձելկվա յի խառն անտառները միջին
ւեոնային և կաղնուտները միջին և բարձր լեռնային գոտիներում: Անհետանում են
համաշխարհային

հանրությանը հայտնի

արևելւան

սոսենու

պուրակները

և կենի

կւսրմբւս ծ ւսո ի պուրակները և անտառները Սարտակերտի և Զան գելան ի շրջաններում:
Օրեցօր կրճատվում են դարավոր կուսական անտառների տ արա ծքները, որտեղ աճում
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են պիստակենին, ձելկվան, արջա տխլենիս, արևելյան սոսենին, վայրի աանձենին, I
հայկական,

պարսկական

և

Կովկասյան

արուսենիները,

սւրևելյանսզնիս, I

կենիկարմրածառը, չիչխ ա նը, բռնչին, կեչին, փշարմավը, դեղա բույսերից' շիկատակը, I
անմեռուկը, կատվալեզուն, կատվախոտը, հազարտերևուկը և ա յլ բույսեր: Հաշվի I
առնելով

հանրապետության

բուսատեսակներին
բուսա տ եսա կների

և
և

բուսածածկի

անմխիթար

կԵնսաերկրահամւսկեցությունների
բուսածածկի

տարածքների

վիճակը,

արժեքավոր I

անհետացումը,

խնամքի

և

եղած I

պահպանության

I

անհրաժեշտությունը, հարկավոր է հաստատել հանրապետության «Կա րմիր գիրք»:

I

Քանի որ հանրապետությունում ոչ մի աշխատ անք չի տարվում ֆլորա յի եզակի ե I
անհետացող բուսատեսակների ՜ցուցակները և «Կա րմիր գիրք»-ը ստեղծելու համար,

I

նպատակահարմար

I

տարածքում

է

ընդունել

հունական

կառավարական

I

արջատխլենին, լիտվինովի կեչին, բռնչին, աանձենին, սովորական շագանակենին,

I

հայկական,

I

և կովկասյան

կովկասյան

հանրապետության
պիստակենիս,

հունական

ընկուզենին,

որոշում

արուսենիները,

փռշնին,
վայրի

աճող

խնձորենին,

սալորենիս, զկռին, հոնին, կծոխուրը, կենի կարմրածառը, գիհին, ձելկվա ն, արևելյան

I

սզնին,

թզենին,

I

սրնգենին, թանթրվենին, վայրի կեռասենին, չիչխ ա նը, սև և կարմիր հաղարջենին,

I

մոռին, դրախտածառը, մատուտակը, պեքին, կատվախոտը, կատվալեզուն, անմեռուկը,

I

իլենին,

կաղնի

շագանակենու

տերևավոր

փշարմավը,

նռնենին,

հազարտերևուկը համարել մտ ցվա ծ «Կարմիր գրքի» մեջ: Ն շվ ա ծ որոշմանը հատուկ

I

կետով պետք է բա ցա ռվի ա յդ բուսատեսակների հատումները: Բա ցա ռիկ դեպքերում

1

կառավարական հատուկ կարգադրությամբ որոշվում է բույսւստեսակի տեղը, հատման
ենթակա բույսի տեսակը, ծառերի քանակը և ծավալը:

Ամփոփում
Լեռնային Արցախը տարբերվում է հեքիաթային հարուստ ֆլորա յով: Վերջին
տարիներին իրականացվում են գիտականորեն չհիմնավորված բուսատեսակների
զանգվածային հատումներ' ա յդ թվում թանկարժեք անհետացման վտանգի տակ
գտնվող բույսեր: Երաշխավորվում է իրավիճակը շտկելու համար ստ եղծել «Կարմիր
գիրք» իր կանոնակարգով:

Резюме
Горный Арцах овладает Богатой флорой. В последние годы проводятся научно
неовосноианные массовые вырувки различных видов расстений, в том числе,
находящиеся иод угрозой исчезновения, ценные породы. С целью выправления ситуации
рекомендуется создать “ Красную книгу” с ее уставом.

Գրականություն
1 Р.И.А р у ш а н я н ,А в т о р е ф е р а т ди ссертац и и на сои скан и е учен ой степени к ан ди дата
Биологических наук.
2. З.А.И.Ванни, Дендрология. Грслесвумиздат, М осква-Л епиш рад, 1960г.
4. В.В.Гроздои, Дендрология, Гослссвумиздат, М осква-Лсииш рад, 1952г.
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ՃԱԳԱՐԱՄԿՆԵՐԻ (DIPODIDAE) ԸՆՏԱՆԻՔԸ
ԼՂՀ ՏԵՐԻՈՖԱՈՒՆԱՑՈՒՄ
Վ .Տ.Հա յրա պ եւոյա ն
կենսաբանության ամբիոն
Այս կենդանիները կրծողների կարգի յուրօրինակ խումբ է, որոնք մկնակերպերի ե
ցաակսւմկների վերնւսընւոանիքի հետ միասին կազմում են Dipodidae ընտանիքը (2,3):
ճագարամկներն ունեն առանձնահատուկ տեսք, հետին վերջույթները բավականին երկար են
ե ուժեղ, իսկ առաջինները կարճ: Նրանք դանդաղ քայլի ժամանակ քայլում են չորս ոտքերով, արագի
դեպքում' երկու հետին ոտքերով, ցատկումներով: Հետին վերջույթներն ունեն ամուր ու երկար
ճանկերով հինգ մատ, առաջինները ես հնգամատ են:
Պոչը երկար է ե գերազանցում է մարմնի երկարությանը, ավարտվում է սե ու սպիտակ երկար
մսւգափնջով: Պոչը ծառայում է նաև որպես հավասարակշռության օրգան, ցատկումների ժամանակ
այն պահվում է ուղիղ, պոչածայրը վտքր ինչ դեպի վերև: Ականջները խոշոր են, ծայրում վառ
արտահայտված կլորավուն, այն ունի նոսր մազածածկ, փախուստի ժամանակ ուղղում է դեպի մեջքի
կողմը:
Նրանց մարմնի մեջքային մասերն ունեն դեղնագորշա մոխրագույն, կարմրադարչնագույն
դունավորում, իսկ որովայնային հատվածը և պոչերի ծայրերի մազափունջը' սպիտակ: Ազդրերի
վրւսյի գոտիները և թաթերի ծայրերը սպիտակավուն են: Արցախի կյւծողների ֆաունայում
տարածված ճագարամկների համար գունային բազմերանգությունը պայմանավորված է նրանց
բնակավայրերի էկոլոգիական առանձնահատկություններով: Նրանք բնակություն են հաստատում
Մարտակերտի, Մարտունու և Հադրութի կիսաանապատային (ծ.մ. 250- 500 մ) և
լեռնատափաստանային (ծ. մ. 11 0 0 մ) գոտիներում:
Կիսաանապատային և տափաստանային գոտում բնակվող ճագարամկների մեջքային մասը
դեղնագորշամոխրագույն երանգ ունեն, իսկ լեռնատափաստանային գոտում բնակվողները ունեն
կարմրադարչնագույն երանգ: Հարկ է նշել, որ կախված բիոտոպերից կամ բիոցենոզներից գունային
երանգը կրում է նաև պաշտպանողական բնույթ:
ճագարամկները գիշերային կենդանիներ են: Օրվա լուսավոր ժամերին թաքնվում են իրենց
կառուցած բներում, հողով խցանելով մուտքը: Բների կառուցման համար նախընտրում են
քարքարոտ և ամուր գրունտով վայրեր:
Սովորաբար ճագարամկները կառուցում են երկու տիպի բներ' պարզ-ժամանակավոր և
հիմնական, ամառային և ձմեռային, ավելի բարդ ու խոր: Հիմնական բներում 40- 60 սմ խորության
վրակառուցում են մեկ կամ մի քանի բնային խուցեր:
Սեր հետազոտության օբյեկտ են հանդիսացել ճագարամկների - Dipodidae ընտանիքի,
դետնաճագարամկների-Allactaga ցեղին պատկանող կենդանատեսակները: Հետազոտությունները
կատարվել են ԼՂՀ- ի վերը նշված շրջանների կիսանապատային, լեռնատավւաստանային
դուռիներում: Ուսումնասիրությունները կատարվել են տարվա տարբեր ժամանակներում,
դիտարկումների ձևով:
Կենդանիներ որսալու համար օգտագործել ենք տարբեր բնույթի թակարդներ, որսած
կենդանիները ենթարկել ենք մորֆոմետրիկ չափումների: Հետազոտությունների հիմնական
նպատակն է եղել կատարել ճագարամկների տեսակային կազմի վերաքննություն, նրանց որոշ
վարքագծային և էկոլոգիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրություններ:
2002 թվականից առ այսօր ԼՂՀ կենդանական աշխարհում հայտնաբերված Են հնգամատ
ճագարամկների (Allactaga F. Civeri, 1836) ցեղի երկու տեսակ' վտքրասիակւսն կամ լեռնային
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ճագարամուկ ֊ Allactaga williamsi Thomas, 1897, ե վւոքր ճագարամուկ - Allactaga elater Lichtensteni,
1825,(1,4): Սակայն, պետք է ասել, որ չի ժխտվում այլ տեսակների առկայությունը:
Այս կենդանիների մոտ մշակված է բարդ վարքագիծ: Նրանք վարում են զուտ գիշերային
կենսակերպ: Բներն ունեն երկու մուտք, մեկը' պահուստային, որտեղով վտանգի դեպքում
հանկարծակի դուրս են նետվում ե մեծ արագությամբ (ցատկում ներուլ) դիմում վւախուստի: Բներում
ապրում են միայնակ, նույնիսկ ավազամկների հարևանությամբ:
Ձագերի խնամքը տանում է մայրը, վտանգի դեպքում արագ տեղավտխում է ձագերին, անգամ
սատկած ձագերին: Ձագահանության ժամանակ վերանորոգում են բները: Ձագերին կաթով
կերակրում են մոտ 35-45 օր: Ձագերը դառնում են ինքնուրույն 2,5 - 3 ամսականում, իսկ երկրորդ
տարում մասնակցում բազմացմանը ( 1 ):
Հղիության տևողությունը 27-30 օր է: Սերնդում ունենում են 1- 6 ձագ: Բազմացումը տեղի է
ունենում ձմեռային քնից անմիջապես հետո, գարնան առաջին ամսվա կեսերին: Տարվա մեջ
բազմանում են 1-2 անգամ: Այս կենդանիները ձմեռային քուն են մտնում նոյեմբերի կեսերից մինչև
մարտի կեսերը:
ճագարամկներն ունեն բարձր էկոլոգիական ճկունություն, որն էլ հնարավորություն է տափս
նրանց հարմարվել կիսաանապատային գուոու դաժան բնակփմայական պայմաններին: Նրանք
սնվում են բույսերի վեգետատիվ մասերով, սոխուկներով, արմատներով, սերմերով, հաճախ էլ
միջատներով և նրանց թրթուրներով:
Այս կենդանիները մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում գիշերւխյ աոաջին կեսին: Արտեդ նրանք
խիտ են բնակված, մեծ վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը, վւչւսցնում են ցանքսերը,
բանջարանոցները: Հանդիսանում են ժանտախտի հարուցիչի կրողը (4):
ճագարամկների բնական թշնամիներից են աքիսը, քարակզաքիսը, խայտաքիսը, աղվեսը,
գիշերային կենսակերւգ վարող գիշատիչ թռչունները:

Ամփոփում
Հետազոտությունների արդյունքում ԼՂՀ կրծողների ֆաունայում առ այսօր հայտնաբերվել է
ճագարամկների 2 տեսակ Allactaga williamsi Thomas, 1897 և Allactaga elater Lichtensteni, 1825, ոյտնք
տարածված են Սարտակերտի, Մարտունու և Հադրութի կիսւսանաււյատային գոտում: Պարզաբանված
է նւսև նրանց էկոլոգիական և վարքսւգծային առանձնահատկությունների որոշ հարցեր:

Резюме
В результате исследования фауны грызунов НКР на сегодняшний день б ы л и выявлены
тушканчики двух видов: Allactaga williamsi Thomas, 1897 и Allactaga elater Lichtensteni, 1825, которые
распространены в полупустынной зоне Мартакертского, Мартушшского и Гадрудского районов.
Были выяснены также некоторые вопросы, касающиеся их экологических и отологических
осоьенностей.

Գրականության
ԼՑավրայան է*. (1-.,Հայրաւգետյան Վ S., Ղարաբադի վայրի կաթնասունները, Ստեւիւսնակերտ, 2003թ.:
2.1 laBjiiiiioB И. Я., Россолнмо О. J1., Систематика млекопитающих СССР, Моск., изд., МГУ, 1987.
3.Павлинов И. Я., Россолнмо О. Л., Разнообразие млекопитающих , но материал, эксւюз. зоол. музея,
МГУ, изд. МГУ, 1997.
4.Соколов В. Е.| Систематика млекошпаюших, Моск.," Высшая школа", 1977.
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼԱՅՆՈՐԵՆ
ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՈՒՏԵԼԻ ԲՈՒՅՍԵՐՆ ՈՒ ՍՆԿԵՐԸ
Ս. Գ. Նսւսագյուլյաէյ, ԵրՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանության ամբիոնի վարիչյկ.գ.դոկտոր
•Ք. Գ. ԱվագյաԶ, ԵրՊՀ բուսաբանության ամբիոն;կ.գ.թ.
Զ . Վ. Պ ետ րոսյա ն, ԱրՊՀ կենսաբանության ամբիոն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կազմում է Հայկական բարձրավանդակի
հյուսիս-արևելյան և Փոքր Կովկասի հարավ-արևելյան մասը: Տարածքի մակերևույթը տիպիկ
լեռնային է, ընդգրկում է Սյունիքի կամ Դարաբաղյան բարձրավանդակի արևելյան
շարունակությունը հանդիսացող լեռնաշխարհը: Միջին բարձրությունը ծովի մակերևույթից
կազմում է 1100 մ: Հարուստ ու բազմազան է Արցախի բուսական աշխարհը: Դա
պայմանավորված
է
ռելիեֆի,
հողային
ծածկի
և
կլիմայական
պայմանների
բազմազանությամբ: Կարևոր դեր է խաղում նաև այն հանգամանքը, որ Արցախը գտնվում է
տարբեր բուսական մարզերի սահմանագլխին: Արցախ-Ղարաբաղի լեռներն անտառածածկ
են, որտեղ գերակշռում են հաճարենին, կաղնին, բոխին: Անտառներում տարածված են նաև
լորենին, հացենին, թեղին, թխկենին, կենին, վայրի տանձենին, խնձորենիս, ընկուզենին և այլ
ծառանման տեսակներ: Անտառները և թփուտները գրավում են ընդհանուր տարածքի ավելի
բան 30%-ը: Լեռնագագաթները հիմնականում ծածկված են ալպիական գորգերով: ԼՂՀ
տարածքում հանդիպում են մոտ 2000 տեսակի բարձրակարգ բույսեր, որը կազմում է Կովկւսսում
աճոդ բուսատեսակների 30,7 % (Ամիրջանյան, Արզումանյսւն, 1994; Մելքումյան, 1994):
Բուսական ծագում ունեցող սննդի լայնորեն օգտագործումը ԼՂՀ բնակչության կողմից
ունի հին պատմություն: Մեր կողմից կատարված վերջին տարիների ուսումնասիրությունները
թույլ տվեցին բացահայտել ԼՂՀ տարածքում ուտելի մոտ 100 տեսակի բարձրակարգ բույսեր և
50 տեսակի սնկեր: Ուտելի բույսերը հիմնականում պատկանում են R osaceae ֊ վարղւսզգիների
(մոշ, մասուր, խնձոր, զկեռ, տանձ, սալոր, ալոճ, սերկևիլ, մորի, ազնվամորի, արոս և այլն),
LiHaceac - շուշանազգիների (սոխ, սխտոր, խազեզ, ղանձիլ, աստղաշուշան, ծնեբեկ, սնդրուկ,
շ|ւեշ և այլն), A piaceae - նեխուրազգիների (սամիթ, գինձ, գազար, կերբելուկ, շուշանբանջար,
բոխի, իծկոթ և այլն), Brassicaceae — կաղամբազգիների (կուռեմ, բողկ, ամսական բողկ,
ջրկոտեմ, հովվամախաղ և այլն), Chenopodiaceae- թելուկազգիների (սպանախ) ընտանիքներին
(աղյուսակ 1) [Флора Армении, 1954-2001]:
Վայրի աճող ուտելի բույսերի մեծ մասը վաղ գարնանային տեսակներ են, որոնք
հիմնականում օգտագործվում են առանց ջերմային մշակման, թարմ վիճակում, ինչպես օրինակ
կԱձմնձուկ-կելւբե|Ուկ մոմայինը (.Anthriscus cerecfolium ), եղինջը ( Urtica dioica), խազեզը (Allium
paradoxum), սինձը ( Tragopogon reticulatus), ջրկոտեմը ( Nasturtium oflicinale), թ|ւթնջուկը (Rumex
acctoselloides), հովվամախաղը ( Capsella bursa-pastoris), կակաչը (Papaver som niferum ), ղանձիլը
(Allium victorialis) և այլն: Եղինջը, հովվամախաղը, սիբեխը (Falcaria vulgaris), սպանախը
(Spinacia tetrandra), հավակատարը {Amaranthus retroflexus), թելուկը ( Chenopodium album s),
ավելուկը (Rumcx pulchei), կակաչը, շուշանբանջարը ( Chaerophyllum bulbosum), դանդուռը
(Portulaca oleraceae) օգտագործում են ինչպես թարմ, ա յնպես էլ տապակած վիճակում:
Վաղ գարնանը հաճախ ուտում են խաղողի ( Vitis vinifera), մոշի ( Rubus caesius) մատղաշ,
հյութալի, թթվահամ ընձյուղները' այսպես կոչված «նաբաթը»: Ուտում են նաև կռատուկի
(.Arctium tomentosum), մարդու կաթնավւշի (SiUbium marianum), վայրի շաղգամախոտի
(Rapistrum) մատղաշ ընձյուղները:
Վաղ գարնանային բույս է աստղաշուշանը ( Ornithogalum platyphylluni), որն օգտագործում
նն ինչպես խաշած, այնպես էլ թթու դրած: Ապրիլ-մւսյիս ամիսներին զարգանում են ծնեբեկը
(Asparagus verticillatus), սնդրուկը (Polygonatum polyaiithcmum), գայլուկը (Humulus lupulus),
որոնր ուտում են եփւսծ, տապակած վիճակում: Փիփերթը ( M alva neg/ccta) օգտւսգոյւծում են
ամբողջ տարվա ընթացքում:
ւկւպեււ թթու համեմունք հաճախ օգտագործվում է թրթնջուկը, հոնի «ախտան» (չւղւացյւած
կորիզահան հոն ( Cornus m as), սալորի (Prunus divaricata) պաստեղը, աղացւսծ, կարմիր, դեռ
չհասունացած մոշ|ւ, աղտորը (Rhus coriaria), ծորենու պտուղնեյւը (Bcrberis) և այլն; ՍՆծ
|ոսնւսկով, ո|ւպես թթու համեմունք, օգտագործվում է նուսն (Punicagranatum ) հյութը:
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Օգտագործում են նաև մշակովի բանջարանոցային խոտաբույսեր' սամիթ (Anethum
graveolens), համեմ ( Coriandrum sativum), կոտեմ (Lepidium sativum ), մաղադանոս (Petroselinum
crispum), սոխ (A llium сера), սխաոր (.Allium sativum ), բողկ (Raphanus), ամսական բողկ
(Raphanus sativus), գազար (Daucus carota), անանուխ (Mentha Jongifolia) ե այլն:
Բանջարանոցային համեմունքային բույսերի' սամիթի, համեմի, նանայի, մաղադանոսի,
ռեհանի ( Ocimum basilicuni) հեա միաժամանակ հավաքում ե չորացնում են վայրի աճող
համեմունքային խոաաբույսեր' ուրցի տարբեր տեսակներ «խոռնը» հավաքական անվանմամբ
(հիմնականում Thymus transaucasicus, Thymus kotchyanus), կորթի ( Saturea hortensis), անանուխ
(Mentha) և այլն: Միաժամանակ հավաքում են նաև կաթնաւիուշի հասունացած սերմեր'
«չաթան», որն օգտագործում են ձմռանը «աղանձ» պատրաստելիս:
Ղարաբաղցիների
խոհանոցում առանձնահատուկ
տեղ է գրավում
տարբեր
խոտաբույսերի խառնուրդով կազմված «ժենգյալավ» հացը, որի պատրաստման համար
ընդհանուր առմամբ օգտագործվում է 25 և ավելի տեսակների խոտաբույսեր: Հիմնականում
դրանք կացարաններին, բնակավայրերին մոտ աճող խոտաբույսեր են: Ընդ որում,
խոտաբույսերի համակցությունը խիստ տարբեր է և կախված է բնակավայրի գտնվելու վայրից
ու տարվա եղանակից: «ժենգյա լա վ» հացի պարտադիր բաղադրամաս են կազմում աստղիկը
(Stellaria m edia), կնձմնձուկը, համեմը, սոխը, եղինջը, թրթնջուկը, ավելուկը, հովվամախաղը,
պռվապորտը, սիմսիմոկը, նանան, կակաչը, խազեզը, մանուշակը ( Viola odorata) և այլն:
Գարնան սկզբին շատ է օգտագործվում շրեշի (Erem urus spectabilis) նորածիլ ցողունը: Գարնան
վերջին, երբ բանջարանոցներում արդեն կանաչում են մշակովի բույսերը, ղարաբաղցիները
«ժենգյալավ» հացին ավելացնում են նաև սամիթ, ճակնդեղի տերևներ, սպանախ, երբեմն նաև
կարտոֆիլի տերևներ: «ժենգյա լա վ» հացի պատրաստման յուրահատուկ ձևը նպաստւււմ է
կանաչեղենի մեջ պարունակվող վիտամինների և ա յլ բաղադրամասերի պահպանմանը, իսկ
կծու և թթու համերը մեծացնում են նրա ւսխորժաբերությունը և մարսեվտւթյունը:
Սի շարք խոտաբույսեր Ղսւրաբաղում օգտագործվում են որպես թեյ: Դրա համար
նախընտրում են բուրավետ, լավ ներկող, օրգանիզմի տոնուսը բարձրացնող, ինչպես նաև
բուժիչ հատկություններով օժտված բույսեր' ուրց, սրոհունդ (Hypericum), խնկածաղիկ
( Origanum vulgare), ղանթափար ( Cephalaria gigantea), նանա, ալոճենու ( Crataegus orientalis)
ծաղիկներ, պտուղներ, ինչպես նաև ճյուղեր, սերկևիլի ( Cydonia oblonga) ճյուղեր, մասուրի
պւոաըներ և այլն:
Ամռանը մեծ քանակությամբ օգտագործում են մորու տարբեր տեսակներ (Fragaria vcsca), մոշ,
ւսցնվամորի (Rubus idaeus): Ղարաբաղում լայնորեն տարածված են թթենիները (M orus alba)՛.
Աշնանը վայրի աճող բույսերը նույնպես մեծ դեր են խաղում ղարաբաղցու
սննդակարգում: Աշնանային պաշարավորումը սկսվում է հոնի և շլորի պաստեղների (լավաշա)
պատրաստմամբ: Հոնից պատրաստում են նաև ախտա և չիր: Աղտորի, ծորենու պտուղները
հավաքելուց, չորացնելուց, աղալուց և մանրացնելուց հետո օգտագործում են որպես համեմունք:
Ի դեպ, օգտագործվում են նաև ծորենու մատղաշ տերևները ևս:
Մեծ քանակությամբ ուտելի բույսեր ենթարկում են որոշակի մշակման և պահում ձմռան
համար: Թթուներ պատրաստելու համար բնակչությունը լայնորեն օգտագործում է սնդրուկը,
աստղաշուշանը, դանդուռը, շուշանբանջարը, բոխին (Hippomarathrum m icrocarpum ), կերբելուկը
(Anthriscus nenwrosa), իծկոթը ( Chaerophyllum macrospermuni), կապարը ( C appahs spinosa),
ինչպես նաև սխտորը: Չորացնում են ավելուկ, կաճսւպ-նվիկ {Arum m aculatuni), լոբի (Phaseolis
vulgaris)՛.
Ռազի խոտաբույսերից մեծ քանակությամբ օգտագործում են նաև ծառաբույսերի
պտուղներ:
Ոչ մեծ քանակությամբ, առանց որևէ մշակման, հավաքում և օգտագործում են նաև
արոսենու (Sorbus torm inalis), ալոճենու ( Crataegus orientalis), վւռշնու ( C eltis caucasica), լորենու
( Tilia caucasica), ունաբի (Ziziphus vulgaris), վայրի խաղողի ( Vitis silvcstris), վայրի խնձորի
(M aiu s orientalis), վայրի տանձի (Pyrus sp.), մուխրուտանձի (Pyrus salicifolia), զկեռի ( McspHus
gcnnanica), չիչխանի (Ilippophacrham noidcs) պտուղներ:
Լեռնային Ղարաբաղում լայն տարածված է մամխին (Pruniis spinosa), թզենին (Ficu s
carica), ււերկևխենին, նռնենին, վւշատենին (Elcagnus angustifolia), ընկուզենին (JugIans regia),
տխիլը (Cory/us avcl/ana): Ամբողջ տարվա ընթացքում տեղացիները, որպես սննդարար ուտելիք,
օգտագործում են ընկույզը: Հանրապետության հարավային գոտում ւիոքր քանակությամբ
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հանդիպում են շագանակի ( Castanea sativa) ծառեր: ԼՂՀ տարածքում աճող բույսերից մեծ թիվ
են կազմում դեղաբույսերը: Ծառանման տեսակների պտուղներից տեղացիները օգտագործում
են Crataegus (սզնի), Prunus spinosa, Ju glars regia, Coryllus avellana ե այլն:
Ինչ վերաբերվում է ուտելի սնկերին, հարկ ենք համարում նշել, որ նրանք լինելով տարբեր
կենսացենոզների կարևորագույն բաղադրամաս, յուրահատուկ տեղ են զբաղեցնում բնության
բարիքների շարքում:
Սնկերը մեծ դեր են կատարում նաև որպես սննդային և լրացուցիչ կերային
սպիտակուցների, տարբեր կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի աղբյուր ու լայն կիրառություն
գտնում տնտեսության բազմաթիվ բնագավառներում' այդ թվում բժշկության և դեղագործության
մեջ: Օժտված լինելով գերազանց համային հատկություններով և հարուստ' սպիտակուցների
պարունակությամբ, գլխարկավոր սնկերի շատ տեսակներ օգտագործվում են սննդի մեջ:
Տարբեր երկրներում սննդի մեջ օգտագործվող վայրի աճող սնկերի տեսակային կազմը տարբեր
է, կախված տվյալ վայրի բնակչության' սնկերի մասին
ավանդական գիտելիքներից,
էկոլոգիական
պայմաններից,
կայուն
բերքատվությունից,
մակրոմիցետների
պտղամարմինների չափերից ե առատությունից (Нанагюлян, 1997):
ԼՂՀ-ի յուրօրինակ բնակլիմայական պայմանները' լեռնային ռելիեֆը, բուսականության
բազմազանությունը, զգալիորեն ազդել են գլխարկավոր սնկերի բիոտայի տեսակային կազմի
վրա: Հանրապետության տարածքը հարուստ է անտառներով, որտեղ տարվա համարյա բոլոր
ամիսներին կարելի է հանդիպել մեծ քանակությամբ գլխարկավոր սնկերի, որոնց մեջ որոշակի
տեղ են զբաղեցնում ուտելի տեսակները: Դժբախտաբար, բնակչությունը լավ չի ճանաչում այդ
սնկերը: Բ.Ֆ.Հուսեյնովւսյի (Гусейнова, 1967) աշխատանքում բերվում են տեղեկություններ մի
քանի տեսակի ուտելի սնկերի տարածվածության մասին: Դեռ 1940թ. Վ. Ա. Պետրովը (Петров,
1940) նշում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում սնկերը որպես սննդամթերք համարյա չեն
օգտագործվում, բացառությամբ Sparassis ram osus - ծմկթափան և {P sailiota) A garicus cam pestrisսոյն տեսակների: Դա կապված է տվյալ տարածքի սնկերի անբավարար ուսումնասիրությամբ,
ինչպես նաև նրանով, որ բնակչությունը չի կարողանում տարբերել ուտելի տեսակները
թունավորներից:
Վերջին տարիներին, այդ բացը լրացնելու նպատակով, մեր կողմից կատարվում են ԼՂՀ
տարածքի մակրոսկոպիկ սնկերի հատուկ հետազոտություններ: Հայտնաբերվել են մոտ 50
տեսակի ուտելի սնկեր, որոնցից տեղացի բնակչությունը առավելապես օգտագործում է Agaricus
arvensis (Շամպինյոն դաշտային), Boletus edulis (Սպիտակ սունկ), Lepista nuda (Շարքասունկ
մանուշակագույն), Լ. personata (Շարքասունկ մանուշակագույն ոտիկով), Calocybe gam bosa
(Մայիսյան սունկ), Lactarius deliciosus (Շեկլիկ), Morchella esculenta (Մորկեղ), Pleurotus ostreatus
(Ականջասունկ սովորական), Suillus granulatus (Ցուղասունկ հատիկավոր) տեսակները: Նշված
տեսակները օգտագործվում են թարմ, թթու և կիսաթթու (մարինադ) վիճակում:
Անկասկած, հետագա հետազոտությունները կընղլայնեն այս ցուցակը և բնակչությունը
կկարողանա լայնորեն օգտագործել այդ արժեքավոր սննդամթերքը:
Հետազոտված
տարածքները աչքի են ընկնում ուտելի բույսերի և սնկերի մեծ բազմազանությամբ, սակայն այդ
արժեքավոր ռեսուրսները օգտագործվում են առանց պատշած հսկողության:
"տաշվի առնելով, որ հանրապետությունը հարուստ է ընդարձակ բուսական և սնկային
ռեսուրսներով և ի նկատի ունենալով դրանց հսկայական արժեքը, անհրաժեշտ է իրւսկանացնեւ
այդ տարածաշրջանի մանրակրկիտ գույքագրում:
Աղյուսակ 1.
Ղարաբաղում տարածված ուտելի բույսերը և սնկերը
Բ ույսն Ր
Լա տ իներեն
Ը նտ ա նիք'A p iaceae
Anethum graveolen s
Anthriscus cere folium
Anthriscus nem orosa
Chaerophyllum bulbosum

|

Հ ա յեր են

Տե ղ ա կա ն

Սամիթ
Կերբելուկ
մոմա տերև
Կերբելուկ
կա ղնուտ ա յին .
Շուշա ն-բա նջա ր
սոիաւկւսփւր
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I

Ռուսերեն

Սամեթ
Կնձմնձուկ

Укроп
К упы рь восколистны й

Կ ինա զոխ

К упы рь д убравны й

Շ ոշա ն

Бутень луковичны й

Իծկոտ, Շուշան
բանջար
խոշորապտուղ
Գինձ, Համեմ
ցանովի
Գագար վայրի
Սիբեխ սովորական

Իծկոտ

Бутень крупноплодный

Կինձ

Кишнец, Кориандр
посевной
Морковь дикая
Резак обыкновенный

Hippomarathrum
microcarpum

Բոխի մանրապտուղ

Պեքի

Petroselinum crispum

Մաղադանոս
գանգուր

Պետրուշկա

Տտպաշար

Lepidium sativum

Ծտապաշար
Հովվամւսղ
Կոտեմ

Nasturtium officinale
Raphanus
R. sativus
Rapistrum

Ջրկոտեմ դեղատու
Բողկ
Բողկ ամսական
Վայրի շաղգամ

ճիյվւկուտեմ
Պեխկ
Ռեղիսկա
Շախկամ

Пастушья сумка
обыкновенная
Клоповник посевной,
кресс-салат
Жеруха лекарственная
Редька
Редька посевная
Репник

Սալան

Лук репчатый

Սխտոր
Խազազ

Чеснок культурный вид
Лук странный

Խնձաղա

Лук поьедный. черемша

Շիրիշ

Эремурус
представительный
Птицемлечник
Темпского
Купена восточная.
Соломонова печать

Ch. macrospermum

Coriandrum sativum
Daucus carota
Faslcaria vulgaris

Ընւոա նիք' Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris

Ընտանիք 'Liliaceae
Allium сера
A. sativum
A. paradoxum
Л. victorialis
Fremurus spectabilis
Ornithogalum tempskyanum

Plolygonatum orientate
Ընտանիք' Lamiaceae
Mentha sp.
Oeimum basilicum
Origanum vulgare
Saturea hortensis

Thymus transcaucasicus
Th. kotschyaiius
Ընտանիք' Urticaccac
Urtica dioica
Urtica urens
Ընտանիք' Asteraceae
Arctium tomcntosum
Cousinia macroccphala
Silybum mariununi

Կյեգար
Սիբեղ

Կիտեմ

Սոխ
սովպւական
Սխտւղւ
Խազեզ, սոխ
տարօրինակ
Ղանձիլ, սոխ
հաղթության
Շրեշ
Աստղաշուշան
Տեմպսկու
Սնդրուկ
արևելյան
Անանուխ,
դաղձ
Ռեհան մշակովի
Խնկածաղիկ
սովոյւական
Կորթին
պարտեզային,
ծիթրոն

Խնջլոզ
Կռմզուկ

Конский фенхель
мелкоплодный
Петрушка курчавая

Նանա

Мята

Ռեհան
Սվախոտ

Базилик кам(|>арный
Душица обыкновенная

Ծիթորան

Чавер садовый, Сатурея

Ուրց
անղրկովկասւան
Ուրց Կոչիի

Խոռն

Тимьян закавказский

Խոռն

Тимьян Кочи

Եղինջ ե|ւկտուն
Եղինջ այրող

Պենջսղւ
Պենջար

Крапива двудомная
Крапива жгучая

Կաստա կ, կոծոծ
թաղիքավոյւ
Խոզանափուշ
խոշո|ւագ|ախ
Կաթնափուշ

Կաւթն

Лопух войлочный

Ղրյւսն

Кузиния
крупноголовчатая
Расторопша пятнистая
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Սւսրղա ղրյանի

Tragopogon reticula էստ

բծավոր
Սինձ
ցանցավոր,
այծեմորւսք

Սինձ, շաքար

Козловоролник
сетчатый

Մանուշակ
բուրավետ

Մնեշւսկ

Фиалка душистая

Ավելուկ
ավելուկանման,
թրթնջուկ
Ավերով գեղեցիկ
Ավեյուկ գանգուր

Թարթանջուկ

Щавель
щавельковилный

Իվերոկ
Շեպ

Щавель красивый
Щавель курчавый

Ասսպիկ
սովորական

ճռճռուկ

Звездчатка

Ընտսւ նիք' Papaveraceae
Papaver somniferum
Ընտանիք՜ Chenopodiaccae

Կակա> քնաբեր

Պուտուտկան

Мак снотворный

Spinacia tetrandra
Chcnopodium album

Սպանախ
Թեւուկ սպիտակ

Սպանաղ
Թ ա |, մուխրարւս|

Шпинат
Марь белая

Խաղող
անտառսւ |ին
Խաւրպ մշակովի

Ղորա

Впно 1р ад лесной

Խա ղ ուղ

Виноград культурный

Փշատենի
նեււատերև
Չիչխան
ղժնիկանման

Փշաղե

Лох. Пшат узколистный

Լափրե

Облепиха крушиновая

Սեգն

Боярышник восточный

Սրկեվուլ

Айва обыкновенная

Մորե

Земляника лесная

Քուլուխնձոր,
տգան]ւ
Զկեո

Яблоня восточная

Ընտանիք' Violaceae
Viola odorata
Ընւոսւ նիք' Poly gonaceae

Rumex acetoselloides

Rumex pulcher
Rumex crispus
Ընտանիք' Cary ophy 1laceae
Stellaria media

Ընտանիք 'Vitaceae
Vitis silvestris

Vitis vinifera
Ընտանիք' Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia
Hippophae rhamnoides
Ընտա նիք' Rosaceae

Crataegus orientalis
Cydonia oblonga
Fragaria vesca
Malus orientalis
Mespilus germanica
Pyrus sp.
Piyus salicifolia
Prunus divaricata
Prunus spinosa
Rosa sp.
Rubus caesius
Rubus idaeus

Sorbus lorminalis

Ալոճենի, սզնի
արեեսան
Սերկևիլ
սովորական
Ելակ
անտառային
Խնձորենի
արևելււսն
Զկեռ
սովորական
Վայրի տանձ
Տանձ աոատերև
Շ|որ, սարղւ
Մամխի,սալոր
փշավոր
Մասուր
Մոշենի
Ազնվամորի
Արոսենի,
ծտիտանձ

Мушмула
обыкновенная

Груша лесная

Քուրււտանձ
Մոխրատանձ
Շիլոր
Մամուխ, լկռթնե

Терн, Слива колючая

Ս1ւասւսր
Մոշ
Մոռ
Ծտտանձ

Роза, шиповник
Ежевика, ожина
Малина обыкновенная
Ряг.ппа, Глоговина

Փիփերթ
uipluu մարված

Փուրփուտ,
փ|ւ|ւփետ

Просвирняк
пренебреженный

Ծնեբեկ
օղակավոր,
ծնեփակ

Ծնեփակ

Спаржа му товчатая

Алыча, Слива растопыренная

Ընտանիք' Malvaceae

Malva neglccla
Ընտ ա նիք' Asparagaccac

Asparagus vcrlicillalus
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Ընտանիք'Cannabaceae
Humulus lupulus
Ընտանիք' Amaranthaceae
Amaranthus
Ընտանիք'Moraceae
Ficus carica
Moms alba
Ընտանիք' Juglandaceae
Juglans regia
Ընտա նիք' Corylaceae
Coiylus avellana
Ընտա նիք' Fagaceae
Castanea sativa
Ընտա նիք' Portulacaceae
Portulaca oleraceae
Ընտանիք' Comaceae
Cornus mas
Ընտանիք Anacardiaceae
Rlius coriaria
Ընտանիք' Berberiaceae
Berberis sp.
Ընտանիք' Punicaceae
Punica granatum
Ընտանիք'Capparaceae
Capparis spinosa
Ընտա նիք' Araceae
Arum niaculatum
Ընտանիք' Fabaceae
Phascolus vulgaris
Ընտանիք' Rhamnaceae
Zizyphus vulgaris
Ընտանիք' Hypericaceae
Hypericum sp.
Ընտանիք' Dipsacaceae
C'cphalaria giganlea
Ընտանիք'Ulmaceae
Celtis caucasica
Ընտանիք'Tiliaceae
Tilia caucasica

Գայլուկ
սու|ո]ւական

Շրմշոսլ

Хмель обыкновенный

Հավակատար

Թեյուկ, թա1

Щирица

Թզենի
սովորական
Թթենի սպիտակ

Թուզնե

Инжир, Винная ягода

Թութնե

Шелковица белая

Ընկուզենի
սովորական

ճուղպուրե

Орех грецкий

Տխլենի
սովորական

Տկողնե, կտողնե

Лещина обыкновенная

Շագանակ
սովորական

Շմբալոթի

Каштан обыкновенный

Դանդուռ
սովորական

Տանւրտ

Портулак огородный

Հոն սովորական

Հյուն

Кизил обыкновенный

Աղտոր
իաբւսդաւին

Սմաղ

Сумах дубильный

Ծորենի,
կծոխուր

Կծռխսւրե

Барварис

Նռնենի
սովորական

Նոռնե

Гранатник

Կապար

Կապար

Каперсы

Նվիկ բծավոր

Կաճապ

Аронник пятнистый

Լոբի
սովորական

Լոբի

Фасоль обыкновенная

Ունաբ
սովորական

ՈՒնաբի

Ююба

Ս|տհունդ

Զվերաբո)

Зверовой

Ղանթափար

Ղանթաւիւս

Головчатха гигантская

Փռշնի

Փռշնե

Каркас

Լորենի
կովկւսպան

Հուլոանե

Липа кавказская

Շամպինյոն
դաշտային

Շամպինյոն, սոյն,
սոնզն

Шампиньон полевой

Սպիտակ սանկ

Սոյն, սոնզն

Белый гриб

Սնկեր

Ընտանիք' Agaricaccac
Agaricus arvcnsis
Ընտանիք' Bolctaccac
Boletus edulis
Ընտանիք' Tricholomataceac
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Calocybe gambosa
Ընտանիք' Russulaceae
Lactarius deliciosus
Ընտանիք' Tricholomataceae
Lepista nuda
L. personata

Ընտանիք' Morchellaceae
Morchella esculenta
Ընտանիք' Pleurotaceae
Pleurotus ostreatus
Ընտանիք' Boletaceae
Suillus granulatus

Մայիսյան սունկ

Վեչխարի ամակ,
սոյն, սոնգն

Շեկփկ

1 Սոյն, սոնգն

Շարքասունկ
մանուչակա գույն
Շարքասունկ
մանուշակա գույն
ոտիկով

Майский гриб

Рыжик

Սոյն, սոնգն

Рядовка фиолетовая

Սոյն, սոնգն

Рядовка фиолетовоногая
[_

Մորկեղ

Ծմկթափան,սոյն,
սոնգն

Сморчок

Ականջասունկ
սովորական

Սոյն, սոնգն

Вешенка обыкновенная

Ցոպասունկ
հատիկավոր

Մասլյենոկ, սոյն,
սոնգն

Масленок зернистый

Ամփոփում
ԼՂ Հ աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը, կլիման նպաստել են նրա տարածքում
կենսաբանական բազմազանության ձևավորմանը: Այստեղ հանդիպում են մոտ 2000
տեսակի բարձրակարգ բույսեր ե 100-ից ավելի մակրոսկոպիկ սնկեր, որոնցից հոդվածում
նշվում է բնակչության կողմից օգտագործվող մոտ 100 տեսակի բարձրակա րգ բույսերի ե
9 տեսակի սնկերի մասին: Տրվա ծ է նրանց կարգաբանությունը' ըստ
ընտանիքների,
օգտագործումը, լատիներեն, հայերեն (գիտական և բա րբա ռա յին ) ե ռուսերեն
անվանումները, նշվում նրանց գույքագրման ու պահպանության անհրաժեշտությունը:

Резюме
Геогра4ж ческое месторасположение, рельеф, климат НКР содействовали созданию
биологического разнообразия на ее территории. Здесь встречаю тся около 2000 видов
высших растений и более 100 видов макроскопических грибов, из которы х в статье
отмечается об употребляем ы х населением около 100 видов вы сш и х растений и 9
видов грибов; их систематика по сем ействам ; использование; названия на латинском,
русском и
армянском язы ках (научные и разговорн ы е); такж е о необходимости
инвентаризации и охраны биоты НКР.

Գրականություն
ԼԱմիրջանյան Թ .Ի ., Ա րզումա նյա ն Վ .Ա ., Լ եռնա յին Ղ ա րա բա ղի ա շխ ա րհա գրություն,
«Մաշտոց», Ստեւիանակերա, 1994, էջ 32-43:
2.Ավագյան Ք .Գ ., Ծա ծկա սերմ բույսերի կա րևորա գույն ընտ ա նիքները, Ե Պ Հ ,1 9 8 9 :
3.Կարապետյան 11-.Ս., Հա յա ստ ա նում տ ա րա ծվա ծ մոլա խ ոտ երի ա տ լա ս, Ե ր և ա ն ,1980:
Մեղքում)ւսն Ս.Ա. Լ եռնա յի ն Ղ ա րա բա ղի Հա նրա պ ետ ութ յա ն ա շխ ա րհա գրություն, «Լ ո ւյս »
պետ.հրատարակչություն, Երևա ն, 1994, էջ 26-37:
4.Гусейнова Б.4>., М акромицеты Н агорного К ар аб ах а, И зд ., АН А з.С С Р , Б ак у . 1967. С.
11-119.
5.Нанагюлян С .Г ., М акромицеты респувлики Армения (ви д овая, пространственная и
функциональная с т р у к т у р а ), Д исс. докт. виол, наук, Е реван , 1997. - 4 1 2 с.
6.Пстров В .А . Этноиотаника Н агорного К ар аб ах а. Б а к у , 1940. - С . 20-21.
7.Флора А рмении под редакцией Т ахтад ж ян ,-Т Т . 1-10 , 1954-2001.
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ԼՂՀ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՌԵԼԻԵՖԻ
ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՑԻՆ ՏԱՐՐԵՐԸ
Վ. Ս. Ս ա ֆա րյա ն
աշխարհագրության ամբիոն
ԼՂՀ-ն ե հարակից տարածքների, որպես Փոքր Կովկասյան լեռնային համակարգի մի
մասը, ձևարանակառուցվածքային տարրերը կազմված են մի քանի առանձին, ծագմամբ
իրարից կտրուկ տարբերվող խոշոր ձևակառուցվածքային միավորներից: Պայմանավորված
տարբեր ծագման ապարների (հրաբխածին, հրաբխածին-նստվածքային, նստվածքային ե
այլն), ձևւսբսւնակառուցվածքային տարրերի հատկանիշներով ե ինտենսիվությամբ Փոքր
Կովկասը բաժանվում է երեք խոշոր զոնաների.
ա) Մռավասար - Արցախյան և Նախավւոքրկովկասյւսն խորքային բեկվածքների ու
Անդրկովկասյան սալի ուժեղ սեղմված զոնայի արանքում ձևավորված Սոմխեթաղարաբաղյան
(Սոմխեթ-Աղդամի) հորստաանտիկլինորիումային զոնա:
բ) Վերին կավճում Թութխունյան ռիֆտի փակման ե դրան հետևող ծալքագոյացման
հետևանքով ձևավորված Թրղի-Պապասարի ենթազոնա, որը կազմում է Սևանա-Դարաբաղյան
ձևակառուցվածքային զոնայի մի հատվածը:
գ) Փոքրասիական և Անդրկովկասյան սալերի բախման գոտում ծալքագոյացման և
բեկորւսառաջացման հետևանքով ձևավորված ձևակառույցների Հանքավան - Զանգեզուրի
զոնա:
ԼՂՀ և հարակից տարածքների ձևակառուցվածքների գոյացման պրոցեսում մեծ դեր են
կատարել խորքային բեկվածքները:
Տարածքի հյասիսարևելւան նախալեռների և Կուրի իջվածքի սահմանով անցնում է
Նւսիւավտքրկովկւսսյան կոտրվածքը, որի հետ է կապված նախալեռների լանջերի
զառիթափությունը:
Հաջորդ խոշոր կոտրվածքը, որն արտահայտված է ժամանակակից ռելիեֆում, Սևան֊
Դարաբաղյան կարային զոնան է, որտեղ տեղադրված է օֆիոփտային գոտին: Այս զոնայի
սահմաններում առանձնացվում են Մռավասարի, Արցախի և Բերձոր - Իշխանիկի խորքային
բեկվածքները, որոնց տեղադիրքով հիմնականում պայմանավորված է Մռավասարի ու
Արցախի
լեռնաշղթայի
հարավարևմտյան
լանջերի
ձևաբանությունը
(թեքությունը,
մասնատվւսծության աստիճանը) և օֆիոփտային գոտ ու գերհիմնային ապարների
տեղատւսրվող ելքերը: Վերջիններիս վրա լեռնաշղթաների և լեռնաբազուկների ջրբաժաններում
առաջացել են լեռնանցքներ, իսկ լեռնաստորոտներում՜ թափվածքային կոներ:
Սևանաղարաբաղյան կարային գոտու Իշխանիկի ճյուղը ռելիեֆում անմիջականորեն չի
արտահայտված, սակայն պլիոցենի և չորրորդականի հրաբխային գործունեությունը տեղի է
ունեցել տվ|ալ կարային գոտու ուղղությամբ [1]:
Խորքային բեկվածքները հանդիսանում են կառուցվածքային զոնաների սահմաններ,
սակայն տարածքի ռելիեֆում ոչ պակաս կարևոր դեր են խաղում նաև ավելի վտքր խզումային
խախտումները (վերնետքներ, վրաշարժեր և այլն), որոնք ռելիեֆին հաճախ տափս են
բեկորային
բնույթ: Այնուամենայնիվ
ուսումնասիրվող տարածքի
ռելիեֆի
բնորոշ
առանձնահատկությունը տեկտոնական տարրերի ուղղակի արտահայտությունն է:
Բ.Ա.Բուդաղովը Փոքր Կովկասի ժամանակակից ձևակառուցվածքների գոյացման
պրոցեսը բաժանել է երկու փուփ. [2]
ա) Սուբդիկցիայի վտւլ - խոշոր ձևակառուցվածքների ձևավորում (միջին յուրա ֊ ստորին
կավիճ).
բ) Կոլփզիւսյի վտւլ - ձևակառույցների ժամանակակից հենքի ձևավորում (ստորին
կավիճ ֊ չորրորդական):
Առաջին վտւլում ռեփեֆի ընդհանուր բարձրացումը
և սեղմման պրոցեսները
վերածվում Են սալերի հեռացման և Փոքր Կովկասի հիմնական հնսւգույն մւսկ|ակւսաոյցների
մեկը մյուսի տակ տողվելուն: Տեղի է ունենում Հանքւսվան-Զւսնգեզուրի զոնայի անջատումը
Փոքրասիական
սսղից
և
Սոմխեթա-Ղարաբաղւան
մակրոկառույցի
անջատումն
Անդրկովկասյան սալից: Անջատման գոտում առաջանում է նոր էվգեոսինկւինալւսյին
համակարգ' Թութխունի ոիֆտը [3]: Այն ժամանակ, երբ Հանքավան-Զանգեզարի և Սոմխեթա60
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Դարաբաղյան զոնաներն արտահայտվում էին աղեղնաձև կղզիակների ձևով, Թութխունի
ռիֆտը իրենից ներկա յացնում էր անընդհատ սուզվող' 2000-3000 մ խորությամբ նեղ հովիտ:
ԼՂՀ և հարակից տարածքների ժամանակակից ձևակառույցների
զարգացումը և
ձևավորումը սկսվում է այդ փուփ երկրորդ կեսից: Վերին կավճում (ւսլբ) Թարխանի ռիֆտը
սկսում է վաւկվել և միաժամանակ սկսվում են ձևավորվել Պապասարի և Թրղիի օֆիոլիտային
կազմի ձևակառույցները [4]:
Փոքր Կովկասի ձևակառույցների ժամամանակակից հենքը հանդիսանում է վերին
կավճից սկսված և տակավին շարունակվող կոլփզիայի արդյունք, որի ժամանակ ՀանքավանԶանգեզուրի զոնան աստիճանաբար սկսում է սուզվել Սոմխեթա-Ղարաբաղյան զոնայի տակ:
Ինտենսիվ հրաբխականությամբ, ծալքագոյացմամբ ու հորիզոնական և ուղղաձիգ
շարժումներով բնութագրվող լեռնակազմական պրոցեսները սկսած ստորին էոցենից
ակտիվանում են ու ձևավորվում' ծալքաբեկորավոր, բեկորավոր և ծածկույթային հրաբխային
ձևակառույցների:
Փոքր Կովկասի մակրոկառույցների համակարգին պատկանում են Մռավասարի
հորստա-անտիկփնորիումային
լեռնաշղթաները,
օֆիոփտային
Արցախ-Պապասարի
բարձրացված և ուժեղ դիֆերենցացված հորստա-անտիկփնորիումային և հորստասինկփնորիումային ինտենսիվ մասնատված անհամաչափ լեռնաշղթաներն ու բարձրադիր
սարահարթերը: Պապասարի և Թրղիի ձևակառույցները, պայմանավորված Մռավասարի և
Արցախի խորքային բեկվածքներով' տեղադրված են օֆիոփտային զոնայում:
Բերձորի ձևակառույցը և Բերձոր - Իշխանիկի խորքային խզվածքից հարավ-արևեյք
ընկած մյուս կառույցները ձևավորվել են Հանքավւսն-Զանգեզուրի միկրոսափ եզրային մասում
և ենթարկվել են ինտենսիվ սեղմման ու ծալքագոյացման (Հոչանցի, Սյունիքի հրաբխային
բարձրավանդակի և ա յլն ):
Մռավասարի լեռնաշղթայից հյուսիս և Արցախի լեռնաշղթայից արևելք ընկած հետերոգեն
ձևակառույցները (Աղդամի, Հաթերքի Մարտունու, Ալհարակի և այլն) ձևավորվել են
Անդրկովկասյան միկրոսափ հարավարևելյան եզրի բախման զոնայում:
ԼՂՀ և հարակից տարածքների ժամանակակից ռեփեֆի ձևավորման գործում կարևոր ղեր
են խաղացել նաև ստորին կավճից զարգացող հակակովկասյան ուղղության տեկտոնական
խզումները:
Կոլփզիայի բուռն զարգացման ժամանակաշրջանում (էոցեն և միոգեն- չորրորդական)
ուժեւլագել է երկրակեղևի մասնատումը և ռեփեֆում զգացվել է հակակովկասյան ուղղության
սաբրերի ձևավորումը: Առաջացել են հակակովկասյան ուղղությամբ ծալքաբեկորավոր,
բեկորավոր և ձևաբանական տեսակետից առանձնացվող կառուցվածքային սեգմենտներ,
օրինակ' Քարվաճսւռի գրաբեն սինկփնորիումը, Որոտանի, Թարթառի իջվածքները,
Իշխանասարի, Քիրսի և այլ բարձրացած ձևակառույցային սեգմենտներ:
Հիշատակված ձևաբանակառուցվածքների մակրոմիավորների կազմում ձևավորվել են
հետևյալ ձևաբանակառուցվածքային տարրերը (ըստ զոնաների):
Մււավւսսայփ աԸտիկլիՕորիում - գտնվում է Քարհատի սինկփնորիումից հարավարևմուտք և Թրղիի սինկփնորիումից հյուսիս: Սկսվում է Շամխորագետի վերին հոսանքից,
ձգվում մինչև Մռավ գագաթը, ապա շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք: Նրա երկարությունը
կազմում է ավելի քան 90 կմ, իսկ ամենալայն մասը 12 կմ է: Անտիկփնորիումը հիմնականում
կազմված է յարայի հրաբխածին ապարներից: Գոմշասարի կտրվածքում անտիկփնորիումը
բնութագրվում է բարդ հովհարաձև կառուցվածքով, որից արևմուտք նրա հարավային թևը
բարդացված է վրաշարժով և թաղված է կից սինկփնորիումի տակ: Անտիկփնորիումի
արևմտյան ամենաբարձր հատվածը, որը համապատասխանում է Կոշ կա րսարի լայնակի
բարձրացմանը, կազմված է կվարցդիորիտային ինտրուցիաներից: Այստեղ տիրապետում են
լայն m վտքրաթեք սինկփնալային և նեղ զառիթւսվւ անտիկփնալային կառույցները: Դեպի
անտիկփնորիումի առանցքային մասը ծալքավորման բնույթը կտրուկ կախվում է, ծալքերի
թևերի անկման անկյունները դառնում են համարյա ուղղաձիգ (55-70 աստիճան), իսկ ծալքերր
սերմվում են:
Անտիկւինորիումի արևելւան հատվածը Ինջայի և Թրղիի միջագետքում ունի
հյուսիսարևելւան տարածքում, որտեղ միջին յարայի նստվածքներում դիտվում են մի շարք
ծալքավոր կառուցվածքներ և խզվածքներ, ՛որոնք վւնջաձև տարածվում են Մռավից դեպի
հյուսիս-արևելք: Այստեղ լայն տարածում ունեն կվարց-դիորիտային կազմի ինտրոսլիաներր:
%*
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Անտիկփէտրիումի հարավարեելյան թևի երկայնքով տեղադրված
անհամաչափ սինկլինալային ծալքը, որն ունի հյուսիսարևելյան տարածում:

է

էլբեկդւսշի

ԼՂՀ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ Ք Ա ՐՏԵԶ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Փ ո ք ր Կ ո վ կ ա ս ի մ ե գ ա ա ն տ ի կ լի ն ո ր ի ո ւ մ
ՍոմխԵթ - Դ ա ր ա բա ղ յա ն զ ո ն ա
Սևա ն - Դ ա ր ա բա ղ յա ն զո ն ա
Հա ն ք ա վ ա ն - Զ ա ն զ ե զ ւս ր ի զ ո ն ա

Կ ո ւր ի մ ե գ ա ս ի ն կ լ ի ն ո ր ի ո ւ մ
Ստ որին սւրսւքււ|ա ն վ ե ր ա դ ի ր սինկլինորիում
ւՕկարօի կսւոայցնհր

Թ վ ե ր ո վ ն շվ ա ծ են.

Սոմխեթա - Ղարաբաղւան (Սոմխեթա - Աղդւսմի) զոնայում
Լ՜լբեկդաչի սիԱկլինալը տեղադրված Է երեք կառույցների հատման զոնայում' Մհավասարի
անտիկլինորիումի, Թրղիի սինկւինորիումի և Ազդումի անտիկլինորիումի:
Այյդւսմի ւս1ափկ[]1Ապւխււմ - սկսվում Է Մռավասարի անտիկլինորիումի հ|ուսիսւսրևել|ան
պե|փկլինւս|]ս| և ձզվում Է մինչև Արաքսի ձախ սոիը: Ամենամեծ լայնությունը ունի ճաղատսարի և
Կավարտի րարձրացած բլոկների տեղամասերում: Թարթառի հովտում այն բարդացված Է խո^որ
ւ|երնետքով, որի հհտեանքով կառույցի արևմտյան մասը բարձրացած Է: Թարթառի և Խաչենւսզետի
մի9 ւսզետքում տեղադրված Է Մեհմւսնայի զրանիտոիղային ինսւրուզիւսԱ, որը տարածվելով ղեպի
ւսրևմւստք Կարկասի ձախաւինյակում սուզվում Է չորրորդականի նստվածքների տակ: 1սւսչենսւզետի
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ձախւսփնյակում անտիկփնորիումի պերիկփնալ մասը բարդացած է ընդլայնակի վերնեաքներով:
Վերջիններս անտիկփնորիումին հաղորդելեն բլոկային կառուցվածք:
Մարտւսկերւոի սինկւիԸորիում - ձգվում է Աղդամի անտիկփնորիումի հյուսիսւսրեելյւսն թևի
երկայնքով' Թարթառի ստորին հոսանքից մինչև Մարտակերտ բնակավայրը: Հարավում այն
կազմված է մեզոզոյի ապարներից, իսկ հյուսիսում, նախակովկասյան ճկվածքի սահմաններում'
պալեոգենի, նեոգենի և չորրորդականի նստվածքներից: Սրա կառուցվածքում կարևոր դեր են խաղում
Թարթառի աջ ափով ձգվող խզվածքները:
Սևան - Դարաբաղյան զոնայում
Թյպիի սինկւինորխւմ - տեղադրված է Մռավասարի անտիկփնորիումից հարավ-արևմուտք:
Հարավ-արևելքից այն սահմանակցում է Արցախի անտիկփնորիումին: Սա կազմված է մեզոզոյի,
պալեոգենի և անթրոպոգենի հասակի նստվածքներից: Սինկփնորիումի սահմաններում մեծ տարածում
ունեն ուլտրահիմնային, հիմնային և սակավ թթու ինտրուզիաները: Սրա ներքին կառուցվածքը
բարդացված է ինչպես երկայնակի խզվածքային խախտումներով, այնպես էլ լայնակի
ֆլեքսուրաներով և վերնետքներով:
Մարտունու սինկւինորխւմ—ձգվում է Թարթառի աջափնյակից մինչև Արաքս: Սա սահմանակից
է Արցախի անտիկփնորիումին: Այն բաղկացած է վերին յուրայի ապարներից, որոնք ներկայացված են
կարբոնատներով, պիրոկլաստիկ նյութերով,
ստորջրյա բազալտային և կրաքարային
ենթւսֆորմւսցիւսներով, տերրիգեն գոյացություններով:
Մարստւնու սինկփնորիումը լայնակի կերպով տրոհված է առանձին կառույցների, որոնք
համապատասխանում են բարձրացումների և ճկվածքների: Այս կառույցները հստակ արտահայտվում
են Խաչենագետի և Թ՜արթառի միջագետքում:
Դեպի հարավ-արևեյք' Խաչենագետի և Կարկառի միջագետքում, սինկփնորիումի առանցքը
կտրուկ սուզվում է: Այս կտրվածքում այն թողնում է լայնակի ճկվածքի տպավորություն:
Վարանդա և Խոնաշեն գետերի վերին հոսանքում Մարտունու սինկփնորիումի առանցքը
բարձրանում է, այստեղ հարավից դեպի հյուսիս առանձնանում են Շոշի և Սարտունու սինկփնալային
կառույցները, որոնք առանձնացված են Բովուրխան-Մաճկալաշենի թմբով:
Շոշի սինկխնալր բաղկացած է
յուրայի և կավճի ապարներից, որոնք կազմում են
հյուսիսարևմտյան տարածմամբ մի քանի կուփսաձև ծսղք:
Բովարխան - Մաճկալաշենի անտիկւինալային կառույցը կազմված է երկու կուփսաձև
անտիկփնալներից' Բովուրխանի և Հերհեր - Մաճկալաշենի: Այս կառույցը ռեփեֆում արտահայտվում
է Կւսղարծիի և Ամարասի լեռնաճյուդերով:
Արցախի Խնախկւինորիում - իրենից ներկայացնում է Սևան - Դարաբաղյան զոնայի
ւսմենախոշոր կառույցը: Սա ձգվում է միջօրեականի ուղղությամբ Լև գետի սւոորին հոսանքից դեպի
հարավ ւսվելի քան 100 կմ երկարությամբ, կազմված է յուրայի, մասամբ էլ կավճի ապարներից:
Կուսւսնւսց լեռներից (2832մ) հարավ-արևեյք անտիկփնորիումի առանցքը ունդիլացվում է'
սուզում: Նստւ1ածքներն այստեղ հանդես են գափս շրջված իզոկփնալ խոշոր ծայրով, որն իր հերթին
բաժանվում է մի շարք լայն ու վտքրաթեք կառույցների: Այսպես, օրինակ, Խաչենագետի ձախ ափում,
անտիկփնորիումի առանցքային գոտուց հարավ տարածվում է Վահինի վտքյւաթեք սինկփնալային
ծայրը: Այն հարավում տեղադրված Շիշթափայի սինկփնափց առանձնանում է մեղմաթեք
անտիկփնալով, որն արևելյան ուղղությամբ աստիճանաբար սուզվում է:
Իշխանագետի միջին հոսանքում անտիկինորիումը պերիկփնալ կերպով փակվում է յուրայի և
կավճի նստվածքներով: Անտիկփնորիումի կենտյտնւսկան և հարավային հատվածները բարդացած են
հին լայնակի խզվածքներով, նրա սահմաննեյտւմ պարզոյտշ առանձնացվում են Ծռասար - Մեհմւսնւս
լայնակի բայւձրացումը և Կարկառի լայնակի ճկվածքը, որոնք ուղղակիորեն արտահայտված են
ռեփեֆում:
Պապասարի սինկւինորխւմ -Սևան-Ղարաբաղյան զոնայի ամենախոշոր ու բարդ կառույցնեյփց
է և ձգվում է 150 կմ երկարությամբ Արևելյան Սևանի լեռներից մինչև Այւաքսի ձախ աւիը: Սա
տեղադրված է Այւցախի անտիկփնորիումից հարավ ֊ արևմուտք, և ունի 10-25 կմ լայնություն:
Սինկփնորիումը բաղկացած է յուրայի նստվածքապիյտկլաստիկ, ինչպես նաև կավճի
այպիփտաթեյւթաքարային ու մերգելային
ֆորմացիաներից: Այս կառույցի արևմտյան և
հարավարևմտյան թևեյտւմ լայն զարգացում ունեն էոցենի ստորջրյա անղեզիաապիրոկլաստիկ
գոյացությունները:
Սինկփնոյփամի տարբերիչ առանձնահատկություններից է նրա կազմում հիպերբւսզիտւսյին
ֆորմացիայի և աւ|եյի երիպւսսարդգրպՕիտոիդային ինտյտւզիանեյւի առկայությունը:
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Թարթառի ավազանի' սահմաններում սինկւինորիումում առանձնանում են հետևյալ
կառուցվածքային տարրերը.
Արևելյան Սևանի կամ Ծաղկասարի սինկյինալ, որը տարածվում է Թ՜արթառի աջափնյակից
դեպի արևմուտք և կազմված է վերին կսւվիճ-էոցենի հզոր (1200-2500 մ) կայծքարա-մերգելային ու
տուֆածին ֆփշւստիպ ֆորմացիաներից:
Հայաձպփ անտիկյինալային կառույցը տեղադրված է Թութխունի վերին հոսանքում, ձգվում է
արևմուտք 40 կմ երկարությամբ դեպի Սևանա լճի ավազանը: Սա բաղկացած է մեզոզոյի
արգիլիտային թերթաքարերից և կայծքարադիաբսւզային ֆորմացիաներից: Անտիկլինսղային
ծալքերի առանցքային մասում ներարկված են ստորին էոցենի հիմնային և թթու ինտրուզիաներ:
Ձորաբեյպի սինկւինայը տարածվում է Թարթառի վերին հոսանքի ձախակողմյան վտակների
ավազանից դեպի Մխաթիքի լեռնաշղթան և կազմված է կավճի ու էոցենի նստվածքներից, որոնք
ճեդքված են հիպերբազիտային, կվարցդիորիտային և սիենիտղիորիտային ինտրուզիաներով: Սրանք
մերկանում են Սխսւթիքի լեռնաշղթայի արևմտյան լանջերին, ուր և պահպանվել են պլիոցենի և
չորրորդականի հրաբխականության մնացուկները:
Հագարուի վերին հոսանքում ակնբախ են Մամայիգետի անտիկյինայը և Աւյբյւաձոյւի
սինկյինայը. իսկ ավելի հյուսիս Քարագյխի սինկլինաչային ծայրերը, որոնք ուղղակի արտացոլվում են
ռելիեֆում:
Հաւյյտւթի սինկյինայը- տեղադրված է Արցախի անտիկլինորիումից հարավ-արևելք: Սինկլինալը
ձևավոյտւմ է դեպի հարավ-արևեւք բացվող լայն ճկվածք: Արևեւքում այն սուզվում է Ստորինարաքսյան
սինկլինորիումի տակ:
Ծամձոյփ անտիկյինոյւիում- ձևավորվել է Արցախի անտիկլինորիումի սուզման գոտու շրջանում
և նրա նկատմամբ տեղադրված է կուլիսաձև և հարավ-արևմոսոքից սահմանագծվում է ԲերձորԻշխանիկի խզվածքով: Սա կազմված է յուրայի ապարներից:
Անտիկլինորիումը ունի կտրուկ արտահայտված անհամաչափություն, նրա հյուսիսարևելւան թևը
համեմատաբար մեղմաթեք է, իսկ հարավարևմտյանը՝ զառիթափ և անդամ շրջված:
Հանքավան ֊ Զսւնգեզուրի զոնայում
Տեղադրված է Սևանա-Ղարաբաղյան զոնայից հարավ-արևմուտք և նրանից անջատված է
Բերձոր-Իշխսւնիկի խզվածքով: Բաղկացած է յուրայի կերաստֆիրների և պիրոկլասսփկ
ֆորմացիաներից, ավելի երիտասարդ կարբոնատահրաբխածին և կարբոնատապիրոկլասսփկ
հրաբխածին գոյացություններից:
Զոնան բաժանվում է մի շարք խոշոր կառուցվածքային միավորների.
Բեյւծպփ անտիկյ/ւնոյւիում- տարածվում է Իշխանիկից մինչև Արաքս 65 կմ երկարությամբ և 3-8
կմ լայնությամբ: Սա հյուսիսարևելյան եզրով անցնում է Բերձոր-Իշխանիկի խորքային խզվածքը:
Անսփկլինորիումի առանցքային գոտին կազմված է Շալվա-Բերձորի գրանողիորիտային և կվւսրցդիորիտային ինսղտւզիասերից: Բերձորից հարավ-արևելք Բերձոր-Իշխանիկի խզվածքի երկայնքով
դիտվում են մեծ քանակությամբ դացիտային, անդեզիտադացիտային և անդեզիտային կազմի
ինտրուզիսւներ:
Անտիկլինոր|տւմի հյուսիսարևմտյան շարունակությունը Թ՜ութխունի վերին հոսանքում
աստիճանաբար սուզվում է լայնակի կողմնորոշում ունեցող Սառնաղբյուրի սինկլինալի տակ:
Հին Թաղեյւի անտիկյինալային և Խծաբեյպի սինկյինալայիՕ ծալքեր
Բերձորի և Ծամձորի անտիկլինորիումների շփման զոնայում տեղադրված է Հին Թաղերի
անտիկլինալը, որը վերջիններից անջատված է Խծաբերդի սինկլինալով և կազմված է վերին յուրայի և
կավճի նստվածքներից: Սինկլինալային գոտու սահմաններում առանձնանում են մի շարք
կուլիսանման կառույցներ:
Հին Թաղերի անտիկլինալը կազմված է յուրայի ապարներից, որոնք բացի ծալքավորումից,
բարդացված են բազմաթիվ խախտումներով, որի հետևանքով այն ձեռք է բերել թեվտւկւսյին
կառուցվածք:
Հոչանցի սինկյ/ւնորխռմ - հանդիսանում է զոնայի ամենախոշոր կառույցը և զբաղեցնում է Ալ
լճերի, Սյունիքի հրաբխային Գորիսի սարավանդը: Սա ձգվում է մինչև Արաքսը: Սինկլինալը
ւսնհամաչաւի, յայն, հարթահատակ ճկվածք է և կազմված է տարբեր հասակի և ֆացիաների
նստվածքներից: Սինկլինորիումի հարավարևմտյան թևը մեղմաթեք է, բարդացած վերնետքներով, իսկ
հյաւփսարևելւանը զառիթավւ է, և կրկին բարդացած վերնետքներով և վրաշարժերով:
Սինկլինորիումի կառուցվածքում հանդես են գալիս կավճի կարբոնատային-պիրոկլաստիկ,
օլիգոցեն միոցենի տաֆածին-տերրիգեն և պլիոցեն-անթրոպոգենի հրաբխածին և ցամաքային
ֆորմացիաները:
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Բերձորից հարավ-արեեւք սինկլինոբիումից առանձնանում են Ամուտեդի ե Սանասսւրի
սինկլինալները, ոյտնք իրարից բաժանվում են Հագարոփ անտիկլինւսլային ծալքով:
Քարվաճառի սիԸկՓԸորիումը պաղեցնում է Թարթառի և Հագարոփ վերին հոսանքների
տարածքը ե կազմված է էոցենի ստորջրյա ե պլիոցեն-սւնթրոպոգենի ցամաքային հրաբխածին
ֆորմացիաներից:
Սինկլինորիումի սահմաններում առանձնանում են Սխաթիքի, Չովդարի, Սաոնւալբյուրի,
Թարթառի և Քեթիի լա յնա կի սինկփնալները և անտիկ/ինալները, որոնք իրենց հերթին մասնատված են
հյուսիսարևելւան վերնետքներով: Այս կառույցներից առավել խոշորը հանդիսանում է գրւսբենաձե
իջած Թ՜արթառի անտիկլինալը: Սխաթիքի ե Սառնաղբյուրիարեելւան շրջաններում առանձնանում են
պալեոցենի հասակի Չալվայիրի և Այլբրաձորի ընդհանուր Կովկասյան ուղղության սինկլինալները:
Կապանի անւոիկլինորիում - հանդիսանում է Հանքավւսն-Զանգեզուրի զոնայի ծայր
հարավարևելյան տարրը: Այս կառույցի արևելյան հատվածն է գտնվում ուսումնասիրվող տարածքում:
Անաիկլինորիումը ունի բարդ կառուցվածք և բաղկացած է յուրայի, կավճի սլիրոկլաստիկ
կարբոնատային ենթաֆորմացիաներից և ինտրուզացված վերին յուրայի գրանոդիորիւոներից և
կվարցային դիորիտներից, ինչպես նաև պալեոգենի գրանոդիորիւոներից և գաբրոններից:
Սիջինայոսքսյւսնլայնակի ճկվածք - հանդիսանում է Կուրի մեգասինկլինորիումի մի հատվածը:
Այն ձգվում է Մեղրու կիրճից մինչև Արաքսի ստորին հոսանքը և բաղկացած է յուրայի ու վերին կավճի
ապարներից:

Ամվտվտւմ
ԼՂՀ տարածքի, որպես Փոքր Կովկասի մասերից մեկի, ձևաբանակառուցվածքային տարրերը
կազմված են մի քանի, ծագմամբ և կառուցվածքով խիստ տարբերվող
կառուցվածքային
միավորներից: Պայմանավորված տարբեր ծագման ապարներով և ձևակառւսցվածքային տարրերի
հատկանիշներով, Փոքր Կովկասը բաժանվում է երեք խոշոր զոնաների. Սոմխեր - Ղարւսբւալւան,
Հանքավան-Զանգեզուրի և Սևան - Դարաբաղյան:
ԼՂՀ տարածքի ձևակառուցվածքների ձևավորման պրոցեսում կարևոր դեր են խաղացել նաև
խորքային խզվածքները, ինչպիսիք են Բերձոր-Իշխանիկի խզվածքը, Ղարւսբւալւան կարւսյին զոնան
ե այլն: Վերոնշված կառուցվածքային զոնաներից յուրաքանչյուրը կազմված է առանձին
կառույցներից, ինչպիսիք են Մռավասարի, Ղարաբաղի և Աղդամի անտիկլինորիումները, Թ՜րղիի,
Մարտունու. Պապասարի և Հոչանցի սինկլինորիումները, և այլն: ԼՂՀ տարածքի կառուցվածքային
տարրերի բնութագրիչ առանձնահատկությունը կայանում 1; ռելիեֆում նրւսնց ոսլդակի
արտահայտվածությամբ:

Резюме
Морфоструктурные элементы территории НКР, как одной из частей Малого Кавказа, состоят из
нескольких, разных по генезису и резко отличающихся друг от друга структурных единиц.
Обусловленные породами разных генезисов и свойствами морфоструктурных элементов Малый Кавказ
делится на три крупные зоны: Сомхето-Карабачская, Анкаван-Зангезурская и Севано-Карабахская.
В процессе формирования морфоструктур на территории НКР важную роль сыграли также
глубинные разломы, такие как Бердзор-Ишханикский, Карабахская шовная зона, и.т.д. Каждая из
упомянутых морфоструктурных зон состоит из отдельных, структур, таких как Мравасарский,
Карабахский и Агдамский антиклинории, Тргинский, Мартунинский, Папасарский, Гочанцский
синклинории и.т.д. Характерной особенностью морфоструктур территории НКР является то, что они
имеют прямое отражение в рельефе.
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ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ում
(1992թ. մարտ)
Տ . Վ -Հա կոբյա ն
պատմության ամբիոն
1992 թվականի վւեարվար-մարա ամիսներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում
(ԼՂՀ) ռազմական գործողությունների ուժգնացման հետեւանքով հակամարտության խաղաղ
կարգավորումը կրկին գրավեց միջազգային հանրության ուշադրությունը:
Փետրվարի 27-28-ը Պրահայում տեղի ունեցավ ԵԱՀԽ-ի նիստ, որտեղ քննարկվեց
Լեռնային Ղարաբադին (ԼՂ) վերաբերվող հիմնսւխնդիրը: Նիստում առաջարկվեց կրակը
դադարեցնելու նպատակով ճնշում գործադրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների վրա
եւ հարցը կարգավորեն խաղաղ բանակցությունների սեղանի շուրջ՛:
Սւսրտի Փին Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի նախագահները հանդես եկան հարցի խաղաղ
կարգավորման նոր միջնորդական նախաձեռնությամբ2: Սակայն միջազգային ջանքերը ոչ մի
արդյունք չտվեցին, քանի որ Ադրբեջանի իշխանությունները մերժում էին ԼՂ-ի հիմնահարցի
վերաբերյալ խաղաղ ճանապարհով ամեն մի առաջարկ, սակայն իրադրությունը
տարածաշրջանում ավելի բարդացավ: Դրան նպաստեց նաեւ ԱՊՀ զինված ուժերի 366-րդ գնդի
դուրս բերումը Ստեփանակերտից: Հայկական ուժերին հաջողվեց որոշակի չափով առգրավել
գնդին պատկանող զենքն ու զինամթերքը, ինչպես նաեւ զինտեխնիկան, որն ենթակա էր
վերանորոգման:
Մարտի 4-ին ադրբեջանական զինված ուժերը հարձակվեցին Ղազանչիի վրա: Երկօրյա
մարտերից հետո թշնամուն մեծ կորուստների գնով հաջողվեց գրավել սւյնՎ
Օրեցօր սաստկացող մարտական գործողությունները հրամայաբար պահանջում էին
կաւոարելագործել ոչ միայն ինքնապաշտպանության ուժերի կառուցվածքային ու մարտական
բնութագրերը, այլ նաեւ կառավարման համակարգը: ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի (ԳԽ)
նախագահության 1992թ. մարտի 4-ի նիստի ժամանակ որոշվեց ինքնապաշտպանության ուժերի
(ԻՊՈՒ) հրամանատար նշանակել գնդապետ Ա.Տեր-Թադետսյանին : Նույն օրը հաստատվեց
նաեւ ԼՂՀ պաշտպանության խորհրդի (ՊԽ) կազմը, որը ներկայացրել էր ԼՂՀ ԳԽ նախագահ
ԱՄկրւոչյւսնը: ՊԽ-ի կազմում ընդգրկվեցին' ԱՄկրտչյանը (նախագահ), Օ.Եսայանը,
Վ.Բալայւսնը, ՄՍարգսյանը, Ա.Տեր-Թադեւոսյանը, Ռ.-Քոչարյանը Եւ ԱՆւսրապեւոյւսնը:
Այնուհետեւ նախագահությունը հանձնարարեց ՊԽ-ին' ԼՂՀ ԴԽ-ի պաշտպանության եւ
անվտանգության, պետական շինարպրության, իրավական հարցերի եւ օրինականության
ամրապնդման հանձնաժողովների հետ համատեղ նախապատրաստել եւ ԼՂՀ ԳԽ
նախագահության քննարկմանը ներկայացնել «Պաշտպանության
խոյւհրդի մասին»,
«Ինքնապաշտպանության ուժերի մասին» կանոնադրությունների նախագիծը:
Հաջորդ օրը մարտի 5-ին ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահությունը սկսեց քննարկել կառավարության
մի շարք պաշտոնների նշանակման, ԼՂՀ նախարարների խորհրդի (ՆԽ) կազմը հաստատելու,
ԼՂՀ կառավարության անհատական կազմի, որոշումների նախագծերը3: Ըստ «ԼՂՀ
Նախարարների խորհրդի մասին» ԼՂՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին կետի հաստատւ[եց ԼՂՀ
կառավարությունը հետեւյալ կազմով. Օ.Ե.Եսայան' ԼՂՀ ՆԽ-ի նախագահ, Բ.Ս.Առուշանյան' ԼՂՀ
Ն1ս նախագահի առաջին տեղակալ, ԱՄԾատրյան' ԼՂՀ ՆԽ-ի նախագահի տեղակալի եւ ԼՂՀ
գյուղատնտեսության եւ պարենամթերքների նախարարի պաշտոնակատար, Ա.Ա.Իսագուլով' ՆԳի նախարարի պաշտոնակատար, Ս.Ա.Թետսյան' ԼՂՀ
Ֆինանսների
նախարարի
պաշտոնակատար, Յու.Գ-.Դավթյան' ԼՂՀ վիճակագրության պետական վարչության պետի
ււյաշւոոնակատար, Լ\Շ.Շահրամանյան' շինարարության պետական կոմիտեի նախագահի
ւդաշտոնակատար, Յու.Ը.Ներսիսյան' տպագրության, պոլիգրաֆիայի, հրատարակչության եւ
գրքի առեւտրի պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատար, Վ.Հ. Թովմասյւսն' ԼՂՀ ՆԽ-ի
գործերի կառավարիչ: Հանձնարարվեց հանրապետության կառավարությանը՜ առաջնորդվելու]

*Ա.Տեր-Թադետսյանը
(Կոմանդոսը)
կազմակերպելով
եւ
իրականացնելով
մի
շարք
ռազմւսգործողություններ, բավական մեծ հեղինակություն ու վստահություն էր վաստակել,
արժանացել համընդհանուր ճանաչման:

66

«ԼՂՀ Նախարարների խոիհրղի մասին» ԼՂՀ օրենքով, անցնել իր լիազորությունների
կատարմանը:
Այնուհեսւեւ «ԼՂՀ Նախարարների խորհրդի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձայն, ԼՂՀ ԳԽ-ը
որոշեց հաստատել ԼՂՀ ՆԽ-ը հետեւյալ կազմով. Օ.Ե.Եսայան' ԼՂՀ ՆԽ-ի նախագահ,
Ի.Ս.Առուշանյան' ԼՂՀ ՆԽ-ի նախագահի առաջին տեղակալ, Ա-Ծատրյան' ԼՂՀ Ն Խ նախագահի
տեղակալի եւ ԼՂՀ գյուղատնտեսության եւ պարենամթերքների նախարարի պաշտոնակատար:
Այսպիսով, հիմնականում ձեւավորվեց ԼՂՀ գործադիր իշխանությունը, որը պետք է լուծեր երկրին
վերաբերվող սոցիալ-տնտեսական եւ մի շարք այլ հարցեր: Կազմավորելով ԼՂՀ
կառավարությունը, ԼՂՀ Գ-Խ-ի նախագահությունը գործադիր իշխանության մի շարք
լիազորություններ դեռ վերապահում էր իր վրա:
Մարտի 6-ին ծանր պաշտպանական մարտեր տեղի ունեցան Ասկերանի եւ Կիչսւնի
է մատույցներում: Մարտի 11-ին հանձնված դիրքերը ետ վերադարձնելու նպատակով
I հակահարձակում ձեռնարկեցին հայկական ԻՊՌՒ-ը: Նույն օրը հայ ազատամարտիկները
[ փայլուն ռազմական գործողություն ձեռնարկեցին Սրխավենդի հատվածում' ճնշելով գյուղում
տեղակայված ադրբեջանական կրակակետերը’: Այդ օրերին ազատագրվեցին նաեւ նրա հարակից
[ ւսղլւբեջանական բնակավայրերը' Մանիքլուն, Խաթունբեյլուն, Բաշ-Գ-յունեւիայան եւ
I Օյւթավւայան: Ադյւբեջանցինելւը Աղդամից փորձեցին օգնության հասնել, բայց Էական ոշ մի
I արդյունքի չհասան:
Մարտի 12-ին Լ Ղ Հ Գ-Խ-ի նախագահ Ա.Մկրտչյսւնն ընդունեց Մեծ Բրխոսւնիսւյի Լոլպերի
К պալատի վտխխոսնակ, բարոնուհի Քերոլայն Քոք սին, որն իր հետ Այւցւսխ Է|1 բերել մեծ
քանակությամբ դեղորայք եւ մանկական սնունդ: Նույն օրը կայացավ հեռախոսսւգյտւյց ԼՂՀ Գ-Խհ նախագահ ԱՄկլսոչյանի եւ Ադրբեջանի Գ Խ նախագահ Ց.Մւսմեդովի միջեւ, ձեռք բե|ւվեց
պայմանավորվածություն ժամանակավոր հրադադարի մասին, սակայն ադրբեջանական կողմը
խախտեց այն' հրետակոծելով Ասկերան շրջկենտրոնը: Այնուհետեւ մարտի 14-ին առավոտյան
մամը 9-ին Ադրբեջանի արտգործնախարար Հ.Հասանովը զանգահարեց ԼՂ Հ Գ-Խ-ի նախագահին
եւ մեղադրեց դարաբաղյան կողմին պայմանավորվածության խախտման համար:
Մարտի 17-ին Ալւցւսխ ժամանեցին ԿԽՄԿ-ի լիազոր ներկայացուցիչնելւ fl-ոլւսն Սիղլեյւը եւ
Ֆբսւնսուա Ր-ենոնր տարածւսշլւջանում իրադրությանը ծանոթանալու, հումանիտւսյւ օգնություն
դուցւսբերելու եւ Սւոեւիանակեյւտում գրասենյակ բացելու նպատակով:
Նլււսնց ընդունեց ԼՂՀ Գ-Խ-ի նախագահ Ա.Մկրտձ1անը' նշելով որ ԼՂ Հ իշխւսնությաններր
: պատրաստ են տ վյա յ ծրագրի իյսսկանւսցմսւնը: Նույն օյւը տեղի ունեցավ ԼՂՀ ԳԽ-ի
| նախագահության նիստ, ուր լսվեց ԱՄկրտչյւսնի հւսղորւլումը հանւ՜ապետտթւան ասգմաքաղւսքակւսն եւ միջա զգա յին իրավիճակի մասին: Այնուհետեւ քննւսյւկվեց Ստեվսսնակելսոի
ւ օդանավակայանի գործունեության մասին որոշման նախագիծը: Սլնելով ստեղծված ծւսն|ւ
իրավիճակում հանրապետության տնտեսության եւ պաշտպանության համար օդանավակայանի
կայւետր նշանակությունից, ԼՂՀ Գ-Խ-ի նախագահությունը ոլաշեց Ստեվոսնակերտի
օդանավակայանում սահմանել աշխատանքային հատուկ ռեժիմ եւ օգտագւտծեյ այն աոաջին
հհյւթին ժողովլւղա-տնտեսական եւ պաշտպանական բեռնելփ վտխաղյւման համար: ԼՂՀ ՆԽ-|ւն
հանձնարարվեց կարճ ժամկետում լուծել օդանավակայանի ղեկավայաւթյան, ւոե|սնիկական եւ
I սպասարկող ծառայությունների կազմավորման հարցերը եւ ապահովեյ ն|սսնց կանոնավոր
I գործունեությունը7:
Հա նրապեսւութ յ ո ւնից քաղաքացիների մեկնելու կանոնակարգ մշակեըս Եւ մեկնեյը
կարգավորելու նպատակով ստեղծվեց նաեւ ժամանակավոր հանձնաժողով' Հրւսնտ Խ աչատրյանի
գլխավորությամբ: Հանձնարարվեց օդանավակայանի վարչությանը խստոյւեն առաջնորդվել
[ հանձնաժողովի մշակած կանոնակարգով, իսկ Պ Խ-ին' ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ'
I օղանավակայւսնի անվտանգությունն ու կարգուկանոնն ապահովելա համար:
Այն ճիշտ ոագմավայււսկան քայլ էր եւ արվեց այն նպատակով որպեսցի շրույյատրվի
[ պատերազմի հետեւանքով ԼՂՀ քաղաքացիների' հատկապես արական սեռի արտսւհոսքր ելւկ|վւց:
Իսկ վելւջամ Գ-Խ-|ւ նախագահությունը ոյւոշեց հանդես գայ 1սս|տարարուրյամր
[

դարաբաղյան

հիմնահարցի

շուրջ

միջազգային

նախաձեռնությունների

վերաբեր յար

> Հայտարարության տեքստում նշված էյւ. «1-ագմաթիվ պետությունների, միջւսցցային
կաղմակերպաթյանների ուշւսղրտթյունր վերջին ժամանակնեյւս սեւեռված I. ԼԳ.Հ-ը, nji|i
ասգմական ագրեսիայի V. ենթարկվում Ադյւբեջանի Հանրապետության կողմից:
(հլջու նեյով
բազմաթիվ
ե|ւկլւնեյւի
եւ
միջազգային
կազմակերպությունն1ւրի
. ;ա1սսցրղռվածտթ|անր մարտական զործուբււթյունների ղաղարեցման գործում, 1.Գ.Հ ԴԽ-|ւ
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նախագահությունը հայտարարում է, որ ստեղծված կացությունից ելք որոնեյը առանց ԼՂՀփա
լիազոր ներկայացուցիչների մասնակցության, չի կարող դրական փոփոխություններ առաջ բերել I
տարածաշրջանում:
ԼՂՀ-ն ռազմական ագրեսիայի օբյեկտ է եւ պարտադիր է նրա ներկայությունը ԼՂՀ շահերը,!
շոշափող ամեն մի խաղաղարար գործընթացին» :
Ինչպես նշեցինք, տարածաշրջանի անկայուն իրավիճակից անհանգստացած միջազգային
հանրությունը կրկին ճիգեր գործադրեց' ռազմաքաղաքական հակամարտությունը խաղսպ 1
ճանապարհով կարգավորելու նպատակով: Մարտի 16-ին ԵԱՀԽ-ն որոշեց տարածաշրջան 1
ուղարկել իր ներկայացուցիչներին' իրադրությունը տեղում ուսումնասիրելու համար: Մարտի 20-ին 1
Ստեփանակերտ ժամանեցին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Սայրուս Վենսը եւ ԵԱՀԽ-ի ]
ներկայացուցիչ Յանոշ Կուբիչը: Սինչ այդ նրանք հադիպումներ էին ունեցել Բաքվի եւ Երեւանի 1
իշխանությունների հետ: Նրանք հանդիպեցին նաեւ ԼՂՀ իշխանությունների հետ: Հանդիպմանը
մասնակցում էին ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահ ՄՄկրտչյանը, ԼՂՀ ԳԽ-ի քարտուղար Վ.Հակոբյանը,.1
ԼՂՀ ՆԽ-ի նախագահ Օ.Եսայանը եւ այլք: Նրանք խոստացան տարածաշրջանի իրադրության
մասին զեկուցել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին եւ անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել հարցը ]
խաղաղ կարգավորելու նպատակով :
Մարտի 20-ին հակամարտության տարածաշրջան այցելեց նաեւ Իրանի Իսլամական
Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ ՄՎայեգին, որի նպատակն էր 7 օրվա
տետղությամբ մարտական գործողությունների դադարեցման պայմանավորվածություն ձեռք
բերելը: Նա հանդիպեց ՄՄկրտչյանի հետ, որն իր պատրաստակամությունը հայտնեց տվյալ
խնդրի վերաբերյալ: Նույն օրը այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց, սակայն
ադրբեջանական կողմը խախտեց այն, հարձակում ձեռնարկեց փորձելով զավթել Մարտունու
մոտակա բարձունքը, սակայն հետ շպրտվեց: Կատարվածի վերաբերյալ մարտի 21-ին Իրանի
Իսլամական Հանրապետության ԱԳՆ-ն Ադրբեջանին բողոք ներկայացրեց «պաշտոնական» °:
Իսկ ԵԱՀԽ խորհրդի առաջին լրացուցիչ հանդիպմանը (մարտի 24-ին) որոշվեց ԵԱՀԽ
հովանու ներքո Սինսկում (Բելոռուս) ԼՂ-ի խնդրով խորհրդաժողով հրավիրել, որը «ճգնաժամի
խաղաղ կարգավորման նպատակով բանակցությունների համար կապահովի մշտապես գործող
հանձնաժողով»": Խորհրդի որոշմամբ Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելոռուսի, Գերմանիայի,
Իտալիայի, Ռուսաստանի,
ԱՄՆ-ի, Թուրքիայի, Ֆրանսիայի, Չեխիայի եւ Ալովակիայի
Ֆեդերատիվ Հանրապետության ու Շվեդիայի ներկայացուցիչների հետ խորհրդաժողովին պետք է
հրավիրվեին նաեւ ԼՂ-ի
օրինական իշխանությունները, բայց որպես շահագրգիռ կողմ:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ խորհրդաժողովի մասնակիցների մասին ոլտշումն ընդունվել է այն
օրերին, երբ ԼՂՀ-ն գտնվում էր շրջափակման մեջ եւ հումանիտար աղետի եզրին: Սինսկի
խորհրդաժողովի առաջին նախագահ Մարիո Ռաֆայելիի խոստովանությամբ անհետացման
սպառնալիքի տակ էր հայտնվել բանակցությունների բուն առարկան՛ :
ԼՂ-ի բանակցային կարգավիճակի հստակ կանոնակարգման բացակայությունը
դարաբաղյան կողմի իրավունքների եւ պարտականությունների երկակի մեկնաբանման պատճառ
դարձավ: Այսօր էլ այդ հանգամանքը խաղաղարար գործընթացի արդյունավետ առաջընթացի
հիմնական խոչընդոտներից մեկն է:
Հատկանշական է, որ Սինսկի խումբը ստեղծելու մասին որոշման ընդունումից անմիջապես
հետո ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը 1992 թվականի մարտի 26-ին որոշեց ձեռնպահ մնալ
ԼՂ-ում որեւէ խաղաղարար գործողության մասնակցելուց' հօգուտ ԵԱՀԽ ջանքերին աջակցելու
մասին որոշման :
Մարտի 21-ին Աղդամով Ստեփանակերտ ժամանեց Ֆրանսիայի սոցիալական եւ
հումանիտար օգնության պետնախարար Բեռնար Կուշնիրը, ԵԱՀԽ-ի ներկայացուցիչ, Չեխիայի
ԱԳՆ աշխատակից ժոզեֆ Բրաունը, որոնց նպատակն էր ԼՂՀ-ին հումանիտար օգնություն
* ԵԱՀԽ խորհրդի նման դիրքորոշումը ա ղա վա ղեց հիմնա հարցի էությունը, եւ Լեռնային Ղարաբա ղի
իշխանություները բնա կ ա ն ա բա ր պ ա հա նջում էին որոշակիություն: Այդ պ ա տ ճ ա ռ ո վ էլ Մինսկի
խ որհրդա ժողովի գումա րմա ն նա խ ա պ ա տ րա ստ մա ն ա ռա ջին նիստերին Լեռնային Ղ ա րա բա ղի
պա տվիրա կությունը բա ցա կա յում էր: Ղ ա րա բա ղի ներկա յա ցուցիչները մ ա սնա կցեցին լոկ Հռոմի
երրորդ նիստին, ըստ որում միայն մեկ' իր մասնա կցությա ն կա րգա վիճա կի հա ր ցով : Հետ ա գա յում
Մինսկի խ մբի գործունեությունը կա նոնա վորա պ ես շա րունա կվում էր* մինչեւ 1 9 9 3 թվա կա նի
սեպ տ եմբերի 28-ին նրա կողմից ներկա յա ցվա ծ «Մ իջոցա ռումների ն ո ր ա ցվա ծ ժ ա մ ա նա կա ցույցը»
չստ ա ցա վ հա կա մա րտությա ն կողմերի աջակցությունը:
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ցուցաբերել, բնակչությանը առաջին անհրաժեշտության դեղորայքով ապահովելը : Նրանց
ընդունեց ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահ Ա.Մկրտչյանը, ՆԽ-ի նախագահ Օ.Եսայանը, ԼՂՀ ԳԽ-ի
քարտուղար Վ.Հակոբյանը եւ այլ պաշտոնատար անձիք:
Մարտի 24-ին տեւփ ունեցավ ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահության նիստ: Մարտակերտի,
Մարտունու, Հադրութի շրջխորհուրդների գործկոմների նախագահներ' Ն.Օհանջանյանը,
ԱՍեյրանյսւնը Գ.Հայրապետյսւնը ներկայացրեցին նշված շրջաններում տիրող իրավիճակը:
Ստեփանակերտի քաղխորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Վ. Գետրգյանն իր հերթին
ներկայացրեց
Ստեփանակերտ
քաղաքում
տիրող
իրավիճակը
եւ
ժողովրդական
պատգամավորների քաղխորհրդի գործկոմի գործունեությունը: ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահությունը
հանձնարարեց ժողովրդական պատգամավորների Մտեփանակերտի քաղխորհրդի գործկոմին
քննարկել եւ միջոցներ ձեռնարկել նախագահության նիստում բարձրացված հարցերի լուծման
ուղղությամբ եւ 15-օրյա ժամկետում տեղեկացնել կատարված աշխատանքների մասին14:
Ելնելով ստեղծված ռազմաքաղաքական բարդ իրադրությունից եւ ղեկավարվելով «ԼՂՀ
Նախարարների խորհրդի մասին» ԼՂՀ օրենքի 24-րդ հողվածով, հանրապետության
անվտանգության եւ պաշտպանության ապահովման նպատակով անհետաձգելի միջոցառումների
մշակման ու իրագործման շրջանակներում, մինչեւ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության
կազմավորումը, 1992թ. մարտի 26-ին ԼՂՀ ՆԽ-ի առընթեր ստեղծվեց ԼՂՀ Պաշտպանության
կոմիտե ь:
Հանրապետությունում ներքին քաղաքական կայունություն պահպանելու նպատակով' ԼՂՀ
ԳԽ-ի նախագահությունը ներքին պայմանավորվածության համաձայն, որոշեց ԼՂՀ
Պաշտպանության կոմիտեի (ՊԿ) նախագահ նշանակել Սերժ Սարգսյանին, որին հանձնարարվեց
10-օրյա ժամկետում առաջարկություններ ներկայացնել ՊԿ-ի կաոուցվածքի, կանոնադրության եւ
անվանակազմի մասին: Կոմիտեն իր ողջ գործունեությունը պետք է կազմակերպեր ԼՂՀ ԳԽ-ի եւ
ՆԽ-ի որոշումների ու կարգադրությունների հիման վրա: Այղ որոշումից հետո ԳԽ-ի
նախագահությունը նպատակահարմար գտավ, որ ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահ Արթուր Մկրտչյանը մի
անգամ եւս հանդիպի ՀՀ նախագահ Լետն Տեր-Պետրոսյանի հետ' երկկողմ հարաբերությունների
բարելավման նպատակով: Ա.Մկրտչյանը Երեւան մեկնեց մարտի 30-ին եւ հաջորդ օրը հանդիպեց
ՀՀ նախագահի հետ, սակայն բանակցությունները կրկին արդյունք չտվեցին: Վերջինս
ԱՍկրտչյսւնին նորից հասկացնել տվեց, որ իր տեղը զիջի ՀՀՇ-ական որեւէ մեկին, այլ կերպ
Հայաստանը կարող է դադարեցնել Արցախին ռազմական օգնություն ցուցաբերելը16:
Ինչպես ցույց է տափս պատմությունը, Ղարաբաղյան շարժումը սկզբնավորվեց երիտասարդ
ռադիկալների ուժերով, ոլտնց այնուհետեւ հարեց տեղական կուսակցական նոմենկլատուրան'
որոշ ժամանակաշրջան պահելով ե’ւ իշխանությունը, ե’ւ շարժման հսկողությունը:
Համապատասխանաբար շարժման մեջ ձեւավորվեց երկու ուղղություն: Նոմենկլատուրան
փաստորեն Ադրբեջանի ագրեսիային պատասխանում էր խաղաղարար երկխոսության
քաղաքականությամբ, որը հետագայում չարղարացվեց, իսկ ղրան զուգահեռ գնում էր այլ
գործընթաց' ինքնապաշտպանական ջոկատների կազմավորումը, պարտիզանական շարժումը
բռնազավթված գյուղերում, որը գլխավորում էին ռադիկալները: Այս երկրորդ ուղղության
հաղթանակը նշանավորվեց Ստեվւանակերտի նոմենկլատուրային քաղաքականության ավարտով:
Եւ այղ խնդրում վճռական դեր խաղաց հենց Դաշնակցության գործունեությունը Արցախում:
Դաշնակցականների ակտիվությունը, ըստ երեաւյթին, գործի մղեց նաեւ ՀՀՇ-ին, որի խողովակով
նույնպես սկսեց Ղարաբաղին զենք մատակարարվել : Մա չէր կարող դարաբաղյան շարժման
առաջնորդների խմբավորում չառաջացնել, հայտվեցին Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներ, բայց
ռադիկալների հիմնական մասը ընդրկվեցին Դաշնակցության մեջ: Դաշնակցականների
հաղթանակը պարզապես դուր չեկավ «պաշտոնական» Հայաստանին, որի գլուխ էր կանգնած
ՀՀՇ-ն: Եվ դա ցնցում էր Հայաստանի նոր իշխանության համար, որը տակավին չէր հասցրել
հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Արցախում: Սակայն հետաքրքրական է այն վւաստը, որ ներքին
կայունություն պահպանելու նպատակով պետական եւ ռազմական մի շարք պաշտոններ ԳԽ-ի
նախագահության որոշումով հանձնվեցին ՀՀՇ-ի անդամներին: Իսկ ի՞նչն էր ստիպում ՀՀ
նախագահին գնալ այդպիսի քայփ, պատճառը պարզ ու հասկանալի դարձավ հետագայում'
ակտիվ մասնակցություն իր ներքաղաքական կյանքում, այսինքն' այն ժամանակվա եյւկու
հիմնական քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը ձգտում էր օգտագոյւծել այղ ուժը' այղ զորեղ
խաղաքա|սոը:
Սակայն
Արցախի
իշխանությունները
որղեգրել
էին
չմիջամտելու
քաղաքականությունը, լինել երյտրղ ուժ եւ կախված չլինել Հայաստանի իրադարձություններից:
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Փաստորեն «պաշտոնական» Հայաստանին մնաց Ղարաբաղի համար այս դժվարին
պայմաններում գնալառճակատման ԼՂՀ ղեկավարության հետ, եւ դա արվում էր բացահայտ:
Այսպիսով' իրադարձությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ փետրվար-մարտ
ամիսներին ԼՂՀ-ում սաստկացող ռազմական գործողությունների պայմաններում, դիմակայելով
Ադրբեջանի բացահայտ ագրեսիային, Արցախում իշխանության հաստատված նոր ուժերը,
փաստորեն, գտնվելով կրկնակի ճնշման տակ, անկախ կուսակցական պատկանելությունից
կարողացան իրենց ուժերով, միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի համաձայն, ստեղծել
իրավական եւ ժողովրդավարական մի պետություն, որին վիճակված էր դիմակայելու եւ
պահպանելու իր անկախությունը, եւ վարձեցին ճիգեր գործադրել հարցը կարգավորելու խաղաղ
բանակցությունների սեղանի շուրջ:

Ամվտվաւմ
Արցախահայության
ազգային
ազատագրական
շարժման
սկգբնավաւլում
ԼՂՀ
ղեկավարությունը, գտնվելով ներքին եւ արտաքին ճնշման տակ, փորձեր էր ձեռնարկում ստեղծել
միջազգային
ժողովրդավարական չափանիշներին համապասխանող պետություն:
Եվ
միաժամանակ սաստկացող ռազմական գործողությունների պայմաններում դիմակայելով
Ադրբեջանի ագրեսիային' վարձեց հարցը կարգավորել խաղաղ բանակցությունների սեղանի
շուրջ:

Резюме
На начальном этапе национально-освободительного движения армянства Арцаха
руководство НКР, находясь под внутренним и внешним давлением, пыталось создать государство,
соответствующее международным демократическим стандартам. И в условиях одновременно
усиливающихся военных действий, в противостоянии с азербайджанской агрессией оно
попыталось решить вопрос за столом мирных переговоров.
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ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ
К ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ
Վ. Բ. Յարամիշյան

ՆԶՊ և ֆիզ.պատրաստության ամբիոն
| Հոդվածում քննարկվում, վերլուծվում և հիմնավորվում է Զինված ուժերում մարտական
աթստրաստության ու դաստիարակչական աշխատանքի միասնական համակարգի ապահովման
к ուղղությամբ կառավարման մարմինների կատարած աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման
^անհրաժեշտությունը:
|, Մարտավարության որակի բարձրացման եւ կարգապահության ամրապնդման առաջնահերթ
■սնդիրը պահանջում է, որ ուսումնական գործընթացում առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվի
■արւոական պատրաստության արդյունավետության բարձրացմանը եւ դաստիարակչական
■աշխատանքի որակի բարելավմանը: Որպես ուղենիշ կարող է ծառայել «Ակտիվ ուսուցում,
■արաական վարպետություն, հաստատուն առաջընթաց»
կարգախոսը, որն, ըստ էության,
■հաստատում է ուսուցման եւ դաստիարակության միասնական համակարգը կյանքի կոչելու
■ճանապարհով դեպի բանակաշինության առաջընթաց ընթանալու գաղափարը:
Այս գաղավւարի իրականացման համար առկա են բոլոր նախադրյալները: Ակնհայտ է,
(սակայն, որ մեծ գաղափարները հեշտությամբ իրականություն չեն դառնում, մինչեւ չեն
■հաղթահարվում պրակտիկ գործունեության ընթացքում երեսսն եկած ու մինչ այդ աննշան թվացող
1 խոչընդոտները:
( Զինված ուժերի մարտունակությունը որոշվում է բազմաթիվ գործոն ներով, որոնցից
(ամենահիմնականներից են անձնակազմի կայուն բարոյահոգեբանական վիճակը և արդյունավետ
(մարտական պատրաստությունը:
Զինծառայողների
այս
հատկանիշներն
անխզելիորեն
յւ փոխպայմանավորված
ու
վւոխկապակցված
են
եւ,
ինչպես
վկայում
է
զինված
Iհակամարտությունների, այդ թվում արցախյան պատերազմի վւորձը, վճռական ազդեցություն են
I ունենում պատերազմի ընթացքի ու ելքի վրա: Պատահական չէ, որ բոլոր անվանի զորավարները
կարետր նշանակություն են տվել զինվորական ուսուցման ու դաստիարակության հարցերիս, որոնց
(տակ հասկացվել է ենթակաների մոտ բարձր մարտական ու բարոյական հատկանիշների
I ձեւսւվորմսւն կազմակերպված ու նպատակաուղղված գործընթացը: Այս հիմնահարցին հսկայական
|նշանակություն է տվել նաեւ ԼՂՀ պաշտպանության նախարար, ՊԲ հրամանատար, գեներալ|լեյտենանտ Ս. Օհւսնյանը. «Անհրաժեշտ է հասկանալ նաեւ, որ դաստիարակության գլխավոր
նպատակը մարտական վարպետությամբ օժտված պրոֆեսիոնալ զինվոր, ներդաշնակված կոլեկտիվ
կամ ստորաբաժանում եւ, ի վերջո, մարտունակ բանակ ունենալն է: Որտեղ բարձր հիմքերի վրա է
դրված մարտական պատրաստությունը, այնտեղ առկա է պատշաճ կարգապահություն, ընդհանուր
կարգ ու կանոն, կազմակերպված զորքերի ծառայություն եւ այդ ամենով պայմանավորված բարձր
.մարտունակություն»:
Անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի այնպիսի
հատկանիշների ձեւավորմսւնը, որոնք կախում չունեն մասնագիտությունից, ծառայողական դիրքից:
Խոսքը բարձր մարտական վարպետության, հայրենասիրության, ծառայողական պարտքին
հավատարիմ լինելու, պատվի, կատարողականության, ընկերականության, հոգեբանական
կայունության, համարձակության, քաջության ու արիության մասին է: Այս ցուցակը կարեփ է
շարունակել: Ակնհայտ է, որ նշված հատկանիշների ձեսսվորումը հնարավոր է միայն
համակարգված մոտեցում ցուցաբերելու դեպքում' ուսուցման եւ դաստիարակության միասնական
գործընթացի առկայության պայմաններում: Այլ խոսքերով' ամենօրյա ուսումնական գործընթացում
հարկավոր է ուսուցանել ոչ միայն մարտի նորմատիվները եւ հնարները, այլեւ մշտապես կովւել
զինծառայողների կամքը, նրանց մոտ մշակել բարձր մարտական ակտիվություն, գիտակցական
վերաբերմունք'
զինվորական
պարտքի
նկատմամբ,
բարձր
հայրենասիրություն
եւ
կարգապահություն:
Հասկանալի է, որ մարտիս պատրաստ լինեյը հնարավոր է դաստիարակել ու սովորեցնել ոչ այլ
կերպ, քան ոչ ստանդարտ իրավիճակներում դժվարությունները հաղթահարելով, մեծ
ծանրաբեռնվածության պայմաններում եւ դրա շնորհիվ' դիմացկունության որակներ սերմանելով:
Թե’ մարտական ուսուցման եւ թե’ դաստիարակչական աշխատանքի կազմակերպման
հաջողությունը կախված է որակյալ պլանավորումից: Բոլոր միջոցառումները, ոյտնք միտված են
զորքերի մարտունակության բարձրացմանը (այդ թվում ուսումնական եւ դաստիարակչական) պետք
է լինեն վւոխկապակցված եւ ուղղված լինեն միասնական նպատակի իրականացմանը, այն է
միավորումների, զորամասերի պատրաստ լինելը ըստ նշանակության գործելուն: Սակայն,
անհրաժեշտ է խոստովանել, որ այժմյան բանակային իրականության մեջ նշված
վտխգործւսկցությունը ոչ միայն անհրաժեշտ բարձրության վրա չի գտնվում, այլեւ ոչ հազվադեպ
հակասական ուղղվածություն ունի եւ ըստ ժամանակի ու տեղի, եւ' ըստ բովանդակության: Օրինակ,

հայտնի միտք է, որ «փորձադաշտը զինվորի ակադեմիաս է», մինչդեռ զորամաս™ Щ
դաստիարակչական աշխատանքը հիմնականում պլանավորվում եւ իրականացվում է մշւոա|1 Щ
տեղակայման վայրում: ճիշտ է, վերջին ժամանակներս որոշակի աշխատանք է կատարա Н
տարրեր իրավիճակներում (մարտական հերթապահությունում, պահակային ծսաայությունո щ
զորավարժությունների, կրակային եւ մարտավարական պատրաստության պարապմունք(31 Н
ժամանակ) դաստիարակչական միջոցառումների պլանավորման եւ իրականացման ոպղությսււՏ^1
սակայն շոշավւելի տեղաշարժ առայժմ չկա: Պատճառն, ըստ երետւյթին, այն է, որ ոլտշակիոբ^Տ
անտեսված է ուսուցման կարետրագույն սկզբունքներից մեկը' պարզից դեպի բա րդը: Ենթադրեքյ^Տ
զորավարժության համար մշակված է օրինակելի պլան' բոլոր մանրամասնություններով, սակա^Տ
մոռացության է մատնված մեկ կարեար հանգամանք, զորավարժության մեջ ընդգրկվս^Տ
անձնակազմը մինչեւ այդ երբեւիցե արտակարգ պայմաններում չի եղել, նրա hbi^f
համապատասխան նախապատրաստական աշխատանք չի կատարվել: Ասվածի իմաստն այն է,0|^լ
մարտական պատրաստության կամ դաստիարակչական աշխատանքի ոչ մի պլանավորվս! I
միջոցառում չւցետք է հետաձգվի կամ խափանվի, քանի որ նման անհետեւոդականությունն, ի վերջո. I
կհւսնգեցնի
նշված
սկզբունքի
խախտմանը:
Կխախտվի
նաեւ
հաջորդականության I
միասնականության եւ համա ձայնեցվածության սկզբունքը:
Պլանային եւ արդյունավետ* մարտական պատրաստությունն ինքնին անձնակազմ! I
դաստիարակության հզոր միջոց է, քանի որ մարտական ուսուցմանը մասնակից լինեա I
կւսրգւսվւսրժեցնամ է զինծառայողին, սերմանում է հայրենասիրության, հպարտության զգսւցումնկ^|
Բացի այդ, ներդաշնակ, անխափան ուսուցումը նպաստում է ծառայությունը գրավիչ դարձնեւօՏ
դժվարին գործին:
Զինվորական ծառայությունը, հատկապես հատուկ պատրաստության որոշ տեսակնելւՏ
ինչւդիսիք են հրետանու ճամբարային հավաքները, ականապատումը ե ւսկւսնազերծամՏ
սակրավորների կողմից, հետախույզների դաշտային պարապմունքները մարտիկներից պահանջում I
են զգւսփ հոգեբանական լարվածություն, որը, հրամանատարի կողմից հմտորեն ուղղորդվելոՏ
դեււյքում, կարոդ է էականորեն բարելաւ[ել զինծառայողների մոտ հոզեբանական կայունությաս*
հատկանիշների ձեւավորման գործընթացը, որակներ, որոնք այնքան անհրաժեշտ են մարտական
գործողությունների ժամանակ: Սակայն մարտական պատրաստության սլլաններում եւ ծրագրերում*
թւսքնված ներուժը լյւխւլ ծավալով չի օգտագործվում: Պատճառը նույնն է' հւսւԱսկւսրզվւսծ մոտեցման*
բացակայությունը: Մարտական պատրաստությունը եւ դաստիարակչւսկան աշխատանքը*
պլանւսվորվում եւ իրականացվում (կառավարվում) են տարբեր վարչությունների, բաժինների, իսկ I
զորամասերում' պաշտոնատար անձանց կողմից: Այս առումով հետաքրքիր կլինի ուսումնասիրել*
աշխւսրհի առաջատար
բանակների վւորձը:
Օրինակ, ամերիկյան
բանակում qnim I
դւսստիւսրւսկչական բնույթի միջոցառումներ, որոնցու| այնքան հագեցած է մեր բանակային*
առօրյան. հւսզվւսդեւց են ւցլանավորվում կամ գրեթե չեն ւցլանավորվում: Շեշտը դրվում tfl
մարտւսկւսն պւստրւսստությւսն պարապմունքների ժամանակ դիմացկունության, տոկունության,I
ծւսռւսյողական սանդղւսկով վեր բարձրանալու ձգտման, իսկ զորաւ|ւսրժութ|ունների ու մարտականI
խնդիրների կատարման ժամանակ' բարոյա-հոգեբանական աս|ահւս[ման. հոգեբանական!
կւսյու հաթյան
որակների ձեւավորման վրւս: Առաջադրանքի բւսրեհւսջոզ կատարումը. ^
նորմատիվների ու թեսթերի լյւացումը համարվոււմ է ծառայողական պարտքի
նկատմամբ I
զինծառայողի դրական վերաբերմունքի ակնհայտ դրսետրում եւ խրախուսվում է հնարավոր բոլոր I
միջոցներով: ճիշտ է, ամերիկյան բանակն իր առջեւ դրված խնդիրների ծաւ[ալներով եւ ]
բովանդակությամբ համեմատելի չէ մեր բանակի հետ եւ սլիտանի չէ մեխանիկական 1
կ|ւկնօրինակման համար, սակայն իր վտրձառությամբ, ւիուիոխւխղ իրւսւ[իճւսկին արաւլ I
արձւսգանքելու ունակությամբ, անձնակազմի մարտական ուսուցման եւ հոգեբանակւսն-կամային
հատկանիշների ձեւաւիտման մակարդակով, որակական առումով, կարող է ծառայել որսլես
նմուշօրինակ: Չի կարելի մոռանալ, որ լավ է մեկ դույլ քրտինք թաւիել խաղաղ պայմաններում'!
մարտական ուսուցման ժամանակ, քան մեկ կաթիլ արյուն' մարտի ժամանակ: Ուրեմն,
անթույլատրելի է սլարաւցմունքներ անցկացնող սպայակազմի գործունեության մեջ դեռեա
հանղիւցող երետւյթը' ւցարապմունքների անցկացման պայմանների ւցարզեցումր, հեշտացումը:
Զինւիւրը ւղետք է սլարապմունքին մասնակցի այնպես, ինչպես
կմասնակցեր մւսրտին' |ր|ս|
հանղերձավորվւնծ, պատրաստ' ցանկացած առաջադրանքի կւստարմանը: Պայմանների
պւսրզեցումր հանգեցնում՛ է նրան, որ զինծառայողը կորցնում է ինքնւսւզահպանության զգացումը,
զզոնարյանր: Չի կարելի թեթեւացնել զրահաբաճկոնր' հաներւկ ս|սւշտււ|ւսնող տարրերը,
ոաղւսւյւսրտր կա|սե| կողքից կւսմ ւզատահաբար «մոռանալ, թողնե| ւ|որւսնոցում»: Շւսւո բան, եթե
չւսււենք ամեն ինչ, կախվւսծ է ստորաբաժանման հրամանւստւսրից: Մինչդեռ, երբեմն կարե|ի I.
ւսկւսնատես ւինե| մւսրտաւ|արության
ւզարապմունքի, որին զինւ|որր ներկւսյացե| I. տնային
մւսշիկներուի իսկ հրւսմւսնատարն' առանց հանդերձանքի: Վեր|ուծությունր ցույց I. տափս, որ
ւսրտւսկարզ ււլատահարների զզսղի տոկոսը հետեւանք է նման ւ|երւսբերմունքի: Կրկին ւլիմենք (|)(հրւսմանւստարի ուղերձին, «...փնենք ուշւսղիր ծառայության մեջ: Հւսսկանւսնք, որ ցանկացած
անտարթե|ւաթյուն, անւ|տանզաթյւսն կւսնոններին չտիրւսւզեւոե|ր, զենթ|1 ճիշտ չօւ|տւսզործե|ր,
^
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անվորի մասնագիտության թույլ իմացությունը վերջնական արդյունքում հանգեցնում են արտակարգ
I պատահարների, անտեղի կորուստների եւ, ի վերջո, նորից վաղվա զինվորի բացակայության»:
Սպայակազմի, հյւամանատարների ու պետերի մակերեսային մոտեցման մասին են վկայում
ւ նաեւ գումա|ւտակ-վաշտ-դասակ օղակներում հանդիպող պլանավորման ձեւականություննեյւը,
արդյունքների ամվւոփումներ անցկացնելու անկարողությունը, զորամասերում ստեղծված
I հասարակական կազմակերպությունների (սպայական ժողով, սերժանտական խորհուրդ)
անբավարար գործունեությունը: Հրամանատարը պարտավոր է ժամանակին ճշգրտել յուրաքանչյուր
միջոցառման ուսումնա-ղաստիարակչական խնդիրները, ոյտշել եւ ապահովել նրա գաղափարաբարոյական ճիշտ ուղղվածությունը եւ, այնուհետեւ, հաստատակամորեն հասնել դրանց
իրագործմանը:
Այսպիսով, ւգրսնավորման, կազմակերպչական գործունեության հիմնական ջանքերն ուղղված
պետք է լինեն մարտական պատրաստության եւ դաստիարակչական աշխատանքի միասնական
համակարգի նպատակների իրականացմանը, ցանկացած բնույթի միջոցառում անցկացնելու
համար պետք է հստակ որոշված լինեն ինչպես ուսումնական, այնպես էլ դաստիարակչական
[ խնդիրները: Միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի հասնել «մարտական վարպետությամբ օժտված
պրոֆեսիոնալ զինվոր, ներդաշնակված կոլեկտիվ կամ ստորաբաժանում եւ, ի վերջո, մաւոոանւսկ
բանակ ունենալուն»:

Ամփոփում
Արդի պայմաններում դժվար է գերագնահատել անձնակազմի բարոյա-մարտակւսն ոգու
վճռական ազդեցությունը զինված հակամարտության ընթացքի ու ելքի վյւա: Հետևաբար,
բանակաշինության ներկա վտւլում օբյեկտիվորեն աճում է կառավարման մարմինների
կազմակերպչական գործունեության դերը մարտական պատրաստության ու անձնակազմի
դաստիարակության միասնական համակարգի արդյունավետ գործունեության ապահովման
բնագավառում:
Լուծելով մայւտական ււյատրաստության խնդիրները, չպետք է մոռանալ, որ ոչ մի ւււլանավոյւված
միջոցառում չի կւսլւեվւ հետաձգել կամ հեշտացնել կատարման ւզայմաննեյւը, քանի որ ւլւս
անխուսաւիելիորեն կհանգեցնի ուսուցման կարևորագույն սկզբունքնեյւից մեկի' պարզից դեպի բայսլն
ընթանալու սկզբունքի խախտմանը: Լավ է մեկ դույլ քրտինք թավւել խաղաղ պայմաններում'
մարտւսկւսն ուսուցման ժամանակ, քան մեկ կաթիլ արյուն' մարտի ժամւսնակ: Ուրեմն, անթույլատրելի
և հանցւսվոյւ է պարզեցված սխեմաներով մարտական պատրաստության միջոցառումների
|ւրւսկւսնւսցումը:
Մարտական պւսստւսստությւսն և ղաստիայււսկչական աշխատանքի միասնւսկւսն հւսմւսկարգի
ապահու|ման ուղղղւթյւսմբ սււսյւվող աշխատանքի հիմնական ջւսնքեյւն անհրաժեշտ է կենտյւոնւսցնել
ւսնձնակւսզմի դաստիււտւսկությւսն նպատակների ձեռքբերմանը:

Резюме
В современных условиях зрудно переоценит влияние моралыю-военого луха войск на хол н исход
вооруженной ьорььы. Поэтому на нынешнем этапе езроигельезпа н развит я вооруженных сил
объективно возрасзасг роль организаторской деятельности органов военного унрашюння в обеспечении
:*рфск швпо1 о функционирования единой системы Боевой подготовки и восшпания военнослужащих.
Решая залами косной подготовки, не следует завывать, что ни одно запланированное мероприятие
ноевой по7Ио гонки или воспитательной равоты не должно выть отменено или перенесено, гак как ото ведет
к нарушению основного прншшпа обучения войск ֊ от простого к сложному. Лучше пролить ведра пота в
мирной овеюновкс, в ходе воевой учевы, чем пролить одну кашпо крови в вою. Поэтому недопустимо и
преступно проводил» меронрнязпя воевой подготовки но упрошенным схемам.
Таким овразом, основные усилия организаторской деятелыюеш по обеспечению эффект шного
функнноннровання единой системы воевой подготовки и восшггання должны сос редо гочивал >ся на
досшжепнн нелеп восшпания личною состава.

Գրականության
1.Поенная мысль., ноепио-зсорсзичсскнй журнал, 2004 / 2, Москва, “ Воепиздаз” ,2004, 79 езр
2.Варлмт 11. С. и др., Справочник офицера —восшгппсля.. М., “За upaiui воуннослужа1цпх\,2003г., 368 сф
3. Коллектив авторов. Военная психология н педагогика,М. ”Совсршенсзво” , 1998г., 3X4 cip
A.U. U՜. ( )hin(i|LLi(i|i 2005р. աղեյւձը Պւսշտւցանութ|սւն Բանակի անձնակազմին, Մտեփանակերտ.
2004р., 28 Էջ:
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ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՍՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մ. Վ Ա ռուշա նյա ն
ՆԶ ե Ֆիզիկական պատրաստության ամբիոնի ասպիրանտ
Ներկայումս ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասնագետները ճշգրտությունը համարում են
մարդու հիմնական և կայացած կոորդինացիոն շարժողական ընդունակություններից մեկը և գտնում են,
որ Օրա զարգացումն անհարաժեշտ է ա ռօրյա յում' տարբեր շարժումներ կառավարելու ե ֆիզիկական
վարժություններ ուսուցանելու համար [1 ,2 ,4,5,6 ]: Այս ընդունակության զարգացման բարձր մակարդակը
պայմանավորված է շարժումների տարածական, ժամանակային, ուժային բնութագրերի կառավարման
ընդունակությամբ:
Շարժումների տարածական բնութագրերի ընկալման զարգացման անհրաժեշտությունը
նշել են տարբեր ժամանակներում ֆիզիկական դաստիարակության համակարգերի
ներկայացուցիչներ' ժ՜. Դեմինը, Կ. Գաուլգոֆերը, Մ. Շտրեիւերը, Պ.Ֆ. Լեսգաֆտը [7]:
ժամանակակից սպորտի ֆիզիոլոգները և հոգեբանները, ինչպես նաե ֆիզիկական
դաստիարակության մեթոդիկայի որոշ մասնագետներ ընդգծում
են շարժողական
ընդունակությունների ձևավորման ժամանակ տարածական բնութագրերի զարգացման
կարևորությունը:
Տարածության ճշգրիտ ընկալման ընդունակության զարգացման հարցը ունի նաև ընդհա
նուր մանկավարժական կարևոր նշանակություն: Դասական մանկավարժները, գիտակցելով
սովորողների այս պատկերացումների նպատակաուղդված ձևավորման կարևորությունը,
վաղուց ձգտել են հարստացնել նրանց զգայական հիմքերը ուսուցման գործընթացում'
երեխաների զգայական օրգանների տարբերակող ֆունկցիաների կատարելագործման
ճանապարհով (6.Ա. Կոմենսկի, Ժ.Ռուսսո, Կ.Դ. Ուշինսկի և ա յլք ):
ժամանակակից դպրոցի բազմաճյուղային ուսուցման պայմաններում սովորողներից
պահանջվում է հատկապես տարածական ընկալման և պատկերացումների զարգացման
բարձր մակարդակի դրսևորում: Ընդ որում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից
գիտական և մեթոդական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել գործնական ցուցումներ
շարժումների տարածական բնութագրերի ճշգրիտ կառավարման [5,7,9.10] մասին:
Այնուամենայնիվ
ուսումնասիրելով դպրոցների ֆիզիկական կուլտուրայի դասընթացների
մանկավարժական պրակտիկան' պարզ է դարձել, որ դասերի և սեկցիոն պարապմունքների
ժամանակ տվյալ բնութագրերի կատարելագործմանը անհրաժեշտ
ուշադրություն չի
հատկացվում:
Վերը
շարադրվածը
վկայում
է
շարժումների
տարածական
բնութագրերի
ուսումնասիրման արդիականության և նրանց նպատակաուղդված մշակման կարևորության
մասին:
Նպատակ, ուսումնասիրել Արցախի 9,11,13 տարեկան երկու սեռի դպրոցականների
շարժումների տարածական բնութագրերի կառավարման ճշգրտության ցւոցանիշները:
Մեթոդներ, գրական աղբյուրների վերլուծություն, մանւսկավարժական թեստւսվորում,
մաթեմատիկական վիճակագրություն:
Մանւսկավարժական թեստավորման ծրագիրը իր մեջ ներառում է շարժումների
տարածական բնութագրերի գնահատումը' ըստ հայտնի մեթոդիկայի [3]:
Տարածական բնութագրերը ուսումնասիրվել են Մժուկովսկու կինեմատոտոմետրի
միջոցով: Արմնկային հոդում շարժման վերարտադրության ճշգրտությունը ստուգվել է
սովորական (ՅՕգ.) և ծանրացված (120գ.) հենահարթակներով փոքր (20), միջին (45), մեծ (70)
աստիճանների տարածման պայմաններում: Փորձարկվողներին առաջարկվեց 1; հրեք անգամ
արմնկային հոդում ձեռքը տարածել մինչև սահմանավւակիչը, որը աեպւսդրված հր երեք
աստիճաններից մեկի չավտվ և մտապահել այն: Այնուհետև անհրաժեշտ հր վերարտադրել
առաջադրված աստիճանը: Շարժումների բնութագրերի կառավարումը որոշվում 1. երեք վարձի
արդյունքների միջին սխալով: Արքան սխալի մեծությունը վտքր հ, այնքան աշակերտը ավելի
Iւսվ հ կառավարում ուսումնւսսիրվոդ պարսւմետրր: Փորձերի ընդհանուր քանւսկր
համապատասխանում
հ
մասնագետների
կոդմից . առաջարկված
պահանջներին:
(ծվատավորամր կատարվեց հ առանց տեսողության վերահսկոդությւսն:
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Փորձարարական ամբողջ նյութը մշակվել է վիճակագրորեն, որաեղ հաշվարկվել են
միջին թվաբանական մեծությունը X, միջին թվաբանական սխալը ա, միջինների տարբերության
սւոուգությունը' ըստ Ստյուդենտի չափորոշիչի:
Հետազոտությանը մասնակցել են Ստեփանակերտ քաղաքի միջնակարգ դպրոցի 72
աշակերտ (36 տղա, 36 աղջիկ):
Ա րդյունքներ և քննա րկում. Արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ
9-13
տարեկան երկսեռ դպրոցականների մոտ տարիքի աճին զուգահեռ նկատվում է շարժումների
տարածական բնութագրերի օրինաչափ աճի միտում, սակայն համեմատելով ցուցսւնիշները'
տարիքային խմբերի միջև տարբերությունները հիմնականում հավաստի չեն (աղյուսակ 1):
Ցուցանիշների աճը առավել հստակ է դրսևորվում միջին տարիքային խմբում, քանի որ
զգայական ընկալումից բացի ավելանում է նաև տրամաբանական մտածողությունը, որը
ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ արագ կողմնորոշվելու ե վարժությունը նպատակին ու
ճշգրիտ կատարելու համար:
Աղ|ուսակ 1
Դպրոցականների շարժումների տարածական բնութագրերի տարիքային
փոփոխությունները (սովորական հենահարթակով)____________________
շարժումների վերարտադրության ճշգրտությունը
/սխայներյւ/
ո
20°
45°
70°
J3
3

3
Տ
9

3
Տ

ծՀ
3

12

X ± ա
2.94 ± 0,27

X ±т
4.23 ± 0,72

X ±ա
4.35 ±0,54

11

12

2.46 ± 0,35

• 4.24 ±0,57

3.88 ± 0,64

13

12

2.07 ±0,46

3.07 ±0,49

3.25 ± 0,42

1

12

2.661 0,39

2.96 ±0,61

4.3 ±0,78

11

Щ2

1.83 ±0,45

3.99 ±0,48

3.49 ± 0,69

13

12

2.35 ±0,49

4.8 ±0,63

3,82 ± 0,73 ՛

Վերլուծելով սովորական հենահարթակով 20 աստիճանի շարժման պայմաններում
տղաների և աղջիկների ցուցանիշները' պարզվել է, որ ոչ մի տարիքային խմբում նրանց միջև
տարբերություն չի հայտնաբերվել: Բայց 11 տարեկան
տղաների և աղջիկների 1մոտ
գրանցվել է տարբերության ստույգություն /Р<0,05 /: 45 աստիճանի տարածման պայմաններում
ինչպես շՕաստիճանում նույնպես տարբերության ստույգություն չի գրանցվել: Սակայն 45
աստիճանում մատնանշել է իրական տարբերություն 9 տարեկան տղաների ե աղջիկների
մոտ /Р<0,05/, իսկ մնացած տարիքային խմբերում դա չի արձանագրվել: Ուսումնասիրելով
տարածական բնութագրերի կառավարման արդյունքները 70 աստիճանի պայմաններում'
պարզվել է , որ դպրոցականները ավելի շատ սխալվում են այս աստիճանում' Х = 4,99: Սակա յն
13 տարեկան հասակում նրանց արդյունքները զգալիորեն բարելավվել են և տղաների
ուսումնասիրված բոլոր տարիքային խմբերում դրանք լավագույնն են: Ընդ որում 9 և 13
տարեկան տղաների մոտ տարբերությունը հավաստի է / Р< 0,05/: Սինչդեռ սովորական
հենահարթակով վայւժության 70 աստիճանի տարածման պայմաններում նույն տաիքային
խմբի տղաների ե աղջիկների ցուցանիշ ներում տարբեյտւթյուն չի գրանցվել:
Վերլուծելով շարժումների վերարտադրության ճշգրտությունը արմնկային հոդում' 20
աստիճանի տարածման պայմաններում
9,11,13 տարեկան աղջիկների ցույց տված
ցուցանիշնեյւը, պարզվել է, որ տարիքային ոչ մի խմբում տարբերությունները հավաստի չեն և
այդ նույնը նկատվում է 70 աստիճանում: Սակայն ստուգողական առաջադրանքի
45
աստիճանում 9-13 տարեկան աղջիկների մոտ տարբերությունը էական Է/ P < 0,05/ :
Սու|ո|ւական հենահարթակով թեստում ուսումնասիրվող երկու սեռի դպրոցականներից
|ավագույն արդյունքը ցույց են տվել 9 տարեկան աղջիկները:
Ծանըեցված հենահարթակով (աղյուսակ 2) թեստի 20 աստիճանի տարածման
պայմաններում տղաների ցույց տված այւդյունքներում նկատվում է օյվւնաչաւ|ւ աճ: Ի դեմս
տարբերություն այւձանագրվել է 9 և!3 տարեկան տղաների մոտ 7 Р < 0,01/: Սակայն 45
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աստիճանում աղաների ուսումնասիրվող տարիքային խմբում տարբերություն չի գրանցվել, իսկ
70-ի տարածման պայմաններում մատնանշվել է իրական տարբերություն 9 և 13 տարեկան
տղաների մոտ / Р < 0,05/:
Աղյուսակ 2
Դպրոցականների շարժումների տարածական բնութագրերի տարիքային վտվտխությունները
(ծանրեցված հենահարթակով)
շարժումների վերարտադրության ճշգրտությանը
ո

/նխա/Օերր/
45°

20Г
Տէ
J3
3

3
5

6^
3

X ± m

70°

X ±ա

X ±ա
4.63 ± 0,53

5
9

12

3.13 ±0,44

3.02 ±0,4

11

12

2.85 ±0,69

2.8 ±0,47

4.13 ±0,61

13

12

1.59 ±0,18

2.38 ±036

2.86 ±0,52

9

12

2.66 ±0,28

3.14 ±0,38

4.99 ±0,78

11

12

2.66 ±0,54

4.35 ±0,55

4.58x0,63

13

12

2.6 ±0,67

2.69 ±0,54

3.82 ± 0,76

Աղջիկների 20 աստիճանի տարածման պայմաններում ցույց տված ցուցանիշներում
տարբերությունները հիմնականում հավաստի չեն, որը նկատվում է նաև 70 աստիճանում: Սական 45
աստիճանում 11 ե 13 տարեկան աղջիկների մոտ արձանագրվել է տարբերություն I Р <0,05/: f -ւսցի այդ
տարբերությունը հավաստի է 9,11 տարեկան տղաների ե աղջիկների ցուցանիշներում:
Վերլուծելով I թեստի 20 աստիճանի տարածման պայմաններում երկու սեռի դւցրոցականների
ւս|ւղ|ունքները ւցարգվել է, որ լավագույն ցուցանիշները ցույց են տվել 11 տարեկան ւսղջիկները, 45
աստիճանում 9 տարեկան աղջիկները, իսկ 70ւսստիճանում' 13 ւոարեկւսն տղաները: Իսկ II թեստի
բոլոր աստիճաններում միանւսշանակ լավագույն ցուցանիշները ցույց են տվե] 13 տարեկան
տղաները:
Հարկ է նշել նաև, որ տարածական բնութագրերի գնահատման ճշգրտությունը զարգանում է
տարիքի աճին համապատասխան [8,10]:
Համեմատելով երկու թեստի արղւունքները նկատվում է, որ միայն 45 աստիճանի տարածման
ււ|այմաննե|տւմ 11 տարեկան տղաների և 13 տարեկան աղջիկների ցուցանիշներում առկա է իրական
տարբերություններ / Р < 0,05/ : Ի դեպ' 11 տարեկան տղաները և 13 սսսրեկան աղջիկները ավելի լաւ|
են կւսռւսվարում իրենց շարժումները ծանրեցված հենահարթակով թեստւսմ, քան սուխրական
հենահարթակով:
Սակայն
ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ
ուսումնասիրւխղ տարիքի
դպրոցականները ավելի լավ են կառավարում իրենց շարժումները 20, ւսյնուհետև 45 և առաւ[ե|
դժվարանում' 70 աստիճանի տարածման պայմաններում:
Միաժամանակ, որ սովորական հենահարթակով թեստի բոլոր աստիճաններում 9,11,13
տարեկան երկու սեռի դպրոց ական ների ցուցանիշներում նկատվում է վտվտխության ուղղության
տատանում, իսկ ծանրեցված գլանով թեստում ցուցանիշ ների աճի ստույգություն:
Ուսումնասիրելով այս երկու թեստերի արղւունքները պարզ է դարձել, որ նույն տարիքային
խմբի ադաները և աղջիկները ցույց են տվել շարժման տարածական բնութագրերի գրեթե նույն
ցուցանիշները. Դա նշանակում է, որ ուսուցման ընթացքում երկու սեռի դպրոցականների հանդեպ
հավանաբար անհրաժեշտ է ցուցաբերել նույն մեթոդական մոտեցումը և առաջարկել նույնանման ու
նույն ծսւվւս|ի վարժություններ:
Սովորաբար շարժումների տարածական բնութագրերն ավելի ճշգրիտ գնահատում են բարձը
կարգի սպորտսմենները [7], իսկ ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին այդ բնութագրերի կառւսւիսրելու
ընդունակության մշակումը հիմք է հանդիսանում ղրանց հետագա կատարելագործմանը:
Եզրակացություններ. Կրտսեր և միջին տարիքի ղւզրհցականների շարժումների տարածական
բնութագրերի կառավարման առանձնահատկությունների հետազոտությունը հիմք է տափս
եզրակացներս, որ որոշ անկյունների դեպքում 9-13 տարեկան երկու սեռի դւգրոցակւսնների մոտ
տարիքի աճին զուգահեռ օրինւսչաւի բարձրացման միտում կա նաև տւսրածական բնութագրերի
ցուցանիշներում, Սակայն տարբերությունները հիմնականում' հաւ[աստի չեն: Դա հիմք Ւ, հանդիսանում
եցրակացնե|ու, որ ուտսմնասիրւ|ւսծ տարիքի դպրոցականները ոչ բավարար չաւիով են կարողանում
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տարբերակել և կառավարել շարժումների տարածական բնութագրերը U հետևաբար իրենց մարմնի
շարժումները: Դա հավանաբար պայմանավորված է նրանով, որ ներկայիս ֆիզիկական կուլտուրայի
ուսումնական ծրագրով շարժողական ընդունակությունների զարգացման գործընթացում չի
նախատեսվում նպատակաոպղված ձևով կատարելագործել շարժումների այս բնութագրերի
կառավարման ճշգրտությունը: Դրա հետ մեկտեղ Արցախի հանրակրթական դպրոցների ֆիզիկական
■ կուլտուրայի ուսուցիչները ոչ բավարար տեղեկություններ ունեն շարժումների ճշգրտության
կիրառական կարևորության մասին և բավարար աշխատանք չի տարվում վերջինիս
կատարելագործման ուղղությամբ:
Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին մանկավարժական ներգործության արդյունավետության
բարձրացման համար անհրաժեշտ է սկսած առաջին դասարանից կատարելագործել շարժումների
տարածական բնութագրերը նպատակային վարժություններով և օգտագործել որոշակի մեթոդական
միջոցներ, որոնք պահանջում են գնահատման և չափման ճշգրտություն:

Ամվավաւմ
Հետազոտությունում ուսմնասիրվելեն Արցախի 9,11,13 տարեկան երկու սեռի դպրոցականների
շարժումների տարածական բնութագրերի կառավարման ճշգրտության ցուցանիշները:
Ստացված արղւունքները վերլուծելով, պարզվել է որ ուսումնասիրված տարիքի
դպրոցականները ոչ բավարար չավտվ են կարողանում տարբերակել և կառավարել շարժումների
տարածական բնութագրերը և հետևաբար իրենց մարմնի շարժումները: Ընդ որում ներկայիս
ֆիզիկական կուլտուրայի ուսումնական ծրագրով շարժողական ընդունակությունների զարգացման
գործընթացում չի նախատեսվում նպատակաոպղված ձևով կատարելագործել շարժումների այս
բնութագրերի կառավարման ճշգրտությունը: Դրա հետ մեկտեղ ուսուցիչները բավարար աշխատանք
չեն տանում վերջինիս կատարելագործման ուղղությամբ:
Շարժումների տարածական բնութագրերի ճշգրիտ կառավարումը անհրաժեշտ է
կատարելագործել սկսած առաջին դասարանից' օգտագործելով նպատակային վարժություններ և
որոշակի մեթոդական հնարքներ:

Резюме
В исследовании были выявлены показатели точности управления пространственными
параметрами движений у 9,11 и 13-летних арцахских школьников обоего пола.
Анализ полученных результатов показал, что школьники исследованных возрастных групп не
достаточно точно различают пространственные параметры и не могут управлять движениями своего
тела. Действующей учебной программой по физической культуре не предусмотрено целенаправленное
совершенствование точности управления пространственными параметрами движений. Вместе с этим
на уроках физической культуры учителя не уделяют должного внимания улучшению данной
двигательной способности.
Совершенствование точности управления пространственными параметрами движения
необходимо начинать с первого класса и использовать для этого специальные упражнения и
методические приемы.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Б.П . М артиросян
Российская Академия Образования
Доктор педагогических наук, профессор
Конец X X - начало X X I столетия стало временем интенсификации изменений в российской
системе школьного образования. Прочно связанная со своим окружением, система школы
испытывает
мощное влияние внешних факторов на свою жизнь. Ей предъявляются
принципиально новые духовно-нравственные и социально-экономические требования, постоянное
повышение которых вызвано целым рядом тенденций мирового развития:
• ускорение темпов развития общества тревует подготовки учащихся к жизни в быстро
меняющихся условиях;
• при значительном расширении масштабов межкультурпого взаимодействия особую
важность приобретают коммуникабельность и толерантность вынусииков школы;
• возникновение и рост глобальных проблем тревует от молодежи современного мышления
для их решения;
• демократизация общества, расширение возможностей политического и социального
выбора ставят школу перед необходимостью формировать готовность граждан к такому выбору;
• динамичное развитие экономики и глубокие структурные изменения в сфере занятости,
определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и
переподготовке работников, обусловливают необходимость формирования у выпускников
желания и способности учиться на протяжении всей жизни.
Отвечая вызовам времени, школы России модернизируют способы своей работы. Спектр
осуществляемых в них преобразований очень широк: от смены образовательной модели,
изменения формы школы до локальных изменений в содержании ученных программ и способах
преподавания отдельных предметов.
Наибольшие сложности возникают при радикальной смене образовательной модели. Новую
практику образования нельзя напрямую перенести, ес нужно спроектировать применительно к
конкретным условиям на основе прототипа, а затем тщательно спланировать и реализовать
процесс перехода от существующей образовательной системы к желаемой. Это в свою очередь
требует высокой культуры инновационной деятельности. Б ез этого вероятность неудачи будет
очень высокой.
Значительным явлением в российской системе школьного образования в последние 10-12
лет стала се диверсификация. Среди новых типов школ, наиболее активно распространяющихся в
образовательном пространстве России, можно выделить: школу с углубленным изучением
предметов (г.ез профнлизации), профильную школу, гимназию, лицей. Создание разных типов
школ предполагает разные по масштабу и сложности изменения в педагогической системе школы.
Относительно наименьшие трудности связаны с введением углубленного изучения отдельных
предметов, а наибольшие - с созданием гимназий и лицеев. Общим для этих типов нововведений
является то, что они требуют существенных качественных изменений в менталитете и подготовке
учителей. При всех важных отличиях от прежней образовательной модели в новых тинах школ
способ обучения принципиально не изменяется. Это существенно облегчает задачу обновления
педагогической системы школы но сравнению с ситуацией смены образовательной модели. Но и
здесь успех дела зависит от способности школы проектирован», планировать и внедрять
нововведения. Некачественное проектирование новой педагогической системы приводит к
перегрузкам детей, ч го влечет за совой множество негативных последствий.
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Изменения в технологиях и содержании преподавания отдельных предметов происходят
практически во всех школах. Наряду с новыми технологиями в школах получают
распространение новые овразовательные программы.
Интенсификация инновационных процессов в школьном овразовании достаточно остро
поставила вопрос о б овеспечении их эффективности.
Практика изменений в деятельности школ свидетельствует, что они это делают с разной
широтой, глупиной и успешностью. В одних школах происходят интенсивные преовразования, а в
других они только иммитируются, в одних школах внедрение одного и того ж е новшества дает
положительный эффект, а в других не дает, школы верутся за освоение таких новшеств, для
эффективного использования которых у них нет соответствующих условий.
Хотя на сегодняшний день мало исследований, посвященных анализу практики
осуществления преог.разований в школах, волее чем десятилетний опыт их инновационной
деятельности позволяет выделить важные провлемы, существование которых снижает
эффективность усилий, направляемых на улучшение деятельности школ.
Решение о том, нужны ли изменения в педагогической системе школы, если да, то в каких
направлениях и какого овъема, зависит от анализа ситуации, видения нровлсм школы. В свою
очередь видение ировлем зависит от того, на какие цели ориентирован овразовательный процесс.
Если целыо школы является передача знаний, умений и навыков на уровне стандарта
овразования, то вудут выделяться одни недостатки в результатах, а если целыо является не
только овесиечеиие освоения содержания образовательных программ, но и развитие спосовиостей
учащихся, то вудут выделяться другие провлемы.
Качество анализа учевно-воспитательного процесса ֊ одно из наиволее славых мест в
управлении школой. Опрос руководителей показал, что волее 40% из них испытывают
затруднения при осуществлении анализа равоты руководимого учреждения (Афанасьева,
Елисеева, 2000). Полагаем, что многие из тех, кто таких затруднений не испытывают, просто
упрощают задачу анализа. В очень многих случаях анализ ограничивается лишь сравнением
результатов освоения ученных программ (успеваемостью). Причины славого освоения ученных
программ практически не анализируются. Чаше всего различия в школьных достижениях
о б ъ я с н я ю т с я различиями в с п о с о б н о с т я х учащихся.
Анализ школьных программ развития показывает, что раздел анализа учевповосшггательного процесса в них содержит значительные недостатки. К числу основных относят:
нечеткое определение целей школы; непрогностичность анализа; неоБОСМонанность ограничений
по широте охвата; поверхностность анализа причин недостатков; славую обоснованность оценок
значимости ировлем (Лазарев, 2002). При таких дефектах анализа из поля зрения руководителей
школ и педагогического коллектива выпадает множество овъективно существующих актуальных
ировлем.
Крупные недостатки в инновационной деятельности школ связаны с нерациональностью
вывора новшеств для внедрения. На существенные затруднения с решением этой управленческой
задачи указали волее 50% опрошенных руководителей школ (Афанасьева,Елисеева,2000).
Существует множество примеров, когда школы начинали осваивать модное новшество, не имея
для этого неовходимых условий. По мере продвижения они сталкивались со все возрастающими
трудностями и вынуждены выли отказываться от новшества.
Овссисченис рационального вывора тревует не только оценки возможной полезности
новшества, по и оценки наличия внутренних условий для его внедрения, а также оценки того, как
оно впишется в педагогическую систему школы.Так, например, реализация одним учителем повой
технологии овучения может повлечь за совой изменения в отношении учеников к другим
учителям, равотаюншм по-старому, что в результате может привести к конфликту и лаж е уходу
новатора из школы. Или, например, дети, прошедшие через групповую работу с тренингом
овщеппя, начинают по-новому воспринимать поведение учителей па уроке, эго приводит՝ к росту
напряженности между нсдогогамн и школьниками. Такие последствия должны предвидеться
лицом (лицами), принимающими решения.
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Другая крупная провлема инновационной деятельности школ - планирование их развития.
НаиБолынее число руководителей школ (58%) включают планирование развития школы в число
задач, решение которых имеет наибольшее значение для успеха их деятельности (но 42% не
включают и это провлема). При этом 51% опрошенных отмечают, что испытывают затруднения
при реализации этой функции (Афанасьева, Елисеева, 2000). Анализ планов развития школ
показывает существование в них значительных недостатков: австрактность конечных целей,
неовоснованность состава действий, неопределенность промежуточных целей, нечеткость
определения сроков выполнения действий и др. (Лазарев, 2002). В результате план оказывается
формальным документом, существующим для демонстрации контролирующим органам, а не
руководством к действию.
Наибольшее число руководителей школ отмечают затруднения с реализацией функций
стимулирования инновационной активности подчиненных (55% опрошенных) и организации
внедрения новшеств (54% опрошенных). (Афанасьева, Елисеева, 2000).
Возможное™ для материального стимулирования инновационной активности учителей у
р у к о в о д и т е л е й школ сегодня небольшие. Но помимо материальных стамулов существуют
нематериальные, которые по своему воздействию могут б ы т ь даже Более действенными, чем
материальные. Однако нематериальные формы стимулирования во многих случаях не
используются, л и б о используются славо.
Для успеха в освоении каждого новшества существенное значение имеет то, как
организуется его внедрение. Например, обследование использования 300 нововведении в
огаиизапии учевного процесса средних школ в США, показало, что факторы, связанные с тем,
как внедрялось новшество, о б ъ я с н я ю т основную долю различий в полученных результатах
(Berman, 1978).
Сегодня создатели педагогических новшеств для их распространения в лучшем случае
организуют овучение педагогов равоте по новому. Сам процесс внедрения ими не исследуется, не
выявляется, при каких условиях внедрение данного новшества Будет эффективным, и не
разрабатываются технологии внедрения. Проводя аналогию с проектированием и изготовлением
какого-либо технического устройства, можно констатировать, что создатели педагогических
новшеств ограничиваются разработкой его конструкции, но не занимаются разработкой
технологии его изготовления применительно к различным условиям. Это приводит к б о л ь ш и м
различиям в результатах внедрения.
Обобщая сказанное, можно констатировать, что инновационная деятельное՝™ школ так же,
как и педагогическая, нуждается в совершенствовании. Эту точку зрения разделяют и многие
руководители школ. Считают, что в системе управления инновационными процессами в их
школах нужны значительные изменения 38% опрошенных руководителей, 43% считают, что
нужны небольшие изменения, а 10% ответили, что такой системы управления в их школах нет.
Только 3% руководителей полагают, что необходимое™ в каких-либо изменениях нет . Учитывая,
что до 1990-х годов в школах не существовало систем инновационной деятельности, а значит и
систем управления ими , и что 10-12 лет небольшой срок для того, ч т о б ы стихийно (а в
Большинстве случаев это происходит именно так) сложились эффективные системы управления
инновационными процессами, то само распределение ответов руководителей школ
свидетельствует о существовании серьезных провлем.
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ՀՐԱՆՏ ՍԱԹԵՎՈՍՑԱՆԻ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ
Ա Ա.Խանյան
գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոն
Հասաատված է, որ հայոց գրաքննադատության անհաս լեռնագագաթները հանդիսանում են
Մ.Խորենացին, Գ. Նարեկացին, Խ. Աբովյսւնը, Մ. Նսդբանդյանը, Հ. Թումանյանը, Ե. Չարենցը ե
Պ. Սևակը: Ինչպես տեսնում ենք, թվարկածս մեծությունները առաջին հերթին մատենագիրգրողներ են: Եվ դա բնական է, քանզի համաշխարհային գրականության ընթացքը ապահովվել է
մեծանուն գրողների ստեղծագործական կուտակումների, ինչպես նաև նրանց կողմից դասական և
ժամանակակից գրողների երկերն արժեքավորելու ե գեղարվեստական խոսքի զարգացման ու
հարստացման ճիշտ ճանապարհը ցույց տալու շնորհիվ:
Ոչ ոք չի առարկի, եթե ընդգծենք, որ Հ. Թումանյանը ոչ միայն Արարատն է մեր քերթության,
այլև լուսառաք բարձունքն է մեր գրաքննադատության:
Ռուս մեծ մտածող Բելինսկին բարձր է գնահատել քննադատության դերը, այն
քննադատության, որն ուսումնասիրում է գեղարվեստական ստեղծագործության օրենքները: Նա
ընդգծել է, որ «քննադատությունը բխում է արվեստից, բայց ինքն արվեստ չի ստեղծում»: Այստեղից
էլ այն պահանջը, որ քննադատը պետք է բարձր ինտելեկտի տեր լինի, կարողանա գնահատել
գեղարվեստական երկը: Քննադատը . պետք է առաջնորդվի գեղագիտության հիմնական
սկզբունքներով' լուսաբանի գրական փաստերը, կյանքը, կամ' հակառակը - գրական կոնկրետ
վւաստերից տեսական ընդհանրացումներ կատարի: Սակայն խորհուրդ էր տալիս, որ այդ երկուսը
միասին լինի: Նա սիրում էր կրկնել, «մեր քննադատությունը պետք է դառնա հասարակության
դաստիարակը և պարզ լեզվով պետք է բարձր ճշմարտություններ ասի»: Նա պահանջում էր, որ
քննադատը ճիշտ ըմբռնի և գնահատի գեղարվեստական ստեղծագործությունը: Իսկ դրա համար
քննադատը պետք է ունենա բարձր ճաշակ, դառնա գրողի լավագույն խորհրդատուն, բացահայտի
գրականության նշանակությունը արդի և գալիք կյանքի համար: «Քննադատի գործը, - գրել նա, միայն նրանում չէ, որպեսզի գրողին հռչակի մեծ տաղանդ կամ հանճար, դա ավելի շուտ
հասարակական կարծիքի, քան թե քննադատի գործն է: Քննադատի գործն է' վերլուծման
ճանապարհով գիտակցել տալ հասարակական կարծիքը և ցույց տալ տաղանդի և հանճարի
իմաստը, որոշել այն կենսական տարրը, որը նրա երկերի բացառիկ հատկությունն է կազմում և
որով նա հարստացրել է հայրենի գրականությունը և իր հասարակության կրոնքը»: Մատնանշելով
քննադատի անելիքը, միաժամանակ նա գտնում էր, որ քննադատը պետք է ձգտի հասնել
տաղանդավոր գրողի մակարդակին, որպեսզի իր գնահատականները և խորհուրդները ընդունվեն և
նպաստեն գեղարվեստական գրականության զարգացմանը: Քննադատը արվեստ չի ստեղծում,
ուստի պետք է ունենա Աստծո կողմից ընծայված առանձնահատուկ կարողություն, որպեսզի
բարձր ճաշակով, լայն մտահորիզոնով, ընդունեվւ տեսակետով, անկողմնակալությամբ, մաքուր
խղճով, անշահախնդիր վերաբերմունքով օգնի ազգային հոգևոր արժեքների զարգացմանը:
Քննադատի նման տիպար էր Մեծն Լոռեցին: Նա նշել է. «Քննադատը ոչ բանաստեղծ կարող
է ստեղծել և ոչ բանաստեղծ կարող է սպանել: Նա միայն մեկնաբանում, պարզում ու բացատրում է:
Եվ վերջ ի վեջո մի քննադատ կա, որ վերջնականապես որոշում է ապրող և մեռնող գործերը, դա
ժամանակն է» : Իսկ Ֆիլիպոս Վարդազարյանին հղած նամակում նա նշել է. «Քննադատը
թարգմանիչ է: Նա պետք է թարգմանի բանաստեղծին, և թարգմանի ոչ թե նրա բառերը, այլ նրա
սիրտը: Աստծո նման սրտագետ լինի ու խորաթափանց, գտնի ամեն բանի աղբյուրն ու արմատը, որ
կարողանա ճշմարիտ գնալ ու արդար գտնել»2: Մեր այս մտորումների առիթը ականավոր գյտղ
Հրանտ Մաթևոսյանի «Սպիտակ թղթի առջև» ժողովածուն է, որում ի մի են բերված նրա մի շարք
ելույթները, գրախոսությունները, հոդվածները և այլ նյութեր: Գրքում քննարկված և լուսաբանված
են կյանքի և գրականության
փոխհարաբերության, գրականության
և արվեստի
յուրահատկությունների, գրողների և արվեստի գործիչների թողած
ժառանգության
վերարժեքավորման, ազգային-հասարակակւսն-մշակութային կյանքի գնահատման և այլ կարևոր
հիմնախնդիրներ: Եվ հենց սկզբից ընդգծենք, որ Հր. Մաթևոսյանը գեղարվեստական խոսքի և
գրականագիտական հայացքների սահմաններում կանգնած է հավասար զուգահեռների վրա: Այս
առումով նա սերվել է Հ. Թ՜ումւսնյանի, Ե. Չարենցի, և Պ. Սևակի զարմից, և նրանց հետ կազմում է
մի սուրբ չորրորդություն:
«Կյանքը և գրականությունը», «Q-րողը և իր աշխարհը», «Դրական֊մշակութային կրսնք»
(գրականություն, գեղանկարչություն, կինո), «Ազգային հասարակական կ|սւնք» բաժիններում
անվանի գրողը ներկայանում է որպես խիզախ ու հասուն գրականագետ-անհատականություն:
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Հեւոեելով 20-րդ դարի երկրորդ կեսի գրսւկան-գեղարվեստական զարգացման ընթացքին, Հր.
Մաթևոսյանը առիթը բաց չի թողել քննադատությունը ներկայացնելու որպես գեղարվեստական
ստեղծագործության զարգացմանը նպաստող կարևորագույն բնագավառ: Նրա վերլուծություններն
ու ընդհանրացումներն արվեստի ուղին լուսավորող դասեր են' նման փորձառու այն բժշկին, որ
հիվանդի աչքերին նայելով, կանխորոշում է հիվանդությունը և անհրաժեշտ դեղերով նպաստում
նրա առողջացմանը:
Անդրադառնալով
գրողի
դերին,
գրականության
և
հասարակական
կյանքի
վտխհարաբերություններին, անմահ արձակագիրը թևավոր մտքերով ընդհանրացումներ է
կատարում: «Գրողն ի՞նչ է անում, - հարցնում է նա և անմիջապես պատասխանում, - աշխարհն իր
ուզածի պես չէ, ուզում է աշխարհը բերել իր ուզածի տեսքին»: Եվ ապա շարունակում.
«Գրականությունը մարդկության կարոտն է կյանքին: Մոնումենտալացնելով' գրականությունը մեզ
կարոտ ել է տալիս մեր կողքին իսկ գտնվող մարդուն, հատը երեսուն կամ հիսում կոպեկ արժեցող
շուկայի վարդը դարձնում է քնարական, - Աստծուն հավասար արարիչ է գրականությունը...» :
Հր.Մաթևոսյանը գրականությունը համարում է աշխարհի ազնվանալուն ուղղված
տառապալից ճիգ, որը և եղել է համաշխարհային գրականության կոչումն ի ծնե: «Ինչպես
ստրկորդիները ծնվում են ստրկության մեջ, - հաստատում է նա, - այդպես ամեն մի գլտզ
հայտնվում է թիապարտի նստարանին»4: Հր. Մաթևոսյանը, սակայն չի մոռանում գրողի ակտիկ
դերը հասարակական կյա նքում:Նա գտնում է, որ պետք է ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, «որի մեջ
գրողն իրեն կզգա այս երկրի տերն ու պատվախնդիրը, որպեսզի սպիտակ թղթի դեմ գււողը նստի ոչ
թե որպես առաջադրանք կատարող աշակերտ, այլ որպես անհայտությունից գրականության ու
կյանքի բարդ խնդիրներ բացահայտող ուսուցիչ»5: Այդպիսին հենց ինքը' Հր. Մաթևոսյանն է' գրողուսուցիչ նաև գրսւկանագետ-ուսուցիչ: Նրա միայն «Այսպես կոչված գյուղագրության մասին»
հոդվածը բավական է, որպեսզի պարզ պատկերացնենք, թե բանավիճային դիմադրողականության
և ոճի, երևույթների ընկալման և եզրահանգումների ինչպիսի կարողության և խոհեմության շերտեր
ունի նա: Վ. Պետրոսյանն էր սկսել բանավեճը: Նա որոշակի մտահոգությամբ գրել էր. «Ես ինչպե՞ս
իրար գումարեմ ֆիզիկոս Ալիխանյանին, լեռնագործ Աշոտ Մելքոնյանին, մեր գյուղացի Աթանես
պապին, երաժիշտ Առնո Բաբաջանյանին, օդաչու Էդիկ Բախչինյանին, գրող Պերճ
Զեյթունցյանին, գրող Հրանա Մաթևոսյանին: Եվ ինչպե՞ս գումարեմ, ինչի՞ վրա բաժանեմ, որ
քանորդում ստացվի այսօրվա հայի միջին ազգային կերպար»: Հր. Մաթևոսյանը նման
հարցադրումը համարում է ոչ լուրջ, ոչ գրական և բացատրում. «Գրականությունը գրողական եսի
արտածումն է, և եթե դու մարդ ես, գրող ես, քսաներորդ դարի երկրորդ կեսի հայ գրող ես, եթե
իսկապես գրող ես, կամ քո գրվածքները ցողված են ամենաչնչին իսկ անկեղծությամբ, ապա չ|ւ
կարոդ պատահել, որ քո ծնած մարդիկ լինեն տասնյոթերորդ դարի շվեդներ: Իսկ եթե գրող չէս.
ապա գւսմարիր ու բաժանիր բոլոր ֆիզիկոսներին, հովիվներին ու հանրավարներին, քանորդում
ստացիր քսաներորդ դարի հայ իրականության երկրորդ կեսը ճշգրտորեն արտացոլող մի ֆիզիկոսհովիվ, բայց դա չի լինի մարդ, այլ կլինի գումարում, բաժանում և քանորդի պատասխան»'՛:
Վ. Պետրոսյանը հանդես էր եկել իբրև թե ի հակակշիռ հնաբույր գրականության: Հր.
Մաթևոսյանը սակայն նկատել է, որ ի հեճուկս հնաբույր գրականության թեությունների,
ստեղծվում է մի նոր թերի գրականություն:
Բանն այն էր, որ և' Վ. Պետրոսյանը, և' Գ. Արշակյանը վկայակոչելով ուրբանիստական
կենցաղի հայաստանյան արգումենտը, մոռանում էին մի շատ կարևոր պահանջ, որն ըստ Հր.
Մաթևոսյանի, այն է, որ «ամեն մի կարգին գրողի ստեղծագործությունն այդ գրողի աշխարհայացքի
ու վվւլիսովաւյության իրացումն է, գրողը դեպքեր շարադրող չէ, այլ աշխարհը յուրովի բացատրող
կամ բաց՜ատրել վարձող» :
Հայոց գրականության և գրականագիտության պատմության մեջ Հր. Մաթևոսյանն առաջինն
է, որ սպառիչ պատասխան է տվել գյուղագիր և գյուղագրություն ծամծմված արտահայտությանը:
Նա չի ընդունում գրողներին ըստ արծարծած թեմաների դասակարգելու և գնահատելու երևույթը,
րնդգծելով գրականության գլխավոր առարկայի՝ հասարակական մարդու կերպարի ստեղծման
առաջնահերթ խնդիրը: Մաթևոսյանն առարկում է Պետրոսյանի և Արշակյանի այն դրույթի դեմ, թե
գյուղագրությամբ զբաղվողները իմիտասարԱեր են, իսկ քաղաքագրությամբ զբաղվողները' որոնող
վարպետներ: Մաթևոսյանը հասկացնում է, որ Պետրոսյանը և Արշակյանը բոլորովին անտեսում են
գրողական ոճը: Այստեղ ընդգծվում է ավանդույթի և նորարարության սերտ կապը, միաժամանակ
նշվում, որ յուրաքանչյու գրող գրասեղանի մոտ նստում է մեն-մենակ, դժվար է յուրաքանչյուր գրողի
գործ: Հր. Մաթևոսյանը շեշտում է, որ ստեղծագործելիս Բակունցը չի օգնում ոչ մի գրողի, իսկ եթե
օգնում է որևէ գյուղագրի, կարոդ է օգնել նաև քաղաքագիրների, որովհետև ինչպես բացատրում է
Մաթևոսյանը, «ոչ գյուղն ու քաղաքն են սոցիալական հակադիր բևեռներ, ոչ գյուղացին ու
քաղաքացին են մարդկայնորեն հակադիր որակներ, ոչ էլ ժամանակներն են դատարկվում հին
բովանդակությունից ու լցվում նոր բովանդակությամբ այնքան արագ, որ հետնորդ սերունդը
*
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I չհասկանար նախորդ սերնդին, և գրականությունն էլ դեռևս մնում է իր հին մարդագրության կոչման
| բարձունքներին»: Նա գանում է, որ կյանքի հավերժական ճանապարհին գրականության
\ բնապաշտական թեքումը շարունակվում է և խորհուրդ է տալիս չմոռանալ, որ արվեստը միշտ էլ
խրված է մարդասիրության հողում, որ կարիք չկա քաղաքակրթության անունից սպառնալ
գյուղագրությանը, որ գյուղագրությունը քաղաքակրթության ծնունդ է, որ գյուղագրությունը
քաղաքակրթությունն է: Վերջնականապես Հր. Մաթևոսյանն ընդհանրացնում է. «Չկա
գյուղագրություն կամ քաղաքագրություն, կա միայն մարդկային հայացք բնությանն ու
աշխարհին» :
Ռուս մեծանուն գրող Լև Տոլստոյը ժամանակին նկատել է, որ գրողի հանճարը ձևավորվում է
այն դեպքում, երբ նա խիզախում է' ժողովրդի շահերը պաշտպանելու համար: Գրողի մասին նույն
կարծիքն ուներ նաև Ա.Պ. Չեխովը: Մի առիթով Հր. Մաթևոսյանը խոստովանել է, որ ինքը
շարունակել է այնտեղից, որտեղ կանգ է առել Չեխովը: Այս խոստովանությունը ապացուցվում է ոչ
միայն Մաթևոսյանի արձակով, այլև այնպիսի հոդվածներում, ինչպիսիք են «Ստիլիզացիայի
մասին», «Բանի աշխարհը», «Գրականությունը մասին չէ», «Ես ես եմ» և այլն: «Ես ես եմ»
հոդվածում խոսելով սովետական ամբողջատիրության մասին, անվանի գրողը իրեն հատուկ
իմաստունությամբ բնութագրել է նաև այդ տարիների մթնոլորտը գրական ընթացքի մեջ, երբ ամեն
մի համարձակ խոսք ընդունվում էր սվիններով, իսկ ճշմարիտ խոսք ասողին, ինչպիսին ինքն է եղել,
վկան նրա «Ահնիձոր»-ը, վիրավորելու չափ քաշքշում էին դես ու դեն: «Մեղքը մի քիչ էլ
միջավայրինն էր, ֊ գրում է նա, ֊գրաքննադատությունը և գրչեղբայրները, ովքեր ամենայն
լրջությամբ գրում էին բաներ, որ մեր կյանքի հետ ոչ մի կապ չունեին' ժամանակով և
տարածությամբ հեռու, հաճախ նաև մեկ անգամ արդեն գրված բաների մասին»10: Մաթևոսյանը
գրում է, որ ժողովրդին չի կարեյի դիմազրկել, չի կարելի ժողովրդից խլել լինելության
նախաձեռնությունը, սեվւական բարոյականությունից զուրկ համարել ժողովրդին և կանգնել նրա
գլխին, որպես թե մարգարեի քո առաքելությամբ:
Գնահատելով խորհրդային տարիներին ստեղծած հայոց գեղարվեստական խոսքը, Հր.
Մաթևոսյանը նշում է, որ ամբողջատիրության ու դիկտատի շրջանում այնուամենայնիվ
ընդդիմադիր գրականություն մեզանում ինչ֊ո ր չսւվւով ստեղծվել է: Սակայն նա վերհիշում է, որ իր
սերունդը խավարի մեջ շողք էր համարում Արևմուտքի գրականությունը և առաջ քաշում ազգային
բարձրարվեստ գրականություն ունենալու խնդիրը: Նա խորհրդածում է. «Իրար օգնելով պիտի
շատացնեինք ու բարձրացնեինք մեր գրականությունը, կինոն, որ վերջապես մեկը կարողանար
դառնալ բոլորի խոսքը, ինչպես որ Թումանյանը դարձավ ժողովրդի խոսքը»11:
Որպես տաղանդաշատ արվեստագետ Հր. Մաթևոսյանը քննարկում է նաև բառի
գեղագիտության հիմնախնդիրը: Նա գրել է. «Ամենից անհրաժեշտ բառերը պիտի գրես:
Տարածության մեջ քեզ ւիակիր, քիչ ասա, ժամանակին լռիր, պաուզա յի զգացողություն ունեցիր»12:
ՀրՄաթևհսյանը կյանքի և գրականության ւիիլիսովւա յության հզոր գիտակ է: Նա գտնում է,
որ Ժողովուրդները ի սկզբանե ունեն մի անօտարելի պատվախնդրություն, որ իրենք ամուլ չմնան,
որ իրենք իրենց պսակեն մշակույթով: Այդ ընդհանուր տիեզերական ձգտումի մեջ նաև մենք ենք:
Սակայն պետք է արարել, դրա համար գոյություն ունի լեզուն, որի զգացողությամբ խորհդածում է
Մաթևոսյանը. «Լեզուն պետք է չլռի, լեզուն պետք է գեղարվեստանա, մի բան դառնա, որպեսզի
ուրիշ լեզուների մեջ կարողանա բլբլար խոսել, ասել, իմաստավորել: ժամանակը նույնպես էդ
պատվախնդլտւթյունը ունի»13: Նա խրախուսում է, որ աշխարհում երևալու համար անհրաժեշտ է
ուշադրություն դարձնել խոսքին, թատրոնին, գրքին: Նա նկատում է, որ ամբողջ աշխարհում
մշակույթը կանգնած է ծանր վիճակում: Արվեստագետը պետք է մոտ լինի իրականությանը, քանզի
իրականությունը մեծ արվեստ է: Արվեստագետը պետք է կարողանա ընդգրկել այն ողբերգական
խորը, մեծը, համաշխարհայինը, խորքայինը, կոսմիկականը, որ իրականությունն է: Գրողի թևերը
պետք է կարողանան ընդգրկել կյանքը իր ամբողջությամբ, իր խորությամբ, իր ընթացքի
արագությամբ, իր հեղափոխականությամբ: Մտորումների այս հոսքի մեջ նա դիմում է իր
սերնդակիցնեյփն. «Գոնե քաջությունը ունենանք, գոնե խիզախությունը ունենանք իրականությունը
տեսնել այնպես, ինչպես կա և, եթե մարգարեները չենք' գալիք ժամանակների, ապա գոնե մեր
ժամանակների մատենագիրները լինենք: Մեր ժամանակի վավերագրողները լինելու քաջությունը
ունենանք» 4:
Հր.Մաթևոսյանը ինքնատիպության իր հետքն է թողել ոչ միայն գրական քննադատության,
այլև տեսության և գրականության պատմության բնագավառներում: Նա գրական արժեքների
վեյւագնահատութւան մեթոդաբանության նորոգիչ է, թարմ է նրա խոսքը հայոց այն դասականների
մասին, որ, թվում է, թե ամեն ինչ արդեն ասված է: Դասականներին նա գնահատում է
զ|1ւսկանությւսն և կյանքի վտխադարձ կապերի բացահայտմամբ, գեղարվեստի և իրականության
գեղագիտական հարաբերությամբս Այդ են վկա յում Հ. Թումանյւսնին, Վ. Տերյանին, Ե. Չալւենցին,
Ակ. Ր-սւկունցին, Սւո. Ջորյանին, Գ. Մահայտւն, Հ. ՍԱձուրուն, Վ. Սարոյանին, Հ. Սահյանին, Մ.
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Մարգարյանին, Պ. Սևակին՜ Լև Տոլսւոոյին նվիրված նրա հոդվածները: Կարդալով դրանք, նախ
համակվում ես Հր. Մաթեոսյան-գրոդի քննադատական դավանանքով, որն աչքի է ընկնում
ակնածանքի ե հպարտության զգացումներով: Նրա խոսքը երևույթի գնահատման լուսարձակ է,
նրբանկատության ծփանք, գրականության գիտակի խորհուրդ ու դաս: Հ. Թումւսնյանի
հիսունչորսամյա կյանքի մեջ նա տեսնում է հայոց ազգային կեսդարյա կյանքը և պատգամում
սերունդներին. «Թումանյանից առաջ մենք ամեն ինչ ունեինք և ոչինչ չունեինք, ինչպես որ
աստվածային Բանից առաջ ամեն ինչ կար և ոչինչ չկար»15, և ապա ավելացնում. «Թումանյանով
մենք կանք: Առանց Թումւսնյանի' մենք չկանք», ապա ընդհանրացնում. «Նրա ահազանգի ու արագ
արձագանքի, նրա ձեռնարկումի, նրա մտքի ու եռանդի արդյունք են կրթա֊գիտական ՜ գրականմշակութւսյին այն հիմնարար հաստատությունները, որ մի ժողովրդի վերաճեց նհւմ են ազգի և ազգը
մղում պետականության» ■:
ՎՏերյանի մեծությունը Հր. Մաթևոսյանը տեսնում է հայոց լեզվին նոր երանգ հաղոդելու մեջ:
«Տերյանն, այո, - ասում է նա, ֊ հայոց լեզվին բան տվեց, և լեզուն, որ ամբողջ մշակույթի հիմքն ու հենքն
է, յուրացնել սկսեց երևույթներ, որ մինչև Տերյանը միայն ուրվագծել էր զորում... իրենից հետո հայ
նկարչությունն սկսեց այլ կերպ տեսնել ու նկարել, քան մինչև Տերյանն էր նկարում, իրենից հետո հայ
ճարտարապետությունը սկսեց նկարել ու կառուցել այլ կերպ, քան մինչև Տերյանը, և երաժշտությունը,
և՜ բուն բանարվեստը: Այլապես հնադավաններ կլինեին և ժամանակավրեպ կկոչվեին» :
Հր. Մաթևոսյանի խոսքը գրականագիտության մեջ նորարական է, պատկերավոր: Նա հեռու է
ակադեմիական առանձին հերթապահ նախադասություններից, միտքը ճկուն է, ոճն ինքնատիպ,
խոսքն անմիջական: Նրանում և' սրտի ջերմություն կա, և' ժողովրդական իմաստուն դարձվածներ,
թարմ ու պատկերավոր համեմատություններ, վտխաբերական արտահայտություններ և այդ ամենի
հյուսվածքում հասուն գրականագետի վերլուծություններ և համոզիչ գնահատականներ: Այսպես, Ե.
Չարենցին ընծայված հոդվածների շարքի վերնագրերը և' պատկերավոր են, և' բնութագրող: Ահա
դրանք. «Երանի այն զորագնդին, որի գլուխը ինքն էր», «Բախտավորություն է աշխատել այս լեզվի
մեջ, որ Չարենցն է արթնացրել»: Այս հոդվածներում Չարենցը գնահատվում է որպես ճակատող,
մաքառող, մարտնչող էպոխայի հետ ժանիք ժանիքի կռվող, էպոխային վերելքի վիհեր տվող ու խոր
վերքեր առնող: Հր. Մաթևոսյանի համար Չարենցը մարտիկ ու արքա է, հայրենիքի հարատև կռվի ոչ
մի պահը չուրացած և ոչ մի մարտը չշրջանցած, արյուն տալով գահակալ բարձունքի հասած զինւլոր:
Վերջապես ընդգծում է. «Չարենցի խոսքով տիրական մարդկանց արևային մի աշխարհ է բւսցվում,
անլեզվության ստորագույն կապանքից ժողովուրդ է ճորտաթափվում, ժողովուրդ է կանգնում
ժամանակի հետ խոսքի շքեղ տուրևառի երկիր է դառնում՝ ազատների հայրենիք»18:
Ակ.Բւսկունցին բնութագրող հոդվածաշարի վերնագրերը հնչում են այսպես, «'էողանջ
հւսմազւսնգի արձագանքով», «Հայացք ժողովրդի ներսից», «Նրա ձգտումը վերաճում էր
հաստատումի»: Գրանցում հառնում է երջւսնիկ-ողրերգական, զոհյալ-հավերժական Բակունց
գւտղի-մտածողի-գեղագետի-քաղաքացու կերպարը: Ահա և Բակունցի դիմանկարը ըստ
Մաթևոսյանի. «Հավատավոր որպես առաջին քրիստոնյաները' մաքրակրոնի հավատավոր
շիտակությամբ նա ւզետք է իր հայրենիքի անցյալը դատեր, անցյալը վտարեր ներկայից: Բայց նրա
ձգտումը վերաճում էր հաստատումի, նրա նորացումը երդում էր դառնում, նրա վանումը դառնում էր
մերձեցումի հրավեր, իր երկրի ներկան նա լցնում էր անցյալով, ֊ հենց ժխտումով»19:
Բնութագրելով Ստ. Զորյանի գրական հունձքը Մաթևոսյանը եզրակացնում է. «Զորյանի ամբողջ
գործից բռնակալն ու բռնակալությունը վտարված են... Կցանկանայի նրա Պատերազմը, Ղաչաղանը,
Հանեսը, Խնձորի այգին, Պապն ու թոռը, Մի կււսնքի պատմությունը, Հուշերի գիրքը, «Պապ
թագավորի» մեջ երթը դեպի Տարսոն և փախուստը Տարսոնից - ես գրած լինեի» °: Իսկ Գ. Մահւպւու
մասին անբիծ խղճով ազդարարում է. «Նա ինքը Հայրենիքն էր»: Արևմտահայ և սվւյոտքահայ
գրականության տաղանդավոր ներկայացուցիչներից մեկին' Հ. Մնձուրուն ներկայացնում է նրա
բարձրագահ-կորուսյալ հայրենիքի համապատկերի վրա, որն ունի «Անընդհատ, անվերջ վերադարձ»:
Վ. Սարոյանը Մաթևոսյանի համար մարդասիրության մեծ առաքյալ է, համայն աշխարհի
նւսհապետը: Հ. Սահյւսնը Ադամորդու պատվիրակն է, ամենայն շնչավորի հանգրվւսնը, որի կենարար
շունչը զգացվում է ամեն պահի: Մ. Մարգարյանը հարատևող համազգացում է: Պ. Սևակը սպասվող
մարդն էր, որը կոչված էր մտքերը հեղաբեկելու: Վ. Դավթյանը, ըստ Մաթևոսյանի, մարդու, գործչի և
պոետի իր կյանքը ճարտարապետներին քաջածանոթ հատման օրենքու| ւխյրող նվիրյալ էր, իսկ Լև
Տոլստոյը ամբողջությամբ լույս է, որ անվանում ենք խիղճ:
Հր.Մւսթևոսյւսնի «Սպիտակ թղթի առջև»
ժողովածուի
տարբեր
բաժիններում
գ|1ւսկանւսգիտակւսն այնպիսի դիտարկումներ և արժեքավորումներ կան, ոյւ կբավալւարեն
հանրւսգիտւպււսնւսյին մի ամւիովւ մատյանի' ուղղված բոլոր դարերին և սերունդներին:
Այդպիսին են եղել գրականության և արվեստի բոլոր
մեծ ւպայրողներն ու
լայւdեքւսւ|ոյտղներ11, որոնց շարքում հառնել է նաև Լոռվա Ահնիձոր գյուղի հողվոր Իգնւստի որղի
Հյւանտբ, որ ս՛երն է' հւսյինը, նաև աշխարհինն է' հայի իմաստունությամբ և պւստւ|ւսխնդրությամբ:
*
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Ամփոփում
Հր. Մաթևոսյանի գեղարվեստական խոսքին զուգահեռ ընդգծվում են նաև նրա
գրականագիտական հոդվածները, ելույթները, զեկուցումները: Այս առումով նա իր տեղն ունի
Հովհ.Թումանյանի, Ե.Չարենցի ե Պ.Սևակի շարքերում:
Հետամուտ լինելով 20-րդ դարի երկրորդ կեսի գրական-գեղարվեստական զարգացման
ընթացքին, Հր.Մաթևոսյանը լուսաբանել և գնահատել է գրականության և հասարակական
կ|անքի փոխհարաբերությունները, նշել գրողի տեղն ու դերը, քննարկել գյուղագրության արդի
վիճակն ու նրա վերաարժեքավորման պահանջը' այն դիտելով որպես քաղաքակրթություն և
անհրաժեշտ երևույթ: Անվանի գրողը նշեց, որ կյանքի հավերժական ճանապարհին
գրականության բնապաշտպանական թեքումը կա և կլինի' որպես մասնագիտության
համապատկեր:
Հր.Մաթևոսյանը գրաքննադատի իր դիրքերից խորհուրդ է տափս գրողներին լինել
խստապահանջ, համարձակ, հետևել ժողովրդի պատվախնդրությանը և ծառայել նրան:
Անվանի գրողի գրականագիտական երևույթներն ու խորհուրդները մեծապես նպաստելու են
մեր ապագա գրականության զարգացմանը և հարստացմանը:

Резюме
Наряду с художественным словом Гр.Матевосяна Большое значение имеют и его
литературоведческие статьи, выступления и доклады. В этой овласти он занимает свое достойное
место рядом с Ов. Туманяном, Е. Чаренцом и П. Севаком.
Оставаясь верным процессу развития литературно-художественного слова второй половины
XX века, Гр.Матевосян изучал и определял взаимоотношения литературы и жизни, отмечал место
и роль писателя, анализировал настоящее состояние деревни и настаивал на ее переоценке,
считая, что тема деревни в литературе -признак цивилизации и нужное явление.
Известный писатель отмечает, что на пути жизни описание природы имеет важное значение
для отражения идеи гумманизма.
Литературоведческие выступления Гр.Матевосяна и разраиотанные им принципы вудуг,
несомненно, влиять и спосовствовать развитию и овогашению Будущей художественной
литературы.

Ծանոթագրությու ններ
ԼՀովհ. Թումանյան, Արկերի ժողովածու չորս հատորով, հ. 4, 1969թ., էջ 280:
2. Նույն տեղում, էջ 376:
Յ.Հր. Մաթևոսյան, «Սպիտակ թղթի առջև» 2004, էջ 31:
4. Նույն տեղում, էջ 32:
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14. Նույն տեղում, էջ 68:
15. Նույն տեղում, էջ 81:
,
16. Նույն տեղում, էջ 83-84:
17. Նույն տեղում, էջ 87:
18. Նույն տեղում, էջ 93-94:
19. Նույն տեըում, էջ 104:
20. Նույն տեղում, էջ 125:
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ԲԱԳՐԱՏ ՈՒԱ1ՒԲԱԲՑԱՆԻ «ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ»-Ի ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Վ . Ա . Ա ռա բելյա ն
գրականության և ժոանափստիկայի ամբիոն
Սեփական ժողովրդի պատմությունը սոսկ գիտելիքների պաշարչէ, որ պարզապես ցանկայի է իմանար
ժողովրդի համարիր պատմություննինքնաճանաչման ու աշխարհաճանաչման դաս է, որը տեսականորեն և
իրապես վերաբերում է անցյային, իսկ գործնակսւնորեն նպատակաուղդված է ապագային: ժողովուրդը դեպի
ապագան գնում է անցյայի միջով իր հետ տանեյով իր հոգևոր գանձերը, ինքնահաստատման իր
ճշմարտությունը որոնք հանդիսանումեն նրա էությունը նրաինքնության վկայագիրը նրա գոյի հիմքերը: Սա
վերաբերվում է բոյոր ժողովուրդներին, բա յց սաավեյ նրանց, որոնք պատմության դաժան ճակատագրով
վայրագ նվաճողների ա նույն կարգի հարևանների կողմից զանգվածային կոտորածներից վտքրսւնայով'
դարձեյ են զգայուն ու զգաստ և արթուն մտահոգությամբ են նայումիրենց ապագային:
Այսհիմնախնղիրների յռւսաբանման միտումովգրված'Բ. Ըւյռւբաբյանի «Զրուցարան»-ի գնահատման
նպատակովենք գրեյ սույն հոդվածը:
Այսպիսի մտորումներով, մտահոգություններով նաև լավատեսությամբ է գրված
Բ.Ուլուբւսբյանի «Զրուցարան» արժեքավոր ուսումնասիրությունը, որի Ա գիրքը ավելի քան հինգ
հագար տարեկան մեր ժողովրդի պատմությունը ներկայացնող ծաղկաքաղ է: ՀՍՍՀ պետական
մրցանակի արժանացած այս արժեքավոր գրքի նյութ են ծառայել մեր պատմության հատկապես
այն դրվագները, որոնք ժողովրդի գոյատևման հիմքերն են:
Բ.Ուլուբաբյւսնը «Զրուցարանի» հենց ստաջաբանում բացահւսյտել է գիրքը գրելու
շարժառիթները. «Այս գիրքը ծնվել է իբրև պատասխանը մի հարցի, որն առեղծված է թվում մեր
անցյալին ու ներկային ծանոթացող յուրաքանչյուր մարդու, ինչպե՞ս կարողացավ ապրել մի
ժողովուրդ, որն իր ամբողջ պատմության ընթացքում այնքան շատ թշնամիներ ուներ, դաժան ու
անողորմ թշնամիներ, և այնքան քիչ բարեկամներ» [1]:
«Զրուցարանն» առաջին անգամ լույս է տեսել երկու հատորով (1987թ., 1988թ.): Ընդւսռւսջե|ով
ընթերցողների ցանկությանը այն սեղմվել է մեկ հատորի մեջ, կատարվել նան կարևոր շտկումներ,
լրացումներ ու հրատարակվել 1991թ.:
Դրբի մասին «Դիրք պսւտգամաց» ընդարձակ գրախոսականով հանդես եկավ Գ. է մինը՜
«Սովետական Հայաստան» թերթում. «Զրուցարան» գիրքն ինքնին օգտակար ու գրավիչ լինելով
հանդերձ՜ լրացնում է այն մեծ բացը, որ ստեղծվել է մի կողմից գիտականորեն խիստ արժեքավոր,
ընթերցող լայն խավերին ոչ այնքան մատչելի գրքերի ու աշխատությունների, մյուս կողմից՜ հայոց
պատմության այն տարրական անգիտության միջև, որ տարիներ շարունակ առաջւսդրել է նրա
դասավանդումը» [2]: Դ.էմինը խորհուրդ Է տվել հրատարակչությանը, որպեսգի գիրքը
վերահրատարակելիս այն օժտել համապատասխան լուսանկարներով, մանավանդ քարտեգներով,
որոնց կարիքը խիստ գգւսցվում Է:
Բ.Ուլուբւսբյանի՜ հայոց պատմությանը նվիրված հոդվածները, լինելով գիտականորեն ստույգ,
բայց միաժամանակ ընթերցողներին մատչելի ու գրավիչ, սոսկ հոդվածներ չեն, այլ Էսսեներ, կամ
ինչպես ինքը հեղինակը, բնորոշում Է «Զրուցարանի» առաջաբւսնում՜ պատմակւսն-գեղարվեստակւսն
ակնարկներ:
«Զրուցարանը» («Արևիկ» հրատարակչության կողմից լույս ընծայված) Էսսեների մի ժողովածու
Է, հայ ժողովրդի ողբերգական ու հերոսական պատմությունը' նրա կագմավորմւսն օրերից սկսած
մինչև Սարդարապատի ճակատամարտը: Այն իրավամբ կարելի Է Շ.Շւսհնուրի խոսքերով կոչել
«պատկերազարդ պատմություն հայոց»: «Զրուցարանի» երկրորդ հատորը նվիրված Է վերածնված
Հայաստանի պատմությանն ու մշակույթին:
Թեև պատմաբանը մեր ժողովրդի' հազարամյակների տառապանքներով ու սխրանքներով,
կորուստներով ու վերւսգտնումներով լի պատմությունից իր զրույցների համար ընտրե| Է ընդամենը
երեք տասնյակ թեմաներ, սակայն գիրքը տարբեր հարցերի գումարից կազմված ակնարկների բնույթ
չունի: Հատուկ ընտրված առանցքային հարցերը մեծ մասամբ գիտական առումով լուրջ խնդիրներ են,
որոնց հեղինակն այնպես հմտությամբ Է հյուսել մեր ժողովրդի պատմության ամբողջ հենքին, որ այդ
դրվագները, պատմության ու գիտական տրամաբանությամբ միահյուսվելով, կազմում են մեկ
ամբողջություն:
Հետաքրքիրն այն Է, որ «Զրուցարանը» թեև հւսյ ժողովրդի պատմությունն Է, բայց գրված Է ոչ թե
«գիտականսւնման» շարաւ՜լրւսնբով, ւսյ| կենդանի, հետաքրքիր, հուզական ոգով ու ոճով:
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«Զրուցարանը» մեծ ընդունելության արժանացավ նաե սփյուռքում: Զորի Բալայսւնը այդ
առիթով գրել է. »Հիշում եմ, թե ինչպիսի ոգետրությամբ Հայաստանում և սփյոտքում ընդունվեց
«Զրուցարան» գիրքը: Մենք կարդում էինք մեր ժողովրդի զարմանալի պատմության էջերը' գտնելով
բոլորին հուզող շատ հարցերի պատասխաններ: Արդ, հիրավի, հանրագիտական աշխատանքի
համար Բագրսւտն արժանացավ Հայաստանի գրողների միության հատուկ մրցանակին».[3]: Այս
գիրքը յուրահատուկ է ոչ միայն նյութի ընտրությամբ ու կաոուցվածքով, այլն շատ հարցերի
նկատմամբ հեղինակի ինքնուրույն մոտեցումով, շարադրանքի բնույթով, ոճով: Ըստ որում նա իր
պաշտպանսւծ տեսակետները ոչ թե հայտարարությամբ է ընթերցողին ներկայացնում, ւսյլ համառ
փաստերով ու փաստարկներով, գիտական տրամաբանությամբ:
Կիմ Ղահրամանյանը «Սովետական դպրոց» թերթում հանդես եկավ «Համարձակ ու գրավիչ
գիրք» գրախոսականով, որը բարձր գնահատելով Բ.Ուլուբաբյսւնի անմոռանալի վաստակը' գրել է.
«Այս գիրքը սովորական պատմություն չէ' փաստերի սիստեմատիկ շարադրանքով: Հեղինակը մեր
պատմության հազարամյա հյուսվածքի մեջ փնտրել է մեր ժողովրդի կենսունակության արմատները,
իր զրույցների համար նյութ է դարձրել այն էջերը, որոնք հենվելու կետեր են եղել, դարձել են մեր
ազգային գոյության հիմքերը» [4]:
Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանը «Զրուցարան» •գրքի մասին դրվատանքի խոսք ասաց,
նրա «Պատմության դասերը» հոդվածը լույս տեսավ «Գրական թերթում», որտեղ ընդգծված է.
«Շարադրանքում հմուտ պատմաբանի կողքին ընթերցողը տեսնում, զգում է գրող Ուլուբսւբյ անին:
Գրողի ներկայությունը գրքում բնավ չի նվազեցնում ներկայացված պատմության գիտականությունը,
առարկայականությունը: Գրողն այս դեպքում շահեկանորեն լրացրել է գիտնականին, ե
շարադրանքը գիտականության հետ միասին ձեռք է բերել վարակիչ ջերմություն, բացառիկ
նւււաւոակաոպղվւսծություն» [5]:
ԳԱ ակադեմիկոս ԱԵրեմյսւնը մեծ գոհունակությամբ է խոսել «Զրուցարանի» մասին: Նրւս
«Բ.Ուլուբւսբյանի «Զրուցարանը» գրախոսականը տպագրվել է «Գարուն» ամսագրում [6]: «Այս բոլոր
զրույցների մեջ,- գրել է ԱԵրեմյսւնը,- դարձյալ մենք տեսնում ենք իրեն գիտնւսկան-հետազոտոդին,
պրպտուն մարդուն, ւսգնիվ քաղաքացուն, ջերմ հարենասերին, որը գիտակցում է ե տեսնում «նորոգ
Հայաստանը' դարեր երւսգած խաղաղությամբ ե ստեղծագործական եռուզեռով»:
•՝ «Զրուցարանը» հասցեագրելով միջին ու բարձր դասարանցիներին, հեղինակը ընտրել է նյութի
շարադրման գրավիչ ու շահեկան եղանակ: Նւս բացում է մտերմիկ զրույց մեր պատմության
ամենւսնվիրական թեմաների շուրջը ն աննկատելիորեն ընթերցողին իր հետ տանում գիտական
որոնումների, ստուգումների ե ճշտումների ուղիով: Ընթերցողին թվում է, թե ինքն էլ մասնակից է
գիտական բանավեճերի, ինքն անձամբ է ծանր ու թեթե անում առկա փաստերը, հանգում որոշակի
հետնությունների: Այս առումով գրքի արժեքը կրկնակի բարձրանում է, բանի որ «Զրուցարանը» ոչ
միայն դասեր է տալիս, այլն պատմագիտական հետազոտության կարողություններ է մշակում,
փորակում գիտական բարեխղճությամբ:
Արժեքւսւխր ու գրավիչ ե դպրոցականների համար միանգամայն մատչելի զրույց է' նվիրփսծ
հայկական |եռնւսշխարհի սեպագրերին: Քննության առնելով տարբեր աղբյուրներ, նյութեր ու
գիտական հետազոտությունների արդյունքներ' հեղինակը ցույց է տալիս, որ այդ ասպարեզում շատ
հարցեր դեռ կարոտ են լուսաբանության: «Պատմության խորքերը պիտի գնալ նրա հազարամյա
առեղծվածները լուծելու ն հին ճշմարտությունները պարգելու ազնիվ մղումով: Եվ այն ժամանակ
սեպագրերը կխոսեն ամբողջ ձայնով, հետագոտռղների առաջ կբացեն իրենց խնդիրները մինչև
հատակ» [7]:
Iսոսերս! «մեր բնիկ թագավորության նոր ծաղկումի» մասին' հեղինակը ընթերցողին բերում է
այն համոզման, որ մերժելի պետք է համարել մ.թ.սւ. VI-I դարերի հայոց թագավորական
հարստությունը տարբեր գւսհատոհմերի (Երվանդյան և Արտաշեսյւսն) բաժանելու հարցը:
Արժեքւսւխր զրույց է ծավալված մեր հին պետականության զորեղ կազմակերպիչների մասին
(Արտւսշես Ա, Տիգրւսն Մեծ): «Հայկական Երվանդյան Արւոաշես Ա թագավորը վերականգնել էր հին
հայկական պետությունն իր վաղնջական սահմաններում, ժամանակի առաջավոր երկրների
օրինւսկու| ստեղծե| մի ճկուն պետություն, որը վարելու համար ստեղծված էին քաղաքական կյանքի
որոշակի նորմեր և ռազմական հզորությամբ ի վիճակի էր՜ երկիրը պահել ոչ միայն անխախտ
սահմաններում, ւսյլ կատարում էր նվաճումներ, որոնք հիմք էին դւսռնւպու հասարակական նոր
շերտավորումների համար» [8]:
Ըստ արժանվույն գնահատելով Տիգրւսն Մեծի դերը մեր պատմության մեջ' գրել է. «Տիգրւսն Բի գահակւս|ությւսն 40 տարիները դառնալու էին աննախադեպ, և, ցավոք, ւսնկրկնեփ երևույթ
Հայաստանի ամբողջ պատմության մեջ, ցույց սաղով հայ ժողովրդի ժամանակավոր մեծությունը և

ապացուցելով, որ երկրի կենսունակությունը կախված է ոչ միայն, մանավանդ ոչ այնքան ռազմական ;
ուժից» [9]:
Անուրանալի է Բ.Ուլուբաբյսւնի վասաակը Հայոց Արևելից կողմանց պատմության շատ
կնճռոտ հարցերի պարզաբանման գործում: Գրքի մեջ գրավիչ զրույցներ են արվում Հայոց Արևելից
կոդմանց (Արցախ-Ուտիք աշխարհի) անցյալի քաղաքական ու հոգևոր կյանքի հիմնական
իրողությունների, Աոանշահիկ թագավորության ու նրա հետագա ճակատագրի մասին: Հեղինակը
հիմք է ընդունում Մովսես կադանկատվացու «Պատմություն Աղվանից աշխարհի» երկը, որտեղ
պատմիչը մեծ գոհունակությամբ է խոսում առանշահիկ վաչագան թագավորի գործունեության
մասին, «վաչագւսնն էլ այն մեծատուներից էր, որոնք բռնակալների կողմից մոգության էին դարձվել,
սակայն գաղտնի պահում էին իրենց հարազատ հավատը: Գահ բարձրանալով' նա հրաժարվում է
կրակապաշտությունից, վերստին ընդունում իր պապերի լուսավորչական հավատը և դառնում իր
երկրի աննախընթաց լուսավորիչն ու շինարարը: Եվ հենց այս ծառայությունների ու բարձր
արժանիքների համար էլ ժողովուրդը նրան կոչեց Վաչագան Բարեպաշտ» [10]:
Ընթերցողների մեջ շատ խոհեր են արթնացնում արաբական տիրապետության շրջանին,
Բագրատունյւսց թագավորությանը, սելջուկ թուրքերի ն թաթար մոնղոլների ասպատակություններին,
նրանց հաստատած տիրապետությանը վերաբերող զրույցները, օտար նվաճողների դեմ հայ
ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարի առանձին դրվագներ. «Սելջուկ-թւսթարական
տիրապետությունն առավել աղետաբեր էր եղել հարևան Արցախ-Խաչենի համար, քանի որ այնտեղ
իշխող բնիկ տերերը երբեք գլուխ չէին խոնարհում եկվորների առաջ և սրանք ամեն անգամ ահռելի
զորաբանակներով գալիս, ավերում էին բերդամրոցները, քանդում վանքերն ու եկեղեցիները: Այդ
պատճառով էլ վաղ դարերից սկսած հոգևոր կենտրոններով հարուստ Արցախում չի ււլւսհււլանվեյ
մինչև 12-րդ դարի երկրորդ կեսը կառուցված որևէ շինություն» [11]:
«Զրուցարանում» ուրույն ջերմությամբ են ներկայացված կիլիկյւսն Հայաստանի ււքւստմության
հիմնական էջերը. «Եվ, իհարկե, ինչպե՞ս կարելի էր հավատալ, թե նվաճող մի ժողովուրդ իր
բնաշխարհից այնքան հեռու, արևելքի ու արևմուտքի, հարավի ու հյուսիսի խաչմերուկում, անկուշտ
բռնատիրությունների ճամփաբաժանի վրա պիտի կարողանար ստեղծել իր ազգային ծադկուն
կյանքը և քաղաքական մի այնպիսի կազմակերպություն, որի հետ ստիպված պիտի լինեն հաշվի
նստել նույնիսկ այդ նվաճող, անկուշտ բռնատիրությունները» [12]:
"Հայ ժողովրդի քաղաքական կյանքի կարևորագույն իրադարձություններից էր ռուսական
կողմնորոշման ձևավորումը: Հատկապես աճող սերնդի համար ուսանելի շատ մտքեր ունի «Իսրայել
Օրին և հայոց վերջնական դիմադարձը դեպի Ռուսաստան» զրույցը:
Բ.Ուլուբւսբյւսնը առանձնակի ջերմությամբ այդ շրջանի դրամատիկ իրադարձությունների
շղթայից ընտրել է հանգուցային օղակներ (հատկապես Արցախում ու Սյունիքում ծավալված
դեպքերից): «Ոչ մի ժամանակ լեռնային երկրամասի տերերի ու բնակիչների, մելիքների ու
ենթակաների, մեծի-ու վւոքրի այնպիսի համերաշխություն չի եղել, ինչպես այն օրհասական օրերին:
Սղնախների ազատագրական պայքարի ավանդները վախճան չունեցան: Նրանք վւոխւսնցվեցին հայ
զինվորությանը և հետագա տասնամյակներում եղան այն դասերն ու պատվիրանները, որոնցու|
պետք է հայրենիքը պաշտպանվեր թուրք ու պարսիկ բռնակալների նոր հարձակումներից» [13]:
Զրույցների մեջ հառնում են անթիվ պայծառ դեմքեր, որոնք դարեր ի վեր եղել են ներշնչանքի
աղբյուր, որոնք այսօր էլ ընդօրինակման արժանի անթիվ գծեր ունեն: Եվ այդ շարքում՜ Իսրայել Օրի,
Հովսեփ էմին. «Մեր պատմության երկու մեծ նվիրյալներն իրենց կենսագրությամբ, իրենց ամեն մի
քայլով և վարքի ամեն մի մանրամասնով, առանց գրական որևէ միջամտության անգամ գրական
այնքան ավարտուն կերպարներ են, որ թվում է իրական կյանքն ինքն է եդե| նրանց վիպասանը,
քանդակագործն ու գեղանկարիչը...» [14]:
Գրքի լավագույն հատվածներից են Ձեյթունի հերոսամարտերի մասին պատմող զրույցները:
Գեղարվեստական խոսքի վարպետությունը և պատմաբանի խորաթւսվսսնց միտքը, սթաւի հայացքն
ու անսահման հավատը միահյուսված են ինքնապաշտպանության կռիվների, հայոց
ազատագրության մեծ նվիրյալ Անդրանիկի մասին պատմող զրույցների մեջ. «Հայոց
ազատագրական ինքնապաշտպանական հերոսամարտերը վւսրոդ զանգվածներն ու անհատ
հերոսամարտերը քառասուն տարիների համարյա չընդմիջվող ընթացքում ցույց տվին աննախադեպ
քաջության օրինակներ, հայրենի հոդի ու մայր ժողովրդի սրբազան էությանը մի այնպիսի
նվիրվածության, որպիսին չգիտեր նույնիսկ նահատակություններով հարուստ մեր սեփական
պատմությանը» [15]:
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Ծիծեռնակաբերդի բարձունքից խորհրդածություններ կատարելու] մեր ժողովրդի պատմական
:ճակատագրի շուրջ, հեղինակը հիշում Էամերիկացի նկարիչ Ռոքուել Քենտի խոսքերը. «Եթե ոպում եք
հրաշքտեսնել, գնսւցե’ք Հայաստան»:
կարդալով «Զրուցարանը», մի տեսակ նորովի ես ապրում մեր ժողովրդի վերածննդի հրաշքը:
Հետաքրքիր ու խորհրդանշանական դուգադիպություն. աոաջին համաշխարհային
պաասրաղմում հայ ժողովրդին վիճակված ահեղ կտրճությունների պահին' 1915-ին, լույս տեսան
հայոց Արցախ աշխարհի դավակ Լեոյի «Հայ հայրենիքն» ու «Հայոց հարցի վավերագրերը» մեծարժեք
[աշխատությունները: Իսկ դարավերջին' հայ ժողովրդի գոյության ես պատմական պահին, սեղանի
վրաԷդրվում նույն հողի զավակ Բ.Ուլուբաբյանի «Զրուցարանը»:
«Զրուցարանի» Բ հատորի մասին «Գրական թերթում» ծավալուն գրախոսականով հանդես
եկավ գրականագետ ԱրԶաքարյսւնը' «Բարի’ ճանապարհ «Զրուցարանին» վերտառությամբ:
Ընդգծելով Գրքի բացառիկ նշանակությունը, նա գրել Է. «Բ.Ուլուբաթյսւնի «Զրուցարանը» հայոց
մշակույթի բագմադարյա պատմության քննախույզ հանրագիտարանն Է, որի Էությունը կարելի Է
ճշգրիտ բնութագրել' վախ առնելով մեր լուսեղեն Մուշեղ Գալշոյանի տողերը. «Հիմնասյունւսյինհիմնսւթելային բոլոր ընթացքներով «Զրուցարանը» կոչված Է սուզվել մարդկանց երակի մեջ,
փոխանցել ոգի...», հայոց մշակույթի «մեծ ոգին' որպես ժառանգություն, որպես ւիոխանցվող գեն» [16]:
ճշմարիտ կողմնորոշումով Ուլուբաբյանը սկսել Է նյութական մշակույթից' քարաշատ
Հայաստանի քարագործ արվեստից, «Հին հայոց մշակույթը», «Հելլենիստական դարաշրջանի
հայկական մշակույթը», «Գսւռնիի հեթանոսական տաճարը» գլուխներով արժանավայել ւիայլով ու
վւառքով ներկայացրել Է հայոց ճարտարապետությունն ու քանդակագործությունը, ինչպես և «Ս՛եր
նախնիների կյանքի
տարեգրության
հրաշք պատառիկներից»
բանահյուսական
ու
պաշտամունքային արժեքներ:
Անցնելով հոգևոր մշակույթին, վահագնի ծննդյան, Հայկի ու Բելի, Արայի ու Շամիրւսմի.
Արտաշեսի ու Սաթենիկի և մյուս պատառիկներին ու պատումներին, նորից ճշգրիտ կողմնորոշումով
Ուլուբաբյանը դրանց անդրադառնում Է միաժամանակ ե’ բանահյուսական, և’ պաշտամունքային
առումներով:
«Զրուցարանի» հաջորդ, առավել ծավալուն բաժինը հասնում Էքրիստոնեական ժամանակների
հայոց մշակույթին: Սկսած ժողովրդի քրիստոնեական դարձից' դարձ գրական-պատմական
աղբյուրների' առավելապես «ստապատում ճարտարախոսությունից» հեռու Ագաթանգեղոսի
պատմության քննությունից: «Ստապատում» որակումը, ինչ խոսք, հասցեագրված Էր հեթանոսական
ավանդներին, ոլտնց քրիստոնեությունը, ինչպես և Ագաթանգեղոսը, հակաղրւււմ Է ճշմարիտն ու
բարին:
Տիրապետողների կամքով հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրից համարյա վռնդված
ճշմարիտն ու բարին, սակայն ասես կրկնակի հզորությամբ հենց սկզբից գործում Է ժողովրդի հոգևոր
կյանքում: ԱյրսպԾս հնարավոր չէր լինի մաշտոցյւսն գրերի հրաշքը, նույն «ամենւսհոր» գրերով m
ձեռքով ավանդված մեծ խորհուրդը' «ճանաչել գիմաստություն և գխրւստ, իմանալ գբւսնս
հանճւսրոյ»: «Այն, ինչ կատարվեց թուն Հայաստանում, արդեն իսկ հրաշքի է նման: Հենց միայն
Աստվածւսշնչի
թարգմանությունը,
հայերեն
Աստվւսծաշնչի
բնագրային
բծախնդիր
հարազատությունն ու գրական-լեգվական բարձր մակարդակը նկատի առնելով' Լա կրոլի բերանով
ւսյն կոչվեց «թագուհի թւսրգմանությանց» [17]:
Մաշտոցյւսն արարչագործությանը և հայոց դպրության համաստեղությանը նվիրված էջերում
արդեն Ուլուբաբյանը, ինչպես ասում են, լողում է, ինչպես ձուկը ջրում:
V դարի մեր պատմիչներին (Ագաթանգեղոսից մինչև պատմահայր 1սորենւսցի) քննակւսնորեն
մեկնաբանելով, վիճարկելով ու հիմնավորելով, Ուլուբաբյանը ամենուրեք նախ հետամուտ է
պատմիչների արժանահավատությանը: Նման քննության համար ընտրված վստահելի եղանակը
պատմիչների վկւսյւսծ-նկարագրածի համեմատությունն է միմյանց և օտար աղբյուրների հետ, որ
դարձյալ իրացվում է կուռ ւիաստւսրկներով, պատմության խորքերն ու խորխորատները թւսփանցեւու,
կնճռոտ հանգույցները բացելու, այդ ամենը աջով ու ահյակով ներկայացնելու հմտությամբ:
Փւսվստոսի պարագայում, օրինակ, արժանահավատությունը փաստվում է Փւսրպեցու ու
1արենւսցու ընձեռւսծ տվյալների ու վկայությունների համեմատությամբ: Այս մթնուորտով ինչպես
վերակւսնգվում է պատմիչի «Ո’չ է ճշմարիտ պատմութխն առանց ժամանւսկւսգրութեւսն»
հանգանակը, այնպես է| արգասավորվում են Ուլուբաբյւսնի մեկնությունների արդյունքները, այն, որ
բանահյուսական պւստումին բնորոշ չաւիւսգանցությանների ու գույների շղարշի ներքո գործ ունենք
ճշմարիտ, սաամաբւսնական ու գիտական պատմության հետ:
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Դաոնալով Փարպեցուն' Ուլոտաբյանն ըստ հարկի գնահատում է հանրահայտ Թ՜ուրթը, ինչպես
և իր տեղում' Խորենացու Որբը, հրապարակախոսական ժանրի համաշխարհային չափանիշներով
հնչեցնում հասւսրակական-բարոյ ական չար ու չարահոգի արատներ ու նկրտումներ դատափետելու
ե’ մՕկի, ե’ մյուսի մշտապես արդիական ուժն ու արժեքը:
«Զրուցարանի» (Բ հատ.) առաջին տորից վերջինը աննահանջ տրովտր հայրենասիրությունը,
բնականաբար, առանձնակի թափ Է առնում Եղիշեին նվիրված գլխում: «Մահ ո’չ իմացեւսլ մահ Է,
մահ իմացեալ' անմահություն» բնական նշանաբանով հայ ժորովրդի ամենասրբագան զգացմունքը,
խորախորհուրդ հավատամքը, ոգին ձայնակցվելով ալիքավորվում Է վարդանանց պատերազմի,
Ավարայրի, կարմիր վարդանի փառքով' իբրև սերունդների ուրեցույց, իբրև այն, ինչ տասնամյակներ
առաջ առձանագրել Է Արշակ Չոպանյանը. «...վարդանը հայ ցեղին խորհրդանշական դեմքն Է:
Գաղափար անձնավորություն Է ան, ազգ-մարդը... ոչ մեկ անուն այսքան գուրգուրանքով ա
պաշտումով տարածված չէ մեր մեջ, որքան վարդանինը. դրոշակ-անուն է ան» [18]:
Պատմահայր Խորենացու լայնածավալ գործունեությանը հատկացված գլխում արդեն
Օւլուբաբյանի գրելաձևը խորապես պատմաքննական է: Ուլուբաբյանը շատ բարձր է գնահատել (ու
չի թաքցրել իր հիացմունքը) Խորենացու «Հայոց պատմությունը» մեծարժեք գիրքը. «1սորենացու
պատմությունը մի անմրցակից հուշարձան է' կանգնած մեր վաղ միջնադարյան գրական
անդաստանում: Իսկ նրա տեղեկությունները հարեւսն ժողովուրդների' վրացիների ու աղվանների,
պարսիկների ու հյուսիսկովկասյան բնիկների, Հայաստան աշխարհի հետ այս կամ այն կերպ
առնչություն ունեցած մեծ ու վւոքր տերությունների, մեռած ու ապրող ժողովուրդների մասին, սրանք էլ
մի ուրիշ կողմից են բարձրացնում նրա դերը համաշխարհային պատմագիտության բնագավառում»
[19]:
Այսպիսով, քարակերտ ու քարազարդ ճարտարապետություն, հնավանդ պաշտամունքային
բանահյուսություն, հայոց գիր ու պատմագրություն' այս հիմքով ու այս հենասյուների վրա է[
բարձրանում է հայոց մշակույթն' իր դարավոր հասակով:
ճարտարապետության ու քաղաքաշինության վաղ քրիստոնեական ու միջնադարյան
ոսկեդար. Տեկորի, Զվարթնոցի, Աղթամարի, Մէջմխսծնի, Հռիփսիմեի, Ագուլիսի ու Արցախ աշխարհի
Գանձասարի անձեռակերտ տաճարներով, անգամ լույսի խաղեր անդրադարձնող խաչքւսրւսյին ու
վիմաքւսրային սրբազան հրաշալիքներով, որպիսիք ՄՍարյսւնը համարել է «հանճարեղ»:
ճարտարապետական կոթողներին հաջորդում է Դվինի, Անիի քաղաքաշինությունը' (իհարկե
նաև նախորդ ավանդներով) այդ արվեստում արմատավորված խճանկարային, որմնանկւսրորմնւսքանդւսկային կիրառական զարմանալի հմտությամբ:
Եւ| հարյուր հազարավոր որպիսի բառեր, դարձվածքներ է գտնամ Ուլուբաբյանը' մատուցելու
համար այդ հազարավոր հուշարձանների ամրակուռ, մոնումենտալ կառուցվածքի, ներքին ու
արտաքին սյուների, գմբեթների, խաչաձև դահլիճների, կամարների ու առաստաղների, խորհրդավոր
խցիկներ ներխուժոդ լուսափնջերի... քարեղեն գծերն ու ձևերը, գույները, ռիթմերը, երանգներն ու
ղողանջները:
Նույնը տեսնում ենք հայոց հերոսական «Սասնա ծռեր» վիպերգությունը ներկայացնելիս, որու]
Սանասար-Բադդասւսրի, Մեծ ու Փոքր Մհերների, Դավթի, Քեռի Թորոսի կողքին լիակշիռ
հնչեղությամբ բնութագրվում է վիպւսմայր Ծովինարից ծայր առնող կանանց դիմաշարը. «Պակաս
հմայիչ չեն նաև հերոսուհիները' Ծովինարից սկսած մինչև Գոհար: Ինչպե՜՜ս նվիրված են նրանք
հայրենի հոդին, ջրին, ազգի ավանդներին: Ի՞նչ քաջազնական ոգի, հաճախ նաև կանացի, գեղեցիկ
ու փափկասուն մարմինները» [20]:
Ազգային հպարտության ու արժանապատվության նույն լիցքերով է շարադրված Անիի Բարձր
դպրոցին ու Գլաձորի համալսարանին նվիրված գլուխը' ե' մեկի, ե' մյուսի իմաստասերներով ու
գործիչներով, ինչպես վարդւսն Արևելցի, Եսայի Նշեցի և շատ ուրիշներ, նրանց և իրենց սաների
արարչագործությամբ ստեղծված կեչառիսի ու Գեղարդի «հոյակերտներով», ձեռագիր
մատյաններով, հռչակավոր ծադկոդ-նկարիչ և ճարտարապետ Մոմիկի անհատականությամբ,
ծւսղկուն խազագիտությամբ ու երաժշտությամբ:
«Գլաձորի
գրչւսկան,
հատկապես
մանրանկարչական դպրոցը ցույց տվեց զարգացման մի նոր աստիճան. Գլաձորում ստեղծված
ձեռագիր մատյաններում, հատկապես ծաղկողներ Հովհաննեսի ու Մւստթևոսի, ապա Մոմիկի ու իր
գործընկերների մանրանկարներում գույների ընտրությունը, սևի ու ոսկեգույնի արտասովոր
համադրությունների, դիմանկարների հոգեբանական կերպավորումները կատարվում են մի
աննախադեպ վարպետությամբ» [21]:
Իրոք, բանահյուսական ակունքներից Խորենացուն անցած ողբի, ժողովրդական եկեղեցական
քնարերգության ու երաժշտության, 5-րդ դարից հայտնի մանրանկարչության միասնաբար
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I ծավալվող ու խորացա) հունու| միայն կարող էր հայոց հողի վասպոտակւսն աշխարհի
I Նւսրեկավանքում ձևավորվելով աշխարհ գալ մեր հանճարեղ Նարեկացու «Մատյան
ողբերգությանը», որ դարերով ժողոփւդի համար սլնաք է դաոնար «կննաց դԾղ»: ՛Հոգևոր ու
ֆիզիկական ամննայն առումներով՜ «կենաց դեղ», քանի որ աստծո հետ ինչսլնս հավասարը'
՚ հավասարի զրույցի նստած Նարեկացին մեծ աստծուն կրում էր իր հոգում իբրև մաքրագործող լույս,
' իբրև խիղճ ու խղճմտանք, իբրև սեր, հույս ու հավսւտ ե, «Մատյանի» այդ դեղատոմսերով ու
դեղորայքով մաքրագործվելով, Նարեկացու ժողովուրդը կարող էր շարունակել իրեն բաժին հասած
զոյության չարչարանաց ճանապարհը...
«Զրուցարանի» «Գրողի պատմական աոաքեւությունը» գլխով ծայր է առնում նոր
ժամանակների հայոց մշակույթի պատմությունը:
19-րդ դարի նախաշեմից հայ ժողովրդի գոյության, մարդկային ազատատենչ մղումների
առաջամարտիկը գրականությունն էր, որի պատմական առաքելությունը՝ Ուլուբաբյսւնի
հիմնավորումով դարամիջի ընթացքներով անբաժան է ԽԱբովյսւնի, ՄՆալբանղյւսնի ե Րաֆֆու
գործունեությունից:
Մշակութային այդ մեծ շարժումը Արևմտյան թվով, ավելի վաղ, Մխիթւսրյանների
մշակութային անգնահատելի ներդրումներով, դարձ էր դեպի ժողովրդի հնօրյա պատմությանը, որը
սլնաք է ծառայեր նոր զարթոնքին: Այս գլխում ամենաարժեքւսվորը' դեպի հենասյուներ' դեպի
պատմագրության, հատկապես պատմահայր հյորենացու դասեր ձգվող խարիսխների
վերհանումներն են:
Պատմական այդ դասերն ու լիցքերը Աբովյան-Նալբւսնղյւսն-Րաֆֆի, ապա' Ներենց,
Մուրացան, Սվսւճյան, Պարոնյան, Լեո ուղեգծով «Զրուցարանի» այս էջերում ամենուրեք սերտորեն
միահյուսված են մարդկության նոր ժամանակների հռչակած գաղափարներին ու իդեալներին: Նույն
ոգով էլ հիմնավորվում են ժողովրդի ազգային-ազատւսգրական դիրքորոշումն ու ձգտումները,
կողմնորոշում դեպի Ռուսաստան, որի հետ կապում էին ոչ միայն ժողովրդի ազատագրությունն ու
տնտեսական վերելքը, այլև քաղաքական ինքնուրույնության հեռանկարը: Այսքսւնից էլ հետևում է
ազգի արժանապատվության, հասարակական-բարոյական ազնիվ մղումների ամրապնդում, լեզվի'
իբրև գոյության մեծագույն գործոնի, ինչպես նաև հայեցի կենսաձևի պաշտպանության, քանի որ,
ինչպես պատգամում է Րսւֆֆին' «Ինչ մարդ, որ չի ճանաչում և չի սիրում յուր ազգությունը, նա
վերջանում է մարդ լինելուց» [22]:
Իսկապես կուռ ու մտածված կառուցվածքով Ռւլուբւսբյանի «Զրուցարանում» այս նույն հենքով
էլ ծավալվում են «Հոգևոր Հայաստանի ակունքներում», «Ի հեճուկս և ի շահ անտարբեր աշխարհի»,
«Հոգևոր Հայաստանի կառուցումը իրական Հայաստանում» գլուխները:
Այդ գլովսներից ւսմենասրտաշարժ, բայց հպարտ ու հաստատուն շերտերով շարադրվածը
1915- 1922թթ. իրագործված եղեռնին ու տեղահանված աշխարհասվ՜ւյուռ հայությանը վերաբերող
էջերն են: «Ի հեճուկս և ի շահ անտարբեր աշխարհի» ապրելը Ռւլուբւսբյանի գրչի համակող շնչով և
փաստարկող մտքի զորությամբ իմաստավորվում և հնչեցվում է վ.Շուշւսնյւսնի «Մեծությամբ
ապրելու» ասել է' արժանահավատությամբ ու հավատով գոյատևելու նշւսնւսբանով [23]:
Ուսումնասիրության մեջ գիտական և գաղափարական առողջ դիրքերից է լուծված ազգային և
ինտերնացիոնալ դիրքորոշումների ըմբռնման հարցը պատմության մեջ: Ազգային արժեքների ճիշտ
գնահատումը, ազգային արժանապատվության պաշտպանությունը, որոնք շատ տասնամյակներ
հաճախ որակվում էին որպես ազգայնականության արտահայտություններ, կապ չունեն
ազգայնականության հետ և բնավ չեն հակասում ինտերնացիոնալիզմին: Այս առողջ դիրքորոշումն է
ղեկավարում գրքի հեղինակին շատ հարցերի լուսաբանման խնդրում: Ուլուբաբյանը ցույց է տալիս,
որ հայկական պետականության հիմքում ի սկզբանե որպես բարոյական սկզբունք է ընդունվել ազգի
ազատության, անկախության գաղափարը: Եվ դա ոչ թե սոսկ գեղեցիկ գւսղաւիար էր, ւսյլ ազգի
գոյության պայման:
Մեր ժողովուրդը բաց ճակատով է նայել աշխարհին, բայց պատմությունը ցույց է տվել, որ
գոյատևման համար սեւիւսկան բաց ճակատը քիչ է, պետք է քո հարևանն էլ, աշխարհն է) բացճակատ
փնեն: Եվ բանի որ մեր բաժին երկինքը միշտ մռայլ է եղել, ուստի մեր ժողովուրդը միշտ
ինքնւսպահււ|ւսնո1թյան ու ինքնապաշտպանության անարդար հոգսեր ու խնդիրներ հաղթահւսրե|ով
է գոյատևել, մեծ կորուստներով է հւսսեյ 20-րդ դարի վերջը և, այնուամենայնիվ, իր ապագային նւսյեւ
ու նայում է |ւսվւստեսությամբ:
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Ամվավաւմ
«Զրուցարան» երկհատորյա ուսումնասիրության մեջ հեղինակը մեր ժողովրդի պատմության
նույնիսկ ամենից ողբերգական իրադարձությունները նկարագրելիս շեշտում է անել վիճակից ելք
գտնելու նրա բացառիկ հատկությունը, ն նրա անընդմեջ դիմադրությունը կեղեքիչի, նվաճողի, մեր
հավատն ու լեգուն ոչնչացնել վարձող բոլոր սե ուժերի հանդեպ:
Ուլուբաբյանը ոչ թե արձանագրում է անցյալի դեպքերն ու իրադարձությունները, այլն այդ
ամենին նայում է վերածնված Հայաստանի գավակի աչքերով, այսօրվա տեսանկյունից՜ վարձելով
հասկանալ ն մեգ բացատրել, թե ե՞րբ, որտե՞ղ ե ո՞րն է եղել մեր սխալը, որտե՞ղ ենք մենք ճիշտ գործեյ
ե մտածել, ինչի՞ց պիտի խուսափել ու զգուշանալ մեր պատմության քառուղիներում:
Այսօր, երբ հայոց լեռնաշխարհի մի ւիոքրիկ հատվածում մեր ժողովուրդը բռնել է վերածնության
ուղին, աճող սերնդին առավել քան անհրաժեշտ են անցյալի դասերը' այսօրվա նվաճումները ճիշւո
գնւսհատեյու, գարգւսցման հնարավորությունները լիարժեք օգտագործելու համար:

Резюме
Автор т р е х т о м н о г о исследования “Совеседование” описывая самые трагические с о б ы т и я
истории нашего народа делает акцент на исключительную способность нашего народа находить выход
из л ю б о й ситуации и на его с п о с о б н о с т ь к сопротивлению агрессорам и всем темным силам,
стремящимся уничгожнтъ нашу веру и язык.
Улунаьяи не п р о с т о фиксирует՝ с о б ы т и я , но и смотрит на все глазами сына возрожденной Армении, с
сегодняшних позиций, пытаясь понять и о б ъ я с н и т ь нам где, когда и в чем выла наша ошиька, где мы
д е й ство в а л и идумали правильно, чего нам надо остерегаться на перекрестках нашей иегорни.
Сегодня, когда на невольшом участке нашей Родины, наш народ изврал путь возрождения для
подрастающего поколения Более чем необходимы уроки прошлого, ч т о б ы правильно оцешпъ
сегоднянише достижения и полноценно использовать возможности развития.

Գրականություն
I.«Զրուցարան», Երևան, Արեիկ,1991թ., էջ 3:
2.«Սովետակւսն Հայաստան» թերթ, 1987 թիվ, 18 սեպտեմբերի, թիվ 36:
3.«Ավանգւսրդ», 1995 թիվ, 30 նոյեմբերի, թիվ 24:
4.«Սովետակւսն դպրոց», 1987 թիվ, 21 մայիսի, թիվ 21:
5.«Դրակւսն թերթ», 1987 թիվ, 13 հունիսի, թիվ 25:
6.«Գսւրուն», 1987 թիվ, թիվ 11, էջ 94:
7.«Զրուցարւսն», Երեւսն, Արևիկ, 1991 թիվ, էջ 66:
8.Նույն տեղում, էջ 123:
9.Նույն տեղում, էջ 124:
1().Նույն տեղում, էջ 286:
II .Նույն տեղում, էջ 387:
12.Նույն տեղում, էջ 397:
13.Նույն տեղում, էջ 469:
14.Նույն տեղում, էջ 529:
15.Նույն տեղում, էջ 576:
16.«Զրուցւսրւսն», Բ հատոր, Երեւսն, Արևիկ, 1988թ, էջՅ:
17.Նույն տեղում, էջ 114:
18.Նույն տեղում, էջ 163:
19.Նույն տեղում, էջ 187:
20.Նույն տեղում, էջ 257:
21.Նույն տեղում, էջ 272:
22.Նույն տեղում, էջ 395:
23.Նույն տեղում, էջ 444:
92

[ՀՏԴ8109
ԼԵՌՆԱՑԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՅԻ
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ա.Է. ՕհաՕյաՕ

գրականության b i ժոանալիսա իկայի ամբիոն

Տարիներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը գրկված էր հայկական լիարժեք
խոսբ ստանալու հնարավորությունից: Սսւրգկենտրոնում լույս տեսնող հայերեն միակ
«Սովետական Ղարաբաղ» պարբերականից բացի չկար մեկ այլ լրատվամիջոց, որը
կարողանար ամբողջապես ներկայացնել հայկական մարգի կենսակերպը, բավարար
տեղեկատվություն տար կատարվող- իրադարձությունների մասին, կապ ստեղծեր Հայաստանի,
հայոց մշակույթի, գրականության եւ արվեստի հետ: ԼՂՒՍ-ը կարող էր ստանսդ միայն
կենտրոնական, ասել է թե' ադրբեջանական եւ մոսկովյան թերթեր, լսել ադրբեջաներեն եւ
muսերեն լեզուներով ռադիոհաղորդումներ, հետագայում նաեւ դիտել նմանատիպ
հեռուստահաղորդումներ: Անշուշտ, դարաբաղյան ռադիոյի ծնունդը, շատ տարիներ անց նաեւ
հեռուստատեսության ստեղծումը, պատմական կարեւոր երեւույթ էին հայոց Արցախի
ազգաբնակչության կյանքում:
Ղարաբաղում տպագրության գործի սկզբնավորման, հայկական պարբերականների
ստեղծման մասին որոշակի խոսք արդեն ասվել է: Բայց ահա էլեկտրոնային ԶԼՍ-ները
(հատկապես ռադիոն) շարունակել է մնալ ստվերում, որոնց պատմության վերհանումը,
կարծում ենր, այսօր անհրաժեշտ է, բանգի արդեն իսկ ուշանալու խնդիր կա, որովհետեւ
տարիներն անցնում են, հիշողությունները խունանում, իսկ արխիվային նյութերը խոստումնալից
չեն եւ պրպտումներն էլ ոչ դյուրին: կարեւոր ենբ համարում հւսմաոոտակի ներկայացնե|
դարաբաղյան ռադիոյի ընթացքը:
Ինչպես հայտնի է, 1920-30-ակսւն թվականները նշանավորվեցին աշխարհի մի շարք
երկրներում, առաջին էլեկտրոնային լրատվամիջոցի երեււսն գալով: Այդ տարիներին ռադիոն
մուտք գործեց եվրոպական եւ արեւելյան տարբեր երկրներ: Հենց այդ ժամանակաընթացքում էլ
համաշխարհային «քաղաքակրթությունը» հասավ նաեւ մեգ:
Արխիվային նյութերը առայժմ թույլ չեն տալիս ստույգ ներկայացնել Ղարաբաղի ռադիոյի
ծննդյան թիվը: Եղած բոլոր թվականները հակասական են: Անմիջապես պիտի նշել, որ ռադիոյի
վերաբերյսդ առաջին արխիվային փաստաթուղթը վերաբերում է 1946 թվականին, թեեւ ռադիոն
ստեղծվել է շատ ավելի վաղ: Նախկինում ստեղծված արխիվային նյութերը դարաբաղյան
պատերազմի ժամանակ' ռմբակոծության եւ հրթիռւսկոծության հետեւանքով ոչնչացվել են:
Այնուամենայնիվ, ռադիոյի 1950 թվականի արխիվային ֆոնդում գտնվել է մի փաստաթուղթ,
որում նշվում է, թե 1950 թվականի օգոստոսի 17-ին կայացած Ստեփւսնակերտի ռադիոլսողների
կոնֆերանսում Ստեփւսնակերտի Ստալինի անվան թանգարանի տնօրեն Սուրեն Հախումյանը
իր- փույթում նշել է, որ ռադիոն մարզում սկսել է գործեւ 1920 թվականից: Եվ տարիների
ընթացքում այն ընդլայնվել է ու զարգացել: Սակայն այս տվյալը կասկածելու տեղիք է տալիս,
բանի որ Բւսքվի ռադիոյի հաղորդումները հեռարձակվում էին 1926 թվականից եւ հնարավոր չէր,
որ մարգային ռադիոն առաջ անցներ հանրապետականից:
Նույն կոնֆերանսի ժամանակ, ռադիոյի ւսյն ժւսմանւսկվա գլխավոր խմբագիր Զավճնլ
Դավթյանը նշել է. «Սւռեվււսնւսկերւռում 1928 թվականին սկսում է աշխատել ռադիոհանգույցը:
կւսրճ ժամանակամիջոցում հանգույցներ են կառուցվում մարգի մյուս շրջաններում»:
1928 թվականը հանդիպում ենք մեկ այլ աղբյուրում: Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար
մարգի 50-ւսմյակի առթիվ տպագրված «В Братской семье» գրքում ռադիոյի ստեղծման
վերաբերյալ կա բառացիորեն երկու նախադասություն. «1928 թվականին ԼՂ-ի
աշխատավորները աոաջին անգամ լսեցին մարգային ռադիոյի հաղորդավարի ձայնը: Այդ
պահից ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը կայուն կերպով մուտք են գործել ղարաբւսդցիների
կյանք, դարձել են զանգվածային լրատվության հզոր միջոցներ»: Մի բանի աղբյուրներում
հիւսշատակվող 1928 թիվը թույւ է տալիս հաստատե|ու ռադիոյի ստեղծման տարին, իսկ Ս.
Հւսխումյանի ելույթում նշված 1920 թիվը հնարավոր է" տպագրական սխսղ |ինի: 1928 թիվը
կասկածի չէր առնվի, եթե չփներ մեկ այլ արխիվային փաստաթուղթ: 1963 թվականի հուլիսի
30-ին ռադիոյի գ|խւսվոր խմբագիրը դիմում է Ադրբեջանական ՍՍՀ մինիստրների սովետին կից
ռադիոյի եւ հեռուստատեսության պետական կոմիտեի նախագահ Տ. Ալիեւին, որպեսզի նւս
ԼՂԻՍ-ի կազմավորման 40-ամյակի եւ ԼՂԻՍ ռադիոհաղորդումների խմբագրության
հիմնադրման 30-ամյակի սւոթիվ պարգեւաւորի մի շարք աշխատողների: Եվ եթե 1963
թվականին նշվում է ռադիոյի 30 տարին, ապա սովորական թվաբանությամբ մարգային
ռադիոն պիտի ստեղծված |իներ 1933 թվականին: Ստեւիւսնւսկերտի մամուփ ւսկումբո եա
հրապարակն!
ՑԼՍ-ների մի տեղեկանք դարաբաղյան
ռադիոյի մասին: Այնտեց
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մասնավորապես նշվում Է. 2002 թվականին դարաբաղյան ռադիոն կնշի կլոր տարեթիվ՜ 70
տարի իր հիմնադրման օրվանից: Լեռնային Ղարաբաղում ռադիոհաղորդումների մարգային 1
կոմիտեն ստեղծվել Է 1932 թվականին»:
Եվ այսպես, ռադիոյի ծննդյան թվի մասին ուսումնասիրությունների շարքը դեոէսս
թողնելով անավարտ եւ ստիպված կտրուկ անցում կատարելով 1946 թվականին, փորձենք!
ներկայացնել դարաբաղյան հետպատերազմյան ռադիոյի նկարագիրը:
1.
ԼՂՒՄ ռադիոն 1940-50-ական թվականներին
Սկսած 1946 թվականից, Ղարաբաղի ռադիոն հանդես Էր գալիս տարբեա
անվանումներով. Ադրբեջանական ՍՍՀ մինիստրների սովետին կից ռադիոինֆորմացիայի
կոմիտե, այնուհետեւ (1950թ.-ից) ռադիոինֆորմացիայի Ստեփանակերտի խմբագրություն, մինչ
այդ պարզապես Ստեփանակերտի ռադիո եւ ռադիոինֆորմացիայի պատրաստման
խմբագրություն: Այդ տարիներին մարզային ռադիոյի հաղորդումները խմբագրում Էր Ց.
Դավթյանը
(Ստեփանակերտի
մարզային
ռադիոինֆորմացիայի
խմբագրության
պատասխանատու խմբագիր): Սկզբնական անվանումը հուշում Է, որ Ղարաբաղի ռադիոն
գտնվում Էր Ադր. ՍՍՀ մինիստրների սովետի ենթակայության ներքո:
1941-45 թվականների Հայրենական պատերազմից հետո ԼՂՒՄ ռադիոն սկսեց
թարմանալ: Համապատասխան մարմինները տարբեր հանձնարարականներ Էին ստանում
ուղղված ռադիոյի բարելավմանը: Մասնավորապես պետք Էր ապահովել Էլեկտրաէներգիայի
անխափան մատակարարումը, բարեկարգել Ստեփանակերտի ռադիոհանգույցը եւ մեկ ամսվա
ընթացքում վերականգնել գյուղական վայրերի անգործունակ ռադիոկետերը, արագացնել
Ստեփանւսկերտ-Շուշի գծի անցկացման աշխատանքները եւ շահագործման հանձնել: Այդ
ժամանակ է ստեղծվել նւսեւ ռադիոսիրողների ակումբը:
Իսկ ինչ վերաբերում է ռադիոխմբւսգրության աշխատանքներին, ապա գլխավոր խմբագիր
Զ. Դավթյանին հանձնարարվում է արմատապես վերափոխել հաղորդումները, նրանցում
|ուսւսբանել ԼՂՒՄ շրջանների կյանքն ու գործունեությունը, բարձրացնել հաղորդումների
գաղափարական
բովանդակությունը,
պարբերական
խոսափող
տրամսւդրեյ
գյուղատնտեսության, արդյունաբերության բնագավառի առաջավորներին եւ մասնագետներին,
քաղաքական հաղորդումների հետ միաժամանակ հադորդւսցանցում հաշվի առնել նւսեւ
մշակութային, երաժշտական հաղորդումները, այս գործում ներգրավելով մարգի մշակույթի
բաժինը, պետական թատրոնը, երաժշտական դպրոցը, ժողովրդական ստեղծագործության տւսն
համույթները: Իսկ ՍՍՀՄ Գրողների միության ԼՂ-ի մասնաճյուղին հանձնարարվել էր օգնե|
ռւսդիոխմբագրությանը' գրակւսն-գեդարվեստական հաղորդումների կազմակերպման գործում.
1946 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը հնարավորություն ուներ ամեն օր
1,5 Ժամ ւոետզությւսմբ ռադիոհաղորդումներ լսեյու: Հենց այդ թվականին է Սւոեւիանակերտում
տեղադրվեւ ռադիոհեռւսրձւսկիչ նոր կայան' հաղորդումները շրջանային ռւսդիոլսարանին
հասցնե|ու հւսմւսր: Փաստորեն, 1946 թիվը համարվում էր մարգային ռադիոյի վերականգնման
ու վերազինման տարի: Սակայն, դեռեւս հեռու էր լիարժեք ԶԼՄ կոչվելուց:
Ռադիոյի թերությունները նկատելի էին նաեւ հետագա տարիներին' եւ տեխնիկական, եւ
բովանդակային առումով: 1948-ին Ստեփանակերտի ռադիոյի աշխատանքը համարվում էր
անբավարար, յսելիությունը շատ ցածր էր, ռադիոհանգույցը աշխատում էր դադարներով,
հատկապես նկատելի էին ռադիոստուդիայից տրվող հաղորդումների թերությունները:
Անբարեկարգ էին նւսեւ շենքային պայմանները: Նույն թվականի փետրվարի 28-ին
փաստաթուղթ է ստորագրվում այս թերությունները շտկելու հւսմւսր: ճիշտ է, սկսում են
ավելանալ ռադիոընդունիչները (1948թ.-ին Ստեփանակերտի շրջանում կար 65 ռադիոընդունիչ,
իսկ 1949թ. հունվարի 1-ի դրությամբ' 81), սակայն ռադիոհանգույցի եւ ռւսդիոստուդիայի
անբավարար զինվածության, վատթար պայմանների խնդիրը դեռ շարունակվել ա քննարկվել է
տարիներ շարունակ:
1948-1949թթ. ռադիոհաղորդումների մեկ ամսվա բյուլետենը հետեւյալ տեսքն ուներ,
կուսակցական,
կոմերիտական
կյանքի
վերաբերյալ
հւսղորդումներ-508
նյութ,
գյուղատնտեսության վերաբերյալ' 416, արդյունաբերության' 97, լուսավորության եւ
մշակութւսլուսավորչւսկան աշխատանքներ' 153, առողջապահություն եւ սանիտարիւս' 23,
մանկական
հւսղորդամներ'
28,
գեղարվեստական-գրակւսն
հաղորդումներ'
19,
գիտահանրամատչելի թեմայով ռադիոդասախոսություններ եւ զրույցներ'
88: Ի դեպ,
ռադիոդւսսախոսությունները տարբեր թեմաներով շատ տարածված էին: Այս հաղորդումներից
բացի օգտագործվեւ են նաեւ մեջբերումներ մարգային թերթերից, պարբերաբար հաղորդվում
էին թերթերում տպագրվող առաջատար հոդվածները եւ պատրաստվում էին մամայի
տեսություններ: Յուրաքանչյուր ամիս խմբագրությանը առանձնացնում էր այն հիշարժան
տարեթվերը, որոնց պիտի անդրադառնար իր թողարկումներում: Այդ տարեթվերի մեջ, սակայն,
չկար ոչ մի հայկական անուն կամ Հայաստանի հետ կապված որեւէ տարեթիվ:
Ադրբեջանական
քաղաքականության
այս
դրսետրումը
ակնհայտ
է
նւսեւ
ռադիոհաղորդումների քննադատական ելույթները: Փաստորեն,
մարգում գործում էր
f
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հայկական ոադիո, որի միակ լեզուն էր (այն էլ ոչ ամբողջովին) հայերեն, իսկ հաղորդումներում
Ադրբեջւսնն Էր ու Մոսկվսւն:
1948-49թթ. ռադիոն աշխատում Էր շատ փոքր կոլեկտիվով, մեկ պատասխանատու
խմբագիր, երկու խմբագիրներ, մեկ գրական քարտուղար, մեկ ինստրուկտոր, մեկ հաղորդավար,
մեքենագրուհի, հաշվապահ:
1950-51թթ. համընկնում Էին ողջ Սովետական Միությունում հայտարարված ստալինյան
հետպատերազմյան վերակառուցման եւ զարգացման հնգամյակի ավարտին: Ուստի
դարաբաղյան ոադիոն նույնպես պարբերաբար հաղորդումներ Էր տալիս սովետների երկրռւմ
տիրող իրավիճակի մասին: Իսկ աղբյուրները թերթերն Էին ու կենտրոնական ռադիոն:
Պահպանվում են այդ հաղորդումների մի շարք բնագրեր: Բոլոր հաղորդումներում առկա Էր
հայ-ռուս-ադրբեջանական ժողովուրդների «լենինյան» բարեկամության քարոզչությունը:
Խմբագրությունը շարունակում Էր աշխատել նույն ոճով, կոմունիստական պրոպագանդա եւ
ագիտացիա, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության զարգացում, կոմունիստների,
կոմերիտականների խիզախում, երիտասարդական կյանք: Եվ այդպես Էլ ստվերի տակ Էին
մնում հայկական մշակույթի, գրականության անվանի արվեստագետների եւ գործիչների
մասին հաղորդումները: Իսկ դրանց վերհանման ւսմենաչնչին փորձերը քննադատվում Էին:
Օրինակ, Ադրբեջանական ՍՍՏ մինիստրների սովետին կից ռւսդիոինֆորմացիայի կոմիտեի
նախագահ Աբւսսզադեն, որը ուշադիր հետեւում Էր խմբագրության աշխատանքներին, իր
դիտողություններում գրում Է, որ հաղորդումներն անհետաքրքիր են, միօրինակ, ւսնուսանելի:
Մեկ ամսվա ընթացքում խմբագրությունը երկու անգամ տվել Է տեղի երիտասարդ
բանաստեղծների ելույթները: Դա շատ լավ Է,- նշում Է Աբւսսզադեն,- միայն բանաստեղծների
ընտրության հարցում հարկավոր Է լինել խստապահանջ: Աբւսսզադեն շարունակում Է՜
«Անհասկանալի Է, օրինակ, թե ինչու Է հաղորդվել Արմո Ուլուբւսբյանի «Զինվորը»
բանաստեղծությունը: Բանաստեղծը խոսում Է ինչ-որ մարդու մասին «որը երեկ զինվոր Էր,
թշնամուն հաղթել Էր զենքով», իսկ այսօր նա թշնամուն հաղթում Է խոսքով: Ո՞վ Է այդ զինվորը,
որ «քաղում Է մեր երկրից անդին», ո՞՞ր բանակի զինվորն Է նա, ե՞՞րբ եւ որտե՞ղ Է կատարվում
գործողությունը: ժամանակից եւ տարածությունից դուրս գործ Է դա, որ ոչ մի դեպքում չպետք Է
հաղորդվեր»: Աբւսսզադեն նույն ոգով շարունակում Է. «Նույն անորոշությունը մենք տեսնում
ենք Սուրեն Ստեփանյւսնի «Տողի կարոտը» բանաստեղծության մեջ: Բանաստեղծը հանդիպում
Է ինչ-որ անհայտ ծերունու, որը համբուրում Է հոդը: Այդ մարդու մասին ասվում Է, որ
'Հայրենիքից շատ վաղուց բաժանված Է եղել, որ նրա մազերը ճերմակել են օտար երկրի
ճւսմփեքին, որ նա ամենուր կրել Է աղքատություն ու տանջանք, եւ որ այժմ նա հայրենիքի
մայրական կանչով իր գիրկն Է եկել եւ ազատ հայրենիքում ջահելացեք Տւսրց Է ծագում, ո՛՞վ Է
այդ խորհրդավոր մարդը, եւ ո՜՞րն Է նրա հայրենիքը, ի՞՞նչ օտար ճւսմփեքի մասին Է խոսքը: Ինչո՞ւ
բանաստեղծը կոնկրետ չի նշում այդ»,- ավարտում Է Աբւսսզադեն: Փոխւսրենը, նա գտնում Է, որ
ռւսդիոթողւսրկումներում շատ քիչ ուշադրություն Է դարձվում ադրբեջանական գյուղերին:
Նախկինում մեկ ժամ տեւոդությւսմբ հաղորդումների փոխարեն 1951թ. դեկտեմբերին
Ադր. ՍՍՀ մինսովետին կից ռադիոինֆորմացիւսյի կոմիտեի նախագահ կուրբւսնովի որոշմւսմբ,
1952 թվականի հունվարի 1-ից հաղորդումները պիտի կրճատվեն կես ժամով, ժամը 19.00-19.30
(հայերեն եւ ադրբեջաներեն): Սակայն ռադիոյի խմբագիր Զ. Դավթյանը Ադրբեջանի կոմկուսի
կենտկոմի ԼՂ-ի մարզկոմի քարտուղար Սւսրկիսովին խնդրում Է աջակցել, որ հաղորդումները
թույյւստրվեն ոչ թե երկու, ւսյլ երեք լեզուներով, հաշվի առնելով, որ քաղաքի բնակչության զգալի
մասը ռուսներ են: Նման թույլտվություն տրվում Է, բայց մինչեւ 1953 թիվը: 1953-ի նոյեմբերի
25-ին Ադր. մինսովետի ռւսդիոինֆորմացիայի կոմիտեի նախագահի տեղակալ Աբւսսզադեն Զ.
Դավթյանին հրահանգում Է ռադիոհաղորդումները դարձնել երկլեզվյա. հայերեն 45 րոպե եւ
ադրբեջաներեն 15 րոպե, իսկ ռուսերեն թողարկումների խմբագրին ազատել աշխատանքից,
փոխւսրենը վերցնել գրական քարտուղարի:
1950-ւսկւսն թվականների հաղորդումներում նկատվում Էր նյութերի որոշակի
բազմազանություն: Արդեն հաճախակի Էին դարձել տեղի հեղինակների պատրաստած
ակնարկները,
կազմակերպվում
Էին
մարզի
գրողների
եքույթներ
եւ
աղն:
Ո-ադիոխմբւսգրությունն ուներ մոտ 100 աշխատավորական, գյուղական, մարզային
թղթակիցներ, որոնց նյութերի հիման վրա Էլ ստեղծվում Էին մարզային նորությունները:
Քաղաքական հեռարձակումների, երիտասարդներին, պիոներներին, դպրոցականներին
հասցեագրված, գրական-գեղարվեստւսկան հաղորդումների համար օգտագործվում Էին
Մոսկվւսյից ու Բւսքվից ստացված նյութերը, ինչպես եւ կենտրոնական եւ հանրապետական
(ադրբեջանական) թերթերի եւ ամսագրերի նյութերը, հատվածներ գեղարվեստական երկերից:
Մեկ ամսվա ընթացքում միջինը հաղորդվում Էր 600-700 ինֆորմացիա, հոդված, ակնարկ եւ այ|
նյութեր մարզի տնտեսական եւ քաղաքական կյանքի վերաբերյալ Այդ տարիներին արդեն
կային «կենդանի» Լղույթներ: Խոսափողի ւսռջեւ հանդես Էին գալիս մարզի արտադրության
առաջավորները, մտավորականները, գյուղատնտեսության բնագավառի մասնագետները:
Սակայն այս հաղորդումները սկսեցին նվազեր քանի որ հեղինակային հոնորարները քիչ Էին
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(մոտ 3-4 ռուբլի յուրաքանչյուրին) Ш շահագրգռվածությունը, ըստ ւսյդմ, մեծ չէր: Պետք է նշԾլ
նաեւ, որ հաղորդվող ինֆորմացիաները աչքի չէին ընկնում հրատապությամբ եւ
օպերատիվությամբ, դրանք մշակվում էին առանց խնամքի, առանց փաստերի ճշգրտության:
Ռադիոյի
աշխատակիցները այս թերություններն արդարացնում էին
շենքային ու
տեխնիկական անբավարար պայմաններով: Խմբագրությունն այդ ժամանակ զբաղեցնում էր
ռադիոհանգույցի սպասասենյակը, ինչը խանգարում էր խմբագրության նորմալ աշխատանքին:
Ռադիոխմբագրության տնօրինությունը այս հարցով մի շարք անգամ դիմել է
համապատասխան մարմիններին, բայց «սայլը տեղից չի շարժվել»: Ի դեպ, արխիվային
նյութերում շատ են նման կարգի դիմումները: Բայց ինչպես երեւում էր արձագանքներից,
ադրբեջանական ղեկավարությունը անտարբեր էր հայկական ռադիոյի նկատմամբ:
Տեղական ռադիոյի առաջընթացը նկատելի էր նրանով, որ աճում էր ռադիոկետերի թիվը,
ռադիոֆիկացվում են նոր բնակավայրեր: Միայն ՜ Ստեփանակերտի ռադիոհանգույցը
սպասարկում էր 1600 ռադիոկետ,' Շուշիում տեղադրվել էր 500 վատտ հզորությամբ նոր
սարքավորում, որտեղ Ստեփանակերաից տարվել էր հատուկ գիծ, ռադիոինֆորմացիայի
վերահսկման համար: Ստեփանակերտի ռադիոհանգույցը ւսմեն օր վերահսկում էր նաեւ
միութենական, հանրապետական եւ տեղական հաղորդումները (15 ժամ ծավալով): Տեղական
հաղորդումների ժամից գաւռ (18.00-19.00), մնացած ժամերին վերւսհեռարձսսկվում էր Բաքվի
РВ-8 ռադիոկայանը: Բայց ինչպես Սոսկվայից ու Բաքվից, այնպես էլ տեղական ստուդիայից
տրվող հաղորդումները աղմուկով եւ խաթարումներով էին եւ հաճախակի էին դադարեցվում:
Արդեն մի քանի տարի էր, ինչ չէր գործում «կուպրոկս» կոչվող համակարգը, ինչը հենց
տեղական հեռարձակման համար էր: Ռադիոհաղորդումները տրվում էին սովորական
մագնիտոֆոններից, որոնք ձայնագրության համար էին, այլ ոչ թե հեռարձակման: Իսկ
ստուդիայում չէին պահպանվում ակուստիկայի նորմերը, ինչը նույնպես ազդում էր
հաղորդումների որակի վրա. դրսի աղմուկը միշտ հաղորդումների մեջ էր:
Այս ամենը վկայում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ռադիոն դեռեւս շատ հեռու էր լիարժեք
ւրւստվւսմիջոց կոչվելուց, թեեւ ժամանակակիցները բարձր են գնահատում ռադիոյի ւսյն
ժամւսնակվտ դերը, ինչն, անշուշտ, անժխտելի է:
Հետագա տարիների ռադիոյի աշխատանքային ընթացքի ուսումնասիրությունները ցույց
են տալիս, որ ԼՂ մարգային ռադիոն շարունակում էր գարգանւսլ 60-70-ւսկան թվականներին:
Հատկապես հարուստ են 70-ականների արխիվային նյութերը:
Այս տարիների վերաբերյալ նյութերի ուսումնասիրությունը դեռեւս շարունակվում է:

Ամփոփում
Լեռնային Ղարաբաղի մարզային ռադիոյի ստեղծման թիվը դե ռես ճշտված չէ, սակայն
առավել հավանականը 1928 թիվն է: Մարզային ռադիոյի մասին արխիվային առաջին
տվյալները վերաբերվում են 1946-ին: 1940-1950-ական թվականները ռադիոյի վերւսկանգման ե
վերազինման տարիներն էին, բայց այն դեռևս հեռու էր լիարժեք ԶԼՄ կոչվելուց: Ռադիոն
մարգում շարունակում էր զարգանալ 60-70-ւսկան թվականներին: Հատկապես հարուստ են 70ականների արխիվային նյութերը, որոնք այժմ ուսումնասիրվում են: Չնայած 60-70-ական
թվականներին ավելանում էին ռադիոկետերը, տեխնիկական թարմացում էր կատարվում,
ռադիոն այդ տարիներին շարունակում էր մնալ ադրբեջանական իշխանությունների
քաղաքականության խոսւաիողը:

Резюме
Гол создания Нагорио-Каравахского овластного радио пока что не определен, но наиволее
вероятным является 1928 год. Первые архивные данные об овластном радио датируются 1946
голом. 40-50-ыс выли годами восстановления н переоснащения радио, но ему выло далеко до
полноценных СМИ. В 60-70-ые годы радио в овласти продолжало развиваться, осовенно Богаты
архивы 70-ых годов, которые исследуются сегодня.

Գրականության
Госархив I-IKP:
I^юнд N 115, опись 1, ед. хр. - 1; стр. 1, 6
2.фонд N 115, опись ֊ I, ед. хр. - 2; стр. 11, 57, 58
3.фоид N 115, опись 1, ед. хр. - 5; стр. 63, 25
4.фонд N 115, опись - 1, ед. хр. - 3; стр. 55, 2,4
5.Ред. коллегия: М. Бабаян, Н.И. Володин, М. Л. Гаспарян, Дж. Б. Кулиев, Б. С. Кеворков , «В
братской семье». (изд.Азернешр, 1973г.)
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ В СВЯЗИ С
ПРЕПОДОВАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Н. Г. Айриян
кафедра английского языка

Интерес к социальному функционированию языка был до некоторой степени присущ лингвистам
первой половины 19в., особенно В. фон Гумбольту, который подчеркивал нераздельность жизни языка и
жизни народа. Однако эта неразрывность рассматривалась в отрыве о т социальных реалий. Предметом
нашего интереса в социолингвистике является вопрос о функционировании языка в обществе. Одна из
важнейших задач социолингвистики сегодняшнего дня —показать связь, с которой соотносится речевое
варьирование с системноупорядоченными социальнымиразличиями.
В процессе обучения иностранному языку возникают провлемы, которые непосредственно
связаны не только с усвоением студентами определенных грамматических категорий; также важны
методические аспекты преподавания, где осовое место отводится социолингвистической компетенции.
На продвинутом вузовском этапе целью овучения студентов должно стать умение вып.
посредником между родной и изучаемой культурами, найти грани взаимодействия двух культур.
Приовретение п о д о б н ы х навыков возможно при учете влияния “социолингвистического фактора” на
с п о с о б н о с т ь использовать язык.
Овучая иностранному языку, мы обучаем культурно-языковому комплексу, системе коммуникации
с окружающим миром, подразумевающей восприятие мира данной культурой. Изучая иностранный язык,
мы изучаем иностранную культуру, ее ашрополошческие, исторические, социолшшзистнческие аспекты.
Поскольку студента приходят в группы с языковым и культурным Багажом совещенного языка,
происходит так называемое межкультурное взаимовлияние, в результате которого в сознании учащегося
формируется новая культура, как результат слияния родной культуры и новоприовретенпой культуры.(1)
В карабахской среде, в частности, фактор взаимовлияния языков и культур, уже знакомых овучаемому,
становится вдвойне актуальным, поскольку помимо родного “литературного” языка люди пользуются
Карабахским диалектом, который волее употребим в повседневной разговорной речи, тогда как в
официальной речи принято пользоваться литературным армянским языком, и, наконец, в силу
сложившейся геополтгшческой ситуации русский языктакже является основным языком овшеиия как на
уровне повседневной коммуникации, так и на волее высоком официальном уровне. Здесь можно
наблюдать яркий пример нолшшнгвизма и использования носителями языка так называемых “кодов” ,
которые “переключаются” в нужный момент в зависимости от ситуации овшеиия, места овшеиия, языка
собеседника н других факторов. В среде полилингвальпой, где на усвоение языка оказывает влияние
знание и культура не одного, а нескольких языков, а именно к таковой мы может отнести языковую и
культурную среду в Каравахе, вопросы социолингвистики видятся очень актуальными.
Термин “социолингвистжа” выл впервые упомянут в 1952г. американским социологом Германом
Карри, что далеко не значит, что сама наука о социальной овусловленностн языка зародилась в начале 50х годов. Один из основоположников социолингвистики Уильям Лавов определяет социолингвистику как
науку, которая изучает “язык в его социальном контексте”. Если расшифровать это определение, то надо
сказать, что внимание социолингвистов овращено не на собственно язык, не на его внутреннее устройство!
а на то, как пользуются языком люди, составляющие то или иное оыцеспзо(2). При этом учитываются все
факторы, влияющие на использование языка, - от различных характеристик самих говорящих (их
возраста, пола, уровня образования и культуры, вида профессии) до особенностей конкретного речевого
акта.
Необходимо определив, статус социолингвистики среди других липпшстичсских дисциплин, ее
истоки, основные понятия, которыми она пользуется, наиболее типичные проблемы, которые входят в
круг ее компетенции и сформировавшиеся направления социолингвистики, чтобы понять различие между
социолингвистическим подходом к языку и “ чистой” лингвистикой. Лингвистические исследования,
учитывающие обусловленность языковых явлений явлениями социальными, велись еще в начале 20-го
века в России, Франции, Чехии. Научные традиции этих стран обусловили то положение, при котором
изучение связей языка с общественными иисттутами, с эволюцией общества никогда принципиально не
отделялось от “чистой” лингвистики. Важнейшие для современной социолишвистики идеи принадлежат
таким выдающимся ученым, как И. А. Бодуэн дс Куртенэ, Е. Д. Поливанов, Л. 11. Якуышский, В. М.
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Жирмунский, Б. А. Ларин, А. М. Селшцев, В. В. Виноградов, Ф. Брюно, А. Мейе, М. Коэн и другим.
Немало трудов, посвященных проблемам социолингвистики, принадлежат перу великого русского
лингвиста P.O. Якоьсона, идеи которого оказали влияние на развитие не только лингвистики, но и других
наук. В частности, он отмечал, что тщательное и точное научное описание о п р е д е л е н н о г о языка не может
о б о й т и с ь вез г р а м м а т и ч е с к и х и лексических правил, касающихся наличия или отсутствия р а з л и ч и й между
собеседниками с точки зрения их социального положения, пола и возраста, и что определение места таких
правил в овщем описании языка представляет с о б о й сложную лингвистическую проблему.
Социолингвистика, как известно, возникла на стыке двух наук - социологии и лингвистикн.(З)
Межлисцигишнарный характер социолингвистики признается многими учеными, однако само по севе это
признание не отвечает на вопрос: чего Больше в этой науке - социологии или лингвистики? Кто занимается
ею - профессиональные социологи или профессиональные языковеды? Пока эта наука формировалась,
можно б ы л о спорить о ее статусе, но во 2-ой половине 20-го века, когда в социолингвистике не только
определились овъекг, цели и задачи исследований, но и были получены ощутимые результаты, стала
совершенно очевидна языковедческая природа этой науки. Иное дело, чго социолингвисты заимствовали
многие методы у социологов, например, методы массовых обследований, анкетирования, устных опросов
и интервью. Но, заимствуя у социологов эта методы, социолингвисты используют их применительно к
задачам изучения языка, а кроме того на их основе вырабатываются собственные методические приемы
работы с языковыми фактами и с носителями языка.
Социолингвистика имеет՝ дело не с идеальными носителями языка, порождающими только
правильные высказывания на данном языке, а с реальными людьми, которые в своей речи Moiyr нарушать
нормы, смешивать разные языковые стали, допускать ошибки (4). Важно понять, чем объясняются все
подобные осоьешюстп реального использования языка. В процессе речевой коммугшкации люди
пользуются средствами языка - его словарем и грамматикой - для построештя высказываний, которые
б ы л и б ы понятны адресату. Однако, ч т о б ы овщение на данном языке б ы л о успешным, необходимо знать
еще условия употребления тех или иных языковых единиц и их сочетаемость. Иными словами, помимо
собственно грамматики, лексики, фонетики носитель языка должен усвошъ “стпуативную грамматику” ,
которая предписывает՝ использование языка не только в соответствии со смыслом лексических единиц и
правилами их сочетания в предложении, но и в зависимости от характера отношении между говорящим и
адресатом, от цели общения и от других факторов, знание которых в совокупности с собственно
языковыми знаниями составляет коммуникативную компетенцию носителя языка (6). Одним из
компонентов, составляющих коммуникативную компетенцию, является социолингвистическая
компетенция. Социолингвистическая компетенция есть с п о с о б н о с т ь использовать и преобразовывать
языковые формы в соответствии с ситуацией. Ведь совершенно очевшшо, чго есть разница в манере
разговора с друзьями и разговора с родегвешшками, учителями, соседями и т.д. Сказать -Другу, подруге,
ню нам понравилась 'его/ее сорочка, можно следующим образом:
"Hey, cool shirt, I like that”.
Но ирезндешу компании, в которой вы работаете, ту же мысль следует высказать иначе:
"You look very nice today, I really like that shirt”.
С пособность носителя языка переключаться с одного языкового “кода” на другой в зависимости от
еигуации, в кот орой происходит:
“Yes, I сап”,
не производя при этом соответствующих действий, он нарушит тем самым процесс коммуникации,
на нее должно б ь п ъ действие ֊ передать хлев, возможно сопроводив это действие словами:
“Here you are.” или “ Sure.”
Не раз в практике оьшения возникали казусы, связанные с выражением “How do you do?” По своей
грамматической форме высказывание “ How do you do?” кажется эквиваленшым русскому “ Как вы
поживаете?” “ Как дела?” На самом деле данное - это общепринятое приветствие: англичане так просто
здороваются друг с другом, и когда вам говорят “How do you do?”, то ожидаемый ответ - “ I low do you
do?”
Социолишвистика, а Более конкрепю социо-и коммуникативная компетенция как компонент
обучения языку, позволяет не только анализировать уже сформированные высказывания, по и
прогнозирован» возможные будущие о ш и б к и , пробелы, лавы не совершать их, применяя язык на практике»
Еще один случай ситуативного употребления той или иной языковой единицы можно пронаблюдать
на примере слов work и job. Оба эти понятия имеют на армянском и русском языках одни эквивалентшфпишшСф и работа. В английском языке есть разделение понятия работы как абстрактного явления,
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занятости воовше (work) и равоты как специальности, профессиональной занятости (job).
Can you join us tonight? We are going to have a nice party at Priestley’s.
Oh, I’m afraid I can’t. I’ve got a lot of work to do.
***

I wonder if you have managed to find a job.
You know, I applied for a suitable job not once, but it turned out, as people say, it is not an easy work to find a
good job.
Предметом нашего интереса в социолингвистике является выявление факторов, которые должны
способствовать, во-первых, отвору материала, во-вторых, организации и распределению
последовательности его изучения на определенном этапе и, наконец, вывору методов овучения
английскому языку студентов в лингвистическом вузе, основываясь на тех вазовых и фоновых знаниях,
которые они приобрели в процессе изучения языка в школе.
Иностранный язык уникален по своим образовательным возможностям. Это не учевный предмет, а
образовательная дисциплина, обладающая огромным потенциалом, сп о с о бн ы м внести весомый вклад в
развитие человека как индивидуальности, именно поэтому уместно говорить не о б “обучении языку”, а об
"обучении культуре” . Таким образом, всякое обучение иностраному языку это одновременно передача
иноязычной культуры.

Ամվտվտւմ
Սոցիալական լինգվիստիկան լեզվագիտության այն բնագավառն է, որը ուսումնասիրում է լեզուն
ելնելով նրա գոյության սոցիալական պայմաններից: Սոցիալական լինգվիստիկան առաջացել է երկու
գիտությունների միասնությունից' սոցիոլոգիայի եւ լինգվիստիկայի, որը մատնանշում է այդ գիտության
երկակի բնույթը: Սոցիալական լինգվիստիկայի մեր հետաքրքրությունների առարկւսն հւսնդիսւսնում է
այն գործոնների բացահայտումը, որը պետք է նպաստի առաջինը' նյութի ընտրությանը, երկրորդը'
ւովյւսյ հատվածում նրա ուսումնասիրման հաջորդականությանը եւ, վերջապես, լինգվիստակւսն
բուհում ուսանողների կողմից անգլերեն լեզվի ուսումնասիրման մեթոդների ընտրությանը' հիմք
ընդունելով այն բազային եւ ֆոնային գիտելիքները, որոնք ձեռք են բերվել դւցյտցում լեզվի
ուսումնասիրման ընթացքում:

Резюме
В статье, и связи с преподованием инострагшых языков, рассматриваются некоторые аспекты
со т юлւшпшеп ւкгւ-1 iay41юн дисциплины, на сгыке языкознания, социологии, со т юлы юн психологии и

этнографии, изучающей широкий комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, его
общественными функциями, механизмом воздействия социальных факторов на язык и той ролью, которую
играет язык it жизни общества. Предметом нашего интереса в социолингвистике является выявление
факторов, которые должны спосовствоватъ при отворе материала, организации и распределении
последовательное™ его изучения на определенном этапе и при выворе методов овучения английскому
языку студентов в лингвистическом вузе, основываясь на тех вазовых и фоновых знаниях, которые они
приобрели в процессе изучения языка в школе.
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У Ж 802.0

ESP: НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ НОВЫ Х
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
И.С. М ирзоян
кафедра английского языка

Задачи и провлемы ESP (английский для специальных целей), являясь актуальными в сфере
приовретення знаний по английскому языку в рамках конкретной

неязыковой специальности,

приобретают Большую значимость в период гловализации. Потребность в знании английского языка
возникает у большего количества людей, занятых в различных сферах деятельности, и эта
возростаюшая потребность служит стимулом для поиска новых эффективных и новаторских методов
Обучения английскогму языку.
В то время как мы входим в новое тысячелетие, возможность понимать и говорить друг
с

другом

становится

все

волее

важной,

а

временами

даж е

крайне

неовходимой.

Международный овмен, начиная с провлем окружающей среды и до политических кризисов,
очень важны. Для того,

чтобы

решить проблему овщения, все Больше и Больше людей

стараются улучшить свои языковые навыки по профессиональным причинам.
ESP

является

молодой и развивающейся отраслью изучения английского

языка.

Программы в ESP сосредоточены на развитии коммуникативного умения в определенной
сфере ֊ Бизнес, медицина и т.д.
Насколько ж е ESP отличается от изучения английского язы ка как специальности?
Изучаемые слова и предложения, предметы обсуждения - все они относятся к определенной
области. В процессе изучения языка используется лексика, относящ аяся к данной области
или дисциплине. Но, не считая различий, ове программы имеют овщую цель: расширить
знания студентов, а такж е их уверенность в использовании английского языка. Нужно
отметить и то, что для изучения английского язы ка для специальных целей студенты должны
иметь определенные вазовые знания языка.
К ак отмечает Т. Н азарова, многие годы изучение ESP

сводилось к изучению

специальной лексики и переводу многочисленных текстов1. Преподавание характеризовалось
структурным подходом. Из года в год различные студенты должны выли пользоваться
одними и теми же учебниками и программами. Но все студенты различны и с развитием мира
перемены в интересах и целях студентов неизбежны. С расширением международных
контактов в различных областях все Больше внимания уделяется построению курсов

ESP.

Проведение курсов, которые лучше всего служ ат интересам и нуждам студентов, является
трудной задачей для преподавателей. К ак развивать новый курс? С чего начать? Что делать с
низкой мотивацией студентов? К ак правильно выврать материал? Это лишь некоторые из
вопросов, которые беспокоят многих преподавателей.
Различные университеты имеют свои собственные теории изучения E SP .
университеты, в том числе и Гарвардский университет,

Многие

предлагают использовать реальные

ситуации. Студенты читают о каких-либо делах в мире бизнеса и обсуждают их в аудиториях.
В Пеле руководители визнсс-семинаров часто используют компьютеры, а такж е предлагают
проводить практику на фондовой бирже.
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Очень важно начать процесс обучения с изучения данной группы студентов: многие
проблемы при изучении иностранного языка являются результатом того, что преподаватели не
обращают внимания на интересы студентов2. Разговор со студентами мож ет дать два вида
важной информации: первый отражает реальный уровень знаний английского язы ка, мотивы,
методы обучения, с которыми они сталкивались, второй вы раж ает то, чего хочет достичь
ечудент՛.
Л.Выготский предлагает свою концепцию, в которой существует две стадии развития4.
К первой стадии относится то, чего ученик или студент мож ет достичь сам, ко второй - его
потенциал - то есть то, чего

он может

достичь с помощью другого, более компетентного

человека, или иначе говоря “ посредника” . В преподавании ESP роль посредника играет
преподаватель, который начинает с текущего уровня и приводит учащихся к последующей
стадии.
Существуют различные способы выяснения информации о потребностях студентов и оь
их предыдущем опыте. Это может выть сделано посредством различных анкет, групповых
обсуждений,

индивидуальных

разговоров.

Так,

например,

студентам

экономического

факультета мы предлагаем перечислить области, в которых каждый предвидит использование
английского языка (открытие банковского счета, общение с иностранными клиентами,
перевод деловых документов и т. д.).
Но хотя все эти сведения очень важны, они не должны быть переоценены. Существуют
понятия, такие как учеьнын план, оынин курс, которые не могуч выть

определенные

игнорированы.

1см не менее анализ

этих данных поможет преподавателям привести к

еСчнномх необходимое и желаемое и формулировании целей, в выборе материалов.
Форму.пФ овапис нелеп - еще один важный момент в преподавании ESP. Оно даеч
преиодовагс.чю возможность создать ясную картину того, о чем ьудеч

данный куре. Ясное

понимание нелеп iio M o iaci выбрать нужный материал п решить, как и когда его нспользоначь.
В аж но при у|о м ставить реальные и достижимые цели.

Для многих преподана гелей выг.ор материала такж е является одним и» сложных
моментов п основан часто па сто доступности. Нередко выбранный материал определяет
содержание курса. Очень часто это служит оправданием и оььяенеиием использования одних
п тех

же

программ

с различными студентами.

Однако

в настоящее

время

понятие

"соответствие” материала включает в ссья уровень знаний студентов, их интересы, а также его
уместность. Тем не менее, в некоторых ситуациях преподаватели зависят от материала и
вынуждены использовать одни учебник. В принципе и использовании гою же учебного
материала неч

ничего плохого, если при этом учитываются все особенности данного курса.

Одна п та же статья может применяться для развития навыков чтения или расширения
словарного запаса. Так К. Грейвс оч мечаеч՝, что учебный материал

эго

“ орудие, которое

можеч ы.ггь фигурально разделено па составные части, а затем переклассифицирован по для
того, чтобы подходить определенным нуждам, способностям п интересам счулспто|Г .
Определяя содержание курса преподаватели также должны учесть, какой -аснекч
изучения E SI’
преданачьей

должен ы>т> включен в программу обучения языка и какому должно

особое

значение.

Гак,

преподаватели

могут сосредоточить

"основных навыках” , на коммуникативных способностях, па знании
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внимание

на

лексики н т.д. По

следует учесть, что, хотя все эти аспекты разделяются структурно, в реальном овшении они
взаимосвязаны и поэтому к ним следует относиться как к единому целому.
После

формулирования

целей

планирование нового курса. Следует

и

вывора

материала

важным

шагом

является

начать равоту с того, с чем студенты знакомы и

постепенно переходить к волее сложным занятиям. При этом преподаватели должны выть
готовы привносить некоторые изменения в процессе овучения.
Опенка курса - это последний по порядку, но отнюдь не по значимости, этап.
Преподавателю следует оценивать свою равоту, ч т о б ы улучшить ее эффективность. Используя
различные анкеты, дискуссии, студентам предлагается выразить свое отношение к предмету,
методам овучения, роли преподователя и т.д.
Развитие нового курса ֊ это сложный, но очень важный процесс. Прежде чем начать
преподавание учителя должны сформулировать цели данного курса, определить его
содержание, выврать ученный материал, спланировать курс и выть готовыми правильно
оценить его. В центре процесса должна всегда выть определенная группа студентов. Развитие
нового курса - это отнюдь не просто планирование. В
постоянными учениками.

преподовании учителя являются

Ամփոփում
Ներկա հոդվածում արված են անգլերենի' որպես ոչ մասնագիտական առարկայի
ուսուցման որոշ մեթոդներ: ESP (անգլերեն լեզու հատուկ նպատակների համար)
երիտասարդ ու զարգացող բնագավառը ներկայացնում է անգլերենի ուսուցման մի շարք
մեթոդներ, որոնց հիմքում ընկած են ուսանողների լայն հետաքրքրությունները, մեթոդների
նորարարությունները, քաջատեղյակությունը տվյալ ոլորտում, վերջնական նպատակի
կանխանշումը: ESP ուսուցման գործընթացի կենտրոնում է դնում նոր դասընթացների եւ
ծրագրերի զարգացումը' հաշվի առնելով ուսանողների հետաքրքրություններն ու
առանձնահատկությունները:

Резюме
В данной статье рассматриваются некоторые методы овучения английскому языку как
неснециальностн. ESP (английский для специальных целей), молодая развивающаяся отрасль,
предлагает ряд методов овучения, в основе которых лежат: а) высокая мотивация
студентов; в) новаторство применяемых приемов; в) компетентность в овласти специализации
овучаемого (студента); г) определение конечной цели. ESP ставит в центре процесса овучения
развитие новых курсов и программ с учетом интересов и индивидуальных с п о с о б н о с т е й
студентов.
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УАК 802.0

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТАРГУМЕНТАЦИИ
Н. С.Арупонян
кафедра английского язы ка

В статье рассматриваются аргументирующий дискурс, его осовенности, а также характеристики и
процесс аргументации. Получение аргументирующей информации предусматривает восприятие,
ориентацию, принятие/непринятие и интеграцию материала.

Психолингвистика, как научное направление, возникла в конце 1950-х годов в США. Это комплексная наука, которая относится к лингвистике, поскольку изучает язык; и к психологии,
поскольку изучает его в определенном аспекте - как психический феномен. Итак;
психолингвистика-это овласть лингвистики, изучающая язык, прежде всего как феномен психики.
Так как язык - это знаковая система, овслуживаюшая социум, то и психолингвистика
входит в круг
дисциплин, изучающих социальные коммуникации. С точки зрения
психолингвистики, язык существует в той мере, в какой существует внутренний мир говорящего и
слушающего, пишущего и читающего. Следовательно, психолингвистика не занимается изучением
„мертвых языков” , т.к. в этом случае нам доступны лишь тексты, но не психические миры их
создателей.
Известно, что психолингвистика изучает разные аспекты речи. В данной статье мы
рассм атри ваем

ировлем у

ар гум ен тац и и

(о с о б ы й

ти п

реч евого

о в щ е н н я ),

а

такж е

аргументирующий дискурс (его характеристики и сам процесс аргументации).
Аргументирование представляет совой вид речевого воздействия на сознание человека.
Аргументация - одна из возможных тактик реализации замысла. Кроме того, часто аргументацией
называют такую речь или эпизод ее, которые по существу (но не всегда) направлены на реальное
убеждение. [1],[2]
Помимо ежедневной надовности, аргументация является жизненно необходимым для
нормального функционирования овщества. Право аргументировать является краеугольным
камнем нашей социальной и политической системы.
В процессе аргументации немаловажным фактором является свобода высказывания
различных мнении. Английский философ Джон Стюарт Милл красноречиво выразил суть этого:
“ II' all mankind, minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary
opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power,
would be justified in silencing mankind.
... We can never be sure that the opinion we are endeavoring to stifle is a false opinion; and if
we were sure, stifling it would be an evil still.” [3]
Другие причины для толерантного отношения к мнению меныпинспза являются волее
практичными но своей природе. Последние исследования показали, что выявление различных
точек зрения может стимулировать слушателей и давать лучшие, волее оригинальные решения.
Even though I may never agree with your view that we should abolish all labor unions, your
arguments may cause me to re-examine my positions, to understand my own convictions better, or
perhaps even to modify my views.[4]
Подчеркнув важность аргументирующего дискурса, перейдем к рассмотрению
особенностей аргументации и характерных свойств рассматриваемоi о дискурса.
Характерные свойства аргументирующего дискурса можно более четко вскрыть при
сопоставлении его с информирующим дискурсом.
Информирующий дискурс репрезентирует варианты, призывает к выбору из их числа.
Одной из главных стратегий
аргументирующего дискурса является систематическое
уменьшение альтернатив, пока не остается единственный выбор. Если „информирующий
оратор” может сказать: “ Here are different options for dealing with Iran” , „аргумеп rarop” будет
призывать: “ We should pursue this course of action in dealing with Iran” .
Информирующий дискурс предполагает незначительное пассивное участие со стороны
аудитории. Аргументирующий дискурс направлен на действие. Тот, кто. становится объектом
аргументации, зачаезую рискует гораздо больше, чем тот, кто просто прослушивает новую
информацию. Ведь оратор может оказаться нечестным, а действия, следовать которым
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призывают,- ошибкой. Мир аргументации Бывает полон риска и неопределенности. Этические
обязательства для информирующих ораторов важны, для аргументирующих же - еще важнее.
Аргуменгатор оказывает влияние на жизнь других и заставляет их рисковать, поэтому он
должен нести ответственность за свои слова.
Информирующий оратор выступает как учитель, аргументирующий - как лидер. Из-за
наличия риска аудитория будет тщательно оценивать аргументатора с точки зрения
компетентности, силы и слабости, эгоистичности и самоотверженности. Это является
критическим в ситуациях аргументации.
Информирующий дискурс делает упор на понимание. Аргументирующий дискурс часто
связан с нагнетанием эмоций. Чем важнее высказывание, тем с большей силой проявляются
эмоции. Усиление эмоций необходимо для преодоления колебания аудитории. Например,
утверждение:
“ Studies that а 10 percent rise in tuition costs will reduce the student population by about 5
percent next fall” может быть полезно в информирующем дискурсе, но будет слабым при
аргументации. В аргументирующем дискурсе оно будет звучать так:
“Those who plan tuition increases are well paid, so they think a few hundred dollars more each
term will have little effect on students. Most of us will survive a 10 percent rise in tuition costs, they
say. Only 1 in 20 won’t back because o f it, and that just decrease the surplus population!
Well, let me tell you about a friend o f mine - let’s call him Joe. Joe’s family is MexicanAmerican - very poor. Joe is their pride and joy, their hope for making it. Joe is one in the Dean’s
List, and he can look forward to a successful career in accounting when he graduates. But with this
rise in tuition, Joe won’t be back next fall. Another dream deferred - another dream denied! What do
the planners care about that? What do they care about Joe?
Perhaps you are Joe. But even if you are not, he is one o f us, and he needs our help NOW.” [3]
Эмоциональный язык аргументации часто необходим для того, чтобы помочь увидеть
истину,подтолкнуть человека к действию. Информирующий дискурс обычно направлен на
слушателей - индивидов. Аргументирующий дискурс часто направлен на группы. Аргументация
часто требует групповой активности для достижения успеха. В вышеуказанном примере,
оратор, чтобы вызвать протест у аудитории, обращается к слушателям как к членам группы, в
данном случае, к группе студентов-жертв. О с о б ы й я з ы к используется в ц е л я х создания
ощущения группового единства. Убеждающее общение может подтолкнуть индивидов к
совместном} действию.
Понимание процесса аргументации является основой эффективной практики убеждения.
Вильям Дж. МакТуайер, профессор физиологии Йельского университета, предполагает, что
существует 12 этапов успешной передачи убеждающих посланий. Их можно сгруппировать в
четыре категории: восприятие, ориентация, принятие/неприятие и объединение в одно целое
или интеграция.[4]
Первая группа факторов в процессе аргументации включает в сеья такие, которые влияют
на то, как соовщениё воспринимается аудиторией. Сюда входят: экспозиция, внимание и
вовлечение.
Экспозиция Согласно Мак Гуайру, аргументация начинается с экспозиции. Нужно
увидеть рекламу или услышать речь, прежде чем она возымеет определенный эффект. Поэтому
рекламодатели платят громадные суммы за помещение их рекламы в прайм-тайм на
телевидении. Сложно привлечь внимание даже студенческой аудитории. Не всё слушатели
будут воспринимать информацию, особенно если они озабочены разработкой собственной
речи или просто своими мыслями. Для обеспечения подлинного внимания к информации
оратору необходимо говорить громко и четко. Он должен заставить аудиторию услышать то,
что он говори т.
Внимание
Если у слушателей возникает интерес к предлагаемой для обсуждения
проблеме уже на начальном этапе аргументирующего дискурса, это означает, что оратору
удалось привлечь их внимание. Для усиления и поддержания внимания оратор может
рассказать интересную, захватывающую историю или представить на рассмотрение факты,
которые подтвердят серьезность обсуждаемой проблемы. Кроме того, очень эффективными
бывают цитаты именно из тех людей, которых уважает и почитает данная аудитория. В
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дополнение к этому голос оратора, выражение его лица, жесты должны усилить впечатление ,
что его слова заслуживают внимания.
Вовлечение
По мере возрастания внимания слушатели оказываются все более
вовлеченными в информацию. Ораторы помогают этому процессу путем мотивации:
“ What I’m going to tell you today could make it possible for you to retire comfortably - with all
the money you need for travel ֊ by the time you are fifty!”
Когда сообщение проходит все эти три стадии: экспозицию, внимание и вовлечение, сила аргументации возрастает.
Вторая группа факторов, по Мак Гуайру, относится к тому, как аудитория
ориентируется в аргументации. Эти факторы включают в себя понимание, овладение
информацией и идеями, и развитие Навыков для согласия.
Понимание Вовлечение аудитории может не состояться, если информация оратора
непонятна. Четкая структура определения, демонстрация комплекса идей, понятный язык
необходимы для понимания. Переходы, анонсы, резюме также помогут процессу понимания.
Информация
Аргументация построена на информативном фундаменте. Слушатели
хотят знать факты, перед тем как они рискнут связать себя обязательствами. Они также должны
понимать „человеческий фактор” проблемы, который часто может быть представлен
наилучшим образом, путем создания убедительных образов и примеров. Информация должна
быть заслуживающей доверие. Слушатели должны быть удовлетворены точным и полным
описанием ситуации. Иногда для подтверждения информации бывает необходимо
свидетельство властей.
В дополнение к фактам слушателям нужны веские причины, которые побудили бы их к
действию. Эти причины подсказывают, как интерпретировать ситуацию и должны указывать на
конкретные выводы и действия. Иногда необходимо цитировать экспертов для усиления
эффективности аргументирующих дискурсов.
Обее не чей не навыками Мало толку привести людей к принятию идей, если они не
знают, как воплотить их на практике. Поэтому необходимо помочь аудитории изучить навыки,
необходимые для принятия предлагаемой информации.
Например, действия по борьбе с курением должны не только убедить людей, что
курение вредно для здоровья, но должны также снабдить слушателей необходимыми навыками
для избавления от этой привычки.
Если аргументирующее сообщение понятно слушателям, если оно содержит
информацию и навыки, необходимые и достаточные для его принятия, это означает, что сила
аргументации возросла.
Согласно Мак Гуайру, процесс принятия включает в себя согласие с информацией,
удерживание или сохранение ее и запоминание.
Согласие
наступает тогда, когда слушатели реагируют, говоря или думая: „Этот
оратор близок к сути” или „Она, вероятно, права” или „Я убежден, нет сомнений в этом” .
Отсюда видно, что существуют различные степени согласия. Лаже меньшая форма согласия
означает успех, особенно когда слушатель меняет прежнее убеждение или когда предложение
связано с большим риском.
Сохранение (в п а м я ти ) Одно дело - оставить впечатление о речи, и совсем другое сохранить ее в сознании слушателей. Яркие вербальные картины и интересные рассказы
помогут слушателям запомнить выступление, а также свои впечатления о нем. Описания и
образы запоминаются гораздо лучше, чем абстрактные доводы. Также очень эффективно, если
речь оратора заканчивается неожиданным выводом.
За пол էпиан не убежден ия Но главным является не только удержать информацию в умах
слушателей, а то, чтобы аудитория запомнила причины , побудившие ес сделать это. Если оратор
может побудить слушателей сделать публичное заявление путем подписания петиции, устного
или письменного голосования, то он, таким образом, может усилить процесс аргументации и
способствует сохранению в памяти воспоминаний об этой аргументации. Детальный подход к
мотивированным предписаниям способствует росту и активизации аргументации.
Оратор, мобилизующий аудиторию против предполагаемого роста платы за обучение а)
доставляет петицию, которая будет подписана, б) дает адреса местных законодателей, в)
призывает слушателей писать письма редакторам университетских и местных газет.
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Для того, чтобы аргументирующий дискурс имел длительное влияние, слушатели должны
использовать сообщение оратора при принятии решения, должны изменить поведение, должны
соотнести свое новое отношение к вопросу со своей общей системой ценностей. Эти шаги
представляют интеграционную фазу успешной аргументации.[5]
Использование
В позиции и действиях, предлагаемых оратором, слушатели должны
видеть приимущество. Но помимо прямой выгоды аргументирующий дискурс помогает понять и
интегрировать наш опыт, вооружает нас для принятия решений. Оратор может и не увидеть это
преимущество для слуш ателей, но он должен знать, что аргументация может повысить уровень
жизни, что будет ощ ущ аться и в дальнейшем. Протестуя против предполагаемого увеличения
платы за обучение, можно создать чувство локтя и взаимопомощи среди молодых слушателей,
что упрочит и обогатит их жизни.
Д емонстрация Так ж е как тестированием пудинга является проба на вкус, тестом
аргументации часто является изменение в поведении. Даже если слушатели выражаю т согласие
поступать так, как их призывают,, и использовать полученные знания для принятия новых
решений, аргументация имеет реальное проявление только тогда, когда такие изменения уже
имеют место. Кампания против курения демонстрирует это:
"One o f our students wiyly observed that it was easy to quit smoking - he had done it many times!”
Одно дело для слуш ателей согласиться бросить курить, другое дело бросить на короткое
время, и совсем другое - бросить навсегда. Для сохранения длительных изменений
аргументация должна вы зы вать глубокие и сильные эмоции у слушателей.
Консолидация Иногда аргументация трансформирует систему ценностей слушателей. Но
едва ли оратор способен достичь этого за одно выступление. Такие фундаментальные
изменения в системе ценностей обычно требую т нескольких аргументирующих призывов,
повторяющихся для достижения эффекта. Сегодня дискурсы о ядерном разоружении,
например, могут ставить перед собой цель достипгугъ трансформаций глубинных установок и
аргументаций. Диапазон аргументирующей практики, от первой экспозиции до финальной
консолидации
аргументаций,
обширен.
Аргументирующие
дискурсы
м огут
и
не
трансформировать сознание слушателей, но должны помочь извлечь важные уроки, которые
улучшат их жизнь.

Ամփովաւմ
Հիմնավորումը դարձել է կյանքի անբաժանելի մասը: Դ ա թույլ է տալիս
ընդհանրացնելու, որ հռետորը առաջին հերթին պետք է ճիջսւ կազմակերպի
ւիաստարկման ընթացքը, քանի որ դա հիմնավորման հիմքն է:

Резюме
Аргументация стала неотъемлемой частью нашей жизни.Все сказанное позволяет сделан,
вывод, что оратор прежде всего должен правильно построить процесс аргументации: гак как
понимание процесса аргументации является основой эффективной практики аргументации.
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տարիների վարձ ունեցող' Բեըա Բաբայանի գլխավորությամբ: Ինչպես օրինակ, ԼՂՀ դպրոցների
աշխարհագրության ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ուսումնական և թեմատիկ
պլաններում նախատեսվում են և' դասախոսությունների, և' հանձնարարությունների առաջադրում,
այսինքն՝ որևէ դասի կամ թեմայի համար սովորողների գիտելիքներին և կարողություններին
ներկայացվող պահանջների (չավտրոշիչի) կազմումը, որը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին
ամրակայելու տեսականի և պրակտիկայի միասնության կապի ամրապնդումը: Թեմատիկ
պլանավորման մեջ նախատեսված են հետևյալ կարևորագույն պրոբլեմների վերլուծությունը, որպես
դասախոսություններ.
֊Աշխարհագրական կրթության արդի հիմնախնդիրները:
֊Դպրոցական աշխարհագրության ծրագիրը, ուսումնական պլանը, դասագրքերը:
֊Աշխարհագրական թաղանթը, որպես աշխարհագրության ուսումնասիրության առարկա:
֊Աշխարհագրության պետական կրթական չավտրոշիչները և այլն: Իսկ պրակտիկ
հանձնարարությունների թեմատիկայում կարևորվում են հետևյալ թեմաները.
֊Ուսուցչի վւորձը ուսուցման նոր ձևերի, տեխնոլոգիաների մշակման և կիրառման գործում:
-4-8-րդ դասարանների դասագրքերով և աշխատանքային տետրերով աշխատելու
առանձնահատկությունները:
֊9-րդ դասարանի դասագրքերով («Բնօգտագործմսւն և բնապահպանության հիմունքներ»)
աշխատելու առանձնահատկությունները: էկոլոգիական խնդիրների և թեստերի լուծում:
'Քարտեզագրությունը՝ որպես աշխարհագրության ճյուղ և հետազոտության մեթոդ:
- Խնդիրների լուծում:
֊Աշխարհի բնակչությունը և ժամանակակից քաղաքական քարտեզը: Գրաֆիկների կազմում:
֊Որևէ թեմայից դասի պլան-կոնսպեկտի կազմում և այլն:
Սեր կարծիքով միայն անհրաժեշտ է տարբերակել դրանք ըստ ինքնակրթության աստիճանի
ցույց տալով միաժամանակ դրանց ներքին կապն ու վտխկւսպակցությունը: Առավել ևս, երբ
դպրոցներում նոր. համեմատաբար ճշգրտված ուսումնական ծրագրեր մտցնելը և անցումը 12-ամյա
միջնակարգ կրթության' երեք աստիճաններով. 1-4-րղ դասարաններ' տարրական դպրոց, 5-9-րդ
միջին դպրոց և 10-12-րդ' ավագ դպրոց
պահանջում է ուսուցման ողջ գործընթացի գիտական
մակարդակի անշեղ բարձրացում: Սիաժամանակ մեծանում է ուսուցիչների և աշակերտների
նախապատրաստումը ինքնակրթության և ինքնադաստիարակության: Այդ հանգամանքը հաշվի
առնելով ՀՀ Կրթական Ազգային ինստիտուտի ԼՂՀ մասնաճյուղը դասընթացից-դասընթսւց ընկած
ժամանակահատվածում կիրառում է որակավորման նոր հետաքրքիր ձևեր ու մեթոդներ: Նման
արդյունավետ միջոցներ և եղանակներ են, ինչպես օրինակ, պրոբլեմային սեմինարները, հատուկ
դասընթացները, առաջավոր փորձը, գիտապրակտիկ զեկուցումները, դրանց վերլուծություններն ու
հանձնարարականների առաջադրումը, մշակումը և այլն, որոնք ուսուցչին նախապատրաստում են
մանկավարժական ակտիվ գործունեության: Այդ են վկայում հետևյալ խոսուն միջոցառումներն ու
թվերը:
ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ ԼՂՀ մասնաճյուղի ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ 2002-2005
թվականիս հանրապետությունում միայն վերապատրաստման դասընթացներով անցել են 1724
ուսուցիչներ: Այդ թվում.
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Ա յդ դասընթացները վա րել են շուրջ 50 դասախոսներ, Հա յա ս տ ա ն ի Հանրապ ետությա ն
Կրթության և գիտությա ն նախ արարության, Կրթության Ա զգա յին Ինստ իտ ուտ ի Լ Ղ Հ մասնաճյուղի,
Լ Ղ Հ ԿԱՍ նախ արարության մասնագետների, Ա րՊ Հ-ի դա սա խ ոս-գխո նա կա ն ների ե հա նրա պե
տության վարձառու ուսուցիչների կողմից:
Անշտշտ, ուսուցչի վերապատրաստումը ե ինքնակրթությունը լիա րժեք չի կարոդ լինել, եթե Լ Ղ Հ
քա ղա քա յին ե շրջա նա յին վարչակազմերի կրթության բաժինները հա մա գործա կցա ծ Հ Հ Կրթության
Ազգա յին ինստիտուտի Լ Ղ Հ մասնաճյուղի հետ տեղերում չկա զմակերպեն հա մա պ ա տ ա սխ ա ն
ա շխ ա տ ա նք ա նհա տ ա կա ն, խ մբա կա յին կոնսուլտացիաներ, պրոբլեմային սեմինարներ, նա խ ա ե
ետդասընթացային ա ռա ջա դրա նքներ, թարմ գրականության հայթայթում ու քարոզում:
Ուսուցիչների վերա պատ րաստ ման և ինքնակրթության ա շխ ա տ ա նքների կազմակերպ ման
զգա լի վարձ է կուտ ակվել Լ Ղ հանրապետության մի շա րք դպրոցներում: Ա յդ տ եսա կետ ից ուսանելի է
Մարտունու շրջվարչակւսզմի կրթության բա ժնի գործունեությունը (բա ժնի վա րիչ Ալավիկ Պ ետ լտ սյա ն)
շրջանի դպրոցների ա ռա ջա վոր փորձի ուսումնասիրման U տ ա րա ծմա ն, փոխ ա դա րձ դասալսումների
կազմակերպման ե մեթոդամանկավարժական գրականության ձեռք բերմա ն գործում: Այս ձևերը
միայն լավագույն նա խ ա դրյա լներ են ստեղծում ուսուցչի վերա պ ա տ րա ստ մա ն և ինքնակրթության,
ինքնազարգացման հա մա ր ե հանդիսանում են որպես ուղեկցող միջոցներ:
Ն րա նք զգւսլի ա շխ ա տ ա նք են տանում մա նկա վա րժա կա ն կադրերի վերա պ ա տ րա ստ մա ն ե
ինքնակրթության գործը կազմակերպելու, որակավորման դասընթացների ունկնդիրներին օգնելու,
մա նկավարժական և հոգեբա նա կա ն գիտելիքների նորույթները դպրոց հասցնելու, ա ռա ջա վոր վւորձը
տարածելու, սկսնակ ուսուցիչներին օգնելու բնագավառներում: Ա յդ են վկայում ա նցա ծ ուսումնական
տարում Լ Ղ Հ Մարտունու շրջա նի շրջվարչակազմի կրթության բա ժնի և Ք երթ ի Կոմիտա ս Հա կոբյա նի
անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրինության (Ժ .Հ ա յրա պ ետ յա ն ) հա մա տ եղ նախաձեռնությամբ
կազմակերպ ված միջոցառումը, որտեղ մասնակցում էին նաև շրջա նի հարևան Մաճկալաշենի,
Քարահունջի, Կոլխոգաշենի, Սոսի և ա յլ գյուղերի միջնա կա րգ դպրոցների ուսուցիչներ, տ նօրեններ և
վտխտնօրեններ, որոնք վարձի վտ խ ա նա կմա ն կարգով ծա նոթա ցա ն դպրոցի կրթական համակարգի
բարեվտխումների
ուղղությամբ
տարվող
ա շխ ա տ ա նքներին,
կա տ ա րեցին
դասալսումներ,
մասնակցեցին բա ց պարապմունքներին և ա յլ միջոցառումներին: Կարևորը նաև ա յն էր, որ վերը
նշված դպրոցների ուսուցիչները հա մագործակցության մեջ են մտ ել նա և Ա րցա խ ի պ ետ ական
համալսարանի հետ, ամրակայելով դպրոց-համալսարան, հա մալսարան-դպրոց կապերը: Այդ
միջոցառմանն իրենց ա կտ իվ ներդրումն ունեցան համալսարա նի «Ֆ ի զ /մ ա թ .» ֆակուլտետի,
«Մանկավստժության և հոգեբա նությա ն» և «Կ իրա ռա կա ն մա թեմա տ իկա յի» ամբիոնների
ներկայացուցիչներ'
ֆիզ/մաթ
գիտությունների
թեկնա ծու,
դոցենտ '
Կստեն
Արամյանը,
մա նկավարժական
գիտությունների
թեկնածու,
դոցենտ '
Ռուղիկ
Ա ղա բեկյա նը,
ֆիզ/մաթ
գիտությունների
թեկնածու'
Գեորգի
Ս ա հակյանը
և
համալսարա նի
հա մա կա րգչա յին
տեխնոլոգիաների ճա րտարա գետ-տ եխնոլոգ' Դուրգեն Դա նիելյա նը: Ն ր ա ն ք իրենց գիտական
նորույթներով հա նդես եկա ն ուսուցիչների ա ռ ա ջ : Ի ն չպ ե ս օ ր ի ն ա կ ' « Ֆ ի զ ի կ ա յի դ ա ս ա վա ն դմա ն
ժա մա ն ա կ ա կ ից խ նդի րներ ը մ ի ջն ա կ ա ր գ դ պ ր ոցում», «Ի ն տ ե ր ա կ տ ի վ մեթոդի օ գտ ա գ ո ր ծո ւմ ը
դա ս ա գ ործըն թ ա ցում », « ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց տ եղ եկ ա տ վ ա կ ա ն տ եխ ն ո լո գի ա ն եր ի ներդրումը
դպ ր ոցում» և ա յլ թ եմա ներով: Հ ե տ ա ք ր ք ի ր էր նա և դպ ր ոցի 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ դա ս ա րա նցին երի
ուժերով
կ ա զ մ ա կ երպ վա ծ
«Հ ր ա շ ք ն ե ր ի
ա շխ ա ր հ ո ւմ »
վ ի կ տ ո ր ի նա ն,
որտ եղ
ա կտ իվ
մա սնա կցութ յուն ո ւն եցա ն նա և հրա վիրվա ծ ուսուցիչներն ու դա ս ա խ ո ս ն եր ը : Վ իկ տ ո րին ա յում

հաղթող ճանաչվեց նաև մասնակից, ԱրՊՀ դոցենտ' Կարեն Արամյանը և աշակերտների
կողմից ստացավ հատուկ նվեր, իսկ համալսարանի դոցենտ' Ռուդիկ Աղաբեկյանը իր համեստ
նվերները հսւնձնեց դպրոցի երեք գերազանցիկ սովորողներին:
Համատեղ կազմակերպված փնջային մեթոդմիավորումը և կազմակերպված
միջոցառումներն անցան գիտական բարձր մակարդակով: Գոհ մնացին և' ուսուցիչները, և'
աշակերտները, ե' հրավիրվածները:
Փորձը ցույց է տալիս, որ ուսուցչի վերապատրաստման ե ինքնակրթության
կազմակերպման հիմնական օղակը մնում է դպրոցը, ուր ուղղություն է տրված ուսուցչի
ինքնագործունեությունը այն հաշվով, որ ինքնակրթությունը կրի ստեղծագործական,
անհատական բնույթ (որը մենք կանվանեինք անկախ, լրիվ ինքնուրույն), ելնելով նրանից, որ
ինքնակրթությունը ուսուցչի կողմից կառավարվող գիտակցական, նպատակաուղդված,
հետևողական ու անընդմեջ կրթության կատարելագործումն է, մանկավարժական
աշխատանքին
զուգընթաց
մասնագիտական
վարպետության
բարձրացումը,
ինքնաշխատությամբ ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների արդյունավետ կիրառումը
մանկավարժական ողջ հաղորդակցման ընթացքում ու պրակտիկայում, որը միաժամանակ
զարգացնում է ուսուցչի մտավոր կարողություններն ու ընդունակությունները, անձ նային ու
մասնագիտական որակները:
Մեր կարծիքով, ելնելով վերը նշվածից ուսուցիչ ն ինքը պետք է կազմի իր
ինքնակրթության պլանը, որոշի իրեն անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողությունների ծավալն
ու բովանդակությունը, ինքնուսուցման մեթոդներն ու եղանակները և յուրացման
արդյունավետության վերահսկումը:

Ամփոփում
Գիտական հոդվածում Ռ.Ջ. Աղաբեկյանը նշում է, որ ուսուցչի վերապատրաստման և
ինքնակրթության պահանջը կյանքի է կոչվել այն փոփոխություններով, որոնք տեղի են ունենում
այսօրվա աշակերտի հոգեբանության և ինտելեկտուալ զարգացման մեջ:
Հեղինակը հոդվածում փաստարկում է ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ ԼՂՀ մասնաճյուղի և
հանրապետության դպրոցների առաջավոր փորձը, որոնք կիրառում են որակավորման նոր
հետաքրքիր ձևեր ու մեթոդներ, որոնց միջոցով ուսուցչին նախապատրաստում են
մանկավարժական ակտիվ գործունեության:
Հեղինակի կարծիքով ուսուցչի ինքնակրթության կազմակերպման հիմնական օղակը պետք
է մնա դպրոցը և, որ կարևոր է, ուսուցիչս ինքը պետք է կազմի իր ինքնակրթության պլանը, որոշի
իրեն անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողությունների ծավալն ու բովանդակությունը,
ինքնուսուցման մեթոդներն ու եղանակները և յուրացման արդյունավետության վերահսկումը:

Резюме
В данной научной статье Агабекян Р.Дж. отмечает, что необходимость переподготовки п
самообразования учителя вызвана переменами, происходящими сейчас в развитии психологии н
интеллекта ученика.
В качестве аргумента автор приводит опьгг работы Нагорно-Карабахского филиала
Национального института Министерства Образования и науки Армении и школ Арцаха, которые
внедряют новые интересные формы и методы усовершенствования, с помощью которых учитель подготавл ивастся к акгнвной педагогической деятельности.
По мнению автора, основным звеном самообразования учителя должна оставаться школа и, самое
главное, учитель сам должен составить свой план самообразования, определить содержание и овьем
необходимых знаний и способностей, методы и направления самообразования и контроль над их
эффективным усвоением.

Գրականության
ԼԼՔյուրքչյաԱ, Պրոֆեսոնւսլ ուղղվածության առանձնահատկությունները, եր., 1989թ.:
2.0.Ա.Աբդուլինա,
Ուսուցչի
համամանկավարժական
պատրաստումը
բարձրագույն
մանկավարժական կրթության համակարգում, Մ., 1990թ.:
Յ.Վ.Ա.Սլաստին, Ուսուցչի անձի ձևավորումը պրոֆեսիոնալ պատրաստման գործընթացում, Մ.,
1990թ.:
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРАНИКА
ГЕВОНДОВИЧА ИОСИФЯНА
КСЛрамян

кафедра физики

В июле 1965 года отмечалось 60-летие со дня рождения А.Г.Иосифяна. Это б ы л и наши школьные
годы, и, естественно, мы не могли знать о многогранной деятельности выдающегося ученого.
Во время каникул мы много времени проводили на станции юных техников (СЮТ ИКАО), где б ы л и авиа-,
авто-, ракетомодельные кружки, радиокружок. Летнее время бы ло временем подготовки
к авиаракетомодельным соревнованиям, и мы почти все свое своводное время проводили на СЮТ. Директором
станции б ы л замечательный педагог и энтузиаст своего дела Грангг Амварцумович Мирзоян. Сейчас, по
происшествии многих лет, возвращаясь՜ мыслями в то далекое и светлое время, я понимаю и оцениваю
системность и последовательность советской системы овразования, одним из элементов которой б ы л и
станции юных техников. Это выла и радость приовщения к технике, и колоссальный труд, в особенности при
создании сложных моделей или радиоприемников.
У многих воспитанников станции юных техников естественным развитием являлось увлечение
математикой, физикой, участие в олимпиадах. В дальнейшем многие из них становились специалистами в
овласти естественных наук.
И вот, в один из дней Г.А.Мирзоян Объявляет нам, что хочет взять нас в село Пмакаог на встречу с
выдающимся ученым, имеющим отношение к космической технике, к главному конструктору. В то время
каждый запуск космических коравлей вызывал у людей огромное воодушевление. В особенности у нас,
занимающихся “малой космической техникой”. Я прекрасно помню полеты первого ИСЗ и Юрия Гагарина,
слезы радости на глазах у опта.
И вот Космос - и незнакомая нам деревня Цмакаог в Карабахе.,.
Утром сели на с т а р ы й автовус, следовавший в село Банк б л и з Гандзасара. Ехали по развитой дороге
довольно долго, по неописуемо красивым местам. По пути, вскоре после того, как проехали мост через реку
Хачен, автовус остановился, и дальше мы поднимались в гору уже пешком. Когда подошли к большому
двухэтажному дому с огромной, светлой, застекленной верандой, выло около 12 часов пополудни.
Нас не ждали. Однако очень скоро нас радушно пригласила в дом достаточно молодая русская
женщина, как оказалось, это выла супруга А.Г.Иосифяна, Таисия Григорьевна. Усалив нас вокруг
длинного стола, а выло нас около 10 человек, она сказала, что Андроник спит, и что сейчас она его разбудит.
Запомнилось это необычное звучание армянского имени Андраник. И Больше всего удивило нас, так рано
начавших и проделавших долгий путь, что взрослый человек может спать в столь солнечньш, яркий день.
Андраник Гевондович не заставил севя долго ждать. Вскоре на веранду вьпиел и сел за стол рядом с
нашим руководшелем Г.А.Мирзояном красивый высокий человек. Его живые глаза совершенно не
говорили о том, что человек только что со сна. И, казалось, он прочитал наши мысли, и стал говоршъ о том,
что рабочий день у него начался в 4 утра, когда он, сидя под тутовым деревом, работал до восхода солнца. И
в самом деле, во дворе, под тутовым деревом, мы увидели стол со скамейкой, над которым висел
металлический плафон с лампочкой.
Днпее, продолжил Андраник Гевондович, я сел на своего коня, поехал вон на ту поляну косин сено
вместе с односельчанами . Вернулся с сенокоса незадолго до вашего прихода. Как вы думаете, имею ли я
право после этих трудов на отдых? Мы молча с ним согласились, а затем он совершенно неожиданно задал
нам вопрос: “А вы когда-нибудь воровали я б л о к и в к о л х о з н о м саду?-“ По тутовым садам мы лазили часто, а
вот в яблоневых... Пока недолго думали, что ответить, в разговор вмешался наш руководитель: “Нет, мои
дети не такие” /խոխեքս սփնըչն/. Андраник Гевондович прореагировал мгновенно: “А ты не резонерствуй,”
- сказал он. Эго слово я слышал в первый раз.
Помшпся, удивило, как он резко оворвал нашего товарища Мирзояна, но в глазах Андраника
Гевопдовича выло допрос живое лукавство. “Это что за дети, если ни разу не лезли в колхозный сад ?”
А потом Андрашж Гевондович неожиданно формулирует связанную с яблоками свою мысль:
“ 11усть каждый из вас сидит на сворованном вами мешке я б л о к и крепко-крепко обхватывает мешок
ногами.. А затем давай быстро, очень-очень быстро кидать яблоки вниз. Как вы думаете, можете ли вы таким
овразом нрииодняшся над Землей?”
Хотя у нас в рюкзаках выли небольшие модели ракет, мы не “усекли”, что колхозные яблоки
призваны были создавай» реактивную тягу. Лишь внимательно смотрели в глаза этого удивительного
человека и выли увлечены им, ибо бы ло ясно, что такого необычного, неординарного человека мы никогда
раньше не встречали.
Андраник Гевондович не дав нам замешкаться и поняв, что мы не ответим на вопрос, тут же
сформулировал следующий “ я б л о ч н ы й ” вопрос. Он сказал: “Давайге, ревята, представим, что Земля
просверлена насквозь. Давайге просим в это отверстие одно из я б л о к . Каково вудетдвшап»ся?”
Увы, ответа не последовало. Но Андраник Гевондович быстро изменил русло веселы. Он обратился к
супруге: “Таисия, наши деш ходили уфом собирать ежевику, ну и как, наврали?” Видимо ежевики б ы ло
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наврано достаточно, и б о вскоре Таисия Григорьевна поставила перед каждым из нас тарелку с посыпанной
сахарным песком ежевикой. Это б ы л о задание, с которым мы, стесняясь, медленно, но верно справились.
Далее Грант Амбарцумович Мирзоян сказал, чго дети хотели вы запустить модели ракет и кордовые
модели самолета. Опсуда уж нам знать, чго перед нами сидел один из выдающихся ученых-конструкторов
раксшо-космической техники, уникальный человек, создатель уникальных космических аппаратов? Мы
хотели все-таки шжазасп» ему как. яетакге н о я сверстутудс тяа тзумага ракеты, с не всетиа аккуратно
приклеенными сгаьилизаторами, из-за чего они часто “ отклонялись от курса” , а то и просто кувыркались и
падали. Андраник Гевондович сказал: ‘Тевята, вы знаете, недавно загорелось колхозное сено, мы потушили
его с б о л ь ш и м трудом. Может не Будем запускать ракеты?”
Куда уж нам, детям, в далеком 1965-ом знать, что перед нами сидит один из Главных конструкторов
советской межконтинентальной стратегической ракеты, под руководством которого б ы л и устранены о ш и б ки
в системе управления стратегической ракеты, приведшие к катастрофе с огромными человеческими
жертвами и осуществлен удачный запуск. Г.А.Мирзоян отреагировал овиженно: “ Но д е т ( խոխեքը )
привезли сделанные своими руками ракеты.” Андраник Гевондович ответил Быстро: “Черг с вами, Будем
стартовать.” И вот мы вышли на поляну со скошенным, уже в стогах, сеном, поставили нашу ракету на
“стартовую позицию,” зажгли викхордов шнур... А чертова ракета, как назло, полетела в сторону сена.
Андраник Гевондович сказал - “Ничего, в нашем деле такое Бы вает, Бегите Быстро за ней.” Ракета
врезалась в землю неподалеку от сена, и последствия “катастрофы” удалось устранить Быстро и вез “жертв”.
После неудачного запуска Андраник Гевондович подводрил нас и снова пригласил в дом. Нас
ожидала еще одна удивительная невидаль! Таисия Григорьевна стала снимать нас киносъемочным
аппаратом: снимались вместе Андраником Гевондовичем, их детьми. Затем нас с радушием проводили.
В 1995 году в Арцахском Государственном университете проходило празднование 90-летнего ювилея
Андраника Гевондовича Иосифяна. Из выступлений, списков опувликоватшых равот, по рассказам знавших
его людей, в возрасте 14+30 я понял весь масштаб огромной, уникальной личности А Г. Иосифяна. И в
п а м я ти , с мельчайшими п о д р о б н о с т я м и , всплыла та встреча в далеком 1965 г о д у .
Андраник, сын Льва! (Ղետնդ-на деревенском означает Лев) Воистину уникальной силой
вознаградили родная земля, родной народ своего сына. И сыновней л ю б о в ь ю о н л ю б и л эту землю, этот
народ. И когда, движимые ненавистью, варвары вот-вот должны б ы л и ворваться в Нмакаог, но бы л и
опрошены героическими сыновьями этой земли, в то тревожное время, вспоминая светлый день в
Цмакаот е, я думал : “А как Андраник Гевондович, как, наверное, ему тяжело сейчас”. Потом узнал, чго он
тогда еще выл жив, хотя уже б ы л не очень здоров, и сильно переживал.
В нашн тревожные, смутные, неопределенные времена часто думается: “Неужели оскудела наша
земля талантами, в чем причина падения качества образования и связанного с этим ощущения
Безысходности?”
Каюте условия обусловили выдающуюся научную деятельность А.Г. Иосифяна?
Это, прежде всего, огромпьш талант, огромная энергия, физическое здоровье, неистощимые духовные
силы. Но это н условия развиптя. Развитое таланта “по фазе” совпало с зарождением н развтпием новой
страны. Эю выла обращая связь: наука, техника, промыптешюстъ страны создавались Б л а г о д а р я
п п а н и ч е с к о й деятельности подобных людей, страна же, кроме задач, давала также условия развития.
В наше время исчезли п о д о б н о г о масштаба задачи и, соответственно, условия для п о д о б н о г о развиптя
личности. В одночасье мы оказались в Безысходном вологе провшщиашгзма. Под эту безысходность
пытаются подвести идеолоптческую подоплеку, говоря о необходимости воспитания в национальном духе и
т.п. Доходят до такого абсурда, что отрицают пеовходимостъ знания иных языков, кроме национального.
Эта фстишнзация натшональиых ценностей и отрицание общечеловеческих не может не сказапюя
катастрофически на развгпии, вплоть до деградации.
Говорят՝ когда Андраник Гевондович, в последний раз в 1989 г. б ы л в Армении, то, видя как рушатся
все связанные с великой страной ценности, сказал : “Они самоубийцы”. Великую Страну, увы, не вернуть и
бездействие н ностальгия могут б ы т ь убийственными. .
В современном гловалистском мире появились новые возможности. Для их реализации тревуетея
широта мышления, энергия и воля в достижении цели. Система может развива՝п>ся лишь еаш она открыта.
Маленький Карабах связан многими штгями с внешним миром, но эти связи должны вьгп» действен!d>imiг. От
узости мышления н провинциальной инерптоСТи и самодовольства - к глобальному мышлению, создавая
связи в области образования, науки. Надо смело создавать условия для обучения самой талантливой
молодежи за пределами Карагтаха, в Ереване, в Москве и дальше. Одновременно повышать качество
образования на месте. Яркие лидеры и достаточный средний уровень могут создать условия для
угальнейшег о развипгя.
Именно на такой благодатной ночве может и Будет развиваться и национальное самосознание, и
национальный язык, н национальная культура. А не на путях самоизоляции.
Думастся, таков оушн из главных уроков жизни и выдающейся деятельности Андраника Гстзошюнича
Иосифяна.
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ԳԵՎՈՐԳԲԵԳԼԱՐԻ ՋԱՀՈՒԿՅԱՆ
Ա.Յ ո ւ Սա րգսյա ն
հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
Կյանքից հեռացավ աշխարհահռչակ լեզվաբան, ՀՀ ԳԱՍ ակադեմիկոս Գևորգ Բեգլսւրի
Ջահուկյանը:
Գիտնականներին պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի: Առաջինները,
բնության կողմից օժտված լինելով շնորհքով և աշխատասիրությամբ ու ընտրելով գիտության որևէ
բնագավառ, ժամանակի ընթացքում կարողանում են հաղթահարել մի շարք դժվարություններ ե
հասնել որոշակի բարձրության: Այդպիսի գիտնականները նույնպիսի հաջողության կարող էին
հասնել նաև գիտության այլ բնագավառներում' նախապես ընտրելու դեպքում: Այլ կերպ պետք է
գնահատել երկրորդ խմբի գիտնականներին, որոնց նախախնամությունը տվել է հզոր տաղանդ, և
որոնք կարծես ստեղծվել են հենց տվյալ բնագավառի համար, ստեղծվել են, որպեսզի փնեն այղ
բնագավառի առաջատարները: Այղպիսիները եզակի են և, դեռևս երիտասարդ տարիքում
հռչակվելով գիտական աշխարհում, մեծ պատիվ են բերում նաև այն ժողովրդին, որից սերել են:
Թերևս նրանց կարեփ է համեմատել ճանապարհաշինարարության մեջ գործող այն հզոր
տրակտորներին, որոնք, ճեղքելով հսկա ժայռերն ու բլուրները, աշխատելու հնարավորություն են
ստեղծում իրենց կրտսեր «գործընկերների» համար: Այդպիսի գիտնականներից է Գևորգ Բեգլարի
Ջահուկյանը:
Գ. Բ. Ջահուկյանը ծնվել է 1920թ. ապրիլի 1-ին ՀՀ Կալինինոյի (Տաշիրի) շրջանի Շահնագար
(Մեծավան) գյուղում: 1937թ. ավարտել է Երևանի Շահումյանի անվան միջնակարգ դպրոցը, 1941թ.
Ե Պ Հ բանասիրական ֆակուլտետը: 1942-1943թթ. ծառայել է .բանակում, որից հետո մեկ տարի
որպես ուսուցիչ աշխատել Հրազդանի (Ախտայի) շրջանում: 1947թ. Գ. Ջահուկյանը Հր. Աճաոյանի
ղեկավարությամբ պաշտպանում է թեկնածուական ատենախոսություն «Քերականական և
ուղղագրական աշխատությունները հին և միջնադարյան Հայաստանում» թեմայով, իսկ 1955թ.'
դոկտորական ատենախոսություն «Հայ լեզվաբանական միտքը և աշխարհաբարի հարցերը XVIIIXIXijip> թեմայով: 1949թ. ստանում է դոցենտի, 1958թ.' պրոֆեսորի, 1965թ.' գիտության
վաստակավոր գործչի կոչում: 1968թ. ընտրվել է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 1974թ.' ակադեմիկոս,
նույն թվականին' Եվրոպայի լեզվաբանական ընկերության անդամ, տարբեր տարիների
արժանացել բազմաթիվ շքանշանների, պատվոգրերի, պարգևների:
Մեծ լեզվաբանի գիտամանկավարժական գործունեությունը սկսվում է ԵՊՀ-ում դեռևս 1945
թվականից: Շուրջ 60 տարիների ընթացքում նա մշակել և դասավսւնդել է բազմաթիվ առարկաներ'
ժամանակակից հայոց լեզու, գրաբար, ընդհանուր լեզվաբա նություն, համեմատական
քերականություն, լեզվաբանության պատմություն, բարբառագիտություն, լատիներեն, գերմաներեն,
հին հունարեն և այլն: 1948-1956թթ. Գ. Ջահուկյանը ղեկավարել է Ե Պ Հ օտար լեզուների, 19571970թթ. ռոմւսնագերմանական բանասիրության ամբիոնը: Մեծ լեզվաբանի անունը սերտորեն
կապված է ՀՀ ԳԱԱ լեզվաբանության ինստիտուտի հետ, որտեղ 1949-1950, 1959-1962թթ.
աշխատել է որպես ավագ գիտաշխատող, իսկ 1962 թվականից մինչև կյանքի վերջը' ինստիտուտի
տնօրեն: Նրւս գիտական մեծ հեղինակության, կազմակերպչական ձիրքի, ւիորձի և սկզբունքային
վարքագծի շնորհիվ ինստիտուտում մեծ զարգացում ունեցան լեզվաբանության տարբեր
բնագավառներ: Գ. Ջահուկյանի ղեկավարությամբ ուսում նառությ ա ն լուրջ ուղի են անցել
բազմաթիվ երիտասարդ մասնագետներ, որոնցից շատերն այսօր լեզվաբանության բնագավառում
լուրջ ներդրում ունեն:
Մեծ է նաև նրա հասարակական գործունեությունը: Երկար տարիներ նա սւնվտւիոխ

ղեկավարել է լեզվաբանության' գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդը, լեզվի պետական
տեսչությանը կից հայերենի բարձրագույն խորհուրդը, ակտիվորեն մասնակցել բազմաթիվ
գիտաժողովների, հանդիպումների, քննարկումների:
Առավել արգասավոր է գիտնական Ջահուկյանի գրիչը, բազմազան նրա գիտական
հետաքրքրությունները և հետազոտություն ների շրջանակները: Գրեթե չկա հայերենագիտության
որևէ բնագավւսռ, որտեղ նա չունենա իր մեծ ավանդը: Անհնար է պատկերացնել հայերենի
համեմատական քերականությունը առանց
Գ.
Ջահուկյանի
գործունեության:
1959թ.
հրատարակված «Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը» մենագրության մեջ
ներկայացվում է գրաբարի հոլովական համակարգի համեմատական քննությունը, առանձնացվում
հայերենի հոլովման բոլոր տիպերը, բացահայտվում հոլովման համակարգում բառի ուղիղ ձևի վրա
նրա որևէ հոլովման պատկանելու օրինաչավտւթյունները: 1967թ. հրատարակված «Ակնարկներ
հայոց լեզվի նախագրային շրջանի պատմության» աշխատության մեջ ուսումնասիրության նյութ
են դառնում հնդեվրոպական բառաշերտի հիմնական ե երկրորդական նստվածքները,
պարզաբանվում հայերենի բաղաձայնական համակարգի սկզբունքները, քննվում հայերենի
հնդեվրոպական հնաբւսնությունները, իսկ 1969թ. հրատարակված «Հայերենը և հնդեվրոպական
հին լեզուները» մենագրության մեջ հեղինակը քննության է ենթարկում հայերենի
ւիոխառնչությունները Առաջավոր Ասիայի լեզուների հետ, հստակ տարբերակում ա յդ լեզուների
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միջև եղած ծագումնաբանական ընդհանրությունները փոխառություններից, ուսումնասիրում
հայերենի անհայտ ծագման բառապաշարը: Համեմատական քերականության բնագավառում
հեղինակի երկարամյա հետազոտությունների արդյունքներն ամփոփված են «Հայերենի
համեմատական քերականություն» (1982) մեծարժեք աշխատության մեջ, որտեղ ներկայացվում է
հայերենի համեմատական ուսումնասիրության հարցի պատմությունը, քննարկվում լեզվական
նյութի վերականգնման և նրա տեղաբաշխման հարցերը, բնութագրվում հայերենի տարածքային
դիրքը, մանրամասն նշվում համեմատական հնչյունաբանության և ձևաբանության փաստերը:
«Հայոց լեզվի պատմություն, նախագրային շրջան» (1987) հիմնարար աշխատության մեջ տրվում է
հնդեվրոպական նախալեզվի, հնդեվրոպացիների կյանքի ու մշակույթի ընդհանուր բնութագիրը,
դիտարկվում հայերենի հնդեվրոպական բաղադրիչները, ճշգրտվում հայերենի
տեղը
հնդեվրոպական բարբառների մեջ, ներկայացվում հնդեվրոպական միասնությունից հետո
հայերենի անկախ գոյության վաղնջական պատկերը, հայերենի հնագույն շրջանի պատմությունը,
V դարի լեզվավիճակի ձևավորումը, այլ լեզուների հետ հայերենի ունեցած մի
շարք
փոխառնչություններ և այլ հարցեր: «Հայոց լեզվի զարգացումն ու կառուցվածքը» (1969)
աշխատության մեջ տրվում է հայոց լեզվի գրավոր ժամանակաշրջանի պատմական զարգացման
շարադրանքը և նրա պատմության շրջանաբաժանումը, իսկ աշխատության մյուս մասում, ինչպես
նաև «ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ» (1974) մենագրության մեջ ուշադրություն
է դարձվում արդի հայերենի նկարագրության հարցերին: Վերջինս գրված է ավանդական
քերականության
նվաճումների և ժամանակակից կառուցվածքային
լեզվաբանության
քննադատական օգտագործման հիման վրա և մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն
հայերենագիտության, այլև ընդհանուր լեզվաբանության տեսակետից: Նման նշանակություն ունի
նաև «ժամանակակից հայերենի իմաստաբանություն և բառակազմություն»
(1982)
մենագրությունը, որտեղ հեղինակը նորովի է ներկայացնում իր մշակած համընդհանուր
լեզվաբանական տեսությունը: Մեծ լեզվաբանին հետաքրքրել են տեսական լեզվաբանության
բազմաթիվ կարևոր խնդիրներ: Նրա «Ընդհանուր և հայկական լեզվաբանություն» (1978)
աշխատության մեջ նոր լուսաբանություն են ստանում լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության,
քերականական կարգերի, լեզվաբանական հետազոտության մեթոդների, լեզվաբանության
կառուցվածքի և մի շարք կարևոր այլ հիմնահարցեր: Ընդհանուր բնույթի աշխատությունների մեջ
հատուկ ուշադրության է արժանի «Լեզվաբանության պատմություն» (1960-1962) երկհատոր
մենագրությունը, որն իր տեսակի մեջ համաշխարհային լեզվաբանության գլուխգործոցներից է:
Այստեղ հեղինակը շարադրել է լեզվաբանության պատմությունը սկզբնավորման շրջանից մինչև
XX դարի կեսերը, ամբողջական կերպով ներկայացրել լեզվաբանության բոլոր շրջանները,
տարբեր ժամանակներում առաջացած լեզվաբանական դպրոցներն ու ուղղությունները,
մեթոդները, լուսաբանել համաշխարհային լեզվաբանության պատմության մեջ հայտնի
լեզվաբանների հայացքները' դրսևորելով իրեն ոչ միայն որպես խոշոր լեզվաբան, այլև որպես մեծ
փիլիսոփա:
Անցյալի գիտական ժառանգության, հայ լեզվաբանական մտքի ուսումնասիրությանն են
նվիրված նաև «Քերականական և ուղղագրական աշխատությունները հին և միջնադարյան
Հայաստանում» ( 1 9 5 4 ) , «Գրաբարի քերականության պատմություն» (1974) մենագրությունները:
Մեծ է Գ. Ջահուկյանի ներդրումը նաև բարբառագիտության բնագավառում: Նրա
ուշադրությանն
են
արժանացել հայ
բարբառների
առաջացման,
տեղաբաշխման,
վտխհարւսբերությունների և այլ կարևոր հարցեր, իսկ «Հայ բարբառագիտության ներածություն»
(1972) մենագրությունը կարելի է համարել հայ բարբառագիտության հանրագիտարանը: Այստեղ
հեղինակը առաջ է բաշում դասակարգման նոր սկզբունք' բարբառների բազմահատկանիշ
դասակարգման սկզբունքը' հիմք ընտրելով 100 տարբերակիչ հատկանիշ և դրանք
տեղայնացնելով ըստ պատմական Հայաստանի և հայկական գաղթօջախների 120 բարբառախոս
վայրերի: Աշխատության երկրորդ մասում քննվում են պատմական բարբառագիտության մի շարք
կարևոր հարցեր: Աշխատության մեջ մեծ լեզվաբանը այլ բարբառների շարքում լուրջ
ուշադրություն է դարձնում Ղարաբաղի բարբառին' շուրջ մեկ տասնյակ խոսվածքներով: Վերջինիս
Գ. Ջահուկյանն անդրադարձել է նաև «Արցախահայ բարբառի կազմավորման մասին» (1991)
հոդվածում: Այս ամենով չեն սպառվում Գ. Ջահուկյանի գիտական աշխատանքները: Նա հեղինակ
է բազմաթիվ այլ աշխատությունների և հոդվածների, որոնցից յուրաքանչյուրը լուրջ ներդյտւմ է
լեզվաբանության բնագավառում: Մեծ հայերենագետը կյանքի վերջին տարիներին կազմել և գրեթե
ավարտին է հասցրել նաև հայերենի ստուգաբանական նոր բառարանը: Ինչ սկզբունքներով է այն
ստեղծվել հայտնի չէ, բայց որ այն հայերենագիտության ևս մի գլուխգործոց է, պարտավոր ենք
համոզված լինել:
Այդպիսին էր Գևորգ Բեգլարի Ջահուկյանը: Նա ուսուցչապետ էր, նորարար,
լեզվաբանական դպրոցի հիմնադիր, առաջատար: Եվ քիչ է ասել մեծ, տաղանդավոր,
հանճարեղ: Ամենից առաջ նա մի բարդ և անհասանելի երևույթ է, որի ժամանակակիցը լինելու
վւափագն ունեին նախորդ սերունդները, որի ժամանակակիցը չլինելու ավւսոսանքը կունենան
հաջորդ սերունդները, իսկ մենք, որ նրա ժամանակակիցն էինք, կարծես դա չէինք զգում:
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П РАВИ Л А ДЛЯ А ВТО РО В
1.В журнале „Ученые записки,, АрГУ публикуются оригинальные статьи,
сообщения и письма теоретического и экспериментального характера из области
математики, механики, физики, радиофизики, химии, геологии, би о л о г и и ,
географии, экономики и гуманитарных наук, выполненные в Арцахском
государственном университете.
2.Принимаются также материалы научных конференций, симпозиумов и
научных школ, проведенных при участии АрГУ.
3.Рукописи представляются в двух экземплярах в машинописи через два
интервала на русском, армянском или английском языках, с армянским,
русским или английским резюме. После указания УДК (вверху слева),
инициалов и фамилии автора и названия статьи приводится краткая аннотация.
Овъем статьи вместе в таблицами не должен превышать 10 страниц, соовщения4. письма-2.
4.К статье необходимо приложить выписку из протокола заседания кафедры,
где выполнена и овсуждена статья.
5.Разрешается не волее 5 рисунков (контрастные фотографии или чертежи,
выполненные черной тушью на белой бумаге). На оборотной стороне каждого
рисунка отмечается его порядковый номер. На полях статьи должны выть
помечены места рисунков и таблиц.
6.Представление одного и того же материала в виде рисунков и таблиц не
допускается.
7.Цитируемая литература отмечается в тексте поочередно порядковым номером
в квадратных сковках [1,2 - 5]. В конце статьи в той же очередности приводится
список цитированной литературы: порядковый номер, фамилия и инициалы
-авторов, названия книги или статьи. В ссылках на периодические издания далее
следует общепринятое сокращенное название журнала вез кавычек, год, том,
выпуск, порядковый номер, страница; книги-место издания, изд-во, год,
страница. Ссылки на неопубликованные работы (кроме диссертаций) не
допускаются. Зарубежная литература в тексте дается на языке статьи, а в
литературе- на языке оригинала.
8.В конце статьи слева указывается кафедра или лаборатория, где выполнена работа.
9.Статья подписывается всеми авторами.
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