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1973-1974 ԹվԱկԱՆՆՇՐԻՆ

Ն.Պ.Սարումյան

Հոդվածում լուսաբանվում սն ՍտեՓանակերւոի մանկավարժական ին ստի աո ափ հիմնադրման ն 
1973-74 թթ. նրա գործունեությանն առնչվող մի շարք առանցքային հարցեր: Մասնավոբապես 
ներկայացվում Է Սաեփանակերաամ նոր կրթական կենտրոնի նկատմամբ ադրբեջանական 
իշխանությունների կորմից տարվող բաղարականաթյունր' ուղղված երկրամասի ազգագրական պատկերը 
վախելուն: Նման պայմաններում բահի կայացումը ն նրա լուսավոր հեռանկարը մեծ ձեռքբերում Լր 
արցախահայության համար:

1960-70-ական թվականներին Լեռնային Ղարաբսպի Ինքնավար մարզի կրթական 
համակարգում շրջադարձային նշանակափց երևույթներ արձանագրվեցին:

1969 թվականին Բսւքվի մանկավարժական ինստիտուտի հայկական բաժինը փակվեց և 
Ստեփանակերտում բացվեց այդ ինստիտուտի մասնաճյուղը: Խորհրդային կարգերի աոաջին երեք 
տասնամյակներին Բսւքվի պետական համալսարանը, իսկ մինչ 1969 թվականը' Բաքվի 
մանկավարժական ինստիտուտը, ունեցել են հայկական բաժանմունք' հայոց լեզվի ու 
գրականության, պատմության ու աշխարհագրության և բնական գիտությունների 
ֆակուլտետներով, որտեդ «Հայ ժողովրդի պատմություն» առարկան չէր ուսուցանվում, իսկ 
«Ադրբեջանի պատմություն» ուսուցանվում էր այնպիսի դասագրքերով, որոնցում կողոպուտի էին 
ենթարկված Հայաստանի հին ու միջնադարյան պատմությունը, հայ ժողովրդի բազմադարյան 
մշակույթի գանձերը:

Այսինքն, Ադրբեջանի բահերում կրթություն ստացած հայ պատմաբան-ուսուցիչներն իրենք 
ստիպված պիտի լինեին զբաղվել բացահայտ հակահայկական կեղծարարություններով' աոանց 
տեղեկություններ ունենալու իրենց ազգային պատմությունից: Նմանատիպ իրավիճակ էր նաև 
մարգի հայկական դպրոցներում:

Ադրբեջանի ղեկավարությունը, 1973 թվականի դեկտեմբերին ընդունած որոշման 
համաձայն, Ադրբեջանի վ.Ի.Լենինի անվան մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի 
նախկին մասնաճյուղի հիմքի վրա ստեղծում է մանկավարժական ինստիտուտը1:

Լեռնային Ղարաբաղի պատմության մեջ նոր և առաջին բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունը կոչված էր դսւհնալու հայերեն, ռուսերեն և ադրբեջաներեն լեզուներով 
մանկավարժական կադրերի պատրաստման առաջնորդող կենտրոն: Ինստիտուտն ուսուցիչներ 
էր պատրաստում Ադրբեջանի հայկական և հայաբնակ շրջանների միջնակարգ հանրակրթական 
դպրոցների համար' մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, հայոց լեզվի ն գրականության, պատմության, 
մանկավարժության և տարրական կրթության մասնագիտություններով2:

Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Ստեւիանակերտում մանկավարժական 
ինստիտուտի բացումը ռազմավարական խնդիրներ իրականացնելու նպատակ էր հետապնդում' 
առավել ակտիվացնել երկրամասում ադրբեջանական տարրի ներթւտիսւնցմսւն գործընթացը: 
Այդպես փակվեց վերջին հայկական կրթամշակութային օջախը Բաքվում:

ԼՂԻՄ իշխանությունները քաջատեղյակ Էին հանրապետական մարմինների կողմից 
ձեռնարկվող այդ ծրագրերին: Հայկական տարածաշրջանում հայկական թուհ ունենալու ԼՂԻ 
մարգի հայ բնակչության (արցախահայության) արդար պահանջը, անկասկած, ինչպես 
ադրբեջանական, այնպես Էլ կենտրոնական խորհրդային իշխանությունների կողմից 
կորակավորվեր որպես ագգայնամոլական պահանջ և անմիջապես կիրակսւնացվեին դրանից 
բխող խորհրդային պատժամիջոցները: Այսինքն, հարյուրավոր հայ մտավորականներ ստիպված



կլինեին նորից թողնել հայրենիքը, ինչը ձեռնտու էր Բսւքվին: Արցախը կանգնած էր երկընտրանքի 
առջև և իր լոա համաձայնության մեջ էր տեսնոմ ինքն իրեն փրկելու միակ միջոցը:

Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտն իր երեք բաժիններով (հայկական, 
ռուսական, ադրբեջանական) եգակի բուհ էր ամբողջ Խորհրդային Միությունում: 
Արցախահայության առջև ծառացած խնդիրը կայանում էր նրանում, որ անգամ նման 
կառուցվածք ունեցող բուհը կարողանար ծառայեցնել հայ երիտասարդությանը բարձր 
հայրենասիրական ոգով դսւստիարակելու նպատակներին: Այդ դժվարագույն խնդիրն
ստանձնեցին հայկական, հետագայում և' ռուսական բաժինների դասախոսական անձնակազմը: 

1973-74 ուսումնական տարում ինստիտուտում գործում էր երկու ֆակուլտետ' պատմա- 
բսւնասիրական (դեկան' պսւտմ.գիտ.թեկ. ԱԶեյնսւլով) և ֆիգիկա-մաթեմսւտիկական (դեկան' 
ֆ.մ.գ.թ.,պրոֆ. ՄՍԲաղդասսւրյան), ութ ամբիոն, հինգ լաբորատորիա ե մեկ մեխանիկական 
արհեստանոց3:

Պատմաբանասիրա(յան ֆակուլտետի համակարգում ընդգրկված էր հայոց լեզվի և 
գրականության ամբիոնը (վարիչ' բան.գիտ.դոկ.,պրոֆ., գիտության վաստակավոր գործիչ 
Գ.Գ.Անտոնյան), մանկավարժության ն հոգեբանության ամբիոնը (վարիչ' մանկ. գիտ. թեկ., 
դոցենտ Ա.Ս.Ներսիսյսւն), հասարակական գիտությունների ամբիոնը (վարիչ' փիլ. գիտ. թեկ., 
դոցենտ Շ.Մ.Աբրահամյան), ֆիզդաստիարակության ամբիոնը (վարիչ' ավագ դասախոս 
վ.Պ.Դրոկին), ադրբեջանական լեզվի ե գրականության ամբիոնը (վարիչ' բան. գիտ. դոկ., պրոֆ. 
Ն.Ախունդով), ե օտար լեզուների ամբիոն (վարիչ' մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ Ս.Ե.Խալսաւրյան): 

ֆիգիկամաթեմատիակակսւն ֆակուլտետի համակարգում գործում էր մաթեմատիկայի 
ամբիոնը (վարիչ' ավ.դաս. ՆՄսւմեդով), ֆիզիկայի ամբիոնը (վարիչ' ֆ. մ. գ. դ., պրոֆ. 
ՄԱԲադդասարյան): 1974 թվականին ինստիտուտի ռեկտոր է նշանակվում Սերգեյ Գերասիմի 
Սարկիսովը, պատմ.գիտ.թեկ.,դոցենտ: Նախկինում նա աշխատում էր Բսւքվի կուսակցական 
բարձրագույն դպրոցում4 որպես ամբիոնի վարիչ: Ինստիտուտի ուսումնական աշխատանքների 
գծով պրոռեկտոր էր մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ս.Ներսիսյանը (հասարակական հիմունքներով)‘.Նշված 
ժամանակաշրջանում դաստիարակչական աշխատանքները կարգավորելու ՜ նպատակով կար 
հատուկ հաստիք' դաստիարակչական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր (թ.գ.թ., դոցենտ 
Ս.Ա.1սսւնյան): Ինստիտուտում գործում էր ուսանողական կոմերիտմիության կոմիտե
(քարտուղար' Ս.վ.Դսւդայան):

կագմավորված էր ինստիտուտի գիտական խորհուրդը, որը, ամիսը մեկ անգամ, նիստ էր 
գումարում' ռեկտոր Ս.Գ.Սարկիսովի ղեկավարությամբ' քննարկելու ուսումնա֊ 
դաստիարակչական ե տնտեսական գործունեությանը վերաբերող հարցեր: Ուսանողների 
գաղափարա-քադաքական մակարդակի բարձրացմանն էր ուղղված հատուկ դասընթացների 
(«Տասարակական-քաղաքական պրակտիկա» և «Մասնագիտական ներածություն») 
անցկացումը, որոնց պարապմունքների կազմակերպման համար հրավիրվում էին 
պատասխանատու կուսակցական, սովետական, կոմերիտական կազմակերպությունների, 
կուլտուրայի, ժոդկրթության ե այլ մասնագետներ4:

1973 թվականից էլ Սովետական Ադրբեջանի 60-ամյակի անվան Ստեփանակերտի 
մանկավարժական ինստիտուտը տվեց իր առաջին շրջանավարտ-ուսուցիչները (400-450 հոգի)5: 
Չնայած այդ մանկավարժական ինստիտուտն ստեղծվել էր մարգի ե հարակից շրջանների շուրջ 
մեկ միլիոն բնակչության համար, բայց ինստիտուտի 65-70 տոկոսը կազմում էր ադրբեջանական 
բաժանմունքը, որն այստեղ Բսւքվի, կիրովսւբադի, Նախիջևանի ադրբեջանական 
մանկավարժական ինստիտուտների գոյության պայմաններում պարզապես չուներ ոչ մի անելիք, 
բացի նրանից, որ կոչված էր վախելու մարզկենտրոնի ազգագրական պատկերը: Ադրբեջանական 
բաժանմունքը, բնական է, իր հետ Սաեփանակերտ բերեց ադրբեջանցի դասախոսների, 
վարչական աշխատողների, այլևայւ սպասարկողների ու նրանց հարազատների մի ահռելի 
քանակություն: Ինստիտուտին էլ հետևեցին Ստեփանակերտում գործող հայկական բժշկական ու 
գյուղատնտեսական տեխնիկումներին, մանկավարժական ուսումնարանին և այլազան կրթական 
հաստատություններին կցված ադրբեջանական բաժինները:

Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը ձևավորման ժամանակ չուներ ոչ 
ուսումնական շենք և ոչ էլ' ուսանողական հանրակացարան:

1973 թվականի դեկտեմբերից հետո Ադրբեջանի վ.Ի.Լենինի անվան մանկավարժական 
ինստիտուտի Մտեփանակերտի մասնաճյուղը լուծարվեց և նրա հիմքի վրա ստեղծվեց
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Սովետական Ադրբեջանի 60-ամյակի անվան Ստեփանակերտի մանկավարժական 
ինստիտուտը:

ԼՂՀ պետարխիվի փաստաթղթերից մայում նշվում է, որ Ս ւոեփսւն ակերտի 
մանկավարժական ինստիտուտի ոայտորատը, աոաջին հերթին, Ադրբեջանի կկ ԼՂԻ մարզկոմի 
և պատգամավորների գործկոմի մարզային սովէափ միջոցով հասել Է նախկին Սսւեփւսն ակերտի 
գյուղատնտեսական տեխնիկումի ուսումնական շենքը և հանրակացարանը մանկավարժական 
ինստիտուտին տալու Փաստին: Երկրորդ, կապիտայ վերանորոգում Է կատարվել 300 տեղանոց 
հանրակացարանում ն 1975 թվականի մարտի 5փց սկսվե| Է ուսանոդների բնակեցումը: 
Արդյունբում, 1975 թվականի մարտի 23փ դրությամբ, հանրակացարանում բնակեցվել Է 211 
ուսանող, որից 119-ը' ադրբեջանցի, 92-ը' հայ6:

Պետը Է նշել նաև, որ, անհրաժեշտ պայմանների ստեդծմսւն համար, նույն ժամանակ, 
ուսումնական շենքում գրադարանին կից, ստեղծվել Էր 100 տեդանոց ընթերցասրահ7: 
կսւրգավորվեւ Էր ուսանողական ճաշարանը, միջոցներ Էին ձեոնստկվել հանրակացարանում 
բուժկետ բացերս համար, շահագործման Էր հսւնձնվԾւ բաղնիք' սպորտդահլիճին կից և 648 հոգու 
համար հանդերձասրահ' ուսումնական շենքում: Սպորտպաբապմունքների ն այլ
միջոցառումների անցկացման համար, հանրակացարանին կից, կառուցվել Էր 
սպորտհրապարակ:

1974 թվականի վերջի դրությամբ Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտում 
սովորում Էր հանրապետության 30 շրջաններից և միութենական հանրապետություններից, 
ինչպես և արտասահմանից8, Լեոնային Ղարաբաղի ինքնավար մարգ ժամանած 1365 ուսանող: 
Նրանցից «առկա բաժնում' 526, հեռակա թաժնոււՐ 839 մարգ: Ուսանոդների ընդհանուր 
թվսւքանակի 63,5 տոկոսը կամ 866-ը աղջիկներ Էին»9:

1973 թվականի ընթացքում, տարբեր պատճառներով, ինստիտուտից հեռացվեւ Էին 38 
ուսանող, այդ թվում 14-ը' անբավարար սովորերս պատճառով, որը ուսանոդների ընդհանուր թվի 
1,02 տոկոսից Էլ պակաս թիվ Էր կազմում:

Սակայն, պետք Է նշել նան, որ այդ ընթացքում այլ բուհերից Ստեփանակերտի 
մանկավարժական ինստիտուտ են տեղափոխվել 22 ուսանող10:

1974 թվականի գարնանն ու ամռանը հաջողությամբ կազմակերպվեցին դիմորդների 
առաջին ընդունելության քննությունները, որոնց արդյունքներով հրամանագրվեց 407 դիմորդ: 
Նրանցից 208-ը բանվորի և գյուղացու ընտանիքների անդամներ Էին:

Ուսանողների ազգային պատկանելիության պատկերը հետնյալն Էր. «1365 ուսանողից 
903-ը ազգությամբ հայեր Էին, 460-ը' ադրբեջանցիներ, իսկ 2-ը' ռուս»11:

Ուսանողների հասարակական դրության մասին խոսում Էին հետնյալ թվերը' «1365 
ուսանողից 38-ը ԽՄկկ անդամ Էին, 896-ը' ՀսւմԼկԵՄ անգամ, 431-ը' անկուսակցական»12:

1973-74 ուսումնական տարում Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտում 
աշխատում Էին 59 հաստիքային դասախոսներ, որոնցից 3-ը' պրոֆեսորի ն դոկտորի 
կարգավիճակով, 15-ը' դոցենտի և գիտությունների թեկնսւծուի: Այդ դասախոսներից Էին ֆիզմաթ, 
գիտ. դոկ. պրոֆ. ԱԱԲսւդդասարյանը, բան.գիտ. դոկ. պրոֆ, գիտության վաստակավոր գործիչ 
Գ.Գ.Անտոնյսւնը, պսւտմ. գիտ. թեկ. դոցենտ Ա.Մ.Իոնեսյանը, բան. գիտ. թեկ., դոցենտներ 
Ս.Ա.1սսւնյանը, Դ.Խ. Բաղդասարյանը, կ.Ս.Դավթյանը, փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ 
Շ.Մ.Աբբսւհամյանը, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտներ Ա.Ս.Ներսիսյսւնը ն Ս.Ե.Խալատրյանը:

Գիտական կոչումներով ու աստիճաններով դասախոսները կազմում Էին դասախոսների 
ընդհանուր թվակազմի ավեփ քան 20 տոկոսը: Ռեկտորատի գլխավոր խնդիրը կայանում Էր 
նրանում, որպեսզի ամբիոնները համալրվեին բարձրակարգ մասնագետներով, որոնց կարիքը 
տփալ պահին շատ մեծ Էր: Հարցը դժվարանում Էր նրանով, որ Ադրբեջանի իշխանություններն 
արհեստական արգելքներ Էին ստեղծում Հայաստանից մասնագետներ հրավիրելու գործում: 
Ղարաբաղից գիտական աստիճան ունեցող շատ մասնագետներ ցանկություն Էին հայտնել 
աշխատեւ նորաբաց բուհում: Ինստիտուտի ղեկավարությունն իրավունք չուներ առանց Բսւքվի 
համաձայնության որնէ մեկին ընդունել աշխատանքի: Երևանից դասախոսական աշխատանքի 
հրավիրվեց ֆիզմաթ, գիտ. դոկտոր, պրոֆ. ԱԱԲաղդասարյանը, որը նախկինում Բսւքվի 
մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկայի դասախոս էր:

Տեղի մասնագետների նկատմամբ իշխանություններն անվստահություն էին հայտնում, որը 
և տանում էր ընդհուպ մինչև աշխատանքից հեռացում: Այդ քաղաքականության հետևանքով
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կեոբկովշչինայի զոհ դարձան բան .գիտ.թեկ. Ժ.Ս.Անդրյսւնը, բանասեր, ավագ դասախոս 
Շ.Մարտիրոսյանը ն մի խումբ այլ դասախոսներ:

1973-74 ուսումնական տարում ինստիտուտն ավարտել էր 110! ուսանող, որիզ է7-ը կամ 
1,54 տոկոսը' գերազանցիկությամբ; Երկու ֆակուլտետներում (ւզատմաթանասիրական ե 
ֆիզիկամսւթեմասփկական) ընդհանուր առաջադիմությունը 80,6 տոկոս էր կազմում: 
Առաջադիմության բարձր ցուցանիշները հասարակական և հումանիտար գիտությունների 
ուղղությամբ էին: Տարվա վերջին անբավարար սովորողների թիվը կազմում էր 264 ուսանող կամ 
19,4 տոկոս, այդ թվում երկու U ավելի առարկաներից' 81 ուսանող:

Երկու ֆակուլտետներում պետական քննություններին թայւատրվեցին մասնակցել 132 
ուսանողներ: Նրանցից 108-ը հաջողությամբ հանձնեցին քննությունները և ստացան միջնակարգ 
դպրոցի ուսուցչի որակավորում' մեկնեւով աշխատանքի վայրերը13: Թողարկվել են 39 
մաթեմատիկոս, 44 բանասեր, 25 տարրական կրթության մասնագետ:

Ինստիտուտում կատարվել էր նաև գիտահետազոտական աշխատանք: Նման աշխատանք 
կատարել են 58 դասախոսներ, այդ թվում* 3 պրոֆեսոր, գիտությունների դոկտոր և 15 դոցենտ, 
գիտությունների թեկնածուներ: Ընթացքի մեջ էին գտնվում նան երկարատև ժամկետներով 
նախատեսված գիտահետազոտական մի շարք թեմաներ:

Նշված ժամանակաընթացքում դասախոսների կողմից հրատարակվել են 50 
հրապարակումներ և գիտական հոդվածներ14:

1974 թվականին տեղի ունեցավ գիտական կոնֆերանս' նվիրված գիտահետազոտական 
աշխատանքների արդյունքներին: Պ[ենար ն բաժանմունքային նիստերում լսվեցին 16 
զեկուցումներ:

Բացի դրանից, տեղական կոմունիստական և հասարակական կազմակերպությունների 
հետ համատեղ անցկացվեցին մի քանի գիտատեսակսւն կոնֆերանսներ, որոնց մասնակցում էին 
և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը և ուսանողները:

Ուսանողների բարոյական դաստիարակության նպատակով ն ընդհանուր կուլտուրական 
մակարդակի բարձրացման համար սերտ կապեր էին հաստատվել մարզային ստեղծագործական 
կազմակերպությունների հետ. կազմակերպվել էին դրամատիկ խմբակներ ադրբեջաներեն ե 
հայերեն լեզուներով, Ժոդգործիքների համույթ, ինչպես նաև գրական խմբակներ' «Շելելե» և 
«Բողբոջ»15, որոնք միավորում էին տասնյակ ուսանողների:

Ինստիտուտում կազմակերպվեք էր նաև «Գիտություն» անունով հասարակական 
կազմակերպություն:

Դասախոսների, ուսանողների և հասարակության համար տարվա ընթացքում կարդացվել 
էին 80 զեկուցումներ և դասախոսություններ16:

Ուսանողական շինարարական ջոկատների գործունեությունը ևս ռեկտորատի 
ուշադրության կնետրոնում էր:

1974 թվականին ինստիտուտում առաջին անգամ կազմակերպվեւ էր երկու շինջոկսւտ, 
որոնց մեջ ընդգրկված էին 61 ուսանող: Նրանք աշխատել էին Ստեփանակերտի, Շուշիի և 
Մարտակերտի շրջաններում: Նախկին հաշվարկներով աշխատանքի ծավալը կազմել էր 44 
հազար ռուբլի: Միաժամանակ որոշակի գումար էր վախանցվել Գագարինո քաղաքի կառուցման, 
ինչպես նան խաղաղության ֆոնդը: Առաջավոր աշխատողները պարգևատրվել և շնորհագրեր էին 
ստացեւ Մարտակերտի շրջկոմի կոմերիտմիության կողմից:

Սպորտմասսայական աշխատանքներն ինստիտուտում ղեկավարում էր 
ֆիզդաստիարակության ամբիոնը, որն ուներ համեմատաբար համապատասխան որակավորված 
դասախոսներ, մասնագիտական բազային կրթությամբ, սպորտային և վարպետական կարգեր: 
Բացի դրանից' այդ աշխատանքներով զբաղվում էին կոմերիտական, արհմիութենական և 
սպորտային կազմակերպությունները:

Ինստիտուտում ընթանում էր սպորտհամաւիրի շինարարությունը: Շահագործման էր 
հանձնվել սպորտդահլիճը, ձեռք էին բերվեւ անհրաժեշտ սպորտկահույք և այլ կահավորանք: Անց 
էին կացվում համաինստիտուտային սպորտմրցումներ:

Նորաբաց ինստիտուտի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հիմնահարցում մեծ 
նշանակություն ուներ բուհի գրադարանի գործունեությունը, որը տնօրինում էր 3 սենյակից 
կազմված գրքապահոցը և 150 տեղանոց ընթերցասրահը17 (1974 թ. վերջի դրությամբ):



Գրադարանն սսւէ1դծվ13լ Էր ինստիտուտի կազմավորումից հետո ն արդնն 1974 թվականի 
վերջի դրությամբ ուննր 27 հազար միավոր հայնրնն, ռուսնրնն և ադրբնջաննրնն լնզուննրով 
գիտական, գեղարվեստական, քաղաքական և ոաումնամանկավարժական գրականության ֆոնդ: 
Բացի դրանից գրադարանը դուրս Էր գրում մի բանի տասնյակ անուն թերթեր, սւմսագրնր ն 
պարրնրակսւն մամուլ: Գրադարանն աշխատում Էր նրկու հերթով, րննությունննրի ժամանակ' 
աօսւնց հանգստյան օրվա: Գրադարանը սիստնմսւտիկոբնն կագմակնրպում Էր տարատնսսւկ 
միջոցսւաււմննր' ընթնրցասնրննրի կոնֆնրանսննր, հոբելյանական գրական նրնկոննր, 
հանդիպումներ գրոդննրի հնտ և այլն: Այն միջբուհական կսւպնր Էր հաստատնլ Մոսկվայի, 
Երևանի և Բսւքվի հանրային գրադարանների հետ:

1974 թվականի ֆինանսական տարում Ստեփանսւկնրտի մանկավարժական ինստիտուտը 
ֆինսւնսավոբվեւ Է 592,9 հազար աոբլով18: ,

Այսպիսով, Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը իր գործունեության 
սկբնավաւլում, հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ, նոր հիմքեր ստեղծեց ապագա 
ձեոբբերումների համար:

Резюме

В статье рассматриваются вопросы, связанные с открытием Степанакертского 
педагогического института и его деятельностью в 1973-74 гг.. Раскрываются также политическая 
цель азербайджанских властей в отношении нового ученного центра в Степанакерте: стремления 
этнического изменения армянской области и последствия этой политики. В  таких условиях 
деятельность вуза и п е р с п е к т и в ы  светлого Б у д у щ е г о  стали б о л ь ш и м  приобретением для арцахското 
народа.

ԾէսնոթագրություննԾր

1. «Սովետական Ղարաբադ», 18 հունվարի, 1976թ., թիվ 14:
2. ԼՂՏ պետարխիվ, ֆ.55, ց. 1 ,գ.2, թ. 1:
3. Նույն տեղում:
4. Նույն տեղում,թ.2:
5. Նույն տեղում,ֆ.250, ց.Յ, գ.200,թ. 155:
6. Նույն տեղում:
7. Նույն տեղում:
8. Նույն տեղում,թ.2:
9. Նույն տեղում,գ.2,թ.2:
10. Նույն տեղում,գ.1, գ.9, թ.2:
11. Նույն տեղում:
12. ԼՂՊ պետարխիվ, ֆ.55, ց. 1, գ.1 ,թ.Յ:
13. Նույն տեղում:
14. Նույն տեղում,թ.5:
15. ԼՂՏ պետարխիվ, ֆ.55, ց. 1, գ.9, թ.6:
16. Նույն տեղում,թ.7:
17. ԼՂՏ պետարխիվ, ֆ.55, ց.1, գ.9, թ.8:
18. Նույն տեղում, թ.9:

ԱբՊՀ պատմության ամբիոն
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УДК 517.9 Математика

ОБ ОСЦИЛЛЯЦИИ СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОДНОГО ОПЕРАТОРА ДИРАКА*'

Г.Г.Саакян

В равоте, с применением теоремы сравнения для систем однородных линейных 
дифференциальных уравнений, доказывается теорема о б  о с ц и л л я ц и и  компонент собственных 
вектор-функций одного одномерного оператора Дирака.

Рассматривается следующий одномерный оператор Дирака (см., например, [1])

D  =  S —  +  Gt 
dt О)

где S  =  1
f о Ր

, 6  = > ( 0 գ(0'
1 - 1  о, МО -Pit);

вектор-функций у  {է) ■
' Ա ( օ .

, p ,q  e  C[a,b], с областью определения, состоящей из

, удовлетворяющих условиям:

1. y (t)e l}[  0, я՜],
2. у (է) абсолютно непрерывна на [0, п ),

3. Щ 7 (f)  =  S ^ p ֊+ G ( ։) y ( i )  6
d t

4. компоненты у {է) удовлетворяют граничным условиям
у1 (0)sin a  +  y2(Q) cos a  -  0, (la)

yl(7r)sm/? +  y2(7r)cosjB =  0, (lb)
где a  и /7-произвольные действительные числа.

Теорема Штурма о б  осцилляционных свойствах решений уравнения Штурма-Лиувилля давно 
известна и до сих пор публикуются работы, обобщающие результаты Штурма (см., например, [2]- 
[4]). Осцилляционные свойства решений Дирака мало изучены (см., например, [5]). Основная цель 
настоящей работы - доказать теорему о б  осцилляции компонент собственных вектор-функций 
рассматриваемого оператора Дирака.

Определение. Если при некотором уравнение Dy(t) — Xy(t) имеет нетривиальное

^УгО Л ))'
решение у  (է, ՀՀ)- собственной вектр-функцпей оператора D .

Известно (см., [1]), что
1. собственные значения рассматриваемого оператора D  действительны и образуют счетное 

множество, неограниченное ни снизу ни сверху;

решение у (է, Я0) = , то число Aq называется с о б с т в е н н ы м  значением\ а соответствущее

*  Публикуемые результаты б ы л и  доложены на международной конференции, посвященной 85-летию 
Л .Д. Кудрявцева в г .Москве 25-28 мая 20008 года.



2. нули компонент собственных функций оператора D  простые и не имеют предельных точек 
накопления, а , следовательно, на любом отрезке их можно пронумеровать в  порядке 
возрастания;

Очевидно, что задачу на собственные значения рассматриваемого оператора Дирака можно 
записать в виде краевой задачи, состоящей из канонической системы Дирака

j у2 + р(Оу{ + q(t)y2 =  Лу},

\- у {  +  Я(ОУх ֊  p (t)y 2 =  Лу2,
и краевых условий (1а) и (lb).

Нам понадоБятся следующие теоремы о сравнении и о перемежаемости нулей (см. [6]). 
Сравниваются следующие системы дифференциальных уравнений

1у!+р,(0у2 =о,
[ У г + г Л < ) У 1 = 0 ,

где д.,/; е С 0 [0,/г] (/ = 1 ,2 ) .

Теорема 1 (о сравнении). Пусть м(/) =
( v , ( / ) N

я  v(/) = нетривиальные решения
\u 2(t))  ^v2(/)

систем (3) при 1 =  1 и i -  2 соответственно, удовлетворяющие одним и тем же начальным 
условиям:

и пусть
M,(a) = v,(a), u2(a) =  v2(a),

Բ ւ(է )Բ շ(0 > °>  'ւ (0 * չ (0 > 0 >

Pt(t)rX0 < 0, (/ = 1,2),

Ia W M a WI. Ւշ(0խհ(0|-

Тогда если одна из компонент Մ(է) имеет £ нулей на отрезке [a,b], ю  одна из компонент 
Щ  имеет па тм  же отрезке [a,b] не менее £ пулей, причем к ֊ы й  нуль этой компоненты v(/) 
не Больше к -ото нуля компоненты м (/) .

Теорема 2 (о перемежаемости нулей). Если в системе (3) р ,(t)rt (է) *  0 (/ =  1,2) на отрезке 
\a,b], то между всякими соседними пулями одной из компонент всякого нетривиальною 
решения системы (3) находится ровно один пуль другой компоненты тою ж е решения.

Рассмотрим теперь задачу (2), (la), (lb). Справедлива
Теорема 3  ( о б  осцилляции). Для л ю б о ю  натуральною числа п существует число рп такое, 

что если совствеппое значение задачи (2), (la), (lb) удовлетворяет неравенству \Л\ > рп, то каждая 
из компонент совственной вектр-фунцкии задачи (2), (la), (lb) имеет на отрезке [0, л՜] по крайней 
мере |  нулей.

Доказательство. Запишем систему (2) в виде

Ы - я { ( ) У х  + { р ( * ) + л ) у 2 = о ,  

\ / 2 + ( р ( 0 - л ) ух + q { t ) y 2 =  о.

Если зафиксировать значение Л и воспользоваться подстановкой
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У Л О  =  г Л О е °
jq (r)d r

У2(0  =  z2(t)e

то, как нетрудно проверить, система (4) преобразуется в систему

(5а)

(5Ь)

Հ  +  Բօ(է)2շ =  °> 
г'2 + г 0 ( / ) г ,  = 0 ,

(6)

коэффициенты которой определятся из следующих соотношений:

-2jq(.r)dr 2jq(r)dz
Po(0=(p(0+^)e 0 , /ь(0=(/40 — 0 (?)

При этом преобразовании будем иметь, что у} (0) =  г, (0), у2 (0) =  z2 (0) и, следовательно, 
краевые условия (la), (lb) примутследупщй вид:

z, (0) sin a +  z2 (0) cos а  =  0,

J?(r)rfr - j? (r)d r

Zj(ar)e° iir i f i + г2(я )е  0 cos >0 =  0.

(8a)

(8b)

З а м е ч а н и е .  Из сооношений (5a) и (5b) следует, чо н у л и  к о м п о н ен т ух (/) и  у 2 (/) 

реш ен и й  зад ач и  (2), (la), (lb) со вп ад аю т с  н у л ям и  к ом п он ен т z,(/) я  z2 (է) соотвеству ю щ и х им

реш ен и й  зад ач и {6 ) , (8а), (8Ь).
Для заданного натурального числа п выверем натуральное числю տ так, чтобы  имело место 

неравенство: տ > ո  + 1 . Затем подберем пару натуральных чисел т и к  так, чтобы  տ  =  т к .

-2jq(t)dt
Обозначив ցՀէ) — е 0 , заметим, что <p(t) Ф 0 . Далее, так как функции p{t), <քՀէ), 1 /  ցՀէ)

непрерывны на отрезке [0 ,я ] , то функции p{t)  и p{t) +  k2(p(t) также вудут непрерывны
< /Հ 0

на [0,л ] ,  и, следовательно, Офаничены. А, значит, найдутся такие числа կ ,կ 7կ  и Լ2, что

т

12 й. p (t) +  k2<p(t)<Lշ.

(9)

(Ю)

Выверем теперь Яп -значение параметра Я так, что бы  оно удовлетворяло бы  соотношению

Հ  >  max { կ , կ \ .

Тогда, учитывая, что </Հէ) >  0 ,  с учетом соотношений (9) и (10), будем иметь

Ср

Е е

(7) и (11]

Д

где А

соответ

a v(f,|

часта

имею]

крайн

реше]

имел
коми
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(р{1) +  Հ )հ Հ է )> ա 2 > 0 , Р ^ \ ~ ~  Հ  - к 2 < 0
w )

(И)

Сравним теперь систему (6) с системой

I Щ Ш т 2 У г = 0 *  

[У 2  ~ к 2У\ = 0 .
(12)

Если принять /?, (/) =  /» “,/;(/) =  —к ՜, р 2(է) =  /?0(/), r2(t) — r0(t) ую  с  учетом соотношений 
(7) и (11), вудем иметь

-2 }$(*)<**■

р2(0= (/КО+Л, )* 0 = (/КО+ Л, МО ̂  /w2 = р, (0 > о,
շքց(ւ)ժէ nf t \—jI

ГЛ։ ) ~ ( p ( ։ ) ~ K ) e  " = ֊— ^ 5 ֊* 2 = / ; ( / ) < 0.
W)

Далее, известно (см., например, (7]), что овщее решение системы (12) можно записать в виде
Ак

w, (t) =  A cos(mkt +  ф), и2 (է) -  — sin(mkt +  ф) ,
т

где А и ф произвольные постоянные. Предположим, что y (tyXn) =

соответствующая совствснному значению \  совственная вектор-функция задачи (2), (la), (lb),

Խ > թ )a v(t,Xn) = ' v 7 ” '  -соответствущее ей решение задачи (6), (8а), (8Ь), и пусть при Л =  Я.
т ш ш

У,( ° Л ) =  Ую. Уг( ° Я ) =  Уя■

Тогда, согласно замечанию, вудем иметь, что

^ ( о Л ) = ^ о .  ^ ( 9 Л ) = У х

Далее, очевидно, что можно подоврать значения А и ф так, ч т о б ы  для соотвествущего им 
частного решения u(t) системы (12) имело вы место условие

“ ւ ( ° )  =  /'ւօ» Щ (0 )  =  У2О-

Заметим теперь, что для систем (6) и (12) и соотвествущих им решений м(/) и у(/,Д ,) 

имеют место условия теоремы 1. И так как компоненты решения ս(է) имеют на отрезке [0, л՜] по 

л т к
крайней мере

п
տ >ո  нулей, то, применив теорему 1, получим, что одна из компонент

решения v(t,An) ,  а, значит, согласно замечанию, и собственной вектор-функции у  (է, Лп ) ,  вудет 

иметь на интервале [0, л] по крайней мере п + 1 нулей. Тогда, согласно теореме 2, другая 
компонента вудет иметь в этом случае по крайней мере п нулей.



Выверем теперь значение параметра Л  — Л'п удовлетворяющим сотношению

\
К <™}п " 3 7 ՜  р(*)ч p(t)-k2(p(t)0&Ճ* Լ (քՀէ) 

и примем
pl(t) =  - m \r l( t ) ~ k \ p 2(t) =  f t  (t), r2 (0  =  r0(t).

Тогда, с учетом соотношений (7) и (13), Будем иметь, что

ft (г)= (р(0+К M o S ֊» ’ = р, (0 < О, Г, (/) = >k2=r,(t)> о.
ФУЧ

Сравнив теперь систему (6) с системой
= 0 ,

(13)

[ А + *  У\ = Գ
и, вновь, воспользовавшись теоремами 1 и 2, получим, что компоненты совственной вектор-функции 
у {է, Лп ) Будут иметь на интервале [0, п\ по крайней мере п нулей. Для завершения доказательства

достаточно выБратъ цп из соотношения

f t  =  max {|4 |>К '|}
Теорема доказана.

Ամվւովւում

Աշխատանքում, գծային համաս tin դիֆնրէւնցիալ հավասարումն էտի համակարգերի համար 
համեմատության թեորեմի կիրստմւսմբ, ապացուցվում Է սեփական ֆունկցիաների 
կոմպոնենտների օսցիլյացիայի մասին թեորեմը մի միաչափ Դիրակի օպերատորի համար:
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17Х 2008

ՀՏԴ 517.371 Մաթեմատիկա

կՈԻՐՍԱՅԻՆ Եվ ԱվԱՐՏԱկԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ կԱԶՄԱկԵՐՊՈԻՄԸ ԱՄԲԻՈՆԻ 
ԳՈԻՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ կԱՐԵվՈՐ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻՑ է

Ս.կ. Պնւորոսյան

Բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգում

բարձր որակավորման գիտական ե գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման 
հիմնական օղակը ասպիրանտուրան է: Սակայն, սովորողների մոտ գիտահետազոտական 
աշխատանքի կատարման որոշակի ունակություններ և մեթոդիկա պետք է ձևավորել ու 
աստիճանաբար գարգագնել տակավին ասպիրանտուրային նախորդող օղակներում' 
բակսղավրիատում ե մագիստրատուրայում:

Ասպիրանտական ուսուցման և գիտահետազոտական աշխատանքի կազմակերպման 
խորհրդային մոդե[ը, որը ժամանակի լավագույն գիտնական-մսւնկավարժների կողմից մշակվել 
էր տասնամյակների ընթացքում, բավականին արդյունավետ էր և արժանի է ընդօրինակման: 
Մինչդեռ, բակալավրիատ-մագիստրատուրա համակարգի համար, որը մեզանում ընդամենը 3-4 
տարվա պատմություն ունի, գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման հստակ 
մեխանիզմներ (մոդելներ) դեոնս մշակված չեն:

Բակալավր իաւոում ն մագիստրատուրայում ուսանողի գիտական գործունեության 
հիմնական ձևը կուրսային և ավարտական (մագիստրոսական) աշխատանքների կատարումն Է: 
Այն նպատակ ունի ոչ միայն խորացներս ուսանողների գիտելիքներն ընտրած մասնագիտության 
բնագսւվսաում, այլև ծսւնոթացնալու գիտական հետազոտության եղանակներին ու մեթոդներին: 
Համալսարանն ավարտելով ուսանողը պետք Է ունենա ոչ միայն գիտելիքների որոշակի պաշար, 
մտածելու-տրամաթանելու ունակություն, այլև տիրապեւոի գիտական աշխատանքի 
մեթոդիկային:

կուրսային և ավարտական աշխատանքներում աոաջին անգամ ուսանողը դրսևորում Է 
ինքնուրույն գիտական աշխատանք գրերս ունակություններ, հմտանում Է մասնագիտական 
գրականության վրա արդյունավետ աշխատելու և իր մտքերն ընդունված գիտական ոճով 
շարադրելու գործում: Այլ խոսքով ասած, կուրսային և ավարտական աշխատանքների 
կատարումն ու պաշտպանությունը ապագա մասնագետի աոաջին վարձերն են գիտական 
ասպարեզում: Ուստի, այդ աշխատանքների կազմակերպումը' թեմաների ընտրությունից և 
բաշխումից մինչև պաշտպանությունը, պետք Է լինի համապատասխան ամբիոնի ուշադրության 
կենտրոնում, նրա վերահսկողության տակ:

Գիտական հետազոտության, մասնավորապես, կուրսային և ավարտական 
աշխատանքների հաջողությունը պայմանավորված Է ոչ միայն հեղինակի (տվյալ դեպքում' 
ուսանողի) տեսական պատրաստվածությսւն մակարդակով, այլև մեծապես կախված Է 
հետազոտության թեմայի ճիշտ ընտրությունից: Այս տեսակետից խիստ կարևորվում Է ամբիոնի 
գործունեությունը' կուրսային և ավարտական աշխատանքների բանկ (շտեմարան) ստեղծելու 
ուղղությամբ: Պետք Է ի նկատի ունենալ որ ուսանողներից շատ քչերը կարող են ինքնուրույնաբար 
ընտրել գիտական հետազոտության հարմար թեմա:

Հարկ Է նշել, որ մինչև վերջին ժամանակները պատշաճ ուշադրություն չենք դարձրել 
ամբիոնների գործունեության այդ կարևոր բնագավառի վրա (համենայն դեպս այդպես Էր վիճակը 
մաթեմատիկայի ամբիոնում): Թեմաների ընտրությունն ու բաշխումը թողնված Էր հիմնականում 
գիտական ղեկավարների հայեցողությանը, ուսանողը թեմայի ընտրության րսյն 
հնարավորություն գրեթե չուներ: Շատ դեպքերում ուսանողին տրվում Էր միայն թեմայի
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անվանումը, նշվում մեկ կամ երկու գրականության, չկար աշխատանքի կատարման ընդարձակ 
մանրամասնված սրան, հիմնավորված չէր թեմայի կարևորությանը և աշխատանքի կոնկրետ 
նպատակը:

Այս ամենի արդյունքում ուսանողը պաշտպանության էր ներկայացնում մի աշխատանք, 
որը համարյա չէր տարբերվում պարտադիր ուսումնական ծրագրով նախատեսված նյութից, 
հաճախ էլ ներկայացնում է ոչ գրագետ հայերենով գրված թարգմանություն:

2003-04 ուս. տարվանից սկսած մաթեմատիկայի ամբիոնը լրջորեն ձեռնամուխ է երել 
կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմատիկայի մշակման ն թեմաների բանկ 
ստեղծելու գործին: Ներկայումս այդ ուղղությամբ կատարված է բավականին ծավալուն 
աշխատանք: Հիմնովին վերանայվեւ և արդիականացվել է կուրսային և ավարտական 
աշխատանքների թեմատիկան, մշակվել են նոր թեմաներ: Մինչ այդ Երևանի պետական 
համալսարանի, 1ս.Աբոփանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ն 
Մ.վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի մաթեմատիկական 
ամբիոններից նախապես ձեռք ենք բերել համապատասխան նյութեր, որոնք էականորեն 
վերամշակվել, կոնկրետացվել և տեղայնացվել են' հաշվի առներով մեր ուսանողության 
պատրաստվածաթյսւն մակարդակը, գոյություն ունեցող գիտական և ուսումնական 
գրականության բագան, ապագա մասնագետների աշխատանքային գործունեության 
բնագավառները:

Ամբիոնի կողմից մշակված թեմաների մեծ մասը բավականաչափ ընդգրկուն է, որպեսզի 
այն ծառայի մասամբ որպես կուրսային աշխատանք, իսկ ամբողջությամբ' ավարտական 
աշխատանք: կան նաև թեմաներ, որոնք հետագայում կարոդ են հիմք հանդիսանալ 
մագիստրոսական թեզի համար:

Մեր կարծիքով կուրսային և ավարտական աշխատանքների կազմակերպման այսպիսի 
վալային մոտեցումը (կուրսային —►  ավարտական —► մագիստրոսական) առավել 
նպատակահարմարն ու արդյունավետն է, քանի որ այն հնարավորության է տալիս ուսանողին 
գիտահետազոտական աշխատանքի պարզ' ռեֆերատային ձևը աստիճանաբար զարգացնելու 
ավելի լուրջ գիտական ուսումնասիրության: Բացի ղրանից աշխատանքների կազմակերպման 
նման ձևը ուսանողին թույլ է տափս իր ապագա թեզի վրա աշխատելու անընդմեջ' սկսած 
երկրորդ կուրսից :

կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմատիկան կազմելիս բնականաբար հաշվի 
է առնվել այն հանգամանքը, որ ամբիոնի շրջանավարտների հիմնական մասը աշխատելու է 
ուսուցչի մասնագիտությամբ: Ուստի, թեմաների մի մասը վերաբերում է մաթեմատիկայի 
դպրոցական դասընթացի գիտական հիմքերին և մաթեմատիկայի դասավանդման 
հիմնահարցերին:

Հաշվի առնելով, որ առավել ընդունակ ուսանողների մի մասը ուսումը շարունակելու է 
ասպիրանտուրայում ամբիոնը մշակել է նաև այնպիսի թեմաներ, որոնք ընդհանուր 
մաթեմատիկական գարգացվածություն ապահովելուց բացի ընդգրկում են տեսական բնույթի 
ավեփ լուրջ խնդիրներ, որոնց հաղթահարումը թույլ է տափս ընդհուպ մոտենալու գիտական ոչ 
մեծ հայտնագործության շեմին:

2007-08 ուս. տարում մաթեմատիկայի ամբիոնի կողմից ուսանողներին առաջադրված 
կուրսային ե ավարտական (դիպլոմային) աշխատանքների թեմաների հետ միասին տրվել է նաև 
հստակ պարզաբանումներ (գրավոր ձևով), որոնք ընդգրկում են.

ա. թեմայի կարևորության (ակտուալության) հիմնավորումը և աշխատանքի նպատակը; 
բ. աշխատանքին վերաբերող անհրաժեշտ տեսական դրույթների ցանկը և մաթեմատիկայի 

այն բաժինների անվանումները, որոնց իմացությանը պարտադիր է աշխատանքը հաջողությամբ 
կատարելու համար;

գ. աշխատանքի մանրամասնված, ընդարձակ պլանը; 
դ. աշխատանքի կատարման վւուլերը կուրսային —► ավարտական —*■
(որոշ դեպքերում, նաև' մագիստրոսական); 
ե. անհրաժեշտ գրականության ցանկը:
Ստորն ներկայացնում ենք կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների երկու

նմուշ:
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Նմուշ 1
(կուրսային —►  ավարտական —► մագիստրոսական)

ԹԾմա: Հաջորդականությունների զուգամիտության կոշիի սկգբունքը
I. Թեմայի կարևորությունը և աշխատանքի նպատակը
Մաթեմատիկական սւնալիգի հիմնական ոչ հանրահաշվական գործոդությունը, որի հիմքի 

վրա կառուցվում են դիֆերենցիալ ե ինտեգրալ հաշիվները, սահմանային անցման 
գործողությունն Է: Այդ գործողության պարգագույն ձևը հաջորդականության սահմանն Է, որի 
միջոցով հետագայում սահմանվում հն նաև սահմանային անցման այլ ձևեր: Իսկ 
հաջորդականությունների սահմանների տեսության հիմնական թեորեմը կոշիի զուգամիտության 
սկզբունքն Է: Եվ չնայած կոշիի սկգբունքը անալիզի դասական թեորեմներից Է, այն ունի կարևոր 
ընդհանրացումներ և լայն կիրառություններ: Գոյություն ունեն տեսական բնույթի բազմաթիվ 
խնդիրներ, որոնք անմիջականորեն աոնչվում են կոշիի սկզբունքի հետ: Դրանց րսծումը 
պահանջում Է ոչ միայն տեսական նյութի խորք իմացություն, այլև ստեղծագործական 
ունակություններ:

Աշխատանքը նվիրված Է հաջորդականությունների զուգամիտության կոշիի սկզբունքին և 
նրա գործնական ու տեսական կիրառություններին:
Աշխատանքի նպատակն Է.

1. Սահմսւնել ֆունդամենտալ հաջորդականության հասկացությունը R  ֊ում, ապացուցել 
կոշիի թեորեմը իրական թվերի ֆունդամենտալ հաջորդականությունների զուգամիտության 
մասին: Լուծել գործնական և տեսական բնույթի մի շարք խնդիրներ:

2.Սսւհմանել մետրիկսւկսւն տարածության հասկացությանը: Ընդհանրացնել կոշիի 
զուգամիտության սկգբունքը մետրիկսւկսւն տարածությունում: Սահմանեւ լրիվ մետրիկսւկսւն 
տարածության հասկացությունը, բերել |րիվ մետրիկակսւն տարածությունների օրինակներ և 
ժխտօրինակներ: Ապացուցել մետրիկակսւն տարածությունների համալրման վերսւբերյսդ 
թեորեմը: Լուծել տեսական բնույթի մի շարք խնդիրներ:

Յկաասցեւ իրական թվերի R բազմությունը' տսցիոնսդ թվերի ֆունդամենտալ 
հաջորդականությունների միջոցով: Ակնարկային կարգով ներկայացնել իրական թվերի 
բազմության կառուցման այլ մոտեցումներ' Դեդեկինդյսւն հատույթներ և անվերջ տասնորդական 
կոտորակներ: Ապացուցեւ իրական թվերի տարբեր մոդելների հոմոմորֆիգմի վերաբերյալ 
թեորեմը:

II. Թեմայի կատարման համար անհրաժեշտ տեսական դրույթները
Աշխատանքը կատարելու համար հեղինակը պետք Է ունենա անհրաժեշտ տեսական 

գիտելիքներ մաթեմատիկայի հետևյալ բաժիններից' մաթեմատիկական անալիզ (սահմանների 
տեսություն), ֆունկցիոնալ անափդ (մետրիկակսւն և լրիվ մետրիկակսւն տարածություններ), 
իբակսւն անալիզ (չափի տեսություն, Լեբեգի ինտեգրալ), տեսական թվաբանության (թվային 
համակարգեր):

Ш. Գրականություն
1. Г.М., Фихте нголц, Курс дифференциального и интегрального исчисления, том 1, Наука, 1969.
2. В.А. Зорич, Математический анализ, том I, М., Наука, 1981.
3. Ռուդին Ու., մաթեմատիկայի անափգի հիմունքներ, Եր., Լույս, 1975:
4. Б.А. Ильин, Э.Г. Позняк, Основы математического анализа, М., Наука, 1979, часть I.
5. А.Н.Колмогоров, С.В.Фомин, Элементы теории функций и функционального анализа, М., 

Наука, 1981.
6. Л.А.Люстерник, В.И.Соволев, Краткий курс функционального анализа. М., Высшая 

школа, 1982.
7. А.А. Кириллов, А.Ю. Гвишиани, Теории и задачи функционального анализа. М., Наука, 1979.
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IV. Աշխատանքի մանրամասնված պլանը
§1. Թվային հաջորդականությունների զուգամիտության կոշիի սկզբանրը 
Գրականության [Ա 12J  [3], [4 ], [  8], [9 ]
1.1. Ֆունդամենտալ հաջորդականություններ /?’ ֊ում, հատկությունն էտը: 
ա) ֆունդամէւնաալ հաջորդականության սահմանումը: Օրինակներ և ժխսւօրինակներ: 
բ) Ֆունդամէւնաալ հաջորդականության սահմանափակությունը: Բերել սահմանափակ 

հաջորդականության օրինակ, որը ֆունդամենտալ չէ:
գ) Զուգամետ հաջորդականության ֆունդամէւնաալ |ինէկը: Բերել Q -ում ֆունդամենտալ 

հաջորդականությունների օրինակներ, որոնք О -ում զուգամետ չեն:
դ) Ապացուցել, որ եթե хп և уп հաջորդականությունները ֆունդամենտալ են, ապա 

ֆունդամենտալ են նաև схп, хп± у п ե хп • уп հաջորդականությունները:
ե) Դիցաք хп հաջորդականությունը ցանկացած m, ո e  N  թվերի համար բավարարում Է

\хт -  хп I > — պայմանին: Ապացուցել, որ хп ֊ը  սահմանափակ չէ: [3]

1.2. կոշիի զուգամիտության սկգբունքը, կիրառություններ: 
ա) Ձևակերպել և ապացուցել կոշիի թեորեմը: 
բ) Օգտվելով կոշիի զուգամիտության սկզբունքից' 

հաջորդականությունների զուգամիտությունը. [9]
ապացուցել հետևյալ

1. *  ==
sin к

2. х„ 1 cos k\ 4. x,
MX. t !k 2 £?*(* +1)

q) Օգտվելով կոշիի զուգամիտության սկզբունքից' ապացուցել, որ 
հաջորդականությունները տարամետ են. [9]

1 < 1 : 

հետևյալ

1. * t p
ո  COSTTT! - 1

2 TT
З.Х„ = ( - 1 ) ՞  1 +  -

դ) Զուգամհ՞տ Է արդյոք x։ հաջորդականությունը, նթն ցանկացած բ  րնակսւն թվի համար 
Нт(хи. ,, — хп) =  0: ('էյրէյյ համապատասխան օրինակ: [9]

Ո) хт հաջորդականությունն անվանում հն սահմսւեաւիակ վտվախության 
հաջորդականություն, էւթէւ գոյություն անի այնպիսի С հաստատուն, որ կամայական ո փ համար 

Օո = |дг2 -x ,| + |х3  к|дс„ -  < C :
Ապացուցհլ, որ սահմսւնւաիակ վտվախության հաջորդականությունը գուգամհտ Է: Բհրհլ 

X, հաջորդականության օրինակ, որը գուգամհտ Է, բայց սահմանաւիակ ւիուիոխության չէ: [9] 
զ) Ապացուցհյ, որ մոնոտոն U սահմանափակ հաջորդականությունն ունի սահմանափակ 

վտւիոխության:
§2. կոշիի զուգամիտության սկզբունքի ընդհանրացումը 
Գրականություն [3], [5], [6], [7], [8], [12]
2.1. Մնտրիկ ական տարածության սահմանումը: R ", R ", R ", С[а,Ъ \, : , C2[a, b], տ 

տարսւծություննհրը: Ֆունդսւմհնտալ հաջորդականության սահմանումը մհտրիկսւկան
տարածության մեջ: Լրիվ մհտրիկսւկան տարածություններ:

2.2.Ապացուցհլ Rn, R ". 1Հ , ՕԼս, Л], ( 2,ա մհլորիկական տարածությունների 
յրիվությունը:

2.3. Ցույց տալ, որ C.[a, b] տարածությունը լրիվ չէ:
2.4. Դիցուք {p„} և {</„} թվային հաջորդականությունները ֆունդամէւնաալ են Л՜ 

մհտրիկսւկան տարածությունում:Ապացուցհլ,որ p (p „ ,q „) հաջորդականությունըգուգամհտԷ: [3]
2.5. Ապացուցհլ, որ հհտևյալ մէհորիկական տարածություննհրը լրիվ չհն. [7] 
ա) իրական թվհրի բազմությունը' р, (х, у) ֊  Iarctgx—arctgyk մհտրիկայով;

Բ)Ի

q)|
մետրիկա

սհւորիկա
2.6.
պ

հաջորդդ
Գլ|
4տ
Ш)

Է ոսւցիոն

p i
տարբեր*

4)!
ПЯ

Թվաբսէ
ЙЯ

Համսւա
4.1
4.1

համաո
4.1

թվհրի 1
v. 1
Աոաջին
>:րկրոլ|
ԵրրորՏ

№

1վ
խնդիրն
ֆունկցի
տարած
պատա
մաթհւէ
ուսումն
ծրագլս
ուսումն
մա թ»

էյ
փորրա

1
ապաօ

1
I

Էբստո
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բ) իրական թվերի բազմությունը' р2 (л:, у ) =  jex — ey\ մետրիկայով;

գ) հանրահաշվական բազմանդամների բազմությանը' p, (P , Q) =  max|P(x) -  0(дг)
0<X<1 ..

մետրիկայով;
1

դ) հանրահաշվական բազմանդամների տարածությունը' р 2 (Р, Օ) = j  \P(x) -  0{x)\dx
о

մետրիկայով:
2.6. Ապացուցեւ մետրիկակսւն տարածությունների համալրման վերաբերյալ թեորեմը: [5], 112] 
§Յ.Իրական թվերի բազմության կառուցումը ռացիոնաւ թվերի ֆանդամենտա/ 

հաջորդականությունների միջոցով:
՚  Գրականություն' [11], [10], [4], [1], [2]

4.1. Ռացիոնալ թվերի ֆունդամենտալ հաջորդականությունների հատկությունները
ա) Ապացուցել, որ ոացիոնալ թվերի ֆունդամենտալ հաջորդականությունը սահմանափակ 

է ռացիոնալ թվով:
բ) Ապացուցել, որ ոացիոնսղ թվերի ֆունդամենտալ հաջորդականությունների գումարը, 

տարբերությունը ն արտադրյալը ոսւցիոնսդ թվերի ֆունդամենտալ հաջորդականություն է: 
գ) Զրոյական հաջորդականություններ Q -ում, դրանց հատկությունները: 
դ) Ռացիոնալ թվերի դրական ե բացասական ֆունդամենտալ հաջորդականություններ: 

Թվաբանական գործոդություններ դրանց հետ:
ե) Ռացիոնալ թվերի ֆունդամենտալ հաջորդականությունների համարժեքությունը: 

Համարժեքության դասեր: Զրոյական, դրական ն բացասական դասեր:
4.2. Իրական թվերի բազմության աքսիոմները:
4.3. Իրական թվի սահմանումը Q բազմության ֆունդամենտալ հաջորդականությունների 

համարժեքության դասերի միջոցով: Աքսիոմների ստուգումը:
4.4. Իրական թվերի աքսիոմներին բավարսւրոդ այլ բազմություններ (մոդելներ): Իրական 

թվերի աքսիոմներին բավարսւրոդ բազմությունների հոմոմորֆիզմը:
V. Աշխատանքի կատարման վւալերը
Առաջին վաւլ: կուրսային աշխատանք: Ընդգրկում է §1-ի նյութը:
Երկրորդ փուլ: Բակալավրիսոոի ավարտական աշխատանք: Ընդգրկում է §2փ նյութը:
Երրորդ վտւլ: Մագիստրոսական թեզ: §1-ի, §2-ի հետ միասին ընդգրկում է §3-ի նյութը:

Նմուշ 2
(կուրսային — ►  ավարտական)

Ուսուցչի մասնագիտությունն ընտրած ուսանոդի համար 
Թեմա Ֆունկցիայի էքստրեմումները
I. Թեմայի կարևորությունը և աշխատանքի նպատակը
Երկրաչսււիության, ֆիգիկայի, տնտեսագիտության և գիտության այլ բնագավառների շատ 

խնդիրներում հարկ է լինում գտնեւ մի որոշ մեծության մեծագույն կամ վտքրագույն արժեքը, որ 
ֆունկցիոնալ կախվածությամբ կապված է մի այլ մեծության հետ: Այդպիսի խնդիրների լայն 
տարածվածությունը և կիրառական մեծ նշանակությունը հսւնդիսացեւ են այն հիմնական 
պատճառներից մեկը, որոնք խթանեւ են դիֆերենցիալ հաշվի, ամբողջությամբ նան,
մաթեմատիկական անալիզի զարգացումը: Պատահական չէ, որ այդ խնդիրների
ուսումնասիրմանը պատշաճ տեդ է հատկացվում ոչ միայն մաթեմատիկայի համալսարանական 
ծրագրերում, այլ նաև մաթեմատիկայի դպրոցական ծրագրերում: Այդ խնդիրների
ուսումնասիրումը կարևորվում է նաև միջառարկայակսւն կապերի և սովորողների մոտ
մաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման տեսանկյուններից:

Աշխատանքը նվիրված է ֆունկցիայի էքստրեմումների հետագոտմանը, մեծագույն և 
վտքրագույն արժեքների հետ կապված զանազան տեքստային խնդիրների լուծմանը:

Նման թեմայով կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը մաթեմատիկայի 
ապագա ուսուցչի համար միանգամայն տեղին է և նպատակահարմար:

Աշխատանքի նպատակն է.
ԼՍահմանել մեկ վտվտխակսւնից կախված թվային ֆունկցիայի էքստրեմումները: Ստանալ 

էքստրեմումների գոյության անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ: Մշակել էքստրեմումների
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հետազոտման հարմար հսւշվեկանոն: Լուծել բավականաչափ վարժություններ և խնդիրներ, 
դրանց թվամ նան' մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի աօավեյ դժվարին խնդիրները:

2.Սահմսւնել ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծացուն արժեքների հասկացությունները: 
Ապացուցել վայերշտրսոփ թեորեմները փակ միջակայքում անընդհատ ֆունկցիաների 
վտքրագույն և մեծագույն արժեքների վերաբերյալ: Սահմանե| ծայրային էքստրեմումի 
հասկացությունը: Մշսւկել հատվածում անընդհատ ֆունկցիայի վտքրագույն և մեծագույն 
արժեքների որոնման հսւշվԾկանոնը: Լուծեյ համապատասխան վարժություններ ե խնդիրներ' թե 
բուհ-ական ե թե դպրոցական խնդրագրքերից:

Յ.Մշակել ֆունկցիայի վտքրագույն ն մեծագույն արժեքների վերաբերյաւ տեքստային 
խնդիրների լուծման սխեման: Լուծել առնվազն 10 խնդիր' ընտրված տարբեր բնագավառներից 
երկրաչափություն, ֆիգիկա, տնտեսագիտություն ն այլն: վերլուծել նման խնդիրների րււծման 
ժամանակ աշակերտների հաճախակի թույւ տված սխալների պատճառները և փորձեյ նշեյ դրանց 
վերացման ուղիները:

4.Ներկայացնել սեփական նկատառումները' ներկայումս գործող դասագրքերում 
«Ածանցյալի կիրառություններ» թեմայի շարադրման վերաբերյալ: Փորձել կատարել
դիտողություններ և առաջարկություններ նշված թեման միջնակարգ դպրոցում դասավանդելու 
մեթոդիկայի վերաբերյաւ:

II. Աշխատանքի կատարման պրսնը 
§1. Լոկալ Էքստրեմումներ: Գոյության անհրաժեշտ պայմաններ ն բավարար պայմաններ: 
Գրականությու ն fl], [2], քՅ], [4]
Խնդիրներ § 1-ի վերաբերյաւ
1.1 .Հետագոտել հետնյալ ֆունկցիաների էքստրեմամները (5), [ 1J

է: Ապացուցել, որ sgn f ' ( xo) ~  Տ8ՈРЦхо) ■ ենթադրվում է, որ P/(x0) ֊ն  գոյություն ունի ն Q(x) - 
ն անընդհատ է: [5]

1.3. Դիցուք'

Ապացուցեւ, որ f (x )  ֆունկցիան x =  0 կետում ունի մինիմում, իսկ g(x ) ֆունկցիան 

X =  0  կետում էքստրեմում չանի (չնայած / (и) (0) =  g w (0) =  0): 
կառուցել այդ ֆունկցիաների գրաֆիկների էսքիզները: [5]

1.4. Գտնել պարամետրակսւն տեսքով տրված у  =  / ( дг) ֆունկցիայի էքստրեմամները:

fx =  <p(f) =  f5- 5 /3-2 0 f + 7,
\ Հ 3 (՜2  < է <2) [6]
[ у ^ Ч К О ՜ ^  -3 *  - Ш  + 3,
1.5. Բարձր կարգի սւծանցյսդների միջոցով հետագոտեւ ֆունկցիայի էքստրեմամները.

X2 X3ш )/(х ) ~ е х +е~х + 2cosx; [1] p )/(x )  = c o sx - l  +  —j —, x  ̂= 0  կետում: [6]

1.6. Գտնել f ( t )  =  — - ֆունկցիայի ստորին ե վերին եզրերը x <  է <  +օօ միջակայքում: [5]

n e N :  բ) y  — x m (1 — х)л, m , n e N :

գ) у -  х3(1 - х )3 Դ) / (х) =  (х - х0)” • ср(х), п е М , х 0 կետում:
2

ե) у  =  sin3x  +  cos3x q) у  =  х 3 - ( х 2 - I ) 3

երբ х *  О, 
կւբ х =  0

з+г
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Գ) f(x) = л /0~ *2)0 + 2 *2); [—1; 1] դ) / ( * )  = arccosx2

1.7. Ապացուցի, որ եթե f { x )  ֆունկցիան ոչ բացասական է, ապա 
F(x) -  c f2 (дг), (с >  0) ֆունկցիան ունի նույն էքտորեմումի կետերը, որ ունի / (л:) -ը: [4]

1.8. Ապացուցել, որ եթե ср(л:) ֆունկցիան մոնոտոն աճող է R  ֊ում, ապա f ( x )  ե cp(jf) 
ֆունկցիաներն ունեն միևնույն էքստրեմումի կետերը: [5]

1.9. Գտնել ֆունկցիայի էքստրեմամները. [7J
ա) y =  \x2 -2x\, բ) у  = Зх2 - 2х +  \х + 1|; գ) у =  2х3 = 3 х 2 - 6 х - в \ х - \ \
1.10. Ցույց տալ, որ ֆունկցիան էքստրեմումի կետեր չունի: [7]

4 1
ա) У =  —я3 -бдг2 + 1 0 *— sin 2jc; թ) у -  х 5 +4л:7 - 9 ;  գ) у  =  cos х -  х

§2. Փակ միջակայքում անընդհատ ֆունկցիաների մեծագույն և փոքրագույն արժեքները: 
Ծայրային էքստրեմումնեբ:

Գրականություն [1], [2], 13]է [4]
Խնդիրներ ե վարժություններ §2-ի վերաբերյալ

2.1. Գտնել ֆունկցիայի մեծագույն ե վտքրագույն արժեքները նշված միջակայքում: [6]

ш )/ (х )  =  2х3 - ֊3 ;с2 -12хч-1; [-2; | ]  p) f ( x )  =  x'i Inx; [1; 2]

2 л/2

\ Ք '  շ
h) f (x )  =  sin x ■ sin 2x, (-oo; +  со) q) f (x )  =  a  sin 3x+ b ■ cos 3x +■ D,  (-oo; +  oo)

Է) f ( x )  =  Vl 2 -  X2 -  4x -  (ж + 2| 0 (7 )  ֊ում ը) f ( x )  =  շ10* ՜ '1֊ 21 + _ J  (-oo; +  oo)

2.2. Տրված են m ե ո դրական թվերը: Գտնևլ xm + x"  արտահայտության վտքրագույն 
արժեքը, եթե X +  у =  а :

2.3. Տրված են т  և ո դրական թվերը: Գտնևլ xm ~ x n ( x > 0 , y >  0) արտահայտության 
մեծագույն արժեքը, եթե х  +  у  =  а :

2.4. а  և b կիսառսւնցքներով էփպսին տան էդ այնպիսի շոշսւվտդ, որ կոորդինատային 
առանցքների հևա նրա հատումից առաջացած եռանկյունն ունենա վտքրագույն մակերես:

§3. Տեքստային խնդիրներ ֆունկցիայի մեծագույն և վտքրագույն արժեքները գտնելու 
վերաբերյալ

Գրականություն [4], [6], [7], [8]
Խնդիրննր §3փ  վերաբերյալ

1.1. R  շառսւվդով շրջանագիծը շոշափում Է հավասարասրուն եռանկյան սրունքը, իսկ կենտրոնը 
գանփււմ Է հիմքի վրա: Ինչպիսի0 վտքրագույն սրունք կարոդ Է ունննալ այդ եռանկյանը: [7]

1.2. ABC եռանկյունը ներգծած Է AKPQ զուգահեռագիծ, որն ունի մեծագույն մակերես: 
Գտնել այդ զուգահեռագծի կողմերը, եթե AB ֊  c, A C  =  b : [7]

1.3. A անկյան կողմերի վրա E  ե F  կետերն ընտրված են այնպես, որ A EF  եռանկյունն 
ունի Տ  մակերես: Ինչպիսի՞ վտքրագույն արժեք կարոդ Է ունենալ E F  հատվածի երկարությունը, 
ԷթՕ Ճ4 = 60°: [7]

1.4. Եռանկյան երկու կողմերից յուրաքանչյուրն ունի a  երկարություն: Գտնել երրորդ կողմի 
երկարությունը այնպես, որ եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը փնի ամենամեծը: [7]

1.5. Ուղղանկյուն եռանկյանը ներգծած Է ուղղանկյուն, որի երկու գագաթները գտնվում են 
ներքնագծի վրա, մեկական' Էջերի վրա: Գտնել ուղղանկյուն մակերեսի մեծագույն արժեքը, եթե 
ներքնագիծը 8 Է, իսկ սուր անկյուններից մեկը' 60°: [7]

1.6. R  շսւռավղով գնդային մակերևույթին ներգծված Է կանոնավոր քառանկյուն բուրգ: 
Ինչպիսի՞ն պետք Է լինի բուրգի բարձրությունը, որպեսզի բուրգի ծավալը փնի մեծագույնը: [8]
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1.7. R շառավղով կիսագնդի ձև ունեցող թասի մեջ գցել են £ երկարությամբ համասեռ ձող: 
համարելով, որ ձողի և թասի միջև շփման ուժ չկա ե թասն ամրացված Է, գսւնե} ձողի 
հավասարակշռության դիրքը: Ընդունել' 2R <  £ < 4R : [8]

1.8. m0 սկգբնակսւն գանգված ունեցոդ անձրևի կաթիա ծանրության ուժի ազդեցության 
սւակ կատարում Է անկում' հավասարաչափ գոլորշիանալով այնպես, որ գանգվածի կորուստն 
ուղիղ համեմատական Է ժամանակին (համեմատաբանության գործակիցը к Է): Անկման 
սկգթից բանի" վայրկլսւն հետո կաթիլի կինետիկ Էներգիան կլինի մեծագույնը և որրա՞ն Է այն (օդի 
դիմադրությունը հաշվի չաոնել): [8]

1.9. Սենյակում ի՞նչ բարձրության վրա պետք Է կախել Էլեկտրական լամպը, որպեսզի 
հատակի վրա նրա ուղղաձիգ պրոյեկցիայից £ հեռավորության վրա գտնվող М  կետում 
լուսավորվածությունը լինի ամենամեծը: [8]

1.10. Ձգված գսպանակի պոտենցիալ Էներգիան արտահայտվում Է и ֊ ֊ к х 2 բանաձևով,

որտեղ к -ն հաստատուն Է, և կոչվում Է գսպանակի կոշտություն, իսկ лг-ը գսպանակի 
երկարության աճն Է: kx և к, կոշտության ունեցող երկու գսպանակներ դասավորված են մի ուղղի 
վրա այնպես, ինչպես պատկերված Է նկարում, որտեղ ОА = а : Զսպանակները ձգել ե միացրել են 
В  կետում: ОВ հատվածի ի՞նչ երկարության դեպքում գ սպան ակների պոտենցիալ Էներգիաների 
գումարը կլինի ւիոքրագույնը:

----------- ЛАААА
D О В А С

Խնդիր 3.10
3.11. Երկրորդ կարգի լծակի հենման կետը նրա А ծայրակետն Է, իսկ В  ներքին կետում 

(АВ =  а) կախված Է Բ բեռ (տես նկարը): Լծակը համասեռ Է և նրա երկարության 1 միավորի 
կշիռը հավասար Է к փ: Ի՞նչ երկարություն պետք Է ունենա լծակը, որպեսգի Р  բեռը 
հավասարակշռվի փոքրագույն ուժով:

“  F

Խնդիր 3.11
3.12. а  մ լայնություն ունեցոդ գետից փորված Է նրա հետ ուղիղ անկյան կազմող ջրանցք, 

որի լայնությունը հավասար Է b մփ: Ինչպիսի՞ ամենամեծ երկարությամբ նավ կարող Է գետից 
շրջվէղ ջրանցք: [6]

3.13. Քիմիական յաբորատււրիան սրում օգտագործվող կոնաձև ֆիլտրը պատրաստում fib 
շրջանի ձև ունևցող թղթի Փաթաթումով: Դրա համար ЛОВ շրջանային ս&կտորր (տն՚ս նկարը) 
ոլորում 6ն աւնպէա. որ շրջանի մնացած ՛մասն առաջացնի կոնի կողմնային մակսրևույթ (ձագար): 
Ինչւղիսի՞ն պէՈոր Է լինի սնկտորի կէՏհտրոնսւյին անկյունը, որսւէւսգի ձագարի տարողությունը փնի 
մսծագույնը: [8]

Խնդիր 3.13



3.14. Ձեռներեցն իր 1մ|ն դրամ կապիտալը կարոդ է մտցնել խնայդրամարկդ' տարեկան 
50% շահույթով, կամ կարոդ է ներդնել արտադրության մեջ: Արտադրության մեջ ներդնելու 
դեպքում եկամուտը կազմում է 100%, դրա մեջ մտնամ են նաե արտադրության ծախսերը, որը 
համեմատական է ներդրված կապիտալի քառակուսուն: Բացի այդ' եկամուտից գանձվում է Բ%  
եկամտահարկ: կապիտալի ո՞ր մասը պետք Է ներդնել արտադրության մեջ, որպեսզի տարեկան 
շահույթը փնի առավելագույնը:

§4. Դիտողություններ ն առաջարկություններ »Ածանցյսւլի կիրառություններ« թեման 
միջնակարգ դպրոցում դասավանդելու մեթոդիկայի ե գործող դասագրքերի վերաբերյալ: 
Գրականություն [7], [8], [9]

III. Գրականություն
1. Г.М. Фихтенголц, Курс дифференциального и интегрального исчисления, том 1, Наука, 1969
2. ВАЗорич, Математический анализ, том Լ М., Наука, 1981
3. Б А  Ильин, В. А.Садовничий, Бл.Х. Сендов, Математический анализ, т. 1, М., Изд-во МГУ, 1985
4. Ս.կ.Պետրոսյան, Մաթեմատիկական անալիզի դասախոսություններ, II մաս, 

Ստեփան ակերտ, ԱրՊՀ հրատ., 2006
5. Н.А.Марон, Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах, функции 

одной переменной, М., Наука, 1973
6. И.ИЛяшко, А.К. Боярчук и др.. Математический анализ в примерах и задачах, т. 1, Киев, 

Высшая школа, 1974
7. Գ.Գ. Գեորգյան, Ա.Սահակյան, Հանրահաշիվ ե մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10, 

Եր., էդիթ Պրինտ, 2001
8. Ս.կ.Պետրոսյան, ֆիզիկական բովանդակությամբ խնդիրներ ֆունկցիայի մեծագույն և 

վտքրագույն արժեքների վերաբերյալ, «Բնագետ», Եր., 2003 N3-4
9. ԱկՊետրոսյան, Պարզագույն մաթեմատիկական հանգունակների կազմումը և լուծումը' որպես 

սովորողների հետաքրքրության բարձրացման միջոց, «Մխիթար Դոշ», Եր., 2005, N2
IV. Աշխատանքը հաջողությամբ կատարելու համար հեղինակը պետք է ունենա տեսական 

խորը գիտելիքներ դասական անափզից (ֆունկցիայի անընդհատություն, մեկ վտվտխականից 
կախված ֆունկցիայի դիֆերենցիսղ հաշիվ), բավականաչափ ծանոթ փնի հանրակրթական 
ավագ դպրոցի մաթեմատիկայի ծրագրերին ն ներկայումս գործող դասագրքերին, ունենա 
«Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա» առարկայի համալսարանական ծրագրով 
նախատեսված ծավալով գիտելիքներ, հնարավորություն ունենա ծանոթանալու ե վերլուծելու 
դպրոցականներին հանձնարարված ստուգողական աշխատանքների արդյունքները:

V. Աշխատանքի կատարման փուլերը.
Առաջին վտւլ: կուրսային աշխատանք: Ընդգրկում է §1 ֊ի  ե §2փ նյութը:
Երկրորդ փուլ: Բակալավրիատի ավարտական աշխատանք: Ընդգրկում է §3փ U §4-ի նյութը:

Резюме

В равоте представлен опыт равоты кафедры математики АрГУ по созданию Банка тематики 
курсовых, выпускных и магистреких равот. При этом автор овосновывает целесообразность 
непрерывного (перманентного) продолжения вышеуказанных равот по схеме: 
курсовая — *- выпускная — +■ магистрская. В конце равоты приводится два образца курсовых - 
выпускных -  магистре к их равоте п о д р о б н ы м  изложением всех этапов выполнения этих равот.

Գրականություն

1. Լ.Հ.Գսւլստյան, Ա.Մ.Հակոբյան ե ուրիշներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքների 
թեմաների ժողովածու, մաթեմատիկական անալիզ, 2004թ, ԵՊՀ հրատարակչություն:

2. Н.Я. Виленкин, В.К.Егоров и др., Сборник равот по математике, М., “ Просвещение” , 1985г.
3. М.В.Потоцкий, Преподавание высшей математики в педагогическом институте, М., 

“Просвещение”, 1975г.
4. В.К.Егоров, Г.А.Несененко, Сборник тем курсовых равот по математике (математический 

анализ, методология и история математики), М., “Просвещение” , 1985г.

ԱրՊՀ մաթեմատիկայի ամբիոն
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՍԱԼՍԱՐԱՆՒ ԴԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1(17X 2008

ՀՏԴ 371.31 Ս՚ռթոդիկօա

ՏԱՄԱկԱՐԳՕԱՑԻՆ ԾՐԱԳՐԻ կԻՐԱՌՈԻԹԱՆ ՕՐԻՆԱկՆԵՐ 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ I  
ՄԱԹԾՄԱՏԻկԱՑԻ 111ՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈԻԾԱԱՆ ԴՈՐԾՐՆԹԱՅՈԻՄ

Ռ. Լ. Աոաբէլյաե

Սույն հոդվածի հրատարակումը հետապնդում Լ 2 կարևոր նպատակ. ընտրել դպրոցական 
մաթհմաաիկայի ծրագրից խնդիրներ որոնք

ա) (ածվում են ոչ ստանդարտ մեթոդներով, 
բ) (ածման ընթացքում կիրսավամ է համակարգիչ.
Համակարգչի կիրառությունը գրաֆիկների կոաուցման գործընթացում ապահովում է 

մաթեմատիկայի ուսուցման դիտողականության, գրաֆիկի ճշգրիտ պատկերման և աշխատարար 
հաշվարկների կրճատման սկզբունքները:

Մեր հոդվածի թեման հանդիսանում է միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի գործոդ [l] 
դասագրքի 202-205 խնդիրների [ածումները:
202. Գծել որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է նշված պայմաններին. 

£ > (/)  =  [-2;4], / ' ( * ) > 0 ,ե ր բ * € ( - 2 ;0 ) ;  / ' ( * ) < 0 ,ե ր բ х € (0 ;4 ):
Լուծում: Եթե «ֆունկցիայի գրաֆիկ» ասելով մենք հասկանում ենք մատիտի թոդած հետբը 

թդթի վրա, ապա այս խնդրի լուծումը ուսուցչի համար առանձին դժվարություն չի ներկայացնում, 
բայց եթե վարձենք կացմԾչ նշված հատկություններով օժտված ֆունկցիան վերքած ական տեսքով 
և կառուցենք նրա գրաֆիկը համակարգչային որևէ ծրագրով, ապա գործ անենք ոչ դյուրին խնդրի 
հետ:

Մեգ ծանոթ տարրական ֆունկցիաներից ընտրենք քատսկոաային у (х ) =  7 -х 2 ֆունկցիան, 

որն աճամ է (-օօ,0] միջակայքում ն նվագում [0;<»)-ում: 3;(х) ֆունկցիան որոշված է (-<x>;+oo) 

տիրույթում: Այսպիսով, պետք է կարողանանք «սեղմել» >’( * )  ֆունկցիայի որոշման տիրույթը, 
խնդրի պահանջին համապատասխանեցնելու համար:

Այդ նպատակով կագմենք հետևյալ օժանդակ ֆունկցիան՝ J  ( г) =  + — --v-7 , որի
1 Jx  +  2+ y /4 -x \

որոշման տիրույթն է (-2; 4) միջակայքը և այդ միջակայքում ստանամ է 1-ին հավասար արժեք:

Այժմ կագմենք արտադրյսդ ֆունկցիան՝ — l 7 — дг2) г ?~ ՜ :
UJx+2 + y j4 ֊x \

D ^ f )  =  D(y)c\D^/{) պայմանից հետևում է, որ ! ) ( / )  =  (—2;4): Քանի որ ունենք որոնելի 

ֆունկցիայի բանաձևային տեսքը, ապա կարոդ ենք կաոացե( f ( x )  ֆունկցիայի գրաֆիկը համա

կարգչի օգնությամբ, (նկ.1): Նկ.1-ից երևում է, որ / ( * )  ֆունկցիան բավարարում է խնդրի պա
հանջներին :
203. Գծել որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է նշված պայմաններին.

Օ ( / )  =  [ - 3 ;3 ] , / '( * ) < 0 ,ե ր բ * € ( - 3 ;1 ) , / ' ( * ) > 0 ,  ե ր բ *€ (1 ;3 ) :

Լուծում: Ընտրենք y(x )  =  х2 քառակուսային ֆունկցիան, որը նվագում է (—«;0 յ 

միջակայքում և աճում [0;*)-ում: Որպես որոշման տիրույթը «սեդմոդ» օժանդակ ֆունկցիա կագ-
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I ч -Jx+3 + у/з—x  x v
utiup g](xj = j ■ ֆունկցիան, որի որոշման տիրույթն է (—3;3) միջակայքը ե

B r : k / *  +  3 + V 3 - J f

■yjx+ з  + y /i'-xայդ միջակայքում ստանում է 1-ին հավասար արժնք: Այժմ կագմենք g (x )  =  r ՜  , —----------.
и/дг+З + л/З-JC

ֆունկցիան, որը բավարարում է խնդրի պահանջն էտին: կառուցենք g (x )  ֆունկցիայի գրաֆիկը, 
(նկ.2): Նկ.1-ից և նկ. 2-ից համոզվում ենք, որ նշված ֆունկցիանէկփ որոշման տիրույթներն են 
համապատասխանաբար (-2; 4) ե ( ՜3 ;3 )  :

§§&& նկ. 1

204. Գծէկ որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է նշված պայմաններին.
D ( / )  = [ - 1; 3], / ' (  х) >  0, երբ X е ( - 1; О) Ս (2 ; 3 ), / ' (  дг) < 0, երբ х  €  (0 ; 2 ):

Լուծում: Տաշվի առնելով / ' ( * )  ֆունկցիայի նշանապահպսւնման միջակայքերը այն ունի

*3/'(х) = (х -0 ) .(х -2 )  տեսքը, կամ / ' ( х )  =  х2 —2 x ,  որից հետևում է, որ / ( x )  = ----- X ՜ :  Աջ

■Jx + \ +>/ з ֊х
մասը բագմասրստկեւով i/(y )=  p——  «սեդմոդ» ֆունկցիայով կստանանք

U/x+l + v3-x

v(x)=f x2I v P  + л/3 x  ֆոլ^կցիա^̂  Որը բավարարում է խնդրի պահանջներին:
Щ  Щ  )  h/x+l +л/3 —X

Ստացված ֆունկցիայի գրաֆիկը պատկէկւված Է նկ. 4-ում, իսկ «սեդմոդ» и ( х )  փ գրաֆիկը՝ նկ. Յ-ոէմ:

205. Գծէկ որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ, որը բավարարում է նշված պայմաններին.
£>(/) = ( ֊ 4; 2), / '  (х) < 0, երթ X  6 (-1; 1), / '  (х) >  0, երբ *  е  (—4 ;— 1) Ս (1; 2 ) :

Լուծում:Ընտրենք У (х ) =  (х  +  1 ) ( х —1) ֆունկցիան: Ակնհայտ է, որ ^ (х )  ֆունկցիան 

աճում է (-օօ;- l ]  և [l;+oo) միջակայքերում ու նվագում |jj|l;ll ֊ում: Ստացվամ է, որ

y'(x) = x2-1 , որից հետևում է, որ .у(х) =  —— x  : Որպես որոշման տիրույթը «սեդմոդ»

ֆունկցիա կագմենք հ  ( х) =  у—— Z ^  ֆունկցիան: Այժմ կագմենք
\y/x+4 +  y j 2 ֊x \

Г ’ёС’О նկ. 2
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I / \ I xJ r\ I y/x+4  -i- s f l- x  _
" \ x )~ I  —  -  x +  9 ||      ....... i ֆունկցիան, որը բավարարում է խնդրի պահանջներին:]

X +  4 +  v 2 — JC1

Ստացված ֆունկցիայի գրաֆիկը պատկերված է նկ. 5-ում: 
ք %

Դիտողություն, Լ - - x + 9  j ֊ում մուծված “  9 “ հաստատունը չի ագդում ֆունկցիայի մոնո- ] 

առնության վրա, րայց /?(x) -ի գրաֆիկը դարձնում է տեսսւնեյի:

1------- Г........ շ -

֊2  ՜ |1 0  1 2 4

I 1 է
֊1 5 * 1

у < х) նկ. 3

j i i i

0 ^ * ՚  L \ 
1 .5  2  2 .5 ! 3 . 5

y-v(x) նկ. 4 у*1**) նկ. 5

Резюме

Решение задач школьной математики нестандартными методами с применением программ 
компьютера повышает качество овучсния. Построение графика функции с применением 
компьютера в процессе преподавания математики овеспечивает принцип наглядности, достовер
ности изображения графика и сокращает трудоемкие вычисления.
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УДК519.682.1 Прикладная математика

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА C++ В ВУЗАХ

С.А.Аветисян

Языки программирования входят во все типовые программы высшего образования 
технических направлений. Полученные в процессе обучения знания и приобретенные 
практические навыки должны способствовать эффективному освоению многих учебных 
дисциплин. Это возможно в случае, если в вузе учебный процесс поддерживается новыми 
педагогическими методиками преподавания на базе передовых компьютерных технологий.

Базовым языком программирования в вузах является язык C++. Не будем оспаривать 
правомерность выбора данного языка для преподавания программирования в вузах. Влияние 
на выбор языка программирования C++ оказали скорее не языковые конструкции, а 
технологическая необходимость использования его на предприятиях индустрии, к тому же 
все последующие языки программирования (java, с#) используют синтаксис C++. На 
сегоднящий день преподавание языка C++ в вузах не способствует обучению студента 
современным принципам разработки программ. Как правило, начальный курс обучения 
состоит из 1-го этапа (1-й семестр), основанного на обучении процедурному
программированию, и 2-го этапа (2-й семестр) основанного на обучении объектно- 
ориентированному программированию.

Թ данной статье рассматриваются трудности, возникающие при преподавании данного 
курса и предлагаются методы обучения, которые дадут возможность студенту стать 
грамотным специалистом.

1.Приципы обучения 1-ого этапа начального курса ( l -й семестр).
Рассмотрим, с какими трудностями сталкивается преподаватель при обучении 

программированию на базе языка C++ на 1-м этапе, которые возникают из-за низкого 
уровня обучения школьного курса информатики и стереотипа преподавания:

•  У большинства студентов не бывает развито алгоритмическое мышление, которое 
должно прививаться при изучении курса информатики в школе.

•  У студента развита привычка к стереотипу7 мышления, основанного на выучивании 
стандартных приёмов и решении только типовых задач.

•  Трудности преподавания, возникающие из-за разного уровня начальных знаний по 
информатике.

•  В вузах не уделяется должного внимания принципам разработки программ, 
соответствующих современным технологическим требованиям.

Эти трудности заставляют преподавателя ориентироваться на слабого студента, что 
снижает интерес к предмету у более сильных. Курс обучения должен быть направлен не на 
слабого, а на студента среднего уровня и выше. Исходя из этого преподаватель в процессе 
обучения не должен в основном ориентироваться на решении типовых задач. Лекции должны 
давать основные концепции для понимания сильных сторон языка с разбором на простых 
примерах. Практические занятия должны развивать самостоятельное, нестандартное 
мышление, современный подход к разработке программ.

Рассмотрим, как можно преодолеть перечисленные трудности.
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1.1. Активность и самостоятельная работа студентов. Преподавательский опыт I 
автора показывает, что большую роль играет самостоятельная работа студентов в 
интерактивной среде. Необходимо с первых же занятий использовать интерактивную сред)՛ 1 
разработки, которая обучает студента находить ошибки, думать и самостоятельно выходить ■ 
из ситуаций. Только продолжительное общение с компьютером, многочисленные 
эксперименты и обращение к HELP-средствам позволяют овладевать непосредственно 
разработкой эффективных приемов и технологий.

Как правило, активность студентов зависит от понимания текущего материала, и с 
целью закрепления каждой темы желательно, чтобы студенты по каждой пройденной теме 
получали соответствующие задания. Задания, охватывающие 2 - 4  занятия, заранее раздаются 
студентам для подготовки и сдаются в назначенный срок в процессе обучения. При 
разработке заданий желательно использовать принцип индивидуального подхода. Задания 
должны содержать задачи разной сложности, в зависимости от уровня подготовки студента. 
Могут быть разработаны три степени сложности заданий. Прием и тестирование заданий 
желательно осуществлять интерактивной средой.

Необходим подбор интересных задач с неординарными решениями, имеющих 
практическое значение. Показывать разный подход в решении одной и той же задачи. 
Использование разнообразных и интересных по содержанию задач дает практически гораздо 
больший эффект, чем только лекционный курс и изучение многочисленных учебников.

Самостоятельная работа студентов, позволяет достичь ощутимых результатов в 
освоении данной дисциплины. Это позволит исключить трудоемкие и рутинные работы при 
дальнейшем обучении и к концу первого курса ликвидировать неравномерный уровень 
знаний студента.

1.2 Принципы разработки программ. В процессе преподавания следует исключить 
блок-схемный подход в разработке программ. Этот стиль алгоритмизации был правомерен до 
появления структурных языков. Зачастую легче написать на структурном языке 
программирования, нежели строить блок-схему и по нему писать программу.

Основной акцент необходимо сделать на понятии функции и разбиении программы на 
независимые функции, что в дальнейшем позволит плавно перейти к объектно- 
ориентированному программированию. На первом этапе -  этапе разработки, следует научить 
студента представлять программу в виде иерархии функций, где описывается не то, как 
выполняется программа, а что надо выполнить, из каких функций она должна состоять. 
Функция рассматривается как черный ящик с определением входа (входные параметры) и 
выхода (возвращаемое значение). Используются принципы функционального 
проектирования, проектирования сверху-вниз.

2-й этап -  непосредственное программирование, где каждая функция раскрывается 
посредством базовых элементов языка: итерации, рекурсии, логических утверждений и 
используются приемы структурного программирования. Прежде чем подключить функцию к 
основной программе, необходимо ее протестировать, проверить правильность ее работы. Как 
правило, главная программа (main) -  тестирующая, осу ществляет интерфейс с пользователем 
и вызывает обрабатывающие функции.

Студент должен научиться выделять короткие функции ֊  обработки, ввода, вывода, 
диалоговые (интерфейсные) с последующим подключением в едину ю программу на простых, 
но не стандартных задачах. В процессе обучения студентом должен быть создан свой набор 
утилитарных фу нкций, которые в виде отдельного файла, подключаются к программе на 
этапе компоновки.
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Структурная запись программы играет немаловажное значение в процессе разработки и 
важно привить студенту на начальном этапе обучения грамотную запись программы, т.е. 

I структурную запись команд, использование комментариев, смысловых имен переменных.
I Программа должна быть читабельной, понятной и должна быть самотестируемой. С самого 
I начала надо учить составлять алгоритмы с анализом их правильности, встраивать 
I конструкции для проверки кода.

2. Приципы обучения второго этапа начального ку рса (2-ой семестр).
Второй этап обучения это -  освоение объектно-ориентированного программирования 

I (ООП). Основная задача на этом этапе -  научить студента объектному мышлению, т.е. 
мышлению категориями объектов. Зачастую легче научить мыслить объектно, нежели 
процедурно. Такой подход ближе к реальности, более понятен и интересен студенту,

Принципы объектно-ориентированного и структурного программирования не являются 
взаимно исключающими. Приемы структурного программирования используются во всех 
объектно-ориентированных конструкциях [1]. Необходимо, чтобы студент хорошо 
представлял отличие объектно-ориентированного программирования от процедурного 
программирования и осознавал необходимость перехода к объектно-ориентированному 
программированию. Преподаватель должен осуществить плавный переход от процедурного 
программирования, где базовым понятием является функция, к объектно-ориентированному 
программированию и понятию объекта.

Студенты обучение объектно-ориентированному программированию принимают с 
большим энтузиазмом, чем обучение процедурному программированию и легче 
воспринимают новый стиль программирования [2]. Этот стиль ближе к реальному миру, 
развивает способность к творчеству, логику, умение строить и использовать абстракции.

В отличие от чисто объектно-ориентированных языков программирования (Smalltalk, 
Java, С#), C++ яляется объектно-ориентированной надстройкой над процедурным языком С, 
имеет много сложных для понимания, объектности деталей. Это затрудняет изучение 
объектно-ориентированной парадигмы на базе языка C++, и важно при изучении ООП 
научить студента проектированию классов с использованием базовых UML диаграмм. 
Следует научить студента проектировать классы так, чтобы они описывали действительное 
поведение объекта. Студент должен рассматривать программу' как взаимодействие реальных 
объектов. Обучение должно сопровождаться подбором смысловых, интересных задач и 
выполнением соответствующих заданий.

На втором этапе начального курса, прежде чем переходить к непосредственному 
объектно-ориентированному программированию на языке C++, необходимо сначала изучить 
фундаментальные принципы объектно-ориентированного подхода, уделить внимание 
освоению объектно-ориентированного мышления, концепции упрятывания информации, 
модульности и проектирования интерфейсов, обосновать преимущество объектного подхода 
перед процедурным.

Так как многие концепции объектно-ориентированного программирования в C++ могут 
быть поняты только после представления процесса компиляции, компоновки, распределения 
памяти (конструирование объекта, виртуальные и невиртуальные функции), надо обратить 
внимание на необходимые детали реализации. При изучении ООП на основе языка C++ 
можно ограничиться тем подмножеством языка C++, которое является базовым и включено 
во все чисто объектно-ориентированные языки (Smalltalk, Java).

Одним из важных преимуществ объектно-ориентированных языков программирования 
является отслеживание и обработка исключительных ситуаций ( try-catch блоки). В процессе
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обучения ООП, при реализации класса, необходимо обеспечить обработку ошибок,] 
возникающих во время выполнения программы.

Для применения в учебном процессе выше предложенной методики преподавания языка < 
C++ необходимо следующее:
•  Проводить практические занятия в компьютерных классах с наличием доски и проектора, i 

где каждому' студенту предоставляется компьютер.
•  Каждый этап (семестр) должен состоять из лекционного курса (32 часа) и практических 

занятий не менее 64 часов.
•  На первых практических занятиях студенты должны сдать тесты по быстрому вводу текста 

посредством интерактивных пакетов обучения.
•  Должны быть составлены задания с установленными сроками сдачи в процессе обучения.
•  Иметь список сложных задач для получения высокого бала, выполнение которых 

требуется по завершении курса.
•  Студентам должны быть предоставлены компьютерные классы для самостоятельных 

занятий и консультаций.
•  При оценивании задания необходимо уделять внимание технологическим принципам 

разработки, прозрачности программ, самотестируемости, наличию комментариев.
По мнению автора данные рекомендации позволят поднять уровень преподавания 

языка программирования C++ на начальном этапе обучения и дадут возможность студенту 
использовать передовые технологии разработки программ в процессе дальнейшей 
специализации.

Ամփոփում

Հոդվածում նկարագրված է ուսուցման սկգբնական փուլում C++ ծրագրավորման լեգվի 
դասավանդման մի շարք սկզբունքներ, որոնք թույլ են տալիս ուսանողին օգտագործել 
մասնագիտացման ընթացքում ծրագրերի մշակման արդի տեիւնո|ոգիսւներք:

Литература

1. Мэтт Вайсфельд. Объектно-ориентированный подход:Java, Net,C++.nep. с англ. М.: 
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. ’

2. Н. Леонова, И.Коробков, Преподавание объектно - ориентированного программирования в 
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ՀՏԴ62-501.7 Մաթեմւտոիկա

ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ԲԵՌՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

վ . Շ. Մանսույան

Ներկայացվող հոդվածում արծարծվում է օպսփմալացմսւն խնդիր հետևյալ տարբեր 
դեպքերի համար.

1. դիսւարկվում Է ագրեգատների օպտիմալ բեռնավորման խնդրի գծային դեպքը ե արվում Է 
նրա լուծման ալգորիթմը,

2. քննարկվում Է ագրեգատների օպտիմալ բեռնավորման խնդրի քսաակուսային երկչսւփ 
դեպքը և տրվում Է նրա լուծման անսդիտիկ և երկրաչափական մոդելների լուծումները: 
Խնդրի դրվածքը, պահանջվում Է սահմանափակ հումքը բախշեւ տարբեր ծախսային

բնութագիր ունեցոդ ագրեգատների միջև այնպես, որ գումարային արտադրանքը փնի 
|աավելագույնը:

1սնդրի մաթեմատիկական մոդելը կարելի Է ներկայացնել հետևյաւ կերպ.

որտեղ X; ֊ն  i -րդ ագրեգատի կողմից մշակվող հումքն Է, Q ֊ն  հումքի պաշարն Լ, фДх,) ֊ն  i ֊րդ  
ագրեգատի տեսակարար ծախսային բնութագիրն Է (միավոր հումքից ստացվող արտադրանք, երբ 
ագրեգատը բեռնավորված Է x ■ քանակությամբ հումքով), x 1”1” , x max i ֊ր դ  ագրեգատի 
համապատասխանաբար նվագագույն և առավելագույն մշակվող հումքի թայւսւտրեփ 
քանակություններն են, ո ֊ը  ագրեգատների քանակն Է:

Ընդհանուր դեսլքում (1) խնդիրը ոչ գծային ծրագրավորման խնդիր Է, եթե 
Ф ,( х , ) * const, i =  1,ո: Նշենք նաև, որ (1) խնդրի նպատակային ֆունկցիան սեպարաբելային Է, 
իսկ սահմանափակումները' գծային: Սկզբից դիտարկենք խնդրի գծային դեպքը, երբ 
Փւ(x i) ~  k >̂ i = l , n ,  որտեղ k, -ն i -րդ ագրեգատի միավոր հումքից ստացված արդյունքն Է և 
կախված չէ մշակվող x i հումքի քանակից: Այս դեպքում (1)-ը կընդունի հետևյալ տեսքը'

Xj ф; ( Xj) —> m ax,
i=l
ո

(О
bl
х™  i =  l,n

Z = / k tXj —> max,
s=i

n
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(2) գծային մոդնլը կսւրսլի է լուծս) սիմսդնրս մնթոդով: Երկչսւփ խնդրի դնպրում (ո =  2) (2) խնդրի] 
մոդնլը կսւրնլի է ցուցադրի նրկրւպսւփորնն:

Նկ. 1-ում А ե В նգրսւյին կնւոնրի կոորդինատննրը կլիննն a ( q ֊ x max, x mex), 

в (х тах ,Q  -  x max ): Նպատակային ֆունկցիայի սւրժնրննրը A ե В կ սանրում կլիննն'

Z A =  k 1( Q - x ”ax) + k 2x ™  = k 3Q + x ^ c(k2 ֊ k ] )

Z B = k , x ^  + k 2( Q - x ^ ax) = k 2Q + (k, - k 2):

Եթս к, >  k 2, ասրս օպտիմալ կնւոը В -ն է , к, <  к2-ի դնպրում օպտիմալ կնտը А -ն է , 
իսկ kj =  к 2 ֊ի  դնպրում՜ АВ հատվածի յուրաքանչյուր կնտ:

Դիտարկննր գծային խնդրի ընդհանուր դնպբը

Z H p E ^ t  —> max,

J x 1 + S = Q ,  ^  (3)

X յ + Տ; = X j"3՜4, i = l,n
s^o,
Si^O, 1=Гп,
Xj £ 0, i = 1, ո :

(3) խնդրի լուծումը, ե|նե|ով երկչսոի խնդրի [ածման վերը բերված տարբերակներից, կլինի 
հետնյալը. սկգբից բեռնավորվում է լավագույն տեսակարար ծախսային բնութագրով ագրեգատը 
հնարավոր առավելագույն չսոիով, մինչև հումրի լրիվ սսրսաոմը (համարում ենք, որ

Q < / , X , րսւնի որ հակառակ դեպքում բոլոր ագրեգատները կբեռնավորվեն իրենց 
. 1=1

առավելագույն չավտվ):
Դիտսւրկենք խնդրը ընդհանուր դեպքում, երբ տեսակարար ծախսային բնութագրերը ունեն 

ф, Iх .) - - c x ,  i =  l,n  տեսբը: Այս դեպքում խնդրի մաթեմատիկական մոդելի կարտահայտվի 
հետևյալ առնչությամբ.
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V c txf -> ma>

£x, < Q, 
x“  Sx, Sxf

(4)

(4) uiBupniJ ննրկսւյացված խնդիրը քսաակոաային ծրագրավորման խնդիր է, որը րււծվում 
է րսւոակոտային սիմպլհրս մեթոդով [1,2]: Դիտարկննք խնդրի մասնավոր դնսըյը (ո =  2) ե տանք 
նրա լուծումը և նրկրսւչւտիորնն, U սւնալիտիկորէւն.

c ,x j  + c , x ;  —> max, 
x, + x 2 ^Q , 
x, < x f “ ,

x2SxJ“ .
x^x, >0,

(5)

(5) խնդիրը նրկրաչսոիորնն կպսոոկնրվի նկ. 1-ում րհրված տնսքով (համարում ննք, որ 
Q <x1”“  + x f )

Հնշւո Է հսւմոգվնլ, որ z (A )> Z (A ') ս Z (B )>Z (B '), հնաեաբար A ' և B ' կնտնրը 
քննարկման Ենթակա չՕն ե րննարկէւնր միայն A և В  կնտնրը U նրանը գծային կոմբինացիան

j x c = a - x A + (l  - а ) х в 

1Ус = “  Уа + ( 1 - а ) У в  ’

որանդ a e [0 ,l] :
Պահանջվում է գսւնէկ а  ֊ի  այնպիսի սդւժնք, որի դնպքոլմ 

Z(c) —> max

Այսպիսով (Տ) խնդրի լուծումը հանդում Է (7) միաչափ խնդրի լուծմանը: 
Ունսնր՝ ,\(q  х “ , х Г ) ,  в (х " ‘ч , Q ֊ х ). հէոոեաբար

X c = a - T  + xJ““

Ус = - a - T  + Q - x f “  ’ 

որանդ T = Q - x ^ “ - x “ , T < 0 :
Տնդսւդրննք (8)-ը (7)-ի մնջ և կասւարնլով ծեափոխությունենր, կստանանք՝

Z (a )= c ,(a T  + x,"“  )՜ + c 2( - a T  +  Q -  x “ ) " :

(9) ֆունկցիայի i.pinnjili մումը՝

c ,Q - c ,x ,”“  -c .x j"1՛*
a  = —---- —1----- И—!—

T(c, + c 2)

մինիմումի կնտ Է U ֆունկցիայի արժնքը այդ կնտում'

(6)

(7)

(Տ)

(9)

(10)
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որը հետաբրբրություն չի ներկայացնում:
Մաքսիմումի կետերը կարոդ են լինել A Կ Ց  կետերից որևէ մեկը:
Եթե CjXf® > c 2x ”®\ ասրս В կետը խնդրի լուծումն է: Եթե с,х,шах < с ,х 2ах, ապա |  

կետը խնդրի լուծումն Է: Եթե = с2х^ , ապա եթե x f *  > x J851, ապա խնդրի յուծումը В
կետն Է, հակաոակ դեպքում4 А կետն Է:

Նկ.2. Խնդրի Երկրաչափական մոդԵք

Նկ. 2-ից երեում Է, որ քննսւրկփւդ դեպքում (Cjx]™5* > c 2x™ax) գոյություն ունի Z0-| 

այնպիսի մի արմ եք' Z”*8* , որի դեպքում էլիպսը անցնում Է В կետու| ե չունի այլ հատման կետ 
խնդրի թույւատրելի բադ Ս՛աթյան հետ: Հետևաբար խնդրի լուծումը Թ կետն Է:

Резю ме

В данной статье рассматривается задача оптимальной загрузки агрегатов. Для линейного 
случая дается алгоритм решения, а для двухмерного квадратичного случая приводятся решения 
аналитической и геометрической моделей.

Գրականություն

1. X. Г ах а. Введение в исследование операций. М., 2005 г.
2. И. Вагнер, Основы исследования операций. М., 1976 г.
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УДК 530145 Физика

СИНГУЛЯРНЫЙ СФЕРИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР 
В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ: ПРИТЯЖЕНИЕ.

Г.Г.Гавриелян

В представленной равоте найдены классические решения сферического овоБщеиия 
двумерного сингулярного осциллятора, взаимодействующего с постоянным магнитным полем для 
случая, когда сингулярность задается центростремительным потенциалом. Установлено 
однозначное соответствие между решениями сферической и плоской систем.

Осциллятор является системой выделенной во многих смыслах. Прежде всего он 
выделен наличием широкой алгревры симметрий su {d ) ,  где d  есть размерность пространства

[l]. Наличие широкой алгевры симметрий позволяет во многих случаях вводить взаимодействие 

осциллятора со внешними полями, оставляя систему интегрируемой. Простейшим и важнейшим 
примером такого рода является двумерный осциллятор в постоянном магнитном ноле. Важно 
найти овоБщения осциллятора на сфере, остающиеся интегрируемыми в присутствии магнитного 
поля. Гак не ОБовщения выли рассмотрены в цикле равот [2 — 7 ] . Потенциал указанных моделей, 
выглядит так

1 О 
Щ  =2orr02t a r r ֊.

С другой стороны, овщеизвестпо, что двумерный сингулярный осциллятор, задаваемый 
потенциалом

.. a 2r 2 Բ 2 г~2---- т
У ф  ~  շ  +  շ ^ շ  * Г  ~  \ х ] +  х 2  >

также остается интегрируемым в присутствии магнитного поля. При этом он также имеет 
практическую ценность: он играет роль ограничивающего потенциала кольцеобразных
наноструктур, фабрикация которых стала возможной в последнее время.

Сферическое оБовщение этой системы выло предложено в недавней равоте К. Арамяна [8]. 

Опо задается потенциалом

гг  о  2 ■> *  -  0  Р 2 2 0V -  2 а  Га tan՜ — + — - c o t ՜  —.
2  8r0՜ 2

и является интегрируемой системой. Его классические решения очень просты, и выли найдены в 
указанной равоте.

Совершенно очевидно, что заменив центровежный потенциал кругового/сферического 
осциллятора на центростремительный (формально это означает замену {3 —» / / ? ) ,  оставим 

систему интегрируемой. Но ее решения вудут существенно зависеть от начальных условий 
задачи. Их нахождению и исследованию посвящена представленная равота.

1. Система на плоскости Пусть имеем аксиально симметричную систему на плоскости 
движущуюся во внешнем постоянном магнитном ноле, направленном перпендикулярно 
плоскости, В} =  В2 =  О, В3 =  В.

—»
Если внешнее магнитное поле имеет напряженность В ,  т о  на частицу действует сила 

Лоренца.

F l = гхВ .



Ясно, что наличие постоянного магнитного поля не нарушает вращательной симетрии 
системы, но также не меняет ее энергии.

Итак, в присутствии постоянного магнитного поля двумерный осциллятор остается 
интегрируемой по Лиувиллю системой: он имеет два интеграла движения: энергию и 
вращательный момент. С их помощью можно проинтегрировать уравнения движения аналогично 
тому, как это сделано в учевнике Ландау и Лившица для движения частицы в потенциальном 
центрально-симметричном поле [9].

Однако, при сохранении функционального вида энергии, постоянное магнитное поле меняет 
вид вращательного момента. Если перейти к полярным координатам, то энергия и вращательный 
момент сингулярного кругового осцилятора с потенциалом

Уаг = 2 « 2/-02 tan2 ֊ ֊ ^ T cot2 ֊ ,  (l.l)
Հ* Ո Հէ

задаются выражениями

„  г 2+ г 2ф а 2г 2 В 2 _ Вг~ / v

Отсюда находим

„  / ,  ե - B r 2/ շք  Հ՛Հ Вт / \
2Е  =  г-   - '— +  а -г ~  ֊֊.  (1.3)

г  г՜
Эквивалентно,

/Հ

՜ժէ
=  - ( а 2 + В г м } г  + 2 {E  +  J B I 2 ) x ֊( j 2 ֊  թ 2\  x s r 2. (1.4)

Ч У

Потому, допустимые значения интегралов движения удовлетворяют условию

(E + JB /2 )2 > ( а 2 + В 2/ 4 р 2 - р 2) (1.5)

Из (1.4) с легкостью находим

ք _  ձ  ք __________________________________ < ե _ շ ___________________________________ fa  Հ Հ

2 л1~ [а 2 + В 2 ք <փ՜’  + 2(£ + JB  / 2)x ֊  ( j 2 - / Ր )  ' |

Этот интеграл верется везо всякого труда, в результате чего получаем [ю ]

1 (E + J B / 2 ) - ( a 2 + В 2/4)х  ,  Լէ = ........     arcs in......... ..v ... . г.- Հ  х -   “  — - (ւ 7)
2фа՝2 +  В 2 / 4  4 (Е  +  JB /2 )2 - ( а 2 + В 2/ 4 р 2 ֊ / ! 2)

или, эквивалентно,

2 E  + J B /2  ^ 
г "  =

а 2 + В 2/4
, L ( а 2 + В 2/ 4 Ь 2 - Բ 2) . „  г-2— - г —

-if -----7-------- — ----- -sin  24 ос՜ + В" / 4t
v (E + J B / 2)2

(1.8)

Как видим, наличие центровежного потенциала не влияет на частоту радиальных 
колеваний, но только на их амплитуду. Магнитное поле влияет как на амплитуду колеваний, так и 
на частоту. Принимая во внимание,что вращательный момент имеет вид J  ֊  хф  ֊ք  В х /2 . мы 

можем найти также зависимость (р —
J - B x / 2  Bt г dt

2 +  ^ 2(ք)'

Этот интеграл тоже легко верется [9], в результате окончательно получаем 

E + JB /2  \  (E + JB I2 )-

<Р
г , J  -  В х/ 2 Bt г dt , ч
J * — 0-9)
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Итак, мы нашли решения уравнения движения кругового осциллятора с 
центростремительным потенциалом, взаимодействующего с постоянным магнитным полем. 
Можно ожидать, что и решения его сферического ововщения вудут аналогичны найденным.

2. Сферическое ововщение. Прежде чем приступить к обсуждению сферического 
овоБщения рассмотренной в предыдущем разделе системы, напомним необходимые элементы 
сферической геометрии. Метрика на двумерной сфере задается выражением

Потому сферический аналог рассмотренной в предыдущем разделе системы, задаваемый

Опишем как переходить от сферического случая к плоскому, отвечающего пределу 
г0 ~>сс. С этой целью удовно воспользоваться стереографической проекцией сферы на

При наличии вращательно-инвариантного потенциала это величина опять же сохраняется. 
В присутствии постоянного магнитного поля вращательный момент частицы на сфере задается 
выражением

Соответственно, воспользовавшись приведенными выражениями энергии и вращательного 
момента, мы можем проинтегрировать уравнения движения.

где 0  и (р связаны с евклидовыми координатами сферы так

х] =  r0 sin  в  sin (р, х2 =  r0 sin #cos#> , х3 =  r0 co s в .

потенциалом ( l . l )  имеет энергию

(2.3)

плоскость, касательную южному полюсу сферы. Тогда каждой точке сферы (0,(р )  ставится в 

соответствие точка плоскости \у { , у 2 )

получаем интеграл

где введены обозначения
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<р=

2 e  = e ֊£ j ,  (2.12)
4г ^ *0

5 : = а 2 + Д г — ^ j -  ( 2 1 3 )
2/0՜ 16/о

Зависимость от времени угловой иеременной (р получается из (2-7)

Կ ւ Ա *  4 l 4 v  (շ-14)
J  1  —  C O S  О  '  0  յ 2 - Հ ւ )  2 ц : М ' )

Легко найти также зависимость (р — <р(в):

<р =Л  . d- ֊  \  , (2.15)
4 ֊ а 2 г А +  2 £ г 2 - У 2

где г  =  (4г02 -  дг)г.

Заметим, что в отличие от плоского случая, значения а 2 и Е  могут б ы ть  как положительными, 
так и отрицательными. Следовательно, явный вид интеграла (2.9) в отличие от плоского
случая, сильно зависит от начальных условий задачи.
3. Основное решение. Рассмотрим случай а 2 >  0 , который переходит в плоском пределе в 
описанное решение.

I  а *  +  £
/  = ---- — arcsin

Эквивалентно, имеем

Здесь мы имеем условия

.  г ь  -ч  л/ j E 2 - а 27 2 . _  £  / ,  ,Ч2г0 (1 ֊  co s# ) =  —------- sm at -  — . (3.1)
а  а

E 2 > J 2a 2, | a 2.r +  £ | < V # 2 - a 2J 2.
Как видим, в отличие от плоскою сишулярного осциллятора, эффективная частот 

сферического сингулярного осциллятора зависит от параметра сингулярности /? . Как и в 
случае несингулярного сферического осциллятора, частота радиальных колебаний зависит от 
энергии системы. Иными словами, в отличие от плоской системы, колебания сферической 
системы негармоничны.
Приведем теперь выражение для траектории системы:

у1е 2 -  J 2a 2 sinа<р = —  а  \ — Е. (3.2)
2r0 (l - c o s f l)  v 7

4. Дополнительные решения. Теперь рассмотрим случаи с а  < 0 ,  которые не имеют 
аналога в плоском пределе. Но даже здесь возможны три различных случая:

1. а 2 < 0 ,  a zJ 2 > —Е г
В этом случае получаем

1 . . а 2х + Еէ =  — arcsin/? .....
а  J a 2J 2 +  Ё 2

Отсюда получаем

2г^а2(1 - cos&)+ Е = yla2J 2 + Е 2 sin h (-a t)  (4 . l)
раектория задается выражением
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-Ja2J z + E 2 sinh|5 |? ,  =  Ё - — ^ ------— . (4 .2 )
2r0 (1 -  cos<9)

2. a 2 < 0 , a 2J 2 =  - E 2, a 2x + E  > 0  
В этом случае получаем

t = — logla՜ jc + Tsl — log const 
a  1 '

Отсюда получаем

2r02a 2(l - co s# )+ E  = const e *
(4.3)
Траектория задается выражением

e lg|> = 2£ -  ֊ - ֊ ՞ 2 (4 .4 )
r0"(l -  cos#)

3. a 2 < 0 , a 2J 2 = ֊E Z, a 2x + E  < 0  
В этом случае получаем

է = - —1logic? 2х + El — \ogconst 
а  1 1

Отсюда получаем

2r2a 2(\ -  cos#) + Е  =  const е~л (4.5)
Траектория задастся выражением

е'5|*  =  2  * 1 — -  (4 .6 )
r0-( 1 ֊ cos#)

Выражаю Благодарность проф. А. П. Нерсисяпу, за постановку задачи и помощь в ее 
решении, а также доц. К. С. Арамяна за внимайие и оказанную помощь в ходе равот.
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նրկչսւվւ սֆէկփկ սինգուլյար օսցիւիաստրի դասական լուծամնհրը, ընդ որում սինգու|յարությունը 
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համապատասխանություն հարթ և սֆհրիկ համակարգ հրի (ածումն հրի միջե:

Литература

1. ДБом, Квантовая теория, Изд. “Наука”, М.: 1965. с. 337-339.
2. Chang L.L., Esaki L. ,Tsu R., Appl Phys Lett& 24 593 1974.
3. Goldman V.J, Tsu D.C., Cunningham J.E. Phys Rev В 36 7635, 1987.
4. Zhang et. Al. Phys. Rev. Lett. 72 3397 1994
5. Alexsanian Al. G., Alexsanian A.G. Int. J. Infrared and Millimetr Waves, v. 14, N10, 1993.
6. Averin D.V. Likharev K.K. in Mesoscopic Phenomena in Solids, Amsterdam, Elsevier, 

1991 p. 173.
7. А.Г. Алексанян, Э.М.Беленов и др. ЖЭТФ N10, с.2671,1982.
8. Т.Ин. и др. УФН, 168, N2, 132 1998.
9. Ikeda К. Opt Commun& 30,257,1979
10. А.А. Абрикосов, УФН, 168, N 6, с. 683,1998

АрГУ, кафедра физики

37



ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱ կԱ Ն ՏԵՂԵկԱԴԻՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРС1БЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

УДК 621.373 Фтика

ДВУХБАРЬЕРНЫЕ РЕЗОНАНСНО ֊  ТУННЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ: 
БИСТАБИЛЬНОСТЬ И ПОРОГОВЫЕ УСЛОВИЯ.

А л.Г. Алексанян, Г.Р. Джамалян, Л.Р. Минасян

Показано, что в условиях резонансного туннелирования учет накопления заряда в квантовой 
яме приводит к виставильному режиму в зависимости прошедшего потока от плотности потока 
падаюших частиц. Полученные формулы позволяют проводить оптимизацию параметров ДБ РТС в 
соответствии с его назначением.

1. Двухбарьерные резонансно-туннельные структуры (ДБРТС) стали объектом 
пристального внимания теоретиков и экспериментаторов, во-первых, благодаря своим широким 
потенциальном техническим приложениям и во-вторых, из-за возникающих физических 
эффектов, имеющих фундаментальный характер.

В связи с возможным использованием ДБРТС как логического элемента цифровой 
вычеслительной техники, вопрос о внутренней бистабильности в подобных приборах 
представляет значительный интерес.

Идея резонансного туннелирования, впервые высказанная Д.Бомом [1] и павлюдавшееся в
[2], часто встречается в различных овластях физики. Суть его заключается в том, что если 
электрон туннелирует через Барьер, внутри которого существует потенциальная яма, то вероятность 
прохождения может стать порядка единицы.

Резонансное туннелирование имеет отношение к таким явлениям, как, например, 
туннелирование с участием фононов [3J, нлазмонов [4], фотонов [5], Кулоновская Блокада [6]. В 
прикладных целях иодовные двухварьерные системы стали овъектом исследований, в качестве 
источников отрицательно го сопротивления для высокоскоростной электроники [7].

2. В  настоящей равоте рассматривается явление виставильности в двухварьерной структуре в 
условиях резонансного туннелирования. Случай прямоугольного потенциального Барьера, внутри 
которого существует потенциальная яма, является одним из примеров эксперементалыюй 
реализации резонансного туннелирования в i v t c рострук т у р а х  с квантовыми размерными слоями и 
квантовыми точками [8].

Известно, что если на потенциал (рис. 1) падает поток электронов с энергией Ео, то 
коэффициент прохождения равен [ 1 ].

~ Ь  “1 Ъ

где М 2 =  ехр շ յ - dx ,./  =  2J —  dx, p 2 =  j2m (lJ -  E \ p x =  -Jlm E
a  _ | - b

(1)

Резонанс прозрачности осуществляется при выполнении следующих условий:

При этом полуширина линии (ширина квазистациопарного уровня в ямс)

Я  F  ~• с  - квазиклассическии период движения частицы в яме.

c J
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Таким овразом, появление частицы по другую сторону ямы задерживается на время -

Д£ «  Т0М  . Это значит, что во времепных масштабах At в яме вудет происходить накопление

заряда, электрическое поле которою вудет сдвигать квазистационарные уровни, вводя и выводя 
систему из резонанса.

Задача заключается в нахождении уравнений, связывающие плотность потока 1фпад12 

падающих и прошедших 1фцр12 частиц с учетом накопления заряда. Другими словами, 

необходимо определить коэффициент прохождения в эффективном потенциале, UЭфф=и +еф(х),

где электростатический потенциал ф (х) системы, определяемый овъемной плотностью заряда 
п(х)=-е1\|/вн!2 ( 1фвц12- интенсивность электронной волны в яме) находим из уравнения Пуассона.

d 2<P ,  ч—֊  =  - п ( х )  (3)
ах

<р(֊Ь) =  <р(Ь) =  0.
Плотность п(х) приБлеженно считаем простоянной, так как в кватиклассическом 

привлижении, г. е. для случая б о л ь ш и х  квантовых чисел волновая функция Փ ո ս  совершает мною

колеваний в яме и удовно рассмотреть среднюю плотность в данной овласти. Т аким овразом, для 
четных и нечетных состояний каждую из ос лидирующих функций можно заменить на 1/2.

А принятые граничные условия являются следствием того, что накопление заряда в яме 
происходит в б л и зи  резонанса и Фзвд внутри ямы вудет значительно Больше, чем вне ее. Таким 

овразом, из (3) получим

е!ш Г
<р(лг) =  — 1-----  (дг — Ь){х +  Ь) (4)

4
Квазистационарные уровни энергии в эффективной потенциальной ямс находим из 

условия.

֊  }  !2т(Еы -U m )dx={N + ֊) *
՜ է

(5)

Подставляя (4) в (5) после несложных преобразований получим

EN -  En° +а 1фВН F, (6)

г ,  о л  h  ,  А ,  . v շ е ~ Ь ~
E n  =  — (TV +  1) ֊  невозмушеппая энергия, а  = -------

8 т  b 3
Разложим величину J около энергии резонанса в ряд, записав ее в виде

J-JN= r 0 ( £ - £ w) (6')

Тогда выражение (1) для коэффициента прозрачности иримет вид:

г.
-1

~  Т .Т = 1 + 4М f Sin2 ֊ ( Е ֊ Е К)
2Л "

՝ք ? մ
Коэффициент прозрачности связан с : у  соотношением [1]

^ п а д

(7)

Г  =  f e l   ( 8 )

2 М 2 \ Г п

а прошедншй поток представляется как
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Таким овразом, если нам известно выражение для коэффициента прозрачности структуры в 
зависимости от некоторого параметра, в нашем случае это , и известна так же зависимость от

плотности потока падающих электронов, то из (6 ) ֊(9 ) возможно следующие графические 
построения для

Стационарное решения должны удовлетворять овеим зависимостям. Соответствующие 
графики предствлены на рис. 2а и 2в. Полученные решения можно прокомментировать 
следующим овразом.

Пусть квантовая яма “ настроена” так, что один из его максимумов пропускания несколько 
смещен относительно энергии падающих частиц (почти моноэнергетических), ч т о б ы  пропускание 
двухварьерной системы при малых потоках выло мало. При этом Большая часть падающего потока 
отражается. Если нелинейная до вавка к квазистационариым состояниям (6) в яме имеет знак 
подходящий для компенсаций начальной отстройки, то при некотором уровне входною потока 
интенсивность электронной волны вцутри ямы становится достаточной, ч т о б ы  сдвинуть ник 
пропускания в направлении энергии падающих частиц. Подовная “обратная связь” дальше 
увеличивает пропускание двухварьерной структуры, которая в свою очередь приводит к 
увеличению сдвига квазистационарного уровня и т.д. В результате система переходит во 
включенное состояние, пик пропускания которой Быстро свипирустся через энергию падающих 
частиц, пока не наступает равновесие, при котором пик, настроенный по другую сторону 
относительно энергаи падающих частиц, стабилизируется в этом новом положении 
“отрицательной обратной связью” .

Дальнейшее изменение входного потока приводит лишь к очень незначительным изменениям 
входного потока, поскольку большой сдвиг квазистационарного уровня увеличивает расстройку и 
тем самым уменьшает уровень пропускания системы. Т.е. лвухварьерная структура функцианирует 
как элетрический ограничитель. Если яма содержит несколько квазистационарных уровней, то при 
достаточно бол ьш и х потоках падающих частиц может наблюдаться мультиставильность. Во 
включенном состоянии (отстройка на ширине пика пропускания) в результате многократной 
интерференции электронных волн обеспечивается Большая плотность вероятности в яме. Если 
падающий поток уменьшается, то плотность вероятности в яме удерживает ее во включенном 
состоянии при меньших значениях падающего потока, чем те, которые требовались для включения 
системы.

В заключении отметим, что рассматриваемая виставильная система может проявлять неус
тойчивость при постоянном входном потоке, т.е. выходной поток Будет зависитъ от времени, даже 
если входная строго постоянна. Однако данный вопрос трувует отдельного рассмотрения, здесь 
лишь заметим, что такая неучтойчивость, на наш взгляд, аналогична неустойчивости, обнаруженный 
Икедой [9] в оптических бистабильных устройствах.

3. Характеристики ДБРТС в большей мере определяются способом инжекции электронов 
внутрь структуры, которая обычно осуществляется путем приложения напряжения, смещающего 
систем>' квазиуровней структуры, с тем, чтобы один из уровней оказался в дотаточной близости 
от дна зоны проводимости входного контакта ДБРТС, где обеспечиваются условия интенсивного 
перетекания электронов на этот уровень. Однако приложенное напряжение существенно 
нарушает симметрию ДБРТС, что ведет к уменьшению максимальной туннельной прозрачности 
Т по сравнению с Т=1 при полной симметрии структуры

(10)

1

W 2 = i r w !2 2 м -  \ + m t s i n 1 ^ ֊ ( E - E N )
2 п

(111



Проведем учет влияния ассиметрии ДБРТС на пороговые значения падающего 
электронного потока для возникновения Биставильности. При этом, перепишем систему уравнений 
(1) и (8) описывающие прозрачность ДБРТС, придав ей следующую форму.

I  Т  =  1 17 - и  т------- i v  Wl +  F sm  (у01вн ֊8 )
гдеС0 « cosh~2[«(d  -  2х0)], -учитывает влияние смещения Ց -функцианальной ямы от центра 

Барьера на коэффицент прозрачности ДБРТС, когда энергия падающих электронов выравнивается 

с энергией квазиуровня в яме[ 10], F  =  2Mjf 2М \ ,

М ,2>2 =  е х р
V р

2  f  ^ ֊d x  
J  h

° i . ։

, - 6 = Щ е 1 ~ е )
2 հ 2  հ

т =
2 f  »

гд е  i 0Լ  =

2МЧ

Упад, -интенсивность падающего потока

Определим наклон кривой (12) т.е.
сГГ сП ՑՓ Со дф

Ш  8Фд1т  Ф2 8Լ„

где Ф  =  1 +  /■'sin2( / 0I ra -с ? )

Очевидно, что максимальный наклон имеет՝ место при выполнении условия

д2Ъ
Ж

= 0 т.е.

2  С

Ф3

дФ
д !

дФ
6 Ն

^ Դ ֊օ  
ф 2 a i i

=  2 F y 0 sin ~<?)cos(/0Ie;,  -<?)

а 2Ф

a i i
=  2 F / 02[cos2(r0IeH. - £ ) - s i n 2(^0IeH. ֊  J ) ]

1 +  F z

Далее введем овозначение z  =  s in 2( / 0Iew — <?), тогда (15) запишится как

4 F V 02z ( l  -  z )  =  I F y l  ( l  -  2 z ) , :

откуда имеем: 2Fz2 — (ЗF  +  2)z +  1 =  0
Решением уравнения (18) является

3F  +  2 - [(F  +  2)2+ 8 F 2}  
4 F

(13)

(14)

(15)

(16) 

(17)

(18)

(19)

где вывор знака « минус * обусловлен тревованием, чтобы z <  1 и чтобы z  ֊>  0  при F  —> ос 
(авсолютно непрозрачные Барьеры) т.к. Ф  — 1 -ь Fz, то максимальный наклон имеет место при z~Zo, 
т. е.
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Ф о

ՑՓ
Ց Լ ,

3(F + 2 ) - |(F  + 2)2 + 8 F 2li _ G(F) j
4 4

« «  ,  *  1Ш
= 2 F r d z * - z A 2 i — 1--------------------------- f= -------------------------- -— f — (21):

Таким овразом, подставляя (21) и (20) в (14), для максимального наклона получаем:

дТ

ՑԼ
16СоП H (F )  

Հշ [G (/)f (22)1

Далее приравниваем (22) тангенсу наклона прямой (13) т.е.
16С0у„ H (F )  __ 1

~ " 7 Г ՜  [G (F )f 7 ո ՜

Отсюда получаем выражение для порогового значения входного электронного потока IJ , ! 
при котором возникает виставильность:

л/շ [G (F)f
0 1 бСоУо V Fh (f ) (23)

Определим кршическую величину отстройки 8С — Е — ЕN энергии падающих электронов 
от шшжайщей квазистационарной энергии в яме.

Приравнивая выражения (12) и (13) при 10 =  10 и Ф0 заданном выражением (20), имеем

(у I У°р =  ֊  )  (24)
Ծօ<ա) 4  H(F) ( }

Критическая величина отстройки получается из уравнений (19) и (24)

т.е. z0 =  sin2 У°Р ՜  Щ  J- Отсюда находим, что

Տ' = ՀԼ9ՀՈ  arcs.n(֊V^) 
с 4 H (F ) v v 0/

(25)

дТ дФ
Т.к.—— > 0  , то согласно (16) ---- < 0  и поэтому в (25) квадратный корень взят со

^  ей Imax ей

знаком ‘ ’минус".
Полученное выражение (23) для порогового значения электронного потока 

1™р позволяет проводить анализ качества структуры:

•  Смещение ямы от центра приводит к уменьшению Со и в соответствии (23) к увелсчению

С -

•  Увеличение коэффицента нелинейности приводит к уменьшению 1™р, однако для этого 

неовходимо увеличить Г0, что отрицательно скажется на скоростные характеристики ДБРТС.

•  Рост F приведет к уменьшению \™р, однако при этом уменьшается прозрачность карьеров, что 
также отрицательно сказывается на Быстродействие ДБРТС.

Таким овразом полученные результаты позволяют проводить оптимизацию параметров 
ДБРТС в соответствии с его назначением.
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U(x)

Puc.l Схематическое изображение энергитической диаграммы рассматриваемой 
двухбарьерной структуры.

<Ь)

I У пад!

Рис. 2 Интенсивности электронной волны внутри ямы в зависимости о т  квазиуровня, при 
различных интенсивностях падающего потока.

Ամփռվաւմ

Ցույց է տրված, որ ռեզոնանսա - թունելային պայմաններում, քվանտային վտսում լիցքի 
կուտակման հաշվարկումը բերում է երկկայուն (բիստաթիլ) ռեժիմին թափանցող հոսքի ն ընկնող 
մասնիկների հոսքի կախվածության մեջ: Հաշված է երկկայունության առաջացման շեմային 
պայմանները:
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ Տէ/ԼԵկԱԳ-ՒՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

ՀՏԴ-371-3 ՄԾբոդիկաԱ

ՄԻԶԱՌԱՐկԱՅԱկԱՆ կԱՊԸ ԴՊՐՈՑԱկԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
ՖԻԶԻկԱՅԻ Ե վ  ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ

Է.Ա.Ղարիբյան

Աշխատանքում քննարկվում է դպրոցական ֆիզիկա և քիմիա առարկաների դասավանդման ժամանակ I  
միջառարկայական կապի իրականացման հնարավորությունները ե անհրաժեխտությունը: Դիտարկվում 1 
դրա հետ կապված ինչպես ընդհանուր մեթոդական բնույթի հարցեր, այնպես էղ կոնկրետ օրինակներ:

Ամվափեթվ և վերլուծելով բհրված օրինակները, եզրակացություն է արվում 1 
ուսումնասիրության նույն առարկան ուսումնական տարբեր առարկաներին բնորոշ տեսանկյուններից ] 
դիտարկելու օգտակար լինելը: Սակայն դա պետք է արվի ճիշտ ժամանակին, հաշվի առնելով 1 
միջառարկայական կապերի իրականացման անհրաժեշտությունը:

1981թ. ֆիզիկայի դպրոցական ծրագրերում, ինչպես նաև հանրակրթական առարկաների 
ծրագրերում մտցվեց «Միջառարկայական կապերը» թեման: Միջառարկայական կապը I
հանդիսանում է դպրոցում դաս ավանդվող առարկաների միջև կապի արտացոլումը: ժամանակակից 
ֆիզիկայի ն քիմիայի դպրոցական ծրագրերը կազմված են այնպես, որ մեծ հնարավորության են 
տալիս իրականացներ» միջառարկայական կապերը:

Միջառարկայական կապը միջոց է աշակերտների մոտ ձևավորերս բնության մասին 
միասնական պատկերացումներ, որոնք օգնում են աշակերտներին արդյունավետ օգտագործելու 
իրենց գիտելիքները ֆիզիկայի ե այլ բնական առարկաների ուսումնասիրության ժամանակ: 
Ֆիզիկայի դասավանդման պրոցեսում ուսումնասիրում են այնպիսի օրենքներ, երևույթներ, որոնք 
հիմնարար նշանակություն ունեն նաև քիմիայում: Նույնը կաբելի է ասել քիմիայի որոշ օրենքների, 
բանաձևերի օգտագործման մասին ֆիզիկայռւմ:

Միջառարկայական կապն իրականացվում է այն դեպքերում, երբ բնության նույն օրենքը կամ 
երևույթն ուսումնասիրում են և ֆիզիկայիում, և' քիմիայում:

Իրականացներ»] միձառարկայական կապն աշակերտները համոզվում են, որ ֆիզիկայի և 
քիմիայի միջև չկա կտրուկ սահմաններ, այլ յուրաքանչյուրն իր մեթոդներով ուսումնասիրում է 
նյութական աշխարհը: Միջառարկայական կապի իրականացումը աշակերտների մոտ ձևավորվում է 
ճիշտ գիտական աշխարհայացք, ինչն ունի կարևոր դաստիարակչական նշանակություն:

Որոշ թեմաների ուսումնասիրության ընթացքում (նյութի կառուցվածքը, դիֆուզիան, 
էլեկտրոնային տեսությունը, մոլեկուլյար կինետիկ տեսությունը, գազային օրենքները, էլեկաիոյիզի 
օրենքը, կիսահաղորդիչները, ատոմի կառուցվածքը ն այլն) ֆիզիկան ն քիմիան լրացնում են մեկը 
մյուսին:

Ֆիզիկայի և քիմիայի դասավանդման ժամանակ կարևոր գաղափար է հանդիսանում «նյութ» 
հասկացուցաթյանը: Ֆիզիկայում նյութի հասկացությունն ուսումնասիրելիս այն դիտարկում են 
որպես մատերիայի գոյության մի ձև, որն օժտված է հանգստի զանգվածով,ինչպես նաև բազմաթիվ 
այլ հատկությններով: Քիմիայում «նյութը» դիտվում է ավելի նեղ իմաստով' նյութը բնութագրվում է 
համասեռությամբ ե հաստատուն կազմով:

Յոթերորդ դասարանի ֆիզիկայի դասագրքում [1] նյութի հասկացությունը տրվում է որպես 
մատերիայի ձև, որից կազմված են ֆիզիկական մարմինները:

Յոթերորդ դասարանի քիմիայի դասագրքում [2] դիտարկվում է «մաքուր նայթ» գաղափարը: 
Օրինակ, օդը հանդիսանում է տարբեր գազերի խառնուրդ' թթվածնի, ջրածնի, ազոտի, ածխաթթա 
գազի ն այլն: Ֆիզիկայում օդը դիտարկվում է որպես նյութ, իսկ քիմիայում դիտարկվում է որպես 
տարթեր «մաքուր նյութերի» խառնուրդ: Աշակերտներին պետք է բացատրեի որ այս 
դատողություններում չկա հակասություն, ֆիզիկայամ և քիմիայում «նյութ» հասկացությունն 
օգտագործվում է տարբեր տեսանկյունից: Ւսկ կա*9 անհրաժեշտություն ֆիզիկայի և քիմիայի 
սկզբնական դասընթացներում մտցնել «նյութի» երկու տարբեր բացատրություններ: Գտնում ենք, որ 
կարիք չկա ֆիզիկայի դասավանդման ժամանակ արդեն յոթերորդ դասարանում «նյութի» 
հասկացությունը տալ ավելի լայն իմաստով: Դա կարելի է անել միայն տասերորդ դասարանում, երբ 
ֆիգիկաում ուսումնասիրում են էլեկտրադինամիկան և դրա հետ կապված էլեկտրամագնիսական 
դաշտի գաղափարը, որպես նյութական աշխարհի դրսևորում:
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Ֆիզիկայի յոթերորդ դասարանի դասագրքում [1] բացատրվում է, որ միևնույն նյութի բոլոր 
մոմկալները միատեսակ են: Այստեղ պետք է բացատրել, որ մարմինները կարոդ են թաղկացած լինել 
տարբեր տեսակի մաքուր նյութերի մոլեկուլներից: Օրինակ Н20  ջուրը թաղկացած է 2 ջրածնի ե 1 
թթվածնի ասաններից:

I Հետագայում, երբ աշակերտներն արդեն ծանոթ կլինեն խտության, հալման ջեմաստիճանի, 
6ռման ջերմաստիճանի և այլին, կարելի է բացատրել, որ այդ հասկացությունները վերաբերվում են 
մաքուր նյութերին:

Որոշ հասկացություններ դպրոցական ծրագրերի համաձայն սկզբում ուսումնասիրում են 
քիմիայում, հետո ֆիգիկայում: Օրինակ, «նյութի քանակ» հասկացությունը քիմիայում ուսումնասիրում 
են յոթերորդ դասարանում, իսկ ֆիզիկսւյում' իններորդ դասարանում [3], երթ անցնում են մոլեկուլյար 
֊կինետիկ տեսությունը: Աշակերտները քիմիայի դասընթացից արդեն գիտեն նյութի քանակի ն նրա 

ա V
միավորի' մոլի մասին' V =  —  = ---- , որտեղ и ֊նյութի քանակն է, m ֊նյութի զանգվածը, V- նրա

M  VM
ծավաւը, M - մոլային զանգվածը, VM ֊մոլային ծավալը (նշանակումները համապատասխանում են 
[3] նշանակումներին):

■ Նյութի քանակի ե մոլային մեծությունների միջև եղած կապը կարոդ ենք օգտագործել 
Սենգելեև-կլապեյրոնի հավասարմամբ խնդիրներ լուծելիս [3], եթե այն գրենք PV =  uRT տեսքով: 

Նյութի քանակը' v  ֊ն  կարելի է արտահայտել ուրիշ ֆիզիկական մեծությունների միջոցով.
_ m _  F  __ jV _ q

Դա հնարավորություն է տալիս աշակերտներին իդեալական գազի վիճակի հավասարման մեջ 
մտցնել նոր մեծություններ: Մասնավորապես կարոդ ենք ստանալ մոլեկուլային-կինետիկ տեսության 
հիմնական հավասարման' P=nKT տեսքը [3]

N N  R NPV -  ֊ ^ ֊  R T , որտեղից Р  =  — — Т : Բայց ո =  —  - մոլեկուլների կոնցենտրացիան է,

К = Բոլցմանի հաստատունը: Տեղագրելով, կստանանք' P=nKT:
I  g|P

Ուսումնասիրելով «էլեկտրական հոսանքն էլեկտրոլիտներում» թեման [4], հենվում ենք 
աշակերտների այն գիտելիքների վրա, որը,նրանք ստացել են քիմիայի դասընթացից: Նրանք գիտեն, 
որ իոնի մոլային փցքը' qM =  eZ N  A, որտեղ qM '-ը e =  ±1.6*1 О՜19 կլ- տարրա1լան էլեկտրական 
յիցբն է, Z-ը' ֊մեկ իոնում տարրական լիցքերի քանակը (իոնի արժեքականությունը), NА ֊ն ֊ 
Ավոգադրոյի հաստատունը:

Աշակերտների մասնակցությամբ կարելի է հեշտ արտածել Ֆարադեյի օրենքը էլեկտրոլիզի

համար: Հայտնի է, որ v =  —— և и =  — : կարոդ ենք գրել, որ , т —Щ- q , q - I t ,
Գա М  Чм М  Чм

—  - К  - էլեկտրաքիմիական համարժեքն է, և m==KIt [5]:
Чм

Ավոգադրոյի հաստատունը անցնում են քիմիայից ավելի շուտ, քան ֆիզիկայից, և բացատրում 
ենք, որ ցանկացած նյութի 1 մոլը պարունակում է նույն N А -թվով մոլեկուներ, N А =  6.02 • 10 
մոք1 [2]:

Մենդելեևի պարբերական աղյուսակը քիմիայից անցնում են ութերորդ դասարանում, իսկ 
ֆիզիկայից' տասերորդ դասարանում, երբ ուսումնասիրում են կիսահաղորդիչները, ատոմի և ատոմի 
միջուկի կաոուցվածքը, ռադիոակտիվությունը, իզոտոպները, զանգվածի և էներգիայի կապի օրենքը, 
միջակային ռեակցիաները, լուսաէֆեկտ, տարրական մասնիկներ թեմաները:

Պարբերական օրենքի ուսումնասիրության ժամանակ ուսուցչին հնարավորություն է տրվում 
աշակերտներին ցույց տալու, որ նյութի հիմնարար հատկությունը ոչ միայն զանգվածն է, այլ նաև 
էլեկտրական լիցքը: Դրանով իսկ ընդգծվում է բոլոր ատոմա-մոլեկուլյար, միջուկային ռեակցիաների 
միասնական, նյութական բնույթը:

Միջուկների ւիոխակերպումները ենթարկվում են տեղաշարժման կանոնին, որն առաջին 
անգամ ձևակերպել է Սոդդին [4]:
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а  տրոհման ժամանակ միջուկը կորցնում է 2е դրական լիցք և նրա զանգվածը փոքրանում® 
հարաբերական ատոմային զանգվածի մոտավորապես չորս միավորով: Դրա հետեանբով шшрдоВ 
երկու վանդակ տեղաշարժվում Ւ. դեպի պարբերական աղյուսակի սկիզբը: Սիմվոլիկ կերսլով iflB 
կարելի է գրել այսպես.

x z “*  Y2^  + He\
Այստեղ, ինչպես և բիմիսւյում, տարրը նշանակվում է համընդհանուր ճանաչում qimniH 

սիմվոլներով:
թ  տրոհման ժամանակ միջուկի լիցբը մեծանում է մեկ միավորով, իսկ զանգվածը մնամ» 

գրեթե անվտվախ.
х иг ֊>  Г", + Հ

Այստեղ e \  ֊ո վ  նշանակված է էլեկտրոնը, վերեի «0» ինդեբսը ցույց է տալիս, որ նրա1 
զանգվածը կարելի է անտեսել:

Բ  տրոհումից հետո տարրը մեկ վանդակով տեղաշարժվում է դեպի պարբերական աղյուսակ!
վերջը:

Ուսումնասիրելով Մենդելեեի պարբերական օրենբը քիմիայի դասերին, կարելի է ршдшшрШ 
ջրածնի ատոմի սպեկտրալ սերիաները, Թոմսոնի սաամի մոդեւը ե ատոմի մոլորակային մոդնա 
Բորի կանխադրույթները ե այլն:

Ատոմի կաոուցվածքի մասին ֆիզիկայից ե քիմիայից ծանոթանում են ութերորդ դասարանում* 
այսինքն միաժամանակ:

Ներքին էներգիայի գաղափարը քիմիայից անցնում են ավելի շուտ, բան ֆիզիկայից: ՔիմիայիI 
անցած նյութերի այրման ժամանակ անջատված ջերմության մասին հասկացությանս 
օգտագործում են ֆիզիկայի դասերին «Ջերմային մեքենաներ» թեման անցնելիս [3]: ՋերմայինI 
մեքենաներ կոչվում են այն սարքերը, որոնք վառելանյութի ներքին էներգիան փոխակերպում Ш 
մեխանիկական էներգիայի:

Միջառարկայական կապի իրականացման հարցը պարբերաբար քննարկվում է ուսուցիչների 
խորհրդակցություններում: Միջառարկայական կապերն ուժեղացնելու համար ֆիզիզկայի ե] 
քիմիայի ծրագրերում պետք է համապատասխանություն մտցվեն|: Որոշ մեթոդիստներ առաջարկում] 
են, որ այն թեմաները, որոնք անցնում են ֆիզիկայից, չանցնեւ քիմիայից, դա կրկնություն է, իսկ ] 
որոշներն առաջարկում են ընդհակառակը, ուժեղացնել միջառարկայական կապերը [6]:

Գտնում ենք, որ պետք է ուժեղացնել միջառարկայական կապերն, ուսումնսաիրելայյ 
ֆիզիկական երևույթները ե զսւրգացնէկով աշակերտների պատկերացումները երևույթներիi 
համընդհանուր բնույթի մասին:

Резюме

В работе рассматриваются как общие методологические вопросы, связанные с 
осуществлением межпредметных связей на примере школьных курсов физики и химии, так и 
конкретные примеры реализации указанных связей.

Указывается, что в методологическом аспекте оправдано рассмотрение аналогичных 
вопросов в учебном материале разных школьных предметов, что способствует развитию у 
учащихся представлений о. единстве материального мира. Однако необходимо привести в 
соответствие учебные планы, а также уточнить определения величин во избежание излишнего 
повторения и трудностей восприятия учащимися учебного материала.
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

ՀՏԴ 665.52.011 (075) Քիմիա

՚  ԵԹԵՐԱՅՈՒՂԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԶՐԱՅԻՆ ԳՈԼՈՐՇՒՆԵՐՈվ ԹՈՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱկՈվ

Ա.Է.Ափափսյան

а Եթերայուղերի կիրառման բնագավառները տարեցտարի ավելի են ընդլայնվում, 
մեծանում արտադրության ծավալները ե առաջարկվում վերամշակման նոր տեխնուոգիաներ: 
Սույն աշխատանքում նկարագրվում են եթերայուղերի ստացման համար օգտագործվող մի շարք 
եղանակներ, որոնցից ամենատարածվածն է ջրային գոլորշիներով թորումը: Առաջարկվում է 
ջրային գոլորշիներով եթերայուղերի ստացման նոր սխեմա, որն ունի մի շարք առավեւաթյաններ 
և հնարավորություն է տալիս ստանալ բավականին թանկարժեք եթերայուղեր, օգտագործելով 
պարզագույն սարքավորումներ ե էժան հումք:

8* Եթերայուղսւյին հումք հասկացության տակ հասկանում ենք այն բուսական նյութը, 
օրը պարունակում է արտադրական վերամշակման համար բավարար քանակությամբ ն 
անհրաժեշտ որակի եթերայուղեր: Եթերայուղերը օրգանական ցնդող հեղուկ նյութերի 
խառնուրդներ են, ստացվում են եթերայուղատու բույսերից ե պայմանավորում նրանց հոտը: 

Եթերայուղային հումքը մշակում են մեխանիկական և ֆիգիկաքիմիական մեթոդներով [1- 
3]: Մեխանիկական մեթոդը իրականացվում է մամլումով կամ քերումով: Ֆիգիկաքիմիական 
մեթոդներն են' ցնդող ն չցնդող լուցիչներով եթերայուղերի էքստրացիան, տարթեր 
եղանակներով սորբցիան, թորումը ջրային գոլորշիներով: Վերամշակման մեթոդի
ընտրությունը կախված է հումքի հատկություններից, եթերայուղի բաղադրությունից, հումքի 
հետ եթերայուղի կապի բնույթից: Եթե եթերայուղը գտնվում է կապված վիճակում, ապա 
համքի ֆերմենտացումը կամ նախորդում է հիմնական վերամշակման պրոցեսին, կամ 
համընկնում է նրա հետ: Ընտրված մեթոդը պետք է ապահովի արտադրանքի առավելագույն 
քանակությունը ե բարձր որակը:

Եթերայադեբի ստացման մեխանիկական մեթոդը հիմնականում կիրառվում է ցիտրուսային 
կուլտուրաների (կիտրոն, նարինջ) պուղների վերամշակման համար: Մեթոդը իրականացվում է 
երկու եղանակով' ամբողջական պտուղները քերելով և ամբողջական պտուղը մամլելով:

Ցնսթղ չամիչներով եթերայոպեբի չածահանման մեթոդը ւայն կիրառություն է գտել 
եթերայուղերի արտադրությունում: Մեթոդը հիմնված է օրգանական լուծիչներում բուրավետ 
նյութերի լուծելիության վրա: էքստարկաման պրոցեսը իրականացվում է սենյակային 
ջերմաստիճանում, առանձին դեպքերում 40-50°0ում պետրոլեյնի եթերով կամ А մակնիշի 
էքստրիացիոն բենզինով: Այս մեթոդի առավեւությաններն են' բարձր ելքը, էքստրակցիոն
յուղերի բարձր որակը, արտադրության բարձր տնտեսական ցուցանիշը: Մեթոդի 
թերություններից է լուծիչներից եթերայուղի մաքրման պրոցեսի դժվարությունը:

Չցնդող չամիչներով էքստրակցիայի կամ մացերացիայի մեթոդը հանդիսանում է 
եթերայուղերի ստացման հնագույն մեթոդներից մեկը: Մեթոդը հիմնված է չցնդող
լուծիչներում բյուրավետ նյութերի լուծելության վրա: Որպես ւածիչ օգտագործում են
բարձրորակ կենդանական ճարպեր (կովի, խոգի) բուսական յուղեր, դժվար ցնդող 
անօրգանական միացություններ: Լուծիչը' մինչև որոշակի ջերմաստիճան տաքացրած, բեռնում 
են ծաղիկներով ե պահում որոշ ժամանակ, որի տևողությունը կախված է հումքի տեսակից, 
էուծիչից և ջերմաստիճանից: Թորումը ավարտելուց հետո զանգվածից անջատում են լուծիչը, 
չորացնւմ են անջուր նատրիումի սուլֆատով և ֆիլտրում:

Շարունակական յուղագոյացման կենսաքիմիական պրոցեսների հետ կորզման 
ֆիզիկական պրոցեսների զուգակցման շնորհիվ սոբբցիռն մեթոդով հումքից ստանում են ավելի 
շատ եթերայուղ, քան այն պարունակում է հումքում վերամշակման ենթարկելիս: Մեթոդը 
կիրառում են այն հումքերի համար, որոնցում յուղի առաջացման պրոցեսը չի դադարում 
հավաքից հետո: Այս մեթոդը հիմնված է կենդանական ճարպերի, բուսական յուղերի,
ցնդող օրգանական նյութերի և որոշ պինդ սորբանտների' օդից բուրավետ նյութերի կլանման 
ընդունակության վրա: Մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ փակ տեղում պահվող
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ծաղիկներից անջատվում են բուրավետ նյութեր, որոնք գազային վիճակում հավաքվում faj 
հեղուկ կամ պինդ սոբբենտով, իսկ հետո դրանից կորզվում ցնդող լուծիչով էքստրակցիայով: 1 

Եթերայուղերի ստացման ամենատարածված եղանակներից է ջրային գուորշինեթվա 
թորումը [1-8]: Այն հիմնված է ջրային գոլորշիներով եթերայուղերի ցնդելիության փւա:| 
Եթերայուղի աոանձին կոմպոնենտների եոման ջերմաստիճանը տատանվում է 15O-350°Cl 
միջակայքում: Սակայն բոլոր այդ նյութերը ջրային գոլորշու ներկայությամբ թորվում են 1000ն-ից| 
ցածր ջերմաստիճանում [2]: Մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ ջրային գոլոբշով1 
եթերայուդային հումքի վեամշակման ժամանակ եթերայուղերի բաղադրամասերը անցնում ffii 
գոլորշային ֆազ և ջրային գոլորշիների հետ խառնված' ենթարկվում կոնդենսացիայի, որից ] 
հետո միայն անջատվում ջրից: կախված պայմաններից տարբերում են հումքից ջրային j 
գոլորշիներով եթերայուղերի ստացման երկու եղանակ' ջրով թորում (ջրային թորում) ն գոլորշիով I 
թորում (գոլորշային թորում): Զրային թորումն արդյունաբերության մեջ կիրառվում է շատ] 
հազվադեպ, օրինակ' վարդի յուղի ստացման ժամանակ: Հաճախ օգտագործվում է լաբորատոր ; 
պայմաններում եթերայուդային հումքի մշակման համար: Զրային թորմամբ բույսերից \ 
եթերայուղերի ստացման պարզագույն սարքը (նկար 1,Ա) կազմված է թորման կոլթայից, | 
սառնարանից ե ընդունիչից: Որպես ընդունիչ հաճախ օգտագործվում է Գինզբուրգի ընդունիչը,; 
որի ծավալը կազմում է 4-5մլ: Եթերայուղերի ջրային թորման պրոցեսը կաբելի է օգտագործել 
բուրավետ ջրերի ստացման համար (նկար 1,Բ): Զրային թորման եղանակով եթերայուղերի ՚  
ստացման ժամանակ ամբողջական կամ մանրացված համքը ե ջուրը լցնում են թորման 
սարքի մեջ: Տաքացնելիս ջուրը գոլորշիանում է, իր հետ տանելով նան հումքից կորզած 
եթերայուղը: Գոլորշային թորման ժամանակ ամբողջական կամ մանրացված հումքը լցնում են 
թորման սարքի մեջ, որտեղ ջրային գորորշի է բաց թողնվում: Գոլորշին հումքի հետ շփվելիս 
եթերայուղ է կորզում: Երկու դեպքում էլ առաջացած եթերայուղի և ջրային գոլորշիների 
խառնուրդը թորման սարքից անցնում է սառնարան, որտեղ էլ իրականացվում է գոլորշիների 
կոնդենսացիան ն թորվածքի սառեցումը: Թորվածքը թափվում է յուղաբաժանիչ ֊  ընդունարանի 
մեջ: Թորվածքում եթերայուղը գտնվում է կախված ե լուծված վիճակում: կախված վիճակում 
գտնվող եթերայուղը անջատվում է գրավիտացիոն մեթոդով եթերայուղի բաժանման 
ընդունիչներում:

Ա Բ
Նկար 1. Եթերայուղերի ստացման սխեմաներ

Թորվածքի ջերմաստիճանի բարձրացումը դրական ազդեցությունը է գործում էմուլսացված 
յուղի դեկանտման վրա: Թորվածքի ջերմաստիճանը ազդում է նան լուծված յուղի քանակության 
վրա: Եթերայուղերի առավելագույն անջատման հասնում են թորվածքի 45-55°C ջերմաստիճանի 
դեպքում: Դեկանտման տևողությունը կազմում է ոչ պակաս մեկ ժամ: Անջատված եթերայուղը, 
որն անվանում են առաջնային եթերայուղին հումք, պարունակում է մինչև 4% ջուր' լուծված ե 
կախված վիճակում, ինչպես նաև տարբեր խառնուկներ, որոնք եթերայուղին տալիս են ոչ 
ապրանքային տեսք: Եթերայուղի պահպանման ժամանակ ջուրը բացասաբար է անդրադառնում 
նրա որակի վրա, նպաստելով ոչ ցանկալի քիմիական ռեակցիաների ընթանալուն: Դրա համար

48



I եթերայուղը ենթարկում են ջրազրկման ե ֆիլտրման: Եթերայուղը ջրազրկում երկար ժամանակ 
(միջավայրի ջերմաստիճանի պայմաններում նստեցմամբ, բարձր ջերմաստիճաններում 

արագացված նստեցմամբ, վակուում-չորացմամբ, մշակելով անջուր նատրիումի սուլֆատով: 
j Յոսլի մեջ հումքի մանր մասնիկները ե այլ մեխանիկական խառնուկներ անջատում են 

ֆիլտրման եղանակով:
Հաճախ որոշակի եթերայուղեր, ինչպիսին են օրինակ անիսոնի, դաղձի եթերայուղերը,

I մթարկվում են ջրային գոլորշիներով կրկնակի թորման' հոտը, համը ե գույնը ւավացնելու 
I նպատակով: Եթերայուղերի արտադրության այդ պրոցեսը գործնականում հայտնի է
[ ջրային գոլորշիներով ոեկտիֆիկացիա անվան տակ: Այս պրոցեսում եթերայուղը հարստացվում 

է հիմնական բաղադրամասերով, նրանից անջատում են հեշտ ցնդող, անդուր հոտով, դառը 
| համով ե դժվար ցնդող մուգ գունավորված նյութերը: Յուղը կրկնակի թորումից հետո 
I անվանում են ռեկտիֆիկատ (բազմսւթորվածք):

Առաջնային եթերայուղին հումքի արտադրության ժամանակ ստացվող թորման ջրերը 
I տանում են եթերայուղի 8-12%-ը: Դրա համար այդ թորման ջրերից թորվում է 4-30% 
| երկրորդային թորվածք, որից էլ ստացվում է երկրորդային եթերայուղ: Այն կարելի է 
■օգտագործվել առանձին, բայց ավելի հաճախ ավելացնում են հիմնական յուղին:

Զրային գոլորշիներով եթերայուղերի ստացման համար առաջարկում ենք օգտագործել նոր 
\ սխեմա (նկար 2), քանի որ վերը դիտարկվածում կան որոշ թերություններ: Ընդունիչը թորման 
| կպբայի ներսում գտնվելու դեպքում, եթերայուղը երկար ժամանակ ենթարկվում է բարձր 
(ջերմաստիճանի ազդեցությանը, որը բացասաբար է անդրադառնում նրա որակի վրա: Բացի 
I դրանից թորման կոլբայի ներսում տեղադրված ընդունիչը փոքր տարողություն ունի ն կարող է 

օգտագործվել միայն քիչ ծավալով եթերայուղերի ստացման նպատակով: Թորման կոլբայից 
- դուրս գտնվող ընդունիչում ջերմաստիճանը սենյակային է, կամ ցածր, որի դեպքում եթերայուղը 

վատ է բաժանվում ջրից: Մեր առաջարկված սարքը կազմված է թորման կպբայից, սառնարանից 
ե ընդունիչից: Թորման կոլբայից ջրային գոլորշին եթերայուղերի հետ մեկտեղ առանձին 

[խողովակով մտնում են ընդունիչ, բարձրանում սառնարան, որտեղ էլ տեղի է ունենում 
| գոլորշիների կոնդենսացում ե թորվածքի սառեցում: Թորվածքը թափվում է յուղաբաժանիչ 
ընդունիչի մեջ: Զրային գոլորշու ներկայությունը ապահովում է ընդունիչում թորվածքի բարձր 
ջերմաստիճանը (~50°C), որի ժամանակ եթերայուղերը ջրից անջատվում են առավելագույն 
բանակով: Ընդունիչից թորման ջրերը ծորակով մտնելով թորման կոլբա, նորից են ենթարկվում 
թորման, որը նպաստում է թորման ջրերից եթերայուղերի առավելագույն կորզման:

H
J  I

Հք

Նկ.2. Եթերայուղերի ստացման նոր սխեմա

Եթերայուղերի ստացումը դիտարկեփս շատ կարևոր է նշել նաև եթերայուղային համքի 
I ամբողջական օգտագործման մասին, որը ժամանակակից արտադրության ցանկացած 
| բնագավառի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է [1,3]: Եթերայուղերի անջատումից հետո, 
[ մնացորդի բաղադրության մեջ մտնում են այնպիսի արժեքավոր նյութեր, ինչպիսիք են 
[? ճարպայուղերը, ածխաջրերը, սպիտակուցները, վիտամինները, բուսական մոմերը,
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դիտերպենային ն եռտերպենային միացություններ: Առավել լայն կիրառություն էն գտել 
ծաղկային ե իտաային հումքի թավւոնները' կերային ալյուր ստանալու համար: Այդ թափոնները 
պարունակում էն կենսաբանորեն ակտիվ շատ նյութեր, որոնցով անասուններին կերակրելը 
բարձրացնում Է ոչ միայն նրանց մսատվությունը, այլ նաե դիմադրողականությունը տարբեր 
հիվանդությունների նկատմամբ: Ներկայումս շատանում Է եթերայուղային հումքից ստացվող 
մթերքների տեսականին, կատարելագործվում Է դրանց ստացման տեխնոլոգիան: Մեծ 
նշանակություն Է տրվում կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի անջատման հետագոտություններին, 
որոնց կարիքն ունի բժշկությունը: Եղեսպակից գոլորշիներով եթերայուղ կորգելիս առաջանում Է 1- 
5% չցնդող, կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված նյութերից բաղկացած կոնդենցատ: Այն 
ֆիւտրեւով ե մթնոլորտային ճնշման տակ 90-95°С ջերմաստիճանում ջրային գոլորշիներով 
թորելիս ստանում են մուգ դարչնագույն մածուցիկ հեղուկ' եղեսպակային խտանյութ, որը 
լայնորեն կիրառվում Է բժշկության մեջ: Եղեսպակի ծադկաբույլերում պարունակվում Է 
դիտերպենային գլիկոլ սկլարեոլը, որը շատ արժեքավոր քիմիական հումք Է: Սկլարեոլից 
ստանամ են մի շարք դեղային պրեպարատներ: Օքսիդացած սկլարեպից ստանամ են 
սկլարեոլային ալդեհիդ, որի դեհիդրասաւցումից ստացվում Է ամբրիալ, որը կիրառվում Է 
կոսմետիկայում:

Այս մեթոդը ունի մի շարք առավելություններ, որոնցից կարելի Է նշել պրոցեսի 
պարզությունը ե համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանը, աշխատանքի բարձր 
արտադրողականությունը, Էկոլոգիապես անվնաս լինելը: Օգտագործելով պարգագույն
սարքավորումներ ե էժան հումք, այս եղանակով կարելի է ստանալ բավականին թանկարժեք 
եթերայուղեր, ընդ որում օգտագործելով նաև եթերայուղային արտադրության թափոնները:

Резюме

С годами расширяются отрасли применения эфирных масел, растут овъемы производства и 
предлагаются новые технологии переравотки. В данной равоте рассматриваются некоторые методы 
получения эфирных масел, из которых наиболее распрастранен перегонка с водяным паром. 
Предлагается новая схема получения эфирных масел методом перегонки с водяным паром, которая 
имеет некоторые приимущесгва и позволяет получиггь ценные эфирные масла, используя простые 
приворы и дешевое сырье.
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ԱբՊ% քիմիայի ամբիոն
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԵՂԵկԱԳԻՐ 
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I УМ678. 774.53.01:539 Химия

► молекулярные х а р а к т е р и с т и к и  п р о м ы ш л ен н ы х  п о л и ви н и л бу ти ра л ей

П. Г. Багдасарян
է Изучены молекулярные характеристики промышленно производимых марок

i  поливинилвутиралей. Показано, что различные марки полимера имеют различный
■дисперсионный состав и степень дисперсности частиц влияет на содержание вутиральных 
г групп. Определено, что молекулярные характеристики поливинилвутиралей, полученных 
\ методом гетерогенного ацеталирования зависят от размера частиц.

I  Благодаря содержанию вутиральных, ацетатных и гидроксильных групп
Рполивинилвутираль (ПВБ) обладает комплексом уникальных свойств и находит широкое 

применение в различных отраслях народного хозяйства [1]. Непрерывное расширение 
I Областей применения ПВБ овусловливает необходимость обеспечения определенных 

молекулярных характеристик, постоянных, для каждой производимой марки полимера.
Основное количество ПВБ производится наиболее экономичным методом 

Кадеталирования поливинилового спирта (ПВС) в водной среде, сопровождающегося
шосождением образующегося ацеталя. После высаждения полимера реакция ацеталирования 
(Продолжается в гетерогенных условиях и переходит в диффузионно контролируемую овласть. 
Гранулометрический состав ПВБ определяется технологическими условиями проведения 
процесса, осовенно скоростью перемешивания и конфигурацией мешалки. Мелкодисперсный 
полимер имеет волее высокую степень химической однородности и глувину ацеталирования
[1,3,4].

Известно, что реакция ацеталирования может протекать как по внутримолекулярному, 
так и по межмолекулярному механизму ՝ [1,4,5]. Реакция межмолекулярного ацеталирования 
приводит к получению разветвленных макромолекул, что очень сильно влияет на 
молекулярные и, соответственно, эксплуатационные характеристики ПВБ [1-5]. Учитывая, 
что доля реакции межмолекулярного ацеталирования увеличивается именно в условиях 
гетерогенного метода получения полимера, представляло интерес исследовать влияние 
дисперсности промышленных марок ПВБ на его молекулярные характеристики.

\Экспериментальная часть. При исследовании выли использованы следующие промышленные 
марки ПВБ: ПП [6] Resin В-70/1, Movital В-60НН, и S-lec ВН -3. Гранулометрический состав 
фракций полимера определяли методом просеивания на ситах, содержание вутиральных 
групп -  методом оксимирования (ГОСТ 9439-73) [7]. Дисперсионный анализ фракций 
прозводили методом оптической микроскопии на микроскопе МБИ -9 (СССР) [8]. 
Среднечисловую молекулярную массу (Мп), средневесовую молекулярную массу (Mw) и 
молекулярно-массовое распределение (ММР) определяли методом скоростной седиментации 
на ультрацентрифуге МОМ 3180 (Венгрия) при частоте вращения ротора 45000 ов/мин и 
температуре 20° С. В качестве растворителя использовали тетрагидрофуран, очищенный по 
известной методике [9]. Расчет седиментограмм производили методом фиксированной 
ординаты [10] по известной зависимости S=f(M).
Результаты и овсуждение. Ситовой анализ ПВБ показал (таблица), что содержание фракций с 
различным размером частиц в исследованных марках полимера неодинаково. При 
микроскопическом анализе определено, что каждая фракция характеризуется унимодальным 
распределением частиц по размеру (рис.): При этом, как и следовало ожидать, ширина 
распределения увеличивается с увеличением среднего размера частиц. Кроме условий синтеза
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на гранулометрический состав существенное влияние оказывает режим сушки и просеивания] 
полимера, так как при этом происходит разрушение частиц ПВБ.

Легко заметить, что содержание вутиральных групп в исследованных фракциях различно] 
в пределах каждой марки ПВБ. Это, по-видимому, указывает на то, что при гетерогенном] 
ацеталировании именно диффузия масляного альдегида к месту реакции определяет глувину | 
ацеталирования. Следовательно гетерогенное ацеталирование ПВС приводит к получению 
ПВБ с различной степенью химической неоднородности по составу макроцепи. При этом 
наименьшее различие наблюдается для импортных марок.

Изучение молекулярных характеристик ПВБ показало, что молекулярная масса и ММР 
полимера сильно зависит от размера частиц (таблица).

Рис. Дифференциальные кривые распределения частиц по диаметру для фракций ПВБ марки ПП: 1- 
на сите 0,25мм., 2- на сите 0,14мм., 3- на сите 0 ,125мм.

Таблица. Влияние размера частиц ПВБ на его молекулярные характеристики и 
содержание вутиральных групп.

Марка
ПВБ

№  фракции Размер 
ячейки 

сита,мм

Мп.10՜
•3

Mw.
10‘3

Mw
Мп

Содержание 
вутиральных 

групп, 
масс %.

Содержание 
фракции 
масс %

ПП 1 0.5 23 240 10.4 43.4 2.5
2 0.25 17 225 13.2 45.7 4.5
3 0.14 18 200 11.1 52.9 43.0
4 0.125 • 20 190 9.5 60.1 20.5
5 0.10 17 180 10.6 47.5 23.4
6 0.045 18 170 9.4 50.0 6.1

Нефракционированный
образец

20 205 10.2 48.1
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Resin В 
70/1

1. 0.5 - - - - -

2. 0.25 78 307 3.93 46.6 3.0
3 0.14 57 233 4.09 44.8 48
4 0.125 65 237 3.65 46.8 40
5 0.10 52 198 3.81 46.2 5
6 0.045 49 206 4.20 44.0 3.7

Нефракционированный
образец

56 211 3.77 46.6 -

Movital
В-60НН

1 0.5 31.5 145 4.6 53.8 0.2
2 0.25 43 239 5.56 48.4 0.5
3 0.14 28 165 5.89 47.3 42.5
4 0.125 31 119 3.84 50.0 37.4
5 0.10 32 113 3.53 46.2 9.4
6 0.045 54 303 5.61 48.4 10.0

Нефракционированный
образец

44 158 3.59 48.2 -

S-lec
вн-з

1 0.5 - - - - -

2. 0.25 - - - 47.7 0.8
3 0.14 48 154 3.21 46.9 23.2
4 0.125 56 195 3.48 48.1 31.3
5 0.10 55 166 3.02 48.3 25.8
6 0.045 55 185 3.36 48.6 18.9

Нефракционированный
образец

57 197 3.46 48.3 -

Данная зависимость не имеет определенного вида, что, по видимому, обусловлено 
сложным влиянием технологических параметров на размер частиц полимера. Различные 
молекулярные массы ПВБ, синтезированного из ПВС с одинаковыми молекулярными 
характеристиками однозначно указывает да то, что в процессе гетерогенного ацеталирования 
кроме внутримолекулярного протекает и межмолекулярное ацеталирование. Поскольку 
молекулярные характеристики ПВБ рассчитывали по зависимости, определенной для 
линейных полимеров, то приведенные в таблице значения Мп и Mw является кажущимися 
величинами и степень их отклонения от истинных значений будет увеличиваться с 
возрастанием доли реакции межмолекулярного ацеталирования. Это определяется тем, что с 
увеличением ветвленности полимера коэффициент седиментации увеличивается [10].

При проведении ацеталирования ПВС в водной среде реакция в начальной стадии 
протекает в гомогенных условиях, так как сополимеры ПВС-ПВБ с низкой степенью 
замещения растворимы в воде при относительно низких температурах. При определенной 
степени ацеталирования полимер выпадает из раствора в виде тонкой дисперсии и дальнейшая 
реакция протекает в гетерогенных условиях. Реакция ацеталирования, протекающая в 
гомогенной среде приводит к получению сополимера ПВС-ПВБ с одинаковым содержанием и 
характером распределения вутиральных групп в макроцепи. Основная технологическая 
проблема гетерогенного способа ацеталирования заключается в выборе условий проведения 
процесса, которые позволяют по возможности дольше вести реакцию в гомогенной среде и 
Обеспечивают выпадение ПВБ в виде тонкой, не коагулирующей дисперсии с большой 
поверхностью раздела между твердой и жидкой фазами. Вследствие увеличения поверхности 
раздела на границе частица -  водная фаза диффузия масляного альдегида к полимерной 
частице не вудет являться лимитирующей стадией процесса ацеталирования. Это позволит 
получать ПВБ с высоким содержанием вутиральных групп и с низкой степенью 
композиционной неоднородности [4,5,11].
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Необходимо отметить, что отсутствие зависимости определенного вида между размеро̂  ̂
частиц, составом и молекулярными характеристиками полимера может указывать на то, что И  
частицы крупного размера представляют собой  конгломераты, состоящие из частнц разниЛ 
размеров и разрушающихся при различных технологических операциях.

Очевидно, что молекулярная и химическая неоднородность ПВБ, имеющая место даже Л  
пределах одной партии, Будет существенно отражаться на эксплуатационных своЗая^^ 
полимера. Для обеспечения постоянства эксплуатационных показателей ПВБ неовход^Н 
кроме соблюдения технонлогического регламента получения полимера в качсстк Щ 
дополнительной производственной операции проводить смешение различных партий.
Выводы. 1 .Молекулярные характеристики ПВБ, полученного методом гетерогеннс̂ И 
ацеталирования, зависят от размера частиц.
2. Степень дисперсности частиц ПВБ влияет на его химическую однородность по составу. ■
3. Уменьшение интервала размеров, в котором сосредоточено основное содержание фращЛ 
частиц и смешение различных партий полимера позволит обеспечить постоянство основным 
показателей качества для каждой марки ПВБ.

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է պոլիվինիլբոիտիրիլների արդյունաբերական արտադրանքն» 
նմուշների մո|եկուլյար հատկությունները: Ցույց է տրված, որ պոլիմերի տարբեր նմուշ նա 
անեն տարթեր մանրացվածության աստիճաններ ազդում է թուտիրալ խմբերի 
պարունակության վրա: Պարզված է, որ հետերոգեն ացետալացման մեթոդով ստացփօո 
պոլիվինիլբուտիրալների մոլեկայյար հատկությունները կախված են մասնիկնճա 
չափսերից:
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! УДК553.982.231:550.84 (479.243) Геология

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
МАРТАКЕРТСКОГО РАЙОНА НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ю.Р. Каграманов, Х.В.Хачанов

Геохимическая съемка, проведенная на площади тектонически экранированной структуры, 
I  расположенной в шести километрах восточнее г.Мартакерт, позволила оконтурить площадь 
в̂озможного нефтенасыщен ия. Пробуренная скважина №1, расположенная в центре 
о̂контуренной площади, подтвердила ее перспективность. По всей вероятности в осадочной 
толще данной структуры возможны залежи нефти в меловых, палеогеновых и неогеновых 
о̂тложениях, что позволяет Мартакертскую структуру рассматривать как перспективный объект 
под поиски углеводородов.

В общей тектонической схеме территория Нагорно-Карабахской Республики занимает 
южную часть Сомхето -  Карабахской палеоостровной дуги, в строении которой участвуют 
мощные вулканогенно-осадочные образования от юры до четвертичного времени включительно
[1]. Соседний с НКР южный борт Куринской депресии на всем протяжении от Грузии (на север -  

!, северо-западе) до Талыша (на юго-востоке) является крупной самостоятельной нефтегазоносной 
провинцией [2,3], в которой северные и восточные территории Нагорно-Карабахской республики 
являются ее составной частью.

В истории геологической изученности восточного склона Малого Кавказа можно наметить 
два крупных, глубоко различных по своему характеру и размаху, этапа.

Первый этап (1849-1930г.г.) -  это в основном период региональной рекогносцировки, 
охватывающей обширные площади крайне редкой сетью маршрутов, и период сравнительно 
детальных съемок небольших площадей, связанных с определенными полезными ископаемыми. 
Его можно принять с начала работ выдающегося немецкого геолога, «отца» Кавказской геологии, 
действительного члена Российской академии наук Германа Вильгельма Абиха (1806, Берлин -  
1886, Вена), чье ознакомление с Карабахом, в частности, с его северной частью (бассейн 
р.Тартар), состоялось в 1849 году.

Второй раз немецкий ученый обследовал Карабах в конце 50-х г.г. XIX века, пройдя по 
маршруту Ереван -  Нахичеван -  Горис -  Бердзор -  Шуши -  с.Вазгенашен — низовья р.Тартар -  
Евлах -  Тбилиси. Итоги этой экспедиции отражены в фундаментальном труде «Продромус» [4], 
где обобщены собранные им разнохарактерные фактологические данные по геологии и тектонике 
Кавказского региона, включая и территорию Карабаха [5,6].

В летне-осенний полевой сезон 1866 года Абих в очередной раз совершает грандиозный 
маршрут от Тбилиси через Ереван, Нахичеван, Горис, Шуши в селения Мюришен, Бердашен, 
оттуда на р.Хачен, к Гандасарскому монастырю у с.Ванк и, далее, по долине р.Тартар, до Евлаха. 
По собранному материалу он публикует в последующем году «Геологические наблюдения в 
нагорной стране между Курой и Араксом [7]».

Второе направление геологических исследований этого этапа осуществлялось геологами 
«Управления Горной части на Закавказье», существовавшего в России в XIX веке. С этим 
временем связаны имена Г.Г.Цулукидзе, Г.В.Халатова и В.И.Архипова (1870г.), работавших в 
основном в Нахичеване. Позже Г.И.Литевский (1871г.), М.И.Варенцов (1877г.), Н.К.Лебедев 
(1898г.), А.М.Кошкин (1900г.), А.Эрн и ГЛСелле (1900г.) и др. занимались изучением 
центральной части Малого Кавказа. С 1917 года по 1930 год территорией Нагорного Карабаха 
занимались В.В.Богачев [8] и В.П.Ренгартен [9].

Второй этап (с 1930 года) является, переломным в деле изучения восточного склона 
Малого Кавказа и характеризуется систематичностью «попланшетных» исследований,
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накоплением и обобщением фактического материала с последующей постановкой поискон̂  ̂
разведочных работ.

Первые съемочные работы были произведены в 1932 году геологами М.М.УсановымЩ 
В.С.Савкиным, закартировавшими в масштабе 1:100000 все предгорья от р.Карачай на севере дН  
р.Араке на юге. В 1936 году выходит работа М.И.Варенцова «Геологические исследованиями 
области северо-восточного окончания Малого Кавказа в Агдам-Хонашенском районе АОНКн 
Азерб.ССР».

Примерно с 1934 года последовательным и систематическим исследованием КарабахЯ 
занимается доктор геолого-минералогических наук А.Н.Соловкин, который по 1948 год И 
опубликовал ряд работ, непосредственно касающихся района наших исследований, в том числен И
[10]. Значительный вклад в изучение геологии Малого Кавказа внесли труды К.Н.ПаффенголыИ
[11], М.Д.Гаврилова [12], В.Е.Хаина [13] и Л.Н.Леонтьева [14].

В решение проблемы нефтегазоносности восточной предгорной зоны ИКР положительнуИ 
роль сыграли полевые работы З.А.Меликова («Газосъемочные работы в районе Р.Тертер», 1946)И 
и Г.А.Горшенина («Геологическое строение восточного склона Малого Кавказа в междуречьЯ 
Тертер-Араке», 1948), а также результаты полевых исследований, проведенных в МартунинсшЯ 
районе (С.А.Аствацатуров, И.Г.Гусейн-Заде, 1962г.). Здесь выделяется ряд антиклинальны™ 
структур, которые могут быть представлены как нефтепоисковые объекты.

Особо следует отметить монографию А.В.Мамедова [15], в которой отражены истории 
геологического развития и палеогеография Среднекуринской впадины в связи с !  
нефтегазоносностью.

В Куринской нефтегазоносной провинции, в отложениях верхнего мела, эоцена 'и I 
олигоцена -  нижнего миоцена выявлен ряд месторождений с промышленными скоплениями! 
нефти [15,16].

Оценивая перспективы нефтегазоносности восточной и северо-восточной предгорной зоны 1 
НКР следует учесть структурно-тектоническую приуроченность этой территории к Гандзакскомуя 
(Кировабадскому) нефтегазоносному району, который охватывает широкую южную полосуя 
Куринской впадины и северо-восточные предгорья Малого Кавказа -  от р.Храми на северо-1 
западе до р.Аракс на юго-востоке. Основную часть этого нефтегазоносного района занимает! 
правобережная наклонная равнина Куринской впадины, покрытая мощными чествертичными! 
образованиями, которая расчленена долинами горных рек и небольшими уваловидными! 
возвышенностями, сложенными постплиоценовыми и плиоценовыми породами. В этой 1 
наклонной равнине выделяются Казах-Гандзакская, Карабахская и Мильская степи.

В пределах НКР в состав Гандзакского нефтегазоносного района входят главным образом ] 
Мартакертский и Мартунинский районы [3].

Значительный интерес с позиций нефтегазоносности представляет прежде всего] 
Мартакертский район, который располагается в пределах крупного выступа, протягивающегося] 
от г.Мартуни к Гиндарху. Этот выступ был выявлен в результате детальной гравиметрической 
съемки в течение 1942-1949 г.г. на огромной территории южного борта Куринской депресии от | 
г.Мартуни до г.Акстафы. В пределах этой территории был открыт ряд нефтяных месторождений I 
в разрезе меловых и палеогеновых отложений.

В шести километрах восточнее г.Мартакерт вырисовывается тектонически экранированная ; 
структура, на которой нами была проведена геохимическая съемка. По результатам 
битуминологического анализа пород, отобранных с поверхности, и бурения трех мелких скважин 
была оконтурена площадь возможного нефтенасыщения (рис.). Пробуренная скважина №1,; 
расположенная в центре оконтуренной площади, подтвердила ее перспективность. Данные 
хлороформенной и спирто-бензольной экстракции указывают на высокое содержание битумонда 
(табл. 1) в отобранных образцах пород (11-12 баллов). По результатам горячей экстракции 
содержание масляной фракции в битумоиде с глубиной увеличивается от 27,9 до 31,8% (табл. 2),] 
что указывает на аллохтонную природу битумоида. По всей вероятности в осадочной толще 
данной структуры возможны залежи нефти в меловых, палеогеновых и неогеновых отложениях. 
Об этом свидетельствуют данные по площади Гюллюджа, расположенной в пяти километрах 
юго-восточнее исследуемой структуры. Здесь в предыдущие годы в процессе бурения ряда
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кгруктурно-картировочных скважин оыли отмечены ооильные нефте-газопроявления, связанные 
N майкопскими отложениями. При вскрытии карбонатной толщи верхнего мела были отмечены 
газопроявления в двух структурно-поисковых скважинах (№ 67, 71) и в одной разведочной 
скважине (№ 3).

Кроме того следует отметить, что Мартакертская структура расположена на Дапляр -  
Казанбулаг -  Мир-Баширском антиклинальном поясе, в который входят нефтяные 
месторождения Мир-Башир, Нафталан и др., давшие промышленные притоки нефти из 
майкопской свиты.

И, наконец, геолого-тектонические условия возможного скопления нефти на данной 
структуре идентичны условиям образования залежей нефти в Далляр — Казанбулаг — Мир- 
Баширском антиклинальном поясе.

Таким образом, проведенные геолого-геохимические исследования позволяют 
Мартакертскую структуру рассматривать как перспективный объект под поиски углеводородов.

Таблица 1
Результаты хлороформенной и спирто-бензол ьной экстракции в отобранных образцах пород

Глубава
отборами

Результаты хлороформенной экстракции Результаты спирто-бензольной экстракции

Содержание
битумоида Ширина зон 

хроматографии

Тип
битумои

да

Содержание
битумоида Ш нрива зон 

хроматографии
Тип

битумоида
Баллы % % Баллы •/•%

1,95 11 0,16 20 СБА 12 0,31 32 САБА

8,80 11 0,16 22 СБА 12 0,31 33 САБА

12,0 11 0,16 23 СБА 12 0,31 33 САБА

13,2 11 0,16 35 СБА 12 0,31 43 САБА

14,0 11 0,16 33 СБА 12 031 36 САБА

14,8 11 0,16 51 СБА 12 0,31 34 САБА

Примечание. СБА  -  смолистый битум А; САБА -  смолисто-асфальтеновый битум А.

Таблица 2
Результаты горячей экстракция и компонентного анализа битума

JV
UA

об
ра

зн
ое

Глубина отбора, м

Горячая 
хлороформенная 

экстракция битума, 
%

Г  орячая спирто
бензольная 

экстракция битума, 
%

Компонентный анализ 1

Содержание
асфальтеиов,

%

Содержание 
масел, %

Содержание 
смол, %

Мартакерт -  скв. №  1

f i 8,80 0,0242 0,0463 17,9167 27,9167 54,1667

2
3
4
5

12,0
13,2
14,0
14,8

0,2560 0,3000 7,3296 31,8542 60,2219
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Схематическая карта Мартакертской тектонически экранированной структуры (а) 
и геологический профиль по линии А-Б (б)

Ամփովաւմ

Մարտակերտ քաղաքից 6 կմ արևելք տեղեկացված տեկտոնական էկրանացված 
կառուցվածքի մակէրէսի էրկրաքիմիական գծհանումը թույլ է տալիս եգրագծէլ 
նավթահագէցվածության տարածքը: Եզրագծված տարածքի կէնտրոնական մասում վարված 
համար 1 հորատանցքը հաստատում է այդ հէռանկարը: Ամենայն հավանականությամբ տվյալ 
կառուցվածքի կավճի, պալէոտէնի ե հէոգէնի հասակի նստվածքային ապարներում, հնարավոր է 1 
նավթակոսոակման արկայությունը, որը թույլ է տալիս դիաարկէլու Մարտակէրտի կառուցվածքը 
որպէս ածխաջրածինների որոնման հեռանկարային օբյեկտը:
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I

ԱՐՑԱԽՒ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏԷՂԵկԱԳՒՐ 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1(17), 2008

ՀՏԴ  599.323.3 591.1 կենսաբանություն

ԼԵՌՆԱՅՒՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՖԱՈԻՆԱ5ՈՒՄ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՈԶՆՒՆԵՐՒ 
ERINACEUS EUROPAEUS LINNAEUS 1758 էկՈԼՈԳՒԱՅՒՆ ԵՎ ՀԵՄՈԴԻՆԱՄՒկԱկԱՆ 

ՑՈՒ6ԱՆՒՇՆԵՐՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

Աշխատանքում քննարկվում է սովորական ոզնիների էկոլոգիական, էթոլոգիակաս 1 
առանձնահատկություններին ե կենսաբանությանը նվիրված որոշ հարցեր:

Աոաջին անգամ ներկայացնում ենք Ղարաբադի ֆաունայում տարածված սովորական ոգնինէկփ 1 
ակտիվության տիպերը և հեմոդինամիկական ցուցսւնիշնեբի վտվտխություննէկւը' կախված ուղղահայաց 1 
գոտիականությունից և սեզոններից:

կաթնասունների ֆաունան Լեոնային Ղարաբաղում ներկայացված Է հետնյալ կարգերով j 
միջատակ երներ-Insectivora, ձեռքաթևավորներ-Chiroptera, կրծոդներ-Rodentia, նտպաս- 3 
տակակերպներ-Logomorpha, գիշտտիչներ-Camivora ե զույգ կճղակավորներ- Artiodactula (Է.Գ. 1 
Յավրույան, Վ.Տ. Հայրապետյան, 2003,2003Ա):

Լեոնային Ղարաբադի կաթնասունների ֆաունան լուրջ հետազոտությունների կարիք ունի: 
Այստեղ չկան վերջնագրված տվյալներ կաթնասունների Էկոլոգիայի, բազմացման, տճի, 
միգրացիայի ուղիների, մակաբույծների, տեր-մակաբույծ, գիշսոոիչ-զոհ վախհարաբերռւթյունների 
ն ընդհանրապես կենսաբանությանը վերաբերող մի շարք տեսական ա գործնական 
նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ: Այս առումով որպես հետազոտման օբյեկտ ենբ 
ընտրել մեր ֆաունայում տարածման ւայն արեալ ունեցող տեսակներից մեկի' սովորական 
ոզնուն- Erinaceus europaeus L.: Ոզնիների ընտանիքը ընդգրկում է ժամանակակից 8 ցեղեր ե 16 
տեսակներ, որոնք բաժանվում են երկու ենթաընտանիքների' հիմնուրներ -Echinosoricinae ե 
ոզնիներ -Erinaceus (РоссолимоОЛ., Павлинов И.Я., 1987; 1997):

Աշխատանքի համար որպես նյութ է ծառայել ինչպես ԼՂՀ տարբեր շրջաններից որսված
ոզնիները, այնպես էլ մեր անձնական կոլեկցիայի թաց և չոր նմուշները: Ոզնիների էկոլոգիան I  
ուսումնասիրելու համար Մարտակերտի ե Ասկերանի շրջաններում ընտրել ենք ստացիոնարներ I  
(քարտեզ 1): կենդանիների կերի կազմը, էկպոգա- էթոլոգիական առանձնահատկությունները տ 
ուսումնասիրելու համար նրանց պահել ենք նաև կենդանակեցարաններում, ինչպես նան 1 
դիտարկումներ ենք կատարել Ւվանյան գյուղում' տնամերձ հողատարածքներում ե բերքատու 1  
այգիներում: էկոլոգիական դիտարկումները կատարել ենք կենդանաբանության մեջ կիրառվող 1 
դասական մեթոդներով, որոնք ժամանակին առաջարկել են Նովիկովը, Նաումովը (Новиков ГА., 1 
1949; Наумов Н.П., 1963): Ոզնիների համար սնունդ հանդիսացող միջատների տեսակային 1 
կազմը որոշելու համար օգտագործել ենք միջատաբանական որոշիչներ (Բաղդասարյան Բ.Ա., 
1965, շՉՐցվ ն.թ., Арупонян К.М., Айрапетян В.Т., 2007):

կապված ոզնիների ուղղահայաց գոտիականությամբ տարածվածության հետ ՊԲ 
Ւվանյանի զինվորական հոսպիտալի կլինիկական լաբորատորիայում որոշել ենք այս 
կենդանիների հեմոդինամիկական ցուցանիշների փոփոխությունները, հաշվի առնելով նան 
սեզոնտյնյությունը: Արյան հետաքննությունը և ձևավոր տարրերի հաշվարկը կատարվել է 
կենսաբանության մեջ ընդունված դասական մեթոդներով (Մինասյամ. Ս Մ., Հակոբյան Ն.Ս. ն 
ուրիշներ, 2003 ):

Սովորական ոզնիները մեր ֆաունայում զբաղեցնում են տարբեր լանդշաֆտային գոտիներ, 
սկսած ծովի մակերևույթից 350-400 մ բարձրություններից մինչև 2000-2300 մ բարձրությունները

Վ.Տ Հայրապետյան, Մ.Ռ Գրիգորյան, Ա.Լ.Գրիգորյան
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(̂ այրապնւոյան, 2001): Ուստի հաշվի առնելով նրանց տարածման լայն արեալը առաջարկում 
tfipՂարաբադի ֆաունայում սովորական ոզնուն համարել ֆոնային:
■  Որքան էլ առանաձգական լինի սովորական ոզնիների տարածման արեալը, 

այնուամենայնիվ նրանք ունեն իրենց բնադրման սիրելի վայրերը, դրանք են գետերի, 
■ջրամբարների ափամերձ տարածքները, անտառների բացատները, այգիները, բանջարանոցները 

ն այլն: Ոզնիները միայնակ կենդանիներ են ե վատ են տանում իրեց ցեղակիցների 
ներկայությունը: Ակտիվ պահպանում են իրենց որսատարածքները, որոնց մեծությունը կարող Է 
կազմել մինչև 2-2,5 հա: Որսատարածքի մեծությանը պայմանավորված Է տվյալ տարածքում 
կերի առատությամբ ե կազմով: Այս կենդանիները վարում են մթնշադագիշերային կենսակերպ, 
Էրբեմն տարվա տաք ու մեղմ ժամանակներին հայտնվում են նաև օրվա ւուսավոր ժամերին: Մեր 
դիտարկումների արդյունքում պարզվեւ Է, որ ոզնիների ակտիվության տիպերը կարելի Է բաժանել 
մի բանի խմբերի.

1. վաղ մթնշաղային' ժամը 7 30 և տևում Է մինչև Ю00, որից հետո թաքնվում են:
Щ 2. Գիշերային, սկսվում Է ժամը 1130 և տևում մինչև ՕՅ00:
1՛ 3. վազ առավոտյան՝ ժամը 04°° կարոդ Է տևել մինչև 7-730:

Նշված ակտիվության տիպը այս կենդանիների կենսակերպում բնորոշ Է մայիս ամսից 
մինչև վազ աշուն, որից հետո երեկոյան և գիշերային տիպի ակտիվությունը ւիոխվում Է 

[ ցերեկայիՆի: Ոզնիների ակտիվության տիպը պայմանավորված Է նան նրանց համար սնունդ 
'} հանդիսացող միջատների, կրծողների ակտիվությամբ:

Ոզնիները ձմեռային բները պատրաստում են խիտ մացառուտներում, թափված տերևների 
տակ, հարարմատային կիսափչակներում, ընկած ծառերի սնամեջ բներում և այլն: Ամառային 
բներ ոզնիները չեն կառուցում և թաքնվում են ցանկացած թաքստոցներում: Մեր դիտարկումների 
արդյունքում պարզվել Է, որ ոզնիները իրենց նախկին թաքստոցներ չեն վերադառնամ: Ամառային 
բներ կառուցում են միայն բազմացման շրջանում և բույն վերադառնում միայն ձագերին կաթով 
կերակրևլու ժամանակ, որը տևում Է 1-1,5 ամիս:

Բազմացման շրջանը սկսվում Է ձմեռային քնից անմիջապես հետո: Քնից առավել շուտ 
\ արթնանում են արուները: Հղիությունը տևում Է 49-50 օր: Տարվա մեջ ունենում են մեկ ծին, 
սերնդում' 5-6 ձագ: Ձագուկները ծնվում են մերկ, կույր և անօգնական, որոնց մաշկը լինում Է վառ 

1 հարդագույն: Սակայն մի քանի ժամ հետո նկատելի են փափուկ, սպիտակ ն մուգ թծերով Փշերը: 
Աչքերը բացվում են կյանքի 15-17 -րդ օրը: կույր ձագուկները ևս կարող են կծկվել: Չնայած մայրը 
ձագուկներին կերակրում Է 1-1,5 ամիս, սակայն խնամում Է մինչև աշուն: Աշնան կեսերից ձագերը 
լրում են բները ն անցնում ինքնուրույն կյանքի: Սեռահասուն են դառնում հաջորդ տարվա 

| գարնանը:
Սովորական ոզնու կերաբաժինը բազմազան Է: Սնվում են ինչպես անողնաշարավոր, 

այնպես Էլ ողնաշարավոր կենդանատեսակներով: կերաբաժնի ճնշող մասը կազմում են
միջատները և նրանց թրթուրները: Միջատներից շատերը համարվում են գյուղատնտեսության և 
անտառատնտեսության վնասատուներ, օրինակ գնայուկները, մայիսյան բզեգները ն նրանց 
թրթուրները, տաբազույգ մետաքսագործները, մորեխները, ծղրիդները և այլն: Բացի միջատներից 
կերաբաժնի կազմի մեջ են մտնում նաև մկնանման կրծողները, սողունները, գետնաբնակ 
թօչունների ձագուկները և նրանց ձվերը:

Մորֆոմետրիկ չավաւմների ենք ենթարկել ԼՂՀ տարբեր շրջաններից որսված հարյուր 
(50$, 50$) առանձնյակ (աղյուսակ 1): Աղյուսակ 1-ի տփողներից պարզ երևամ Է, որ սեռահասուն 
արաների ն Էգերի մոտ մարմնի, պոչի, ականջների և գանգի ընդհանուր երկարության , 
ականջների լայնության և կենդանի քաշի միջև կա հավաստի տարբերություն: Հետևում Է 
նկատել, որ արեալի սահմաններում սովորական ոզնիների մորֆոմետրիկ հատկանիշները 
փոփոխական են: Սեռական դիմոբֆիզմը արտահայտված Է բոլոր Էքստերյերային
ւյուզանիշներամ: Այս կենդանիների մոտ բացակայում է նաև գունային դիմոբֆիզմը:
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Սովորական ոզնու E. europaeus Լ. մորֆոմետրիկ չափումները

Աղյապ

ո սեո ատ max M m ± 5 ± Cv* P
Մարմնի երկարությանը 50 в 22 29 25,3 0,24 1,7 6,7 9,4 >999?

50 ¥ 18 20 22 0,26 1,9 8,6
Պոչի երկարությունը 50 (? 2?6 ЗД 2,9 0,02 0,15 5,17 6,7 >999

50 ¥ 2,3 3 2,7 0,02 0,17 6,4
Գանգի ընդհանուր 
երկարությանը

50 տ 4,5 5,8 5,1 0,04 0,32 6,2 13,2 >999 ;
50 ¥ 3,9 5 4,4 0,035 0,25 5,6

զանգի կոնդիլոբագալ 
երկարությանը

50 <? 3,8 5 4,2 0,26 0,52 12,4 0,4 <90
50 ¥ 3,5 4,7 4 0,35 0,6 15

Ականջների
երկարությունը

50 <? 2 3,5 2,8 0,05 1 0,33 11,9 5 >999
50 ¥ 1,8 3,2 2,5 0,04 0,29 11,6

Ականջների ւայնաթյունը 50 Տ 1,6 2,1 1,8 0,018 0,13 7,1 9,7 >999
50 ¥ 1,2 2 1,5 0,025 0,18 12

կենդանի բաշը 50 Տ 700 850 778 5,17 36,7 4,7 5,1 >999
50 ¥ 670 810 739 5,24 38,5 5,2

Լեոնային Ղարաբադում աոաջին անգամ մեր կոդմից, կախված ուղղահայաց! 
գոտիականությտմբ, ուսումնասիրվել են սովորական ոգնա հեմոդինամիկական ցուցանիշնէրա 
Տետսպոտությ անները կատարել ենք տարբեր սեզոններում (աղյուսակ 2)

Աղյուսակ 2 1

Սովորական ոզնիների հեմոդինամիկական ցուցանիշները կախված ուղղահայաց գաոիսւկանությունից ե
սեզոննրից
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Քարտեզ 1 
Ստացիոնարն tip

- 1. Բադսւրա
կ 2. Իվանյանի

3. Գանձասարի (Վանքի) ստացիոնար
4. վարընկաթսւղ (Լյողասազ)

Աղյուսակ 2-ից Երեում Է հեմոդինամիկական ցուցանիշների փոփոխությունը, ըստ 
ուղղահայաց գուոիականության ե սեզոնների: Ընտրված կենդանիների միջին կենդանի քաշը եղել 
Է 680-700 գ.: Էգերի մոտ հղիություն չի արձանագրվել:

Քննարկելով արյան ցուցանիշների ուսումնասիրության արդյունքները և նրա 
կախվածությունը ուղղահայաց գոտիականությունից նկատելի Է արյան ձևավոր աստերի 
քանակության կախվածությունը առանձնյակների անհատականությունից: Աղյուսակից պարզ 
Էրեում են գարնանային, ամառային ն աշնանային սեզոններում հեմոգլոբինի բարձր 
ցացանիշները, որոնքն արուների ն Էգերի մոտ ունեն որոշակի շեղումներ: Դա կարեփ Է բացատրել 
որպես արուների ակտիվության ցուցանիշ, որի փաստացի ապացույցն Է դիտարկումների 
արդյունքը: Ձմեռայն շրջանում հեմոգլոբինի քանակությունը նվազում Է նորմայի սահմաններից ե 
ավելանում Է Էրիթրոցիտների քանակությունը: Մեր կարծիքով արյան մեջ հեմոգլոբինի 
քանակության նվազումը պայմանավորված Է միջավայրի ջերմաստիճանի նվազումով:

Անազատության մեջ պահվող սովորական ոզնիների վարքագծի մեջ աչքի Է զառնվում այն 
երևույթը, որ միջավայրի ջերմաստիճանը +9 °C ֊ի ց  նվազելիս նրանց մոտ նկատվում Է 
ակտիվության դանդաղում և ձգտում են մտնել քնի մեջ: Հետնաբար դրան զուգընթաց նվազում Է 
օրգանիզմում ընթացող օքսիդա-վերականգնման գործընթացի համար պահանջվող թթվածնի 
քանակը: Ուստի հեմոգլոբինի քանակի նվազումը ունի հարմարալական նշանակություն և
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I
պաշտպանում է օրգանիզմի ներքին միջավայրի կայունությունը: Իսկ էրիթրոցիտեմիա 
քանակության ավելացում, ըստ երևույթին, ես հարմարուլական նշանակություն անի'V 
համալրելով հեմոգւոբինի պակասը, որն էլ արգելակում է թթվածնային քաղցը:

Ւնչ վերաբերում է լեյկոցիտների քանակության վափոխաթյան, տպա նրանց» 
քանակությանը տատանվում է նորմայի սահմաններում, սակայն ուղղահայացի 
գռտիականաթյանից ե սեզոններից կախված առկա են որոշակի շեղումներ:

Այսպիսով արյան բաղադրությունը կենդանիների ֆիզիոլոգիական վիճաԱա 
ամենանբբազգաց ցուցանիշն Է ե, լինելով համեմատաբար կայուն, որոշակի սահմաններում,» 
այնուամենայնիվ, բավականաչափ արագ Է արձագանքում միջավայրի պայմանների» 
վավախությաններին ու կարող Է որպես ինդիկատոր ծառայել միջավայրի աղտոտման աստիճան» 
որոշելու համար: Միաժամանակ արյան բաղադրիչների վտվախաթյունները ըստ ուղղահայաց■  
գոաիականաթյան հնարավորության են տափս պարզել ու հասկանալ հիպօքսիկ պայմաններին 
հարմարվելու մակարդակը:

Резюме

В статье обсуждаются некоторые вопросы, касающиеся биологии, экологической и I 
этологической особенностей ежей обыкновенных.

Впервые нами представлены типы активности ежей обыкновенных, распространенных в а  
фауне Карабаха и наблюдаемые у них изменения гемодинамических показателей в зависимости 1 
от вертикальных зон и сезонов.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՄԼԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

ՀՏԴ576.6 կԾնսաբանռւթյա ն

ԼՂՀ-ՈՒՄ ԽՈԶԵՐԻ ԱՍկԱՐԻԴՈԶԸ Եվ ԴՐԱ ԴԵՄ ՏԱՐՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԸ 

Ս.Ա.Աւլասյան, Ա.Ա. Սարգսյան

ԼՂՀ-ում խոզերի ասկարիդոզը անի մեծ տարածում, քանի որ հանրապետության բոլոր 
բնակլիմայական գոտիները միանգամայն նպաստավոր են այս հելմինթոզի զարգացման 
համար: Առանձնապես մեծ վարակվածության լինում է միջին լեռնային ե բարձր լեռնային 
գոտու տնտեսություններում (50-90%), և համեմատաբար թույլ հարթավայրային ն 
նախալեռնային գոտում (10-50%): Հաշվի առնելով այս հանգամանքը տնտեսություններում 
միշտ պետք է հատուկ հաշվարկի վերցնել խոգամերուների ծնի, խոճկորներին մայրերի ծծից 
կտրելու և մատղաշների բտման դնելու գործը ու ժամանակին կատարել զգայունակ 
կենդանիների անհրաժեշտ հետազոտումը, հիվանդների ժամանակին բուժումը և 
նախականխարգեւման բու որ միջոցառումները:

Խոզերի հելմինթոգները (ճիճվային հիվանդություններ), այդ թվում նաև ասկարիդոզը, 
ամենուրեք լայն տարածված, մեծ տնտեսական վնաս պատճառող հիվանդություններ են: Դրանք 
մեծ տարածում ունեն նան հանրապետությունում, չնայած տարիներ առաջ' ԼՂՀ-ի ինքնավար 
մարգը Ադրբեջանի բռնակցման ամբոջ շրջանում, այդ մասին չէր նշվում: Սակայն վերջին 
սարիներին Հայաստանի հանրապետության կենդանաբանության ինստիտուտի մի խումբ 
գիտնականների կատարած ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ԼՂՀ-ում խոզերի շրջանում 
տարածված է ասկարիդոզը, մետաստբոնգիլոզը, մակրոկանտարինխոզը, էգոֆագոստոմռզը, 
տրոնզիւոիդոգները ն տրիիփնելոզը, որոնք հարուցվում են պարազիտ կլոր որդերի կողմից, 
ինչպես և էխինիկոկոզի թրթռւրաբշտիկային ձևը, որի վերջնական տերը համարվում է շունը (1): 

Մեր կատարած հետազոտությունները վկայում են, որ ԼՂՀ-ում առավել տարածված է 
խոզերի ասկարիդոզը և մետաստբոնգիլոզը: Սույն աշխատանքը նվիրված է խոզերի ասկարիդոզի 
կենսաբանաէկոլոզիական առանձնահատկությունների ե նրա դեմ տարվող պայքարի 
միջոցների ուսումնասիրությանը:

Խոզերի ասկարիդոզը հարուցվում է տիրոջ ադեվաղում ապրող Ascaris suum տեսակին 
պատկանող չափահաս (սեռահասուն) կլոր որդի կողմից, որի համար խոզը համարվում է 
վերջնական տեր: Չափահաս ասկարիդները սպիտակավուն գույնի բավականին խոշոր որդեր են 
(արուների երկարությունը կազմում է 10-30, էգերինը' 23-30 սմ): Դրանք տիրոջ աղիքի
ւորձաթադանթին ամրանում են մարմնի առջեի ծայրում, բերանի շուրջը դասավորված երկու 
հատուկ ելունի 1 »շրթունքների« միջոցով: Այդ պարազիտ որդերը սնվում են սպիներում մարսվող 
սննդով: Սեռահասուն բեղմնավորված էգը տիրոջ կղանքի հետ օրեկան արտաքին աշխարհ է 
արձակում մինչև 200 000 ձվեր: Շրջակա միջավայրի բարենպաստ պայմաններում' 
(ջերմաստիճանը' + 20C° + 30C0, խոնավությունը' շուրջ 50% և ավելի) նրանցում զարգանում է 
տախը, որը 15-20 օրվա ընթացքում վախակերպվում ու դառնում է շարժունակ, կլորավուն, 
որդակերպ և վարակունակ (ինվազիոն) թրթուր: Ձվաթաղանթներով պատված այսպիսի վարակը 
կերի, ջրի, հողի հետ կամ էլ խոճկորի կողմից մոր կրծքի պտուկները ծծելիս ընկնում է 
խոճկորների մարսողական համակարգ, ստամոքսում ազատվում է ձվաթաղանթներից ու թրթուրը 
հասնելով բարակ ադիներ ինքնուրույն ներս է թափանցում արյան և ավշային մազանոթներ: 
Ապա նա տարվում է սարդի դռներակային համակարգ, հետին սիներակ, աջ նախասիրտ, արյան 
փոքր շրջանառությամբ հասնում է թոքեր: Այստեղ նա շուտով ծակում է թոքաբշտեբը, դարս է 
դալիս բրոնխեոլների լուսանցք ու պասիվորեն (լորձաթաղանթի թարթիչավոր էպիթելի դեպի 
առաջ թարթման ճանապարհով) տեղաշարժվելով շնչափողով ընկնում է կոկորդ, ասրս ըմպան 
ու կերի ե լորձի հետ կուլ է գնամ ու նորից ընկնում է ադեվադ: Ասկարիդի թրթուրները երկրորդ 
անդամ հասնելով սպիներ շուրջ 1.5-2 ամսվա ընթացքում մաշկափոխվում և դառնում են 
չափահաս ու նորից կրկնում են վերը նշված կենսացիկլը: վարակի զարգացման ուղին 
համարվում է հողային կամ վարակի ուղիդ ուղի (հեոհելմինթոզային վարակում): Սակայն վերջին 
տարիներին պարզվել է, որ բացի վերը նշված այս ոպաց ասկարիդոզը կտրող է զարգանալ նաև
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խոզի կողմից ասկարիդի ձվերով վարակված անձրևսարդեր ն գոմաղբսւորդեր ասա Щ 
ճանապարհով: Ւ դեպ, այս դնպրում, ինվազիոն ձվնրի զարգացումը սակավախոզան այս որւա Щ 
օրգանիզմում չի շարունակվում, այլ թրթուրակիր ձվնրը ընկնելով մարմնի խոռոչ վարա Щ 
պահեստային այս կրողների մոտ երկար ժամանակ (ամիսներ, տարիներ) պահպանվում են ա Я 
չեն կորցնում վարակման ընդունակությունը: Ուստի հիվանդության տարածման վերջա I  
տարիներին բացահայտված այս ուղին ես պետք Է հաշվի առնվի ասկարիդոզի դեմ աարտ I  
բաժկանխարգեւիչ միջոցառումները ավեղի արդյունավետ դարձնելու համար:

Ասկարիդոզի ախտածնությանը քննարկեփս պետք Է հաշվի առնել, որ ասկարիդն» I  
իրենց կենսացիկլում տերերին պատճառում են բազմապիսի մեխանիկական ն կենսաբանական I  
խաթարումներ (խախտում են վերը նշված շատ օրգանների բնականոն կազմվածքը, իրենց եեա I  
այդ օրգաններն են տանում տարբեր վարակներ, ոչ սակավ դեպքերում առաջացնում ա Щ 
ազիների ե լեղածորանի խցանում, արտադրում են տարբեր թույներ, որից քայքայվում են արյաո I  
Էրիթրոցիտները, թոքաբորբից առաջանում Է տանջալից հագ ե այլն): Այս ե шц I  
ախտահարումներից հիվանդ կենդանիները վատ են ատում կամ չեն ուտում, կորցնում Щ U  
քաշաճը, ունենում են լուծ կամ կապություն, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, մկանայի^լ 
դող, ընկնավորություն ն այլն: Մեծ վարակվածաթյան, անբավարար սնման ա այլ Я 
հիվանդություններով բարդացման ժամանակ լինում Է նաև մահացության: Դժբախտաբար շաա^  ̂
դեպքերում միայն վերջինիս ժամանակ են ուշադրություն դարձնում ասկարիդոզի վրա, չնայած^| 
անասնատեբերը ե խոզաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունները բավականին մեծ վնաս IftB  
կրում նաև մինչ այդ կենդանիների քաշաճի կորստից:

Ասկսւրիդոզից հաճախ հիվանդանամ են 2-6-8 ամսեկան խոզերը: Հասակ шфц^И 
կենդանիների մոտ ասկարիդոզ հաճախ չի զարգանամ, որը մենք կապում ենք նրանց սսւկա(Տ 
վարակվածաթյան և ոչ ստերիլ մասնակի իմունիտետի հետ:

Ասկարիդի ձվերը չափազանց կայան են շրջակա միջավայրի անբարենպաստ գործոնների ]̂ 
նկատմամբ, որը ևս պետք Է հաշվի առնել հիվանդության դեմ տարվող արդյունավետ պայքարել 
կազմակերպելիս, քանի որ պարզված Է, որ ասկարիդի սաղմնակիր ձվերը կարող են մինչև 10 I  
տարի դիմանալ չոր ավազահողերամ: Ընդ որում, դեռևս ոչ ինվազիոն աստիճանի հասած ձվերը Я  
իրենց զարգացումը կարող են շարունակել հաջորդ տարվա բարենպաստ ջերմաստիճանի ա Տ  
խոնավության պայմաններում, որը ևս չպետք Է անտեսվի: Շատ կարևոր Է իմանալ, որ ինվազիոն В  
ձվերը շարունակում են իրենց զարգացումը նույնիսկ ֆորմայինի 2% - ոց լուծույթի մեջ: Սակայն Я 
ասկարիդի ձվերի համար մահաբեր են ազդում կծու նատրիումի կամ կալիումի 2%-ոց, ֆենոլի 4- Я  
5% լուծույթները, տաք ջուրը (60 С և ավելի), հանգած չոր կիրը, արևի ուղիղ ճառագայթների Я  
տակ չորացումը և այլն:

Մենք պարգեւ ենք, որ ԼՂՀ-ում խոգերի ասկարիդոզը առանձնապես ծանր Է ընթանամ ուշ ■  
աշնանային, ձմեռային և վաղ գարնանային շրջանում, որին մեծապես նպաստում են տ 
կենդանիների թերկերակրումը, հատկապես կենդանիների կերաբաժնում վիտամինների պակասը I  
և ցուրտը: Միջին լեռնային և բարձր լեռնային գոտիներում, որոնք գտնվում են ծա|ի I 
մակերևույթից 850-1200մ և ավելի բարձրության վրա և կենդանիները ավելի երկար ժամանակ 1 
են գտնվում արոտներում, վարակվածությունը ավելի մեծ Է (50-90%), բան ցածրադիր ե 1 
նախալեռնային գոտիների (500-700մ) տնտեսություններում (10-50%): Պարզել ենք նաև, որ 1 
կենդանիների մեծ վարակվածությունը հանրապետության բարձր լեռնային և նախալեռնային 
տնտեսությունների պայմաններում մեծապես պայմանավորված Է տեղային վարակի I 
պահեստային կրող սակավախոզան որդերի (անձրևավորդեր, գոմաղբաորդեր) մեծ 1 
վարակվածությամբ (50% և ավելին): Ւսկ հարթավայրային և նախալեռնային գոտում, ասկարիդի ! 
թրթուրակիր ձվերով անձրևաորդերի վարակվածությունը կազմեւ 10-20%: Հայտնի Է, որ ! 
ասկարիդոզը ախտորոշում են կենդանիների կղանքի լաբորատոր հետազոտման, հիվանդների ] 
հարկադիր մորթի ա սատկածների հերձման հիման վրա (չափահաս պարազիտներին 
աղեվտղռւմ հայտնաբերման եղանակներով):

Մեր աշխատանքում հիվանդության մեջ կասկածվող կենդանիների և սատկածների j 
հերձումը կատարել ենք ինչպես տնտեսություններում, այնպես Էլ հանրապետական 
անասնաբուժական ւաբորատորիայում: Ւսկ կղանքի հետազոտումը ասկարիդի ձվերի 
հայտնաբերման նպատակով կատարել ենք միայն {աբորատորիայում անասնաբուժական 
պրակտիկայում ընդունված Ֆյուլլեբորնի և Շեբբովիչի մեթոդով (1968թ.):
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I  Ասկարիդոգով հիվանդ կենդանիների բուժումը կատարել ենք օգտագործելով պիպերազին, 
К պանակուր, մորանտել, ռինտալ, նիլվերմ, ֆտորական նատրիում և որոշ այլ դնդեր: Պիպերսւզինը 

տվնւ ենք ադած հատիկային կերի կամ էլ խոդերի համար պատրաստված խտացրած կերի հետ, 
օրվա մեջ երկու անգամ (առավոտյան և երեկոյան կերակրման ժամանակ): Միանվագ 
ընդունման գոգան' մինչև 50 կգ մատղաշներին 0.3գ մեկ կգ կենդանի բաշին, 50կգ և ավելի քաշ 

I ունեցող 1 գլուխ չափահաս խոզերին' 15գ:Դեդը տվե| ենք կենդանիներին կերատաշտակներում 
խմբային կերակրման եղանակով: Սկզբում դեղը խառնել ենք վաքր քանակությամբ կերի հետ, 
ապա ամբողջ կերի հետ, որից հետո ամբողջ այդ զանգվածը թեթեակի թրջել ենք (խոնավացրեւ 
Kip): Դեղը տալու օրը կենդանիների կերաբաժնի կերը պակասեցրել ենք մեկ երրորդի կամ 
կիսով չափ: Բուժման նախօրյակին կամ էլ դրանից հետո կենդանիներին լուծողական չենք տվել, 
ճան չենք սահմանափակել_կենդանիների կողմից օրվա մեջ ընդունվող ջրի քանակը: Ստուգիչ 
խմբին դեղ չենք տվել: ճիճվահանությունից 3-5 օր հետո կատարել ենք կղանքի կրկնակի 

) տոպում: Ասկարիդի ձվեր հայտնաբերել ենք միայն 10-15 % դեպքերում: Ստտգիչ խմբի 
համեմատ վարակվւսծաթյանը պակասած է եղել շուրջ 10 անգամ: Սակայն պետք է ասենք, որ 
ասկարիդոգի բուժումը այլ դեղերով, ինչպես նշում են շատ հեղինակներ ևս բավականին 
արդյունավետ է: Այսպես, նրանք (վ.Դ.Հսւկոբյան, Դ.Ա.Դրիգորյսւն, Ա.Բ.Ադասյան)
երաշխավորում են պանակուրը տալ պիպերազինի նման մեկ օրվա մեջ առավոտյան ն երեկոյան
0.015մգ 1կգ կենդանի բաշին (2): Մորատիլը նշանակում են միանվագ ընդունման համար, 

քաավոտյան կերակրման ժամանակ 1կգ կենդանի քաշին 0.1գ: Ասկարիդոգի բուժման համար 
կան նաև ուրիշ արդյունավետ դեղեր, սակայն այս հիվանդության դեմ տարվող պայքարում 
բուժման հետ միասին մեծ տեղ պետք է հատկացվի հիվանդության նախականխսւրգելիչ 
միջոցառումներին: Այսպես, խոզանոցները պետք է պահվեն մաքուր, չոր և տաք:Դրանք 
պայւթերաբար (10-15 օրը մեկ) պետք է ենթարկվեն ախտահանության թարմ հանգած կրի 20%- 
ոց լուծույթով (կամ որևէ այլ ախտահանիչ նյութերով): Ւսկ տոհմային տնտեսություններում 
խոզամերուններին ծնից մեկ ամիս առաջ պետք է ենթարկել ճիճվաթավտւթյան: Մատղաշ 
խոզերին բտման դնեւուց առաջ ևս պետք է ենթարկել ճիճվահանության: Դա պետք է կատարել 
ճան խոճկորներին ծծից կտրելուց հետո: Բացի դրանից պարբերաբար պետք է լավ մաքրվի և 
ախտահանվի նաև խոզանոցների շրջակայքը:

Резю ме

Аскаридоз свиней в НКР имеет широкое распространение, так как природо-климатические 
условия во всех зонах респувлики Благоприятствуют развитию гельминтоза. Болезнь особо широко 
распространена в среднегорной и высокогорной зонах, где инвазированность у свиней составляет 50- 
90% и Более, а в низменной и предгорной зонах 10-50%.

С учетом этого в хозяйствах неовходимо взять в учет опорос свиноматок, сроки отделения 
поросят от свиноматок, сроки поставок молодняка на откорм и вовремя провести соответствующие 
анализы по выявлению больных, провести их дегельминтизацию и комплексные меры по 
профилактике.

Л итература

1. Под ред. С.О.Мовсисяна, Паразиртарные Болезни сельскохозяйственных животных Нагорно 
Каравахской Респувлики, Степанакерт, 2004.

2. В.Д.Акопян, Г.А.Григорян, А.Б.Агасян, Аскаридоз свиней, Паразитарные Болезни 
сельскохозяйственных животных Нагорно Каравахской Респувлики, Степанакерт, 2004, 
с.266-270.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏՍՂԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

Հ Տ Դ 581 .4 :5 : ( կենսաբանության I

ԼՂՀ ՏԱՐՄՄՔՈԻՄ ՎԱՅՐԻ ԱՃՈՂ ՍՆՆԴԱՅԻՆ Եվ ԲՈԻԺԱկԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ И 
ՈԻՆԵՑՈՂ ՈՐՈՇ ԽՈՏԱԲՈԻՅՍԵՐԻ էկՈԼՈԴՈ-կԵՆՍԱԲԱՆԱկԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏկՈՒԹՑՈԻՆՆԵՐԸ

կ.վ. Բսւլայան

ԼՂՀ բուսական աշխարհի բազմազանությանն անգնահատելի արժեք է հանդիսանում ■  
ներկա ե ապագա սերունդների համար: Սույն հոդվածում ներկայացվում են ԼՂՀ տարածքում I  
վայրի աճող սննդային ն բուժական նշանակություն ունեցող որոշ խոտաբայսերի էկոլոգո- ■  
կենսաբանական աոտնձնահտտկությաննեբը, մորֆոլոգիական կազմությունը, սննգայիպՏ 
բուժական ու տնտեսական արժեքները, պահպանության խնդիրները:

ԼՂՀ ֆրւրան աչքի է ընկնում բուսական համակեցությունների ու բուսատեսակներ!® 
արտահայտված բազմազանությամբ, որտեղ ուրույն տեղ են գրավում վայրի աճող ուտճյիք 
համեմունքային, դեղատու, եթերայուղատու ն այլ բուսատեսակները: Նշված խոտաբայսերի ողջ I 
գենոֆոնդը կարող Է դիտվել որպես ազգային հարստություն:

կովկասի ֆլորայի, բուսական պաշարն երի ու դրանց օգտագործման վերաբերյալ! 
արժեքավոր աշխատանքներ են կատարել հայտնի բուսաբաններ Ա. Ա. Գբոսսգեյմը [1], Ա Լ. 
Թախտաջյանը [2], Ի. Ա. Դամիրովը ե ուրիշներ [3]: Լեոնային Ղարաբադի բուսական աշխարհի! 
ուսումնասիրման և պահպանման հարցերով զբաղվել ու հետազոտական աշխատանքներ Է 
կատարել կենս. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ռ. Ի. Առուշանյանը [4]: Չնայած վերը նշվածներին,! 
որքան Էլ դա անհավանական թվա, ԼՂՀ ֆլորան համակողմանի, սննդային ն բուժական! 
նշանակություն ունեցող բուսական աշխարհը մասնավորապես, արդի պայմաններում լուրջ ] 
հետազոտությունների կարիք ունի: Ուստի ուսումնասիրելով ԼՂՀ տարածքում վայրի աճալ ] 
ուտելի, համեմունքային ն բուժական նշանակության խոտաբայսերի Էկոլոգո-կենսաբանական, | 
սեզոնային զարգացման աոանձնահատկությունները, կարող ենք պարզել նրանց ] 
տարածվածությունը, պաշարները, մշակել վայրի տեսակների վերարտադրման 
արդյունավետության բարձրացման եղանակները:

կարևոր հանգամանք է հանդիսանում այն, որ շատ բուսատեսակներ ոչ միայն ուտելի են, 
այլն միաժամանակ' համեմունքային, մեղրատու, եթերայուղատու ե դեղատու,որի շնորհիկ ] 
բարձրանում է նրանց տնտեսական արժեքը: Այգ բույսերը պարունակում են մարդու օրգանիզմի 
համար խիստ անհրաժեշտ վիտամիններ, օրգանական թթուներ, սպիտակուցներ, ֆերմենտներ,

միկրոտարրեր ե այլն, որոնց պակասի դեպքում առաջ են 
գափս մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների լուրջ 
խանգարումներ և բազմաթիվ հիվանդություններ: j 
Հետևաբար, օրգանիզմի խախտված ֆունկցիաների j 
ամենաարդյունավետ կարգավորողները կարող են լինել 
միայն այն միջոցները, որոնք կենսաքիմիական հիմք անեն 
և հադիսանում են կենսաբանական ակտխյ 
միացություններ: Այս առումով բուսական աշխարհը 
հանդիսանում է խիստ արժեքավոր շտեմարան 
բարձրակտիվ կենսաբանական ներգործությամբ օժտված 
նյութերի ստացման համար: Բացի դրանից, բուսական 
ռեսուրսները հանդիսանում են մարդկության սոցիալական 
և տնտեսական զարգացման կենսականորեն անհրաժեշտ 
բաղադրիչները: Հայ անվանի պատմիչների ն
բնագետների. աշխատություններում (Ամիրդովլաթ 

Ամասիացի, Մխիթար Հերացի, Ղազար Փարպեցի, Գրիգորիս, Ստեփանոս Շահրիմանյան ե
ուրիշներ) բազմաթիվ վկայություններ կան հին ժամանակներում վայրի բույսերի



|այնաւքասշտսւբ կիրառման վերաբերյալ [5]: Ներկայումս գիտական բժշկության մեջ նույնպես 
աոադործվում են մեծ թվով բուսական ծագում ունեցող դեղամիջոցներ ու դեղաբույսերից 

■աւորասւռվսւծ տարբեր եփուկներ, թուրմեր, ոգեթուրմեր, քսուքներ և այլն: Սույն 
աշխատանքում որպես հետազոտման օբյեկտներ դիտարկեւ ենք ԼՂՀ ֆլորայում տարածված 
ծնեբեկ դեղատու (.Asparagus officinalis Լ .\  ծտապաշար (Capsella bursa-pastoris), եգան լեզու մեծ 
(Plantago major Լ.), խնկածաղիկ սովորական (Origanum vulgare Լ.), խատուտիկ դեղատու 
(Taraxacum officinalis Wigg) տեսակները: Աշխատանքի իրականացման համար ընտրել ենք 
որպես ստացիոնարներ Ստեփանակերտը, Աջափնյակը, Բերրաձորը (քարտեզ 1): 

■Ուսումնասիրությունների էկոլոգիական դիտարկումները, բուսանմաշների հավաքումը ն 
հերբարիումների պատրաստումը կատարել ենք բուսաբանության մեջ ընդունված մեթոդներով: 

lUmnpli ներկայացնում ենք ԼՂՀ տարածքում վայրի աճող ուտելի,համեմունքային ե բուժական 
նշանակության մի քանի խռտաբույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունները;

Հովվամախաղ (ծտապաշար) -  Пастушья сумка обыкновенная 
-Capsella bursa-pastoris Լ. 

Խաչածաղկավորների (կաղամբագգիների) ընտանիքին 
պատկանող միամյա խոտաբույս է: Արմատային համակարգն 
առանցքային է: Ցողունը պարզ է կամ ճյուղավորվող' 
ուղղաձիգ կանգնող, 20-30սմ բարձրությամբ: Տերևները 
հիմնականում մերձ արմատային են, երկարավռւն- 
նշտարաձև, ատամնավոր կամ փետրաձև կտրտված և 
հավաքված վարդակում: Ցողունային տերևները նստադիր են 
և նետաձև: Ծաղկաբույլը ողկույզ է, ծաղիկները' մանր և 
սպիտակ: Պտուղը հակադիր եռանկյունաձև պատիճակ է: 
Սերմերը ձվաձև են, դեդնաշագանակագույն: ԼՂՀ-ում
տարածված է ցածրադիրից մինչև բարձրադիր լեռնային 
շրջաններում: Որպես մոլախոտ աճամ է ամենուրեք' 
դաշտերում, այգիներում, ճանապարհների եզրերին: Մեկ 
բույսը կարող է առաջացնել մինչև 60000 և ավելի սերմեր: 
Սերմերի հանգստի շրջանը կարճ է և մեկ սեզոնի ընթացքում 
կարող են սերմերը վերարտադրել 3-4 սերունդ: Այդ 

I պատճառով միաժամանակ կարելի է հանդիպել ևԲ երիտասարդ, ևԲ ծեր բույսերի: Տերևներում 
| պարունակվում է կիտրոնաթթու, խնձորաթթու, ֆիտոնցիդներ, վիտամիններ, եթերային յուղ, 

երկաթ, պղինձ, ֆոսֆոր, կալցիում և այլն: Սննդում 
օգտագործում են երիտասարդ տերևները և մատղաշ 
ցողունները: Բուժական նպատակներով օգտագործելու
համար հավաքում են ամբողջ բույսը և չորացնում ստվերում: 
Ունի արյան ճնշումն իջեցնող հատկություն:
Խատուտիկ դեղատու -  Одуванчик лекарственный 

— Taraxacum officin alis Wigg. 
Բարդածաղկավորներին պատկանող բազմամյա խոտաբույս 
է' արմատամերձ, փետրաձև կտրտված տերևների 
վարդակով: Ծաղկակիր սլաքները դարս են գափս 
արմատամերձ տերևների վարդակի կենտրոնից: 
Ծաղկարարը մեկական գագաթնային զամբյուղ է, 
ծաղիկները' երկսեռ, լեզվակավոր, վառ դեղին: Պտուղը 
փուվտւլավոր սերմիկ է: Սերմիկը երկարավուն է, սեպաձև: 
Բնորոշ սպիտակ փուփուլի օգնությամբ սերմիկները քամու 
միջոցով տարածվում են ամենուր: ԼՂՀ-ում խատուտիկը 
տարածված է մարգագետիններում, դաշտերում, 
այգիներում, գետափերին, ճամփեզրերին և այ լուր: 

[ 1աոասփկը շատ երկրներում մշակվում է որպես բանջարանոցային մշակաբույս ու համարվում է 
; սննդային, տերևներից պատրաստում են սալաթ [6]: Այս նպատակով մատղաշ տերևները 30 
րոպե թողնում են սառն աղաջրում' դառնությունը վերացնելու համար: Տերևներում



պարունակվում է ասկորբինաթթու (վիտամին С), իսկ արմատներում4 ինուլին, ասպարացի* 
օրգանական թթուներ, երկաթ, կալիում, ֆոսֆոր ե այլն: Բուժական նպատակով օգտագործում]» 
ամբողջ բույսը, բայց հիմնականում արմատը, որը հանում են ուշ աշնանը: Խորհուրդ չի տրփւտ 
խատուտիկը հավաքել քաղաքի շրջակայքից, քանի որ նրանք կլանում և կուտակում щ  
ավտոմեքենաների արտանետած գազում եղած կապարն ու վնասակար այլ միացությունննրա 
Խատուտիկն ունի քրտնամուղ, միզամուղ, լեղամուղ հատկություններ:

օգտագործվում է բույսի ամբողջ վերգետնյա մասը, որը հավաքում են ծաղիկները լրիվ բացվելուց հետո ■  
(հավաքելու ժամանակ չպետք է արմատով հանել): Դեղաբույսն ունի կենտրոնական նյարդայի® 
համակարգը հանգստացնող, խուխն արտազատող, մարսողությունը կանոնավորող, լէպամոօ™ 
քրտնամուղ հատկություններ: Այն հակացուցված Է եղիներին: Խնկածաղկի եթերայուղն ooinmnnnftilnnlM 
Է ատամնաբուժական պրակտիկայում որպես ախտահանիչ ե ցավազրկող միջոց [7]: Խնկածաւփկ* 
օգտագործում են նան որպես բուրավետ թեյի բաղադրամաս ե համեմունք' սննդի արդյունաբերաթյաԼա 
լիկյորների, գարեջրի արտադրության մեջ: Նպատակահարմար Է խնկածաղիկը մտցնել մշակության 
մեջ որպես մեղրատու, եթերայուղատու, համեմունքային ե դեղաբույս:

Ծնեբեկ դեղատու (ծնեփակ) - Спаржа лекарственная 
-  Asparagus officinalis Լ.

բույսն տարածված Է անտառներում, քարքարոտ լանջերին, թփուտներում, մացառների մեջ ե տյլաո 
Լավ Է աճում օրգանական նյութերով հարուստ, վաւխր, թույլ հիմնային հողերում: Բույսի արմատներում] 
պարունակվում են ասպարագին, եթերայուղ, վիտամիններ' ասկորբինաթթու(Օ), թիսւմին (B|)| 
նիկոտինաթթու (PP) ե այլն: Որպես ուտելի վայրի աճող բույս, ծնեբեկը մարդկությանը հայտնի Է շատ 
վաղուց: վաղ գարնանը մատղաշ ընձյուղները, որոնք հարուստ են հանքային նյութերով, հեշայ 
յուրացվող սպիտակուցներով և ածխաջրերով, լայնորեն օգտագործվում են բնակչության կողմից:! 
Շնորհիվ բույսի մեջ պարունակվող զգալի քանակության ասպսւրագինի, նրա պատրաստուկն™ 
ցուցաբերում են սրտի վրա հանգստացնող ազդեցություն ն մաքրում են երակների խցանումը:! 
Ստամոքսի քաղցկեղի դեպքում ծնեբեկը համարվում Է որպես լիարժեք սնունդ:

Խնկածաղիկ սովորական -  Душица обыкновенная
-  Origanum vulgare և

Խուլեղինջազգիներին (շրթնածաղկավորներ) պատկանտ 
30-80սմ բարձրությամբ բազմամյա խոտսւբույս Է: Ունի ուղղածի» 
քառանիստ, կարմրամանուշակագույն ցողուն, վերեի մաաոտ 
ճյուղավորվող, ծածկված փափուկ մազիկներով: Տերենա
հակադիր են, երկարավուն-ձվաձև, ամբողջաեզր: Ծէսղիկնա 
հասկիկներով են, մանր, բուրավետ, վարդագույն' հավաքւյա! 
վահանանման կամ հուրանանման ծաղկաբույ լերում: Պտուտ 
քառընկուզիկ Է' կլոր,դարչնագույն սերմիկներով: ԼՂՀ-ոսա
խնկածաղիկը տարածված Է անտառների բացատներուտ 
գետահովիտներում, թփուտներում, բլրալանջերին ե այլուր! 
Նախընտրում Է սննդանյութերով հարուստ հոդերը: Խնկածադ1|| 
վերգետնյա հատվածը պարունակում Է եթերայուղի! 
ասկորբինաթթու, ներկանյութեր ե այլն: Բուժական նպատակոա

Ծնեբեկազգիներին պատկանող 12Օ-150ա| 
բարձրության, ճյուղավորված ցողունով բազմամյա երկտուա 
խոտաբույս Է: Մատղաշ ընձյուղները պատված ffii
թեփականման տերևներով: Տերեածոցերում առաջանում են; 
կանաչ, ասեդանման կամ թելանման, 1-3 սմ երկարությամբ] 
կլադոդիումների փնջեր: Ծնեբեկ դեղատուն ունի մաա 
բաժանասեռ, բաց կանաչավուն կամ դեղնավուն ծաղիկնմ  ̂
Արական ծաղիկներում լավ զարգացած են առէջնէրա 
(թերզարգացած է վարսանդը), իգական ծաղիկներում լավ] 
զարգացած է վարսանդը, (առէջները գտնվում են սաղմնային 
վիճակում): Պտոպը գնդաձև, եռաբուն հատապտուղ է, 
հասունանափս կարմրում է, իսկ սերմերը' սե, փայլուն:ԼՂՀ-ում]



Եգան լեզու մեծ (ջղախոտ) — Подорожник большой 
-  Plantago major Լ. 

Զղախոաազգիներին պատկանող բազմամյա խոտաբույս է' 
փնջաձև արմատային համակարգով: ՛Ծ՞աղկակիր գողունի 
բարձրությունը 5-50սմ է: Տերևները ջղավոր են (աղեղնաջիղ), 
ձվաձև, հիմնականում՛ արմատամերձ վարդակում: 
Ծաղկաբույր} պարզ հասկ է, ծաղիկները' երկսեռ, պտուղը' 
տուվփկ, սերմերը' մանր: Բավականաչափ պահանջկոտ է 
խոնավության նկատմամբ: Բույսի լատինական անունը 
նշանակում է ուղեկից' եզան լեզվի (որձով հարուստ սերմերը 
հաճախ տարածվում են կոշիկներին կպած հողի և գեխի հետ, 
այսինքն ոպեկգում են մարդուն: ԼՂՏ-ում բույսն տարածված 
է ամենուրեք. ճամփեզրերին, մարգագետիններում, 
տնամերձ հողամասերում, անտառի բացատներում և այ լուր: 
Տերևներում պարունակվամ են օրգանական թթուներ, 
ֆիտոնցիդներ, դաբաղանյութեր, ասկորբինաթթու և այլն: 
Սերմերում կան սապոնիններ (օճստանյաթեր), ածխաջրեր, 

լոբձնտնյութ և այլն: Բուժական նպատակով հիմնականում օգտագործում են բույսի տերևներն ու 
սերմերը, որոշ դեպքերում նաև արմատը: Տերևները հավաքում են կոթուններով, իսկ սերմերը' լրիվ 
հասունանալուց հետո: Սերմերը եռացնելուց գոյանում է լորձային հեղուկ, որն օգտագործվում է 
ստամոքսաղիքային ոպու մի շարք հիվանդությունների ժամանակ: Ստամոքսի քաղցկեղի դեպքում 
տերևներից պատրաստում են բանջստապուր, տերևակոթերից' թեյ: Զղախոտի տերևներն օժտված են 
հակաբորբռքիչ, ցավազրկող, խորխաբեր հատկություններով: Բույսի մատղաշ ն նուրբ տերևները 
օգտագործում են նաև սալաթի ձևով, հետևաբար այն համարվում է որպես բուժիչ և դիետիկ բույս:

Резюме

Разновидность растительного мира НКР представляет собой неоценимое богатство для нас 
и будущих поколений. В данной статье представлены морфологическое строение, эколого- 
|биологические особенности некоторых дикорастущих съедобных и целебных растений флоры 
НКР.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏԷ/ԼԵկԱԳՒՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008
ՀՏԴ 93 (075է5) Պատմտթյա Լ̂

«ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
ԲԱկԱԼԱՎՐԻԱՏՒ ԾՐԱԳՒԲ-ՆԱԽԱԳԻԾ

Ա.Պ.Պեարոսյան 1

Բարձրագույն գիտակրթական համակարգում մերօրյա զարգացումները լրջորեն խորհէղո̂ ! 
և գործելու տեղիք են տափս: Եվ քանի որ դրանց անմիջական պատասխանատու̂  ̂
մասնագիտական ամբիոնն է, աստի ներկայացվող նախաձեռնությանը մի վարձ է առաջադրվող 
նորարառությունները ընթացքավորելու համար: Այն անմիջականաորեն առնչվում է բուհւսկատ 
կրթության մեջ աստիճանաբար հիմանավորվող կրեդիտային համակարգի htonl 
մասնագիտական դասընթացի «Հին Արևելքի պատմության» շրջանակում նախսււռէաէւլոտ 
համամասնված մի շարք որակական ւիոփոխություններ: տ

֊Լսարանային աշխատանքի ազատականացամ, որը նշանակում Է առարկայական գոբծաւ 
ծրագրային ծավալների սկզբունքային վերափոխում:

֊Ուսումնառության ընթացքում դասախոսի և ուսանողի միջև պարտավորություննճըա 
հստակեցում, առաջնահերթային համարելով գիտական ընկերակցության սկզբունքը: !

֊վերավտխել գասախոսության նպատակայնությունը' այսօր գործող գիտա-տեսական! 
տեղեկատվությունից անցնելով գիտա֊փիլիսոփայական որակին:

֊Գնահատման համակարգի կատարելագործում, ըստ որի առաջնահերթային համարել ոչ I 
թե ուսանողի պատասխանը, այլ նրա կողմից կատարված գիտատեսական աշխատանքների* 
ծավալը

֊Ելնելով իմաստափոխվող հասարակական առաջադիմության տրամաբանությունից' 1 
արժեքավորել մտավոր ապրանքի արտադրությանը գործառույթը (այդ թվում և դասընթացի] 
շրջանակում), սահմանելով կոնկրետ չափանիշներ: ' а

Այս ամենը տեղ ունեն ներկայացվող աշխատանքի մեջ, որոնք անկասկած զգում են 1 
համալրման կարիք:

Ելնելով բարձրագույն կրթության նկատմամբ մերօրյա պահանջների Էությունից, 
ներկայացվող ծրագիրն իր հիմքում նախատեսում Է ապագայամետության խորհուրդ՝! 
առաջադրելով բուհական կրթության մեջ ինքնադրսևորման երեք առաջնահերթային! 
սկզբունքներ, որոնք, մեր կարծիքով, նախադրյալ կհանդիսանան իմաստային առումով X 
համակարգի ներսում քանակից' որակին անցնելու համար:

1 .Հարգելով լսարանային աշխատանքը' որպես կարևոր նախապայման բուհական !  
կրթության մեջ, առաջարկում ենք այդ բնագավառում կատարել որակական վւոփոխություն, որը 1 
կարելի Է տեղավորել հետևյալ բնորոշման շրջանակում՛ գիտա-տեսական տեղեկատվությունից 1 
անցում գիտա-փիփսոփայական ընդհանրացումների, ինչը կնշանակի' հրաժարվել այսօր 1 
տարածում գտած սերտողական պահվածքից' մտնելով նյութի մատուցման և ընկալման 1 
տրամաբանական հարթություն: Այս տեսակետից' ներկայացվող ծրագիրը նորարարություն Է, 1 
բայց ոչ հեդավախական, քանի որ ելնում Է հասարակական առաջադիմության Էվոլյուցիոն 1 
գործառույթի Էությունից: Նրա առաջին մասը լրիվությամբ համապատասխանում Է այդ j 
սկզբունքին: Որպես առաջարկի նյութականացման երաշխիք, ծրագիրը պահանջում ԷI 
մասնագիտական դասընթացների վերաբերյալ կարդացվող դասախոսաթյունների /գիտա- I 
տեսական նյութ/ հրատարակում ուսումնական ձեռնարկների տեսքով: Այս դեպքում ուսանողը ] 
կազատվի պարտադրված լսարանային պահվածքից, մտնելով ագատականացվսւծ I 
պարապմունքների և գիտական որոնումների հարթություն:

2.՛Ծրագիրը տեսանելի ծավալներ Է նախատեսում ուսանողական միջավայրում I 
նպատակային գիտական գործունեություն իրականացնելու համար, որպես հիմնադրույթ 
առաջադրելով' մասնակցություն ունենալ մտավոր ապրանքի արտադրության մեջ, որը 
նշանակում Է հանդես բերեւ իրատեսության վավախվող կյանքի /մասնատիրություն/ նկատմամբ, 
վարձեւով կարգավորել նրա նյութական և մտավոր պորտներում այսօր առկա



I անհամամասնությանը' կապված մասնավոր ապրանքի արտադրության հնւռ: Ներկայացվող 
ծրագրի երկրորդ բաժինն ուսանողական միջավայրին առաջադրում է կոնկրետ գործելակերպ, 
շարունակական գիտական գործունեության իրականացնեւու համար' հիմքում ունենալով'

[ մտավոր ապրանքի արտադրության գործակիցը:
I  Յ.Սախրել աշխատել և պաշտպանել ու գնահատեւ կատարածը' սրանք մեկ թանձրության 
համարժեքներ են: Ելնելով այն հանրաճանաչումից, որ այսօր գործող գնահատման համակարգը 

քոփսկանին հեռացել է ոգևորման աղբյուր լինելուց ու միտում ունի վերածվեւու չարության, 
ii առաջարկում է անցնել ուսանողների գիտեւիքների գնահատման նոր համակարգի' իր 

f ունենալով ժամանակակից համաշխարհային կրթական համալիրի առաջավոր վարձը, 
որին անցումը համահայկական մասշտաբով պետական քաղաքականության խնդիր է:

[ Նախատեսվում է գնահատման «կրեդիտային համակարգին» անցնել աստիճանաբար, ըստ 
դասընթացների ու ամբիոնների, որպես պարտադիր նախապայման համարելով 
մասնագիտական դասընթացի վերաբերյալ ուսումնական ձեռնարկի հրատարակման հարցը, որը 

{նշանակում է ընդհանրացումների ժամանակ երկկողմ պատասխանատվության ե 
վարչարարության բացառում: Գնահատման նոր համակարգը նախատեսում է ուսանողական 
աշխատանքի որոշակի ագատականացում, դրան համընթաց, պատասխանատվության ւուրջ 

| գգացամ ուսանողի կողմից կատարվելիք գիտա-տեսական գործունեության մեջ:
Առաջադրվող սկզբունքային տեղաշարժերը նախատեսում են վաիոխությաններ գործող 
ուսումնական պլաններում, որպես համալսարանական կրթության հիմնարար փաթեթ' 

I աօաջնահերթային համարելով լսարանային աշխատանքի ագտտականացման գործառույթը: 
Ուսումնական ծրագիրը կազմված է երեք բաժիններից' տեսության, գիտա-կրթական և 

Г զհահատման (կրեդիտային համակարգի հիման վրա), նախատեսում ու սահմանում է 
[աշխատանքային անհրաժեշտ ծավալներ, դրանց իրագործման հնարավոր ու հաշվենկատ 
ուղիներ ե գնահատման իրատեսական չտվտրոշիչներ:

> Բաժին առաջին
«Հին Արևելք» հասկացության իմաստավորումը և նրա ժամանակատարածքային 

քլխգգրկումը: Պատմական ժամանակաշրջանին վերաբերող սկզբնաղբյուրների բնորոշումը:
| Պատմագիտության սկզբնավորումն ու նրա զարգացման ընդհանուր բնագծերը:

Հին Արևելյան հասարակությունների ներքին կայացման ընդհանրական երևույթները և 
առանձնահատկությունները: Հասարակական առաջադիմության շարժիչ աժի գնահատման 
գործոնները Հին Արևելյան քաղաքակրթությունների ներսում:

1.Հին եգիպտական քաղաքակրթություն /մթ.ա. 4- 1-ին հազարամյակներ/ 
ա/Բնական ն մարդկային ռեսուրսներ: Նրանց փոխհարաբերման հարցը հին եգիպտական

քաղաքակրթության մեջ: Եգիպտոսի հին պատմության սկզբնաղբյուրները և պատմագրության 
{զարգացումը: Պատմության պարբերացումը և ժամանակագրությանը: Նրանց ընդհանրացված 
I բնորոշումը:

բ/Աշխարհագրսւկան միջավայրի դերը հին եգիպտական քաղաքակրթության ներքին 
[ զարգացման տարբեր կողմնորոշումների առաջադրման հարցում: Առանձնահատկությունները 

I սոցիսղ֊տնտեսական, քաղաքական առաջադիմության պատմության մեջ: Պաշտամունք և 
[" պէաւական համակարգ հարաբերակցությանը: Հին եգիպտական հասարակությանը բնորոշ 
[ ագրեսիվ պահվածքի հիմնավորումը:

2.Հին ՄիջագԾւոքի քաղաքակրթությունը /մթ.ա. 4-1-ին հազարամյակներ/ ա/Բնական և 
| մարդկային ռեսուրսներ: Նրանց վախհարաբերման հարցը Հին Միջագետքի քաղաքակրթության
մեջ:Հին Միջագետքի պատմության սկզբնաղբյուրները ն պատմագրության զարգացումը: Նրա 

I պատմության պարբերացումը և ժամանակագրությունը: Նրանց ընդհանրացված բնորոշումը:
բ/Աշխարհագրսւկան միջավայրի և մարդկային գործոնի դերը Հին Միջագետքի 

{քաղաքակրթության ներքին զարգացման կողմնռրոշման հարցում: Հին Միջագետքի
պատմության փողային զարգացման հիմնավորումը և նրանց սոց իա լ-տնտեսական, 
քաղաքական առաջադիմության առանձնահատկությունները: Հին Միջագետքում ձևավորված 
պէաւական համակարգի աշխարհիկ բնույթի հիմնավորումը: Իրավագիտակցությանը և
հասարակական միջավայրը: Հին Միջագետքի հասարակությանը բնորոշ ագրեսիվ պահվածքի 

; հիմնավորումը:
3. Հին խեթական քաղաքակրթություն /մթ.-ա. 2-րդ հազարամյակ/
•Բնական և մարդկային ռեսուրսների ւիոխհարսւբերման հարցը: Պատմության

[ սկզբնաղբյուրները և պատմագրության զարգացումը: Պարբերացումն ու ժամանակագրությունը և



նրանց ընդհանրացված բնորոշումը: Հին խեթական արժեքի ձևավորման ե աէւհևտացմօ| 
համամասնության բացահայտումը: Նրա ներքին կյանքի իմաստավորումը ե նրան յողւահասյ 
թուլությունների բացահայտումը: Հայ ֊խեթական առնչություններ:1սեթական հասարակությ™ 
բնորոշ ագրեսիվ պահվածքի հիմնավորումը:

4. Ասորեստանյանքաղաքակրթություն/մթ.ա. 2-րդ-1-ին հազարամյակներ/
-Բնական և մարդկային ռեսուրսներ: Նրանց վախհարաբերման հարցը ասոբեստանյա

քաղաքակրթության մեջ: Ասորեստանի պատմության սկզբնաղբյուրները ե պատմագրության 
զարգացումը: Պատմության պարբերացումը ե ժամանակագրությունը: Նրանց ընդհանրացա 
բնորոշումը: Ասորեստանյան քաղաքակրթության ձևավորման և անհետացա
համամասնության բացահայտումը: «Տարածքային շահ» հասկացությունը ն նրա դէփց 
ասորեստանյան քաղաքակրթության ներքին և արտաքին կողմնորոշումն 
հարցամ:Առանձնահատկությունները նրա սոցիալ-տնաեսական, քաղաքաա 
առաջադիմության պատմության մեջ: Ասորեստանյան «համաշխարհային» տերության moqifmi 
քաղաքական բնագծին հատակ պետական համակարգի իմաստավորումը: Հայ-ասորակաք 
հարաբերությունների արդյունքները: Ասորեստանի հասարակությանը բնորոշ ագրեսխ) 
պահվածքի հիմնավորումը:

5. Արևեւամիջերկրածոփան ավազանը հնադարում/մթ. ա. 2-1-ին հազարամյակներ/
-Բնական ռեսուրսի դերը Արևեւամիջերկրածոփան ավագանի քաղաքակրթությունն™

ձևավորման գործում: ժողովրդակագմավորման գործընթացն աշխարհատարածքամ: Հնագույն 
պետությունների պատմության սկզբնաղբյուրները և պատմագրության զարգացումը! 
Աշխարհագրական միջավայրի ազդեցությանն ավազանում ձևավորված 
քաղաքակրթությունների ներքին և արտաքին զարգացման կողմնորոշումների հարցում:! 
Փյունիկյան գաղութացման արժեքավորումը: ժամանակի «մեծ խաղը» և աշխարհատարածի 
վերածվելը հակասությունների հանգուցակետի: Երևույթի սոցիալ-տնտեսական հիւՈւավորումը:i 
Իրատեսության /մասնավոր շահի ձևավորման նախաշրջան/ նկատմամբ անվստահությունից] 
հոգա փրկության գաղափարի առաջադրմանն անցնեւու անհրաժեշտության հիմնավորումը:

6. Հին իրանական քաղաքակրթություն/մթ.ա. 3-1-ին հազարամյակներ/
-Բնական և մարդկային ռեսուրսներ: Նրանց վախհարաբերման հարցը հին իրանական j 

քաղաքակրթության մեջ: Հին Իրանի պատմության սկզբնաղբյուրները և պատմագրության 
զարգացումը: Նրա պատմության կահավորումը և ժամանակագրությունը: Նրանց! 
ընդհանրացված բնորոշումը: Տարածաշրջանային զարգացումները և հին իրանական \
քաղաքակրթության նախաւիուլի տեղն ա արժեքավորման գործակիցը:

Հնդիրանական ցեղերի մուտքը տարածաշրջան և համակեցության նոր գաղափարի 
առաջադրումը: Պարսկական տերության կազմավորումը և նրա ներքին կյանքի i
առանձնահատկությունները: Հայ-պարսկական հարաբերությունների իմաստավորումը: ]
«Համաշխարհային շահի» գաղափարի առաջադրումը ն նրան հասնելու ուղիների որոնումը: 1 
Պարսկական բարեւիոխամների ուղղվածությունը և «միակենտրոն աշխարհի» գաղափարի I 
առաջադրումը: Հույն-պարսկական հակադրությանը որպես մասնավոր և համայնավար I 
ապրելակերպերի ընդհարում: Ուժից մտավոր նախաձեռնության անցումը որպես 1
հասարակական առաջադիմության նոր արժեչափ: «Երկբևեռ աշխարհի» մոդելի առաջադրումը: 1 
Հին պարսկական միջավայրին բնորոշ ագրեսիվ պահվածքի հիմնավորումը:

7. Հին հնդկական քաղաքակրթություն /մթ.ա. 3-1-ին հազարամյակներ/
֊Բնական և մարդկային ռեսուրսներ: Նրանց վախհարաբերման հարցը հին հնդկական I 

քաղաքակրթության մեջ: Հին Հնդկաստանի պատմության սկզբնաղբյուրները ե I
պատմագրության զարգացումը: Նրա պատմության պարբերացումը և ժամանակագրությունը: I 
Նրանց ընդհանրացված բնորոշումը: Հնդկաստանի պատմության հնագույն շրջանի /Ւնդոսյան/ | 
ինքնատիպության հիմնավորումը: Մարդկային գործոնի դերը նրա հետագա առաջադիմության 
մեջ: Հնդարիական ցեղերի' որպես նոր նախաձեռնող աժի, թափանցումը Գանգեսի հովիտ ն I 
նրանց նորարարությունը քաղաքակրթության սոցիալ-անաեսական և քաղաքական կյանքում: I 
Հին հնդկական և մերձավոր արևելյան քաղաքակրթություններ: Նրանց նմանություններն ա 1 
տարբերիչ գծերը: Հասարակական միջավայր. պետության և պաշտամունք |
հարաբերակցությունը: Նրա առնչությունները ձևավորվող Արևմտյան քաղաքակրթության հետ:
Հին հնդկական քաղաքակրթությունը որպես աշխարհատարածքային դրսևորում: Նրա I
ազդեցության պորտների բացահայտումը:

8. Հին չինական քաղաքակրթություն/մթ.ա. 2-1-ին հազարամյակներ/
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к  'Բնական և մարդկային ռեսուրսներ: Նրանց վախհարաբերման հարցը հին չինական 
■պաբակրթության մեջ: Հին Չինաստանի պատմության սկզբնաղբյուրները և պատմագրության 
1զարգացոււքը: Նրա պատմության պարբերացումը և ժամանակագրությունը: Նրանց
Ողհանրացվսւծ բնորոշումը: Հին չինական րագտքակրթությանը որպես դասական հեռավոր- 
արեելյան դրսեորամ: Այն որպես անընդհատ համաւրվոդ արժեր: Հին չինական

■[աղաբակրթաթյան դերը համամարդկային առաջադիմության մեջ: Նրանում Էվոլյուցիայի և 
հնչափոխության ուղիների համադրման հարցի բացահայտումը: Չինական կայսրերի
շարունակական բարեվախումների քադարականությանը ն նրանց ներքին ուղղվածությունը: 
[կիսակցված անցումը համայնավարությունից մասնավորին: Այն որպես փակ, սեփական 
տեսռւրսնէ!րի վրա հիմնված ն, բնականաբար, դրանբ հարգոդ հասարակական առաջադիմության 
տարբերակ: Հին չինական հասարակությանը բնորոշ ագրեսիվ պահվածքի հիմնավորումը:
Щ Բաժհն Ծոնոոոո
|. Նոր ուսումնական պլանի համաձայն «Հին Արևելքի պատմություն» դասընթացին 

հատկացված ընդհանուր ժամաքանակը /84 ժամ/ բաշխվում Է ներքոհիշյալ թեմատիկ հաշվարկի 
հիման վրա:______________________________________________________ ______________
N Թեմաների անվանամը Լսարանային ժամերը Ստեղծագ. 

ժամեր 20 ժամդաս. գործ. ընդ
1. «Հին Աբևե|ք» պատմական հասկացության 

իմաստավորումը
2ժ. 2Ժ. 4Ժ.

2. Հին Եղիպտոսսւկան քաղաքակրթություն 
/մ.թ.սւ. 4- 1-ին հաղ./

4Ժ. 6Ժ. 10Ժ.

3. Հին Միջագեւոքի քաղաքակրթություն 
/մ.թ.ա. 4-1-ին հաղ./

4ժ. 6Ժ. 10Ժ.

4. Հին Խեթական քաղաքակրթւոթյան 
/մ.թ.ա. 2-րդ հաղ./

2ժ. 4Ժ. 6Ժ.

5. Ասորեստական քաղաքակրթություն 
/մ.թ.ա. 2-րդ հաղ./

2Ժ. 4Ժ. 6Ժ.

6. Արևեւամիջերկրակրածովյսւն ավազանը 
հնադարում /մ.թ.ա. 2-1-ին հաղ./

2Ժ. 4Ժ. 6Ժ.

7. Հին Իրանական քաղաքակրթության 
/մ.թ.ա. 3-1-ին հաղ./

2Ժ. 4Ժ. 6Ժ.

8. Հին Հնդկական քաղաքակրթության 
/մ.թ.ա. 3-1-ին հաղ./

2Ժ. 4Ժ. 6Ժ.

9. Հին Չինական քաղաքակրթություն 
/մ.թ.ա. 2-1-ին հաղ./

4Ժ. 6Ժ. 10Ժ.

Ը&Ո. 24Ժ. 40Ժ. 64Ժ. 20Ժ.
ք -«Ստեղծագործական ժամեր» բաժնում նշված 20 ժամը նախատեսվում Է դասընթացի 

շրջանակում ուսանողական գիտական գործունեության համար /ռեֆերատներ, թեզիսներ/, որը 
րաշխվելու Է հետնյալ կերպ' 5ուս.ճ4ժ=20 ժամ: Այդ ժամերի համար դասախոսը վարձատրվելու Է 
կիսամյակի վերջում4 կատարված արդյունքը մասնագիտական ամբիոնի կողմից հաստատվելու 
դեպքում:

֊Առաջարկվող «Ստեղծագործական ժամեր» բաժինը նախատեսում Է լսարանային 
[աշխատանքի տգատականացում, անհրաժեշտ վավախման ենթարկելով գործող 
չասախոսություն-գործնական աշխատանք հարաբերակցությանը ու պայմանավորված Է 
ուսանողների շրջանում ակտիվացող գիտական գործունեությամբ: Այն չի կարոդ գերագանցեւ 
գործող ժամաքանակի 1/3 մասը:

կարևոր խնդիր Է դասընթացի համար ըստ առաջադրված թեմաների սկգբնաղբյուրային, 
գիտսւ-տեսական, ոաումնա-մեթոդական նշանակության անհրաժեշտ հրատարակչական 
տեղեկատվության նախապատրաստումն ու առաջադրումը:

Բաժհն Ծռոոաւ
2007-/08 ուսումնական տարում անցնել «Հին Արևելքի պատմություն» դասընթացից 

ուսանողների գիտելիքների գնահատման կրեդիտային համակարգին' հիմք ընդունելով հետևյալ 
չաւիորոշիչները.

Փռղ-1 /ՍովորԾչ աշխատեւ/
-հաղորդվող նյութի տեսական մշակում /աշխատանք դասագրքի վրա/ - 7բալ.
-գործնական պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության գործակիցը- 7 բալ.
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֊ուսանողի ներկայությունը [սարանային աշխատանքին —6 բայ.
-աշխատանք սկզբնաղբյուրների վրա+ -10 բալ 
-աշխատանք գիտա-տեսական գրականության վրա4՜1-1 Օբա լ 
Փող ֊  2  /Մտավոր ապրանքի արտադրություն/
-գիտական ռեֆերատի (թեզի) պատրաստում ե պաշտպանություն444՜ ֊  10 թալ 
֊դասընթացի շրջանակում ուսանողի գիտելիքները գնահատվում են երկու փալով, щшУ 

արդյունքով ամենաբարձր միավորը 50 բալն է, որից 40 բալը տրվում է աոաջին Փուլին, 10 բալ] 
երկրորդ փուլին:

-О-ից մինչև 20-ը - «անբավարար»
-21-ից մինչև 30-ը - «բավարար»
-31-ից մինչև 44-ը - «լավ»
-45-ից մինչև 50-ը - «գերագանց»
-Գերազանց գնահատվել կարող է այն ուսանողը, որը, որպես պարտադիր նախապայման] 

առաջին փուլի արդյունքներով հավաքել է 40 թալ, իսկ գիտական նախաձեռնությունն արժանացա! 
է մասնագիտական հանձնաժողովի /ամբիոնի/ հավանությանը' հավաքեւով 5 ն ավելի բա].

-գիտությամբ կարող են զբաղվել բոլոր ուսանողները, ըստ ցանկության, ովքեր կարոդ էա 1 
«գերազանց» գնահատվել միայն այն դեպքում, եթե երկու փուլերի արդյունքներով հավարա* 
միավորների գումարը հավասար /ավելին/ է 47 բա|ի(ց):.

Գիտելիքների գնահատման առաջադրվող տարբերակի գլխավոր նպատակն ոաանողակաՏ 
միջավայրում մասնավոր նախաձեռնությունների ակտիվացումն է, որը նախատեսում] էտ 
աշխատանքային սահմանված ծավա[ների իրականացում, որոնց համակարգումից ծնվում էտ 
գիտական որակը:

Резюме

Современный прогресс в научно-образовательной системе высшего образования дает повод: 
для серьезных размышлений и действий. Поскольку основная ответственность за это лежит на 
выпускающих кафедрах, то предлагаемая инициатива - это попытка внедрить предложенный 
новшества. Они напрямую связаны с системой кредитования, которая постепенно внедряется Д 
вузовское образование, предусматривая (в рамках других курсов действующих учебным 
программ, в том числе «Историю древнего Востока») ряд пропорциональных качественным 
изменений.

-прозрачность обязательств между студентом и преподавателем в учебном процессе с 
учетом приоритетности принципа научного сотрудничества.

-пересмотр целенаправленности лекций: переход от действующей сегодня научно! 
теоретической информации в научно- философское качество.

-совершенствование принципов системы оценки знаний, согласно которой первоочередным! 
считать не ответ студента, а объем выполненных им научно-теоретических работ.

-исходя из логики формирования видоизменяющегося общественного прогресса, оценивать 
продукт производства умственного товара (в том числе в рамках курсов по специальностям) 
устанавливая конкретные критерии.

Все это нашло освещение в представляемой работе, которая, несомненно не претендует на 
полноту и нуждается в дополнениях и рекомендациях.

ԱրՊՀ, պատմության ամբիոն

մասնագիտական ամբիոնը սահմանում է մշսւկվեփք սկզբնսււլբյա բների քանակը 
+ մասնագիտական ամբիոնը սահմանում է մշակվեփք գիտա-տեսական ուսումնասիրությունների քանակը 
** աշխատանքը հաշվեգրվում է 5-10 բալ հավաքեպւ դեպքում
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՒՏԱկԱՆ ՏԷՂԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

I УМ378.147 История

•ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА АРЦАХА

Л.Э.Варданян

“  Человек будущего это  т о т , у кого окажется самая длинная память ”.
Фридрих Ницше

է История -  прекрасное средство развития личности на основе знаний прошлого. Она позволяет 
развить способность критически анализировать прошлое, умение делать собственные выводы на 
основе самостоятельной работы с историческими источниками. Изучение истории дает возможность 
получить знания -  сведения, помогающие ориентироваться в национальной и мировой культуре. 
Занятия историей способствуют формированию так называемого историзма, т. е. способности 
понимать и оценивать события прошлого в их взаимосвязи, процесс возникновения, развития и 
изчезновения общественных явлений.

Для чего необходимо преподавать историю в школе? Чтобы научить учащихся самостоятельно 
Канализировать историческую информацию, ориентироваться в настоящем с опорой на опыт 
I прошлого.

Как изучать историю? Как систему учебных задач, решаемых учащимися в процессе учебной 
[ деятельности. Что изучать? То, что способствует достижению поставленной цели (т. е. содержание 
должно быть скомпоновано и преобразовано таким образом, чтобы активизировать мыслительную 
работу учащегося).

\ Любая нация в годы реформ, революций или других социальных потрясений обязательно 
обращается к своей социальной памяти -  истории -  с целью точнее понять то, что с ней происходит и 
выбрать перспективу дальнейшего развития.1

“Большое видится на расстоянии”, -  справедливо заметил поэт. Наука история -  единственная 
I возможность для человеческого общества получить определенное представление о будущем. 
История демонстрирует, что народы сотни лет в главном остаются собою: не меняют поведение, 
повторяют ошибки, успехи, попадают в пропасть социальных катаклизм и катастроф, выходят из них, 
если находят силы.

Не смотря на интеграционные процессы в современном мире, каждая нация, народ стремится 
сохранить свою самобытность, и большую роль в этом играет история. На базе исторических знаний 
и через историю можно попытаться понять, от чего общество хочет отказаться и к чему может 
прийти в процессе построения новых качеств и моделей. Историческое сознание общества включает 
его родительское прошлое (генезис), его видовое нинешнее и его ожидаемое будущее. Историческое 
сознание -  это духовный мост, перекинутый через пропасть времен, мост, который ведет человека от 
прошлого в грядущее. Вот почему граждане изучают историю, для чего необходимо обществу 
историческое сознание. В основе научного исторического сознания должно быть признание различия 
между прошлым и современностью и достоверность информации, на основе которой прошлое может 
быть восстановлено.2

Незнание истории крайне опасно, так как историческое знание -  наивысший залог сохранения 
и приумножения цивилизационных основ новейших государств и наций. В противном случае нам 
угрожает инвалюция, регресс к варварству -  к наивности и примитивизму человека, который не 
может иметь будущего, т. к. не осознает своего прошлого и барахтается в кризисном хаосе 
настоящего. История оказывает содействие возрождению и утверждению в сознании граждан 
политических и моральных ценностей, прежде всего идей свободы и личного достоинства, 
патриотизма, соц. равенства и справедливости, формирует бережное отношение к политическому и 
культурному прошлому народа, к многовековому опыту борьбы за социальную свободу, к 
прогрессивным традициям гуманизма и демократизма, политического, межэтнического и 
межнационального общения.3 История содействует укреплению чувства единства мировой
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цивилизации. Без ее исторической памяти невозможны ни становление, ни социализация личное 
ни формирование ее национального самосознания. И закономерно, что в критические периоды ш  
народа историческая память становится источником его морального оздоровления, духовногоаф| 
политической энергии, превращается в реальную политическую силу.

Учитывая особые условия исторического развития карабахского народа (особенно! 
географического и геополитического положения, нахождение в течение продолжительного времеш| 
составе разных государств, многовековая борьба за независимость, стремление к консолидаи 
нации и т. п.), сегодня, как никогда, возрастает созидающая роль молодой Карабаха! 
государственности.

Проблема образования как важнейшего рычага становления новых демократически 
отношений в обществе и переустройства социального развития НКР в истекшем десятилетииЬиИ 
весьма актуальны. Поиск и нахождение новых путей их решения стали приоритетным направлемД 
в деятельности руководства республики, ее законодательных и исполнительных органов. При этом 
главным ориентиром в образовательной политике руководства НКР является признание того, чта! 
школа в условиях демократического пути развития является самым действенным инструменяН 
развития и становления новой армянской государственности, важнейшим институтом формировав 
гражданского общества, становления личности нового типа, сохранения и развития культуры.

В чем же состоит особая важность знания истории на современном этапе, который f l  
определяет ценность этого предмета?

•  Прежде всего эта дисциплина уникальна по своему влиянию на формирование систшЯ 
мышления, давая возможность человеку свободно передвигаться в исторически I  
пространстве и вооружая его знанием исторического опыта, что в конечном итоге позволяя! 
правильно оценивать современные политические и социальные процессы.

•  Кроме того, исторические знания способствуют формированию собственной точки зрения! 
личности, ее независимых оценок, но вместе с тем учат ценить и уважать мнения других. 1

•  Исторические дисциплины воспитывают также в личности такие важные для жизни в 
современном обществе качества, как: широта мышления и мировоззрения, толерантноспЯ 
гражданская смелость, творческое воображение.

•  В итоге же исторические знания подготавливают молодежь к самостоятельной жизни в 
полном противоречий современном мире, создают благоприятные условия для установлений 
взаимопонимания между людьми, представляющими различные культурные, этнические! 
лингвистические и религиозные традиции*4.
Не секрет, что на историю как на школьный предмет возлагались задачи воспитания! 

личности, формирования чувства патриотизма и гражданской ответственности. Благодаря] 
патриотизму карабахскому народу удавалось выходить из самых тяжелых ситуаций в сложные] 
периоды своей истории (арцахское освободительное движение, карабахская война...). Нравственное] 
развитие школьника, воспитание его историей идет через эмоциональное к ней отношение̂ ] 
сопереживание людям прошлого, через усвоение идеалов и нравственных ценностей, выработанных] 
человечеством, а также с помощью ситуаций нравственного выбора. Однако часто наши целевые I 
установки в воспитательной сфере получают противоположное содержание. Задаваясь целью] 
воспитать всесторонне развитого человека, мы нередко получаем в итоге маловера, циника.

Если одна из целей, стоящих перед историей -  развитие исторического мышления, то как его 
развивать? По нашим наблюдениям в средних классах большое внимание следует уделять главным 1 
событиям карабахского конфликта, предисторию и, особенно, большой акцент сделать на воспитание 
на примерах героев Арцаха.

В современном Карабахе продолжается поиск идеи, которая бы объединила нацию я 
консолидировала общество. Успех этого поиска не в последнюю очередь зависит от того, насколько 
эта идея будет отвечать интересам карабахцев и народов Армении, их многовековой истории, впитает 
ли в себя исторический опыт предыдущих поколений, учтет ли менталитет и исторические ожидания ] 
общества.

“Народу, который лелеет новое чувство общности, необходимо осознание того, что его 
соединяет и общая судьба. Этот общий исторический опыт, кроме того, может восприниматься как 
славное прошлое, которое вселяет чувство гордости и побуждает к отождествлению со своим 
народом. *

Через изучение общего прошлого в школах Арцаха, преподавание истории содейсвует ] 
сплочению общества и готовит учащихся к активной гражданской позиции. При преподавании ]

истории 
собстг 
очере 
рассм 
явлений 
Европы и 
к прямом



I ^
I  истории Арцаха необходимо исходить из того, что национальная история обладает системой 

собственных ценностей, является вместе с тем частью европейского процесса, который в свою 
■  очередь входит в состав всемирной истории. Подобный подход исключает изолированное 
■рассмотрение фактов и защищает учеников от узко-националистического понимания исторических 
I явлений, готовит их к осознанию себя не только гражданами конкретной страны, но и гражданами 
I Европы и мира. Неправильное понимание соотношения национальной истории и национализма ведет 
I к прямому искажению фактов.6

ք Одной из задач преподавания в кризисных обществах, особенно в Карабахе, есть подготовка 
■учителей истории, что коренным образом отличается от подготовки учителей в других регионах. 
■Различны методы подхода к преподаванию и изучению истории в школе, такие как: 

ք - преподавание на основе изучения исторических фактов;
- обучение на основе проведения исследований;

I - многоаспектное преподавание; 
ք - преподавание спорных и “чувствительных” тем;
I  - помощь изучающим историю по эффективному использованию современных источников 

■информации, таких как интернет и телевидение.
Однако на сегодняшний день тематика изучения влияния карабахского конфликта и связанных 

В  с ним политических событий на преподавание истории в карабахских общеобразовательных школах 
I  еще научно не разработана и требует большого внимания.

Содержание школьного исторического образования должно быть направлено на воспитание 
к  чувства патриотизма, гражданственности, способствовать формированию национального 
Щ самосознания, уважения к историческому и культурному наследию народа Карабаха.

Незнание прошлого не только вредит процессу познания, но ставит под угрозу любую попытку 
■нынешней деятельности.7

Все живо в памяти нынешних поколений. Нести это в души и сознание будущих -  долг
■  исторической науки и средней школы.

Ամվավաւմ

Գիտական պրպտումներ է անում Արցախի հասարակության պատմական գիտակցության 
К ձևավորման ն զարգացման գործում որպես հիմնական միջոցպատմության դասավանդման
■  ուղղությամբ: Հայտնի է, թե ինչ հսկայական դեր է խաղում պատմության դասավանդումը ե 
I պատմական Փտելիքների յուրացումը ցանկացած ժողովրդի պատմական գիտակցության
■  ձևավորման գործում:

Մեր աշակերտները իրենց ապրած աշխարհի բարդությունը կարող են հասկանալ միայն 
I սովորելով ու մտռրելով այն առաջատար աժերի շուրջ, որոնք ձնավորեւ են այսօրվա ածխսւրհի 
I պատկերը: Պատմության ուսուցչի հիմնական խնդիրն է օգնել աշակերտին' կապ ստեղծերս 
I պատմության ներկայացումների միջև, յուրացնելու իրադարձությունների ժամանակագրական 
I հետևողականությանը, այլև անել այնպես, որպեսզի նա հասկանա, թե ինչպես որոշակի 
[ քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և գիտական երևույթները գեռծնական 

ազդեցություն ունենան միմյանց վրա, այսինքն' փնեն վախկապակցված:
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԷՂԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

ՀՏԴ 891.981.0 Գրկաետթա
ԱՆՄԱՀ վՒՊԱԳՒՐՆ ՈՒ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԸ 

/Ա). Շիրվանզադնի дййщшй 150-ամյակի սաթիվ/

Ս.Ա. 1սաեյան
Հոդվածում դիտարկվում ե գնահատվում են մեծանուն գրողի վեպրն ու դրամատիկական ճր[{էա 

ընդգծվում նրանց տեղն ու դերը հայ գրականության ե թատերական արվեստի զարգացման I  
հարստացման ասպարեզներում:

1910 թվականին, Շիրվանգադեի (ծնվել Է 1858թ-ի ապրիլի 7-ին, Շամատ 
գյուղաքաղաքում), գրական գործունեության 30-ամյա հոբելյանի օրերին, Մեծն Լանցա 
բարձրաձայնեց. «վերջապես կցանկանայինք, որ մեր ազգն Էյ կարողանար տեսնել, գնահաստ 
ու պաշտպանել իր ծնած ուժերը: Եվ երթ որ աեսնի-կհամոգվի, որ նրանց մեջ Էյ щ  
այնպիսիները, որոնք իրենց տաղանդով մրցում են ա հավասար են եվրոպական ժողովուրդնա 
սիրված, հանրաեոչակ հեղինակներին, տարբերությունը միայն սրանց ու նրանց բախտի մեջ Է»ՀI 
Թումանյան, Երկեր չորս հատորով, 1969,հ.4,էջ 119/:

Հայոց հանճարը ծլարձակել, ծաղկել ու պտղավորվել է անընդմեջ կրկնվող տխուր՛ 
իրադարձությունների ու փորձանքների շարաններում: Նման իրավիճակում ընթացավ նաե Ալ.! 
Շիրվանգադեի կյանքն ու գործունեությունը:

19-րդ դարի երկրորդ կեսի տնտեսապես քայքայվող, ինչպես նան ահավոր երկրաշայտ 
տեսած գավառական Շամախի քաղաքում 6 տարեկան Ալեքսանդրը սկսում է սովորել բողոքական j 
քարոզիչ Սարգիս վարդապետի ուսումնարանում, ապա թեմական դպրոցում: Պարզ է, որ շատ քիլ 
թան կարոդ էր ստանալ ապագա գրողը այդ հետամնաց կրթական օջախներում: Պատանի! 
Ալեքսանդրը երազում էր ուսումը շարունակել տեղի ռեալական դպրոցում, որը սակայն լի 
իրականանում, ընտանիքի ն շրջապատի դառն կյանքի ծանրությանը մտահոգում է ապագա 
գրողին: 1875թ-ին նա բռնում է Բսւքվի ճանապարհը, մեկընդմիշտ հեռանա)ով հայրենի եզերքից: 
Ապագա գրողը մտնում է մի աշխարհ, ուր իշխում էին կյանքի հակադիր հարաբերությունները 
շահի կատաղի մրցավազքում: Եվ 19-րդ դարի արդյունաբերական Բաքվի հակասական եռուզեռը 
դառնամ է երիտասարդ գրողի դաստիարակիչ դպրոցը: Բաքվի նահանգական վարչության 
գրասենյակում գրագրի պաշտոնը մի կողմից ձանձրույթ է պատճառում նրան, մյուս կողմից 
հնարավորություն է ընձեռում ճանաչեւ կյանքը ն բացահայտել ստեղծագործական իր 
կարողությունը: Այդ անհրաժեշտ քայլերի համար ոչ միայն Ալեքսանդրը, այլն մեր 
գրականության նվիրյալները իրենց գոհունակությունն ա երախտիքն են հայտնեւ գրողի 
մորաքրոջ' Մարիամ Աթելյանի ընթերցասեր ընտանիքին, որի աստղերից էին դերասան 
Հովհաննես Աբելլանը, դրամատուրգ Աւեքսանդր Աթելյանը: Շիրվանգադեի ինքնակրթությունն ա 
մտավոր զարգացումը տեղի է ունենում աստվածաշնորհ այս բարեկամների շրջապատում: 
Այստեղ է, որ ապագա գրողը ծանոթանում է հայ ե համաշխարհային գրականության լավագույն 
նմուշներին, չնայած հաց վաստակելու համար իր մտավոր կարողությունները վատնում էր 
նահանգական վարչության գրասենյակում հաշվապահի օգնականի, ապա' հաշվապահի 
պաշտոններում:

Ինքնակրթության և քրտնաթոր աշխատանքի շնորհիվ Ար Շիրվանզադեն յուրացրեց 
1ս.Աբովյսւնի, ՄՆալթանդյանի, Րաֆֆու, Պ.Պռոշյանի, Շեքսպիրի, Մոլիերի, Բալզակի, Դիկկենսի, 
Մոպասանի, Գոգոլի, Դոստոեսկա ավանդույթները ն դարձավ հայոց վիպագրության հսկան: Նա 
կերտեց 300 գեղարվեստական կերպարներ, նրանց միջոցով դատապարտեց հասարակական 
արատներն ու հակամարդկային արարքները, հաստատելով այն գեղեցիկն ու դրականը, ինչ 
փայւիայեւ ու պահպանել է ժողովուրդը դարերի ընթացքում:
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I, Ալ. Շիրվանգադեն հավասար ուժով նկարագրել է թե արդյունաբերական, և թե գավառական 
քաղաքի մարդկանց կյանքը' սոցիալական հակասությունների ե հոգեբանական 
բացահայտումների հյուսվածքով: Ականավոր գրուլին անչափ հոպում էր հարյուրավոր այն 
ոյոպացիների ճակատագիրը, ովքեր նյութական ծանր ճիրաններից փրկվելու, ընտանիքի համար 
[հանապազօրյա հաց գտնելու հույսով թոդնում էին հայրենի գյուղերը և գաղթում ֆիզիկական ու 
աղայական ախտերի կենտրոններ դարձած քաղաքներ: Շիրվանզտդեն հախուռն տաղանդով 
իջավ գրական ասպարեզ:
■ ՚ Մանկության ն պատանեկության տարիներին ստացած տպավորությունները շատ արագ 

աարվէաւոակսւն պատկերներ դարձան «Նամուս», «Չար ոգի», «վարդան Ահրումյան», 
«Ֆաթմսւն ու Ասադը», «Տասնհինգ տարի անց» երկերում, որոնք ոչ միայն գրավեցին 

ոհթերցալների ուշադրությանը, այլն նպաստեցին հայ գեղարվեստական արձակի զարգացմանը: 
Իր «Նամուս» առաջին վեպով երիտասարդ գրողը եկավ ասելու, որ հայ վիպագրությունը նոր ծիրի 
վրա է: Պատկերի տարբեր տեսակների օգտագործմամբ նա, ինչպես անխարդախ հայելում, 

առկայացրեց գավառական կյանքի հակասություններն ու, մարդկանց տառապանքները: 
քարխուդարի, Հայրապեսփ, Սուսանի, Սեյրանի, Ռոսսայմի կերպարները հաստատեցին, որ 
[գրական ասպարեզ է իջել կերպավորման արվեստին քաջածանոթ մի գեղագետ: «Նամուսին» 
[հաջորդեց «Ցավագար» վիպակը, որտեղ միայն Սոնայի ե գիժ Դանիելի կերպարները բավական 
Й, որ այդ երկը հոլովվի բոլոր ժամանակներում: Երիտասարդ արձակագրի ուշադրությունից 

■չվրիպեցին գավառական կյանքի նոր կողմերը, առևտրա-վաշխառուական կապիտալի 
արկայսւցուցիչների քայքայումը:
1՛ Ապրելով արդյունաբերական խոշոր քաղաքներում, Ալ. Շիրվանգադեն ականատես եղավ 

■ասարակական կյանքի անընդհատ շերտավորումներին ե սոցիալական հակասությունների 
ամանը: Նա կյանքի տարբեր կողմերը գրականության բերեց ռեալիստական թանձր գույներով: 
հփվանգադեն գովում էր դեմոկրատական լայն խավերի բարոյականությունն ու հոգևոր 
ահ|եցկությունը, խիստ քննադատում վերնախավերի բարոյականությունը, շահագործման 
հակամարդկային միջոցները: Հայոց վիպագրության ն դրամատուրգիայի անզուգական երկերի 
(հոլակ վայելեցին մեծանուն գրողի երկերը, որոնցում սոցիալական հակասությունների ե անհատի 
■ցբերգության պատկերները միանգամայն նոր երևույթներ էին մեր արձակում ն 
աամասաւրգիայում: 1880-90-սւկան թվականներին մեկը-մյուսին հաջորդեցին «Խնամատարը», 
«Արամբին», «Զուր հույսեր», «Արսեն Դիմաքսյան», «կրակը» ստեղծագործությունները: Հայոց 

ոճոոանիբի, կենցաղի, բարոյականության հարցերը նորովի լուսաբանվեցին այդ գործերում: 
к  Աոաջին անգամ արևելահայ հատվածում ապահարզանի հարցը գեղարվեստական 

■արանքներով բարձրացրեց Շիրվանգադեն, պատկերելով ազնիվ անհատների և նրանց 
■րջապաաուլ հասարակական միջավայրի հակասությանը: 

ւ Ալ. Շիբվանզադեի ստեղծած կերպարները երկու խումբ են կազմում: Մի կողմից գործում են 
■աբվրդանվեր մարդիկ, մյուս կողմից հանդես են գալիս նրանք, ովքեր շահարկում են ժողովրդի 
■շահերը, կողոպտում և իրականում նրան թողնում մենակ և անօգնական: Իսկական 
■ավորականը, ըստ Շիրվանզադեի, նա է, ով իր ուժերը նվիրում է ազգի փրկությանն ու 
ոպւգսւցմանը: Այդ հարցն է շոշափել նա «Զուր հույսեր» վեպում, որտեղ ընտանեկան, 
■№ցաւլային հարցերից բացի, կոնֆլիկտի մեջ է ներառել սոցիալ-քադաքական խնդիրներ: 
I ժամանակակից բուրժուական գաղափարախոսության քննադատությունն ենք տեսնում նան 
■«Արսեն Դիմաքսյան» վեպում: Պակաս հետաքրքիր չէ «Ընկերները» պատմվածքը, որտեղ հանդես 

№ բհրված Փաստաբան Նագիմյանի և ինժեներ Մարկոսյանի խարդավանքները հանուն շահի: 
անբարոյականության, կեղտոտ արարքների ներկայացուցիչներ են Բարաթյանն ու Հէեքիլյանը 
«Արսեն Դիմաքսյան» վեպում: Նրանք պատվի և վաղի գողեր են, որոնք գործում են 
«Տւաւխրության դրական գծերով աչքի ընկնող Արսեն Դիմաքսյանի դեմ: Շիրվանզադեի միտումն 
[ այստեղ ավելի ընդգրկուն է: Նա Հաբիգյանի կերպարի միջոցով նշում է մի պտավոր գաղափար: 
[Արսեն Դիմաքսյանը, դրական ծրագրերով հանդերձ չի ճանաչում իր ժողովրդին: Հաբիգյանը 
համոզում է, որ մտավորականության գործը պետք է ուղղված լինի ժողովրդական լայն
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զանգվածների բարօրությանը, լուսավորության տարածմանը, աշխատավորության 
վիճակի բարելավմանը:

1896-97 թվականներին Շիրվանզադեն ավարտեց արձակի իր հզոր գլուխգործոցը' «Քաաւ» Н  
վեպը: Դա նախորդ 15 տարիների մտահղացման, մտորումների, ներքին ինքնատիպ ինւոուիցա̂ 
արդյունք էր: 19-րդ դարի վերջում արդյունաբերական Բաքվում տեւլի ու՛սված ■
ւիովտխությ ունները, սոցիալական հակասությունների սրումը, ընտաներ̂ ®
հարաբերություններում դրսևորվող խարդավանքները, դասակարգային շերտավորումների այպ В  
ընթացքը, կապիտալի կուտակման գայւային օրենքները իսկական քաոս էին: Հին ե նորագույնի 
կապիտալիզմի հակադրությունը մարդկանց մդում էր անհաշտ պայքարի: 1880-ш1р̂ Н 
թվականներին տեւփ ունեցած ընտանեկան խռովության մի պատմություն մեծ գրողի 
վառ երևակայության շնորհիվ դառնում է կոմպոզիցիոն-սյուժետային մի կուռ կառուցվածք, պփ 
ընթացքի գեղարվեստական պատկերման շնորհիվ այն դառնում է հասարակական մի ամբայյ̂ լ 
կեցության աննախադեպ նկարագրություն: Բազմաթիվ տիպերի ն սոցիալականի
բնավորությունների ստեղծումով Շիրվանզադեն մերկացնում է Ալիմյանների ընտանիքի կբթՓոյյի 
ու դիպլոմավոր ներկայացուցիչներին' Սմբատ, Միքայել, Արշակ Ալիմյաններին, նրանց фБши 
Ւսահակ Մարութխանյանին, Սուլյանին, պապաշային: վեպում ստորաքարշ ու անկշսա 
կերպարներին հակադրված է դրական գծերով օժտված գործող անձերի մի խումբ, որոնք ձգաա 
են վերացնել քաոսը, խուսսոիել դրամի կործանարար ուժից, խորտակումից փրկել «ուա 
երիտասարդության» կեղտաջրի մեջ խրված մարդկանց:

ժողովրդի բարոյական գեղեցկության, հոգու ազնվության, դարավոր անխաթար դիմպ|1 
պահպանման, վախադտրձ սիրո զգացումների կրողը հասարակ ընտանիքի դուստր Շուշանիկն!] 
որը կարողանում է իր վեհությամբ վերադաստիարակել Միքայելին: Դա Շիրվանգաա 
դեմոկրատիզմի, աշխատավոր ժողովրդի հանդեպ ունեցած սիրո և հավատի արտահայտությունն п ] 

Շիրվանզադե-արվեստագետի գաղափարական միտումների, ստեղծագործակոյ 
մեթոդների ինքնատիպ դրսևորումների ուշագրավ երևույթներ հանդիսացան «Քաոս» վեպից հետո 
գրած «վարդան Ահրումյան» ն «Արտիստը» երկերը: վարդան Ահրամյանի և Լևոնի կերպարնա 
գրողի վարպետության նոր ապացույցներն են: Տարբեր ձգտումներ, տարբեր հոգեբանաթյոո 
ունեցող այգ երիտասարդներից վարդան Ահրումյանը կապիտալի կուտակման ջատագովն է, իսկ 
Լևոնը' սիրո մեջ գեղեցիկ երազներ կրողը, որ կործանվում է կյանքի արշալույսին: «Աբտիաոա 
ստեղծագործությանը համաշխարհային արձակի լավագույն էջերից է:

Ալ. Շիրվանգադեի տաղանդը 20-րդ դարի սկզթին փայլատակեց դրամատուրգիայի 
բնագավառում: Նրա դրամատիզմով հարուստ վիպագրությանը պարարտ այն հողն էր, որի վրա 1 
կերտվեց մեծ գրողի թատերագրության հզոր շենքը: Նրա դրամաները մեծապես նպաստեցին 20-1 
րդ դարի հայ թատերական արվեստի զարգացմանը, դերասանական նորանոր խմբերի V 
աստղերի բացահայտմանը: Ստեղծելով սոցիալական, կենցաղային, քադաքակաա 
հոգեբանական տեսակի պիեսներ, Շիրվանզադեն արմատավորեց ու հարստացրեց նան գրակա 
հայերենը: Նկատի առնելով մեծ գրողի ծառայությունները, վ . Տերյանը նրա գրակաքյ 
գործունեության 30-ամյակի առթիվ հեռագրել է անձամբ Շիրվանզադեին: Այն տպագրվել I  
«Հորիզոն», «Մշակ», «Սուրհանդակ» թերթերում: Հեռագրում մասամբ ընդգծված է. «Հայրենո 
գրականության խավար աղջամուղջը ստեղծագործական մտքի վառ ճառագայթով լոտավպա 
պանծալի գեղագետին խորին երկրպագություն:

Արվեստին ծառայելու դժվար ու երկար ուղին ծանր աշխատանքով ու բոցավառ սիրովյ 
հաղթահարած պանծալի հոբելյարին փառք ու պատիվ և երկար տարիների կյանք» /վ.1
Տերյան, երկերի ժողովածու 4 հատորով, 1979, հ.2, էջ 22/:

Հայ դրամատուրգիան երբեք այնպիսի զարգացում չի ունեցել, ինչպես 20-րդ դարի սկգբին' 
ԱրՇիրվանզադեի շնորհիվ: 1901-1905 թվականներին նա գրեց «Եվգինե», «Ուներ իրավունք» ե] 
«Պատվի համար» դրամանները: վերջինս գնահատվեց որպես հայ քննադատական ռևալիգմի 
գւուխ-գործոցներից մեկը: 1907-1917 թթ. Մեծ գրողը գտնվում էր Փարիզում: Այստեղ նա արարում! 
է «Ավերակների վրա», «Արմենուհի», «կործանվածը» դրամաները և «Շառլատան»] 
կատակերգությունը: Միաժամանակ նա դրամայի է վերածում «Նամուսը» և «Չար ոգին»:
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ա Շիրվանգադեն արտաստհմանում հետևում էր Հայաստանում տեղի ունեցող ցնցումներին: 
նա ծանր ապրումներ ունեցավ 1915թ-ի Մեծ եղեռնի հետևանքով: Հայտնի է նրա նամակը ռուս 

■խճավոր գրող Մ. Գորկուն, որտեղ խնդրում է, որ նա ուշի ուշով հետևի հայ ժողովրդի 
ազատագրին և պաշտպանի նրա իրավունքները: 1926թ-ին վերադառնալով Հայաստան, նա 
■աոեղծում է «Մորգանի խնամին» կատակերգությունը:
В  Ծէռնոթ լինելով համաշխարհային դրամատուրգիայի բովանդակությանն ու ժանրային 

աագւքագանությանը, Ալ. Շիրվանգադեն մեգանում օգտագործեց սոցիալական, քաղաքական 
I  դրամայի և կատակերգության տեսակները, արծարծելռվ մեր ժողովրդին հուզող կարևոր 
■մնախնդիրներ:

■  Ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ հայ գրականության մեջ քննարկման առարկա էր 
I դարձել կնոջ էմանսիպացիայի (ազատության) հարցը: Արևմտահայ հատվածում արդեն հայտնի 
էին 9. Եսայանի վեպերն ու Գ. Զոհրապի նովելները թեմայի շուրջ: Արևելահայ հատվածում այդ 

աման լրջորեն քննարկվեց Ալ. Շիրվանզադեի դրամատիկական երկերում: Ւր ստեղծած կանացի 
ախպարներով' Եվգինե («Եվգինե»), Հերսիլե («Ուներ իրավունք»), Արմենուհի («Արմենուհի»), 
տաղանդավոր գրողը խարազանեց բուրժաական իրականությունը, որտեղ կինը գտնվում էր 

լհալսկան-բարոյական ստրկության մեջ: Մեծ գրողը ոչ միայն պաշտպանում էր կնոջ մարդկային 
աափսնքները, այլև ուղիներ էր որոնում տղամարդկանց հետ կնոջ իրավահավասարության 
համար: Իր դրամաների շուրջ ընթացող բանավեճերին մասնակցել է նաև Շիրվանգադեն: 

թալվածներից մեկում նա գրել է. «կնոջ, ինչպես նաև տղամարդու, թուն երջանկության 
աւմնաքարը թաքնված է նրա հոգա խորքում, այնտեղ ուր չի կարող մուտք գործել ոչ ամուսնու 
սերը, ոչ նույնիսկ մայրական պարտավորությունների գիտակցությունը և ոչ մանավանդ 
հասարակական կարծիքի դատաստանը: Եթե կա կնոջ հոգու խորքում սեփական, անհատական 
! գիտակցությունը' տոգորված անձնական ինքնուրույնության զգացումով, նա երջանիկ է: Եթե չկա 
այդ' նրա կյանքը հիմնված է կեղծիքի, խաբեության ու ստի վրա»:

Շիրվանգադեն 1904թ. գրեց «Պատվի համար» դրաման: Այն առաջինը բեմադրվեց 
[ Տաշվում, նույն թվականի դեկտեմբերի 10-ին: Այդ պիեսով հռչակավոր գրողը նոր հորիզոնի վրա 
| դրեց քննադատական ռեալիզմն ու դեմոկրատական հայացքները:

«Պատվի համար» դրաման բեմադրվում է ժամանակի բոլոր հայկական թատրոններում: 
Դեռ ավելին: Հայոց դրամատիկական խումբը տարթեր հայաշատ բնակավայրերում
սերկսւյացնում է այն' արժանանալով հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը: Ուշագրավ երևույթ 
էր 1908թ. Բաքվի Աթելյան-Արմենյան դրամատիկական խմբի այցելությունը կ. Պոլիս, որտեղ 
վարիեթեի թատրոնում ներկայացնում է «Պատվի համարը»: Այդ առիթով «ժամանակ» թերթում 
հանդես է եկել մեծանուն Գ. Զոհրապը: «Պատվի համար» խորագրի տակ, բավականին ծավալուն 
գրախոսականում նա մեծարում է նախ Շիրվանզադեին ն դրվատանքի իր խոսքն ասում 
ներկայացման բարձր որակի մասին: Գ. Զոհրապը գրում է. «Շիրվանզադե Պատվի համարին մեջ 
ժամանակակից պուրժուազիեն բոլոր թիփերը լիաբուռն սվաած է: Փիեսին կազմվածը իր 
պարզությանը մեջ հոյակապ է և հյուսիսի գրականության հորինվածը կհիշեցնե: Ռուսահայ 
թատերագիրը շատ բարձր է Օքթավ Միրպոյեն, որ սակայն Ֆրանսայի փառքերեն մեկն է:

Եթե դասական տեսակետե դատվեր, Շիրվանզադեի գործը այն տեղն ալ իր մեծ 
նշանակությունը պիտի ունենար:

.. .Պաքոփ տրտմտթիք խումբը, որ ներկայացուց Շիրվանզադեի փիեսը, հայտնություն եղավ 
ամենուս համար, ապշեցուցիչ հայտնություն մը» (Գ.. Զոհրսւպ, Երկեր, Ե., 1989, էջ 448):

Առանց Շիրվանզադեի դրամաների, չափազանց աղքատ կլինեին հայկական թատրոնների 
խաղացանկերը: Բավական է նշել, որ միայն Ստեփանակերտի Վ.Փափազյանի անվան 
դրամատիկական թատրոնում բեմադրվել են նրա «Նամուս», «Չար ոգի», «Պատվի համար», 
«Քաոս», «Եվգինե», «Արմենուհի», «Մորգանի խնամին» պիեսները:

Շիրվանզադեի գրական ժառանգության մեջ զգալի տեղ են գրավում նրա 
գրախոսությունները, դիմանկարային ընդհանրացումներն ու բանավիճային ելույթները: Գրական 
երկերի արարմանը զուգընթաց նա ակտիվորեն մասնակցում էր գրական քննադատության
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զարգացմանը: Հայտնի Mi նրա խարազանող ելույթները անկումային գրականության խպ 
աեսությ ուննէ՜տի դեմ:

Արտասահմանից վերադառնալուց հետո Ալ. Շիրվանզադեն ամբողջ ուժով լծվեց նորօբյօ 
գրականության ն արվեստի ստեղծման անհրաժեշտ գործին, հանդես եկավ ]սորհրդաա 
հոդվածներով, ճառերով, գրեց «Մորգանի խնամին» քաղաքական կատակերգությունը, ц 
այսօրվա համար ես դաս կարոդ Է լինել: Անվանի գեղագետը սերունդներին հանձնեց իր անցա! 
մեծ ճանապարհի վարձն ու խորհուրդը'հանձին «կյանքի թովից» հուշագրական կռթողի: Սյլ 
գրքում հառնում են հայոց մեծերը' Պ. Ադամյանը, Րաֆֆին, Պ.Պռոշյանը, Ռ.Պատկանյս| 
Ղ.Աղայանը, Գ.Արծրունին, Աիամանթոն ե ուրիշներ' իրենց լուսառատ հոգա խոսան 
հուզաշխարհով:

«կյանքի բովիցը» մի դասագիրք Է, որ ընթերցողին ուսուցանում Է ժողովրդասիրություն, 
նպատակասլացության, կամքի ուժ, հոգևոր լույսի արարում:

Ալ. Շիրվանգադեի սիրտը դադարեց բաբախելուց 1935թ. օգոստոսի 7փն, կիսլովոդսկատ 
Սակայն նրա ֆիզիկական մահը նրա հավերժական ծննդի արշալույսն Էր: Անմահ գրողի գրսմլտ 
հարուստ ժառանգությունը ծիածանի հմայիչ գույներով փայլելու Է հայ դարավոր մշակույթի 
գանձարանում' նոր սերունդներին ներկայանալով ճանաչողական, դաստիարակչօճա 
գեղագիտական արժեքներով ե գործառական իր բազմաբնույթ նշանակույամբ:

Резюме

В статье рассмотрены и оценены романы и драматические произведения бессмертия 
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развития и обогащения армянской литературы и театрального искусства.
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1 (17), 2008

\$Դ $91.98 1.0 Գրականություն

j ՀՈվՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՑԱՆԸ' ՄԱՆկԱկԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԲԱՆ 

Ա.Մ.Աթայսւն

Մանկական երկը առաջինը պետք է լուծի ազգային դաստիարակության կարևորագույն խնդիրը: 
Հոփ. Թումանյանը ոչ միայն մեր դասական մանկագրության, այլն նրա տեսության գագաթն է: 
Ի՜՞նչը պիտի հուզի երեխային, ի՜՞նչն է նյութ ծառայում մանկական գրականության համար, ի՞նչպես 

փյփ գրել երեխայի համար, որոնք են մանկական երկի դաստիարակչական նպատակները, 
Աաւչալական արժեքը: Հեղինակի բազմաթիվ նամակները, հոդվածները պատասխանում են 
■աԱլական գրականության տեսության կարևորագույն ու ժամանակակից հարցերին:
В  ժամանակակից դպրոցն ու մանկավարժությունը ընտբեւ են դեպի ավանդականը, վեհն ու վսեմը, 
այգայինը տանող ճանապարհը: Ուսուցման գործընթացում բազմաթիվ արդիական խնդիրներ լուծել 
ЮшрЙф Է միայն դասական ավանդույթների վրա հենվելով, ազգային մշակույթի զուլալ աղբյուրից 
ոփւով, ամուր եւ առողջ արմատներից ընձյոսլվելով: ժամանակակից սերնդի համար կյանքի ւավագույն 
«աց ու անվախսւրինեփ դասեր են հայոց մեծերի կյանքն ու գործունեությունը սկսած սրբազնագույն 
|աշաոցից:
■  Անհամեմատ մեծ Է մանկական գրականության տեղն ու դերը ուսուցման համակարգում: 

[ մանկական երկը առաջինը պետք Է լուծի ազգային դաստիարակության կարետրագույն խնդիրը:
Щ  Մեծն Թումսւնյանի կենսավարձն ու իմաստությունը, նրա բազում խորհրդածությունները 

■լիության, գրականության, մանկական գրականության տեսության, արվեստի զանազան 
■Տալավսաների, գեղագիտական շատ արժեքների մասին այսօր Էլ գրավիչ իմաստություններ Mi, գալիքի 
այաամսւմբ անխախտ հավատի վկայություն:
I  1փսա հարուստ ու բազմերանգ Է Թումանյան-գեդագետի հոգևար աշխարհը: Միշտ երեխաների 
հետ' թե երկերում, թե՜ աշխատանքի պահին, թե մտքերում ու զգացմունքների աշխարհում: Ապրում Էր 
կասց Խրախություններով, ոգեարվում նրանց հեքիաթային աշխարհով: Իսկ երեխաների հետ կենդանի, 

յաիջսւկան շվաւմը ոչ այլ ինչ Էր, եթե ոչ մանկավարժական հայտնությունների, մտորումների, 
■լւախությունների, սպասելիքների աղբյուր: Այս առումով աղբյուրը ջրառատ պահողը նաեւ Թումսւնյանի 
ոացմանդամ ու համերաշխ ընտանիքն Էր' սրբազան ավանդույթներով, գեղեցիկ նիստուկացով:

E Ի՞նչը պետք Է հուզի երեխային, ի՞նչը պիտի մանկական գրականության համար նյութ ծառայի, 
էինչպե°ս պետք Է գրել երեխայի համար, որո՞նք են մանկական երկի դաստիարակչական նպատակները, 
Ոանաչալական արժեքը: Այս հարցերի պատասխանները գտնում ենք Թումսւնյանի նամակներում, 
■հպվածներում, զրույցներում: Թումսւնյանի տողերով են իրենց առաջին թոթովանքը սկսում մեր 
քամուկները: Նրա երկերը նպաստում են երեխաների խոսքի զարգացմանը, աշխարհընկալմանը, 
■աեաչալությանը: Թումսւնյանի ժողովրդայնության մասին բազմաթիվ փաստեր ու գրառումներ կան: 
Իսկ ժողովրդական բանահյուսության թումանյանական գեղեցիկ մշակումները մանուկներին տոգորում 
iiii լուսավոր ու պայծառ, իմաստալից, ձգտումներով, սեր մշակում դեպի ժողովրդի' դարերով ստեղծած 

աւմաե մշակույթը: Բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մեծ սիրո մասին, որ տածել են դեսփ 
քումանյան մանկագիրն ու Թումանյան մարդը:

- Էսպես բան կփնի՞ ինձ ժողովրդականացնողը Էս «Շունն ու կատուն» Է դարձել, որ մի տեղ հյուր եմ 
Օգնում կամ վաղոցով անց եմ կենում, երեխաները կանգնում են թե' այ' շունն ու կատուն...
■ - Մարդ որքան մոտ փնի երկրին ու ժողովրդին, որքան շատ խորանա ժողովրդական 

թա1հւծագործության մեջ, նա այնքան մեծ Է ու համամարդկային: Էդ ճանապարհով միայն գրողը կարող 
[Է համամարդկային գրականության մեջ տեղ ունենալ,- գրում Է Թումանյանը1:

Մեծ մանկագիրը երկի համար կարեար պայման Է համարել չափի զգացումը:
հյոսելով իր «Հազարան բլբուլ» հեքիաթի մասին' նա ասում Է.
- Ոգեարությունը խենթ Է ու սանձարձակ: Շատ նուրբ պիտի փնել, կոպտությունը նա չի տանի: Բայց 

աոորությունը սահման չի ճանաչում նա կտանի, կգնա... զգույշ պիտի փնել, ոսկի սանձով պիտի 
պահել... Այսինքն' չափի զգացումով, որ ամենակարեւորն Է կախարդական աշխարհը մտնելուց հետո3...:
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Հ. Թումանյսւնը հեքիաթը համարում էր գրականության մեջ ամենաբարձր արաահայտոՏ I 
«Հեքիաթները անդունդներ են' խորը, անծայր, անվերջ... Հարուստ ու շքեդ աշխարհ է Հնա I  
ամենաթանձր ստեղծագործությունն է: Նույնիսկ հանճ արները հեքիաթներ չեն կարողանում աա I 
բայց հեքիաթների են ձգտում»,- գրում է նա4: Ինքը' Թումանյսւնը, «Հագարան բլբուլ» հեքիաթի (flb I  
ավելի տարբերակ է հավաքել, համեմատել է դրանք, գնահսւտել ըստ արժանվույն: Գնահաա 
Պուշկինի հեքիաթները, քննդսւտել մի շարք գրականագետների' հեքիաթի տեսության ղնահաա I 
հարցերում:

Ըստ Հ. Թումանյանի' մանկագիրը պետք է ելնի երեխայի հետաքրքրությունննրից n ir i  I  
ընկալման աստիճանից: Մանկական ցանկացած երկ գրելուց անմիջապես հետո մեծ մանկաւա I 
հավաքում էր երեխաներին, կարդում նրանց համար իր գրածները, հարցնում նրանց կարծիքն%]յ I  
դրանք ոպարկում մանկական պարբերականներին: Փաստեր կան այն մասին, որ վէկւնաաա I  
շաբաթվա մի երեկոն Թումանյսւնը հատկացնում Էր երեխաներին: կարդում Էր իր մաԱ| I  
գրվածքները, հորդորում անգիր անել, ւսում երեխաների կարծիքները, հաշվի սանում, երբեմն կ կաա I  
Էր Էջեր հայոց պատմությունից եւ բացատրում:

Խաղը, ըստ Թումանյանի, վտքբիկի բնական պահանջն Է, «նրա լրջությունը, նրա Էութրոա I  
կյանքում ամեն բանի նա խաղով է մոտենում, խաղով է քննում, խաղով է ճանաչում ու ընդանում, դաա I  
ձեւն է, նրա մեթոդը»: «Բանը հաճույքով, խաղով պիտի անել, դա էս հեշտ Է, եւ գեղեցիկ: Էդ բանա» I  
ամենամեծ մասնակցությունը մայրը պիտի ցույց տա, որռվհետեւ ընտանիքում մեծ դերը եւ սաաջխւյէ|լՏ 
մայրն Է խաղում: Մայրը մեծ բան Է: Ձգտում, բնավորություն, ուղղություն.- ամեն ինչ մայրն Է սափ В  
մայրն Է երեխային կրթում: Նա երեխային խաղերով պիտի կրթի եւ ինքն Էւ մասնակից փնի (ишфН 
կազմելուն»»,- գրում է Թումանյսւնը5:

Նվսդւդ Թումանյանի վկայությամբ' հայրը կազմել է «Հայոց գետերը», «Հայոց լեոները» խաա Տ  
գտնելով, որ կյանքը, կենդանությունը, ուժեղ հոգին, առողջ սիրտը խաղով են արտահայտվում:

Պատահական չէ, որ Թումանյանի մանկական գրվածքներում յուրօրինակ ու հեշտընկալ են щ Н  
ձեավ գրված բանաստեղծությունները:

Թումանյանին մտահոգել են նաեւ մանկական երկի մատչելիության, գրավչության հարցկւյւփՏ 
անհրաժեշտ էր համարում մանկանը մոտենալ նուրբ ու զգույշ, նյութը շարադրել պսւրղ ու 
հեշտ ու հաճելի ձետվ:

Օգտվելով ժողովրդական լեզվի բացմահարուստ գանձարանից' Թումանյսւնը մեծ տէել Էր սափ В  
տեղին ու նպատակին գործածվող ժողոփւդական սեղմ ու պատկերավոր ոճերին, մատչելի, 
դյուրըմբոնելի դարձվածքներին:

Մանկական գրքերի գեղարվեստականությունը, գեղեցիկ ու ճաշակով ձեւավորամը էհս I  
Թումանյանի համար կարետրագույն խնդիրներ Էին:

Բազմաթիվ առիթներով Է Թումանյանն ընդգծել մանկական երկ ստեղծելու դժվարության а I 
գրողի պատասխանատվությունը.

- կարծում են' հեշտ ու հանաք բան Է մանկական գրվածք գրելը, դա ամենադժվար գործն Է: I  
Երեխայի հոգու հետ գործ ունես:

Ազգային դաստիարակությունը համարելով դաստիարակության անկյունաքարը' Թումանյակյա 
գտնում Է, որ մանկական երկը պետք Է լուծի նաեւ այդ խնդիրը: Ն. Թումանյանի վկայությամբ խ տ 
կենցաղով մեծ գրողը չափազանց ավանդապահ Էր, սիրում Էր ազգային տոները, հսւտկապէա* 
«Համբարձումը»: Առավոտյան վաղ վեր Էր կենում, հանում Էր ծաղկամանները, դաշտային ծաղիկներով■  

. լցնում, դնում բոլոր անկյուններում, ապա ջանգյուլումի քառյակներ ասում, վիճակախաղ pnignufcB 
Պատահական չէ, որ «Անուշ» պոեմի' Համբարձման տոնին նվիրված հատվածներն այնքան անկեղծ n f l  
անմիջական են, պատանիների ու աղջիկների սիրելի երգերից:

Մանկավարժական կարեար խնդիր է աշխատասիրության դաստիարակումը: Թումանյակ™ 
վերաբերմունքն այս հարցին չափազանց արդիական է ու նպատակային:

Առողջ հոգով ու մարմնով եւ ժամանակի գիտությունով ու լուսավորությունով ճոխացած, ահա թե I 
որն է մարդը ըստ Թումանյանի:

Որդուն գրած նամակներից մեկում Թումանյսւնը գրում է. «Տգետ նկարիչն ինչի՜9 է պետք»: կյանքի ■  
ամեն մի տգետ, գռեհիկ, տձեւ ու կոպիտ բան վրդովում էր նրան: Ինքը մեծատառով արվնստացէաւ* 
լինելով հետաքրքիր պահանջներ Էր ներկայացնում արվեստագետներին, որոնք եւ նրա գեղագիտական® 
հայացքների անկյունաքարն են: Նրա բազմաթիվ մանկական ստեղծագործությանն1յ|1®
աշխատասիրություն են դաստիարկում:

Թումանյանի համար անչափ կարեար Էր ազգային դաստիարակությունը: Ըստ նրա' ռուսականնա 
կրթությունը երեխաներին մի տեսակ կտրում Է հայկական կյանքից, մի տեսակ օտարացնում Է նրանց:
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(
Զարմանալիորեն Թումսւնյանի աչքից չի վրիպել նաեւ գրաճանաչության շրջանում երեխայի 
I  Лшцф կայունացումը, որը խիստ դժվար ու պատասխանատու գործ Է: Ըստ նրա' ձեռագիրն Էլ 
^ոխություն Էձեւավորում:

*#Նւմանյանը բազմիցս խոսել Է ուսուցման ձեւերի, ուսուցմանը խթանոդ կարեար 
^այամանքների, այն հետաքրքիր ու մատչելի դարձնելու միջոցների մասին, խոսել Է արձակուրդների 
քա  վասակության, ուսման մեջ ոգեարության ձեւավորման, չվհատվելու, կամքի դաստիարակման, 
աօրաթյունների հսւդթահարման ուղիների ձեւավորման մասին:
|լԲագմաթիվ են Թումանյան-մտսւծուլի դասերը: Նրա բազում զրույցներից, նամակներից, 

աղվածներից պարզ Է դաոնում, որ հեղինակի նպատակն Է թույ[ չտալ, որ մատաղ սերունդը դաոնա 
հ|6ց[[աթյան սպաոող միայն: Ամենից առաջ նա պիտի լինի գեղեցկության սերմանալը: Իսկ ամենամեծ 
աֆւթյտնը Թումանյանն արտահայտեք է մի ցերեկույթի ժամանակ արտասանած իր խոտում. 
Խաոեցեբ ՃԱր սրտերը պահեք մսդյտր ու քիքը ամենաքավ ու ամենաբարի զգացմունքներով Ծւ 
աչիւարհին ու մարդուն նայեցեք բարի ու պայծաո հայացքով: Արեւի նման նայեցեք աշխարհին :
I Խ  մանկական գրականության տեսական հարցերի քննության մեջ, թե՜ մանկավարժական 

Г խոթի հոդվածներում մենք տեսնում ենք, որ Թումանյսւնին միշտ Էլ գերել են թե՛ երկի, թե' մարդու 
դ̂աշնակությունը, հարմոնիան: «Ամեն երետւյթ ունի իր արտաքին կերպարանքը-ձեւը եւ ներքին 

■խաոը-հոզին: Ապրողը, գեղեցիկը, կատարյալը դրանց ներդաշնակությունն է»,- գրում Է Թումանյանը :
■ Գէելնցկաթյուն, բարություն, ճշմարտություն, սրանք են ուղեկցել Թումանյանին ամեն քայլաւիոխի: 

Ոոոահական չէ, որ նա կատարյալ է համարում բազմակողմանի զարգացած մարդուն' այն խոր 
|հոհդմունքով, որ մարդ որպեսզի խորանա եւ ոգեարության աղբյուր դառնա, պետք է բովանդակություն 
■шШни, բազմակողմանի զարգացում ձեռք բերի, բարձրանա, խորանա, լցվի: Ամենադժվար բանը, որին 
г փամ են մարդիկ, ինքն իրեն ճանաչելն է. «Մարդ պետք է ճանաչի ինքն իրեն, իմաստուն կերպով 
ոաջնորդի, ուղղություն տա: Մանկավարժ-գիտակի հայացքով Թումանյանը քննել է մարդուն'
I հաճախակի դիմելով «Աստվածաշնչի» իմաստնությանը: Նա հաճախ էր մտաբերում «Ավետարանի»
J խսքերը. «Բախեցեք դոները, եւ կբացվեն»: Ասել է թե' պետք է կյանքում իր տեղը գտնել, կամք ունենալ, 
■պայքարել, մաքառել լավի, վսեմի համար: 

լ  «Աշխարքում ամեն բան հեշտ է, մի բան է դժվար' մարդ լինելը... Հեշտ բան հո չի" մարդ լինելը.
| Հարդ Փնտրելիս էլ երբ մարդու մեծ կարոտ ես զգում, աշխատում ես նույնիսկ գտածին, եղածին 
Ր&աց&եւ-շատ բան տեսնել մեջը...»,- ասել է Թումանյանը :

I  Մարդ լինելու, մարդ դաստիարակելու արվեստին է ծառայել Թումանյսւն-մանկագիրը, 
«ւմանյան-աեսաբանը, Թումանյան-մանկավարժն ու Մարդը:

Резюме

г Детское произведение в первую очередь должно решать главные задачи национального 
[воспитания.

Ов. Туманян является не только вершиной нашей классической детской литературы, но и ее теории. 
I  Что должно волновать ребенка, что является сырьем детской литературы, какие воспитательные 
цели преследует детская литература, ее познавательная ценность.
■ Многочисленные письма, статьи автора отвечают на важнейшие современные вопросы теории 

детской литературы.
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Լ.Ս. Գրիգորյան

Հայ պատմագիրների, մասնավորաբար Խորենացու ե կորյունի վկայությունները հակադրկտ 
սովետական պատմագրականագիտության մեջ արմատավորված աթեիստական սկգբունքննյա 
թխող տեսակետներին' հոդվածագիրն այն միտքն է զարգացնում, որ Մեսրոպ Մաշտոցը հայօո 
գրերը երկնելիս ապավինել է Աստծո զորությանը:

Հայկական գրերի գյուտը, Մեսրոպ Մաշտոցի անունն անխզելիորեն կապված ®ւ 
քրիստոնեության հետ: Նա Աստծո աոտքյալներից մեկն էր ոսկեդարյան հայ դպրության մեջ նա 
ողջ գիտակցական կյանքում անսացել է Աստծո այն պատգամին, որ' «Ոչ հացիվ միայն կճցցէ 1 
մարդ, այլ' ամենայն բանիվ Աստուծոյ» («Ղուկաս» Ղ-4): «Մաշտոց» բառը նշանակում է' սալփ,] 
երանելի, պատվաբեր մի անուն, որ ունեին միայն Աստծո առաքյալները, սուրբ կյանքով шщрпн 
աստվածաշնչյան հերոսները: Հայագետ Աբրահամ Զամինյանը իր «Հայոց ճկեդեցո
պատմությունը» գրքում վկայում է.»... Յուր մաքուր վսւրքովն ու կրոնասիրությամբ գգվեյաՈ 
աշխարհի կյանքեն նա իրեն ճգնության տվեց' ունենալով իր հետ շատ աշակերտներ»:

Հայ իրականության մեջ Աահակն ու Մաշտոցը ե նրանց աշակերտներ Եզնիկն ու կորյուա 
առաջիններից էին, որ ամբողջ հոգով, իրենց ողջ էությամբ կապվեցին «Աստվածտշնչի» հետ Ц 
ժողովրդին քարոզեցին Աստծո խոսքը: Ի դեպ, Աուրբ գիրքը Մաշտոցը կարդում էր հունարեն կամ j 
ասորերեն ւեզվով ե թարգմանում, բացատրում մարդկանց: Նա երազում էր հայ ժողովրդի ձեպլը 
դնել «Աստվածաշունչը» մայրենի լեզվով: Անչափ մեծ էր սուրբ Մեսյապի փափագը' ստեղծել հայոց1
գրսրօ:

Ղուկասի ավետարանը (14/11) պատգամում է. «Ով որ իր անձը կբարձրացնե' պիտո 
խոնարհի, ով որ իր անձը կխոնարհեցնե' պիտի բարձրանա»: Մեսրոպ Մաշտոց!
«Հաճախապատում ճառքում» մարդու բարոյական ամենաբարձր նորմաների հիմքերից մԹլը 1 
համարում է հեզությունը: Ըստ նրա' հեզությունն առաքինության զորությունն է, բարության! 
խաղաղության հիմքը: Եվ ինքը' Մաշտոցն իր իմացությամբ, երթեք չէր հպարտանում' քաջ j 
իմանալով, որ Աստված զորություն է տափս հեզերին ե ամբարտավաններին չի սիրում! 
Խոնարհելով իր անձը' նա ապավինում էր Աստծո զորությանը: Այդ մասին են վկայում 1ւ| 
Խորենացին, ե' կորյունը, և' Փարպեցին:

Ե՞րբ է մարդու կյանքում հայտնվում Աստված: Այն ժամանակ, երբ մարդ իր ցանկության! 
իրագործելու համար հրաժարվում է բոլոր տեսակի մարդկային ձևերից, զգում իր անկարողությունս! 
ունայնությունը ե ի խորոց սրտի, հավատքով դիմում է Աստծո զորության! 
Աստվածտեայտնաթյանն իրականանում է նաև այն ժամանակ, երբ մարդ արարածը ապրում ■ 
սուրբ կյանքով, հեռու մնամ վաքր ու մեծ մեղքերից, ապրում հոգևոր՝ հավատքի կյանք: 
Քերթողահայր Խորենացին Մեսրոպ Մաշտոցի մասին գրում է. «...Գերազանցում էր բոլոր աոաբիա 
մարդկանցից, որպիսիք կային այն ժամանակ: Որովհետև ամբարտավանությունը В
մարդահաճությունը նրա վարքում երբեք տեղ չգտան, այլ հեզ, բարյացակամ և բարեմիտ լինելով 
երևում էր բոլորին' երկնայինների սովորությամբ զարդարված («Հայոց պատմություն», էջ 312): Я  

Աուրբ գիրքը հավաստում է, որ նա, ով սրտանց ու հավատքով կխնդրի, Աստված կօրհա 
նրան: Ուրեմն' Մեսրոպ Մաշտոցի անձն ու կյանքի հետագիծն անարատ էին, սուրբ: Ահա թե ինչա| 
հրաժարվելով հայոց գրերը ստեղծելու բոլոր մարդկային ձևերից, Մաշտոցն ապավինեց աղոթքի 
զորությանը, և տեղի ունեցավ աստվածահայտնությունը: Մովսես Խորենացու պատմության մեջ 
հստակ ընդգծված է ասւռվսւծահայանության տեսարանը և արտահայտված այն գաղափարը,! 
Մաշտոցը գրերի գյուտը հնարել է' շնորհ ստանալով Աստծուց: Դա, իրոք, երկնային շնորհ էր, up 
իջել էր Մաշտոցի վրա' աղոթքի պահին: «Եվ տեսնում է ոչ երազ քնի մեջ, ոչ տեսիլք արթնությա! 
մեջ, այլ սրտի գործարանում նրա հոգու աչքերին երևում է աջ ձեռքի թաթը քարի վրա գրեփպյ 
այնպես որ, քարը գծերի հետքը պահում էր, ինչպես ձյունի վրա: Եվ ոչ միայն երևաց, այլե բոլոր 
(գրերի) հանգամանքները նրա մտքում հավաքվեցին' ինչպես մի ամանում: Եվ աղոթքից ijtip 
կենալով' ստեղծեց մեր նշանագրերը» (էջ 292):

Խորենացին պատմում է, թե ինչպես այնուհետև Մեսրոպ Մաշտոցը գնաց վրաց աշխարհ! 
նրանց համար էլ իրեն տրված երկնային շնորհով ստեղծեց նշանագրերը:



V  Աստվածային սիրո տիեզերական պատգամավետիսը' հայոց գրերը, ուղղված Էրն համայն 
յւայությանը' Քրիստոսին ընդունած ու սիրող հնագույն ժողովրդին:

I: Հայոց գրերը' մեսրոպածին ու սուրբ, աստվածահայանության արգասիք են, Սուրբ է քրդությանն ու միաստվածությանն անմնացորդ նվիրվածության աստվածաշնորհ պարգև: Այս 
(մասին կարդում ենք նաև կորյունի «վարք Մաշտոցի» գրքում: Աստվածային շնորհի մասին 
[յորյունը հիշատակում Է մի քանի անգամ. «Ցնշանսւգիրն աստվածատուր... հանդերձ շնորհատուր 
աօրգնոքն», «որում պարգևեր իսկ վիճակ յամենաշնորհողեն Աստծո», «սքանչելի սուրբ աջովն» և 
|այւն:

V Մնծանուն Հրաչյա Աճաոյանը «Հայոց գրևրը» գրքում թևև մեջբերում Է կորյունի խոսքերը 
հայոց գրերի աստվածահայանության արդյունք լինելու մասին, չի հաստատում, սակայն, այդ 

|հոգևոր ճշմարտությունը' ասելով, որ «Խորենացին ակնարկությունները մեծացնելով, վերածում Է 
(հայտնի հրաշքի, որի համեմատ Աստված տեսիլքի մեջ հայտնում Է Մեսրոպին մեր հայերեն գրերը»: 
աճաոյանը, չգիտես ինչու, հայտնում Է այն կարծիքը, որ' «եթե կորյունը, իրոք, հավատացած լիներ, 
թհ Մնսրոպն Աստծու հայտնությամբ (հրաշքով) ստացավ հայերեն գրերը, անկարելի Է, որ լայն 

աալով չծանրանար այդ կետի վրա, ինքը, որ սաիթ Է փնտրում Մեսրոպին «աստվածամերձ» ցույց 
[տալու ե Մովսեսի հետ համեմատելու ժամանակ' իր արածը հանդգնություն չէր կոչի»: կարծում 
Kip' դա պայմանավորված է ժամանակին բնորոշ մտածողությամբ:
I; Նախ' նշենք, որ կորյունը ևս լինելով աստվածավախ ու հավատքով, ինչո՞ւ պետք է 

|ծանրացներ<< փաստը և բացի այդ' մի քանի անգամ աստվածատուր շնորհը շեշտելը մի՞թե 
ապացույց չէ: Աստվածահեգ կորյունը հանդգնություն է համարում Մաշտոցին Մովսեսի հետ 
այւամաւոելիս, որովհետև աստվածաշնչյան հերոսին մոտենում է վախով ու զգուշությամբ, բայց 
|քոփւէան Էլ Աստծո զորությամբ Էր իսրայելացիներին դուրս բերում Եգիպտոսից: Ասում ենք' 
աստվածաշունչը» ամենաճշմարիտ գիրքն Է, ուրեմն, ճշմարիտ են նրանում տեղ գտած 
Տաաւվածահայտնության բազում օրինակները, բայց ինչո՞ւ ժխտենք այն Սուրբ Մեսրոպի կյանքում: 

Ւնչպես Աճաոյանն Է փաստում' «Խորենացու տեսիլքին հետևում են մեր բոլոր հետագա 
պատմիչները և հայերեն տառերը համարում են աստվածային հայտնություն, որ քանի առաջանում 
Kip դեպի նոր ժամանակները, այնքան ավելի նյութական կերպարանք Է ստանում» (Էջ 127):

Հարց Է ծագում' Մեսրոպ Մաշտոցի ապրած ժամանակներո՞ւմ կգրվեր ճշմարտությունը, թե՞ 
[դարեր հետո, ինչո՞ւ չհավատանք հինգերորդ դարի պատմագիրներին, որոնք Աստծո 
[հավատացյալներ Էին և չէին կարոդ սուտը գրել, իսկ նոր ժամանակներում, երբ ամեն ինչ 
| խարսխված է նյութականի վրա, գլուխ է բարձրացնում Ւսահակյանի «ոգու սովը»:

«Խորենացին,- գրում է Աճաոյանը,- մեր գրերին հրաշալի ծագում տալու համար 
աստվածային հայտնություն ընծայելով նրանց' նվաստացնում է Մեսրոպի անձնական արժանիքն 
ու գործը...»: կարծում ենք, ճիշտ չէ մեծ գիտնականը' աստվածահայտնությունը Մաշտոցի 
[կյանքում ոչ թե նսեմացնում, այլ ավելի է բարձրացնում նրա սուրբ ու երանելի անձը, որը 
[հեզության մարմնացում էր, և Աստված հայտնվեց նրա կյանքում, օժտեց հայոց գրերը ստեղծելու 
՛շնորհով, և այբուբենը մեր ժողովրդին դուրս բերեց խավարից:

Բանահավաք-գիտնական Արամ Ղանալանյանը իր «Մեսրոպ Մաշտոցը հայկական 
: ավանդություններում» ուսումնասիրության մեջ նշում է. «Ավանդապատումների մի մասը հորինվեւ 
[է դեռևս 5-րդ դարում' գրերի գյուտի անմիջական տպավորության տակ և կրում է յուրօրինակ 
[հաշապատումների բնույթ: Ուրիշները խմորվել են միջնադարում' մեծ լուսավորչի անձի ու գործի 
վերաբերյալ ժողովրդի մեջ հարատևած հնօրյա հիշողություններից»:

Ղանալանյանի խոսքում աստվածահայտնությունը, ինչպես տեսնում ենք, բնութագրվում է 
որպես հուշապատում, հնօրյա հիշողություն, այսինքն' 5-րդ դարից և միջնադարից մեգ հասած 
իրական պատումներ, որոնք բերնեբերան անցնելով' ավանդվել են մեզ, ինչպես օրինակ, մեր 
անմահ էպոսը:

Աստվածահայտնությունն ուղեկցել է Մեսրոպ Մաշտոցին ցմահ: Խորենացու «Հայոց 
պատմությունը» հուշում է, որ խաչի ձևով աղոտ լույս էր շողում այն տան վրա, որտեղ Մեսրոպ 
Մաշտոցն ավանդեց իր հոգին, և այն ոչ թե անհետացավ, այլ «տեսանելի դարձավ հավաքված 
բազմությանը: Լուսեղեն խաչը չլքեց նաև հուղարկավորության ժամանակ, երբ ջերմեռանդ 
հավատացյալ վահան Ամատունին Մաշտոցի մարմինը արժանավայել հուղարկավորությամբ 
տարավ իր գյուղը' Օշական: Խորենացին գրում է. «Լուսեղեն խաչի երևույթը դագաղի վրա գնում էր 
դհմ-հանդիման բոլոր ժողովրդին, մինչև նրան հողին հանձնեցին վահանը և նրա սպասավոր 
Թաթիկը, որից հետո նշանն աներևույթ դարձավ»:

Խորենացին վկայակոչելով բազմաթիվ արժանահավատ անձանց' նշում է, որ լուսեղեն խաչն 
աստվածահայանության նոր ձև էր, որը տեսնելով' հազարավոր հայեր հավատքի եկան ու 
անմիջապես մկրտվեցին:
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Ինչպես հայոց գրերը սովետական ժամանակներում ոմանք չէին ոպում ընդունել որպես 
ասավածահայւռնության արդյունք, այնպես էլ որոշ գրականագետներ վարձում էին шщшдшдМ 
թե, իբր, դագադի վրա արծաթե խաչ էր դրված, որի սւրտացուանքն էր արևի տակ: Զարմանալի Ո 
ինչպե՞ս կարոդ է խաչն արտացոլվել օդում, կախվել ոպդսւհայաց' ժողովրդին դեմ՜հանդիման, գոնե 
ինչ-որ հարթության վրա արտացոլված ւիներ... Հարց է ծագում, իսկ Մաշտոցի տան վրա կախվաո 
լուսեղեն խաչն ինչի՞ արտացոլանք էր:

Մարդը պետք է հոգևոր լինի, որպեսզի չժխտի իրական աներևույթը: Հիշենք, որ 1992р. 
մայիսին, երբ պետք է ազատագրվեր Շուշին, քաղաքի վրա կախված էր լուսեղեն խաչ, որը տեսեւ էր 1 
Պարգև Սրբազանը ն նրա խորհրդով թե գրահատեխնիկան և թե՜ զինվորները խաչեր էին կրում: I  
Շուշիի լուսեղեն խաչը ինչի՞ արտացոլանքն էր, ինչո՞ւ ենք ինքներս խեղաթյուրում իրակ անարյուն» 

Պատշաճ է, հիշենք, որ դարեր շարունակ վիճաբանության աոարկա է եղել նաև Գրիգոր! 
Նարեկացու հռչակավոր «Մատյան ողբերգության» պոեմը: Գրականագիտությանը այս սուրբ ! 
աղոթագիրքը դարս էր բերել որպես աստվածընդդեմ մի երկ, իսկ Նարեկացուն' Աստծո դեմ ելած ] 
մի ըմբոստի: Բայց, փառք Աստծո, այսօր ճշմարիտ արժեքավորում է ստացել այգ հրաշալի գրական 1 
կոթողը: Աթեիստական գաղափարախոսությամբ տոգորված գիտնականները միտամնաւ|որ ] 
ժխտելով «Աստվածաշունչը», նայն ձևով ժխտում էին աստվածտշնչյան բոլոր այն պաւոմակաա 
տեղեկությունները, որոնք վերաբերում էին մեր ժողովրդի վաղնջական պատմությանը: Ու բնավ | 
զարմանալի չէ, որ նրանք ի հայտ էին բերում փաստերն ու վկայությունները ժխտելու, ոչնչացնելու! 
վերացնելու մեթոդը: Դա էժանագին, պարզունակ այն մոտեցումն է, որով հայոց հնսպույն ] 
պատմության բոլոր դեմքերը համարվում են առասպելական»,- գրամ է գրող և պատմագետ Սան 1 
Միրիջանյանը:

կարծում ենք, որ գրերի գյուտի վարկածն էլ գտնվում էր աթեիստական 
գաղափարախոսության կրնկի տակ, և հասել է այն սերունդներին ճշմարտապես հասցնելու 
ժամանակը: Աստվածահայտնության վարկածը Մաշտոցի կյանքում գեղարվեստորեն արտացպկեո 
է հայ գրականության մեջ, աոավեւաբար, Սիամանթոյի «Սուրբ Մեսրոպ» պոեմում: 
«Ներբողականում» դիմելով Օշականի սուրբ գերեզմանին' բանաստեղծը Մեսրոպ Մաշտոցին! 
որակում է «մտքի փրկիչ» «հույսի հսկա», «Հիսուսի բազմաբուրյան պատմուճան» ն այլն:՛] 
Ներկայացներս] Մաշտոցի պսւյծսա կերպարը՝ «Սուբբին աղոթքը» գւխում հնչեցնում է Մեծն ] 
Մեսրոպի աղոթքի խոսքերն աո Աստված: Իրար են հաջորդում աղաչանքի ու Աստծո մեծարման 
խոսքերը. «Լայս տուր ինծի, Աստվածն անհերքելի, «օգնե ինծի, մեծապարգև իմաստություն», «օգնե 1 
ինծի, Աստված բյուրեղ», «օգնե ինծի, անծիր Աստված», «օգնե ինծի, համագումար Սկզբունք» ե 
վերջում'

Այս իրիկվան, քառասուներորդ գիշերին 
Աստվա՜ծ անհեղի, Աստված անւտիանք,
Արարչագործ ձեոքդ իմ ուղեղիս երկարե,
Հոն իմ գյուտս խմորելու:
Եվ Մաշտոցի աղոթքին հաջորդում է տեսիլքը' մենաստանի պատին քերովբե մի Մեսրոպ քնի 

մեջ իր լուսագիծ աջ ձեռքով գրամ է հայոց այբուբենը: Հայոց գրերի գյուտը Ասավածահայտնաթյան! 
ամենապայծառ օրինակներից է, Աստծո փառքի տարածումը մեր ազգի վրա:

Резюме

Противопоставляя в советском историческом литературоведении свидетельства армянских- 
историков, в частности Хоренаци и Корюна, взглядам, исходящим из укоренившихся 
атеистических начал, автор статьи развивает мысль, что Месропу Маштоцу, в создании1 
армянских букв, содействовала сила Господня.

Գրականության

1. Աշոտ Մկրտչյան - «Հինգերորդ դարի հայ դպրություն», Երևան, 1968թ.
2. Մովսես Խորենացի - «Պատմություն հայոց», Երևան, 1968թ.
3. կորյուն - «վարք Մաշտոցի», Երևան, 1962թ.
4. Հր. Աճաոյան -«Հայոց գրերը», Երևան, 1968թ.
5. Լևոն Միրիջանյան - «Աստվածաշունչը և մենք», Երևան, 1994թ.

ԱրՊՀ գրականության և ժուռն սղի и տիկ այ ի ամբիոն

90



ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏԷՂԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

I ՀՏԴ 941 (479.243) Գրականություն

ՊԱՏՄԱ ֊  ԲԱՆԱՍՒՐԱկԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈԻՆ «ԳԱՂՏՆԻՔ ՂԱՐԱԲԱՂԻ» 
ՈՒՍՌԻՄՆԱՍԻ ՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐԶ

Զ.Ա.Բսւլայան

Щ Տայ գրականության Ա պարբերական մամուլի պատմությունը փաստել են բանավիճային 
բնույթ ներկայացնող երևույթներ, որոնք գրավել են գրական, քննադատական, 

^ազարակախոսական որոշ շրջանակների ուշադրությունը:
I  1886թ. Սանկտ Պետերբուրգում, Մակար վարդապետ Բարխուդարյանի թարգմանությամբ 

այրաբարից աշխարհաբար), Առաքել աղա Մատուրյանի մեկենասությամբ հրատարակվել է 
I Ապրես Բեկնագարյանի «Գաղտնիք Ղարաբադի» պատմական ուսումնասիրությունը:
Иг Ուսումնասիրության շուրջ պարբերական մամուլում լույս են տեսել գրական ե 

ացասական կարծիքներ, գնահատումներ, գրախոսություններ, հրատարակվել են 
աամնասիրություններ (Րաֆֆի, «Գաղտնիք Ղարաբաղի», Լեո, «վէ՞պ թէ պատմութիւն», Մ. 
Բարխուդարյտն, «Քննադատութիւն քննադասաւթեանց»): վերջնական արդյունքում

աշխատությունը ամբողջությամբ արժեքագրկվել և մերժվել է:
I  Սակայն մանրակրկիտ քննությամբ մենք եկել ենք այն եզրահանգմանը, որ «Գաղտնիք 

■արաբաւլի» պատմական ուսումնասիրությանը պարունակում է բազմաբնույթ պատմական 
ոտւտաթւլթեր, մեկնություններ, արցախահայության պայքարի բազմապիսի դրսևորումներ' 
Ոյապփսծ XVIII դարի պարսկական արշավանքների, ոոա-հայկական-սւրցախական հետաքրքիր 
արաբնրու թյանների, ապա' պատմական, վիպական, բանահյուսական, ւեգվական, 
■փսնագիաական, քաղաքական, գրական-գեղարվեստական, ազգագրական, վարչական, 
արխիվային (հայկական, ռուսական, պարսկական) և այլ մեկնությունների, արցախագիտական 
մտքի պատմության բացահայտմանը և վերհանմանը:
I  Այս տեսանկյունից ուսումնասիրվող նյութը ձեռք է բերում արդիական և գիտական 
հնչողություն' կատարված մեկնաբանական (հերմենևտիկ) և արժեքաբանական 
I (աբսյալոգիական) քննումների զուգորդմամբ...
Ш Հայ գրականության պատմության մեջ' այլևայլ ժամանակաընթացներում, արձանագրվել 
Mi բանւյիճային սար բնույթ կրող գրական փաստեր, երևույթներ, որոնք զբաղեցրել են 
ժամանակաշրջանի գրական շրջանակների' գրողների, գրաքննադատների, հատկապես' հայ 
■աբբ&բական մամուլի ուշադրությունը, որոնք իրենց էջերում զետեղել են երկկողմ 
արձագանքներ, սակայն' երբեմնակի էլ, բանավիճող կողմերից մեկի ճնշող ազդեցությամբ լռեցրել 
Mi մյուս կողմը ներկայացնող բոլոր ձայներն արտահայտող աղբյուրները: Նման դեպքերում 
հարվածն ընդունող կողմերը հաճախ իրենք են հանդես եկել իրենց պաշտպանությամբ: Այս 
գՏպքերոււք ևս ոչ միշտ է, որ նպատակը դրական արդյունք է ունեցել:
| յ Մնր անդրադարձները մեկնողական և արժքաբանական բնույթ ունեն XIX դ. երկրորդ կեսի 
հայ պարբերական մամուլի, գրական շրջանակների ու նրանց քննական միտումների, 
հայասիրությունների, գրողական . ուղղվածության ու, այսպես ասած, խմբակցությունների, 
պոլճմիկական բանավիճումների, նպատակային ու միտումնավոր գրաքննադատության, ազնիվ 
ու, միաժամանակ, խարդախող բնույթի և նրա դրսևորումների վերաբերյալ, իսկ դրանք, 
աափկությսւմբ' դիտողական, ապա' կատաղի հարձակվողական բնույթ էին կրում...
Щ Նման դիտույթներից մեկնության գնալով, փորձենք արժեքավորման դնել խնդրո առարկա 
թարդայթր' քննելով Ապրես Բեկնագարյանի հեղինակությամբ «Գաղտնիք Ղարաբաղի» 
պատմական ուսումնասիրությունը և նրա շուրջ ստեղծված անհանգիստ մթնոլորտը, գրական' 
այսպէՅս ասած' ահաբեկչությունը:
ֆ  1886թ. Ս. Պետերբուրգում Առաքել աղա Մատուրյանի մեկենասությամբ, Մակար 

Տարդապեա Բարխուդարյանի թարգմանությամբ հրատարակվել Է Ապրես Բեկնագարյանի 
1հտււոնիք Ղարաբաղի» աշխատությունը:
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Թարգսւմնիչը գրքին կցում է հակիրճ բացատրություն' «Ցաոաջաբանութիւն թարգմանչիե! 
վերնագրյալ, որում որոշակի տեղեկություններ է հաղորդում գրքի հեղինակի ինքնության, նրա | 
նպատակի, ծրագրի ու համառոտ բովանդակության եւ այլ հարցերի շուրջ' ավելացնս™ 
հետևյալը:

Մ. Բարխուդարյանը Շուշիում Էր ապրում, երբ 1881թ. մայիսի 5-ին յուր բնակարան» [ 
մտնամ մի ալեզարդ ծերունի, որը, չնայած պատկաււ11լի տարիքին' ձիգ Էր ե գեղեցիկ:

վերջինս թևատակից հանում Է փաթաթված մի ծրար ու մեկնելով վարդապետին ասում.
«Ես լսեցի որ դուք իմ համսւգիւղացին Էք ն հետագօտում էք ծերունիներից քադևլ Ղարաբաա 
անցևալ պաամութիւնը. այս պատճատա էս հարցուվարձ անէլով էկի ձէգ մօտ: Համարեա' թէ մի 
դարին մօտէնում է որ էս այս «Գաղտնիք Ղարաբադի» ձէոագիրը մասունքի նման զգաշաթնամտ 
պահպանել իմ: Սորա մէջ թէ' շատ վտանգաւոր գաղտնիքներ կան ն թէ' Ղարարար» 
պատմութէան վէրաբէրէւսլ անգին գանձեր: Բայց այսուհէտե էլ կէանքիցս չէմ վախում,! 
որովհետև մահս մօտենամ է և սորա վերջին գւուխը գրել, պրծել էմ: Համագխղացիաթեան սէրն 
ինձ քաշելով ձեզ մօտ բէրսււ. քանզի քաղցր է Հայրենիքն, քաղցրագո՜յն ծննդէան տեղին ն սիրնփ] 
համագիւղակիցն»1:

Այնուհետեւ ծերունին մի վերջին խնդրանք է անում թաբգմանչին. «Հիմի ձեզ եմ նուիրամ 
«Գաղտնիք Ղարաբաղի»-ն վստահօրէն: Դուք նախ դորսւ լեզուն աշխարհաբար վւոխեցէք ե ապա 
հրատարակեւ տուէք, որպէս գի դխրըմբոնելի լինին դորա իմաստներն հասարակութեան: Հիմի 1 
գրականական լեզուն աշխարհաբարն է և ոչ թէ գրաբարն, որ շատերին անհասկանալի է»2:

Հետաքրքիր այս պատմությունը ունի մեկ այլ՝ հեղինակային միջամտություն' Ապրէս 3 
Բեկնազարյանի կտակը, «երկու տարի էլ համբերեցէք և ապա հրատարակել տուէք, եթէ արժան կը| 
համարէք հրատարակութեան և եթէ կըյարգէք իմ կտակը» :

Ծերունին չլսեց նույնիսկ Բարխուդարյանի թախանձանքները' որևէ պատիվ ընդունելու 
մասին. «Իմ վարձսւտրութխնը այն է, որ տպագրեւ տաք այդ ձեոագիրը, իմ յաբգանքը ե պատխը 
այն է որ ճշտիւ կատարէբ իմ կտակը և պասաւէրը. իմ անունը և ազգանունը կիմանար 
ձեռագրից» :

Առաջաբանում Մ. Բարխուդարյանը նշում է, թե գիրքը (ինչպես հատուկ է մեր որոշ 
պատմիչ-մատենագիրների երկասիրություններին) չուներ ոչ աոաջաբան, ոչ գլուխները 
բացահայաող բովանդակային վերնագրեր:

«Գաղտնիք Ղարաթադի»-ի նյութն ամփոփված է երկու հատորում: Թարգմանիչը 
աղբյուրագիտական տեսակետից ավելի բարձր է * գնահատում երկրորդ հատորը, որում 
«ժամանակագրական կսւրգաւ, գեղեցիկ դասատրհւած են թէ' պատմական անցքերն ե թէ’ 
զանազան մարզիկներից գրուած բոլոր նամակներն: Իսկ աոաջին հատորում ընդհակառակն է 
տեսնւում»5:

Գրքի ժամանակագրությունը փաստված է 1795 թվականից սկսած: Սակայն հեղինակը 
հետադարձ հայացք է կատարել՝ պատմական Փաստերի մեկնությունը հասցնելով մինչե 
Առանշահիկների աոաջին թագավորական տունը:

Ցավ հայտնելով աոաջին հատորում բացակայող ժամանակագրության ոչ պատշաճ ձեփ 
առթիվ' Բարխուդարյանը հարկ է համարել յուր կողմից որևէ միջամտություն չանել այդ հարցումն 
պահպանեւ նյութը նույնությամբ, որն արժեքավոր դիրքորոշում է:

Թարգմանչի տված տեղեկության համաձայն' գրքի աոաջին հատորի նյութը շարադրել է 
Ապրես Բեկնազարյանը հոր՛ Աբրահամ Բեկնազարյանի թելադրությամբ, իսկ երկրորդ հատորը 
կայացել է վերջինիս կարգադրությամբ ու հոր և որդու միասնական խորհրդակցական 
եզրահանգումներով:

Աբրահամ Բեկնազարյանին Մակար Բարխուդարյանը համարում է «երեւելի պատմագէտ» 
(որը ափերից հանել է Րաֆֆուն), որի շնորհները երևացել են թե' վարած խոսակցաթյուննեիըց ե 
թե' արած խորհրդածություններից, հատկապես՝ երթ շարադրել է Աղվանից աշխարհի 
ինքնակալների, իշխողների դասավորությունը: Բարխուդարյանը դրվատում է Աբրահամ 
Բեկնազարյանին, նրան անվանում է «հմուտ պատմաբան», որը վկայակոչելով Աղվանից 
պատմությունը ե նրան վերաբերող այլ ձեոագիր աղբյուրներ, ցույց է տալիս նրա հետաքրքիր 
պատմությանը յուր կառավարող օղակներով, թագավորական, իշխանական-նախարարական ե 
ապա՝ մելիքական տներով, ըստ ծննդի' հորից որդի..., որը նույնպես անարժեք է համարում 
Րաֆֆին' նկատի ունենսււով Բեկնազարյանի նյութի ներկայացրած ձեւը:
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ա  Թարգմանիչը ցավալի է համարում այն ւիաստը, որ, ցավոք, ոչ բոլոր իշխանտկան- 
; Տիրական տների մասին է տեղեկություններ ներկայացրել «Գաղտնիք Ղարաբադի»-ի 
■պիսակը:

V  Միաժամանակ, թարգմանիչը գիրքը ներկայացնում է որպես ամենաջինջ հայելի, որը 
«պատկերացնում է ընթեբցողաց աչաց առջև այն ամեն գաղտնի յարաբերութխնները ն 

■պարական ձգտումները, գորս ունեցած են Ղարաբադի հայ հարազատ-մելիքներն միմեանց 
ոհետ, հայ հարազատ կաթողիկոսներն ե մելիքներն Ռուսաց հետ, Ռուսներն Հայոց հետ, ճըռ- 
խաներնւ ճըռ-մելիքների հետ ե սոքա նոցա հետ. պարսից շահերն ն շահ-ժաոանգն Անդրկովկասի 

ւ բոլոր խամերի հետ ն Հիւսիսային Տադստանի հոգևոր և մարմնաւոր գլուխների հետ ե վերջիններս 
սաջնոց հետ»6:
|  Նա անհերքելի է համարում «Գաղտնիք»-ում ներկայացրած պատմական փաստերը հայ֊ 

ռուսական, հայ-պարսկական, հայ ֊թուրքական առնչությունների շուրջ, այդ ամենից առաջացած 
■այոկրգի վերաբերմունքը առ ռուսական ինքնակալություն և ռուսական քաղաքականություն:

I  Դրվատում է գրքում ներկայացրած հայ մելիքների քաջագործությունները Ղարաբադի 
[սաների' Փանահի, Իբրահիմի ե Մեհտի Ղուլիի դեմ վարած կռիվներում4 ընդգծելով նրանց դերը, 
ապա ' 1826-28թթ. ռուս-պարսկական ե Հյուսիսային Դադստանում տեղի ունեցած արյունալի 

■փյեերում, բախումներում, պատերազմներում:
§  Խոսելով հեղինակի մասնագիտական հմտության շուրջ' ասում է. «Հեղինակին մի 

աւքենագովելի յատկութիւն այն է' որ բոլոր նամակների և շահական հրովարտակների 
աատճէնները նոյնութեամթ, ժամանակագրական կարգաւ, զետեղած է «Գաղտնիք Ղարաբադի»
Е մէջ իբրև անհերքելի ե շօշափելի փաստեր» : 

j  Ա. Բեկնազարյանի ոճը թարգմանիչը հաւէեմատում Է Եղիշեի ոճի հետ ն վատ գրաբար լեզու 
չէր անվանում մեփքների նամակագրության լեզուն, իսկ սովորական անձանց և մնացած 

ալիքների նամակների լեզուն համեմատում է Ղարաբադի գեղջկական բարբառի հետ, ե որը 
հաճախ, ըստ թսւրգմանչի' բազմաց անհասկանալի են: Այդ է պատճառը, որ ուսումնասիրության 

|>>բագմաշխատ« հեղինակը հորդորանք Ա իրավունք է վերապահել յուր հայրենակցի հանդեպ 
աշխատության լեզուն աշխարհաբարի փոխելու..., որպեսզի ընդհանրության կողմից հասկանալի 

[փնի: Գրաբարը, հարկավ, թեՀ միմիայն եկեղեցու մենաշնորհն էր փաստված ն թե' հատուկ 
ւյասնագետների քննության ավելի գերադասելի առանցք համարված՝ սկզբնաղբյուր կոչվերււ 
(իմաստով..., բայց որն այժմ էլ, անգամ ուեանոդությունը, նաև գիտությամբ զբաղվող 
մասնագետները դյուրությամբ չեն ընկալում, չեն կարողանում մարսել:

I Արդարն, այդ ամենը տեսանելի է գրքում և ճիշտ է դիտված ու գնահատված թսւրգմանչի 
հողմից:

Г Մ. Բարխուդարյանը ընդգծում է նաև յուր այն նպատակը, ըստ որի' ցանկանում էր գիրքն 
թաանց թարգմանության տպել, բայց հարկադրված էր զսպել այն, քանզի գրքում անհասկանալի 
բասերի, դարձվածների ծանոթագրական ցանկը ավելին կլիներ, քան' բուն նյութը, ուստի թողնում 

1է յուր միտքը. «Ով կարդացած է «Արագը տարին կտարի» գիրքը' նա լիովին կը համոզոփ որ 
Ղարաբադի գեղջկական բարբառով և ոճով գրուածներն անմարսելի կերակուրներ են ոչ միայն 
յարտաքոյ Ղարաբադի հայ հասարակութեան համար, այլ ն նոյն իսկ գիտնոց»7:

Ուսումնասիրողը ուշադրություն է դարձնում նան հետաքրքրություն ներկայացնող 
պարսկերեն և թուրքերեն նամակներին ու նրանց ունեցած ոճին, որոնք ինքը' հեղինակն է փորձել 
թարգմանել ե փոքրիշատե հայատառ դարձնել, բայց որոնք, ըստ հեղինակի, դրսևորել են 

(«թրքական ն պարսկական ոճի յա տակ ճապաղ ն տաղտուկ ձևերն»8:
Բարձր գնահատելով պատմական նման ուսումնասիրության դերը' Մ. Բարխուդարյանը 

I հակված է այն ճիշտ մտքին, որ նա «կարող է մեծ լոյս սփռել ոչ միայն Ղարաբադի պատմական 
ւքթութեանց վերայ, այլ և Ռուսաց Անդրկովկասի պատմական մթութեանց, որք գաղտնի 
1յատալաւած լինելով' ցարդ մնացած են անյայտաթեան մէջ»9:

Թարգմանիչը միաժամանակ քննության է դնում աշխատության ժանրային բնույթը' 
կասկածանք հայտնելով, թե' հմուտ պատմաբանները «Գաղտնիքը» պատմությո՞ւն թե՞ 
պատմական վեպ կհամարեն, այն «լոյս տեսնելու արժանի՞ էր թէ՞ անարժան, պատմաթի՞ւն է թէ՞ 

^պատմական վէպ, ընտի՞ր գործ է թէ' հոռի.- այդ վճիռները մենք թողնում ենք հմուտ 
պատմաբանների անաչառ քննադտտութեան և որոշման»10:

Մ. Բարխուդարյանը խոսում է նաև մեկ այլ կարևոր, տեսական' թարգմանական արվեստին 
վերաբերող արժեքի շուրջ, այն է' «Մենք մեր կողմից առանց մի բառ անգամ աւեւացնելու և



պակասեցնելու և առանց նորա ոգին ե իմաստները այ (այ (ելա հաւատարմաբսւր 
թարգմանեցինք»11:

Թարգմանությանը զուգահեռ' նա պատմությանը կցել է ծանոթագրություններ:
Ցուբ առաջաբսւնի մեջ, սակայն, թարգմանիչը նշում է, թե 1884թ. օգոստոսի 30-jtfi 

«Մահտեսի Բալա Զաքարեանցի տանից Դաւիթ բէկ Գբիգորեսւնցի տուն փոխսւդրուա 
ժամանակ' երեկոյան մութին, բեռնակիրների անզգուշռւթխնից ծրարից ընկնում են ձ Ծւ?ագիրն| 
հինգ տպեալ գիրք, որք էին մի փոքր Սաղմոս, մի «Հացի խնդիր», մի «կռուածադիկ», Ա հասա 
ընդհանուր պատմութեան ե մի «Դիւցազնտկան աշխարհ»»12:

Փնտրտուքները արդյունք չեն տալիս:
Այս տխուր կորուստը թարգմանչին ստիպում է փոխել յուր գրած' ուսումնասիրության 

կցվելիք առաջաթանը:
Աշխատության մեջ բազմաբնույթ պատմական փաստաթղթեր, մեկնություններ կան, որոտ 

շրջանցել ու չգնահատել, մերժել' չի կարելի: Պատմական, գրական և այլ տիպի արժնբնա 
վերհանումը և գնահատումը այժմ էլ գիտական ե անհետաձգելի խնդիր է հայագիտությա 
կողմից, որին նպատակաուղղված է սույն աշխատանքը:

Резюме

История армянской литературы и периодической печати свидетельствует о явления* 
носящих спорный характер, привлекших внимание определенных литературных, критическим 
пувлшщстических кругов.

В 1886г. в Санкт-Петервурге в переводе (с гравара на современный армянский язык)] 
Бархударяна Макара при поддержке мецената Аракела —ага Цатуряна выло издано исторически 
исследование Бекназаряна Апреса “Тайна Караваха” .

Вокруг этой книги в периодической печати вышли отрицательные и положительные отзывы! 
оценки, рецензии, а также выли опувликованы исследования (Раффи ‘Тайна Караваха’̂  Лео 
“Роман или история?”). В конечном итоге это исследование целиком выло овесценено и отвергнул

В ходе п о д р о б н о го  анализа мы пришли к выводу, что исследование “Тайна Караваш 
содержит разносторонние исторические документы, объяснения страниц ворьвы армянского народа! 
Арцаха - объяснения, связанные с русско-персидским нашествием в течение XVIIIb. и в начале Й
в., с русско-армянскими-арцахскими интересными отношениями, а также с исторически 
повествовательными, фольклорными, языковыми, дипломатическими, политическим 
художественно-литературными, этнографическими, управленческими, архивными и другим! 
толкованиями, с раскрытием и выявлением истории научной мысли Арцаха.

С этой точки зрения исследуемый материал приобретает современное и научное звучание.® 
выполнен в русле аналитического (герменевтического) и оценочного (аксиологического) подходом

Ծսւնոթտգրությռւ ննԾր

I. Բեկնազարյան Ա., Գաղտնիք Ղարաբաղի, Ս. Պետեբբուրգ, 1886, էջ Ե-Զ:
, 2. Մույն տեղում, էջ Զ:

3. Նույն տեղում, էջ Զ:
4. Նույն տեղում, էջ Ձ:
5. Նույն տեղում, էջ է:
6. Նույն տեղում, էջ Ը :
7. Նույն տեղում, էջ Թ:
8. Նույն տեղում, էջ Թ:
9. Նույն տեղում, էջ ժ :
10. Նույն տեղում, էջ ժ :
II. Նույն տեղում, էջ ժ:
12. Նույն տեղում, էջ ժ:
13. Նույն տեղում, էջ ժ :

ԱրՊՀ գրականության ն ժուռնալիստիկայի ամբիոն
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ՏՏԴ 891.981.0 Գրականության

ՇՐՋԱԴԱՐՁ ԴԵՊՒ ՀԱՎԱՄԱՐԱկՇՌՈՒԹՑՈՒՆ 

Հ. Գ. Մուսայևլյան

Պատմական բուոր ժամանակաշրջաններն իրենց հետքն են թողնում գեղարվեստական 
մտածողության վրա' վերջինիս տարբեր շերտերում հանդես գալով ինֆորմացիոն այն 
ազդակներով, որոնք անհրաժեշտ են այս կամ այն ժամանակաշրջանի հոգևոր-պատկերային 
կառույցի արտաքին ճանաչողության համար: Հարմարվելով մեր ընկալման պահանջներին' 
պատմությունն անցնում է կերպւսրանւաիոխմսւն որոշակի վտւլեր' յուրաքանչյուրում հետզհետե 
հեռանալով իր արարման միջուկից: Հետևաբար նրա մասին մեր տեղեկություններում տոկա չեն 
այն սկզբնական հղումները, որոնք ժամանակին կողմնորոշել ու ձևավորել են նրա այս կամ այն 
տեսքը: Պատմությանը կատարված մեր անդրադարձներում էապես բացակայում են այդ 
սկզբնական հղումները, նրան սնուցած այն նախնական տարրերը (հոգևոբ-մշակութային, 
հասարակական-պատմական և այլն), որոնք մերօրյա իրականության իրենց նոր խնդիրներով 
առիթ են տափս նման անդրադարձների: Այստեղից էլ, ըստ Ռոլան Բարթի, պատմությանը շատ 
հաճախ ներկա է այնտեղ, որտեղ խոսք անգամ չկա պատմության մասին:

Իրենց հերթին պատմագեղսւրվեստական արժեքները նույնօրինակ համակարգով 
ժամանակներին ներկայանում են վերամարմնավորված տեսքով' կապված նրանց ընկալման 
արդի նպատակներից, ինչի հետևանքով էւ իրենց կայացման հոգեբանական ետնաբեմում մեզ 
համար նրանք մնում են անտեսանեփ: Անտիկ շրջանի պոեզիայում, օրինակ, արդեն իսկ նկատելի 
է դառնում անհատի օտարումը հասարակությունից, հանգամանք, որն իր տարիմաստային 
դրսևորումներով հասնում է մինչև 20-րդ դար: Այս տարբեր ժամանակաշրջանների
ստեղծագործություններում մարդու ներքին դրաման երկուստեք սկիզբ է առնում հոգևոր նայն 

г վիճակից, տարածվում բովանդակային նույն դաշտում, սակայն տարբեր են նրանց 
տեղեկատվական աղբյուրները, գեղարվեստական խոսքի պատմական ակունքները, ինչով էլ 
պայմանավորվում են այդ ստեղծագործությունների նպատմամբ մեր հոգևոր սահմանները:

Հեսիոդոսի ստեղծագործություններում (մ.թ.ա. 8-7-րդ դարեր) մարդն արդեն հեռանում է 
«խմբային» մտածողությունից, սկսում է խորանալ նրա և շրջապատի հետաքրքրությունների 

| անհամատեղելիությունը: «Աշխատանքներ և օրեր» պոեմի կենտրոնում հասարակական 
միջավայրից օտարացած անհատն է' իր դառն խոհերով ու կանխատեսումներով. 

կօտարանան հայրը որդու, ու որդին 'իր հոր նկատմամբ,
Հյուրընկալ' հյուրի հանդեպ, բարհկամը 'բարեկամի,
Եղբայրները առաջվա պես երբեք էւ չեն սիրի իրար:
Շուտով նույնիսկ ծեր ծնողը կղրկվի իր պատիվներից...
Բիրտ, բռնակաւ մարդիկ միմյանց քաղաքները կկործանեն,
Անխախտ երդումն, արդարությանն ու քավ արարքը չեն շահի,
Ավեփ շատ չարագործը, ւպիրշ մարդիկ կմեծարվեն,
Արդարն աժով կըորոշվի և ամոթը կվերանա:

«Անտիկ, միջնադարյան և վերածննղի գրականություն», էջ 398-399 
Այս տրամադրությունները կարելի է տեսնել համաշխարհային պոեզիայի զարգացման 

հէաւսւգա ողջ գործընթացում' ընդհուպ մինչև Ավ. Ւսահակյանի «Աբու-Լալա-Մահարի» պոեմը:
[ Սակայն տարբեր են ինչպես Հեսիոդոսի, այնպես Էլ Ւսահակյանի պոեմների ստեղծման 

նախապատմություններն ու դրդապատճառները, ինֆորմացիոն ներքին հոսանքները, ինչի 
I արդյունքում նրանց տեքստային վեբ|ածաթյունը պահանջում Է ճանաչողական տարբեր
■ մակարդակներ' արտահայտված բանաստեղծական խոսքի ֆունկցիոնալ նշանակության մի շարք 
I խնդիրներով:

Գեղարվեստական խոսքը հաղորդակցության ժամանակ կորցնում Է իր նախնական իմաստը' 
լելփսկան ընդհանուր կառույցի մեջ ստանալով ինքնաբացահայտման նոր հնարավորություններ:

■ Նրա առաջացրած տրամադրությունները, զգայական ւիոխանցումները և այլն, որոնք, թվում Է, 
հարստացնում են այդ խոսքը, իրականամ սահմանափակում են նրա տարածական 
նշանակությունը' թայլ չտսղով, որ {եգվական համակարգում խոսքը հասնի նշանային 
մակարդակի: Բանաստեղծական տեքստում թառն իր համար նոր պատմության Է արարում, և այդ
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ջանքը ոչ այլ ինչ է, բան հարցադրում տվյալ պահի իր գործունեությանը: Բանաստեղծության ն I  
բառի պատմության սյուժետային գիծը համապատասխանաբար կրում են նպատակի ե I  
ընտրության հեռանկարներ, իսկ միասնական ճակատում' իմաստի ազատագրման: Պատմության 1 
ակունքը մշտապես դարս է մզվում բանաստեղծության «գաղտնիքից», և այդ «ճգնաժամն» էլ հենց I  
վկայում է նրա գոյության մասին: Ըստ այդմ' բանաստեղծության նկատմամբ պատմությունը I  
մշտապես գտնվում է կրավորական կարգավիճակում ե, ի տարբերություն իր մետաֆորիգացված 1 
ոգու, ինքը չի մտնում նրա ընդհանուր կոնցեպցիայի մեջ:

Ւսահակյանի վերոհիշյալ պոեմում, օրինակ, պատմությունը «բացակայում է», ինչը չի կարելի 1 
ասել Հեսիոդոսի ստեղծագործության պարագայում: Առաջինի դեպքում տրամադրությունները 1 
տարածվում են պատմության թիկունքից' անաղմուկ մտնելով բանաստեղծական կառույցի մեջ, 1 
որտեղ պատմության դերակատարությունը հասցված է նվազագույնի: Ւսկ երկրորդի դեպքում I 
պատմությունը նախորդում է յուրաքանչյուր տռզի ընկալման գործընթացին {«.կօտարանան հայրը 1 
որդու, ու որդին' իր հոր նկատմամբ.»)' լեզվական կառույցի ներքին համակարգում 1 
սահմանսւփակելով ենթաւոեքստի տարածման հնարավորությունները: Պատմության 1
միջամտությամբ բանաստեղծական խոսքը գրկվում է ներքին լարումից, կորցնում ազդեցության տ 
դինամիկան, ինչի հետևանքով ն' տեսողության բազմաբևեռ համակարգը, որն էլ հենց նրա ■  
կառույցի կարևորագույն սկզբունքն է: Ուստի և' այս երկու ստեղծագործությունները նմանվում են 1 
սոսկ արտաքին պլանում, իսկ ներքուստ նրանք տարբեր են, որովհետև տարբեր են նրանցում Я 
պատմության միջամտության չափն ու նպատակը: Ելնելով վերոնշյալից «Աշխատանքներ և օրեր»- I  
ի տրամադրությունները չեն ւիոխանցվում «Աբու-Լալա-Մսւհարի» պոեմի վրա, պատմական մղում 1 
չի կատարվում ինչն էլ բացառում է գրական ազդեցության հանգամանքը:

Գեղարվեստական խոսքի արտաքին մակարդակներում ազդեցության գործոնը պատմական 1 
վտրձի յուրացման հետևանք չէ, այլ պարզապես էպիգոնություն, որտեղ չի կարոդ ներկա գտնվել 1 
գրականության պատմության զարգացման ընդհանուր շդթայակարգը: Ւսկ, ասենք, գրական 1 
զուգահեռների տեսական հիմնսւդրույթներում պատմության ընկալման կերպն է' դրանից բխող ] 
հանգամանքներով, ինչը միանշանակորեն չի կարելի ասել գրական ազդեցությունների դեպքում: 
Թումսւնյան-Պուշկին, Դոստոևսկի-Պրուստ, Չարենց-Մայակովսկի և այլ զուգահեռներում 1 
համանման ընկալումն է ինչպես ժամանակի ու տարածության, այնպես էլ դրանց համապատկերի ] 
վրա գեղարվեստի դերի ու նշանակության: Այս «զույգերից» յուրաքանչյուրի գեղագիտական ն 1 
■փիլիսոՓայական հայացքների ամբողջական համակարգը սկիզբ է առնում պատմության ռիթմի ] 
նույնօրինակ զգացողությունից' հասնելով մինչև ինքնաճանաչողության բարձրագույն վիճակ, որին 1 
հետևում է արդեն կրոնական մոտեցումը մարդկային կեցությանը: Ւ տարբերություն գրական j 
ազդեցությունների, զուգահեռների քննության առարկան շրջանցում է եոգևոր-մշակա թային ] 
վախազդեցության գործոնները' ստեղծագործության տիպաբանական հիմքում վկայակոչելով I 
ձ ևակԾր պված ժամանակաշրջանը:

Գրապատմական շդթայակարգի պահանջը ժառանգորդի ինքնահաղթտհարումն է, նախորդի 
գրական կամքին չենթարկվելու վճռի իրագործումը: Հոգևոր հաղորդակցության հերմետիկ \ 
պայմաններում խաղի կանոնները թելադրում է նախորդը' ապակողմնռրոշելով ժամանակակցի 
ձեռնարկումներն առ բարձրագույն գաղտնիք: «Ւմ գրականությունը զարգացած է ինքը իրմով, - ! 
գրամ է կոստան Զարյանը, - առանց որևէ մեկին հետևելով, ավանդույթից դուրս» («Նավատոմար», 1 
Երևան, 1999թ. «Ս. Խաչենց», հրատ., էջ 567): Իհարկե, «ինքը իրմով» զարգացած գրականություն ՚ 
գոյություն ունենալ չի կարոդ: Խոսքն այստեղ գրողի ինբնահադթահարման մասին է, 1 
ժառանգության չափաբաժնի յուրացման նրա անհատական կուլտուրայի, որոնց առկայությամբ 
գրական կամքի թելադրումը դառնում է անհավանական, ինչպես այն անհավանական դարձավ 
Տոլստոյի դեպքում' Դոստոևսկու հանդեպ ե Գյոթեի դեպքում' Հյոլդերլինի հանդեպ:

Հայ բանաստեղծության զարգացման պատմության ընթացքում հոգևոր կապերն ա 
առնչությունները կրել են տարբեր չափ ու բնույթ' կապված պատմական-հասարակական, 
աշխարհագրական-քադաքական իրավիճակների, նրանցով պայմանավորված հոգնոր- 
մշակութային մթնոլորտի և մի շարք այլ հանգամանքների հետ: Գրական ուղղությունների ու 
հոսանքների հետ վւոխվել են նաև պատմական վարձի յուրացման գաղտնիքները, մեթոդներն ու 
եղանակները, և յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի համար պատմագեղարվեստական արժեքները 
բացել են իրենց նոր շերտերը, ստացել իմաստաբանական նոր բացահայտումներ: Թե’ արևելահայ, 
և թե’ արևմտահայ պոեզիան տարբեր ժամանակներում վտխագդեցություններ է կրել 
համաշխարհային մշակույթի հարուստ ժառանգությունից' նպաստելով հայ բազմադարյա 
բանաստեղծության թագմահամակարգ զարգացմանը:

20-րդ դարի պատմա-քադաքական կարևորագույն իրադարձությունները, պրագմատիզմի 
անկանխատես ներթափանցումը կյանքի տարբեր ոլորտներ, և այս ամենից բխող մարդկային
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գոյափիփսոփայության նոր արժեհամսւկարգերը լուրջ ւիովտխաթյուններ են թելադրում 
1$ե\արվէատական մտքի պատմական ընթացքին: Դարասկզթին արդեն արևմտյան մշակույթը 
■սանում է գաղափարական ներփակ բարդություններից ստեղծն) ով »անմշակույթ« ա 
>>անգաղափար« մարդու խաղային մի կերպար: Փլվում է հոգևոր բուրգը, սկսվում է իտսցիոնալ 

ախւակցության տենդագին մղումը դեպի գերագույն ամլություն (կաֆկա), հանգում աբսուրդի ու 
անկման, ուտիլիտար բարոյականության հիմնավեր գեղագիտության (Քամյու): Հաղթահարելով 
իրականությունը' գեղարվեստը գնում է նրա դեմ, «ապաիրւսկանացնում» այն' ըմբոման վայելքը 
սրորելով նրա կենսական ակունքներից: «Մեգ մնում է շուտափույթ փնտրել և կամ հորինել մեր 
ախրսւկան կյանքից բոլորովին տարբեր իրերի հետ վտխհարաբերությունների այլ ձևեր, - գրում է 
Օրաեգա-Ի ֊Գասեթը: - Մենք պետք է գտնենք, ստեղծենք վարվելակերպի նոր, մինչ այս չեղած 
utoinrtj, որը չհամապատասխաներ այսքան յուրօրինակ պատկերներին: Այդ նոր կյանքը, այդ 

չհորինված կյանքը ենթադրում է վերացնել անմիջական կյանքը, և հենց դա էլ գեղարվեստական 
[ըմբռնումն է ու գեղարվեստական վայելքը» («Մշակույթի փիլիսոփայություն», 1999թ., Երևան, 
«Ապոլռն» հրատ., էջ 148): Ըմբռնման իր այս կոչը իսպանացի փիլիսոփան հանգեցնում է կյանքի 

«իրացման» խաղային բնույթին, (որ գափս է դեռևս կանտի էսթետիկական հայացքներից)' 
մարդկանց բաժանելով երկու կարգի' «ականավորների միաբանության և շարքային մարդկանց 

Ոիտբանաթյան», այսինքն' նոր արվեստն ընկալող և' ընդհակառակը: Մարդկանց
ասսակարգման» գրեթե նույնօրինակ սկզբունք է կիրառել նաև անգլիացի փիփսոփա- 
աղիտիվիստ Ձոն Ստյուարտ Միլը' 19-րդ դարակեսին' սահմանելով երջանկության ու 
ա&յագիտական հաճույքի ընկալման երկու մակարդակ' ստորին (զգայական) և բարձրագույն 
աոավոբ): Սակայն, ի տարբերություն Օրտեգափ-Գասեթի, որն «օժտված ւիոքրամասնության» 
ււկզբունբը հասցնում է իր տրամաբանական հիմնավորումներին, Սիլն իր նկատած երկու 
հաճույքների' մեկը մյուսի նկատմամբ առավելությունը պայմանավորում է հասարակական 

■կարծիքով, վիճելի դեպքերում' մեծամասնության: Հասարակության սուբյեկտիվ
խլեալականացմամբ' անգլիացի տրամաբանը, փաստորեն, իր դոգմատիկ բարոյագիտությունը 
կառուցում է երկու հակադրակետերում' այն ուղղակիորեն հասցնելով աբսուրդի, ստորինը 

■ւլցայական-հասարակական) բարձրագույնի (մտավոր-անհատական) նկատմամբ մշտապես ունի 
ածամասնտկան առավելություն, ինչը բնավ չի կարող լինել գեղագիտության չափանիշ: 
(մարդկանց տեսակի յուրօրինակ բաժանում ենք տեսնում նաև Նիցշեի դատողություններում, որոնք 
այս համապատկերում հիմնավորելու են գափս Օրտեգա-Ի-Գասեթի վերոհիշյալ դասակարգումը. 
«Ինչ մարդկանց բարձրագույն տեսակին որպես կերակուր կամ բալասան է ծառայում, չափազանց 

հարթեր և ցածր տեսակի համար գրեթե թայն պետք է լինի» («Բարուց և չարից անդին», Երևան, 
«Ապոլոն» հրատ., 1992թ., էջ 32):
[ Այսքանով հանդերձ, գեղագիտության նոր մոդելի կառուցման հաշվարկները չեն կարող 

(կատարվել պատմական ընթացքից դուրս, «մարդկային» տարրերի իսպառ բացակայությամբ, 
[ինչքան էլ դիպուկ լինեն հանճարեղ իսպանացու կռահումները նոր արվեստի զարգացման 
(վերաբերյալ: Ներկան անցյալի ցաքուցրիվ հարցադրումների պատասխանն է’ տրված հոգևոր 
հավասարակշռության հանգամանքներում: Այն վարձում է կլանել պատմությանը, երբ վերջինս 
ըմբռնման վաւլում է և իր իմաստային ամբողջականության մեջ չի հասցնում խցանել 
գործողությունների զարգացումը: Չկա մահացած պատմություն, կա նրա մասին մահացած 

\ ինֆորմացիա: Հետնաբար' չկա նաև պատմության դերի անկում, այլ կա ներկայի մեջ այդ դերի 
հշանակիչ ծավալում, որը, ինչպես Բրեխտի թատրոնը, իմաստային ու գիտակցական է, բայց ոչ 
[ երբեք' պատասխանող:

Մշակութային արժեհամակարգերի հիմքում կրոնն է, որի թույլսւտրած զբոսաշրջություններն 
(ավարտվում են ազդեցությունների մակարդակում ն չեն կարող փնել պատմական կողմնորոշում 
[ որևէ ժողովրդի գեղարվեստական մտքի զարգացման համար: Տարբեր ժոդովուրդների
հեղարվեստից կատարած մեր ներթափանցումներն, ի վերջո, հանգում են քրիստոնեական 
(մշակույթի կենտրոնաձիգ ոգուն: Թե’ արևելյան, եւ թե’ արևմտյան ազդեցություններն իրենց 
որակական տատանումներով տարբեր հետևանքներ են ունեցել հայ գեղարվեստական 
ատածալության զարգացման գործընթացում' կախված պատմական-քադաքական ռիթմիկ 
■փոփոխությունների հետևանքով հասարակական ընդհանուր գիտակցությունից, ինչպես նան այդ 
ւագդեցություններին տրված մեր իրավունքներից: Արևելյան լիրիզմի և արևմտյան դրամատիզմի 
ուոխներթափանցումները հայ բանաստեղծության մեջ առավել տեսանելի են դառնում 19-րդ դարի 
[ վերջին' սիմվոլիստների երկերում, ուր հետզհետե գերիշխող են դառնում ինչպես Նիցշեի ու 
ավագների, այնպես էլ' Իբսենի գոյաբանական (օնտոլոգիական) հայացքները: Բանականության 
նխյշեսւկան լարումը իմացաբանական նոր շերտեր է ծավալում Թումանյանի և Ւսահակյանի 

■ստեղծագործություններում: Հատկապես վերջինիս փիլիսոփայական հայացքներում լուրջ
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հեղաշրջումներ են կատարում Շոպենհաուերը, Նիցշեն, վագները, որոնք щшдоашМ 
ճակատագրական նշանակություն են ունենում բանաստեղծի կյանքում: Անցած դարասկգ* 
համաշխարհային մտածողության մեջ էվոլյուցիոն նոր դարաշրջան է բացում Եվրոպայտմ այպս] 
լայն տարածում ստացած էկգիստենցիալիգմը: Դարի բազմաբնույթ ու միաժամանակ դրսւմասա 
իրադարձությունները հիմնավոր տեղաշարժեր են կատարում հայ հոգևոր կյանքում' յուրով 
նպաստելով գեղարվեստական մտքի արևմտյան կողմնորոշմանը: Այս ընդհանուր համապաս* 
վրա ընդլայնվում են արդի հայ բանաստեղծության թազմահամակաբգ աիյաւյթները, | 
համաշխարհային գեղարվեստից կատարած վախներթափանցումներն ու ընկալման ա  1 
սկզբունքները վերաիմաստավորում են պոեզիայի պատմական նշանակությունը] jimp ] 
իմաստաշերտեր հայտնաբերում նրա բովանդակային ու կառուցվածքաբատ |̂ 
համակարգերում: Նոր սերնդի պոեզիայի պատմական ակունքները тшршииф(И
դրսևորումներով Սևակից, Չարենցից ու վարուժանից հասնում են ընդհուպ մինչև Նարեկացու [ 
վաղ միջնադարյան մշակույթ: Ավանդականի ու նորարարականի ւիոխհամատեղման шшр 
փորձերից մեկը հետսևակյան շրջանում ձեռնարկում է Ռազմիկ Դավոյանը, որից հետո 60-1 
ականների վերջերին այդ երևույթն ի հայտ է գափս բանաստեղծական կառույցի ներքին 
մակարդակում, աստիճանաբար հանգում նրա մետաֆիզիկական ընկալմանը և, արտաքին աչքի 
համար դառնալով անտեսանելի, լուրջ մտահոգություններ ներկայացնում գրաքննադատությանը' | 
կապված պոեզիայի ինքնօտարման, իրականությունից կատարած նրա փախուստի և նման այլ 1 
բաների հետ: Հատկապես Ռ. Դավոյանի պոեզիայում, ւիոխհամատեդումն իրագործվում է; 
կառուցվածքային երկու մակարդակներում' հնչյունային֊իմասաաբանական և պատմական! 
մետաֆորային: Այս հարաբերություններն առանձին-առանձին ունեն իմաստային ներքին 
հակասություններ և չեն կարող հանդես գալ ինֆորմացիոն միևնույն դաշտում: Հնչյունային 
իմաստաբանական հարաբերությունը համապատասխանաբար զուգահեռվում է դասական ե 
ժամանակակից ընկալումներին, ինչը կարելի է ասել նաև պատմական-մետաֆոբային կապի 
վերաբերյալ: Տեղափոխվելով իմաստաբանական դաշտ' հնչյունայինը կորցնում է իր գլխավըբ j 
հատկանիշները (խոսքի ռիթմը, դինամիկան, բազմաձայնությունը)' ստեղծագործության ընղհանուր 
կառույցում հանդես գալով նվազագույն նշանակությամբ: Ւր հերթին հնչյունային դաշտ՛ 
տեղափոխվելով' իմաստաբանականը հրաժարվում է իր իմպուրփվ բաղադրատարրեր» 
(խորհրդանշային, մետաֆիզիկական, հոգեբանական-պատկերային և այլն)' ինֆորմացիոն 
ընդհանուր ազդեցության սլաքն իջեցնելով ցածրագայն նիշին: Այս իրավիճակում
վտխներթափանցումը կատարվում է անհավասար գործակիցներով' ենթատեքսաայա 
հարաբերություններում բացառելով նրանցից յուրաքանչյուրի ինքնուրույնությունը: վերոնշյալ 
մակարդակներում նույնօրինակ սկզբունքներով կարող ճն հանդես գալ հնչյանային-պատմակաձ ն 
իմաստաթանական-մետաֆորային հարաբերությունները, որտեղ, սակայն, խաչաձևում չի 
կատարվում, չի իրագործվում ավանդույթ-նորարարություն անհրաժեշտ վտխհամատեղումք;̂  
Հետևաբար' այս մակարդակներում ակնկալվող տեղաշարժերի արդյունքում նրանք ձեռք են բերում 
նոր հարաբերություններ (հնչյունային-մետաֆորային, պատմականփմաստաբանական), որոնք ն 
ենթադրում են հետևյալ գծապատկերը.



Մետաֆորիզացվելով' պատմությունն անցնում Է լեզվական հաղորդակցության 
ւերկրոդական համակարգ' ներկայի հետ մնալով ակտիվ կապի մեջ: Իր հերթին պատմություն 
Iխորհրդանշող մետաֆոբը բանաստեղծական արտաքին կառույցի մեջ հանդես Է գալիս 
է  երկպլսւնային հարաբերությամբ' կապված տեքստի մեջ հեղինակային միջամտության 
աստիճանից. 1. պատկերային-ավանդական, երթ մետաֆորիգացվում Է ժամանակն ու 
յւոարածաթյունը (այս դեպքում մետաֆորը տարածվում Է հեղինակի ենթագիտակցական 
աշխարհից ե օրինաչափ Է դասական մտածողությանը), 2. պատմական-անհատական, երբ 
յլքետաֆորի Է վերածվում պատմության իմաստը: Առաջին դեպքում պատմությունը
I «իմաստազերծված Է», քանի որ ծավալվում Է անհատի գիտակցությունից դուրս ե չի ուղղորդում 
նրա ձեռնարկումները: Երկրոդ դեպքում այն իմաստավորված Է, քանի որ նրանից կախում ունեն 

t անհատի կողմնորոշումները: «Իմաստը անհատական Է, - գրում Է Մ. Բախտինը. - նրա մեջ միշտ 
կան հարցը, դիմումը ե կանխագուշակումը, նրա մեջ միշտ երկուսն են (իբրև եբկխոսական 
մինիմում): Դա ոչ թե հոգեբանական, այլ իմաստային պերսոնալիգմ Է» (М. Бахтин, “Эстетика 
с̂ловесного творчества”, М., 1979, с. 372-373):

Պատմականության զգացողությունը ներկայի հետ բանաստեղծի հարաբերության 
անխուսափելի կանխապայմանն Է' արտահայտված նրա ընկալունակության վերժամանակային 
հեռանկարում: կյանքի դիալեկտիկական ըմբռնումը («Իմ սկզբի մեջ իմ վերջն Է», Թ. Էլիոթ) 
ժամանակային մեկ կետի շուրջ համախմբում է տարժամանակյա այն ազդակները, որոնք 
կոդավորում են բանաստեղծության լեզվահամակարգը' ընդլայնելով բառիմաստի 
տարածաժամանակային դաշտը: Անցյալի գիտակցությունը բանաստեղծի հավասարակշռված 
»ես«-ն Է, որի առկայությամբ բանաստեղծական կառույցից արտամղվում են բորտ այն 
երկրորդական իմաստները, որոնք ուղեկցվում Էին բառային ւիոխանցումների ճշգրիտ 
նշանակությամբ: Բանաստեղծության ինֆորմացիոն ամբողջական համակարգում անցյալի 
ներգրավումը կատարվում Է ինքնաբերաբար, ե նրա առանձին բաղադրատարրերի միասնական 
գործունեությունը պայմանավորված Է բանաստեղծի ընդհանուր կրթական մակարդակով, հոգևոր 
փորձով և կենսագրական հանգամանքներով, որոնց պատշաճ առկայության դեպքում անցյալը 
ձեոք Է բերում ենթատեքստային միջավայր' արտատեքստային մակարդակում նվազագույնի 
հասցնելով իր հաղորդակցական կապերը:

՚ Резюме

В данной статье подвергаются анализу некоторые вопросы, касающиеся армянской 
поэзии и, в часности, исторического опыта художественного мышления.

В этом контексте особое внимание уделяется теоретическим основам художественного 
влияния, а также проблемам претворения традиций истории литературы. Одновременно была 
предпринята попытка рассмотрения традиции и новизны взаимовлияния, которые способствуют 
развитию тенденций современной художественной мысли.

Գրականություն

1. «Անտիկ, միջնադարյան և վերածննդի գրականություն», Երևան, 1990թ., «Արևիկ» հրատ.:
2. կ.Զարյան, «Նավատոմար», Երևան ,1999թ. «Ա. Խաչենց» հրատ.:
3. !ս. Օրտեգա, Ի - Գասեթ. «Մշակույթի փլիսոփայություն, Երևան, 1999թ., «Ապոլոն» հրատ.:
4. Ֆ.Նիցշե, «Բարուց և չարից անդին», Երևան, 1992թ., «Ապոլոն» հրատ.:
5. М. Бахтин, Эстетика словесного творчества, М., 1979г. с. 372-373.

ԱբՊ% գրականության և ժոանաւիստիկայի ամբիոն
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ՀՏԴ 891.981 Գրականււթյռս I

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒՆ' ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՍՅՈՒՆ 

Է.Ա.Մոփփսյան

Ազգային դիմագիծը պահելու և իր գոյությունը հարատև դարձնելու ամենահուսալի զենքը I  
մայրենի լեզուն է - այս ճշմարտությունը քաջ գիտակցում էին հայոց երևելի թագավորները' սկսած я  
վադընջական ժամանակներից, ու ամեն կերպ ձգտում էին կյանքի կոչել այն: Այդ հայրենասիրական» 
միտումը կարմիր թելի պես անցնում է Հայկ Խաչատրյանի պատմավեպերի, մասնավորապես 
«Արտաշես», «Տիգրան Մեծ» և «Արտավազդ» երկերում: (1-5)

Արտաշես թագավորն ասում էր' (1) «Հայրենիքի դավաճանությունը սկսվում է մայրենին* 
ուրանալուց»: «Արտաշես» վեպում դատապարտվում է Ատրպատականի իշխան
Զարմանդոսը, որը պդծել էր շրթունքները' հայերենի փոխարեն խոսելով պարթեերեսյա 
«Մայրենին ուրացողը սեղանանենգ է, ուտող ուրացող: Մայրենին ուրացողը նաև սերմակեր է, 1 
իսկ առանց սերմի ոչ ցանքս կունենաս, ոչ էլ' արտ: Պիտի հիմա ամեն բան անել մայրենի» 
պահելու համար»: Ամբողջ կյանքում Արտաշեսը հետևում էր այս սկզբունքին: Նա I  
հայտարարում է. «Մարդ միայն լեզվով է տարբերվում մյուս մարդկանցից: Հարատևում է նա, 1 
ով պահում է իր մայրենին: Լեզուն կորցնող և օտարախոս դարձած հայը հայկական հողը Я 
զիջում է օտարին»:

Մայրենի լեզուն բարձր հնչեցնելու և վեհ պահելու արտաշեսյան խորհուրդնել» 
առանձնահատուկ տեղ են գրավում «Արտաշես» վեպում, որոնք վերածվում են սուրբ! 
պատգամի. «Եթե քեզ էլ չհաջողվի, ավանդիր քո որդոց նույնը: կկորչի աշխարհի վրա հայ I 
ազգը, եթե ի մի չձուլվի, կկորչեն հայրենախոս մեր լեզուն ու երգը, եթե հայերը շարունակեն 1 
անջատված մնալ իրարից»:

Խաչատրյանի պատմավեպերում շատ հաճախ են զուգորդվում միաբանության և լեզուն I  
ամուր պահելու գաղափարները:

Արտաշես թագավորի նման արքայազն Տիգրանն էլ «Տիգրան Մեծ» վեպում մայրենի! 
լեզվի ուրացությանը դիտում է իբրև դավաճանություն:(2) Տիգրան արքայի' հայ լեզվի 1 
վերաբերյալ խորհուրդը ընդգծվում է հեղինակային գաղափարական որոշակի հավատամքով:! 
Տիգրան Մեծն ասում է. «Ի՞նչ կդառնա Հայքը, եթե այստեղ հայերեն չխոսեն: Նախ' երկիրը! 
Հայք չի կոչվի, ասել է թե' աշխարհում մի աշխարհ կպակասի: Եվ Հայքը չի նմանվի Հայքին:! 
Հայերենով ոչ միայն հայն է նմանվում հային, այլև Հայքը' Հայքին»:

«Տիգրան Մեծ» պատմավեպում, ինչպես մյուս երկերում, հնչում է մայրենի լեզվի! 
միջոցով ազգային ոգին հր բարձունքում պահելու սուրբ գաղափարը: Շատ դիպուկ Է1 
արտահայտվել ընթերցողներից մեկը' դիմելով Հայկ Խաչատրյանին. «Ձեզ կարդալուց հեսայ 
հայը մի անգամ էլ է հայանում»:

վիպասանի գերխնդիրն է’ պատգամելով Մայրենի լեզուն ու ազգային ոգին, հաււնել 1 
անկախության մաքառումների, մեր պետականության հաստատման գաղափարին:

Մայրենի լեզվի հավիտենականության գաղափարը Տիգրան Մեծը հնչեցնում է նույնպես 
իր կյանքի մայրամուտին. «Փույթ չէ, թե մի օր կմոռանան ինձ: Ես կցանկանայի, որ՜ 
Տիգրանակերտում և համայն Հայքում «Առավոտ լուսոն» հավիտյանս հավիտենից հնչեր 
հայերեն»:

Տիգրան Մեծը հայոց լեզուն սրբորեն պահելու պատգամը փոխանցում է թագաժառանգ; 
Արտավազդին, ասելով. «Դու երկու զենքով պիտի պահես Հայքը... Հայոց լեզուն և հայկական 
սուրը: Հիշիր, տղաս, սուրը դու կարող ես պատյանի մեջ գնել, բայց վերստին հանել, կոտրվելու 
դեպքում կռել նորը: Սակայն եթե սխալվես և հայոց լեզուն դնես պատյանի մեջ, այլևս չես
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կարող հանն j և ոչ էլ ստեղծել նորը: Ամնն ինչ կարելի Է կառուցել, վնրգանել, բայց եթե կորցնես 
■քայրննին' կկորցնես և' բնզ, ե' կարբը հայոց, ե' Տայբը համայն»:

Щ Մայրենի լեգուն սրբությամբ պահպանելու և բարձր հնչեցներս գաղափարը 
№ւլարփաստրնն արտացոլկում Է նան «Արտակազդ» կեպում, առանձնապես Տիգրան Մեծի 
ոաբհարդ-պաւոգսւմներամ:(3)

■  Մեր ժուլռկրգի հակերժության ու հզորության նախապայմանը Հայկ Խաչատրյանի 
ւպատմակեպերամ մայրենի լեզուն և ազգային ոգին են, որոնբ Էւ ապահոկում են հայրենի հոգի 
| ամրությունն ու անառիկությունը: Ոչինչ չի կաբալ ազգը հայոց միակորել, ինչպես մայրենի 
|եզուն: Մայրենին միայն կարող Է հնարակորություն տալ պատմության դաժան ճամփաներոկ 
ահցնուլ հայ ժողոկրդին իր հոգևոր գանձերը փոխանցել մի դարից մյուսը, անցյալը կապեւ 
ներկայի, ներկան՝ գալիքի հետ:
լ  կենդանի ու կառ գույներոկ արտացոլելոկ հայոց հեթանոսական շրջանը, Հայկ 

Խաչատրյանը ճշմարիտ Է ընկալում մայրենի լեզկի դերն ու նշանակությանը նաև այսօրկա 
Հայաստանի կյանքում և իր արժեքակոր ստեդծագործությաններոկ հայրենասիրական, 
ազգասիրական դասեր Է տալիս սերունդներին, որ հայոց պետականության ամրապնդման, 
ֆնրնաթյան և անկախության հիմնաքարը մայրենի ւեզուն Է ե մեր միասնությունը: Ասել Է թե' 
լքայրենի լեզուն Է հայրենիքի հիմնասյունը:

Резюме

Для того, чтобы сохранить характерные черты нации и увековечить ее существование — 
есть одно надежное оружие -  родной язык. Эту истину хорошо осознавали именитые цари 
Армении, начиная с древнейших времен, и любым способом пытались воплотить ее в жизнь.

Это патриотическое стремление красной нитью проходит через исторические романы 
Айка Хачатуряна и, в частности, через произведения “Арташес” , “Тигран Великий” и 
гАртавазд”.
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1. Հայկ Խաչատրյան, «Արտաշես», Երևան, 1980թ.:
2. Տայկ Խաչատրյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 1972թ.:
3. Հայկ Խաչատրյան, «Արտակազդ», Երևան, 1975թ.:
4. Սևակ Արզումանյան, «Խորհրդսւհայ կեպը», (4-րդ հատոր), Երևան, 1990թ.:
5. Հայկ Խաչատրյան, «Գրական հիշատակարան», Երևան, 1996թ.:

ԱրՊՀ գրականության ե ւրագրության ամբիոնի ասպիրանտ



ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՄԼԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

ՏՏԴ  82.09

ԼԵՌՆԱՑԻՆ ՂԱՐԱԲԱԴԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՆ 
1960-1970-ԱկԱՆ ԹվԱկԱՆՆԵՐԻՆ

Ա. է. Օհսւեյաե

Լրագրության

Լեռնային Ղարաբադի մարզային ռադիոյի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները ցույց Mi jfl 
տալիս, որ այն շարունակում էր գործել 1960-70-ակսւն թվականներին:

Թեեւ մեր հանրապետական արխիվում այդ տարիներից մնացած թղթապանակներն ավելի I  
շատ են, բան 1940-50-ական թվականներինը, նրանցում տեղ գտած նյութերը հիմնականում 1 
միատեսակ, նույնաոճ հաղորդումների տեքստեր են միայն, իսկ բազմաթիվ էջեր զբաղեցնում ffii 1 
ադրբեջանական հաղորդումների տեքստերը: Շատ կտրուկ են անցումները տարիների միջեւ: I  
Ուստի, եղած տեղեկությունները լիարժեք չեն:

Այնուամենայնիվ, եղած նյութերի ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնեի որ I960- 1 
ականներին ռադիոհաղորդումների թեմատիկան առափդ բազմազան էր նախորդ տարիների* 
համեմատ:

1960-ակսւնների սկզբին ռադիոն անվանվում էր ԼՂՒՄ աշխատավորական դեպուտատներ* 
գործկոմի սովետին կից ռադիոհաղորդումների խմբագրություն: Այս ժամանակաշրջանում ռադիոյի տ 
եթերում զրույցներից, ելույթներից, դասախոսություններից բացի սկսում են հնչկտ 
հաշվետվություններ, քրոնիկոններ, թերթերի, ամսագրերի ու գրքերի տեսություններ: Հաղորդփւ* 
էին նաեւ արտաստուդիական նյութեր, ռեպորտաժներ իրադարձության վայրից, ֆուտբոլային եւ шд 1 
սպորտային մրցությունների մասին պատմող ռեպորտաժներ:

Ռադիոյում սկսել են կազմակերպվել հարցազրույցներ, կլոր սեղաններ: Ակնհայտ էր նոր j 
ռսւդիոժանրերի ստեղծումը, ակնարկներ, ռաւվտկոմպոգիցիաներ: Որպես զվարճալի նյութեր 1 
հաղորդվում Էին հանելուկներ, կատակներ:

Դժվար Է, սակայն, պատկերացում կազմել նշված ժանրերով հաղորդումներ» 
բովանդակության մասին, քանզի արխիվային նյութերն ընդգրկում են միայն հասարակակսւն-տ 
քաղաքական թեմատիկայով զրույցները եւ մի քանի ակնարկներ: Ւսկ մնացած նյութերի մասին 1 
հիշատակվում' Է միայն խմբագրության' պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվությունների մեջ: 1 
Այդ նույն հաշվետվությունները վկայում են, որ ինչպես նախորդ տարիներին, 60-ակսւններին էսս ] 
մարզային ռադիոյի աշխատանքը շարունակում Էր չգոհացնել նրա ղեկավարներին: Ռադիոյի այդ 
տարիների խմբագիր Զավեն Դավթյանը պարբերաբար բողոք-դիմումնեբ Էր հասցեագրում 1 
բարձրադիր ղեկավարությանը: Արխիվում գտնված հերթական դիմումը հասցեագրվել Էր 
Ադրբեջանական ՍՍՀ մինիստրների սովետի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության պետական կոմիտեի ] 
նախագահ Է. Ա. Ալիբեյլիին, որում նշվում Է. «վերջին տարիների փորձը ցույց Է տալիս, որ 
ներկայումս ԼՂՒՄ-ում գործող ռադիոհաղորդումների ստրուկտուրան գործնականում չի 
արդարացրել իրեն: Մաքսիմալ ջանբերի ներդրմամբ մենք չենք կարողանում միշտ նպատակային 
օգտագործել մեզ տրամադրված հեռարձակման ժամանակը եւ ոչ հազվադեպ ենք եթեր 
հեռարձակում ցածր որակի հաղորդումներ, ինչը, նախ եւ առաջ, արդյունք Է խմբագրության 
արտադրական կազմի անհավասարաչափ ծանրաբեռնվածության»:1

Ռադիոյի խմբագիրը տեխնիկական խնդիրներից բացի մատնացույց անելով նաեւ 
անհրաժեշտ կադրերի պակասը, խնդրում Է ավելացնել աշխատողների թիվը: Եվ արդեն մի քանի 
տարի անց' 1966-ին, ռադիոն ունենում Է հետեւյալ խմբագրությունները.

1. Հասարակական-քսպաքական հաղորդումների խմբագրություն, որն ուներ ավագ խմբագիր 
եւ որի մեջ մտնում Էին մի քանի ենթախմբեր.

ա) տնտեսական հաղորդումների խմբագրություն, որում աշխատում Էր 1 խմբագիր, 1 
թղթակից.

բ) «վերջին լուրեր»-ի բաժին (1 խմբագրի, 1 թղթակից):
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I 2. Գեղարվեստական հաղորդումների եւ թողարկման խմբագրություն, որն ուներ ավագ 
■֊խմբագիր եւ որի մեջ էր մտնում երեխաների ու երիտասարդների համար հեռարձակվող 

հաղորդումների խմբագրությունը: 
i 3. Նամակների խմբագրություն (1 խմբագիր):
г 4. Ադրբեջանական հաղորդումների խմբագրություն (1 խմբագիր եւ 1 թղթակից):

5. Արտադական կագմ, որի մեջ մտնում էին մի քանի 2-րդ կատեգորիայի հաղորդավարներ, 
■փկրոֆոնային նյութերի ավագ մեքենագրուհի, մեքենագրուհի, 1-ին կարգի հնչյունային օպերատոր, 
■տեխնիկ, հատուկ մեքենաների 2-րդ դասի վարորդ, հավաքարարուհի: Ընդամենը' 21 մարդ:

1970-ականների մարզային ռադիոյում աշխատել են մեր ժամանակակից լրագրողներ 
■Սարսել Պետրոսյսւնը, կոմիտաս Դանիելյսւնը, վարդգես Բաղրյանը, Նվարդ Ավագյսւնը, մի շարք 
■կրողներ:

Այդ տարիներին մարզային ռադիոն կարծես թե սկսում է «վերակառուցվել», նկատվում է 
■հաղորդումների բազմազանություն, հեղինակների ակտիվություն, նոր հաղորդաշարերի, ծրագրերի 
(Ստեղծում: Նոր ստեղծված հաղորդումներից էին «Առողջություն» ոադիոհանդեսը, «Հետաքրքիր է 
■իմանալ» ծրագիրը, մանկական «Արտուտիկ» հաղորդաշարը, «Հնգամյակը եւ մարդիկ», 
■«Գյուղական ժամ» շարքերը եւ այլն: Հաղորդացանկում մեծ տեղ էին գտել ռադիոամսագրերն ու 
1ադիոթերթերը: Պահպանվել են հատկապես առողջապահական թեմայով նյութերը: Այսպես, 
|«Աապջություն» ռսւդիոհանդեսը պատմում էր տարբեր տիպի մանկական հիվանդությունների, 
|սբաային, վարակիչ հիվանդությունների, նրանց կանխարգելման եւ բուժման մասին: Այդ առթիվ 
1 եթերում հանդես էին գալիս բժիշկներ, տվյալ բնագավառի մասնագետներ: Հաղորդվում էին նաեւ 
խորհուրդներ, օրինակ, այն մասին, թե ինչպես պիտի «պահի իրեն հիվանդը սրտամկանի 

է ինֆարկտից հետո», թե ինչպես «կարելի Է օգտագործել բույսերը' որպես գեղեցկացնող միջոցներ»: 
Օւաո հաճախ նման հանրամատչելի նյութերը քաղվում Էին ամսագրերից ու թերթերից: Նման «ոչ 
սեփական» նյութերից բացի, հաղորդվում Էին նաեւ ակնարկներ բժիշկների մասին: Մեկ օրվա 
աւդիոեթերը կարող Էր կազմված լինել հենց նշված հաղորդումներից:

Առանձին շարք կար հատուկ տնային տնտեսուհիների համար, որը բաղկացած Էր 
խորհուրդներից, ներկայացվում Էին բաղադրատոմսեր եւ այլն:

«Արտուտիկ» մանկական ծրագիրը եթեր Էր արձակում անվանի մանկագիրների 
ստեղծագործությունները, բանաստեղծություններ, հեքիաթներ: Պիոներներն ու դպրոցականները 
նույնպես ունեին իրենց ծրագիրը:

1974-ին ռադիոն ուներ հաղորդումներ գյուղի աշխատավորների համար: Գյուղատնտեսական 
կյանքից հաղորդումներ Էին կազմակերպում թղթակից Սերգեյ վսւրունցը, գյուղատնտեսության 
մարգային վարչության պետի տեղակալ Թարխան Մարտիրոսյան:2

1970-ական թվականներին մարզային ռադիոյում հասարակական-քաղաքական թեմաներով 
հաղորդումները կոչվում Էին զրույցներ: Դրանք, որպես կանոն, կսդւետրում Էին «սովետների 
մշտական հանձնաժողովի կազմակերպչական դերը»3, խոսում քաղաքացիական պաշտոնի 
չարաշահման մասին եւ թմբկահարում կոմունիստական գաղափարախոսություն:

1974թ. ռադիոեթերում հայտնվում Է գովազդը: «Այժմ լսեցեք ռեկլամ-հայտարարություն»,- 
նշվում Է հաղորդավարի խոսքում4: Բայց թե ինչ ռեկլամ Էր դա, պարզ չէ, քանի որ տեքստը 
արխիվային նյութերում չի գտնվել:

1976թ. նյութերում հիմնականում ներկայացվում են արտադրության, արդյունաբերության եւ 
ղյուդատնտեսության բնագավառների աշխատողների կատարած աշխատանքները:

կազմակերպվում էին հարցազրույցներ կոլտնտեսականների, կոմունիստների, Ադր. 
Գերագույն խորհրդի դեպուտատների, ինչպես նաեւ գյուղացիների, ֆերմաների աշխատողների 
հետ: Համարյա բոլոր նյութերի վերջում շեշտվում էր մի նպատակ. «Մեր խնդիրն է' աշխատել 
կրկնապատիկ եռանդով եւ կոմունիստների 25-րդ համագումարը դիմավորել արժանավոր 
նվաճումներով»:

Ռադիոհաղորդումների խմբագրությունում մեծ տեղ էր հատկացվում արտահաստիքային 
թղթակիցների նյութերին: Դրանց հեղինակներն անպայման կողք կողքի նշում էին հայերի, ռուսների 
եւ ադրբեջանցիների անունները' դրանով իսկ ձգտելով շեշտել «ազգերի լենինյան բարեկամությունն 
ու հավասարությունը»: կարեւորվում էր պրոպագանդայի, քադինֆորմացիայի, ագիտացիայի դերը: 
Նմանատիպ, բավականին ծավալուն նյութեր էին «Հնգամյակը եւ մարդիկ», «ժամանակ չունի 
մտածելու», «Տասներորդի հարվածային հերթավտխում» շարքերը:

Շատ տարածված էին նաեւ պաշտոնական ուղերձներն ու կոչերը:



Պետք է նշել նաեւ, որ ոսւդիոն իր արտահայտչամիջոցներից լայնորեն կիրառում էր նաե I 
երաժշտությունը: 1974-75թթ. ռադիոհաղորդումներում կար հայ, ռուս, ադրբեջանցի երցիչնկԱՏ 
կատարումներով 20-25 ձայնաժասլավեն: Օրվա ընթացքում 3 անգամ հաղորդվում: էր Я  
երաժշտություն, ցերեկային ժամերին' հայկական, երեկոյան' դասական, էստրադային, ինչպծսՏ 
նաեւ ազգային հայրենասիրական կատարումներ: Ընդ որում, ռադիուսոդներն իրենք կարոդ էին Я  
հաղորդման ընթացքում պսւտվիրել որեւէ երաժշտություն, տարբեր երգիչների կատարումն11[̂ ա 
Սակայն ձայնադարանն էլ առաջնորդվում էր սովետական ժողովուրդների «բարեկամության» ] 
քաղաքականությամբ: Եթե եթերում հնչում էր հայկական նվագ, երաժշտություն (օր.' Ալ. Щ 
Հեբիմյ անի «Երգիր ինձ համար» երգը), ապա անպայման միեւնույն թողարկման մեջ պիտի հնչեր ■  
ադրբեջանական երաժշտություն (Զեյնաբ 1սանլարովայի «Արի ինձ հետ» երգը): կար նաեւ 1 
այսպիսի երետւյթ. այն երգիչը, ով այս կամ այն պատճառով լքում էր հայրենիքը եւ մեկնում! 
արտասահման, նրա ձայնագրությունները հանվում էին ռադիոյի ձայնադարանից: Նման■  
սկզբունքով ֆոնդից հանվել են Պասկեւիչյանի ձայնագրությունները: Մարգային ռադիոյում* 
ավանդական էին դարձել «բարեկամության համերգները» (Բաքու-Երեւան-Թիֆլիս):

1975 թվին ռադիոն եթեր էր դուրս գալիս 2,5 ժամ. 1 ժամ (14.00-15.00-ը) հադորդւխւմ կւ 1 
արտասահմանյան տեղեկատվություն, իսկ երեկոյան (17.00-18.30-ը) հաղորդվում էին մարզային 9 
լուրեր: կիրակի օրը եթերի համար տրամադրվում էր 2 ժամ, որի ընթացքում հաղորդվում էին 1 
գրական, ֆոնդային ձայնագրություններ: Գոյություն ուներ համագործակցությօճա
պայմանավորվածություն տեղական թատրոնի եւ ռադիոյի միջեւ: Ձայնագրվում էին հետաքրքիր 1 
ներկայացումները' ռադիոեթերում հնչեցնելու համար:

Նշված տարիներին մարգային ռադիոյի գլխավոր խմբագիրն էր Մաքսիմ Հովհաննիսյանը* 
Հասարակական-քադաքական հաղորդումները խմբագրում էր գրող Արմո Ուլուբսւբյանը: Ւսկ 1 
գրական բաժինը տնօրինում էր հայտնի արձակագիր վագեն Օվյսւնը, որի երգիծական «Մախաթ»՛! 
ռադիոհանդեսը, ժամանակակիցների վկայությամբ, մեծ լսարան ուներ:

Այս ծրագրերից բացի, մարգի բնակչությունը ամեն օր անհամբերությամբ սպասում էր | 
տեղական լրատվությանը: Տեղական նորությունները հիմնականում ստացվում էին մարզի j 
շրջաններից, իսկ արտաքին կյանքին վերաբերող լուրերը վերցված էին հեռատիպից: Ռուսերեն 1 
լեզվով լուրերն այդ տարիներին բացակայում էին հաղորդացանկից: կազմակերպվում էին նաեւ I 
բավականին հետաքրքիր ուղիդ եթերներ, որոնց ժամանակ ստադիա էին հրավիրվում գրողներ, 
գրականագետներ, արվեստի բնագավառի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ հասարակ 
քաղաքացիներ: Սակայն ինչպես սովետական բոլոր տարածքներում, Լեռնային Ղարաբսւդում եւս 
մամուլը գործում էր գրաքննության պայմաններում: Մարզային ռադիոն նույնպես եթեր էր դուրս ՚ 
գալիս բազմաթիվ «խմբագրումներով», կրճատումներով, ինչն ակնառու է արխիվային ֆոնդի 
նյութերում: 1970-ականներին մարգի ռադիոյի գրաքննիչն էր Հայկ Գասպարյանը:

Լեռնային Ղարաբադի մարզային ռադիոյի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները դեռեա 
շարունակվում են: Արդեն հեռուստատեսային դարաշրջան մտած ռադիոն 80-ականներին, 
բնականաբար, այլ ընթացք պիտի ստանար: Թեեւ, նույն կոմունիստական ոգին դեոեւս 
պահպանվում էր: Բայց մյուս կողմից էլ, 1980-ականների վերջի Դարաբաղյան շարժումը մարգային 
ռադիոյի ընթացքը պիտի կտրուկ վախեր:

Резюме

Нагорно-каравахское радио продолжает действовать в 1960-1970гг. Увеличиваются передачи, 
появляются новые редакции. В отличии от 1960 года радио 70-ых волее разнообразно. На радио 
работали известные писатели, журналисты. Появились новые рубрики. В эфире звучала реклама.

Но местное радио продолжало работать в условиях цензуры.
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\զդ  82 Գրականություն

1սԱԺԱկ ԳՅՈԻԼՆՍԶԱՐՅԱՆԻ' կՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱՀԱՍԱկ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՑԵԱԳՐվԱԾ ԵՐկԵՐԸ

Ա. Ա. Մելբումյան

1  Սույն հոդվածում ներկայացված են ետպատերազմյան շրջանի մանկական արձակի 
«շահավոր դեմքերից մեկի՛ 1ս. Գյուլնազարյանի կրտսեր դպրոցահասակ երեխաներին 
1ւասցսագրված երկերը, որոնք նրանց սովորեցնում են ազնվություն, հոգեկան կատարելության, ւավը 
վատից, գրականը բացասականից զատելու ունակություններ, նաև լուծում մանկավարժական 

՚  կարևոր խնդիրներ:
Г  Նրա «Լավ ճանապարհորդները», «Պատմվածքներ Արտուտիկի մասին», «Դեռ դպրոց չենք 

[ զնամ», «Զարմանալի հեքիաթներ» երկերը համապատասխանում են մանկական գրականությանը 
[{^կայացվող պահանջներին, ունեն ուսուցողական և դաստիարակչական մեկնակետ, որոնք թխում 
№ մեր դասական մանկագրաթյանից և անեն նան արդիական հնչոդություն:
Ш Խաժակ Գյուլնազարյսւնը եապաւոերազմյան շրջանի մանկական արձակի 

j նշանակալից դեմքերից Է: Նրա գրական ուղին սկսվում Է նախքան Հայրենական 
[պատերազմը: Գյուլնազարյանի աոաջին գրքույկները ամենակրասերներին ուղղված «Չար 
|բագեի մահը» ն «Ծույլի վերջը» չափածո գործերն Էին, որոնք հրատարակվեցին 1938 և 1940 
[թվականներին: Դրանք պատմություններ Էին կենդանիների մասին, որոնք դատապարտում 
Էիս ծուլությունը ե չարիքը: Չնայած այն հանգամանքին, որ վերոհիշյալ երկու գործերը 

(անթերի չէին, բայց վտքրիկների վրա թողնում էին ցանկալի ազդեցություն:
4 Պատերազմից հետո երիտասարդ ստեղծագործոդի հետաքրքրությունների աշխարհում 

ե թեմաների ոլորտում փոփոխություններ են կատարվում: Թողնելով չափածոն' նա անցնում 
[է պատմողական ժանրին: 1951 թվականին լույս է տեսնում պատմվածքների աոաջին 
[ժողովածուն' «Դաշտի տերերը ե հյուրերը» խորագրով, որտեղ ակնհայտորեն երևում էին 
■ հեղինակի ստեղծագործական բնորոշ գծերից մի քանիսը' աոանձնապես մարդկային հոգու 
[գաղտնարանները թափանցելու հմտությունը և հակիրճ գրելու ձիրքը: Հենց այս 
[ժողովածուից էլ սկսվում է գրողի ե մանուկների մտերմությունը, և նրա հաջորդ քայլերն 
I աոավել ևս հանգեցնում են դրան: Իրար են հաջորդում նախադպրոցականին կամ կրտսեր 
դպրոցականին ուղղված գրքույկների շարքերը' «Ով ինչ գիտե» (1952), «Լավ 
[ճանապարհորդներ» (1953), «Բոլորինն է» (1954), «Նազիկի սիրելիները» (1958), «Բարի 
հույս, մայրիկ» (1964), «Պատմվածքներ Արտուտիկի մասին» (1970), «Զարմանալի 
հեքիաթներ» (1974), «Դեո դպրոց չենք գնում» (1978), որոնցում հեղինակը կարողանում է 
[թափանցել վտքրիկների հոգու գաղտնարանները ե վարպետորեն ներկալացնել նրանց 
:հետաքրքրությունները, ներաշխարհը և հոգեբանությունը: Խաժակ Գյուլնազարյանի երկերը 
հուծում են մանկավարժական շատ կարևոր խնդիրներ: Դրանք զարգացնում են երեխայի 
խոսքը, գեղարվեստական ճաշակը, ծանոթացնում են ժողովրդական կյանքին, բնությանը, 
օվնում են բարոյական դաստիարակությանը: Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն բխում է 
մանկական կյանքից, հետաքրքրությունների աշխարհից,նրա հոգու գաղտնարաններից և 
պատասխանում է երեխային հուզող հարցերին: Գյուլնազարյանի մանկական երկերը 
երեխային սովորեցնում են ազնվություն, հոգեկան կատարելություն, լավը վատից, գրականը 
բացասականից զատելու, ունակություն:
I «Մանկական գրքերը ստեղծվում են դաստիարակության նպատակով, իսկ 

դաստիարակությունը մեծ գործ է' այն որոշում է մարդու ճակատագիրը» 1,-Բելինսկու 
հայտնի ասույթը դաոնում է ուղենիշ Գյուլնազարյանի կյանքում ե ուղեկցում մինչև կյանքի 
[վերջը:

1940-70թթ. Ժամանակահատվածի վերաբերյալ ավելի հանգամանորեն 
տեղեկություններ ունենալու համար մեզ օգնության է գալիս ետպատերազմյան շրջանի

105



նշանակալից դեմքերից մեկի' Խաժ ակ Գյուլնսւզարյանի վաստակը մանկական® 
գրականության մեջ: Նա  այն եզակի դեմքերից է, որ տոեդծագործել է բոլոր տարիքի* 
երեխաների համար, նրանց ուղեկցել կյանքի բոլոր շրջաններում: Երբեք չդավաճանելու) իր 1 
սիրելի մանուկներին' Գյուլնսւզարյան-մանկագիրը միշտ նորովի ներկայացավ բորբոքելու* 
երեխաների երևակայությունը ե զարգացնելով նրանց միտքը:

1ս. Գյուլնսւզարյանի բեղուն ու բազմաբնույթ վաստակի զգալի մասը հասցեագրված է I  
նախադպրոցական տարիքի երեխաներին: Նման երկերում հեղինակը, ելնելով նշված ■  
տարիքի առանձնահատկություններից, ներկայացրել է մեծերին ընդօրինակելու, 
կենդանական աշխարհը ճանաչելու, հանրօգուտ աշխատանքով տարվելու, լավն ու վաւորա 
իրարից զանազանեւու ե այլ գծեր: Նա իր մանկական երկերում փոքրիկներին առաջնորդում 1 
Է դեպի մեծ աշխարհ, նրա սաջն բացում կյանքի դոները, նպաստում փոքրիկի* 
աշխարհաճանաչմանը և միևնույն ժամանակ դաստիարակում ազնիվ զգացմունքներ: Այս տ 
ամենը դրված Է նրա երկերից յուրաքանչյուրի հիմքում, ինչն Էլ ապահովում Է դրանց 
հաջողությունը: Մանկագրի հաջողության գրավականը կարելի Է համարել «Լակ 1  
ճանապարհորդներ» գրքույկը, որն իր արժանիքների համար գնահատվել Է և թարգմանվել՛* 
մի շարք լեզուներով:

Գրքույկի պատմվածքաշարի իրար կապող օղակները և գլխավոր հերոսները փոքրիկ I  
Արան և նրա թավամազ Քոթոթն են: Այս երկու ինքնատիպ հերոսների միջոցով հեղինակն իր 9 
ընթերցողներին ծանոթոցնում Է շրջակա միջավայրին, ամենատարբեր առարկաների ու 1 
երևույթների հետ: «Լավ ճանապարհորդներ» գրքի վաքրիկ հերոսի' Արայի միջոցով* 
հեղինակը քարոզում Է աշխատասիրություն, սեր ու հարգանք մեծերի հանդեպ: Այս I  
ժողովածուում հեղինակն օգտվել Է մտերմորեն ու գրավիչ զրուցելու, կյանքը մանկական* 
տեսանկյունից ներկայացնելու, առաջին դեմքով պատմելու հնարներից, որոնք իրական են 1 
դարձնում պատումը, օգնում են մուտք գործել փոքրիկների ինքնատիպ ու կախարդական* 
աշխարհը:

Գրողի «մանկանալու» անուրանալի հատկանիշն Է կազմում նրա «Պատմվածքներ 1 
Արտուտիկի մասին» շարքը, որտեղ հեղինակը փորձել Է կյանքը պատկերել չորս սաւրեկան* 
երեխայի ընկսղմամբ և ընդգծել կյանքի, շրջապատի նկատմամբ նրա այն դրական !  
վերաբերմունքը, որը պետք Է քաջալերվի: Հերոսի ընկալման լույսի տակ Էլ բացվում Է նրա 1 
կյանքի պատկերը, որի վւոխանցողն այս անգամ դառնում Է ինքը' երեխան:

Գրքում իրականն ու երևակայականը այնպես վարպետորեն են միահյուսվում, որ ■ 
դժվար Է սահմանազատել միմյանցից: Այսպես, սաքսաֆոնիստ աքաղաղը «ԱյլանդակիJ  
մասին հեքիաթում» ընկնում Է մի զվարճալի անտառ, որտեղ ամեն ինչ կարմիր գույն ուներ: \ 
Պարզվում Է, որ այդ անտառը ներկել Էր գրողի թոռ Շուշանիկը, որը գծել Էր նաե մի ! 
այլանդակ կենդանի իրար կցելով նապաստակի ականջներն ու վւդի կնճիթը, ուդտիյ 
սապատն ու մկան պոչը և այլն: Պատմվածքը հուշում Է ճիշտ նկարելու խորհուրդ: կամ Էլ’ ! 
շատակեր կաքավի փորը ցավում Է («Չալտիկ-կաքավի մասին») և նա գնում Է պոլիկլինիկա, \ 
ուր ասում են, որ նա տառապում Է բկլատիցուս, շատակերիցուս հիվանդությամբ: Ւթրե դեղ 
նշանակում են կովերին, կաթիրին: Եվ ահա աճող կրկնությամբ շարունակվող հեքիաթի j 
հերոսը գարու համար գալիս Է Շուշանիկի մոտ, նա Էլ' պապի, պապն Էլ պահանջում Է 
պաչիկ:

Հեքիաթներում կենդանու անձնավորմանը, խաղ հիշեցնող աճող կրկնության 
հնարանքին, տեղին օգտագործվող ձայնանմանությանը ավելանում Է կենդանիներին 
կրկնակի անունով բնութագրելը ( Արջուկ-փրչուկ, Չալտիկ- կաքավիկ, Փիսիկ-բամբասիկ ն 
այլն): Այս ամենից բացի հեքիաթներում առկա Է անկաշկանդ զվարթություն, որն իր 
խորքում թաքցնում Է իսկական մարդկային գծերն արժեվորեւու և բացասականը մերժելու 
գաղափարը:

Նախադպրոցականին հասցեագրված ստեղծագործություններին բնորոշ Է հաճախակի 
հանդես եկող մեծերի ու փոքրերի փոխհարաբերության հարցը, որը միշտ ներկայացվում Է 
մանկական ընկալմամբ և պահանջում ուշադրություն:

Մանուկների համար գրված գործերից Է նաև «Դեռ դպրոց չենք գնում» ժողովածուն, 
որը բաղկացած Է 16 գլուխներից: վեցուկես տարեկան Շուշանիկն ու չորս տարեկան
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Ապերիկը , որի իսկական անունը Գոռ է, այս շարքի հերոսներն են, որոնք, չնայած դեռ փոքր 
Mi, բայց շաա բան գիտեն: Ինչպես նախորդ ժողովածուներում, այնպես էւ այստեղ, մեր 

к փոքրիկներին կյանքի ճիշտ ուղի են ցույց սաղիս մեծերը' մայրիկները, հայրիկները,
Iտատիկներն ու պապիկները, ավագ քույրերն ու եղբայրները: Լսելով մեծերին' նրանք 
I ցանկանում են միշտ բարի գործեր անել, ինչ-որ բանով պիտանի լինել: Շուշանիկն ու 
1Ապնրիկը միշտ հիշում են պապի խոսքերը «Ամեն մարդ իր կյանքում գոնե մի ծառ պիտի 
ւտնկի, թե չէ էլ ինչ մարդ, որ ոչ մի ծաո չի տնկել: Այսպիսի մարդ բանի պետք չէ»2:

Հենց այս խոսքերն էւ պատճաո են դաոնամ, որ մեր փոքրիկ հերոսները, թույւտվություն 
[ խնդրելով մայրիկից, միանան դպրոցականներին ն նրանց հետ ծառեր տնկեն: Նախորդ 
I ժողովածուներում արծարծած աշխատասիրության գաղափարը շարունակվում ե նոր 
(բանգ է ստանում:

Հեղինակը յուրաքանչյուր տողի մեջ դաստիարակչական իմաստ է ներարկում, որն իր 
{ցանկսգի ազդեցությունն է թողնում ընթերցողների վրա: Իրոք, շատ կարևոր դեր է 
[ստանձնում Գյուլնագարյան մանկագիրը, որովհետև յուրաքանչյուր բառ պետք է տեղին 
(օգտագործվի մանկական երկերում, հետաքրքիր ու ուսանելի լինի այն ղեոևս նոր կյանք 
մտնող մտքով և հոգով մաքուր մանուկների համար:

Շուշանիկի և Ապերիկի միջոցով հեղինակը շատ պատմություններ է պատմում' մեկը 
մյուսից զարմանահրաշ, կախարդական, հուզիչ ու գայթակղիչ: Նա սովորեցնում է 
հրնխսւներին սիրել ա խնամել կենդանիներին, որոնք անպաշտպան են, հոգատարության 
կարիք ունեն, միշտ լսել մեծերի խորհուրղները: Ընթերցելով այս գիրքը' փոքրիկները շատ 
բան կարող են սովորեի ինչի մասին ղեոևս գաղափար չանեն: Օրինակ, ծանոթանալով այն 
գւխին, որտեղ հեղինակը պատմում է Շուշանիկի, Ապերիկի, քաղաքի տատիկի ու պապիկի 
պատմությունը, ընթերցողը կհասկանա, թե այղ ինչ «ւացկան բան» էր սեղմում վտքրիկների 
կոկորդը, երբ հիշում էին գյուղը, տունը, տատիկին ու պապիկին:

Նրանք չէին հասկանում, թե ինչու քաղաքի տատիկի ու պապիկի հետ ամառանոցում 
գտնվեւու բերկրանքը հաճախ ուղեկցվում էր «թարթիչներին հասնող արցունքներով», երբ 
հիշում էին գյուղի տունը, բանջարանոցը, տատիկին ու պապիկին, հորեղբայր Հարութին ու 
նրա երկնագույն «ժիգուլին»:

Շուշանիկն ու Ապերիկն էւ բորտ երեխաների նման չգիտեին, որ իրենց ապրած 
զգացմունքները (սեր, ուրախություն, տխրություն) անուններ ունեն և որ այղ «ւացկան բանն» 
էլ կարոտ է կոչվում: Հոգեբանական այս յուրահատուկ պահերն անգամ Խ. Գյուլնազարյանի 
մոտ հետաքրքիր մեկնաթանություններ են ստանում: Ընթերցողի աչքի աոաջ կարծես 
հասունանում է փոքրիկը, սովորում հուզվել, տխրել, հասկանաւ մարդկային շատ 
զգացումների իմաստը:

Այստեղ մանկագիրը ն' հոգեբան է, և’ մանկավարժ: Նա կարողանում է մեծերի 
զգացումների աշխարհին հաղորդակից ղարձնեւ նաև փոքրերին, որոնց համար աշխարհը 
միայն գունավոր ու պայծառ երագ է: Լավն այն է, որ մանկագիրն այնքան նրբորեն է բացում 
հրեխայի հոգու աչքերը, որ երբեք չեն փշրվում նրա գունավոր երագները: Գյոււնագարյանը 
նուրբ, զգուշավոր մանկագիր է, գիտի ազդելու ձևը, չափը, ժամսւնկը...

կյանքին նախադպրոցականի վճիտ ու պարզ աչքերով նսւյեւու հատկություն ունի 1ս. 
Գյուլնագարյանը, ունի ուսու ցողա-դաստիարակչական մեկնակետ, իսկ փոքրին աոանց 
խրատի ակտիվացնեւու նրա գրելաձևը շարունակվում է նաև հետագա տարիներին գրած 
գրքույկներում, որտեղ հեղինակին հաջողվեւ է բոլոր իրավիճակներում գծել հետաքրքիր 
կերպարներ ու քաջատեղյակությամբ բացել հերոսների հոգեկան աշխարհի նրբին 
ելևէջները, տրամադրել նրանց դեպի ազնիվն ու գեղեցիկը: Նման ստեղծագործություն է 
«Մոռացկոտ ծերունու հեքիաթը», որն իր բնույթով տարբերվում է շատ մանկական երկերից: 
Այս հեքիաթի հերոսը մի զարմանալի ծերունի է, որ դուրս է եկել խաղաթղթերի միջից «Նա 
ոչ թագավոր էր, ոչ էլ զինվոր: Խաղաթղթերի մեջ չորս թագավոր կա, չորս զինվոր, չորս 
ւողջիկ, դրանք երբեմն-երբեմն իրար հետ զրույց են անում, դրա համար էլ երբեք չեն 
ձանձրանում, իսկ այդ ծերունին ընկեր չուներ»3:

Հեղինակի վարպետ Գրիչը կարողանում է կերտել նոր ու հետաքրքիր կերպարներ, 
ինչպիսիք են կծած խնձորը, Դեղին տերևը, Տոկուն ծիլը, Լուրջ օդմաքրիչը, Ռետինե ոզնին,
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Վաղագույն տիկնիկը, Սրաքիթ աղվեսը, Անխելք բոնբոնչիկը, Ձմեռ պապն ու Չար տ 
դաւոափւբը, Մամա շանը, Գորշ մկնիկը ե ուրիշներ, ինչը վկայում! Է1 
Գյուլնազարյանի'նախադպրոցսւկան հասակի երեխաների համար գրած գրքերի արժեքը, 
նրանց մանկավարժական ու հոգեբանական, գեղարվեստական հմայիչ հենակետերը, որոնք 1 
ե նրանցից շատերին օժտում են մնայուն արժեքներով:

Ծանոթանալով խաժ ակ Գյուլնազարյանի նախադպրոցական տարիքի երեխանճր|քտ 
համար գրված երկերին, պարզ Է դառնում, որ, հեղինակը, հաշվի առնելով երեխաննրա 
տարիքային առանձնահատկությունները, կարողանում Է պատասխանել նրանց հուզող | 

Մանկական գրականության համար կարևոր Է կենսախնդությունը, նան տխրությունը, !  
թախիծը: Սրանք երեխան պետք Է ընկալի զուգահեռաբար: «1ս.Գյուլնազարյանի գրվածքները 
մի մեծ արժեք ունեն, դա կենսական հավաստիություն Է: Գյուլնազարյանն ունի հումորով! 
պատմե[ու թանկ շնորհք»4:

Ինչպես մեծն Լոռեցին Է ասում. «Մանկությունը մարդու Էն ամենաընդունակ շրջան®!! 
Է, երբ նա չորս կողմից ընդունում Է, սնունդ առնում ու զարգանում շարունակ: ՀետևաթայՈ 
շարունակ պետք Է սնունդ տալ նրան, որ միշտ աճի ու զարգանա» 11:

Մաննկական գրականությանը ներկայացվող այս պահանջները մենք նկատում tftp ] 
Գյուլնազարյան-մանկագրի մոտ, որը քաջ գիտի նան մանկական գրականության ] 
տեսությունը, պահանջներ, որոնք գալիս են մեր դասական մանկագրությունիցե բոլոր ՝ 
ժամանակներում Էլ կոչված են իրագործելու մանկական երկի ուսուցողական 1 
դաստիարակչական, ճանաչողական և արդիական Էությունը:

Խաժակ Գյուլնազարյանի ոճի քնարականությունն ուրախ Է, կյանքոտ... Նրան] 
անընդմեջ օգնության են գալիս սրամտությունը, ժողովրդական բանահյուսության! 
մասունքները, ոճի անկաշկանդ տեղանցումները...: Գեղարվեստական այս տարրերով նա 
բացահայտել Է մանկական երազների աշխարհը, որը լի Է հեքիաթներով' դեռ չասվածի 
չգրված:

Резюме

В данной статье представлены произведения одного из знаменшых представителей детской прозы 
послевоенного периода, Хажака Гюлназаряна. Эти произведения адресованы детям младшего школьного 
возраста и прививают им честность, умение отличать хорошее от плохого, положительное от 
отрицательного, решают очень важные педагогические вопросы, тем самым достигая идеального 
душевного состояния детей.

Его произведения “Хорошие путешественники”, “Рассказы ов Аргутике”, “Еще не ходим в школу”, 
’Удивительные сказки”, соответствуют требованиям детской литературы, имеют поучительную и 
воспитательную отправную точку, которые исходят от нашей классической детской лигералуры. Так же 
они приобретают современное звучание.
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1ՏՏԴ 802 Տայոց /Ծզու

ՀՐԱՉՅԱ ԱՃԱՈՅԱՆԻ «ՀԱՅԸ ԳԱՂԹԱկԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» 
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Օ.Ե.Բաբայան

Հր.Աճառյանը, որ ււկզբնավորել է լեզվաբանական մի շարբ գիտաճյուղեր, նան հայ ժողովրդի ու 
եբա գաղթականության պատմության խոշորագույն ուսումնասիրողներից է: Հոդվածում ներկայացվում 
է «Հայ գաղթականության պատմություն» գիրքը (768 էջ), որը բնութագրում է աշխարհի շորս ծագերում 
կազմավորված հիսունութ հայկական գաղթօջախները, ինչպես նան հայերի ներդրումները տարբեր 
սրկրներում:

2006-ին լրացավ հայ ականավոր հայագետ-լեզվաբան, ակադեմիկոս Հրաչյա Հակոբի 
Աճաոյանի ծննդյան 130-ամյակը: Ինչպես Մանուկ Աբեդյանն է ասում, «Նման լեզվաբան 
հարյուր տարին մեկ կարող է հայտնվել հայոց աշխարհում»: Նրա կյանքն, իրոք, 

[աստվածային հրաշք է: Հայտնի է, որ ակադեմիկոս Աճաոյանը գրել է 250 մեծ ու փոքր 
գիտական աշխատություններ, սկզբնավորել լեզվաբանական մի շարք գիտաճյուղեր: Սակայն 
քչերին է հայտնի, որ Աճաոյանը նան հայ ժողովրդի ու նրա գաղթականության պատմության 
խոշորագույն ուսումնասիրողներից է:

Աճաոյանի մայրը' Ընծան, իր ազգական քահանայից ժառանգություն էր ստացել «Հայ 
ժողովրդի պատմության» միհատորյակը, որը տպագրվել էր վենետիկում ե որպես դասագիրք 
էր ծառայում: Հայրը' Հակոբը, Սամաթիայի տարրական դպրոցում հայերենը սովորել էր 
Մ.Չամչյանի Քերականությունով («Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի», վենետիկ, 1779): 
Այդ երկու գրքերն էլ Աճաոյանի կյանքի ուղեկիցներն են եղել ե մեծ սեր են առաջացրել նրա 
մեջ պատմության և լեզուների նկատմամբ:

Դեո 1904 թ.' Թավրիզի դպրոցում աշխատելիս (դասավանդում էր նաև հայ ժողովրդի 
պատմություն), Աճաոյանը գրել է Գևորգ Չիլինկերյանի «Ընդհանուր պատմություն» 
դասագրքի երկու գլուխները' Հնդկաստանի և Չինաստանի մասին: Այստեղ է նա գրել նաև իր 
«Հայոց պատմություն' հյուսված ընդհանուր պատմության հետ» արժեքավոր աշխատությունը, 
որը լայս է ընծայել Երևանի պետհամալսարանը (2004, 484 էջ):

Հր.Աճառյանն անդրադարձել է նաև հայկական հարցին: 1906-1918 թվականներին նա 
աշխատում էր Նոր Նախիջևանի թեմական դպրոցում, լեզուներին զուգահեռ դասավանդում 
նաև հայ ժողովրդի պատմություն, հայոց աշխարհագրություն և հայ գրականություն: 1915 թ. 
Ն՜որ Նախիջևանում տպագրվում է «Տաճկահայոց հարցի պատմություն» գիրքը (79 էջ), որտեղ 
Աճաոյանը ներկայացնում է սկզբից մինչև 1915 թ. Արևմտյան Հայաստանում և նրանից դուրս' 
Օսմանյան կայսրության ողջ տարածքում, ապրող հայերի սոցիալ-քաղաքական վիճակը, 
Հայկական հարցի առաջացման նախադրյալները, ընթացքը և հայերի համար ոչ բարենպաստ 
ափսրտը:

Դեո 1901 թ.' Թավրիզում աշխատելու տարիներին, Լազարյան ճեմարանը մրցանակ էր 
հայտարարել «Հայ գաղութների պատմություն» աշխատության վերաբերյալ: Երկու տարի 
ժամկետ էր տրված: Աճաոյանը հավաքում է 20-րդ դարի սկզբներին հայ գաղութների 
վերաբերյալ եղած բոլոր աղբյուրները, նորից կարդում հայ հին մատենագրությունը, հին 
ձեոսւգիրները, հիշատակարանները, զանազան արձանագրություններ, տապանաքարեր, հին 
ե միջնադարյան հեղինակների տաղերը, ինչպես նաև իր ժամանակի լրագրությունը, 
ճամփորդությունների ժամանակ լսում Է տեղական ավանդությունները, պատմական դեպքերը 
ե 1904-1906 թ.թ. Թավրիզում գրում պատմական և ազգային կարևոր նշանակություն ունեցող 
«Հայ գաղթականության պատմություն» աշխատությունը: Հետագայում այն համալրում Է նոր 
տեղեկություններով, ներկայացնում Լպզարյան ճեմարանի հայտարարած 
մրցանակաբաշխությանը և 1908-ին շահում մրցանակը' 2000 ռուբլի:
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Աշխատանքը հրատարակվում է 2002 թ.' Երևանի Հրաչյա Աճաոյանի անվան 1 
համալսարանի հովանավորությամբ (խմբագիրներ' ակադ. Հրանա ԱվԾաիսյան, I  
բան.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Բարսեղյան): Տեքստը տպագրության է щштршшп^И 
մեծ հայագետի դուստրը' Քնարիկ Աճաոյանը: Այն (768 էջ) ներկայացնում է 58 է1րկրներաւ̂ 1 
ապրող հայերի արտագաղթի պատմությունը, հայերի դերը տվյալ երկրների հասարսւկակա^Տ 
քաղաքական, ոազմական, տնտեսական, աոետրական, մշակութային կյանքում:

Ինչպես «Երկու խոսքում» նշում է պրոֆ. Հ. Բարսեղյանը, «Հրաչյա Աճաոյանը այդ Щ 
թեմայի առաջին ամբողջական ուսումնասիրողն է, որի քննությունը ինչպես լեգվաբանությա^Տ 
ասպարեզում, այստեղ էլ հեռու է ազգայնական, կրոնական, կուսակցակա!{̂ Տ 
հարեանահովանավորչական կողմնակալ կաշկանդումներից: Հեղինակի' յուրայինների ն I  
այլոց գործի գնահատման չափանիշները, ազգային, իրավական ու բարոյական լիննլաց™ 
բացի, նաե համամարդկային են»[1], էջ 6:

Ըստ Հր.Աճառյանի' «Գաղթականություն կը կոչոփ ազգի մը ամբողջական կամ I 
մասնական հատուածներուն տեղափոխութիւնը' մշտական բնակութխն հաստատելու I 
նպատակով» [1], էջ 10: Հր.Աճառյանը տարբերակում է գաղթականության տեսակներն ըստ ■ 
տեղի, եղանակի, պատճառի, ձևի ն բանակի: Ըստ տեղի' գաղթականությունը լինում է ներսից I 
դուրս, երբ մարդիկ, իրենց երկիրը թողնելով, հաստատվում են ուրիշ երկրռւմ, դրսից դուրս, ելփ 1 
արտաքին գաղթականություն է, ներսից ներս, երբ նույն երկրռւմ տեղափոխություն է ! 
կատարվում, դրսից ներս, երբ հանգամանքների բերումով մարդ իր երկիրն է վերադառնում: 1  
Աճաոյանը ցավով է նշում, որ շատ է ներսից դուրս գաղթականությունը, որից անբաժան դ 1 
դրսից դուրս շարժումը: Հայերիս համար, դժբախտաբար, հազվադեպ է դրսից ներս գաղթը: 9  

Ըստ եղանակի' Հր.Աճառյանը տարբերակում է բռնի կամ կամավոր գաղթ: Երկուսն էւ Щ 
շատ սովորական են հայերի համար: Եթե գաղթօջախները հայրենիքի հետ մշտական կապի 1 
մեջ են, «հաստատուն տեականութեան գրաւական ունին», հայրենիքից կտրված լինելու V 
դեպքում կորչելու վտանգի մեջ են:

Ըստ բանակի' գաղթականությունը լինում է անհատական կամ խմբական: Ըստ I  
Աճաոյանի' գաղթականության տևականության միակ գւխավոր պայմանը խմբականությանն 1 
է: Այս տեսակետից տարբերություն է տեսնում Սեբաստիայի, կիլիկիայի, Ակնի, Մալաթիայի,* 
Պորփ և Լեհաստանի, Ռումինիայի, Ամերիկայի գաղթականությունների միջև:

Հր.Աճառյանը հայ գաղթականությունները բաժանում է չորս գծի' հյուսիսային (տասը 1 
գաղթօջախ), հարավսւյին-արևելյան (տասը գաղթօջախ), հարավային-արևմտյան (ինը j 
գաղթօջախ) և արևմտյան (տասնինը գաղթօջախ): Ըստ այդմ էլ աշխատությունը բաժանվում է 1 
չորս մասի: «հյուսիսային գիծ» մասում Հր.Աճառյանը ներկայացնում է հետևյալ Ծրկրները ] 
(անվանումները' ըստ Աճաոյանի)' վրաստան, Աղուանք, Հիւսիսային կովկաս,! 
Թաթարիստան, Խրիմ, Ռուսաստան, Լեհաստան, Ռոմանիա, Բեսարաբիա, Աւստրո-1 
Հունգարիա, հարավ՜արևելյան գիծ' Ասորեստան, Պարսկաստան, Աֆղանիստան,! 
Բելուճիստան, Հնդկաստան, Բիրմանիա, Չինաստան, Զաւա, Փիլիպեան (Ֆիլիպինեան) ե 
Ցելեբէս կղզիներ, Աւստրալիա, հարավ՜արևմտյան գիծ' Միջագետք, կիլիկիա, կիպրոս կւլզի, 
Ասորիք (Սուրիա)՜Լիբանան, Պադէստին, Եգիպտոս, Հիւսիսային Ափրիկե, Եթովպիա, \ 
Տրանսվալ, արևմտյան գիծ' Փոքր Ասիա, Մալաթիոյ շրջան, Տրապիգոնի շրջան, Սեբասաիոյ 
շրջան, կեսարիոյ շրջան, Էնկխրի-Գոնիոյ (Անկարա-Ւկոնիայի) շրջան, Զմիւռնիոյ շրջան, 
Բրուսիոյ շրջան, Նիկոմիդիոյ շրջան, Պոլիս, Տունաստան, կրէտէ, Մակեդոնիա, Պուլկարիա, 
Սերբիա, Իտալիա, Սպանիա, Ֆրանսա, Ձուիցերիա, Պելճիկա, Գաղղիա, Հոլանդիա, Շուետ- 
Նորվեգիա, Անգլիա, Ւռլանդիա, Հիւսիսային Ամերիկայի Միսւցեալ Նահանգներ, 
Հարավային Ամերիկա: Յուրաքանչյուր գաղթօջախի մասին խոսեփս Աճաոյանը
ներկայացնում է տվյալ երկրի պատմությունը, թե ինչ պատճառով են հայերը եկել այդ երկիրը, 
ինչ դեր են խաղացել նրա քաղաքական, տնտեսական, մշակութային կյանքում: 
Աշխատությունը բարձր է գնահատում խմբագիր պրոֆ. Հ.Բարսեղյանը. «Հր.Աճաոյանի 
հայագիտական բոլոր թագմաճյուղ գործերին առանձնահատուկ է նյութի ընդգրկման 
պատմական թե արդիական լիակատարությունը: Հայոց գաղթականության պատմության 
շարադրանքում հեղինակը եթե պատմական առումով գրեթե հասել է թեմատիկ ընդգրկման 
լիակատարության (գրեթե ենք ասում, որովհետև բացարձակ լիակատարություն չի լինում),
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ապա համաժամանակյա կամ արդիական կարվածքով, գաղթօջախների անընդհատ 
ուծացման ե նորերի գոյացման պայմաններում, նա մշտապես գտնվեց է պատմական 
իրադարձությունների հետևից գնացոդի, իր գրառումները անընդհատ լրացնողի ու 
թարմացնողի դերում: Այս էւ այն դեպքում, երբ հայերի գաղթականության գործընթացը 
ժամանակային առումով ընդգրկում է հազարամյակներ, իսկ տարածական առումով' Արևելյան 
կիսագունդը' հյուսիսից հարավ, Խաղաղ օվկիանոսից Ատլանղյան օվկիանոս ն արևմտյան 
կիսագունդը' Հյուսիսային Ամերիկայից Հարավային Ամերիկա ներառյալ» [1], էջ 5:

Աճաոյանի նկարագրմամբ' դարեր շարունակ հայ գաղթականության կամ նրա գործի 
մեջ են Հայոց մեծագործ արքաներն ա հայրենի հոդ ու երկիր պաշտպանող զորավարները, 
երկիր շենացնող ու մշակող, վանքեր ու տաճարներ կառուցող, կամուրջներ ա ապարանքներ 
կանգնեցնող ճարտարապետները, շինականներն ու արհեստավորները, ագգ պահող և 
կերակրող, աշխարհ հարստացնող վաճառականները, հային հավատացյւպ պահող, 
անհավտտին հավատի բերող, աշխարհասփյուռ եկեղեցին անձնվիրաբար սպասավորող, ըստ 
անհրաժեշտության նաև պատերազմում հերոսացող հոգևորականները. գիր ու 
գրականություն, տպարան ու հրատարակություն, գիտություն ու մշակույթ ստեղծող 
մտավորականությանը: Եվ այս ամենը' հայրենիքից դուրս, օտար տերության և իշխանության 
տակ [1], էջ 6:

Հր.Աճառյանը նշում է, որ «հայաշատության կողմէն Պօլսէն և Թիֆլիսէն յետոյ աշխարհի 
երրորդ քաղաքը» Բաքուն էր [1], էջ 54: Այն մի աննշան տեղ էր, շամախեցիների 
աքսորավայրը, որը քարյուղի անսպառ հանքի շնորհիվ համաշխարհային քաղաք է դարձեր 
Առաջին անգամ 1874 թ. Միրգոյանցն է նավթահողում առաջին շատրվանը խփել, որը Բաքվի 
համար մեծ ապագա է կանխանշեր

Ղրիմի և Նոր Նախիջևանի մասին խոսեփս' Հր.Աճառյանը հատկապես նշում է 
աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվագովսկուն, հայտնի երաժշտագետ Քրիստափռր 
կարա-Մուրգային, ԱրՍպենդիարյանին, գրողներ Ռ.Պատկանյսւնին և Մ.Նալբանդյանին:

Աճաոյանը հպարտությամբ է խոսում Նոր Զաղայի ազնվական տոհմից սերված 
Լտզարյանների մասին: Ղազար Ղազարյանը իր չորս որդիներով ն մեծ հարստությամբ 
Մոսկվա էր եկել և այն վտղոցը, որտեղ գտնվրւմ էր Լագարյանների տունը, որտեղ և հետո 
կառուցվել են Հայոց Ախաչ եկեղեցին ու Լազարյան ճեմարանը, կոչվել է Հայոց նրբանցք 
(Армянский переулок): Ղազարը 1753 թ. կառուցել է նաև կերպասի ու կտավեղենի գործարան, 
որտեղ արտադրում էր ոսկեթե| դիպակ, մետաքսեղեն, կերպաս, թավիշ, որոնք չէին 
տպրբերվում ֆրանսիական ու անգլիական ապրանքներից: կայսերական պալատը նրա 
հաճախորդն էր: Ղազար Լազարյանի մեծ որդին' Հովհաննեսը, տեղափոխվել է Պետերբուրգ: 
կայսրուհու հրամանով Հովհաննես Լազարյանը նշանակվել է արքունի դրամանոցի 
խորհրդական, ստանձել Սիբիրից և Պերմից պղնձադրամները մայրաքաղաք վախադրելու 
գործը, հետզհետե դարձեւ ատենական խորհրդական, ներքին գործերի պետական 
խորհրդական, իսկ Ավստրիայի կայսրը նրան կոմսության և պւսրոնության տիտղոս է շնորհեր 
1815-ին Հովհաննես Լազարյանի կտակով է Մոսկվայում հիմնվել Լազարյան ճեմարանը: 
կարևոր է նաև Գասպարյան Անկելանոցի կառուցումը: 1718-ին իզմիրցի հայերը
Աստբախանում հիմնել են մետաքսի գործարան և ռուսներին սովորեցրել կերպասի 
ջաւհակությունը: 1810-ին Աստրախանամ բացվել է Աղաբաբյան վարժարանը:

«Եթե չհաշուենք Պոլիսը, Լեհաստանը եվրոպական հայ գաղթականութեանց մեջ ամենէն 
մեծը ն ամենէն բազմահայն եղած է. այնքան ազդեցիկ եղան հոն հայերը, որ լեհերը 
Տէրութեան մէջ տէրութխն մը կը կարծէին մեզ և անոր առջևն առնել կը մտածէին», - գրում է 
Чр.Աճաոյանը [1], էջ 115:

Լեհաստանի թագավորները հայերին իրենց երկրին կապելու, նրանց միջոցով 
վաճառականությունն ու արհեստները ծաղկեցնելու նպատակով հայերին տվել են կրոնական 
ազատության, քաղաքական արտոնություններ: 1344 թ. Գազիմիր Գ  թագավորը հայերին 
ինքնավարություն է տվել: Հայերը կազմել են առանձին վարչություն, ունեցեւ են հատուկ հայ 
քաղաքագւուխ, որն էլ իրեն աջակից է ունեցեւ 12 հայ դատավորներ: Հայերը միայն 
վաճառականությամբ չեն զբաղվեի զինվորական, տերունական պաշտոններ էլ են զբաղեցրել,
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շատ ընտանիքներ ազնվականության պատիվ են ստացել, ոմանք էլ թագավորի ԱրկրոբդՏ 
փնելուն արժանացել, դարձել թագավորական թիկնապահներ: Հայերի մասնագիտություն էն I  
դարձել թարգմանչությանը, արհեստների մեջ' հատկապես ասեղնագործություն^  ̂
ոսկերչությունը:

Հունգսւրիայում հայերը աոաջին տեղն էին գրավում եզների վաճառականությամբ, Н  
հայտնի են դարձել նան ձիաբուծության ե կաշեգործության մեջ:

80-ական թվականներին Ատրպատականի վաճառականությունը միայն հայերի ձեռքում 
էր. նրանք զբաղվում էին չամիչի, ծիրանի, նուշի, չոր մրգերի ն բամբակի արտահանությամ^Տ

Հնդկահայ գաղութի մասին խոսելիս ոգևորությամբ է խոսում Իսրայել Օրու, ինչպես նաե Щ 
հնդկահայ վաճառական էմին Հովսեփյանի մասին, որը Լոնդոնից Պետերբուրգ է գնացել, իր I  
միլիոնները կայսրուհուն տրամադրել և առաջարկել Ղարաբադի հայության ազատությանը: Я  
1771-ին Գրիգոր ադա Չաբիկյանցը էջմիածնում բացել է էջմիածնի առաջին տպարանի И  
շուտով նաև թղթի գործարան: Ազգային ազատության տենչով վառված ջոպայեց^Տ 
միլիոնատեր հնդկահայ Աղա Շամիր Սուլթանում Շահամիրյանը Մադրասում բացել է տ 
հայկական դպրատուն, հրատարակել եվրոպական ոգով մի այբբենարան, որից հետո «Նոր 1  
տետրակ» աշխատությունը, 1773-ին' «Որոգայթ փառաց» գիրքը, որը ապագա Հայաստանի* 
օրինագիրքն էր:

Հայերը կառավարական բարձրագույն պաշտոնների են հասել Բիրմայում: Հատկապես* 
նշանավոր էր Մանուկյան գերդաստանը, որի «նահապետը Բիրմանիայի Արտաքին գործերի I  
պաշաօնէությունը վարելով, մեծ ծառայություններ է մատուցել Բիրմանիայի* 
կայսրութեան»[1], էջ 319: Նրա անդրանիկ որդին տակառապետի, իսկ կրտսեր որդին I  
ծովապետի պաշտոն են վարել: կայսերական պալատում պաշտոնյաներ էին նաև Մինաս տ 
Գրիգորը, Տեր Խաչատուրյանը, Ավդալ Ավդալյսւնը:

Հրաչյա Աճաոյանը հնդկահայ գաղթականության վերջին ճյուղն է համարում 1 
Ավստրալիան: «Առաջին անձը, որ գաղթել է Աւստրալիա, Մելբում Մանուկյանց անուն Նոր 1 
Զուղայեցին է, որ երկու ընկերներով գնաց Մելբոան» [1], էջ 335: Տեղացիները ատելությամբ \ 
էին լցված օտարների հանդեպ, և գաղթականները հաջողություն չէին ունենում: Հրաչյա 1 
Աճաոյանը 1905-06 թ.թ. տեղի ունեցած հետաքրքիր մի դատ է ներկայացնում, որից htiuin 1 
հայերին Ավստրալիայում բնակվելու արտոնություն է տրվում' ի տարբերություն ասիացինէկփ: 
Հին նախիջևանցի Մարտիրոսը (Մարթին) Մելբուռնում մի անգլիացի ընկերոջ հետ տասնյակ \ 
տարիներ ոսկեհանությամթ Էր զբաղվում, մեծ քանակությամբ ոսկի Է զտարան տանում, J 
հանձնում գործարանատիրոջը: Որոշված օրը անգլիացի ընկերը գնում Է' մաքուր ոսկին j 
ստանալու: Հրեա գործարանատերը մերժում Է տալ' վարձելով անգլիացուն համոզել, որ 
դավաճան հայ ընկեր Է ունեցել: Դիմում են դատարան: Քանի որ Ասիայի ցեղերը իրավունր 
չունեին Ավստրալիայում ապրելու, հրեան մեջտեղ Է բերում Մարթինի հայ լինելու 1 
հանգամանքը: Դատարանը վճռում Է, որ հայը 24 ժամվա մեջ հեռանա Ավստբալիայից: 
Սակայն մի անգլիացի Փաստաբան կամովին բողոք Է ներկայացնում, վերաքննություն 
պահանջում, բազմաթիվ եվրոպական հեղինակների աշխատությունների վրա հիմնված 
պերճախոս ճառով ապացուցում, որ հայերը հնդեվրոպական ցեղին են պատկանում, 
եվրոպացի են և իրավունք ունեն Ավստրալիայում ապրելու:

Եգիպտոսը նշանավոր կրթական կենտրոն Էր: Ըստ Խորենացու' V դարում հայ 
թարգմանիչները նաև նրա մայրաքաղաք Ալեքսանդրիայի դպրոցներն են հաճախել: 640-ին 
արաբները տիրում են Եգիպտոսին: Արաբ բանակի հրամանատար Ամր-իպն-ալ-Ասին իր 
բարեկամ հայազգի ուրացյալ զորավար վարդանին նշանակում Է Եգիպտոսի հարկապետ: Սա 
կահիրեի մեջ մի վաճառափողոց Է շինում, որն իր անունով կոչվում Է Սուքի վարդան 
(վարդանի շուկա): Հայերը Եգիպտոսում մեծ պաշտոններ են ստանում, նրանց մի մասը 
ուրանում Է հավատը: XI դարում Եգիպտոսի մեծ վեզիրն Էր Պատրը, որը նաև բանակների 
հրամանատարն Էր, քաջ սպարապետ, փառավոր իշխան ն պետության նեցուկը: Նա նորոգում 
Է կահիրե մայրաքաղաքը, որտեղ նաև հայկական բանակ Է նստում, որը երբեմն 
պաշտպանում Է հայությանը: Պատրը Եգիպտոսում կառավարում Է 20 տարի և մահանում 1094 
թ.: Նրան փոխարինում Է որդին: 1135-37 թ.թ. Եգիպտոսի վեզիրն Էր Վահրամ Պահլավունին: 
Մինչև 1167-ը Եգիպտոսի վեզիրները հայ Էին: Այնուհետև' հատկապես մամլուքների շրջանում,
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I նգիպաահայ գաղութը «խեղճանում» է: XIX դարի սկգբներին նշանավոր էին հայ դերձակներն 
I ու արծաթագործները: 1832 թ. Մէհմէսւ-Ալի փաշան օսմանցիների դեմ ապստամբում է ե 
I Եգիպտոսը անկախ հայտարարում: Բանակցությունների մեջ մեծ դեր է խաղում Պոդոս Բեյը,
■ որի մասին «Եւրոպական լրագրերը վկայում են, թե ո չ մի եւրոպական խորհրդական կրնար
■  այդպիսի կարևոր խնդիր մը այնչափ կարճ ժամանակէն լմցնել, ինչպէս այս խորագետ ե 
^տմնծահանճար հայը» [1], էջ 455: Այդ շրջանում նորից Եգիպտոսում ձևավորվում է ազնվական 
I  ու հարուստ հայ սերունդ, որոնց ղեկավարն էր Պողոս բեյը: Նա «արտաքին գործոց,
I փսճսաականութեսւն գլխաւոր և՜ պաշտոնատարի, և' խորհրդականի անունով երկար 
В  ժամանակ կառավարել է երկրին արտաքին քաղաքականութիւնը» [1], էջ 455: Եգիպտահայերի 
В  մեջ «տիեզերական» հռչակ են ունեցել Արթին փաշան և Նուպար փաշա Նուպարյսւնը: Արթին 
I փաշան 1834 թ. Եգիպտոսի զորապետի օգնականն էր, 1835-ին՝ տնտեսագիտության և 
I թարգմանչության վարժարանի տեսուչ, բացել է Բազմարվեստից վարժարանը, հետո 
В  հազարապետի աստիճան ստացել և Պետական ժոդովի անդամ նշանակվել, ինքը անձամբ 
В  թարգմանել է եվրոպական օրենսդրական գրքերը և Սովորեցրել Մեհմետ Ալի փաշային: 1839- 
В  ին փաշայի առաջին թարգմանն ու քարտուղարն է դարձել, 1841-ին իբրև պատգամավոր 
В  Փարիզ և Լոնդոն գնացել, 1844-ին՝ Արտաքին գործոց և վաճառականության նախարար 
В նշանակվել: Ատացել է նաև փաշայի տիտղոս, որը քրիստոնյաներին տրվող բարձրագույն 
В աստիճանն էր:

Նուպար փաշա Նուպարյանը հայերենից բացի գիտեր թուրքերեն, ֆրանսերեն,
■  անգլերեն, իտալերեն, հունարեն և արաբերեն: Սկզբում արտաքին գործերի 
В նախարարությունում էր, հետո դարձել է փաշաների անձնական քարտուղար, 
В նրկաթուդայինների ընդհանուր տնօրեն, հանրօգուտ շինությանց և արտաքին գործոց 
В  նախարար և, վերջապես, Եգիպտոսի նախարարապետ (վարչապետ): Նրան էր պատկանում 
I  Ալեքսանդրիայից մեկ ժամվա տարածությամբ հեռու գտնվող Ապուհումուս գյուղը, որտեղ մի 
В բանի հազար օրավար հոդի վրա բրինձ էր մշակում: Մեծ դիվանագետ ու քաղաքագետ էր, 
В  ուներ եվրոպական հռչակ, կառուցել է տվել կահիրե-Սուեգ երկաթուղին: Նրա փառքի պսակն 
I  նն համարում Եգիպտոսի դատական վերակագմության գործը, բնիկ դատարանների 
В բարենորոգումը: Ինքը հատուկ օրենսգիրք է կազմել, որով էլ առաջնորդվում էին: Եգիպտական 
В ժողովրդի ամենամեծ պաշտպանն էր և վայելում էր մեծ ժողովրդականություն: Նուպար
■  ֆաշան մահացել է Փարիզում 1899 թ: 1904 թ. Ալեքսանդրիայում կանգնեցրել են նրա 
В  արձանը:

. Եգիպտահայերի առաջին կանոնավոր դպրոցը' կահիրեի «հարենյան ազգային 
В վարժարանը», հիմնել է վանեցի վաճառական կարապետ Գալստյանը և ապահովել նրան' 
В կաակելով 50 հագար ոսկու կալվածներ: Մատթեոս եպիսկոպոս Ւզմիրլյանը Եգիպտոսում 
К Սահմանադրություն է հաստատել և օրենքը ամեն ինչից բարձր սահմանել: Եգիպտահայ 
В գաղութում աշխույժ էր նաև ազգային կյանքը: Տպագրվում էին մի շարք թերթեր, նաև 
В «Արտէմիս» ամսաթերթը, որ կանանց հարցին նվիրված առաջին հայ թերթն էր' օրիորդ Մարի 
В Պեյլերյանի խմբագրությամբ: 1905-ին Պողոս Նուպար փաշան, որը հնարել էր էլեկտրական 
I  գութան և ճանապարհների հաղորդակցության և երկրագործության նախարարն էր, 
I  կահիրեում բացել է երկրագործական առևտրական դպրոց: Նրա նախագահությամբ 1906-ին 
I կահիրեում կազմվել է «Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը»: Հիմնվել են նաև
■ «Մեսրոպյան ուսումնասիրաց ընկերությունը», «վասպուրական դպրոցասիրաց 
В ընկերությունը», որոնք 1907-ին միացել և կազմել են «Միացյալ ուսումնասիրաց 
I  ընկերություն»:

XX դարի սկզբին եգիպտահայերի մեջ հայտնի էին Ալեքսանդրիայի բարձրագույն 
I դատարանի նախագահ կարապետ պեյ Րեյիսյանը, կառավարության գլխավոր երկրաչափ 
I Միքայել պեյ Րեյիսյանը, Ալեքսանդրիայի խառն դատարանի անդամ Արթին պեյ Րեյիսյանը: 
В Եգիպտոսի առաջին փաստաբանը թիֆլիսեցի տիկին Նաթալիա Միշելն էր, որը 1908-ին 
В փաստաբանների կաճառ է ստեղծել [1], էջ 460-461:

Հայ գաղթականության պատմության մեջ քիչ գաղութներ են տևական կյանք ունեցել: 
I Հրաչյա Աճաոյանը այդ տեսակետից առաջինն՜ է համարում Սեբաստիայի գաղութը, իսկ նրա 
1 ժողովրդին բնութագրում է որպես հայության ամենամաքուր ներկայացուցիչներ' խաղաղ ու
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պարկեշտ բնավորությամբ, մարդասիրությամբ, ազգասիրությամբ, ջերմեռանդ I  
բարեպաշտությամբ: Սեբաստիայի շրջանից են բժիշկներ Բունիաթ Սեբատոացխդա
Ամիրդովլսւթ Ամասիացին, որը գրել է «Անգիաաց Անպետ» բժշկական գիրքը (1496), Մխիթար* 
Աբբա Սեթաստացին' վենետիկի Մխիթարյան Միաբանության հիմնադիրը, Սամվել տ 
Մուրատը' Հնդկաստանի նշանավոր բարեգործը ե վենետիկի Մուրադյան վարժարանի տ 
հիմնադիրը, ե այլք:

«Հայ գաղթականության ց մեջ մեծագոյնը ն աշխարհի ամէնէն հայաշատ բսպարը 1 
Պօլիսն է, որ նախ Բիւզանդիոն անունը կը կրէր» - գրում է Հր.Աճաոյանը [1], էջ 585: Նա նշում 1 
է, որ հայերը հույների հետ բարեկամ ու դաշնակից են եղել վաղուց, իսկ սկսած IV դարից ]  
հայերից շատերը ուսանելու նպատակով էին գնում Աթենք ու Պոլիս, իսկ «Ե դարան 1 
յարաբերութխնները ավելի կընդարձակռւին, ե Պօլիսը հայ թարգմանիչնեբու ուսումնավայրը 1 
կը դառն այ» [1], էջ 586: Աճաոյանը գրում է, որ 990 թվի մեծ երկրաշարժից փլվել էր նաե Սուրբ 
Սոֆիայի գմբեթը: Հույն ճարտարապետները չեն կարողացել այն վերականգներ Տաճարի I 
գմբեթը նախագծել ու աոաջինից էլ ավելի կայուն ու գեղեցիկ (31 մետր տրամագծով) կաաոցսլ | 
է հայ անվանի ճարտարապետ Տրդատը:

Աճաոյանը Պոլսո հայ գաղթականության հունական շրջանը հասցնում է մինչև 14Տ2 
թիվը. «Հոս կը վերջանայ Պօլսոյ հայ գաղթականութեան պատմութեան աոաջին շրջանը ե 
կսկսի երկրորդը' Օսմանեան շրջանը» [1], էջ 598: Դրա սկիզբը դրվում է 1453 թ., երբ Սուլթան 
Մուհամմետ Բ-ն գրավում է Պոլիսը: Ղալաթիան, որ աոանձին եվրոպական բերդաքաղաք էր, 
կամովին անձնատուր է լինամ: Սուլթանը այդ երկու մեծ քաղաքների պարիսպները քանդել է 
տալիս ե Փոքր Ասիայում եղած օսմանցիներին հավաքում Պոլսում: Քաղաքի անունն էլ 
փոխում, դնում է Ւսլամպօլ (այսինքն' տաճիկը շատ): Սուլթանը Փոքր Ասիայից Պոլիս 
գաղթած հայերին ես պատվով է ընդունում, արտոնություններ տալիս, աոանձին թաղամասեր 
հատկացնում, արտոնում ագգային եկեղեցիներ ու դպրոցներ կառուցել ե հորդորում նպաստել 
Օսմանյան կայսրության կառուցմանն ու ամրապնդմանը: «Հայասեր Սուլթանը քանի մը 
տարիէն Պրուսա գնաց, հոն գտնեւով հին բարեկամ Յովակիմ եպիսկոպոսը' վեց տուն 
ազնուական հայոց հետ Պօլիս տարաւ ե շնորհեց իրեն պատրիարքական Փաթրիկ տիտղոսը 
(1461 թ.): Այսպէս սկսաւ Պօլսոյ պատրիարքութիւնը, որուն իշխանութիւնը կը տաբածուէր այն 
ժամանակ այնչափ տեղ միայն, որչափ կը տիրէր Ֆաթիհ»: «Յովակիմ Ա Պրուսացի (1461- 
1478) կազմակերպեց Պօլսահայոց առաջին համայնքը, որ պաշտօնապես կոչուեցաւ Ալթը 
ճէմաաթ (վեց հասարակություն)» [1], էջ 600:

XVIII դարում Պոլսո հայկական թաղերի թիվը հասնում էր 20-ի, այդքան էլ եկեղեցիներ, 
դպրոցներ և այլն: Ւրար են հաջորդում հարյուրավոր պատրիարքներ, որոնցից
ամենաառաջադիմականն ու ազգանվերը Մկրտիչ Խրիմյանն էր, որի անվան հետ է կապված 
«թղթե շերեփ» պատկերավոր արտահայտությունը: Գովեստով է խոսում պատրիարք 
Մատթեոս Իզմիրլյանի (պոլսեցի) մասին, որը «երկաթե պատրիարք» տիտղոսին էր 
արժանացել:

1860-1880 թ.թ. Հր.Աճաոյանը Պոլսի մտավոր ու հասարակական կյանքի դարագւուխն է 
համարում: Իրենց գործունեությունն են ծավալում բազմաթիվ գործիչներ, գրողներ, թերթեր, 
թատրոններ, դպրոցներ, տպարաններ, ընկերություններ: Պոլսի հայերը մեծ դեր են խաղացել 
օսմանյան տերության մեջ: Թուրքիան չորս հիմնական հպատակ ազգ է ունեցեւ: Քրդերը' իբրև 
բարբարոս, բուլղարները' իբրև խղճուկ պարտիզան, հույները' իբրև պետական լեզուն սովորեւու 
մեջ անընդունակ, չեն մասնակցել պետական գործերին: Ասպարեզը մնացել էր հայերին: XIX 
դարում Օսմանյան պետության ելեմաական մասը հայերն էին ղեկավարում: Ընդհանուր 
մաքսային հասույթը հանձնված էր Տյուզյան Հովհաննես Չելեպիին, վառոդապեւոությունը 
ժաոանգաբար Տաայանց ձեռքում էր: Արքունի պալատի և պետական պաշտոնյաների տների 
հացի մատակարարողները XVII դարից նույնպես հայերն էին, իսկ բանակի հացի 
մատակարարողները' Նորատունկյանները: Պետության գանձարանի տնօրենությունը
հանձնված էր Տյուզյանց, որոնք առաջ արքունի ոսկերչապետ էին, հետո էլ' Պեզճյան 
Հարություն ամիրային: Սուլթան Մահմուտը նույնիսկ իր պատկերը, որ բարձրագույն նշանն 
էր, նվիրել էր նրան, տեսության էր գնացել հիվանդ ժամանակ, ծպտյալ մասնակցել նրա 
հուղարկավորությանը: Հովհաննես Պեյ Տատրյանը Պեյգուլի թղթի գործարանի վերատեսուչ է
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աշիւաւոել, էյուպի մանածի գործարանի տեսուչ, այնուհետև Ագետլըի վառոդսւպետ: Նա 
fifiaipQi է հրացանի երկաթները ծակելու մեքենա: Նրա ղեկավարությամբ են շինվել Պեյգեգի 
■1|աշվի, Նիկոմեդիայի չուխայի, Հերեքեի մետաքսեղենի, Ձեյթին Պուրնուի երկաթ ձուլելու ե 
աոպածոյի գործարանները: Արքունի ճարտարապետությունը հանձնված էր Սերվերյան ճանիկ 
■օմիրային, հետո' ժառանգաբար Պալյանների նշանավոր ցեղին: Փաստորեն հայերը կամ 
■Խոխարար էին, կամ էլ օգնական, խորհրդական: Երկրի հարկահավաքը հայ էր: Արքունի 
աժշկսւկան համալսարանի ղեկավարը ե գլխավոր դասախոսները հայ էին: Հարություն փաշա 
■ Տաայանը արտաքին գործերի նախարարության խորհրդական անունով վարիչն էր, Պետրոս 
■Գույումճյանը' հանքերի ն անտառների վերատեսուչը: Արհեստի, երկրագործության, 
■վաճառականության ն արվեստի մեջ ես հայերը մեծ դեր ունեին: Արքունի հրդեհաշեջ խմբի 

ջրհանները պատրաստում էր Նիկողոս աղան, Գավաֆյանը հնարել էր ծովը վառելու նոր 
■հունական հուր, տպարանապետ Պադտատլյանը' բազմագույն տպագրությունը, Թագվոր 
[ Մէկբոնյանը' խոսող ժամացույցը: Շերամաբուծությունը գրեթե հայկական արվեստ էր, Պոլսի 
■նշանավոր բժիշկները հայեր էին, ծաղկի պատվաստն էլ հայերի գյուտն էր: Պոլսում գործում էր 
I մի հիվանդանոց' «արժանի ամէն ազգի նախանձը շարժելու, ունի 5257 քառակուսի մէթր 
■ւոարածութիւն (յստոյ բարձրացաւ 35000 քառ. արշին) բագմաթիւ բաժանմունքներով' ինչպէս' 

հխանդանոց, յիմարանոց, անկելանոց, ծերանոց, արհեստանոց, դեղարան, մոմարան են. կը 
■խնամէ 1100-է աւելի թշուառներ» [1], էջ 635: Հայերը գերազանցում էին նան
{փաստաբանության ն դեղագործության մեջ: «1860-ին ֆուատ ե Ալի փաշաները մտածած էին 
{տաճկական հանելուկային գրերը թողուլ և պաշտօնական գիր ընդունիլ հայերէնը: Մեծ 
I նպսւրրոս Րեշիտ փաշան սորվեցաւ հայ գիր, որպեսգի տարածէր թրքոց մէջ: կ*ըսուի, թէ 
j օսմանեան երեսփոխանական ժողովին ալ նույնը ընդունուած էր, բայց ազգային 
ւՓաոասիրութիւնը կամ ժողովին շուտ փակումը չթոդուց գայն» [1], էջ 643: ժողովրդական 
[բանաստեղծության' աշուղության, ն մանկավարժության մեջ ես հայերը մեծ դեր ունեցան, 
նույնիսկ տաճկերեն առաջին եվրոպական ոճով դասագրքերը հայերն են կազմել:

վենետիկի գաղթական հայերի մեջ Հր.Աճաոյանը առանձնացնում է Անտոն Սուրյանին, 
որը 1559-ին հնարել էր ծովի հատակը քերելու և մաքրելու մի մեծ գործիք: Նա կարողացել էր 
ծովը ընկղմված մեծ զինվորական նավը հանել, մաքրել վենետիկի նավահանգիստը, իսկ 1570- 
ին հնարել էր նոր տեսակ թնդանոթ: 1575-77 թվերին Իտալիայի խոլերայի համաճարակի 
շրջանում Սուրյանը մի դեղ էր հնարել ու նրանով փրկել շատերի կյանքը:

Փարիզի սրճարանային կյանքի հիմնադիրը հայազգի Հարությունն էր, որը 1671 թ. Աեն 
էժերւՈւն տոնավաճառում բացել էր առաջին սրճարանը: 1798 թ. Փարիզում' Արևելյան լեզվաց 
I փորձարանում, Նսւպպեոնի կարգադրությամբ բացվել էր հայերեն լեզվի դասընթաց, որի 
պատասխանատուն էր նշանակվել Շահան Զրպետը: Նապոլեոն Ա-ն շատ հայ թիկնապահներ 
ե օգնականներ է ունեցել, որոնց մեջ նշանավոր են եղել Ռուստամը (կամ Ռութան), Միր 
Դավիթը և Մուրատը: Փարիզում հայ ուսանողների սիրած մասնագիտությունը բժշկությունն 
էր: Հատկապես նշանավոր էր Հովսեփ Մելքոնյան Պեյրանը: Նա միակ հայն էր, որ ընտրվել էր 
Փարիզի բժշկական ակադեմիայի անդամ, դարձել Պատվո լեգեոնի ասպետ, հնարել նոր 
վիրաբուժական գործիք ու դեղ, որն էլ կոչել են նրա անունով, ընտրվել բժշկական 
համալսարանի դասախոս: Հր.Աճառյանը հիշատակում է նաև Երվանդ Մանվելյանին, որը 
գտել էր կատաղության միկրոբը, Դր.Հագարապետյանին' կույր բժշկին, որը սրտի 
հիվանդությունների հայտնի մասնագետ էր և, հակառակ իր կուրությանը, ճիշտ որոշում էր 
հիվանդությունը և դեղատոմս գրում: Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին 
մեծ հռչակ էր հանել Ֆրանսիայի հայ կամավորների բանակը, որ «Հայկական լեգեոն» անունն 
էր ստացել: Ֆրանսիայում հայերը մտցրել և զարգացրել են հատկապես գորգագործությունը և 
մնաաքսե հյուսվածքների արտադրությունը: Պոլսեցի Միհրան Գ֊ալփակճյանը Մարսելում 
հայկական ջանասիրությամբ ոչնչից ստեղծել էր սեփական դեղատուն, թղթի գործարան, 
միաժամանակ Փարիզի Արևելյան լեզուների վարժարանում դասավանդել տաճկերեն:

«Մինչդեռ Գերմանիան եղել է ռուսահայ ուսանողների կենտրոնավայրը, իսկ Ֆրանսիան' 
տաճկահայ ուսանողների, ընդհակառակը, Շվեյցարիան երկու կողմի ուսանողութեան էլ 
ասպնջական է եղել միշտ, որովհետև Շվեյցարիայում թէ' ֆրանսերենը և թէ' գերմաներէնը 
զուգընթաց են» [1], էջ 728: Հայ ուսանողներից նշում է Հարություն Աբելյանին, որը կարողացել
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է դառնալ քիմիայի պրոֆեսոր Ցյոտիխի համալսարանում, վարել դանադան պՏաւփսյ 
պաշտոններ, իսկ 1883-ին նւլնլ է Ցյուրիխի ցուցահանդեսի վարիչը, 1896-ին բարձրացել է 
Մասիսի գագաթը: 1887-ին ժնևում հիմնւսդրել Է Հնչակյսւն հեղավւոխական կոասւկցւսթյԱա 
որը հետո փոխադրվել Է Լոնդոն:

Բելգիայում Տիրան Սեֆերյանը հնարել Է մի տեսակ դիտակ, որով կարելի է վինշն 20մլւ[ 
հաստությամբ ւ/ԷաաղՏ ամանների ներսը դիտել: Թագավորական հրամանագրով պարապիս 
էր նրա գործածությունը խտացած գագի հետ գործ ունեցոդ րոլոբ հաստատությաննէ[ւի 
համար:

Ամերիկայում ևս գադթական հայերը որոշակի ներդրումներ անեին: Բժիշկ ՏասւրյաՏխ 
հայկական մածունը ներդրել Է բժշկության մեջ, կառավարության կոդմից ստացել մածունի 
վաճառման մենաշնորհ: Նրան հետևել Է բժիշկ Յադոալյանը: 1902-ին Ֆրեզնոյում Սեդրակ 
Մարալյանը հնաբել է երկու մեքենա' մեկը չամիչ չորացնելու, երկրորդը' ծառից պապ1 
հավաքելու: Ամերիկյան թղթադրամի հնտրողը եղել Է Թովմաս անունով մի հայ, որն Էլ եղելէ 
Օհայոյի կառավարիչն ու ֆինանսների նախարարը: Բյուգանդ Նշկյանը անասուններին 
սնուցանելու նոր մեթոդ է մշակել, իսկ մշեցի Մելքոն Մարգարյանը երեք գյուտ է արել, ււրոնյ 
«յեղսւշրջին երկաթուղաց վագոնի անիւներու շինութեան գործը» [1], էջ 760: Հարակայիս 
Ամերիկայում խարբերդցի բժիշկ վ.Օսիկյանը հնարել է շերամի գունավոր մետաքսը' տասնութ 
գանագան գույներով: Բժիշկ Լևոն Գասպարյանը մեռած մարմինը քարացնելու գյուտն է արել, 
իսկ բժիշկ Միհրան Գսւաղարյանը ճառագայթներով բուժման ամենամեծ մասնագետն էր: I

Հր.Աճաոյանի «Հայ գաղթականության պատմությունը» պատմական դասեր է տալից 
մեգ, հիշեցնում, որ նույնիսկ երբեմնի բարգավաճ ու ծաղկուն գաղթավայրերը տևական չեն 
եղել, և հայերն այլ երկրներում լավագույն դեպքերում օտար ւեգվով խոսող, տվյալ երկրի 
առաջընթացը խթանող մարդիկ են: կարևոր է դա հասկանալ հատկապես մեր պատմության 
արդի վտւլում: Ինչպես նշում է պրոֆ. Հովհ. Բարսեղյանը, «այս գիրքն ընթերցողը պակաս չի՛ 
գգա նաև գաղթերի պատճառ դարձող երկպառակությունների, թշնամանքի ա 
դավաճանության, օտարապաշտ ու ազգուրացության,. եկեղեցական աթոռակռվի, 
կուսակցական պաշտոնամոլության, երբեմնի նույնիսկ մատնիչության' անվանապես բերվող 
բազմաթիվ օրինակների» [1], էջ 6:

Այսպիսով' Հր.Աճառյանը' լեզվաբանական մի շարք գիտաճյուղերի սկզբնավորողս, 
խորահմուտ ու բարեխիղճորեն ուսումնասիրել է նաև հայոց պատմությունը, հայկական 
գաղթօջախները, առաջիններից մեկը ներկայացրել հայերի ներդրումներն այդ երկրներում:

Резюме

Гр.Ачарян, который является основателем некоторых лингвистических учений, один из 
видных исследователей истории армянского народа и его миграции (переселения). В статье 
представляется книга “История армянской миграции” (768 с.), которая характеризует 
пятьдесят восемь армянских колоний, сформированных на разных континентах мира, а также 
заслуги армян в разных странах.
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՄԼԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

■  ՏՏԴ 809, 198.1 Հայոց fiqm

ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ԲԱՌԵՐԸ ԵՎ ԲԱՌԱՁԵվԵՐԸ 
ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԱՆԻ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ

Ա.8ու. Սարգսյան

Գեղարվեստական գրականության մեջ բարբառային ե ժողովրդախոսակցական բառերի ու
■  բառաձևերի գործածության մասին քննադատական գրականության մեջ արտահայտվել են
■  իրարամերժ կարծիքներ: Ալ.Շիրվանզադեն անթույլատրելի է համարում նման ձևերի 
В  գործածությունը' գտնելով, որ «ժողովրդական բարբառները գրողի համար պետք է լինեն լոկ հում
■  նյութ և ուրիշ ոչինչ, իսկ գեղեցիկ գրականությանը ծառայող հեղինակը պետք է գրի միայն 
В գրականական բարբառով (լեզվով)»: Դրան հակառակ' դասական շատ գրողներ, կարևորելով խնդրո
■  առարկա բառերի և բառաձևերի անհրաժեշտությունը, մեծապես օգտվել են մայրենի բարբառների ու 
В խոսվածքների հարստությունից, ինչպես Աբովյանը' Արարատյան, Թումանյանը' Լոռու,
■  Իսահակյանը կարնո, Բսւկունցը' Դորիսի, իսկ Սայաթ-Նովան ու Սունդուկյանը հիմնականում
■  ստեղծագործել են Թիֆլիսի բարբառով:

Ղագարոս Ադայսւնի հեքիաթներում հաճախ են հանդիպում բարբառային բառեր և 
I բառաձևեր, որոնց աղբյուրը մեծ գրողի մայրենի' Բոլնիս-Խաչենի խոսվածքն է, որը հանդիսանում է 
I Ղարաբաղի բարբառի խոսվածքներից մեկը:

Հեղինակի գործածած բարբառային բառերը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի, 
ա/ գրական հայերենում համարժեքներ ունեցող բառեր 
բ/ թառեր, որոնց համարժեքները չկան գրական հայերենում
Առաջին խմբի բառերից են ' բաժինք {о д \т), զինահարվեի սարսռալ), զոչ (շերտ), ժնգոնեչ 

В  (ծամածռել), կակուղ ( փավտւկ), կչտիպուզ (գլուխկոնծի), կռեչան (կարթաձող), մարեմար 
В (մայրամուտ), մըճըճվեչ ( խճճվել), շամանդաղ ( մշուշ), շչինք (վիզ), չանգռեչ (ճսւնկռել), ջգրացնեչ 
I (զայրացնել), տատմայր (մանկաբարձուհի), տափ (գետին, դաշտ), տրխատան (տրեխաթել), օշափ 
Б  (ւյիշապ): Նման բառերի տեղին գործածությունը ավելի ակնառու երևում է խոսքի մեջ, ինչպես. Երեք
■  օրից հետո ճամփա դրին մեծ բա կւ ու բաժինքով (էջ 73): Յոթը չեռան քամակին, Սև բԾրդումը 
I Անտես-Աննմանի հսկա Եղբայրները մեծ տոն էին կատարում իրենց արած հաղթությունների 
Б  համար (էջ 68): Քարավանի տերն ընտրեց ընտիր ճոթեղեն և, ինչ զարդ տ զարդարանք, որ պետք էր
■  հարս ու փեսայի համար...(էջ 29): Սրանք էչ այնպես հախսեցին աղջկանը և այնպես կուչ տվին, որ 
В միայն մի պուտ արյան կաթեց տերևի վրա (էջ 28): Աչքերը գտա, բա յց ինչպե°ս սաղացնեմ (էջ 23): 
В ... Իրանց ուտեչու բաժինը վերցրին մի ջոկ ամանում, տարան հաց բրդեցին մեջը և սկսեցին ուտեչ 
В (Էջ21): ...Աղավնինիսկույն մի կարմիր խնձոր դառավ ու վայր ընկավ մի տան հերթից (էջ 82): ...
I Պետք է իմանային չավ ձի հեծնեչ, չավ վազեչ, չավ չողաչ, ծառերի վրա մագչցեչ, պառակների ու
■  ժայռերի վրա բարձրանաչ (էջ205):

Բավական է ընդգծված բաժինք, քամակ, ճոթեղեն, հախռեչ, պուտ, սաղացնեչ, ջոկ հերթ, 
I  պառակ բարբառային բառերը վտխարինել գրական համարժեքներով4 օժիտ, եետկ կտորեղեն, խչեչ, 
I  կաթիչ, առողջացներ առանձին, երդիկ, ապառաժ, հեղինակի և նրա հերոսների խոսքի երանգը 
В կփոխվի' խոսքը դարձներւվ ոչ հյութեղ ու արհեստական:

Առավել տեղին են գործածված գրական հայերենում համարժեքներ չունեցող բառերը' որոնք 
В բարբառներում ստեղծված կամ նրանց հնչյունական հիմքին համապատասխան վտխված ու
■ իմաստավորված միավորներ են' ականջաբռնուկ (ուրախ լուրի ավետում), արխաջռւր ( առվի ջուր), 
I  գաթաջի (գաթա թխող), թաթաշոր (մանկան ձեռքերը բարուրելու շոր), թանթռւչ (կենդանիների 
В սւռջևի ոտքերի թաթը), խաշու (լոբով, մսով և այլն ջրալի կերակուր), ծննդկան (նորածին երեխայի 
В մայր), կռատուն (հեթանոսական տաճար), հետվակին (երկրորդ կինը), մարի (էգ թռչուն),
■  պախրակով(էգ պախրա) և այլն:

Դժվար թե հնարավոր լինի դրանց վտխարեն օգտագործել իմաստով շատ թե քիչ մոտ որևէ 
Б  բառ' առանց աղավաղելու գրողի խոսքի գեղարվեստական հատկանիշները, ինչպես նաև իմաստը: 
В Բերենք օրինակներ.

Գյուչնազ տատի թոռներն էչ, քուրսու չորս կողմովը բոչորված, իրանց տատին էին հեքիաթ 
В  ասեչ տաչիս' ականջ դնում (էջ 5): Գյուղի աղջկերքը եկել էին աղբյուրից ջուր տանեչու և հերթով
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չգնամ էին կուժերն ու փարչերը (էջ 91): Մ յ մարդ, Ես կարծում էի, թ ե դու սովորականից շատ ես j 
ուտում, էնդար Եմ Ես բադցած մնում (էջ 21): կույրերը չիմացան, որ մի նոր եացընկԾր ունին, և թեե j 
չկշտացան այս անգամ, բա յց ձայն չհանեցին (էջ 21):

Թերևս այս խմբի մեջ պետք է ներառել նան բարբառային այն հարադրությունները, որոնց |  
համարժեքները գրական հայերենում առանձին բառեր են, ինչպես' թավազա անԾւ (մատուցել, 1 
հրամցնել), /ոբ-քոբ անԾւ (ցատկել, թռչկոտել), կանաչ-կարմիր (ծիածան), հարու տսղ (պոզահարել), 1 
չափ ընկնեք (արշավել, սուրալ), կախ անեք (կախելն բութա տայ (հուսադրել), չախռահաչի տպ 
(շատախոսել), այնումը չգցեք (անտեսել^ բա ցի֊բա ցի անԾւ (քացահարել), հուպ տսղ (սեդմեւ), դարդ 
անել (տրտմել):

Բարբառային բառերի շարքին կարելի է դասել մի շարք անձնանուններ ու մականուններ՜ 1 
Օձամանակ, Զանգի-Զրանգի, Այծատուբ, Մանուկ-խան, Ապան-Բսղա, Գյողնազ տատ, Ուխայ, 
Աբևամանուկ, Պախրասաւր, որոնք հեղինակի կողմից գործածվել են այնպես, ինչպես ընդունված է 1 
եղել ժողովրդի մեջ, կամ էւ ենթարկվել են մշակման' համապատասխանեցնելով նկարագրվող ] 
դեպքերին ե հերոսների խոսելակերպին:

Աղայսւնի հեքիաթներում ստվար թիվ են կազմում նաև արևելյան լեզուների թառերը.
ՄԾր բույրն իր բութան ստացեք է...(էջ 68): Այսպիսի մի վախճան է ունեցեւ և Լռխմանհեբիմր 

(էջ 87): Բազեդսաած Ուխայը... աշըդ դառավև սազը ձեռբին մտավհարսանբատռւն (էջ 83): ԴԵրփշ 
էր դառնում և չանաղը ձեռբն առած երգում, փայ ա զտ մՀէջ 78): Նորափեսան յուր մակարնեթվ 
սեղան էին նստած և ուրախություն էին անում (էջ 82): Նորափեսի առաջին, ինչպես սովորության է, 
շատ մրգեղեն կար, որ բերեք էին բարեկամները իբրև թագավորի մազա (էջ 82): Այս որ քսեց բժիշկը 
ունեքին (մաշան) դեն գցեց և դուրս եկավ (էջ 85): Այդպիսի բառեր են նաև' փայչի (բախտագուշակ), ? 
շայիր (բանաստեղծ), շահմար (արքայօձ), հավուզ (ջրավազան), հարամի (ավազակ), ղոչ (խոյ), 
ղումաշ (մետաքս) և այլն:

Հատկանշական է, որ հեքիաթներում ռուսերենից և վերջինիս միջոցով եվրոպական j 
լեզուներից վտխառված բառեր գրեթե չկան, ինչպես.

Ուխայը մի ճարպիկ ձեռնածու էր, այսինբն' աչքակապ, ֆոկուսնիկ...(էջ 75):
Սակայն որևէ գրողի գործածած վտխառյալ բառերի մասին խոսեփս «պետք է խստորեն 

տարբերել նախ իր' գրողի կատարած վտխսւռությունը օտար լեզվից և այն ւիոխառությունը, որ ոչ թե 
գրողը, այլ բարբառն է կատարել»2: վերը բերված օրինակները հիմք են տափս ասելու, որ 
փոխառյալ այդ բառերը Ադայանը վերցրել է ոչ թե վտխատու լեզուներից, այլ մայրենի բարբսաից, 
հետևաբար դրանք կարելի է համարել բարբաոային-վտխսւռյալ բառեր:

Ադայանը մեծ տեղ է տվել նաև բարբառային բառաձևերին և քերականական ձևերին, ինչպես 
բսղանիբ (բանալիներ), ոսկիբ (ոսկիներ), ձիանք (ձիեր), աղջկեբբ (աղջիկներ), աշունբվա (աշնան), 
կռխբովը (կողքով), առաջն (առջևը), պառավը մեկ օր այծի հետ գնաց ոչխարը (ոչխարները արածելու 
տեղը), ինձ ուղարկեցեք տավար (տավար արածեցնելու):

Հեքիաթներին առանձին փայլ են տափս բարբառային ու ժողովրդական բազմաթիվ 
դարձվածները, ինչպես' վտւտ անուն (մականուն), մարդու գնաք (ամուսնանալ), մինչև երկինը 
բարձրացնեք (փառաբանել), հացը կտրեք (ապրուստից գրկել):

Ամվտփելով վերը շարադրվածը, կարելի է ասել, որ Աղայսւնի հեքիաթներում բարբառային 
բառերի, բառաձևերի, քերականական ձևերի, դարձվածների առատությունը եթե մի կողմիզ 
պայմանավորված է հեքիաթների ժանրային բնույթով, մյուս կողմից արդյունք է հեղինակի 
միտումնավորության' նո՛ր գրական լեզուն հարստացնելու, ինչպես նաև իր խոսքը ավելի 
ժողովրդական դարձնելու համար:

Резюме

В работе пթeдcтaвлeны диалектические слова и формы слов, использованные в сказках 
одного из выдающихся представителей армянской литературы - Газароса Агаяна.

Отдельными группами представлены те диалектические слова, которые имеют и не имеют 
аналогов в литературном армянском языке. А также фразеологизмы, заимствованные из 
восточных языков слова.

Գրականություն

1. Այդ և մյուս օրինակների համար տե ս Ղ. Աղայան., Հեքիաթներ, Ե., 2004:
2. Տես Ռ՜Իշխանյան, Բակունցի յեզվական արվեստը, Ե., 1965, էջ 91:

ԱրՊՀ հայոց քեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

118



1 (17), 2008

ՏՏԴ 809.1 Հա յոց/եզոt

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ կՐԱվՈՐԱկԱՆ ԱԾԱՆՑՄԱՆ ՉԵՆԹԱՐկվՈՂ 
ՆԵՐԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԲԱՅԵՐԸ

Շ.Մ.Մինասյան

Բառերի քերականական այն կարգերը, որոնք անմիջականորեն առնչվում են նրանց 
բառիմաստին, առավել հակված են փովտխությունների, որոնք էլ հանգեցնում են ընդհանուր 
օրինաչավտւթյուններից շեղումների: Քերականական այդպիսի կարգերից է բայասեռը: Սեռը 
[բայի ամենաբնորոշ քերականական կարգերից է, որի վերաբերյալ առայսօր էլ 
ւսւարակարծութունները շաա են: Մեր խնդիրը չհամարելով այդ աեսակետների քննությունը 
կխոսենք ներգերծական սեռի բայերի մի կարևոր առանձնահատկության մասին:

Սեռի քերականական կարգը քննելիս բոլոր լեզվաբանները անդրադառնում են 
եախևառաջ անցողականության ե անանցողականության հասկացություններին, ընդ որում 
անցողականությունը բնորոշում են ուղղական (հայցական) հոլովով արտահայտվող ուղիղ 
խնդիր պահանջելու ե ընդունելու հատկությամբ, իսկ անանցողականությունը նշված 
հատկության բացակայությամբ:

Որպես անցողական գործողություն ցույց տվող բայեր' ներգործական սեռի բայերը 
բնորոշվում են երկու սեռատարթերակիչ առանձնահատկությամբ.

1) նրանք արտահայտում են այնպիսի գործողություն, որի կատարման համար 
պահանջվում է մեկ այլ առարկա, որն էլ քերականորեն ներկայանում է որպես ուղիղ խնդիր,

2) որոշ բացառությամբ ստանում են ֊վ  ածանց ն փոխում իրենց սեռային 
նշանակությունը:

Նշված երկու հատկությամբ բնորոշվում են ներգործական սեռի բայերի մեծագույն 
[մասը, սակայն մի շարք բայեր շեղվում են ընդհանուր օրինաչափությունից, նրանք 
կրավորական ածանց չեն ստանում կամ նրանց կրավորականը գործածական չէ:

Նշված առանձնահատկությունը հանդես են բերում կազմությամբ թե' համադրական, 
թե հարադրական բայեր:

Համադրական մի շարք բայերի կրավորական ածանցման չենթարկվելու հանգամանքը 
չի վրիպել թայի սեռը ուսումնասիրող լեզվաբանների կողմից:

Ա. Մուրվալյանը, խոսելով ներգործական սեռի բայերի մասին, գրում է. «...կան որոշ 
[անցողական բայեր, որոնք չունեն իրենց հակադիր' կրավորական ձևերը (կամ դրանք 
սովորական, գործածական չեն): Դրանցից են, օրինակ գիտենա/, ուզենա/ կամ ուզե/, 
կամենա/, ցանկանալ հուսա/ և այլն»1: Ա. Աբրահամյանը նշում է, որ ներգործական սեռի 
բայերը, չնչին բացառությամբ, ի վիճակի են կրավորական ածանցման ենթարկվելու և իրենց 
սեռային նշանակությունը փոխելու2: Մ. Ասատրյանը ևս մեկ նախադասությամբ նշում է, որ 
սակավ բացառություններով յուրաքանչյուր ներգործական բայ ունի իր համապատասխան -վ 

(ածանցով կրավորականը3: Ն . Պառնասյանը հարցին անդրադառնում է անուդդակիորեն. 
«ժամանակակից հայերենում ներգործական սեռի թայերի ճնշող մեծամասնությունը ունի -վ 
սեոածսւնց ընդունելու հատկություն»4: վերջերս լույս տեսած Յու. Ավետիսյանի, Հ. 
Ցաբարյանի « Հա յոց չեզու: Ձևաբանություն»5 գրքում հեղինակները որպես բացառություն 
ներկայացնում են ներգործական սեռի մի շարք բայեր' ունեմ, ունենաս ուզես ուզենաս գիտեմ, 
գիտենաս սովորես որոնք -^ածանց չեն ստանում և կրավորական չեն դառնում:

Բառարանային և տեքստային ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդպիսի 
: թայերի քանակը զգալի Է, երևույթի պատճառները' տարբեր:

կրավորական ածանցման չենթարկվող համադրական թայերը մենք բաժանել ենք երեք
խմբի:

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՄԼԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

119



Աոաջին խմբի մեջ մտնամ են մի բանի պակասավոր բայ tip, որոնք անհասարա^Տ 
կրավորական դաոնալ չեն կարող: Այդ բայերն են' գիտեմ, անեմ, 1վաԱ ցանկաս ձուսպ, տ 
Գիտեմ և ունեմ բայերը պատկանում են ակտիվ գործածություն ունեցոդ ներգործական սեոի Щ 
բայերի շարքին ե կարոդ են ընդունել իմաստային լայն ծավալ ընդգրկոդ ուդիդ խնդիր 
լրացում, մինչդեռ վերջին երեք բայերը քիչ գործածական են:

Երկրորդ խումբը կազմում են այն բայերը, որոնք իրենց հիմնական իմաստներով չեզոք I  
սեռի են, բայց իմաստափոխությամբ կամ խնդրառական վտփոխություններով տեղաշարժի են 1 
ենթարկվել դեպի ներգործականը:

Հասկանալի է, որ գրաբարում միայն չեգոք, ժամանակակից հայերենում նախեւաաՏ 
չեգոք, ապա միայն ներգործական սեոի իմաստով հանդես եկող բայերը առավել ես տ 
կրավորական ածանցման ենթարկվելու հատկություն հանդես չեն բերի: Այդ բայերից Ш \ 
անցնես բխես խեթեԱ տենչաս ունկնդրեչ և այլն: կրավորական ածանցման չենթարկվող մի j 
քանի բայեր էլ թե' գրաբարում, թե' ժամանակակից հայերենում կրկնասեռ են՝ չեզոք ն 
ներգործական սեռերի համատեղումով: Սրանց գրաբարյան սեռային և իմաստայինЩ 
հարաբերությունները հիմնականում պահպանվեւ են նան ժամանակակից հայերենում: Այդ 1 
բայերից են' աշխատես ծաղկես հոգաս երկարես երկնեչ, ցնկնեԱ շաղեԱ ողբաս սովորես սգա 1 
ստե[ ե այլն: Այս բայերը թե' գրաբարում, թե' ժամանակակից հայերենում իրենց առաջնային ե j 
իշխող իմաստներով չեգոք սեռի են, բացի սովորեւ և ողբայ բայերի, որոնցում այժմ իշխում է 
ներգործական սեռի իմաստը: Այս հանգամանքն էլ խոչընդոտում է նշված բայերի՝ ՜1 
կրավորական ածանց ստանալուն: Այս կապակցությամբ Ա. Աբրահամյանը գրում է, «... որոշ I 
բայերի (չեգոք սեռի -  Շ.Մ) մեջ էլ առաջացած ներգործական նշանակությունը անխտիր տ 
հնարավորություն չի տալիս բայը գործածել կրավորական սեռով: Դրանց մեջ սկզբնական 1 
չեգոք նշանակությունն այնքան ուժեղ է լինում, որ արգեւք է առաջացնում բայի կրավորական 4 
սեռի արտահայտմանը»6:

Հիմնական չեզոք սեռի իմաստից իմաստափոխությամբ ու խնդրաոականտ 
փոփոխություններով ներգործական սեռի իմաստ ստացած բայեր էլ կան, որոնք կրավորական 1 
ածանց են ստանում, ինչպես' ապրեւ֊ապրվես նա յեինա յվե/, շնչեիշնչվեԱ սպասեիսպասվեԱ 
հնչեիհնչվեւ ե այլն:

Գրոհեւ և գիմավռրեւ բայերը ուղիղ խնդիր են առել ն ներգործական սեոի դարձեւ H 
ռուսերենի ազդեցությամբ, ընդ որում երկրորդը ստանում է -վ- ածանց, առաջինը' ոչ:

Ավելորդ չենք համարում նշել, որ այս բայերը կրավորական ածանց կարող են ստանալ 
միայն այն դեպքում, երբ հանդես են գալիս ներգործական սեռի իմաստով:

Ընդ որում այս բայերի' ներգործական սեռի իմաստով գործածությունը բավական 
ակտիվ է, որով էլ պայմանավորվում է նրանց կրավորական ածանցումը:

Որոշ կիրառություններում, սակայն, կրավորական ածանց ստացած չեզոք սեռի բայերը 
արտահայտում են ոչ թե իրենց ունեցած ածանցյալ իմաստով ներգործականի կրավորականը, 
այլ մի տեսակ գործողության հնարավորություն կամ լինելիություն7, ինչպես երեում է 1 
հետնյալ օրինակներում. « Այստեղ չի  ապրվում», «կինոնկարը չի  նայվում», «Եղանակի 
պատճառով չի խաղացվում» ե այլն:

Երրորդ խումբը կազմում են այն բայերը, որոնք բացառապես կամ իշխող իմաստով 
ներգործական սեռի են, բայց կրավորական չեն դառնում: Այս թայերը տեսականորեն 
հնարավորություն ունեն ստանալու -վ- ածանց ե դառնալու կրավորական, սակայն խոսքում 
նման կիրառությամբ հանդես չեն գալիս: Պատճառը ներգործական ե կրավորական սեռերի ոչ 
հավասարաչափ կիրառությունն է: Սրանով պայմանավորված' կրավորական ածանց չեն 
ստանում ինչպես քիչ գործածական' այպանեԱ ապսպարեչ, ավեչեչ, ողոքես պատրվակես 
տեփրեչ, մատռվակես մեղապատեԱ բոթես մռւծեԱ թեչեւ ե այլն, այնպես էլ գործածական մի 
շարք բայեր' աղաչես շնորհավորես շռայչես վարես ուզենաս ուզես վայեչեԱ գիտենաս

Հարադիր բայերը սեռային առումով ավելի բարդ պատկեր են ներկայացնում, քան 
համադրական բայերը: Հարադիր բայերի սեռը չի նույնանում նրանց բայական բաղադրիչի 
սեռին, այլ որոշվում է հարադրի ու այդ բայական բաղադրիչի միացությունը կազմող 
բայական բարդության իմաստով8: Ինչպես նշում է Ալ; Մարգարյանը, ներգործական սեոի 
բայերը, հանդես գալով հարադրության մեջ, կարող են կազմել և' ներգործական բայեր, ե'
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չեզոք: Իսկ չեզոք սեռի բայերը, հարադրության մեջ հանդես գալու], կազմում են միայն չեզոք 
թայեր:

Որպես բացատություն' լեզվաբանը բերում է երկու բայ գչխի ընկնեչՆ երեսով գաչ, 
որոնք, չեզոք սեոի բայական բաղադրիչ ունենալով, ներգործական սեոի նշանակության են 
արտահայտում9:

Ելնելով հարադիր բայերի ունեցած իմաստային առանձնահատկություններից' կարոդ 
Kip ասել, որ չեզոք սեոի բայ-բաղադրիչ, բայց ներգործական սեոի իմաստ ունեցող հարադիր 
բայերի բանակը շատ է: Ուզում ենք շեշտել, որ այդ բայերը ունեն դարձվածի արժեք: Դրանք 
կքննենք կրավորական ածանցման, ինչպես նան խնդրառական առանձնահատկությունների 
հետ կապված10: Հարադիր բայերի կրավորական դառնալու վերաբերյալ Ալ. Մարգարյանը 
Օթում է. «Ինչպես ներգործական սեռի համադրական բայերից կազմվում են 
համապատասխան կրավորական սեռի բայեր, այնպես էլ կրավորական սեռի բայեր են 
կազմվում համապատասխան ներգործական սեռի հարադրավոր թայերից, համեմատենք 
i գործ ածել - գործ ածվել, գործի դնել - գործի դրվել, շուռ տալ-շուռ տրվել, թույլ տալ-թույլ 
[արվել և այլն»11:

Սակայն իրողությունը դադարում է միօրինակ լինելուց, երբ խոսքը վերաբերում է 
դարձվածի արժեք ունեցող հարադիր բայերին: Դրանք բաժանեւ ենք երկու խմբի.

1) չեզոք սեռի բայ-բադադրիչ ունեցող ներգործական սեռի բայեր, որոնք կրավորական 
ածանցման չեն ենթարկվում, քանի որ գործնականորեն այդ հնարավորությունը չունեն,

2)ներգործական սեռի բայ-բադադրիչ ունեցող ներգործական սեռի հարադիր բայեր, 
որոնք կրավորական ածանցման չեն ենթարկվում ու խնդրառության տեսակետից հանդես են 
բհրում անմիօրինականություն:

Չեզոք սեռի բայ-բադադրիչ ունեցող ներգործական սեռի բայերից են' հետևից ընկնե/ 
(հնաապնդել), աչքին երևա ի  1. հավանել, 2. նշանակություն, կարևորություն, արժեք ունենալ), 
դռւր(ը) գա/ (հավանեւ), աչքին դիպչե/ (նկատել), բերանը գաչ (մի բան հիշեւ ու ասելու 
ցանկություն ունենալ), ձեռքն ընկնե/ (ձեռք բերել, ճարեւ, գտնել), միտքն ընկնե/ (հիշել, 
վերհիշել), միտքը գա/ (հիշել,) մտքից գնաիձոռանալ), մտքից ե/նե//ընկնե/ (մոռանալ) ե այլն:

Չնայած ամբողջական կապակցության' ներգործական սեռի իմաստ արտահայտելուն' 
այդ բայերը հանդես չեն թերում ներգործական սեռի բնորոշ հատկանիշներից ոչ մեկը, 
կրավորական չեն դառնում ն ուղիղ խնդիր չեն ընդունում: Սա բացատրվում է չեզոք սեռի բայ- 
բաղադրիչի իմաստային ն խնդրառական հատկանիշների պահպանմամբ: Այս բայերի մեջ 
առանձնանում են գԱսի ընկնեչ ն երեսով գա/_դարձվածները, որոնք կրավորական ածանցման 
չեն ենթարկվում, բայց ուղիղ խնդիր են ընդունում12:

Ներգործական սեռի բայ-բադադրիչ ունեցող հարադիր բայերից որոշները ստանում են -  
վ- ածանց' ձեռք թերեչ-ձեռք բերվեչ, աչքի անցկացնեչ-աչքի անցկացվեր սակայն այս կարգի 
թայերի մեծ մասը կրավորական ածանցման չի ենթարկվում, որը բացատրվում է նրանց' 
որպես դարձվածի արժեք ունեցող լեզվական միավորների կայունությամբ: Բերենք
օրինակներ' աչքը բռնեչ/աչքն առնեչ (հավանել), ականջը քաշեչ (խրատել), ականջը կտրեչ 
(նշանել), գչռւխը տանեչ (ձանձրացնել) ե այլն: Հնարավոր է, որ այս բայերի ուղիդ խնդիր 
չընդունելը պայմանավորված է հարադրության մեջ այդ բայերի արդեն իսկ ուղիղ խնդիր 
ունենալով: Դա հաստատվում է նան նրանով, որ զգալի թվով հարադիր բայեր, հարադրության 
մեջ ուղիղ խնդիր չունենալով, նախադասության կառուցվածքում ուղիղ խնդիր են ընդունում, 
ինչպես' գ/խի գցեչ, գչխին քաշեչ, բա ց թաչնեչ, Ծրես գցեչ, Ծրես տաչ, միտքը գցեչ, ետ տաչ, 
բտման տաչ, մարդու տաչ, բերան անեչ, բերան ասեչ, բերան բերեչ ե այլն: Մի շարք բայեր էլ, 
չնայած ներգործական սեռի իմաստ ունենալուն, ընդունում են բուն տրականով խնդիր, 
ինչպես' ականջ դնեչ (ինչի՞ն), աչք գնեչ (ինչի՞ն):

Ընդհանրացնելով կրավորական ածանցման չենթարկվող (կամ որոնց կրավորականը 
անսովոր է) բայերի մասին ասվածը' ամվտփենք.

1.կրավորական ածանց չեն ստանում կազմությամբ թե' համադրական, թե' 
հարադրական բայեր:

2.կազմությամբ համադրական բայերի, խումբն են կազմում
ա. պակասավոր մի քանի բայեր, որոնց կրավորականը ընդհանրապես գործածական չէ,
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բ.հիմնականում չեգոք սեռի իմաստ ունեցող, բայց իմաստափոխությամբ կամ 
խնդրառությամբ պայմանավորված ներգործական բայեր, որոնց կրավորական ածանցմանը 
խանգարում Է հիմնական սեոային իմաստը,

գ.գործածական ե ոչ գործածական բայեր, որոնք բացառապես կամ հիմնականում 
ներգործական սեռի են, բայց ֊վ  ածանց չեն ստանում կրավորական կառուցվածքի պասիվ 
գործածության պատճառով:

կազմությամբ հարադրական բայերի խումբն են կազմում.
ա.չեզոք սեռի բայ-բաղսւդրիչ ունեցոդ ներգործական սեռի բայեր, որոնք կրավորականի 

ածանցման հնարավորություն չունեն,
բ. ներգործական սեռի բայ-բադադրիչ ունեցոդ ներգործական սեռի բայեր, որոնց մեծ 

մասը կրավորական ածանց չի ստանում դարձվածի կայունության պատճառով:
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բայական բարդության իմաստով: Տես Մարգարյան Ալ., նշվ. աշխ., էջ 176:

ԱրՊՀ հայոց ւեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
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ֆդ 371.3 Հայոց illqni
ՄԱՍՆԱԳՒ Ա ՏԱ կԱ Ն ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՖԱկՈԻԼՏԵՏՈԻՄ

Ե . Ա .  Մ ի ր զ ո յ ս ւ ն

Աշխատանքում ներկայացված Են գյուղատնտեսության բաժնում սովորող ուսանողների մասնագիտական 
յաապաշստի հարստացման ն կապակցված խոսք կսաուցԵլու հմտություննԵրի զարգացմանը միտված 
1Եգւխւկա1ւ վարժությունների նմուշներ, որոնց կատարումը կօգնի ուսանողներին' մասնագիտական 
փտպԽաթյան բարձրացմանն ուղղված գիտելիքների տիրապետման գործընթացում:

Հայոց լեզվի ուսուցումը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում յուրահատուկ մեթոդներ Է 
պահանջում: Այստեղ հատկապես պետք Է ուշադրություն դարձնել ոչ միայն ուսանողի բաոապաշարի 
զարգացմանը, կապակցված խոսք կառուցելու հմտություններին, այլն տարատեսակ վարժություններով 
նպատակասլաց աշխատանքներ պետք Է տանել մասնագիտական բառապաշարի ձեռքբերման 
ուղղությամբ:

Մասնագիտական բաոապաշարին տիրապեւոելը ոչ միայն հարստացնում Է ուսանողի ակտիվ 
բաոապաշարը ն զարգացնում խոսք կառուցելու ունակությունները, այլն օգնում Է գիտականորեն ու 
համակարգված յուրացնելու մասնագիտական առարկաներից հանձնարարված նյութը: Հետևաբար, 
հայոց լեզվի ուսուցումը ոչ մասնագիտական բաժիններում ունի ե’ տեսական, ե’ գործնական 
նպատակներ:

Մասնագիտական բառապաշարի զարգացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներից 
առանձնապես արդյունավետ Է խոսքի նմուշների խնամքով ընտրությունը: Գեղարվեստական ե 
գիտական ոճերին բնորոշ տեքստերը պետք Է ունենան ոչ միայն մասնագիտական կողմնորոշում, այլն 
զարգացնեն ուսանողի ճանաչողական (Էվրիստիկ)փմացական կարողությունները, խթանեն 
հայրենասիրական զգացմունքների դաստիարակությանը: Այսպես օրինակ' գիտական հետնյալ 
տեքստը' Հայաստանի Հանրապետությու նա մ կազմված է պաշտպանության տակ առնված բույսերի ն 
կենդանիների հատուկ ցանկ, ուր տեղ են գտեդ գորշ արջը, անդրկովկասյան ընձառյուծը բեզոարյան 
այծը կայյփ ոչխարը, մորուքավոր արծիվը ճպուռներ, մեղուներ, մրջյուններ, թիթեռների որոշ տեսակներ, 
ինչպես նաև գիհին, նռնենին ն մի շարք բուսատեսակներ: Հատուկ ուշադրություն են պահանջում 
դեղաբույսերը որոնցից շատերը անհետացման եզրին են: Հայաստանում աճող դեղաբույսերից են' 
սաթւծագի, արջընկույզ, անանուխ, ավեյուկ, բանգի, բարձվենյակ, գազ, դանդուռ, եզան ւեզու, 
եղինջ,ծնեբեկ,թանթրվենի, կատվախոտ, հավաջիվա, դանձյամեր, մատուտակ, մդամուճ, 
մարիամխոտ, ձիաձետ, կատվայեզա,.հազարտերևուկ, սպանդ, տուղտ, տատրակ, խոճկորիկ, փիփերթ, 
օճառախոտ և արն (1), բացի մասնագիտական տերմինների' բույսերի, կենդանիների ու թռչունների նոր, 
հայերեն անվանումներ մատնանշելուց, ճանաչողական լայն գիտելիքներ է տալիս, դաստիարակում 
հպարտության զգացում հայրենիքի ու նրա բուսական ու կենդանական հարուստ աշխարհի հանդեպ: 

Բառապաշարը զարգացնող բազմաբնույթ վարժություններ կարելի է հանձնարարել մեր 
երկրամասի բուսական հարուստ աշխարհը ներկայացնող հետաքրքիր տեքստերից, ինչպես 
օրինակ Արցախի խորհրդանիշ համարվող թթենին նկարագրող հետնյալ տեքստը' Անհիշեյի 
ժամանակներից Արցախի բնակիչները զբաղվում են թթաբուծությամբ և պատահական չէ, որ թթենին 
ղարձել է ղսւրաբադցու կյանքի ուղեկիցը: Ծաղկում է անշուք, աննկատեյի ե ամռան երկու երկար 
ամիսների ընթացքումանուշահամպսմսղ է տալիս մարդկանց: Հնում մարդիկ նրան կոչում էին կյանքի 
ծառ: Թթենին նաև հին աշխարհի բժշկության մեջ մի ամբողջ բուսական դեղատուն էր, դրան 
գումարած անվտխարինեփ մետաքսը, իսկ փայտը երաժշտական գործիքների համար հազվագյուտ էր և 
անվտխսւրինելի: Նրանք զորանում են ձորալանջեբին, քարափների և քերծերի վրա: ՞երանք իրենց 
արմատներով պահում են հոդը:

Մեր պապերը չափազանց խելոք են վարվել' թթենին տնկելով այնպիսի տեղերում, որ բոլորովին 
պիտանի չէ ոչ’ արտի, ոչ’ խոտհարքի համար: Այդպես սիրել֊ փայփայել են թթենուն, երես չեն տվեւ 
նրան, առանձին խնամք չեն տարել, պաշտամունք են ունեցել խանդութ-խաթուն թթենիների հանդեպ, 
ե հրաշք ծառերը զորացել են Ղարսւբաղում' միշտ վարձահատույց լինելով իրենց տերերին:

Եղավ այնպես, որ Ղարաբադի արքայական թթենու այգիների վրա սև ջուր մսւդվեց:Արգելվեց 
թթի օղու արտադրությունը: Մարդկանց ձեռքն- ու ոտքը թուլացավ, էլ ինչ ամառ, եթե թթենու 
այգիներում չհնչեն թութ թավադների ձայները, չբարձրանա օղեթորման «զավոդների» ծուխը:
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Ղարաբադի թթի օդին «Սամագոն» չէ: Տնում մարդիկ նրան կոչում էին կյանքի ծսա, ադքսափ կթան 1 
կով, առյուծի կաթ (2):

Նման տեքստերը հնարավորություն են տալիս իրակսւնացնհլ նաե բառագիտական ն 1 
ոճաբանական բնույթի այլնայւ առաջադրանքներ, ինչպես օրինակ' ընդգծված բառերը վտխարինէկ Щ 
հո մանիշներով, տեքստից դուրս գրել դարձվածքները, բացատրել իմաստները ն այլն:

Գեղարվեստական գրականությունից ընտրած չափածո հատվածները ես նպաստում Էն J 
վերոհիշյալ նպատակների իրականացմանը:

Գիշերային ջրտուքի ժամն Է. լույսին մեջ կայնած,
Մշակն անքուն կը սպասե~, ոտքը բոբիկ, բահն ուսին.
Պարտեգներուն վրա կ’իջնե թեթև քոդք մը միգամած,
Ու ծդրիդներ' լուսնակով արբշիռ անվերջ կը խոսին: (Մ. Մեծարենց)
Մասնագիտական բառապաշարի զարգացմանն են միտված նաև իմաստաբանությունից տ 

հանձնարարվող առաջադրանքները: Ինչպես գիտենք, իմաստաբանությունը բառագիտության 1 
հետաքրքիր բաժինն Է, և ուսանոցները աշխուժությամբ են ուսումնասիրում այն: Այս բաժնից կարելի Է j 
հանձնսւրարել հետևյալ առաջադրանքները.

1. կագ մէվ հոմանիշային շարքեր.
ա) Երամ, անթրոց,թոնրատուն, գազպեն, բրդոտ, սանձավտւկ, տարմ, գեդմավէոո, ] 

թոնրախսանիչ, հացատուն, մանանա:
բ) Այծուղտ, խաշ,կծդել, ծլվլալ, եդջյուր, լամա, բուսաջուր, թադոտ, մակարդ, խորշակել, կոտոշ, 

թուրմ, երախ, գեղգեղող:
գ) Ագրոնում,խոտհարք, կադին, շողիք, ալպյան,տկողին, ագրար, մարգագետին, լորձունք, \ 

բարձրլեռնային, գյուղատնտես, ազատենի, հոդատեր,ագրոքիմիա:
դ) Ազատուկ, դաղձ,աղոնիս,ադամաթզենի, անանուխ,սւնդրաքնե,աշխեն, բրաբիոն, դանդոա, 

տատասկավտւշ, կուժկոտրուկ,բանան, մշկենի:
ե) Սսւպատ,ցցվածք, սակառ,սարդ, կարկառ, ծագել, կողով, պորտ, սարավանդ, սեր, սերել, 

սկզբնավորվել,տոհմ, սիզավետ, ցեղ, խոտառատ, խոտամարգ, սինի (3):
Զուգադրելով ծանոթ բառը անծանոթին' ուսանողը մասնագիտական բացատրական բառարանի 

օգնությամբ սովորում Է նոր բառեր ե գործածելով կապակցված խոսքում մտապահում:
2. Գրել տրված համանունների իմաստները ե օգտագործել նախադասություններս  ̂
Ադամախնձոր, ակոսահատ, ակր, աղորիք, անչար, դարսն, թոռ, իշխան, ազոխ, լոռ, խոյ, ծսպկնլ,

քոս ն այլն:
3. Բացատրել հետևյալ հարանունների իմաստները. Ալոճ-սղոջ, այգսւբաց-այգեբաց, գինարբակ- 

գինսւրբուք, դաղձ-դեղձ, խոպան-խափսւն, դմակ-դիմակ, մտրուկ-մտրսւկ, քադցու-քաղց, մրիկ-մրրիկ, շեբսւմ- 
շիրիմ, մաճ-մանչ, սակառ-սակռ, ֆերմւս-ֆիրմա, նշդար-նշտար, սմբակամբուկ,օրան-օրրան և այլն:

ժողովրդական բանահյուսության բազմաթիվ նմուշները' առածները , ասացվածքները, թևավոր 
արտահայտությունները, ասույթները, ինչպես օրինակ' Ով մշակում Է իր հոդը, պիտի կշտանա հացով 
(Աստվածաշունչ): կալում աշխատող եզան դունչը չկապես (Աստվածաշունչ): Ինչպես կարող Է 
ճանաչումն եզր ունենսդ, երբ անեզր Է բնությունը (Գավիթ Անհաղթ): Այն ազգը, որ չունի հող և երկիր, 
երբեք չհուսա, որ պիտի հարստանա (Նսւլբանդյան): Ինչ ցսւնես, այն կհնձես: Քարից հաց քամել: 
Փորձված թանը անվարձ մածնից րսվ Է, դարձվածքներն ու դարձվածային միավորները ես 
զարգացնում են ուսանողի լեզվամտածողությունը և նպաստում մասնագիտության հանդեպ 
հետաքրքրություն ձևավորելուն:

Առանձնապես ուշադրություն պետք Է դարձնել գյուղատնտեսական որոշ տերմինների 
բարբառային անվանումների գրական համարժեքների ուսուցմանը: Ղարաբադի բարբառն ունի 
զյոպատնտեսական, երկրագործական տերմինների ուրույն բառապաշար, որը հիմնականում 
վտխսաության Է արևելյան լեզուներից: Նման բառերի գրական տարբերակը մատնանշող 
վարժությունները կօգնեն ուսանողներին' մտսւպահեւ դրանք:

Գտնել բարբառային ձևերի գրական համարժեքները
ա) դարյազ, յըղօլի, օրսւղ(չին), մաշառ, ակիշ, մալա, մաշա, գիրդաբիր, ծըհւսն:
1սիգսւր(մեծ սղոց), ունելի, մանգաղ, գերանդի, եղան, հացհան, կրակխառնիչ, բրիչ, լոսոց: 
բ) ճըռճըռոկ, տնջրի, սավզի, քսղամ, յոնջա, տեխսը, վյուլուկ, կրմզուկ, սեզնը, զաֆրան, տարեկան, 

կնձմձուկ, նանա, դրդդսդի, կըխտըկոռնը, խոռնը
Աշորա, կաղամբ, համեմ, առվույտ, ճարճատուկ, սոսի-չինարի, ավելուկ, սինդրուկ, քրքում, 

գունդսւտ, եգիպտացորեն, անանուխ, դաղձ, գաղտիկուր, ալոճ, ուրց (4):
Ինչպես հայտնի Է, ռուսերենը եղել և մնում Է հայերենի բառապաշարի հարստացման 

աղբյուրներից մեկը: Այն ծառայում Է նաև որպես միջնորդ ւեզու. ւիոխառյալ շատ բառեր հիմնականում 
բառապաշար են ներմուծվում ռուսերենի միջոցով:
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Գյուղատնտեսության բնագավառից հայերենի բառապաշարում կան մի շարք փոխառյալ 
մասնիկներ' ագրո՝, բիո-, գոո-, Էկո-, էքս-, արանս֊, հիդյտ-, միկրո- մասնիկներով, ինչպես' ագրոբազա,

՚  ագրոկոմպլեքս, ագրոտեխնիկա, բիոլոգիա, բիոսֆերա, բիոաիպ, բիոգենոցենոգ, զոոլոգիա, զոոտեխնիկ, 
j էկոլոգիա, հիպերտենզիա, մելոֆագոզ, էքսպլանտացիա, տրանսպլանտացիա ե այլն (5), որոնց 
հայնրեն համարժեքների ուսուցումը ևս կհարսւոացնի ուսանալնևրի մասնագիտական բառապաշարը: 

Ուրախությամբ պետք է նշել, որ վերջին տարիներին հրատարակված գյուղատնտեսական 
թնմաներով գիտական գրականության մեջ փոխառյալ շատ բառերի հետ տրված են ե նրանց հայերեն 
համարժեքները: Ուսանողներին այս կարգի բառերի հայէտեն համարժեք ձևերը սովորեցնելու 
նպատակով կարելի Է հանձնսւրարել հետևյալ վարժությունները:

1.Գտնել տրված բառերին համարժեք հայերեն բառը:
ա) Անանաս, ռոտանգ, բաոբաբ, բելադոնա, մանդարին, բանան, սեքվոյա: Արքայանարինջ, 

փսրագածառ, արքայախնձոր, գեղեցկուհի, ադամաթուզ, սատանայի ճոպան, մամոնտածսա:
բ) Էնդոսկոպիա, Էքսպերիմենտ, սալդո, ֆենոլոգիա, սուբսիդիա, պրոտոպլազմա, ֆիտոֆտորոգ, 

ինտեգրացիա:
Դրամական օժանդակություն, ներդիտում, ւիորձ, նախանյութ, մնացորդ, բուսամակաբույծ, 

ամբողջացում, բնապահպանություն:
գ) վեգետացիա, շիշակ, դոմինանտ, գրադացիա, ֆիստֆազ, Էկոլոգիա, ֆլորա, ֆաունա, ռելիեֆ,

ֆավն:
Գերակշիռ, բուսաճում, վնասատու, մակերևութապատկեր, մեկամյա գսա, աստիճանավորում, 

բնապահպանություն, այծամարդ, կենդանական աշխարհ, բուսական աշխարհ:
2.Բառապաշարից առանձնացնել վտխսաություններն ու օտարաբանությունները:
Բիզնես, ավտոբուս, ջունգլի, ասֆալտ, մարշալ, պուդրա, օլիմպիադա, Էներգիա, մարքեթինգ, 

ինֆորմացիա, լեթարգիա, օնկոլոգ, բիոլոգ, ագրոկուլտուրա, պերիոդյււլտիմատում, պաթոլոգիա, 
սիմպտոմ, մադամ, օնդոգեն, Էպիդեմիա, Էրիտրոցիտ, հեմոգլոբին, գեն, հեմոլիզ, հիպնոս, 
հիպերտոնիա, կլոն, պլանկտոն, օրանգուտան:

ժամանակակից հայերենը հարուստ է գյուղատնտեսության ոլորտին առնչվող 
նորաբանություններով, և գյուղատնտեսության բաժնի ուսանողները պետք է տեղեկացված լինեն 
այնպիսի նոր բառերի, ինչպիսիք են' անասնագրության-անսաուննեբի նկարագրություն, 
անասնաճարակ֊անասունների հիվանդության համաճարակ, անսանաջարդ-անասունների ջարդ 
սպանդ, ագրոգիտասփյուռ-գյուղատնտեսական գիտելիքների տարածող, անտառակեր- անտառի 
բարիքներով սնվող, կերակրվող, բճսաւել-բճաշիվերը կտրել, գինեհումք-գինի ստանալու համար 
անհրաժեշտ հումք, դեղացողում-դեղ ցողելը, շաղ տալը (ինքնաթիռից), ծառաջարդ-ծսաերի ջարդելը, 
հատելը, ծխեցում-որոշ սննդամթերքների ծխեցում, չորացում և այլն (6):

Մասնագիտական բառապաշարի զարգացմանն ուղղված նման տարաբնույթ վարժությունները, 
անշուշտ, կնպաստեն գյուղատնտեսության բաժնում սովորող ուսանողների մասնագիտական 
վարպետությանը:

Այսօրվա ուսանողը, ունենալով ինքնուրույն մտածելու, մտահանգումներ կատարելու 
ունակություններ, օգտագործելով իր ստեղծագործական կարողությունները, լավագույնս 
տիրապեւոելով իր մասնագիտությանը, կդառնա մեր հասարակության ակտիվ կառուցողներից մեկը:

Резюме

В статье представлены образцы лингвистических упражнений для студентов, обучающихся в 
аграрном факультете, с целью обогащения профессионального лексического запаса и 
приобретения навыков связной речи. Выполнение таких упражнений поможет обладанию 
навыками и повышению профессионального мастерства студентов данного факультета.

Ծանտթագրությու ններ

1. Ա. Փարսադանյան, Գիտելիքների շտեմարան, Եր. վՄվ-Պրինտ, էջ 207,2003:
2. Ե.Միրզոյան, Հայոց լեզու, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ գյուղատնտեսության 

բաժնի ուսանողների համար, Դիզակ, Ստեփանակերտ, էջ 11,2007:
3. Ա. Սուքիսայան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Եր. 2003:
4. Ե. Միրզոյան,Հայոց լեզու, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ էջ 22:
5. Հ.0հանյան, ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարը և նրա հարստացման միջոցները, 

Եր., ԳԱ հրատ., էջ 204,1982:
6. Ա. էլոյան , Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Եր., Նաիրի, 2002:

ԱրՊ% Տայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
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РОМАН А. БИТОВА «ОГЛАШЕННЫЕ» - ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ РУССКОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА

М.Р. Осипян

В настоящей статье автор пытается проанализировать последний роман -  странствие Андрея Битова 
“Оглашенные”. Эго первое произведение русского экологического постмодернизма. “Оглашенные”* 
произведение далеко не обычное, не стандартное. Оно открывает для русской литературы новые 
перспективы, побуждает смотреть не только назад, но и вперед, вбирает в себя экологическую философию 
эпохи постмодернизма. Появление этой книги -  один из признаков сближения двух культур: российской и западной.

Трактовка окружающей среды как эстетического овъекта- центральная мысль романа. Именно в этом аспекте 
воспринимается роман А.Битова.

Как известно, экологический постмодернизм появился в русской литературе позднее, чем на Западе. 
Его появление связано с поисками позипшной модели существования человечества и становлений! 
экологической эстетики. По мнению Н.Б.Маньковской, “  экологическая эстетика своими специфическими 
средствами исследует глобальную проблему взаимосвязей человека и природы в контексте культуры. 
Современный этап ее развития выходит далеко за рамки традиционного рассмотрения темы природы в 
искусстве и связан, прежде всего, с попытками построения концешуальной философской модели эстетики 
природы”.

Трактовка окружающей среды как эстетического овекта — центральное положение “экологов. 
Именно в этом аспекте воспринимается роман А.Бигова “Оглашенные.”

Роман -  странствие “Оглашенные” создавался в течение двадцати шести лег (1969-1995). Правда, 
отдельные его части публиковались в печати. Однако только в окончательном виде произведение со всей 
определенностью обнаружило свою тенденцию к постмодернизму. Книга состоит из двух основных частей.
В первую входят две повести Битова -  “Птицы, или оглашение человека”, “Человек в пейзаже” и роман 
“Ожидание обезьян”. Вторая основная часть представляет совой интерпретации виговской трилопш, 
философские рассуждения о поднимаемых в ней проблемах. Несмотря на отсутствие цензуры и гласность, 
последний роман Битова выло трудно издать на родине. Поэтому он сначала вышел на немецком, на 
английском, на финском языках и лишь потом на русском, эксклюзивными изданиями и тиражами. По этому 
поводу виговед Э.Хаппонен писал: “роман является своего рода кратким курсом антропологии и 
имперологии (науки, изобретенной автором). Первая часть анализирует Человека с точки зрения других 
живых существ, вторая -  с точки зрения творца, третья -  это взгляд на русский менталитет с точки зрения 
других менгалигегов. И все эта три взгляда — вместе: живые существа гивнуг, Бог сердится, народы 
недовольны, - что особенно характерно для империй”.

В двух первых повестях романа “Оглашенные” сохраняется иллюзия “все, как в жизни”, в третьем 
произведении писатель овнажает секрет создания художественных образов. В этом плане очень интересны и 
важны наблюдения, сделанные Борисом Авериным относительно особенностей воссоздания в романе “я 
Битова. По мнению Аверина, роман похож на автобиографическую трилогию как особую разновидность 
автобиографической прозы, которую можно определить такими парадоксальными словами, как исповедь и 
проповедь. “Нормальный человек хорошо знает, что он несовершенен, что есть люди красивее, умнее и 
доврее. И вместе с тем нормальный человек никогда не поменяет свое “я” на другое. Так глубоко осознается 
ценность и единственность собственной личности. И столь же глубоко заложена жажда выти за пределы 
своего “я”, выть другим, познавать ценность другого человека как имеющего в севе что-то такое, чего у меня 
нет и что мне необходимо.

Автор “Оглашенных” раздвоен, растроен, расчетвергован, распет. “Он хочет вьпъ самим совой и 
всем”- пишет в своей интерпретации Борис Аверин.

Битов не проводит четкой границы между художественной и жизненной реальностью. В романе 
‘Ожидание овезьян” мы встречаем героев его прежних произведений, которых писатель уравнивает с 
новыми персонажами, появляющимися только в “Оглашенных”. Таким овразом -  перед нами произведение, 
состоящее “из автора, размноженного в своих героях: “Мы писали. Не один я. Нас выло много на челне. 
Иные парус напрягали...” Кроме этого, текстовую реальность романа “Оглашенные” особенно сильно 
подчеркивает цшатносгь, т.е. писателем использованы цитаты, отсыпающие к разным источникам и авторам. 
В поисках путей спасения Литературы авгор-^омандир” переживает, преодолевает страх, усталость, 
сомнения, но смело продолжает пуп».
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Биговское произведение овнаруживает тенденцию перехода традиционного типа письма в 
постмодернистский. Начав с литературно ֊  философской эссеистки “Птц”, автор приходит к 
деконструкгивизму “Ожидания овезьян Прав выл А.Великанов в своих рассуждениях о том, что “часто 
романа писались в разное время”. Но, несмотря на это, роман несомненно целое. Его овьединяет сама 
личность пишущего, причем личность оказывается сильнее времени и совьгшй.

Писатель настоятельно подчеркивает конструктивность текста, как вы завывает о разновременности 
частей. Он, улываясь, пускает читателей по ложному следу. Конструктивность текста становится его 
декором. Истинная же конструкция запрятана глувоко и мастерски.

Переход к деконструкгивизму соответствует изменению овьекта изображения в романе: 1 -  ое - 
природа (“Птицы...”), 2 -ое -  культура (“Человек в пейзаже”), 3-ье — общество (“Ожидание овезьян”). От 
гармонии “рая” (природы) Битов движется к просветлению “чистилища” (искусства)и далее к хаосу 
человеческой жизни. Построение книги отражает путь, пройденный людьми, выделившимися из мира 
природы. ‘Путем ее эксплуатации они создали цивилизацию и культуру; закон насилия и эксплуатации 
распространили также на общество; достигли колоссального технического могущества, поставив в то же 
время под угрозу к концу технотронного века существование самой жизни на Земле.”

Природа предстает в романе как овект эстетический, что подчеркивается обращением к литературе и 
живописи. Присутствие искусства как несггемлемой части человеческой культуры обнажает цитагиосгь 
третьей часто, которая подводит итог пройденному человечеством пут. Если начинается произведение как 
пастораль, воссоздающая картину земного рая, то заканчивается тревожным ожиданием трагедии, которую 
во что вы то ни стало нужно предотвратить. Этой же цели служит использование однотипных ситуаций. Если 
в “Пгацах” персонажи мирно прогуливаются, Беседуя вдоль кромки моря, то в “Ожидании овезьян” они 
натыкаются то на мертвого дельфиненка, то на мертвую морскую корову. Если в “Птицах” все заполнено 
воздухом и светом, то в конце “Ожидания овезьян” -  перемолотый танками асфальт, висящие в воздухе 
пыль и песок.

Данный момент проанкетирован в интерпретации Петра Кожевникова: “Писатель -  основной 
хранитель слова, которое “выло вначале”, посему он, писатель, наиболее близок к  вечности. Его основное 
предназначение -  воспроизведение жизни в лю бых ее формах, то вишь создание “версий”, “игр”, поэтому 
он, писатель, острее прочих ощущает любое насилие над жизнью, т.е. природой, или экологией. Все эго 
относится к Битову, тем Более что он один го первых почувствовал наступление “экологической 
катастрофы”, заключающейся не только в “уничтожении видов растений и животных” и в перемещении 
“экологических ниш”, но и в изменении самого человека, который есть и птица, и обезьяна, и все вместе 
взятое от “всей окружающей среды”, “среды обитания,” “природной среды...” и который не дает покое 
ничему живому, потому что не имеет покоя сам, гадая, в отличие от всего “окружения ’, кто он, откуда и 
куда идет”.

В романе понятие “оглашенные” воспринимается как метафора современного человечества. Оно 
включает в севя два значения: оглашенные ֊  ведущие севя бессмысленно, бестолково, шумно; оглашенные -  
приготовившиеся принять крещение “новой верой,” но еще не крещенные.

Битов дальше других русских писателей пошел по пути панэкологизма, подключаясь к мощной волне 
экологического постмодернизма на Западе, наделяя отечественного читателя новым духовным зрением. 
“Оглашенные” ֊  произведение далеко не рядовое, не обычное, не стандартное. Оно открывает для русской 
литературы новые перспективы, побуждает смотреть не только назад, но и вперед, ввирает в севя 
экологическую философию эпохи постмодерна. Появление этой книги -  один го признаков сближения двух 
культур: российской и западной. Кроме этого, выход последнего романа свидетельствует о том, что Битов 
двигался от “чистой литературы” к литературе, которая ввирает в севя эссеистку, литературоведение, 
культурологию и культурфилософию.

Ամվավտւմ

Սույն հոդվածում հեղինակը ձգտում է վեր լուծել Ա. Բիտովի վերջին' «Հայտարարվածները» վեպը: Դա 
աոսակսւն բնապաշտական թեմայով գրված սաաջին ստեղծագործությունն Է, որ ներկայացվում Է որպես 
նախամոդեռնիգմի արտահայտություն: վեպը սովորական երկ չէ: Այն ռուս գրականության սւսպարեգում 
բացում է նոր հեռանկարներ, մղում է կյանքին նայել ոչ թե հետադարձ հայացքով, այլ առաջընթաց, ներառում է 
իր բնապաշտական վփլիսոփայության երանգները' առնչված նախամոդեոնիգմի դարաշրջանին:Գրքի երևան 
գալը միտված է ռուսական և արևմտյան մշակույթների մերձեցմանը: Շրջակա միջավայրի պատկերումը 
որպես գեղագիտական օբյեկտ -  վեպի գլխավոր գաղափարն է:Հենց այս դիտակետից ել ընկալվում և 
արժեքավորվում է երկը:
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՄԼԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

У Д К 378.147 Русский язык I

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.

В.А. Аванесян
В  данной статье автором рассматриваю тся некоторые вопросы, связанные с 

профессионально—ориентированным обучением русскому язы ку применительно к студентам 
химико-биологического факультета.

Эти проблемы автором рассматриваю тся на материале специальных текстов, подобранных и 
используемых на практических занятиях. Приводится единая схема из нескольких этапов, по 
которой строится изучение каждой темы.

Русский язык подобно другим языкам мировой культуры, располагает обширным запасом 1 
иноязычных выражений и слов, которые употребляются и с соблюдением графики и орфографии 1 
языка -  источника. Правильно понять эти иноязычные «вкрапления», часто имеющие : 
международный характер, помогут специальные словари иностранных слов.

В вузе такие слова объясняются именно с помощью таких словарей. Используя их, 
выполняются упражнения типа: объясните значение слов; замените в тексте или без текста 
иноязычные слова на русский и.т.д.

Основные направления обучения русскому языку в вузе заключаются в том, чтобы 
подготовить студентов к жизни и труду в современном информационном обществе, 
способствовать их социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося мира и помочь 
студентам в реализации этих направлений.

Эта реализация видится на пути развития профессиональной ориентации и интеграции 
учебных предметов.

Особенностью использования средств русского языка является то, что преподаватель 
должен осуществлять не столько профессиональное просвещение, сколько знакомство с 
многообразием современного мира профессий, профессиональную ориентацию на основе 
полученных средствами русского языка сведений о профессиях, профессиональных требованиях. 
Эта задача решается в тесной взаимосвязи и при опоре на другие вузовские дисциплины. На 
занятиях русского языка с новых сторон раскрываются вопросы, ставящиеся в текстах. 
Например:

а) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
б) формирование стремления к изучению мира профессий, осуществлению 

профессиональных проб с целью адекватного профессионального самоопределения;
в) формирование представления о многообразии мира профессий;
г) знакомство с профессиями и др.
Действительно, включение в учебный процесс изучения на русском языке материалов 

химической, биологической, стоматологической направленности наталкивается на ряд 
трудностей, главным из которых представляется-отсутствие учебных пособий и методических 
материалов.

Изучение каждой темы построено по единой схеме, включающей следующие основные 
этапы:
1. предтекстовое изучение специальной лексики. Студенты знакомяться с терминами данной 

темы. Дается написание, толкование терминов на русский язык. Необходимо тщательное 
изучение профессионально ориентированной лексики на этом этапе.

2. закрепление лексики упражнениями на обратный перевод. Предлагается дать русские 
эквиваленты терминам и словосочетаниям. Студент имеет перед собой два параллельных 
текста: русский и его перевод. Далее упражнение повторяется со следующим термином и т.д.

3. закрепление лексики в терминологических заданиях.
4. закрепление, лексики в вопросо-ответных упражнениях.
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I 5. работа со специальным текстом по данной теме. Студенты прослушивают текст, который 
читается преподавателем, затем осуществляется аналитическое, изучающее чтение с 
переработкой лексических и грамматических особенностей текста.

6. обсуждение текста, дискуссия в ходе которой задаются вопросы, требующие знания 
терминов и понимания текста.

Преподаватель, работающий в спецгруппах, исходит из того, что будущий химик, биолог 
или стоматолог должен практически овладеть русским языком, освоить всю необходимую 
терминологию. Материал для занятий, связанный со специальностью, преподаватель подбирает 
из журналов таким образом, чтобы его содержание соответствовало специальным элементам для 
усвоения языковой терминологии. Для знакомства с новой лексикой наиболее рациональной 
оказалось введение новых терминов и слов в процессе самого урока по специальности.

В качестве иллюстрации предлагаются темы:
Ген — (от rpen.genos — род, происхождение) -наследственный фактор. У высших организмов 

(эукариот) входит в состав хромосом.
Генетика -  (от греч. genetikos относящийся к рождению, происхождению) -  наука, 

изучающая наследственность организмов.
Биология. Ген спорта.
Английские генетики обнаружили ген, который дает повышенную силу и выносливость 

лучшим альпинистам и солдатам. Этот ген, называемый АСЕ, отвечает за выработку одного из 
ферментов, регулирующих кровяное давление и использование кислорода клетками организма.

Ген АСЕ встречается в двух вариантах -  вариант I имеет лишний участок ДНК, вариант Д 
короче. Опыты, проводившиеся на альпинистах и пехотинцах, показали, что те из них, кто 
унаследовал вариант I, более сильны и выносливы. А особенно это касается тех, кто получил 
АСЕ -I и от отца, и от матери, и, соответственно, имеет его в двойном экземпляре. Слабее всего 
те, у кого имеется только вариант Д. Люди с одним «сильным», а другим «слабым» геном 
промежуточны по своим возможностям.

Изучив гены 15 лучших английских альпинистов, не раз поднимавшихся на вершины 
восьмитысячники, генетики нашли, что вариант Д никогда не встречается у них в двойном 
экземпляре, а чаще всего эти люди имеют два гена типа I.

Исследовали также гены 78 новобранцев британской армии, проходивших курс молодого 
бойца. Оказалось, что те из них, у кого ймелось два гена I, за десять недель увеличили свою 
мышечную силу в 11 раз больше, чем те, у кого имелось два гена типа Д.

Не исключено, что вскоре в армию будут отбирать по результатам генного анализа.
Ферменты - (ед.ч. фермент) (лат. fermentum - закваска) -  сложные органические вещества 

белковой природы, содержащиеся в животных и растительных организмах и в миллионы раз 
ускоряющие химические процессы в них; играют важнейшую роль в обмене веществ.

Давление — гипертония.
ДНК — дезокс ил рибонуклеиновая кислота — высокополимерное природное соединение, 

содержащееся в ядрах клеток живых организмов; вместе с белками гистонами образует вещество 
хромосом. ДНК -  носитель генетической информации.

Биология. Стоматология. Магнит против рака.
Магнитный способ уничтожения некоторых видов злокачественных опухолей испытан в 

крупной берлинской клинике «Шарите». Прямо в опухоль вводится взвесь металлических частиц 
окиси железа -  поперечник отдельных частиц всего несколько миллионных долей миллиметра. 
Затем пациента подвергают действию переменного магнитного поля. Частицы железа при этом 
нагреваются до 45-47градусов Цельсия, этой температуры достаточно, чтобы убить опухолевые 
клетки. Остальные ткани организма, где магнитных частиц нет, не нагреваются.

Пока метод с успехом испытан на мышах, и вскоре должна начаться проверка на людях.
Злокачественный -  очень опасный, грозящий смертью.
О п ухо л ь  -  болезненное новообразование, вздутие в тканях организма.
Магнит — кусок железной руды или стали, обладающий свойством притягивать железные 

или стальные предметы.
Поперечник -  размер в ширину, диаметр.
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Задача преподавателя русского языка, объяснить студентам особенности той или иной 
специальности, значения слов вместе с развитием этого научного направления, ключевое слово, \ 
которое сформировало новые термины. Эти новообразования последних десятилетий, которые 1 
включены в состав словарей, энциклопедий, справочников по медицине и т.д.приобретают в 
современном литературном языке новые значения. Происходит расширение сферы употребления I  
слова, круг его применения становится очень широким.

Вот несколько примеров таких смещений:
Травма — (первоначально в медицине «повреждение тканей организма». Затем появляется - 

второе значение термина -  в медицине ж -  «психическая травма, нервное потрясение». В общем 
употреблении теперь «любое потрясение, встряска».)

Противопоказанный - (в медицине «невозможный, вредный при определенных болезнях». В 
общем употреблении «недопустимый, невозможный»).

Диагноз - (в медицине «определение болезни на основании исследования больного»; в 
общем употреблении «определение чего-либо на основании каких-нибудь данных»).

Отмечается также, что тогда как в прошлом веке детерминологизированные слова и 
обороты пополняли в основном книжные слои литературной лексики, и в наше время этот пласт 
слов формирует нейтральные и отчасти разговорные, сниженные слои лексики языка (ср. сфера, 
ингредиент, кристаллизация, симптом, эмбрион, кризис, апогей, импульс, накал, спайка, крен, 
задел, и т.д.). изменились и те специальные области, сферы, из которых черпает литературный 
язык новые знания и новые словосочетания.

Так в тексте: «Замороженные. Крионика: путь в бессмертие», новые слова и значения 
словосочетаний:

К рио  -  (от греч. kryos — холод, мороз, лед), часть сложных слов, означающая связь со 
льдом, низкими температурами.

Криобиология — раздел биологии, изучающий действие на организмы низких и сверхнизких 
температур. Основные задачи: установление нижних температурных границ жизни, изучение 
жизни в условиях холода, устойчивости организмов к переохлаждению и замерзанию, разработка 
способов защиты клеток и тканей от замораживания.

Эмбрион — (греч. embryon), то же, что зародыш животного или человека.
Гуанин -  пуриновое основание содержится в клетках всех организмов в составе 

нуклеиновых кислот (одна из «букв» генетического кода) нуклеотидных коферментов и др. 
биологически важных веществ. Основная составная часть экскрементов птиц.

Х ромосомы  — (от хромо и греч. somo - тело) структурные элементы ядра клетки, 
содержащий ДНК, в которой заключается наследственная информация организма -  В 
хромосомах в линейном порядке расположены гены. Самоудвоение и закономерное 
распределение хромосом по дочерним клеткам при клеточном делении обеспечивает поколения к 
поколению.

Терапия -  лечение, внутренние болезни.
Лунатизм — то же, что сомнамбулизм (назв. -от ложных представлений о влиянии лунного 

света на человека).
Сомнамбулизм — (от 'лат. somnus -  сон и a m b u lo  — хожу) расстройство сознания, при 

потере которого автоматически во сне (отсюда назв. -  снохождение), совершаются привычные 
действия, (например: ходьба, перекладывание вещей).

Бормашина -  зубоврачебный аппарат для сверления зубов.
Пациент -  больной.
Манипуляция — сложный прием, действие над чем-нибудь при работе ручным способом.
Процедура -  процесс, церемония.
Пломбирование -  накладывать пломбу, класть пломбу.
Гипотеза -  предположение.
Тромб -  кровяной сгусток, образующийся в кровеносном сосуде.
Стоматология. Пародонтоз тоже лечится.
Одно из самых распространенных в мире заболеваний -  пародонтоз, который проявляется в 

периодической кровоточивости десен, в постепенно нарастающей подвижности зубов и в их
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последующем выпадении. Еще совсем недавно пародонтоз считался неизлечимым, но теперь у 
многих страдающих им появилась реальная надежда сохранить здоровые десны и зубы.

Совместные исследования специалистов Института катализа Сибирского отделения 
Российской академии наук (Новосибирск) и Новосибирского медицинского института дали очень 
важные результаты. Оказалось, что одна из десятков известных аминокислот, а именно 
аминокапроновая, обладает свойством восстанавливать больные ткани десен.

Ученые объединили это вещество с уже применяемым в медицине энтеросорбентом, на 
основе активированного угля и получили в результате новый препарат, который не только 
прекращает кровоточивость и убирает с их поверхности вредные бактерии, но и постепенно 
приводит поврежленные десны в нормальное состояние.

Этот препарат авторы назвали амисооб.
Пародонтоз -  (от .пара ... и греч. odus, օժծոէօտ -  зуб), хроническое заболевание тканей, 

окружающих зубы.
Десны — часть слизистой оболочки полости рта, покрывающая альвеолярные (несущие 

зубы) отростки верх, и нижн. челюстей.
Химия. Йод.
Йод -(лат. iodium), % -  химический элемент VII группы периодической системы Менделеева 

относится к галогенам, кристаллы черно-серого цвета с металлическим блеском. Иод открыл в 
1811 году французский химик Б. Куртуа. Нагревая маточный рассол золы морских водорослей с 
концентрированной серной кислотой, он наблюдал выделение фиолетового пара (отсюда 
название йод — от греч. iodes, iocides — похожий цветом на фиалку, фиолетовый), который 
сконденсировался в виде темных блестящих пластинчатых криссталов. В 1813 -  1814гг. 
французский химик Ж.Л. Гей-Люссак и английский химик Г.Дэви доказали элементарную 
природу йода.

История йода в земной коре тесно связана с живым веществом и биогенной миграцией.
Основным резервуаром йода для биосферы служит Мировой океан. Йод легко 

адсорбируется органическими веществами почв и морских илов.
При обычной температуре йод испаряется, образуя резко пахнущий фиолетовый пар. 

Химический йод довольно активен, хотя и в меньшей степени, чем хлор и бром. С металлами йод 
при легком нагревании энергично взаимодействует, образуя йодиды. С водородом йод реагирует 
только при нагревании. С углеродом, азотом, кислородом йод непосредственно не соединяется. 
Элементарный йод -  окислитель, менее сильный, чем хлор и бром. Адсорбируясь на крахмале , 
йод окрашивает его в темно -  синий цвет.

Пары йода ядовиты и раздражают слизистые оболочки. На кожу йод оказывает 
прижигающее и обеззараживающее действие. Йод -  необходимый для животных и человека 
микроэлемент.

Текст сокращен.
Концентрированный -  крепкий.
Конденсировался — накопился в большом количестве.
Мантия -  широкая длинная одежда в виде плаща.
Цот ср.греч. mantion- покрывало, плащ) нарядное одеяние царей, рим. Папы, высших 

служителей православной церкви. Мантию надевают судьи, адвокаты, в торжественных случаях 
-  члены ученых обществ и академий.

2.(биол.) складка кожи у некоторых беспозвоночных (моллюски, плеченогие, усоногие, 
раки), охватывающая все тело животного или его часть. Из выделений мантии образуется 
наружный скелет.

3. земли, оболочка «твердой» Земли, расположенная между земной корой и ядром Земли.
Магма -  огненно-жидкая масса внутри земного шара (от греч. magma -  густая мазь).
Биосфера -  (био... -  и сфера ), область активной жизни, охватывающая нижнюю часть

атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы. Термин «биосфера» введен в 1875г 
Э.Зюссом. Активная оболочка Земли, в которой совокупность живых организмов.

Алсорватгия — (от лат. Ad -  на, при и sorbeo — поглащаю ), поглащение газов, паров или 
жидкостей поверхностным слоем твердого тела (адсорвенга) или жидкости.

Раздражают -  едкий
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Оввеззараживаюшее -  дезинфекция
Синтез-ОБОыцение
ТТТитпдилная железа — железа внутр. секреции позвоночных животных и человека. 

Расположена на шее, в овласти гортанных хрящей. Вырабатывает гормоны тироксин и т.д, 
регулирующий рост и развитие организма.

Холестерин -  вещество из группы стерионов. В значит. Количествах содержится в нервной и 
жировой тканях, печени и др.

Фивронамезин -  плазмин
Радиакгавность — (от лат. Radio - испускаю лучи и activus - действенный), самопроизвольное | 

превращение неустойчивых атомных ядер в ядра других элементов и т.д.
Биология. У кого мозг Больше.

Американские ученые считают, что мозг 30% современных людей почти не отличается от 
мозга наших далеких предков.

Однако раз в несколько тысяч лет происходят мутации -  изменения в составе наших генов, 
при которых ген мозг становится Больше, сильнее и возможности тоже увеличиваются. Одна из 
таких мутаций произошла по эволюционным меркам совсем недавно -  5800 лет назад, и связана она 
с крупными культурными явлениями. Это в первую очередь развитие искусства, музыки, 
письменной речи, а также ремесел, требующих сложных навыков.

Еще одним мощным толчком для развития мозг послужили развитие сельского хозяйства, 
возникновение городов и первых дошедших до нас образцов письменного языка. Сейчас около 70% 
жителей Земли являются носителями тех самых “новых” генов. Что же касается мозга остальных 
30% людей, то у них обнаружен ген, который присутствовал у наших предков 37тысяч лет назад.

Какие из современных занятий человека отразятся на развитии и возможностях мозга 
наших потомков? Пока даже ученые затрудняются точно ответить на этот вопрос, а тем временем 
эволюция продолжается.

Предок -  древний предшественник из прежних поколений.
Мутанты -  организмы, отличающиеся от исходного (дикого) типа каким-либо 

наследственным отклонением, возрастающим в результате мутации.
Мутация -  (от лат. mutatio -  изменение, перемена).- Возникающее естественно или 

вызываемые искусственно изменения наследственных свойств организма в результате перестроек 
и нарушений в генетическом материале организма -  хромосомах и генах. Мутация -  основа 
наследственной изменчивости в живой природе.

Мутация — .(муз.), перелом голоса у подростков: из-за роста гортани у мальчиков голос 
резко понижается - в ср. на актаву, меняется его тембр.

М утизм  -  (от лат. mutus - немой), отказ от речевого общения при сохранении речевого 
аппарата. Наблюдается при психич. заболеваниях, у застенчивых детей и т.д.

Эволюция -  1. развитие, развитость
2. формирование, становление.
3. ход
4. прогресс

мерка -  критерий (мера, мерило, мерка)
толчок - 1. побуждение

2. сотрясение
Ген -  (от греч. genos -  род, происхождение) (наследственный фактор) единица 

наследственности материала, ответственная за формирование к-л. элементарного признака.
Навык -  уменье, созданное упражнениями, привычкой.
Мощный -  1. сильный

2. могущественный
3. большой

Ремесло -  мастерство, промысел.
Чтобы положительно решить этот вопрос, необходимо большое внимание уделить 

профессиональной направленности. Реализовть профессинапьную направленность студентов 
необходимо уже с первых курсов на практических занятиях по русскому языку. Для этого нужно
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как можно больше реализовать слов профессионального направления ко всем специальностям: 
биологам, химикам, стоматологам.

Биология. Бузина
Целебный -  целительный, врачующий, бальзамический.
Священный -  1. святой, свято чтимый, неприкосновенный

2. благородный.
Легенда -  1. миф, сказание, предание

2. вымысел
Ягода - небольшой сочный плод кустарников и трав.
Кора -  1. наружная, над древесиной часть стволов, стеблей и корней древесных растений.

2. твердый, отвердевший верхний слой чего-нибудь.
Подагра — болезнь суставов и тканей, вызываемая нарушением обмена веществ в 

организме.
Луб -  1. волокнистая внутренняя часть коры липы и некоторых других лиственных 

деревьев.
2. волокнистая ткань некоторых растений (льна, конопли и т.п.)
3. ткань растений по которой происходит перемещение органических веществ.

Рожа — заразная кожная болезнь.
Нарыв -  нагноение в ткани организма, гнойник.
Сырье -  материал, предназначенный для дальнейшей обработки.
Сырьем — (разг.) нареч. Ց сыром виде. Есть овощи сырьем.
Гормон -  вещество, выделяемое в кровь железами внутренней секреции и возбуждающее 

деятельность тех или иных органов.
Химия. Алоэ.
Сабур -  (тур. sabur), выпаренный досуха сок из листьев различных видов алоэ.
Алоэ -  род многолетних трав семейства асфоделовых. Лекарственные препараты как 

биогенные стимуляторы.
Ферменты - (ед.ч. фермент) (лат. fermentum - закваска ) -  биологические катализаторы, 

содержащиеся во всех живых клетках.
Фитонциды — (от греч. phyton — растение и лДт. caedo -  убиваю), образуемые растениями 

биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие 
микроорганизмов; играют важную роль в иммунитете растений.

Микроэлементы -  (биол.) хим. элементы (Al, Fe, Си, Mn, Zn, Мо, Со и др.), содержащиеся в 
организмах в низких концентрациях и необходимые для их нормальной жизнедеятельности.

Кобальт -  (лат. Cobaltum).
Медь -  (лат. Cuprum).
Стоматология. Как связан кариес со строением зуба?
Кариес -  (лат. caries - гниение), постепенное разрушение ткани кости или зуба вследствие 

дистрофичного или инфекционного процесса, в кости или надкостнице. Заболевание в 
образовании дефекта эмали в дентине зубов. В начальной стадии грязно- серое шероховатое 
пятно, возможна боль от сладкого, кислого, холодного.

Полость -  1. В животном организме полое пространство -  вместилище органов.
2.покрывало на ноги в экипаже.

Дентин -  (от лат. dens род.п. dentis -  зуб), разновидность костной ткани, составляющая 
главную массу зубов: в области коронки дентин покрыт эмалью, в области корня — цементом.

Эмаль -  1. (от франц. imail; др. рус. финфить), прочное стеклообразное покрытие, 
наносимое на металлич. предмет и закрепляемое обжигом.

2.(зубная), затвердевшее выделение эпителиальных клеток, покрывающие 
коронку зуба, защищает его от износа и повреждения.

Десны — часть слизистой оболочки полости рта, покрывающая альвеолярные (несущие 
зубы) отростки верхней и нижней челюстей.

Эпидемия -  1. (устар.) поветрие, (устар. и прост.) мор, моровое поветрие, моровая язва.
2.широкое распространение какой- нибудь заразной болезни.

Коренные зубы -  задние пять зубов по обе стороны челюстей.
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Окклюзия (от ср.век. лат. okklusio — запирание, скрывание)циклона -  смыкание холодного 
и теплого фронтов.

Х р я ш  — разновидность соединительной ткани организма человека, отличающееся 
плотностью и упругостью.

Регенерация -  восстановление, возобновление, возмещение чего-нибудь, в процессе 
обработке развития, деятельности.

Губчатая — ткань, рыхлая гл. образом мякоть.
Трабекулы - (от лат. trabecula -  небольшая балка) (биол.), пластинки в веществе кости, 

перегородки и тяжи, образующие остов органа.
Надкостница — соединительная ткань, покрывающая кость.
Компактно — плотно.

Зубоврачеван ие.
Зубоврачевание является одним из древнейших разделов медицины. Как показывают 

результаты исследований костей раннего периода заболевания кариесом и пародонтитом 
встречались во все времена, начиная с самого раннего периода человеческой истории. 
Исключительно широко кариес распространился с начала XX века и по настоящее время в связи 
с употреблением в пищу легкоусвояемых продуктов, богатых углеводами, и не способных 
очищать зубы. Однако лечение больных зубов в течение многих веков сводилось главным 
образом к их удалению. Конечно, попытки лечения зубов предпринимались неоднократно. Но 
поскольку почти все они были связаны с необходимостью «проникнуть» в больной зуб, а это 
удавалось далеко не всегда, попытки эти крайне редко приводили к успеху. Все-таки еще в 
древности врачеватели зубов пытались воздействовать на ткани зуба: в IX веке до н.э. народы 
Майя осущетвляли углубления в зубах с помощью круглой трубки, похожей по форме на 
соломинку для питья, изготовленной из нефрита или меди. При подготовке полости трубку 
вращали ладонями рук или при помощи веревки. В качестве образивного материала 
использовался мелко истолченный в воде кварц, что позволяло на зубах вырезать круглые 
отверстия, а в I веке нашей эры древнеримский хирург Архиген, врач императора Траяна, одним 
из первых с лечебной целью просверлил полость зуба трепаном.

Стоматология как самостоятельная наука, возникла во время первой мировой войны, 
ввиду того, что хирурги общего профиля оказались неспособными оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь при ранениях челюстно -  лицевой области. В 
настоящее время появились качественные материалы, современное оборудование, но проблема 
заболевания кариесом, пародонтитом, появлениезубного камня все еще остаются проблемой из- 
за неправильного питания. Возможно, в ближайшее будущее именно химия поможет решить эти 
и другие проблемы.

Ամվտվաւմ

Սույն հոդվածում արծաեծված էՅն մի շարք խնդիրներ' առնչված ռուսաց լեզվի ուսուցմանը 
քիմիյա-կենսաբանություն ֆակուլտետում: Այդ հիմնախնդիրները առաջադրվում են հատուկ 
բնագրերի հիման վրա, որէւնք ընտրվել եւ օգտագործվել են պրակտիկ պարապմունքների 
ընթացքում: Բերվում Է մի քանի Էտապների ընդգրկմամբ այն միակ միջոցն որով իրականացվում 
Է յուրաքանչյուր թեմայի ուսուցումը:
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УДК 803.0 Немецкий язык

ОБОРОТЫ СО СТАТИВНЫМ ХАРАКТЕРОМ В  НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

А. Э. Айрапетян

Конструкции синонимичные стативу можно причислить к стативному полю, т.е. к вариантам статива 
или к оворотам со стативным характером. В основе классификации лежит принцип тематического 
расчленения конструкций, где каждая единица имеет свое отдельное семантическое пространство.

В статье конструкции с “PartizipII”  подразделяются на группы (н-р, “ bleiben+PaitizipII", 'глаголы 
сосюяиия+PartizipW, “глаголы движения+Partizipn” и др), где каждая имеет свой семантический оттенок, 
однако все конструкции сливаются на периферии стативного поля.

Статив овразуется при помощи вспомогательного глагола « seim  и «sein  +  Partizip Ռ>, 
выражает результативность или продолжительную длительность результата. Состояние, как 
результат действия, выражают и другие конструкции с «Partizip II», которые можно причислил» к 
стативному полю.

Называя конструкцию синонимичной стативу, мы имеем в виду предложения со стативным 
характером. Исследовав подовные предложения, можно их причислил» к стативному полю, т.е. 
классифицировать как “варианты статива”. Характерной чертой стативного поля является само 
стативное значение оборотов , т.е. результативность. Основываясь на примере пассивного поля, 
сформируем “стативное поле”, т.е. попытаемся изобразить слияние грамматических значений на 
периферии поля, расположив в центре «sein-Passiv»x. Каждая конструкция поля качественно 
индивидуальна, своеобразна в заполнении сетки взаимоотношений со стативом и имеет свое 
отдельное семантическое пространство. В  основе классификации лежит принцип тематического 
расчленения конструкций, синонимичных семантически результативному пассиву.

По Г.Гельвигу результативная возвратная конструкция синонимична стативу, ове являются 
стативными формами, выражают результат прошедшего действия (процесса), ове формы обратимы 
в активное или возвратное предложение2. Однако Г.Гельвиг различает формально-возвратные 
глаголы (т.е. “настоящие” возвратные конструкции) в форме «sein+Partizip II», которые 
интерпретируются как результативные возвратные конструкции, и семантически возвратные 
глаголы (т.е. “не настоящие ’ возвратные глаголы), которые выступают в качестве омонимов. Эти 
конструкции трансформируются как в пассивную, так и в возвратную конструкцию, так как 
возникшее в результате состояние в обоих  случаях одинаково, хотя семашнчески процесс 
различен. В некоторых же случаях омонимия ограничена семантическим окружением, например, 
когда подлежащее переходит из одной семантической категории в другую:

Der M antel ist gewaschen. 
ч—  Der M antel ist gewaschen worden. 
ч—  Der M antel hat sich gewaschen.

Существуют u другие конструкции, которые имеют стативный характер. 
Известно, ч то  ста ти в  образуется при помощи вспомогательного глагола «sein» , а 
конструкция « sein+Partizip II», выражает результативность или продолжительную 
длительность результата, которая является следствием процесса. Состояние, как 
результат действия, выражают и другие конструкции с «Partizip О». Исходя из 
семантических оттенков, разделим их на следующие группы:

L « seim  можно заменить глаголом « bleibem , так как результативный пассив выражает 
продолжительный результат, и предложения семантически тождественны, например:

1) D ie bleiben uneeriihrt. bemerken nichts, es ist heifi... (Kleist H., Erzkhlungen, Kleine 
Schriften, В I, Berlin-Weimar, 1968, S. 35)

la ) Die sind uneeriihrt. bemerken nichts, es ist heifi...
2) Und ein drittes Geriicht, dessen Urheber unentdeckt blieb. sagte gar aus, doss die Pferde 

bereits in Gott verschieden, und in der Knochengrube zu W ilsdruff begraben wdren. (Kleist H., там 
же,стр.13б)

Рассмотрев пример (2), мы видим, что “bleiben ”  семантически схож со вспомогательным 
глаголом результативного статива. В этом примере существует так же временной показатель, 
который выражает результат действия, процесс. В  предложение можно добавить предложное 
дополнение, которое характерно стативу. Так, вышеуказанный пример преобразуется следующим 
образом:
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2a) Und ein drittes Gerticht, dessert Urheber von iemand unentdeckt war, sagte gar aus, dass 
die Pferde bereits in Gott verschieden, und in der Knochengrube zu W ilsdruff begraben waren. 
(Kleist H., там же, стр.36)

Таким овразом, предложения с конструкцией « bleiben+Partizip Ш  тождественны по 
значению с результативным пассивом и глагол « bleibem  заменим вспомогательным глаголом «seim. ] 
Неовходимо отметать, что в основном подовные предложения Беспредложные:

4 )... die ohne Essen und Trinken so lange einseschlossen bleiben. (Kleist H., oai sea, ոօծ. 300) 1 
Հ.. die ohne Essen und Trinken so lange eineeschlossen sind.

К этой группе относятся глаголы, производные от «bleiben», т.е. конструкции с глаголами, 1 
образованными от «bleibem  в сочетании с «Partizip II», которые синонимичны стативу и относятся ' 
к стативному полю, например:

8) PWtzlich aber, mil einem Ruck, einem kurzen, kramphaften Aufatmen, blieb er eefesselt 
steheruj  Mann Т., Es geht um den Menschen, Moskau, 1976, стр. 59)

II. «Seim  в конструкции результативного пассива можно заменить глаголами состояния, I  
покоя « liegem , « sitzem , «stehem.

а) Рассмотрим примеры с « liegem :
1) Ich rutschte vom Stuhl hinunter au f den meerblauen, tiefblauen Teppich, die 665 

Korallen lagen iiber das ganze Zimmer versprenet.. (Hermann J., Sommerhaus SpSter, 
Erzahlungen, Frankfurt/Main, 1998, no5.27)

2) ... und sie mil Pfeilen, bald schdrfer, bald leiser, aus der wunderlichen Schlafsucht, in 
welcher sie befaneen lieeen. wecke. (Kleist H., там же, стр.317)

3) Und in ihrer extremen Tuchtigkeit lieet ein bestandiger Vorwurf fu r die gesamte Manerwell 
verboreen. von der noch niemand darauf verfalien ist.. (Mann Т.,там же, стр.21)

В примерах 1), 2), 3) «liegem , как и в вышеуказанных случаях с глаголом « bleibem, можно 
заменить на «seim . Характерным для этих предложений является двучленная конструкция. В 
примере (3) конструкция «liegen+Partizip Ih  сопоставляется с «sein+Partizip П>. При 
сопоставлении видно, что « verfallen ist» выражает полное законченное действие, а «verborgen liegt» 
имеет оттенок незавершенного действия, б л и зк о го  к  результату.

б) Следующие примеры с «sitzem  имеют, кроме тождественной со статавом конструкции, 
предложное допольнение с «vom :

1) ... sie saBen von seinem Mantel bedeckt und ruhten. (Kleist H., там же, стр.25)
2) ... denn als der Drachenflieger in einem kleinen roten Auto den Berg hinaufgekrochen 

kommt, sitzen die Dorfgemeinschaften von Stony und Snow Hill schon au f der Veranda 
versammelt.. (Hermann J., там же, стр. 39)

В примерах (1), (2) «sitzem , как и выше указывалось в случае с «bleiben», можно заменить на 
«seim . Характерным для этих предложений является двухчленная конструкция. Иногда 
предложное дополнение выражается прямым дополнением, заменимое на «vom  или «clurch»:

3) Und an Wieberneits Scheune, wie ich da vorbeikomme, sitzt die aUe Warszus einen 
Grabstein um eefasst ( Bobrowski J., Die Erzahlungen, Berlin, 1992, crp.75)

3a) Und an Wieberneits Scheune, wie ich da vorbeikomme, ist die alte Warszus durch einen 
Grabstein um eefasst

На результатавностьь и законченность действия, а также на синонимичность со стативом 
указывает временной показатель «schom  во примере (2). Можно сравнить‘так же следующие 
примеры с глаголами «bekleidem  и «kleidem  в сочетании со вспомогательным глаголом «seim и 
«sitzem :

4) E r տօԱ mit einer Flausjacke und einem grofien weifien Hut bekleidet (Mann Т., там же, 
стр.60)

5) Beide batten die Schulmappen iiber die Schulter gehiingt, und beide waren sie gut und 
warm gekleidet.. (Mann Т., там же, стр.62)

Сравнив примеры, видна синонимичность конструкций «bekleidet sitzem  и «gekleidet seim в 
пределах данного контекста, различие заключается лишь в том, что «Partizip Ռ> в сочетании с 
«sitzen» приобретает конкретный результат.

в) к глаголам состояния, заменимым «seim  в конструкции сгатива, можно причислить 
«stehen»:

1) Die hohe weisse Fliigeltttr zu den anstossenden Billardrdume stand weit eedffnet... (Mann Т., 
там же, стр.31)

2) Im festen Glauben an Eure Unschuld steht er, wie Ihr steht, bereits zum Kam pf gerustet... 
(Kleist H., там же, стр.270)

Конструкции результативного характера с «stehem  могут б ы т ь  как Беспредложными (как 
примеры (1),(2)), так и с предложным дополнением:

1) E s stand eineeschlossen von den Nachbarausern... (Mann Т., там же, стр.95)
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2) Nicilo stand wie vom Donner eeriihrt... (Kleist H., там же, стр.249)
ПТ. Третью группу конструкций, синонимичных стативу и относящихся к стативному полю, 

составляют предложения с глаголами движения в сочетании с Partizip II: «gehem и «steigem. Эти 
глаголы в подобны х конструкциях заменимы вспомогательным глаголом «seim  и имеют 
предложное дополнение. Семантическое различие заключается в конкретизации предложений с 
глаголами движения:

1) Ег я т е  gut und modisch eekleidet. in langem schwarzem Rock und farbig punktierter 
Weste. (Mann Т., там же, стр.27)

2) Bei diesen Worten stiee er vom Alton betroffen herab. (Kleist H., там же, стр.286)
IV. К конструкциям со стативным характером причисляются глаголы, выражающие мнение, 

предчувствие, самочувствие, которые мы условно назовем «glaubem-группой. К этой группе 
относятся глаголы «glaubem, «fbhlem, «scheinem, «erscheinen», «linden». Все эти глаголы 
семантически близки  друг к другу:

а) В первую подгруппу входит глагол «glaubem, который в овороте с «Partizip 1Ь заменим на 
«seim и который конкретизирует ситуацию:

1) Offenbar elaubte er sich aufs gifiigste verletzi. (Mann Т., там же, стр. 159)
2) Der Ungliickliche ... кат und schloss sie voll Dankbarkeit, da er sich eerettet elaubte. in 

seine Arme. (Kleist H., там же, стр.201)
б) Глагол «fbblem  с «Partizip Ռ> может иметь предложное дополнение, тождественен со 

стативом и имеет предложное дополнение с «vom  или «durch»:
1) Ich f  iihlte mich durch ihre seltsame Atraktivit at eeschmeichelt (Hermann J., там же,

стр.9)
2) Ich war durch ihre seltsame Atraktivitat eeschmeichelt (Hermann J., там же, стр.69)
В следующем примере в пределах одного контекста сопоставлены конструкции «sich 

ՌեԽո+Partizip II» и «sein+Partizip Ռ>. Различия навлюдаются лишь в степени конкретизации 
результата. Так, при замене «sich fbhlem на «seim  различия навлюдаются лишь в точности 
констатации факта. Сравним:

3) Ich fiihlte mich au f eine unwirkliche Art eeriihrt Ich war iiberhaupt nicht erreet. ... 
dennoch war ich beleidiet (Hermann J., там же, стр.71)

В первом предложении выражен результат, подверженный сомнению. Во 2-ом - 
использование конструкции «sein+PatrizipR'» придает ему оттенок констатации результата, 
которому предшествовало какое-то действие либо процесс.

Не все конструкции «sich fiihlen+PartizipII», как и в случае с «sein+Partizip Ռ>, синонимичны 
стативу как залогу, т.к. «Partiziplb выступает в ряде предложений в качестве именного сказуемого 
в роли прилагательного:

4) Ich brachte sie zum Bahnhof fiihlte mich zerschlaeen (mUde) und selten sentimental 
(Hermann J., там же, стр.76)

в) Следующий глагол в этой подгруппе -  «scheinem и производный от него «erscheinem:
1)... und die Zuge seines sudlich geschnittenen Gesichts waren schon scharf, von einem harten 

Griffel gleichsam nachgezogen und ausgepriigt, wahrend doch sein Mund so sanft umrissen, sein 
Kinn so weich eebildet erschien (— war)... ( Mann Т., там же, стр. 180)

2) Er nahm die Hundert Goldgiilden ... und bestellte ein Leichenbegangnis, das wenigerfur sie 
alsfiir eine Furstin, aneeordnet schien ... (Kleist H., там же, стр.130)

В данных конструкциях может быть предложное и Беспредложное дополнение (см. пример 1).
V. Стативный характер часто имеет конструкция «sehen + Partizip П», В сочетании с «sehem  

и производными от него глаголами «Partizip Ռ> приовретает семантику конструкции «sein+Partizip 
1Ь> результативного пассива. Варианты предложений с «sehem  имеют характер достоверности 
информации, констатации факта со стороны адресата:

1) Er sah sich f— war foerfressen von Ironie und Geist, verddet und eeldhmt von Erkenntnis, 
halb aufgerissen von den Fiebern und Frbsten des Schaffens,... verarmt. erschdoft von kalten und 
kunstlich erlesenen Exaltationen, veririt. verwiistet. zermartert... ( Mann Т., там же, стр. 16)

Некоторые предложения при преовразовании в статив имеют сложноподчиненную форму:
2) . . .  mein Voter, der den Reiz meiner aufbliihenden Jugendgern eefeirt sah ... (Kleist H., там 

же, стр.278)
2a)... mem Voter, der gern sah. wie der Reiz meiner aufbl iihenden Jugend eefeiret war ...
VI. Ряд конструкций типа «тшгоп+Partizip II» можно причислить к синонимичным вариантам 

статива. К нему относится конструкция «halten+Partizip II» в определенном контексте, т.к. кроме 
причисления к стативному полю, данную конструкцию можно отнести к форме, которая 
синонимична Perfekt-y, сравним:

1)... der fUr seiner Sinne vollig beraubt hielt. undging ab...{Мапп Т., там же, стр.63) 
la ) ... der fiir seiner Sinne vollig beraubt war, und ging ab... (статив)
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2) Mit zwei Fingerspitzen hielt er eines der sonderbaren Flaumharchen an seiner Wange 
erfasst... ( Mann Т., там же, стр.50)

2а) Mit zwei Fingerspitzen hat er eines der sonderbaren Flaumhdrchen an seiner Wange 
erfasst... (перфект)

К периферическому ряду стативного поля относятся конструкции с глаголами «antworten» и 
«lassen». В оворотах с этими глаголами наблюдаются все признаки статива, например:

3) Sie liefi zu Herrn Spinell und antwortete ein wenig eelaneweilt (Mann Т., там же, стр.39)
4) A ls das Essen vor ihm stand, lied er es noch lange unber tthrt.. ( Mann Т., там же, стр.93)
К стативному полю можно причислить причастные обороты, имеющие результативный I 

характер. Однако причастные обороты по структуре неполные, представляют совой эллиптическую 1 
форму статива, т.е. используются вез вспомогательного глагола «seim :

1) . ..  und fuhr, mit Zuriicklassung seiner Frau, bloss von einieen Bedienten beeleitet, nach 
Berlin ab. (Kleist H., там же, стр. 178)

2) ... der Graf, durch ihre Gestalt und Bildune setauscht. schwamm in Tausend des 
Vergniigens... (Kleist H., там же, стр.284)

Подобные предложения обратимы в сложноподчиненные конструкции, где причастный ] 
оборот выступает в качестве самостоятельного предложения:

3) Und er beendet seinen miirchenhaften Clownsbesuch, von Cornelius zur Tiir begleitet 
(Mann Т., там же,стр. 151)

За) Und er beendet seinen miirchenhaften Clownsbesuch, und war von Cornelius zur Tiir 
besleitet

Предложения с причастным оборотом имеют предложное дополнение с характерными для 
статива предлогами «vom , «durch» (см. примеры 1-3) и другими предлогами, нетипичным для 
статива (например «пиЪ>):

4) ... das kleinere, dritte Zimmer nun ebenfalls sanz mit Biichern ansefiillt...(Mann Т., там же, 
стр.97)

Сгативный характер имеют причастия в роли распространенного определения. Их можно 
отнести к стативному полю, если учесть их элиптическую конструкцию в словосочетании:

1)... die ganze im Tempel Jesu  versammelte Christenheit (Kleist H., там же, стр.ЗЗ)
 ^... die ganze Christenheit, die im Tempel Jesu  versammelt war.

2) E r wurde gleich selbst die Ehre haben, antwortete der Verwirrte Obrist (Kleist H., там же, 
стр.48)
 *. Er wurde gleich selbst die Ehre haben, antwortete der Obrist, der verwirrt war.

Таким овразом, к стативу относятся конструкции с Partizip II, причатсные обороты, 
причастия в роли распространенного определения, результативные возвратные конструкции. Все 
эти языковые грамматические единицы несут сгативный характер, синонимичны стативу и 
семантически сливаются на периферии поля, если расположил» в центре «sein-Passiv».

Ամփոփում

վիճակի կրավորականին հոմանիշ կառույցները կարելի է վերագրել վիճակի 
կրավորականի դաշտին, նրանք ներկայանում են որպես վիճակի կրավորականի տարբերակներ: 
Դասակարգման հիմքում ընկած է թեմատիկ բաժանման սկզբունքը, որտեղ յուրաքանչյուր 
միավոր ունի իր առանձին իմաստային դաշտը:

Տողվածում “PartizipII”-w\ կառույցները բաժանվում են խմբերի (“ bleiben+PartizipII”, 
“ վիճակ ցույց տվող բտյԵր+PartiziplV, “շարժում ցույց տվող բայԱր+Partizipir և այլն), որտեղ 
յուրաքանչյուրն ունի իր իմաստային երանգը, սակայն գտնվում է վիճակի կրավորականի դաշտի 
սահմաններում:
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И САМООЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Н.В. Дурасанян

В данной статье идея портфеля связывается с новым пониманием суш учебного процесса, с 
новыми целями и содержанием образования. Самым главным здесь является не портфель как 
таковое, а так называемый «портфель-процесс» — совокупность процессов обучения и учения. 
Портфель содержит информацию о том, какой опыт в изучении иностранного языка имеет 
учащийся, и помогает ему правильно оценить свои достижения. Внедрение метода портфеля в 
школе может стать одним из важнейших направлений модернизации образования только при 
условии обеспечения его надлежащим теоретико-методологическим анализом и связанными с ним 
дидакгико-методическими материалами.

Европейский языковой портфель- ЕЯП (The European Language Portfolio -  ELP) выл 
разработан Департаментом языковой политики Совета Европы в Страсбурге. Проект начал 
осуществляться в общеевропейских масштабах в 2000 году, когда отмечался Европейский год 
языков. На Западе его называют портфель и говорят о нем, как ов одном из основных 
образовательных трендов последнего десятилетия. Школа XXI века — это «школа портфеля» и 
идея портфеля выступает как один из существенных элементов модернизации языкового 
образования, происходящей по всему миру. Сторонники портфеля видят в нем нечто гораздо 
большее, чем просто альтернативный способ оценивания или собрание равот. За этой идеей стоит 
целая образовательная философия. Идея портфеля связывается с новым пониманием сути ученного 
процесса, с новыми целями образования. Самым главным здесь является не портфель как таковое, 
а так называемый «портфель-процесс»- совокупность процессов обучения и учения. Само же 
портфель выступает как побочный продукт этого процесса. Понимаемая так идея портфеля 
связывается с процессами модернизации современной школы. Важно показать, что идея портфеля 
выходит далеко за рамки простого альтернативного способа оценивания ученных достижений и 
может явиться важным элементом в модернизации школы. Однако условием этого может выть 
только более глубокий дидактико-методологический анализ новых целей обучения всего комплекса 
идей, которые лежат в основе применения портфеля в ученном процессе современной школы.

ЕЯП представляет совой педагогический инструмент, способствующий развитию 
многоязычия и поликультурности. Портфель позволяет студентам постоянно совершенствовать 
свои языковые знания и компетенции. Языковые компетенции описывают в соотвествии с едиными 
для всей Европы критериями. В  настоящее время рассматривается вопрос о широком внедрении в 
различных странах «Европейского языкового портфеля». Языковой портфель позволит учащимся 
документально фиксировать свое продвижение к многоязычию путем документальной презентации 
своего учебного опыта в различных языках, в том числе такого, который в противном случае выл 
вы не замечен и не аттестован. Языковой портфель призван способствовать тому, чтовы учащиеся 
регулярно осуществляли самооценку уровня владения изучаемыми иностранными языками. Для: 
того, чтовы сведения в Языковом портфеле признавались достоверными, необходимо заполнять его 
обдуманно и недвусмысленно. Применение принципов “Общеевропейских компетенций” будет 
здесь особенно ценно.

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՄԼԵկԱԳՒՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ЕЯП несет социальную, информативную и педагогическую функции, что позволяет 1 
поддерживать на континенте языковое и культурное многоовразие, формирует толерантность, I  
гуманные гражданские позиции, развивает многоязычие в масштабах всей Европы. Европейский I 
языковой портфель -  это свод документов, где люди, где вы то ни выло изучающие языки, 
совирают и хранят все документы, отражающие в Европе как всем понятое, информативное и 
признанное доказательство определенного уровня владения европейскими языками, достигнутого | 
его обладателем.

Портфель служит доказательством усиления процессов интеграции и достигнутого уровня 
владения иностранным языком в процессе обучения, при поступлении в вуз или при поиске равоты.
В портфеле содержится информация о том, каким опытом в изучении иностранного языка владеет 
учащийся, и помогает ему правильно оценить свои достижения и успехи. Портфель поможет 
учащемуся самостоятельно поставить задачи в изучении языка и с помощью преподавателя 
сформировать свои собственные, эффективные лично для него технологии обучения.

Во-первых, ЕЯП -  это инструмент, способствующий пониманию и рефлексии по поводу своей 
языковой принадлежности и степени владения ИЯ в соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями.

Во-вторых, при внедрении ЕЯП первостепенное значение приобретают самооценка и 
самоконтроль, стимулируется интерактивная деятельность учащихся. В течение года учащиеся 
регулярно возвращаются к ЯП, т.к. проводятся срезы знаний и умений по всем видам речевой 
деятельности, что дает возможность преподавателю и студету вести мониторинг продвижения в 
изучении иностранного языка. Работа с ЕЯП позволяет расширять возможности учащихся. 
Учащийся становится главным действующим лицом, верет инициативу в свои руки, выдвигает новые 
требования, появляется новое представление о б  учевном процессе. ЕЯП позволил усилить 
мотивацию учащихся, их отвесгвенность, развивать формы самоконтроля и контроля.

В-третьих, формируется самоуважение, необходимость позитивного мышления. Вводимые 
дескрипторы «Я умею, я могу, я знаю» соответствуют самоутверждению учащихся, развивают 
личностный потенциал, создают условия для успешной самореализации. Учебный процесс 
становится волее прозрачным для учащегося, который становится его активным участником. 
Формируется личностная отвесгвенность за вывор средств для достижения ученных и личных 
целей.

В-четвертых, работа с ЕЯП формирует общеевропейскую культуру, способствует развитию 
взаимопонимания между различными культурами.

Портфель представляет с о б о й  обязательную форму итоговой оценки знаний студентов, 
предусматривающую, что студент самостоятельно, но в рамках программы планирует свои учебные 
цели на год и отслеживает их достижение. В результате этого достижения студента в овладении 
навыками и компетенциями становятся очевидны прежде всего для него самого. Этот же 
документ может использоваться как итоговая форма аттестации и как документ, который может 
предъявить работодателю. Портфель имеет следующую структуру, состоящую из трех частей:

1)Языковой паспорт. Раздел «Языковой паспорт» представляет совой документ, 
подтверждающий определенный уровень владения европейскими языками на момент 
предоставления портфеля. Уровни владения языками представлены в формате, отражающем 
критерии оценки языковых компетенций, отраженных в документах Совета Европы. Они содержат 
как официально присвоенные квалификации (часть «Сертификаты и дипломы»), так и описание 
достигнутых языковых компетеций и межкультурного опыта в период изучения языка (часть 
«Резюме изучения языка и межкультурного опыта», которая включает в севя самооценку 
обладателя портфеля, оценки его преподавателей и языковых образовательных учреждений и/или 
экзаменационных советов, с обязательным указанием этих источников документации). Кроме того, 
в раздел «Языковой паспорт» входит «Языковой профиль», где на основании «Европейской Схемы
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Уровней Владения Языком» владелец портфеля самостоятельно представляет оценку своих знаний, 
развивая их по навыкам и уровням владения языком.

2) Языковая Биография. Раздел «Языковая Биография отражает способность обучающегося» 
к самооценке и планированию изучения языков. В этом разделе владелец портфеля представляет

а) свою историю изучения языка, анализируя собственные достижения и прогресс и 
подкрепляя анализ примерами и фактами языковой Биографии;

в) перечень межкультурного опыта, т.е. поездок и контактов, и как они повлияли на развитие 
компетенций и навыков.

в) уровня владения языками. Овщая языковая компетентность подразделяется на устную и 
письменную коммуникацию, непонимание и активное примемение иностранного языка. Выделяются 
уровни языковой компетентности и разрабатывается таблица оценивания. Предлагаемая в языковом 
портфеле шестиуровневая система владения языком, полностью соотвествующая общеевропейским 
стандартам, является надежной основой для разработки единых требований к сертификации 
языковой подготовки учащихся:

- А 1 -  Уровень Выживания ֊  (Breakthrough)
- А 2 ֊  Предпороговый -  (Waystage)
- В 1 — Пороговый -  (Threshold)
- В 2 -  Пороговый продвинутый -  (Vantage level)
- С 1 -  Уровень профессионального владения -  (Proficiency)
- С 2 -  Уровень владения в совершенстве -  (Mastery)
Вместе с тем, при рассмотрении этих шести уровней нельзя не заметить, что они представляют 

собой более низкие и более высокие подуровни в классической трехуровнхевой системе, 
включающей в севя вазовый, средний и продвинутые уровни. Кроме того, некоторые названия, 
которые Совет Европы дал отдельным уровням, оказались слишком трудны для перевода 
(например, Waystage -  Предпороговый, Vantage -  Пороговый продвинутый). Поэтому 
предложенная ниже схема построена по принципу последовательного разветвления. Она 
начинается с разделения системы уровней на три крупных уровня -  А, В и С.

Элементарное
владение

В
Самостоятельное

владение
У  Ч

С
Свободное
владение

А1
Уровень

выживания
Иредпороговы й 

уровень

В1
Пороговый

уровень

В2
Пороговый

продвинутый
уровень

а
Уровень

профессионального
владения

С2 
Уровень 

владения в 
совершенстве

Затем на основе этой таблицы-стандарта, для каждой ступени и каждой составляющей 
языковой компетентности формулируется четкое описание умения от первого лица “I сап ...” (Я 
умею), чем подчеркивается момент самооценки учащимся своих достижений. Приведем примеры из 
первой ступени языковой компетентности, по одному предложению для каждой составляющей {6}: 
слушание -  я могу понимать, когда кто-то говорит со мной медленно и отчетливо; чтение -  я могу 
понимать в текстах данные о лицах, возраст, профессию, место жительства; участие в общении -  я 
могу представить ко го-либо  и употреблять простые формы приветствия; связная речь -  я могу 
рассказать о севе, например, где я живу, учусь и т.д. речевые стратегии -  я могу сказать, что я не 
понимаю; письмо -  я могу заполнить анкету с данными о своей личности. Кроме этого, в анкете
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предусмотрена графа для дополнений и отдельная графа для того, ч т о б ы  ученик обозначил 1 
следующий шаг своего обучения, то, чем он предпологает овладеть на следующем этапе.

3) Досье. Раздел «Досье» предоставляет овладателю портфеля возможность отоврать 
материал, который ему кажется интересным и информативным, и поместить его в портфель в 
качестве иллюстраций тех достижений в овласти изучения языка, которые выли представлены в 
разделах «Языковой паспорт» и «Языковая Биография». Материал может включать в севя примеры 
эпистолярного жанра -  переписку, творческие сочинения, л и бо  наиболее удачные тестовые 1 
равоты, л и бо  иллюстрации к участию в проектах, т.е. все, что, по мнению владельца портфолио, 
является показательным в плане изучения языков.

Таким овразом, портфель является альтернативным сп о с о бо м  оценки достижений учащихся. 1 
Такое понимание портфеля отражает недовольство многих учителей традиционным способом 

оценки учевных достижений, осуществляющимся посредством тестов, которые, по их мнению, не в 
состоянии дать валидной картины подлинных умений (компетентностей) 44х учеников. При 
«Portfolio-Assessment» учащийся -  в противоположность тестам -  получает возможность 
представить свои сп о со бн о сти  в  разных областях волее или менее самостоятельно. Решающим здесь 
является момент самоопределения. Важнейшей целью портфеля является повышение 
саморефлексивности учащихся по отношению к процессам учения, которая рассматривается как 
предпосылка повышения самостоятельности в организации процесса учения (т.е. движение в 
сторону самообучения) и участие в процессе оценивания качества результатов учения. То есть сама 
идея оценивания учевных достижений претерпевает в правильно понятом портфель -процессе 
существенные изменения.

Оценивается не просто достижение, но и процесс оценивания, который, помимо самих 
продуктов ֊  собственно результатов обучения, — представляет комиссии — учителям, друзьям, 
родителям, гостям -  и то, как он работал для достижения этих результатов и дает свою оценку 
тому, что ему удалось, что не удалось и где лежит «зона Ближайшего развития», т.е. говорит о 
своих Ближайших учевных планах, интересах, целях. Ученик готов ответить на все возникающие 
вопросы, овсудить в разговоре с другими свои дальнейшие цели и с п о с о б ы  и х  достижения.

Важность изменения форм оценивания учевных достижений подчеркивают очень многие 
авторы. При этом исходят из положения, которое в настоящее время уже ни у кого не вызывает 
сомнения, а именно, что формы оценивания, оказывают решающее влияние на процессы обучения, 
которые ему предшествуют. Из этого вытекает что, изменяя процедуру оценивания учевных 
достижений, мы оказываем существенное влияние и на сам ученный процесс. То есть портфель как 
метод оценивания претендует не только на волее адекватное отражение действительных 
достижений, но и на то, ч т о б ы  б ы т ь  инструментом повышения качества процессов учения.

Исходной при этом является мысль, что достижения нужно не оценивать, а документировать. 
То, что'достигнуто, нужно сделать непосредственно зримым. Естесственно, что традиционные 
тетради являются тоже такими документами. Но в портфеле речь идет о том, что ученик сам 
решает, что он хочет положить в свою папку или. портфель. Тем самым от ученика требуется 
самооценка в процессе учения. В портфеле находят свое место, наряду с тем, что ученик сделал в 
школе, так же и домашние, и внешкольные равоты. В папку, помимо равот, кладется и суждение 
(оценка) равоты как самим учеником, так и учителем. Если собираются равоты одного типа или 
предмета (часто это связано с письменными заданиями), то по совранным работам хорошо можно 
видеть прогресс. Ученик равотает над оформлением своего портфеля как в школьное, так и 
внешкольное время. Учитель помогает и консультирует ученика при выворе и оформлении 
портфеля, пишет свои комментарии к совранному материалу. Другие ученики могут также внести 
свои замечания и комментарии к отдельным частям портфеля своих товарищей.

Экзамен в форме портфеля. Так как равоты, совранные՜ в портфель, как правильно, имеют 
уровень, годный для предъявления, а также оформление портфеля в целом эстетически 
привликательно и доступно для овзора со стороны, портфель принципиально годится для
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предъявления заинтересованным лицам. Это может происходить в определенный день, например, на 
собрании родителей, на котором ученики предъявляют свой портфель. Это процедура предъявления 
или защиты портфеля может выть поводом для того, чтовы конкретно говорить о росте 
достижений учеников в процессе равоты. Презентация портфеля может выть связана с волее или 
менее полным отчетом ученика о процессе своей равоты и учевных усилиях. Во многих школах 
США в качестве эксперимента проводится завершающий экзамен в форме портфеля, что, однако, 
не освобождает эти школы от американского варианта ЕГЭ, обязательного для всех школ. Во время 
экзамена дети презентуют портфель, рассказывают как о предмете и результатах, так и о процессе 
своей равоты, отвечают на вопросы учителей и комиссии. Работа, предъявленная учениками, 
оценивается по трем уровням: «Honors Standard», «Beacon Standard» и «Compentecy Standard». Эта 
оценка сопровождается устным комментарием, т.е. обосновывается. Такая устная оценка 
происходит неоднократно в процессее подготовки портфеля к презентации, что является 
принципиально важным моментом. На заключительную презентацию портфеля -  «портфель- 
экзамен»- хорошо пригласить коллег со стороны (из других школ, институтов или органов 
образования).

Важным разделом в идее портфеля как альтернативного способа оценивания является анализ 
такого способа оценивания по сравнению с традиционным экзаменом или тестом, выделение тех 
преимуществ, которые дает экзамен в форме портфеля. Однако он предметно важен , так как 
помогает лучше понять педагогическую суть процесса оценивания и идеи портфеля как 
альтернативного спосова оценивания учевных достижений учащихся.

Портфель не есть самоцель. Формирование портфеля должен иметь смысл в контексте 
учениц. Поэтому исходный пункт равоты с портфелем -  это постановка вопроса, открытой, 
комплексной задачи, формулировка проблемы. Само портфель служит свидетельством степени 
достижения поставленной (перед самим совой) цели. Поэтому важно, чтовы цели равоты, 
формулирующиеся в процессе договоренности между учеником и учителем, выли открытыми 
(транспарентными) и внятными. Только после, этого эти цели могут выть связаны с 
индивидуальными интересами учащегося и зафиксированы в явном виде в письменной форме. 
Письменная фиксация учевных целей служит, с одной стороны, для ученика в качестве ориентира 
и помощи для систематического движения к намеченной цели, с другой стороны -  как основа для 
последующей самооценки и оценки со стороны прогресса в учении. После установления целей 
равоты письменная фиксация целей ֊  первый шаг в работе над портфелем. После того как цель 
прояснена и письменно зафиксирована, начинается собственно фаза равоты и собирания. 
Посредством постоянного собирания и изготовления документов процесс учения становится 
внятным для внешнего наблюдателя. При этом многообразие документов (свидетельств )  является 
одним из существенных признаков качества портфеля.

Пожалуй, самая трудная задача — это представить, т.е. сделать видимым свой, собственный 
путь учения. Для этого необходим метарефлексивный анализ пройденного собственного ученного 
пути, точнее, с п о с о б о в  равоты, овраза действий. Самое позднее такой анализ необходим на фазе 
подготовки такой формы, которая может выть представлена во вне. «Саморефлексия учащегося -  
это сердце всего «портфель-процесса». Таким овразом, помимо рефлексии первого уровня по 
поводу провлемы, являвшейся учевной темой, темой метарефлексии становится сам процесс равоты 
над ней: как я овдумывал тему; организовывал свою работу, насколько успешной выла моя 
стратегия учения и т.д. Здесь становится ясной разница между портфелем и простым совиранием 
равот, как это происходит в папке или портфеле равот. Все дело в этой метакогнитивной 
интерпретации: я рассматриваю свое собственное учение, давы выявить, как я учусь. Собрание 
портфеля в данном случае сохраняет следы индивидуального процесса учения. В завершающем 
рассмотрении (размышлении, интерпретации) над ним ученик может сделать выводы на Будущее. 
Для того ч т о б ы  ученики могли оценивать свою работу, помимо целей обучения должны выть 
разработаны ясные стандарты и критерии оценивания, в идеальном случае они устанавливаются
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вместе с учеником. Это важно, так как в традиционной школе, по крайней мере в Германии, ’ 
коммуникация по поводу достижений и оценивания между учениками и учителем не происходит.

В рамках проекта языкового портфеля подробно разработаны все этапы равоты и формы 
оценки языковой компетентности учеников (и самообучающихся), выделены уровни языковой 
компетентности, даны таблицы оценки и самооценки.

Из этого краткого описания языкового портфеля отчетливо видно, что работа над портфелем 
позволяет ученику все больше и больше становиться, выражаясь привычным нам языком, 
сувъектом процесса учения, в который входят, наряду с результатом, и процессы оценивания, 
планирования и рефлексии своего образовательного пути.

Ценность портфеля состоит в том, что вокруг него и в связи с ним может выть выстроен такой 
учевный процесс, который позволяет развивать или формировать некоторые когнитивно
личностные качества (компетентности), которые выдвигаются миром образования и труда как 
необходимые каждому человеку для активного участия в жизни современного демократического 
информационного общества. Хотя утверждение, что школа XXI века -  это «школа портфеля», т.е. 
когда портфель выступает как некая панацея, которая должна перевернуть все традиционное 
образование, ֊  явно преувеличено. Вместе с тем, внедрение метода портфеля в школе может стать 
одним из важнейших направлений модернизации, но только при условии обеспечения его 
надлежащим теоретико-методологическим анализом и связанными с ним дидактико-методическими 
материалами.

Ամփոփում

Հոդվածում թղթապանակի գաղափարն առնչվում է ուսուցման գործընթացի էության, 
կրթության ժամանակակից նպատակների և բովանդակության հետ: Գլխավորն այստեղ ոչ թե 
ինքնին թղթապանակ է, որպես գործիք, այլ որպես գործընթաց, այսինքն թղթապանակի 
ներդրման ընթացքում ուսուցման ե ուսումնառության գործընթացների միասնությունը: 
Թղթապանակում տեղեկություններ կան այն մասին, թե, օտար ւեգուներ սովորելու ինչ 
վտրձառություն ունի աշակերտը: Այն օգնում է սովորողին ճիշտ գնահաաել օտար լեզուներ 
յուրացներո գործում իր ձերքբերումները: Դպրոցում օտար լեզուների գնահատման ոլորտում 
թղթապանակի ներդրումը կարող է դառնալ կրթության արդիականացման կարևորագույն 
ուղղություններից & մեկը, պայմանով, որ այն ապահովվի տեսական-մեթոդաբանական 
վերլուծությամբ ե դիդակտիկական-մեթոդական նյութերով:
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УДК 159.9 Психплогия

А ГРЕССИ ВН О Е ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В  С ЕМ ЬЕ И ЕГО  ИСТОКИ

Ж .А.Саркисян

«Агрессивные дети, как правило, вырастали в семьях, где 
дистанция между детьми и родителями огромна, где мало 

интересуются развитием детей, где не х в а т ае т  тепла и ласки 
где в качестве дисциплинарных воздействий вм есто заботы  
и терпеливого объяснения предпочитают силовые методы, 

особенно физические наказания.»
(Perry, Bussey, 1984)

В  статье анализируется агрессивное поведение подростков в  семье. Агрессивное поведение- 
сложный и многогранный процесс, в  котором действует множество ф акторов. Агрессивное поведение 
определяется влиянием семьи, сверстников, а  такж е средств массовой информации. Подростки учатся 
агрессивному поведению путем наблюдения агрессивных действий. Ч то  касается семьи, на становлении 
агрессивного поведения влияет степень сплоченности семьи, близость между родителями и подростком. 
Дети, у  которых в  семье сильный разлад, чьи родители отчуждены и холодны, сравнительно более склонны 
к  агрессивному поведению.

Провели исследование агрессии по опроснику Басса-Дарки в школах N 1,3 с подростками.
Вся история человечества убедительно доказывает, что агрессия является неотъемлемой частью 

жизни личности и общества. Агрессивное поведение - один из центральных вопросов понимания 
человеческой природы. Более того, агрессия обладает мощной притягательной силой и свойством 
заразительности — большинство людей на словах отвергают агрессию, а  при этом широко 
демонстрируют ее в своей повседневной жизни.

Особую значимость эта проблема приобретает в государствах, находящихся в состоянии 
социально-экономического кризиса В связи с этим в последнее время вызывает озабоченность ростом 
числа нарушений поведения у детей, особенно, подросткового возраста побегов из дома, воровства, 
намеренной лживости, прогулов школы, актов вандализма, разрушений чужой собственности, 
нападения на людей, случаев физического и сексуального насилия, жесткости по отношению к людям и 
животным, суицидального поведения. Наиболее острой является проблема роста детской преступности 
и асоциальности.

В переводе от латинского языка «агрессия» означает «нападение». В настоящее время термин 
«агрессия» в психологии употребляется чрезвычайно широко.

В  психологии под агрессией понимают тенденцию (стремление), проявляющуюся в реальном 
поведении или фантазировании, с целью подчинить себе других, либо доминировать над ними (9,9).

Целью агрессии может быть причинение страдания жертве. Наиболее же привычными 
проявлениями агрессии считаются конфликтность, злословие, давление, принуждение, негативное 
оценивание, угрозы или применение физической силы. Скрытые формы агрессии выражаются в уходе 
от контактов, бездействие с целью навредить кому-то, причинение вреда себе.

Агрессивное влечение, как известно, может проявляться через различные агрессивные аффекты, 
такие, как раздражение, зависть, отвращение, злость, нетерпимость, ярость, бешенство, ненависть.

Ведущими признаками агрессивного поведения можно считать такие его проявления, как:
- выраженное стремление к доминированию над людьми и использованию их в своих целях;
- тенденция к разрушению;
- направленность на причинение вреда окружающим людям;
- склонность к насилию (причинение боли).

Дети черпают знания о моделях агрессивного поведения из семьи. Семья может одновременно 
демонстрировать модели агрессивного поведения и обеспечить его подкрепление. Вероятность 
агрессивного поведения детей зависит от того, сталкиваются ли они с проявлениями агрессии у себя дома.

Именно в лоне семьи ребенок проходит первичную социализацию. На примере 
взаимоотношений между членами семьи он учится взаимодействовать с другими людьми, обучается 
поведению и формам отношений, которые сохраняются у него в подростковом периоде. Реакция 
родителей на неправильное поведение ребенка, характер отношений между родителями и детьми,
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уровень семейной гармонии и дисгармонии, характер отношений с родными братьями и сестрами -  вот 
факторы, которые могут предопределять агрессивное поведение ребенка в семье и вне ее, а также 
влиять на его отношение с окружающими в подростковом возрасте.

Прежде чем обратиться непосредственно к семейным взаимоотношениям, следует отметить, что 
такая характеристика семьи, как «полная или неполная», представляется связанной с агрессивностью 
детей. Эта характеристика квалифицирует как раз те самые составляющие семейной обстановки, 
которые связываются со становлением агрессивности — один или оба родителя живут с ребенком под 
одной крышей и каков характер отношений между ними. Например, Геттинг обнаружил, что 
малолетние убийцы зачастую происходят из неполных семей. Мак-Карти сообщает, что малолетние 
убийцы, как правило, происходят из «семей», где царит атмосфера беспорядка и безмолвия, где 
безразличие к чувствам других часто идет рука об руку с физической жестокостью и недостаточной 
поддержкой и заинтересованностью в жизни детей. Несколько исследований продемонстрировали 
зависимость между негативными взаимоотношениями в паре «родители и ребенок» и агрессивными 
реакциями со стороны ребенка. Если у детей плохие отношения с одним или обоими родителями, если 
дети чувствуют, что их считают никуда негодными, или не ощущают родительской поддержки, они, 
возможно, окажутся втянутыми в преступную деятельность, будут вести себя агрессивно по 
отношению к своим родителям.

Штайнлитц (Steimobz, 1977) сообщает, что для людей, совершавших заказные политические 
убийства (или покушения), характерно происхождение из распавшихся семей, где родителям было не 
до ребенка. Женщины, на которых в детстве их собственные матери обращали не так много внимания и 
которые не получали от родителей необходимой поддержки, склонны применять характерные меры 
воспитания (например, браниться, шлепать) и срывать гнев на своих детях.

Аспект семейных взаимоотношений, вызывающий наибольший интерес социологов, -  это 
характер семейного руководства, т.е. действия родителей, имеющие своей целью «настаивать детей на 
путь истинный» или изменить их поведение. Некоторые родители вмешиваются редко: при воспитании 
они сознательно придерживаются политики невмешательства - позволяют ребенку вести себя как он 
хочет или просто не обращают на него внимания, не замечая приемлемо или неприемлемо его 
поведение. Другие же родители вмешиваются часто, либо поощряя, либо наказывая. Рассмотрим 
взаимосвязь наказаний и агрессивности. Эрон и коллеги (Егоп, 1984) провели эксперимент, они 
собирали сведения у испытуемых, их родителей и сверстников. Уровень агрессивности того или иного 
подростка определяется по отзывам одноклассников -  всех попросили перечислить учеников, для 
которых характерно агрессивное поведение (например, тех, «кто пинается и толкается»). Когда 
родители снисходительно или слишком сурово относятся к агрессивности своих сыновей, эти 
мальчики в позднем подростковом возрасте склонны быть более агрессивными.

Олуэйз (Olueus, 1980) работал над проблемой причинности, используя статистический метод, 
раскрывающий причинную связь переменных (регрессионный анализ), чтобы выявить влияние ребенка 
на поведение родителей, так и влияние родителей на поведение ребенка. Агрессивность ребенка 
определялась по оценкам его сверстников. При опросе родителей измерялись 4 параметра, 
теоретически и элигирически связанные с детской агрессивностью:

1) негативизм матери -  враждебность, отчужденность, холодность и безразличие к ребенку;
2) терпимое отношение матери к проявлению ребенком агрессии по отношению к сверстникам 

или членам семьи;
3) применение родителями силовых дисциплинарных методов -  физических наказаний, угроз, 

скандалов;
4) темперамент ребенка—уровень активности и вспыльчивости.

негативное отношение 
матери к своему ребенку

использование родителями 
силовых методов

агрессивность ребенка
снисходительное отношение 

матери к агрессии ребенка
вспыльчивый ребенок

Олуэйз отметил, что «Негативизм матери и ее терпимость к агрессии имеют наибольший 
каузальный эффект ... из ребенка, к которому проявляется слишком мало интереса и которому 
достается слишком мало материнской любви, которому предоставлено слишком много свободы и для
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которого введено слишком мало ограничений на агрессивное поведение, скорее всего вырастает 
агрессивный подросток».

Таким образом, агрессивное поведение -  достаточное обычное явление для подросткового 
возраста. Более того, в процессе социализации личности агрессивное поведение выполняет ряд 
функций. В норме он освобождает от страха, помогает отстаивать свои интересы, защищает от внешней 
угрозы, способствует адаптации.

В целом для развития подростка опасны не столько сами агрессивные проявления, сколько их 
результат и неправильная реакция окружающих. В случае, когда насилие дает внимание, власть, 
признание, деньги, другие привилегии, у подростков с большой вероятностью формируется поведение, 
основанное на культе силы, которое может составлять основу социального функционирования у 
взрослых людей (например, в криминальных группировках). Стремление окружающих подавить 
агрессию силой нередко приводит к эффекту, противоположному ожидаемому.

На становление агрессивного поведения подростка влияют различные семейные факторы, 
например, низкая степень сплоченности семьи, конфликтность, недостаточная близость между 
родителями и ребенком, неблагоприятные отношения между детьми, неадекватный стиль семейного 
воспитания. Также существует мнение, что выраженное негативное влияние на подростка оказывает 
агрессия отца по отношению к матери (физическое насилие или моральное унижение).

А. Бандура и Р. Уолтерс (2) посвятили изучению данного семейного вопроса специальное 
исследование и получили следующие данные. Родители агрессивных мальчиков предъявляли меньше 
требований к достижениям детей в сравнении с родителями контрольной группы (без агрессивного 
поведения) и меньше ограничили их в детстве. В то же время рассматриваемые подростки сильнее 
сопротивлялись воздействиям родителей. Мальчики с агрессивным поведением были более привязаны 
к матери, чем к отцу. Родители агрессивных подростков чаще опирались на методы принуждения, в то 
время как в контрольной группе шире использовались методы развития внутреннего самоконтроля, 
например, убеждения. Отцы агрессивных мальчиков характеризовывались резкостью и тенденцией 
часто наказывать детей, тогда как матери -  нетребовательностью при низкой общей согласованности 
требований и недостаточной сердечности взаимоотношений. Агрессивные мальчики меньше 
иденцифировались со своими отцами, они чаще отвечали им критическим и враждебным отношением, 
чем подростки из контрольной группы. Все это, по мнению исследований, затруднило усвоение 
родительской системы ценностей и выполнение их требований.

Большинство же исследователей отмечают различное влияние плохого обращения в семье на 
детей различного пола. По мнению ряда авторов, девочки, к которым в детстве проявляли жесткость, 
более склонны к развитию мазохисгического паттерна поведения, в то время как мальчики в этом 
случае чаще идентифицируют себя с агрессором и большей вероятностью развиваются в 
садистическом направлении (8,335). Очевиден тот факт, что агрессия и деликвентное (противоправное) 
поведение взаимосвязаны. Это могут быть корыстные преступления, в которых агрессия носит 
инструментальный характер, т.е. служит достижению каких-либо целей (убийство для получения 
жилплощади, физическое насилие при ограблении, угрозы с целью вымогательства денег). Насилие, в 
целом наиболее опасная форма агрессивного поведения, запрещается законом. (Например, 15-летний 
подросток полюбил девочку и хотел на ней жениться, но родители были против их женитьбы. Так как 
она ждала ребенка, была беременной , он убил своих родителей из-за жилплощади). В мозгу имеется 
«центр насилия», вызывающий агрессию. В мозгу нет такой области, которая бы не отвечала за 
агрессивность, потому что агрессия -  сложное поведение, происходящее в конкретном контексте. 
Гормоны, алкоголь и другие вещества в крови влияют на нервосистемы, контролирующие агрессию. 
Алкоголь, как по биологическим, так и по психологическим причинам, усиливает агрессивную 
реакцию на неудачи. Данные и исследования ученых, проведенные в семьях, школах, подтверждают 
выводы экспериментов по изучению воздействия алкоголя на агрессию. Подростки, склонные к 
агрессивности, чаще выпивают и в результате интенсификации проявляют жесткость, а 
злоупотребляющие алкоголем, совершают 50% сексуальных нападений и других преступлений с 
применением насилия (7,769-778).

Родители вряд ли являются единственным образцом агрессивности. В первые 15 лет жизни 
большинство детей больше времени проводят у телевизора По исследованиям психологов, 50 часов в 
неделю дети смотрят телевизор. В городах по всему миру телевидение стало обычным явлением. За 
последние 20 лет средний ребенок просматривает 8000 телевизионных убийств и 100000 актов насилия. 
Если сюда включить кабельное телевидение и видеопродукцию, статистика жесткости возрастает 
(видеофильм «Крепкий орешек-1» с 264 смертями, куда более жестоки, чем основные сетевые 
программы).



агрессивные акты; 1_удья, ведя дело двух подростков, уоивших двухле! него реоенка, предположил, чти
возможной причиной, повлиявшей на поведение агрессоров, было обилие «видеофильмов со сценами j 
жесткости» (Herpold, 1986). Насилие на телеэкранах приводит к агрессивному поведению со стороны \ 
подростков. От сцен насилия подростки возбуждаются.

В школьном возрасте еще более четко прослеживается существование значимых полувозрастных | 
различий в способах выражения агрессивности мальчиками и девочками (11-15 лет). У подростков 
младшего подросткового возраста вербальная агрессия становится доминирующей, и, кроме того, они 
чаще прибегают к словесному способу выражения негативных чувств, чем девочки того же возраста. 
Вместе с тем отмечается и одна особенность поведения детей: с возрастом агрессивность детей все 
больше приобретает враждебную окраску.

Для исследования агрессии использовали опросник Басса-Дарки. Эго одна из наиболее 
популярных в зарубежной психологии методика. Исследование провели с подростками (14-15 лет) в 
школах N 1,3 с 83-мя учащимися. Из 83 учеников с нормальным поведением было 17 учеников, у 20 
учеников -  наблюдалась физическая агрессия, 38 -  вербальная агрессия, а остальные с негативным 
поведением.

К сожалению, никакое общество не свободно от проявлений насилия, агрессии. Более того, 
история знает немало примеров, когда само государство выступало инициатором преступных деяний. 
Преступления против человечества признаны как последствия политики ряда государств: уничтожение 
миллионов евреев фашистами, массовые убийства армян ^турками, чеченская война, карабахская 
война и т.д.

Ամփոփում

Հոդվածում քննարկվում է ընտանիքում դեռահասների ագրեսիվ վարքը: Ագրեսիվ վարքը 
բարդ եւ բազմակողմանի գործընթաց է, որտեղ գործում են բազմաթիվ գործոններ: Ագրեսիվ 
վարքը որոշվում է ընտանիքի, հասակակիցների, ինչպես նաեւ զանգվածային լրատվության 
միջոցների ազդեցությամբ: Դեռահասները ընդօրինակում են ագրեսիվ վարքը ագրեսիվ 
գործողություններ դիտելով: Ինչ վերաբերում է ընտանիքին, ագրեսիվ վարքի ձեւավորման վրա 
ազդում են ընտանիքի համախմբվածության աստիճանը, ծնողների եւ դեռահասների միջեւ եղած 
մտերմությունը: Երեխաները, որոնց ընտանիքում տիրում է անհամաձայնության մթնոլորտ, 
որոնց ծնողները միմյանց նկատմամբ սառն են եւ օտար, համեմատաբար ավելի են հակված 
ագրեսիվ վարքի:

Ստեփանակերտի թիվ 1 եւ 3 դպրոցներում դեռահասների հետ անց ենք կացրել ագրեսիայի 
հետազոտություն Բաս-Դարկի հարցաշարով:
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՆԼԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

ՀՏԴ 378,147 Մեթոդիկա

ՀԱՄԱԳՈՐ՚Ծ-ԱկՑԱՅՒ Ն  ՈԻՍՈԵՍ^ԱՌՈԻԹՅՈՒՆՕ ԵՎ ՍՏԵՂ՚Օ՜ԱԳՌՐ՚ՄԱկԱՆ 
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ն.Մ .Մ ն]բումյ ան

Աշխարհը բարեքավեքու համար հարկավոր է 
շրջվեչ դեպի դրական կրթական մեթոդներ: 

Այն պահից, երբ բացահայտվեն առավեք արդյունավետ 
մեթոդները կրթությանը կդառնա գրեթե միակ 

համապատասխան բնագավառը, որը կարոդ է բարեքավեք կյանքը:
Բ. Ֆ. Սբինեբ

Աշխատանքում դիտարկվում Է հանրակրթական դպրոցում հայոց պատմություն առարկայի 
դասավանդման համագործակցային մեթոդները' կրթական համակարգում տեդի ունեցող 
բսւրեփոխու մների պահանջներին համապատասխան:

ՈՒսուցման մեթոդը մանկավարժական գործունեության մի միջոց Է, հնար, հիմնական 
գործիք, որով իրականացվում Է ուսուցչի ե աշակերտի համագործակցությունը' ոպդված 
ուսումնառության նախանշված արդյունքին:

Ներկայումս, հանրակրթական դպրոցի բարեվտխման գործընթացում ուսուցիչն ազատ Է 
մեթոդների ընտրության հարցում: Մանկավարժական գրականության մեջ առանձնացված են 
ուսուցման մեթոդների ընտրության վրա ազդող մի շարք գործոններ: Ստորն բերվում Է դրանցից 
մի քանիսը.

•  ուսուցման նպատակները և խնդիրները,
•  բովանդակությունը,
•  ուսուցման նյութերի քանակը ե բարդությունը,
•  սովորողների պատրաստվածության մակարդակը,
•  սովորողների շահագրգռվածությունը,
•  սովորողների տարիքն ու աշխատունակությունը, ուսումնական վարժվածությունն ու 

դիմացկունությունը,
•  ուսումնական ժամաքանակը,
•  ուսուցման նյութատեխնիկական ու կազմակերպչական պայմանները,
•  նախորդ դասերին կիրառվող մեթոդները,
•  ուսումնական պարապմունքների տիպը ե կառուցվածքը,
•  ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերությունները (ավտորիտար, համագործակցային),
•  սովորողների թվաքանակը դասարանում,
•  ուսուցչի պատրաստվածության մակարդակը:

Բացի այդ մեթոդների կամ մեթոդական հնարների կիրառումը չի կարող ինքնքնպատակ 
լինել: Այսինքն' բուն նպատակը ոչ թե պարզապես դասն աշխուժացնելն Է կամ բաց դասի 
(ցուցադրական դասի) ընթացքում գործընկերների առջև մանկավարժական վարպետությամբ 
փայլելը, այլ առաջին հերթին' մեթոդական ողջ զինանոցի կիրառմամբ հասնել ուսուցման 
նպատակների իրականացմանը: Եթե ուսուցչի կողմից կիրառված մեթոդները չեն տանում դեպի 
այդ նպատակը, ուրեմն պետք Է փոխել կամ կատարելագործել դրանք: Եթե մեթոդները 
արդյունավետ են, բայց դրանք պարզորոշ վկայում են, որ առաջադրված նպատակը տվյալ 
տարիքին անհամապատասխանության կամ ուսումնառության այլ պայմանների արդյունքում 
իրատեսական չէ, ուրեմն պետք է վերանայել նպատակը [3]:

Դասարանում համագործակցային խմբերով աշխատանքը բազմաթիվ առավելություններ 
ունի: Այն գործուն ն արդյունավետ ուսումնառության հնարավորություն է ընձեռում: 
Պատկերացնենք մի դասարան, ուր աշակերտները զարգացնում են իրենց ուսումնական 
հմտությունները ե ընդլայնում ըմբռնումները' զանազան իրական հանգամանքներում մասնակից 
դառնալով իրենց հետաքրքրություններն ու երևակայությունը խթանող կոնկրետ գործնական
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աշխատանքների: Նրանք անհատապես ն խմբերով կարծիքներ են քննարկում, կազմում 
հանձնարարականների ցանկեր, գրում հայտարարությունների տեքստեր, հետազոտություններից 
ստացված տվյալներ հավաքում, նախապատրաստվում ելույթների և այլն:

Այստեւլ ստեղծագործական գործունեությունը խմբային աշխատանք է ն 
ստեղծագործական մտածողությունը խթանող համագործակցություն: Ստեդծագործող մարդկանց 
հետ աշակերտների համագործակցությունը նպաստում է, որ նրանք հաղորդակցվեն այն 
հնարներին, ռազմավարություններին ու մոտեցումներին, որոնք մարդիկ կիրառում են 
ստեղծագործելու ընթացքում:

ՈՒրիշների հետ աշխատեւու ն համագործակցողին ստեղծագործական աշխատանքից 
առավելագույնս օգուտ քաղելու էական պայմաններից մեկն ուրիշի տեղում իրեն պատկերացնելու 
կարողությունն է: Բազմաթիվ խելացի ն ստեղծագործական ներուժ ունեցող երեխաներ այդպես էլ 
չեն հասնում հաջողության, քանի որ գործնական մտածողություն չեն զարգացնում: Նրանք լավ 
են սովորում դպրոցում ե հաջողությամբ են հանձնում ստուգողականներն ու քննությունները: 
Սակայն բնավ չեն սովորում, թե ինչպես պետք է վտխհարաբերվեն ուրիշների հետ, կամ ինչպես 
ուրիշի աչքերով նայեն առարկաներին ու երևույթներին ն իրենք' իրենց: ՈՒստի անհրաժեշտ է 
հատուկ ուշադրություն դարձնել այս հիմնահարցերին, քանի որ դիմացինի տեսակետի ըմբռնումը 
աշակերտներին հնարավորություն է տալիս առավել հեշտությամբ հարմարվել կյանքի 
պահանջներին: Համագործակցողին ուսումնառության մեթոդները կարոդ են արդյունավետորեն 
գործադրվել ցանկացած դասարանում' ցանկացած բովանդակություն ուսուցանելու համար: Այդ 
մեթոդները հաջողությամբ կիրառվում են ինչպես համասեռ (հավասար ընդունակությունների տեր 
աշակերտներից կազմված), այնպես էւ օժտված երեխաների կամ հատակ կրթության 
դասարաններում: Համագործակցսւյին մեթոդների կարիքն զգացվում է հատկապես
առաջադիմության տարբեր մակարդակներ դրսևորող դասարաններում: Համագործակցածն 
ուսումնառությանը կարող է նպաստել երեխաների կարողությունների ըստ ամենայնի 
բացահայտմանը:

Համագործակցողին մեթոդներով աշխատել' նշանակում է աշակերտներին նախ բաժանել 
վտքր թիմերի: ՈԻսուցման կազմակերպման այդ ձևը սովորողներին հնարավորություն է տալիս 
իրենց գիտելիքներն ու վարձը դասընկերների հետ վտխանակել, համատեղ խնդիրներ լուծել: 
ՈԻսուցման այս ձևը ժողովրդավարական հասարակության կարևոր նախապայմաններից է: 
Աշխատելով տարբեր ընդունակություններ, հմտություններ, բնավորության գծեր ունեցող 
դասընկերների հետ, աշակերտները զարգացնում են ժողովրդական հասարակությանը բնորոշ' 
բազմազան իրադրություններում արդյունավետ գործելու հմտություններ և որակներ: 

կարևոր է, որ աշխատելիս աշակերտները պահպանեն հետևյալ կանոնները.
•  Ես քննագատճւմ եմ գաղափարները, ոչ թե մարդկանց:
•  Ես հիշում եմ, որ բոլորս այստեղ միասին ենք:
•  Ես քաջալերում եմ յուրաքանչյուրի մասնակցությունը:
•  Ես լսում եմ բոլորի մտքերը, նույնիսկ եթե համաձայն չեմ դրանց:
•  Ես վերաձևակերպում եմ ինչ-որ մեկի ասածը, եթե այն հստակ չէ:
•  Ես վարձում եմ հասկանաւ հարցի երկու կողմերն էլ:
•  Սկզբում արտահայտում եմ բոլոր գաղափարները, ապա դրանք խմբային աշխատանք 

կազմակերպելիս միացնում [2]:
Դասապրոցեսի ընթացքում ուսուցիչները պետք է հետևեն հետևյալ խորհուրդներին:
•  Առաջադրանքը պետք է հստակ և պարզ ներկայացվի:
•  Խումբը պետք է տեղեկացված լինի ժամանակային սահմանափակումներին:
•  Խմբի և դասարանի աշակերտները պետք է միմյանց լսեն: Եթե նույնիսկ համաձայն չեն իրար 

հետ:
•  Խմբային քննարկումների ժամանակ ոչ ոք չպետք է իշխի մյուսների նկատմամբ:
•  Խրախուսել մասնակցությունը և հարցերը:

Փոքր խմբերով աշխատանքը ինքնանպատակ չէ: Այն միջոց է համագործտկցային 
ուսուցման հասնելու ճանապարհին: կրթության հայտնի տեսաբաններ ժան Պիաժեն, Լև 
վիգուրսկին ն այլք, պնդում են, որ երեխայի մտավոր զարգացման գործում սոցիալական 
վտխազդեցությունն ու. միջանձնային հաղորդակցությունը կարևոր գործոններ են: ՈՒսուցչի 
համար շատ կարևոր. է հասկանալ, որ ոչ միշտ են վտքր խմբերը համագործակցողին: 
Համագործակցության աստիճանից կախված' դասապրոցեսում հնարավոր են վտքր խմբերով 
աշխատանքի հետևյալ մակարդակները.
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1. կեոծ Խմռեռ: Թեև աշակերտներն աշխատում են խմբերով, բայց առանձնակի 
շահագրգռվածություն չեն դրսևորում: Նրանք մտածում են, որ ուսուցիչը իրեն 
գնահաւոելու Է անհատական աշխատանքի համար: Արտաքուստ աշակերտները 
քննարկում են, բայց խորքում նրանք մրցակցում են: Նրանք միմյանցից քողարկում են 
գիտելիքները, իրար շփոթեցնում են:

2. Ավանոական խմոեո: Աշակեոտնեոր բաժանված են խմբերի, բայց առաջադրանքը 
տրված Է այնպես, որ համատեղ աշխատանքի կարիք չի զգացվում: Աշակերտները 
աշխատում են անհատական, առանց մտքեր վտխանակելու, միմյանց հետ 
համագործակցելու:

3. Համագոռծակցւտհն խմբեր: Աշակերտները հասկանում են,որ իրենց հաջողությունը 
կախված Է բոլոր անդամների ներդրումից: Նման խմբերին բնորոշ Է թիմային 
աշխատանքի ոգին, ընդհանուր նպատակին հասնելու համար առավելագույնը անելու 
ցանկությանը, վտխկախվածությունն ու սոցիալիական վտխագդեցության 
հմտությունները, խմբի աշխատանքի ընթացքը ն արդյունքը մշտապես գնահաւոելու ու 
վերանայելու կարողությունը:

4. Բարձրակաոո համաօոոծաևցաւհն Խումս: Այս խումբն ունի նախորդի բոլոր 
հատկանիշները: վերոնշլալից զատ բարձրակարգ համագործակցային խմբի անդամները 
աջակցում են յուրաքանչյուրի անհատական առաջընթացին, գործում են վտխադարձ 
նվիրվածության սկզբունքով: Իրականում նման խմբեր հազվադեպ են լինում: Այսպիսով, 
ոչ բոլոր խմբերը կարելի Է համարել համագործակցային: Աշակերտներին մի սենյակում 
նստեցնելը, մի խմբում ընդգրկելը, նույն առաջադրանքը հանձնարարելը դեռևս բավարար 
չեն համագործակցային ուսուցման մասին խոսելու համար: ՌԻսուցիչը պետք Է 
հետևողականորեն ձգտի ստեդծեւ համագործակցային ուսուցման մթնոլորտ, որպեսզի 
արդարացված և արդյունավետ լինի փոքր խմբերով աշխատանքը [3]:

Արդյունավետ համագործակցային խմբային աշխատանքը հնարավոր Է միայն այն 
դեպքում, երբ առաջադրանք և, որի վրա աշխատում Է խումբը տրված Է այնպես,որ այն 
ավարտելու համար պահանջվում Է թիմային աշխատանք: ՈՒսուցիչը պետք Է հասկանա, որ ոչ 
բոլոր առաջադրանքներն են հարմար համագործակցային ուսուցման նպատակների համար, 
քանի որ դրանք չեն նպաստում խմբերի միջև վտխագդեցությանը: Օրինակ պարզ 
մաթեմատիկական բանաձևերի լուծումը ինքնին չի պահանջում խմբային աշխատանք' 
հանձնարարությունը կատարելու համար: Նյուս.կողմից, զեկույցի կամ ելույթի պատրաստումը 
կամ պատմական իրադարձությունների ուսումնասիրությունը արդյունավետ հնարավորություն Է 
ստեղծում խմբերից շատերում, եթե չասենք բոլոր խմբերում, իրական համագործակցություն 
զարգացնելու համար:

Համագործակցային ուսուցման հայոց պատմության դասերի համար համապատասխան 
առաջադրանքներ պատրաստելիս, ուսուցիչը պետք Է հետևի երեք հիմնական պայմանների, որոնց 
պետք Է բավարարի առաջադրանքը:

Այդ պայմաններն են.
ա) խմբի անդամները պետք Է ունենան մասնակցելու պատճառներ,
բ) առաջադրանքը պետք Է խմբի բոլոր անդամներին խոսելու հնարավորություն ընձեռնի,
գ) խմբի անդամները պետք Է ընտրություն կատարեն և որոշում ընդունեն:
Մտսնակցոատւն.հնտեոակտհմ ուսուցման առաջադրանքի պատրաստման ամենակարևոր 

ուղեցույցն այն Է, որ խմբի բոլոր ՛անդամները պետք Է կարողանան հեշտությամբ մասնակցել 
առաջադրանքի կատարմանը: Ակնհայտ Է, որ ուսուցողական ցանկացած լավ առաջադրանք 
պետք Է հետաքրքրական լինի աշակերտների համար և համապատասխանի առօրյա 
իրավիճակներին: Ավելին, լավ ինտերակտիվ առաջադրանքի կատարման համար սովորաբար 
պահանջվում են տարբեր տեսակետներ, կարծիքներ և գաղափարներ: Ի լրումն,
համագործակցային ուսուցման առաջադրանքները հազվադեպ են միայն մեկ ճիշտ պատասխան 
կամ լուծում ունենում, սակայն դրանք կարոդ են հանգեցնել տարբեր արդյունքների' կախված 
կիրառվող մեթոդներից և խմբի կողմից որդեգրված ընտրություններից:

յսռսեաւ հնաոավորութտւն. հետազոտությունը ցույց է տվել, որ արդյունավետ խոսակ
ցության քանակը դրական կորելացիայի մեջ Է ուսուցման որակի հետ, այսինքն' ինչքան շատ են 
խոսում և հաղորդակցվում աշակերտները այն մասին, թե ինչ են սովորում, այսինքն ավելի շատ են 
սովորում այդ մասին: Համագործակցային առաջադրանքի հիմնական առանձնահատկությունն 
այն Է, որ այն պետք Է արծարծի այնպիսի խնդիր կամ հարց, որն ունի մեկից ավելի լուծում կամ
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պատասխան: Այդ է պատճառը, որ համագործակցածն ուսուցման նպատակների համար 
հատկապես նպատակահարմար են բաց հարց: Ւնտերակտիվ խոսակցությանը նպաստող 
առաջադրանքը այն է, որ ներգրավում է աշակերտներին' իրենց գաղափարները կիսելու, 
տեղեկություն վտխանակելու, ընտրություն կատարելու և որոշում կայացնելու համար:

Ընտոոաւուն եատտռեա ե ռռո?ում րնոունեւր. հենց, որ աշակերտները բախվում են այնպիսի 
իրավիճակի, երբ չկա առաջ տանող ճանապարհ, նրանք պետք է պլանավորեն ն որոշեն, թե որն է 
ամենալավ քայլը, որ իրենք կարոդ են կատարել: Ընտրություն կատարելը U որոշում ընդունելը 
օգնում է աշակերտներին վտխկապել ինչ են իրենք սովորէկ ե ինչպես Է հնարավոր կատարել 
առաջադրանքի մեկ կամ մի քանի ասպեկտները: Եթե ուսուցիչդ խելամտորեն Է մշակում 
համագործակցսւյին առաջադրանքը, ապա աշակերտներին հուշում Է, թե որ գրքերից են նրանք 
օգտվելու, ինչպես են բաժանելու աշխատանքը, ինչպես են ամվտփելու ե ներկայացնելու իրենց 
արդյունքները,ինչպես են գնահատելու իրենց սեփական աշխատանքի որակը:

Ընտրություն կատարելը ե որոշում ընդունելը պահանջում են հմտություններ,որոնք պետք Է 
շարունակաբար ուսուցանվեն:Երբ աշակերտները համագործակցսւյին ուսուցման քիչ վտրձ 
ունեն,ուսուցիչդ կարոդ Է սահմանափակել խմբի համար հնարավոր ընտրությունները:

Չլա որևէ կանոն, որտեղ նշված լինեն համագործակցսւյին ուսուցմանը 
համապատասխանող թեմաների: ՈՒսուցիչը, մի փոքր վտվախելով, գրեթե բոլոր թեմաները 
կարող է դարձնել կիրառելի վտքր խմբային աշխատանքի համար:

Այնուամենայնիվ կան որոշ առարկաներ ե թեմաներ,որոնք ավելի դյուրինությամբ են 
համապատասխանում խմբային աշխատանքի համար: Պատմությունը, հասարակագիտությունը, 
ճշգրիտ գիտությունը ն գրականությունը այն դպրոցական առարկաների թվում են, որոնցում 
ուսուցիչները կարող են առանց դժվարության գտնել արդյունավետ հարցեր' համագործակցսւյին 
ուսուցման համար:

Դպրոցի բարելավման ծրագրերում պետք է հատկացնել բավականաչափ ժամանակ, 
որպեսզի աշակերտները ե ուսուցիչները պլանավորեն և գործնականում իրականացնեն 
ինտերակտիվ առաջադրանքները: Գոյություն ունեցոդ ուսումնական նյութերի
առաջադրանքներից շատերը նույնպես նախատեսված են անհատական աշխատանքի համար: 
Հետնաբար, անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչները անցնեն համապատասխան վերապատրաստում' 
պւանավորեւ ուսուցողական նոր տեսակի առաջադրանքներ,որոնք նպաստում են 
վտխներգործությանը, հաղորդակցությանը ե համագործակցությանը ն որոնք պահանջում են 
ավելին, քան կարոդ է կատարել մեկ անձը [4]:

Դասապլանը կազմելու ժամանակ ուսուցիչը պետք է հաշվի առնի ժամանակակից 
մեթոդներն ու դասապլանի կառուցվածքը.
•  ներածական մաս (խթանում),
•  հիմնական մաս (իմաստի ընկալում),
•  ամվտվտւմ (կշռադատում),
•  անհրաժեշտ նյութեր,
•  կապակցում:
Ներածական մաս.
•  աշակերտների ուշադրության գրավում,
•  հետաքրքրության ստեղծում,ներգրավում,կապակցում ունեցած գիտեփքների հետ,
•  դասի հետագա ընթացքի, նպատակների ե ակնկալվող արդյունքների ներկայացում,
•  սովորողների ակտիվացում, խթանում:
Հիմնական մաս.
•  ուսուցանվող նյութի բովանդակության ուսումնասիրում և հետազոտում,
•  նյութերի ներկայացում:
Ամվավաւմ.
•  արդյունքների վերլուծություն,.
•  հետադարձ կապի ապահովում,
•  հետագա անելիքների հստակեցում [5]:

Ստորն ներկայացնում եմ հայոց պատմությունից դասապլան, որտեղ ներկայացված է 
համագործակցսւյին ռազմավարություններ:

Առարկա' Հայոց պատմություն
Դասարան' 8-րդ
Թեմա' Ազատագրական պայքարը Արցախում (18-րդ դար)
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Նպատակը և խնդիրները
•  Արցախում ծավալված ազատագրական պայքարի ե դրա արդյունքների համակողմանի 

պատկերացումների ձևավորում:
•  Ազատագրական շարծման պատճառների պարզաբանում:
•  Պատճառ, առիթ, հետևանք կապի հստակեցում:
•  Անհատական և խմբային աշխատանքների կատարման հմտությունների ձևավորում և 

զարգացում:
Անհրաժեշտ նյութեր
Քարտեզ, դասագիրք, տետր, նկարներ, գրատախտակ, իլյուստրացիաներ 
Դասի ընթացքը 
ՆԾոածտկան մաս 5-7 րոպե
Գրատախտակին գրել և աշակերտների միջոցով ւրացնել 
«Իրադարձության վերլուծության գծապատկերը»:

Հհմնաեան մաս -20-25 րոպե
•  Համառոտ ներկայացնել այն հարցերը,որոնց պետք է անդրադառնալ դասի ընթացքում:
• Հարցնել, թե աշակերտների կարծիքով, ինչու՞ սկսվեց ազատագրական պայքարն 

Արցախում: Ելնելով աշակերտների պատասխաններից' բացատրել ազատագրական 
շարժման պատճառները, ընթացքը ն արդյունքը:

•  Գրել, ինչպիսի՞ն էր Եսայի Հասան-Զալալյանը ձեր պատկերացմամբ (երեք րոպեանոց 
շարադրանք, անհատական աշխատանք): Այնուհետև աշակերտը կարդում է իր կողքի, կամ 
դիմացի նստած դասընկերոջ կարծիքը:

Յուրաքանչյուր աշակերտի տեսակետից մեկ բառ, որը վերաբերվում է Եսայի Հասան-
Զալալյանին «Մտագրոհ»փ միջոցով գրել գրատախտակին:

«Ձնագնդի» մեթոդը կիրառելով (անհատական,այնուհետև զույգով վերջում' քառյակով)
ներկայացնել հետևյալ հարցերի պատասխանները.

ա) ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Արցախի ազատագրական պայքարը: 
բ) կապը մեր օրերի հետ:

• Լրացնել գրատախտակին գրված «ա ֊  ձև աղյուսակը»:

ժամանակագրություն ազատագրական 
պայքաոհ վայոերո

նշանավոր դեմքեր

Ամփոփում- 5-7 րոպե
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Տնային առաջադրանք -2-3 րոպե
•  կիրառվող մեթոդներ, մեթոդական հնարներ.

Զրույցներ «Իրադարձության վերւուծության գծապատկեր», «Ձնագնդի», «m-ձե աղյուսակ», 
«Ապագայի անիվ»:

•  Դասի տիպը' խառը կամ համակցված:
•  Միջառարկային, ներառարկայական կապեր' 

նոր դարեր, աշխարհագրության, գրականության:

Резюме

В работе рассматриваются вспомогательные методы преподавания предмета «История 
армянского народа» в общеобразовательной школе в свете нововведений, имеющих место в 
образовательной системе, требующих внедрения новых методов и подходов.

Գրականության

1. ԱԳյալրուդաղյան, ԱՍարգսյան, ԴԳրիգորյան, Շ.Գասպարյան, Պատմություն, 
հասարակագիտության (ուսուցիչների 5-օրյա վերապատրաստումների սրան և նյութեր), 
Երևան 2007,155 էջ:

2. ^Հովհաննիսյան, Ա.Զոհրաբյան, ԱԱրնաուղյան, Ք.Գրիգորյան, Մ.Դավթյան, Ի.Օհանովա, 
կառուցողական հիմունքները ե մեթոդները, Տիգրան Մեծ 2004, 336 էջ:

3. ԱԳյալբուդաղյան, Ս.Խաչատրյան, ՄԽրիմյսւն, Մ.Պետրոսյան, Մասնագիտական 
զարգացման ձեռնարկ (Ուսուցիչների համար), կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ., 
Երևան 2004,180 էջ:

4. վեսա Պուրոկուրու, Համագործակցսւյին ուսուցում վերապատրաստողի ուդեցույց-ձեռնարկ, 
Երևան, «Անտսւրես», 2006, 96 էջ:

5. Զինի Թիլ, Քարթիս Ս. Մերեդիթ և Չարլզ Թեմփլ, Քննադատական մտածողության 
համակարգը ուսումնական ծրագրի ոդջ համատեքստում (Ուղեցույց I), (Պատրաստված 
«Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով»), 1999,42 էջ:

Խ.Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ
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ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱկԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱկԱՆ ՏՄԼԵկԱԳԻՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ АРЦАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (17), 2008

ՀՏԴ 37.037 ՄԾթռդիկա

ԴԱՄԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱկՉԱկԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

կԱԶՄԱկԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱկԱՆ ՁԵվ

Մ. վ . Բաղդասարյան

Ամնն անգամ, երբ սկսվում է ուսումնական տարին, մենք նորից ու նորից վերադառնում ենք 
ֆիզկուլտուրայի դասերի արդյունավետության բարձրացման խնդրին: Եվ դա պատահական չէ: 
ժամանակակից կյանքը, ընդառաջ գնալով գիտատեխնիկական հեղավտիտւթյանը, 
առանձնահատուկ է արագ, հաճախ նաեւ' աշխատանքի ու առօրյայի սրընթաց 
փոփոխություններով: Դրանք էլ, իրենց հերթին, իրենց անմիջական հետքն են թողնում 
ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի վրա, փոփոխություններ առաջ բերելով դպրոցականների 
ուսումնական գործընթացում' հանրակրթական բոլոր առարկաներին, այդ թվում եւ' 
ֆիզկուլտուրային նրանց պատրաստականության պահանջների տեսակետից: Սա հույժ կսւրետր, 
ուշադրության արժանի խնդիր է:

Ուշագրավ է, որ ժամանակակից պահանջները վախում են մեր հասկացողությունը իրենց 
իսկ' ուսումնական գործընթացի արդյունավետության չափանիշների վերաբերյալ: Եթե մինչեւ 
բոլորովին վերջերս հիմնական շարժումների, շարժողական գործողությունների կայուն, 
հիմնավոր յուրացումը այս կամ այն դպրոցում դասի արդյունավետության վերաբերյալ 
քննարկումներում համարվում էր բավարար, այժմ արդեն այդ չափանիշների շրջանակները 
նկատելիորեն ընդլայնվել են: Ներկայումս բավական չէ տիրապետել ծրագրավորված 
շարժումներին, պետք է նաեւ ձեւավորել տեսական տվյալների պատկառելի իմացություն ու 
պաշար, կարողանալ յուրացրած գործողությունները կիրառել, գործադրել կյանքի դժվարին 
պայմաններում, ի վիճակի լինել ինքնուրույն եւ այն էլ' համակարգված ձեւով, սիստեմատիկորեն 
կատարել ֆիզիկական վարժությունները եւ, հարկ եղած դեպքում, պարապմունքներ 
կազմակերպել ընկերների հետ: Սրանից բացի, ուսուցիչը չպետք է շրջանցի ներդաշնակ 
զարգացման խնդիրը, ասել է թե' չպետք է մոռանա, որ հարկ է, ֆիզիկական դաստիարակությանը 
զուգահեռ, դասերին երեխաների մեջ զարգացնել բարոյական, կամային, գեղագիտական ու 
մտավոր որակներ:

Ցավոք, շատ դպրոցներ դեռ հեռու են այդ հիմնական խնդիրները, որպես կարեւոր երեւույթ, 
լուծելուց: Ուստիեւ, ուսումնական տարվա հենց սկզբից հարկավոր է եւս մեկ անգամ վերանայել 
եղած թերությունները, ի ցույց հանել ուսումնական գործընթացի արդյունավետության 
բարձրացման եղած պահուստային պաշարները:

Այսպես, բարձր արդյունքները հնարավոր են միան այն դեպքում, երբ խնամքով ու 
տնտեսվար ձեւով է բաշխվում դասերին հատկացված ժամանակը: Այս տարրական 
ճշմարտությունը մեր շատ դպրոցների համար դեռ օրինավոր տեսք չի ստացել: Դիտարկումների 
փաստերն ու ստուգումների տվյալները ցույց են տվել, որ որոշ ուսուցիչներ ֆիզկուլտուրայից իրենց 
անցկացրած ուսումնական ժամանակի 20, երբեմն անգամ 50 տոկոսը հատկացնում են 
մրցումներին: Դպրոցականների շարժողական գործողությունների եւ ֆիզիկական որակների 
զարգացման ուսուցման համար պահանջվող տքնաջան աշխատանքի վտխարեն նման 
մանկավարժները սահմանափակվում ու բավարարվում են միայն վարժությունների կատարման 
արդյունքները չափերիզով (ռուլետկա) եւ վայրկենաչափով գրանցող հրահանգչի ոչ բարդ' 
պարզագույն դերով: Եվ ահա արդյունքը' ուսումնական գործընթացը վտխակերպվում է 
աշակերտների' սոսկ վտքր չափի նորմատիվների նեդ շրջան ներքաշման: Գոյություն ունեն այդ 
թերությունից խուսափելու եւ թոթափվելու բազմաթիվ ուղիներ: Նրանցից մեկը, գուցե եւ 
գլխավորը, ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի նկատմամբ սահմանված բարձր
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վերահսկողությունն է: Դպրոցների անօրինությունը, կԴ նախարարության մասնագետները, 
կրթության բաժինների հրահանգիչները եւ մեթոդիտոները պետք է հաճախակի այցելեն 
մարմնամարզության դահլիճներ եւ դպրոցական սպորտային հրապարակներ: Ոչ թե հենց 
այնպես ներկա լինելու համար, այլ' ուսումնական գործընթացն ուսումնասիրելու եւ վերլուծելու, 
ուսուցչի սիաղներն ուդդելու եւ գործունեությունը ընթացրավորեւու նպատակով:

Դասի արդյունավետությունն աոաջին հերթին կախված է այն բանից, թե ուսուցիչների 
կոդմից որքանով է իրականացվում նախատեսված պլանը, ուսումնական գործընթացը 
կազմակերպելու համար ինչպիսի քիչ թե շատ ռացիոնալ ձեւեր ու մանկավարժական հնարքներ 
են կիրառվում, ինչպես պետք է օգտագործվեն եդած մարզասարքերը, գույքը, ուսուցման 
տեխնիկական միջոցները, ինչպես են հաշվի աոնվում պարապմունքների անցկացման վայրի, 
մարմնամարզության դահլիճի եւ դպրոցամերձ մարզահրապարակի, մարգադաշտի կամ պարկի, 
հարթ կամ կտրտված տեղանքի առանձնահատկությունները:

Պակաս կարեար չէ եւ այն, որ ցանկացած պայմաններում պարապմունքների ժամանակ 
դպրոցականներին սովորեցներ») ու դաստիարակելով, մանկավարժը կարողանա ապահովել 
նրանց մշտական զբաղվածությունն ու ակտիվությունը' դրանով իսկ հասնելով դասերի բարձր 
արդյունավետության: Սրանից հետեւում է, որ, եւներւվ դասի խնդիրներից, ամենից առաջ 
հարկավոր է ընտրել աշակերտների ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման այնպիսի ձեւ, 
ինչը թույլ տար լավագույնս իրականացնել վերոնշյալ պահանջները: Այսպես, նոր նյութի 
ծանոթացման ժամանակ, հարաբերականորեն' քիչ թե շատ հեշտ, հատուկ ապահովում ու 
օգնություն չպահանջող վարժությունների ուսումնասիրումը, ինչպես նաեւ հեշտությամբ 
յուրացրած վարժությունները կատարելիս կիրաովում է դպրոցականների ուսումնական 
աշխատանքի կազմակերպման ֆրոնտալ մեթոդը: Դրա աոավեւություններն են' աշակերտների 
առավելագույն ընդգրկումը շարժողական գործողությունների մեջ, հետեւաբար եւ, դասի 
շարժողական մեծ հագեցվածությունը:

Բավական արդյունավետ է համարվում դպրոցականների ուսումնական աշխատանքի 
կազմակերպման հոսքային մեթոդը (հարընթացը), երբ սովորողները մեկը մյուսի հետեփց 
շարժվելով, ամբողջ դասարանի կամ խմբի համար կատարում են միանման վարժություններ: 
Պետք է հիշել, որ այդ մեթոդն ընդունվում-կիրառվում է միայն այն դեպքում, երբ աշակերտները 
լավ են յուրացրել վարժությունները, եւ աոկա է հուսալի ապահովումը:

Ւնչպիսին էլ որ փնի պարապմունքների ժամանակ սովորողների ուսումնական 
աշխատանքի կազմակերպման մեթոդը, բոլոր դեպքերում այն ուսուցչին նույն պսւհաջներն է 
ներկայացնում: Վերջինս պետք է ապահովի սովորողների առավելագույն ներգրավվածություն 
վարժությունների կատարմանը, ֆիզիկական անհրաժեշտ ծանրաբեռնվածություն' նրանց 
պատրսւստվածության հաշվառումով' հարկ եդած չսւվտվ օգտագործելով մարզումների 
մեթոդները եւ պահպանեւով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:

Պարապմունքների արդյունավետությունը կախված է նաեւ դպրոցականների ակտիվի 
(կազմակերպության առանցքային մասի) վրա հենվեր»' ուսուցչի հնարավորություններից 
(բաժանմունքի հրամանատար, թիմի կապիտան, ֆիզղեկ)' նրանց առավելագույնս հրապուրելով 
ուժերի ներածին չափ օգնության:

Վերջին տարիներս ֆիգկոււտուրայի բազմաթիվ ուսուցիչների նախաձեռնությամբ 
դպրոցական մարզադահլիճները եւ մարզահրապարակներն սկսեցին համսդրվել, 
հանդերձավորվել ոչ ստանդարտ սարքավորումներով, մարզասարքերով (տրենաժոր), 
բազմանցումային հանդերձանքով ու գույքով: Նման սարքավորման օգտագործումը զգալիորեն 
բարձրացնում է պարապմունքների ուսումնական կոմպակտ, սերտ ամբողջականությունը, առաջ 
է բերում սովորողների բարձր հետաքրքրություն, ստեղծում դասի առավել արդյունավետ 
մեթոդակազմակերպչական ձեւերի կիրառման լայն հնարավորություններ: Ֆիզիկական
կոււտուրայի ուսուցիչները, որ առարկայի բարձր մակարդակով մատուցման նախանձախնդիր ու 
շահագրգիռ են, ամեն կերպ պետք է պարապմունքների վայրը հարստացնեն նման' նշված 
մարզասարքերով ու գույքով:

կարեար է նաեւ այն, որ բարենպաստ եղանակին ֆիզիկական կոււտուրայի դասերն 
անցկացվեն բաց երկնքի տակ' մաքուր օդում: Մանկավարժը պիտի իմանա, որ ցուրտ եղանակին
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հարկ է խուսափել թեմայի մանրամասն բացատրությունից, պետք է սահմանափակվի հակիրճ 
ցուցումներով ու հրահանգներով, դասը հագեցնի առավել արդյունավետ վարժություններով' 
ապահովելով ամբողջ դասարանի շարժողական ակտիվությունը: Եվ ընդհակառակը' տաք 
եղանակին հարկ է զգուշանալ սովորողներին չափից դուրս արեւի տակ պահեւուց: Նման 
դեպքերում պարապմունքները պետք է անցկացնել հնարավորինս գով, ստվերոտ վայրում, 
ուշադիր հետեւելով աշակերտների ինքնազգացողությանը, վարժությունները հերթագայել առավել 
արդյունավետ շարժունակությամբ' առանց հատուկ լարվածության, ճիգ ու ջանքի:

Դասի բարձր արղյունավետությունը պայմանավորված է մեթոդական ձեւերի ճիշտ 
ընտրությամբ: Դրանք պետք է խթանեն սովորողների հետաքրքրությունը ուսումնասիրվող 
շարժողական գործողությունների հանդեպ, բարձրացնեն յուրացման ժամանակ նրանց 
ակտիվությունը, ինչպես նաեւ' լավագույն արդյունքի հասնեւու ձգտումը: Իսկ այդ բանում 
հաջողության հասնելու համար դպրոցականների ուսումնական գործունեության 
կազմակերպումը դասին պետք է սկսել հատուկ նպատակայնությամբ, որն անչափ պարզ, 
մատչելի, գրավիչ ու հստակ պետք է լինի:

Դասի դաստիարակիչ դերն ու ազդեցությունը իր բարձրակետին է հասնում միայն մեկ 
պարտադիր պայմանով, ուսուցիչն իր աշակերտների համար օրինակ է հանդիսանում բորտ 
կարգի հարաբերություններում արժանի ընդօրինակման: Ուստի, կարետր է, որ օրինակելի լինեն 
եւ նրա գաղափարաքաղաքական, գիտակցական մակարդակը, ե ւ բարոյական կերպարը, եւ 
կուլտուրան' ընդհանրապես ու մանկավարժական առումով: Նա պետք է տիրապետի մեթոդական 
բազմակողմանի ու բազմաշերտ գիտելիքների, դրանք դպրոցականների ուսուցման ու 
դաստիարակության պրակտիկայում կենսագործելու կարողության ու հմտության:

Բացի այդ, նկատի առնելով երեխաների ընկաւունակությունն ու դիտողականությունը' 
մանկավարժը պետք է հետեփ իր գործելակերպին ու արտաքինին' ուշադրություն հատկացնելով 
հագուստին, սանրվածքին, ընդունած դիրքին, ձեռքի շարժումներին, շարժուձեւերին, վարքագծին, 
շրջապատում ու ընկերական շրջանում, մանկավարժական, ծնողական եւ աշակերտական 
կոլեկտիվներում շփման ձեւերին, գրավոր ու բանավոր խոսքին: Դպրոցականները պետք է 
ուսուցչի մեջ տեսնեն իր աշխատանքին նվիրվածություն եւ էնտուզիազմ, զգան նրա սերն ու 
բարձբակիրթ հակվածությունը իրենց հանդեպ:

Դասի արդյունավետության բարձրացման հնարավորություններն զգաւիորեն 
պայմանավորված են նաեւ ուսուցման տեխնիկական միջոցներով: Անհրաժեշտություն է 
զգացվում մարմնամարզության մեր ունեցած դահլիճները վերածել ուսումնական կաբինետների, 
որոնք իրենց մեջ ընդգրկում են սովորողների ուսուցման եւ դաստիարակության համար 
պահանջվող ամեն ինչ: Դա եւ նվագարկիչն է, որը երեխաների մեջ մշտապես զարկ է տալիս 
հուզական զգացումների առաջացմանը, էս մագնիտաֆոնը, եւ ֆիլմադիտակը, էււ 
կինոապարատը: Եվ իհարկե, մարզադահլիճում պետք Է լինի դասատախտակ, լինուեումի կտոր' 
ամրացված պատին: Այդ դասատախտակին կարեփ Է սխեմատիկ ձեւով պատկերել շարժողական 
գործողության ցանկացած տարր (Էլեմենտ), գրանցել աշակերտներին ֆիզիկայի դասընթացից 
հայտնի ֆորմուլան եւ այլն: Նաեւ կարեաբ Է, դահլիճի տեխնիկական հագեցվածության 
տեղական հնարավորությունները հաշվի առնելով, մշակել ուսումնական սարքավորումները եւ 
հաստատակամորեն ձեռնամուխ լինել դրանց իրականացմանը (լիակատար հագեցվածության 
առումով):

Մեր շրջանավարտների, ինչպես նաեւ մյուս բոլոր դասարանների աշակերտների 
ֆիզիկական պատրաստվածության թույլ տեղերից մեկն Էլ նրանց շարժողական որակների 
զարգացման ցածր մակարդակն Է: Այդ Է վկայում, մասնավորապես, դպրոցականների կողմից 
ծրագրային նորմատիվների կատարման բավականին ցածր տոկոսը:

Դեռ 1970թ. հւՍՀՄ լուսավորության նախարարության ֆիզիկական դաստիարակության 
բաժնի կողմից մեթոդական նամակ Է հղվել ֆիզկուլտուրայի դասերին շրջանաձեւ մարզումների 
մեթոդների ընդումնան կիրառման վերաբերյալ: Ստուգումներից պարզվել Է, սակայն, որ 
ուսուցիչները քիչ են օգտագործում այդ մեթոդը, ինչի շնորհիվ զգալիորեն բարելավվում են ուժի, 
արագության, ճկունության, դիմացկունության (տոկունության) ցուցանիշները:
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Համակարգի մեջ չեն մւոել նաեւ տանը ինքնուրույն մարզումների համար ուսումնական 
հանձնարարությունները, որոնք ուղղված են շարժողական որակների զարգացմանը:

Դասի ընթացքում որոշ ուսուցիչներ պակաս ուշադրություն են դարձնում անհատական 
մոտեցմանը, ինչպես նաեւ դպրոցականների ակտիվության բարձրացմանը: Այդ ամենը կարեար' 
արմատական հարցեր են, որոնց լուծումից հաճախ կախված Է ուսումնական գործընթացի 
արղյունավետությունը:

Ի՞նչ պահանջներ են դրված ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի աոջեւ: Առարկայի հանդեպ 
դրվող պահանջի ամենագլխավոր եւ բնութագրական գիծն այս հարցում պետք Է լինի 
դաստիարակչական ուղղվածությունն ու նպատակայնությունը, բոլոր Էլեմենտների 
հանգամանալից, մանրազնին մշակումն ու կատարելագործումը, աշխատանքի հսասւկ 
բովանդակությունն ու մեթոդները: Դասն սկսելով' ուսուցիչը պետք Է նախապես ամեն ինչ 
ծանրութեթեւ անի' հաստատապես իմանալու համար, թե մեթոդական ինչ խնդիրներ Է լուծում, 
ինչու եւ հանուն ինչի Է ընդունում հատկապես այդ եւ ոչ այլ վարժություններ, ինչու եւ ինչ 
նպատակով Է ապավինում մեթոդական այս կամ այն ձեփն:

Ուսուցման գործընթացում տեղյակ չլինելով սովորողների կազմակերպության 
ժամանակակից մեթոդներին կամ չկարողանալով դրանցից գիտակցաբար օգտվել' ուսուցիչները 
երբեմն չեն կարողանում հասնել դասապրոցեսի' ուսումնական առումով սերտ 
ամբողջականության ու համահավաքության: Բայց պատահում Է եւ հակառակը, ձգտելով, ինչ 
գնով Էլ լինի, հասնել բարձր շարժողական համահավաքության' ուսուցիչն ընդամենը 
հրահանգներ Է տալիս ու հաշվարկներ անում4 ուշադրություն չդարձնելով աշակերտների 
կեցվածքին ու քայլվածքին, այն բանին, որ վարժությունները կատարելիս նրանք սխալներ են 
թույլ տալիս: Հավանաբար, մանկավարժը մոռանում, շրջանցում Է այն դեպքերը, որ դասի 
կոմպակտ լինելը' նրա սերտ ամբողջականությունը, ինքնանպատակ չէ, այլ ուսումնական 
գործընթացի բարձր արդյունավետության մեթոդներից մեկն է:

Դասի արդյունավետության վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ: Նրանցից գլխավորը, 
սակայն, միշտ եղել եւ մինչեւ այժմ էլ մնում է ինքը' ուսուցիչը: Որքան էլ նա օրինակ ծառայի եւ 
բարձրակիրթ լինի, միեւնույն է, պետք է պարբերաբար թարմացնի իր գիտելիքները, իրականացնի 
մեթոդական ունակությունները: Ահա թե ինչու մեգ' բոլոբիս համար այդքան կարետր են 
զանազան դասընթացներն ու սեմինարները' ուղղված ուսուցիչների որակավորման 
բարձրացմանը:

Պրակտիկայում դեռ թույլ է ներդրվում աշխատանքի առաջավոր վտրձը: Հարկավոր է 
խորությամբ ու բազմակողմանիորեն կիրառել այն եւ ոչ միայն տեղեկացնել նրա մասին, այլեւ 
մշակել մեր մանկավարժների կողմից այդ իսկ վարձին հաղորդակցվելու մեթոդներ' իրենց 
փուլերով հանդերձ (իմացության հաղորդման վալլային մեթոդներ):

Եվս մի կարետրագույն հարց, որից շատ բան է կախված: Պահանջվում է բարելավել 
ուսումնական աշխատանքի նկատմամբ վերահսկողությունը:

կԳ նախարարության բաժինները, կԱ սպորտկոմիտեն պարտավոր են ուշադրության 
կենտրոնում պահել այդ հարցը' կոչ անելով ղեկավարման եւ ֆիզիկական դաստիարակության 
նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել դպրոցների տնօրենների եւ ուսումնական գծով 
փոխտնօրենների տեղակալների կողմից: վերջին տարիների պրակտիկան վառ ապացույցն է այն 
բանի, որ դպրոցների տնօրենները դեռ դեմքով չեն շրջվել դեպի ֆիզիկական կուլտուրա առարկան: 
Նման դեպքում դասի արդյունավետությունն ու որակը չի հասնում ցանկալի' ւավագույն 
աստիճանի (օպտիմում), որի հետեւանքով էլ իջնում է աշակերտների կարգապահությունը 
դպրոցում:

Ի դեպ, չպետք է մոռանալ նաեւ այն մասին, որ ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացում գլխավոր դերը, համենայն դեպս, պատկանում է մանկավարժին: Նրա 
որակավորումը' բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, գիտելիքները, էնտուզիազմը, աշխատանքի հանդեպ 
ստեղծագործական մոտեցումը վերջին հաշվով պայմանավորում են գործի հաջողությունը: Այդ 
պատճառով էլ, պլանավորեւով ուսուցչի ուսումնական եւ արտադասարանական 
ծանրաբեռնվածությունը* դպրոցի տնօրինությունը նաեւ պետք է ազատ ժամանակ ընձեռի,
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հնարավորություն տա նրան' համալրելու, լրացնելու գիտելիքները, էլ չենք խոսում հանգստի եւ 
կուլտուրական ժամանցի մասին:

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասի արդյունավետության բարձրացումը պետական 
կարետրագույն խնդիր է: վերջնահաշվով, նրա լուծումից է կախված աշխատանքի եւ հայրենիքի 
պաշտպանության հանդեպ մեր դպրոցականների պատրաստականությունը:

Մի քանի խոսք ուսումնական օրվա ընթացքում սովորողների մտավոր գործունեության եւ 
առաջադիմության վրա ֆիզիկական վարժություների ունեցած դերի մասին:

Իր ժամանակին դեո Ֆ. Լեոգրսւֆը բացահայտել է, որ ֆիզիկական վարժությունների 
պարապմունքներն ուսումնական օրվա ընթացքում աշակերտների վրա դրական ազդեցություն են 
թողնում4 լավագույնս ներգործեր») ոչ միայն ֆիզիկական զարգացման, այլեւ մտավոր 
գործունեության տեսակետից: Փորձնական մի ամբողջ շարք ուսումնասիրություններից պարգվեւ 
է, որ ֆիզիկական կարտորայի պարապմունքները եւ սպորտը դրական ազդեցություն ունեն 
աշակերտների առաջադիմության եւ մտավոր աշխատունակության վրա:

Հանրապետությունում բրիգադաէքսպեդիցիոն մեթոդով ֆիզկուլտդիսպանսերի կողմից անց 
են կացվեւ ուսման մեջ հետ մնացող աշակերտների բժշկական եւ սոցիալ-հիգիենիկ համալիր 
հետազոտություններ (ընդհանուր առողջական վիճակ, հիվանդացություն, սնունդ, ֆիզիկական 
զարզացում, սեռական հասունացում, հոգեկան պորտ' հոգեվիճակ, տեսողություն, լսողություն, 
նյարդային համակարգ, ընտանեկան սոգիսդ-հիգիենիկ պայմաններ, շրջակա միջավայրի եւ 
դպրոցաշենքի հիգիենա, ֆիզիկական պատրաստվածության, հետ մնացող դպրոցականների 
ակտիվացում):

Փորձաքննություն անցկացվեց քաղաքի երեք եւ կենտրոնների դպրոցներում: Հետազոտման 
ենթարկվեցին 1-8-րդ դասարանների 530 հետ մնացող աշակերտներ: Հարցումներից ստացված 
տվյալները ցույց են տվել, որ հետ մնացողների մոտ 65 տոկոսը զործնականորեն առողջ է, 
մնացած 35 տոկոսի մոտ հայտնաբերվեցին, հաստատվեցին օրգանիզմի տարբեր օրզանների 
հիվանդություններ կամ դրանց հետեւանքները 18 տոկոսի մոտ, ընտանեկան անբարենպաստ 
պայմաններում է 12 տոկոսը, հոգեկան դանդաղ զարգացում ունի 6 տոկոսը, տարբեր աստիճանի 
մտավոր հետամնացությամբ տառապում է 5 տոկոսը:

Ֆիզիկական պատրաստականության եւ ակտիվության ուսումնասիրությունները 
հնարավորություն են տվել եզրակացնեի որ ուսման մեջ հետ մնացողներն անտարբեր են 
ֆիզիկական կողսւարա առարկայի եւ սպորտի նկատմամբ' ընդհանրապես:

Հարցումներից նաեւ պարզ է դարձել, որ հետ մնացողների 15,7 տոկոսը չի սիրում 
ֆիզիկական կոււստւրայի դասերը, միայն 9,6 տոկոսն է (այն էլ' հազվադեպ) ժամանակ առ 
ժամանակ զբաղվում առավոտյան ւիցքային վարժություններով, մարմնամարզությամբ: Հետ 
մնացողների յուրաքանչյուր երրորդը (հատկապես' աղջիկները) դպրոցից վերադառնալով' ազատ 
ժամանակն անց է կացնում տանը: Մնացածները, թեկուզեւ լինում են բաց օդում, ազատ 
ժամանակը տնօրինում են ոչ ռացիոնալ: Այն հարցին, թե ինչով են զբաղվում նրանք, ստացվեւ են 
հետեւյալ պատասխանները. «Լինում եմ բակում», «Խաղում եմ ընկերներիս հետ», «Զբոսնում եմ 
մտերիմներիս ուղեկցությամբ»: Նրանցից շատերը խուտտխսմ են նպատակադիր' ակտիվ 
շարժումներից, ընդհանրապես' շարժման մեջ լինելուց: Նրանց այդ թերությունը կարելի է 
վերացնել, չեզոքացնեւ մարզական պարապմունքներով, մրցություններին, մրցախաղերին 
մասնակցությամբ, նորմատիվային կարգերին նախապատրաստվելով ու դրանք հանձնելով: Հետ 
մնացողների բոլոր այս ցուցանիշներն ավեյի աննպաստ են, քան ուսման առսւջսւվորներինը:

Ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները հանգեցրել են հետեւյսղ գաղափարին, 
գուցե մտավոր հետամնացությանը ուղեկցվում է դպրոցականների ֆիզիկական որոշ 
հետամնացությամբ, նվազ ակտիվությամբ ու նվազ նպատակային շարժողական 
գործունեությամբ, ֆիզիկական թույլ պատրաստվածությամթ:

Պարզվել է, որ ուսման մեջ հետ մնացողներն ավելի ուշ, դեպքից դեպք են հանձնում 
կարգային նորմատիվները, քան առաջավորները:

Եզրակացությու ննԾր. -
1. Հետ մնացողների ֆիզիկական պատրաստության մակարդակն ավելի ցածր է, քան 

աոաջավորներինը: Ուսման մեջ հետ մնացող դպրոցականներին քիչ կամ գրեթե չեն 
հետաքրքրում ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքները եւ սպորտը:
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2. Ֆիզիկական կոււտուրայի բարձր կազմակերպված դասերն ու արտադասարանային 
սպորտային աշխատանքը հետ մնացողներին օգնում են' բարելավել իրենց ֆիզիկական 
պատրաստականությունը:

3. Դպրոցականների' ուսման մեջ հետ մնալու պատճառները հաղթահարելուն էս 
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Резюме

Результаты проведенного анализа позволили сделать заключение о необходимости 
проведения организационных и методических мероприятий по повышению эффективности урока 
в учебно-воспитательном процессе.
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ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1.ԱրՊՀ »Գիւուսկսւն տեղեկագիրդ 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 նաեւ ԱրՊՀ-ի մասնակցությամբ կայացած կոնֆերանսների, գիտաժողովների եւ 
գիտական դպրոցների նյութեր:
3. Բնագրերը ներկայացվում են երկու օրինակով, մեքենագրված, մեկ ինտերվալով, հայերեն, ռուսերեն 
կամ անգլերեն լեզուներով' հայերեն, ռուսերեն ամփոփումներով: ՀՏԴ-ից (վերեւի ձախ անկյունում), 
հոդվածի վերնագրի եւ հեդինակի անվանատսւռերից ու ազգանունից հետո բերվում է կարճ 
անոտացիա: Հոդվածի ծավալը աղյուսակներով չպետք է գերազանցի 10 էջ, հաղորդմանը' 4, 
նամակինըՅ:
4. Հոդվածի հետ ներկայացվում է արձանագրության քաղվածք այն ամբիոնից, որտեղ կատարվել եւ 
քննարկվել է աշխատանքը:
5. Թույլատրվում է 5-ից ոչ ավելի նկար (հստակ լուսանկար կամ գծագրեր' արված առանձին սպիտակ 
թդթի վրա): Յուրաքանչյուր նկարի հակառակ կողմի վրա գրվում է կարգային համարը: Տեքստի 
լուսանցքներում նշվում է նկարների եւ աղյուսակների տեղերը:
6. Միեւնույն նյութը աղյուսակի եւ նկարի ձեւով ներկայացնել չի թույլատրվում:
7. Բերվող գրականության մասին հոդվածում նշվում է միայն կարգային համարը, իառակուսի 
փակագծերում [1,3-5]. ըստ հանդիպման հերթականությամբ: Հոդվածի վերջում՛ նույն 
հաջորդականությամբ բերվում են գրականության ցուցակը, կարգային համարը, հեղինակների ազգա
նուններն ու անվանատառերը, գրքի կամ հոդվածի վերնադիրը: Պարբերական հրատարակու
թյունների համար այնուհետեւ հաջորդում է ամսագրի ընդունված կրճատ անվանումն 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 նշվում է հոդվածի լեզվով, իսկ գրականության մեջ' 
օրիգինալով:
8. Հոդվածի տեքստի վերջում ձախ կողմում նշվում է այն ամբիոնը կամ լաբորատորիան, որտեղ 
կատարվել է աշխատանքը:
9. Հոդվածը ստորագրվում է բոլոր հեղինակների կողմից:
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