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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 40-ԱՄՅԱկԻ ԱՌԹԻՎ

2009թ. Լեռնային Ղարաբաղի հասարակությունը կսանի Արցախի պետական 
համաչսարանի 40-ամյակը: Այս առումով ծրագրվումէ հբապարակԾչ /այնածավսղ 

ուսումնասիրության համայսարանի անցած ոպա, հանրապետության կրթական, սոցիաի 
մշակաթային և քաղաքական կյանքին նրա մասնակցության մասին:

ԱրՊՀ 40-ամյակին նվիրված հոդվածաշարք տեղեկագիրը իրականացնում է ԱրՊՀ 
նախկինում Ստեփսւնակերտի մանկավարժական ինստիտուտի առաջին ռեկտոր, պրոֆեսոր 

Շ.Մ. Աբրահամյանի և պրոֆեսոր Ավ.Դադայանի «Սոցիսղ-քաղաքակւսնիրադարձությունները 
Լեռնային Ղարաբաղում' Ստեփանակերտում Աղրբեջանի մանկավարժական ինստիտուտի 

մասնաճյուղի բացման պահին» հոդվածով:

ՍՈՑԻԱԼ-ՔԱՂԱՔԱկԱՆ վԻՃԱկԸ ԼԵՌՆԱՑԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂՌԻՄ ԱԴՐԲԵԶԱՆԻ 
ՄԱՆկԱվԱՐԺԱկԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈԻՏԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈԻքԼԻ ԲԱՑՄԱՆ ՊԱՀԻՆ

Շ.Մ. Աբրահամյան, Ս.վ.Դադայան

1969 թվականին ՍտեփանսւկԾրւոում բացվեց Աղրբեջանի վ. Ի. Լենինի անվան պէաւսւկան 
մանկավարժական ինստիտուտի մասնաճյուղը: Անշուշտ, այդ մասնաճյուղի ստեղծումը 
Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնում պայմանավորվում Էր որոշակի նախադրյալներով ն 
նպատակային խնդիրներով: Խորհրդային Աղրբեջանի գաղափարախոսական
քաղաքականության կողմից տվյսղ բաժանմունքի ստեղծումը ներկայացվում Էր նախ' որպես 
ինքնավար մարգի սոցիսղ-տնտեսական ու մշակութային զարգացման ավելի բարձր աստիճանով 
թեւսւդրված անհրաժեշտություն ն երկրորդ' որպես ադրբեջանական իշխանությունների կողմից 
Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության հանդեպ ցուցաբերվող, այսպես կոչված ւճնինյան 
ազգային քաղաքականության իրական, փաստացի դրսևորում: կոմունիստական
պրոպագանդայի տեսանկյունով դա նշանակում Էր, որ Աղրբեջանի իշխանությունները 
հանրապետության կսպմի մեջ ինքնավարության իրավունքով ապրող հայ ժողովրդի համար 
ստեղծում են նոր հնարավորություններ և ոեսղ պայմաններ ազգային ւեգվով բարձրագույն 
կրթություն ստանալու ն նոր, ավելի բարձրաստիճան ազգային մշակույթի օջախի կայացման 
համար: Այստեղ ընդգծենք նաև, որ վերը նշված ազգային քաղաքականության տեսության 
համաձայն խորհրդային միութենական հանրապետությունների կազմում թեկուզ բռնակցման 
եղանակով ձևավորված ինքնավարությունը դիտվում Էր իբրև ազգերի ինքնորոշման իրավունքի 
ռեալ կայացում: Ըստ երևույթին, այս տեսության մեջ ազգերի ինքնորոշման կայացման համար 
գվսավոր խնդիր Էր համարվում ոչ թե ազգի քաղաքական, ինքնսւնկախ պետականության 
ստեղծումը, այլ կուլտուր-ազգային ինքնավարությունը:

վերադառնալով ԼՂ մարզկենտրոնում բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
ստեղծման նախադրյսղների հիմնախնդիրներին, կարծում ենք, ամենից առաջ անհրաժեշտ Է 
հակիրճ անդրադարձ կատարել ԼՂԻՄ-ում 60-ական թվականների երկրորդ կեսին ստեղծված 
սոցիալ-քաղսւքական իրավիճակին, որից անմասն Է նան բարձրագույն դպրոցի ստեղծման թե՛ 
գաղաՓարը, որը ծագում Էր ներքևից, այսինքն, մարզի հայ բնակչության բնական և օրինական 
պահանջից, և թե՛ բարձրագույն դպրոցի կոնկրետ տեսակի ու կաոուցվածքի առաջարկը, որը 
կատարվեց վերևից, այսինքն ադրբեջանական իշխանությունների կողմից:

XX դարի 50-60-սւկան թվականներին ԼՂԻՄ-ում ադրբեջանական իշխանությունների 
ծրագրային ազգային քաղաքականության հիմնախնդիրը շարունակում Էր մնալ երկրամասի 
աստիճանական հայաթաւիումը և այդ միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման, նաև 
ինքնավարության հիմնահարցի ավարտումը: Սակայն, եթե նախկինում, ասենք 30-40-ական 
թվականներին ծրագրային այս քաղաքականությունը կայանում Էր Աղրբեջանի 
արդյունաբերական քաղաքներում աշխատուժի պակասի պատրվակով մարզի 
երիտասարդության մասսայական հավաքագրման, ինչպես նաև մարզում «Հայկական
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նացիոնալիստական, հակախորհրդային խմբերի» հայտնաբերման ու լիկվիդացման ն այլ 
միջոցներով, ապա նոր պայմաններում վաքրփնչ այլ երանգավորումներ էր ստանում նույն 
նպատակային քաղաքականությունը: 50-ակսւն թվականների կեսերին Ն.Ս. Խրուշչևի կողմից 
տրված ժողովրդավարության Փշրանքները արգելակում էին ԼՂԻՄ-ում ադրբեջանական 
իշխանությունների բացահայտ հակահայկական նախկին բռնապետական քաղաքականությանը: 
Հետևաբար նոր պայմաններին համապատասխանեցվեց նոր դոկտրինա: ԼՂԻՄ-ը հայտարարվեց 
գյուղատնտեսական գոտի' անասնապահության զարգացման թեքումով: Ադրբեջանում լավ 
գիտեին, որ Լեռնային Ղարաբադում գյուղերի մեծ մասը համարյա դատարկված էին երիտասարդ 
աշխատուժից, գյուղերում բնակՓււմ էին մեծ մասամբ ծերության տարիքին հասնող մարդիկ: 
Ուստի բնականաբար անասնապահական ֆերմաներում աշխատող մարդկանց մեծ կարիք 
կգգացվի, որը կբավարարվի հարևան ադրբեջանական շրջաններից վերաբնակեցվող 
ընտանիքների հաշվին:

Այստեղ մի վւոքր շեղվելով քննարկվող թեմայի շրջանակներից, կարծում ենք ավելորդ չի 
լինի ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացնել մի քանի խոսուն թվեր: Պաշտոնական 
վիճակագրական տվյսդների համաձայն 1939-59 թվականների ընթացքում խորհրդային 
Աղրբեջանի բնակչությունը աճել է 493 հագարով:1 Մինչդեռ ԼՂԻՄ-ի բնակչությունը նվազեց 
ավելի քան 20 հագարով: Այսինքն, 1939թ. մարդահամարի տվյալներով մարգում բնակվում էին 
150837, իսկ 1959թ. տվյալներով' 130406 մարդ:2 Բնակչության հոսքը Լեռնային Ղարաբսւդից 
կատարվում էր երիտասարդության հաշվին: Վերը նշված 20 հագարից ավելի արտահոսքի մեջ 11 
հագարը 12-19 տարիքի մարդիկ էին:3 Ի դեպ, 30-ական թվականների սկգբնկրից սկսած 
կատարվել է ԼՂԻՄ-ի հայ բնակչության արտահոսք ն ադրբեջանցիների ներհոսք: Այդ 
ժամանակաընթացքում (1939-1950թթ.) մարգի հայ բնակչության թիվը նվսւգեւ է 23 հագարով, իսկ 
ադրբեջանցիների թիվն ավելացել է 4 հագարով:4 Ավելի աչքի գարնվոդը նույն 
ժամանակամիջոցում մարգի հանրակրթական դպրոցներում աշ ակերտների թվա բան ակի 
մաղվածքն էր: Եթե 1940-41 ուս. տարում մարգի դպրոցներում սովորում էին 40.766 աշակերտներ, 
ապա 1960-61 ուս. տարում այդ թիվը նվազեց 14 հագարով:9 Այս թվերին համապատասխանող 
զարգացման գործընթացում բնականաբար աճում էր նան մշակույթի ադրբեջանական 
օջախների թիվը, ավելանում էր ադրբեջանական դպրոցների քանակը, ադրբեջաներենը 
պարտադիր ուսուցման առարկա դարձավ հայկական դպրոցներում, դպրոցական ուսումնական 
ծրագրերից դուրս մղվեց «Հայ ժողովրդի պատմություն» առարկան, վարչական պաշտոնական 
գործընթացից դուրս մղվեց գրական հայերենը, ծայրահեղ թուլացավ Լեռնային Ղարաբաղի և 
Հայաստանի կրթա-մշակութային կապը և այլն: Մի խոսքով' «ադրբեջանականւՈցում» 
կատեգորիան սւնարգեւ կերպով գործնական բնույթ ստացավ ԼՂԻՄ-ի հասարակական կյանքի 
բորտ ասպարեզներում: կարելի է եզրահանգել, որ 60-ակսւն թվականներին ադրբեջանական 
իշխանությունների ԼՂԻՄ-ի նկատմամբ տարվող հայաթսւփման ռազմավարական 
քաղաքականության արտահայտություններից մեկը հանդիսացավ Ստեփանակերտում Բսւքվի 
մանկավարժական ինստիտուտի «ին տերնացիոնալ կառուցվածքով» մասնաճյուղի ստեղծումը, 
որը միաժամանակ հիմք և սկիզբ պետք է դառնար մարգի միջնակարգ մասնագիտական 
ուսումնական հաստատություններում ադրբեջանական բաժինների բացման և ավելի մեծ 
մասշտաբի բազմատեղ պրոֆեսիոնալ-տեխնիկակսւն ուսումնարանի ստեղծման համար, որտեղ 
գերազանցապես պետք է ընդունվեին երիտասարդներ հարևան ադրբեջանական շրջաններից: 
Սա էր Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ստեղծման նպատակային շարժառիթը, որը 
ադրբեջանական կուսակցական քարոզչական մեքենայի կողմից մեկնաբանվում էր իբրև հայ 
ժողովրդի կրթության ու մշակույթի «զարգացման» համար հոգատարության կոնկրետ 
արտահայտության օրինակ:

1 См. Народное хозяйство Аз.ССР в 1980г. Баку, с. 5.
2 См. Достижения Сов. Нагорного Карабаха за 40 лет в цифрах, Степанакерт 1903г. с. 13.
3Там же с. 49.
4 См. Достижения Нагорного Карабаха в девятой пятилетке. Степанакерт, 1976г. с.8
5 Там же с. 131.



Լեռնային Ղարաբսւղում ադրբեջան ական իշխանությունների բռեի ազգային 
ршг| արականությունը չէր կարող լրջորեն չմտահոգել մարգի աշխատավորությանը, U 
բնականաբար այն ի վերջո արտահայտվեց ժողովրդական բացահայտ բողոքներով: Մարգի հայ 
բնակչության կամքի արտահայտությունը դարձավ քաղաքական, տնտեսական ե մշակութային 
հիմնախնդրի 13 ղեկավար գործիչների դիմումը' ուղղված ԽՄկկ կենտկոմի նախագահությանը 
Լ.Ւ.Բբեժն1փ, ԱՆկոսիգինի ե 1965 թվականին' Ա.Ի.Միկոյանի անունով: Նամակի 
բովանդակությունից կատարվում էր անհերքելի եգրահանգում' ԼՂԻՄ-ի հայ բնակչության 
տեղահանման կանխման միակ միջոցը կատարված պատմական անարդարության ուղղումն է, 
այսինքն հայ ժողովրդի այդ հատվածի վերամիավորումն է իր պատմական միասնական 
հայրենիքի հետ: Բազում անգամ արդեն ասվել ու գրվել է այն մասին, թե ադրբեջանական 
իշխանությունները մարզի ղեկավարների աջակցությամբ ինչպիսի հաշվեհարդար են կատարել 
վերոհիշյալ նամակի հեղինակների հետ:

կարևոր ենք համարում մեջբերել նան մեկ այլ փաստ: 1966 թվականի օգոստոսին 1սՄկկ 
կենտկոմի քարտուղարությունում քննարկվեց 53 հայ նշանավոր գործիչների ստորագրությամբ 
դիմումը Լեռնային Ղարաբադը Խորհրդային Հայաստանի հետ վերամիավորելու մասին: Այս 
դիմումի քննարկումով ԽՄկկ կենտկոմի քարտուղարությունը հատուկ որոշմամբ հանձնարսւրեց 
Աղրբեջանի ե Հայաստանի կուսակցական, օրենսդիր ե գործադիր բարձրագույն մարմինների 
ղեկավարներին ուսումնասիրել դիմումում բարձրացված հիմնահարցը ե ԽՄկկ կենտկոմ 
ներկայացնեւ համապատասխան տեղեկանք: Ի դեպ, Մոսկվան անհրաժեշտ էր համարել նաև 
իմանալ ԼՂԻՄ-ի ղեկավարության կարծիքը: ԽՄկկ կենտկոմի այսպիսի որոշումը բնական էր, 
քանի որ այդ տարիներին երկրում բոլոր հիմնահարցերը լուծվում էին սաանց ժողովրդի կարծիքի 
ու մասնակցության, հաշվի սաներս) միայն ստորադիր մարմինների ղեկավարների դիրքորոշումը: 
Այս առումով Աղրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի քարտուղար Պ.Մ.Ելիստրատովը գրավոր կերպով 
հրահանգել էր կուսակցության մարզկոմի առաջին քարտուղար Գ.Ա.Մելքումյանին' ներկայացնել 
մարզկոմի կարծիքը բարձրացված խնդրի վերաբերյալ: Որպես հոդվածի համահեղինակ (Շ.Ա.), 
նշեմ, որ այն ժամանակ աշխատում էի կուսակցության մարզկոմի դասախոսական խմբի 
ղեկավարի պաշտոնում: Ստույգ չեմ հիշում այդ տարվա օգոստոսի ամսաթիվը: Առավոտյան, 
մոտավորապես ժամը 10-ին մարզկոմի առաջին քարտուղարը հրահանգել էր բյուրոյի նիստերի 
դահլիճում հավաքել մարզկոմի բորտ պատասխանատու աշխատողներին: Գ.Ա.Մելքումյանը 
հավաքվածներին հսպորդեց Ադրկոմկուսի կենտկոմի քարտուղար Ելիստրսւտովի հրահանգը: 
Ըստ երևույթին մարզկոմի առաջին քարտուղարը ուզում էր տնտղել մարզկոմի աշխատողների 
վերաբերմունքը հայ գործիչների դիմումի նկատմամբ: Առաջինն արտահայտվեց կուսակցական 
աշխատանքի բաժնի վարիչ Հ.Ա.Ասրյսւնը: Նա առանց նախաբանի ասաց, որ ինքը երկու ձեռքով է 
քվեարկում Հայաստանի նշանավոր գործիչների դիմումում արված առաջարկության օգտին: 
Սակայն կռահելով հավաքույթի հետագա ընթացքը, առանց երկրորդ կարծիքը լսելու, քարտուղարը 
ինքը եզրւաիակեց հավաքույթը: Նա նշեց, որ առայժմ պետք չէ քվեարկել մեկ կամ երկու ձեռքով, 
այլ պետք է այնպես անեւ, որպեսզի լուրը չտարածվի բնակչության շրջանում: Պարզ է, որ 
մարզկոմին գրավոր հրահանգը ոպարկեւուց առաջ էղիստրատովը հեռախոսազրույց էր ունեցել 
Մելքումյանի հետ և հուշել, թե ինչպիսին պետք է լինի մարզկոմի կարծիքը:

Չի կարելի չդատապարտեւ մարզի այն ժամանակվա ղեկավարության անտարբեր և 
անողնաշար վերաբերմունքը ճակատագրական այդ պահի նկատմամբ: Ինչպես պարզվեց 
հետագայում, կուսակցության մարզկոմի առաջին քարտուղարի ստորագրությամբ 
Ելիստրատովին ուղարկվեց պատասխան, որտեղ շեշտվում էր, թե մարզային կուսակցական 
կազմակերպությունը համաձայն կփնի կենտկոմի ցանկացած կարծիքի հետ: 13-ի նամակը և 
Հայաստանի 53 նշանավոր գործիչների դիմումը առիթներ հանդիսացան ադրբեջանական 
իշխանությունների համար լայնամասշտաբ քննարկման նյութ դարձնել Լեռնային Ղարաբաղի 
խաղաքարտը: Ադրբեջանական իշխանությունները ամենից առաջ անհրաժեշտ էին համարում 
մարգի կուսակցական կազմակերպությունների միջոցով դատապարտել 13-ի 
«նացիոնալիստական» միտումները' Լեռնային Ղարաբսպը Ադրբեջանից անջատելու 
նպատակով: Նամակի հեղինակներին կպցվեց «անջատողականներ» պիտակը, ե ապա վարձվեց 
Մոսկվային համոզել, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորումը Հայաստանի հետ
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աեվերւսհսկելի թշնամանք կստաջացնի հայ ե ադրբեջանական ժոդովարդների միջև, իսկ ինչ 
վերաբերում Է ԼՂԻՄ-ի հետագա բարգավաճման հի հնախնդիրն երին, ապա ադրբեջանական 
իշխանությունները կաննն ամեն ինչ դրանց լուծման համար: Սա հերթական այնպիսի 
խոստումներից մեկն Էր, որը փասաորևն չէր իրականանում: Ինչևէ, ԼՂԻՄ-ի տն տեսական - 
սոցիալական ու մշակութային զարգացման վերաբերյալ Ադրբեջանի գործադիր իշխանությունը 
ընդունեց որոշում' բարկացած 42 կետից: ԼՂԻՄ-ի հետագա զարգացման մասին քննարկումներն 
ընդհանրացվեցին 1966թ. Ստեփսւնակերտում կայացած կուսակցական ակտիվի ժողովում, որին 
մասնակցում էր Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի աոաջին քարտուղար վ.8ու.Ախունդովը: Ի դեպ, 
այս ժողովում արտասանած իր ճսաում վելի Մխունդովը հայ և ադրբեջանական ժոդովուրդների 
«դարավոր բարեկամության» մասին կոմունիստական քարոզչական գաղափարներից մեկ քաղ 
էլ աոաջ անցավ: Նա հայտարարեց, որ ադրբեջանական պատմաբանները հավաստի 
տվյալներով հաստատում են, որ Ղարաբսւղում ապրող հայերի և ադրբեջանցիների նախնիները 
միևնույն մարդիկ են եղել: Հենց այս նույն ժողովում էլ կուսակցության մարզկոմի կողմից 
Ադրբեջսւնի իշխանությանը ուղղված խնդիրներից մեկն էլ վերաբերում էր մարգի հայկական 
դպրոցների համար տեղում, այսինքն մարգկենտրոնում մանկավարժական կադրերի 
պատրաստմանը, ասել է թե Ստեփանակերւոում հայկական մանկավարժական բուհի 
ստեղծմանը: Ի կատարումն այս խնդրանքի, Ադրեբեջսւնի իշխանությունները բացեցին Լենինի 
անվան մանկավարժական ինստիտուտի մասնաճյուղ' ուսուցումը' հայերեն, ադրբեջաներեն և 
ռուսերեն լեզուներով:

Վերը շարադրվածից հարց է առաջանում, թե ի՞նչ միջոցով էին Ադրբեջանի 
իշխանությունները նախատեսել Մտեփանակերտում այսպես կոչված ինտերնացիոնալ բնույթի 
ուսումնական հաստատության ստեղծումը: Նախ' Ադրբեջանի իշխանությունները համոզված 
էին, որ Ստեփանակերւոում զուտ հայկական բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
ստեղծումը կնպաստի մարգի հայ բնակչության ազգային ինքնագիտակցության բարձրացմանը: 
Այսպիսի օջախում կձևավորվի ազգային մտավորականության նոր ջոկատ, ինչպես նաև 
ուսանողական մի խավ, որը անտարբեր չէր կարող լինել քաղաքական գործընթացների 
նկատմամբ, հատկապես մարգում տարվող ազգային քաղաքականության նկատմամբ: Ուստի 
այսպիսի «վտանգներից» խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ համարվեց գտնել այնպիսի մի 
տարբերակ, որը միաժամանակ դիտվի իբրև ղարաբսւղահայության նկատմամբ հոգատար 
վերաբերմունքի և ազգային մշակույթի պահպանման ու զարգացման օրինակ, բայց նաև 
բավականին լավ միջոց' մարգում ադրբեջանցիների քանակը ավեւացնելու համար: Այդպիսի 
միջոց կարող էր հանդիսանալ մարգի կենտրոնում «ինտերնացիոնալ բնույթի» բարձրագույն 
ուսումնական հաստատության ստեղծումը: Ինչպիսի՞ն պետք է լիներ այդ ուսումնական 
հաստատությունը:

ա) Այն պետք է լիներ ոչ թե ինքնուրույն ուսումնական հաստատություն, այլ 
հանրապետության որևէ գլխավոր բուհի մասնաճյուղ:

թ) Այդտեղ ուսուցումը պետք է տարվեր հայերեն, ադրբեջաներեն և ռուսերեն լեզուներով, 
ուսանողության ազգային կազմի հավասար թվաքանակով:

գ) Քանի որ մպսնաճյուղը ինտերնացիոնալ բնույթ անի, ապա վարչական ողջ 
գործունեությունը պետք է տարվի ռուսերեն լեզվով:

դ) ԼՂԻՄ-ում կձևավորվի ադրբեջանական լեզվի ու մշակույթի մի օջախ, որը 
հանրապետության մայրաքաղաքի ակտիվ աջակցությամբ հետագայում իր կամքը կթելադրի 
հայկական բաժնին, մանավանդ որ «հայկական նացիոնալիզմի» գաղափարների տարածումը 
կանխերս պատրվակով կբացառվի Երևանի միջամտությանը այս օջախի գործին:

ե) Եվ վերջապես, Ստեփանակերւոում այդպիսի մասնաճյուղի ստեղծումը հիմք 
կհանդիսանա Բսւքվում փակելու հայկական վերջին կրթական ու գիտական օջախը' Բսւքվի 
մանկավարժական ինստիտուտի հայկական բաժինը:

Ադրբեջանական կողմի այսպիսի նպատակադրությունը գաղտնիք չէր ԼՂԻՄ-ի 
ղեկավարության համար: Հետնաբար ծագում է նոր հարց, թե ինչպե՞ս ընդունվեց մարզի 
ղեկավարության և ողջ հայ բնակչության կողմից ուսումնական հաստատության ստեղծումը: 
1969թ. օգոստոսի 1փն Ստեփսւնակերտ է ժամանել Բսւքվի Լենինի անվան մանկավարժական
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ինստիտուտի ռեկտոր Հաշիմ Ադաեը և մարզկոմի աոաջին քարտուղարին հայտնել 
Սւոեփանակերտում իր գլխավորած ինստիտուտի մասնաճյուղ ստեղծելու մասին Ադրբեջանի 
նախարարների խորհրդի որոշման մասին: Հանուն ճշմարտության պետք է ընդգծեի որ հարցի 
այս եղանակով լուծումը աոաջին տհաճությունը պսւտճաոել է հենց կուսակցության մարզկոմի 
ղեկավարությանը: Միանշանակ մերժելի է ներկայումս արտահայտվող այն կարծիքը, թե իբր 
մարզկոմի ղեկավարների պահանջով է Ստեփանակերւոում ստեղծվել այղ տիպի մասնաճյուղ: 
ԴԾօ ավելին, Հաշիմ Աղաևի Բաքու վերադառնալուց հետո մարզկոմում տեղի է ունեցել 
քարտուղարության խորհրդակցության, որտեղ մարզկոմի պրոպագանդայի գծով քարտուղար 
Ալեքսանդր Հարությունյանը սւռաջարկել է հրաժարվել նախարարների խորհրդի որոշումը 
կատարելուց, պատճառաբանելով անհրաժեշտ պայմանների' շենքի, ուսումնական 
հանդերձանքի, դասախոսական կադրերի ընտրության անպատրաստ վիճակը: Սակայն այս 
առաջարկության հետ չի համաձայնել աոաջին քարտուղարը և կարգադրեւ է պայմաններ 
ստեղծել սեպտեմբերի 1-ից սկսելու պարապմունքները: Անհրաժեշտ էր մեկ ամսվա ընթացքում 
կարգի բերել բաժանմունքին հատկացված գյուղատնտեսական տեխնիկումի շենքի առաջին 
հարկի մի մասը, որը փաստորեն բարձիթոդ վիճակում էր և վերանորոգման լուրջ կարիք ուներ: 
Բաքվից մասնաճյուղի հաշիվը ֆինանսական վտխսւնցամներ չէին կատարվել, բացարձակ 
անտարբերություն էին ցուցաբերում թե կուսակցության մարզկոմը և թե մարզային խորհուրդը: 
Մասնաճյուղի ստեղծման հենց առաջին օրերին մարգի ղեկավարության սաաջին նկատելի 
հոգատար վերաբերմունքն արտահայտվեց այն բանամ, որ ԼՂ մարզգործկոմի որոշմամբ 
արտահերթ երեք սենյականոց բնակարան հատկացվեց ադրբեջանական բաժնի համար 
հրավիրված դասախոս Խսաայ Զաթսւրովին:1 Մարզգործկոմի նախագահ Մ.Օհանջանյանի 
կարգադրությամբ բաժանմունքի նորանշսւնակ տնօրեն' Շ.Մ.Աբրսւհամյանը պետք է խնդրագիր 
ներկայացներ մարզգործկոմին' 1ս.Զաթսւրովին բնակարանով ապահովելու մասին, չնայած 
մասնաճյուղի տնօրենը չէր հանդիպեւ Զա բարովին: Հետո միայն պարզվեց, որ հրավիրվող 
մասնագետը գիտական աստիճան չանի, նա մանկավարժական ինստիտուտի սովորական 
շրջանավարտ էր, ադրբեջաներենի ուսուցիչ: Ընդգծերւվ այս օրինակը, ագում ենք շեշտեր որ 
մասնաճյուղի ստեղծման ժամանակից սկսած ադրբեջանական բաժնում աշխատանքի 
հրավիրված դասախոսների մեծ մասի համար միջնորդել են մարզի ղեկավարները, որպես կանոն, 
արտահերթ կերպով ապահովելով բնակարանով: Սա ընդունված գործելակերպ է եղել այդ 
տարիներին մարգում տարվող ազգային քաղաքականության մեջ:

Ադրբեջանի իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղի սւդրբեջանականացման 
քաղաքականությունը ձգտել են միշտ իրականացնել հայազգի ղեկավարների միջոցով: Այս 
եզրահանգման հետ առնչվում է նան Ստեփանակերտի մասնաճյուղի առաջին տնօրեն Շահեն 
Միքայելի Աբրահամյանի հետ կատարվածը, եթե կարեփ է ասել միջադեպը: 1969թ. 
դեկտեմբերին նա ազատվում է զբաղեցրած պաշտոնից:2 Քանի որ մարզում կադրերի 
նշանակումը ն ազատումը հանդիսանում էր կուսակցության մարզկոմի մենաշնորհը, վերը նշված 
հրամանում շեշտվող պայմանավորվածությունը պետք է լինի միայն մարզկոմի հետ: Այս 
նկատառումով Շ.Աբրահամյսւնը անմիջապես դիմեց մարզկոմի առաջին քարտուղար 
Գ.Ա.Մելքումյանին, պարզելու աշխատանքից ազատվելու պատճառը: Նա խոստացավ, որ ան
պայման կզանգի կենտկոմ, ոմն Դինդեսին, իսկությունը իմանալու համար: Ուրեմն, մարզկոմի 
առաջին քարտուղարը իր առաջադրած կադրի հարցը պետք է որոշեր կենտկոմի հրահանգի 
միջոցով: Սա կատարյալ անտարբերություն էր և, ըստ երևույթին, քարտուղարը ոչ մի տեղ էլ չի 
զանգել: Չնայած իր բնավորության և վերաբերմունքի որոշ դրական կողմերին, Գ.Մելքումյանը իր 
ղեկավարության տասը տարիներին իրեն դրսևորել է որպես ադրբեջանական իշխանություններին 
հլու հնազանդ քաղաքական գործիչ: Նա առանց երկմտանքի կատարել է Բսւքվի բոլոր 
քմահաճույքները: Հայտնի է դառնում, որ Շ.Մ.Աբրահամյանը աշխատանքից հեռացվել է որպես

1 Նա Լաչինի կուսակցության շրջկոմի առաջին քարտուղար Մոտսւդխան Զաբարովի կրտսեր եղբայրն էր:
2 Ադրբեջանի բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարար Զալեյխտ Հուսեինովան 
արձակել է հրաման' հետնյալ բովանդակությամբ. «պայմանավորվածության համաձայն 
Շ.Աբբահամյանին ագատեւ Ստեփանակերսփ մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնից, տնօրենի 
պարտականությունների կատարումը հանձնարարել Նարիման Մամեդովին»:
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«...Բագրատ Ուլուբաբյսւնի ազգայնամոլակսւն խմբի անդամներից մեկը, որը պատահականորեն 
հայտնվել է կուսակցական ապարատում», գտնելով, որ նրան «չի կարելի վստահել 
ինտերնացիոնալ կոլեկտիվի ղեկավարությունը», - շեշտվում էր նշված հրամանում:

Բերենք մեկ այլ օրինակ: 1974թ. մասնաճյուղի հիման վրա նորաստեղծ Ստեվւանակերտի 
մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր էր նշանակվել Սերգեյ Դերասիմի Սարկիսովը: Նա 
ագնիվ և օրին ապաշ տ մարդ էր: Մեկ տարվա իր աշխատանքի ընթացքում համոզվել էր, որ 
ուսումնական ե գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Նաջաֆ կուլիեը 
հանցագործության աստիճանի օրինազանցություններ է կատարում: Այգ մասին Սսւրկիսովը 
զեկուցում է մարզկոմի աոաջին քարտուղար Բ.կնորկովին, առաջարկելով ազատել կոււինին 
պրոռեկտորի պարտականություններից: կևորկովը մերժում է ռեկտորի առաջարկությունը, ասելով, 
որ կուլիեը անձեռնմխելի է, որովհետև նրա թիկունք-հովսւնավորը հանրապետության նշանավոր 
դեմքերից մեկն է' ժողովրդական գրող Միրզա Ւբրահիմովը: Այդ դեպքում ռեկտորը խնդրում է 
կևորկովին, որպեսզի համաձայնվի, որ ինքը ցած դնի իր լիազորությունը: կևորկովը 
համաձայնվում է այս պայմանին: Մարզկոմի քարտուղարի հետ ունեցած այս զրույցի հաջորդ օրը 
Սսւրկիսովը գրել է հրաժարականի դիմում, դրեւ իր աշխատասեղանին, աշխատասենյակի 
բանալին տվել քարտուղարուհուն, ինքը մեկնեւ Բաքու: Ուրեմն կարելի էր մի հարվածով 
ռեկտորին զոհեւ հանուն կուլիեի և նրա հովանավորի: Մարզի ղեկավարության կողմից 
մասնաճյուղի և ապա ինստիտուտի ստեղծման օրից միշտ հովանավորվել են ադրբեջանական 
բաժնի դասախոսները: Եթե կոլեկտիվում ծագել են դասախոսների հետ կապված միջադեպեր, 
ապա դրանք մեծամասամբ վերաբերվեւ են հայկական բաժնին: կուսակցության մարզկոմի և 
պետական անվտանգության մարզային կոմիտեի կողմից եթե եղել են մեղադրանքներ կամ 
հարձակումներ, ապա դրանք վերաբերվել են հայկական բաժնին:

Այսքանով հանդերձ, ինչպես մասնաճյուղի, այնպես էլ բուհի ինքնության տարիներին 
ինստիտուտում հայ դասախոսները ձգտել են պահպանել հայկական ոգին: Տարիների ընթացքում 
բահը թոդարկել է ոչ քիչ որակյալ կադրեր:

Ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղի դպրոցներում, մշակույթի օջախներում, պետական 
մարմիններում և այլ կառույցներում աշխատող մեր ինստիտուտի շրջանավարտ
մտավորականները կհաստատեն, որ 70-ական թվականների վերջերին և 80-ականների 
սկզբներին Ստեվւանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը հայ ուսանողության համար 
դարձել էր ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման օջախ: Դասախոսական կոլեկտիվում 
կազմավորվել էր հասարակագետների, պատմաբանների, գրականագետների և այլ
մասնագետների մի ջոկատ, որն իր գիտական պոտենցիալով դիմակայում էր Ադրբեջանում 
ծավալվող ոադիկալ-ագգայնսւմոլական, հակահայկական գադափարախոսական 
տենդենցներին: Պատահական չէ, որ համալսարանի հայկական և ռուսական բաժինների 
դասախոսական և ուսանողական կոլեկտիվները անկախության համար սկսված շարժման 
առաջին օրերից անվերապահորեն կանգնեցին շարժման սւռաջնագծում' իրենց ելույթներով, 
հրապարակախոսական հոդվածներով, քաղաքական միջոցառումներով աջակցելով
համաժողովրդական պայքարին: կարծում ենք, որ այսպիսի միասնությանը այդ տարիներին 
կարոդ էր նախանձել հսկա Միության ցանկացած համալսարանի կոլեկտիվ: Թվամ է, որ ԱրՊՀ-ի 
դասախոսական և ուսանողական կոլեկտիվները 1969-ին սկսված համալսարանի կազմավորման 
ու աստիճանական կայացման գործընթացի առաջիկա 40-ամյա տարելիցը կդիմավորեն 
հանդիսավոր:
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ОБ ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ ЗАДАЧИ С ЛИНЕЙНОЙ ОДНОРОДНОЙ 
СИСТЕМОЙ ДВУХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Г.Г.Саакян

Рассматривается следующая задача, состоящая из системы дифференциальных уравнений

jy { + p(‘ )y2 = 0 ,
Л . . v  О * )
Ы + К О * 1 = 0 ,

и условия
У\ (л) =  Ую, У2 (а) =  у^ , (lb)

где p(t),r(t) -действительнозначные, непрерывные на отрезке [а,Ь] функции, У\0» У ^ ՜  

произвольные действительные числа, такие, что у*0 +  у\0 Ф 0 .

Как известно (см., например, [1]), пара функций определенная на интервале
a < t< b ,  называется решением задачи (1а)-(1Ь), если она, будучи подставленной в левые части 
уравнений системы (1а), обращает их в тождество на a  < t  < Ь , а также удовлетворяет условиям 
(lb). Функции У\(?) и у2{() при этом называются соответственно первой и второй 
компонентами решения задачи (la)-(lb), причем компонента решения задачи (1а)-(1Ь) называется 
осциллирующей (колеблющейся) на отрезке [а, Ь\, если она имеет на этом отрезке более одного 
нуля.

Прежде, чем перейти к рассмотрению осцилляционных свойств решений задачи (la)-(lb), 
сравним следующие системы дифференциальных уравнений

1> ;+ я  (0 ^ = 0,
? г + П № = 0 ,

у[ + р Л‘ )у2 = о, .
/ 2 +  Ъ (*)У , = 0 ,

где /?Д/), /"(г) (/ = 1, 2 ) - действительнозначные, непрерывные на отрезке [<?,£>] функции.
Имеет место

Теорема 1. Пусть u(t) = 

решения систем (2) и (3), и пусть

"><Պ „ ч  Гу.(ол 
и Հ ո  =  т

«г(0)
соответственно нетривиальные

или
Р2(0  <  А (0  <°ч ^ (0 > ^ (0 > 0  (4а)

Pi(0 > Р 2(0 > 0 , r1(/)< r2(t )< 0 .  (4Ь)

Тогда между соседними нулями любой компоненты u{t) находится хотя бы один нуль 
одной из компонент v{t) (нули чередуются).
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Д оказательство. Пусть и (/) ' « , ( 0 и v(/) 4 ( ' ) Հ

Vv2(Oy
֊  соответственно нетривиальные

решения систем (2) и (3), и имеет место условие (4а) (доказательство в случае выполнения 
условия (4Ь) проводится аналогично). Тогда будем иметь систему тождеств

Հ  +  ԲձՕԱշ ֊° .  

и2 н-гДО»!
(5)

I՛Հ  +  p 2(0 v2 =  о,

I V 2 + r 2 ( 0 v ,  = 0 .
(6)

Предположим, что էճ и /3 -  соседние нули одной из компонент ս(է) . Не теряя общности 

рассуждений, предположим, что они являются нулями м,(?)> т.е. щ (/ ,)  =  г/, (/3) =  0  и ux{ t ) ^  0 

при է е  (կ ,է3) .  Согласно теореме 2 (см., [2]) существует, причем только одна, точка /2 €  ( / , , f 3) , 

являющаяся нулем для компоненты м2(/ ) .  Так как и ,(/) не имеет нулей на интервале (t]yt3) ,  то 

она будет сохранять свой знак на (/,, /3) .  Предположим, что на (tx, /3)

» , ( 0 > 0  (7)

(доказательство в случае и2 (?) <  0  проводится аналогично). Очевидно, что в этом случае будем 

иметь, что

Тогда, так как р х ( / ,)  <  0 ,  то из первого тождества системы (5) найдем, что

м2( / , ) > 0 ,  (8)

и, так как м2(*2)  =  0 , то получим, что при է & (tly12)

ս2(է )>  0  (9)

и
м2(/)  < 0  (10)

при է շ ( է 2, կ ) .

Предположим, что ни одна из компонент v(t) не имеет нулей на интервале ( / , , /3) .  Тогда 

v ,(/) и v2(t)  должны быть знакопостоянны на (էճ,է3) .  Предположим теперь, что на (է] ։է3)

v, (է) >  0, v2 (/) >  0 .  (11)

Тогда, по непрерывности v1 (է) и v2( f ) , будем иметь, что

v} ( t , ) > 0 y v2(t }) >  0 .  (12)
Далее, умножив вторые тождества систем (5) и (6) соотвественно на Vj 

(- м ,) ,  а первые на ( - v 2) и и2 , затем сложив полученные, будем иметь тождество
է

( M2 * V1 -  V Ml )  =  (  Г2 ( 0  -  Г1 ( 0 )  W] V, +  ( a  ( 0  -  p 2 ( 0 )  U2v2 •

Проинтегрируем его в пределах от до t2. Получим

к  и

и

(13)

( m 2 * V | - v 2 Mi ) էշ = }  (^(0  - 'i(O )  “ i(0 vj № + 1 (/* ,(/)- p2(t))u2(t)v2(t)dt,
*1 tx Կ
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или, учитывая то, что м, ( / յ) =  и2 (է2) =  0 , будем иметь
հ >՝

-w]fe)-v2f e ) ֊M 2(?i)-V|(/1) =  j ( r 2( 0 ֊/ ;  ( 0 )  w, (Ov, ( /)< *+ j  (p , ( 0  -  P2 ( 0 )  u2(t)v2(t)d t .
' i  '»

В полеченном равенстве левая часть согласно (7), (8), (11) и (12) будет неположительной, 
тогда как в силу (4а), (7), (9) и (11), правая часть- положительна. Получили противоречие. К 
противоречию мы придем и предположив, что v, (/) <  0, v2 (/) <  0 .

Предположим теперь, что на (tx, /3)

v , ( 0 < ° >  v2( 0 > 0  (14)

(аналогично рассматривается и случай, когда v ,(/) >  0, v2(/) <  0 ). Проинтегрируем вновь 

тождество (13), но в пределах от էշ до /3 и, учитывая то, что м, (/3) =  м, ( / , )  =  0 , получим

г г

В этом равенстве левая часть, согласно (7), (9) и (14), будет неотрицательной, тогда как в силу 
(4а), (7), (10) и (14), правая часть-отрицательна. Полученное вновь противоречие и завершает 
доказательство теоремы.

Теорема 2. Пусть ս(է) = иЛ О )
u2{t) Л < о |

-соответственно нетривиальныеи v(/) =

решения систем (2) и (3), удовлетворяющие одним и тем  ж е  начальным условиям:

W1 (я) =  у1 (я), м2(я ) =  v2(ar), (15)
и пусть

Р г (0 ^ Р \ ( ‘ ) < 0 ,  г2( / ) > / ; ( / ) > 0  (16а)
или

p 2( t ) ^ p i ( * ) > 0 ,  # շ ( 0 ^ Հ ( 0 < 0 .  (16b)

Если одна из компонент u(f) имеет £ нулей на отрезке [а, ծ ] , т о  одна из компонент v(t) 

имеет на том же отрезке [ауЬ] не менее £ нулей, причем к -ый нуль компоненты v{t) не 

больше к -ого нуля компоненты u { t ) .

Доказательство. Предположим, что по отношению к системам (1) и (2) имеет место 
условие (16а) (аналогично проводится доказательство и в случае

/?2(0  > # ( / ) >  0, r2( / ) < / j ( / ) < 0 ) .  Пусть « ( / )  = 4 ( 0

" շ ( 0
и Հ է ) =

\ \v,(0
^V2(0 J

-  соотвественно

нетривиальные решения систем (1) и (2), тогда вновь будем иметь систему тождеств (5) и (6), а, 
следовательно, и тождество (13). Предположим, что /յ -наиболее близкий к точке а  нуль одной 

из компонент ս{է), отличный от а  (в случае совпадения /, с а  доказательство -  очевидно). 
Такой нуль всегда существует, так как согласно лемме 2 (см. [1]), нули и(г) - простые и 

изолированные. Не теряя общности рассуждений, предположим, что f, -  нуль u2{t) . Так как 

и2 (է) по предположению не имеет нулей на (а , / , ) ,  то она будет сохранять свой знак на (а, էՀ). 

Предположим, что на (а, / ,)

" 2( 0 > 0  (17)
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(доказательство в случае w2( f )< 0  проводится аналогично). Отсюда будет следовать, что 

и2 (а) > 0 (если предположить, что м2 (а) =  О, то по теореме Ролля найдется точка /0 g  (а, /,) 

такая, что u2(t0) - 0 ,  но тогда из второго тождества системы (5) найдем, что и,(*0) =  0 , что 

противоречит предположению относительно выбора точки /,). И так как u2(tl) =  0 , то получим,

что Աշ(է) <  0 при է е  (а ,/ ,).
Очевидно, что для доказательства теоремы, в силу теоремы 1, достаточно показать, что 

одна из компонент Վէ) имеет на интервале (а, Г, ] по крайней мере один нуль. Предположим 
обратное, т.е. v, (է) • v2(f) Ф 0 при t е  (a,tx]. Тогда v ,(/) и v2(/) будут сохранить свои знаки на 

(а, կ ] . И так как v2 (а ) =  и2 (а ) >  0 , то, следовательно будем иметь, что

v2( f ) > 0 , (18)
и, в частности,

v2(/,) > 0 . (19)

Так как при t g  (а, էճ) м2(Г) <  0 и г, (Г) >  0 , то из второго тождества системы (5) будет

«1 ( 0  >  0 . (20)
Тогда, так как и, (а ) Ф 0 , то получим, что

и ,(а )> 0, к1(Г1) > 0 . (21)

(так как ս2(էճ)  =  0 , то в силу леммы 1 (см. [1]), а ,(/,) не может равняться нулю. Так как v,(f) 
сохраняет свой знак на (a, tx ] и у, (а ) =  и, (а) >  0 , то получим, что на интервале (а ,/, ]

v, (/) >  0 . (22)
Проинтегрируем тождество (13) в пределах от а  до . Получим

է % 
(MI V2 ~ VI Աշ) 1 =  J  ( 'i(0  - '■շ(0 )«I( 'ty (t)dt +  J ( p 2(t) ֊  A (t))u2(t)v2(t)dt,

°  a «  .

или, учитывая (15), и то, что и2 (ty) =  0 , будем иметь

'ւ հ

«1 (', )■ (',) =  J  (>-,(է) ֊ r։ ( 0 )и,(0v,(t)dt + f ( p 2( i ) ~ P](t))u,(t)v2(t)dt.
a a

В последнем равенстве левая часть, согласно (19) и (21), будет неотрицательной, тогда как
в силу (14) и условий (17), (18), (20) и (22), правая часть -  отрицательна. Полученное
противоречие и доказывает теорему.

Рассмотрим теперь задачу (la)- (lb). Имеет место
Теорема 3. Если в системе (1а) на отрезке [a, b\ p(t) >  0, r(t) <  0 или p(t) <  0, r(t) >  0

2тги длина отрезка [а, Ь ] больше или равна , где
т п

т 2 -  min я 2 Я m*n H 0 l > т  >  0,п >  0 ,а<1<Ь ' ' a<t<b ' '

то  решение задачи (la)-(lb) будет на этом отрезке осциллирующим, причем нули компонент 
будут перемежаться, а  каждый нуль одной компоненты будет являться точкой экстремума 
для другой.
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Доказательство. Предположим, что в системе (la) p(t) > 0, r(t)<  О (аналогично
рассматривается и случай p(t)<  0, r(t) >  0 ) и рассмотрим параллельно с задачей (la)- (lb)
задачу

у[ + т 2у, =  О,
, շ ’  (23а)
2 ~ П

УЛ*о) ~ Wio* У շ ('о ) = Ут> (23Ь)
где

т 2 ֊  min p(t), ո՜ =  —max r(t) , m >  0,w > 0 (23c)ait<b aiisb

Нетрудно показать, что u{t) — решение задачи (23aH23b) можно записать в видеЩ(*У

и, (г) = A cos(mnt + ф).
An . (24)

=  — sin {mnt + ф), 
m

причем, постоянные А и ф однозначно определяются из условий (23Ь), а именно:

«ւ(*օ)տ9ն» Աշ(կ) = >շօ ■ Из формул (24), в частности следует, что на любом отрезке [а,Ь] ,
2л

длина которого больше или равна — , компоненты решения задачи (23а)-(23Ь) имеют более
тп

одного нуля. Примем
Р А *)= т 2, гА0 =  -п2, թշ(է) =  p ( t \  դ(է)տՀէ), 

тогда очевидно, что имеют место условия:

r2(0 < /;(0 < 0 , p2(l)^P x (t)> 0 . (25)

Предположим теперь, что v(/) = решение задачи (la)-(lb), тогда будем иметь,

что
иАа) =  v,(a), и2(а) ж v2(a ) . (26)

Для систем (1а) и (lb), с учетом (25) и (26), имеют место условия теоремы 2. Применив ее, 
а также, учитывая теоремы 1 и 2 (см. [ 1 ]), получим то, что и требовалось доказать.

Рассмотрим пример, иллюстрирующий утверждение теоремы 2.

Пример. Рассматривается следующая задача
Ы  +  О'г = 0 ,
■ . 2 (27а)

/ շ ֊Օ ^ Օ ,

^ (2 ) = 1,5 у2(2) = 2 (27Ь)

на отрезке [2,4]. В данном случае у10 =  1.5, у20=  2 , p(t) =  / и r(t) =  /. Далее, имеем 

min p{t) =min r(t) =  2,
1Ճ/Ճ4 '  l<r<4 v '

и, следовательно, m = n — 2 . Заметим, что для рассматриваемой задачи имеют место условия 
теоремы 2, а именно

1.нвотрезке [2,4] p(t) >  0 и г (/)< 0 ,

2.длина отрезка [2,4] больше, чем —— =  —.
тп  2
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Следовательно, одна из компонент решения задачи (27а)-(27Ь), согласно теореме 2, имеет 
на интервале [2,4] более одного нуля, т.е. является осциллирующей. Убедимся теперь в этом, 
проведя непосредственные вычисления. Нетрудно найти, что общее решение системы (27а)j 
можно записать в виде

y2{t) = A cos

I
j  r d r + ф

I
m v 4 sin

J
՜+ w  I

J r d r +ф =A .cos m
+  4/

где А и у/ ֊  произвольные постоянные. Учитывая условия (27b), получим для определения 
значений постоянных А и у/ следующую систему уравнений

^ sin (2  +  ̂ )  = l, 5,
Л cos (2 + ̂ ) = 2, 

решив которую найдем, что
А =  2,5; ^ « -1 .3 6 .

Для полученных значений А и ц/ , как нетрудно убедиться, каждая из компонент решения 

действительно будет иметь на отрезке [2,4] два нуля, причем нули компонент перемежаются, а 
нуль каждой из компонент является точкой экстремума для другой компоненты.

Ամփոփում

Հոդվածում դիտարկվում է խնդիր երկու դիֆերենցխպ հավասարումների գծային համասեռ 
մի համակարգից և սկգբնական պայմանն Արից: Դիտստկվոդ համակարգի համար ապացուցվում 
Է համեմատման թեորեմը, իսկ այնուհետև, նրա օգնությամբ ապացուցվում Է թեորեմ խնդրի 
լուծումների օսցիյյացիայի մասին հաստատուն նշաններով գործակիցների դեպքում:

Резюме

В статье рассматривается задача из одной однородной линейной системы двух 
дифференциальных уравнений первого порядка и начального условия. Для рассматриваемой 
системы доказывается теорема сравнения, а затем с ее помощью доказывается теорема об 
осцилляции решений задачи в случае знакопостоянных коэффициентов.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳՒՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРИАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1(14), 2007

УДК 62-501.7 Математика

ՄԱԹԵՄԱՏԻկԱկԱՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՐկՉԱՓ ՊԱՐԱՄԵՏՐԱկԱՆ 
ՄԻ ԽՆԴՐԻ ԼՈԻՄՄԱՆ վԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

վ.Ս. Սաֆարյան, Ռ. Մ. Հարությունյան, Վ. Շ. Մանասյան

Գծային ծրագրավորման խնդրի րււծմսւն զգայնության վերլուծությունը (լուծման 
կախվածության ոաամնսաիրությոէնը նպատակային ֆունկցիայի գործակիցներից և 
սահմանափակումների ագատ անդամներից) հանգում Է պարամետրական ծրագրավորման 
խնդիրներին [1, 2]: Պարամետրական գծային և բսաակոաային ծրագրավորման խնդիրների 
թւծման ալգորիթմը և հիմնական թեորեմները բերված են [3,4] աշխատանքներում:

Ստորն դիտարկվում Է պարամետրական ոչ գծային ծրագրավորման երկչափ խնդիր, որի 
մաթեմատիկական մոդե|ն ունի հետնյաւ տեսբը.

լուծումների թույւսւտրելի բագմությունը երկրաչափորեն կպատկերվի հետնյաւ կերպ (նկ. 1).

(1)
որտեղ Փւ(°0> Փշ(°0 ֆունկցիաները սահմանափակ, կտոր աո կտոր ոդորկ ֆունկցիաներ են 

a  € [a, b] հատվածի վրա:
Դիտարկենբ հետևյալ երեբ դեպքերը, 

յ Փ, (а)- ф2 (а ) >  0, а  €  [a, b].
Այս դեպքում խնդրի մաթեմատիկական մոդելն ընդանում Է հետնյաւ տեսբը'

Z =  ajXj +  a 2x 2 —» max,

Ф ,(а)х |+ф 2(а )х2 < Р , 
х, SO, х 2 20 ,

<pi(a)>0, ф2(а )> 0 , a e [ a ,b j :  /շ.

P/q>j(a

0 Р /ф ,(а 0)
■» X,

Նկար 1
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Հայտնի է, որ (2) խնդրի լուծումը կարոդ է հանդիսանալ թույլատրելի բազմության եզրային 
կետերից որևէ մեկը [1], հետևաբար

Z =  max| 0, a, — —  
Լ Փւ(«օ [ Փ շ ( ° 0 /  (3) I

ընդ որում Z =  0 միայն այն դեպքում, երբ a ! — 0 ե a 2 <  0:

((1)-ից հետևում է, որ а  6 [а ,ծ] դեպքը բերվում է (p2{ct)>0 -
դեպքին):

Ենթադրենք a i € ta ’ b] և a \ ֊ը  (°0-ի մինիմումի կետ է' Փ\ (a i ) — ̂  (а )>

а 2 е  М  ц «շ  _ը 0>2(<*)-ի վտքրագույն արժեքի կետ է Փ շ ^ շ )—Փշ(°0> а  e  [a>b]:

a i և а 2 արժեքների դեպքում (2) խնդրի րսծումների թույլատրելի բազմությանը երկրաչափորեն 
կպատկերվի հետևյսղ տեսքով (նկ. 2):

Հետևաբար, (2) խնդրի նպատակային ֆունկցիայի արժեքը և լուծումը կորոշվեն հետևյալ 
առնչություններից.

Z  =  max 0, P
Փ ւ(«.)’ Փշ(“ ւ)’ Փւ(«շ)’ Փշ(<*շ)/

լ  a, < 0 , a 2 ճ  0 => Z =  0, X  =  (0,0),

a ,
a, > 0 , a , > 0 = > Z  =  max P — a — — г

2  ~ ^ <p,(ai j  Ф2(а 2)

Х  =  (Р/ср,(аД 0) կամ X  =  (О, Р /ф ,(а 2)),
համապատասխանաբար

. > 0 , а ,  <  0 => Z =  Р-
i(“ l)

Х  =  (Р/ф 1(а,).0)1

а, Ճ0, а 2 S :0 = > Z  =  P —т2- ^ , Х  =  (0, Р /ф ^а,)):
4. 4>շ(“ շ)

И. Փւ (а )՜ Фг(а ) <  0, а  е [a, b ].

Ընդունենք 9i(a )> 0  Ա Ф? (a ) < ̂  * (երբ և Փշ (a ) > 0  դատոդությունները
հանգունորեն) ե այս դեպքում նախնական խնդիրը կարելի է ներկայացնել հետևյալ 
տարբերակներով.

* Երբ Я>\ ia ) ֊ն ,  ինչպես նաև ia ) - ն փոխում են նշանը , երբ a  e  [a > , ապա м  ֊ն  կարելի է
տրոհել վերջավոր թվով միջակայքերի, որտեղ նրանք պահպանում են նշանը ե այդ 
տեղամասերում նպատակային ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը կլինի խնդրի լուծումը:
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Z =  a,x, + a 2x 2 —» max, 
tp,(a)x! +<p2(a)x2 SO, 
Ф,(а)х, +ф 2(а)х2 <P , 
x, >0 , x 2 > 0 ,

Z =  a,Xj + a 2x 2 —» max, 
(^(ajx, +cp2(a)x2 <0 , 
- ф [(а)х1- ф 2(а)х 2 <Р , 
x, >  0, x 2 S  0:

(4)

(5)
(4) ե (5) խնդիրնէկփ լուծումնՏրի թույլատրէկի բագմություենէկւը ննրկայացփսծ Օե նկ. 3-ում ե նկ. 4-ում:

֊֊>  X ,

Դխոարկննր (4) խնդրի լուծումը.

I a, <0, a 2 S 0 = > Z  =  0, X  =  (0,0), 

շ a, > 0 ,a2 >0=>Z -»oo,

3 a, >0, a2 < 0=> ըթը գոյություն ունի а » е Ia՛ ̂ ], Որ 

Z = P —jf e r ;  X  =  (P/cp,(a,)t 0^

Փշ(<*օ) ia.
Փւ(«օ) , ապա Z —> 00,

հակառակ դՏպրում

. < 0, a, > 0 =

Փւ(“ ւ)’ որանդ Փւ (“ ւ Ի Փւ (“ )> “  s  [a, b]

գոյություն ունի “ օ e [ a ,  b] որ

Փշ(“ օ) ՏԼշ

Փւ(“ օ) a, , ապա Z —>օօ,

հակառակ դեպքում Z — 0, X  — (Օ, 0).

Նույն դատողությունները կարելի Է կատարել (5) խնդրի վերաբերյալ:
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HI. Ենթադրենք a n e ի ,ծ }  <p,(a0) = 0  (<p2( a 0) = 6) հավասարման արմատն է ն ՚  

а1> 0 (а 2 > 0), щщщ Z —>օօ, հակառակ դեպքում (եթե Փ ւ ^ օ ) ՜^  Ա ai — 0, Փ շ^ օ )՜^  Ա 1 

a 2 — խնդիրը թէտվում է I և II դեպքերին:

Եթե Ф1(ао)'Ф2(а о )= ° , ապա նպատակային ֆունկցիայի արժեքն անսահմանափակ է: 

Պարամետրական ոչ գծային ծրագրավորման (1) խնդրի լուծումը հանգում է գծային 

ծրագրավորման երկչափ խնդիրների լուծմանը, որն իրագործվում է երկրաչսււիորեն:

Ամփոփում

Ներկայացվող պարամետրական ոչ գծային ծրագրավորման երկչափ խնդրում քննարկվում 

են դեպքեր' կախված նրա մեջ մտնոդ ֆունկցիաներից, որոնց շնորհիվ էլ խնդրի լուծումը հանգում 

է երկրաչափորեն իրագործվող գծային ծրագրավորման երկչափ խնդիրների լուծմանը:

Резюме

В предлагаемой двумерной задаче нелинейного параметрического программирования 
рассматриваются случаи, зависящие от входящих в нее функций, благодаря которым решение 
задачи сводится к решению геометрически реализуемых двумерных задач линейного 
программирования.
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ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն 
ԱրՊՀ մաթեմատիկայի ամբիոն 
ԱբՊՏ, կիրառական մաթեմատիկայի ե ինֆորմատիկայի ամբիոն
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԴԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУЛАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (14), 2007

ՏՏԴ 513.813 Математика

(1)

ՌԻՄՄՍՑԱՆ ՄԻ ՏԱՐԱԾՈԻքծՅԱՆ ԵՐԵՔ ԲԱԶՍՆՁԵվՈԻԹՑՈԻՆՆԵՐԻ ՕՐԹՈԴՈՆԱԼ 
ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱՅԻ կՈՈՐԴԻՆԱՏԱկԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏկՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

Գ. Ա. Նալբանդյան

Դխոսւրկենք Vя =  V”1 X Vth X V"3 ոիմանյսւն տարածությունը հետնյալ մետրիկայով' 

ds2 = g ^  fc ,;U 2;...;U "‘ ]dUhdU k' + e r<u'-uK )ԺՍհԺՍկ +

որանդ
=1;2 /2;&2 = и, + 1;л, + 2;...;л, + w2 ւ՜3;&3 = л, +w2 +1;и, + «2 +2;...;w, + и, +и3

ընդ որում՝ /դ+/f2+л3 = п
Հայտնի Է, որ յուրաքանչյուր տենգորին համապատասխանում Է Քրիստոֆեյի գործակիցներ, 

այսինքն.

1 ,շկ ( и я'* 1- ,и "'*2; . . . ,и щ*И2)  ~ >  Հ՜կէչ
(2)

Եթս (1)-ից աոանձնսւցնենք տենգորները ըստ V”՝ , Vth, V"3, ենթաաարածություննՕրի 
կստանանք հետևյալ մատրիցան'

0 0 Т » ,
Ugt  ս  = 0 տ Հ 0 Т п \

0 0 е '

(3)

Ինչպես հայտնի է Vя օիմսւնյան տարածության Քրիստոֆելի գործակիցները, համընկնում 
ճն V"1, Vя2, Vя\  ենթատարածությունների Քրիստոֆելի գործակիցների հետ, եթե տեգի ունեն
(2) պայմանները: Այժմ հաչվենք Քրիսսաֆելի գործակիցները

'dgVl+dg^ dghii'
dU1' dUh dU։

g ՛’ տ' ; եթե 8  =  5 !

Г \  =  — P-1 Ml շ  ®

Քանի որ g ‘'s =
|0 ;  եթե s  =  Տ շ ; կ ա մ տ  =  տ3 

Հաշվի առնելով (Տ) պայմանը, (4)-ը կընդունի հետնյաւ տեսքը'

1 i i

(4)

(5)



(3) մատրիցի տարրնրի համար ունննր' =  0 , իսկ րանի որ g hh ֊ն  կախված չէ Լ

dg,
խմբի կոորդինատնհբից, ուրհմն' Հ  — Օ յ հհտևաբար

 1 +8ՍԿ 8Սյ' 8ՍՏ'
=  0

(3) մատրիցի տարրհրի համար ուն&նր' Տ հկ — 8 Jtk, ~  ®, իսկ բահի որ g s h ֊ն  կախված չէ 43-

ds,lJ} _ո
խմբի կոորդինատներից, ուրեմն ֆ էյհ ~՜ * եետեաբար'

Г \  = — £ Ղ ШН շ ճ 8Uk' 8Սյ' 8Ս։'
(3) մատրիցի տարրնրի համար ունննք g Stj2 =  g ,tk2 =  0 , ուրսմն'

Г '1 =  -  քք՛'
հ կ  շ 8

/3*2 շ ®

՚Կ կյշ dg,,t2 dgj2k2) \ ձ Խ յ , հ  ,
 Ն~ + ----- ։---------~ r ~  - ՜ Հ Տ   Տաշվի առնհլով, որ
ՑՍ 2 dUJ2 ՑՍՏ> J  2 Si/՛51

ք 2 Տ 

ՅՍՏ՝

IP
8 հԿ ~  e g  1շկ ; ասրս տՕղսւդրէկով կստացվի

, а р  
at/*՛

շ ՝\

аг/'՛
а

Քանի որ g  յՂկ ֊ն  կախված չէ տլ - խմբի կոորդինատներից:

շ ֊ոՈւրՍմն՝ ,, ~  V» իսկ------- =  P. , հՏտևաբար
Ց Ս *՝ ՑՍ։ ՝ I

Г 2 А  ՜ ՜ յ  g ‘' J Հ  ՛ # / *  ՜  ~ P ' ' g J i h ’  ոՐտէ“ 1 P '' ~ շ 8 ՝ ' ! ' Р ч1 jjj ՜ յ շ  ճ * J ՜  ՜՜յ  Տ չ2է2> որսաց / >'՛

(3) մատրիցի տարրերի համար անենք՝ g յշՏւ ~  \8k& =  8  jfa  =  0 ,  հետևաբար՝

Ր«1 --, ----— -г---------------
>л շ |  {дикз dUh д№

(3) մատրիցի տարրերի համար ունենք' 8 S}j3 == 8sfa  =  ^ , հետնաբար'

П  է Г», f 0g^  I Зь* ^  1 1 u  < A
շ [at/43 ac//s at/5՛ J շՏ at/*՛

, 4<4 3
Քանի որ e® =  e ,<u ՛“ ’ * h gy3* 3 =  e 9 g  j ^ 3 ; ասրս տէպսւդր11ւով կստացվի՝

= 0



ogik
Իսկ i  ———  =  0 , որովհետև g j  k կախված չէ s, ֊խմբի կոորդինատներից:

օՍՏճ
Ուրեմն'

I  Г f e f e .  = 4 *  *#,> “i«*n 4՛ = Ш  •— ֊;л շ° at/i—
Այսս|իսով աոացվհց, որ

г != г У
р = - р Щ  

rt _ ձ ^ ք ^ Տ -  + ̂ Լ - ^ ճ ) .  
^at/" ai/“ at/5՝- J ’

Г*2 1 _1շ5յ f К  »շ .
Ilk

(6)

հթս ее =  / j ; P  =  k\ օարս կստացվի

и ՜շ at/՛՛ at/’2
Տաշվի սան խո վ որ 8կտ2 ~  8կտ2 ~  ® համաձայն (3) մատրիցային տսսբի, ասրս 

կանՕնանբ' _ i  M  8տ ՚*Г'2 =- 
Г 2 8ՍԿ

Քանի որ 8  յՀ1կ կախված չէ Տ2 -խմբի կոորդինսոոնհրից:

Ուբ6մն' Դ  = - Հ  « 1 Յւր՝ = 0 :

Քանի որ g Ji։2 — f t | j2 =  0  համաձայն (3) մատրիցային տՕսբի, հ6տնսւբսւր'

№  = -g■ -м . Г , д̂ л  )  1
[ 8Ս ** օՍ հ 8Ս Կ J  2 8U A

Քանի որ 8կ.Կ — e  8  j2k2, ասրս տսղադրհյով կստացվի'

т ' щ т  , (л
8U J

ар  р 2 р a g t  -£ gp. + е ---—
ց ս л *л  a t /2՛

Իսկ
a t / 2

: 0 ,  որովհնտե 8 է յ,  կախված չէ .v, ֊խմբի կոորդինսոոնհրից:

ар ар
Ուրսմն' Դ 2 =  ՜ 8 ԿԿ 8կ Կ =  ԲհՏԷ  յորսւէխ ^ J J =  Ph , 8 ՚ւԿ g ^  =  ՏէՅՍյ՝
Քանի որ g JlS2 =  g * , , 2 ~  g Jttl ՜  0 , համաձայն (3) մատրիցային տեսքի: Ուրեմն'

Г'2 = — ջ՚*ilk* /> Օ
>1*3

at/tj ՚  at/2՛ at/5՛ =օ

Քանի որ Ք — Ք 
ՈԻրնւ1ն'

ֆունկցիան կախված չէ jg խմբի կոոբզինատնհրից:
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U f e Լ
2 ^{dU*- ас/* at/*

1 1 
= 1 7 ?

V\

ՇՍ% SUh 8UH

1 2hh
I 8

£ ձ ճ . + £ ճ ճ _ £ _ ! ճ
8Ufc- dUJ։ 8Uh -Г;А

Համաձայն (3) մատրիցային տեսրի Ssjt, ՜ 8 ],къ — 0  : Իսկ ---- — =  О, որովհեսւն

8  j 2s 2 կախված չէ ֊խմբի կոորդինատներից: Ուրեմն'

>2*3 8  
2 8

, ( 3 8հԿ dgsj,, d gj^
a t / * 8Սհ ՅՍԿ =  0-

Քանի որ g s յ  — 8 ,էկ ~  0 համաձայն (3) մատրիցային տեսքի, ապա կստացվի'

Г,А =2 8 ՞ at/* a t / ' at/՞3 =— я՞ շ s
5 g>,*, 
at/՞2 Տաշվի առննլով որ

8 j,k, -  e 8 у,*, , ապա տհդագրելով կստացվի

ւ , 3«’ г , t  ւր> = <3 յ։կ - «**2
л*" 2 9£/՞> 2 at/'! 8л*,+ ЭСС'1

յ լ . տ
dU'>

3 g  t 3
որանդ ———  =  0 , քանի որ g j^  կախված չէ Տշ ֊խմբի կոորդինաաննրից: Ռւրնմն

£ճ =-- g'1*2— Г ?М, = ~4 Կ 8 *, ;npu.On q՛1 = ֊£ ,շ;/А շ at/i
Այսպիսով սւոացվեց, որ

at/՞3

ГЛ = °

/А

Դ , = °
(7)

r ,J = — օկоф ГХ О

г з а  = °  г > *  = ~ ч ՝ ՝  8 т \

з g„„ g ^,д/) а &,փ \
du" + at/2 at/՞3 J

’«v, , a 8 *  °8 j* \_  I
at/*1 at/* at/*

e 8jA
8Uh

քանի որ g s>Ji =  g Jjti =  0  համաձայն (3) մատրիցային տեսքի: Հետնաբար՝

l*f = - ֊ 8 Կհ ^ 8  j f .

8U‘‘
բայց բանի որ g յ,է, կախված չէ տ3 ֊տիպի կոորդինատներից, ուրեմն

В 8itk,
8Ս ՚։
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Քանի np g SjJl =  =  0  համաձայն (3) մատրիցային տեսքի, ապա

կունենանք'

Г* = - * *>  —̂ У-֊Ւ  =0j f ,  A  շ® ^ д о *. до  л до», J

Քանի որ g Sj/ =  g jt j =  0  համաձայն (3) մատրիցային տեսրի, ասրս կունենանք

г* ւ L f 0i« i д8нЛ- 1 м ,5^лւ ւ Я  г— Н :------------ ;— =  — g  - ; : Հաշվի առնելով որ'՚ ‘ 2 լ St/ ! 8UA ՅՍ ' J 2 dUh
3

= e 9  Տ Sfa  ; ширы տնղադրնլով կստացվի'

Щ й и i e' ^ )
՜շ ди* շ ar/J՛

dq 3 6 g „ i
до л  e e дол

3 Й'А П ^Մյուս կոոմից՝ ՜՜Հ ՜ ; ------u , որովհետև g s,k  կախված չէ j ,  ֊խմրի կոորդինատներից;
ՕՍյ'

Ուրեմն r ! \  = i  g * *  — —  г . ,  = ց ,  <5£, որտեղ օ  .՛ =  — ; Ց ՚լ =  g ‘3 S , g s kJA 2 5 ՏՍյ' Л Л *» ծ 2 BU1' 3
(3) մատրիցի տարրերի համար ունենք՝ g.y3y\ ~ 8 j 2k3 = 0 ,  հետնաբար'

|* /«fv,+a*-A Щ*Л
( 5ՄԿ 8Սհ ՏՍ հ յ2 I ՏՍԿ d U h dU h ) 2 d U H

Տ  к,
Քանի որ & 53*3 =  £  * ШЩ111 ա&ղադրնյով ե հաշվի առննլով որ атт7г~ ՜  ^  *

И  3ն|ավհնաե g s է կախված չէ յ շ  -խմբի կոորդինասւննրից: Հնաեաբար կսաացվի'

|rh Л  հհ д 8*>*> _ 1 нндеЧ g*>*, _ i /Л 
* ՜ 2 *  ՅՍհ ~ 2 Տ 8Սհ ՜ 2 Տ

W. _ ւ 3?
1 1,4Լ ՜  ՜

3*1 +ք9 ՚
dgtA J_ 1 dq
ՑՍյ' յ ՜ շ  ес/л

1 օ<7
շ Ни*7 -Հ

P 1  ա

շ at/'՛
в (?(и՛’а2՜ -Ич+ч )

Քանի որ в — в ’ щ  ֆունկցիան կախված չէ S jj ֊խ մբի կոորդինաաննրից,

r fdg d g t dg,,t.) 1 l зч*3 8 e4 g 8 ея g t 8e4 g k j s‘»*> 3 gr Л d gy *
* —r.—----- — !■ :» Йв5Г^^р5Г“75?

ապա կունենանք

Այսպիսով ստացվնց, որ

Դ ,= °  է * - ®  ԴԿ=4յ,-տ&

Դ,=<էհ-Ղ
Նշենք, որ կոորդինատական ցանցը կազմված է երեք ընտանիքների գծերից

(*)
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Ս“1 =Ս °' 0 0 “1
Оа2 U ՞1 =U  = const и а՝ = U = const

Ս ՞2 =11 = const п U«2 = f / “2 Ш и"г
0 аг

Щи = const
Oa3

Ua3 =Ս  =  const
0“3

и “3 =U  = const
U- з= [/“ з

ԹէետԾմ 1. I ընտանիքի ցանկացած գծի շոշափող վեկտորի ուղղությունը գուգսւհէեշ 
ւոեղավւոխվում է մյուս 2 ընտանիքների ցանկացած գծի ուղղությամբ:

Ապացույց: Դիցուք I ընտանիքի որևէ գծի շոշափող վեկտորը P a =  S a -ն է : Ցույց տանք,
a \ ° \

D P a
որ  fL _ օ • Իրոք, ինչպես հայտնի է վեկտորի բացարձակ դիֆերենցիալը հաշվում են հետևյալ կերպ'

Dt

D P ՞ d P ?

dU'
dt

D t d t  

dUc1

+ Г &  РЧ d u °
d t

dP _Պ_
dt

dt ;եթե£-պ 
(Օ; եթե с jtc, 

\d P “'
եթե a — Հ7]

I dt
(Օ; եթե а *щ

Հաշվի աւ&ելով (10) և (11) պայմանները, (9)-ը կընդունի հետևյալ տեսքը՝

D P a d P “1 л ,,  с,
 Оւ «I ■ рй , р Ь  “ У

Ьс, с, d tD t d t  
Համաձայն (6) պայմանի կունենանք

r“i
Խ' (Օ; եթե Ь

Մյուս կողմից Ր“' ֊ն  կախված չի II կամ III ընտանիքի կոորդինատներից հետևաբար'

(9)

(10)

(ИЗ

(12)

(13)

d P a1 d P a' d P ° l
^  = 0 (14)

տեսքը'

d t  d U °2 d U a 3
Ուրեմն, հաշվի առնելով (13) ն (14) պայմանները, (12) հավասարությունը կընդունի հետնյաւ

Я К  DPI D PI fi_ _ °ւ _ <h _ Q (15)
Dt DU՞2 DU03

Իսկ դա նշանակում է, որ վեկտորը գուգահեո տեղափոխվում է II կամ III ընտանիքի գծերի 
նկատմամբ: Թեորեմն ապացուցվեց:

Թեորեմ 2. Pa =  РД/^ ,0 ;0 ) վեկտորը գուգահեո տեղավտխվում է կոորդինատական ցանցի 
II և III ընտանիքների ցանկացած գծի ուղղությամբ:

Ապացույց: Թոդ Ра =  Ра( ^  ;0 ;0 )  Ра =  Ра (и 1; ! ] 2; .. .# " ' ;0 ;0 )=  Ра (и * ) 
վեկտորի բացարձակ դիֆերենցիալի բանաձևից'
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D t dt dt
Հաշվի հանելով որ К  Ш:Ри ( f / ° ‘ )  վեկտորը կախված չէ IT ն III ընտանիքների

կոորդինաանԾրից, ապա
dPa dPa dPa
dt du՞' du՞’

Հաշվի աճալով (17) պայմանը U եթե է =Ս՞2 ապա համաճայն (6) առնչությունն սրի, 
կստանանք'

[0; եթե օ  =  օ,

■Щ г^-^Т Г+^Р ' ̂  = Ка Я  =  H P  = | o ;  եթե o  =  o , (1*)
DU*  dV՞' *" t dU"• *  F 3

[ -  7'"  PCl; եթե o  =  * :

<.աշվի աօնեյու] (17) ն (18) պայմանները, (16) հավասարությունից կստացվի'
DPa л

 f -  =  0 (19)
DU  1

Հանղանորեե, հաշվի առնսլով (17) պայմանը ե սթս է =  Ս  ապա համաձայն (6)
Առնչությունների կստանանք'

[0; եթե a = ax 
Խ; եթե a = a2 
[-9® g *.  Ц |  ե ! *  o = i ,

Հաշվի աճւսլով (17) ե (20) պայմանները, (16) հավասարությունից կունենանք'

DP, „— 5 ֊ = օ (21)
DU ’

Փասսարէւն (19) ն (21) պայմանները նշանակում են, որ Ра վեկտորը գուգահեո

■յլավախվում ՀՍւ? տեսքի ևՍ՞1 տեսքի գծերի ուղղությամբ:
Թեորեմն ապացուցվեց:
ԹէտբՕմ 3. ց. ֊  զ , (ւ/ ; . (Լ. , 0 ) վեկտորը գուգահեո տեղւտիոխվում է կոորդինատների 

ցանցի 3-րդ ընտանիքի ցանկացած գծի ուղղությամբ:
Ապացույց: Այժմ դիւոարկենք

q =  q(U c';U C2) (22)

qa =—~  = qa(<iat :> օ) վեկտորը կփնի շոշափող վեկտորը Ս  գծի ուղղությամբ: Այժմ

հաշվէճփ բացարձակ դիֆերենցիալը՛

§Ш - = -^ ֊+Г £ ,Р „ ^ ֊ = Т‘ 7). =H„Pr = |o ; եթե 0 = 0 , (20>DU01 dU“i dU* *   ̂ 1 I r  2



и°за

Г *

բանի որ qa վեկտորը կախված չէ Ս 3 տեսքի կոորդինատներից: Համաձայն (6) ե (7)1 
թանաձևնրի կստացվի'

0; եթե <7 = ժ, 
0; եթե а  = а2 

-ч ՞1 go*, ;bpb a  = b3 

0; եթե 0 = 0,
0; եթե 0 =  02 M

Տ օհ ; b p b

Հաշվի առնելով (34), (25) ե (26) պայմանները, (23) հավաասրությունը կընդունի հետնյալ տեսքը
D q,

DU°3
D q „

(27) պայմանը նշանակում Է, որ

DUa 
Dq

=  0  

=  0

(27)

DU ‘
=  0

Փաստորեն դա նշանակում Է, որ qa ~  qa ; qaj; օ )  վեկտորը գծի ուդդությսւմբ 
գուգահեո տեդափոխվեւ Է: Թեորեմն ապացուցվեց:

Ամվտվտւմ

Աշխատանքում ուսումնասիրվում են ռիմսւնյան մի տարածության երեր 
բազմաձևությունների օրթոգոնսղ կոմպոզիցիայի կոորդինատական ցանցի և կոորդինատական 
մակերևույթների հատկությունները: Մասնավորապես, ապացուցվում Է, որ կոորդինատական 
գծերը բաժանվում են երեբ ընտանիքների, որոնցից աոաջին ընտանիքի ցանկացած գծի շդշափոդ 
վեկտորը գուգահեո տեղափոխվում Է երկրորդ և երրորդ ընտանիքների ցանկացած գծի 
ուղղությամբ:

Резюме

В работе изучаются свойства координатной сети и координатных поверхностей одного 
риманова пространства, являющегося пространством ортогональной композиции трех 
многообразий. В частности, доказано, что координатные линии разделяются на три семейства, 
причем косательный вектор любой линии первого семейства переносится параллельно вдоль 
любой линии второго и третего семейства.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳՒՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (14Х 2007

г УДК 62-501.7 М атематика

О ТЕРНАРНЫХ V3(V)-ТОЖДЕСТВАХ И СВЕРХТОЖДЕСТВАХ

Л.Р.Аврамян

Определим некоторые предварительные понятия.
Условимся наперед обозначать последовательность х„, x„+i,. . хю через xnm. Символ xnm имеет 

| смысл, если п<ш. Если п>ш, то под х„т  вудем понимать пустую последовательность.
Определение 1. Пусть п е  N . Множество Q с одной ո-арной операцией А называется п- 

группоидом и овозначается через Q(A). Алгевра Q (Х) с ո-арными операциями называется п-арной 
алгеьрой. При п= 1,2,3 ո-арная алгевра, соответственно, называется унарной, Бинарной и тернарной 

I алгеврой.
Определение 2. п-группоид Q(A) называется ո-полугруппой, если в Q выполняется 

тождество
(x ,H (Xi ̂ W " ՛ 1)  =  { ձ Ղ ճ ի ' ) ^ 2- 1)
для любых i, у, i Ф j  и 1 <  / <  л, 1 <  j  <п , п >  2 (для простоты, знак операции А в 

тождестве опускается).
Определение 3. п-групиоид Q(A) называется п-квазигруппой или
ո-арной квазигруппой, если в равенстве A(xi”) =  х„+| всякие п элементы из xi**1 однозначно 

определяют ո+1-й. Иными словами, Q(A) называется п- квазигруппой, если уравнение 
х, д1+1П) = b

однозначно разрешимо для л ю б ы х  аД be Q и для л ю б о го  i =  1,2,.. .41.
При п=2 получаем 2-квазигруппу или овычную (ьинарную) квазигруппу , а при п =  3-3- 

квазигруппу или тернарную квазигруппу.
Определение 4. Если п-квазигруппа Q одновременно является и п-полугрупной, то она 

называется п-гругаюй (я >  2) .
При п=2 получаем овычные (Бинарные) полугруппы и группы.

- Определение 5. Алгевра 0(D) с тернарными операциями называется тернарной обратимой 
алгеврой, если С)(А)-тернарная квазигруппа для л ю б о й  операции КеХ. Алгевра Q(X) называется 
овратимой, если для л ю б о й  операции Ае  X , Q(А) является ո-квазигруппой для некоторого v е N.

Определение 6. Сверхтождество (или V(V) -тождество)- формула языка второго порядка
вида:

\/Xl,...,Xm\/xl,...,x„{wl =w2)
где X x,...,Xm — функциональные переменные, a X j,...,x n предметные переменные в 

словах (термах) w,,w2. Обычно сверхтождества записываются вез кваигорной приставки, понимая 

их выполнимость (истинность) в алгебрах в следующем смысле: в алгебре (Q, X) выполняется 
сверхтождество

w , = w 2 ,  ( * )

если равенство (*) справедливо, когда в нем каждая предметная переменная и каждая 
функциональная переменная заменяются соответственно лю б ы м  элементом из Q и л ю б ой  

операцией, соответствующей арности из X (предполагается возможность такой замены, т.е. имеет 
место включение: \X m | } с  | А е  х }, где \S\ -  арность S  ).

Число т  называется функциональным рангом сверхтождества. Если т  >■ 1, то 
сверхтождество называется нетривиальным.
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(и ՛, = w 2) .

выполнимость которого понимается аналогично.
В настоящей статье характеризуются V3(v)-тождества тернарной ассоциативности в 

алгеврах с тернарными квазигрупповыми операциями.
Предложение 4.1. Если в нетривиальной тернарной овратимой алгевре выполняется 

нетривиальное сверхтождество ассоциативности, определенное по равенству 
((х, у, z), и, v) =  (х, v)), тогда в нем каждая функциональная переменная повторяется хотя
бы два раза. Следовательно, каждое такое сверхтождество может быть только функционального 
ранга два и одного го следующих видов:

X  (Y (х, у, z), и, v) =  Y (х, у, X (z,u , v)), (1)
X  (X  (х, у , z \  u ,v )-Y  (х, у, Y (г, и, V», (2)
X  Մ  (х, У, u,v) =  X  (х, у, Y(z,u, v)). (3)

Теорема 1. Если в тернарной овратимой алгевре Q(L) выполняется V3(V) -тождество 
тернарной ассоциативности

V X ,Y 3 X ',Y ' V x,y ,z ( X (y(x ,у ,z \ м,v) =  Y'(x,у ,X '(zyи,v)) ), 
тогда существует Бинарная ipynna 0 ( ° )  такая, ч ю  каждая Д  е  Б  операция определяется по правилу

Д  (х, у, z) =  а , (Р,х о у .у о 5  .г), 
где Q։ ,(3;,YI — подстановки множества Q.

Теорема2. Если в тернарной овратимой алгевре О(б ) выполняется V3(V) -тождество 
тернарной ассоциативности

V X J 3 X \ Y ՛  V x,y ,z  ( X (x ,y j(z ,u ,v ))  =  Щ
тогда существует Бинарная ipynna Qi0) такая, что каждая Д  Е  Б операция определяется по правилу

Д  (х,у, z )= а, (3 ,х  о у(у  օձ, г), 
где — подстановки множества Q.

Следствие!. Для того, ч т о б ы  в  тернарной овратимой алгевре 0(Б ) выполнялось 
сверхтождество

X(Y(x,ytz),u,v) = Y(x,y,X(z,u,v) (1)
неовходимо и достаточно, чтобы для произвольной операции Д Е  Б

A ( x ,y ,z )  =  X o jU .y o Zi 

где Q(o) — Бинарная группа, а //, -  подстановка множества Q.

ТеоремаЗ. Если в тернарной овратимой алгевре О(Б) вьшолняется V3(V) -тождество 
тернарной ассоциативности

V X ,  3 X ’ V х ,у, z ( х ( х ( х ,у ,z \ к, v) =  Х'(х, у , X '(z ,и, v)) ),
тогда существует Бинарная группа 0 {°) такая, что каждая Д  Е Б операция определяется по 
правилу

Д  (х,з/, z) =  a , fo x  о 
где а , , j S j — подстановки множества (2.

Георема4. Если в тернарной овратимой алгевре 0 ( Б) выполняется V3(V) -тождество 
тернарной ассоциативности

V X , З Х ', V x ,j/,z  ( Х (х ,ytX (z ,и, v)) =  X '(X '(x ,y ,z),u , v) ) ,

Более о б щ и м  является понятие V3(V) -тождества:
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тогда существует Бинарная группа Q{°) такая, что кажлая щ  е  X операция определяется по 
правилу

A {x ,y > z )= a i(pixoYiy o 5 iz )4 
где Of, Д  ,/j -  подстановки множества Q .
Следствие2. Для того, ч то б ы  в  тернарной овратимой алгевре 0(Х ) выполнялось сверхтождество

X  (X  (ху у, z), u,v) =  Y (х, у , Y (z, и, v)), (2)
необходимо и достаточно, ч т о б ы  д л я  произвольной операции Д  е X

4 ( x yyyz) =  xod yoZoti։ էք =  t)y 

где Q(o) — Бинарная группа, S  — подстановка множества Q, t. е  Z[Q(o)].
Следствие3. Для того ч т о б ы  в  тернарной овратимой алгевре {7(D) выполнялось сверхтождество

X(Y(x,y,z),u,v) =  X(x,y,Y(z,u,v)), (15)
необходимо и достаточно, ч т о б ы  для каждой операции А- е Z

4 (x ,y ,z )  =  թ ՜ճ • ( խ -уу • խ • z,), 
где Q( ) -  Бинарная ipynna, z, շ  отовражения / У/3 : Q —> Q являются подстановками
множества Q .

Ամփոփում

Հոդվածը նվիրված է տերնար զուգորդական V3(V) ֊նույնություններին: Դիտարկվում են
V X , Y 3X \Y ' V X,y,Z ( х(у (х , у, z \  w, v )  =  Y'(xy у, X '(z, и, v)) )
V X , Y 3X',Y ' \/x ,y ,z  ( X{x, y, Y(z, u, v))Ш Y'{X'(x, y, z \ и, v))
V X y3 X 'V x ,y ,z  \x {x {x ,y ,z \u ,v )= X '{x ,y ,X '(z , i/,v)) )
V X, 3 X \  \/x ,y yz ( X (x ,y ,X (z ,m,v)) =  X ’(X '(x ,y ,z \u , v) )
V3(V)-նույնությունները և բնութագրվում են այն տերնար հակադարձելի 

հանրսւհաշիվները, որտեդ նրանք իրացվում են:

Резюме

Статья посвящается V3(\/) -тождествам. Рассматриваются
V X yY 3 X 'yY' \fx ,y ,z  ( X {y (x, у ,z\ и,v) =  Y'(x,у ,X '{z ,и,v)) )
V X ,Y  З Х ’Г  V x,y ,z  ( x ix ,y j{ z ,u ,v ) )= Y ix ix ,y ,z \u ,v ) )
V X , 3 X 'V x yyyz ( X (x (x ,y yz \u ,v )=  X '(x ,y ,X '(z,u ,v)) )
V X , 3 X 'y V x ,y ,z  ( X (x ,y yX{zyu,v)) =  X ,{X ,(xyyyz \u ,v )  )
V3(V)-тождества и характеризуются те тернарные овратамые алгевры, в которых они 

выполняются.
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У Ж  539.3 Мехt

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНКИ 
НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ1

А.М. Хачатрян, А.Б.Товмасян

Асимптотическим метолом решена первая краевая задача для анизотропной прямоугсм 
пластинки по геометрически нелинейной теории упрушсти. Получены формулы позволя! 
определить все компоненты тензора напряжений и вектора перемещения с заранее зада 
асимптотической точностью. Построено решение соответствующее внутренней задаче, про», 
сопоставление выведенных основных двумерных разрешающих уравнений с соответствую! 
уравнениями классической теории пластин, когда имеется плоскость упругой симметрии.

1 .Классические статические краевые задачи полос, пластин и оволочек асимптотиче 
методом решены в [1,2]. Тем же методом решены неклассические краевые задачи анизотро 
слоистых валок, пластин и оволочек в монографии [3]. Вопрос определения напряж< 
деформированного состояния анизотропных пластин рассмотрен в [7,8]. Метод ока: 
эффективным также для решения динамических задач тонких тел [9]. В равотах [1՛ 
асимптотическим метолом решена первая краевая задача для однослойного и двухсло! 
анизотропных прямоугольников -  полос и для ортотропной пластины по геометрш 
нелинейной теории упругости, проведено сравнение с решением по линейной теории.

Рассмотрим анизотропную прямоугольнную пластинку постоянной толщины 2h. Б 
считать, что материал пластинки овлалает овщей анизотропией и подчиняется ововщенному за 
Гука. Пользуемся декартовой системой координат х ,у , z , располагая оси О х ,О у  в средз 
плоскости пластинки. Вводятся Безразмерные переменные է  =  x/a, rj =  у /a, Հ  — zjh и ве 
мерные перемещения U  =  и] a , V =  v ja , W = w ja , где a  -  характерный тангенциальный pj 
пластинки.

Считается, что на верхней z - h  и нижней z =  -h  лицевых плоскостях пластинки за 
значения компонентов тензора напряжений. Соответствующие условия запишутся в виде

Тревуется найти решение нелинейных уравнений пространственной задачи теории упру 
анизотропного тела [4-6]

ди ̂  ди ди
1 +  —  <т_ + ---<т„ + ------сг

д х )  ду у дг ‘

dv ( .  dv՝] dv
 <7, +  1 + ----1(7 Ч------ (7.
дх х [ dv v dz

+  в§ *  
ду

ду

Си \ ди ди
1ч- ա լ  \ծ  „  +  — a  „ +  — a .

дг ■ду

dv ., ov \ ov

p m l P V 1

du \  du du
1 +  IԾ „  +  ——Ծ „  +  —-  <7,

д х )  ду дг

dv ( .  dv 1 dv
+  1 +   ( 7 „  ч----- (7,

дх ( d y j  dz

1 Равота доложена на Международной конференции “Механика композитов и оптимальное проектирова 
Тезисы докладов. Ереван, 25-28 сентября 2006г.
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Խ  дн՛
дхծ, +— <т„+\ 1 +dy

dw
"dz

d +— 
dv

dw
dx

, dw . 
cr„ +  1 +

dv Ш dz
dw dw Л dw
M M dz

= 0

4  1 

dx 2

dv I 
dy 2

IЩ+!
dz 2

/  du
Ц

rdv^
K$X;

r dw՝
<dx>

2

(Տա)
2

+ rdv՝
շ

+ f dw\
2 ՜

1 Щ Հ & )

(du) rdv}
շ

■+
rdy 2 ՜

<dz, Kdz) հ dz
+ du du dv dv dw dw

dx dy dx dy dx ay

=  а иа х + a x 2o y + а 13а г + « 14ծ ^  + a 15a e  +  а 1бо ^

=  « ւ շ Ծ *  + « շ շ < ^  +  « շ 3Ծ 2 +  l l aJ  +  <*25Ծ «  +  * 2 6 ® ^

=  а 13СТх | % 0 |  + f l 3 3 ° z  + a M ^yz + а Ъ5<Зхг + а ЪЬ<5 ху

=  а 14стх + а 24о у + а 34с 7 + a d4c w +  a « a „  +  a * o №

(1.2)

*4 4 '՜ 'и 45 и

du , dw , ди ди , dv dv , dw dw
dz dx dxdz dx dz dx dz "  " 1տԾ* + * շտԾ v + * 35° *  + " 45<̂  + " 55Ծ~  +  j ? * * *  
d i ' d w d w d r / . d v d v . d w d w  

Г & Ю 0 y &  йуйг йу йг "  a ‘6° '  » ° 2 +  “ « Ծ*  +  ս5«Ծ»  +
при фаничных условиях (1 .2 )  и условиях краевых задач теории упругости на б о к о в о З  поверхности 
(они пока не конкретизируются).

В Безразмерных координатах Հ, rj, Հ  система уравнений (1.2) превратится в новую систему, 
содержащую малый параметр s  = hja. Эта система сингулярно возмущенная и ее решение 
складывается из решений внутренней задачи (основное решение) и пограничного слоя.

Репкние внутренней задачи отыскивается в виде ряда по степеням малого параметра [1-3,7-12]

е = е , 5 у е (5) (1.3)
5=0

где (2-люБое из напряжений или Безразмерных перемещений, 0 (s) =  0 при s  <  0, q -целое число, 
подвирается так, ч то б ы  получилась непротиворечивая система для определения £)(s). Число q 
определяется для каждой величины единственным овразом[12]:

<7 =  3 для а х, о у, а^у U,V,  Щ Ж  для o xz, с у2
q = 2  для W, q =  5 для а г (1.4)

Эта асимптотика по сути не отличается от той, что применялась для решения той же задачи в 
линейной теории упругости [7,8], однако, здесь, ч т о б ы  получшъ итерационный процесс, 
асимптотический ряд (1.3) неоиходимо начинать с положительных степеней малого параметра. По 
этому, бы ло принято q =  q0 + 5, где q0 значение асимптотики, соответствующее задачи в линейной 
теории упругости. Асимптотике (1.3), (1.4) соответствует вывор представления (1.1).

Подставив (1.3) в преобразованную систему (1.2), с учетом (1.4), для определения коэф
фициентов разложения (1.3), получим систему

Ш  Ш  аШ
а̂  ап а;

a f f ՜ d a (; ] d ^  

+  d q  +  dC,

- +  Ծ(л-3) _=  0

- +  Ծ) ’-з) _=  0
(1.5)

аст1
+    1 —

dt, дх\ дС, -+ щ
-з )Ш
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dU{t) , „ч
_ _ _  +  £/ « - »  +  Г,- Ա -» + Г 4<*-|> = a l ln i ' , +  .

c5t| +  и '4 ՜ "  +  у ц ՜ '"  +  И',’ '" ՛ ’ =  +  <

5Wf։)
֊Հ Հ - + +  У ^  +  Ж4<-1> =  <յ,3<Հ՞՜2) + в Х '  

dfF(s) Яv£-» + w£~n = ан<7]'"1) + лмо-*'1՝ + в34<т‘' 3) + яигг̂ ֊2) + ая<т̂ '! + ахст„' 1

T(*-3)j. /гИ ) X a„(Tt*"2) +  л «(Г ^ Я

1 +<*,յ<Հ" 2) + аио^՜՜1> + օ,տծ£՜') + <1.„<з®

* + аа а['"3> + а мо£ ",> + а 25 0 ^',) + Л;,o,w

^ у '2) +  ° յյ<Հ՞"4) +  аХ Г 3 )+ а з:i X 3) +  «se<Tw1

84
■+ —■ 

84
air® 8Utiy

9Հ 84
8Ul,) 8V(,)H------

+ Ujg“3,̂ y ^ i) +fpg~։) = al5<T̂ ~l) + + ai5<x̂ ։՜^ + 45 <r£ 2' +  e53<rJ"2, +  aS6o՜^

^ + — +^Г3) Х Г 3)+ - v P + v ^ + v ^ + v ? 1
где

_Հ,ք-տէ/« Г eofi | a X 4 a X ° l : at/® f X T ’ , 5<ТГ° , X՞"0
84 [ 84 + 84 + 84 у  St, {  84 + 84 8484 Լ

8Um
84 \I *

 r—<y; ' + ----r- a )." '  + -----r—a \ ՛ +
ՑՀ2 drj y ՑՀ2

.  2 ? g ^ M .  2 ^ . ) , ^ ֊. ]  ( « Д О . W , « )  
848ч 8484 8484 J

(?.*<■) d -б)

Решив систему (1.5), получим
r (s)=w(I)(^,!7) + w*w

J/W = _ ^ ^ l  + „W (|jJ7) + uv> (»,v)
<%

Հ ’Պ հ Հ ? + Հ 2  + * ? *  (х’У) (1.7)
ff4') = X i + r v >o +<7w >

<Հ? -  յ / 2 ք * * Ց + տ՜ՀՅ+ Հ՞օ + fry )
e f  = 1/6<ГМ? + 1/2ք2Հշ + f*ff + Հօ + Հ™
TM=Bne, +Bl2e2 +Bl6to (х,у$Л) (1-8)
y a = Bit4 ’K B ^ U B №o>i։՝i 

Հ* =buz!i>+ + А<Х (x,y;i,2)
г й - В 14Лг{*) +  в Х * ) +  в Х )

Ա»)

յՀօ1 . 5rv0՝
54 84

+ * 8 ՝
84 a7

,, _ ք ճ +^ 1  1 r in  Ս* К 1, , a g frH T l, j f g g M , * # Н > ՛
a? a? J 2Ы 4՛  ̂ Л  а? &7 J 2V а? <¥ )  2{ % %
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Ш -
дтЖ

хг 1 ОТ

Հ Հ d r j у
,(տ) Հ  
MRщ  щ Е ±  +и дт]

=  •/ ,„ (« „  V ”  Vis!

K i m

ա _ ди(*)

щ ’я
8 § Й

dvИ
со(*)

Ж  լ w Xis) _

օղ
d 2w(s)

„W

du(s)
ծղ

dvis)

J s )  m=  -2
d V s) (1.9)

S # 2 ’ A 2  0 ^  ’  5 # 0 г /

Коэффициенты B։j определяются по формулам

ВП = {а 22а бб В22 = ( « 11̂ 66 ՜Հ > ) /Ո
В\2 ~  («16*26 ~  « 12*66 )/^> ^66 =  («11*22 ՜« ւ շ )/Ո (1-10)

£ .  =  («ւշ«շշ  - « ւ 6« շ շ ) / ^ >  В 26 =  ( « ւ շ * ւ 6 ~ а \\а 2б )А ^

Q =  (ճք̂ ճքշշ +  2*ւշ«ւ6«26 ~«ս«26 - * 22* i6
Величины со звездочками, как всегда, известны и определяются по формулам

ք =| Й Й | + « 2з< 2>+ « յյՀ ՞- 4> Щ Д + « з5̂ " з)+ « * < 2) - ( ^ г з>+ * г  3)+ » г >) к

р р ;о-рч) + a^cri5՜0 + и«сг^'3) + « 45<72՜2> + я «сг~~2) + в«<т!Ги -т О - 1 )
^56 ^

dwЧ*>
-  կ յ(ր  + v jf 3) + ЯЙГ?)

Р  Ш М  +  Օ շ « < ՜11 « 4 4 < 2) ՜ ^ - f e 3’ +,/« 3) + » ^ 1)) V  ք  1 0
о °Պ  J

ճտ-2) I  Л „ ( s ֊l )  I  „ ( * ) « . 0 ֊l )

где

а = £ п е ^ 5) +  В п г ™  +  B ]6(o*(s)н - а , а с, ՛ +  л 4о £ - '  +  а Г < П

Հ (տ> = Bn < is) + B2i<(s) +  М И
в 168 ^ + в

22 2

Ш  i k s l l  + Й Ш Й + 4 У Й | Ш И Ш  + C „ o J - ' ) ,+  C5C ^ l)

J26 

V

ov

Ծ4s)
- I de, d q

ժզ

o*c I I  -* i  H i
d u 4s)

=

1

Ц
d v ^  

dղ

du™ + dv^_  + а (,„3) I  g g |  +  j | j j | |

+  C /( s - 3 )+ F ^ ֊3) + ^ ( s - l )

d?7  d £

Zi =  “ ( « H ^ H  +  a 2iB \2 ՜*՜ a i6B X6\  ~  ~ ( « l i ^ l 2  + «2i-® 22 + « | 6 ^ 2 б )  

1  =  ~ {a \,B 6\ +  « շ / 5 2 6 1  * , 6 # 6 6  ) (* =  1 Д - ^ 6 )

( 1.12)
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Удовлетворив граничным условиям (1.1) для определения неизвестных величин, получается 
следующая система уравнений

^ ( B >  =  4 W 
где дифференциальные операторы LtJ имеют вид

52

(1.13)1

(1.14)1

+ 2 ви ■+  B f.
ՑՀ ,0 дфт] e rf

Щ г ) =  В * Т Т  +  2В*  ֊  +  В« ~dt] oqdt] dq

Կձտ^=տ№— Վտ12 +  ̂ ) ֊ + Ви —
« т а ?  дп

(1.15)!

Г
А з(® ^й ч ՜ \ ՜ յ + 'հտտճ*: ' * (Հ շ + Шбб) - ... * + в

Аз & ) = ֊  

д А

Щ  
՚  а 3
* 2 2  T ~ J  +  3^26  

d r f

d f d r ,

a 3

w
26 Я  3

a4
cgrof? dq-dtf drfirf dry

В (1.13) p[s\  թ շ \  g>(5) играют роль ововщенных uaipyjox, для вычисления которых I  
получаются формулы

|i=-*,<•>*=\)-<7̂(е=-о) I

■ շ4-)+շ^ +շ ^ - ֊( Հ 1 ^ = ւ ) +Հ ^ = - ֊1) ) - ֊( Հ ' ,(ք=ւ)+Հ ' |(^=-1) )- ^ ',(^=ւ)-Հ'1(^=-ւ))] <116>!

Остальные неизвестные функции интегрирования , гУ, и опредляются по формулам

(1.17)

где

1 #  ш ф  ֊  ֆ ա = 0 + < Հ ,\հ = ֊ւ ) ) ֊\ կ ձ տՔ ։)

Щ =Щ  - 1 0 }<£ = 0 + Հ յ)6 ՜ = ֊0 ) - ՝ f J b  W l]

т* Tz 'w >(f=1)+« = - ■ ) )

x g = ֊ ( ^ (s)± x -(s)}  fW = ֊(f+(s)±7-(s)}  z g  = ֊ ( z +w± z  w)

X +(0)= X \  r % = r +y Z*{o)= Z \ X ±{։)=Y ±{s) =  Z±{s)= 0 , s > 0  
Легко уведиться, что ори 5 =  0 система уравнений (1.13) совпадает с уравнениями 

о б о б щ е н н о й  плоской задачи, а уравнение (1.14) -  классическим уравнением изгива пластинки, когда 
имеется плоскость упругой симметрии. Для приближений s  >  0 меняются лишь правые части 
уравнений, куда входят коэффициенты, характеризующие овщую анизотропию, а также члены, 
оьусловле иные геометрически нелинейностью уравнений теории упругости.
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Ամփոփում

Ասիմպտոտիկ ինտեգրման մեթոդով կատարված Է առաձգականության տեսության 
էասւչափ խնդրի ուսումնասիրությունը, երկրաչափորեն ոչ գծային հավասարումների հիման վրա: 

|  Գտնված Է ասիմպւոոսփկան ե կառուցված Է ներքին խնդրին համսւպատասխանոդ լուծումը: 
I  Ստացված են ռեկուրենտ բանաձևեր, որոնք հնարավորություն են տափս որոշելու լարումների 
j թենգորի ե տեղափոխության վեկտորի բոլոր բադադրիչները:

Դուրս բերված հավասարումները ե բանաձևերը գրոյական մոտավորությունում 
համընկնում են անիգոտրոպ սափ համապատասխան հավասարումների և բանաձևերի հետ, երթ 

I սալի նյութը ունի առաձգական սիմետրիայի հարթություն: Հաջորդ մոտավորությունների համար 
Փոխվում են միայն հավասարումն երի աջ մասերը, որտեղ մտնում են ընդհանուր անիզոտրոպիան 

; բնութագրող գործակիցները, ինչպես նաև առաձգականության տեսության ոչ գծային 
հավասարումներով պայմանավորված անդամները:

Резюме

Методом асимптотического интегрирования проведено исследование нелинейных уравнений 
трехмерной задачи теории упругости вез принятия каких-ливо гипотез. Полное напряженное состояние 
пластинки образуется из основного (внутреннего) и краевого напряженных состояний. Найдена 
асимистика и построено решение соответствующее внутренней задаче. Получены реккурентные 
формулы, позволяющие определил, все компоненты тензора напряжений и вектора перемещения 
внутренней задачи с заранее заданной асимптотической точностью.

Выведенные уравнения и формулы в нулевом приближении совпадают с соответствующими 
уравнениями и формулами анизотропных пластин, когда имеется плоскость упругой симметрии.
Для последующих приближений меняются лишь правые части уравнений, куда входят коэффициенты, 
характеризующие овщую анизотропию, а также члены, обусловленные геометрически нелинейностью 
уравнений теории упругости.
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УДК 539.3

ОБ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ АНИЗОТРОПНОЙ 
ПОЛОСЫ- ПРЯМОУГОЛЬНИКА

Г.А. Петросян

Рассматривается вопрос определения напряженно-деформированною состояния в плоской зад* 
анизотропной полосы. Считается, что плоскость полосы совпадает с плоскостью упругой сим 
материала. На продольных сторонах полосы заданы смешанные условия теории упругости, а на торцаэ 
б ы т ь  заданы различные комбинации торцевых условий. Применяется асимптотический метод ннтегрир< 
и решение задачи представляется в виде суммы двух решений- незатухающего и типа погранслоя [1-5].
1. В равоте [2] решены неклассические задачи напряженного состояния прямоуголыж 
нижней кромке которой заданы значения перемещений, а на верхней продольной стороне з 
значения перемещений, напряжений или смешанные условия. Рассматриваются также ча 
случаи, при которых нижняя кромка прямоугольника жестко закреплена. В равоте [5] рассь 
вопрос определения напряженно - деформированного состояния (НДС) в плоской задач 
анизотропной полосы, на продольных сторонах которой заданы значения напряжений. Овсу 
применимость прикладных и асимптотических методов для анизотропных материалпов. В рав< 
исследовано НДС анизотропной термоупругой полосы, когда на одной из продольных ( 
заданы значения напряжений, а на друтой-смешанные граничные условия теории упругости.

Рассматривается плоская задача для анизотропный ш 
0 <  х  < 1,\у\ < հ,հ «  /}, на продольных сторонах у  — ±հ  которой заданы зна 

напряжений или перемещений в следующей форме:

°*к  =  ? » ( х\  v =  * 1у Ш  при у  =  ֊հ  

и -  е 'и +(х\ а у ֊  £ ՝<т^(х\ при y  =  h 

а на торцах х — 0,1 торцевые условия пока произвольные.
Для решения задачи используется асимптотический метод интегрирования [2,5,6]. 

Безразмерную координатную систему Հ  =  х/1, Հ  =  у/ հ , и, преовразовав соответств]
уравнения теории упругости анизотропного тела, получим систему, содержащую малый па|
е - h j l . Решение таких уравнений складывается из двух типов решений-внутреиного i 
погранслоя [2,5,6].

Внутреннее решение ищем в виде [1,5,6]

Q = s qY de ’QM
s= 0

где Q лювое из напряжений или Безразмерных перемещений U  =  м/7, V =  v jl , = 0  up

s  <  0 : q целое число и подвирается следующим овразом [2]

q =  \ для <rx, a y,U yV 

q -  0  для <7^

Учитывая (1.3), подставляя (1.2) в уравнения плоской теории упругости и прираг 
коэффициенты при одинаковых степенях е , получим следующую систему
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dU

Йо-W Տծ̂ '
~տէ+~8Հ՜ =

ա ա ա
Տք Տ (

- =  а..сг*1* +  йг„(т1! * +  a, aз111§

av(i)
ec :

dU{s) SF(s_1) - + -

=ճս<11ք»+«„ct*՞"1' - a26°V

«и К  «1, <*#

^*0*) _ * “Ц _ «12 — *(*) _ «16 .̂(*-1)1
«11 d£ аи"У <*п

М Л Щ Л
*  J0 К

(1.4)дС ՏՀ
Иигегрируя систему (1.4) по Հ , полупим

VM = v№ )+V*% £ )
W ^uPteVu^te.c)
Ш = » Ш +^ * 'М  (15)

аи ԺՀ аи

а„ do[’) L 1 յկՎ

^  =  J  («ւշօ- Щ + «շշ < Հ ՞՜"+ « 2 б < "  У с
о

'W = ((-W *^  «26CTi'“') + ao֊Pv2)- dVd̂  W  

I  r ,5ctw՜21М - р з - *  <“ >

Удовлетворив граничным условиям (1.1), определим неизвестные функции интегрирования

Հ"(ճ  ut ’fel <г*Ш <фМ)

ւ ^ ^ Թ Տ Հ ^ ճ ճ ճ ճ ճ ճ ճ - , ; ^ ,  Д  
«11 «# «11 «# «11 «11 <*#

и‘,1=в1Ш-и1,)(£1)
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#  =  И * ш !

где
<Т+(0)?= СГу, и+(0) =  и \  <Т~(|  =  Ծ՜ v " (0) =  V՜ху

= 0, tt+(s)= v 'w = 0 , s  >  0

Подставляя (1.7) в (1.5), получим следующие окончательные формулы для напряжений и 
перемещений

fll2<7;W_ > ^  

а ,

Ծ ' —
а у j § 1  а,

+ Я Ш
ԺՀ а „

а , ,  Ժ Հ  Օ յյ а п

I  i ) ( l+ К Հ * > ( £ ք ) - Հ * > ( ? - ւ )
o , j  а д

а - » )

t / (,) =  и4-*՞’ + « 4,)( Հ ,ք ) ֊ ս4 տ|(<ք,ւ)

Kw =  v4l) + v '(s,( f , f ) -  | | § § |  - l )
Если функции, входящие в правые часта условий (1.1) являются полиномами, то 

итерационный процесс оврывается на определенном привлижении и мы получим решение 
внутренней задачи в замкнутом виде.

Рассмотрим частные решения внутренней задачи. Пусть
<7՜ =  г  =  const, v" =  ОЛУ

и ' = 0, -  p  + qx

Пользуясь решениями (1.8) и формулами (1.5) и вычисляя все привлижения до s  — 2 
включительно и перейдя к первоначальным координатам, получим следующее решение частной задачи

Ծ х = - ? M . l ֊( p l  +  q x ) ֊^ l ( h - y ) - ^ i - T
а п h а и h

փ ֊Օ 7l + qx)+A №r  +  ~ — f q ( y  ֊  h) 
h  2 л 11я

(1.9)

( y ֊ h )

v  — ^ ֊( p l  + q x ) + ^ ^ ֊q ( y  + 3 h)
h 2 auh

При q =  0, т  =  0 из (1.9) следует

Т ^ 2 б  Ш
h  a , ,

/

( у  +  й )

a 12 /  _
« F S - f t  <Tv = ° ’ eTy = T P  au h h

U = ^ p l ( y - h \  v  =  —~ p l ( y  +  й ) , 
h h

А при p  = q =  Q, т 5^0
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ո ( y  +  h \

2. Для построения пограничного слоя вблизи торца ^  =  0  в  уравнениях теории упругости 

сделаем новую замену переменных է =  ̂ / б  . Этим преобразованием выделяется 
дифференцирование в продольном направлении. Решение вновь полученных уравнений ищем в виде 
функций типа пограничного слоя [2,5]

(21
5 = 0

где Rp -лювое из напряжений и перемещенний и

Хр -показатель интенсивности, Я =  const характеризует изменяемость напряженно- 

деформированного состояния. Для пограничного слоя, соответствующего краю £  =  0, Re Я >  0 . 

Число х р вывирается следующим овразом [2,5]

С помощью (2.1), (2.2) получим следующую систему обыкновенных дифференциальных 
уравнений

(2.2)

Хр ~  X ^  напряжений,

Хр — X +1 лил перемещений.

(2.3)

(2.4)

(5 )где <7 շ определяется из уравнения
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+ К + 2 » »  У Ш ֊* ^ = 0  (2.5)1
ժ գ  ժ գ  ժ գ  ժ գ

В силу объемности решений (2.4), (2.5), в дальнейшем Будем рассматривать решение 1 
пограничного слоя для ортотропной полосы, для которой я1б ֊  а 26 =  0 .

Характеристическое уравнение, соответствующее (2.5), для ортотропных материалов, в j 
зависимости от ц» , может иметь корни следующих типов [2,4]

a) ± i f i  в) ± /Д , + //?շ в) ± a ± i p  
Этим корням соответствуют следующие решения

а) сг<% )= (а М + В1‘ >с)со$ЛРС + (с 1։> +  D ,s)c)sm  XfiC (2-6) j

Б) <յ[տ)(Հ) =  А{,) cosЩ С  + В 1’ 1 sin2 /?Հ  + С и"> cosЩ 0  + Dl։) sin Лр2С  (2.7) i

օ Հ Հ Հ խ  AMchcO £cosX/3£+BMshaX£sin ձ /}Հ+

+ Ժ ]օհօձՀ  sin XPQ + D {։)shaXC; cos XPQ 

В (2.6)-(2.8) A , B '* \  C ,  D  произвольные постоянные интегрирования.

С помощью (2.4) определяются Ծճ {С \ ^ ռ ( ք \  Поскольку фаничные
условия (1.1) удовлетворены решением внутренней задачи, то (2.4) должно удовлетворил» 
следующим однородным условиям

* ռ ( - 1) = °  « ք ( ֊1 )= 07 (2 9)
Щ { 0  =  0  о О Д « {  1 Щ

В случае а) удовлетворив однородным условиям (2.9), получим систему однородных 
алгебраических уравнений относительно постоянных А \  В  , Ժ տ\  /ИР 

A[s) cos Яр +  B{s} cos Яр + C {s) sin Яр +  D (s) sin Яр =  0

A{s) p  sin Яр + cos Я Р - p  sin Яр + C W P  cos Яр +  / ) (,)^ - —sin Яр -  p  cos Aftj =  0 (2.10) 

A{\  cos Яр  +  /*(Հ  ̂ փ տ \ո  Яр + by c o s V ) + Ժ %  sin Яр +  Ժ տ){ bx sin Яр -  cos Яр
Я2 \

A ^b2p  sin Яр + B {s](b3 cos ЯР -  b2 sin Яр)+ Ժ տ)ե2 p  cos Яр +  b3 sin Яр + b2 cos Яр) = 0

где 6, = { a up 2 ~ a l2)x \  Ьг = (а „/З г ֊ a n b ^ { a n +  a №-Ъ апр 2)х:г

Однородная систем^ уравнений (2.10) Будет иметь нетривиальное решение, если ее 
определитель равен нулю. Приравнивая определитель системы к нулю получим трансцендентное 
уравнение, откуда определяется Я . Соответствующее трансцендентное уравнение имеет вид

cos z  + mz sin z =  0 (211)
где Z =  2XP, т  =  (а „ р 2 ~ (a l2 +  a№))/4aup 2

Трансцендентное уравнение (2.11) имеет Бесконечное множество комплексных корней. Нас 
интересуют только корни удовлетворяющие условию Re г  > 0.

Так как определитель системы равен нулю, то все неизвестные величины можно вырзшъ 
через одну неизвестную, например, через D '*'.
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Тогда из (2.6) получим

< * > =
1 s in lX p  c o s  Я Д  t .  c o s  Я Д )  Ղ ռ ֊

—— ------------- —------------------ —— -  +  Շ  —— ~  c o s  ձ բ ւ  +
Я Д  c o s  2 Я Д  s i n  Я Д  c o s  2  Я Д  s i n  Я Д  յ

ք 2 c o s 2 Х р  1 COSЛp  1 S \  ,
ւ r  —  + -------- ֊ —  +  գ  s m  Я Д £

(2.12)

LDl(5)
լ  c o s  Я р  X p  s in  X p  c o s  2 X p  

В случае б), при удовлетворении условий (2.9), получим систему
c o s  Я Д , +  s i n  Я Д , +  Ժ * }  c o s  Я Д  +  s i n  Я Д  =  О 

А[’ ]р, втД Д  + В(‘ ]р, собДД + С (,)Д2 втЛД, + £>(l)/?2 соэДД =  0 (2.14)

А ^ Ь а c o s  Л Д  +  s i n  Д Д  +  С  w i 5 c o s  Д Д  +  / ) (>)й5 s m  Д Д  =  О

/4w i e s in  Д Д  +  й (,)* 6 с о э Д Д  +  Ժ ’ Հ  s in  Д Д 2 +  Z>w i ,  c o s  ДД2 =  О 

где Ь, = (апД -Л12)Д »^5 =(лпД, ]**■ . ~ ( ;̂ ւД ՜՜^,շ ~ »

i r p k iA 2 - " и
Приравнивая определиггель системы (2-14) к нулю, получим следующее уравнение

coszcos/z = 0 (2.15)
гдег = 2ЯД, / = Д /Д  ,

А решение (2.7) примет вид
Д в т Я Д с о з г Я Д  Д с о э Я Д с о э г Я Д  . s in  Я Д  .

c o s  Я Д  ̂  -------—--------- —  s m  Я Д  ^ -------— c o s  Я Д  ̂ + s in  Я Д  ̂ fe w
Д cos ЯД соб2ЯД Д cos ЯД coslXp cos ЯД
(2.16)

Аналогичным овразом получается решение соответствующее случаю в)

Օշ5* = —(dxchaX£ cos ЯД£՜ + d2shaX£ sin ЯД' + d^chaX^ sin Я Д ' + dshaX£ cos ЯД՜)D(s) (2.17) 
d

где

^ = ̂ ֊( ( - < * ^ 4  +Р'/'зХч/2՝/'4 ~ VW3)+  («У'з + +  ̂ յ ) +  («^շ  +  X^f + V'i))

Հ = - f 3՜  ((«^i ՜ Д й Х ^ з  ~ ^ 4)- (« ^ з  +  ԲՓէՆւ +  +  Р'УхЪ'хЧ'л +  У ^ з ) ) ^
Л

d2 = ---֊֊( ( « ^ 4  -  Д^зХ^З + 4̂2)+ (а 1̂ ~  Р'ГгЬ'хЧ'А + ^ 2̂ з)+ («^ 2  + ДУ̂ ХУ'ИРз "У ^У О )^
yt

4  = ՜ ՜  ^ 11 ((<*^4- P v зХ^2̂ з + ^ 1̂ 4)-(«Г з + Р ^У у М  -^ շ ^ 4)+ («^ւ - P V iiy l +Ч/1 )р {з) 

i//x = chaX cos Xp, y/2 =  shocXsinXp, ц/ъ =  chaXsinXp, y/A — shaXcosXp 
Соответствующее трансцендентное уравнение Будет

c A 2z  — s i n 2 Az =  О (2.18)
где д = 2аЯ, к =  р / а

Аналогичным овразом строится тираничный слой, в б л и з и  торца Հ =  1. Если отсчет вести от 

Х = 0 , данные этого пограничного слоя получаются из приведенного формальной заменой է

на = 1 /е - / =  (а -х )/А .
Интеграл задачи представим в виде
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J  =  Q + R f  + R[p] (2.19)1

где Q -решение внутренней задачи, и решении пограничного слоя, при Հ =  0 и £ =1Д

соответственно.
Представление (2.19) содержит достаточное число произвольных постоянных, с помощью 1 

которых удовлетворяются торцевые условия.

Ամփոփում

Աշխատանքում դիտարկվում է անիզոտրոպ շհրտի լարվածային-դհֆորմսւցիոն վիճակի! 
որոշման հարցը հարթ խնդրի դնպբում: Ենթադրվում է, որ շհրտի հրկայնական կոգմհրի վրա 1 
տրված հն խառը հցրսւյին պայ մանն հր: Ասիմպտոտիկ ինւոհգրման մհթոդով խնդրի լուծումը! 
նհրկայացվում է նհրքին խնդրի ու սահմանային շհրտի տիպի լուծումնհրի գումարի տհսքով:

Եվ նհրբին, ե սահմանային շհրտի տիպի լուծումնհրը գտնհլու համար օգտվում ffiip ] 
առաձգականության տհսության համապատասխան հավասարու մն էտից:

Դիտարկված հն կոնկրհտ օրինսւկնհր:

Резюме

Рассматривается вопрос определения напряженно-деформированного состояния в плоской |  
задаче для анизотропной полосы. Считается, что плоскость полосы совпадает с плоскостью упругой 1 
симметрии материала. На продольных сторонах полосы -заданы смешанные условия теории 1 
угр^юсти, а на торцах могут выть заданы различные комвинации торцевых условий. Применяется | 
асимптотический метод интегрирования, и решение задачи представляется в виде суммы двух j 
решений- незатухающего и типа погранслоя.

Для нахождения как внутреннего решения, так и решения типа погранчного слоя, пользуемся 1 
соответствующими уравнениями теории упругости.

Рассмотрены конкретные примеры.
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ՏՏԴ 620.179.16 Ֆիզիկա

ՊՈՂՊԱՏԻ ՑՈՒՆԳՒ ՄՈԴՈԻԼԻ ԶԵՐՄԱՍՏՒ ՃԱՆԱՅԻՆ ԶԳՄՅՈԻՆՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Մ.Մ.Անդրսասյան, Մ.Ա.Ա|1ւքսանյան, կ.վ.Գսապարյան, Մ.վ.Մինասյան

Պողպատի Յունգի մոդուլի ջերմաստիճանային զգայունության հարցը կարոդ է կարևորվել 
սեփական հաճախությունների վրա տարբեր մեխանիկական տատանողական համակարգեր 
զործսւրկելիս' լինեն դրանք բաշխված պարամետրերով [11 կամ կենտրոնացված [2]: Ընդ որում 
միշտ չէ, որ առաձգական կանգուն ալիքների հաճախությունը' հետևում է չափերի 
ջերմաստիճանային վտփոխաթյանը, և հարկ է լինում գննեւ այլ կախումներ:

Աշխատանքում +10 ++30°С տեղամասում ուսումնասիրվել են բարակ պողպատե ձողի 
երկայնական տատանումները ն գրանցվեյ հիմնական ռեզոնանսային հաճախության 
ջերմաստիճանային տեղաշարժերը: Շնորհիվ ռեզոնատորի Լ =  0,5 մ երկարության, հիմնական 

ռեզոնանսային v0 հաճախությունը մոտ Լ գտնվել 5,2 կՀց փն, ինչը համարժեք է երկայնական 

սղիքի սձ =  5,2-103մ/վ արագությանը: վերջիններս նշված ջերմաստիճանային տիրույթում

փոՓոխվում են շուրջ 0.3% ֊ով և համաձայն սձ = ( Ц/ 1 բանաձևի՝ պարտադրում քննսւրկեւ
P )

նաև Յունգի մոդուլի ջերմաստիճանային կախվածության ազդեցությունը: Ուշադրության 
աոնելով ռեզոնատորի երկարության ^(г) և նյութի խտության р\Г )  ջերմաստիճանային փոփո

խությունները' [ - ] դինամիկ դիքության համար (որը Յունգի մոդուլի ջերմաստիճանային
V dT )1

տեսակարար դեֆեկտն է) մեր կողմից ստացված է հետևյալ սւոնչությունը'

0 )d T )E „ {d T о ко

Նշենք, որ ձողի ծավալային ջերմաստիճանային ընդարձակման հետ կապված կդիտվի р

խտության նվագում' տալով —~  — ի մեջ 1,5у0 • а т մեծությամբ ներդրում, իսկ միայն գծային 
dT

ջերմաստիճանային ընդարձակման հետևանքով' — v0a T ներդրում; այսինքն' առկա է նկատելի 

փոխչեգոքացում:
Եթե ղեկավարվենք (1) ֊ո վ , ապա վտրձի տվյալներից բխող' Յունգի մոդուլի 

ջերմաստիճանային անկման միջինացված դիքությունը +10 ++30 °C տեղամասում կազմում է 
— 6.0 • 1 Օ7 Ն/մ2նյ (-60 ՄՊա/կ), մինչդեռ ավելի լայն տեղամասի համար

(-50 ++50 °C ) հայտնի է E(T) = E0 + ~ ~ j  (Г -Т0) գծային տեսքի կախվածություն'
AT

— ֊4 . 3  • 107 ֊դ — գործակցով [3 ] 
АТ Щ l3 Կ
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Համադրչով վերջինս մեր ուսումնասիրության արդյունքի հետ, հակված ենք ենթադրելու, 
որ իրական Е (Е) կախվածությունը պողպատի դեպքում բնութագրվում է ջերմաստիճանի հետ

Д Е  J
իր բացարձակ արժեքով հետգհետե աճող ---- դիքությամբ, այսինքն' դրական

А Т
ջերմաստիճանների տիրույթում արդեն ընդգծված է նրա ոչ գծայնությունը: Ինչ վերաբերում է 
անմիջականորեն Յունգի մոդուլի արժեքներին, ապա 10°C-nuf ունենում ենք E0 =  2,1 *10՛ ՄՊա:

Դա համաձայնվում է լավ հայտնի տեղեկատվական տվյալներին՝ 1.96 • 105 — 2,2 • 1Օ5 ՄՊШ [4 ]:

Ամփոփում

Բարակ պողպատե ձողում հիմնական ոեգոնսւնսային հաճախությամբ երկայնական 
առաձգական սդիքների գրգռման ընթացքում գրանցվեւ են այդ հաճախության տեղաշարժեր' 
պայմանավորված Ցունգի մոգողի արժեքի ջերմաստիճանային նվագմամբ: Սենյակային 
ջերմաստիճանային տեղամասի համար գնահատված /SEj AT համեմատաբար բարձր 
դիքությունը թայւատրում է E (T )  ֊ի  ընթացքի սկգբանքային ոչ գծայնությունը ենթադրող 
եզրահանգում անել:

Резюме

При возбуждении продольных упругих волн в тонком стальном стержне на частоте 
основного резонанса записаны смещения этой частоты, обусловленные температурным спадом 
величины модуля Юнга. Относительно высокая крутизна АЕ/АТ, получаемая для области 
комнатных температур, наводит на предположение о принципиально нелинейном ходе Е (Т ) .
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ЦИНИКОМ

Г.П.Багдасарян, П.Г.Багдасарян

Диапазон воздействия цинка на биологические процессы, протекающие в организме 
человека необычайно широк. Цинк принимает участие в работе более 200 ферментативных 
систем [1-10]. В частности он участвует в окислительно-восстановительных процессах, входит в 
состав карбоангидразы, участвующей в процессах дыхания, повышает активность трипсина, 
улучшая процессы утилизации белков и снижая их концентрацию в плазме крови. Цинк 
принимает участие в синтезе белков, в процессах деления, роста и регенерации клеток. Очень 
важна роль цинка в образовании гормонов, в частности, тинулина - основного гормона 

| вилочковой железы, дефицит которого приводит к болезни Альцгеймера. Цинк участвует в 
выработке тестостерона и спермы, депонируясь в интерстициальной тхани яичек мужчины. 
Дефицит цинка является одним из важных факторов, приводящих к воспалению предстательной 
железы и к аденоме простаты.

Не менее важное значение имеет цинк и в вопросах выработки женских гормонов, так как 
стимулирует выработку прогестерона и поддерживает функциональную активность желтого тела. 
Дефицит цинка в организме женщины ускоряет развитие как предменструального, так и 
климактерического синдрома и может приводить к дисплазии молочных желез. Высокая 
концентрация цинка в сетчатке глаза поддерживает нормальное усвоение ею витамина А и 
препятствует развитию катаракты и вырождению желтого пятна. Присутствие цинка необходимо 
для нормальной активности лимфоидной ткани, играющей важную роль в иммуногенезе, а также 
отвечает за формирование соединительной ткани и процессы костеобразования.

Основное количество цинка поступает в организм человека при потреблении мясо- и 
рыбопродуктов, зерновых и бобовых [3,10,11]. Одним из наиболее богатых источников цинка 
является устрица (1000мг/100г) [10]. Усвоение потребляемого цинка обычно не превышает 40%. 
Коэффициент усваивания цинка из мясных продуктов значительно выше, чем из растительных. 
Усваиваемость цинка из казеина достигает 94% [10,12]. Коэффициент усваивания цинка 
определяется механизмом всасывания и факторами, влияющими на этот процесс.

Большая часть цинка всасывается в двенадцатиперстной кишке и дистальном участке 
тонкого кишечника [9,12]. Механизм адсорбции и всасывания цинка не очень понятен, однако 
предполагается существование двух этапов транспорта. На первом, наиболее важном этапе, 
происходит аккумуляция цинка в слизистой оболочке, на втором- перенос в серозную среду [13]. 
При этом величина аккумуляции цинка определяется природой белка на поверхности кишечного 
эпителия и присутствием анионов, например, карбоксильной, фосфатной и сульфгидрильной 
природы. Почти все количество цинка (99,99%) находится в крови в виде комплексов с белками 
[14,15].

Природа аниона может оказывать сущетвенное влияние на всасываемость цинка, по- 
видимому, вследствие изменения величины аккумуляции. Показано, что усвоение цинка из 
неорганических солей очень высокое, независимо от природы аниона [12]. Фитиновая кислота 
при низких значениях pH содержимого тонкого кишечника образует с цинком устойчивый 
комплекс, катион которого не доступен для всасывания [16]. Именно поэтому значительное 
употребление продуктов питания, содержащих растительные белки, приводит к снижению 
усваиваемости цинка.
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Содержание цинка в организме здорового человека достигает до 0,003%(1,4-2,Зг).Нии 
представлено содержание цинка в различных органах человека [7].

Таблиц
Содержание цинка в сырой ткани человека в мг/кг масса

Простата 102
Поджелудочная

железа 29

Семенники 17 Мышцы 54
Яичники 22 Сердце 33

Почки 55 Печень 55

Суточная потребность цинка для взрослого человека составляет 10-20 мг. В период 
беременности, при переломах, а также в период активной половой жизни потребность цинка! 
может возрастать до 30 мг. Дефицит цинка и других микроэлементов у современного человека! 
возникает из-за неправильного образа жизни, снижения двигательной активности, изменена! 
этнического отношения к вопросам питания, употребления рафинированных зерновых! 
продуктов, а также консервированных продуктов и полуфабрикатов с различными! 
консервантами. Этнически он наблюдается у народов жаркого тропического климата, где пища I  
бедна цинком, а также у части населения, исповедующей идеи вегетарианства.

Цинк обладает способностью быстро выводиться из организма человека при физическом,! 
эмоциональном или химическом стрессе. Профессиональная принадлежность человека также! 
в л иге՜ ча содержание цинка в организме. Для людей, связанных с химическими реагентами,! 
разного рода излучениями, а также принимающих большое количество фармацевтических! 
препаратов, дефицит цинка предопределен изначально. Это связано с уникальной способностью I 
цинка к образованию комплексных соединений, легко выводимых из организма. Современное I 
состояние экологии усугубляет сложившуюся ситуацию. Особенно остро встает вопрос дефицита 1 
цинка в зонах военных и социальных конфликтов, в условиях сопровождающего их I 
недостаточного и не сбалансированного питания. Необходимо также отметить, что избыточное, 
либо систематическое применение алкоголя приводит к резкому дефициту цинка, т.к. цинк 
входит в состав алкогольдегидрогеназы, участвующей в нормальном расщеплении и выведении I  

проду ктов метаболизма этилового спирта.
По данным ВОЗ цинкодефицит наблюдается у 45% населения. Анализ причин 

возникновения цинкодефицита указывает на то, что, в основном, они имеют социальную 
природу. Это, в свою очередь, позволяет надеяться на рациональное решение данной проблемы.

Современная индустрия по производству биологически активных добавок к пище (БАД) 
позволяет корректировать процесс питания человека, восполняя имеющиеся дефициты 
компонентов принятием БАД. По характеру воздействия цинк- содержащие БАД на организм 
человека относятся к нутрицевтикам [2], хотя в период интенсивной терапии при лечении 
аденомы простаты, простатита, воспалительных заболеваниях суставов, переломах и.т.д. их 
воздействие может определяться как парафармацевтическое (особенно при принятии больших доз).

Одной из первых попыток восполнения цинка было применение сульфата цинка [8]. Однако 
применение солей цинка, представляющих собой апротонные кислоты, может приводить к 
нежелательным последствиям, в частности, к раздражению и ожогу слизистых оболочек. В БАДы 
фирмы Vision цинк входит в виде оксида цинка. Введение оксида и карбоната цинка более 
безопасно, чем введение цинка в виде солей, т.к. их растворение регулируется поступлением 
желудочного сока в пищеварительный тракт. Для уменьшения побочного действия 
неорганических солей цинка предложено применять их в виде водного раствора .[17].



Корпорация “Тяныпи”  производит БАД, содержащий лактат цинка. Данная биодобавка 
является очень удачной, так как молочнокислая форма цинка легко усваивается в 
пищеварительном тракте[2], не вызывая побочных явлений.

Однако, не вызывает сомнения, что наиболее удачным методом восполнения дефицита 
макро- и микроэлементов является их введение в виде продуктов питания, представляющих 
собой растительный или животный материал, в которых элементы находятся в виде комлексов с 
биологически активными веществами.

Дефицит цинка удобно восполнять, применяя следующие цинк- содержащие 
лекарственные растения, в частности, овес посевной, элеутерококк колючий, мелисса 
лекарственная, череда трехраздельная, коровяк скипетровидный, женьшень обыкновенный, анис 
обыкновенный, имбирь лекарственный, горец птичий и др.

Наиболее удачным продуктом питания, с высоким содержанием цинка в органической 
форме является масло тыквенных семечек. Применение семян тыквы относится к самым древним 
цивилизациям, при этом особое внимание акцентировалось на их глистогонные свойства [18,19]. 
Фармакологическим комитетом Минздрава СССР препараты голосемянной тыквы в виде 
измельченных семян, введены в практическую медицину для лечения инвазий, вызванных 
ленточными гельментами[19].

Систематизируя литературные источники уже в XV веке Амирдовлят Амасиаци отмечает 
уникальные лечебные свойства масла тыквенных семечек и рекомендует его применение при 
бессонице, головных и ушных болях, а также желудочных болезнях[18].

Изучение химического состава тыквенного масла показали, что они содержат целую гамму 
биологически активных веществ: фермент уреаза, тирозин, лейцин, глобулин, салициловая 
кислота, смолистые вещества, содержащие оксицеротиновую кислоту, каротиноцды, витамин 
А(70,6 мг%), витамин С(1,46%), витамин В1(1,25 мг%), витамин В2, фитостерин-кукурбитол, 
дельта-7-стерин, углеводород мелен, селен, магний, цинк, (всего 53 макро-и микроэлементов). 
Жирное масло состоит из глицеридов линолевой(45-59%), олеиновой (25-29,7%), пальмитиновой 
и стеариновой (до 30%) кислот[19].

Столь широкий набор необходимых для организма биологически активных веществ 
обусловило применение масла тыквенных семян для лечения различных заболеваний. Масло 
тыквенных семян выпускается под одноименным наименованием как БАД, а также в виде 
фармацевтических препаратов “Тыквеол” , “ Пепонен’ и др.

Основное показание к применению является профилактика и лечение аденомы 
предстательной железы в начальной стадии. Предполагается, что основным компонентом, 
способствующим улучшению состояния простаты, является дельта-7-стерин, влияющий на 
систему тестостерон- дигидростерон Однако, опыт применения БАД, содержащих только цинк, 
указывает, что основным фактором, влияющим на процесс лечения аденомы является именно 
цинк. Возможно, что именно цинк обусловливает и антигельментные свойства семян тыквы.

Учитывая, что тыква является этнически широко применяемым и производимым овощем и, 
что тыквенное масло редко вызывает побочные реакции в виде аллергии, при сегодняшнем 
уровне развития фармацевтической промышленности, именно тыквенное масло можно считать 
наиболее удачной формой БАДа для восполнения дефицита цинка в организме человека.

Содержание комплекса биологически активных веществ значительно расширяет 
фармакологическое применение масла тыквенных семечек.

Применение масла тыквенных семян как БАД возможно как периодически, так и 
систематически. С нашей точки зрения в современных условиях жизни систематическое 
применение масла семян тыквы как БАД будет являтся эффективным методом коррекции 
питания и будет содействовать нормальному' функционированию организма.
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Ամփոփում

Աշխատանքում դիտարկված է մարդու օրգանիզմում ընթազոդ կենսաքիմիական в  
պրոցեսներում զինկի դերը, և ցույց Է տրված տարրեր գործոննէ1րի ազդեցությունը ցինկի 1 
դեֆիցիտի առաջացման վրա: Տաշվի սաներւվ տվյալ պրոբլեմի կարեորությունք' դիտսւրկփկ № I  
ցինկոդեֆիցիտի լրացման մեթոդները, որոնր, ըստ օրգանիզմի վրա ունեցած ազդեցու թյսս, ■  
կարոդ են լիննլ նոսորիցեվտիկ և սլարաֆարմւսցե վտիկ: Ցույց Է տրվել, որ ցինկոդեֆիցխւփա 
լրացման առավել հաջոդված ձևը սննդին կենսաբանորեն ակտիվ հավելույթների, հատկսւպէա 
դդմի յուդ)ւ, ավելացումն Է:

Резюме

В работе рассмотрена роль цинка в биохимических процессах, протекающих в организме \ 
человека и показано влияние различных факторов на возникновение дефицита цинка. Учитывая I  
важность данной проблемы рассмотрены способы восполнения цинкодефицита, которые по I  
характеру воздействия на организм могут определяться как нутрицевтические, так и I 
парафармацевтическис. Показано , что наиболее удачной формой восполнения цинкодефицита I 
является систематическое применение биологически активных добавок к пище, в особенности 1 
масла тыквенных семян.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱւալՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳՒՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ APIIAXCKOI'O ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1(14X2007

ՀՏԴ 633.81

ԳԻՆՁԸ ՈՐՊԵՍ ԱՐԺԵՔԱվՈՐ ԵԹԵՐՍՅՈԻՂՍՅԻՆ ՀՈԻՄՔ 

Ա. Է.Ավէափսյսւն

Արցախում լայնորեն մշակվող կուլտուրաներից Է գինձը (համեմ. Coriandrum): Գինձի 
էթնրայոււլը մեծ քանակությամբ օգտագործվում Է բժշկության, դեղագործության, օծանելիքների 
արտադրության, սննդարդյունաբերության ն այ( բնաղավսաներամ:

P Եթերայուղատու բույսերը մարդկության կողմից օգտագործվել են շատ վաղ 
(ժամանակներից: Բնական եթերայուղերի ստացման տեխնուոգիսւները հայտնի Էին հին 

[Հնդկաստանում և Եգիպտոսում, որտեղից տարածվել են այլ երկրներ ն ներկայումս 
((խտությունների ճնշող մեծամասնությանն այս կամ այն չափով արտադրում են եթերայուղեր, 
որոնց համաշխարհային արտադրանքը տարեկան կսւգմում Է ավելի քան 20.000 տոննա:

Եթերայուղերը օրգանական ցնդող հեղուկ նյութերի խաոնուրդներ են, ստացվում են 
եթերայուղատու բույսերից և պայմանավորում նրանց հոտը: Եթերայուղերից անջատված են մոտ 
1000 օրգանական նյութեր' հագեցած, չհագեցած, ալիֆատիկ, արոմսոոիկ, տերպենային, 
ցիկլավոր ածխաջրածիններ և դրանց թթվածնսւվոր սւծանցյսդներ' սպիրտներ, ալդեհիդներ, 
կետոններ, եթերներ, օքսիդներ, ինչպես նաև հետերոցիկփկ միացություններ:

Սենյակային ջերմաստիճանում եթերայուղերը թափանցիկ, դյուրաշարժ կամ մածուցիկ 
անդ ույն կամ գունավոր (դեղին, կանաչ, կարմիր, կապույտ) հեղակներ են: Շոշսւփեփս յուղոտ են, 
ճարպայուղերից տարբերվում են ցնդեփությամբ և հոտով: Օդում րււյսի ազդեցությամբ արագ 
օքսիդանում են, խեժանում և վախում իրենց հոտը: Լուծվում են օրգանական լուծիչներում, 
բուսական ն կենդանական ճարպերում, հազվադեպ' ջրում: Չնայած եթերայուղերը ջրում վւ՝՜~* են 
(ածվում, սակայն թափահարեւուց հետո ջրին տալիս են բնորոշ համ ն հոտ:

Բացի եթերայուղերից եթերայոպային հումքը պարունակում Է նան բուրավետ խեժեր ն 
բսդասաններ: Սրանք օրգանական միացությունների բարդ խաոնուրդներ են, հիմնականում 
նրկաերսլենային կառուցվածքի, թանձր, չցնդող, Էթիւ սպիրտում և այ( լուծիչներում {ածվող:

Եթերայուղերը ւայնոբեն օգտագործվում են բժշկության մեջ ն կոսմետիկայում, սննդի ն 
քիմիական արդյունաբերության մեջ (նուրբ օրգանական սինթեզների համար), օծանեւիքների, 
(աքերի և ներկերի արտադրություններում [ 1,2,3 j:

Եթերայուղերն օժտված են մարդու օրգանիզմի վրա ֆիզիոլոգիական ազդեցության րսյն 
սպեկտրով: Նրանք ընդունակ են ազդերս օրգանիզմի գրեթե բոլոր համակարգերի և 
օրցանիգմում ընթացող տարբեր պրոցեսների վրա: կարևոր առանձնահատկություն է համարվում 
եթերայուղերի բազմաբնույթ ազդեցությունը, այսինքն' չկա մի եթերայուղ, որը կիրառվում է միայն 
մեկ տեսակի հիվանդության ժամանակ:

Եթերայուղերն ուղղակի ազդեցություն են գործում կենտրոնական նյարդային համակարգի 
վրա: Նարնջի, կիտրոնի, վարդի եթերայուղերը նշանակում են դեպրեսիաների, հիպոտոնիաների 
ժամանակ: Եթերայոպերի կոմպլեքսներն ավեփ լավ են ազդում ուղեղի աշխատունակության 
վրա, քան առանձին վերցրած եթերայուղերը: Օրինակ, միանգամից դաղձի, նարդոսի, անիսոնի ն 
մեխակի եթերայուղեր շնչեփս, լավանում է ուղեղի արյան շրջանառությունը' աշխատանքային 
գործունեության ժամանակ, բարձրանում է աշխատանքի արտադրողականությանը և 
ուժեղանում իմունիտետը:

Փորձնսւկսւնորեն ապացուցված է նարդոսի, նարնջի, վարդի եթերայուղերի ուղղակի 
ազդեցությունը սիրտ-սւնոթային համակարգի վրա: Դրանք իջեցնում են արյան ճնշումը,

Քիմիա
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լավացնում սրսւի արյան շրջանառությունը, ուժեղացնում սրտի կծկումները, ակտիվաց! 
սրտամկանը և կարգավորում մկաններում օբսիդացման պրոցեսները:

Եթերայուղերն օգտագործվում են նան բրոնխաթոքսւյին համակարգի կոմպ(յ 
հիվանդությունների բուժման ժամանակ: Նրանք ցուցաբերում են հակաբորբոըայ 
հակասեսլտիկ և բրոնխոլիտիկ ագդեցոէթյուն:

Մի շարք եթերայուղեր խթանում են մարսոդական գեդձերի ֆունկցիաները, ինչի հ 
կապված լայն կիրառության են գտել ստամոքսսոփքային տրակտի հիվանդությունների բոա  
ժամանակ: Փորձն ական որեն հաստատված Է վարգի եթերայուղի ազդեցությունը աէփիեճ 
տոնուսի իջեցման վրա: Որպես ադիքների ու ստամոքսի գրգռվածությունը, ինչպես նաև խոցայ 
և Էրոզիային պրոցեսները կսւնխոդ միջոցներ օգտագործվում են դադձի, վարդի ն նարդո 
եթերայոպեր:

ժամանակակից արտադրության յուրաքանչյուր բնագավառի ամենահիմնակս 
խնդիրներից մեկն Է հումքի ամբողջական օգտագործումը [I]: Դ ա  վերաբերում Է նս 
եթերայոպային հումքի մշակմանը, որի բաղադրության մեջ մտնում են մի շարք արժեբաա 
նյութեր, ինչպիսիք են ճարպայոպերը, ածխաջրերը, սպիտակուցները, վիտամինները, բոասւկա 
մոմերը, դիտերպենային ե եռտերպենային միացությունները: Ներկայումս շատանում 
եթերայոպային համքից ստացվող մթերքների տեսականին, կատարելագործվում Է դրան 
ստացման տեխնոլոգիան: Մեծ նշանակության Է տրվում կենսաբանական ակտիվ նյութի 
անջատման հետազոտություններին, որոնց կարիքն ունի բժշկությունը:

Ներկայումս հայտնի են 3000 տեսակ եթերայուղատու բույսեր, որոնցից միայն 200-ը ունա 
արդյունաբերական նշանակություն: Եթերայուղատու բույսերով հարուստ Է նաև Արցախի ֆլորա!
[4]: Մեր հանրապետության տարածքում աճեցվում են այնպիսի արժեքավոր կուլտուրաներ 
ինչպիսիք են պդպեդադադձը, համեմը (գինձը), սամիթը, ռեհանը, մաղադանոսը, դսոինին, հիրիկ) 
և շատ այլ եթերայուղատուներ: Արցախի ֆլորան աչքի Է ընկնում նաև վայրի եթերայուղատու 
բույսերի մեծ հարստությամբ: Ամենատարածված կաւտարսւներից կարելի Է նշել ուրցը, 
կատվախոտը, դեղային եղեսպակը, երիցուկը, հազարատերևուկը, կատվադաղձը, մանուշակը, 
գայլուկը, օշինդրը, գիհին, խնկածաղիկը և այլն: Չնայած այդ մեծ բազմազանությանը, 
հանրապետության մշակովի և վայրի եթերայուղատու բույսերն ըստ նշանակության չեն 
օգտագործվում: Նրանց միայն չնչին մասն օգտագործվում Է որպես սննդի բաղկացուցիչ մաս: 
Այնինչ դրանք արժեքավոր եթերայուղատու բույսեր են, որոնք պետք Է օգտագործվեն 
գլխավորապես թանկարժեք եթերայուղերի ստացման համար:

Ներկա աշխատանքում ուսումնասիրվել Է Արցախի տարածքում րսյնորեն տարածված 
գինձի (համեմ, Coriandrum) սերմերում պարունակվող եթերայուղի բանական և որակական 
բաղադրությունը: Գինձի եթերայոպը լայնորեն կիրառվում Է դեղագործության մեջ' դեղանյութերի 
ն հալ են այ ին պրեպարատների արոմսոոացման համար: Այն օժտված Է նան ւեղամոպ, 
հականեխիչ, ախորժակը գրգռոդ և հակա թութքային ազդեցությամբ, ինչի շնորհիվ կիրառվում Է 
բժշկության մեջ: '

Գինձի եթերայուղում հայտնաբերված 20 բաղադրամասերից գլխավոր Է համարվում 
լինալոոլ տերպենային ալիֆսւտիկ սպիրտը (60-80%), որը ելանյութ Է հանդիսանում 12 տեսակ 
սինթետիկ բուրավետ նյութերի ստացման համար: վերջիններս օժտված են կիտրոնի, նարնջի, 
մանուշակի, վարդի և ա յլ ծաղիկների բուրմունքով: Ա յդ իսկ պատճառով գինձի եթերայոպը 
լայնորեն օգտագործվում Է օծանելիքների, բուրավետ օճառների և այլ արտադրություններում:

Հրուշակեղենի արտադրությունում գինձի եթերայոպը կիրառվում Է կոնֆետային 
Էսենցիաների պատրաստման համար: Գինձի ամբողջական սերմերն օգտագործվում են 
սննդարդյունաբերությունում' որպես համեմունք:

Գինձի սերմերից եթերայուղի կորգումից հետո, թավաններում մնամ են մոտ 20% 
ճարպայուղեր, որոնց կարևոր բաղադրամաս Է կազմում օլեինաթթուն: ճարպայոպերը 
օգտագործում են օճառի արտադրությունում:
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Գինձի սերմերում եթերայուղերի պարունակության քանակական որոշումը կատարվել է 
I ԳինսբԾրգի մեթոդով [3]: Եթերայուղի քանակությանը ծսւվալա-կշ ռային տոկոսներով սլային չոր 
[ համքամ կագլքԾլ է մոտավորապես 0,52մլ/գ%:

Щ կատարած վարձարկումները ցույց են ավել, որ գինձի եթերայոպը սենյակային 
I  ջերմաստիճանում թույլ դեւլնավուն, թափանցիկ, դյուրաշարժ, շոշափելիս յուղային հեղուկ է: Այն 
: ցնդում է ջրային գոլորշիներով, ունի գինձի հոտ ն դառը համ: Մեկ ծսւվսղ եթերայոպը լուծվում է 

երեք ծավալ 65%-ոց էթիլ սպիրտում: Նա  համարյա չի լուծվում ջրում: Չնայած դրան, ջրի հետ 
г  թափահարելուց նրան տալիս է բնորոշ հոտ և համ:

Գինձի եթերայուղը չի պարունակում սպիրտի, ճարպային և հանքային յուղերի խաոնուկներ:

Ամփոփում

f Սույն աշխատանքում Գինսբերգի մեթոդով որոշվել է եթերայուղի քանակական 
1 պարունակությունը գինձի սերմերում և կատարվել ստացած եթերայուղի նմուշի հետազոտության: 
( Արդյունքները վկայում են այն մասին, մեր հանրապետության տարածքում ւայնորեն մշակվող 
գինձը կարող է լավ հումք հանդիսանալ արժեքավոր եթերայուղի ստացման համար:

Резюме

В данной равоте методом ГинсБерга определили количественное содержание эфирного масла 
в семенах кориандра и исследовали прову полученного эфирного масла. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что широко культивируемый в нашей респувлике кориандр может стать 
хорошим сырем для получения ценного эфирного масла.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДИССОЦИАЦИЯ ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНОГО 
КОНЦЕНТРАТА ДРМБОНА (АРЦАХ)

Г.Г.Григорян, А.Н.Аврамян, В.С.Мирзоян

Довыча и переработка крупнотоннажного химико-металлургического сырья сложного; 
вещественного состава являются энергоемкими процессами и крупномасштабными источниками 
загрязнения окружающей среды. Как правило, чем больше стадий в технологии и меньше степень 
использования сырья, тем больше происходит выбросов и ниже экономическая и экологическая 
эффективность производства. Существующие традиционные многостадийные химико
металлургические процессы с использованием тепловой энергии органического топлива и 
различных окислителей, восстановителей, сульфидизаторов и других реагентов извне не 
обеспечивают желаемых результатов. Практика промышленной переработки сырья показывает, 
что из применяемых процессов наиболее удачными являются электропроцессы, которые 
экологически приемлемые, легко управляемые с относительно высокими технологическими 
показателями [1,2]. Внедрению этих процессов препятствуют высокие цены на электроэнергию и 
ее дефицитность. Дальнейшее развитие электроэнергетики устранит указанные ограничители и 
позволит использовать выгодные электропроцессы, поэтому вновь разрабатываемые 
перспективные химико-металлургические технологии должны базироваться на электроэнергетике в 
перспективе постепенного полного отказа от исчерпаемой и невыгодной органической 
топливоэнергетики, применение которой, кроме всего прочего, отрицательно влияет как на 
технологию, так и на окружающую среду. Выгодно углеводородное топливо использовать не в 
качестве источника энергии, а в качестве исходного сырья для производства нужных и 
дефицитных органических продуктов и изделий.

Пересмотр энергетических основ вновь разрабатываемых химико-металлургических 
процессов обосновываются еще и тем, что производство дешевой электроэнергии в Ближ айш ем  

Будущем осуществится нетрадиционными источниками энергии, в том числе и термоядерным] 
синтезом неисчерпаемых и нерадиоактивных ядерных изотопов водорода. Теплотворность] 
термоядерной реакции изотопов водорода в 107 раз больше теплотворности реакции горения j 
органического топлива и в 100 раз больше теплотворности реакции радиоактивного ядернош] 
распада урана. Поэтому освоение экологически невредного термоядерного процесса выгодно] 
решит проблему производства дешевой экологически чистой электроэнергии, на вазе которой! 
-должны развиваться перспективные, выгодные и малоотходные электропроцессы перерабош! 
сырья. Разработку и практическую реализацию таких процессов особенно нужно осуществлять вя 
Арцахе с его ограниченной территорией и экзотической природой. Золото-медный рудник 
Дрмвона промышленно освоен, однако степень использования добываемого сырья остается̂  
недопустимо низкой, что снижает эффективность, прибыльность и сокращает сроки эксплуатации! 
рудника с отрицательными экономическими и экологическими последствиями լՅ\.

Из существующих электропроцессов переработки сырья наиболее перспективным и j 
эффективным является плазменный процесс [4-9], исследование которого осуществлено] на 
золото-сульфидном концентрате Дрмвона нижеприведенного вещественного состава, %:

элемстарный - 17 Си, 30Fe, 31,75S, 2СаО, IM g.0,7Տ10շ, 1AI2O3, 2,66СС>2, 1,450շ, 6,14 пр. 1 
минералопгаеский-75,4Си1,5рез8б,4,8Ре20з,3,56СаСОз,2,1М£СОзДА120з, 7Տ10շ,6,14 цроч.1 

концетрат содержит, г/т: 50Au,60Ag,200Se,2Te,lBi.
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է Согласно правилу алдитивностн сульфидные минералы концентрата: халкопирит (CuFeS2), 
1халькозин (ՕսշՏ), пирит (Ревг), представлены усредненным сульфидным монокомплексом типа 
Cui.sFcjS6 с минус 168 кДж /моль энтальпией и 63 Дж/моль фад. энтропией [10].

; Механизм плазменного процесса заключается в прямой высокотемпературной 
■биохимической диссоциации сульфидных минералов концентрата в одном реакторе с 
получением Богатой золотом, серевром, медью, элементарной серой, высокожелезооксидного 

( расшива и возгоны селена телура. Процесс протекает в двух температурных полях: температура 
լ плазмы -2723° К , выврана в зависимости от потревной температуры максимальной диссоциации 
рульфшшого комплекса (рсак.1,рис.1,лин.1) и температура внеплазмы-1723° К, выврана в 
зависимости от потревной температуры разделения продуктов реакции и конденсации паров 

■металлов, выходящих из плазмы. Данные рисунков 1,2 и тавл.1 выявлены в пределах указанных 
{гсмператур.

ь Основные реакции термохимической диссоциации минералов концентрата и уравнения 
ЦШрных потенциалов:

1 2  Cu,i5Fe3S6 ֊>  3 Cu+6Fe+12S: Д Z, = 860000-390Т (1)
RMgC03-  MgO+СОз; ДZ2= 24000-41Т (2)

I  СаСоз -  СаО+С02; A Z3 = 42000-40Т (3)
K }e203+Fe -  3FeO . Д Z4 = 4000-12Т (4)
■  2FeO-» 2Fe+02 Д Z5 = 128000-35Т (5)
I Si02 - S i+Օշ; Д Z6 = 210000-44T (6)
i  2MgO-* 2Mg-K)2; Д Z7 - 288000-52T (7)
j|2CaO -i 2Ca+02; Д Z8 = 302000-50T (8)
■  Поведение диссоциро ванных металлов (реак.1,9-12) в процессе определяли уравнениями 

риругосга их испарения и конденсации, (рис.2):

ЬРлш = - ^ — ֊l,2 7 4 1 g r  + 13. т ;1 ё РСи = - ֊^  + 12,344;

В  lg ^ u = ֊— ^+8,8833;lgPFe = - 1 ^ + 9мм. pm. cm.

Щ Диссоциация сульфидного комплекса (реак.1) начинается с 2223°К и максимально протекает 
яш температуре плазмы 2723°К (рис. 1 щин. 1). В пределах темпетратур 1723֊2723°К реакции 2-4 
полностью смещены внраво (рис.1,лин.2-4), оксиды железа, кремния, магния, кальция не 

■разлагаются (реак.5-8,рис.1,лин.5-8) и овразуют оксидный комплекс типа: Fe0 x(Si02)yCa0 mMg0 n.
В  Непрерывность процесса обеспечивается непрерывной подачей исходных материалов 

■Посредственно в плазму и удалением газовозгоночной фазы и оксидного комплекса. 
■Парообразная металлическая фаза в плазме имеет состав, %: 43Ag,37Cu,12Au,8Fe. Откуда 
иишо, что степени испарения металлов разные, н согласно рис.2, составляют,%: 100 Ag, 

|86Cu,29Au,17Fe. При температуре 1723°К, внеплазмы, пары указанных металлов конденсируются 
|  (рис.2) и исключаются их потери через газовую фазу:

г В вышеприведенных температурных условиях, выявленных термодинамическим анализом, 
■проведены лабораторные эксперименты плазменной диссоциации концентрата. Исследованы 
I четыре вазовых опыта с различными составами навесок. Каждый вазовый опыт состоял из трех 
Ввраллельных. Всего проведено 12 опытов. Масса навесок параллельных опытов колеъалась в 
|  пределах 100-180 грамм и составлена из концентрата 100 ф . (реак.9-12) и реактива трехоксидного 
К железа (рсак. 10-12).

I В зависимости от состава навесок и поведения компонентов в процессе протекают 
В следующее основные реакции:

75Cui,5Fe3S6+5Fe203+4CaC03+2MgC03+Al20i+7Si02+6R-
■  16Cu+26Fe+(Fe0)7(Si02)7(Ca0)2Mg0 А Ц 03+2,5С02+31,5S+6R-141՝ 104ккал/г (1640квтч/т) (9)
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В следующих реакциях левой части реакции 9 стехиометрические коэффициенты и минералы 
концентрата повторяются, их овозначим через Ск имеем:

CV25Fe20 3~4 6Cu+17Fe-KFeO)4i(Si02)7(CaO)2MgO А120 3+2,5С02+31,5S+
+6R -112* 104 ккал/т (1300 квтч/т) (10)1

С8+ 50Fe2O3-16Cu+8Fe+(FeO)75(SiO2)7(CaO)2MgOAl2O3+2,5CO2-b31,5S+
+6R -  99 104 ккал/кг (1150 квтч/т) (11)1

CE+71Fe2O3-16Cu+Fe+(FeO)103(SiO2)7(CaO)2MgOAl2O3+2,5CO2+31,5S+
+6R ֊  84 • 104 ккал/ т (980 квтч/т) (12) j

Стехиометрические коэффициенты левой части реакции 9-12 с незначительным изменением 
совпадают с минералогическим составом концентрата. R в реакциях показывает прочие 
концентрата. Согласно реакции 4 в опытах (реак. 10-12) к концентрату довавлено потревные 
стехиометрическое количество трехоксидного железа.

Стехиометрические коэффициенты левой части реакции 9-12 приняты граммами в 
расчетах Балансов взаимодействующих масс и килограммами в расчетах тепловых эффектов. 
Данные каждого вазового опыта получены от суммарных данных трех параллельных опытов 
(тавл.1). Удельные расходы полезной энергии (Эп) в процессе получены перерасчетом тепловых 
эффектов реакции 9-12 на тонну навески. “ Эп” складывается из энлометрической энергии 
диссоциации сульфидов, карвонатов концентрата -  50% , энергии нагрева навески -  40% и расплава 
- 4%, скрытой энергии испарения серы -  3%, и плавления навески ֊  3%.

Та Блица 1
Суммарные материальные Балансы вазовых опытов и удельные расходы овщей энергии (Эов).

NN
он

исходные суммарные материалам, 
грам. суммарные продукты процесса, грам.

З об

КВТЧ
тконцен

трат
FezOa всего металл шлак газы возгоны

+
веучт.
потерн

1 300 - 300 123 51 99 27 2300
2 300 75 375 90 151 99 35 1770
3 300 150 450 67 247 99 37 1445

լ  * 300 213 513 46 326 99 42 1285

Железо, выделенное от диссоциации сульфидного комплекса (реак. 1 ,pis, 1 ,лин. 1) окисляется I 
трехоксидным железом концентрата (реак.9) и реактива (реак. 10-12). Закись железа полученная I 
по реакции 4 (рис.1 j t b h .4)  концентрируется в шлаке, чем и обеспечивается овогашение металла |  
медью, золотом, серевром, а шлак железом (реак.9-12, тавл. 2), Согласно реакции:

2Fe+02 -  2FeO+128000 ккал (13)1
от окисления одного кг железа выделяется 1150 ккал те ила и соответственно сокращается 1 

расход электроэнергии, которая подается в процесс извне (реак. 9-12). За счет протекает* 
реакции 4 и 13 сокращается расход полезной энергии (реак.9-12) и овщей экспериментальной 
энергии (Эов) в вазовых опытах 1-4 (тавл. 1).

По данным реакции 9-10 и тавл.1 коэффициент использования энергии (Кэ) колевлется в

пределах: К И ——-100 =  1 | Ю0 =  72 :78% и  практически совпадает с данными 
^  Э *  Լ2300 1285J

практики плазменных процессов:
Кэ=70 ч 90% [4-9].

Вещественный состав полученных продуктов (тавл.2) и расход энергии (тавл.1) показывают, 
что наилучпшми являются данные четвертого вазового опыта, где намного ниже расход энергии,
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металлопродукт Богат медью, золотом, серовром, а шлак железом. В этом случае шлак становится 
исходным сырьем для производства железа и других попутных продуктов, следовательно, 
разменная технология овеспечит совместную переработку сульфидно-золото-медного и 
келезооксидного концентратов.

Тавлпца 2
Вегцественный состав полученных продуктов

ЧБСу
NNon

продукт % грам/т
Си Fe Si02 СаО MgO А120 3 ЩЭ Аи Ag

/. металл 37 60 3 120 132
шлак 29 38 10 5 5 13

2. металл 48 49 3 130 150
шлак 61 И 4 2 2 20

3. металл 66 23 11 180 210
шлак 66 7 2 1 1 23

I. металл 94 4 2 310 348
шлак 69 5 2 0.5 0,5 23

I  Состав газов одинаковый во всех опытах и составляет , % - 93Տ, 5 ՇՕշ, 2 ост. Из
■иаллопродукта извлекаются, % : 84-95 Си, 95-96 Аи, 89-90 Ag. 93-94 % исходной серы 
рюреходнт в газовую фазу, этим данным также определяется степень диссоциации сульфидов 
[концентрата. Из возгонов извлекаются ,%: 90-95 Se,80-90 Те. 60-70% висмута концентрируется в 
металле, 20-30% переход в шлакооксидный комплекс.

I  Наиболее приемлемыми данными оказались результаты четвертого вазовою опыта 
(тавл.1,2) и они приняты за основу для выявления технологических показателей годовой 
переработки 40000т золото -м едно-сульф идного концентрата или 70000т золото-медной шихты в 
одном плазменном реакте. При этом можно производить: металлопродукцию 7200т, в том числю -  
6850гСи, 2,25т Аи,2,5т Ag„0,028T Bi; элементарную серу 12000т; возгоны - 5600т, в том числе -  
7,6г Se, 0,072 т Те ; высокожелезистый шлак 43500т- в том числе 30500т Fc, 13000т 
рлыдаумосиликатных оксидов следующего состава, % : 47 CaO, 27SiC>2,10Al2O 4MgO, 12 пр. 
Шлак данного состава пригоден для попутного производства рыночно-потревных строительных 
материалов в том числе и различных ситаллов. Для термохимической диссоциации 70000 т в год 
вли Ют в час золото-медной шихты тревуется один плазменный реактор мощностью в 15 
Меговат.

Полученные данные показывают технологические возможности создания и практической 
реализации перспективной плазменной технологии прямой термохимической диссоциации 
Влото-медно-сульфидного концентрата с вовлечением в совместную псрсравотку 
келезооксидного сырья (рис.З). Появляется возможность комплексно перераватывать сырье на 
месте его производства с получением основных н попутных продуктов с овщей годовой 
[стоимостью в 19 млн. долларов.

Լ Լ մ փ ռ վ ա էմ

Սպասվող, տնտեսապեււ ե էկոլոգիաւղես անշահավետ օրգանական Էներգետիկան 
^աստիճանաբար գիջում Է ԷլեկտրաԷներգեւոիկային, որով հիմնավորվում Է բարդ նյութական 
կսպմ ունեցող քիմիա-մետալուրգիսւկան հումքը արդյունավետ վերամշակելու համար, 
|ւ&կտրաէներգիայի թագայի վրա նոր հեռանկարային տեխնոլոգիաների մշակման 
անհրաժեշտությունը: Պլագմո-տրոհման պրոցեսը նշված ուղղություններից մեկն Է: 1723 -  2723ЧС 
ջհրմաստիճաններում հեաացոտվել Է Դրմրոնի-/Արցախ/ ոսկի-պղին ձ ֊ւտւլֆիդային խտանյութի
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ուղղակի պլազմային ջերմաբիմիական տրոհումը: Փորձնականորհն ապացուցված է ոսկի-1 
սուլֆիդային ն նրկաթօրսիղային հումքհրի ոպղակի համաւոհղ ջնրմաքիմական արոհմսւա 
պլազմային ահխնոլոգիայի ստնղծման ե գործնական կիրաոման հնարավորությունը:

Պլազմային տեխնոլոգիայի արդյունաբերական յուրացումը Դրմբոնում կապահւ«|յ 
արդյունահանվող հումքի համալիր վերամշակումը տեղում:

Резюме

Исчерпаемая, экономически и экологически невыгодная топливноорганическая энергетика] 
постепенно уступает электроэнергетике, что предопределяет неовходимостъ разраватыватъ новый 
малостадийные и малоотходные технологии эффективной переравотки химико-металлургического! 
сырья сложного вещественного состава на вазе применения электроэнерши. Одним из указанных! 
направлений являются плазменно-диссоциационные процессы. Исследована термохимическая] 
диссоциасиация золото-медно-сульфидного концентрата Дрмвона (Арцах) плазмой в пределах] 
температур 1723-2723° К.

Экспериментально установлена технологическая возможность создания и практической 1 
реализации плазменной технологии прямой термохимической диссоциации концентрата с] 
вовлечением в совместную переравотку железо оксидного сырья. Появляется возможность] 
комплексно перерабатывать сырье на месте его производства.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРПАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Ш596 կենսաբանություն

ԹՐԹՈԻՐՍՔՈՐԴԱվՕՐՆԵՐԻ կԱՄ ԹԱՂԱՆԹԱՎՈՐՆԵՐԻ 
կԱԶԱՈՒԹ8ՈԻՆԸ Եվ կԵՆՍԱկԵՐՊԸ 

մեթոդական ցուցումներ

Ա.Բ.Ադսպյան, Ս.Ա Ատաւյան

տիպ - թիկնսղարավորներ 
ենթատիպ - թրթոտաւարավորնէՅր 
դաս - ասցիդիաներ 
կարգ - մենակյաց ասցիդիաներ 
ընտանիք - մենակյաց ցիոնանԾր 
ցեց - ցիոնա
տեսակ - մենակյաց ասցիդիա

Chordata
Urochordala
Ascidiae
Monascidiae
Cionidae
Ciona

Ascidiae ciona
» ա |ստտանոհ նւսատակն Ր I -  համաասոսւկի բնութագրն} ենթատիպը, 2 -  ցույց տալ այդ 

էճթասփպի մեջ ընդգրկված աոանձին կենդանիների կագմության և կենսակերպի գլխավոր 
աոանձնահատկությունները:
^ աԱ?Խատանոհն անհոսւժե?տ I ' 1 տարբեր թիկնալ աբավորն Ծրի նկարն Օր, 2 -  
մանրադիտակ(յոտարանչյուր ուսանողին 1 հատ), 3 մենակյաց ասցիդիա կամ թիկնալարավոր 
որեէ այլ Փոքր կենդանի, 4 ֊  առարկայական ապակին հր, 5 -  ծածկապսւկիներ, 6 -  պինցետներ: 
» Ա?հւատսւնոհ ոնասցբո' 1 - դասախոսը դասի սկգբում ուսանողներին գրույցի ե ցուցադրման 
մճթոդով ցույց Լ տափս թիկնալարավորների տիպի թրթուրաքորդավորների կամ 

ոադանթավորնԾրի ենթատիպի մեջ ընդգրկված կենդանիների կագմության, կենսակերպի 
գլխավոր առանձնահատկությունները և ժամանակակից դասակարգումը, 2-մենսւկյաց 
ասցիդիայի կամ այլ մենակյաց փոքր թրթուրաքորդավորի պատրաստուկ ունենալու դեպքում 
դրան ցույց է տալիս մանրադիտակի տակ, 3֊ուսանողն էտը իրենց բաժանված պատրաստուկները 
ուսումնասիրում են մանրադիտակի տակ և օգտվելով ցուցադրված նկարներ^*, ա 
մանրադիտակային ուսումնասիրությամբ ստացած գիտելիքներից պահանջվող օբյեկտները 
նկարում են իրենց լաբորատոր- գործնական աշխատանքի տետրում և ներկայացնում են 

սասախոսին ստուգման, 4 ֊  դասախոսը ստուգում Է ուսանողների կատարած աշխատանքները, 
էամՓոփում Է դասը և տափս Է առաջադրանք տանը կատարելու համար (սովորել 
■հւթուրաքորդավորների ենթատիպը», շտկել նկարներում բաց թողած թերությունները U սխալները): 

В  Ենթատիպի բնութագրությունը: Թրթուրաքորդավորները (թաղանթավորներ,
■աւեցուոավորներ) բացառապես ծովերում և օվկիանոսներում ապրող, գերագսւնցապես փոքր 

չափի, պարկանման, կամ տակառաձև կենդանիներ են: Հանդիպում են Խաղաղ, Հնդկական և 
Ասւլանայան օվկիանոսներում: Բացակայում են Ագռվի, կասպից և մի քանի այլ

[ ծովերու մ: Հայտն ի Է դրանց շուրջ 1500 տեսակը:
•̂Թրթուրաքորդավորների կսւմ թաղանթավորների շարքում հայտնի են բագմսւթիվ 

■մենակյաց ե գաղութային տեսակներ; Դրանց շատ տեսակներ ունեն պարկաձև կամ տակառաձև 
կամ պարկաձև տեսք: Առանձին տեսակների մարմնի երկարությունը շուրջ 2-5 մմ-ից հասնում Է 

ւ շուրջ 1Տմփ: Նրանք մեծ մասամբ վարում են հատակային կպած՝ անշարժ կենսակերպ, 
ւ Փոքրաթիվ տեսակները դանդաղ չալացողներ են: կան նաև սակավաթիվ սողացող ձևեր: 
թրթուրաքորդավորների մարմինը արտաքինից պատած Է հատուկ թաղանթով, որը գոյացնում Է 

մաշկային Էպիթելը: Այդ թաղանթը իր մեջ պարունակում Է բուսական թաղանթանյութի 
(քաղագրությանը շատ մոտ կագմության մի նյութ, որին անվանում են տունիցին, որից Էւ այդ 
պատյանը ստացել է տունիկա (թաղանթ) անվանումը: Վերջինից է առաջացել ենթատիպի 
մյուս' թաղանթավորներ անվանումը: Տունիկայի տակ ընկած է մաշկամկանային պատյանը, որը 
աղմկած է միաշերտ էպիթեփ բջիջներից (էկսադերմ) և միակցված է լայնակի զոլավոր 
ւ մկանախրձերից: Դրա տակ շատ բարակ շերտով ընկած են միացնող շարակցական հյուսվածքի



աոանձին բջիջները: Մաշկամկանային պատյանի կողմից առաջացրած մարմնի ОДрпод^Н 
խոռոչում ընկած են ներքին բո{որ օրգանները: Շատ տեսակների մոտ մաշկսւմկանայԸ^^| 
պատյանը անգույն ե թափանցիկ Ւ„ դրա տակ երևում են ներքին օրգանները: ՊարԾգոսո̂ ^̂ լ 
անվանումը այս ենթատիպը ստացել Է այն բանից, որ այս խմբում ընդգրկված որոշ шйиш1|̂ Н 
մարմինը պատող թաղանթի (թիկնոց) տակ գտնվող մկանային խրձերը իրանի միջնօոքօ^Տ 
առաջացնում են գոտիսւվորող ժապավենաձև հա ստացո սքներ:
թրթուրաքորդավորներ անվանումն առաջացէղ Է այն թանից, որ նրանց որոշ uitiuuil|̂ H 
բազմանում են թրթուրային շրջանում:

Բոլոր թրթուրաքորդավորներր կամ թաղանթավորները սաղմնային գարգացմսւն շրջանի 
ունենում են թիկնաւար կամ քորդա, որի հետ կապված նրանց դասում են թիկնսղւսրափւ(ս |̂ 
տիպին: Թրթուրաքորդավորներից չափահաս ասցիդիաների ե սալպերի մոտ թիկնալարը իսպա| 
բացակայում Է, իսկ ապպենդիկուլարիաների մոտ դրա մնացորդները պահպանվում են սւմթՏ 
կյանքի ընթացքում:

Խողովակաձև նյարդային համակարգ (ներվոցեւ) ն զգայարաններ չափահաՏ 
թրթուրաքորդավորները չունեն: Նրանք ունեն սիրտ: Արյունատար համակարգը բաց ijmfl 
լակունար տիպի Է:

Բոլոր թրթուրաքորդավորները երկսեռ (հերմոֆրոդիտ) օրգանիզմներ են: Նրանցից շաщШ 
բազմանում են ինչպես սեռական, այնպես Էլ սւնսեո եղանակով' թողբոջման ճանապայւ|Տ 
Նրանք սնվում են պասիվ սննդառության եղանակով' ջրից կերային օբյեկտները iluipiinpl[fl 
համակարգ անցկացնելով («ջուրը մարելով»):

Թրթուրաքորդավորն երի կամ թաղանթավորների ենթատիպում հայտնի Է 3 դաս' Ո  
ասցիդիաներ (Ascidiae), 2) սաւպեր (Salpae) ն 3) ապպենդիկոգարիաներ (Appendiculariae): Я

Դաս ասցիդիաներ (Ascidiae): Ասցիդիաները (Ascidiae) կազմում I R
թրթուրաքորդավորների տեսակների մեծամասնությունը: Հանդիպում են մենակյաց I  
գաղութային ձևեր (վերջիններս սերտ կապված են իրար հետ ): Ունենում են պարկանւՏ 
մարմին (նկ.1)

Եկ. 6. Մենակյաց ասցիդիայի կա զմությունը Я
Ա - Ընդհա նուր տեսքը, Բ  ֊  երկայնակի կտրվածքը, Գ ֊  կյա նի հատվածի մեծա ցվա ծ նկաբր ստից մահերի Կ

արյան անոթների հետ
J- քերա նի ջրմոպ , 2- կոյա նոցային ջրմոպ , 3- քերանի շոշափուկներ, 4- կ/սւն, 5- արյան шЬпрйщ 

6 ֊ ստից մա(կ/անի պատերին դասավորված վաբր ծակոտիկներ), 7- էնդոստ իյ, 8- մեջքի ակոս, 9- սիրտ, 10- 
մաշկապատյան (տանիկա), 11- ստամոքս, 12- սերմնաբաններ, 13- ձվաբաններ, 14- հետանցք, IS- տ 

կերակրափողի սկզբնամաս, 1 6 ֊ նյա րդա յին հա նգույց, 17- մեջքա յին նյա բդա թեյ, 18- վերնյաբդային qfiqiA
19- էպիթեք, 2 0 ֊ ներբա ն: տ

Ասցիդիաներից շատերը վարում են մարմնի հիմքով հատակին կպած' նստակյաց 
կենսակերպ, իսկ մի քանի տեսակներ վարում են պասիվ լողացող կենսակերպ: Ծովերում V 
օվկիանոսներում ապրում են 50-7000մ խորություններում (առավեւ շատ են մինչև 500մ|
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արությունում): Աոանձին տեսակների երկարությունը կազմում է 2-5մմ-ից մինչև 15մ: Մարմինը 
աւտօփինից պատփսծ է ամուր թաղանթով, որը շատերի մոտ հարթ է, քչերի մոտ' բլրակսւվոբ: 
Այղ թաղանթը շատերի մոտ կիսաթափանցիկ է, իսկ որոշների մոտ էյ լորձունքով պատած, 

աոաղական գույնի: վերջինիս տակ ընկած է մաշկամկանային պարկը: Մաշկը կագմփսծ է 
միաշերտ էպիթելից, որին ներսի կողմից սերտ միացած են երկայնակի ն միջաձիգ ուղղությամբ 
ընթացող մկանային խրձեր: Դրանք բերանի և հետանցքի շուրջը աասջացնում են խիտ 
կււասւկումնեբ, որից գոյանում է դրանց սեղմակը: Մկանախրձերի տակ ընկած է փոքր 

ունակության Փուխր շարակցական հյուսվածք: Մաշկամկանային պարկի տակ գտնվում է 
մարմնի երկրորդային խոոոչը, որտեղ ընկած են բոլոր ներքին օրգանները: Ասցիդիանեբը երկսեո 

ասւնիգմներ են: Նրանք բազմանում են ինչպես սեօական, այնպես էլ անսեռ (բոդբոջման) 
ճանապարհով. Չափահաս ասցիդիաների նյարդային համակարգը ներկայացված է ներքին 
իաչից գրկված մեկ հանգույցավոր թեփ ձևով, որն ընկած է բերանի ն հետանցքի միջև ընկած 

■ատվածում:
■  Ասցիդիաների դասում կա 3 կարգ' 1) մենակյաց ասցիդիաներ (Monascidiae), 2) բարդ կամ 

■աղութային ասցիղիաներ(Տջո8Տ0ւժ18է) և 3)հրամսւրմիններ (Pyrosomatidae):
■  Մենակյաց ասցիդխԱնեբից են ասցիդիա ցիոնան, ասցիդիա մենտոււսւն, տերևաձև 

■կլափւփսւն, գնդաձև սացիդիան և մի քանի այլ տեսակներ: Դբսւնք ապրում են ջրամբարների 
■սսակինփենթոս) ն վարում են կպած կենսակերպ: Գաղութային ասցիդիաների կապք 
■այրական օրգանիզմի հետ լինում է չափազանց բազմազան: Շատերին բնորոշ է ընդհանուր 
■բերանային և հետանցքային ջրմուղը: Որոշների մոտ ընդհանուր է միայն հետանցքային ջրմուղը:

կան տեսակներ, որոնք ընդհանուր գաղութին կապված են միայն արտաքինից' մաշկամկանային 
■հլսաւյանի միջոցով: Մի քանի տեսակների ղուստրական ձևերը կարոդ են ժամանակ սա 
■մտ1սւնակ մայրական գաղութից պոկվել, որոշ ժամանակ ապրել աոանձին ու նորից գալ և 
ւ միանալ նրան: Մի քանի տեսակների ղուստրական ձևերը մայրական գաղութից պոկվեյուց հետո 
I նորից չեն գսղիս ու չեն միանում նրան, այլ շարունակում են գոյատևել ու գաբգանւպ աոանձին: 
■Գաղութի մեջ մտնող դուստր բողբոջների, ինչպես և դրանց ու մայրական գաղութի միջև, 
■Տւրնաբեղմնավորմամբ բազմացում չի փնում, քանի որ, սեոական գեղձերում ձվաբջիջները և 

սպերմատոզոիդները հասունանում ու արտազատվում են տարբեր ժամկետներում: Գաղութային 
ասւփդիաները ընդգրկված են սինասցիդիսւների, ասթազիաների ե հրամարմինների կարգերում: 

Մենակյաց ասցիդիայի կազմությանը և կենսակերպը: Մենակյաց տեսակներից ասւփ-ւէա 
I  ցիոնան (Ascidia ciona) պատկանում է մենակյաց ասցիդիաների կարգի^տտժւՅտ), ցիոնսւների 

յւհսւանիրի (cionidae), ցիոնա ցեղին (ciona): Նովերում և օվկիանոսներում նա վարում է հատակի 
В {աքերին կամ այլ հենարաններին հիմքով կպած կենսակերպՆրա մարմինը վերին մասում ունի 
I  կւկու խողովակաձև ելուստ, դրւսնցից վերինը՜ բերանի անցքը, կամ բերանի ջրմուղն է, իսկ 
В  ստորինը՜ հետանցքը կամ արտաթորության ջրմուղն է (նկ. 1):

Մսւրսայական, շնչառական և սիրտանոթային համակարգ: Մարսողական համակարգը
■  սկսվում է բերանի անցքով, որին հաջորդում է բավականին երկար կրոնը: Վերջինիս 
«շարունակությունը կազմում է կարճ կերակրավւողը, որը մարմնի երկրորդային խոռոչում բացվում
■  էկսւրճ ստամոքսի մեջ: Ստամոքսին հաջոււզում է աղիքը (նկ. 1), որը մինչև հետանցքին անցնելը 
Տսոաջացնում է լայնացում՛ կոյանոց: կլանի վրա նստած են բազմաթիվ խոիկային ճեղքեր: 
В  Քերանից կլանի մեջ անցած ջուրը արտաքին աշխարհ է արձակվում իաիկսւյին ճեղքերի վրա
■  նստած, կանոնավոր շարքերով դասավորված, բազմաթիվ ծակոտիկներով (ստիգմա): կլսւնի
■  հատակի լորձաթաղանթի ակոսաձև գոյացության վրա կան գեղձային դաշտեր ն թարթիչավոր 
Б  էպիթելի բջիջներ (էնդոտոիլ): Քերանից այստեղ մղված ջրից սննդային օբյեկտներին (մանրէներ, 
В նախակենդանիներ, խեցգետնսւկեբպեր, միաբջիջ ջրիմուռներ ն աղ օրգանական մասնիկներ)
■  էեդոստիլի մազիկները բենում և գցում են կերակրափողի մեջ: Տուրը ե կերը բերանի խոաւչ է 
В  մղվում բերանի մկանային սեղմակը թուլանալուդ և անցքը բացվելուց հետո: Քերանի խոոոչ սննդի В մղումը կատարՓււմ է նրա շուրջը դասավորված թարթիչների թարթման միջոցով: Չմարսված В կերային մնացորդները հետանցքային ջրմուղով դարս են մղվում նրա սեղմակը թուլանալուդ և В հետանցքը բացվելուց հետո:

Ասցիդիայի կլսւնը միաժամամակ ծառայում է նաև որպես շնչառության օրգան: Սիրտը 
В [նկած է ստամոքսի տակ, ունի կարճ խողովակի տեսք: Արյունատար համակարգը բաց է: Նրա 
В վերին մասից մեջքի կողմով դեպի վեր ձգվող անոթը բազմաթիվ ճյուղսւվորություննեբ է 
В աււաջացնում խոիկային ճեղքերի պատերին ն մարմնի առջևի ծայրի օրգաններում: Խռիկային 
В ճեղքերի մազանոթներում արյանը ենթարկվում է գագաւիոխությսւն, որից հետո այն հոսելով հետ
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թափվում է սրսփ մեջ: Սրտի հակառակ կողմից դեպի ցած ձգվող անոթը ուղղվում է մարմնի 1 
խոռոչը ն այդտեղ դարձյալ վերջանամ է բաց ձևով, առաջացնելով ոչ մեծ ճեղբաձև լայնացումներ 1 

(լակունսւներ): Ընդ որում, սիրտը մի քանի րոպեի ընթացքում կծկվելով արյունը մեկ մղում է դեպի ] 
գլխային ծայր, մեկ' դեպի մարմնի հետին մասի օրգանները:

ՄԾզարտաթորոտյան և սեռական համակարգ: Երիկամները շատ թույլ չափով են 1 
գսւրգացած: Դրանք արտածող ծորաններ չունեն ն կենդանու ամբողջ: կյանքում 1
նյութավախանակության գլխավոր արգասիքը' միգսւթթվային աղի բյուրեղները կուտակում են | 
իրենց մեջ:

Հ Տ

Նկ. 7. Ասցիդիա գլովելինա  (A scid ia glovelin a) թրթուրի կա զմության սխեման 
(ըստ Ն .Գ . Ն առ I մովի ե Ն .Ն . կարտաշնի, 1979)

1- ծծիչ, 2- աստի иц խոռոչի հիմնադրումը, 3- բերա ն, 4- սաասացիստ, 5- աչբահետք, 6- ոսլեդաբուշտ, 
ատրիոպոր, 8- ւ[իսցերա[ հա նգույց, 9-նյարգավսպ, 1 0 ֊ մկանային բջիջներ, 11-թիկնա լա ր, 12- 

մաշկապատլանի (սա ւնիկա ) ազատ բջիջներ, 13- էպիդերմիս, 14- ստամոքս, 15- ադիք, 1 6 ֊ սիրտ, 17- 
սբտառըսրկ, 18- էնդոստիլ, 1 9 ֊ իտիկային ճեզք:

Յիոնա ասցիդիսւն, ինչպես ե շատ թիկնալարավորներ, երկսեռ են: Նրանց գույգ երկար 
պարկաձև սերմնարանները ցելոմի խոռոչում կպած են փնում թիկնոցի պատերին: Չափահաս 1 
ձևերի մոտ դրանք ւցված են փնում սերմնաբջիջներով: Ձույգ կարճ խողովակաձև ձվարանները j 
բացվում են սաւրիալ խոռոչի արտաթորության ջրմուղի' կոյանոցի մեջ: Ձվսւբջջի և սերմնսւբջջի j  

բեղմնավորությունը տեղի է ունենում ջրամբարում, կամ էլ կոյանոցային ջրմուղի մեջ, որտեղ 
սերմնաբջիջներն ընկնում են խռիկային ճեղքերից: Սաղմի զարգացումը ընթանում է արտաքին 
աշխարհում (մի քանի տեսակների մոտ դա ընթանում է կոյանոցի խոռոչում): j 
Ինքնաբեղմնավորումը 'բացառվում է, որովհետև սեռական բջիջները լրիվ զարգանում ե 
արտաքին աշխարհ են արձակվում տարբեր ժամանակ: Ձվաթաղանթներից ազատված թրթուրը 
ունենում է երկարաձգված շշաձև տեսք (նկ,7): Նա երկար ժամանակ վարում է լողացող 
կենսակերպ, սակայն վերջին ձևավւոխությունից (մետամորֆոզ) հետո դառնում է պարկաձև և 
անցնում է հատակային կպած կենսաձևին:

Դաս սսղպԾր (Salpaej.-JJuiլպերը լողացող, մենակյաց, կամ գաղութային, չափահասության 
շրջանում տակառաձև, կամ վարունգի տեսք ունեցող պարեգոտավոր, թաղանթավոր կենդանիներ 
են: Պարեգոտավոր այս կենդանիների մարմնի միջնամասում մկանախրձերը առաջացնում են 
ժապավենաձև հաստացումներ, որոնց քանակը առանձին տեսակների մոտ հասնում է 8-9փ: 
Դրանք գոաու նման ամբողջ մարմինը օղակում են շրջագծով: Չափահաս ձևերը թիկնալար ե 
ներվոցել չունեն: Բերանը ն հետանցքը գտնվում են մարմնի հակառակ ծայրերին:
Մարմնապատյանը (տունիկա) բարակ է, թափանցիկ, այնպես, որ դրա տակ երևում են ներքին 
բոլոր օրգանները (նկ.8)
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Եկ.8. Տակառաձև տպպ դո/իո/ումի (D oliolum ) կա զմությունը 
Ա- արտաքին տեսքը, Բ- երկայնակի կտրվածքը 
Գ- մեջքա յին ստո/ոնը բա զմա թիվ բողբոջներով 

В  I-բերանի ջրմուղ, 2- կոյա նոցի ջրմուղ, 3- էնգոստխ, 4- ստատոցիտ (հավասարակշռության օրգա ն), 5- 
I  նյարդային հա նգույց, 6- մկանային ժապավեններ, 7-շնչա նցք (ստ իգմա ներով միջնապատ), 8- կրոն, 9- 
I կերակրափողի անցք, 1 0 ֊ ստամոքս, 11-հետանցք, 12-սիբտ, 13- որովա յնա յին ստ ոթն, 14- մեջքի ստ որն,
■  15- զա ստ բոզոիդներ, 16- փ որռզոիդներ, 17- գոնոզոիգներ(ձնա վոբվռղ սեռա հա սուն ա ռա նձնյա կներ),

1 8 ֊ մեջքի ստռ/ոնի մեղք(/ա կունա ):

I  ՍսղպԵրի առաջընթաց շարժումը իրականացնում Է իրսւնի մարմնապատի մկսւննԵրի 
1 հնւոին մասից դԵպի առաջ կծկման շնորհիկ (ռԵւսկսփվ շարժում):

> Հայտնի Է սսղպԵրի 25 աԵսակ, որոնց դասակարգում Են 2 կարգում' 1) իսկական սաւպԾր 
(հայտնի Լ 15 աԵսակ, առանձին աԵսակնԵրի Երկարությանը հասնում Է 5-15 սմ-ի), 2) տակառաձև 

! սայպնր (հայտնի Է 10 տԵսակ, աոանձին տԵսակնԵրի Երկարությունը հասնում Է 30-40սմ-ի):
Դաս ԱպպենդիկողստիանԾր (Appendiculanae): ԱպպԵնդիկռւլարիանԵրը պլանրստնոմ 

ազատ լոդացոդ կԵնսաձև կարոդ կարր կԵնդսւնինԵր Են: Մարմնի Երկարությունը մի քանի 
ւ1ի1իւ1Ետրից հասնում Է 1-2 սմփ: Հայտնի Է նրանց շուրջ 60 տԵսակը: Արտաքին տԵսքոկ և 
կազմությամբ նրանք նման Են սւսցիդիանԵրի թրթուրնԵրին' գրսխը ն իրանը ունի օկաւ ւոԵսք, 
պոչը կոդքԵրից մԵծ չակտկ սԵղմկած Է: Նրանց ամբոդջ կյանքի ընթացքում պահպանվում Է 
թիկնսկարը ն նյարդային կտդը: Նյարդային մԵծ հանգույցը (ուդԵդային հանգույց) գտնկում Է 
գլխային ծայրում' ընկած Է կլանի վրա և պահվում Է ստատոցիտի կորմից: ԱյդտԵդ Է գտնկում նաև 
ւյսրկլսւնային գԵդձը և հոասաական կտսիկը: Մարմնի առաջնային ծայրում Է գտնկում բԵրսւնի 
անցքը: Դրան հաջորդում Է ընդարձակ կլանը, որի մԵջ թացկում Է մԵկ գույգ խոիկային ՃԵդք:

՚ կլանի փորային կողմում Է գտնկում Էնդոստիլը, հակառակ կոդմում' թաղանթային թիթԵղը: 
Աարիալ խոռոչ չունԵն: կլանին հաջորդում է կարճ կԵրակրավտդը, որը բացկում է ծավալուն 
ստամոքսի մԵջ: ՎԵրջինիս հաջորդում է կարճ սոփքը, որը կԵրջանում է մարմնի հԵտին ծայրի 
Փորային կոդմում գտնվող հԵտսւնցքոկ:

Ստամոքսի տակ ընկած է խողովակաձև ւիոքր սիրտը: Նրա մի ծայրից սկիզբ առնող արյան 
անոթը ուղղվում է դԵպի կլանը և խոիկային ՃԵղքԵրի վրա առաջացնում է ցանցավորություն, իսկ 
խողովակի հԵտին ծայրից դուրս Եկող անոթը ուղղվում է դԵպի հԵտ և իր ընթացքում բազմաթիվ 
ճյոպԵր է տալիս նԵրքին օրգաննԵրին, նրանց մատակարսւրԵլով սննդանյութեր և թթվածին: 
Սիրտը մյուս թրթուրսւքորդակորնԵրի նման արյունը մԵկ ուղղում է դԵպի առաջ, մԵկ դԵպի հԵտ: 
Սիրտը 1 րոպԵում կծկվում է մինչև 250 անգամ: Թիկնալարը մԵջքի կողմով գլխային ծայրից 
ձգվում է մինչև պոչի ծայրը: ՈպԵդային նյարդային հանգույցից դուրս Եկող նյարդային թելը 
ձգվում է դԵպի հԵտ և պոչի վրա առաջացնում է հանգույց, որից դուրս Եկող նյարդսւթԵլԵրը 
նյարդավորում Են պոչին և սւյստԵդ գտնվող բորտ օրգաննԵրին:

ԱպպԵնդիկուլարիանԾրի մարմնապաաը ծածկող պատյանը իսկական թաղանթ չի 
առաջացնում: Նրա արտաքին շԵրտամ (էքտոդԵրմ) տեղադրված էպիթԵլային բջիջնԵրը
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ժամանակ առ ժամանակ արտադրում են թափանցիկ, լորձնանման նյութ, որը տունիցինւ Щ 
պարունակում, սակայն պարունակում է խիտինանման նյութ: Պատյանի այս նյութը կենդսա Щ 
մարմնի շուրջը առաջացնում է գրեթե լրիվ փակ թաղանթ' «որսացանց», որը մարմնի գԱսայո Щ 
ծայրում ունի կոնաձև տեսք, իսկ հետին մասում' արտածող անցք: Որսացանցի կոնա Щ 
գոյացության մեջ փնում են բարակ առաձգական թելիկներ, որոնք նրան կպաո I  
սննդաօբյեկտներին (միաբջիջ ջրիմոաներ, տարբեր վտքր կենդանի օրգանիգմներ) թոնումՅ I  
դրանց ձգելով գցում են բերանի անցքի մեջ: Այդտեղից դրանք անցնում են կլան, կերակրափտ I  
ստամոքս ե աղիքներ: Ստամոքսում ե աղիներում այդ սննդաօբյեկտները հիմնականո^| 
մարսվում են, իսկ չմարսված մնացորդները հետանցքի միջոցով դուրս են նետվում որսացանցի 
հետին մասում գտնվող անցքից:

Ապպենդիկոււարիաները ժամանակ առ ժամանակ իրենց սրածայր պոչի միջոցօ լ̂ 
պատռում են իրենց մարմնի չափին չհամապատասխանող որսացանցային պատյանը, ե դուրս ■  
են գափս ջրի մեջ ու որոշ ժամանակ այդտեղ ագատ լողում են: Ընդ որում, նրանք այդ щ ш ш ф И  
որսացանցային պատյանը երբեք չեն վերանորոգում, քանի որ նրանց մաշկը շուտով դրաՏ 
փոխարեն նորից է առաջացնում այդպիսի պատյան, որը տևում է շուրջ 1-1.5 ժամ: Պետք է նշևլ! I 
որ սնունդ ընդունելու համար նրանք իրենց որսացանցային պատյանը ես պատռում են ե դուրս են ] 
գափս ջրամբար, սակայն այս դեպքում նրանք վերանորոգում են պատռված որսացանցայիտ 
պատյանը և շարունակում են գոյատևեւ նրա մեջ:Այս դեպքում վերանորոգումը տնում է 4-20յ 
ժամ:

Ապպենդիկուլարիաները բազմանում են միայն սեռական ճանապարհով: Սեռակս™ 
գեղձերը գտնվում են մարմնապատի հետին մասում: Սերմնարաններից հասուն սերմնաբջիջննրւյ 
որսացանցի տնակի անցքից ընկնում են արտաքին աշխարհ: Այդ նույն ուղով նրանք կարոդ ffii | 
հետադարձ ճանապարհով ընկնեւ որսացանցի մեջ, հասնել ձվարանների մեջ ու բեղմնավորս! 
ձվաբջիջներին: Այստեղ զարգացող սաղմը հետագայում պատռում է ձվարանը, մոր! 
մարմնապատը և որսացանցը, ապա թրթուրն ընկնում է արտաքին աշխարհ և սկսում է uiquiml 
լողալ ու շատով դառնում է հասուն: Մայրական ձևը դրանից մահանում է: Սակայն դա չի* 
խանգարում այս տեսակի հարատևմանը, քանի որ թրթուրը շուտով դառնում է չափահաս ու 1 
շարունակվում է վերը նշված կենսացիկլը: Գտնում են, որ ապպենդիկուլարիաները բազմանում ffii I 
թրթուրային վաղում, այստեղից Էյ առաջացել Է ենթատիպի' թրթուրաթիկնսւտ 
լարավորներ(թրթուրաքորդավորներ) անվանումը:

Ամփոփում

Այս աշխատանքը հայերեն ւեզվով մշակվել Է և առաջին անգամ ներկայացվում Է մեր I 
կողմից: Գտնում ենք, որ առաջին թեմայի («նշտարիկ») անցնելուց հետո այս աշխատանքիI 
(«թրթուրաքորդավորների կազմությունը և կենսակերպը») անցնելը կօգնի ուսանողներին: 
հայտնաբերել կենդանիների կազմության և ֆունկցիաների բարդացման պրոցեսը դեոես 
Էվոլյուցիայի սկզբնական վաղերից սկսած:

Резюме

Данная равота на армянском языке разработана и вводится нами впервые. Считаем, что после 
прохождения первой темы «ланцетник» изучение данной темы «строение и о враз жизни 
личиничнохордовых» поможет студентам выявить усложнения строения и функции животных еще 
в начальных этапах эволюции.

Գրականություն

1. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных.Часть первая. М.: с. 43-59,1979.
2. Наумов С.П. Зоология позвоночных. М.: с. 20-24,1982.

ԱրՊՏ, կենսաբանության ա մբխն
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Ա.Խ. Դադայ ան

Щ Մարդու օրգանիզմն ախտահարող սնկային հիվանդությունները բազմաթիվ են: Դրանք 
■դասվում են մաշկային վարակիչ հիվանդությունն երի շարքին: Ախտահարվում են մաշկը, մազերը, 
«ֆունդները, բերանի, շնչառական համակարգի, միզասեռական օրգանների լորձաթաղանթները, 
հազվադեպ նաև այլ ներքին օրգաններ:
Щ Մաշկի, մազերի ե եղունգների մեջ սնկերը իրենց համար գտնում են անհրաժեշտ 

■սննդանյութեր' ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ, որոնք սնկերի կողմից արտադրվող 
արւանւոների ազդեցության տակ փոխակերպվում են ավելի պարզ, նրանց համար հեշտ յուրացվող 
1ւ1խցությունների:

I Հաշվի առնելով, որ ախտածին սնկերը' դերմատոֆիտները լայնորեն տարածված են բնության 
К ւ№ջ ն դրանցից շատերը մարդկանց հիվանդությունների պատճառ են հանդիսանում, ապա մենք 
ապաաակադրվել ենք ուսումնասիրել դրանց տարածվածությունը ԼՂՀ-ի պայմաններում: 

ք Դրա համար օգտագործել ենք հանրապետական մաշկավեներոլոգիական հիվանդանոցի 
■գրանցման մատյանների տվյալները, հիվանդների քարտերը, մանրադիտա1լային, 
■ թակտերոլոգիական ուսումնասիրությունների ե այլ հետազոտությունների տվյալները:

I  Ուսումնասիրությունները ցույց են տվե|, որ նՂՀ-ի տարածքում մարդկանց շրջանում սնկային 
ավանդություններից մեծ տարածվածություն ունեն ոտնաթաթերի միկոզները դերմատոֆիտիան, 
1անափոփոխ որքինը, էրիթրազմը, ռուբոմիկոզները ե տրիխոֆիսւն: Ուսումնասիրությունները 
աասւաբնլ ենք 1988-1998թթ. ժամանակահատվածում: Պարզվել է, որ ԼՂՀ-ում
ափլնրմաստֆիտիսւն տարածված սնկային հիվանդություն է, որը առավելապես տեղակայվում է 
«սրբաններում, ափերում, ոտնաթաթերի միջմատային ն աճուկային ծալքերում: 
■էւփդնրմոֆիտիան բնորոշվում է խրոնիկ կրկնվող ընթացքով ե օրգանիզմի ընդհանոր 
В ռեակւոիվության խանգարումներով, որը կլինիկապես որոշ դեպքերում արտահայտվում է ալերգիկ 
■օեակցիսւյով: Հիվանդության հարուցիչը էպիդերմոֆիտոն տեսակի սնկերի զանազան ձևերն են 
«նրբանների շրջանում եղջրաշերտի մեջ խրվելու հետևանքով, էպիդերմոֆիտայով հիվանդանալու 
[ համար ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ: վարակն առողջներին է անցնում հիվանդների 
■գուլպաների, կոշիկների օգտագործման միջոցով, ինչպես նաեւ բաղնիքներում:

էպիդերմոֆիտիայի պաթոգենեզում մեծ նշանակություն ունի օրգանիզմի ռեակտիվությունը:
Կ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սնկերով վարակվածների մոտ մեծ մասամբ 

ւաաբիներ շարունակ հիվանդությանն ընթանում է աննկատ, թույլ ախտսւնիշներով' ներբսւնսւյին 
ւ կամարների թեթեւ թեփոտում, ոտնաթաթերի III-IV, IV-V միջմատային ծալքերի թեթև թեփոտում, 
{հաճախ թեփոտման օջախներում նկատվում են բշտեր, որոնց գրգռման շնորհիվ կարոդ են սկսվել 
{բորբոքային կարմրություն և քոր: Հիվանդությունն ընթանում է նաև մակերեսային բշտերի 
առաջացումով, որոնք պարունակում են շճային հեղուկ: Հիվանդները գանգատվում են ուժեղ քորից, 

| բայլեփս՜ ցավից: Բշտերը պատռվում են, առաջացնում ցավոտ էրոզիաներ, ոտնաթսւթերը 
այտուցվում են, բշտերը թարախակալվում, բարձրանում է ջերմությունը, առաջանում է լիմֆսւնգոիդ 

(ելիմֆոադենիտ: Հնարավոր է ալերգիկ ցանցավորում մարմնի վերին վերջույթների մաշկի վրա:
Շփաբորբոքային ձևի դեպքում բշտերը բացակայում են, սակայն միջմատային ծալքերի 

[ մաշկը ուժեղ քրտնում է, ենթարկվում է մացերացիայի, առաջանում են կարմիր, բարակ մակերեսով 
էրոզիաներ: Հիվանդը գանգատվում է քորից, այտոցից, ախտահարվում են նաեւ ոտնաթսւթերը, 

աունգները:
Տարածված սնկային հիվանդություններից է նաև Ռուբրոմիկոգը, որի հարուցիչը 

տլփխոֆիտոն mnբրումն է: Ախտահարվում են ոտնաթաթերի մաշկը, եղունգները, ձեռքերի ափերի 
մաշկը, աճուկային ծալքերը, իրանի մաշկը, երբեմն' աղվամազերը: Մաշկի ախտահարված 

[օջախներում առկա են չորություն, ալրանման թեփոտում, քոր, հազվադեպ բշտիկավորում: 
Երանգային թիթեղը աստիճանաբար կորցնում է՛ փայլը, ողորկությունը, նրա հաստության մեջ
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գոյանում tTU դէսլին բծնր, զոլ&ր, հետագայում ամբողջ եղունգն ընդգրկվում Է պրոցեսի 
Ոաումնասիրությունները ցայգ են տվել, որ հիվանդության ավելի շատ դեպքեր գրանցվել бН 
պատերազմական տարիներին' 1993-1994թթ. ե արձանագրվել Է ոտնաթաթերի ԷպիդերմոֆքւսւխՏ 
40 դեպք, իսկ 1995թ. նկատվել Է հիվանդության աճ, արձանագրվել Է 45 դեսը?.՛ Այս ցուցանքն* 
վկայում են պատերազմական տարիներին բնակչության սոցիալ-տնտեսական ն սսւնխպաԱ 
հիգիենիկսւկան անբավարար պայմանների մասին: Հետագա տարիներին նկատվել^Տ 
հիվանդության վարակվածության անկում:

Ուսումնասիրել ենք նան հիվանդությամբ վարակվածության դինամիկան՝ ըսա տարի® 
ամիսների: Ըստ 1994թ. տփալների' այդ վարակվածության մաքսիմալ աճ նկատվել Է նոյեմբն|ւ, 
դեկտեմբեր ամիսներին: Իսկ 1995թ. տվյալների համաձայն' հիվանդության ավելի շսոո դեպբկւ |  
գրանցվել են ամոսւն, աշնան U ձմոսւն ամիսներին, հիմնականում՛ զինծառայողների մոտ: Q ijl 
որում պատանիները և միջին հասակի տղամարդիկ ավելի հաճախ են հիվանդանում ninhiupuiptl̂ H 
Էպիդերմսւֆիտիայով, քան տարեց մարդիկ, կանանց մոտ նկատվել է հիվանդության ելա »  
դեպքեր: Այս հիվանդությունը դեո բավականին տարածված է բնակչության և шшййшшЦИ 
զինծառայողների շրջանում:

Հիվանդության զարգացմանը նպաստել են մի շարք արտաքին գործոններ' միջսփւց^լ 
ջերմաստիճանը, խոնավությունը, ոտնաթաթերի մաշկի վնասվածքները, կենցաղի ն աշխատած Щ 
պայմանները:

Մեր հանրապետությունում տարածված սնկային հիվանդություններից է նաև գունափւՓփ Ир 
որքինը:

Այս հիվանդության ավելի շատ դեպքեր նկատվել են պատերազմական տարին հրին (1993- В  
1994թթ.): Սկսած 1995թ. մինչև 1997թ. նկատվել Է վարակվածության անկում, իսկ 1998թ. ЦфдН 
հիվանդության աճ Է նկատվէկ գինծառայոդների շրջանում: վարակը փո)սանցվում Է հիվանդն^® 
ախտահարված մաշկի հևա անմիջապես շփման դեպքում կամ նրանց սս|իտակճդ11նք В- 
օգտագործելուց: Հիվանդի պարանոցի վերին հատվածում, վերջույթների, որովայնի umuighuijiiB 
մակերեսին և մաշկի այւ հատվածներում, մազերի ֆուկուսների շուրջը առաջանում են muipptyfl 
չափերի ընդգծված դեղնադարչնագույն աննշան թեվտտամով թծեր: Սինի ճառագայթներից բծերը Ж 
սպիտակում են, ե առաջանում Է կեդծ սպիտակամաշկություն: 1994թ. արճանագրւյեյ Л  
գունափոփոխ որքինի 15 դեպր' հիմնականում զինծառայողների շրջանում: Հետագա տւսրիներիձա 
հիվանդության վարակվածության աստիճանը բնակչության ե գինծառայոդների շրջանում նփպ& Л  
Է: վարակի աղբյուրը տրիխոֆիտայով հիվանդ մարդն Է և նրա օգտագործած կենցաղային իրերը: I  
Հիվանդանում են ցանկացած տարիքում, սակայն ավելի հաճախ դպրոցական հասակում:

Ուսումնասիրությունների արդյունքներից եզրակացրել ենք, որ նշված հիվանդությունների В  
զարգացմանը նպաստել են բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանները, միջավայրի ршрАрН 
ջերմաստիճանը, խոնավութբսնը, պատերազմի տարիներին սսւնիտարա-հիգիենիկ մինիմայ В  
նորմերի բացակայությունը ն օրգանիզմի իմուն ոկենսսւբանական դերի թույացումը:

Հիվանդությունները կանխելու համար անհրաժեշտ Է ժամանակին հայսւնսւբէֆ1] լ̂ 
դերմատոմիկոզներով հիվանդ մարդկանց և սկսել մարմնի վարակված օջախների բուժամ^^ 
միաժամանակ պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները:

Ամփոփում

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարգվեւ Է, որ ԼՂՀ-ում մարդկանց սե1լսւյ}^Տ 
հիվանդություններից առավել տարածված Է ոտնաթաթերի Էպիդերմոֆիտիսւն:

Резюме

Исследованиями установлено, что среди населения НКР из фивковых заБОлеванш К I  
наиБолыпее распрастранение имеет эпидерматофития стопы ног.

Գրականություն

1. Аревич А.Т. Патология ногтей, Тбилиси, 1976.
2. Кашкин П.Н. Руководство медицинской микологии, Москва, 1978.
3. Машкиллейсон A.JI. Кожные и венерологические болезни, учебник, Москва, 1976.

ԱրՊՏ, կենսաբանության ամբիոն



■  ժանգասնկեր, որոնց զարգացման ցիկլում առկա է միայն ւոելեյւոոսսւադիսւն, նշվում են 
I  Micro-նախածանցով, որը դրվում է ժանգասնկի ցեդանվան սկգրից:

■  Որոշ միկրոձեերի մոտ աելեյտոսպորներն աճում են հասունանալուց անմիջապես հետո և 
В մեկ վեցետսւցիոն շրջանում կարոդ են ւռալ մի քանի գեներացիա: Այդպիսի ժանգասնկերը 
Տարբերակվում են Lepto- նախածանցով, որը դրվում է Micro- նախածանցից առաջ [2]:

Անդրի դրվածրր: Ղարաբաղի բոլոր շրջաններում (բացառությամբ Շահումյանի շրջանի) 
■տարածված ժանգասնկերի հատուկ ուսումնասիրությունները սկսվեւ են 2005 թվականից: Նշված 

տարածրի համար առաջին անգամ հայտնաբերվե| ն որոշվեւ է ժանգասնկերի տեսակային 
■  կագմը, տարածվածությունը, պարգաբսւնվել է ուսումնասիրված սնկերով ախտահարված 
■թաւսւտեսսւկները: Ներկայացված աշխատանքում ուսումնասիրվել ն խմբավորվեւ է ԼՂՀ-ում 

հայտնաբերված ժանգասնկերն' ըստ զարգացման առանձնահատկությունների:
[ Հետազոտության արդյունքները ն քննարկումը: Հետազոտությունների արդյունքում
հայտնսւբերվեւ են ժանգասնկերով վարակված 72 բուսատեսակներ' ընդգրկված 23 

■ընտանիքներում, ե որոշվել այդ բույսերի վրա մսւկաբուծոդ 63 տեսակի ժանգասնկեր, որոնք 
■ընդգրկվում են 9 ցեղերում: Հայտնաբերված ժանգասնկերն, ըստ զարգացման

առանձնահատկությունների, խմբավորված և ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:

ԼԼղյոաակ1
ժանգասնկերի խմբավորումն ըստ զարգացման փոգերի

ժանգասնկերի
զարգացման

փալերը

ժանգասնկերի
дбцйро

Eu 
0 ,1, 
П, III

Brachy 
О, П, 

III

Hemi 
U, III

Opsis
0,1,
in

Micro
m

Puccinia 18 9 5 4
Uromyces 10 1
Phragmidium 5
Gymnosporangium 1 2
Melampsora 2 1
Tranzschelia 1
Aecidium 1
Coleosporium 2
Pucciniastrum 1
Ընդամենր 40 10 5 4 4

ԼՂՀ-ում հայտնաբերված ժանգասնկերից 40-ը |րիվ ցիկլով զարգացող տեսակներ են, 
որոնցից 18-ը պատկանում են Puccinia, 10-ը' Uromyces, 5-ը' Phragmidium, երկուական' 
Melampsora, Coleosporium և մեկական' Tranzschelia, Aecidium, Pucciniastrum ցեղերին: 
Ուսումնասիրված սնկերից Լրիվ ցիկ|ով զարգանում են անանուխի (Mentha L.), ցորենի (Triticum 
L.), լոբու (Phaseolus L.), սալորենու (Prunus L.), մեխակի (Dianthus L.) մասրենու (Rosa L.) և շատ 
այլ բույսերի վրա:

Սպերմագոնիալ, ուրեդո- և աելեյաո- ստադիաներով զարգացող ժանգասնկերից 
հայտնաբերվել են 10 տեսակ, որոնցից 9-ը Puccinia ե 1-ը Gymnosporangium ցեղի 
ներկայացուցիչներ են: Նշված սնկերն ախտահարում են խնձորենին (Mallus МИГ), տերեփուկը 
(Centaurea L.), կռատուկը (Arctium L.), խատուտիկը (Taraxacum L.) ե այլ բույսեր: Ուրեդո- ե 
ւոելեյտո- ստադիաներով զարգացող ժանգասնկերից հայտնաբերվել է 5 տեսակ, որոնք բոլորն էլ 
պատկանում են Puccinia ցեղին: Դրանք օշինդրի (Artemisia L.), ոզնախոտի (Dactylis L.), 
կադշնսւկի (Onopordon L.), պիսակի (Conium L.)., թրթնջուկի (Rumex L.) վրա մսւկաբուծոդ սնկերն 
են:
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ԼՂՀ-ում հայտնաբերված ժանգասնկերը, որոնց զարգացումն ընթանում է էցիդիաւ I I  
տելեյտոստադիաներով' Gymnosporangium, Uromyces և Melampsora ցեղերի սնկեր են: Դրակ Щ 
ախտահարում են տանձենու (Pvrus L.), սերկևլենու (Cydonia Mill.), ոտենու (Salix Լ.) և վիկի (Via I  
Լ.) տեսակները:

Հայտնաբերվել են նաև Puccinia ցեղին պատկանող 4 տեսակի ժանգասնկեր, прлщ 
մակաբուծամ են Փիփերթի (Malva Լ.), տատասկավտւշի (Carduus Լ.), լերդախոտի (TeucriunnLjH 
դառն ափու; ի (Xanthium Լ.) վրա: Այդ ժանգասնկերի զարգացման ցիկլն իրականացվում է մխա  
տելեյտոստադիայով:

քյգրահանգամ: Այսպիսով' պսւրգվել Է, որ Լեոնային Ղարաբաղի Հանրսալետութ^Տ 
տարածքում հայտնաբերված 63 տեսակի ժանգասնկերից 40-ը Eu, 10-ը Brachy-, 5-ը Негш-,<ЦВ 
Opsis- և 4-ը Micro- ձևերով զարգացող սնկեր են:

Ամփոփում

ԼՂՀ տարածքում 2005-07թթ. կատարված ուսումնասիրությունների սւրդյունյոա 
հայտնաբերվել են ժանգասնկերով վարակված 72 բուսատեսակ և որոշվել նրանց i|pfl 
մակաբուծող 63 տեսակի ժանգասնկեր, որոնք միավորվում են 9 ցեղերում: Այդ ժանգսւսնկկւա 
40-ը ւրիվ զարգացման ցիկրւվ զարգացող ժանգասնկեր Mi, իսկ 23-ը զարգանում են ոչ լրիվ! 
ցիկլով: Հայտնաբերված ժանգասնկերը դասակարգվել են ըստ գարգացմա
առանձնահատկությունների ե պարզվել Է, որ 63 տեսակի ժանգասնկերից 40-ը Eu, 10-ը Brachy-,|1 
ը Hemi-, 4-ը Opsis- և 4-ը Micro- ձևերով զարգացող սնկեր են:

Резюме

Вследствие исследовании, проведенных на территории НКР 2005-07гг. выло овнаружено 72 вида 
растений, зараженных ржавчинными гривами, выло определено 63 вила ржавчинных гривои 
паразитирующих на них. Из всех ржавчинных гривов, которые входят в 9 семей, 40 видов развиваются в 
полном цикле, 23 вида — в неполном цикле. Обнаруженные ржавчинные гривы классифицировались по; 
особенностям развития и выяснилось, что 63 вила ржавчинных гривов отличаются следующими 
способами развития: 40видов - Ей-, 10 - Brachy-, 5 - Hemi-, 4 - Opsis- и 4 -  Micro.
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УДК 330.1 Экономика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИЗМА В НКР 

Г.О.Ишханян

I' Практически во всем мире туризм представляет собой зону предпринимательства, а не 
бюджетных перераспределений, поэтому он отделен от государства. Государство определяет 
лишь туристскую политику и способствует развитию туризма, принимая соответствующие 
законы и регулируя макроэкономические механизмы и нормативы в пользу национального и 
въездного туризма, и туристские предприятия обязаны действовать в условиях регулируемого 
государством рынка.

г Эффективное функционирование системы туризма невозможно без планирования, 
ряулирования и контроля со стороны структур, ответственных за его развитие. Наряду с 
домашними хозяйствами и фирмами государство выступает активным участником индустрии 
услуг. Однако степень вмешательства государства в сферу туризма зависит от политического 
режима и уровня развития рыночных отношений, т.е. от господствующей в стране 
экономической системы. Туризм как вид бизнеса очень чувствителен к экономическим и 
политическим изменениям. Иногда, даже одно заявление политического деятеля может сократить 
поток туристов. В этой связи, основная ответственность за развитие туризма в стране ложится на 
г̂осударство.

Основными принципами государственного регулирования туристской деятельности в НКР 
являются: содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее 
развития; определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности; 
формирование представления об НКР как о стране, благоприятной для туризма; осуществление 
защиты прав туристов и поддержки туроператоров, тур агентов страны и их объединений.

Регулирование туристского бизнеса на государственном уровне производится с целью: 
увеличения валового национального дохода туристской деятельности; защиты потребителя 
туристских услуг; организации туристской деятельности в цивилизованных рамках; сохрь^пня 
туристско-рекреационных ресурсов; - определения и поддержки приоритетных направлений 
туристской деятельности; осуществления защиты прав туристов и поддержки туроператоров, 
турагентов страны и их объединений.

Для достижения поставленных целей государство создает органы управления туризмом- 
национальные туристские администрации (НТА).

В силу ряда факторов политического и экономического характера в мировой практике 
существуют различные национальные системы организации, управления и регулирования 
туризма. С определенной долей условности можно говорить о трех моделях государственного 
управления туризмом.

Первая модель предполагает отсутствие НТА: все вопросы решаются на местах на основе 
принципов рыночной «самоорганизации» (например США). Ликвидация государственной 
турадминистрации- очень серьезный шаг, и для него действительно необходимы особые условия: 
либо решение, что туризм не нужен стране вообще, либо уверенность, что субъекты туррынка 
сильны и «сознательны» и способны решать свои проблемы без государственного участия.

Вторая модель государственного управления туризмом предусматривает наличие сильного 
в авторитетного министерства, концентрирующего в своих руках значительный контроль над 
этой сферой. Данная модель распространена в ряде стран, успешно развивающих прием 
иностранных туристов (Турции, Греции, Египте, Тунисе, Мексике и др.).

Третья модель государственного управления туризмом предполагает, что НТА входит в 
состав одного из многочисленных министерств, чаще всего с «экономическим уклоном». Так, в 
Испании вопросы туристской политики курирует Министерство экономики (через 
Государственный секретариат по торговле, туризму и малому бизнесу). Во Франции туризм на 
уровне исполнительной власти относится к компетенции Министерства транспорта и
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общественных работ, в структуру которого входят Г осу дарственный секретариат по вопроса! 
туризма и Управление туризма.

Практика показывает, что наличие министерства, которое занимается, в первую очереди 
спортом и физической культурой, а лишь потом вопросами туризма, явно недостаточно для 
решения проблемы комплексного развития системы туризма, представляющей собой 
межотраслевой социально-экономический комплекс со сложной структурой и множеством 
компонентов, а поэтому нуждающейся в координации и регулировании как никакой другом 
сектор экономики.

Исходя из вышеизложенных позиций представляется целесообразным создание в Армении! 
равно как и в НКР, самостоятельного органа исполнительной власти (например, Департамента 
туризма при Министерстве экономики), занимающегося исключительно вопросами туризма, что 
позволит обеспечить необходимый политический, экономический и финансовый уровень] 
решения проблем туризма. Это согласуется и с положениями Гаагской декларации по туризму! 
где отмечается, что необходимо «расширить во всех странах права и обязанности национальных] 
туристских администраций, приравнивая их к тому же уровню, который имеют администрации,] 
отвечающие за другие крупнейшие экономические секторы»1.

В рекомендациях Всемирной туристской организации отмечается, что орган] 
государственного управления туризмом «должен заниматься только туризмом». Это повысит] 
приоритетность задач и значимость данного сектора в государственной структуре.

Мировой опыт свидетельствует о необходимости и целесообразности разделения органов 
НТА на две ветви. Одна из них, которую с определенной долей условности можно назвать 
«бюрократической», занимается глобальными вопросами государственного управления:] 
нормативно-правовой базой, сбором и обработкой статистической информации, координацией] 
деятельности туристских предприятий и регионов, международным сотрудничеством на 
межгосударственном уровне.

Вторая ветвь ֊  «маркетинговая». Это, как правило, ведомство, которое подчиняется или] 
входит в состав НТА, но само по себе органом управления не является. В его компетенцию! 
входят все вопросы, связанные с маркетингом национального туристского продукта, 
направленного на формирование привлекательного имиджа страны и продвижение его на на 
внешних рынках. Причем именно эти институты получают основную долю государственного ] 
финансирования. Встречаются попытки сделать такие «маркетинговые» ведомства частично ] 
окупаемыми, в основном за счет коммерциализации рекламно-информационных услуг.

На сегодняшний день в НКР носителем национальной туристской политики является Отдел 
стандартизации, торговли и туризма при Министерстве территориального управления и развития j 
инфраструктур. Данный орган реализует государственную политику в области туризма и несет 
ответственность за его дальнейшее развитие. Также, вопросами координации и регулирования 
туристской отрасли в НКР занимается отдел по культуре, спорту и туризму при мэрии г. 
Степанакерта. Деятельность отдела подчинена Министерству образования, культуры и спорта 
НКР.

Разнообразие носителей туристской политики в национальном и международном масштабе j 
требует согласования их интересов и обеспечения взаимодействия между ними в целях j 
всестороннего развития туризма. Кроме государственных структур, вопросами индустрии 
путешествия в нашем государстве занимается также вновь созданная общественная организация - 
«Агенство развития туризма», которая поставила перед собой задачу выявления имеющихся в 
сфере туризма упущений и устранения их в пределах возможностей, а также предоставление 
туристам всеобъемлющей и объективной информации. Сегодня выпущена иллюстрированная 
брошюра-справочник «Карабах-гид, новоявленный рай». Намечается и создание Интернет- 
серверов о туристских ресурсах Карабаха. В программах центра главное место занимает вопрос 
представления НКР на международных туристских рынках. Но на данном этапе система 
правового и административного регулирования туристской сферы в нашем государстве не 
отвечает современным требованиям, и несмотря на колоссальный туристский потенциал, 
туристско-рекреационная деятельность пока ещё остается малоэффективной.

Для успешного решения этой проблемы необходимо сформировать стратегию поддержки и 
развития туризма в масштабах государства, выделяя в ней международный и отраслевой уровни.

Государственный уровень обеспечивает:

1Гаагская декларация по туризму, 1989г.



• создание единой системы управления туристской инфраструктурой;
• формирование генеральных планов развития туристских центров;
• формирование механизмов инвестирования туристской сферы;
• решение проблемы транспортной досту пности туристских объектов;
• формирование консолидированной государственной политики в области рекламы;

I • создание высокоэффективной системы научных исследований в области туризма.
Отраслевой уровень обеспечивает:

I • формирование эффективной системы стандартизации и сертификации в туристско- 
рекреационной деятельности;

• реализацию многопрофильного подхода в организации туристской деятельности, 
[развитие различных видов туризма (экстремального, экологического, спортивного, делового и
|др);

• создание национальной гостиничной цепи на базе историко-архитектурного наследия;
I формирование эффективной системы подготовки кадров для туристско-рекреационной 

I сферы на основе современных образовательных стандартов, хорошо согласованных со 
втандартами отрасли.

Международная поддержка туризма осуществляется в форме решений и мероприятий в 
■ рамках международных туристских организаций, самыми авторитетными и влиятельными из 
которых являются ООН, ВТО, ЮНЕСКО.

Международная туристская деятельность регламентируется серией документов, принятых 
I ВТО и другими межгосударственными организациями сферы туризма. К основным 
международным документам относятся Манильская декларация по туризму (1980 г.), Гаагская 
[декларация по туризму(1989 г.), Глобальный кодекс этики туризма (1999 г.), Хартия туризма 
1(1985 г.), Кодекс туриста, в рамках стран СНГ принятый законодательный акт «Об основных 
доинципах сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма» и др. Однако, в 
[гавдой республике, помимо международных актов на развитие туризма влияют и другие 
[нормативные документы. Для повышения эффективности деятельности туристских предприятий 
|в НКР и широкого распространения массового туризма, как явления XXI века, необходимо 
I сформировать сильное правовое поле. Законодательной базой для развития бизнеса в НКР 
[служат законы, принятые в последние годы: законы о предпринимательстве, о банках и 
[банковской деятельности, Земельный, Гражданский кодексы, разработанные новые редакции 
[Административного и Налогового Кодексов и т.Д. Правительством республики НКР одобрена 
[Государственная программа поддержки и развития предпринимательства, «Закон о тур'*°Ч1՝ и 
■Туристической деятельности» (2004 г.), Государственная программа развития туризма в НКР 
(2006 г.), «Положение о лицензировании туристской и рекреационной деятельности» (2005 г.), 
Положение об аттестации объектов гостиничного хозяйства» (2005 г.), прямо или косвенно 

1 влияющие на развитие туристского бизнеса в республике. В качестве приоритетной в программе 
признана задача развития сферы услуг и туризма.

Именно принятые законы регламентируют развитие туризма на территории НКР, так как 
хорошо продуманное законодательство поощряет конкуренцию и обеспечивает благоприятные 
условия для развития туристской деятельности в республике.

Наибольший интерес представляют те законы и программы, выполнение которых 
обеспечивает государственное регулирование предпринимательской деятельности, их можно 

[сгруппировать в три группы:
1) законы, обеспечивающие честную конкуренцию; 

у 2) законы, защищающие потребителей от безответственной деятельности;
3) законы, защищающие интересы общества о безответственности.
Действующая нормативно-правовая база предопределяет действенность политической 

базы. Координация деятельности предприятий, занятых в сфере туризма, осуществляется на 
основе Государственного Закона «О туризме и туристской деятельности НКР», который был 
принят 24 ноября 2004 года. Разработка и принятие данного закона стали результатом усиления 
значения туризма и туристкой деятельности в общественной жизни людей. Закон защищает и 
регламентирует права и обязанности туристов и граждан нашей страны, выезжающих зарубеж.

В законе подробно рассматриваются такие основные понятия: туризм и экскурсии, их 
различия; экскурсант, внутренний и выездной туризм, туристическая деятельность, туристские 
услуги, объекты туристской деятельности, туроператоры, тур, тур пакет, тургруппа, гид и его
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обязанности, туристские ресурсы и территории и т.д. Особое внимание уделено вопросу 
правового регулирования и проведения государстсвенной политики.

Основными принципами государственной политики в области развития туризма являюга; 
признание приоритетности развития туристской отрасли; содействование турисгсЛи 
деятельности и создание благоприятных условий для ее развития; определение первоочередных ■  
направлений развития туризма; осуществление мероприятия по созданию благоприятного обоаИ 
НКР, как туристической страны; создание условий для экскурсантов, реализации и охраны I  
законных интересов субъектов туристской деятельности в НКР; осуществление в сфере туризмН 
планирование международного сотрудничества; определяение основных целей, первоочереден 
задачи и средств проведения государственной политики в сфере туризма.

Главная цель туристской политики на государственном уровне-формирование и развитие! I 
НКР современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплексе 
рыночного типа, обеспечивающего удовлетворение потребностей отечественных и зарубежный 
граждан в туристских услугах и вносящего существенный вклад в развитие национальном 
экономики за счет увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений, притоп! 
иностранной валюты, сохранения и рационального использования культурного и природного! 
наследия.

Правительство НКР наделено следующими правами: разрабатывать и осуществлять задачи] 
материально-технической базы и направления туризма; определять условия и порядок] 
предоставления услуг в гостиничном деле; заключать международные соглашения в области] 
туризма.

В свою очередь, государственный орган исполнительной власти НКР имеет следующий 
права: разрабатывать план по развитию правовой, материально-технической баз в области] 
туризма и представлять предложения правительству; сотрудничать с министерствами и другими 
организациями , а также оказывать консультативную и информационную поддержку в разработке] 
маршрутов, вести статистический учет; помогать туристским субъектам в организации и| 
реализации PR; осуществлять контроль за выполнением условий лицензирования, выдавать] 
лицензии; отказать в предоставлении лицензии , отозвать ее, изменять стандарты качества в] 
гостиничных услугах; помогать в подготовке кадров и организации научно-исследовательских] 
работ.

Законом предусмотрены нормативные наказания за несоблюдение установленных! 
порядков, предусматривает основные меры наказания за нарушения, зарегистрированые в сфере 
на территории НКР.

Основным документом, регулирующим перспективное развитие туризма в стране, является 
государственная «Программа развития туризма в НКР» принятая в 2006 году. Целью данной 
программы является развитие туристического бизнеса в НКР, повышение качества 
предоставляемых туристских услуг, развитие и формирование эффективного, 
конкурентоспособного, современного отечественного туррынка. Как главная цель реализации I 
программы-увеличение темпов роста въездного туризма на 10-15% по сравнению с прошлым 
годом, что обеспечит около 4600 иностранных прибытий в 2006 году.

Программа ставит перед государством следующие задачи: формирование такай 
материально-технической базы, которая обеспечила бы предоставление услуг международных 
стандартов; стимулирование интеграции туррынка НКР на международный рынок; создание 
интернет-страницы, посвященной туристским ресурсам НКР. Основой разработки данной 
программы кроме государственного закона «О туризме и туристической деятельности» 
послужили Постановления правительства НКР о «Лицензировании туристской и рекреационной 
деятельности» (2005 г.), и «Об аттестации объектов гостиничного хозяйства» (2005 г.). Решением 
Правительства НКР от 25 июля 2005 года принят документ, устанавливающий порядок 
классификации объектов государственного хозяйства. Согласно данному решению, присуждение 
средствам размещения определенных категорий будет проводить специализированный орган, 
сформированный при Национальной Туристской Администрации. Ожидается, что в скором 
будущем это приведет к высокой конкуренции в качестве предоставляемых гостиничных услуг, 
что выведет весь отечественный гостиничный бизнес на международный уровень.

Одной из форм государственного регулирования туризма является лицензирование, 
предусматривающее выдачу специального разрешения (лицензии) на осуществление туристской 
деятельности. Цель лицензирования состоит в обеспечении защиты прав и законных интересов 
государства и потребителей туристских услуг, повышения уровня туристского обслуживания,
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шиведении его в соответствии с международными требованиями. В нашем государстве 
■мзательным является лицензирование деятельности гидов и сопровождающих группу лиц. 
■Порядок получения лицензий для данной группы лиц осуществляется согласно решению, 
принятом Правительством НКР 28 июня 2005 года. Считаем, что, необходимо проводить 
Ироянные исследования, которые позволят в рамках государственных задач проводил» 
«роприятия по развитию туристического бизнеса в НКР, для чего необходимо: выявить 
Инигельные проблемы мешающие эффективному ведению турбизнеса в НКР на современном 
рапе; определить причины их возникновения и возможные пути их разрешения; прогнозировать 
Будущие тенденции на туристском рынке НКР; увидеть новые возможности и найти 
мфективные пути ведения турбизнеса в республике; лучше понять запросы рынка и снизить 
вероятность риска от изменений, постоянно имеющих место на рынке. Государство должно 
поддерживать и поощрять развитие въездного и внутреннего туризма, обеспечивать достойное 
пшанасирование и стимулировать развитие данных направлений на законодательном уровне.

В  Изучение современного состояния туризма в НКР позволило характеризовать его как 
шреломное, имеющее большие перспективы в будущем. Чтобы добиться роста въездного 
[туризма в НКР, необходимо обеспечить соответствующий уровень качества услуг, отвечающий 
[мировым стандартам, и сделать отечественный туризм конкурентоспособным. И в связи с этим, 
именно сейчас, так необходима государственная поддержка, направленная на продвижение 
рационального турпродукта на мировой рынок.

Ամփոփում

I՜ Հոդվածում հետազոտվել է տուրիստական բիզնեսի պետական կարգավորման 
■անսւխնդիրնսրը, հիմնավորվի են շուկայի պետական կարգավորման պայմաններում 
տուրիստական ձեռնարկությունների գործունէ&սթյսւն անհրաժեշտությունը, տուրիգմի որպես 
աաւնասթյան ծյուրի և ծառայությունների շուկայի բարկագուգիչ մասի արդյունավետ 
արծտնէտւթյան պայմաններում:

I Դիտարկվել Է համաշխարհային վարձը, աշխարհի առաջատար Ծրկրների տուրիգմի 
արգավորման ագգային մոգելները, որտեդ տուրիզմը համարվում Է ազգային հարաբերություն: 

կատարվի Է առաջարկություններ ԼՂՀ տուրիզմի պետական կարգավորման զարգացման 
արությամբ հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանի առանձնահատկությունները:

Резюме

В статье исследуются проблемы государственного регулирования сферы туристического 
[бизнеса, аргументирована необходимость действия туристских предприятий в условиях 
регулируемого государством рынка, условия эффективного функционирования сферы туризма, 
как отрасли экономики и часта рынка услуг. В ней рассматривается мировой опыт, 
рациональные модели регулирования туризма в ведущих странах мира, где национальным 
[богатством является туризм, а также предложения по развитию госрегулирования туризма в НКР 
с учетом специфики нашего региона.
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ԱՐՑԱԽԸ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏէյՂԵկԱԳՒՐ 
УЧЕНЫЕ ЗА1ШСКН АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (14), 2007

Հ,ՏԴ 330.1 Տնտեսագիտտ^̂ Ա

ԲՑՈԻԶԵՏԱՅԻՆ ՆԱԽՍԵՐԻ ԱՐԴՅՈԻՆԱՎԵՏՈԻԹՑԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ \ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՂՏ-ՈԻՄ

Ա.Ա.Դասպարյան, կ.վ.Միրգոյան, Ա.վ.Միրգոյաե

Պետությունը կատարելով ծախսեր ապահովում է իր գործառությունների իրակսւնացու^^ա 
ուղղակի ազդեցություն է թողնում տնտեսության վրա:

Պետությունը տնտեսության վրա ազդում է յուրաքանչյուր անգամ, երբ իրականացփ^^լ 
ֆինանսական գործառույթները մասնավոր հատվածի ուժերից վեր ծառայաթյունճ^Տ 
մսւտուցմամբ: Սակայն ոչ մի պարագայում չպետք է անտեսել այն հանգամանքը, որ pjmji Щ 
միջոցները անհրաժեշտ Է օգտագործել ռացիոնալ: Բյուջեի միջոցների ռացիոնալ օգտսւգործւԽ̂ ա 
հիմնահարցը հատկապես կարևորվում Է ֆինանսական ճգնաժամի, բյուջեի դեֆիցիտի աճի և В  
պետական պարտքի մարման սպասարկման խոշոր ծախսերի պայմաններում: Բյուջեի ծախսկ^Տ 
կրճատման ուղղություններն են.

1) պաշտպանության ծախսերի կրճատումը
2) պետական կառավարման ապարատի պահպանության ծախսերի կրճատումը
3) բյուջեի միջոցների ծախսման արդյունավետության ն առաջնահերթ ոպղություննէր̂ ա 

որոշումը
4) առանձին ճյուղերին հատկացվող դոտացիաների ոչ արտադրական ծախսէւ^Տ 

փոքրացումը
5) պետական ծրագրերի քանակի կրճատումը
6) պետական պարտքի սպասարկման ծախսերի նվազեցումը
7) բյուջեի միջոցների օգտագործման հսկողության սահմանումը:
Նախսերի կրճատման որոշումներն ընդունվում են առանձին ծախսերի կարևորությունից|ւՏ 

չափերից ելնելով' հաշվի սւռնեյով տնտեսության զարգացման առաջնահերթռւթյունը:
Երկրի պաշտպանության ծախսերը պետք է իրականացվեն առանց երկրի անվտանգության I  

ապահովման խնդրի վտանգման:
Պետական կառավարման ապարատի պահպանության ծախսերի կրճատումը ենթադրում Л  

որպես ուղղություն ընտրել կառավարման ապարատի թվսւքանակի կրճատումը և որակավորման В 
բարձրացումը:

Բյուջեի միջոցների ծախսման նկատմամբ հսկողությունը պետք Է ապահովի դրանց] 
օգտագործումը գործող օրենքներին ե նորմատիվ ակտերին համապատասխան:

Անհրաժեշտ Է միջոցներ ձեռնարկել ոչ նպատակային օգտագործումը բացստերս համար, 
մասնավորապես ներդնել բյուջետային հաշիվների համակարգ, լուծել պետական վարկնյփյ 
վերադարձը խոչընդոտող խնդիրները, մշակել ապրանքային վարկերի օգտագործման! 
ուղղությունները: Պահանջվում Է կարգավորել առևտրային վարկերի գծով պետակււս|
երաշխիքների տրամադիումը, սահմանափակն] հանձնարարականների մասշտաբները, դրաա 
տրամադրել միայն հուսալի և բավարար լուծարային ապահովությամբ:

ԼՂՏ համայնքների բյուջետային ծախսերի կառուցվածքի ոււաւմնասիրաթյունը ըստ 
տնտեսագիտական դասակարգման փաստում Է, որ այստեղ կատարված ծախսերը, որոշ սւաււմհվյ 
անարդյունավետ են: Ամենամեծ մտահոգությունը դա ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի! 
հարաբելտւթյունն Է, ավելի ճիշտ անբավարար կապիտալ ծախսերի մակարդակը: ԼՂՏյ 
քաղաքային և գյուղական համայնքն երում մեծ մտահոգության առարկա են, հատկապես,] 
ենթակաոուցվածքները, որոնք վերանորոգման կարիք ունեն: Խնդրի յուծման ուղղությամբ 
կարևոր քայլ կարեփ Է համարել համայնքների խոշորացումը և այս ճանապարհով բյուջետային] 
միջոցների փոշիացման կանխումը: Արդյունավետ գործառնական ծախսումներից խուսափելու,] 
միջհամայնքային կապերը սերտացնելու, բյուջետային միջոցները կենտրոնացնելու ն այս 
ճանապարհով համայնքների զարգացումը խթանելու համար ԼՂՏ առանձին] 
տարածաշրջաններում վտրձաբարական կարգով կարելի Է աշխատանքներ տանել տեղական 
կազմավորումների ձևավորման ուղղությամբ: կազմավորումներ, որոնց մեջ կարոդ են մտնել մի
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■քանիսից մինչև տասնյակ գյուղեր: Անշուշտ, հետագայում այս ուղղությամբ հարկ կլինի 
^ասւկանւայնէղ օրենսդրաիրավակսւն ապահովման, ինչպես նան կազմակերպչական 
I  աշխատանքներ, հաշվի առնել տեղական առանձնահատկությունները, մշակեւ կազմավորումների 
■ ձևավորման չափանիշներ:

Ш Բյուջեաային ծախսերի արդյունավետության թարձրազումը յուրաքանչյուր պետության 
■օ&տէյսական քաղաքականության առանցքային խնդիրներից, որի լուծմամբ են մեծապես 
^ՈորԽւնավորված տնտեսական համակարգի բնականոն գործունեությունը ն զարգացման 
■էԻմպ&րը:

■  Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում բյուջետային ծախսերը պետք Է ունենան 
որպիսի ուղղվածություն, որը կնպաստի առավել կարևոր և խոշոր պետական խնդիրների 
■ոծմաեը. տնտեսության առանցքային ճյուղերի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների 
I ֆինանսավորմանը, արտադրության և սոցիալ֊տնտեսական ենթակաոուցվածքի 

ւյաւոարելագործման համար ֆինանսական հնարավորությունների ստեղծմանը: Բյուջետային 
■աոցների պատշաճ օգտագործման դեպքում կատարված ծախսերը կարող են ապահովել 
■լամուտների նոր աղբյուրներ' նպաստերս} արտադրության աճին, գիտության զարգացմանը, 
■այրային ներուժի համալրմանը:

1 Ծախսերի ավելացում պետք Է կատարվի միայն այն հոդվածների գծով, որոնք 
■տաջիկայում կարող են ապահովել դրանց ռեսդ վերադարձը ավելի մեծ չափերով: Բյուջեի 
■ծախսերը պետք Է ենթարկվեն մանրակրկիտ վերաքննության, վերլուծության ն առավելագույնս 
f լինեն հիմնավորված: Բյուջետային հիմնարկների ֆինանսավորումը պետք Է բխի դրանց 
I գործան հաթյան վերջնական արդյունքների օգտակարությունից: վերջինս հիմք կծառայի 
■ֆինանսավորման կրճատման կամ հնարավոր ավելացման համար: Բյուջեից ֆինանսավորվող 
Iպստակաե պատվերներն ու պետական օժանդակության այլ ձևերը պետք Լ ուղղված լինեն 
■տնտեսության ռսւգ մավարական ճյուղերի բնականոն կենսագործունեության ապահովմանը և 

մրցակցության անհրաժեշտ մակարդակի ձեռքբերմանը :
Ըստ 2006-2008թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի ԼՂՀ կառավարությունն 

{ատւջիկա տարիների համար առավել կարևորում Է պետական բյուջեի հիմնական ծախսային 
ւ հետնյաւ գերակայությունները:

սոցիալական պորտի առանձին ճյուղերում (մասնավորապես կրթության, 
(աապջապահություն, սոցիալական ապահովության և սոցիալական ապահովագրություն), ինչպես 
եսւև պետական կառավարման բնագավառում դրանց գործունեության արդյունավետության, 

|եպատակաոսլղվածության և հասցեականությւսն մակարդակի բարձրացման, բնակչության 
համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով իրականացվող բարեփոխումների ֆինանւ՚՞՜՜ե սն 

• ապահովում,
֊տնտեսության առանձին պորտներամ (մասնավորապես արդյունաբերություն, 

գյուղատնտեսություն, ջրային (այդ թվում ոռոգման համակարգ) տնտեսություն, ճանապարհային 
տնտեսություն և Էներգետիկա) ենթակաոուցվածքների վերականգնման և զարգացման ծրագրերի 
իրականացում, հիպոթեքային վարկավորման համակարգի ներդրում, փոքր և միջին 
ձայնարկության զարգացման պետական աջակցության (ֆինանսական և նեոդրումային) 

Տ ապահովում, ձեռնարկասփրական գործունեության ընդլայնացում ԼՂՀ շրջաններումս
ԼՂՀ-ում 2007֊2009թթ. կպահպանվի սոցիալական ոլորտի, կրթության, 

աապջապահության, սոցիալական ապահովության միջնաժամկետ ծախսային գերակա վիճակը: 
կշարունակվեն պետական ներդրումները արդյունաբերության, քաղաքաշինության, ջրային 

(այդ թվում ոռոգման համակարգ) տնտեսության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության 
ոլորտներում:

Համապատասխան քայլեր կձեռնարկվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ֆինանսական ապահովության բարելավման ուղղությամբ3:

Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի նպատակների իրագործումն ապահովելու 
համար ԼՂՀ կառավարությունը իրականացնում Է բարեփոխումներ հանրապետությունում 
ծրագրային բյուջետավորում ներմուծերս ուղղությամբ:

Ծրագրային բյուջետավորումը դա մի մոտեցում կամ գործընթաց Է, որը վարձում Է 
Փոխկապակցել օգտագործված ռեսուրսները ստացված արդյունքների հետ: Այն սոսկ միայն մեկ

'Բոստանջյան վ ., Հաբկաբյաջետային քաղաքականության կաւոարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում: 
2 ԷՂՀ 2006-2008 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր:
1 ԷՂՀ 2007֊2009թթ. craqմավարական ծախսային գերակայությունները, նախասհծ
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ուղի է ակնհայտ դարձնելու բյուջեի ծախսերի նպատակները և արդյունքները: Ծրւպյսա I  
բյուջետավորման համակարգը կիրառում է որոշակի հասկացություններ և կառուցված բներ, ակ Щ 
նպատակն Է բացահայտեյ բյուջեի ծախսերի փաստացի ն աոաջսւրկվող արւլւանա Щ 
Ծրագրային բյուջետավորումը բաղկացած Է ծրագրերից և գործողություններից :

Ծրագրային բյուջետավորումը հնարավորության Է տափս քսւղաբականույյտ Щ 
մշակողներին բանակապես գնահատել ծախսերի շուրջ ընդունված որոշումների հետևան^ւ^Տ 
Միևնույն ժամանակ ծրագրային բյուջետավորումը պահանջում Է կառավարչական \Н  
մասնագիտական ունակություններ, որպեսգի հստակ մշակվեն յուրաբանչյուր 
նպատակները, խնդիրները և ծրագրի կատարողական չավտրոշիչները:

Ծրագրային բյուջետավորումը կենտրոնանում Է ամեն մի ծրագրի արդյունքների վրա: UjiH 
պահանջում Է հաշվետու փնեյ բյուջետային ոեսուրսների օգտագործման համար սաացւ)ո^1 
արղյունբների տեսանկյունից, որը կարող Է ստուգվել բանակապես գնահատվող ծրաղրայ)1̂ Տ 
չավտրոշիչների միջոցով:

2003 թվականին ՏՏ կաոավարությունը մշակել Է ծրագրային բյաջեաավպւմօ^Տ 
բարեփոխման գործողությունների ծրագիր: Այս գործողությունների ծրագիրը հաշվի Է առնումinji Щ 
փաստը, որ ծախսային ծրագրի արդյունավետ կաոուցվածքը հիմք Է հանդիսանում հաջալիք 
ծրագրային բյուջետավորման և քաղաքականության ն բյուջեների կապի համար: Այս մոտնցոււ^Տ 
2003-2004թթ. վարձնակսւնորեն կիրաովեյ Է *44 աշխատանքի և սոցիալական հսւրցճվ լ̂ 
նախարարությունում ըստ գործողությունների ծրագրի պահանջների, իսկ սկսած 2004-ից այն Щ  
կիրառվում Է նաև երեք այլ նախարարություններում. առողջապահության, ՏՀ կրթության ն К 
գիտության և ՏՏ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություններում:

Բյուջետային միջոցների օգտագործման արդյունավետության սկզբունքը նշանակում Է, որ Щ 
բյուջեների կազմման ն կատարման ժամանակ պետք Է ելնել նախատեսված արդյունյյլՏ 
բյուջետային միջոցների նվազագույն ծավափ օգտագործմամբ կամ բյուջեով նախաւոետ|այ |̂ 
միջոցների ծավալով ւավագույն արդյունքի հասնեւու անհրաժեշտությունից ն միջնաժամկէւո I  
ծախսերի ծրագրի նպատակների {տսւգործամը ապահովե|ու համար ԼՂՏ 2006-2010թթ.:1 
կառավարության գործունեության ծրագրով նախատեսվում Է բյուջետավորման համակարգում! 
իրականացնել բսւրեվտխումներ հանրապետությունում ծրագրային բյուջետավորումը ներմուծելու! 
ուղղությամբ, որի միջոցով հնարավոր կլինի փոխկապակցել օգտագործված բյուջետային] 
ռեսուրսները ստացված արդյունքների հետ: Բյուջեն կդաոնա դինամիկ, քան նախկինում, այն ] 
հնարավորություն կտա ստեղծեյ հիմնավորման մեխանիզմ բյուջեի հնարավոր կրճատման! 
դեպքում, պետական ծախսերը համահունչ կփնեն պետական քաղաքականության! 
գերակայություններին, և համակարգը հնարավորոթյուն կընձեռի միջոցների միջոլորտային ե 
ներսորտային վերաբաշխում իրականացնե{ նվագ գերակայություններից դեպի ավելի I 
կարևորները և ցածր արղյունավետություն ունեցող ծրագրերից դեպի բսւբձր 1 
արղյունավետություն ունեցողները:

Նոր բյուջետային համակարգը պահանջելու Է հաշտվետու և պատասխանատու լինել 
բյուջետային ոեսուրսների օգտագործման համար ստացված արդյունքների տեսանկյունից, որը 
կարոդ Է ստուգվել բանակապես գնահատվող ծրագրային չափորոշիչների միջոցով, այն հստակ 
բացսւհայտեյու Է որոշում կայացնողների և հանրության համար, թե տվյալ բյուջետային միավորը 1 
հանրային ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից ինչ Է արել, ինչ Է պլանավորում անելու, ] 
և վերջապես բանակապես ինչպիսի սւրդյունավետությամբ Է առաջադրված խնդիրները րււծելու: 
Ծրագրային բյուջետավորման բարեվախմսւն գերակա նպատակը պետական ծախսերի j 
տնտեսական և ֆինանսական արդյունավետության բարձրացումն Է ռեսուրսներն առաջնահերթ 1 
ծախսային ուղղություններին հատկացնելու միջոցով:

Ծրագրային բյուջետավորումը, որպես նոր մոտեցում, նպատակահարմար Է ներդնել ըստ | 
վաղերի' համաձայն ԼՏՂ կառավարության կողմից մշակվելիք ծրագրային բյուջետավորման 
բարեփոխման գործողությունների ծրագրի, որովհետև կարող Է անցումային շրջանը ] 
խառնաշվտթության պատճառ փնել, ու համակարգի ներդրման օգուտները անմիջապես 
ակնհայտ չեն լինի: Այս մոտեցումը 2006-2007թթ. վարձնակսւնորեն կկիրառվի ԼՂՀ սոցիալական 
ապահովության և սոցիայական անապահովության նախարարությունում ըստ ԼՂ4 I 
կառավարության կողմից 2006 թվականին մշակվեփք ծրագրային բյուջետավորման 
բարեվտխման գործողությունների ծրագրի սլահանջների, իսկ սկսած 2008 թվականից այն 
կիրառվեւու Է նան երկու այլ նախարարություններում' 1ЛЛ առողջապահության և ԼՂՀ ] 
կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարություններում: Նշված աշխատանքների սաավել 
արդյունավետ կատարումը կազմակերպելու նպատակով համապատասխան մասնագետների
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В  ԼՂՀ-ում կիրականացվի դասընթացն tip, որի միջոցով հնարավոր կլինի պետական 
Լովպւման նոր եղանակների կիրառման գխոեւիքները:
ВОЗ թվականին ԼՂՀ պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են 12296,4 մլն դրամ: 'Ծախսերի 
В ծար բաժին են ընկել «կրթության ե գիտության», «Սոցիալական ապահովագրություն» ե 
МшфиЬ խմբերին չգասվոդ ծախսեր» խմբերին համապատասխանաբար 15,2%, 30,1%, 27,8%: 
■2004 թվականին պետական բյուջեի ծախսերը նախորդ տարվա համապատասխան 

'յջի մակարդակի համեմատ աճել Է 18%-ով: Նախորդ տարվա համեմատ նվագել Է 
|ճուլւ ծախսերի մեջ աասլջսալահության, սոցիալական անապահովագրաթյան և 
■ոխւթյան, հիմնական խմբերին չդասվոդ ծախսերի տեսակարար կշիոները: Ամենամեծ 
■ոերըբաժին են ընկել նույն հոդվածներին' համապատասխանաբար 15,7%, 27,4% ն 27,4%: 
■2005 թվականին ԼՂՀ պետական բյուջեի ծախսէտը կազմել են 20246,0 մլն գրամ (ներառյալ 
№ցնբների բյուջեներին U սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամին 
է»դոտացիաները)' նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշի մակարդակի համեմատ 
pot| 39,6 %- ով, իսկ 2003 թվականի համապատասխան ցուցանիշի մակարդակի համեմատ'
{յ»-ոփ
J  Ըստ գործառնական դասակարգման խմբերի պետական բյուջեի ծախսերի 
■լռասիրությունը ցույց Լ տալիս, որ ընդհանուր ծախսերի կօտրՏել եո Իիւ̂ ս՚աԻխ&ւ
ախ չգասվոդ ծախսերը: Սոցիալական պորտի ճյոպերին (կրթություն և գիտության, 
Խպյապսւհություն, սոցիալական ապահովագրություն ե ապահովություն, մշակույթ, 
«էկասւվություն, սպորտ ե կրոն) բաժին Է ընկել բյուջեի ընդհանուր ծախսերի 46,6 %:
I 2006 թվականի հաստատված պետական բյուջեի ծախսերը կազմում են 27304,3 մլն դրամ: 
ՈՈսխսերի գերակշիռ մասը բաժին են հասել կրթություն ն գիտություն, սոցիալական 
■լահովագրություն ն ապահովություն U հիմնական խմբին չդասվոդ ծախսերին 
աքապատւսսխանաբար' 15,3%, 20,1%, 30,7%:

Ամփոփում

| ԼՂՀ իրականացվող տնտեսական բարեվւոխամների համատեքստում իր կարևորությամբ 
■անձնանում Է բյուջետային գործընթացի կատարեւագործումը, հատկապես բյուջետային 
ասխսերի պլանավորման, իրականացման ու վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմների 
■դրման հիմնախնդիրները: Հոդվածում վեր Է լուծվում ոլորտում տիրող իրավիճակը վերջին 
■որիներին, նշվում են բյուջետային ծախսերի գերակա ուղղությունները, տրվր»՚ք են 
աայարկություններ ծրագրային բյուջետավորման ներդրման, ԼՂՀ համայնքների թվաքանակի 
ուփմա|ացման, բյուջետային հաշիվների համակարգի ներդրման, վարկերի գծով պետական 
աւչխիրների տրամադրմսւն պրակտիկայի կիրաոմսւն վերաբերյալ:

Резюме

В контексте проведенных в НКР экономических преобразований но важности выделяется 
Бовертенствование Бюджетного процесса, в  осовенности провлемы внедрения эффективных 
механизмов планирования, осуществления и контроля Бюджетных расходов.

В статье анализируется состояние указанных процессов в этой сфере за последние годы, 
домечаются приоритетные направления Бюджетных расходов, делаются предложения по 
пведрению программного Бюджетирования, оптимизации количества общ ин  в  НКР, вн едр ен и я 
иврвых счетов и введение практики Бюджетных гарантий государственных кредитов.

Գրականություն

§  1. Բոստանջյան Վ-, կիրակոսյան Գ., Սաֆարյան Ա. Հարկաբյուջետային քաղայյականության 
կատարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում,՛Երևան, 2004:

1 2. ԼՂՀ կսւասվարության հուլիսի 25փ թիվ 157 որոշում, 1995:
■ յ. ԼՂՀկաոավարության դեկտեմբերի 5-ի թիվ 287 որոշում1995:

ԱրՊՀ տնտեսագիտության ամբիոն
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՄԼԵկԱԳՒՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСШ'ЕТА

1 (14), 2007

Э к о во м щ  

Н.Г.Мелкумян

В статье представлены структура банковской системы и банки НКР. Проведен анализ влияния 
кредитных вложений на ВВП, проанализирована деятельность ЗАО «Арцахбанка», в частности, I 
представлены динамика изменений прибыли, депозитов, кредитов. Сделаны некоторые предложении 
с целью развития банков и банковской системы НКР.

В современном мире значение Банков вышло за рамки совственно денежных и кредиты* 
отношении. Без них немыслима нормальная, рациональная организация хозяйственной деятельности 
почта на всех уровнях экономического развитая. Мощные социально- ответственные Банки с носовая 
превратить рыночную стихию в орудие эффективной политики государства. Славые Банки-это фактор 
неизбежного ослабления государства и деградации экономики1.

Банки - одна из центральных структур экономики. Развитие их деятельности - неоьходимое 
условие реального создания рыночного механизма. Действующие в стране банки могут иметь 1 
одноуровневую и двухуровневую организацию. Одноуровневый вариант реален, когда в стране не 
выделен Центральный банк, л и б о  действуют одни центральные банки. В этом случае, в стране] 
фактически еще не сформулирована банковская система. Последняя, как элемент՝ щшшшзованшя 
рыночной экономики, может считаться состоявшейся, лишь когда она (хотя б ы ) двухуровнева* 
Первый, верхний уровень или ярус - центральный Банк. Второй, нижний, уровень или ярус* 
коммерческие ванки и кредитно - финансовые учреждения. При этом, центральные банки являются 
главным звеном денежно-кредитных систем практически всех стран, имеющих банковские системы! 
Особое место и роль центрального Банка государства определяется уровнем н характером развитая 
рыночных отношений.

Н ео б хо д и м о  отм ети ть т а к ж е , ч то  д в у х у р о в н е в а я  Б ан к о в ск ая  си стем а и гр ае т  важ ную  ролы 
о в е с  п ечен и и  ф ун кц и о н и р о ван и я  эк о н о м и к и  в  ц ел о м  . О с у щ е с тв л я я  р асч етн ы е , вк л ад н ы е , кредитные н 

д р у ги е  оп ерац и и , Б ан ки  вы полняю т о ы ц е а в е н ж ) м еош ом ш ш е функции. В м есте с  тем  к и к panm a других 
к о м м ер ч еск и х п р ед п ри яти й . Б ан к о в ск ая  д е я те л ьн о сть  п о д ве р ж е н а м н огоч и слен н ы м  р и ск ам ,  и  именно 
п о это м у * э т а  д е я те л ьн о сть  я в л я е т с я  н аи Б олее р ету л и р уем ьви  ви д о м  п р ед п р и н и м ател ьства. П ри  этом 

р егу л и р о ван и е и м еет я р к о  вы р аж ен н ы е  осоБенвости, о тр аж аю щ и е сп ец и ф и к у  ф орм и рован и я  
н ац и он альн ой  Б ан ко вск о й  си стем ы .

После распада СССР важнейшим шагом в деле построения принципиально новой банковской 
системы НКР было упразднение государственных банков. Нестабильная общественно - политическая 
ситуатщя республики, требовала централизованного руководства со стороны ГКО над всей 
банковской системой. Действующий тогда ЦБ НКР( положение которого носило условный характера 
не экономический т.к. НКР находился в единной игеграционной и денежной (драмовой) системе с РА, 
а значит и контроль за банковской системой НКР был за ЦБ РА) занимался обслуживанием бюджета 
НКР, составлял статистические данные по банкам и предоставлял их руководству НКР, выполнял рад 
функции расчетно-кассового центра НКР и. т.д. После ряда преобразований, действующая в 
настоящее время кредипю-ванковская система включает в себя ниже представленные ванки(рис. 1):

- ЗАО "Арцахванк созданный в февралю 1996г на вазе Национального-акционерного Банка НКР;
- филиал “Ардшининвестбаж” созданный в 2003 году на вазе филиала “Армагрованк”;
-  ф и л и ал  “ВТБ , созданный в  д е к аб р е  2001г. н а о с н о в е  ф и л и ал а  “ А рм и м п ексБ ан к”  основанного 

в  ап р ел е  1 9 9 5 г .;

- филиал “Армэкономванк созданный в июле 1995г. на Базе АКБ Арцахванк (оьлуправление 
жилсоцванка);

А.В.Беляков "Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования". Изд. 
"БДЦ-пресс", М., 2003г.
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- филиал “Юнибанк“ открытый 2005г;
- филиал “Араратбанк“ открытый 2006г.;
- филиал “АрмБизнесбанк” открытый в 2007г. >

Рис. 1 Банковский система НКР

Нерешенность Карабахского вопроса и непризнанность НКР, как независимой респушгаки в 
| международном плане, тормозит развитие Банковской системы внутри страны. На территории НКР 
j действующие Банки имеют лицензию ЦБ Армении и подчиняются всем соответствующим ваг^в -ким 
законам Республики Армения, а Банковская система НКР, в целом, фактически является составной 

; частью Банковской системы РА.
Филиалы ванкои Армении, исходя из финансовой политики головных Банков, ограничены в своей 

! деятельности Большей части в выдаче коммерческих ссуд. Они занимаются:
- предоставлением потребительских ссуд (под залог золота, на покупку бытовой техники и 

[ автомобиля, ремонта жилых домов),
- принимают вклады до востребования, срочные и сберегательные
- осуществляют расчеты по поручению клиентов, в том числе и Банков корреспондентов,
- покупают и продают иностранную валюту в наличной форме физическим и юридическим лицам. 
В свою очередь, ЗАО “Арцахванк”, это единственный банк Армении, головной банк которого

I находится на территории НКР. Это универсальный Банк, который предлагает множество услуг как 
I правительству НКР, так и предприятиям и населению НКР. Арцахванк имеет разветвленную сеть по 
всем регионам НКР (рис.2)

ЗАО “Арцахванк” выл создан 12 февраля 1996г. на вазе Центрального и Сверегательного 
Банков НКР. Учредителями выступали Правительство НКР, ванки РА, юридические и физические 
лица. Банк в процессе своей деятельности выл 2 раза перестроен: 6 ноября 1996 года - в открытое 
акционерное общество, а 23 июня 2001г. ֊  егЗАО “Аврцахванк”1. На сегодняшний день основными 
акционерами ЗАО “Арцахванк” являются физические лица, нерезидента, которым принадлежат 
Более 81,6% акций ванка.

сайт www.artsakhbank /Histori.am
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Рис. 2. Структура филиальной сети ЗА О ‘Арцахванк”

В прошлом основная функция этого Банка ограничивалась организацией финансирован!̂  ̂
Бюджетных организаций, осуществлением исполнения государственною Бюджета но доходам и I  
расходам. Эта функции осуществляются и в настоящее время, в частности ЗАО “АврцшанИ 
выполняет некоторые функции Центрального банка НКР:

֊  обслуживание государственного долга НКР 
֊  регулирование золегговалютных резервов НКР
- кассовое обслуживание госбюджета НКР
- банковское обслуживание правительства и др государственных органов НКР
Однако Будучи универсальным, Банк выполняет также б о л ьш о й  спектр других Банковских] 

функций и услуг.
Со дня создания и до сегодняшнего дня Банк продолжает свое закономерное развитие, чв* 

подтверждается ростом его финансовых показателей, в том числе ростом привили из гола в год (тав!, рис 3.). 1

Тавяшш
Динамика привьгли ЗАО “Арцахванка” 1999-2006гг.

млн. драм I
1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

136.332 116.449 122.303 185.411 301.454 330,9 618.5 918

1 0 0 0  -1 

ՕՈՈ .
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♦ — ------------ ♦  ф - ----------

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

Рис.З Динамика прнвыли ЗАО “Арцахванка ” 1999-2006гг

Необходимо отметить,что прибыль ЗАО “Арцахванка” большой частью растет за сче 
увеличения из года в год чистых процетных доходов, основная часть которых составляе 
процентные доходы от кредитов выданных клиентам банка (за последние 5-6 лет он 
увеличились почти в 20 раз) и вложений в государственные ценные бумаги.

1 Годовые отчеты ЗАО “Арцахбанк” 1999-2006гг.
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ք Банк вьщает как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты. Долгосрочное кредитование 
Ьонз водится как из средств государственных фондов НКР, так и за счет собственных средств. Так 
и 2006г. сумма кредитного портфеля банка составляет около 14 млрд. драмов, из коих более 6 
[млрд. драмов -  доля госфондов. В основном кредитуются приоритетные вазовые отрасли 
иовомики региона (сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, малый и средний 
бизнес), причем на волее льготных условиях.
I Рост масштабов кредитования банками реального сектора экономики соответственно повлиял на 

рост ВВП, так по состоянию на 1 января 2006 года, кредитные вложения коммерческих банков 
[составили 16.6 млрд драмов или 32.3 % ВВП НКР . Надо отметил,, что совсем недавно, в 2000 году, 
ж  показатель составлял всего лишь 1.6 млрд драмов или 6.8 % ВВП.

| В процессе своей деятельности ванки НКР восстанавливают доверие кредиторов и 
вкладчиков, что проявляется в динамичном росте депозитов населения. В частности, в ЗАО 
гАрцахванк” наблюдается устойчивый рост доли депозитов на волее длительный срок (таб2,рис4.).

Тавлица 2
Динамика роста депозитов в ЗАО “Арцахванк” с 1999-2006гг.2 
 _______       млн. драм

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.
Депозиты до 
востребования 440,6 602,1 1939,2 1888,6 5142,0 11220,8 3797,1 3681,7

1 Срочные депозиты 804 134,4 2765,7 5360 5561,3 5194,3 6587,0 6657,3

Млн.др.
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Рис. 4/1 и тм и  ка роста депозитов в ЗАО “Арцахваш”  с2000֊200бгг.

Каждый вид депозитов, представленных на рисунке, имеет для банка и для клиента определенные 
достоинства и недостатки. Для клиента достоинством депозита до востребования, является их высокая 
ликвидность, т. е. он имеет возможность изъять деньги в любое время как в форме перечисления на другой 
счет, так и в наличной форме. Недостаток же заключается в том, что этому депозиту доход в виде 
процента выплачивается на низком уровне или же вообще не выплачивается. Для валка основной 
недостаток состоит в том, что он должен держать высоколиквидные активы на определенном уровне от 
сушы депозитов до востребования. Резкий спад данного вида депозита, связан с тем что клиенты банка 
начали более эффективно использовать свои свободные денежные средства, а также большей частью 
снижением курсов иностранной валюты (особенно амердоллр), и инфляционными процессами в 
экономике страны (огметтм, что большая часть депозите» до васгребования в амер долл).

1 "Статистический ежегодник НКР2000 - 2005г.”  Национальная статистическая служба НКР, 
Степанакерт 2006г., ЗАО Полиграф

2 Головые отчеты ЗАО “Арпахванк” - 1999-2006гг.
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Достоинство срочных депозитов для Банка - возможность использования их для выдачи ссуда 
волее длительные сроки, а для клиента -  получение высокого процента. Недостаток же для клиента - в 
длительном, в зависимости от овусловле иного срока, отвлечении средств из о ворота и невозможности 
использовать.

Однако, приходится констатировать тот факт, что в силу сложившихся обстоятельств ЗАЯ 
“Арцахванк” является монополистом в рынке банковских услуг на территории НКР, что, к сожаления 
тормозит развитие как банка, так и банковской системы в целом.

Таким образом, следует отметить, что Банковская система НКР-одна из важнейших и 
неотъемлемых структур экономики НКР. Деятельность и развитие Бажов следует рассматривать в тесной! 
связи с производством, обращением и потреблением материальных и нематериальных влаг. 'Это значит, что ] 
успех социально-экономических преобразований в стране во многом зависит также от функционирования 
Банковской системы, от умелой синхронизации ее усилий с действием других звеньев общественно- 
хозяйственного механизма.

В связи с чем на наш взгляд для развития банков и банковской системы в целом необходимо: j
•  Пересмотреть свою политику соответствующим головным офисам банков Армении, филиала 

которых находятся на территории НКР, в частности расширить спектор предлагаемых услуг филиала! 
создав при этом конкурентную среду между действующими банками в НКР.

•  Активизация деятельности Бажов по привлечению сбережений населения за счет увеличения 
процентных ставок.

•  С ц елью  о гр ан и ч ен и я  р и с к а  н е в о зв р а т а  к р е д и т о в  ш и р о к о  и сп о л ь зо в ать  с  индицированны й вид 
к р е д и т о в ан и я , к о гд а  п р о е к т  ф и н а н с и р у е т ся  с о  с т о р о н ы  н е ск о л ь к и х  Б ан к о в  (ф и л и а л о в  Б а ж о в  Армении). 1

•  учитывая, что Банковская система НКР развивается б о л ь ш и м и  темпами, вавкам надо
о серьезное внимание уделядь проблеме приспосабливания своей структуры к изменяющимся 

условиям и быть готовым к дальнейшим изменениям, планируемыми стратегий его развитая;
о при проведении структурных изменений в системе управления коммерческими Банками следует] 

учитывать также воздействие факторов: статус и размер Банка, уровень универсализации (или 
специализации) Банка, потребности субъектов экономики обслуживающихся банком, эффективное™ 
деятельности Банка.

Ամվտվտւմ

ԼՂՀ բանկային համակարգը հանդիսանում է ԼՂՀ տնտեսության կարևորագույն У 
անբաժանելի կառուցվածքներից մեկը: ԼՂՀ բանկերը իրենց գործունեության ընթացքում] 
վերականգնում են կրեդիտորների ն ավանդատուների վստահությունն, ինչը բացահսւյտփււմ I  
բնակչության ավանդների ե բանկերի վարկային ներդրումների դինամիկ աճով: Երկրի սոցիալ| 
տնտեսական, բարեփոխումների հաջողությունը հիմնականում կախված է նրա ջսւնքերի հմուտ 
սինխլտնիգացումից հասարակատն տեսական մեխանիզմի այլ օւլսւկների գործողությունների հետ: 1

Резюме

Банковская система НКР-одна го важнейших и неотъемлемых структур экономики НКР. В 
процессе своей деятельности Банки НКР восстанавливают доверие кредиторов и вкладчиков, что 
проявляется в динамичном росте депозитов населения и кредитных вложений Бажов. Успех 
социально-экономических преобразований в стране во многом зависит от функционирования) 
банковской системы, от умелой синхронизации ее усилий с действием других звеньев общественно | 
хозяйственного механизма.
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ՀՏԴ 330.1 Տնտեսագիտության

ԾԱՌԱՅՈԻԹ5ՈԻՆՆՇՐԻ ՈԼՈՐՏՈԻՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ 
ՀԱՐԱԲՇՐՈԻԹՑՈԻՆՆԵՐԻ կԱՌԱվԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՑ

Ռ.Ա. Ավսւնեսյան

ՀՀ քաղաքական և տնտեսական սւնկւսխացումից հետո որդեգրվեց շուկայական 
հարաբերությունների արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ ինստիտուտների 
ձևավորման քաղաքականություն: Այդ համակարգում հատկապես կարևորվում Է ապրանք 

■արտադրողնսրի և սպառողների միջև հորիգոնական իրավահավսուար հարաբերությունների 
■ձևավորումը, որի դեպքում կապահովվեն փոխանակման համար անհրաժեշտ բոլոր 
■պայմանները: վերջինս սպառողն հրին հնարավորություն Է ընձեասմ փոխանակման
■գործընթացում լիարժեք ձևով պաշտպսւնել իրենց տնտեսական շահերը, իսկ տնտեսավարոդ 
սուբյեկւռնԾրին դրդում Է բարձրացներս արտադրության արդյունավետությունը և ապրանքների 

որցունակու թյունը:
Այդ նպատակով անհրաժեշտություն առաջացավ անցում կատարելու արտադրության 

՚  միջոցների նկատմամբ սեփականության բազմաձևությանը, ն հնստավորինս նվազեցնել 
I մէնաշն որհային վարքագծի դրսևորման հնսւրավորաթյանները: Հաշվի առնելով այդ
հանգամանքը' ՀՀ-ում գործունեության բոլոր, այդ թվում նան ծառայությունների պորտում, 
ձևավորվեցին մեծ թվով առևտրային կսւգմսւկերպություններ: Ներկայումս ՀՀ-ում
ավտոմեքենաների և կենցաղային տեխնիկայի նորոգման, գբոսաշրջսւյին, հյուրանոցային, 

ասւոորանսւյին, տրանսպորտային, բժշկական, կրթական, ֆինանսական և այլ բնույթի 
| ծառայություններ մատուցող բազմաթիվ առևտրային կազմակերպություններ են գործում 
[արտադրության միջոցների նկատմամբ մասնավոր սեփականության պայմաններում: Որոշակի 
[աշխատանքներ են տարվում նաև հակամենաշնորհային քաղաքականության իրականացման 
աւլւլությամբ: Մասնավորապես, այդ հարցերի լուծմամբ են զբաղվում ՀՀ հււ՞/^դին 
ծառայությունները կարգավորող և մրցակցության հանձնաժողովները:

Սակայն հարկ Է շեշտել, որ վերը ներկայացված ուղղություններով կատարված 
[ աշխատանքները լիարժեք հնարավորություններ շեն ընձեռում սպառողներին ծառայությունների 
[պորտին առնչվող հարաբերություններում ապահովել իրենց տնտեսական շահերի 
պաշտպանությունը: Փոխանակման գործարքների կազմակերպման առումով' ծառայությունների 
պորտը բնութագրվում Է որոշակի առանձնահատկություններով: Այսպես, ծառայությունների 

ւ մատուցման, իրացման և սպառման վաղերը ժամանակի և տարածության մեջ տարանջատման 
ննթակա չեն: Այսինքն, եթե արտադրատեսակների թողարկման, իրացման և սպառման վաղերը 
ժամանակի ու տարածության մեջ կարոդ են իրարից տարանջատվել, ապա ծառայությունների 

[ոլորտում դրանք հանդես են գափս միաժամանակ և միևնույն վայրում: Այդ պատճառով 
սպառողները հնարավորություն չեն ունենում ճիշտ կողմնորոշվեւա նույն պահանջմունքների 
բավարարման համար նախատեսված տարբեր ծառայություններից լավագույնի ընտրության և 
գնումների իրականացման գործընթացում: Դա Է պատճառը, որ նման պայմաններում 
քաղաքացիները ծառայություններից օգտվեւու վերաբերյսղ որոշումներ կայացնեփս 
հնարավորություն չեն ունենում պահպանելու իրենց տնտեսական շահերը, իսկ տնտեսավարոդ 
սուբյեկտները իրական շարժառիթներ չեն ունենամ բարձրացնելու արտադրության 
արդյունավետությունը և առաջարկվող ապրանքների մրցունակությունը:

Ծառայությունների փոխանակմանը բնոյտշ օրինաչափությունները որոշակի 
աոսւնձնահատկությաններով են դրսևորվում բժշկության պորտում: Դա պայմանավորված Է այն 
հանգամանքով, որ յուրաքանչյուր հիվանդի և հիվանդության բուժում յուրահատուկ մոտեցումներ 
ն բարձր մակարդակի պատասխանատվություն են պահանջում: Բացի այդ, ցանկալի Է, որ
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յուրաքանչյուր քաղաքացի նույն հիվանդության բուժման նպատակով մասսա I  
ծառայություններից օգտվի միայն մեկ անգամ, քանի որ բագմակի օգտվելը առավել հաճախ կաս I  
անհնար է լինում, կամ էլ զգալիորեն ավելի մեծ ծախսեր ու ջսւնքեր է պահանջում:

Հաշվի առնելով վերը ներկայացված փաստարկները' գտնում ենք, որ բժշկությ^Տ 
ոլորտում ծառայությունների մատուցման գործընթացում հանդես եկոդ ийипйишЦИ 
հարաբերությունները կարելի է բարելավել փոխանակմանը մասնակից կողմերի 
լիազորությունների և պատասխանատվության հստակեցման, տարանջատման, Щ
հավասարակշռման ու դրանց ձևայնացմսւն, ինչպես նաև սաքահովացրախյյ^Տ 
հարաբերությունների կիրառման միջոցով:

Տնտեսական հարաբերությունների առումով հատկապես կարևորվում է բուժման И  
աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավման!В  
օգտագործման գործընթացի բարեւավումը: Տարբերում են կազմակերպության գործունեությսաՏ 
.ֆինանսավորման երկու տիպի աղբյուրներ' ներքին և արտաքին: Ֆինանսավորման 
աղբյուրները ծառայում են տարբեր նեբդբումային ծրագրերի իրականացմանը, որոնց նպսւտաքխ̂ լ 
է, ի վերջո, շահութաբեր ձեռնարկւաոիրական գործունեության ծավալումը: Ընդ որում, եթ&Տ 
վերջինս չի հաջողվում, ապա անիմաստ է դառնում վնասաբեր առևտրայիյ լ̂ 
կազմակերպությունների գործունեության անընդհատ ֆինանսավորումը արտաքին աղբյուրնճ]^Տ 
հաշվին: Առևտրային կազմակերպությունների համար հատկապես կարևորվում են ներքա
աղբյուրները, որոնցից որոշիչ նշանակություն ունի գործունեության շահութաբերությա9 
մակարդակը, որն էլ հանդես է գափս որպես նպատակների իրականացման գործընթացի 
անընդմեջ ֆինանսավորման հիմնական աղբյուր: Հայտնի է, որ մասնավոր ձեռնարկատիրության! 
պայմաններում գործող բժշկության ոլորտի առևտրային կազմակերպությունները Նույնպես 
շահույթ ստանալու նպատակ են հետապնդում: Ընդ որում, շուկայական հարաբերությունների* 
պայմաններում բժշկական ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացման! 
տնտեսական շարժառիթների ապահովման անհրաժեշտությունից ելնելով, պետք է ] 
փոխհարաբերությունների այնպիսի համակարգ ձևավորել, որի դեպքում քաղաքացիները' որպես 
բժշկական ծառայություններ սպառող կողմ, հնարավորություն ունենան ազդերս ոլորտի 
յուրաքանչյուր կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերջնական 1 
արդյունքների ու ցուցանիշների ձևավորման վրա:

Բարձրորակ բժշկական ծառայությունների մատուցումը ծսւվսղուն ծախսեր է պահանջում, 1 
որը հնարավոր է իրականացնել ազգաբնակչության վճարունակության համապատասխան 1 
մակարդակի առկայության դեպքում: Մյուս կողմից, բժշկական ծառայություններ սպառողը պետք 1 
է հնարավորություն ունենա բուժում ստանալու առաջարկվող տարբերակն երից ընտրել 1 
լավագույնը, գնահսաւել բուժման արդյունքները և այդպիսով խթսւնել ոլորտի գործունեության 1 
արդյունավետությունը: Ընդ որում, եթե հիվանդության ախտորոշման և բուժման վաղերում ] 
հաճախորդը առավել հաճախ դրանց արդյունավետությունը չի կարոդ ճիշտ գնահատել' 
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ չունենալու պատճառով, ապա 
ծառայությունների մատուցման վերջնական արդյունքները ի վիճակի է լիարժեք գնահատել, թեև 
տարբեր շարժառիթներից ելնելով, կարոդ է նաև սուբյեկտիվ մոտեցումներ ցուցաբերել:

Յուրաքանչյուր բժշկական ծառայություն կարելի է բաժանել հետևյալ վտւլերի' 
հիվանդության ախտորոշում, բուժում և ձեռք բերված փաստացի արդյունքների գնահատում, 
որոնք բոլորն էլ ներկայումս ՀՀ-ում առավել հաճախ իրականացվում են նույն բժշկի կամ միևնույն 
հիվանդանոցի բուժանձնակազմի կողմից: Հետևապես հիվանդության ախտորոշման, բուժման ն 
վերջինիս շնորհիվ ձեռք բերված փաստացի արդյունքների գնահատման ժամանակ հնարավոր 
են նաև սուբյեկտիվ մոտեցումների դրսևորումներ, ինչն էլ խոչընդոտում է ոլորտում գործող 
տնտեսական հարաբերությունների բարելավմանը: Ընդ որում, առավել հաճախ, առաջարկվող 
ծառայություններից լավագույնի ընտրության գործընթացում որոշիչ նշանակություն է ունենում 
կազմակերպության և բժշկի վարկանիշը, որոնց գործունեության բացասական արդյունքների 
դեպքում հաճախորդը իրական հնարավորություններ չի ունենում պաշտպանելու իր շահերը: 
վերը ներկայացված առանձնահատկությունները դժվարություններ են առաջացնում



■էաայություններ մատուցող կազմակերպությունների և սպառողն Ծրի միջև հորիզոնական 
■րափսհավասար տնտեսական հարաբերությունների ապահովման առումով:

К  Հաշվի առնելով վերը ներկայացված փաստարկները' զանում ենք, որ բժշկության ոլորտի 
■յպմակնրպություննևրի և դրանց կողմից առաջարկվող ծառայությունները սպառողների միջև 
■ղործռղ հարաբերությունների կառավարման գործընթացը բարե| ավեյու համար անհրաժեշտ Է'

К 1.Առանձնացնել, մի կողմից' հիվանդությունների ախտորոշման և ծառայությունների 
աատացման արդյունքների գնահատման, մյուս կողմից' բուժման աշխատանքներ կատարող 
11րայմակերպությունների գործունեությունը:

Г 2.Բ(քշկական ծառայությունների մատուցման գործընթացն իրականացնեւ քաղաքացիների 
ն բժշկական կազմակերպությունների միջև կնքված հատակ պայմանագրերի հիման վրա: Ընդ 

| օրում, պայմանագրով հիվանդության ախտորոշման ն բուժման արդյունքների գնահատման 
■համար պետք Է պատասխանատվություն կրի մեկ, իսկ բուժման փաստացի արդյունքների 
■ապահովման համար' առաջինի հետ առնչություն չունեցող մեկ այլ կազմակերպություն:

1 Յ.Ներդնել բուժման գործընթացին առնչվող պատասխանատվության ապահովագրում, որի 
|(բակաեացման համար պահանջվող փազորաթյանները նպատակահարմար Է պատվիրարկել 
հիվանդությունների ախտորոշման ու բուժման արդյունքների գնահատման աշխատանքներ 

■իրականացնող կազմակերպություններին:I Հայտնի Է, որ պատասխանատվության սւպահովագրամը բարձր արդյունավետության 
[ապահովման հնարավորությունների շնորհիվ ներկայումս աշխարհի բազմաթիվ երկրների 
ոաոդջապահության ոլորտում լայն կիրառություն Է զտել: Սակայն նույնը չի կարելի ասել ՀՀ 
առողջապահության ոլորտի մասին, որտեղ այդ գործընթացի ներդրման համար տարբեր 
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնույթի խոչընդոտներ կան: Հետևապես, անհրաժեշտ Է բացահայտել 
դրանց հաղթահարման ուղիները: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը' դիտարկենք
ապահովագրման գործընթացի և դրա առանձին մեթոդներին բնորոշ
առանձնահատկությունները:

Ապահովազրումը դրամական հարաբերությունների ոլորտ Է, որտեղ որպես առք ու 
[ վաճառքի օբյեկտ հանդես են գափս ապահովագրական ծառայությունները: վերջինս ենթադրում 
Է երկու կողմերի' ապահովագրվողների և ապահովագրողների առկայություն, որոնցից 

j յուրաքանչյուրն ունի իր տնտեսական շահերը: Ապահովագրվողի տնտեսական շահը պահանջում 
Է, որ ապահովագրման ներկայացվող օբյեկտին կամ գործարքին առնչվող հնարավոր -hi ասի 
համեմատ զգալիորեն քիչ դրամական միջոցներ տրամադրելով ապահովագրողին, վերջինիս 
Փոխանցի նաև ռիսկային իրադարձության տեղի ունենաւու հետևանքով հասցված կորուստների 
փոխհատուցման պարտավորությունը: Ապահովագրողի տնտեսական շահը պահանջում Է, որ 
կատարելով ապահովագրական ֆոնդերի ձևավորմանն ու բաշխմանն առնչվող բոլոր 
աշխատանքները, ռիսկային իրադարձությունների համաչսւփ զարգացման դեպքում 
Փոխհատուցի այդ գործընթացի կառավարման համար պահանջվող ծախսերը և որոշակի 
մակարդակի շահույթ ստանա: Ապահովագրական գործարարության զարգացման տեսակետից 
հատկապես կարևորվում Է, որ այդ գործընթացին մասնակից կողմերը կարողանան պաշտպսւնել 
իրենց տնտեսական շահերը: Ընդ որում, այդ համակարգում գերակայում և որոշիչ Է համարվում 
ապահովագրական շուկայի մասնակիցների /ապահովագրվողների/ թվաքանակը և նրանց 
վճարունակության մակարդակը:

Ներկայումս ՀՀ ծառայությունների ոլորտում ապահովագրական գործունեության 
կիրառման հիմնական խոչընդոտներ են' ապահովագրական ներքին շուկայի վւոքր 
մասշտաբներն ու ազգաբնակչության ցածր վճարունակությունը: Հարկ Է նշել, որ
ապահովագրման զանազան մեթոդների կիրառումը ապահովագրական շուկայի մասշտաբների 
ընդլայնման տեսակետից տարբեր հնարավորություններ Է ընձեռում: Հաշվի առնելով այդ
հանգամանքը' դիտարկենք ապահովագրման տարբեր մեթոդներին բնորոշ 
առանձնահատկությունները:

Ընդհանուր առմամբ տարբերում են պարտադիր և կամավոր ապահովագրություն: 
Դրանցից առաջինի դեպքում ապահովագրական անդամավճարներին համապատասխանող 
ծախսերը թույլատրվում Է ներառել թողարկվող ապրանքների ինքնարժեքի մեջ և հատկապես
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ձեռնտու է տնւոեսա վարող սուբյեկտների համար: կամավորի դեպքում այդ գործընթաց I  
առնչվոդ յուրաքանչյուր կողմ հնարավորություն ունի ապահովագրական հարաբերության™ I  
մեջ մտնեւու հնարավոր տարբերակներից ընտրելու իր տեսակետից լավագույնը: վերջինս կաա I  
է դրսևորվել հետևյալ հիմնական մեթոդներով’ ինքնաապահովագրում և шршшри I  
ապահովագրում /վերաապահովագրում,կրկնակի ապահովագրում ե համաապահովագրում/»

Դրանցից առաջինի դեպքում ապահովագրվող կողմը գործարքին առնչվող հնարս™ I  
վնասի փոխհատուցման պատասխանատվությունն ամբողջությամբ իր վրա է վերցնում ն иод Н  
նպատակով սեփական միջոցների հաշվին համապատասխան դրամաիրային պահուսան&^Տ 
ձևավորում: Դա վնասի փոխհատուցման առավել վստահելի տարբերակ է: Սակայն В
ինքնաապահովագրման դեպքում ոչ միայն հնարավոր չէ գործարքին առնչվոդ հնարավոր վնափ] 1  
համեմատ քիչ ծախսեր կատարելով հավակնել կորուստների փոխհատուցման, այլև 'այղ ] I  
նպատակով ձևավորված դրամաիրային պահուստների արժեքին հավասար լրացուցիչ միջոց™ I  
հանվում են շրջանառությունից և սառեցվում: Այսինքն' ինքնաապահովագրումը զգալիորա I  
ավեփ մեծածավալ յրացուցիչ ծախսեր է պահանջում ե նպատակահարմար չէ կիրսււտ I  
ապահովագրվող կողմերի վճարունակության ցածր մակարդակի պայմաններում:

վԾրաապսւհովագրման դեպքում ապահովագրող կողմը վնասի վտխհատուցմօո I  
պարտավորությունները ավելի ցածր ապահովագրական անդամավճար տրամադրելու միջոցայ I  
փոխանցում է մեկ այլ ապահովագրական կազմակերպության :Փաստորեն նման դեպքեր™ I  
ապահովագրված գործարքին առնչվող վնասի փոխհատուցման անմիջակատ I  
պատասխանատվություն ստանձնած կազմակերպությունը հանդես է գալիս որպես միջնոա I  
կողմ, որի պատճառով այդ գործընթացի կազմակերպումը կարոդ է նաև ւրացուցիչ ծախսնր 
պահանջել: Հետևապես այն նույնպես տնտեսսւպեււ ձեռնտու չէ կիրառե[ ապահովսպրւի |̂ 
կողմերի վճարունակության ցածր մակարդակի և ապահովագրական շուկայի փոքր մասշտաբ» 
պայմաններում:

կրկնակի ապահովագրումդ հանդես է գալիս այն դեպքերում, երբ ռիսկային գործարքի httn! 
առնչվոդ հնարավոր ամբողջ վնասի ապահովագրում է կատարվում երկու ե սփ|ի| 
ապահովագրական կազմակերպություններում: Դա կարոդ է ապահովագրվուփտ
հնարավորություն տալ ռիսկային իրադարձության հետևանքով հասցված վնասին գերազանց™ 
եկամուտներ ստանալ: Սակայն դա օրենքով արգելվում է: վերջինս պայմանավորված է այն I 
հանգամանքով, որ ապահովագրումդ կարոդ է կիրառվել միայն ռիսկային իրադարձությսա 
հետևանքով հասցվող վնասի փոխհատուցման նպատակով:

Համասւպահովագրման էությանը կայանում I  նրանում, որ ըստ կնքփս* 
ապահովագրական պայմանագրերի, միևնույն ռիսկային գործարքին առնչվոդ ամբողջ փւասի| 
փոխհատուցման պատասխանատվությունն իրենց վրա են վերցնում մեկից ավելի! 
ապահովագրական կազմակերպություններ: վերը ներկայացված փաստարկները վկայում են, որ 1 
ներկայումս ՀՀ-ում բժշկական ծառայությունների մատուցման պորտում шшифЯ 
նպատակահարմար է այդ գործընթացին առնչվոդ պատասխանատվության! 
համասւպահովագրման կիրառումը արտասահմանյան տարբեր երկրների ապահովագրական 
կազմակերպությունն երի ներգրավմամբ: վերջինիս շնորհիվ կընդւպյնվեն ապահովագրական I 
շուկայի մասշտաբները, բազմակի կաճի այդ գործընթացին մասնակիցների թիվը, որն էլ իրական ] 
հնարավորություններ կստեղծի ծառայություններին առնչվոդ հնարավոր վնասի փոխհատուցման 
նպատակով կազմակերպվող ապահովագրական գործունեության ֆինանսավորման ծախսերի] 
կրճատման համար: Բացի այդ, հարկ է նշել նաև, որ ներկայումս տնտեսապես զարգացած 1 
երկրների համեմատ. ՀՀ-ում բժշկական ծառայությունների մատուցման գները զգալիորեն ցածր 
են: Հետևապես, ՀՀ-ում արտասահմանյան զարգացած երկրների կազմակերպությունների 
ներգրավմամր պատասխանատվության համասւպահովագրման համակարգի ներդնումը ե 
բժշկական ծառայությունների փաստացի գների համեմատ ապահովագրական 
անդամավճարների համապատասխան դրույքաչափերի սահմանումը թույլ կտա զգալիորեն 
կրճատել այդ գործընթացի ֆինանսավորման համար պահանջվող ծախսերը:



Ամվավաւմ

Ապրանքների փոխանակման գործարքների կ աղ մսւկ &րպմսւն առումով ծառայությունների 
ոլօրտը բնութագրվում է որոշակի առանձնահատկություններով: Այսպես, եթե
արտադրատեսակների թողարկման, իրացման ե սպառման վաղերը կարող են իրարից 
աոարանջատվել, ապա ծառայությունների' այդ թվում նաև բժշկության պորտում, դրանք հանդես 
№ գալիս միաժամանակ: Յուրաքանչյուր բժշկական ծառայության կարեփ է բաժանել երեք 

լ Փուլերի' հիվանդության ախտորոշում, բուժման ծառայությունների մատուցում ե վերջիններիս 
կալանքների գնահատում, որոնք բոլորն էլ ներկայումս ՀՀ-ամ առավել հաճախ իրականացվում 
էս նույն բժշկի կամ միևնույն հիվանդանոցի բուժանձնակազմի կողմից: Հետևապես, այդ 

[ գործընթացում հնարավոր են նաև սուբյեկտիվ մոտեցումների հաճախակի դրսևորումներ, որոնք Էլ 
[դժվարություններ են հարուցում ոլորտում հանդես եկող հարաբերությունների բարելավմանը: 
I Տաշվի առնելով այդ հանգամանքը առաջարկում ենք հետևյալը'

1.առանձնացնեի մի կողմից, հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման արդյունքների 
[գնահատման, իսկ մյուս կողմից, բուժման ծառայությունների մատուցման աշխատանքներ 
I կատարող կազմակերպությունների գործունեությունը,

2.ոլորտում ներդնել պատասխանատվության ապահովագրման համակարգ, որի 
(գործունեության կառավարման իրավասությունները նպատակահարմար Է պատվիրարկել 
^ախտորոշման եւ բուժման արդյունքների գնահատման աշխատանքներ իրականացնող 
կազմակերպություններին:

վերը ներկայացված առաջարկությունների ներդրումը կշահադրդի ոլորտի 
կազմակերպություններին բարձրացնելու բժշկական ծառայությունների մատուցման 
արղյունավետությունը, իսկ քաղաքացիները հնարավորություն կունենան պաշտպանելու իրենց 
շահերը:

Резюме

В сфере медицины РА зачастую диагностику больных, вывор путей их лечения и оценку результатов 
потревления медицинских услуг осуществляются одними и теми же предприятиями. При таких условиях 
потреБители не имеют возможность соблюдать свои экономические интересы, а производители реальные 
стимулы повысить эффективность предоставляемых услуг՛.

Учитывая эти овстоятельства считаем,« что в настоящее время в целях совершенствования 
экономических отношений в сфере медицины РА необходимо осуществить следующие меропр*и».д>1:

1.в законодательном порядке разделить две группы медицинских учреждений, из которых одному 
предоставить право осуществить диагностику больных и оценку фактических результатов лечения, а  другому 
-лечение больных;

2. одновременно первой группе организации предоставить полномочия осуществить страхование 
рисков, связанных с потреблением медицинских услуг;

3.в сфере медицины РА целесообразно примешь со страхование ответвенности с привлечением 
страховых фирм экономически развитых стран. Эго даст возможность расширить масштавы страхового рынка 
и для страхователей РА установить доступные страховые взносы.

Գրականություն

1. «Ծառայությունների ոլորտի արդյունավետ կառավարում», Յու. Մ. Սուվարյանի 
ընդհանուր խմբագրությամբ, ԱՌՏ, Երևան, 2004:

2. А.А. Гвозденко, Основы страхования, Финансы и статистика, Москва,2003.
3. И.Э. Шинкаренко, Страхование ответственности, Финансы и статистика, Москва, 1999.
4. И.Т. Балабанов, Риск-менеджмент, Финансы и статистика, Москва, 1996.
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СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В НКР

И.И.Багунц

Интенсивная эксплуатация лесных ресурсе» привела к резкому снижению полноты древостсшЯ 
потере ими почвозащитных и водорегулирующих функций.

Предотвращение и устранение эрозионных процессов, охватывающих территорию НКР, возможно ■  
лишь при осуществлении системы агролесомелиорации: созданию искусственных лесных насаждений на 1  
эродированных горных склонах, задержки поверхностных стоков воды, препятствию дальнейшая 
смыву и размыву почв. Искусственные противоэрозионные лесонасаждения, положительно воздействия 
на окружающую среду, создают благоприятные условия дли получения устойчивых и высоких урожао | 
сельскохозяйственных культур, а также будут способствовать постепенному возврату сельскому! 
хозяйству значительных земельных площадей, ранее выбывших из пользования.

Территория Нагорно-Карабахской республики в основном подвержена эрозионным процессам. Ш| 
общей площади территории НКР неэродированная площадь составляет всего 12,5%.

Основным фактором развития эрозии является неправильная хозяйственная деятельность человека: ] 
{«регулированная пастьба скота, распашка склоновых земель без соблюдения правил противоэршионной! 
агротехники, бессистемная рубка леса на склонах и др.

В комплексе мероприятий по борьбе с эрозией почв, натравленных на сохранение и улучшение I 
плодородия сельскохозяйственных угодий и повышения урожайности полей, большая роль цринадлежиг! 
защитным лесным насаждениям.

Первые противоэрозионные лесные насаждения были проведены коллективом Степанакертского! 
лесного хозяйства на территории Степанакертского и Мартуни некого, а затем и Мардакертского 
административных районов.

Начиная с 1968г. Степанакертское лесное хозяйство заложило около 2500 га противоэрозионных 1 
лесных и плодовых насаждений на годных склонах, оврагах, балках и других землях, не используемыхв! 
сельском хозяйстве. Характерно, что в составе противоэрозионных посадок наибольшее место занимали | 
фруктовые сады, а остальная площадь была представлена насаждениями дуба, акации, сосны, ясени и ] 
другими породами.

Противоэрозионные мероприятия проводятся на участках с крутизной склонов до 30-35° На 
склонах с крутизной до 12 подготовку почвы проводили сплошными и напашными террасами, от 12-ЗОР • 1 
путем насыпного террасирования. При крутизне выше 30° и на сильно пересеченных участках подготовку | 
почвы проводили траншеями, площадками и лунками. Вводу большой крутизны склона основные работа 
проводились ручным способом. На участках, с относительно меньшей крутизной, склоны 
террасировались с размещением террас на расстоянии 6-8м., разбивку трасс которых производили с 
помощью нивелира строго поперек направления склона.

На склонах крутизной до 12-15 террасы подготавливали плугом П-5-35, на тяге трактора ДТ-54 
(ДТ-54А) следующим образом: трактор с плугом двигался так, чтобы сдавая гусеница проходила 
вплотную к отметкам нивелирного хода трассы. В обратную сторону агрегат возвращался вхолостую, 
затем разворачивался и повторно проходил по будущей террасе. После 3-4 кратной перепашки полосы 
образовывалась скамьевидная терраса с шириной полотна 2-2,2 м., имеющая обратный уклон 5-6°.

На скамьеводных террасах закладывались фруктовые гады чистыми культурами. Были 
использованы орех грецкий, яблони, гранат, виноград, персик и т д.

Средняя приживаемость культур составляла 80*90%. Характерно, что приживаемость культур на 
северной экспозиции на 5-10% оказалась выше, чем на склонах других экспозиций.

Эго объясняется большим накоплением влаги на северной экспозиции и меньшей ее 
испаряемостью, а также более мощно развитыми почвами по сравненшо со склонами других экспозиций.

Схемы смешения посадок выбираются в зависимости от биологических особенностей пород с 
размещением посадочных мест из расчета400-600 шг. /ш  га.
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В 5-летнем возрасте наибольшая высота наблюдалась у яблони, груши, сливы. Слабым ростом 
В  отличались дуб каштанолистный, дуб грузинский, сосна обыкновенная и некоторые плодовые.

На склонах крутизной до Зи на общей площади 120 га были устроены насыпные террасы: ширина 
Щ полотна - 4м. с расстоянием между террасами в зависимости от крутизны склона от 6 до 8м.

Террасы были устроены трактором «Д-492А» и лебедкой «Д-269», начиная с верхней части склона, 
в В концевых частях будущих террас были устроены горизонтальные площади для разворота трактора с 
К уианизмами при устройстве террас и последующих уходах за культурами. Обработку почвы на 
I  устроенных террасах гроводили безотвальными ги̂ тами ПН-4-35 и ПСК-4-35 в агрегате с трактором Д-75.

После этого культиватором КЛБ-1,7 проюдили двухкратную культивацию почвы на глубину
I 20см.

На готовых террасах в 2 ряда были высажены саженцы. Один ряд — в насыпной части, другой на 
! дне террасы. Причем, на дне террасы посадку проювели через год, после того, как образовался 
I плодородный слой в результате смыва верхнего почвенного слоя с межгеррасного пространства.

В насыпной части террас через каяодые 8м. были высажены орех грецкий, а между ними - 
■сопутствующие породы (акация белая, ясень обыкновенный и шелковица) на расстоянии 1м. друг от 

друга.
В дно террасы были высеяны желуди дуба грузинского с расстояниями между лунками 1,5-2м В 

радах дуба в качестве уплотнителя были высажены саженцы граната и терна. В насыпной части террас 
были высажены сосна, ясень, шелковица, акация белая, орех грецкий по различным схемам смешения.

По данным лесхоза приживаемость посадок здесь составила 90-95%, а на дне террасы -80-85%. 
Средний годовой прирост составил: у сосны -25-ЗОсм, у дуба -15-20см, акации -до 1м. и у шелковицы -  
5060 см.

Уход в междурядьях посадок на террасах щюизводился тракторным культиватором Вокруг 
растений проводилась 4-5-кратная ручная прополка.

Большую облесительную работу лесное хозяйство провело на Шушинском перевале, а также по 
озеленению вокруг городе» Шуши и Степанакерта.

Подобные насаждения создаются начиная с 1965 года вокруг города Шуши на площади 200 га и с 
1968г. в северо-восточной части Степанакерта на площади более 100 га. При облесении вокруг 
Степанакерта была проведена механизированная подготовка почвы по бороздам. Приживаемость 
насаждений здесь составила 80-90%. Первые два года производили дополнение культур.

Ввиду большой крутизны склонов пересеченности рельефа и маломощности почв весь комплекс 
работ по облесению Шушинского перевала и вокруг Шуши выполнялся вручную. Почву подготовили 
траншейным и луночным способом. Длина траншей -  4-5м, ширина — 0,5м и глубина -  0,3-0,4м. 
Расстояние между траншеями по склону 2,5-Зм., расстояние между отдельными траншеями по 
горизонтали 1.5-2м.

Подготовку почвы произвели за 2-3 месяца до того, как начали посевные работы.
Здесь в основном были высажены сосна обыкновенная, сосна Эльдярская, дуб каштанолистныи, 

дуб грузинский и другие деревья.
Приживаемость культур составила 85-90%. Все породы в молодых посадках характеризовались 

хорошими состояниями, средний текущий прирост отдельных город составил 30-50см. Средняя высота 
насаждений в 9-летнем возрасте составила 2,5-Зм

рис.1а. Насыпные террасы е окрестностях г. Степанакерта, подготовленные для посадки культур.



рис. 16. Трехлетние саженцы сосны Эльдарской высажены на насыпных 
террасах в однорядные посадки через 2м.

рис.1е. Сосна Эльдарская в возрасте 8 лет на насыпных террасах.

рис.2. Посадки сосны обыкновенной в возрасте 8 лап на участке 
«Джыдыр-дюз» на окраине г. Шуши.

Как и в других горных районах, в НКР хорошо выражена вертикальная поясность, обусловленная 
разнообразием природных условий. Как известно, эрозия почв в горных условиях в основном 
происходит вследствие поверхностных водных стоков. Поэтому лесомелиоротивные мероприятия для 
предотвращения эрозионных процессов следует начинать, по возможности, с высокогорного пояса, 
создавая живые барьеры, задерживающие поверхностные стоки вод.

Верхняя граница естественных лесов НКР находится в пределах 1800-2200, реже 2400-2600м.над 
у.м. На этих высотах травяной покров подавляет развитие культтмфуемых древесных и кустарниковых 
растений даже при соблюдают необходимого ухода. Трудные условия для роста культур создаются 
также из-за сурового горного климата и короткого периода вегетации. Поэтому высотные пределы
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доводимых мероприятий в среднем не должны превышать 1800-2200м.над у.м. В зависимости от 
воозишш и крутизны склонов гор высотные пределы возделования лесных ку льтур могут 
мьировать на 150-200м. выше или ниже отмеченных высотных пределов. Принимается во внимание 
аибиоэкологические особенности древесных растений, предназначенных для культивирования, 
юные физико-географические условия и степень эродированности почв.

Д)гвтприятные условия территорий, выделенных для лесомелиорации, крайне ограничивают 
I  шожностъ использования широкого ассортимента пород Здесь могут оказаться пригодными растения, 
■дающиеся большой засухрустойчивосгью и нетребовательностью к почве. При подборе пород 
шовной упор сделан на аборигенные виды, приспособленные к местным условиям. В ассортимент 
иочены также некоторые ингродуцированные растения, положительно зарекомендовавшие себя в 
шедьнойпракике их акклиматизации в различных экологических условиях НКР.
■  Исходя ю почвенно-климатических условий и вертикальной поясности во всех 
шюлюративных районах, предлагаемые примерные схемы смешения и размещения пород, 
■юмевдованны для следующих поясов: предгорного, среднегорного, горного и высокогорного.

ք՜ք  ԽՔօքօաաաշ при этом уделаю степени эродированности почв и экспозиции склонов.
ք Предгорный пояс (аридные редколесье') 350-650м.над у.м. Лесомелиорацию почв можно 

Т проводить, используя загущенные посадки (до шт. яг та. \  ЖбЮВДМИЬ
Культуры с размещением различных пород как в раду так и порядно. Здесь используют породы, 

имеющие мощную корневую систему и выдерживающие частые засухи. При таких условиях посадки 
лесных культур следует осуществлять в траншеях или площадками. Размер,-, размещение и число 
зависит от конкретных условий. Желательно применение тех пород, из которых сложен данный 

естественный древостой. Удовлетворительный результат дает культивирование косточковых пород.
I Среднегорный пояс (650-1000м.над у.м.) Здесь в отдельных случаях возможно применение 

I плодовых (орех трещат, яблоня, слива, груша) с возделованисм их на слабо- и средиеэродированных 
почвах. Имеется положительный опыт создания подобных посадок, как в Мардакертском, так и в 

Шартунинском районах. На сухих слабо- и среднеэрадированных почвах можно создать смешанные 
[культуры из дуба грузинского или летнего с сопутствующими породами: ясеня обыкновенного, клена 
[полевого, клена грузинского, грабинника, кизила, алычи, терна и др. Из кустарников могут быть 
использованы бирючина обыкновенная, таволга городчатая, скумпия и другие ш расчета 10-12тыс. 
[посадочных мест на 1га. Смешение пород следует производить в ряду (50% дуба, 25% сопутствующих 
порещ, 25% кустарников) со следующим размещением : через 4 посевных гнезда дуба 1 кустарник, 2 
сопутствующих дерева, 1 кустарник. При таком размещении кустарники могут оказать положительное 
[воздействие на рост дуба и сопутствующих пород.

օ ժ հ О О О  о
О О О О О О О -главная порода
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О О  О О О О
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Рис.1. Смешение древесных и кустарниковых растений 
на слабо- и средн еэродированн ых почвах в мезофильном лесном районе

На таких почвах можно создать культуры из сосны крымской, сосны кавказской, сосны 
□дьдарской с чередованием -  через 7 рядов 3 ряда кустарников. При таком чередовании 
[кустарники помимо защитного, будут иметь и противопожарное значение.

Сухие сильно эродированные почвы целесообразно мелиорировать созданием смешанных 
[культур ясеня обыкновенного. В качестве сопутствующих пород можно использовать робынию 
лжеакацию, клен грузинский, вяз перистоветвистый, кизил, мушмулу, из кустарников - таволгу 
[зверобоелистную, евццину южную, жасмин кустарниковый, боярышник восточный из расчета 
12-15тыс. посадочных мест на га.
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Смешение пород следует производить как рядами, так и в ряду (40% главная порода, Я  
сопутствующая, 30% кустарники) со следующим размещением: в ряду 5 деревьев 
породы, 2 кустарника,3 сопутствующие породы. Через каждые 5 рядов 1 рад кустарников.1

О -главная порода

1.5
7 5Р "« 
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® -сопутствующая порода j 

•  -кустарник

Рис.2. Смешение древесных и кустарниковых растений (в бороздах или траншеях) 
на сильно эродированных склонах в мезофильном лесном районе

На сухих скелетных почвах целесообразно вводить засухоустойчиД 
почвообогатительные породы: облепиху, айлант, лох узколистный, скумпию, аморфу,] 
боярышник восточный и др. с порядным или групповым смешением по 15-20% каждой породы 
из расчета 15-20гыс на га.

Горный пояс (1000-1800м.над у.м.) . На этих высотах можно применить следующие ոտ 
лесных культур: на слабо- и среднеэродированных почвах (свежих) смешение сосново-дубовя 
культуры с применением до 1200м. высоты сосны крымской и дуба грузинского, выше этой 
отметки - сосны крючковатой, сосны обыкновенной и дуба восточного; из кустарников: барбарис! 
обыкновенный, барбарис восточный, жимолость кавказская, гордовина порядным смешением:] 
ряда сосны, 2 рада посева желудей с посадкой кустарников (через каждый метр посевного рядаЗ] 
кустарника с расстоянием 0,75 м.) Посадку можно производить из расчета 10гыс. растений нага. 
(60% сосны, 26% кустарники, 14% дуба).

В климатическом отношении горный пояс хотя и наиболее благоприятен для роста I 
древесных ферм, однако рост лесных культур подвергается отрицательным воздействия] 
поздневесенних и раннеосенних заморозков. При мелиорации таких непригодных для леса 
участков, подбор и смешение пород возможно с применением сравнительно морозостойки] 
засухоустойчивых видов, обладающих пластичными и мощными корнями.

Высокогорный пояс (1800-2200м.над у.м.). Трудности мелиорации высокогорного пояса 
помимо климатических, обуславливаются отрицательным воздействием субальпийской травяной! 
растительности, которая угнетает не только вновь введенные культуры древесных растений, но 
даже подрост под пологом естественного древостоя.
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Рис.3. Размещение и смешение древесных и 
кустарниковых растений по площадкам ] 

в горном поясе по площадкам во влажных горно-степных, ] 
горнолуговых и мезофильно-лесных районах.
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յ Лесомелиорацию пояса проводят широкими горизонтальными полосами (2,5-3,5м.) или же 
I дошками 16м с использованием для подготовки почв террасе ров и выкорчевы вате лей. Из 
I тесных пород здесь можно широко использовать дуб восточный, сосну кавказскую, сосну 
I шиовенную, рябину кавказскую, ясень обыкновенный, жимолость кавказскую, облепиху и др. 
I Тяп культур должен быть преимущественно смешанный из расчета 12тыс. посадочных мест на 
I  в,!размещение пород разное, в зависимости от крутизны склона и способа подготовки почвы.

■Многолетние наблюдения и анализ состояния существующих лесонасаждений показали, 
В  нов условиях НКР культивируемые породы отличаются замедленным ростом. Замедленный 
Вроет древесных растений в лесомелиоранасаждениях, помимо комплекса неблагоприятных 
Викторов условий произрастания (сильная эрозия почв, неудовлетворительные водно-физические 

свойства, недостаточность питательных элементов, малое количество осадков и т.д.), вызван 
Вш е неправильным подбором и размещением пород, Во многих случаях, даже когда 
^Кьтивируемые древесные растения приживаются, они, как правило, кустятся и не формируют
■  юдноценных сомкнутых насаждений с ожидаемыми полезными свойствами. Свет, свободно 
Нроникая под крону молодых насаждений, способствует формированию и бурному росту 
Вфшного покрова, который в свою очередь влияет отрицательно на рост древесных растений.
■  При таких обстоятельствах отрицательно сказывается также недостаточное использование 
НЬарников в создаваемых насаждениях.

к В  настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся только посадки сосны 
Врыкновенной и сосны Эльдаре кой. На этих участках полностью прекращен смыв почвы, а на 
■метках, ранее подверженных эрозионным процессам, восстановился растительный покров 
В (участок «Джыдыр-Дюз» на окраине города Шуша, Шушинский перевал, северо-восточная часть 
■города Степанакерта и др.).

Ամվտվտւմ

Б Հոդփսծը նվիրված է հանրապետությունում խառնման և տեղավորման մոտավոր 
Տխեմանճրով {եռնային էրողացված լանջերի անասաամեփորացման նպատակով հեռանկարային 
■ոասաապտդային տեսակսպմի մշակմանը:

Резюме

[ Статья посвящена разработке ассорти ментов перспективных лесоплодовых насаждений с 
примерными схемами смешения и размещения для лесомелиорации горных эродированных 
к склонов республики.
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ՀԱՆՃԱՐԵՂ ՊՈԵՏ՜Ս Ոհ ԱԶՆԻՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ

ԱԱ-Խանյան

Հուշագրոդմյուեը գրական այն ժանրերից է, որի շնորհիկ սերունդները կրացում (ft միմյատ 
հետ, հսպորդելով այնպիսի փասանր և իրադարձություններ, որ չի կարայ սւնէկ որևէ щиф! 
ստեղծագործություն: Նշենբ, որ, բարնբախտաբար, հայոց կրականության պատմության ւ!կ 
գսւրգացել ու հարստացե| է հուշագրությունը, որի միջոցով կարէկի Է պատկերացում կացւ!կ 
ականավոր գործիչների ապրած դարաշրջանների, անձնական կյսւնրի, բնավորությունների, վարբա 
բարքի մասին: Այսպես, ժամանակակիցների հուշագրությունների օգնությամբ այսօր կարե[ի ո 
ամբողջական պատկէկւացում կագմեյ հայ ժողովրդի հանճարից սերված մի շարր մեծերի Ս՜ասին: b[ 
ուրախալի է, որ այդ մեծությունների շ արբում ներկա և ապագա սերունդներին Է ներկայացա 
Եղիշե Չարենցը, որի ծննդյան 110-ամյակի կապակցությամբ 2007 թվականը հայաարւսլփծտ 
Զարենցի տարի:

Հայտնի Է, որ 1937 աղետալի տարուց սկսած մինչև 1954 թվականը, մինչև ւսնհաա 
պաշտամունքի արդարացի և անհրաժեշտ քննադատությունը, արգելված Էր Մեծն ՉարՏնցյ 
հարուստ գրական ժսաանգությունը: Նրա հավերժախոս ստեղծագործությունները հանված till 
դպյտցական և բուհակսւն ծրագրերից, ոատի անհայտ Էին նաև նրա կենսագրական կսցւ1ւււլւ1 
տվյալները, շւիումները ընտանիքի, հարագսւտնեբի, ընկերների, շրջապատի հետ: Ասե] Է, յյ||' 
բանսատեդծ-րադաբացի Չսւրենցի ապրած տարիների վտթորկոտ Էջերը և բնավորության 
լեգենդային գծերը մնացե| էին ստվերի տակ:

Համաշխարհային գրականության և գրականագիտության մեջ հաստատված ն ընդգծված 11 
այն համոզմունքը, որ արվեստագետը կյանքում պետք Է լինի այնպիսին, որպիսին իր իդեա|ա1(ապ 
կերպարներն են: Գրողը պետք Է իրավունք ունենա ասելու, որ իր ստեղծած դրական կերպարը httg 
ինքն Է: Ահա, այս կարևոր պահանջի լուսաբանման ամենասաույգ աղբյուրը հուշագյաւթյունն Է: I

1954թ. սկսած գտնվել են խրախուսանքի արժանի գործիչներ, որոնք հետաբրբրությաՏ 
կիզակետում են պահել Չսւրենցի մասին հուշագրություններ հավաքելու և տպագրելու գործը: Այց 
ուղղությամբ դրվատանքի արժանի Է Եղիշե Հովհաննիսյանի վաստակը: Նրա համսա աշխատսՎա 
շնորհիվ 1961թ. Հայպետհրատը լույս ընծայեց «Հիշողություններ Եղիշե Չսւրենցի մասին» գիրքը: j 
Իհարկե, այդ ժողովածուի յտլոր հուշերը չէին, որ ներկայացված էին վավերագրական 
հավաստիությամբ, կային փաստական անճշտություններ, ժամանակագրական րացյոոդոսակտ 
սակայն գրված էր չաբենցագիտությսւն այդ բնագավասը ներկայացնող հիմքը: Հենց միայն այն 
հանգամանքը, որ այդ գրքում զետեղվել էին Ավ. Իսահսւկյանի, Մ. Սսւրյանի, Հ  կոջոյանի, 
Գ.Մահարու, ՆՏիխոսովի, Մ. Ռիլսկու, ի. էրենբարգի, Գ. էեոնիձեի, U. Չիրովսւնու ե այ| 
մտավորականների հուշերը, խոսում է այն մասին, որ սբսրգ պատկերացում կաբելի է կագմեյ I 
Օարենց-քաղաքացա, Չարենց-ստեղծագործողի բնավորության, խառնվածրի, արարչական I  
ինտուիցիայի մասին: Նսւկայն դա դես մեծ գործի սկիզբն էր: Անվանի գրականագետ Ա1
Օողոմոնյանը գրքի աոաջարսւնամ հույս էր հայտնեյ, որ Չսւրենցի ֆենոմենը ներկայացնող բոլոր 
հուշագրությունները պետք է հավաքվեն, ի մի բերվեն, այլապես սերունդները չեն ների մեծ պոետի 
ժամանակակիցներին:

Եվ ծնվեց հաջոյսյ ստվարածավալ ժողովածուն՝ «Հուշեր Եղիշե Չսւրենցի մասին» իւոբագլաւ|: 
Գիրքը կազմողը կրկին Ե. Հովհաննիսյանն էր, խմբագիրը և առաջադասի հեղինակը' գրականագ1ա> 
Ալմաստ Զաքարյւսնը:

կարգում ես ժողովածուում զետեղված ավելի քան յոթ տասնյակ հեղինակների հուշերս 
հայացքիդ դեմ հասնում է 20-րդ դարի այն գրական հսկան, որին կարելի է համեմատել միայն իր 
հետ, որը Հ  քծ՜ու ման յան ի, Ավ. Իսահակյւսնի, վ . Տերյանի, ՍիսւմանյՅոյի, Դ. վարուժանի 
ներկայությամբ գրական ասպարեգ մտավ որպես սասապելական դյուցազն, յուրացրեց հայ լ 
համաշխարհային պոեզիայի լավագույն ավսմւդույյՅնեբը ե դարձավ նորագույն շրջանի հայոց

գրական 
է ստեղծ 
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էականության ռահվիրան, նրա նոր ճանապարհը բացողն ու ուղեկիցը, որ գսղիբում ևս դիմավորելու 
աոնղծագործոդ սերունդներին' իր հավերժաբաց դպրոցով, իր բացւքաժսւնր հոցն որ հունձ րով:
К Ե. Չարենցի մասին հուշերը դիմանկարային հյուսվածքներ են' կարոտի, հպարտության, 
հյաոտսնքի զգացումներով, ճշմարտապատում նրանգննրով: Մանկության տարիներից սկսած 
ւփնչե վաղահաս պատանեկություն, իմաստացած պարմսւնիաթյանից մինչև երիտասարդական 
հախուռն միջօրե, ձախ մոլորություններից արագ ձերբագսոովեւուց մինչև «է^ցիկական լուսաբաց» և 
[«Գիրք ճանապարհի» արևոտ բարձունքներ, իր իսկ փայփայած գաղափարախոսությունից մինչև 
աճակատ կինտոյի և նրան ծափահարող հրեշների ամենակուլ երախ, Չսւրենցը ներկայացված Է 
որպես անձնուրաց հարենասեր, ազնիվ ու տաղանդավոր, հախուռն ու բեղմնավոր 
անհատականություն, որի նմանները ծնվում են հազվադեպ:
В  կյանքում ոչ մի շնորհալի մարդ պատրաստի ոչինչ չի ստանում: Անհատի մտավոր 

Ոաւպսւցումը կապված Է աշխատասիրության, նպատակասլացության, վճռականության հետ: 
Ակղպիսին Էր Չսւրենցը դեռևս աշակերտական տարիներից: Ապագա մեծ բանաստեղծի դսւսընկերոջ' 
ԱրաաշԾս Ալեքսանյանի «Չսւրենցը ռեալական դպրոցում» հուշապատումը այդ մասին Է վկայում: 

աէճւցը ակտիվորեն մասնակցում Էր դպրոցում կազմակերպվող միջոցառումներին, հաճախում Էր' 
■ղասերը սովորած, հարգում Էր այն ուսուցիչներին, ումից սովորերս բան ուներ: Սիրում Էր ընկերների 
№տ ղբոսնել կսւրսի քաղաքային այգում, փնեւ ձիարշավարանում, սիրահարված Էր իր 

ասյավսւյրին, որի պատկերը մենք տեսնում ենք և «Երկիր Նաիրի» վեպում, և' այլ գործերում:
1 Չսւրենցը անշահախնդիր ու բարի ընկեր Էր: Այդ մասին Է գրում Արտսւշեսը նաև այն 

հանդիպման առիթով, որ տարիներ անց Երևանում տեղի Է ունեցել մեծ բանաստեղծի հետ, 
■արժանացել նրա խրախուսանքին՝ մանկագրաթյսւն բնագավառում:
|  Չարենցի դպրոցական տարիներին Է վերաբերում նաև դսւսընկերոջ' Արամ ՉԾբանյանի 

ուշադրությունը: «Չսւրենցը անհանգիստ բնավորություն ուներ, - գրում Է նա,- յոլա չէր գնում 
■լյնկերնԾրի հետ, իսկ ես կարողանում էի գտնել նրա հետ վարվելու ձևը»: Արամը վկայում է, որ 
■Չարենցն իր բանաստեղծությունները հաճույքով էր կարդում ընկերների մոտ: Նա բացի հայ 
Տևականությունից, հետաքրքրվում էր համաշխարհային պոեզիայով: «Եղիշեն,- ընդգծում է Արամը,- 
աշակերտներիս զարմացնում էր անսովոր հիշողությամբ: Հեշտ ու արագ նա յուրացնում էր ռուս մեծ 
ոսձաստեղծների ուզածդ ստեղծագործությունը: Նա անգիր գիտեր ամ՛բողջ Պուշկինը, Լերմոնտովը, 
կոյցովը... արտասանում էր Նսւդսոնին»: Չսւրենցը մեծավարի խորհուրդ էր տալիս ընկերներին' 
աիրապետել մայրենի լեզվին: Արամը վկայում է, որ Չսւրենցը պաշտում էր Հայաստանին և լսւվ 
<փտկւ պատմությունը: Ուշագրավ է նրա հուշը այն մասին, թե ինչպես են Չարենցի հետ հարյուրավոր 
կիլոմետր ոտքով ճանապարհ կտրել, հասել Անի, հանդիպել ակադեմիկոս Մստին, որ այդ ժամանակ 
աղումներ էր կատարում և կազմակերպում թանգարան: Հուշագրությունում կարդում ենք. «Ես 
տարմացած հետևում էի, թե ինչպես համարձակ Եղիշեն զրուցում էր ակադեմիկոսի հետ, 
Խանականին զարմացնելով իր գիտելիքներով»:
к Սրտառուչ ու հետաքրքիր է Ե. Չարենցի նվիրյալ ընկերուհիներից մեկի' կսւրինե Քոթանճյսւնի 
հուշագրությունը: Մտքի թևերով վերադառնալով կարսի այգին, կստինեն ներկայացնում է սւպագա 
[հանճարեղ բանաստեղծի հետ 1914թ. հունիսյան հանդիպումը: Նրանց ծանոթությունը վերածվել է 
ազնիվ ու ջերմ ընկերության, որ տևել է երկար: կստինեն գրում է. «Չսւրենցը Մոսկվա եկավ 1916թ., 
[աշնանը, եթե չեմ սխսղվում, սեպտեմբերի վերջերին և ընդունվեց Շանյավսկու համալսարանի 
[պատմական ֆակուլտետը: Ապրում էր մի շսւտ փոքր սենյակում: Շատ պատկառելի և զգայուն 
ւաանւոիրուհի ուներ, նա միշտ բողոքում էր, թե Եղիշեն օր ու գիշեր նստած գրում է ու գրում, առանց 
:օնվելու, ընդունելով միայն քաղցր թունդ թեյ, և ուրիշ ոչինչ»: Ըստ կսւրինեի, Չսւրենցը հենց այդ 
օրէկփն գրում Էր «Ծիածան» շարքը: Նյութական սուղ պայմաններում Չսւրենցը չէր հուսահատվում, 
! տխրում էր ու ստեղծագործում: Նա Մոսկվայում մնաց մինչև 1917թ. մարտ ամիսը:

■ կ. Քոթսւնճյանը որոշ ժամանակ անց թողնում է Մոսկվսւն ն Չարենցին հանդիպում 1919թ. 
ամանը, կարսում: Բանաստեղծը ուսուցչության պաշտոն էր ստանձնել շրջակա մի գյուղում: 1919թ. 
[կարիննն Երևանում մասնակցում է Չարենցի պոեզիային նվիրված մի միջոցառման, որի ժամանակ 
(զեկուցողը ընդհանրացրել է. «Չգիտեմ կենդանի՞ է գրողը, թե մեռած, բայց նրա էտկերից ելնելով 
կարելի է ասել, որ բանաստեղծը պետք է, որ բոլորած լինի 40 տարին»: «Ես լոա լսում էի,- 

ւշարունակում է կարին են,- հետո, երբ ավարտվեց դասախոսությունը, բարձրացա բեմ և հայտնեցի, որ 
ոանսւսւռեղծը ընդամենը 21 տարեկան է և որ ուսուցչություն է անում կարսի մոտակա գյուղերից 
մելում: Առաջստկեցին Չարենցին կանչել Երևան»: ալուցողը եղել է պետական գործիչ, անվանի 

աս1լանագետ Նիկոլ Աղբսղյանը, ն նրա օգնությամբ էւ Չսւրենցը վերադարձել է Երևան և անցեյ 
աշխատանքի:
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Ականավոր գրող Սա. Ցորյանը իր «Չարենց» հուշերում պատմում է 1918թ. 
ծանոթության և ապա երևանյան հանդիպումների մասին: Չարենցի ծանոթությունը Սա. 
հետ տեղի է ունեցել «Մշակ» թերթի խմբագրությունում, որանը աշխատում էր Ցորյանը: Նա qpiH  
որ Չարենցը ԾկԾլ էր հանդիպելու «Գեղարվեստ» հանդեսի խմբագիր Գսւրեգին Լեոնյանի hliurhl^B 
Ցորյանն իմանում Է, որ Նեոնյանը գրախոսական Է գրել «Դանթեական առասպելի» մասին ե ирЦ В  
հեղինակը հենց այդ վտիտ ադան Է, հիանում Է հարագսոոի ներբին գգացումով: «Ահա քել իսկակսձ В  
առասպել... Այդ պոեմի հեղինակին ևս պատկերացրել Էի համեմատաբար տարիքով, բարեկազմն 
կորովապինդ մի երիտասարդ»: Այնուհետև, խորհրդային տարիներին, նրանց հանդիպամնէկ̂ տ1կ В  
են ունեցել Երևանում: Ցորյանն ընդգծում Է, որ Չարենցը որպես տաղանդավոր բանսուտի, В  
հնչեցնում Էր նոր մոտիվներ, բերում նոր հույգեր, նոր մոտեցումներ էխնայթներին:

Ստ. Ցորյանը բնութագրելով 1920-ական թթ. գրական հակասական մթնոլորտը Ь ц В  
մոլորությունները, ընդգծում Է Չսւրենցի թեժ բնավորությունը: Նա գրական բանավեճերի կենտլանւ1|Տ 
Էր և չէր կարոդ անտարբեր մնալ: կոմունիստների իշխանության օրոք Չարենցը նշւճակՓլւВ  
ւուսժոդկոմատի արվեստի բաժնի վարիչ և ամբողջ ուժով նվիրվեւ էր նոր արվեստի գալպացմոա լ̂ 

Ցորյանը գրում է, որ Չարենցը Մոսկվայամ հրատարակված իր երկհատորյակը նվիրել է իրեսե I 
ասել. «Մարդ կարողանա այսպես տասը մեծ հատոր գրի: կարո՞ղ եմ, ի՞նչ ես կարծում»:

Ըստ Ցորյանի, Չսւրենցի կուռթերից էին վ . Տերյանը և Հ. Թումանյւսնը: Չարենցն ասում կլ В  
«Ինքնուրույնությունը մեծ բան է: Թումսւնյանը ինչ գրում է' ինքն է: Տերյանը ինչ գրում է' ինքն է: В
մարդ կարողանա միշտ պահել ինքնուրույնությունը... բայց ամենքին և ամեն անգամ չի հաջողվում»: ■  

Չարենցը հայտնություն էր: Նրա պոեգիան հեղաշրջում մտցրեց 20-րդ դարասկ|||̂ լ 
գրականության մեջ: Մեծ բանաստեղծի սւգնիվ ու բախտակից Գ. Ս՜ա հարու հուշերը ОшрйфН 
բնավորությունը և տաղանդի ուժը բացսւհայտող մասունքներ են: Մսւհարին, որ uiujji&i^B 
որբանոցներում, Չարենցին հանդիպել է Երևանի տղաների որբանոցում, որտեղ նա աշխասա1 կ В  
որպես դաստիարակ: Մահսւրին գրում է, որ Ն. Աղբսղյանի գեկուցումից հետո ինքը ձեռբ էր рЦ ■  
Չարենցի «Երեք երգը», «Ամբոխները խե|ագարված», «Սոմա» «Դանթեսւկսւն առասպել» պոեմնա I 
Մահսւրին բարձր է գնահատում Չսւրենցի մուտքը պոեգիսւ: վեսպերի, Ոստանիկի, ԱրւՈՅնուհու I 
ստեղծած բանաստեղծական գորշ համապատկերի վրա «Չարենցի անունը պայթեց ռումբի hiftdfoJ 
գրում է Մահսւրին: Դեռ ավելին, Մսւհարին նշում է, որ նոր էին Չարենցի պոետական աշխարհի 
ռիթմը, պատկերներն ու արվեստը:

Չարենցը Մահարու երագած բանաստեղծն ու ընկերն էր: Նա որբանոցում ծանոթանալով 
հետո մինչև 1936 թվականը պայքարեի իսկական, ճշմարիտ գրականության դատը պաշւոպանելէ 
Չսւրենցի հետ մեկտեղ: Մահսւրին իր հուշերում ուղղակի քանդսւկեյ է Չարենցին: Նրա հուշեբաճ 
հառնում է Չարենցը իր ամբողջ ներքին այրումով ու հմայքով, անմիջականությամբ և ազնվությամբ, 
անզուգական և անմրցակից ստեղծագործական կարողությամբ, հայրենիքին և Սողովրղին 
ինքնամոռաց նվիրվածությամբ:

Անհանգիստ հոգու տեր անհատականություն էր Ե. Չարենցը: Գ. Չուբարյսւնի վկայությամբ նա ] 
Հայաստանի բանվորա֊գյուղացիական համալսարանի առաջին ուսանողներից մեկը դարձակ! 
Չնայած պաշտոնական աշխատանքային ծանրաբեռնվածությանը նա չէր բացակայում «Հա 
գրականության պատմություն» առարկայի դասախոսություննեյփց:

Չարենցագիտությսւն մեջ ուշագրավ ներդրում է Տիգրսւն Հախումյսւնի «Եղիշե Չարենց» 
հուշապատումը: \յրսւնք ծանոթացել են 1919թ. «Մշակ» թերթի խմբագրությունում: Նորանշան™ 
խմբագիրը Տ. Հախռւմյսւնն էր: Հետագայում այդ ծանոթությանը վերածվել է ջերմ ընկերության! 
Հախումյանը ցրում է. «Չարենցի մեջ, նրա անձնական ապրումների աշխարհում շատ բան կար к՜ 1 
Տերյանից, և' Սայաթ-Նովայից, բայց և սիրելով նրանց ու գնահւտոելով, նա հասկանամ էր, որ այժմ ] 
հարկավոր են ուրիշ նվագներ, ուրիշ խուփեր, գեղարվեստական արտահայտչականության այլ I 
միջոցներ, և բարկանում էր իր վրա՝ սրտում ունեցած Տերյանի համար ու ըմբոստանում էր նրա դեմ»: 1 
Հախումյանը նշում է, որ Չարենցը բարձր է գնահսւտեյ իր «Պոեգագոանսւ» ժողովածուն ն ասել, лр 1 
դա «առաջին գիրքն է Տերյանից հետո»:

Հախումյանը իր հուշերում միաժամանակ առաջարկում է. «Հեղինակի այս կտրուկ I 
արտահայտությունը իր գրքի և այն տեղի մասին, որ պատկանում է դրան հայոց բանաստեղծության 
մեջ, պետք է պարտավորեցնի նրա ստեղծագործության հետսւգոտոդներին խորամուխ լինելու 1 
հեղինակային այդ գնահատության, այդ բառերի մեջ: Առավել ևս, որ առանձին քննադատներ այղ ] 
չափազանց հետաքրքիր գրքում լոկ տեսնում էին որոշ սւնառոդջ ու օտարամուտ անկումային! 
դպրոցների ազդեցության ինչփնչ արձագանքներ և այդ. պատճառով ժողովածուն համարում 1 
Չարենցի «նահանջը» ռեա|իստական դիրքերից: Դա մեծ սխալ էր, և Չարենցին շսոո էր վշտացնում: ]
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Այդ օրերին նա բառացիորեն կորցրել էր գ|ուխը... մռայլ Էր ա չարացած, և այդօրինակ 
ոամադրության համար հիմրեր ուներ»:
к  Հախումյսւնը հասւոատում Է, որ Չսւրենցը չէր հանդուրժում սահմանափակ, ինքնագոհ 
մարդկանց: Նա շատ էր կարդում և շատ թան գիտեր ն անհագ ծարավի էր ցիտելիքների: «Այդ վտիտ 

աարմնի մեջ,- գրում է նա,- իսկապես բնակվում էր չսանձահարվող դյուցազնական ոգի: Նա սիրում 
ftp պայքար և միշտ ահեղորեն նետվում էր պայքարի»:
■  Տ. Հախումյսւնը իր հուշերում ներկայացնում է Չարենցի ստեղծագործական խառնվածքի ես մի 
ասնգ, որ արժանի է ուշադրության: «Նա,- նշում է հախումյսւնը,- գրում էր մեծ մասամբ վատ 
ասմագրություն ունենալիս, երբ մեկից վիրավորված էր և չէր կարողացել նույն պահին հարվածին 
այպ արժանի պատասխան: Այդ ժամանակ նա գափս էր տուն, փակվում իր սենյակում ե 
արտահայտված ցավը, վիրավորանքը կամ զայրույթը շողշողում էր բանաստեղծական հնչեղ խոսքի 
| ոսկե ձուլածոներով»:
в  Հուշագիրը ընդգծում է, թե ոնց մի անգամ, «Պոեգոտնայի» հերթական մի քննարկումից հետո, 

I որտեղ շատ արդար ն անարդար խոսքեր էին ասվել Չարենցի այն գրքի մասին, որը սիրում էր իր բոլոր 
КфЙФз ավեփ, նա նստած էր զայրացկոտ քրթմնջողով, ամբողջ ժամանակ ցնցվելով և, չգիտես 
Թիեչա, միշտ լոա: Բայց հաջորդ օրը նոր, հենց նույն գիշերը մի հարվածով գրված «Ասպետական» 
|օթեմով հայտնվել էր հենց այն ընկերոջ մոտ, որը նախորդ օրը բոլորից ավեփ էր «մշսւկել»: Չսւրենցը 
|սսփպել էր լսել ամբողջ պոեմը, ապա' ոտքի կանգնած, նյարդային շարժումով ձեռագիրը դրել 
■այանը' ասելով. «Հայհոյել դուք կարող եք,- այդ ես արդեն տեսա: - Հայհոյել կարող եմ ե ես, դա դուք 
1ա դիտեք: Իսկ, ահա՜, այն բանաստեղծները, որոնց դուք պաշտպանում էք, թող այդպիսին գրեն, այն 

■Ժամանակ կխոսենք: Մնաք բարով»:
В  Ե. Չարենցի պոետական ամենասուրբ և ա մենակս եմ զգացմունքների, գիտեփքների անհուն 

աւշարի, հայ գրականության զարգացման հանդեպ ունեցած սրտացավ վերաբերմունքի և այլ 
Տպւեմւսսնությունն1կւի մասին հետաքրքիր հուշեր են գրել լրագրող Ս. Մելիքսեթյսւնը, 
ասարհսւհռչակ Մ. Սարյսւնը, մեծանուն Ավ. Իսահսւկյանը, հզոր վ . Սարոյանը և այլք: 
ք  Մ.Սսւրյսւնը ցասումով է գրում 1920-30-սւկան թթ. քաղաքական ֊գրական հեղձուցիչ մթնուորտի 
մասին: Համբակները նեղում էին Չարենցին, իսկ ժողովուրդը սիրում էր նրան: Անմահ նկարիչը 

ատոմում է, թե ինչպես է կարողացել փրկել իր ստեղծած Չարենցի դիմակով նկարը ոչնչացումից:
I Չսւրենցը անմրցակից արվեստագետ է, տեսաբան ու պրակտիկ: Սարյսւնը բերում է նրա մի 

ոիտարկումը արվեստի ե արվեստագետի մասին. «Եթե նկարիչը պետք է կոշիկ նկարի' կոշիկ ցույց 
! աալու համար, ավեփ լավ է' չնկարի: Այդպիսի գործերը ժողովրդին պետք չեն: Եթե նկսւրչի մոտ 
էրևում է այս կամ այն վարպետի կրկնողությունը, ավեփ լավ է' մի ուրիշ գործով զբաղվի: Եթե նկարիչը 
ւփ բավարարում ճաշակի այսօրվա պահանջները' արհեստավոր է: Եթե նա մեր հողից, մեր ժողովրդի 
ասքից, մեզ հուզող հարցերից դուրս մոդեռնիզմ է խաղում, նույնպես արհեստավոր է: Իսկ արվեստի 
[ասպարեզում արհեստավորությունը պատերազմ է»:
I Անդրադառնալով Ե. Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությանը, Մ. Սարյսւնը 

այն համարում է աղոթք, որը կաբելի է թե մտքում հյուսել, թե մրմնջալ շշուկով, թե արտասանել 
[բարձրաձայն: «Ես իմ անուշ Հայաստանին»,- ընդգծում գեղագետը,- ավեփ շուտ, բոլոր 
[մասշտաբներից դուրս պսւննո է: Պաննո' հասցված ժողովրդական էպոսի աստիճանին: Դա անհիշելի 
ժամանակներից եկող Հայսւսա- Ուրսւրտու-Արմենիա երկրի համապարփակ պսւննո դիմանկարն է: 
Դա մեր ազգի կենսագրության ու վարքի կենդանի արտացոլանքն է, մեր կրած տառապանքների ու 

[փա փայած իդեալների, մեր անկումների ու վերելքների, արհավիրքների ենթակա մեր ճակատագրի 
ա անմեռ մնալու մեր ձգտման գեղարվեստական սինթեզն ու բյուրեղացումն է:

Այդպիսի մի երկ աշխարհ բերելու համար պետք էր ամենաքիչը կիսաստված փնել:
\ Ե. Չարենցի մասին տպագրված հուշերը անչափ զանազան են ու բազմերանգ, որովհետև նրա 

[սփէյգերական ոգին և աստվածաստեղծ սիրտը իրենց մեջ ներառում էին մարդու ե մարդկության 
ւճակաւոագրին, տառապանքին ն ակնկալիքներին վերաբերող բոլոր թրթիռներն ու շերտերը: Այդ են 
1 վկայոււք հռչակավոր դերասան վ . Փափսւզլանի «Ափսոս, քիչ տեսա նրան», հայտնի արձակագիր Մ. 
[Օսւհինյանի «Եղիշե Չարենց», Մեծ Լոոեցու դուստր, գրականագետ Ն. Թումանյսւնի «Մեր 
՚  հանդիպումներից», Չարենցի կնոջ' Իզաբելլայի «Չարենցի հետ», վ . Նորենցի «Միշտ կենդանի» ե 
այլ գործիչների հուշերը: *

Չարենցի ամբողջ ստեղծագործությունը հայոց հազարամյա մշակույթի պատմությունը 
հարստացնող ե զարգացման մղող բարձրակետերից է: Ինչ վերաբերում է «Ես իմ անուշ 
Հայաստանի» հրաշքին, դժվար է գերագնահատել նրա տեղն ու նշանակությունը Հայոց հոգևոր 
(աշխարհում: Այս ճշմարտությունը հաստատելու ե կրկին ընդգծելու միտումով բհրենք Մեծն Ավ.



■  Այդ օրնրին նա բառացխտճն կորցրնլ էր գլուխը... մօպր էր nt չարացած, ն այդօրինակ 
թագադրության համար հիմքԾր ուննր»:

I հախումյսւնը հաստատում է, որ ՉսւրԾնցը չէր հանդուրժում սահմանափակ, ինքնագոհ 
^■արդկանց: Նա շատ էր կարդում և շատ բան գիտեր ե անհագ ծարավի էր գիանլիքների: «Այդ վտիտ 
■̂(արմնի մեջ,- գրում է նա,- իսկապես բնակվում էր չսանձահարվող դյուցազնական ոգի: Նա սիրում 

^Տլւպայրար և միշտ ահեղորեն նետվում էր պայքարի»:
К Տ. Հախումյսւնը իր հուշկրում ներկայացնում է Չարենցի ստեղծագործական խառնվածքի ևս Սի 

Н էրանդ, որ արժանի Է ուշադրության: «Նա,- նշում Է հախումյսւնը,- գրում Էր մեծ մասամբ վատ 
^ոսմադրություն ունենալիս, երբ մեկից վիրավորված Էր և չէր կարողացել նույն պահին հարվածին 
Н  սւսլ արժանի պատասխան: Այդ Ժամանակ նա գսդիս էր տուն, փակվում իր սենյակում և 
Щ /արտահայտված ցավը, վիրավորանքը կամ զայրույթը շողշողում էր բանաստեղծական հնչեղ խոսքի 
■ակն ձուլածոներով»:

Հուշագիրը ընդգծում է, թե ոնց մի անգամ, «Պոեգոանսւյի» հերթական մի քննարկումից հետո, 
H  որտեղ շատ սւրդար ն անարդար խոսքեր էին ասվել Չարենցի այն գրքի մասին, որը սիրում էր իր բոլոր 

Я նա նա ա ծ էր քքփմնջա\ով, ամ?ող? ժամս*ւսւկ фх)фш4 Ь, գ̂հաՈս
W քհթ, միշտ լոա: Թայց հալորդ օրը նոր, հենց նույն գիշերը մի հարվածով գրված «Ասպետական» 
H  պո&մով հայտնվել Էր հենց այն ընկերոջ մոտ, որը նախորդ օրը բոլորից ավեփ Էր «մշսւկել»: Օարենցը 
I  տոիպնլ Էր լսել ամբոդջ պոեմը, ապա' ոտրի կանգնած, նյարդային շարժումով ձեասգիրը դրել 
Տապանը՛ ասելով, «հայհոյել դուր կարոդ եր,- այդ ես արդեն տեսա: - Հայհոյել կարոդ եմ և ես, գա դուր 
I  iiu գիտեր: Իսկ, ահա՜, այն բանաստեղծները, որոնց դոփ պաշտպանում Էր, թոդ այդպիսին գրեն, այն 
Տ ն ա ծ ա կ  կխոսենք: Մնա՜ր բարով»:

ւ Ь. Չարենցի պոետական ամենասուրբ ե սւմենավսեմ գգացմունրների, գիտելիքների սմւհուն 
I  պաշարի, հայ գրականության զարգացման հանդեպ ունեցած սրտացավ վերաբեբմունրի և այլ 
■թսրեմասնությունների մասին հետաքրքիր հուշեր են գրել ւրագրոդ Մ. Մեփրսեթյանը, 
I  աշխարհահռչակ Մ. Սարյսւնը, մեծանուն Ավ. Իսահակլսւնը, հգոր վ . Սարոյանը ե այ|ր:

ՄՍարյանը ցասումով Է գրում 1920-30-սւկան թթ. քաղարակտե-գրական հեդձոպիշ մթնոլորտի 
■ւէսաին: Համբսմլները նեղում Էին Չարենցին, իսկ ժողովուրդը սիրում Էր նրան: Անմահ նկարիչը 
I  պատմում Է, թե ինչպես Է կարոդացել փրկե| իր ստեղծած Չարենցի դիմակով նկարը ոչնչացումից:

Օարենցը անմրցակից արվեստագետ Է, տեսարան ու պրակտիկ: Սարյսւնը բերում Է նրա մի 
I  դիտարկումը արվեստի U արվեստագետի մասին. «Եթե նկարիչը պեաք Է կոշիկ նկարի' կդշիկ ցույց 
I  աղտ համար, ավեփ լավ Է' չնկարի: Այդպիսի գործերը ժողովրդին պետք չեն: Եթե նկսւրչի մոտ 
I  կւհում Է այս կամ այն վարպետի կրկնարսթյունը, ավեփ լավ Է' մի արիշ գործով գբադվի: Եթե նհարիչը
■  մի թտվարարում ճաշակի այսօրվա պահանջները արհեստավոր Է: Եթե նա մեր հողից, մեր ժողովրդի
■  կյանքից, մեգ հուգոդ հարցերից դուրս մոդեռնիզմ Է խաղում, նույնպես արհեստաւխբ Է: իսկ արվեստի 
I  ասպարեզում արհեստավորությունը պատերազմ Է»:

Անդրադառնալով Ե. Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությանը, Մ. Սարյսւնը
■  այն համ՜արում Է աղոթք, որը կսղմվի Է յւս մտքում հյուսել թե մրմնջալ շշուկով, թե՛ արտասսէնեւ 
I  բարձրաձայն: «Ես իմ անուշ Հայաստանին»,֊ ընդգծում գեղագետը,- ավեփ շուտ, բոլոր 
>  մասշտաբներից դուրս պսւննո Է: Պսւննո' հասցված ժողովրդական Էպոսի աստիճանին: Դա անհիշելի 
I ժամանակներից եկող Հայասա֊ Ուրարտու-Արմենիա երկրի համապարՓսւկ պսւննո դիմանկարն Է:
■  Դա մեր սւգդի կենսագրության ու վսւրբի կենդանի արտացոլանքն Է, մեր կրած տառապանքների ու 

փսղվւսցած իդեալների, մեր անկումների ու վերելքների, արհավիրքների ենթակա մեր ճակատագրի
I ու անմեռ մնալու մեր ձգտման գեղարվեստական սինթեգն ու բյուրեղացումն Է:

Այդպիսի մի երկ աշխարհ բերերս համար պետր Էր ամենաքիչը կիսաստված փնեյ:
Ե. Չարենցի մասին տպագրված հուշերը անչավւ գանսւգան են ու բազմերանգ, որովհետև նրա

■  տիեզերական ոգին U աստվածաստեղծ սիրտը իրենց մեջ ներառում Էին մարդու և մարդկության
■  ճակատագրին, տառապանքին և ակնկալիքներին վերաբերող բոլոր թրթիռներն ու շերտերը: Այդ են
■  կկա ում հռչակավոր դերասան վ . Փաւիազւանի «Ավտոս, քիչ տեսա նրան», հայտնի արձակագիր Մ. 
j  Օսւհինյանի «Եղիշե Չարենց», Սեծ Լոռեցու դուստր, գրականագետ Ն. Թ՛ուման յանի «Մեր 
I  հանդիպումներից», Չարենցի կնոջ' Իցարելլայի «Չարենցի հետ», վ . Էւորենցի «Սիշտ կենդանի» ե
■  սցլ գործիչների հուշերը: *

Չարենցի ամբողջ ստեղծագործությունը հայոց հազարամյա մշակույթի պատմությունը 
I  հարստացնող ե զարգացման մղող բարձրակետերից Է: Ինչ վերաբերում Է «Ես իմ անուշ 
I Հայաստանի» հրաշքին, դժվար Է գերագնահատել նրա տեղն ու նշանակությունը Հսդոց հոգևոր 
I  աշխարհում: Այս ճշմարտությունը հաստատելու ե կրկին ընդգծելու միտումով բերենք Մեծն Ավ.
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Իսահակյսւնի գնահատականը. «Ինձ համար, առանց չափագանցության, բոլորովին opjNp* I 
կերպով կասեմ, որ հայ տաոէտով, հայ բառերով այդպիսի բանաստեղծություն չի գրված* I 
Խսյրենասիրության տեսակետից: Դա եզակի, աննախընթաց բան է: Նույնիսկ կսւրեփ է սւս&ի np ] I 
եվրոպական, համաշխարհային գրականության հայրենասիրական ժանրի բանաստեղծությունդ* I 
այդպիսի թավտվ, այդպիսի ընդարձակ խոսքով գրված բան' գոնե ես չեմ հիշում»: Չմոռանանք նաև վ. I 
Սարոյանի իմաստուն խոսքը. «Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում...»: Ձայն մինչե I 
այսօր կնկատեմ մեր երկրին, մեր հոդին, մեր պատմության նվիրված սւմենեն գԾւլԾցիկ 1 I 
գովաբանական աղոթքը: «Հայր մեր»-ի նմանվող աղոթր մը»:

Ուսումնասիրելով ժամանակակիցների հուշերը Ե. Չարենցի մասին, գափս ենք հետևյալ I  
եզրահանգման:

Եղիշե Չարենցը սովորական մահկանացու չէր: Նրա մեջ վերինը խտացրել է երկրային կյանքա|Տ 
ինքնատիպ ապրելու և տառապելու ուժն ու կամքը ե այդ ամենը գեղարվեստորեն վերարտադրսթ̂ ա 
առեղծվածային երանգները: Ուստի նրա ոչ միայն պոետական մուտքն էր հայտնություն, այլև Н 
ծնունդը: Մարգարեներ ոչ թե դառնում են, այլ ծնվում են: Չարենցի հանճարեղության աստվսւծանվծ| |̂ 
բաժինը այնքան շռայլ ն լոասաաք է եղել, որ ֆիզիկապես ծավալվելու ժամանակ չի ունեցել դրա ■  
փոխարեն արարչական անսպառ էներգիայի են վերածվեւ հոգին ու միտքը:

Ե. Չարենցը հետթումանյսւնակսւն շրջանի ամենամեծ բանաստեղծն ու մարգարեն է: Նրա ■  
հանճարեղության արմատները այնքան առողջ ե խոստումնալից էին, որ նրան մղում էին սոփնքնո լ̂ 
խենթության դեռևս դպրոցական տարիներից: Չարենցի հոգևոր յուրացումները այնքան ւասււո ե Я  
կայուն էին, որ պատանի հասակում բանաստեղծական իր աստղերը փնջեց և ազդարարեց ի ■  
ստևաբեր ճանապարհը:

Հայրենիքի և ժողովրդի հանդեպ ունեցած սերը Չարենցին է անցել մոր կաթի հետ' հոր Н  
օրհնանքով: Նրա հայրենասիրության երակները ավիշ են առել հայրենի հողից և ժողովրդի I  
ճակատագրից: Այստեղից էլ կապուտաչյա Հայրենիքի հանդեպ նրա կարոտը և դանթեակա^ա 
առասպելի ցավատանջ ճիչը իր գգայուն սրտում:

Ե. Չարենցի համար քաղաքական կողմնորոշումները էական էին այնքանով, որքանով ուղղված* 
էին որբ և արնավառ Նաիրիի փրկությանը: Նա բանաստեդծ-գինվոր էր և գինվոր-բանսւստեղծ:

Արվեստի աշխարհում հեղափոխական էր' նման այն դյուցազնին, որին չեն դիմանում շղթան Щ 
կապանք և ինչ-ւտ ժամանակ նաև հոդը' ոտքերի տակ:

Ե. Չարենցի բնավորոսթյան մեջ դրսևորված հակասությունները մարդկային նախանձի ն I 
չարության հետ ոչ մի կապ չունեին: Նա 1920-ЗО-ական թթ. ամենախոշոր և ոպի հարթող գեղսպեսձ* 
էր, և երբ պայքարում էր իսկական արվեստի համար, ժամանակի համբակները վայնասուն էին I 
բարձրացնում նրա հանդեպ և օգտվելով անհատի պաշտամունքի պատճառով ստեղծված* 
քաղաքական հեղձուցիչ մթնոլորտից, քարկոծում և հավասարակշռությունից հանում էին նրան:

Ե. Չարենցը անզուգական և անշահախնդիր ուսուցիչ էր երիտասարդ ստեղծագործողնէկփա 
համար: Հայոց գրի և գրքի չհոգնող պրոպագանդիստն ու ամենատես գիտակն էր: Նրա* 
մտահոգությունների աշխարհում մեծ տեղ էին գրավում եղեռնից Փրկված հայոց որբ երեխաները: Նա 1 
մանկափսրծ Хр ршф ամԽաթան իմսատօփ Նրա ռաօպչաթյանը թէկագթվէկ Հբ ժողովրդի 

ճակատագրի հրամայականով:
Ե. Չարենցի խստապահանջ լինելը ստեղծագործողների հանդեպ, բխում էր ազգային 

բարձրարվեստ մշակույթի շահերից: Ում մեջ նկատում էր աստվածային շնորհքը դառնում էր նեցուկ 
ու հովանի, նպաստում նրա ձևավորմանն ու զարգացմանը:

Ե. Չարենցը հայկական հազարամյա նահապետական ընտանիքի ջատագովն էր, որից էլ բխում 
էին նրա ուշադրությունն ու սերը ընտանիքի և երեխաների հանդեպ:

Ե. Չարենցը համաշխարհային գրականության խոշոր գիտակներից էր: Նա յուրացնում էր 
աշխարհի անմահ գեղագետների արվեստը' նրանց հետ մրցելու նպատակով: Եվ այդ մրցությունը 
պսակվում էր հաջողությամբ և սեղան նստում նրանց հետ ու զրուցում հավասարապես:

1923թ. գարնանը Ե. Չարենցը Հ. Թումանյսւնին նվիրսւծ քառյակում ընդգծել է.
Նա մեծ էր հողո վ, արյունով,- Արմատներ ուներ նա հոդում,
Իր երգերը գեդջուկ նաիրցու քրտինքով էր նա ողողում,
Հանճարեղ երգերում նրա իր երկրի արևն էր շոդում:-
Նա մեծ էր հողո վ, արյունով,- Արմատներ ուներ նա հողում:-
Չարենցյան այս գնահատականը վերագրվում է նաև իրեն' անմահ Չարենցին:
Ետչսւրենցյան շրջանի հզոր պոետներից Պ. Սևակը «վարք Մեծաց» բանաստեղծության մեջ 

նշել է.
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■  Ուշ-ուշ էՅն գափս, բայց ոչ ուշացած,
I  Ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին,
» Եվ ժամանակից առաջ են ընկնում,
К Դրա համար Էլ չեն ներում նրանց:
I Այս ցավափ երեույթը ւոնղի Է ունեցել նան Չարենցի հետ:
I Չարենցը սերված հայ ժողովրդի հանճարից ու հավատից, հոգու մեջ ամբսւրեց 

սազարամյակների կենսավտրձն ու իմաստությանը, վառեց ժողովրդի հավաքական ուժի 
[ճանապարհը լուսավորող կանթեղը, դարձավ իր ժամանակի խղճի և մտքի ռահվիրան և զոհվեց 
հազարական բթամտության, նախանձի, չարության ն դաժանության ճիրաններում: 
ւ Այսպես, Չարենցի ողբերգական մահից սկսած յոթանասուն տարի շարունակ թե' թաքուն ե թե' 

արձրաձայն հնչում Է ժողովրդի ափսոսանքի ճիչը, միաժամանակ հպարտության ներքին ձայնը՝ 
արերին նման գերաստղ նվիրելա համար:
ւ Սակայն ո՞վ պետք Է պատասխան տա ժողովրդին նման անանց ցավ պատճաօելու համար, ո՞վ: 
i  Գոնե հիմա ն ապագայում խելքի գան քաղաքական այն գործիչները, ովքեր դոփերւվ իրենց 

[թմբկահարող գաղափարների կաղապարում, մոլորվում են, դաժանանում, վերածվում անգգսւմ 
Ճահիճների ե մահվան տարբեր ձևերով շարքից հանում եգսւկի անհատականություններին:
В Ո՞վ պետք Է պատասխան տա նման հանցագործությունների համար:
к Հարցնում Է Չարենց ծնող ժողովուրդը և սպասում պատասխանի, միաժամանակ կոչում 

Ոսօհճմույթյան:

Ամվտփռւմ

Հոդվածում նախ ընդգծած Է հուշագրության նշանակությունը մեծ երախտավորների 
■ապրած դարաշրջանները, անձնական կյանքը, վարքն ու բարքը իմանալու համար: Նշված Է, որ 
I հայ գրականության պատմության մեջ եա զարգացել Է հուշագրությանը, որի հետաքրքիր 
■շարունակությունը հանճարեղ բանաստեղծ ԱՉսւրենցի մասին գրված հուշերն են:

1920-1930-ական թթ. մշակութային ասպարեզում եղած համարյա բոլոր հայ եւ օտար 
|անվսւնի գործիչները, այդ թվում ՍփԻսահակյանը, Մ.Սարյանը, Հ.կոջոյսւնը. ՆՏիխոնովը, 
Մ.Ռիլսկին, Գ.Լեոնիձեն, վ.Փափսւզււսնը, Տ.Հախումյանը եւ շատ ուրիշներ իրենց հուշերում 

■ճշմարտացիորեն ներկայացրել են Չարենցին’ որպես հայրեն ասեր քաղաքացի, եզակի 
Iանհատականություն, հիանափ ընկեր, ժողովրդանվեր ֆենոմեն:

Резюме

В статье отмечается исключительное значение мемуаров в деле ознакомления с эпохой 
великих представителей культуры, с личной жизнью, характерами и нравами последних.

Отмечено, что в истории армянской литературы также развивался жанр мемуара. 
Интересным продолжением чего явились мемуары, написанные о гениальном поэте Егише 
Чаренце.

Почти все знаменитые армянские и зарубежные деятели, творившие в 1920-ЗОгг, в том 
числе А.Исаакян, М.Сарьян, А.Коджоян, Н. Тихонов, М.Рыльский, Г.Меонидзе, Թ. Паназян, 
; Т.Ахумян и многие другие в своих мемуарах представили Е.Чаренца как патриота, гражданина, 
индивидуальность, прекрасного друга, феномена, посвятившего себя народу.

Գրականություն

1. Եղիշե Չարենց, Երկեր 6 հատորով, Երեւան, 1963-1967.
2. Հիշողություններ Եղիշե Չարենցի մասին, Երեւան, 1961.
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ՏՏԴ 891.981.0 Հայ գրականություն

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՅԱՊԱՅՔԱՐԻ ՏԱՐԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

վ. Ա.Առաքսլյան

1997թ. ՀՀ ԳԱԱ իսկական անդամ Լ. ւսուրշոսլյանի խմբագրությամբ լույս ийц] I  
«Արցախյան գոյապայքարի տարագրությունը» մեծարժեք աշխատությունը, որում 0 .1  
Ուլուբսւբյանը շարունակել է վիպագրել Արցախի պատմության նորօրյա հերոսամարտերը: 80I  
էջանոց այս տարագրությունը տպագրվել է ազգային արևալի մտավորական, կիլիկյան Աբոփւ I 
Ամարիկայի Արևելյան շրջանի ու կանադայի թեմի առաջնորդ Մեսրոպ արք. Աշճյ\ճնի11 
հոգածությամբ ու հովանավորությամբ:

«Խոհեր Րսւգրատ Ուլուբաբյանի «Արցախյան գոյապայքարի տարագրության» աորէփ] I  
հոդվածում Վագգան Մնացսւկանյանը, ընդգծելով գրքի' հազվագյուտ երևույթ լինելը' գրել է. «Ար ■  
գիրքը հասցաագրված է ամննբին և այն քաղաքացուն, որ ծնվևլու է վաղը: Ո տնմն այն մազ համար I  
արդևն գործող իրականություն է, իսկ նրա համար' ոսկա ժառանգություն: Դժվար, սաստիկ դժվար! I  
է ստԾդծնլ այնպիսի մի գիրք, որ իրավունք ունենա սւպրևլ ներկայում, գալիքում և մշտսոփւ Щ 
երիտասարդ մնա իր անկոտրում ճշմարտության մեջ: կան գրքեր, որոնք «աչքի մի հարվածաո I  
ընթերցել չես կարող. « Տարեգրությունը» հենց այդպիսինն է» («կանչ», 29 հուփսի, 1998թ.): 1

Հարկ ենք համարում հատկապես ընդգծել, որ մևնք գործ ունենք մէՅր օրերի ԾղիշԵական I  
տարեգրության հետ, որի հեղինակն արցախյան պայքարի վտթորկված տարիների ոչ միայն տ 
ականատեսն Էր, այլև անձնուրաց տարեգիրը:

Р.Ուլուբաբյանի գրքում մանրամասնորևն ներկայացված Է արցախյան վեցամյա! 
հևրոսամարտի նոր շրջանը (1988թ. փետրվարի 20-ից մինչև 1994թ. կևսևրը), մի շրջան, որջ | 
սկզբնավորվեց 1988-ի փետրվարի 20-ի աննախադեպ հուժկու պոոթկումով: «ՄէՅր պատմության! 
մևջ, - գրել Է Ուլուբսւբյանը, - ոսկև տառևրով պիտի գրվի 1988-ի փետրվարի 20-ը' ԼԷոնայխւ 
Ղարաթսոփ ինքնավար մարգի մարգային խորհրդի սւրտահևրթ նստաշրջանով ու նրա! 
արտակարգ որոշումով« (Էջ 10):

Այն պնդումները, թև արցախյան գոյապայքարի 1988թ. փևտրվաբի 20-ի պոռթկումս] 
անսպասևլի ևրևույթ Է եղել, այն Էլ' հրահրված դրսից' հայ դաշնակցական կենտրոններից, 
պարզապես անհեթեթություններ են: Ու՞մ հայտնի չէ, որ տասնամյակներ շարունակ կրևմլի՝ 
գրասենյակներում և այլուր տեղյակ էին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության չդսւդարալւ 
բողոքներին, պայքարի տարաբնույթ դրսևորումներին: Լիովին իրավացի էր հեղինակը, երբ այս 
մասին գրել էր. «Ուրեմն, 88-ի փետրվարն սկսվել է 1918թ. մայիսից, երթ Անդրկովկասի արևելյան 
մասում ստեղծվեց մինչ այդ երբեք գոյություն չունեցած Ադրբեջան, և սա էլ իր նպատակ 
դարձրեց տիրանալ Արցախ-Ղարաբաղ հայկական մարգին: Արցախը ոտքի ելավ, նետվեց 
գոյապայքարի, որը շարունակվեց տասնամյակներ, մինչև 1988-ի Փետրվարը: Այս կետում արդ! 
պայթեց իբրև համազգային վճռի, հանուր հայության ընդվզումի աննախադեպ ու աբդայ 
պոռթկամ, որը չի կարող չպսակվել հաղթանակով» (էջ 9):

Այսօրվա ոչ մեծ հեռավորությունից նոր-նոր են ուրվագծվում այդ շարժման թսոին ո 
ուժգնությունը համահայկական կյանքի դարավոր ճանապարհին: Համազգային շարժման գլու} 
անցան ազգային մտավորականության հանրահայտ դեմքերը (Զորի Բալայան, Սիլփ 
կսւպուտիկյան, վաչե Սարուխանյան, Իգոր Մուրադյան և այլք): Սակայն, շուտով, ավան 
արցախյան շարժման ալիքների վրայով իշխանությունն իրենց ձեռքը վերցնելու տենդով բոնվա 
«Հայաստանի համբավավոր մտավորականությանը գռեհկորեն ետին պլան քշեցին ... իսկ գործ 
իրենց ձեռքն էին վերցրել եռանդուն ու անամոթաբար հանդուգն ուժեր» (էջ 31): Այս և ա 
մանրսւմասներ հետագա դեպքերի ու իրադարձությունների շարադրման հյուսվածքու 
համարձակ ու անվրեպ բնութագրված են և հանձնված պատմության ու Ժամանա1 
դատաստանին:



BfijJibj չի վբիպեւ քաջատեղյակ տարեգրի ու հմուտ վերլուծաբսւնի տեսադաշտից:
■  fchummpjurti մեջ դնելով մամուլի (հայկական, ռուսական, ադրբեջանական, այլազգի) 
Н  կագարակումները, տեղական, ադրբեջանական, միութենական, միջազգային
■  պխհէւաստատեսային հաղորդումները, պաշտոնական ատյանների Փաստաթղթերը, 
^■ակցակսւն ու պետական որոշումներն ու հրամանագրերը, գանագսւն խմբավորումների ու 
Н й ш т անձանց կոչերն ու հայտարարությունները, հանրահավսւրներում ու ասուլիսներում 
I  Տ;աՏ ելույթները, բազմաթիվ ականատեսների զյտւյցներն ու տեղեկատվությունները և
■  «արաբնտյթ սւյլ նյութեր' С. Ուլուբաբյանը գրքում համակողմանիորեն ներկայացրել Է
■  արցախյան ազգային ֊ազատագրական պայքարի մերօրյա ամբողջական պատմությունը' 
^■ամոլներին հանձնելով հրազենից շատ սւվէկի զորեղ մի զենք, ուսանելի ու կիրսւոեփ բազում 
^աաւէիի Փոխկապակցված մի շղթա:

В  Եթե դրան Էլ ավելացնենք, որ վերոհիշյալ նյութերի ձեռք բերումը քաոսային 
ՏայԷստկահատվածում մեծ դժվարությունների հետ Էր կապված, մանավանդ այն դեպքում, երբ 
Տարեգիրն աաւղջական լոտջ խնդիրներ ուներ (1988թ. Փետրվարի 20-ի հայտնի դեպքերի օրերին 
В  fa զանկում Էր հիվանդանոցում), ապա դժվար չէր լինի հասկանալու հեղինակի կատարած 
Տփոական աշխատանքի արժեքն ու ծանրության աստիճանը: Հետևաբար, այս աշխատության 
^Ոկինակը մեծարանքի է արժանի, անկախ ամեն ինչից' նա կորովամիտ մեկնաբան է, հաճախ 
^Որահեդ համարձակության հասնող:

1Г Փետրվարյան պայթյունից հետո Արցախում, Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում ն 
Я արարեր դեպքերն ու իրադարձությունները գնալով նոր բնույթ ու որակ էին ստանում և 
Я իրավիճակն ավելի ու ավելի էր սրվում ու խորանում՜ գոյացնելով բազմսւկերպ ու բազմաստիճան 
^Աամաբւաււթյունների ու հակասությունների մի բարդ շղթա:

■  «Չէ՞ որ այղ ճիվաղի թելադրանքով են կատարվել հակսաւբցախյան բոլոր մեծ 
■արացործաթյունները վերջին հինգ տարիների ընթացքում, - գրում է Բ. Ռւլուբաբյանը 
I  Գորբաչովի մասին, - և նրա դիվային ծրագրով էր, որ այսպես դժոխային ճանապարհի վերածվեց
■  ւ№ր ազատագրության ու անկախության երթը» (էջ 620):

[ Հեղինակը անթաքույց վրդովմունքով է խոսում նրա վարած թրքամետ քաղաքականության 
■մասին. «Նա նույնիսկ չանսաց մեծահամբավ U. Սախարովին, երբ ասում էր, թե դարաբաղյան
■  խնդիրը վերակառուցման փորձարարս է: Ոչ միայն արհամսւրհեց, այլև Հայաստանը համարեց 
■տաջինը «ապստամբ հանրապետությունների» շարքում, և նրան, Լեռնային Ղարաբաղի հետ 
■վիճակվեց դաոնալու վերակառուցման պայմաններում ժողովրդավարական շարժումները “նշելու
■  մխոցների մշակման ու կիրառման պոլիգոն» (էջ 37):

1 Այդ ամենին հաջորդեց արդեն արտոնյսղ ազերիների «թրքությունը». Ադրբեջանի 
■հսյաբնակ տարածքների հայաթաւիում, թալան, կողոպուտ, բռնագաղթ, Սումգայիթի, Բսւքվի,
I Գյանջսւյի, հյոջալլոփ և հայաբնակ այլ վայրերի արյունոտ նախճիր, բիրտ շրջափակում, 
■կակույթի հուշարձանների ոչնչացում, Աղրբեջանի իշխանությունների, ավազակախմբերի ու 
I  օմոնի, վարձկան ստահակների միջնադարյան բռնարարքներ ու ցէհլասպանություն, խորհրդային 
В բանակի հանցագործ արարքների, մեծ т  փոքր տերությունների խաբուսիկ խսւղեր ու 
■ապրանքներ, ադրբեջանական ն միութենական լրատվության միջոցների ստահոդ 
■հորինվածքներ, արյունակից մութ ուժերի թիկունքային հարվածներ, հսոոակ դրության ստեղծում, 
■հհշական պարագլուխների անխոհեմ ու անհեռանկար քայլեր և այլն, և այլն:

Եվ Արցախը համայն հայության հայրեն ասեր ուժերի հետ մեկտեղ տոկաց ու ւիշրհց այդ 
ք էբկաթյա օղակը Վերազինեց ա ձխբագտավ իրեն ա. ւիուլ առ ւիուլ ազատագրեց Մարտակերտի 
I շրջանի բռնազավթված, հրի ու թալանի ենթարկված գյուղերը (ոչ բոլորը), Հադրութի գյուղերը, 
I Արցախի հինավուրց մայրաքաղաք Շուշին: Ոչնչացվեցին մեր հայրենի եզերքներում գոյացած 
[ այնպիսի ավազսւկաորջեր, որպիսին էին Մալիբեյլին, Ղարադադլուն, Ամիրանլարը, որտեղից 
I հակառակորդն արգելված և չարգելված, արդի ռազմական տեխնիկայով կրակե հեղեղ էր թւտիում 
I Սւոեփանակեբտի, Ասկերանի, Մաբտունու, Հադրութի, Մարտակերտի և բազմաթիվ այլ 

բնակավայրերի վրա: Թշնամին խորհրդային բանակի հետ մեկտեղ բռնազավթել էր հյուսիսային 
I Արցախի շեները' Գետաշենը, Մարտունաշենը, Ազատը, Շւսհումյանի ամբողջ շրջանը' Գողգոթա 

սարքելով 20 հազարից սւվեփ հայ բնակչության համար:
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Բնակչության անվտանգությունն ապահովելու ն ավազակային կրակակետերը ոչնչացն 
նպատակով շուտով ազատագրեցին պատմական Արցախի բնակավայրերը' Լաչինը, РйцшпН 
(Քարվսւճառը), Աղդամը, կուբսւթփն, ԶԾբրայիլը, Ֆիգուփն ...

Հակիրճ հիշատակված այդ դեպքերն ու երևույթները, անցքերն իրենց խորազնին 
արտացոլումն են զտել Բ. Ուլուբաբյանի գրքում4 ստանալով արժանի բնութագրումներ ու 
գնահատումներ:

Պատմագետ Ուլուբսւբյանը քաղաքագետի նրբանկատությամբ բացահայտում я  
խորհրդային տարիներին ժոդովուրդների բարեկամության կամ ինտերնացիոնաւիգմի անունից 
ճամարտակող Ադրբեջանի իշխող վերնախավը' սկսած Նարիմսւնովից, Բաղիրովից մինչև 1 
էւչիբեյն ու Ալիեը, ինչպիսի ստոր քաղաքականություն էին իրագործում տզզայի 1 
փոքրամասնությունների հանդեպ: Այս առումով նպատակահարմար ենք գտնում մեջբերել 
վագգեն Մնացականյսւնի «Արցախյան ճշմարտության սխրանքը» հոդվածից մի հատված, «կա 
մի հին հասկացություն, որ երբեմն օգտագործվում է, երբ հարկ է փնում ընդգծել խաբեությաա 
խարդախության ու ստորության բարձրագույն աստիճանը: Տրոյական ձի. ահա դրա անվանումը! 
«Տարեգրության» բազմաթիվ էջերում Ոււութաբյանը հոգեբանի ստուգությամբ ու փաստերի |  
անսխալ հաջորդականությամբ, ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի վերնախավի 70 տարի քարալած ] 
շրթնային բարեկամությունը որպես տրոյական ձի է ծառայեր որի ներսում կուտակած 
յաթաղանով մոլեգնեց ցեղասպանությանը Մումգայիթում, Բաքվում, կիրովաբադուա 
Շահումյանում, Գետաշենում, Մարտունաշենում: Բայց ցեղասպանության գերանդին քարին 1 
առավ Արցախում ն հատկապես նրա փառքի ու հերոսության բարձունք Շուշիում» («ժամանակի 
քննությունը», 2006, էջ 479):

Հայ ազգի թշնամիները շատ ու տարբեր են եղեր եկել ու անհետացեւ են: Հիմա մեգ դսանա 
տխուր բաժին է ընկել ոչ թե թուրք ժողովուրդը, աղ նրա պետական, կուսակցական ոճրագործ I 
վերնախավը: Ադրբեջանի պարագայում պատկերը նույնն է: Դահիճ ժոդովուրդներ չկան, կան 
միայն դրանց խաբող, մոլորեցնող, դեպի դահճության տանող յաթաղանի տեսաբաններ, վարձու 
ստրուկներ ու բազմաշնորհ խաբեբաներ, որոնց երբեմն հաջոդվեւ է դավադիր խոստումներով, 
ականապատված հավաստիացումներով, իսկ վերջին 70 տարիներին նան երկդիմի] 
ինտերնացիոնալիզմով անկեղծության վստահություն շահեր

«Տարեգրության» մեջ այդ ամենը անթերի ու նրբին պատասխանատվությամբ! 
Ուլուբսւբյանը ցույց Է տվել իր խոր ու համոզիչ պնդումներում, մեկնաբանություններում, 
կանխատեսումներում ու կռահումներում: Եղիշե Չարենցի այն թևավոր խոսքը, թե «օրերը ծուխ 
կդառնան, տարին կմնա», երևի նաև Ուլուբաբյանին Է ուղեցույց հանդիսացել' հեռու մնալ օրերի | 
ծխից և խոսք բացել այն օրերի մասին, որ տարիների ճամփորդ են դարձեր

Աշխատության մեջ արտահայտված Է այն միտքը, որ Արցախը, վճռորոշ ու անվարակ j 
հադթահարե|ով կենտրոնի ու Բաքվի հսւրուցած արգելքներն ու դժվարությունները, ընթացել Է ] 
ինքն որոշ ման իրավունքի կիրառման, ժողովրդավարության, սահմանադրական նորմերի J 
պահպանման ճանապարհով: Դեռևս 1991թ. սեպտեմբերի 2-ին, երբ հակամարտությունը ] 
շարունակում Էր ավեփ սուր բնույթ ստանալ, Արցախը Շահումյանի շրջանի հետ մեկտեղ 
ինքնորոշվեց և պատշաճ կարգուկանոնով հռչսւկեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ] 
ծնունդը' ի տրիտուր Ադրբեջանի Գ1ս' ԼՂԻՄ-ի լուծարման վերաբերյալ ընդունած որոշման, որի 
իրավունքը բոլորովին չուներ, քանի որ մարգը տրոհվող ԽՍՀՄ-ի իրավաժսւռանգն Էր, որպես նրա 
վարչաքաղսւքակսւն ինքնավար տարածքներից մեկը: Իսկ 1991փ դեկտեմբերի 10-ի 1
համաժողովրդական հանրաքվեով (98 տոկոսից ավեփ ձայներով), պահպանելով միջազգային j 
բոլոր չափանիշները, 100-ից ավեփ օտարերկրյա դիտորդների մասնակցությամբ հաստատել 
սեպտեմբերի 2-ի հայտնի հռչակագիրը: Եվ այժմ ԼՂՀ-ն օրինական պետության Է' դրան հատուկ 
բոլոր կառույցներով, համապատասխան տարբերիչ հատկանիշներով:

Պակաս զավեշտական չէ այդ հռչակագրի դեմ հակահարվածը հակառակորդի կողմից. 
«Նեգավիսիմայա Գագետայի» թղթակիցը (Ա. Մեհդիև) հաղորդեց, թե նույն օրվա առավոտյան 1 
Ադրբեջանի ԱԽ-ն ընդունեւ է որոշում, ըստ որի ԼՂՀ հանրաքվեն համարվում է սադրանք ն 
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազին հանձնարարվում էր, իբրև «պետական հանցագործների», J 
պատասխանատվության ենթարկել «պաշտոնսոոար այն անձանց, ովքեր Ղարաբաղի լեռնային 
մասում կենսագործել են այդ հակասահմանադրական նախաձեռնությունը» (էջ 285 -  86):
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В  Բ. քելոտաբյսւնը «Տարեգրությունում» մեկ անգամ չէ, որ տարբեր առիթներով հիշեցնում է, 
И  pfi Արցախը միայն տարածք չէ, սոսկ այն չէ, ինչ նշված է աշխարհի քարտեզներում, այլե
■  հայրենիք է'հոգևոր ու մտավոր ինքնուրույնությամբ, իր մեծ ու հպարտ անցյալով:

В  «Տարեգրության» տասնյակ էջեր են հատկացված Արցախ աշխարհի դարավոր 
■̂պարտության' Գետաշենի հերոսական գոտեմարտերին ե այն դահճային խաբեությանը, որով 
Տ̂բւբ&ջանցի օմօն ական ներին հաջուլ վեց հայաթափեյ Գետաշենը:

Պատերազմների պատմության մեջ եզակի խարդախություն Է, երբ մարշալի կոչումով մեկը 
^Ոէսգով) աստղակիր Տրոյական տանկերով ներխուժի որևէ գյուղ և ստոր խաբեությամբ տեղահանի
■  էրա բնակիչներին: Շահումյանում, Գետսւշենամ, Մսւրտանաշենամ կատարվածը պատահական 
Hlljilmijp չէր, այլ հետևանք էր այն լայնածավա| ցեղասպանության, որ Ադրբեջանի ղեկավար 
■̂էրնախավը ծրագրել ա նախապատրաստել էր խորհրդային իշխանության 70 տարիներին:

В  Հեղինակը վեցամյա ռազմական իրադարձությունների ու դեպքերի, քաղաքական, 
Ոփւնսւգիտական անցուդարձերի մանրազնին նկարագրությանը զուգընթաց' զգալի տեղ է տվել 
1|րատվաթյան միջոցների հրապարակումների քննությանը:
В  Սիայն աստծուն է հայտնի, թե առանց այն էլ վատառողջ Ուրսրստյանից ինչպիսի ջսւնքեր 

К  պահանջվել, որպեսզի նա հերթական անգամ բացահայտեր Ադրբեջանի քարոզչական 
աբէ&այի ամբողջ կեղծիքներն ու հերյուրանքները, որոնք մի քանի լեզուներով տարածվում են 
աշխարհի բոլոր անկյուններում: Մեղադրանքի խոսքեր են ասված նաև հայկական լրատվության 
աւջոցների, հատկապես ռադիո-հեռոատատեսության հասցեին, որոնք ժամանակին ըստ 
արժանվույն չկարողացան համակողմանիորեն ներկայացնել աշխարհին Արցախի արդարացի 
ասլիրր' իր բուն էության nt հատկանիշների ամբողջ միագումարով:

ւ Աշխատությունը դրական ա բացասական իրական կերպարների մի պատկերասրահ է' 
ո&բկայացված բարդ հարաբերությունների ա հանգույցների խաչմերուկում, Արցախյան 
■ոյապայքարի ճանապարհին: Դրանցից յուրաքանչյուրն իր արարքներով ու կեցվածքով 
Ոհբպավորված է, անաչառ բնութագրված: Պարզորոշ երևում է, թե ով ով է: Ըստ հարկի 
1ներ1լայացվում ու բնութագրվում են հասարակական - քաղաքական կազմակերպությունները, 
■ամենատարբեր հոսանքներն ու միությունները, ւփջազգային ատյանները, մեծ ու վտքր 
[ ամրությունները իրենց ղեկավարներով, տարբեր դիրքեր զբաղեցնող մարդկանցով, Արցախի 
■հիմնախնդրի ու գոյապայքարի նկատմամբ նրանց ունեցած ճիշտ ա սխալ պատկերացումներով 
I ա գործելակերպով:

Բ. Ուլոտաբյանի գրքում բնորոշված են հայ ժողովրդի իսկական բարեկամները, ц” н սսեր 
Iայլազգիները, որոնք իրենց մեծ նպաստն են բերել, իսկ կենդանի մնացածներն էլ շարունակում 

ճն'այսօր ևս իրենց օժանդակությունն Արցախյան գոյապայքարին: Դրանցից են հանրահռչակ 
■գիտնական ու վտքր ազգերի մեծ բարեկամ Անդրեյ Սախարովը, բանաստեղծ Ռասուլ 
|Համգաթովը, գրող ե հասարակական գործիչ Ինեսա Բուրկովան, հայտնի գրող, քաղաքագետ, 
[ հրապարակախոս Անդրեյ Նույկինը, կիրիլ Ալեքսեևսկին, վայենտին Օսկոցկին, Սսւնկտ 
( Պետերբուրգի հեռուստաւրագրոդուհի Սվետլանա կուլչիցկայան, «Մեգապոլիս+էքսպրես» թերթի 
ֆոտոթղթակից Անդրեյ Ֆյոդորովը, լիտվացի հանրածանոթ լրագրողուհի Մայփետե 

[ կոնտրիմայտեն, մեր ազգի բարի հրեշտակ թարոնահի Քոկսը, բուլղար հայտնի լրագրողուհի ու 
կինոռեժիսոր Յվետանա Պասկալնսւն, քաղաքագետ վիտալի Դանիլովը և ուրիշներ ...

«Տարեգրությունը» Փայլում է հայերենի բառարանով, լեզվի ու ոճի ինքնատիպության 
շողարձակումներով: Գրքում դրսևորվում են հեղինակի համակողմանի գիտելիքները, իմացական 
ինքնատիպությունը, Փաստական նյութը քննելու ե ընդհանրացնելու փայլուն տաղանդը, 
եզրահանգումների համոզչությունը: Այս ն նման հատկանիշների շնորհիվ աշխատությունը մի 
հանրագիտարան է, մնայուն արժեք հայոց պատմության գանձարանում:

Գլխատակին պահելու այս գիրքը, արդարև, տարեգրության չէ սոսկ, այլ 20-րդ դարից 21- 
րդի դռներից ներս մտնելու պատմական իրավունքի հաստատում զենքով, մշակույթով և 
խաղաղության առաքելությամբ:

Ուլուբաբյանի խոհերն ա մտորումները նաև մշակույթի հերոսների մասին է: Այս առումով 
Արցախյան գոյամարտում զենքն ու մշակույթը ուս ուսի են հաղթել թշնամուն:

«Տարեգրությունը» հետաքրքիր ընթերցանության գիրք է, անվանացանկի շնորհիվ նաև 
տեղեկատու, ուղեցույց, արցախյան ազատագրական պայքարի յուրահատուկ հանրագիտարան՝
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քաղաքական, ռազմական, մշակութային իրադարձությունների hdimuppppuripA 
մեկնաբանություններոփ արժեվորմսւմբ: Ըստ այդմ էլ անվանի պատմաբան, զրոդ 1ւ 
հասարակական գործիչ Բ. Ուլուբաբյանի «Արցախյան գոյապայքարի ւոարեղրությա 
մեծարժեք ու կարևոր ներդրում է հայ պատմագիտության անդաստանում:

Ամւ՛խփում

Հոդվածում ընդգծվում է, որ գնալով ավելի են ուրվագծում Արցախյան շարժմաա 
կարևորությանն ու պատմական արժեքը հայ ժողովրդի գայիք ճանապարհին: Այս шшшН 
կարևոր ներդրում է Բագրսւտ Ուրսբսւբյանի «Արցախյան գոյապայքարի տարնզրություա 
աշխատությանը հայոց նորօրյա պատմության բնագավսաում:

Հոդվածի հեղինակը բարձր է գնահատում խնդրո աշխատության պաւոմավ 
գեղարվեստական նշանակությունը, որը մեծապես նպաստելու է ապագա պատմաբաննէււփ И 
բանաստեղծների կողմից մեր ազատագրական պայքարի պատմությունն ուսումնասիր!ա 
ասպարեզում: Նշվում է, որ «Տարեգրությունը» իրենից ներկայացնում է հանրսւգիւոալաա 
քաղաքական, ռազմական, մշակութային իրադարձությունների հնտարրրիր 
մեկնսւբանություններով:

Резюме

В статье подчеркивается, что со временем более отчетливо видится важность и 
историческая ценность Арцахского движения в последующих перипетиях на историческом пуга 
Армянского народа. В этом плане важным вкладом является монография «Хроника Арцахской 
освободительной борьбы» Баграта Улубабяна, в области новейшей истории Армении.

Автор статьи высоко оценивает историко-художественное значение данной монографии, 
которое будет способствовать глубокому изучению освободительной борьбы историками и 
филологами будущего.

Отмечается, что «Хроника...» представляет собой энциклопедию комментариев 
политических, военных, культурных событий.
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Ս. Ս. Բաղդասարյան

I  ժողովրդի դարավոր հիշողության մեջ 1915թ. եղեռնը դարձել է տառապանք, վիրավորանք 
I ու ցավ, որը երբեք հանգիստ չի տվել հայ գրողներին, այդ թվում նաև անվանի գրող Խաչիկ 
■էաշսւննցին: Մի առիթով Ա.Իսահակյանը նշել է, որ ծննդավայր Շիրակն իր համար տիեզերքի 
Ոճւորոնն է եղել: Դսւշտենցի համար, չնայած 5 տարեկանում էր հեռացել Սասունից, նույնպես 

ւփճգնրրի կենտրոն Էր դարձել պատմական Սասանը:
Երկար տարիներ Դաշտենցը սկսել Է ուսումնասիրել ժամանակաշրջանի պատմությանը, 

I որի ականատեսն Էր, ճղ&լ Է Սասունից, Տսւրոնից վերաբնակեցվածների գյուղերում, լսԾլ նրանց 
■պատմությունները, զրույցները, մոտիկից տեսել նրանց նիստն ու կացը ն որոշէդ ընթերցողին 
«սրկայացննլ պատմության լույսն ու ստվերը, ճշմարիտն ու կեղծիքը, մարդկայինն ու 
■գազանայինը, աոաքինությանն ու ոճիրը: Հետազոտելով պատմությունը Դաշտենցը ստեղծել Է մեր 
■ժամանակների համար կենսական ու արժեքավոր նշանակություն ունեցող երկ: Դաշտենցը 
(ցանկանում Էր հայի արյան մեջ կենդանի պահեւ հիշողության տրոՓյունը, ցույց տալ 
(զգաստության ու խոհեմության ճշմարիտ ճանապարհը' չշրջանցելով իրական ֊պատմական 
IՓաստերը, ներկայացնեւ անցյալի ստույգ իրադարձություններն ու ճշմարիտ պատկերը:

Գրական քննադատությունը անհատի պաշտամունքի շրջանում սվիններով ընդունեց 
քԴաշտենցի «Խոդեդսւն» վեպը, սակայն հետագայում այն գնահատվեց արժանվույն: Սկգբամ 
նշանավոր գրաքննադատ Ս.Աղաբաբյանը ևս ինչպես հարկն Է չգնահսոոեց վեպը: Սակայն 

! հ&աագայու մ վերանայեց իր կարծիքը և ընդգծեց. «Դաշտենցը արժանահավատ պատկերներով 
[ նկարագրում Է հովիվ Ասաստւրի ն նրան շրջապսոոոդ սասունցի աշխատավոր մարդկանց կյանքի 
1ուդին' բնավայրում և գաղթի ճանապարհներին, տեղահանության ու կոտորածների ժամանակ: 
հոդեդանի ընտանիքի կենսագրության միջոցով Դաշտենցը ներկայացնում Է միջազգային 
իմպերիայից մի անլուր եղեռնագործություններից մեկի' հայկական կոտորածների որոշ կո*"քէկւը»: 

Դաշտենցի իդեալ-հերոսը Խոդեդանն Է, որ քրդերեն նշանակում Է Աստվածատուր, 
Ասատուր: Հենց վեպի սկգբից նա գործողությունների մեջ Է մտնում ն մինչև վերջ ուղեկցում 
ընթերցողին: Խոդեղանի բնավորության բացահայտումը սկսվում Է վեպի աոաջին Էջերից: 
Օրինոքի նրա տունը հրկիզվում Է այն պատճառով, որ նա չի համաձայնեւ այն տալ Շարաբ 
ադային' մարագ դարձներս: Նրա կյանքի պատմությամբ գրողն ստեղծում Է մի ամբողջ խավի' 
լեօնային չքավոր աշխատավորության հասարակական նկարագիրը:

Խոդեդանին հեղինակը պատրաստի Էպիտետներով չի ներկայացնում գրքում: Ընթերցողն 
ինքն Է համոզվում նրա բնավորության կայունության, հոգու գեղեցկության, համարձակության ն 
ուժի մեջ: Այսպես, հովիվը փութաջանորեն և սիրով Է կատարում իր գործը: Հովիվ Ասատուրը 
սիրում Է իր գործը և բարեխղճորեն կատարում այն' հավատարմորեն ծառայում իր բարեկամ 
Ավեսի Հսւջուն' շնչելով իր նախնիների շնկշնկան հովը, հիանալով բնության գեղեցկությամբ: 
Մշտապես փնելով կուսական բնության գրկոււՐ նա այդ իսկ բնության պես մնացեւ Է հոգով 
գեղեցիկ, ազնիվ և անխաթար:

Խոդեդսւնի մարդկային գծերը մեր առաջ բացվում են աստիճանաբար: Հեղինակը դրվագ առ 
դրվագ ցույց Է տափս հերոսի կյանքը, ընթերցողի առաջ բացում նրա հոգին:

Խոդեդսւնը, ինչպես և վեպի աշխատավոր հերոսներից յուրաքանչյուրը, անցյալի 
իրադարձությունները հիշում Է' խնդիր ունենալով ներկայում ճշտել իր դիրքորոշումը աշխարհի 
հանդեպ ընդհանրապես: -

Խոդեղանի համար նվիրական են հայրենական սրբությունները: Այսպես, երբ նա 
ծանոթանում Է Թամոյի հետ, ջերմեռանդությամբ դիմում Է նրան. «Թոդ պագեմ քո ձեռքը, քեռի
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Թսւմո: Դու սուրբ մարդ ես, որ մեր Դավթի ջրաղացը ան տիրական չես թողել»1 (էջ 33): Դա 1 
պատահական չէր. Թամոն նրան տեղեկացրել էր, որ քսոդեդանը, պատկանում է Սասնա ծռէրի' I 
ուղիդ Դավթի տոհմին: Արտաքուստ Խոդեդանը մի պարզ ու հասարակ հովիվ է, բայց իրականա 
նա ունի խորունկ նկարագիր, հարուստ ներաշխարհ: Մարդ, որն ունի մարդկային համակրեց 
գծեր' աշխատասիրություն, մերձավորին օգնելու պատրաստակամություն, արդարադատ! ու 1 
ազնիվ, օժտված է մեծ ուժով ե ցանկանում է պաշտպսւնել բնությունից իրեն արված ապրելու| 
իրավունքը: Համարյա նույն դրական գծերով են պատկերված նաև մյուս սասունցիները: 1 

Բնության զավակ լինելով' նա օժտված է բնատուր ուժով: Հիշենք նրա «մենամարտը» £ 
Մեսրոպի հետ այն դեպքում, երբ վերջինս կարծում է, թե անհաղթ է: Նա կրքոտ հայրեն սասը Я  
հպարտ և արժանապատիվ հայ, երկընտրանք համարյա չի ունենամ: Եղեռնի օրերին ) 
նպատակը ես պարզ էր' պայքարել հող հայրենիի համար:

Չքավոր եադեդանը հեղինակություն էր ձեռք բերեւ ոչ միայն իրենց գյուղում, այլև շրջակա! 
բնակավայրերում: Իսկ այդպիսի պսոոիվ-հարգանքը միանգամից չի գափս, այդ հարգանքը տ j  

վաստակել է իր կեցվածքով: Բարի հովիվը պատրաստ է օգնության ձեռք մեկնել իք 
ազգականներին, ծանոթ-բսւրեկամներին, երբ դրա կարիքը կա: Դա է պատճառը, որ ընչազուրկ! 
հովվի հարսանիքը հավուր պատշաճի նշելու համար սրտանց մասնակցում, օգնում, օժաեդակոսՈ 
են բոլոր ծանոթ-բարեկսւմները: Սա վկայում է այն համընդհանուր սիրո մասին, որին 
արժանացել էր երիտասարդ սաւտւնցին:

Գրողը հմտորեն է բացում տառապյալ մարդու հոգին, հավատում նրա յուրաքսւնչյոՏ 
խոսքին, համակվում նրա հոգսերով, զգում համընդհանուր տառապանքով ապրող մսւրւլոտ 
ներաշխարհը: Լեռնցի հովիվը աշխատասեր է, բարի, հավատարիմ, ազնիվ: Բայց նրա հոգում! 
առկա է անընդհատ թանձրացող մի լուռ ու դաժան տիրություն, որ բխում է իր ե իր նմաննէկՓ| 
բռնադատված ազատությունից, անօրեն ճնշվածությունից: Դա գափս Էր նաև թուրքերի ե քրդեյփ I 
անպատժեփությունից, որ հուսահատության Էր հասցնում լեռների բարձունքներին սովոր հպսւրա§ 
հովվին:

Ուշադրության արժանի Է այն, որ և՛ Խոդեդանը, և’ սասունցի մյուս երիտասարդ տղաներն ու 1 
աղջիկները երկար սեր բացատրելու, կարգին սիրելու համար Էլ ժամանակ ու հնարավորություն! 
չունեին: Պատճառները շատ Էին: Նախ' կարիքն ու չքավորությունը ռոմանտիկական, գեղեցիկ! 
սիրային խաղերի համար նպաստավոր պայմաններ չէին ստեղծում: Երկրորդ' նրանց 1 
կաշկանդում էին հնուց եկած ազգային զուսպ սովորություններն ու օրենքները: Երրորդ! 
հարստահարվելով թուրքերի, քրդերի, տեղական վաշխառուների կողմից, նրանք շատ տխուր ու ] 
ճնշված էին և՛ ֆիզիկապես, և’ հոգեպես: Դաշտենցը այս ձևով է մտնում հերոսների ներաշխարհը)] 
բացում նրանց հոգեբանությունն ու աշխարհընկալումը:

Հայ շինականներն ու արհեստավորները հեռու էին ունևոր կոչվերււց, ավելի ճիշտ' նրանք մի j 
կերպ էին գոյատևում: Լինելով վերին աստիճանի աշխատասեր մարդիկ' ծայրը ծայրին մի կերպ 
էին հասցնում: Սոցիալական այդ անմխիթար, անօգնական վիճակը նրանք տանում 
անտրտունջ: Նարից է հարց ծագում' ինչու՜0: Այդ հարցն ունի մեկ պարզ պատասխան' հոդը' ] 
պապենական հիշատակներ ունեցող հոդը, որ պահում էր նրանց, սակայն այդ հողն էլ շատ թվաց 1 
անօրեններին, որի համար էլ' դիմեցին սրին:

. Երբեմն Խոդեդսւնի միտքը թափառում է հեռվում' կորցրած ծննդավայրում: Ապրում է նա j 
Արագածի լանջին' երազի մեջ պահած հեռու մի երկիր, որտեղ թողեւ էր իր մանկությունն ու 
անցյալը: Նա գեղարվեստական համոզիչ բնավորություն է: Ասես ճակատագիրն այս մսւրղու ] 
համար որպես վարձ աքար ընտրել է ցավն ու տառապանքը, դիմացավ' կհաղթի: վեպի տարբեր 
դրվագներում Դաշտենցը Խոդեդսւնի միջոցով մեծարում է հայկական ժողովրդական ոգու | 
գեղեցիկ հատկությունները:

վեպում ծվաւմ է գրողի հավատը մայր ժողովրդի հանդեպ: Բախտից ու ճակատագրից! 
դաժանորեն հալածված Խոդեդանը դառնում է պատմության մի զգալի ժամանակաշրջանի! 
երևույթները գնահատելու պատմահոգեբանակսւն ելակետ: Նա մի հասարակ հայ մարդ է, որի 1 
երազները, կյանքն ու կենսագրությանը խաթարվել ու հոշոտվել են անօրեն թուրքի կողմից:

Դաշտենցը կարողացել է ցույց տալ գլխավոր հերոսի վերավտխման ընթացքը, թուրքերի] 
կատարած բռնարարքների, անմարդկային բարբարոսությունների համապատկերի վրա: I  
Բնավորությամբ խաղաղ ու անշառ Խոդեդանը եղեռնի տեսարանները պատկերող «վարդավսաի |

1 Այս և բնագրի մյուս մեջբերումները կատարված են ԽԴաշտենցի «Խոգեգտն» գրքից, Երևան, 2004:



ւ
Տքակին», «Յոթ օր», «Ոսկով լի կճուճը» գլուխներում ներկայացվում Է որպես մոլեգին կախդ, 
I  յաոաւփ մի սւոյուծ, որի թաթը խիստ վնսւսեւ են ն հիմա, ծառս եղած, գագագած ելել Է ոսոխի դեմ: 
|էրսւ հոգում արդեն ափեափ Էր զարկվում զսպված վիրավորանքն ու ցավը, զայրույթը հասել Էր 
Տլաթնսւկետին, դրա համար կովում Էր անձնուրաց ու խիզախորեն: Հոգեկան ծանր դրամա 
ապրած լեոնցին հասել Էր խենթության գագաթնակետին ն, աոանց մտածերս իր անձի 
այահոփսթյսւն մասին, անխնա կոտորում Էր թուրքերին: Դաշտենցը կարողացել Է ցույց տալ 
I  էւսսարակական մեծ տեղաշարժերի բեկումը մարդու հոգեբանության մեջ: Անվանի 
■սկանագետ ՄՍարինյսւնը գրում Է. «Գրոդը պետք Է կարողանա տեսնել ու զգալ կյանքի 
■բափոխման բուն պրոցեսը, գիտակցեւ ոչ միայն նրա կոնկրետ հասարակական 
աա&ակությունը, այլև համաշխարհային պատմական իմաստը: Գրականության առանցքը 
«արդն Է, ուստի գրոդը պետք Է ցույց տա հասարակական այդ մեծ տեղաշարժերի բեկումը մարդու 

հոգեբանության մեջ...»1:

Щ կորցնելով իր երեխաներին, Խոդեդանը չի ընկճվում, մնում Է նույն մեծահոգի և առաքինի 
Սարդը: Դեռ ավելին' նա Թամոյին խնդրում Է իրեն տալ Անդոկի կովում սպանված կիրակոսի որթ 
աացսւծ տղային' Շգնիկին: Թամոն ուրախանում Է. «Տա’ր, լաո’, սրան տիրություն անելով, դու 
որանով խեղճ կիրակոսի գերեզմանի վրա աղոթած կլինես» (Էջ 351): 1սոդեդսւնը ջերմ սիրով Էր 
Տապկած Սասնա ծռերի հայրենիք հանդիսացող իր ծննդավայրին: Դաշտենցը մի աոանձին սիրով 
||նկարագբում այն' կարևորություն տսդով Էպոսի վերաբերյալ պատումներին և ժողովրդական 
Տաւյցներին' ցանկանալով շեշտել, որ այդ լեռնաշխարհի մարդիկ ապրում են Էպոսի 
անատակներով, նրանցից քաղած դասերով: Հայրենի հողի մեծ խորհուրդը ընդգծելու համար 
գրողը ստեղծեյ Է Թամոյի մոնումենտալ կերպարը, որ Սասնա Ծռերի հիշատակները պահող- 
աահպանող, նրանց պատմությունները սերունդներին պատմող, նրանց ավանդները 
սերնդեսերունդ փոխանցող Մասնա վերջին մոհիկանն Էր: ճախրկանքը գտնվում Է Ծովսաստի 
աբակային ստորոտում, այստեղ Է Սասունցի Դավիթը շինել ջրաղացը, իսկ նրա շուրջը ավեւացեւ 
№ նոր տներ, կազմվել Է մի գյադ, որ կոչվել Է ճախրկանք կամ ճախրական: «Ավանդությունը 
աոոմում Է, որ այս գյուղը շինել Է Սասունցի Դսւվիթը: Երբ նա Մսրսւ Մելիքի հարկահանների 
արից ագատում Է սասունցի կանանց և աղջիկներին, քաղաքի արվարձանում նրանց համար մի 

Jkib Է շինում, պատրաստել Է տալիս մի քանի տասնյակ ճախարակներ և գործի Է դնում 
ազատագրված աղջիկներին ու կանանց» (Էջ 30):

Զրադացը գտնվում Էր գյուղից դուրս' կապաս գետի վրա: Ինքը' Թամոն, իր ծագումը 
արաղում Էր ճնճդավտրիկի հետ, որ Դավթի մահից հետո նենգությամբ դարձել Էր Սասունցի 
I իշխան: Ըստ Թամոյի, այդ տան հետագա սերունդները հայտնի ջրաղացպաններ դա^ան և 
ցրվեցիՆ Հայաստան աշխարհում, որոնցից մալն ինքն Էր:

I  I Պատմում են, որ Դավիթն Է շինել այդ ջրաղացը, որպեսզի օգնի չքավոր մարդկանց' ադսղա 
Iիրենց ադունը: Թամոն պատմում Է 1սոդեդանին, որ ջրաղացի ահագին սալաքարը Դավիթն Է իր 
К մեջքին դրած ձորից հանեի իսկ հիմքի քարով Էլ Սանսաարն Է վիշապին սպանել, դրա համար 
■անմաշ Է: Նա Խոդեդսւնին տանում, ցույց Է տալիս Դավթի բերդը, Դավթի m Խանդութի 

գերեզմանները, դրանց շուրջը' Առյուծաձև Մհերի, Ձենով Օհսւնի, Քեռի Թորոսի, ճնճդլավտրիկի և 
I Խոր-Գուսանի շիրիմները: Թամոն համոզված Է, որ Մարսւթուկի և Ծովասարի անտառներում 
I թափառող վայրի այծերն ու մաքիները Սասունցի Դավթի պահած հոտի մնացորդներն են, որոնք, 
■ անտիրական մնալով և գազանների հետ խառնվելով, դարերի ընթացքում կորցրել են իրենց 
I ընտանի կերպարանքը, և հատուկ խնամք Էր տանում դրանց հանդեպ, սպ Էր վերցնում հիվանդ 
к այծերի համար: Թամոյից Է Խոդեդանը մանրամասնություններ իմանում իր Զորո Դավիթ պապի 
I  մասին, տեսնամ նրա ձեռքով տնկված զույգ ընկուզենիները: Այս դրվագներում երևում Է 
I Խոդեղանի հետաքրքրությունը հայերի ավանդների և այն պահպանելու հանդեպ:
I Հանդիպում Է Խոդեդանը Թամոյի հետ, հետաքրքրվում իր ժողովրդի ասքով, անցյալի
I հիշատակներով, որոնց մեջ և՛ նա Էր մեծ իմաստ տեսնում, և՛ ավանդապահ Թամոն:
I «Խոդեդանը» Էպոսի և գրական երկի' վեպի մի ուրույն, գեղեցիկ հյուսվածք Է: Դաշտենցն իր
I  փողում վերակենդանացրել Է հազարամյա Էպոսն իր մարդասիրական, հայրենասիրական 
[ գաղափարներով և հերոսներով: Խոդեդանը՞և նրա ընկերները սասունցի Դավթի նման հովիվներ 
I  են' օժտված այդ դյուցազնի հոգեկան գեղեցիկ հատկություններով: Նրանք օրինական

I 1 Սսդփնյան Ս., Գրական դիտողություններ, Երևան, 1964, Էջ 85:
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հպարտությամբ իրենց սերված № համարում Սասնա տնից: Դսւվթին համարում № իր№յ < ա |  
պապը»,- ԱԻնճիկյսւն':

Խոդեդանը ժողովրդական աշխարհազգացման դալալ ակունքներից Ւ. ամբարՏլ Տ 
անընկճելի ոգին, արտակարգ կենսական ուժը, արդար, անչար բնավորռւթյա1ւ[լ I 
Հետևողականությամբ, քայլ սա քայլ Դաշտենցը Խոդեդսւնի առաջ կանգնեցնում է լա I  
խոչընդոտներ ու դժվարություններ, սակայն հերոսը հաղթահարում է այդ ճանապարհը, անցնոմВ  
դաժան մաքառումների միջով, հաստատվում մայր հայրենիքում, որտեղ գտնում է իր երջանքկ 
ծերությունը՜ կորցրած հայրենիքի կարոտը սբտում:

Դաշտենցը ստեղծել է սասունցու ընդհանրական կերպարը: Խոդեդանը սւոյուծասիրտтф| 
է, անահ U համարձակ, ինչպես սասնո արծիվ: Թեպետ ուժեղ էր, բայց երեխայի սիրտ ուներ: Նա 
հավատարիմ ե գգայուն ընկեր Էր: Երկար տարիներ նա ընկերություն Էր անում Շեկոյի, ОЦ 
Տոնեի, ՍտեՓսւնի, Զենոբի և այլոց հետ, ն այդ ընկերական հարաբերությունների մեջ մի կեւթ 
նոտա չկար, ազնիվ ն հավատարիմ ընկերություն Էր: Անհուն ցավ ու արցունք տեսած 1սոդեդսւնյ| 
արցունքներ ունի պահած ընկեր-բսւրեկամնեբի համար, որպեսզի մխիթարի նրանց, шр 
ընկերոջ կործանված ընտանիքի համար, դառնորեն սգա նրա դիակի վրա: Ինչպե՜ս Էր նա I 
արտասվում Օնեի կոտորված ընտանիքի համար, գրկելով ընկերոջ ջախջախված գլոփ% 
Խոդեդանը դառնորեն արտասվում Է, ու նրա խոսքերի մեջ խտացված Էր հայի բողոքը. «Ինչու՞ pi| 
սպանեցին, Օնե'... Ինչպե՞ս անենք, Օնե՜: Ուրեմն թողնենք, որ Մսրա Մեյիքը մեգ սրի քաշի՞ ա ւՈկւ 
ազգ ու սոսկը ջնջի՞ աշխարհի երեսից: Ինչո՞վ Էիր մեղավոր դու: Ինչո՞վ Էր մեղավոր Քիշոն: Ինչու՞ 1 
անխղճաբար սպանեցին մեգ Սե սարի վրա: Մի անգամ իմ մահակը մթսւն մեջ սխա|մսւմ|> իյաւ) ] 
քո գվսին, դու մի ամբողջ տարի ինձ հետ խոռվ մնացիր: Ապա ինչպե՞ս անենք մենք, երբ Մպ* I 
Մելիքը գիշեր ու ցերեկ մեր ազգի գվսին իր մզրախն ու կոպալն Է զարկում: Մեր մ՛արմնի փա 
պարապ տեղ չմնաց: էլ ու՞մ հետ խռովենք մենք, ու"մ գանգատ գնանք, որի՞ առաջ մեր ուաէ 
գլուխը բաց անենք» (Էջ 331):

Այս հետաքրքիր ողբի մեջ հրապարակախոսական հարցադրում կա, որի իմաստի ւՈկ Л  
վեպի գլխավոր գսւղաՓարներից մեկը: Այս տողերը բնորոշ են նաե վեպի գաղափարակցի 
նպատակադրման տեսակետից: Դա նաե հեղինակի բոցաշունչ խոսքն Է՝ իր ժողովրդի անցյալի ոո 
ներկա կյանքից դասեր քաղելու, արյան հիշողությունը վառ պահելու համար:

կյանքի դրվածքի ն մարդկային լիոխհարաբերաթյունների քննությունը հերոսը կատարում( ] 
ոչ միայն սեՓական վւոբձի ա այղ վարձից բխող համոզմունքի ձեով, այլն ուրիշների, ավելի j 
հեռավոր սւնցյսդի օրինակով: Խոդեդսւնի վիճակը ծանր Էր. նույնիսկ այղ պահին նա հիշում է 1 
երանելի ժամանակները իր տոհմի, գերդաստանի համար: «Մեր տոհմը,- ասաց Խոգեղսւն|ա 
կիսով չափ նստելով անկողնու մեջ ն նայելով դեպի առաջ,- ապրում Էր Տսղվորիկում: Մեր ւաիբի 1 
տակ ժամանակին երեսուներկու օրորոց Է ճոճվել: էդ  ջոջ տնից մենակ ես մնացի: Ես Է| գնում եմ» 1 
(Էջ 561):

Ըստ Դաշտենցի և նրա հերոսի' ներկայում կատարվող ամեն մի շարժում, արարք սլիււփ I 
կատարվի պատմական հիշողության տեսանկյունից:

Մարդկայնության, արդարության, ավանդապաշտության, չարին հակադրվելու կորովով, 1 
կյանքի ծաղկման, հայրենի օջախի նորոգման հանդեպ արտահայտած վերաբերման բով, I  
մտքերով, այդ ամենի հանդեպ տածած համարյա հեթանոսական սիրով Խոդեդանը բերում է I  
ժողովրդի հոգեկան ու բարոյական աշխարհի առողջացման խորհուրդներ:

Մինչև իր մահը Խոդեդանը երագում Էր ստեղծել մի խոտարույս, որով ծածկվեին Աքացածի 1 
լանջերը: Նրա երազանքը կատարվում Է. նա ստեղծում Է մի նոր կերաբույս, որ կդչվում Էր I  
ոսկԾծաղիկ'. Խոտահունդը սերմանեց. ստացվեց անսովոր բարձրահասակ կանաչ մի խոտ, որի 1 
ծաղիկները բաղկացած են հինգ վարդագույն թերթիկներից, ոյւոնց ամեն թերթիկը հիշեցնում Էր իր I 
գավակներից մեկին: Ամեն տաբի, եբբ Իրինդում սկսվում Է ոսկհծսւղկի հունձը, բոլորն սւնխսփր 1 
հիշում են սասունցի հովիվ Ասասաւրին, ողորմի սաղիս, հարգում նրա պայծառ հիշատակը:

Բոլոր րարսւփները, շնորհիվ Խոդեդանի նորամուծության, վերածվել Էին փարթամ 1 
արոտավայրերի: Ինչպես Արին որում, այնպես Էլ Իրինդի տնակի տանիքին ծիծեռնակներ Էին 1 
բույն դրեւ ա զվարթագին ճռվողում Էին: Դա խորհրդանշական Էր. օջախը կանգուն ու շեն Է, I  
կյանքը շարունակվում Է:

1 Ւնճիկյան Ա, «Գրական թերթ», մարտի 17, N12,19Ճ1:
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(մրար ել իր 
լոթությունը: 
սմ Է շատ 
ւը, անցնում 
ւր երջանիկ

սիրտ հովիվ 
ուներ: Նա 
կոյի, Օնեի, 
1ւջ մի կեղծ 
Խոդեդանը 
սնց, ողբա 
(ЗГи Էր նա 
սծ գլուխը, 
^Ինչու՞ քեգ 
եշի՞ ու մէկւ 
շոն: Ինչու'0 
քամբ իջավ 
երբ Մսրա 
ւրմնի վրա 
մեր ոաած

ւտի մեջ Է 
հարական 
յնցյսւլի ու

տարում Է 
րի, ավելի 
| հիշում Է 
ոդեդսւնը՝ 
՜եր առիքի 
յնում ԾԱ»

ւրք պիտի

կորովով, 
աունքով, 
րԾրամ Է

»բացածի 
փչվում Էր 
ւտւո, որի 
հւմ Էր իր 
անխտիր

Iւարթամ 
[նԾր Էին 
[ւ շՕն Է,

. ~ Ս --------Լ.----------------1-*= 1  1 - 3  v  1 * * 4 *  ч л и ш и ш ц ч » » է “ 1*

I I ադջիկնւ ունԾցԾք Է արու գավակ: Թոռնիկի անունը պապը կնրԾց Դավիթ' իր պապ Զորո Դավթի 
I սւնանով: Արդնն ծԾրացած հադեդանին մի ծանր հարված Էլ հասավ, մահացավ դուստրը' 
I ■տնղիննն' որբ թողնԾւով Դսւվթին: Առաջին սուր կսկիծը հադթահարԾլուց հԾւոո հովիվն ու կինը 
I յխրհուրդ արին ն որոշԾցին թոռնիկին Ագարակից Իրինդ բԾրԾլ ե մԾծացնԾլ իրԾնց հսկայության 
I |աակ: Փեսան' Երվսւնդը, ժամանակ չուննր հԾտևԾլա որդու խնամքին, այդ իսկ պատճառով 
I |սիրով համսւձայնեց որդուն տալ Խոդեդանին: Ագարակ ճանապարհվելիս տարԾց հովիվը այս 
1Տաքերով դիմԾց կնոջը. «Գնում Ծմ Դավթին բԾրԾմ, կնիկ: վաղը Ծս Էլ, դու Էլ մԾռնԾլու Ծնք: Թալ 
I ւԴավիթը կանգնի մնր տան գրսխ ու մնր գԾրդաստսւնի ծուխը շարունակի: ԻնչպԾս բԾռի 
I աԹորոսիկը Սասունից կադգվան գնաց ՄհԾրին բԾրԾւու, Էդպճս էլ Ծս կԾրթամ Ագարակ իմ որբի 
Вйп1фд» (էջ 509):

Չնայելով իր արդնն պաակառԾլի հասակին' հադԾդսւնը ՊԾտրոս Թւսղվնցուն խնդրում է 
■գյուղում մի գործ տալ, քանի որ արդնն սար բարձրանալ չէր կարոդ: վԾրջինս նրան խորհուրդ է 
I  աալիս' հանգստանալ, սակայն հարգԾլով ծ նրուն ու խնդիրքը, թույլ է տալիս, որ կոլխոգի դոչԾրը 

դխնրները մդլնն նրա բակում: ՂոչԾրին պիտի հսկի հոպեդանը' թոռան' Դավթի հԾտ:
Աշխատանքի հանդեպ ծ Ծրուն ի Խոդեդսւնի վԾրաբԾրմունքը վառ էր մնացնլ. նա ցանկանում 

■էր ժողովրդին, հասարակությանը, իր ընտանիքին օգուտ տալ' դրանում տԾսնԾլով իր կյանքի 
■իմաստը: Նա գգում էր, որ օր օրի պակասում է ե՛ աչքի լույսը, ե’ ձնռք ու ոտքի ուժը, դրա համար 

■դառնությամբ ասում է Տավրոսին իր հավատարիմ ընկեր, հովիվ ՏոնԾի որդան. «Ես որ քո հոր հԾտ
■  կքԾլԾի՝ ՍՆ սարը կճմԾր ոտքիս տակ: Իմ մԾկ գարկով ապառաժից բոց կցխար, լաո': Քրդական մի 
В  գԾդԾցիկ իտսք կա. ասում է՝ «Զսւհել ադան ու քոտակ գարմսւնք բան է, որ չԾն թռչում դԾպի 
I ճրկինք» (էջ 541):

Մինչև արյունամած իրադարձություննԾրը Խոդեդսւնին ընթԾրցոդը անսնյ Էր հոգու 
В  պոռթկումով, Ծրբ Շարաբ ադան հրկիգնլ Էր իր տունը: Հարվածն անսպսաԾլի Էր, գայրացած 
В հովիվը մահակն իջԾցնում Է անգութ աշիրեթի մԾջքին, որից հետո հԾռանում Մոտկանից: Դրանից 
I  հնաո սրան գայրացած տԾսնում ենք ԳոմԾշ Մխոյի հԾտ հանդիպման ժամանակ: 1սոդնդսւնը
■  պաշտպանում Է շարքային մարդուն վաշխառուից: Նա ինքն Էլ չէր ապրում բարեկեցիկ կյանքով,
■  բայց ձԾռք է մԾկնում իր նմանին օգնելու: Խորապնս մարդկային բնական մի ցասում է համակում 
К հնրոսին և նրա սԾդմված բռունցքնԾրը վկայում Ծն ոչ թԾ պարտության, այլ' հադթանակի մասին, 
В բանդի կյանքում լինում է նան պարտություն, որ արժԾ մի քանի հաղթանակ:

1սոդԾդանի կԾրպարում խտացված ձևով բացահայտվում Ծն հայ մարդու դրական 
I հատկություննԾրը: Նրա մնջ գրոդը էպոսից նԾր է մուծԾլ բնավորության կարևոր Ար քանի 
К նրբերանգ: ԹուրքԾրի և քրդԾրի կամայականությունները փոխում Ծն հտդեդանին, նրան դարձնում 
I ավնլի ըմբոստ: Այս անցումն այնքան բնական է, որ ընթԾրցոդը ոչ մի շինծու բան չի տԾսնում, և 
I պսւրգապԾս անհնար է, որ նման պայմաննԾրում հայտնված մարդը չվտվտխվի: Նա  
к ատելությամբ ու ցասումով է ւցվում դԾպի թշնամին, քանի որ նրանք սպանում Ծն, քանդում, 
I ոչնչացնում: Բայց գավակնԾրի ԾդԾբական կորուստը, ամայացած Ծրկիրը իր իսկ կյանքին ու 

կայքին սպառնացոդ ոևալ վտանգը արյունով ւցրԾց բնավորությամբ խաղաղ լԾռնցի հովվի աչքԾբը. 
[ այլես սպասել չի կարԾլի: Եվ նա, մխսնողով Գոմսա Մելիքի, Մատնիք ԵղիշԾի խմբԾրին, սկսԾց 
I կսւտաղորԾն կովնլ թուրքԾրի դԾմ: Նա Ծրկու անգամ տուն է կորցրել, կորցրել է երեխան երին և 
I մոտիկներին, տառապել է, հալածվել ու վիրավորվԾւ դաժան ու անօրեն թշնամուց, բայց կյանքի 

կորովը նրան պահել է, և նա միակ գավակի ու կնոջ հետ, Ծրբ հայրենիք գալու հնարավորություն է 
! ստացել, ւցվել է նորից երիտասարդական ավյունով:

Ե վ Խոդեդսւնի, և' վերաբնակ սասունցիների սրտում մխում էր մի բաց վերք, որ չէր Փակվում: 
կորուսյալ հայրենիքի կարոտը անհուն ցավ էր պատճառում նրանց, թեև կյանքը ընկել էր հունի 

[ մեջ, ընտանիքները շիվեր էին տվել, օջախները՝ շատացել: Մուշեղ Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» 
վեպի համանուն հերոսը նույնպես Մայր Հայրենիքում սկսում է ապրել, բայց միտքը հաճախ 

I գնում է հեռու' էրգիր. «...անցավ Ղարաբոաանը, գնաց հասավ Արսւքսն ու անցավ գետը, հասավ 
Իգդիր' անցավ, գնա՞ց, գնա՞ց, Հարութ որդու հետ ճամփեն փակող քարերը հրեց մի կողմ, վասերը 
լցրեց: Հարութ որդու հետ գնա՞ց, գնա՞ց հասավ Մուշ, սայլը կանգնեցրեց շուկայի մոտ, Հարութ 
որդու հետ ելավ Առաքեւոց վանք, շուրթերը հոդոտած ետ եկավ, որոնեց' սարն ի վեր մագլցող ու 
սնղապատ ճամփեն ճարեց, լծկաններին ջան ասաց, ելավ սարը, մտավ Մուշի ու Սասանի 
սահմանագլխում նստած Փեթար գյուղն ու Փեթարից էլ անցավ: Հասավ Խութ' անցավ, հարմար
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ճամփա ընտրեց' սարեր ելսւվ֊իջավ, ձորեր իջավ-ելսւվ, հասավ գյուղ' Գործվարք, անցավ pppjili 
Դսւվոյի դռնով, կանգնեց իրենց ընկուզենու ւոակ, սանդքարի մոտ, Հսւրութ որդուն ասաց. Щ 

«էս Է մեր օջախ, գա՛ռ»1:
Հետաքրքիրն այն Է, որ այս հուժկու յէանցին' Խոդեդանը երբեք չի խոսում մահվան մտիա 

Իսկ երթ աչքի առաջ սկսում Է մեծանալ թոռը' Դավիթը, այդքան վշտեր տեսած ծերուհին լցվում Է 
կյանքով, սկսում են ապաքինվել վերքերը, ե նա լծվում Է նորից աշխատանքի: Նա այլնս փփ 1  
չունի, ոտքերի տակ հաստատուն Է հողը, իսկ ընտանիքի ծուխը գալար-գալար կբարձրսս™ 
օջախը կանգուն Է, օջախի շնչառությունը վերականգնված Է, օջախը առողջ Է ու շեն:

Սսաունցիները մերվում են համայնական կյանքին, մասնակցում նոր Հայասսա™ 
առաջընթացին, որում կային ն՛ անկումներ, և՛ հաղթանակներ: Խոդեդանը հասարակությ® 
շահերով ապրող անհատ Է:

Զորո տան ծուխը վառ Էր պահում թոռը' Դավիթը, որ պապի հողաշեն խրճիթի կողքին Я 
կառուցել Էր երկհարկանի տուֆակերտ տուն: Փոխվել Էր ոչ միայն Խոդեդսւնի տունը, այլև Я 
անճանաչելի Էր դարձեւ Իրինդը. աճել Էին վարդագույն տուֆից շինված բազմաթիվ ւոնէյր, 1 
փողոցներում կանգնած Էին Էլեկտրական սյուներ:

Խոդեդանը հայ ժողովրդի խորհրդանիշն Է: Ավեփ ճիշտ' դա հենց ինքը' հայ ժողովարան 
որին խոշտանգել են, հսղսւծել, տանջել, բայց չեն կարողացել սպանել, առավել ևս' ЬшгцйЛ 
Նրան միշտ սատարել Է կորովը, աննկուն ոգին, անմար հույսն ու հավատը:

Լինելով ընկերասեր ե բարեկամություն պահող' Խոդեդանն այցելում Է վերին Սսւսնաշէս,* 
տեսնվում Դաշտադեմցի Դեորգի, Թամոյի, սնըդչի Գրքոյի հետ, Ներքին Թալինում հանդիսթւմ| 1 
Ուրագ Հսւկոբի, Ծաղկանուշի, Գոմսա Մելիքի, Փդորկվա կարոյի, Թելո Մեսրոպի ե այլոց հետ: Щ 

կարդալով սասունցիների' Արագածի լանջերին բնակեցնելու պատկերները, ակամա* 
հիշում ես մեծատաղանդ քնարերգուի' Հսւմո Սահյանի տողերը.

...Ախըր ուրիշ տեղ տեղահան եղած,
Եկած' ուսերով Արագած սարի 
Ուսերին հենված Սսանա տուն չկա...

Հիրավի, նոր հայրենիքը հայրենիք դարձավ' նաև իր գրկի մեջ եղեռնից մագսւպուրծ| 
փրկվածների համար, որը դարձավ նրանց Մայր Հայրենիքը:

Շատ բան կորցրին Խոդեդանն ու Բայագը, բայց իրենց ազնիվ ու արդար Էությամբ ձեոնոց 
նետեցին ե հաղթեցին ամենազոր ճակատագրին: վկա ոչ միայն իրենց թոռ Դավիթը, նրա 
երկհարկանի նոր կառուցված տունը, այլն' գարնան ավետաբեր ծիծեռնակները, որ ուրախ 
ճռվողյունով իրենց նոր բույնն են հյուսել նրանց տանիքի տակ: Այլ խոսքով' այդ հաղթանակի 
վկան նրանց ապրած արժանապատիվ կյանքն Է:

Դաշտենցի «Խոդեդանից» հետո Հր. Քոչարը գրեց «Նահսւպետ» վիպակը, որի համանուն 
հերոսը Խոդեդանի պես նույնպես ծնկի չի գալիս դժվարությունների առաջ, ոչ միայն վայր չի դնում 
գոյության զենքերը, այլն ավելի սուր Է զգում կեցության գեղեցկությունը: Համեմատենք երկու 
իմաստուն ծերունիների' մահից առաջ արտաբերած խոսքերը' բարությամբ ե կյանքի խորհրդով 
լեցուն. «Սիրով եղեք իրար հետ: Հարգեցեք ձեր պապերի ե հայրերի սուրբ հիշատակները և Էն 
հողը, որի վրա նրանք ապբեւ են: կրակի ուժը քոթուկի մեջ Է, իսկ հայրենիքի ուժը' օջախի կրակի: 
Հայրենիքի սիրո համար Էր, որ Դարբին Զենոթը քանդեց զորավար Անդրանիկի տոժդ 
օտարության մեջ: Դե, բարյավ մնաք: Ողորմի ձեր սւնցավորաց ե ձեզ բարի խորհուրդ տվողներին 
(Խոդեդսւն)»:

«Շատ ենք լացեր, բավականի, թող լացից չկուրանանք: կցանկանամ, որ դուք և ձեյ 
գավակներ պատերազմ ու կոտորած չտիսնաք, խաղաղության մեջ ապրեք... սեր ո 
համերաշխություն անպակաս Էղնեն ձեր սրտերեն (Նահապետ)»2:

Խոդեդանը մահացավ 1952 թվականի գարնանը, մեռավ ինչպես ճրագը փչես, դեմք 
արևածագին, տերողորմյան ձեռքի մեջ: Նրա թաղմանը մասնակցում էր ոչ միայն ողջ Իրինդը, այ 
մեծ խմբեր հարևան համայնքներից, շրջկենտրոնից, քրդական գյուղերից: Նրա ցանկությամբ 
նրան թաղեցին Թամոյի գերեզմանի մոտ, իսկ յոթեյտրդ օրը Խիմսւթը, ընկնելով թար 
հոդաշիրիմի վրա, ողբաց բարձրաձայն. «Դու անմուրազ մեռար, Խոդեդսւ՚ն: Քո փափաղ 
անկատար մնաց: Չարժանացար Մշո, Սասունի և Խնուսա սուրբ հողին: Բայց դու բախտավոր է

1 Գա|շոյան Մ., Ձորի Միրոն, Երևան, 1983, էջ 5:
2 Ադաբաբյան Ս., Արդի հայ գրականության պատմության, Երևան, 1993, էջ 57:
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որանով, որ պսակնցիր նոր Տայաստսւնի հափ մեջ ե Սրացածի m Մասիսի քամին կշնկշնկա 
■վրադ, Խոդեդսւն ջան» (էջ 563):

Մահացել էր Զորո տան Ասատուրը, որի վերջին խոսքերն անգամ մարգարեական էին, և 
В օրում ամփոփված էր նրա կյանքի խորհուրդը. «Ամեն քար իր անդումն է ամուր: էն քարը, որ 
■շարժվԾց իր անդից' գնացածի հաշիվ Է: Սիրով նդնք իրար հնտ: Հսւրգեցեք ձնր պապերի և հայրերի 
I սուրբ հիշ ատակն նրը և Էն հոդը, որի վրա նրանք աւդրնլ նն: կրակի ուժը քոթուկի մնջ Է, իսկ 
■հարսնիքի ուժը' օջախի կրակի: Դե՛, բարյավ մնաք: Ոդորմի ձնր սւնցավորաց ե ձսգ բարի 
■խորհուրդ տվոդննրին» (Էջ 362):

Սասունցի հովիվը գրական նոր կերպար Է՝ իր ուրույն ճակատագրով ու կենսագրությամբ, 
Iգնդջկակսւն պարգ իմաստությամբ, վարքուբարքով: Ինչպես արդնն նշվեւ Է, այս հգոր ու 
[ տիպական կնրպսւրից նն սնրվնյ նաև Տ-Քոչսւրի Նահապնտն ու Ս\Գա(շոյսւնի Ձորի Միրոն:

Պետք Է ընդգծնյ, որ սասունցիննրից յուրաքանչյուրի կյանքը, անգամ4 մահը, 
|արժանապատիվ կյանքի, առաքինության մի-Ս՜ի դսւսնր նն: Դաշտննցի հերոսները հայի 
■արժանապատիվ կեցության ն հայի բարոյականության չափանիշներ են: Այդ չափանիշներից 
J մեկը հովիվ Ասսւտարն Է, որի գեդարվեստական կերպարը հիանափ Է կերտել վիպասան 
■Դաշտննցը:

Ամփռվտւմ

Խաչիկ Դաշտննցի «Խոդեդսւն» վեպը նորություն Է խորհրդահսւյ արձակում: Նրա գլխավոր 
ւկէւրպարը տեսնում Է եղեռնի բոյոր սարսափները, հանգրվանում մայր հայրենիքում' կորուսյսդ 
I հայրԾնիքի ցավը սրտում, բայց մնում Է նույն բարի ն հպարտ, արժանապատիվ ե վեհանձն 
I հայորդին:

Резюме

Роман "Ходелан" Хачика Даппенца являет с о б о й  новшество в советско-армянской прозе. 
11 Главный герой Холедан испытывает все ужасы геноцида, находит причал в родной отчизне, храня в 
11 душе воль утерянной Родины, оставаясь при этом гордым и доврым, достойным и Благочестивым 
1 1 сыном земли армянской.
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I  ԱրՊՀ, գրականության ն ժոանայիստիկայի ամբիոն
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Литератур

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-РЕЧЕВОЙ РАБОТЫ НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Как известно, стратегия современного обучения русскому языку заключается в его 1 
направленности не только на формирование определенных знаний, умений и навыков, а также I  
коммуникативной и языковой компетенции, но и на развитие творческих способностей 
нравственных качеств личности, ее теоретического и критического мышления, на овладение 
культурой речевого обучения и поведения. Ученые ֊  лингвисты требуют знания законов !  
литературного языка в такой мере, чтобы «уметь грамматически и фонетически правильно,! 
лексико-семантически точно, стилистически дифференцированно и выразительно говорил»,! 
выражать мысли и чувства в соответствующей форме устной речи, прежде всего в наиболее Щ 
популярных сферах ее применения, а также владеть наиболее распространенными формами 
письменной речи.»

Такой уровень владения русской речью для нерусских студентов будет возможным, на наш I 
взгляд, при условии, если специфика орфоэпии, грамматической структуры и лексики родного Щ 
языка не будет проявляться в произношении, грамматическом и лексико-семантическом! 
оформлении русской речи. |Н

Академик В.Виноградов, анализируя проблемы культуры речи, подчеркивал: для того,! 
чтобы правильно говорить «прежде всего необходимо глубоко понять и активано воспринять 1 
структурные формы и нормы современного языка в их внутреннем единстве, необходимо Щ 
овладеть системой языка во всех ее пластах и ярусах.»

Свободная русская речь нерусских студентов в широком смысле должна приближаться к 1 
культурной речи носителей языка (русских), а в узком, смысле -  это тот оптимальный уровень, 1 
которого студент может достичь в пределах изученной лексики.

При определении оптимальных условий, которые позволят максимально приблизить речь 1 
студентов к уровню свободной речи носителей языка, следует исходить из того, что речь - Я 
явление не только лингвистического, но и психологического порядка. Она должна быть Я 
содержательна, понятна, выразительна и т.п. Чтобы правильно организовать процесс развития 1 
свободной речи студентов, необходим учет целого ряда психологических факторов. В 1 
психологии речь рассматривается как сложный вид человеческой деятельности, связанный не 
только с мышлением человека, но и с его поведением: речевое действие мотивировано, я 
целенаправлено и совершается в определенной ситуации. Говорящий обычно ставит перед собой 1 
цель,- которой он добивается своей речью. Следовательно, речь студентов будет только тогда Я 
естественной устной речью, речевым поступком, когда она будет исходить из внутренней ! 
потребности самовыражения, будет содержать новую информацию и в речи будет выступать 1 
собственное отношение говорящего к описываемой действительности, т.е. важен опыт 1 
коммуникативного поведения.

Свободная речь -  это естественная речевая деятельность учащихся или студентов, ] 
предполагающая такой уровень развития речевых умений и навыков, который позволяет 
свободно и относительно правильно выражать свои мысли в самых различных ситуациях. Под 
относительной правильностью подразумевается отсутсвие нарушений с точки зрения системы 
русского языка и адекватный, правильный отбор языковых средств в соответствии с речевой 
ситуацией. Естественной можно назвать всякую речевую деятельность, которая при 
относительной правильности потребует большой самостоятельности студентов. Словом, 
преподавание русского языка в национальной аудитории сводится к решению задач 
формирования языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции.

Н.Б.Осипян



Формирование языковой компетенции предполагает обучение нормам русского языка и 
умениям пользоваться этими нормами в речи, т.е. результатом этой работы является привитие 
культуры речи -  норм русского литературного языка и его функциональных стилей.

Формирование коммуникативной компетенции предполагает знания о речи, о ее функциях, 
развитие умений в области четырех основных видов речевой деятельности (говорения, слушания 
I понимания, чтения и письма). Коммуникативная компетенция предполагает также способность 
с полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с соблюдением 
юциальных норм речевого поведения. Основное же умение, формируемое в рамках 
коммуникативной компетенции -  это умение создавать и воспринимать тексты.

Формирование лингвистической компетенции предполагает знания о языке, о его системе. 
IМежду тем, лингвистика сегодня -  это наука, включающая в себя не только языковые понятия, 
ноиречеведческие, культурно-речевые, социолингвистические. Таким образом, лингвистическая 

компетенция предполагает в широком смысле слова и усвоение теоретических основ культуры 
речи.

Одним из важных условий эффективности обучения студентов культуре русской речи на 
практических занятиях, на наш взгляд, является комплексная разработка всех компонентов 
методической системы обучения: содержания, принципов и методов, системы упражнений, 
{средств и ферм организации обучения. Культурно-речевая работа, необходимость усиления 
►которой стала сегодня очевидной, предполагает также совершенствование методов и приемов 
работы над ошибками в устной и письменной речи студентов.

Немаловажную роль в усилении культурно-речевой работы при обучении русскому языку 
нерусских студентов играет продуманная система заданий типа:

1.С данными прилагательными составьте словосочетания, а затем подберите к ним 
антонимы. При выборе антонимов учтите возможность многозначности слова.

Образец: низкий дом — высокий дом; низкий поступок -  благородный поступок; низкая 
цель -  возвышенная цель.

Близкий, богатый, больной, босой, гнилой, дерзкий, детский, добрый, дорогой, дружеский, 
косой, крутой, лучший, мелкий, молчаливый, мягкий, низший, острый, просторный, ранний, 
сладкий, слепой, тихий, упрямый, хрупкий.

2.Выясните по толковому словарю русского языка различия в значении близко звучащих 
или однокоренных слов, образующих данные ряды. Составьте с этими словами словосочетания.

Верткий -  вертлявый; водный -  водяной -г водянистый; дворовый -  придворный; Земляной 
-  земельный -  землистый; искусный -  искусственный; костяной -  костлявый -  кос»истый; 
крепостной -  крепостник; кровный -  кровяной -  кровавый; лебединый -  лебяжий; невежа -  
невежда; объемный -  объемистый; одеть — надеть; понятный — понятливый; поступок — 
проступок; представить -  предоставить; ребяческий -  ребячливый; световой -  светильный; 
смириться -  примириться; уплатить- оплатить; усвоить -  освоить; усложнил» -  осложнить; 
человечный -  человеческий; шумный -  шумовой -  шумливый.

3. Исправьте предложения, заменяя иноязычные слова русскими.
1.В сочинении ученика много дефектов. 2. Школьная футбольная команда потерпела 

фиаско.З. В концерте превалировали вокальные номера. 4. В коридоре висит анонс, 
информирующий о предстоящем собрании. 5. После долгих дебатов договорились назначить 
прогулку на ближайшее воскресение. 6. Онегин и Ленский отличались контрастирующими 
чертами характера. 7. Во время интервала между двумя уроками в класс вошел директор школы. 
8, Докладчик предложил сделать акцент на физкультурную работу. 9. После инцидента со словом 
«гусак» ссора между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем достигла кульминационного 
пункта. 10. Хозяин решил презентовать своему гостю старые часы.

4. К каждому из данных прилагательных — синонимов подберите определяемое 
существительное.

1. Длинный, длительный, долгий, продолжите ль ный.(Взгляд, доклад, молчание, 
одиночество, отсутствие, пауза, пере писка,-перерыв, песня, разлука.)

2.Беззвучный, безмолвный, бесшумный, тихий. (Беседа, будни, звук, ночь, переулок, плач, 
погода, поклон, походка, свидетель, смех, стук, тишина.)

3.Грубый, обидный, оскорбительный, резкий. (Выходка, замечание, критика, намек, насмешка, 
обращение, окрик, ответ, правда, предложение, равнодушие, слова, смех, сравнение, упрек.)
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4.Заграничный, зарубежный, иностранный. (Валюта, делегация, изделия, командировка, 1 
оборудование, пароход, паспорт, печать, подданый, поездка, происхождение, страны, языки.)

5. Исправьте предложения, используя синонимы.
1.Одинокий дом одиноко стоял на краю села. 2. Проходят мимо сторожки товарным 

поезда, проходят пассажирские, раз в сутки проходит скорый. 3. Темная глубина темного леса I  
пугала детей, которые в темноте потеряли дорогу'. 4. Все учащиеся своевременно выполнили 
заданное задание. 5.Следует отметить в работе следующий недостаток: тема получщЯ 
недостаточно полное раскрытие. 6.Чистое помещение новой школы производило своей чистотой Я  
приятное впечатление. 7.Среди пугливых животных больше всего выделяются в этом отношеншИ 
пугливые серны и пугливый заяц. 8. С грохотом и шумом едут трамваи; плавно один за другим нЯ  
мягких шинах едут легковые автомобили; едут автобусы, тяжело покачиваясь из стороны ш  
сторону. 9. Грохотавшие орудия оглушали своим грохотом. 10. Не без труда удалось преодолим 
трудности и затруднения. 11. Огонь перекинулся на соседний дом, который вскоре был весь 1 
охвачен огнем. 12. Блестящие рельсы тянутся куда-то вдаль , тянутся вдоль полотна телеграфные 
столбы, бесконечной линией тянутся провода. 13. Обширные залы обширного здания выставки տ 
были заполнены экспонатами. 14. Робкий мальчик своей робостью резко отличался от своих 1 
товарищей, которые нередко смеялись над его робостью. 15. Все работали напряженно, выполняя 
срочную работу.

б.Отредакгируйте текст: устраните повторение слов.
А.С. Пушкин родился в 1799 году. Родители Пушкина были дворяне. Сначала Пушкин! 

воспитывался дома под руководством домашних учителей, потом Пушкина определили !  
Царскосельский лицей. Писать стихи Пушкин начал еще ребенком. Окончив лицей, Пушкин! 
поступил на государственную службу. Вскоре за эпиграммы Пушкина сослали, а затем Пушкин! 
был отправлен в деревню под надзор полиции. Имя Пушкина известно каждому грамотному! 
человеку в нашей стране, широко известно имя Пушкина и за пределами нашей страны.

Ամփոփում

Սույն գիտամեթոդական հոդվածում դիտարկվում է կարևոր հիմնսւխնդիր' կապված ] 
ուսանողների խոսքի գարգացմաե և ոճական գրագիտության մակարդակի հետ:

Հեղինակը կանգ է առնում «ագատ խոսքի» հասկացության և նրան վերաբերվող 
խնդիրների բացահայտման շուրջ: Առաջարկում է նպատակային վարժությունների շարք ե 
թերում նմանատիպ վարժությունների նմուշներ' ուղղված ռուսական խոսքի և ոճաբանության 
զարգացմանը:

Резюме

В данной научно-методической статье рассматривается важная провлема, связанная с 
повышением уровня культурно-речевой и стилистической грамотности студентов.
Автор останавливается на раскрытии понятия “свободная речь” и задач, ее составляющих.
В арсенале средств, направленных на усиление равоты по культуре русской речи и стилистике, 
автор выдвигает продуманную систему упражнений и приводит овразцы таких заданий.
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Н.С.Минасян

I  Метафорическая речь- это главная часть риторики, которая используется политиками с 
■  целью убеждения своей аудитории. В  статье рассматриваются способы аргументации, связанные 
■етафоризацией речи, а также некоторые элементы системы технологии речевого воздействия.

К Цель любого осмысленного высказывания - воздействовать на аудиторию. Данная цель, не 
■года осознаваема субъектом речи, но не в случаях создания письменного текста политиков, 
■ставящих цель воздействовать на читающего.

1 Вопрос о сущности речевого воздействия трудно отнести к числу малоразрабоганных: 
■отсчет следует вести от античных времен и аристотелевской концепции риторики. Традиция 
Поучения ораторской речи, имеющая многовековую историю, претерпела значительные 
■вменения НО ВТОрСЯА ТОЖЯЯИе ̂  МКЖК, ийЮМЧШШМ УМЬДОЫЛЛ. К ОфагсОфСШЮ. текстов
■(при котором чаще всего объектом исследования являлось судебное красноречие) был 
Иначигельно расширен за счет идей, почерпнутых из смежных дисциплин: социологии, 
^вихологии, кибернетики, политологии.

Как известно, Аристотель различал три вида способов аргументации, доставляемых речью.(/)
Г 1.те, которые зависят от “нравственного”  характера говорящего (ethos);
I  2.те, которые определяются настроением адресата (pathos);
[ З.те, которые прямо связаны с характером речи (logos).

К первому способу, по Аристотелю, следует прибегать в том случае, когда речь 
Вроизносится так, что внушает доверие к * человеку, ее произносящему: из
Вшости(действительной или кажущейся) оратора и из других его положительных качеств 
Внушающий долижи вывести и справедливость самой речи. Второй способ связан с тем, чтобы 
■вызвать позитивные эмоции у слушающих (обилие занимательных примеров, афористичность 
■  речи и т.д.). Последний же способ наиболее действен, когда в распоряжении оратора имеются 

Wж аж  доводы или когда оратор может создать впечатление неопровержимости своих доводов по 
j Осуждаемому им вопросу.

В данной статье в центре изучения - второй способ, по Аристотелю, связанный на наш 
К взгляд, с метофоризацией речи. В словаре лингвистических терминов под редакцией 
I О.С.Ахмановой, вышесказанное понятие, поясняется следующим образом: “ Расширение 
I смыслового объема слова за счет возникновения у него переносных значений и усиления его 
I экспрессивных свойств ”(3)

Феномен речевого воздействия представляет собой многообразное явление, поэтому нам 
I  представляется целесообразным рассмотреть некоторые его аспекты. Среди приемов
■  политического воздействия “ политической манипуляции”  применяются также статистические 
К данные, относящиеся к деятельности того или иного субъекта (политика, политической партии), 
I  по статистические материалы часто бывают непонятны без комментария специалиста.

Мы рассматриваем некоторые элементы системы технологии речевого воздействия 
К  (метафора, эвфемизм и т.д.). Такая технология воздействия наиболее применяема и эффективна в 
I  политическом дискурсе и сегодня она разработана настолько, что может реально и существенно 
К влиять на поведение масс, на исход выборов, на популярность того или иного политика или 
I  политического проекта и тд . Использование метафоры в речи политиком часто определяет его
■ популярность в народе Рейтинг политиков, чья речь метафорична- выше, чем рейтинг 
I политических деятелей, которые используют четкую, научную, конкретную речь.

Имеются различные определения метафоры, но мы остановимся на одной и простой 
I дефениции: ’’Метафора -  иносказание, в переносном смысле сказанное' .(3) Как отмечает
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Н.Д.Арутюнова. "Метафора — это приговор суда без разбирательства/’ (2) Таким образок,! 
метафора часто содержит точную и яркую характеристику лица. Сфера политических языковых 1 
игр, по существу, должна быть бедна метафорами, так как речь публичного политика состоит ю 
комиссивных актов (предвыборных обещаний и т.п.), степень последующего воплощай! 
которых в реальность должна быть контролируема (существует неуместность метафоры, к 
неудобство и даже недопустимость в целом ряде функциональных стилей, и в разных вшах 
делового дискурса). Но, как только центр тяжести переносится на эмоциональное воздействие! 
что в политической жизни случается очень часто, запрет на метафору снимается.

Любой текст, любое высказывание всегда подразумевает аудиторию, направлено на 
аудиторию и предполагает реакцию аудитории. Политическая метафора - есть речевое 
воздействие с целью формирования у аудитории (чаще всего — у общества, электората) либо 
положительного, либо отрицательного мнения о той или иной политической единице (полипов, 
партии, программе). Как у т в е р ж д а е т  Энтони Уэстон, аргумент агоры используют “эмоциональп 
окрашенный язык”, единственной целью, которых, является “подогреть” эмоции аудитории, (б) 

Итак, метафорическая речь -  это главная часть риторики, которая используется полишкш 
с целью убеждения своей аудитории, и чем ярче и оригинальнее будет речь, тем доступнее ■ 
эффективнее будет передана идея. Политики используют метафоры, чтобы доказать свою точку 
зрения. Повторение метафоры делает сообщения более значимым и обостряет на нем внимание.

The tide is turning in our favour and for the first time for years people are asking for socialist
policies.

Tony Benn, Labour Party News(January 1995)
... I think any sensible market person understands this issue because anybody who is 

buying or selling is negotiating over the price of something and is not going to lay out his 
bottom line in the first negotiation and much of Government activity is much more like 
negotiation, much more like playing poker it is like playing chess. You do not put all the 1  
cards up aII the time in the interests of the country.

William Waldegrave, Minutes of Evidence, Treasury and Civil Sub-Committee (8 March 1994) j 
Отметим, что речевые приемы и часто символы, близкие и понятные избирателю, задевают I 

“за живое”, бьют на эмоции и тем самым парализуют разум (по крайней мере -  временно, на 
время выборов). Психология человека такова, что он чаще и легче выбирает знакомое и понятное 
(“родное”). Что угодно, замаскированное “под родное”, вызывает реакцию эмоционального Ш 
приятия. “Родное”, ’’наше” не вызывает желания присмотреться, исследовать: подозревал 
“явного своего” в плохом - плохо. После может оказаться, что принятый за “своего” окажется 
“себе на уме”, но образ политического субъекта, его имидж, создаваемый при помощи 
политической метафоры, это то, что избиратель видит в первую очередь и по чему составляет 1 
первую, очень важную оценку. Реакция избирателя совпадает с ожиданием политического 1 
субъекта, если есть эффективность политической метафоры. Более того, повышается 
эффективность ее применения в речи публичных политиков с целью конкретного воздействия на 
избирателя. Итак, политическая метафора является одним из распространенных и действенных 
инструментов публичной политики.

՛ В статье “Политика и английский язык” Джордж Оурвелл рассматривает природу 
политической речи. Автор критикует политиков в неумении употреблять “свежий, понятный, 
простой” оборот речи, заменяя их “готовыми словосочетаниями”. Он считает, что ораторы 
превратились в “речевых роботов” благодаря “механизации” метафор и часто не осознают 
важности того, о чем говорят. Автор отмечает, что политическая речь стала механической и не 
выражает отношения ораторов к сказанному. Часто смысл самой речи скрывается за 
*‘безжизненными, звукоподражательными” словами, которые на его взгляд банальны. (7)

На наш взгляд, за последние годы мало что изменилось.
Часто правда скрывается при помощи политического языка. Так например, эвфемизмы 

часто используются, чтобы смягчить реальную картину происшедшего. По определению 
Джорджа Оурвелла, эвфемизмы -  это слова или словосочетания, которые заменяют обычную 
речь с целью смягчить жестокую картину реальности.
например, pushing up the daisies or passing away for dying; letting someone go for sacking.(7)

Во время конфликта в Боснии и Нагорном Карабахе в 90-ые годы ХХв. был популярен 
речевой оборот ethnic cleansing, в котором положительное значение глагола cleanse скрывало
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Щ юиное положение вещей: убийство людей на национальной почве. Как правило, слово war 
Вменяется словом conflict бомбордировка военными самолетами на мирных жителей 
И̂шсывается как collateral damage, понятие the dead передается фразой the body bagS-Печально 

КЦегить, что благодаря такой речевой интерпретации реальных событий, отрицательные 
К̂ороны действительности становятся привычными и не вызывают живой реакции слушателей. В 

^Ивительственных докладах часто встречаются такие формулы, как differential ageing among 
вместо health and inegualitv of the elderly. В вышеуказанном примере смысловой 

Нщент меняется, внимание с ключевого слова inegualitv переключается на более объективные 
Ифмины differential и social sub-groups. Благодаря такой замене словосочетаний, проблема с
■  финансовыми ограничениями становятся менее актуальной.

В  О.С.Ахманова поясняет термин “ирония” следующим образом: ’Троп, состоящий в 
^Истреблении слова в смысле обратном буквальному с целью тонкой или скрытой насмешки; 
Нвсмешка, нарочито облеченная в форму положительной характеристики или восхваления.”

к  I do therefore humbly offer it to public consideration, that of the hundred and twenty thousand 
Hchildren already computed, twenty thousand may be reserved for breed ... That the remaining hundred 
Kfaousand may at a year old be offered in sale to the persons of quality, and fortune, through the 
Kingdom, always advising the mother to let them suck plentifully in the last month, so as to render them 
«lump, and fat for a good table. A child will make two dishes at an entertainment for friends, and when 
B e  family dines alone, the fore or hind quarters will make a reasonable dish, and seasoned with a little 
■pepper or salt will be very good boiled on the fourth day, especially in winter.

В  Jonathan Swift (1667-1745), «А Modest Proposal for preventing the children of poor people in
■  Ireland from being a burden to their parents or country, and for making them benefical to die public»

W Метонимия -  это троп, состоящий в том, что вместо названия одного предмета дается 
■название другого, находящегося с первым в отношении “ассоциации по смежности”.

ւ The Crown = the monarchy (9)
г  Оксюморон -  это фигура речи, состоящая в соединении в двух антонимических понятий 

■(двух слов, противоречащих друг другу по смыслу).
Р  Falsely true, delicious poison, an honest thief.(9)
R Парадокс- странное мнение, высказывание, расходящееся с общепринятыми мнениями, а

■ также мнение, противоречащее(иногда только на первый взгляд) здравому смыслу.
| More haste, less speed.

War is peace. Freedom is slavery. George Orwell(1903-50), 1984
Персонификация — это троп, состоящий в том, что неодушевленным предметам 

Шшшсываются свойства и признаки одушевленных, такие как дар речи, способность вступать в 
отношение, свойственные человеческому обществу и т.п.
5 The winter evening settles down...

T.S.Eliot (1888-1965). IPreludes'
Сравнение -  это фигура речи, состоящая в уподоблении одного предмета другому, у 

Iкоторого предполагается наличие признака, общего с первым.
Не went in his ice-bound boots like a man on fishmonger’s slabs. He wagged his bag like a frozen 

reamers hump...
Dylan Thomas, A Child’s  Christmas in Wales ’

Символ -  это то, что служит условным знаком какого-н. понятия, чего-н. отвлеченного.
S.O.S. -  is there a lifeboat? Thankfully God has a rescue plan: Jesus Christ, God’s Son, died on 

the cross to throw us a life-line and bridge the gap between man and God.
Logos, promotion leaflet

Синекдоха -  троп, состоящий в замене названия целого названием какой — л. его в части, в 
названии частного вместо названия общего.

The prisoner was placed behind bars [in prison] .(9)
Антитеза -  фигура речи, состоящая в антонимировании сочетаемых слов.
Leeds was working class, was built on work; Watermouth was bourgeois, built on tourism, 

property, retirement, pensions, French chefs ... you could be anything here. Radical philosophy 
approved this, but here it was bourgeois indulgence.

Malcolm Bradbury (1932). The History Man
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Гипербола ֊  фигура речи, состоящая в заведомом преувеличении, усиливающей 
выразительность, придающем высказываемому эмфатический характер.

A thousand apologies! (9)
Литота -  троп, состоящий в употреблении антонима с отрицанием, как средстве 

риторического “умаления” .
I have, myself, hill confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best I 

arrangements are made ... we shall prove ourselves once again able to defend our island home, to ride 
out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny ... At any rate, that is what we are going to 
try to to ...

Winston Churchill (1874-196Щ
Повторение слов, словосочетаний или предложений всегда заостряют внимание!на 

ключевые идеи.
Your $15 gift can help the children so much.
Your $15 can help us to maintain our family care services ...
Your $15 can help to cover the cost of counselling a traumatised child ...
Your $15 can help fund our Child Protection Helpline ...
Your $15 can help a child whose life may be in danger ...

NSPCC Christmas Appeal leaflet (October 1995)՛

Ամվտվտէմ

Հայտնի է, որ լեգուն ազդում է մտածողության վրա:
Այսսփսոփ լէպվի հմուտ գործածությունը կարոդ Է ագդել մտածոդության ընթացքին: ITffitp 1 

հանգում ենք այն եզրակացության, որ քաղաքագետնԱրը կարոդ են սւգդել, ինչպես Է լսարանը !  
գնահատում անդի ունեցող իրադարձությունները և բառագիտության միավորները, որոնք նրանը 1 
ընտրում են, մեծ դեր ունեն այս ընթացքում:

Резюме

Известно, что язык влияет на мышление. Таким образом, умелое использование языка 
может влиять на сам мыслительный процесс. Мы приходим к выводу, что политики моЯ 
воздействовать на оценку слушателей происходящих событий, а лексические единицы и речевые 
приемы, которые они выбирают, играют решающую роль в этом процессе.
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АТРИБУТИВНЫЕ СОЧЕТАНИЯ С ЦЕПОЧКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

С.Н.Амирян

Предметом рассмотрения данной статьи являются атрибутивные сочетания с цепочкой 
■прелелений.

Корп>с анализируемого материала составляют произведения С.Моэма.
Прежде чем перейти к анализу фактического материала, отметим, что имя прилагательное - 

наиболее типичный класс слов, занимающих позицию препозитивного атрибута к имени 
существительному. Обычно имя существительное имеет от одного до двух препозитивных 
прилагательных. В тех случаях, когда их количество превышает эту цифру, возникают 
значительные трудности их расстановки, так как закономерности распределения нескольких 
прилагательных, находящихся в препозиции к имени существительному, до сих пор еще точно не 
установлены. Давно было отмечено, что в таких построениях, как “nice young men" и “big grey 

I sheep”, имена прилагательные не могут меняться местами, но причины этого явления не выли 
I  вскрыты.

Традиционно в английской грамматике считается, что оценочные прилагательные типа 
I “good”, “extraordinary" должны занимать крайнюю левую позицию в препозитивной атрибутивной 
I цепочке, за ними, то есть Ближе к определяемому, располагаются прилагательные типа “old", “new", 
| “litlle”, затем следуют прилагательные, обозначающие цвет, и совсем рядом с определением стоят 
{прилагательные типа “English”, “military”. Например, “large new white English tents” . В работах по 
[теоретической грамматике этот вопрос не решается так просто, н исследователи часто отмечают 
[ нечеткость фиксации позиции имен прилагательных относительно друг друга в препозитивных 
атрибутивных группах. В примерах типа “fine old houses" порядок следования прилагательных, по 
мнению исследователей, наиболее типичен, однако, допустима и их перестановка; “old fine houses", 
хотя последний вариапт менее овычец.

Включение в эту же группу имени прилагательного, обозначающего цвет, не изменяет 
расположение уже занятых позиций, так как цветоовозначающие прилагательные располагаются в 
непосредственной близости к определяемому: “ fine old grey houses". Однако до настоящего 
времени не установлены точно зафиксированные позиции прилагательных по отношению друг к 
другу в одной преноминальной атрибутивной группе.

Некоторые исследователи, в частности, В. В. Богданов, Г. Г. Почепцов считают, что 
препозитивно-атрибутивные группы могут быть трех видов (Богданов В. В., 1977, Почепцов Ր. Г., 
1976).

Во-первых, существуют группы, чье развитие влево, то есть от центра, ничем не лимитировано 
и теоретически может расширяться сколько угодно много путем добавления все новых и новых 
элементов. Эти группы состоят из слов .класса имен прилагательных. Например, в группе “stale 
bread”, теоретические возможности распространения группы влево Безграничны, так как нет 
никаких формальных препятствий для дальнейшего добавления прилагательных. Конечно, следует 
учитывать, что в реальных условиях таких бесконечно длинных атрибутивно-адъективных цепочек 
те существует, но теоретически они возможны. Такие группы считаются открытыми. Во-вторых, 
существуют атривутивные построения морфологически смешанного типа, когда влево от 
прилагательного появляются либо указательные, либо притяжательные местоимения, либо 
существительное в родительном падеже. Например, “ that stale bread". В подобных структурах 
возможность развитая группы влево резко ограничено, так как очень немногие слова могут занять 
позицию слева от указательного местоимения. В силу этого подобные структуры были названы 
частично закрытыми, а слова, которые могут занять эту позицию (the, this, John's) -  детерминантами 
(Бурлакова В. В., 1975).
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Следует подчеркнул», что некоторые лингвисты детерминантами называют слова, которые \ 
могут занимал» позицию аршкля, то есть ова артикля, some, any, each, every, other, several 
указательные и притяжательные местоимения и имя существительное в родительном падеже 
(Почепцов Г. Г., 1976).

Лювое из этих слов делает преноминальную атрибутивную группу полузакрытой. Влево от 
детерминантов могут но я ютятся слова только одной группы, включающей три члена - all, half, both. 
Эти слова были названы нредетерминашами - all that stale bread. Группа подобной структуры бы л  

названа закрытой на том основании, что она не способна к левому распространению за счет 
препозитивных атрибутов.

Схематически позиционное распределение классов слов в нреноминальной атривугавво! 
труппе может быть представлено следующим овраэом:

6 5 4 3 2 1 №
all The ten fine old stone (houses)

Как видно из приведенной схемы, в группах с левым распространением принято нумеровать 
составляющие справа налево, то есть от центра к периферии. Следует учитывать, что 2-я позиция, 
которую занимают прилагательные, включает в севе весьма разнообразные подклассы, из которых, 
выделяется подкласс, содержащий прилагательные “old”, “new”, “little” . Лювое из них всегда 
предшествует остальным элементам этой же группы: “old black dog”. Эго утверждение 
противоречит ранее проведенной точке зрения на распределение препозитивных элементов, 
выраженных именем прилагательным, что свидетельствует об отсутствии четкой закономерности 
при их аранжировке.

В связи с особенностями построения преноминальных атрибутивных групп В.Бурлакова 
предлагает несколько иную схему распределения позиций (Бурлакова В. В., 1975).

8 7 6 5 3 2 1
детермн
наиты

порядок
числит.

КОЛНЧ. 
числит. H 

many, other

описат.
прилги՜. little, old. 

new
цвет ката  орнзиру

щ .
приляг.

суще стен 
тельные ядро существ.

die fust three small gray stone cottages
those many new brick walk

John’s old hats
a fine old French garden

the second extra
ordinary naval battle

Однако в речи преноминальные атрибутивные группы редко включают в свой состав Более 
двух прилагательных одновременно, н поэтому значительная часть трудностей при их расстановке 
снимается: “a large beautiful bedroom”, “a small silver spoon” , “empty grey eyes”, “ long yellow teeth”, 
“any sound young man”.

В ходе проведенного исследования мы выявили следующие семантические классы 
прилагательных, сочетающиеся с оценочными прилагательными в атрибутивной функции:

1. прилагательные, обозначающие цвет:
а) Не gave a little wild chuckle and he looked at me with those Kind and candid blue eyes of his. 

(A F.inN ., 134).
б) He had great elegance, but it was not an English elegance; he had grey hair and a short pointed 

grey beard dine dark eyes and an aquiline nose.(The A.C,46).
в) She was very fat, and her face, with its large nose and heavy red lips, seemed larger than life. 

(Т., 118).
г) She was very slight, pale, with enormous eyes and magnificent black hair... (The A.C., 84).
д) Then die would twine her soft white arms round his neck. (Т., 166).
2. прилагательные, обозначающие размер:
a) I sat down in a shabby little armchair covered with maroon leather. (C., 122).



■  б) I had such a funny little feeling in my heart (C., 139).
■  в) She was young, with a pretty little face... (Т., 136).
К Отметим, что устойчивое сочетание “little thing” в значении “крошка, малютка очень часто 

^■шается в произведениях Сомерсета Моэма с разными оценочными прилагательными. Թ одном 
Щюмо произведении “Театр” мы находим следующие оценочные прилагательные.

1) She was a hard, mereenrv little thing... (Т., 147).
2) What an absurd little thing you are. (Т., 19S).
3) ...But 1 thought him an insignificant silly little thing! (Т., 188).
4) If Roger could only see her now! Cheap rouge, cheap lipstick, and scared ouf of her wits. Gay 

[lie thing, he thought she was”. (Т., 137).
В 5) You’re a pretty little thing! And young. (Т., 138).
I  6) You’re a naughty little thing to be so jealous. (Т., 199).
[ В функции определения с оценочными прилагательными может также сочетаться 

Гирилагательное “great”, обозначающее размер:
[ Great heavy tears ran down it (Т., 113).
[ Оценочные прилагательные могут также сочетаться с прилагательными “little”, 

иозначающим степень, продолжительность:
| 1) I went now and then to pleasant little luncheons at her flat... (The М., 12).
[ 2) He still gave charming little conceits at his house in Curzon Street (The A. C., 41).
[ 3) I give it here because it is a curious little incident.... (The A. C., 36).

"Little" в сочетании с оценочными прилагательными может указывать на возраст.
1) Poor Michael who imagined she had killed Avice’s scene because she thought he was too 

lattentive to that foolish little blonde. (Т., 204).
2)... over the bed there were fat little girl cherubs who dangled a lamp with a pink shade, and fat 

I jittje girl cherubs swarmed all round the mirror on the dressing-table. (The T. F. W. of A.,14).
С оценочными прилагательными широко сочетаются также следующие прилагательные:
1) прилагательные, указывающие на возраст.
a) She had never seen a more beautiful young man, and she pursued him relentlessly. (The T. F.

! W. of A.,27).
в) The thought occurred to her that he looked like a handsome voung footman applying for a 

situation. (The A. C., 36).
в) She’s an extraordinary old woman. (The A.C., 62).
2) прилагательные, обозначающие национальную принадлежность: 
a) Tom’s a very good type of clean honest English bov... (Т., 119). 
в) He’ll found the good old English family all right (The A.C., 78).
в) He had a house in Curzon Street, furnished with the most beautiful French furniture, and a 

French chef, and a brougham. (The A. C., 34).
3) прилагательные, относящиеся к описанию внешности человека (выражения глаз, лица, 

голоса, поведения, жестов, мимики):
а) Не was not particularly good-looking, but he had a frank open face and his shyness was 

attractive. (The T. F. W. of A.,16).
в) She spoke in a rather loud harsh voice and with a strong German accent (A.C., 81).
в) “Now you mustn’t flirt with me”. She cried, giving him a roguish delicious glance. (The A. C., 35).
r) Her deep rich voice trembled a little with emotion. (Т., 169).
Слева от оценочных прилагательных могут занимать:
1) личные местоимения:
a) She could cry, without sobbing, her wonderful dark eyes wide open, with a face that was almost 

rigid. (Т., 113).
в) .. .her soft red lips submitted to the pressure of mine with a calm, intense passivity as the water 

of a lake accepts the light of the moon. (Շ., 145).
2) указательные местоимения: *
a) I’m not that mean, despicable, cowardly, lewd creature that horrible little man sees, 
в) She looked at me with those soft blue eyes of hers... (C., 86).
3) числительное
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" You'll never do anything so good as that”, he says heartily, and you feel that your whole cam 1 
has been a long decadence from that one happy hit. (C., 36).

4) причастие I
Of late years I had sometimes found him at parties where other Jews were and I fancied that 1 read 1 

in his shining liquid eves, resting for a moment on these members of his race, a certain good-natunSH 
amusement at the thought of what the world was coming to. (The A. C., 38).

Значения, передаваемые оценочными прилагательными в функции препозитивных атрибутов, 
очень разнообразны и зависят от определяемого.

Наиболее типично для атрибутов, выраженных оценочным прилагательным, передаваем 
качественную характеристику определяемого:

а) Не was not particularly good-looking, but he had a frank open face and his shyness was 1 
attractive. (TheC.&A , 16).

б) She spoke in a rather loud harsh voice and with a strong German accent (The C.&A.., 81). 1
в) "Tom's a veiy good type of clean honest English boy"... (Т., 119).

Ամփոփում

Լեզվական նյութի մեր կողմից անցկացրած վերլուծությունը թույլ է տափս մի քանի 1 
եզրակացություն անել: Որոշիչ դերում գնահատող ածականների հետ զուգակցվում են գույն, 1 
ազգային պատկանելություն ցույց տվող ածականների, տարիք մատնանշող ածականների, npnhp f  
վերաբերում են մարդու արտաքին տեսքի նկարագրմանը: Իմաստները, որ վտխանցում № 
գնահատող ածականները որոշիչ դերում շատ բազմազան են:

Резюме

Проведенный нами анализ языкового материала позволяет сделать некоторые выводы.
С оценочными прилагательными в атрибутивной функции сочетаются прилагательные,; 

обозначающие цвет, размер, прилагательные, обозначающие национальную принадлежность, 
прилагательные, указывающие на возраст, прилагательные, относящиеся к описанию внешности 
человека.

Позицию слева от оценочных прилагательных могут занимать личные местоимения, 
указательные местоимения, числительное, причастие I.

Значения, передаваемые оценочными прилагательными в функции препозитивных атрибутов, 
очень разнообразны и зависят от определяемого.
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РОЛЬ И МЕСТО ПАРОДИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

С.В.Петросян

Впервые о пародии как особом виде литературных произведений упоминул Аристотель. В 
■Поэтике» он вводит понятие «мимесис» («подражание»), как отличительный признак искусства. 
■«Подражать приходится или лучшим или худшим чем мы, или даже таким, как мы», а отсюда следуют 

и жанровые различия: комедия и пародия подражают худшим, героический эпос -  лучшим...». [1,18] 
•Опираясь на определение Аристотеля, теоретики долгое время пародию считали низкой фермой 
комического - ‘подражание худшим” -  и не обращали на него должного внимания.

В данной статье, рассматривая гримеры пародий из известных произведений словесно
художественного творчества - с античности до наших дней, сделана попытка показать неправомерность 

■утверждения, что пародия -  низкий или легкий жанр (прием), и как многие считают, не требующий 
I мастерства и не имеющий общественного, художественного или истерического значения.

Слово “пародия” происходит от греческого “пара” -  против и “оде” -  песнь. «Пародия (греч. 
r parodia, букв, “перепев”) -  в литературе и (реже) в музыкальном и изобразительном искусстве 
| комическое подражание художественному произведению или группе произведений». [3]

Пародии были популярны еще в античности. До нас дошли, например, пародии Гиппократа на 
[ героический эпос; поэма-пародия «Маргит» (7 в. до н.э.) (поэмы "Батрахомиомахия" (8-7 в. до н.э.), 
приписываемая Пигрету, и "Гигантомахия" (5 в. до н.э.) Гегемона, пародирующие Гомера. Пародии на 
Гомера писал и сицилийский поэт Эпихарм (6-5 в. до н.э.) В его произведениях часто появлялся Геракл, 
а также Одиссей, который становился комической фигурой, героем-гшутом. Одна из его комедий 
содержит пародию на диалектику Гераклита, на его учение о том, что все изменяется. Должник 
отказывается вернуть долг заимодавцу, аргументируя тем, что они оба уже не те люди, что прежде. 
Заимодавец колотит его, а затем, привлеченный побитым должником к суду, разъясняет судье, что они 
жалобщик и побитый уже не одно и то же лицо. [21,154]

В Древней Греции к пародиям обращался и Аристофан: «Пирующие» (427), и "Облаки (423) - 
пародии на софистов, «Лягушки» (405) - пародии на трагедии Еврипида, [21, 160 -  164], а «Война 
мышей' и лягушек» Аристофана представляет собой развернутую пародию на героический эпос 
«Илиаду». В ней изображена фантастическая война мышей с лягушками, в которую вмешивается и сам 
Зевс-громовержец, причем описание вооружения героев, их подвигов, батальных сцен в точности 
следует «Илиаде». [24,59-60]

А в комедии «Осы» пародируется рад формальных моменте® судопроизводства гелиастов. В 
этой пьесе автор, высмеивая чрезмерные увлечения значительной части афинян судебными 
разбирательствами, изображает помешавшегося на исполнении судебных процедур старика 
Филоклеона; для удовлетворения этой страсти его сын устраивает на дому суд над домашним псом, 
который обвиняется в похищении сыра, причем строжайшим образом и совершенно серьезно 
исполняются все формальности судопроизводства. [18,58-59] В Комедии Аристофана пользовались у 
современников поэта исключительной популярностью, а сам он долгое время был любимцем народа.

Из римских писателей можно отметить Петрония (I век н. э.). В его романе «Сатириконе», 
благодаря господствующей иронической интонации, тема любви подчиняется комическому замыслу. 
Для Петрония любовные похождения низменных героев -  прекрасная пища для бурлеска. Их дела и 
чувства описываются языком, в котором попеременно звучат торжественное ликование, трагичекие 
стенания, элегическая грусть, [там же, 8]

В «Сатириконе» представлена и та разновидность бурлеска, в которой соотношение между 
формой и содержанием перевернуто по сравнению с вышеописанным (торжественный, 
опоэтизированный язык повествует о низменных, неприглядных явлениях) — о героических образах, 
великих событиях и трагических судьбах говорится грубым и простым языком. В искусстве Петрония 
весьма значительна роль пародийного подражания стилям, литературным приемам других жанров. В 
бурлескном пафосе Петрония явственно различимы насмешливые перепевы стихов Гомера и Вергилия.
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Хотя Петроний широко вводит в свой язык смелые образы и сравнения, комически поэтизирует pto ] 
персонажей, но он никогда не утрирует , не доводит до крайности манеру пародируемых писателей.я 
[там же, 20-21]

Расцветала пародия и в средние века и в эпоху Возрождения. Однако средневековая пародии 
принципиально отличается от пародии более позднего времени Эти пародии вообще не являют ] 
пародиями в современном смысле. Эго пародии особые -  среденевековые, направленные прошв самой 
личности смеющегося и против всего того, что считается святым, благочестивым, почетным. Авторы 
средневековых пародий чаще всего смешат читателей непосредственно собой. Они притворяют! 
дураками, делают нелепости и прикидываются непонимающими Смех надфавлен не на других, а на себг 
Причем , как отмечает академик Лихачев, «пародируется не индивидуальный авторский стиль или 
присущее данному автору мировоззрение, не содержание произведений, а только самые жанры деловой, 
церковной или литературной письменности: челобитные, послания, судогфоизюдительные документ, 
росписи о приданом, лечебники, тс или иные церковные службы, молитвы и т. д. и т. и». [9,11]

Особенно широко бытовали в это время пародии на библейские и литургические тексты. Вся 
официальная церковная идеология и обрядность показаны здесь в смеховом аспекте. Создавались] 
«пародийные дублеты» буквально на все моменты церковного культа и вероучения. До нас дошли 
многочисленные литургии, пародии на евангельские чтения, молитвы («Огче наш»). [2, 20] «Вечеря 
Киприана» - одно из древнейших и популярнейших произведений, дает травестию всего Священного 
писания. Глубоко изучил эту пародию Бахтин: «Эго так называемая “parodia sacra”, то есть «священная 
пародия», одно из своеобразнейших и до сих пор недостаточно понятых явлений средневековой ] 
литературы». [2,20]

Пародийные формы церковных служб, молитв, чтений и песнопений лежат в основе 
сапфического произведения «Служба кабаку». Здесь пародируются слова, выражения, целые оборота, 
мелодия церковной службы. Пародийная форма служит важным средством заострения самого 
сатирического изображения пьяницы и виновника его несчастий -  кабака. [19,17]

В Италии известны среднедековые пародии-бурлески. В Испании вышел роман Сервантеса - 
крупнейшего писателя испанского Возрождения -  «Дон-Кихот», представляющий собой пародию на 
старинные романы о «странствующих рыцарях», в которых восхвалялись рыцарские подвига и 
которыми зачигавалась в его времена вся феодально-дворянская, абсолютисткая Испания. [14,226*228] 
Во Франции пародия была популярным и излюбленным жанром. «Орлеанская девственница» Вольтера 
пародирует поэму Ж. Шаплэна «Девственница, или освобожденная Франция». Смех в пародийной 
поэме Вольтера обращен не против национальной героини Франции и ее патриотического подвига, а 
против благочестиво-католических легенд, возникших вокруг имени Жанны д’ Арк. [4,218]

Но все же родиной пародии и карикатуры принято считать Англию. Пушкин писал: «Англия 
есть отечество карикатуры и пародии. Всякое замечательное происшествие подает повод к 
сапфической картинке; всякое сочинение, ознаменованное успехом, подпадает под пародию». Пушкин 
вообще определял пародию как "искусство подделываться под слог великих писателей". "Сед род 
шуток, -  говорил он, -  требует редкой гибкости слога; а хороший пародист обладает всеми слогами..

В 17-18 веках в Англии был популярен бурлеск, представляющий собой так называемую 
“травестию” или пародию, на серьезную и известную пьесу. В жанре пародии были написаны пьесы 
"Рыцарь пламенеющего пестика” Бомонта и Флетчера (1607) на пьесу Т.Хейвуда "Четыре лондонских 
подмастерья". Нередко использовали пародии внутри пьес английские драматурги, в том числе 
Шекспир: пародии на любительские представления ремесленных цехов в “Сне в летнюю ночь”. Кстати, 
и сам Шекспир стал объектом пародии: Дж.Марстон пародирует его поэму "Венера и Адонис" в 
"Метаморфозах образа Пигмалиона".

Считается, что временем наибольшего расцвета жанра пародии является эпоха реформации и 
барокко. Литературная борьба в эпоху Просвещения (18 век) дала толчок для сочинения многих острых 
пародий в европейской литературе: пародийные памфлеты Д. Дефо и Дж. Свифта, создаются пародии и 
на произведения Гете и Шиллера, которые сами являлись противниками этого жанра.

В 18 веде в Европе родились и приобрели популярность комедийно-музыкальные представления 
с элементами пародии. В Италии это была так называемая опера-буффа, во Франции -  комическая 
опера, в которой пение чередовалось с разговором. В Англии аналогичный жанр получил название 
балладной оперы. Ее далекими предшественниками были комические представления 16 столетия, 
называемые «дроллс» и разыгрываемые бродячими актерами, потомками средневековых жонглеров и 
менестрелей. Эти неграмотные артисты исполняли свои тексты в стихотворном размере на мелодии 
современных им популярных баллад.

Балладную оперу 18 века нельзя назвать музыкальным в полном смысле этого слова. Эго была 
комедийная пьеса, изобиловавшая песнями. Музыка таких произведений не была оригинальной, а



иредставляла собой обработку популярных мелодий. В истории музыкального театра особое место 
[заняла представленная в 1728 году «Опера Нищих». Ее текст, в котором политическая сатира 
■сочеталась с пародией на оперное искусство, написал поэт и драматург Дж. Гей, близкий к кругу 
■великого сатирика Дж. Свифта. Партитуру создал композитор Дж. Пепуш. «Опера нищих» Дж Гея и 
Дж. Пет ша -  наиболее яркое произведение в жанре балладной оперы. В балладной опере были 

илеметы сатиры, стремление к злободневности, к изображению повседневного быта. [6,23] 
ւ Английская балладная опера дала начало нового искусства американских «менестрелей» в 

начале 19 века. Распространялась эта музыка бродячими «театрами менестрелей» (не путать со 
иредневековым европейским термином) — минетрел-шоу, красочно описанных Марком Твеном в 
«Приключениях Гекльберри Финна» Это своеобразная форма народных развлечений — «минстрел- 

[пюу», то есть «представление менестрелей», в которых белые исполнители мазали лицо краской или 
хшюй пробкой и натягивали на головы кудрявые парики, имитируя негров, 
ւ Менестрели пародировали жизнь и манеры негров, зачастую представляя их самым 

вириглядным образом в виде ленивых и глупых рабов. Нефа изображали карикатурным простаком, 
[гогорый любит развлечения и смешно подражает своим господам, но было много и сентиментальных 
впизодов — разлучение возлюбленных жестоким хозяином, смерть преданного слуги, — которые 
вызывали у аудитории слезы сострадания и умиления... Юмор шоу был резким с использованием ифы 
слов; нередкой была сатира на текущую политику от лица простоватого невольника.

В прошлом считали, что песни менестрелей являются оригинальным негритянским искусством. 
[Выяснилось, однако, что это песни происходят от английских и шотландских народных песен, 
роеобразно исполняемых певцами-неграми. Менестрели только обрабатывали их, после чего они 
снова распространялись среди народа. Выступление белых в роли негров тоже -  не американская 
щвдумка. В галерее слуг итальянской оперы буффа имеется и традиционный «африканский негр», 
югорого большая частью изображали комическим злодеем, (там же, 26] 

i Американские нефы никогда не считали жанр менестрелей своей культурой. Карикатурный 
образ негра вызывал у них презрение, так же как и характерная для менестрельных представлений 
идеализация жизни рабов на сахарных плантациях. [8, 188] Тем не менее менестрельные спектакли 
давались и темнокожими артистами. Только в этом случае они выдавали себя за белых исполнителей, 
загримированных неграми, в данном случае вынужденных пародировать самих себя. Историческая 
юль менестрелей чрезвычайно велика. Они привлекли общественное внимание к негритянскому 
народному искусству, создали целый ряд песенных и танцевальных жанров в духе негритянской 

Вмузыки.
В начале 19 века пародии писали Г. Гейне, Жан-Поль (Chi написал много пародий, а его 

■последний роман «Комета» представляет собой пародию на самого себя и на всю проблематику своего 
«творчества», [Подр.См. 20]), Дж Байрон, В. Скотт и др.

Здесь хотелось бы привести интересный отрывок из пушкинской заметки: “Искусство 
подделываться под слог известных писателей доведено в Англии до совершенства. Вальтер Скопу 

[ показывали однажды стихи, будто бы им сочиненные. «Стихи, кажется, мои, -  отвечал он смеясь. — Я 
так много и так давно пишу, что не смею отречься и от этой бессмыслицы!»

В «Бццении Суда» Байрон пародирует придворного поэта Соути. При этом он пренебрегает 
I имитацией стиля пародируемого автора, свободно видоизменяет и переосмысляет сюжет пародируемой 
поэмы. Сатирически переосмыслив сюжет «Видения Суда» Соути, Байрон направил свою поэму 
против монархии, официальной религии и коррупции правящих кругов. [Подр. См. 7]

Также следует отметить величайшего мастера юмора и сатиры Ч. Диккенса: «Посмертные 
записки Пикникского клуба» является наиболее значительным в европейской литературе подражанием 

[ Сервантесу (донкихотская пара Пиквик и Сэмюэль Уэллер). [13,356]
Сервантесу подражает и знаменитый англо-американский писагель-юморисг П. Г. Вудхаус. 

Однако хотелось бы отметить, что хотя в произведениях Вудхауса очень много различного рода 
пародий, он почта не известен как писатель-пародист. Его герои Дживс и Вустер -  собственно и есть 
Дон Кихот и Санчо Панса, только в Англии начала 20 века -  пропитанные духом этой самой Англии. 
Вместо рыцарских романов современный Дон Кихот читал детективы, практически Санчо Панса успел 
прослушать лекции оксфордских преподавателей. Своей прекрасной эрудицией камердинер Вустера 
обязан тем, что когда-то прислуживал некоему молодому человеку, который учился в Оксфорде. - 
вернее, занимался там всем, кроме учебы. Верному слуге приходилось всячески стараться за своего 
хозяина, чтобы того не отчислили, в результате чего настоящее образование получил не хозяин, а слуга.

У Вудхауса есть также пародии на актуальные для той эпохи политические темы. Например, 
веселая история о том, как аристократическая семья изо всех сил пытается помешать женитьбе 
наследника рода на юной певичке из варьете, представляется забавной выдумкой. Однако английские
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читатели тех лет видели в этой истории беззлобную и остроумную пародию на крайне актуальную!® 
политическую тему: король Эдуард УПЦ правивший Соединенным Королевством меньше года (с 20 I 
января по 11 декабря 1936 года), без памяти влюбился в дважды разведенную американскую актрису 1 
миссис У. Симпсон, пошел на конфликт с Парламентом, отказавшим ему в праве на скандальный брак, а в 
итоге отрекся от короны, женился на избраннице сердца и уехал на Багамы, став там губернатором. [11] 1 

Другим примером служит неординарный политик Родерик Спод. Он организовал собственную* 
«фашисткую» партию, члены котором носят особую униформу -  черные трусы. Деталь эта заставляет 1 
нам смеяться. Но за этой деталью стоит отнюдь не смешная действительность: в середине 30-х годов 
Англия очень близко подошла к той опасной грани, за которой начинается настоящий фашизм. Корок I 
Георг VI, взошедший на престол после своего легкомысленною брата Эдуарда, в начале своего 
правления очень интересовался гитлеровским движением. Фашиствующие партийки в Англии росли. 
Так, поэт Уильям Батлер Иейгс с большим сочувствием писал в эти годы об ирландском т 
профашистком движении “Серебрянные рубашки”, возглавляемом О' Даффи, [там же]

Вудхаус также пародирует многих современных ему писателей. Так, начало романа «Не позвать 
ли нам Дживса,» -  довольно едкая пародия на африканские охотничьи рассказы Хемингуэя («Недолгое 1 
счастье Френсиса Макомбсра», 1936). У Хемингуэя профессиональный белый охотник Роберт Уилсон 
сопровождает в сафари богатую пару, находящуюся на грани развода Жена, недовольная мужем, 
подумывает о том, не соблазнить ли ей Уилсона. Во время охоты на буйволе» раненый зверь уходит в 
заросли ֊  вдруг неожиданно возвращается и бросается на своих врагов. В последний момент женщина, 
видя, что буйвол сейчас поднимет мужа на рога, стреляет -  но вместо того, чтобы попасть в животное, 
сносит мужу полчерепа

Вудхаус травестирует эту ситуацию. Его капитан Биггар сопровождает на охоте супружескую 
пару миллионере» Спотсворт и влюбляется в г-жу Спотсворт. Супруг ее во время охоты думает, что 
убил льва. И когда он ставит ногу зверю на горло, позируя перед фотоаппаратом капитана Бигтара, 
«знаменитого Белого Охотника», лев хватает его, а «Белому Охотнику надо было сначала отбросить 
фотоаппарат, да еще он потратил несколько драгоценных мгновений, пока нашарил ружье, так что его 
выстрел, меткий, как всегда, грянул слишком поздно, чтобы принести практическую пользу». Супруг 
погибает, огромное состояние миллионера-охотника переходит на имя вдовы, а капитан Биггар женится 
на ней. Суровая патетика Хемингуэя оборачивается у Вудхауса банальной нелепостью.[там же].

В 20 веке к пародированию прибегает также ряд крупных писателей: Дж. Джойс, "Улисс" 
которого представляет собой как пародию в целом, так и серию мелких пародий на разные периоды и 
стили английской прозы, на язык прессы и так далее, К. Чапек, С. Ликок и др. Представляет интерес и 
произведение американского ‘"черного юмориста' Джеймса Парди “Кебог Ранг начинает” (1964), 
которое пародирует массовую литературу и издательский мир, духовный упадок американской печати. 
Парди высмеивает средства буржуазной пропаганды (церковь, печать, искусство), пессимистически 
смотря на будущее человечества и не веря в разум и силы человека. [23,19]

А вот в Париже в 1906 году случилась столь нашумевшая история, связанная с пародией, что она 
затем надолго стала пищей для историков литературы. Официальный профессиональный поэт 
королевского двора Франсуа де Малерб ֊  человек весьма преклонного возраста -  посвятил виконтессе 
д"Оши -  хозяйке литературного салона, женщине знатной и образованной -  строки следующего 
содержания:

Признать, что и другие чтимы.
Признать, что и они любимы.
Всё это можно без труда.
Но чтоб их красота и сила 
Вас, чудо из чудес, затмила,
Так не бывает никогда.

И вот по этому поводу малоизвестный гюэт-сатирик Пьер Бертело, к тому же происходивший 
из низших социальных слоев, написал на Малерба пародию, в которой, в частности, была и такая 
строфа:

Казаться пылким и влюбленным,
Преподносить стихи с поклоном -  
Всё это можно без труда.
Но стать юнцом из старикашки.
Чтоб с дамою не дать промашки,
Так не бывает никогда.

128



I Пародия эта привела в неописуемую ярость и Малерба, и виконтессу. И бедняга-пародист, по 
поручению виконтессы, был жестоко избит палками.

I В русской литературе пародии получили широкое развитие уже в 18 веке -  в творчестве 
Икшюсова. Сумарокова, а затем Крылова. По преимуществу это была театральная и стихотворная 
■пародия. [12, 33] В театральнольной пародии на первый план выдвигался социально-политический 
■кценг. Но следует отметить, что театральная пародия была популярна в России еще с да внешних 
Времен. Как отмечает М. Поляков:«Пародия сопровождает жизнь русского театра буквально с первых 
■дней его существования... Пародийные элементы ярю вспыхивали в народных игрищах, в
■  непринужденности ярмарочного балагана, в легкости импровизации, в непосредственности отклика на 
п̂оминутную современность, ежедневностъ и привычность». [17,6]

В комедии Сумарокова «Тресотиниус»два ученых педанта, в которых современники без труда 
«знавали шаржированные образы Тредиаковского и Ломоносова, спорят между собой о том, какая 
Нрафическая форма более всего приличествует букве «т». Общий пародийно-издевочный фон облегчает
■  неведение пародии и усиливает ее действие. Пародируются обычные для Тредиаковского упреки в
■ гордости и просьбы явить милость любви из сострадания к его мукам. Пародия подчеркивает и 
I характерные для него смешение просторечия и архаики, тавтологические эпитеты. [16, 11] 
■Ъфические нападки и пародии Сумарокова содействовали дискредитации Тредиаковского как поэта 
В и человека в недоброжелательном к нему придворном кругу, охотно издевавшемся над беззащитным 
■ученым, не лишенным чудачеств и педантизма. Впоследствии насмешки над Тредиаковским служили 
■удобным поводом для дискредитации его политических суждений, [там же, 12] В «Разговоре» 
■пародийно осмысляется пристрастие Ломоносова к гигантским образам, которым он придает 
I стремительное движение.

Пародии писали поэты А. А. Фет (1820-1892), Я. П. Полонский (1819-1898) и др. 
■Замечательными советскими пародистами были А. Архангельский и А. Рас кин. Архангельский и по сей 
К день остается непревзойденным мастером пародии -  его лучшие произведения и раньше и сейчас 
■принято принимал» за эталоны в этом жанре. Популярными пародистами были С. Васильев, С. 
■Смирнов, А. Иванов, А. Измайлов, Л. Самойлов. К пародии обращались Некрасов и Салтыков Щедрин 
■(например, в «Истерии одного города» пародирует истериков и летописцев), Горький; Маяковский и 
■другие классики русской и советской литературы. Пародия в советской литературе по преимуществу 
I носит характер товарищеской критики или разоблачительный смысл. [5, 41] Непревзойденным 
I мастером пародии был Чехов («Летающие острова», «Шведская спичка», «Тысяча и одна страсть» и 
К др.). Убежденный реалист, Чехе® пародирует романтически извинченный стиль Виктора Гюго, 
I фантастику Ж. Верна, пародирует детективные романы и т. д. Как отмечает Пропп. «В этих случаях 
[действительно пародируется индивидуальный стиль писателя, но этот индивидуальный гтчлъ есть 
[ вместе с тем признак известного направления, к которому принадлежит писатель, и это-то направление 
высмеивается с точки зрения эстетики нового направления. Высмеиваются также недостатки и текущей 

{литературы». [15,66]
Среди армянских писателей следует выделить О. Туманяна, Налбандяна, Отьяна, Пароняна, 

\ Патканяна. Очень интересные примеры пародий этих писателей рассматривает известный армянский 
критик А. Макарян. [См. 10, 112-133] Среди них можно отметить пародию О. Туманяна «Ты видел 

[ли?...» на стихотворение О. Оганесяна «Мой край родной...». В своем стихотворении О. Оганесян в 
романтических {фасках нарисовал идиллическую картину жизни армянской деревни, изобразив ее как 
безбедный, райский уголок, не замечая горестей армянского крестьянина, его угнетателей и 
притеснителей.

Вот как выглядит армянская деревня у Оганесяна:
Ты видел ли средь острых скал 
Бегущую с гиумом пенистую реку;
Ты слышал встревоженной дуиюй 
Громыхающие, ревущие волны?
Ты видел ли деревню одинокую в долине,
И вокруг цветущие поля,
И золотые колосья, и мирные потоки?
Ты слышал ли сладкие песни жаворонка? и т. д.
(перевод подстрочный)
У Туманяна эта картина вызывает ироническое отношение. И вот, пародируя стихотворение 

Оганесяна, он выделяет то, что Оганесян не захотел увидеть или чего коснулся только мимоходом. 
Отвечая Оганесяну, Туманян пишет:

Ты видел ли холмы.
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Где всегда пышно цветет весна.
Где грабят наших и чужих.
Где всегда текут кровь и слезы?
Ты видел ли виноградники.
Где как будто зреет виноград.
Но хозяева никогда не получают его.
Потому что всегда он идет в карманы моли?
Ты видел ли деревню в долине,
А вокруг старые навозные кучи?
Видел ли, как там  постоянно
Гнетут и давят народ староста и поп?
(перевод подстрочный)
А. Макарян справедливо отмечает, что «реалиетичеки изображая армянскую деревню, Туманян 

помогает установить верный взгляд на жизнь армянского крестьянина и одновременно пародия» 
развенчивает идеализированное изображение ее», [там же, 116]

Хотелось бы отметил», что пародию используют не только в художественной литературе, она 
также широко используется в изобразительном, в сценическом, в театральном, в музыказикмо*̂  
ораторском искусстве. О пародировании в ораторском искусстве писал еще Цицерон: «Комизм 
предметов бывает двух видов: они уместны тогда, когда оратор в непрерывном шутливом тоне 
описывает людей и изображает их так, что они или раскрываются при помощи какого-нибудь анекдота, 
или же в мгновенном передразнивании обнаруживают какой-нибудь приметный или смешной 
недостаток». Далее он отмечает: «Однако этот род смешного более всего требует величайшей 
осторожности при использовании, если же подражание переходит меру, то становится неприличным... 
К передразниванию оратор должен прибегать украдкой, чтобы слушатель скорее догадывался об этом, 
чем видел». [22,179]

В сценическом искусстве наиболее популярными российскими пародистами являются М.Галкин, 
М. Задорнов, К. Аванесян и др., а также участники популярного российского проекта «Comedy Club» - 
Г. Мартиросян, Г. Харламов, П. Воля. Они показывают пародии на артистов, певцов, юмористов, 
известных политических деятелей и телеведущих. Точно имитируя манеру, тембр голоса, сценическое 
поведение, делают их мгновенно узнаваемыми и очень смешными.

Самый уникальный, по мнению Максима Галкина, человек, подлежащий пародии, - лидер 
партии ЛДПР, В. Жириновский: «Он столько лет нас уже веселит. Молодец. Мы его за это выбираем 
каждый раз. Меня не перестает поражать его логика. Однажды Владимир Вольфович вьщал: «Я 
ненавижу роман Толстого «Анна Каренина». Анна Каренина - сволочь. Бросилась под поезд, на рельсы. 
Поезд резко затормозил. Тысячи человек упали с полок изувеченные...» Это же надо такое в голове 
провернуть!»

Очень популярен также и театр Евгения Петросяна «Кривое зеркало». Эго пародийный, 
музыкальный, буффонный, то есть клоунско-эксцентрический театр эстрадных миниатюр и, к тому же, 
театр персонажей. Авторы, воспитанные Е. Петросяном, и артисты составили удивительный 
творческий ансамбль, который завораживает зрителя своим остроумием, разнообразием, красочностью 
зрелища, выдумкой ит. д.

Как видно, «пародия» обладает достаточно богатой историей и сохраняет свою актуальность в 
современном обществе. Она может проникать во все жанры литературы и искусства. В рассмотренных 
примерах видно, что начиная с античности до наших дней писатели с помощью пародии выражали свое 
мнение не только на великих писателей или литературные стили и произведения, но и на реальные 
лица, события и явления своего времени, тем самым выявляя недостатки и пороки общества и 
отдельных деятелей. Таким образом, пародия приобретает не только художественную, но и 
общественно-политическую значимость. Итак, пародия - не простой, а весьма сложный и своеобразный 
жанр, требующий большой творческой инициативы, смелости, изобретательности и доводов.

Ամփռփօէմ

Պարոդիան (ծաղրանմանությունը) ունի բավականին հարուստ պատմություն ե պահպանում է 
իր արդիականությունը նան ժամանակակից հասարակության մեջ:

Չնայած դբսւն' շատերը այն դիտում Ծն ցածր և հեշտ ժանր (միջոց) և համապատասխան 
ուշադրության չեն արժանացնում: Քննարկելու} համաշխարհային, ինչպես նաե հայ և սուս նշանավոր 
ցրողների պարոդիաները (անտիկ շրջանից մինչև մեր օրերը), հոդվածում փորձ է արվում
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I ենրկայւսցննլու պարոդիան որպէա մնծ փսրպճտություն պահանջող, առանձնահատուկ ե յուրօրինակ

II  ժսւնր (միջոց), որն ունի ինչպես գսդարվեսաական, այնպնս էլ հասարակական֊րադարական
I քանակություն :

■V
Резюме

Пародия обладает достаточно богатой историей и сохраняет свою актуальность и в современном 
К обществе. Но, несмотря на это, пародию многие считают легким и низким жанром (приемом).
К Рассматривая гримеры пародии великих зарубежных, русских и армянских писателей, с античности до 
I наших дней, в статье сделана попытка показать, что пародия весьма сложный и своеобразный 
I жанр( прием), требующий большого мастерства и имеющий как художественную, так и общесгвенно- 
[ политическую значимость.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (14Х 2007

ՀՏԴ371 Մանկավարժություն

ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ԺԱՄԱՆԱկԱկԻՅ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՑ 
(I Բնթոդական օգնություն սկսնակ ուսուցիչներին)

Ռ.Ց. Ադաբեկյան

ԼՂՀ կրթության, մշակույթի ն սպորտի աշխատողների 1-ին համագումարի կողմից ընդունվեց «ԼՂՀ 
կրթության, գիտության, մշակույթի ն սպորտի ծրագրային գրույթների ամբողջությունը (դոկտրինայի) 
նախագիծը», որի մեջ կարևոր տեղ է հատկացված մանկավարժական կադրերի որոշիչ դերը այդ խնդիրների 
իրականացման գործում, այսինքն' դեպի կրթական համակարգ ոսպերս օժտված, որակյսդ ուսուցչական 
ներուժ, որն ի վիճակի կլինի բարձր մակարդակով կազմակերպեր» ուսուցման գործընթացը, զբաղվելու 
գիտահետազոտական աշխատանքներով, յոտացնե|ու ն աշխատանքային գործունեության ընթանում 
կիրաոելու նոր կրթական b  տեդեկաւովական տեխնոլոգիաներ, սաների մոտ դասսփսդամյելա բարձր բարոյա
կանություն ն աադջ ազգային համամարդկային արժեքներ: Այդ ւափթով ուզում ենք մեր նորեկ ուսուցիչների 
ուշադրությանը հրավիրել երկա կարևոր դրույթների' ազգային դպրոցի գաղափարը կյանքի կոչելու, ուսուցչի ն 
ծնողների միջև նորմալ վտխհարաբեբությանների հաստատման մեխանիզմների վրա:

Հանրակրթական դպրոցում ուսացիչը հանդես է գափս որպես ամենավճռորոշը մատսպ սերնդի 
կրթության, դաստիարակության, կյանքի ու աշխատանքի նախապատրաստելու բարդ ու պատվավոր 
գործում: վերջինիս բազմաբովանդակ գործունեությունն ամրակայվում է ընտանիքից եկած երեխայի 
գիտելիքներով ու բարոյական հատկանիշներով: Եթե ընդունենք, որ այդպիսի ընկարսնակություն չկա, 
այնուամենայնիվ ընտանիքի մթնպորտը որոշակիորեն դեֆորմացնում է երեխայի հուգսւկամային 
պորտը, մարդկային հատկանիշները, վերաբերմունքն դպրոցի ն շրջապատի նկատմամբ: Եվ բպոբովին 
պատահական չէ, որ երեխայի վարքագիծը կարտահայտվի նաև ընտանեկան սւնբնականոն 
մթնոլորտն ու հարաբերությունները: կյանքում քիչ չեն ե այնպիսի դեպքերը, երբ նման ընտանիքների 
երեխաները դպրոցում աչքի են ընկնում ջանասիրությամբ, կարգապահությամբ, գիտեփքներ ձեռք 
բերերս ցանկությամբ: Հետնաբար ուսուցիչը նախ պետք է խուսափի այդպիսի ընտանիքներում 
դաստիարակված երեխաների նկատմամբ կանխակսդ կարծիքներից ու վերաբերմունքից, դպրոցում 
տեղի ունեցած կարգազանց կամ իրավազանց արարքներն անմիջապես նման երեխաներին 
վերսւգրերս հակամանկավարժական և, գուցե, անմարդկային մտայնությունից: վարպետ ուսուցիչն 
պետք է գիտակցի այն անհրաժեշտությունը, որ նմսւն երեխաները ավելի կարիք ունեն ուշադրության, 
ջերմության, հոգատարության, մտերիմ, մարդկային վերաբերմունքի ու օգնության: Դրանց 
նկատմամբ կիրառվող շերտավորված ու անհատական մոտեցումներն առաջին հերթին պետք է 
հիմնված լինեն մարդասիրական, գթասիրական սկզբունքների վրա, քանի որ այդպիսի երեխաները 
նախ և սաաջ դրանց կարիքն են զգում: Դրանով իսկ ուսուցիչն կվերականգնի երեխայի անձնային 
մանկավարժահոզեբանական խաթարումները, աշակերտներին կտա գիտելիքներ, կազմակերպելով 
նրանց մտավոր, ֆիզիկական, բարոյական ու հոգևոր զարգացում, նրանց մեջ դաաոիարակելով 
սոցիալական ու բարոյական սւրժեքային կողմնորոշումներ և այլն:

Անկախ ժամանակակից դպրոցի ուսումնադասսփարակչական գործունեության մակարդակից, 
նրա մասին, որպես երեխայի ձևավորման կարևորագույն սոցիալական ինստիտուտ, կատարված են 
բազմաթիվ ուսումնասիրություններ: Եթե առաջնորդվեինք այն սկզբունքով, որ պատմությունը ժողովրդի 
հավաքական հիշողությունն է, ապա ուսուցչի հանրօգուտ զործունեութբոնն այն է, որ վերացնի մւտոադ 
սերնդի մի մասի անտարբեր վերաբերմունքից ու դիրքորոշումներից, կոնկրետ անբսւրոյական ու 
հանցավոր վարքագծից: Ուստի այդ տեսադաշտից ելնելով' այսօրվա հայեցի հանրակրթական դպրոցի 
կրթադաստիարակչական գործընթացը նորովի կազմակերպելու ու օպսփմալացնելու ուղղությամբ
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I փոր է կատարելագործվի ե վերացվի դրան խոչընդոտող բազմաթիվ սոցիայ֊տնտեսական, 
քաղաքական, բալտյաիրավական պրոբւեմներ, այն միտումով, որպեսզի հանրակրթական դպրոցը 
դիտվի որպես լիարժեք մանկավարժական համակարգ, այն ագգային դպրոցի տիպարի հասցնելու 
նպատակով և շոշափվի այն մանկավսւրժահոգերանական ու սոցիալՎտգեբանսւկան պրոբլեմները, 
որոնք ծանրացել են այսօրվա հայեցի դպրոցի սաջն: Այդ խնդիրներից ամենաբարդն է անցյալի 
գործառույթներից ժառանգած մի շարք բացասական գործոններ, որոնցից էին կեդծ 
ինտերնացիոնալիզմի սերման Ծլը մատաղ սերնդի մեջ, կամ այսօր երեխան բախվելով իրական կյանքի 
բացում բացասական երևույթների հետ կերպարանափոխվում, արժեքազրկվում ու դատարկում է նրա 
հոցին U այն լցնում հիասթավտւթյամթ ամեն ինչի նկատմամբ: Այսպիսի պայմաններում միանգամից 
բարեփոխել նախնական դպրոցը, նշանակում է նրա հսւմսւր ստեղծել նոր 
մանկսւվարժահոգեբանսւկան հիմունքներ: Այսքանից ելնելով՜ այսօր որպես սաաջին սդան պետք է 
մղել ագգային, հայեցի դպրոցի ստեղծման ու դրա կսաավարման գործընթացը, այսինքն' դրան հասնել 
երեխաների մեջ ագգային, սւնձնային որակների յուրօրինակ մտածելակերպի, վարքագծի ու 
գործելակերպի մեխանիզմների ձևավորումով: Սակայն ներկա հատձրակսւրգում ստեղծված 

| շուկայական հարաբերությունները, սեփականաշնորհումն անգամ կրթական համակարգում և 
առեղծված բարոյաքաղաքական մթնոլորտը մեծ դժվարություններ են ստեղծում ժամանակի ագգային 
դպրոց ստեղծելու մտայնությունը m դրա ագգային նկարագրի մասին խորհելը. Չնայած դրան, 
այսօրվա մտավորականն երին, առավել ևս, ուսուցիչներին են ընձեռնվել ոչ միայն մտածերս, այլև 
ագգային դպրոցի գաղւտիսւրը կյանքի կոչերս բարդ ու կարևոր գործը: Իսկ մեզ հայտնի է, որ ագգային 
դպրոց, ագգային հոգեբանություն ձևավորելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ, թեկուզ այն պատճառով, որ 
դեռևս բորտիս համար պարզ չէ դրանց հասարակայնորեն ընդունեփ բովանդակությունը, հայեցի 
դաստիարակության չւտիանիշներն ու հեռանկարները, ինչպես նան հիմնավորված կոնկրետ 
անելիքնելտ (տԾս զծւսզիր-սխնմա 1)

Նշված հանգամանքներից ելնելով' նպատակահարմար ենք գտնում առաջին հերթին անձի 
գիտակցությանն հասցնել, թԾ ի՜նչ է պէՈոր հւսւճյանայ սւզզահոզԾբանութթւն ասե/ով և որոնք Սև 
մանկավարժական կռւեկտիՓ անէղիրները դպրոցն ազգային դարձնէղռւ համար:

Ելնելով կրթական համակարգի նոր բարեվտխումներից' առաջարկում ենք.
- Բարձրացնել սովորողների սոցիսւլ ֊հոգեբանական պատրաստված ությունը: Ինչպես օրինակ, 

հույգեր ու զգացմունքներ ձևսոիոխելիս անհրաժեշտ է օգտագործել այնպիսի ազգագրական նյութեր, 
որոնք կնպաստեն յուրօրինակ ազգանպաստ հույզերի ու զգացմունքների առաջացմանը, 
ագգապատկսւնելիության գիտակցման ներքին համոզվածությանը:

- Մտածողություն ձևավորելիս կառաջարկեինք, որպեսզի այն ինդգրկի ագգային մտածողության 
մեխանիզմներ:

- կյանքի, ասմսւն ու աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունք ու դիրքորոշումների ձևավորման 
գործընթացում կերաշխավորեինք հիմնված լինեւ ժողովրդի պատմական անցյալի ու ներկա 
նվաճումների վրա:

Այսօրվա դպրոցի մանկավարժական գործընթացն իր մեջ ներառում է նաև հարաբերությունների 
մի համակարգ, որն օժտված է գզսդի դժվարություններով, դա ուսուցչի և աշակերտների ծնոդնԾրի միջև 
Щшдբարոյական ւիոխհարաբԾթոթյուննԾրն Ծն:

Առաջին հայացքից կարոդ է թվալ, թե այդ վտխհարաբերությունների յուրաքանչյուր կողմն ունի 
գործունեության իր պորտը' ուսուցիչը գործում է դպրոցում, իսկ ծնողները' տանը: Ուստի բավարար հիմք 
չկա նրանց շահերի բախմսւն, առավել ևս թյուրիմացությունն էտի առաջացման համար: Սակայն դա 
այդպես չէ: Նրանց գործունեության ոլորւոները շատ հաճախ գագադիպամ են: Ուսուցիչն իր կամքից 
անկախ, հարկադրված է փնում մտածել իր սաների ծնողների մասին «Ինչպիսի՞ն են նրանք և ի՛նչ 
ազդեցություն ունեն երեխայի վրա», իսկ ծնողները մտածու՞մ են ուսուցչի մասին: Այդ հանգամանքը 
երկու կողմերին ստիպում է հետաքրքրվել միմյանցով, քանի որ դսատիարսւկելը նրանց համար
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ընդհանուր է: Այսինքն' այն ինչ երեխային սովորեցնում են ընտանիքում, նա բերում Է դպրոց և 
ընդհակառակը, ինչ սովորեցնում են դպրոցում, երեխան բերում Է ընտանիք: կապի այս ձևերը իրեն 
զգացնել են տալիս նաև ուսումնադատոիարակչսւկան գործընթացում: Ուսուցիչը պրակտիկորեն 1 
ակամա խաոնվում Լ ընտանիքի գործերին, իսկ ծնոդները' դպրոցի գործերին, անգամ, եթե կողմերից 1 
մեկը իր սաջն այդպիսի նպատակ չի դնում: Դա նշանակում Է, որ ուսուցչի և ծնողների միջև փոխ
հարաբերությունների առաջացումն անխուսափելի Է, միայն կարելի Է ասել ինչ բնույթ են կրում:

Ինչպես գիտենք, ուսուցիչը ն ծնողները փոխադարձ հարաբերությունների մեջ են մտնում I 
միմյանց հետ գ անագան ճանապարհներով: կսաաջարկեի հետևյալ մանկավարժական փոխ
հարաբերությունների մեջ մտներ» մեխանիզմներից մի քանիսը.

* աշակերտների,
- ուսուցիչների գրառումների,
- անձնական,
- հանդիպումների,
- ցրույցննրի,

- միմյանց հասցեագրված նամակների,
- ծնողական ժոդովների գումարման և այլ միջոցներով:
Այդ բոլոր կապերում պետք Է տեսանելի փնի նրանցից յուրաքանչյուրի անձը և նրանց միջև 

ձևավորված վտխհարաբերությունների բնույթը: Դրանցից մենք կարևորում Ծեք աշակերտների միջոցով 
փոխհարաբԾրությռւննէկյը: Ինչպես օրինակ' ուսուցչի նկատմամբ ծնողների վերաբերմունքը զգալի 
ազդեցություն են թողնում այնպիսի փաստեր, ինչպես նրանց երեխաների վերաբերմունքն ուսուցման, 
իրենց ուսուցչի և դպրոցի նկատմամբ: Գտնում ենք, որ հենց իրենց' երեխաների միջոցով ծնողները 
տպավորություն են ստանում ուսուցչի վերաբերյալ, նախնական գնահատական են տալիս նրան, որը և 
որոշում Է նրանց վերաբերմունքն ուսուցչի նկատմամբ:

Ուսուցիչը և ծնողները, սովորաբար վարձում են մեծացնել կապերը միմյանց հետ ն ուժեղացնել 
ազդեցությունը մեկը մյուսի վրա և դա կատարում են, ինչպես իրենք են գտնում, ի շահ երեխայի:

Ուսուցչի ե աշակերտների ծնողների միջև հարաբերությունները յուրահատուկ են, այսինքն' 
բագմսւկերպ են, բազմաբնույթ, տարբեր հայացքների, տարբեր վարձի և մակարդակի, տարբեր 
մանկավարժական կրթության տեր մարդկանց միջև: Դա այն Է, որ ուսուցիչ-ծնոդ հարաբերությունների 
յուրահատկությունն նան այն Է, որ նրանք հարկադրված են հաստատել վտխսւդարձ կապ, անկախ 
նրանցից, թե ոչ, քանի որ նրսւնք պարտավոր են հանդես գալ համատեղ, համագործակցել, օգնել 
մեկմեկու, ուժեդացնեւ միմյսւնց' հանուն ընդհանուր դաստիարակվողի:

Չնայաց դրան, այդ գործընթացում առաջանում են որոշակի դժվարություններ: Դրանցից 
զւխավոր դժվարությունն մնր մտահղացմամբ այն Է, որ ուսուցիչդ կարող Է հանդիսանա} որպես 
պաշտոնական հարաբերություններ կրողի, որը հաճախ հանդիպում Է որոշակի դժվարությունների, 
պահանջում Է շատ ժամանակ և Էներգիա: Հարկ Է նկատել նաե այն հանգամանքը, որ պաշտոնական 
հարաբերությունները ուսուցչի կողմից, սովորաբար չեն գոհավնում ծնողներին: ՉԷ՛9 որ ծնողի համար 
երեխայի դաստիարակությունը և նրա խնամքը ոչ թե ծառայություն Է, այլ բարոյական պահանջմունք, 
պատվի և խղճի գործ: Հետնաբար, ուսուցչի ն ծնողների միջև անհրաժեշտ են ոչ թե պարզապես 
պաշտոնական հարաբերություններ, այլ մարդկային հումանիստական հարաբերություններ: Երբեմն 
առաջանում են հակասություններ ուսուցչի և ծնողների միջև այն պատճառով, որ երեխայի հանդեպ 
իրենց վերաբերմունքում հանդես են գափս տարբեր, երբեմն Էլ իրարամերժ դիրքերով, իրենց 
գնահատականներում առաջնորդվում են տարբեր չսոիանիշներով: Այդ տեսակետից ուսուցչին 
ներկայացվում Է մի շարք պահանջներ այն նպատակով, որպեսզի ծնողն էխի հետ նրա 
հարաբերությունները լինեն մարդկային: Բնական Է, որ այդ վտխհարաբերություններում շատ բան 
կախված Է ոչ միայն ուսուցչից, այլև ծնողներից: Սակայն նշենք, որ սին աոաջին հերթին պեէդր Է 
կարգավորվի ուսուցչի կողմից, որպես ակտիվ կողմի, որպեսզի ստեղծվի րսվագոփ
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I համագործակցություն: Դթսնոէմէ ուսուցչի բարոյական պարտականությանը, որը մենք կանվանեինք 
[ արվեստ:

Այսպիսով' ուսուցչին ներկայացվում է աոաջին պատասխանատվությունը: Այդ ստումով 
[ պարտավոր է ճան աչ Щ այն հնարավոր հակասությունները (կոնֆլիկտները), որոնք կսւրալ են 
[ առաջանալ ուսուցիչ-ծնողներ հարաբերությունների համակարգում:

Նշենք դրանցից տարածված հավանականություն ունեցող դժվարություններից մի քանիսը
1. Նրանց միջև հղած խզվածությանն Է:
2. Անձնական կապերի բացակայությանը, այսինքն' հրկու կողմհրն Էլ չեն ճանաչում իրար, կամ 

I օպոտ պատկերացում ունհն միմյանց մասին :
3. Դժգոհություն միմյանցից:
4. ադյալ անհավանությունը միմյանց գործ հրի հանդեպ:
5. Անհավանությունը ն դատապարտումը միմյանց կարծիքն հրի նկատմամբ բացահայտ 

արհամարհանքը, թշնամանքը, նսհմացամ, առաջանում Է բացահայտ պայքար, որի մհջ Է քաշվում 
աշակերտը:

Նշեցինք հնարավոր հակասություննճրից մի քանիսը: Ամենից վտանգավորն այն է, Երբ ասացիչը 
այդ անբարյացակամությունը ծնողների նկատմամբ տեղսոիռխոէմ Է աշակերտների վրա: Դրանք 
կարելի Է հաղթահարել միայն երկուսի համատեղ ջանբեըով: Դրանց պատճառն էտը մեծապես 
ւա&չվում են դաստիարակության՜ որպես բարդ, դժվարին, հակասական գործընթացի հետ: Իսկ դա 
կարոդ Է ունենալ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնույթի պատճառներ:

Օբյեկտիվ պատճառներից մենք կնշեինք. 
ա) ծնողների անբավարար ագատ ժամանակով, 
բ) մանկավարժական անբավարար գիտելիքներով, 
գ)շատ հայրերի արտագնա աշխատանքի գնալը, 
դ) ամուսիններով ընտանիքից բսւցակայելու երևույթը, 
ե) ուսուցչի ժամանակի պակասը,
գ) շուկայական հարաբերությունները և սեփականաշնորհումը անգամ կրթական համակարգում, 
Է) դժվար դաստիարակվող երեխաները, բարձիթոդ դեռահասները,
ը) ծնողների անտեղյակությունն -ուսումնական ծրագրերի ն պլանների փուիոխման մասին ե 

այլն: -
Սուբյեկտիվ պատճառներից մենք կնշեինք.
ա) ծնողների անպատասխանատվությունը իրենց երեխաների դաստիարակության գործի 

նկատմամբ,
բ) նրանց թվամ Է իրենք ստել են ամեն ինչ, ուսուցչի դժգոհությանը համարում են անարդարացի, 
գ) որոշ ծնողների թվում Է, թե իրեն մեծ պահանջներ են ներկայացնում, դիտվում Է այդ 

պահանջը, ոչ միատեսակ պահանջի,
դ) ուսուցիչների նկատմամբ հարգանքի պակասը,
ե) ծնողները հաշվի են առնում միայն երեխաների ջանասիրությունը ն աշխատասիրությունը, 
գ) ծնողները բավարար տեղեկություններ չունեն այլ երեխաներից, որ համեմատեն իրենցի հետ,
Է) ուսուցիչների և ծնողների վախսւդարձ տեղեկատվության պակաս,
ը) չէ՞ որ նա ուսուցիչ է, ուստի պարտավոր է լինել անթերի, այդպես են մտածում շատ ծնողներ: 
Այսպիսով' ագգային դպրոցի գաղափարը կյանքի կոչելու, ուսուցչի և ծնողների միջև նորմալ 

վտխհարաբերությունների հաստատումը, բավականին լուրջ, բարդ և դժվար գործ Է, որը ուսուցիչներին 
ներկայացնում Է մի շարք մանկավարժսւհոգեբանական պահանջներ:
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Ամփ ոփում

Գիտամեթոդական հոդվածում՛ նորեկ ուսուցիչների ուշադրությունը հրավիրվում է երկու 
կարևոր դրույթների' ագգային դպրոցի գաղափարը կյանքի կոչելու, ուսուցչի ն ծնողների միջև 
եորմալ վախհարաթերաթյունների հաստատման մեխսւնիգմների վրա:

Ելնելով կրթական համակարգի նոր բսւրեվտխումների խնդիրներից' սաաջարկւխւմ է նորեկ 
ուսուցիչներին իրենց աշխատանքային գործունեության ընթացքում կիրառել նոր կրթական և 
տեղեկատվական ւոեխնո|ոգիաներ, սաների մոտ դաստիարակ ել բարձր բարոյականություն և 
առողջ ազգային համամարդկային արժեքներ:

Резюме

В данной научно-методической статье внимание начинающих учителей обращается к двум 
важным проблемам: к вопросу о необходимости притворения в жизнь национальной идеи 
посредством школ и механизмам, приводящим к утверждению нормальных взаимоотношений 
между учителями и родителями.

Исходя из новых задач в свете перемен образовательной системы в целом, начинающим 
учителям рекомендуется в своей повседневной деятельности практиковать новые образовательные 
и информационные технологии и воспитывать в учениках высокую нравственность и здоровые 
националные общечеловеческие ценности.
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Լ.Գ.Ղաբա խա նյան

«Ստերեոտիպ» հասկացությունն առաջին անգամ օգտագործել է Ոալտեր Լիպմտնը իր 
«Հասարակական կարծիր» գրքում /1922 թ./: «Ստերեոտիպ» հասկացության բացահայտման 
գործում մեծ դէՅր են ունեցել Գ. Օլպորտը, Է. Արոնսոնը, Ռ. Բրաունը, Քեթթելը, Այգենկը, 
Ուգնաձեն ն այյն: ժամանակակից հոգեբանական գրականության մնջ «ստերեոտիպ» 
հասկացությունն ունի տարաբնույթ սահմանումներ, որոնց ընդհանրացված ձևակերպումն ունի 
հետևյալ նկարագիրը, ստերեոտիպը, ա յգ թվամ և Էթնիկական ստերեոտիպը, մարդկանց ա 
խմբերի մասին ընդհանրացված ա կայուն պատկերացումներն են, որոնք իրենց մեջ ամփոփում 
են ստանդարտացված խմբային վարձը' ավելի հաճախ սւղճատելով իրականությունը: 
Աղճատված իրականության ընկսղումը տեղի Է ունենում միջանձնային շփումների, 
սոցիալսւկանացման և մշակութային տրանսմիսիայի միջոցով:

Ստերեոտիպ հասկացությունը պետք Է դիտարկել դիրքորոշում, նախապաշարմունք, 
կանխակարծություն հասկացությունների հարաբերակցման հետ: Նախապաշարմունքը
համարվում Է բացասական դիրքորոշում, դիսկրիմինացիան' բացասական վսւրքագիծք1]: կան 
պահեր, երթ ստերեոտիպ, նախապաշարմունք և դիսկրիմինացիա հասկացություններն 
նույնական բնույթ են կրում: Անտիսեմինտիգմը /հակահրեականություն, հրեատյացություն/ 
որպես այդպիսին ձևավորվում Է որպես բացասական դիրքորոշում /նախապաշարմունք/, 
ընդհանրացվեւ ու կայունացել Է որպես ստերեոտիպ ն դրսևորվել որպես բացասական վարքագծի' 
դիսկրիմինացիայի ձևով:

Ստերեոտիպերը ստեղծվում են ձևավորված դիրքորոշումների հիման վրա, ասիմիլյացիայի 
երկարատև գործընթացի ամրապնդման արդյունքում և անձի սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ 
գնահատականը այս կամ այն երևույթի նկատմամբ դետերմինսւվորվում Է մշակված 
դիրքորոշումներով: Որոշ հեղինակներ հակված են ստերեոտիպը դիտեյ որպես դիրքորոշման 
իմացական տարր /Յու. Պ. Պլատոնով, Ն . վ .  Խարիտոնով/ [2]: http://www.gumer. info/bibliotek- 
Buks/Sociolog/Plat/23php to  5:

Ստերեոտիպը, որպես հոգեբանական երևույթ, օժտված Է մի շարք որակներով, որոնցից 
արժե առանձնացնել ստատիստիկ սրանում առկա ամբողջականության, գնահատման 
երանգավորման, սխալ ինֆորմացիայի չսւփաբաժնի որակները: Ստերեոտիպի դինամիկ պլանում 
առկա են կայունության, ռիգիդության, կոնսերվատիզմի, նոր ինֆորմացիայի նկատմամբ 
դրսևորվող ցածր պլաստիկության /հարմարվողականության/ որակները: Ստերեոտիպի
կառուցողական պլանում առկա Է հուզական, կամային և ռացիոնալ Էլեմենտների համակցումը 
/Պլատոնով, Խարիտոնով/: http://www.gumer.info/bibliotek-Buks/Sociolog/Plat/23phpr31: Ընդունված 
Է նաև այն կարծիքը, համաձայն որի մարդկանց մոտ ի սկգբանե ձևավորվում Է դիրքորոշումը և 
ապա վերջինիս բովանդակությունն ամփուիող ստերեոտիպը: Ընդունված Է նաև ստերեոտիպը 
որպես դիրքորոշման ձև համարեյու կարծիքը:

«Ստերեոտիպը» դիտվում Է որպես մարդկանց ու երևույթների վերաբերյալ կանխակալ 
կարծիք, որը հետևանք Է կոնկրետ երևույթի ոչ թե անմիջական գնահատականի' հիմնված թսդւմ 
տպավորությունների և վերլուծությունների վրա, այլ ստացված Է ստանդարտացված 
դատողություններից ու սպասելիքներից^]: Ստերեոտիպը սոցիալական դիրքորոշման այն 
տեսակն Է, երբ մարդը մերժելով անհատական տարբերությունները, օրինաչավւ և ընդունելի Է 
դիտում այս կամ այն սոցիալական խմբի կամ Էթնիկական հանրույթի գործելակերպն ու 
մտածողությանը: Սոցիալական հոգեբաններից շատերը դիրքորոշումները /Էթթիթյուդներ/ 
դիտում են մարդու վարքի գլխավոր դրդապատճառ: Գիտական հոգեբանության բնագավառում 
սոցիալական դիրքորոշման առավել հստակ սահմանման հեղինակ է համարվում Գորդոն
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I  Օլպորտը: «Դիրքորոշումը հոգենյարդւսյին պատրաստականության վիճակ է, որը ստեղծվել է 
I  Փորձի հիման վրա և ուղղություն տվող, դինամիկ ազդեցության է գործում այն րորւր օբյեկտների 
I  կամ իրադարձությունների նկատմամբ անձի հակազդումների վրա, որոնց հետ նա կապված է»[5] 
В «Գ. Օլպորտի կարծիքով դիրքորոշումների ճիշտ չավւումների դեպքում հնարավոր է կանխատեսել 
I  մարդու վարքը»[6]: Առհասարակ ընդունված է այն կարծիքը, համաձայն որի' դիրքորոշումներն 
I  ունենամ են երեք հստակ կոմպոնենտներ: «Արժեքային, որն արտահայտում Է մեր սերը կամ 
I ատելությունը տվյալ օբյեկտի նկատմամբ, հավատի կոմպոնենտը /մենք վստահ ենք այն բանում, 
I  որ տվյալ օբյեկտը իրականում ա յն Է, ինչի մասին մենք մտածում ենք/ ն վարքային կոմպոնենտը' 
I տվյալ օբյեկտի նկատմամբ որոշակի ձևով ազդելու պատրաստականությունը»[7]:

Պետք Է ասել, որ հոգեբանները տարակարծիք են նան ստերեոտիպերի իռացիոնալության 
I մասին տեսակետներում: Իռացիոնալության բնորոշումն արդարացվում Է ստերեոտիպի 
I վարքային դրսևորումներում ատրիբուցիայի /վերագրման/ մեխանիզմի հաճախակի դրսնորմամբ: 
| Բոլորիս հայտնի ֆիզիկական գրավչության ստերեոտիպը համաձայն որի բոլոր գրավիչ 

արտաքինով մարդիկ օժտված են ցանկալի հատկանիշներով, վկայում են ստերեոտիպի 
I իռացիոնալության մասին:

Մարդն ըստ Գ. Օլպորտի հակված Է կանխակարծության ու նախապաշարմունքների 
սևեռմանը, որը պայմանավորված Է նրա կենսական վւորձի ընդհանրացման, 
կոնցեպտուալիգացմսւն ու կատեզորիզացման նորմալ, բնական ձգտումներով: Այստեղ, անշուշտ, 
զուգորդվում են մարդու անմիջական վարձն ու իռացիոնալ տպավորությունները: Այսպիսի 
պատկեբացումներամ, Օլպորտի կարծիքով' բացակայում Է ճշմարտության կորիզը, և դրանք 
կարոդ են հիմնվեւ սոսկ ասեկոսների, հայցերի ե ֆանտազիաների վրա:

Ստերեոտիպերը դրսևորվում են ինչպես սոցիալական, այնպես Էւ միջէթնիկակսւն 
չկամներում ու մշակութային տրանսմիսսիաներում /տարածահադորդում/: Ըստ որում 
յուրաքանչյուր էթնոս /Դ. Մ. Անդրեեվա, Ի. կոն, Դ. Օլպորտ, Ա. Նսղչաջյան/ ստերեոտիպացված 
պատկերացում ունի ինչպես իր /ավտոստերեոտիպեր/, այնպես էլ այլ էթնոսների 
/հետերոստերոտիպեր/ հոգեբանական աասնձնահատկաթյուննեբի մասին:

Հոգեբաններն առանձնացնում են էթնիկական ստերեոտիպերի երկու հիմնական տեսակ' 
ավտոստերեոտիպեր' պատկերացումները սեփական էթնոսի մասին ու հետերոստերեոտիպեր' 
կարծիքների ու պատկերացումների ամբողջություն այլ էթնիկական խմբերի մասին:

էթնիկական ստերեոտիպերն արտահայտում են Էթնոսի դրդապատճառները, արժեքային 
կողմնորոշումներն ու գաղափարախոսությունը, ինչպես նաև բովանդակում բնավորության գծեր: 
Սակայն պետք Է նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ ստերեոտիպերը օբյեկտիվ ինֆորմացիա 
են պարունակում տվյալ Էթնոսի բնավորության մասին: Դրական հոգեբանական դիրքորոշում 
ձևավորվում Է այն երկու Էթնոսների միջև, որոնք դաշնակցային, բարեկամական 
հարաբերություններ ունեն իրար նկատմամբ: Բացասական հոգեբանական դիրքորոշում երկու 
Էթնոսների միջև ձևավորվում Է, երբ նրանց վտխհարաբեբությաններամ սակա են մրցակցության, 
տիրապետման ու թշնամանքի երևույթները: Այլ Է իրավիճակը այն երկու Էթնոսների միջև, երբ 
նրանց հարաբերություններում երկար ժամանակ իշխել են պատերազմներն ու կոնֆլիկտները: 
Եթե Էթնոսների այսպիսի հարաբերություննէկփն հաջորդում են համերաշխության ու 
համագործակցության ւիոխհսւրաբերությունները, այնուամենայնիվ ձևավորված կարծրատիպերը 
ենթագիտակցորեն գործում են' հաղորդեւով շինծու և արհեստական երանգներ: Ուսումնասիրելով 
Ղարաբաղի հայեր և ադրբեջանցիներ միջէթնիկակսւն հարաբերությունները, գափս ենք այն 
համոզման, որ արտաքուստ հորիզոնական թվացող հարաբերություններն ուղղահայաց էին, որի 
հիմքում էթնիկական ստերեոտիպերի կանխակարծության, նախապաշարմունքների ու 
սուբյեկտիվ տբամադրվածության երևույթներն էին:

Ստերեոտիպերն իրենց յուրահատուկ դրսևորումներն են ունենում միջէթնիկակսւն 
հարաբերություններում: «էթնիկական ստերեոտիպ» հասկացությունն հենց ձևավորվում Է 
ազգերի վախադարձ ընկալումներում հանդես գալով որպես կայուն դիրքորոշում այս կամ այն 
Էթնոսի կամ Էթնիկական հանրույթի նկատմամբ: էթնիկական ստերեոտիպերը Էթնոսների 
հոգեբանական գործունեության արդյունք են և իրենց մեջ ամվւովաւմ են տվյալ Էթնոսի 
կուտակած վարձը, Էթնիկական բնավորության ն ինքնագիտակցության 
առանձնահատկությունները և իրավմամբ կազմում են նրա մշակույթի անբաժանելի մասը: 
էթնիկական ստերեոտիպն այսօր Էլ դիտվում Է որպես սոցիալական ստերեոտիպի մի ձև, որն 
տարբերվում Է բովանդակային առումով: էթնիկական ստերեոտիպ հասկացության տակ
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հասկացվում է էթնիկական խմբերի ֆիզիկական, բարոյական, մտավոր նկարագրի մասին 
ունեցած ընդհանրացված պատկերացումներ, որն բնութացրվում է առավել հուզականությամբ ու 
կայունությամբ:

էթնիկական ստերեոտիպի բովանդակության վրա ազդում Ծն երեք խմբի գործոններ: 
կարծրսափպացնոդ խմբի յուրահատկությունների մեջ են մտնում տվյսդ էթնիկական խմբի 
հոգեբանությունը, մշակույթն ու առօրյա գիտակցությանն ամրագրված արժեքային համակարգն 
ու հասարակական ֊պատմական զարգացումը: էթնիկական ստերեոտիպի բովանդակության վրա 
ազդում են ւովյսւլ էթնիկական խմբի սոցիալ-բադաքական ու տնտեսական պայմանների 
զարգացումը և տվլսդ պարագայում այլ էթնոսների միջև առկա փոխհարաբերության 
յուրահատկությունները: էական նշանակություն ունի նաև երկու էթնոսների կամ էթնիկական 
խմբերի միջև աոկա պատմական շվոսմների երկարատևություն, խորությունն ու կայունությունը: 
Պատմության ուսումնասիրումն վկայում է, որ միջէթնիկակսւն բու որ շվտւմները չէ, որ ձևավորում 
են դրական միջէթնիկակսւն ստերեոտիպեր: վերջինիս ձևավորման համար անխուսափելի են 
հավասարության ու վստահության անպայման առկայությանը, ինչը չդրսևորվեց ոչ միայն 
դարսւբադի հայեր-ադրբեջանցիներ, այլև հայ-թարքակսւն դարավոր շվտւմներում: Դրական 
էթնիկական ստերեոտիպերի ձևավորման համար անխոասւՓեփ պայման է դիտվում 
ավանդական նորմերի ու արժեքների նկատմամբ դրսևորվող հարգանքը:

Պետք է ասել, որ ստերեոտիպերը դժվարությամբ են ենթարկվում վտվտխությունների: 
Սոցիալական ստերեոտիպերի ուսումնասիրման գործում զգայի ներդրում ունեցող Թեջվելը 
գտնում էր, որ սոցիալական ստերեոտիպերը յուրացվում են շատ վսպ, կոպիտ են և դժվարությամբ 
են ենթարկվում վւուիոխությունների, ըստ որում, առավել ընդգծված ու թշնամական բնույթ են 
կրում, երբ խմբերի միջև ծագում են լարվածության ու դիսհարմոնիայի ու 
անհանդուրժողականության երևույթներ: Հակասոցիալական /հակառուսական/ ստերեոտիպը 
այնքան ուժեղ է, որ արտասահմանյան որոշ եբկրներում շարունակում էր գործել նույնիսկ հւՍՀՄ 
փլուզումից հետո: Ավստրիայում տեղի ունեցած մարդկանց մասսայական
գնդակահարություններից ա թաղումներից հետո իսպանական թերթն անթաքույց ատեւությամբ 
էր ւուսաբանում կատարվածը' վերագրե}ով այն ռուսներին /կոմունիստներին/: «էւ Պայս» թերթի 
ւուսաբանոդ է. Արոնը սարկազմով գրամ է. «Ռուսները շարունակում են իրենց բնության մեջ 
մնալ որպես մարդասպաններ, այդպիսին է նրանց ռսասան, սպանում են չեչեններին և 
ընդհանրապես ով պատահի: Նրանք այնքան վատն են, որովհետև եղել են կոմունիստներ»[8]:

Ուսումնասիրությունները պարզում են, որ ստերեոտիպը, մասնավորապես էթնիկական 
ստերեոտիպը ժամանակի ընթացքում կարոդ է փովտխու թյսւն ենթարկվել տարբեր արտաքին ու 
ներքին գործոնների ազդեցության տակ: Այսպես, «Սևամորթների մասին բացասական 
նկարագիրը ժամանակի ընթացքում դարձավ առավել չափավոր»[9]:

էթնիկական ստերեոտիպերի վւուիոխությունների վրա ակնհայտ են քաղաքական, սոցիալ- 
տնտեսական ու հասարակական վւովախությունները: Փորձենք հիշեւ ու համեմատեք ինչպիսին էր 
ֆաշիստական Գերմանիան մեր ընկալումներում 1սՍՀՄ տարիներին և ինչպիսին է այն այսօր: 
ԽՍՀՄ կազմում ապրող ժողովուրդները գտնվելով կոմունիստական գաղափարախոսության ու 
քաղաքական կոնյունկտուրայի պահանջների բավարարմանն ուղղված քարոզչության 
ներգործության տակ, հստակ պատկերացում չունեին արևմուտքի կենսափիլիսոփայության, 
քաղաքական ու իրավական գիտակցության ու արժեքային նորմերի մասին: Եվ առհասարակ, մեր 
պատկերացումները խեղաթյուրված էին ոչ միայն գերմանացիների, այլև ամերիկացիների 
նկատմամբ և արտասահմանում /ԽՍՀՄ տարածքից դուրս/ ապրող մեր հայրենակիցներին 
ընկալում էինք ոչ դրական դիտակետից, ընդհուպ մինչև խուատիոդական տրամադրված ու թյուն: 
Ասենք' մարդկանց կենսագրականների վերջում անպայման շեշտվում էր այսօր արդեն ծիծաղ 
հարուցող հետևյալ արտահայտությանը. «Արտասահմանում բարեկամներ չունեմ»:

Սոցիալական ստատուսի փոփոխության դեպքում վւովւոխության է ենթարկվում անձի ես- 
կոնցեպցիսւն ու նրա նկատմամբ դրսևորվող սոցիալական ստերեոտիպը: Տ. Շիբոաաւնին որպես 
օրինակ բերում է Լաուրա Դոբսոնի «Ասպետական համաձայնություն» պատմվածքի օրինակը, 
որում ազգությամբ ոչ հրեա հեղինակը գործընկերներին հաղորդում է իր հրեա լինելու մասին, և 
ցնցվում, թե ինչպես է նրա նկատմամբ ւիոխվում շրջապատի վերաբերմունքը [10]:

Մեր օրերում տրադիցիաների ն ինոփսցիաների ւիոխագդեցությամբ ևս մի շարք 
էթնիկական և սոցիալական ստերեռտիպեր վավտխություններ են կրել /ամասնաընտանեկան 
վտխհարաբերությունների, թաղման և հարսանյաց ծիսակարգերի կազմակերպման և աղ/:
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■ Սոցիալական ստերեոտիպերի Լական փոփոխությունն dp Ծն գրանցվել դարաբաղյան 
К ընտանիքներում: Հիմք ընդունելով գյուղական վայրերում կատարած մեր դաշտային
I հետազոտությունները' կարող ենք խոսեւ այղ փոփոխությունների մասին' վերրսծեւով այն 
К հոգեբանական տեսանկյունից:

Լիսիցյսւնի «Армяне Нагорного К.араваха» գրքում ընթերցում ենք. «Միայն աղջիկ երեխա 
К ծնող կինը ընտանիքում պատվի չէր արժսւնանում»[ 11): Այսօր Ղարաբաղի հայերի շրջանում այդ 
в ստերեոտիպը զգայի փոփոխությունների է ենթարկվեյ և չի գործում այնպիսի հուզականությամբ, 
К ինչպիսին անցյարսմ էր: Աստիճանաբար վտվտխությսւն է ենթարկվել նաև նախախորհրդային 

В  շրջանում պահպանված այն ստերեոտիպը, համաձայն որի աղջիկ երեխային դպրոցից հետո 
I  ուսման տալն ընդունված չէր /աղջիկն ուրիշի ապրանք է/: Այս սոցիալական ստերեոտիպն վերքող 
В  արտահայտություն էր ստացել «Ախճիզյը որիշի տան ճրազյսւ»[ 12] դարաբաղյան ասույթի մեջ:

Արցախյան շարժումը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղի բոլոր ենթաէթնոսների մոտ է( 
В  հավասարապես ուժեղ էր ինքնապաշտպսւնական ադսւպտացիայի մեխանիզմը: Ղարաբաղի 
В  ենթաէթնոսնեբը ևս մեկը մյուսի նկատմամբ ունեն մշակված ստերեոտիպեր և տեղական
■  աոանձնահատկաթյուններով երանգավորված էթնոհամայնքային մտածողություն: Ի դեպ, կան 
В այնպիսի ինքնապաշտպսւնական ստերեոտիպեր, որոնք կոնֆլիկստգեն ներուժ ունեն: 
В Սովորաբար խտրական դիրքորոշում է ցուցաբերվում «եկվորների» /գյսղմա/ նկատմամբ, որոնց 
В բացասական հատկանիշներ են վերագրվում /վեր ըտա յյավ ապրանք ինյար, ուրան պյուն տիրած 
В տեղը կկենար/: Եկվորների նկատմամբ արտահայտված սոցիալական ստերեոտիպն վերբսղ 
В դրսևորում է ստացել «Լյավ շոնը ուրանց տօաննա լյավ հաչում» ասույթի մեջ: Ցավալի է, բայց 
В այսօր էլ չեն բացառվում թշնամական վերաբերմունքի և լարվածության դեպքերը Ղարաբաղի
■  հայերի և Հայաստանից եկած վերաբնակիչների փոխհարաբերություններում: Միջէթնոխմթային 
В աոճակատման, վտանգ պարունակող դեպքեր արձանագրվում են ԼՂՀ ՊԲ Հայաստանից 
В զորակոչվածների և Ղարաբաղի զինծաոայողների միջև, որն, ըստ էության, մեր ժողովրդի տարթեր 
В հատվածների քաղաքակրթական, էթնոհամայնքային մտածողության ու մշակված 
В ստերեոտիպերի զանազանության արդյունք է: Ստերեոտիպերի և էթնիկական
■  ինքնագիտակցության կտրուկ վտվտխությսւն վառ օրինակ է առաջին աշխարհամարտից հետո 
В  օսմանյան կայսրության տապալումն ա քեմաւակսւնության հիմնավորումը Թոտքիայում 
В  /Սուստսւֆա Քեմալի նախաձեռնությամբ/: «կայսերական ժողովուրդն երբեք իրեն 
В չիղենտիֆիկսւցրեց ազգային հատկանիշներով, այլ միայն կրոնականով: ժողովուրդը, որի համար
■  իսլամի պատկանելությունը համարվում էր կարևորագույն ինքնաբնութագիր, հանգիստ տարավ
■ խալիֆաթի ոչնչացումը և մի շարք տարաբնույթ կրոնական արգեւքներ»: Ի վերջ*?, ՜ս խիստ 
В  կարևոր է, քաշեց իրենից ֆեսկան, որը նրա համար ծառայում էր որպես թուրքի 
|  արժանապատվության սիմվոլ և հագավ եվրոպական գլխսւշորը-գւխարկը[ 13]: Պատմության մեջ և
■  քաղաքական կյանքի մերօրյա դիտարկումներն ապացուցում են էթնիկական ստերեոտիպերի 
В արտամղված պաշտպանական ֆունկցիաների աշխատանքը: Փորձենք վկայակոչեւ
В գերմանացիների կողմից կազմակերպված հրեաների ցեղասպանությունն ու մերօրյա գերմսւնա- 
Б իսրայեւական ջերմ հարաբերությունները: կամ վրաստանի Ցարական Ռուսաստանի կազմի մեջ 
В մտնելու ինքնակամությունն /1801 թվականի Գեորգևյսւն պայմանագրով վրաստանը մտավ 
В Ցարական Ռուսաստանի կազմի մեջ/, որի հիմքում ընկած էր հոգեբանական պաշտպանական 
В մեխանիզմը և այսօրվա ռոա-վրացսւկան հարաբերություններում առկա քսենոֆոթիսւն: 
В էթնիկական ստերեոտիպերի աշխատանքն, անշուշտ այստեղ արտամղվում է, քաղաքական և 
I  սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների ներքո: Ուշագրավ է նաև Հայաստանի ներկայիս 
В իշխանությունների Իրանի ֆունդամենտալ կառավարության կամ արաբական աշխարհի հետ 
В վարած քաղաքականությունն, որտեղ ավանդական դիրքորոշումներն ու կարծրատիպերը ևս 
В արտամղվում են: Ըստ էության, չի բացառվում նաև Հայաստանի և Թո տքայի տնտեսական 
В հարաբերությունների ու համագործակցության իրողությանը: Ցայսօր էթնիկական
К ստերեոտիպերի ուսումնասիրումն իր ակտուաւությամբ, պրակտիկ նշանակությամբ գիտական 
I  մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում: Ստերեոտիպերի վտվւոխության ուսումնասիրումը 
I կարևոր է էթնիկական ինքնագիտակցության ուսումնասիրման, էթնոաֆիփսոոիվ տենդենցների 
I  /էթնիկական պսոոկանեւության բարձր պահանջմունք/ բացահայտման ու դրանց ակտիվացման 
Б  ինգիկսատրների վեր հանման ուղղությամբ:
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Ամփոփում

Սաերեոսփպերի բովանդակության ոաումնասիրությունն հոգնթանտթյօաՏ 
մասնավորապես Էթնիկական հոգեբանության գիտական ուսումնասիրման հետաքրրաբթ®® 
ներկայագնոդ խնդիրներիդ Է: Փոխվում Է արդյոք ստերեոտիպի բովանդակությանը: Այս հարցն Է ՜1 
դարձե[ սույն հոդվածի գլխավոր նյութը:

Մեր օրերում տրադիցիաների և ինովացիաների վտխագդեցությամթ ես մի շարք Щ 
Էթնիկական ն սոցիալական ստերեոտիպեր վւաիոխությաններ են կրել /ամոանաընտանեկանա 
վտխհարաբերությունների, թադման ե հարսանյաց ծիսակարգերի կազմակերպման ն այլ/: 
Սոցիալական ստերեոտիպերի Էական վւաիոխություններ են գրանցվել դարաբաղյան Щ 
ընտանիքներում: Հիմք ընդունելով գյուդական վայրերում կատարած մեր դաշտային տ
հետազոտությունները կարոդ ենք խոսել այդ վտփոխությունների մասին' վերլուծելով այն j 
հոգեբանական տեսանկյունից: Նյութի ուսումնասիրմանը նպաստել են նաև պատմական Z 
Փաստերի վերլուծությունները:

Резюме

Исследования содержания этнических стереотипов являются одноЗ из задач, 
представляющих с научной точки зрения интерес в изучении психологии, в частности, этнической 
психологии.

Изменяется ли содержание стереотипов? Этот вопрос послужил главной темой для написания 
данной статьи. В наши времена, в условиях взаимодействия традиций и инноваций, изменились 
некоторые этнические и социальные стереотипы. Существенные изменения социальных 
стереотипов выли зафиксированы в карабахских семьях. Об этом можно говорить на основе 
расследований, проведенных в сельских условиях. Изучению данной темы способствовал и анализ 
исторических фактов.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԴՒՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

I (14), 2007

ՀՏԴ 37.037 Մարմնակրթություն

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄՈՏ ՇԱՐԺՈՂԱկԱՆ ԳՈքԾՈՂ№ԹՅՈԻՆՆԵՐՒ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻկԱՆ

Մ.Ռ. Առուշանյան

Առանցքային բառԾր. դպրոցականներ, թեսւռավորում, շարժումների ճշգրտության 
դրսևորումներ, սւպամարգվածություն, ձեավորոդ գիտափորձ:

Հասարակության զարգացման ժամանակակից փուլում դպրոցի բագմաճյոպային 
ուսուցումը' ուսման, ինֆորմատիկայի և ինֆորմացիայի հարաճուն հոսքը, գգսդիորեն մեծացնում 
է դպրոցականների նյարդսւմւուտխր լարվածությունը ե հրատապ խնդիրներ առաջադրում 
նպատակաոպդված ու արդյունավետ կազմակերպելու դպրոցի ֆիզիկական դաստիարակության 
համակարգը:

Տեխնիկայի բոան զարգացման արդի ժամանակաշրջանում աշխատանքային 
գործունեության գերակշիռ մասը ընթանում է ավտոմատացված մեխանիզմների օգնությամբ, որը 
մի կոմից հեշտացնում է մարդու աշխատանքը, իսկ մյուս կողմից նրանից պահանջում ոչ միայն 
խոր ու համակողմանի գիտելիքներ այլև կոորդինացված, հմուտ ու նուրբ գործողություններ: 
Դրանով է պայմանավորված դպրոցական տարիքում հատուկ նպատակաուղղված 
պարապմունքների միջոցով ճշգրտության ու դիպուկության զարգացվածության որոշակի 
մակարդակի հասներս անհրաժեշտությունը, որը պահանջում է այսօրվա կենցաղային և 
աշխատանքային գործունեությունը: Դպրոցականների շարժողական գործողությունների
ճշգրտության մակարդակի բարձրացումը կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի, որի 
լուծումը մի կողմից ենթադրում է շարժումների կառավարման մեխանիզմների ի հայտ բերում, 
իսկ մյուս կողմից' ուսուցման մեթոդների կատարեւագործում:

Ներկա ժամանակներում շարժումների ճշգրտության ուսումնասիրումը համարվում է 
գիտական հետազոտությունների արդիական ուղղություններից մեկը: Այս հի<̂ ,Tuհարցին 
անդրադարձել են մի շարք գիտնականներ' (2-5,8,9,12,14 ]:

կարևորելով կատարված հետազոտության արդյունքները անհրաժեշտ է նշել, որ բազում 
հարցեր, այդ թվում նաե շարժումների ճշգրտության բարելավման կատարելագործման առավել 
արդյունավետ մեթոդիկայի բացահայտումը, նոր միջոցների Փնտրումը, ինչպես նաև այլ կարևոր 
հարցեր դեռ ուսումնասիրության կարիք են զգամ:

Սույն աշխատանքը հանդիսանամ է հետազոտվող հիմնախնդրին առնչվող նախորդ 
մանկավարժական գիտափորձի տրամաբանական շարունակությանը [А.А.Чатинян, М.В. 
Арушанян, 2006 ]:

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և պրակտիկայի համար արդիական է 
համարվում ուսումնական տարվա տարբեր հատվածներում շարժողական ընդունակությունների 
զարգացման վւաիոխաթյսւն հետազոտությունները, ինչպես նան ապամարզվածությունը 
ձմեռային և հատկապես ամառային արձակուրդներից հետո:

Հետազոտության նպատակն է հանդիսացել բացահայտել 12-13 տարեկան 
դպրոցականների շարժումների հիմնական բնութագրերի կատարելագործմանն ուղղված 
տարբեր մանկավարժական ազդեցությունների արղյունավետությունը:

Հետազոտությանը մասնակ ցեյ են Ստեփանակերտի թիվ 10 միջն. դպրոցի սպորտով 
մշտական չպարապող 12-13 տարեկան 72 ճւշակերտ (36 տղա և 36 աղջիկ), որոնք սովորում են 6- 
րդ դասարանում (2006-2007ուս.տարի):
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Աշխատանքում օգտագործվել են սոցիոլոգիական հարցման, կինեմատոմեւորիայի, 1 
խրոնոմետրիափ, դինամոմետրիայի, ձևափտուլ մանկավարժական գիտափորձի և 
մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներ:

Դպրոցականների ուժային բնութագրերի կառավարման ընդունակությունը ստուգվել Է 
դաստակային ուժաչւտիով, ինչպես նաև «հեռացատկ տեղից» վարժության միջոցով: 
ժամանակային ինտերվալների ընկալման ճշգրտությունը որոշվել Է վայրկենաչափով' կարճ 
(Յվրկ) ն երկար (1 Օվրկ) ժամանակահատվածների վերարտադրության հիման վրա: 
Հետազոտվողների շարժումների ոիթմի գգացոդությունը րացահայտվեւ Է թեպինգ թեսսփ 
միջոցով' 10 վայրկյանում [1]:

Փորձերի ընդհանուր քանակը համապատասխանում Է մասնագետների կողմից 
առաջարկված պահանջներին [6]: Շարժումների տարածական, ժամանակային ն ուժային 
բնութագրերի կառավարման ճշգրտությունը որոշվել Է երեք վարձի արդյունքների' միջին սխալի 
հիման վրա: Որքան սխալի մեծությունը վաքր Է, այնքան աշակերտն ավեփ լավ Է կառավարում 
ուսումնասիրվող պարամետրերը: Թեստավորամը կատարվել Է ատսնց տեսողության
վերահսկողության:

Ներկա պայմաններում ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետներին դեո մտահոգում Է այն, 
թե ինչպես կաւոարելագործել մանկավարժական գործընթացը: Այդ իսկ պատճառով 
սոցիոլոգիական հարցման միջոցով փորձ Է արվել պարգել ուսուցիչների կարծիքը շարժումների 
ճշգրտության վերաբերյալ:

Ստեփանակերտ քաղաքի հանրակրթական դպրոցների ֆիզիկական կուլտուրայի թվով' 23 
ուսուցիչների մոտ սոցիուոգիական հարցման արդյունքների վերլուծությունները թուդ Է տափս 
նշել, որ ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին նրանք նպատակաոսլդված միայն մշակում են հինգ 
բազային շարժողական ընդունակություններ: Ինչ վերաբերում Է «ճշգրտությունը շարժողակա՞ն 
ընդունակության Է» հարցին, ապա 91,3% պատասխանեւ են' այո:

Միաժամանակ, հարցման արդյունքում ստեղծվել Է դրական դիրքորոշման պատկերացում' 
կապված դպրոցում ճշգրտության մշակմսմւ հետ, որը պայմանավորված Էր ներկա 
պայմաններում նրա ռազմավարական նշանակությամբ:

Այսպիսով, ուսուցիչները դասերի ընթացքում այս ընդունակության մշակման համար 
օպտիմալ ժամանակ են համարում4 15-20 րոպեն, իսկ ժամանակաշրջանը' կրտսեր դպրոցական 
տարիքը: Նրանց կարծիքով շարժումների հիմնական բնութագրերից ֆիզիկական կողստւբայի 
դասերին ավեփ դժվար Է մշակվում ուժային բնութագրերը: Ընդորում գերակշռող
մեծամասնությունը գտնում են, որ շարժումների հիմնական բնութագրերի կառավարման 
կատարելագործումը կբսւրձրացնի շարժողական գործողությունների ճշգրտությունը, այդ թվում 
նետումների դիպուկությունը:

Հարցվողների պատասխաններից պարգվել Է, որ նրանք պատրաստ են զարգացնել այդ 
ընդունակությունները դպրոցում, սակայն չունեն բավարար տեղեկություններ նրա մշակման ու 
կատարելագործման միջոցների և ուսուցման արդյունավետ մեթոդիկաների մասին:

Նախորդ մանկավարժական գիտավարձերի արդյունքների վերլուծությունը թույլ Լ տվել 
բացահայտելու, որ հատուկ մշակված ֆիզիկական վարժությունները ն շարժախադերը, որոնք 
օգտագործվել են 11-12 տարեկան դպրոցականների ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին' 
կատարելագործում են շարժումների տարածական, ժամանակային ե ուժային բնութագրերի 
կառավարումը, ինչպես նան նետումների ճշգրտությունը: Դպրոցականների շարժումների տարբեր 
բնութագրերի կառավարման ընդունակության վրա նշանակալի ազդեցություն ունեցան հատուկ 
ֆիզիկական վարժությունն երի ե շարժախսւդերի համալիր օգտագործումը: Ամենաքիչ արդյունքը 
տվել Է հատուկ ֆիզիկական վարժությունների, այնուհետև շարժուն խաղերի առանձին 
օգտագործումը [16]:

Սույն հետազոտությունն ուղղված Էր պարզաբաներս, թե ինչպիսի արդյունքի կհանգեցնի 
նույն մանկավարժական ազդեցությունները, որոնք կիրաովեւ են 11-12 տարեկան 
դպրոցականների մոտ, արդեն 12-13 տարեկանների շրջանում: Երկու մանկավարժական 
գիտափորձերում հետազոտության քանակակազմ Է ընտրվել 11-13 տարեկան դպրոցականներ,
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քանի որ այն համարվում է ճշգրտության զարգացման գգայուն շրջաններից մեկը [ А.А. 
Чатинян, 2005]:

Երեք փորձարարական խմբերում պարապմունքները տարբերվել են ուսումնական 
առաջադրանքների բովանդակությամբ: Առաջին խմբում օգտագործվել են հատուկ ֆիզիկական 
(հոգեշարժիչ) վարժություններ, երկրորդում' շարժախադեր և խադային վարժություններ, իսկ 
երրորդ խմբի ուսումնական առաջադրանքներում ներառվել են' I ե II խմբերի վարժությունները: 
Ընդհանուր առմամբ առաջին խմբում օգտագործվել է 40>ից ավելի տարաբնույթ վարժություններ, 
որոնց կատարման ընթացքում տրվեւ է շտապ տեղեկատվություն դրանց ճշգրտության 
վերաբերյսդ: Երկրորդ խմբում օգտագործվել են թվով 17 շարժախտդ: Առաջին ւիուլի ստացված 
տվյսղների հիման վրա ուսումնական առաջադրանքները վերամշակվեի բարդացվել ե 
թարմացվել են: Ինչպես առաջին գիտափորձում, այնպես էլ երկրորդում ֆիզիկական կուլտուրայի 
դասերի տարբեր մասերում առաջադրանքների կատարմանը հատկացվել է 12-15 րոպե: 
վարժությունների կատարման տվյալ ժամաքանակը, մասնագետների կարծիքով, համարվում է 
օպտիմալ [В. П. Озеров, 1983]: Մանկավարժական գիտւտիռրձը տևել է մեկ ուսումնական 
կիսամյակ, որի ընթացքում բոլոր փորձարարական խմբերում անցկացվել է ֆիզիկական 
կուլտուրայի 90 պարապմունք:

Ամվափելով մանկավարժական գիտավտրձերի տվյալները' կարելի է համոզված ասեի որ 
II շարքի գիտավտրձերի ցուցսւնիշների աճը զգալիորեն գերազանցում են առաջինի 
արդյունքներին:

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը քանակական տեսանկյունից վկայում է, որ 
շարժումների հիմնական բնութագրերի կառավարման ցուցսւնիշների առաջընթացն ավելի 
ցայտուն է արտահայտված աղջիկների մոտ: Երեք փորձարարական դասարանների աղջիկների 
ցուցսւնիշները հավաստիորեն բարերսվվել են 19, իսկ ադաների' 16 դեպքում (աղյուսակ 1): Իսկ 
արդյունքների վերւածությանն առանց սեռի հաշվառման, ցույց է տափս, որ ամենաշատ 
բարելավումը առկա է առաջին խմբում'որից հեստ երրորդում:

Աղթւսակ 1
Գիտավտրձերի ընթացքում տարբեր տարիքի դպրոցականների շարժումների բնութագրերում 

բարելավված ցուցսւնիշների քանակը

Ելնելով առաջադրված խնդիրներից' արդյունքները ենթարկվել Ծն համեմատական 
վերլուծության, որը թույլ տվեց պարզել, թե որքանով են ազդել տարբեր խմբերում մշակված 
առաջադրանքները շարժումների հիմնական բնութագրերի վրա:
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Ամենաշատ բարելավումը, որն արձսւնագրվեյ է փորձարարական I խմբի աշակերտների 
մոտ, ունի հետևյալ պատկերը, սպաների ցուցանիշներում այն կսպմում է 7 դեպբ, իսկ աղջիկների 
մոտ' 8:

Ստացված տվյալները ընդհանրացներւվ' պարզվել է, որ չնայած 11-12 տարեկան 
դպրոցականների շրջանում' այսինքն մանկավարժական գիտավարձի I վազում, 
ամենսւարդյունավեւո մանկավարժական ազդեցությունները կապված էին հատուկ ֆիզիկական 
վարժությունների ն շարժախաղերի միասնական տարբերակի օզտագործմամբ, ապա 12-13 
տարեկան հասակում նայն արդյանավետությամբ ազդում են հատուկ ֆիզիկական 
վարժությունները աոանձին: Այսպիսով' այս տարիքային խմբում աոաջ է եկել ճշգրտություն 
ընդունակության կատարելագործման ևս մեկ արդյունավետ ոսփ:

Այս փաստը, ըստ երևույթին, բացատրվում է նրանով, որ տարիքի հետ մեկտեղ զգայական 
ընկալումից թացի ավելանում է տրամաբանական մտածողությունը, բարձրանում հոգեկան 
ֆունկցիաների շարժունակությունը, որը ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ արագ 
կողմնորոշվելու, ուշադրությունը լարերս և վարժությունը նպատակին ու ճշգրիտ կատարերս 
համար:

Ընդորում, հետազոտվող տարիքում շարժումների տարածական, ժամանակային և ուժային 
բնութագրերի կարողության ձևավորման վրա մեծ ազդեցության անի գիտակցական բարձր 
մակարդակով շարժողական ակտի կառավարումը:

Տափն է նշել նաև այն փաստը, որ ցուցսւնիշների ամենաքիչ բարելավման քանակը ինչպես 
11-12 տարեկանների մոտ, այնպես էլ 12-13 տարեկանում գրանցվել է երկրորդ խմբի երկու սեռի 
դպրոցականների մոտ, որոնք դասերի ընթացքում օգտագործեւ են շարժախաղեր:

Ուսումնասիրեւով առաջադրանքների ազդեցությունը շարժումների աոանձին բնութագրերի 
վրա' պարզ է դարձել, որ մանկավարժական գիտափորձի ընթացքում ամենաշատ' 24 հավաստի 
դրական տեղաշարժ արձանագրվել է տարածական բնութագրեր կառավարման թեստերում 
(աղյուսակ 1):

Այն հավանաբար պայմանավորված է տարածության մեջ մարմնի օղակների 
հաջորդաբար տեղսփոխման կառավարման բարելավումով, որը հիմնվում է շարժողական 
ապարատի ռեցեպտորներից եկող ինֆորմացիայի վրա, ինչն էլ արագ կատարելագործվում է 
մինչև 12-13 տարեկան հասակը: Սիաժամանակ պետք է նշել, որ տարածական բնութագրերի 
կառավարման ընթացքում տարբեր աստիճանների վերարտադրության սխալները քչանամ են 7- 
ից մինչև 12 տարեկան հասակը [13]:

Տարածական բնութագրերի կառավարումը բոլոր վտրձարարական խմբերի տղաների ն 
աղջիկների մոտ կատարելագործվել է, որը բացատրվում է այս բնութագրերի ավեփ հեշտ 
կառավարմամբ և նրանց համեմատաբար հեշտ կսոոարելագործմամբ:

Տեղին է նշել, որ երկրորդ ւիորձարարական խմբում, որտեղ դպրոցականները օգտագործել 
են շարժախաղեր և խաղային վարժություններ նկատելի տեղաշարժ դիտվեւ է միայն այս 
բնութագրում:

Փորձ արարական խմբերի մասնակիցների շրջանում հետաքրքիր արդյունքներ գրանցվել 
են ուժային բնութագրերի կառավարման առումով: 12-13 տարեկան I և III խմբի երկու սեռի 
դպրոցականների մոտ այս բնութագրերի արդյունքներում ի տարբերության 11-12 տարեկանների 
արձանագրվել է բարելավման 7 փաստ:

Դաստակի կես ուժի չափման թեստի ցուցանիշներում բարելավումը արձանագրվել է 1 և 111 
վտրձարարական խմբերում: Այս ամենը թույլ է տալիս նշել, որ ինչպես հատուկ ֆիզիկական 
վարժությունների առանձին օգտագործումը, այնպես էւ նրանց միասնական օգտագործումը 
շարժախաղերի հետ նպաստում են այս ընդունակության կատարելագործմանը:

Գրական աղբյուրների վերլուծությունը թույլ է տափս նշել, որ մկանային ճիգի 
վերարտադրության սխալները վտքրանում են 8-ից մինչև 12-13 տարեկան հասակը: Այս 
տարիքային խմբերում մկանային ոչ առավելագույն ճիգերի կառավարման ընդունակությունը 
հասնում է դեռահասության տարիքում կատարելագործման այն մակարդակին, որըյարսւհատակ 
է պատանեկությանը [13]:
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Հեռացատկ տեղից թեստում նշմարվել Է բարելավման նույն պատկերը, ինչպես գրանցվել Է 
նախորդ ուժային թեստում:

Այս թեսաի արդյունքները նկատելի բարձրանում են մեծամասամբ 4-ից մինչև 13 
տարեկանը, իսկ դրանից հետո այն չի բարելավում [13]: Հավանաբար 13 տարեկանում 
ցատկային ճիգերի կառավարման ընդունակությունը հասնում Է որոշակի բարձր մակարդակի, 
ինչը թույլ Է տափս հրման ուժը չափավորեւ այնպես, որ ցատկը ստացվի ոչ առավելագույն 
երկարությամբ:

Աղյուսակ 1փց պարգորոշ երևում Է, որ վերոհիշյսդ թեստերում շարժախադերը և խաղային 
վարժությունները աոանձին չեն նպաստում ուժային բնութագրերի կատարելագործմանը:

Ուսումնասիրության հաջորդ խնդիրը կայանամ Էր հետևյալում' ուսումնասիրել 
շարժումների ժամանակային բնութագրերի ցուցսւնիշների փոփոխության աստիճանը:

Հետազոտվող տարիքում շարժումների ժամանակային բնութագրերի ցուցանիշներում աճ 
չի նկատվում: Միգուցե, 11-12 տարիքային խմբերում ժամանակի ինտերվալների գնահատման 
ընդունակությունը հասնում Է կատարելագործման այն բարձր մակարդակին, երբ արդեն 12-13 
տարեկան դպրոցականների մոտ հավաստի բարելավում չի արձանագրվում:

Ստացված արդյունքների վերլուծությունը ցույց Է տափս, որ 3 վայրկյանի գնահատման 
թեստում ստույգ տարբերություն չի գրանցվել, իսկ 10 վայրկյանում միայն աղջիկների I և II խմբի 
տվյալներում: Ընդորում պետք Է հաշվի սանել, որ ժամանակի երկար ինտերվալի 
վերարտադրության ընդունակությունը կախված Է կարճ ինտերվափ գարգացմսւն մակարդակից: 
Այս ամենը թույլ Է տափս նշեի որ 3 վայրկյան ինտերվափ բարելավումը նպաստում Է 10 
վայրկյան ժամանակահատվածը ավելի ճշգրիտ վերարտադրելու համար: Մեր հետազոտության 
վերոնշյալ տվյալները համընկնում են այլ աշխատությունում ստացված արդյունքների հետ [11]: 

ժամանակի բնութագրերը ընդգրկում են նաև շարժումների ռիթմի զգացողությանը, որն 
ուսումնասիրվել Է «թեպինգ թեստ» ստուգսոիորձի միջոցով: Ըստ գրականությունում առկա 
տվյալների' այս վարժության ցուցանիշները հիմնականում բարելավում են 13-14 տարեկան 
հասակը:

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ այս աոաջսւդրանքում բարելավման 
միանշանակ արդյունքներ են գրանցվեւ միայն I խմբի տղաների և աղջիկների մոտ /Р <0,05/: Այս 
ամենը հավանաբար բացատրվում Է նրանով, որ ռիթմի զգացողության կատարելագործմանը 
նպաստում Լ միայն հատուկ ընտրված վարժությունների օգտագործումը:

Մեր կողմից ստացված փաստացի նյութերից կարեփ Է ասեի որ շարժումների բնութագրերի 
գնահատման բարդությունը կախված Է ինչպես տարբերակման ձևից, այնպես Էւ նրա 
մեծությունից: Այսպես օրինակ, համեմատաբար հեշտ է մկանային մեծ ճիգի [17], ժամանակի 3 
վայրկյանի[ 10], իսկ տարածական բնութագրերի համար' վտքր աստիճանի գնահատումը [ 15]: 

Այսպիսով, դպրոցականները շարժումների հիմնական բնութագրերից ավելի հեշտ են 
գնահատում տարածական բնութագրերը, իսկ ավեփ վտքր ճշտությամբ ժամանակային, 
այնուհետև ուժային բնութագրերը: Այս տվյալները համընկնում են այլ աշխատությունում 
ստացված արդյունքների հետ [ 12,13,15 ]:

Մեր հետազոտության վտրձարարսւկան, ինչպես նաև մի շարք մասնագետների նյութերի 
արդյունքները (А.А. Волохов, 1951; И.А.Аршавский, 1968; А.В. Коровков, 1958; В.С Фарфель, 
1959, 1975 և այլն) թույլ է տափս նշել, որ շարժողական համակարգի զարգացումը 
կատարելագործում է շարժումների կառավարման ֆունկցիաները:

Հայտնի է, որ ուսումնական տարվա ընթացքում դպրոցականների մոտ շարժողական 
ընդունակությունների զարգացման մակարդակը կրում է ափքաձև բնույթ, որոնք 
պայմանավորված են տարբեր գործոններով: Դրանցից է դպրոցական պարապմունքների 
պլանավորված ընդհատումները' կապվածդ ձմեռային և հատկապես ավեփ երկար ամառային 
արձակուրդները: Այդպիսի պլանավորված ընդմիջումները ապամարդում է այս կամ այն չւաիով 
շարժողական ընդունակությունները և դժվարեցնում դպրոցականների մոտ շարժողական 
հնարավորությունների նպատակաուդդված կաւոարելագործելը: Ֆիզիկական կուլտուրայի 
պարապմունքների վրա ձմեռային ընդմիջումը ի համեմատ ամառային արձակուրդի
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դպրոցականների ֆիզիկական հնարավորությունների վրա չի թոդնում նկատելի բացասական 
ազդեցության, որը թուդ է տալիս այն ավեփ արադ վերականգնեւ և արդյունավետ մշսւկել 
առաջիկա պարապմունքներում:

Ոաումնասիրեւով I և II շարքերի գիտափորձերի ուսումնական կիսամյակների միջև ընկած 
ամառային արձակուրդից հետո (երեք ամիս) շարժումների բնութագրերի ցուցանիշները' պսւրգվեւ 
Լ, որ դրանք վատացել են երեք խմբերում: 13 ստագոդական վարժություններում շարժումների 
տարբեր բնութագրերից ցուցանիշները հավաստիորեն վատացել են միայն տարածական 
բնութագրերի երկու թեստերամ /Р<0,05/: վատթարացման 2 դեպքերը արձանագրվել են 
վտրձարարական III խմբի աղջիկների մոտ:

Ըստ երևույթին այն բացատրվում է, որ տարածական բնութագրերը ինչպես հեշտ են 
կատարելագործվում, այնպես էլ հեշտ կորցնում է ձեոք բերած կարողությունը:

Եզրակացություն. Հետազոտության արդյունքում բացահայտվել է, որ առաջարկված 
մեթոդիկաների գործնական օգտագործումը ինչպես 11-12 տարեկան, այնպես էլ 12-13 տարեկան 
հասակում ֆիզիկական վարժությունների և շարժախաղերի տեսքով բարերար ազդեցության Լ 
թոդնում դպրոցականների շարժողական գործողությունների ճշգրտության, շարժումների տարբեր 
բնութագրերի կառավարման վրա, որն ավեփ ցայտուն է արտահայտված աղջիկների 
ցուցանիշներում:

Միևնույն ժամանակ հայտնսւբերվել է, որ 12-13 տարեկան հասակում շարժումների 
տարբեր բնութագրերի կառավարման վրա ամենամեծ ազդեցություն ունեն շարժողական 
առաջադրանքներ' հատուկ ֆիզիկական վարժությունների ձևով: Այսինքն' այս տարիքային 
խմբում առաջ է եկեւ այդ ընդունակությունների կատարելագործման ևս մեկ արդյունավետ ոպի: 

Ապացուցվել է, որ 11-12 և 12-13 տարեկան դպրոցականների մոտ շարժումների 
ճշգրտության տարբեր դրսևորումների կսոոարեւագործման ամենաքիչ թարեւավումը 
արձանագրվել է շարժախադերով և խաղային վարժություններով պսւրապող վտրձարարական 
խմբում:

Ամառային արձակուրդները բացասաբար են անդրադառնում շարժումների բնութագրերից 
ցուցսւնիշների վրա, որոնք հավաստիորեն վատացել են տարածական բնութագրերի երկու 
թեստերամ, ինչը հիմք է տափս եզրակացնեի, որ տարածական բնութագրերը ինչպես հեշտ է 
կատարելագործվում, այնպես էւ հեշտ է կորցնում ձեռք բերած կարողությունը:

Սույն աշխատանքի արդյունքները հնարավորություն են տափս նպատակաոպդված ն 
նորովի ընտրեւ միջոցներ, մեթոդներ և մեթոդական հնարքներ' դպրոցում ճշգրտության 
արդյունավետ կատարելագործման նպատակով:

Ամվափում

Ձևավորվող մանկավարժական գիտափորձի երկրորդ շարքի անցկացման արդյունքում 
բացահայտվել է, որ 12-13 տարեկան երեք վտրձարարական խմբերի երկու սեռի դպրոցականների 
մոտ շարժողական գործողությունների բնութագրերի կատարելագործման վրա նշանակափ 
մանկավարժական ազդեցություն ունեն' հատուկ ֆիզիկական (հոգեշարժիչ) վարժությունները: 
Յուցսւնիշների առաջընթացն ավեփ ցայտուն է արտահայտված աղջիկների մոտ:

Ապացուցված է նաև, որ ինչպես 11-12, այնպես էւ 12-13 տարեկան դպրոցականների մոտ 
շարժումների տարբեր բնութագրերի բարելավմանը քիչ են նպաստում շարժախադերը ն 
խաղային վարժությունները:

Դպրոցում ֆիզիկական կարտորայի դասերի պլանավորված ընդհատումները, որը կապված 
է ամառային արձակուրդների հետ բացասաբար են անդրադառնում շարժումների տարբեր 
բնութագրերի ցուցսւնիշների վրա, որոնք հավաստիորեն վատացել են տարածական բնութագրերի 
երկու թեստերամ: Այս ամենը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ տարածական բնութագրերը 
ինչպես հեշտ է կատարելագործվում, այնպես էլ հեշտ ապամարզվում է:
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Резюме

В результате проведения второй серии формирующих педагогических экспериментов 
выявлено, что у 12-13-летних школьников овоего пола из трех групп педагогических воздействий 
на совершенствование параметров двигательных действий наивольший эффект оказывают 
специальные физические (психомоторные) упражнения. Влияние этих заданий Более выражено у 
девушек.

Доказано также, что как у 11-12-ти, так н у 12-13-летних школьников улучшению различных 
параметров движений менее всего способствую т подвижные игры и игровые упражнения.

Вынужденный перерыв в школьных уроках физической культуры, вызванный лешими 
каникулами отрицательно сказывается на управлении пространственными параметрами движений, 
которые достоверно ухудшились в двух показателях. Это позволяет заключить, что 
пространственные параметры, легко совершенствуются, и также Быстро детренируются.
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ЛИТОЛОГИЯ И ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОНННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕРХНЕЮРСКИХ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

МАРТУНИНСКОГО СИНКЛИНОРИЯ И СОПРЕД ЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(СОМХЕТО-КАРАБАХСКАЯ ЗОНА, МАЛЫЙ КАВКАЗ)

Р.А. Мандалян, Х.В.Хачанов

На основании опорных послойных разрезов и литолого-петрографического анализа 
проведены генетическая классификация и определение фациальной овстановки карвонатных 
накоплений кимериджа-татона Мартунинского синклинория. Это шельф мелководного моря с 
умеренно-аридными климатическими условиями и проявлениями подводного вулканизма. С 
последующими наложениями катагенеза, динамометаморфизма и низкотемпературного 
гидротермального воздействия здесь связано формирование мраморизованных известняков и 
исландского пшата, а с развитием гипергенеза - отчетливо выраженного карста.

Верхнеюрские карбонатные отложения широко распространены в овширном 
Мартунинском синклинории (рисЛ), в составе которого развит ряд дочерних структур, в их 
числе Богурхан-Мачкалашенская антиклинальная полоса, Шошская и совственно 
Мартунинская синклинали [1,21- Вопросы их строения и стратиграфии разрабатывались 
несколькими поколениями геологов, начиная от Г.В.Авиха (1873), И.Валентина (1890), 
К.Н.Паффенгояьца (1933, 1937), А.Н.Соловкина (1939) и Л.Н.Леонтьева (1949, 1950) до 
исследователей второй половины XX века ֊  М.Р.Авдулкасумзаде, Ф. А. Ахундова, 
А.Л.Байрамова, Т.Ав.Гасанова, Т.М.Мамедова, Э.Ш.Шихаливейли, Э.Н.Эфендиевой и 
другими. Ими по-разному проводилось поярусное стратиграфическое подразделение 
верхнеюрских овразованшй и определение мощностей отдельных свит. К  середине 80-х годов 
стратиграфический разрез верхней юры Мартунинского синклинория трактовался следующим 
овразом.

Келловей: песчаники, туфопесчаники и туфогравелиты. Мощность 35-120л/.
Оксфорд: известняки, их песчано-гравийные и окремненные разности, туфы и туффиты. 

Мощность 200-550л/.
Кимеридж: известняки, известковые песчаники и гравелиты, туффиты, подушечные и 

массивные лавы, их Брекчии. Мощность 150-500л/.
Титон: известняки и сильно известковые песчаники, гравелиты, изредка доломиты. 

Мощность 40-300л/.
Известняки являются отчетливо преобладающей осадочной породой верхнеюрского 

разреза Мартунинского синклинория, а их максимально устойчивое пространственное развитие 
при мощности до 300л/ в Большей мере присуще титонскому веку. В основу проведенного 
подразделения известняков принята классификация М.С.Швецова [3] с некоторыми 
изменениями, отражающими местные условия карвонатной седиментации.

Сгустковые известняки. В обнажении это массивные или толстослоистые породы с 
неравномерно проявленным мелко-тонкокомковатым, реже крупнозернисто-вугорчатым 
строением. В их составе преобладает водорослевый компонент (65-75%), представленный 
следующими разностями:

-округлыми сгустками (0,1-0,25л/л/), в которых на фоне овщего микрокомковатого 
строения видны внутренние канальца и посветления, а также многочисленные кальцисферы 
диаметром 0,08-0,1 бмлг.
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-оврывками синезеленых водорослей, близких к  роду Ortonella и трувчатыми срезами 
дорослей Саус ихia sp.

-зелеными сифониковыми водорослями (дазикладациями1) в виде палочкоовразных и 
пчатых овразоваиии;

-водорослевыми желваками типа микроонколитов.
Остальной компонент известняков (25-35%) представлен разнообразным раковинным 

тритом, в значительной мере испытавпгам водорослевую грануляцию, пеллетовым материалом 
редкими оолитами.

Сгустково-детритовые известняки. Отличаются от предыдущего типа возрастанием (до 
»-40%) органогенного детрита (криноидеи, морские ежи, кораллы, нелециподы, 
эраминиферы, меньше остракоды, мшанки), подвергшегося интенсивной водорослевой 
;равотке -  сверлению, а также частичной дезинтефации раковинного материала и его 
; валок иванию водорослевыми нитями. Цементом служит тонкодетритовый (шламовый) 
1териал (8-20%).

Сгустково-пелоидные известняки слагаются смесью двух главных компонентов, развитых 
близких соотношениях. Первый представлен сплетением темных водорослевых сгустков с  
1льцисфсрами, трувчатыми телами водорослей, онкоидами и дазикладациями. Второй 
>мпонент состоит из темных телец округлой и цилиндрической формы (0,04-0,12л/л/), 
юженных микро-криптокристаллическим кальцитом и являющихся продуктом переработки 
весткового осадка илоядными организмами. С этими же карвонатными накоплениями 
:социируют нсвольшис (0,6-2,8л/) и пространственно выдержанные слои собственно ислоидных 
опрошенных) известняков, которые на 70-75% сложены комочками микрозернистого 
шьцита. Среди них присутствуют цилиндрические ко пролиты (0,1-0,5лш) с симметрично 
^положенными светлыми точками. Предполагается, что такие образования являются 
скалиями ракоовразных [5]. В шлифах определяются также полые раковинки двустворок, 
.полненные мелкими копролитами (рис.2).

Все три разновидности описанных известняков, имеющие генетическую близость, связаны 
(аимопереходами по разрезу и в латеральном направлении. При максимальном площадном 
1звитии они слагают пачки мощностью от 12-15м до 35-40л/, а в суммарном выражении 
зляются ведущим членом верхнеюрского карбонатного парагонсза Мь, /'.«некого 
гнклинория. Этот же тип карбонатных накоплений широко представлен в верхней юре северо- 
эсточной части Армении и в Сюникской области [6].

Частично водорослевую природу, вероятно, имеют микрокомковатые известняки, 
воженные мельчайшими (0,01-0,05мл/) однородными комочками микро-криптозернистого 
альцита с подчиненным (7-15%) количеством микроонколитов и тонко перетерто го 
аковинного материала.

Биогермные известняки. Судя по полевой диагностике и изучению в при шлифовках в 
эставе карбонатных накоплений кимериджа-ттггона присутствуют небольшие органогенные 
остройки типа виостеллов и виостромов, сложенные кораллами, известковыми 
ородообразующими губками с обилием обрастающих синезеленых водорослей. Высота их 
оставляет 3,5-6л/, длина до 150-200л/. В связи со значительной перекристаллизацией и 
астичной доломитизацией построек, затрудняющей их диагностику, можно предполагать, что 
о длинные масштабы их развития несколько выше определенных.

Органогенно-детритовые известняки. О б и л ь н о  развиты в  верхней юре Мартунинского 
инклинория и слагают пространственно выдержанные пачки мощностью от 7-10 до 50-60д/. По

Дазикладации (Dasycladaceae) принадлежат к зеленым водорослям, инкрустирующим свои тела кальцитом. Их 
рисутствие в осадках указывает на отчетливое мелководье, а потребность в солнечном освещении вынуждает их 
асселяться на участках с чистой водой. Это теплолюбивые формы, чувствительные к колебаниям температуры. Их 
овременные формы живут при среднегодовой температуре 20°С и выше [4].
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величине обломков в их составе обособляются две разновидности: крупнодетритовые и 
мелкодетритовыс (шламовые). Преовладают первые, которые обильно представлены на 
Шушинском плато и в Саркиса те  некой полосе. По таксономическому составу детрита среди 
них выделены следующие разновидности.

а) Полидетритовые известняки. Сложены фрагментами (0,5-1,6дш) криноидей, морских 
ежей, кораллов, известковых гувок, реже мшанок, врахиопод, гастропод и пелеципод.

б) Криноидные известняки. Узнаются по крупности детрита, красновато-розовому оттенку 
и характерному сверкающему излому. В шлифах видно, что порода сложена члениками 
криноидей размерами 0,25 до Ъмм, которые частично раскристаллизованы с постепеннм 
превращением в монокристаллы с реликтами сетчатого строения. В небольшом количестве (5- 
10%) присутствуют обломки иных иглокожих и кораллов. По мере возрастания последних 
порода переходит в разряд криношшо-нолидетритовых известняков, также развитых по 
площади.

в) Эхинодерматовые известняки. Макроскопически близки к криноидному типу, с 
которым связаны латеральными переходами. И лишь в шлифах определяется значительное 
развитие обломков морских ежей (участками преобладают) и криноидей. Первые главным 
образом представлены овломками щитков и иглами, вторые ֊  члениками.

г) Спикулово-полидетриговые известняки. В овна же пни выделяются зеленовато-серой 
окраской и повышенной крепостью. Они слагаются разнообразным органогенным детритом (60- 
70%), кремневыми спикулами (до 25%) и известковым цементом. Размеры спикул варьируют в 
широких пределах: диаметр -  0,04-0,1 лш, длина -  0,2-0,85д/д/. Сложены они микро
ме лкозернистым халцедоном, участками раскристаллизованным в кварц. Примечательно 
развитие диагенетического замещения первоначально кремневых спикул кальцитом, 
сопровождаемого выносом кремнезема и формированием в известняках кремнистых конкреций 
и желваков. С особой интенсивностью это явление развито в с по иго литах (спикулы >50%), 
которые развиты в известняках титона (юго-западная часть Шупшнского плато, окрестности сел 
Саркисашен и Цакури) в виде маломощных (0,35-0,80м) слоев с кремнями.

Мелкодетритовые (шламовые) известняки. Слагаются преимущественно тонкоперетертым 
раковинным материалом (0,01-0,06л/л/), в котором групповой состав организмов не поддается 
определению. И лишь в отдельных крупных овломках распознаются признаки, свойственные 
криноидеям, кораллам, остракодам, пелециподам, морским ежам. В обнажении это слоистые 
породы мощностью от 1,5-2дг до 6-7м.

Оолитовые известняки. Характеризуются отчетливой слоистостью и нередко 
распознаются в обнажении по равномерно выраженному мелко-комковатому строению. 
Сложены они преимущественно ооидами величиной 0,08-0,5д/м, а в отдельных случаях, как в 
оолитовых грейнстонах, их размеры достигают 2,5-3мм. Форма оолитов округлая, иногда слегка 
сплюснутая и всецело определяется формой ядер. Последние сложены комочками 
карбонатного ила, мелкими фораминиферами, скатанными фрагментами раковин, изредка 
мелкими песчинками вулканических пород. Концентрическое строение выражается развитием 
3-4 кальцитевых оволочек, зачаточные оолиты редки. Цементом служит тонкозернистый 
карбонатный ил, участками рас кристаллизованный в полупрозрачный кальцит. Оолитовые 
известняки значительно развиты по всему верхнеюрскому разрезу Мартунинского синклинория, 
в котором слагают пачки мощностью от нескольких до 8-Юл/. Особо обильно они развивались в 
титоне -  окрестности с.Саркисашеи, с.Цакури, Азохский участок и др. На этих же площадях 
развиты своеобразные накопления, состоящие из смеси крупных оолитов с раковинным 
окатаннозернистым материалом (гастроподы, остракоды, фораминиферы, гукки) песчаных и 
гравийных размеров. По существу они близки к понятию иБичрок\ т.е. пляжным известнякам.

Доломиты. На изученной территории редки, а доломитизированные известняки, которые 
встречены на нескольких уровнях кимериджа-тшона, не имеют площадного развития (тавл.). 
Согласно диагностическим признакам [7], доломитизация известняков здесь протекала по-
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разному и контролировалась условиями седиментации, катагенеза и умеренного 
динамометаморфизма. С этих позиций определены следующие три этапа (типа) доломитизации.

а) Раннедиагенетический этап, при котором имело место замещение известковых осадков 
по общсй схеме M g+2CaCO^CaCOj❁MgCOj+Ca. Этому способствовала жизнедеятельность 
водорослей в связи с фотосинтезом и увеличением pH  иловых растворов. И в этой связи 
отметим разную восприимчивость органогенных нлов к раннедиагенетической доломитизации. В 
частности установлено, что верхнеюрские кораллы, синезеленые водоросли и гастроподы ряде 
участков Малого Кавказа легче замешаются доломитом, чем кринондеи, морские ежи и 
остракоды [6]. Доломитизация могла продолжаться в связи с сохранением в слегка 
уплотненных карвонатных накоплениях реликтовых вод, которые по мере погружения осадков 
осуществляли доломитизацию. В м икроструктурном отношении дна генетическая доломитизация 
проста: одна-две фазы замещения, вез других новообразований. Вероятно, к этому типу 
принадлежат известковые доломиты титона (20м) развитые к северо-востоку от изученной 
полосы в окрестностях села Сое [8].

б ) Ката генетический этап, выраженный в развитии небольших кремовых и желтоватых 
пятен доломита по сутурным швам, стилолитам и норам. Проявлен как в развитии разрозненных 
ромбоэдров простого и товарного строения, так цепочкоовразных агрегатов (окрестности сел 
Сарушен и Саркисашсн).

в) Структурно-контролируемый этап с проявлением Т-доломитизации [9,10] проявлен в 
обширной приразломной полосе у с.Цакури и представлен следующими морфологическими 
разностями -  трещинной с формированием прожилков доломита толщиной до 1,5-2сл/; 
пятнистой с замещением небольших участков пласта или блока известняка с сохранением 
реликтов последнего в виде серых пятен на фоне желтовато-бурого новообразованного 
доломита. Отчетливо выражены и микроструктурные особенности Т-долом иго в: крупные 
размеры новообразованных ромбоэдров (до 5-6мм), отчетливое зонарнос строение е переходами 
к мозаичным и кокардовым микроструктурам, развитие оволочек лимонита и как следствие - 
повышенное содержание ԲշշՕշ.

Содержание минерального нерастворимого остатка карбонатных порол в целом 
невысокое и колеблется в пределах 0,6-5% и лишь в отдельных небольших интервалах разреза 
увеличивается до 15-20% и более, вплоть до перехода в гравийно-песчаные разнос.. Изучение 
в шлифах и  минеральный анализ показывают развитие двух о б л о м о ч н ы х  ассоциаций:

1.Булкано-терригенноЙ примеси, связаппой с основными-средними вулканитами -  чаще 
андезито-базальтами, андезитами, а также андезито-дацитами. Ее конкретным выражением 
является следуюпщй ряд минералов тяжелой фракции: авгит, гиперстен, диопсид, реже роговая 
овманка, магнетит, ильменит. В легкой фракции отчетливо преобладают вулканическое стекло, 
хлориты, халцедон. Показательно неравномерное, а участками повышенное содержание 
плагиоклазов. Развитие приведенной ассоциации минералов связано как с размывом потоков 
полушечного и компактного строения, так и поступлением в карбонатные осадки тефроидного 
материала из сопредельных зон с проявлениями эксплозивного вулканизма.

2. Чисто терригенной ассоциации, связанной с размывом среднеюрских риолитов 
(кварцевых порфиров), риолито-дацитов и б л и з к и х  по  составу вулканитов. Об этом 
свидетельствует развитие в известняках хорошо окатанных песчинок и гравия этих же пород.

Условия осадкообразования. Изучение природы геосинклинального карвонатонакопления 
мезозоя Западного и Центрального Средиземноморья и ряда районов Атлантики дало 
возможность И. В. Хворовой [11] подчеркнуть два важных обстоятельства: климатическую 
обстановку и пространственное размещение относительно крупных структурных зон земной 
коры. Анализ седиментационных признаков карбонатных накоплений с учетом их площадного 
развития позволяет осмыслить палеогеографическую обстановку к име риджа-титона 
Мартунинского еннклинория. Непрерывная карбонатная седиментация со значительной 
скоростью осадкообразования здесь имела место в условиях отчетливого морского мелководья

153



с колебаниями глубин от 10-15л/до нескольких десятков метров, максимум 100~140л/. В этой 
обстановке широкое развитие получили водорослевые накопления с примесью детритового и 
копрогенного материала, а также разнообразные биокластиты, раковинные пески, покрытые 
оболочками грануляции, и оолитм. Известковые организмы служили основным материалом 
карбонатных илов, что имело место после отмирания и разложения бентоса, представленного 
морскими лилиями, морскими ежами и другими иглокожими, кораллами, губками, моллюсками, 
фораминиферами, мшанками. Донные организмы оказывали существенное влияние на механизм 
карвонатонакопления путем сверления и разламывания раковин и панцирей, превращения ила в 
сгустки и копролиты, а также склеивания тонких карбонатных частиц. Хемогенное осаждение 
становилось весьма ощутимым в отдельные интервалы времени, когда по мере насыщения вод 
СаСОз в связи с их прогревом и ослаблением волнопривойной деятельности происходило 
массовое выпадение оолитов. Это явление фиксирует периодические обмеления бассейна, 
которые весьма отчетливо проявились в титоне (середина - верхняя часть разреза). Таким 
образом, область седиментации представляла совой шельф мелководного бассейна с хорошим 
прогревом вод и проникновением света, определяющих высокую биологическую 
продуктивность. В  этих условиях имели место проявления суваквального вулканизма, 
приведшие к некоторому обогащению карбонатных накоплений вулканокластичееким и 
вулкано-терригенным материалом.

Региональные сопоставления с соседними участками Сомхето-Каравахской зоны 
подтверждают литологическую специфику Мартунинской полосы. К  юго-западу в пределах 
Капанского блока мощности верхнеюрских образований возрастают до 1400-2300л/ при 
отчетливом преобладании вулканического и вулканогенно-обломочного материала и в целом 
подчиненной роли карбонатных накоплений [12]. Исключение составляют несколько участков 
кровли, включая массив г.Танасар, в котором мощность известняков титоиа-среднего 
валанжина достигает 4 0 0 а/  [6 ,13]. В их составе значительно развиты водорослевые, оолитовые, 
органогенно-детритовые разности, а также маломощные кораллово-гувковые виогермы и 
коралловые банки. Участками в них проявлена диагенетическая доломитизация, которая 
останавливается на полпути, изредка образуя доломит [6]. А в полосе Хуступ-Гиратахского 
разлома в известняках развита Т-доломитизация [10,12].

К северо-западу в междуречье Дзетам и Тартар в Оксфорде-титоне сохраняется общая 
тенденция развития Сомхето-Каравахской зоны -  сочетание мелководного 
карвонатонакопления и вулканических процессов [14]. По мере возрастания последних, наряду 
с потоками преимущественно основного-с редне го состава накапливались толщи разнообразных 
по гранулометрии вулканогенно-овломочных образований, гравийных и псаммитовых туфов, 
вулканомиктовых песчаников. Здесь же фиксируется возрастание мощностей доломитов до 
нескольких десятков метров, а в массиве г. Кяпаз (Алхарак) до 90м. Заметно также развитие 
виогермов. Самым примечательным является обособление в пределах Агджакеидскош 
синклинального прогива осолоненных лагун, в которых осаждались гипсы с суммарной 
мощностью 8 0 -100а/  [14]. Таким образом на этом участке Сомхето-Каравахской зоны 
верхнеюрская аридизация достигала сульфатной стадии развития.

Постседиментационнме изменения. Результаты лито логических исследований в сочетании 
с оыце геологическим и изысканиями позволяют охарактеризовать следующий комплекс 
постседиментационных преобразований карбонатных пород Мартунинского синклинория [21].

Диагенез: а) преимущественно умеренная доломитизация карбонатных илов в связи с их 
взаимодействием с наддонной водой;

в) окремнение, связанное с растворением и дальнейшим перераспределением кремнезема 
в спикуловых известняках и спонголитах с формированием конкреций.

Катагенез: перекристаллизация, вторичная доломитизация, окремнение, полосчатая 
лимонита за ция, редко -  огинсование.
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Динамометаморфизм и низкотемпературные гидротермальные преобразования: 
стилолитизация, перекристаллизация, окварцевание, Т-доломитизация; гидротермальное 
растворение и формирование кальцитовых жил и штокверков, содержащих кристаллы 
исландского шпата и крупноблочного кальцита, изредка точечная малахитизация.

Гипергенез: выветривание, растворение и выщелачивание карбонатного материала, 
развитие поверхностного (карры, ниши) и подземного (пещеры, провалы) карста.

Несмотря на разнообразие постседиментационных изменений в целом карбонатные 
породы хорошо сохраняют седиментационные признаки, что связано с локальным проявлением 
Большинства преобразований и их приуроченностью к зонам тектонических нарушений, как это 
наблюдается в окрестностях сел Саркисашен, Зарданашен, Накури, Азох и на других участках. 
Карстоовразование же интенсивно проявлено в окрестностях Шупшнского плато (г.Шуши и 
ова борта долины р.Варанда) и в юго-восточной части изученной территории у с.Азох. И 
значительному развитию карста здесь способствовало сочетание трещинной (преимущественно 
тектонической) и пористой проницаемости в известковых толщах.

Неметаллические полезные ископаемые. С развитием катагенеза, динамометаморфизма и 
низкотемпературных гидротермальных преобразований известняков в Мартунинском 
синклинории связано формирование месторождений мраморизованных известняков и 
исландского пшата.

Исходным материалом для мраморизованных известняков (Шошское и другие 
месторождения) служили средне-крупнозернистые разности органогенно-детритовых и других 
известняков. В результате наложения катагенеза и стрессовых усилий порода приобретает 
однородность по зернистости и частично -  расцветке, а после полировки — декоративные 
качества. Благодаря комплексу других благоприятных свойств (малая трещиноватость, слабое 
развитие примесей, большой выход годных б л о к о в )  и горно-технических условий в недавнем 
прошлом мраморизованные известняки разрабатывались в качестве о б л и ц о в о ч н о г о  и 

декоративного материала, пользуясь широким спросом во многих регионах вывшего СССР, 
включая Белоруссию, Прибалтику и Ленинград.

Исландский пшат представлен двумя кальцитоносными полями (месторождениями), 
развитыми преимущественно в известняках титона: Саркисашенским и Паку рек им [16,17].

Саркисашенское поле расположено в обширном пространстве - от южных с: четностей 
с.Сарушен до с.Саркисашен (бассейн среднего течения р.Варанда). В о б щ с м  плане оно 
представляет совой моноклиналь с преимущественным падением слоев на запад, юго-запад под 
углами 12-25°, реже 30° и Более. В ее пределах развит ряд мелких асимметричных складок, в 
том числе антиклиналей северо-западного направления. Такое строение слегка осложнено 
несколькими разломами северо-западного и широтного направлений - сбросами и взбросами с 
амплитудами смещения от 30-50 до 120л/, как это имело место по северо-восточной 
оконечности Саркисашенского поля. В приразломных участках н оперяющих трещинах 
фиксируются зоны смятия и дробления известняков, в которых динамометаморфизм 
сопровождается формированием кальцитовых жил, штокверков и полостей гидротермального 
растворения, содержащих кристаллы исландского шпата. По северо-восточной периферии 
шпатоыосного поля развит интрузивный выход диорит-порфиригов, а к юго-западу у 
с.Зарданашен -  габбро-диабазов.
А в пшатоносном поле Цакури, расположенном к югу от Саркисашенской полосы, весьма 
отчетливо фиксируются зоны смятия и дровления северо-восточного простирания, связанные с 
свросовой тектоникой. Непосредственно в полосе минерализации карбонатные слои падают под 
углами 30-45°, изредка 55°, тогда как по мере уделения от нее они выполаживаются до 15-25°. 
Здесь же вмещающие известняки заметно преобразованы с развитием остаточной желтовато- 
вурой глинистой массы, жирной на ощупь. Кроме того, в них проявлены мраморизация, 
стилолитизация, полосчатая лимонитизация, гематитизация, Т-доломитизация, слабая точечная 
малахитизация и гидротермальная закарстованность. В этой же неравномерно преобразованной
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массе развиты прозрачные и полупрозрачные кристаллы пшата, а в трещинах и полостях- 
кальцитовые жилы и штокверки крупноблочного кальцита. Թ последних размеры кристаллов 
варьируют в пределах от нескольких до 20-25см  по длинной оси, но в Большинстве случаев 
крупные разности представлены непрозрачными дымчато-серыми или молочно-велыми 
кристаллами.

Резюмируя данные по пшатоносности Саркиса шенс ко го и Цакурского полей, отметим, 
что они она относятся к мономинеральному кальцитовому типу и развиты в разной степени 
дислоцированных карбонатных толщах -  предпочтительно в зонах повышенной проницаемости. 
Что касается поисковых критериев, закономерностей локализации и перспектив освоения 
минерализации исландского пшата, то этот вопрос требует специального обсуждения.

Рис. 1. Верхвеюрские ю вестш и яа подступах к Шупишскому плато

Р и с . 2 . Слабо долом и ти зи роваи и ы и  п ел о яо яы й  и звестн я к . Ш л и ф , у в е л . 3 5 р а з
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Կ1ՈյքՈ/եԵՐ ՀԵՂԻ՞ՆԱԿ՜ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1.«ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր» պարբերականում հրատարակվում են օրիգինալ հոդվածներ ու 
նամակներ տեսական եւ էքսպերիմենտալ բնույթի' մաթեմատիկայի, մեխանիկայի, ռադիոֆիզիկայի, 
քիմիայի, երկրաբանության, կենսաբանության, աշխարհագրության, տնտեսագիտության եւ 
հումանիտար գիտությունների բնագավառներից:
2. Ընդունվում են եաեւ ԱրՊՀ-ի մասնակցությամբ կայացած կոնֆերանսների, գիտաժողովների եւ 
գիտական դպրոցների նյութեր:
3. Բնագրերը ներկայացվում են երկու օրինակով, մեքենագրված երկու՛ ինտերվալը մեկ, հայերեն, ռուսերեն 
կամ անգլերեն լեզուներով' հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն ամվավաւմներով: ՀՏԴ-ից (վերեփ ձախ 
անկյունում), հոդվածի վերնագրից եւ հեղինակի՜ անվանատսաերից ու ազգանունից հետո բերվում է կարճ 
անոտացիա: Հոդվածի ծավալը աղյուսակներով «.պետք է գերազանցի 10 էջ, հաղորդմանը 4, եսւմակինը'2:

, 4. Հոդվածի հետ ներկայացվում է արձանագրության քաղվածքը այն ամբիոնից, որտեղ կատարվել եւ 
քննարկվել է աշխատանքը:
5. Թույլատրվում է 5-ից ոչ ավելի նկար (հստակ լուսանկար կամ գծագիր' արված առանձին սպիտակ 
թղթի վրա): Յուրաքանչյուր նկարի- հակառակ կողմի վրա գրվում է կարգային համարը: Տեքստի 
լուսանցքներում նշվում է նկարների եւ աղյուսակների տեղերը: .
6. Միեւնույն նյութը աղյուսակի եւ նկարի ձեավ ներկայացնել չի թույլատրվում:
7. Բերվող գրականության մասին հոդվածում նշվում է միայն կարգային համարը, քառակուսի 
փակագծերում ([1.3-5])' ըստ՜ հանդիպման հերթականության: Հոդվածի վերջում նույն
հաջորդականությամբ բերվում են գրականության ցուցակը, կարգային համարը, հեղինակների 
ազգանուններն ու աեվանատւսռերը, գրքի կամ հոդվածի վերնադիրը: Պարբերական
հրատարակությունների համար այնահետեւ հաջորդում է ամսագրի .ընդունված կրճատ անվանումը 
առանց չակերտների, թվականը, հատորի ու թողարկման համարները, հերթական համարը եւ էջը: Գրքի 
դեպքում՜ հրատարակման վայրը, հրատարակչությունը, թվականը եւ էջը: Չհրատարակված աշխատանքի 
վերաբերյալ (բացի ատենախոսությունից) գրականության մեջ նշել չի թույլատրվում: Արտասահմանյան 
գրականությունը տեքստում նշվումէ հոդվածի լեզվով, իսկ գրականության մեջ»օրիգինսւլով:
8. Հոդվածի տեքստի վերջում ձախ կողմում նշվում է այն ամբիոնը կամ լաբորատորիան, որտեղ 
կատարվել է աշխատանքը:
9. ՚  Հոդվածը ստորագրվում է բմլոր հեղինակների կողմից:
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