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ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱ ՀԱ ՆԱՁԵՎ ԳԵՂ ՁԻ ՖՈՒՆԿ ՑԻՈ ՆԱԼ  
ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԿԵՆ ՍԱ ՔԻ ՄԻԱ ԿԱՆ ԱՍ ՊԵԿՏ ՆԵ ՐԸ

Ա վագ յան Ա. Ա., Ղա զար յան Պ. Ա.
ՀՀ ԱՆ Պ րոֆ. Ռ. Յոլ յա նի ան վան 
ար յու նա բա նա կան կենտ րոն
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Վա հա նաձև գեղ ձի կող մից ար տադր ված հոր մոն նե րը կար գա վո րում են օր գա-
նիզ մում տե ղի ու նե ցող գրե թե բո լոր կեն սա բա նա կան պրո ցես նե րը՝ նյու թա փո-
խա նա կու թյան նոր մալ մա կար դա կը, սիրտ-ա նո թա յին, նյար դա յին, մկա նա յին, 
սե ռա կան և մար սո ղա կան հա մա կար գե րի նոր մալ գոր ծու նեու թյու նը և  այլ գործըն -
թաց ներ։ Ուս տի, գեղ ձի բազ մա ֆունկ ցիո նալ գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման 
հետ կապ ված խան գա րու մը բե րում է մի շարք ախ տա բա նա կան պրո ցես նե րի 
զար գաց մա նը։

Վա հա նաձև գեղ ձի թեր ֆունկ ցիա յի պատ ճառ նե րից ա մե նա տա րած վա ծը յո դի 
ան բա վա րա րու թյունն է սննդում, ո րի հետևան քով ա ռա ջա նում է էն դե միկ խպիպ։ 
ՀՀ-ում էն դե միկ խպի պը լայ նո րեն տա րած ված է, քա նի որ Հա յաս տա նը, այդ 
թվում ԼՂՀ-ն հա մար վում են յոդ-դե ֆի ցի տա յին տա րա ծաշր ջան ներ։ Գեղ ձի գեր-
ֆունկ ցիա յի դեպ քում զար գա նում է թու նա վոր խպիպ հի վան դու թյու նը։

Վա հա նաձև գեղ ձի ֆունկ ցիո նալ խան գա րում ե րի բու ժու մը ի րա կա նաց վում է 
կոն սեր վա տիվ ե ղա նա կով՝ հիմ ա կա նում հոր մոն նե րի կի րառ մամբ։

Հայտ նի է, որ վա հա նաձև գեղ ձը ներ զա տա կան գեղձ է, ո րը տե ղա կայ ված է 
պա րա նո ցի առջևի մա սում, հա րում է կո կոր դին և շն չա փո ղին: Այն երկբլ թա նի 
գեղձ է, ո րը կազմ ված է կո լոիդ հե ղու կով լցված բշտիկ նե րից՝ ֆո լի կուլ նե րից և 
պա րեն քի մա յից։ Վեր ջինս ներ կա յաց ված է եր կու տի պի բջիջ նե րով՝ 

1.  Ֆո լի կուլ յար կամ հիմ ա կան բջիջ ներ, ո րոնք պա տաս խա նա տու են թի-
րեոիդ հոր մոն նե րի (T3 և T4) ար տադ րու թյան հա մար:

2.  Պա րա ֆո լի կուլ յար (C-բջիջ ներ), ո րոնք տե ղայ նաց ված են եզ րա յին մա սում: 
Այդ բջիջ նե րը պա տաս խա նա տու են կալ ցի տո նի նի ար տադ րու թյան հա մար, 
ո րը կար գա վո րում է կալ ցիու մի փո խա նա կու թյու նը օր գա նիզ մում [1, 2]:
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Վա հա նաձև գեղ ձը ար տադ րում է 3 տի պի հոր մոն ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ յու-
րը շատ կարևոր է նոր մալ նյու թա փո խա նա կու թյան և հո մեոս տա զի պահ պան-
ման հա մար: Դ րանք են՝ թի րօք սին՝ T4 (3, 3-5, 5-տետ րա յոդ թի րո նին), T3 (3, 
3-5-տրի յոդ թի րո նին) և կալ ցի տո նին։

Թի րեոիդ հոր մոն նե րի (ԹՀ) դե րը չա փա զանց մեծ է օր գա նիզ մում։ T4 և T3 հոր-
մոն նե րը պա տաս խա նա տու են բջիջ նե րի և հ յուս վածք նե րի նյու թա փո խա նա կու-
թյան կա նո նա վոր ման (բարձ րաց նում են ած խաջ րե րի յու րա ցու մը, սպի տա կուց-
նե րի, ճար պե րի սին թե զը և քայ քա յու մը) և ջեր մար տադ րու թյան հա մար, ինչ պես 
նաև ազ դում են օր գա նիզ մի ա ճի և զար գաց ման վրա: Մաս նակ ցում են ե րե խա-
նե րի և դե ռա հաս նե րի նյար դա յին հա մա կար գի զար գաց մա նը և ն պաս տում են 
ա ղի նե րում ած խաջ րե րի ներծծ մա նը, ինչ պես նաև ա րա գաց նում և  ու ժե ղաց նում 
սրտի աշ խա տան քը: Այդ հոր մոն նե րի ար տադ րու թյու նը վե րահսկ վում է մա կու ղե-
ղի կող մից ար տադր վող թի րեոտ րապ հոր մո նի մի ջո ցով (ԹՏՀ) [3]:

Կալ ցի տո նի նը պա րա թի րոիդ հոր մո նի ֆի զիո լո գիա կան ան տա գո նիստն է, 
որն ի ջեց նում է կալ ցիու մի մա կար դակն ար յան պլազ մա յում, պա հես տա վո րում 
ոսկ րե րում օս տեոկ լաստ նե րի կող մից կալ ցիու մի հետ ներծծ ման շնոր հիվ:

 Վա հա նաձև գեղ ձի ֆո լի կուլ նե րի հիմ ա կան բա ղադ րի չը 660կ Դա մո լե կու լա յին 
զանգ վա ծով յո դաց ված թի րեոգ լո բու լին գլի կոպ րո տեինն է, ո րը կազմ ված է 120 թի-
րո զի նա յին մա ցորդ նե րից: Տվ յալ մի ջա վայ րը պա րու նա կում է նաև ո րոշ ֆեր մենտ-
ներ և  այլ գլի կոպ րո տեիդ ներ: Թի րեոգ լո բու լի նը հոր մո նի ի նակ տիվ ձևն  է[1, 2]:

 Թի րոիդ հոր մոն նե րի ար տադ րու թյու նը ի րա կա նա նում է մի քա նի փու լե րով, 
ո րը հաս տատ վել է ռա դիոի զո տո պա յին մե թո դով ([131I]): Թի րեոգ լո բու լի նի սին թե-
զը սկսվում է թի րո ցիտ նե րի հա տի կա վոր էն դոպ լազ մա յին ցան ցում նրա ոչ ակ-
տիվ ձևի սին թե զով: Տ րանսլ յա ցիա յից հե տո այն են թարկ վում է գլի կո զի լաց ման, 
կու տակ վում վե զի կուլ նե րում և  էկ զո ցի տո զով անց նում ֆո լի կու լի մեջ: Յո դի 
ներծծու մը, դիֆ ֆու զիան և  օք սի դա ցու մը տե ղի է ու նե նում Ֆո լի կու լա յին է պի թե-
լա յին բջիջ նե րում։ Ար յու նից յո դի կլա նում ի րա կա նաց վում է ԱԵՖ-կախ յալ նատ-
րիում/յոդ սիմ պոր տե րի մաս նակ ցու թյամբ։ Հատ կան շա կան է, որ այդ բջիջ նե րը 
ըն դու նակ են կու տա կել մեծ քա նա կու թյամբ յոդ, ո րի արդ յուն քում բջիջ նե րում յո-
դի պա րու նա կու թյու նը 30-40 ան գամ գե րա զան ցում է նրա պա րու նա կու թյա նը 
ար յան պլազ մա յում: Բջ ջի ա պի կալ մա սում յո դիդ/քլո րա յին տրանս պոր տե րի՝ 
պենդ րի նի մի ջո ցով, յո դը դուրս է գա լիս ֆո լի կու լա յին բշտի կի լու սանցք [2]:

Կո լոիդ մի ջա վայ րում յո դի դը ան մի ջա պես օք սի դաց վում է յո դի, որն ի րա կա-
նաց վում է թա ղանթ-կախ յալ թի րոիդ պե րօք սի դա զի (TPO) մի ջո ցով:

Թի րեոգ լո բու լի նի յո դա ցու մը տե ղի է ու նե նում կո լոիդ լու ծույ թում՝ թի րեոգ լո բու-
լի նի թի րո զի նա յին մա ցորդ նե րին յո դի մեկ կամ եր կու ա տո մի միաց ման ճա նա-
պար հով: Այդ գոր ծըն թա ցը ի րա կա նաց վում է միկ րո թա վիկ նե րի շրջա նում՝ թի-
րոիդ պե րօք սի դա զի ազ դե ցու թյամբ: Թի րո զի նի մա ցոր դին մեկ յո դի միաց ման 
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ժա մա նակ ա ռա ջա նում է մո նո յոդ թի րո զին (MIT), իսկ 2 յո դի միաց ման ժա մա նակ՝ 
դի յոդ տի րո զին (DIT) [1]։

T4 և T3 հոր մոն նե րի ա ռա ջա ցում ի րա կա նաց վում է օք սի դա ցիա յին զու գակց-
ման ռեակ ցիա յի մի ջո ցով, երբ եր կու հարևան յո դաց ված թի րո զի նա յին մա-
ցորդ նե րը միա նում են ի րար։ Մո նո- և դի-յոդ թի րո զին նե րի միաց ման դեպ քում 
ա ռա ջա նում է T3, իսկ եր կու դի յոդ թի րո զին նե րի դեպ քում՝ T4: Յո դաց ման և զու-
գակց ման ռեակ ցիա յից հե տո, ինչ պես T4 և T3 հոր մոն նե րը, այն պես էլ կապ ված 
դի- և մո նո յոդ թի րո զին նե րը կապ ված են մում թի րեոգ լո բու լի նին և  այդ ձևով 
մում ֆո լի կու լի կո լոի դում[2]:

Կո լոի դի հետ ներծ ծու մը տե ղի է ու նե նում հետև յալ կերպ. ԹՏՀ-ի ազ դե ցու-
թյամբ ֆո լի կու լա յին բջիջ նե րը կլա նում են կո լոի դից թի րեոգ լո բու լի նը ռե ցեպ տոր-
միջ նոր դա վոր ված էն դո ցի տո զի մի ջո ցով: Էն դո ցի տո զից հե տո թի րեոգ լո բու լի նը 
անց նում է եր կու տար բեր ներբջ ջա յին ու ղի նե րով՝ լի զո սո մա յին և տ րան սէ պի թե-
լա յին։ Լի զո սո մա յին ու ղու ժա մա նակ էն դո ցի տո զի են թարկ ված թի րեոգ լո բու լի նը 
հա սու նա նում է էն դո սոմ ե րի, ա պա լի զո սոմ ե րի։ Դ րան ցում լի զո սո մա յին պրո-
տեազ նե րի մի ջո ցով T4 և T3 հոր մոն նե րը, մո նո յոդ թի րո զի նը և դի յոդ տի րո զինն 
ան ջատ վում են, իսկ թի րեոգ լո բու լի նը վե րած վում է ա մի նաթթ վա յին մա ցորդ նե-
րի և  ած խաջ րե րի: Ֆի զիո լո գիա կան պայ ման նե րում այս ու ղին հան դի սա նում է 
հիմ ա կան ձև: Տ րան սէ պի թե լա յին ու ղիի ժա մա նակ թի րեոգ լո բու լի նը ին տակտ 
ձևով անց նում է բջիջ, կապ վում տրանս թա ղան թա յին սպի տա կուց մե գա լին ռե-
ցեպ տո րի հետ։ Այդ պատ ճա ռով այն չի կապ վում լի զո սո մի հետ և չի են թարկ վում 
պրո տեազ նե րի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյա նը[1, 3]:

Ախ տա բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ, երբ ԹՏՀ-ի մա կար դա կը 
բարձր է լի նում, մե գա լի նի քա նա կը մե ծա նում է, և թի րեոգ լո բու լի նի մեծ մա սը 
անց նում է այս ու ղիով:

Ե թե ԹՏՀ – ի քա նա կու թյու նը բարձր է, այդ դեպ քում ֆո լի կու լի հե ղու կը նվա-
զում է։

T4 և T3 հոր մոն նե րի ար տա զա տում ար յան մեջ հա մե մա տա բար բարդ գոր ծըն-
թաց է։ Նոր մալ ֆի զիո լո գիա կան պայ ման նե րում T4 և T3 հոր մոն ներն ար տադրվում 
են 20: 1 հա րա բե րու թյամբ, իսկ ար տա զա տում ի րա կա նաց վում է լի զո սո մա յին 
ու ղիով: Ար տա զատ ված հոր մոն նե րի 70%-ը ան մի ջա պես կապ վում է պլազ մա յին 
թի րօք սին-կա պող սպի տա կու ցի հետ, իսկ 20%-ը՝ տրանս տի րե թի նի հետ։ Ար տա-
զատ ված հոր մոն նե րի մոտ 10%-ը կապ վում է ալ բու մի նի հետ։ Հոր մո նի մինչև 1%-ը 
մում է ա զատ վի ճա կում, ո րը և հա մար վում է ակ տիվ հոր մոն: Ա զատ հոր մո նի 
կոն ցենտ րա ցիան հե տա դարձ կա պի սկզբուն քով կար գա վո րում է վա հա նաձև 
գեղ ձի ակ տի վու թյու նը: Շր ջա նառ վող T4 – ի 1/3-ը ծայ րա մա սա յին օր գան նե րում 
(լյարդ, սիրտ, ե րի կամ եր) վե րած վում է T3 – ի [1]։

 Հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի T4 և T3 հոր մոն նե րի տրանս պոր տը և մաս-
նակ ցու թյու նը նյու թա փո խա նա կու թյան գոր ծըն թա ցում։
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 Կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գում (ԿՆՀ) T4 և T3 հոր մոն ներն անց նում 
են ար յուն-ու ղե ղա յին պատ նե շը և հաս նում նյար դա յին և գ լիալ բջիջ նե րին հա-
տուկ՝ մո նո կար բօք սի լատ տե ղա փո խիչ 8 (MCT8), MCT10 և  օր գա նա կան ա նիոն-
ներ տե ղա փո խող պեպ տիդ նե րի մի ջո ցով [1]:

Պա տաս խա նա տու գե նե րի փո փո խու թյուն նե րը կա րող են բե րել ախ տա բա նա-
կան պրո ցես նե րի զար գաց ման։ Օ րի նակ, MCT8-ի գե նի մու տա ցիա յի դեպ քում 
ա ռա ջա նում է ծանր հո գե կան և  ին տե լեկ տու ալ խան գա րում եր, ո րոնք ու ղեկց վում 
են շի ճու կում T3-ի բարձր կոն ցենտ րա ցիա յով: Այս հի վան դու թյամբ տա ռա պում են 
ա րա կան սե ռի մար դիկ (Ալ լան- Հեռն դոն- Դուդ լեի սինդ րոմ): Այդ պայ ման նե րում 
հոր մո նի տե ղա փո խու թյուն դե պի նյար դա յին հա մա կարգ չի ի րա կա նաց վում, ո րի 
արդ յուն քում խան գար վում է ու ղե ղի նոր մալ զար գաց ման գոր ծըն թա ցը: Այս դեպ-
քում T3-ի քա նա կի ա վել ցու կը կա րող է բե րել թի րոիդ հոր մո նի ա վել ցու կով պայ մա-
նա վոր ված թու նա վոր ման ախ տան շան նե րի ա ռա ջաց ման:

T4 և T3 հոր մոն նե րը մտնե լով բջջի մեջ՝ կապ վում են կո րի զա յին թի րոիդ ռե-
ցեպ տո րի հետ, ընդ ո րում T3-ի խնա մակ ցու թյու նը և  ակ տի վու թյու նը շատ ա վե լի 
բարձր է, քան T4 – ի նը: T3-ը կապ վում է նաև մի տո քոնդ րիում ե րի վրա ե ղած 
նույն ռե ցեպ տոր նե րի հետ՝ խթա նե լով ԱԵՖ-ի սին թե զը: Հետևա բար, թի րոիդ 
հոր մոն նե րի կեն սա բա նա կան ակ տի վու թյու նը և ն յու թա փո խա նա կա յին ազ դե ցու-
թյու նը հիմ ա կա նում ո րոշ վում է T3-ով [2]:

Օր գա նիզ մում կան շատ կարևոր գոր ծոն ներ, ո րոնք ազ դում են ներբջ ջա յին T3-ի 
3կոն ցենտ րա ցիա յի վրա։ Ար յան մեջ շրջա նառ վող T3-ի կոն ցենտ րա ցիան կախ ված 
է ծայ րա մա սա յին օր գան նե րում T4-ը T3-ի փո խարկ վե լու աս տի ճա նից, բջիջ նե րի թա-
ղան թով թի րոիդ հոր մոն նե րի տե ղա փոխ ման աս տի ճա նից և յոդ թի րո նին դե յո դի-
նազ ֆեր մեն տի առ կա յու թյու նից։ Այս հոր մոն նե րից 2-ը՝ D1, D2 – ը կա տա լի զում են 
T4-ի փո խար կու մը T3-ի, իսկ D3-ը դեգ րա դաց նում է T4 – ը ռե վերս T3-ի:

T4 և T3 հոր մոն նե րը կա րող են դե յո դաց վել և դեա մի նաց վել ո րոշ թի րախ հյուս-
վածք նե րում։ Ն րանք կոն յու գաց վում են լյար դում և լե ղու մի ջո ցով ան ցում ա ղի ներ: 
Օր գա նիզ մից հոր մոն նե րի հե ռա ցում ի րա կա նաց վում է ա ղի նե րով և  ե րի կամ ե-
րով: Հ նա րա վոր է նաև ա ղի նե րում չձևա փոխ ված թի րօք սի նի հետ ներծ ծու մը:

Ա ռանձ նա կի մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում T4, T3 հոր մոն նե րի կեն-
սա բա նա կան ակ տի վու թյան և ֆի զիո լո գիա կան ազ դե ցու թյան ուղ ղու թյամբ կա-
տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե րը։ Հայտ նի է, որ նշված հոր մոն նե րը 
չա փա զանց կարևոր դեր ու նեն օր գա նիզ մի կեն սա գոր ծու նեու թյան պրո ցես նե րում։ 
Սաղ մի զար գաց ման 14-րդ շա բա թում սաղ մի մոտ սկսվում է ար տադր վել իր սե-
փա կան հոր մոն նե րը, ո րը ևս ն պաս տում է նյար դա յին հա մա կար գի զար գաց մա նը: 
Սաղմ ա յին զար գաց ման ըն թաց քում այս հոր մոն նե րի ան բա վա րա րու թյու նը հան-
գեց նում է ան դար ձե լի փո փո խու թյուն նե րի ԿՆՀ-ում՝ բե րե լով նեյ րոն նե րի քա նա կի 
պա կաս ման, միե լի նաց ման ախ տա հա րում ե րի և  ին տե լեկ տու ալ թեր զար գաց-
ման [4]: Ե թե մոր մոտ հի պո թի րոի դա յին վի ճա կը առ կա է մինչ հղիու թյու նը, ա պա 
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մտա վոր թեր զար գա զու մը շատ ա վե լի խիստ է ար տա հայտ ված: Վեր ջին հե տա զո-
տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ այս հոր մոն նե րը ազ դում են նաև գո նա դոտ րո պի-
նի գե նի էքսպ րե սիա յի վրա, հետևա բա րար, նրա պա կա սը կա րող է բե րել ա ճի 
զար գաց ման խան գա րում ե րի:

 Մարդ կանց մոտ թի րոիդ ռե ցեպ տոր ներ հայտ նա բեր ված են բո լոր հյուս վածք-
նե րում, ո րոնց գոր ծու նեու թյու նը տար բեր օր գան հա մա կար գե րում ու նի ո րո շա կի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ։

Այս պես, թի րեոիդ հոր մոն նե րը կրի տի կա կան նշա նա կու թյուն ու նեն ոսկ րե րի 
ա ճի և զար գաց ման հա մար: ԹՀ-ի ոսկ րի վրա նման ազ դե ցու թյու նը կա րող է լի-
նել ինչ պես ուղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի՝ ա ճի հոր մո նի ար տադր ման խթան-
ման մի ջո ցով [3, 5]: Կեն սա քի միա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ 
ինչ պես օս տեոբ լաստ նե րի, այն պես էլ օս տեոկ լաստ նե րի ակ տի վու թյու նը խթան-
վում է այս հոր մոն նե րի մի ջո ցով: Հոր մո նի ա վել ցու կի դեպ քում տե ղի է ու նե նում 
ոսկ րե րի ու ժե ղաց ված կալ ցի ֆի կա ցիա՝ պայ մա նա վոր ված ոսկ րե րի կող մից կալ-
ցիու մի կլան ման մե ծաց ման հետ: Դ րա հետ մեկ տեղ օս տեոիդ նե րի ձևա վոր ման 
և հան քայ նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը կար ճա նում է [5]: Հոր մո նի ա վել ցու կը 
բե րում է ոսկ րի ծա կոտ կե նու թյան մե ծաց մա նը և կոր տի կալ հաս տու թյան նվազ-
մա նը: Այս երևույ թը կա րող է հան գեց նել օս տեո պո րո զի զար գաց մա նը:

ԹՀ-նե րը ի ջեց նում են հա մա կար գա յին ա նո թա յին դի մադ րու թյու նը, բարձ րաց-
նում են ար յան ճնշու մը, ու նի ի նոտ րոպ (կծկում ե րի ու ժե ղա ցում) և խ րո նոտրոպ 
(կծկում ե րի հա ճա խու թյան բարձ րա ցում) ազ դե ցու թյուն: Ան կաս կած, այս բո լո րը 
միա սին կա րող են բե րել սրտի ֆունկ ցիո նալ ակ տի վու թյան ո րո շա կի փո փո խու-
թյան։ Օ րի նակ, հի պեր թի րեո զի դեպ քում կդիտ վի սրտի րո պեա կան ծա վա լի, 
սիս տո լա յին ծա վա լի մե ծա ցում, իսկ հի պո թի րեո զի դեպ քում՝ նվա զում [6]:

ԹՀ-նե րը ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն ու նեն սրտամ կա նի նյու թա փո խա նա կու թյան 
տար բեր ու ղի նե րի վրա։ Այն մե ծաց նում է սրտամ կա նի կող մից սպի տա կուց նե րի 
սին թե զը [5, 6]։ Ո րոշ հե տա զո տող նե րի կար ծի քով, սրտամ կա նի վրա ի նոտ րոպ և 
խ րո նոտ րոպ ազ դե ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված է կար դիո միո ցիտ նե րի՝ կա տե խո-
լա մին նե րի նկատ մամբ ռե ցեպ տոր նե րի զգա յու նու թյան բարձ րաց մամբ, ո րով նաև 
պայ մա նա վոր վում է վեր ջի նիս սրտի վրա ու նե ցած թու նա վոր ազ դե ցու թյու նը։

Լի պիդ նե րի սին թե զը, փո խա նա կու թյու նը և քայ քա յու մը որ պես կա նոն են-
թարկ վում են ԹՀ-նե րի ազ դե ցու թյա նը [7]: Ա ռա վե լա պես այն ազ դում է լի պիդ նե-
րի դեգ րա դա ցիա յի վրա: Հատ կան շա կան է, որ ԹՀ-նե րի ազ դե ցու թյամբ տե ղի է 
ու նե նում լի պիդ նե րի յու րաց ման ու ժե ղա ցում, ճար պա յին հյուս ված քում եռգ լի ցե-
րիդ նե րի սին թեզ և կու տա կում, ինչ պես նաև չէս թե րի ֆի կաց ված ճար պաթ թու նե-
րի մա կար դա կի բարձ րա ցում [5, 7]:

Դ րա հետ կապ ված թի րեո տոք սի կո զի ժա մա նակ դիտ վում է ճար պա յին պա-
հես տա յին պա շար նե րի, այդ թվում, եռգ լի ցե րիդ նե րի, ֆոս ֆո լի պիդ նե րի, խո լես-
տե րի նի նվա զում։ Փաս տո րեն, այդ հոր մոն նե րի ազ դե ցու թյամբ ին տեն սի վա նում 
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է լի պո լի զը ճար պա յին հյուս ված քում, ո րի մե խա նիզմ ե րի շատ հար ցեր մինչև 
օրս մում են չպար զա բան ված։ Են թադր վում է, որ նմա նա տիպ ազ դե ցու թյու նը 
մա սամբ պայ մա նա վոր ված է կա տե խո լա մին նե րի լի պո լի տիկ ակ տի վու թյան 
բարձ րաց մամբ։ Դ րա հետ մեկ տեղ, ԹՀ-նե րը խթա նում են լի պո գե նե զի, ճար-
պաթ թու նե րի օք սի դաց ման և սին թե զի պրո ցես նե րը լյար դում, ո րը իր հեր թին 
բե րում է է ներ գե տիկ պրո ցես նե րի մե ծաց մա նը։ Այդ պայ ման նե րում լյար դում 
նվա զում է տրիգ լի ցե րիդ նե րի ա ռա ջա ցու մը և  ա վե լա նում շատ ցածր խտու թյամբ 
լի պոպ րո տեին նե րի սին թեզն ու ար տա զա տու մը [7]:

Հի պո թի րեո զի պայ ման նե րում դիտ վում է ճար պա կա լում, հի պեր խո լես տե րե-
միա և ցածր խտու թյամբ լի պոպ րո տեիդ նե րի մա կար դա կի բարձ րա ցում [6, 7]: 
Հի պո թի րեո զով տա ռա պող հի վանդ նե րի մոտ դիտ վում է նաև լի պոպ րո տեին a-ի 
քա նա կի բարձ րա ցում ար յան պլազ մա յում, որն ան կաս կած ու նի ա թե րո գեն և 
թ րոմ բո գեն ազ դե ցու թյուն: Արդ յուն քում կա րող է դիտ վել ար յան ա նոթ նե րում խո-
լես տե րի նի կու տա կում, որն իր հեր թին բե րում է սիրտ-ա նո թա յին հա մա կար գի 
ախ տա հար ման ռիս կի մե ծաց ման՝ հան գեց նե լով ա թե րո գեն ռիս կի, այ սինքն 
սրտա նո թա յին ռիս կի մե ծաց մա նը:

Ն յու թա փո խա նա կու թյան վե րո հիշ յալ ու ղի նե րի հետ կապ ված, մաս նա վո րա-
պես լի պո գե նե զը կա տա լի զող ֆեր մենտ նե րից ակ տի վա նում են մա լատ-դե հիդ րո-
գե նա զը և գլ յու կո զո-6-ֆոս ֆատ դե հիդ րո գե նա զը [5]։

Մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում նաև ԹՀ-նե րի կար գա վո րող ազ դե-
ցու թյու նը մա կու ղե ղում՝ ակ տի վաց նե լով ա ճի հոր մոն նե րի սին թե զը և  էքսկ րե-
ցիան։ Մ յուս կող մից այդ հոր մոն նե րը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նեն մա կու-
ղե ղի կող մից ար տադր վող թի րե սոտ րոպ հոր մո նի (ԹՏՀ) վրա [1, 5]: Այս հոր մո նի 
մի ջո ցով տե ղի է ու նե նում վա հա նաձև գեղ ձի ներ զա տա կան ակ տի վու թյան վե-
րահս կում հե տա դարձ կար գա վոր ման մի ջո ցով: Մա կու ղե ղի ԹՏՀ-ի մա կար դա կի 
բարձ րա ցու մը բե րում է վա հա նաձև գեղ ձի ֆո լի կու լա յին բջիջ նե րի ակ տի վու թյան 
նվազ մա նը, ո րի արդ յուն քում ար յան մեջ ԹՀ-նե րի կոն ցենտ րա ցիան նվա զում է։ 
Դ րա հետ մեկ տեղ, վա հա նաձև գեղ ձի հոր մոն նե րի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում 
դիտ վում է ար յան մեջ ԹՏՀ-ի կոն ցենտ րա ցիա յի բարձ րա ցում։ Վեր ջինս հա մար-
վում է կլի նի կա կան հիմ ա կան ցու ցա նիշ մի կող մից գեղ ձի դիս ֆունկ ցիա յի գնա-
հատ ման։ Միա ժա մա նակ, այդ հոր մոն նե րը ճնշում են վա զոպ րե սի նի՝ հա կա դիու-
րե թիկ հոր մո նի ար տադ րու թյու նը:

Սերտ կապ է դիտ վում ԹՀ-նե րի ֆի զիո լո գիա կան ազ դե ցու թյան և պտ ղի 
նյար դա յին հա մա կար գի զար գաց ման միջև [4]։ Այդ փաս տը հաս տատ վում է 
նրա նով, որ հղի կնոջ վա հա նաձև գեղ ձի թեր ֆուն ցիա յի պայ ման նե րում հնա րա-
վոր է ե րե խա յի մոտ նյար դա յին հա մա կար գի զար գաց ման խան գա րում եր։

Այս պի սով, ե րե խա յի մոտ նյար դա յին հա մա կար գի ֆունկ ցիո նալ ակ տի վու թյան 
գնա հատ ման նպա տա կով հա ճախ կա տար վում է մո նի թո րինգ, ո րի արդյունք նե րը 
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թույլ կտան ե րե խա յի մոտ կան խե լու նյար դա յին հա մա կար գի զար գաց ման դե-
ֆեկտ նե րը։

Ինչ պես ար դեն պարզ է վե րոնշ յա լից վա հա նաձև գեղ ձը շատ կարևոր նշա նա-
կու թյուն ու նի օր գա նիզ մի նոր մալ կեն սա գոր ծու նեու թյան հա մար և հետևա բար, 
այս գեղ ձի գոր ծու նեու թյան խան գա րում ե րը կհան գեց նեն մի շարք ծանր հի-
վան դու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

 Վա հա նաձև գեղ ձի բազ մա ֆունկ ցիո նալ գոր ծու նեու թյան խան գա րում ե րը 
կա րող են բե րել մի շարք ծանր հի վան դու թյուն նե րի զար գաց մա նը։

 Հի պո թի րեո զը ախ տա բա նա կան բարդ վի ճակ է, ո րը դրսևոր վում է ԹՀ-նե րի 
ար տադ րու թյոան նվազ մամբ, դեգ րա դաց ման պրո ցես նե րի ին տեն սի վաց մամբ։

 Վեր ջին տա րի նե րի գրա կա նու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն [9] Եվ րո պա յում 
յու րա քանչ յուր 5000 նո րա ծին նե րից մե կի մոտ դիտ վում է բնա ծին թեր ֆունկ ցիա: 
Հատ կան շա կան է, որ հի պո թի րեո զի հան դիպ ման հա ճա խա կա նու թյու նը հիմ ա-
կա նում բարձ րա նում է 40 տա րե կա նից հե տո, ընդ ո րում կա նանց մոտ հան դի-
պում է 8 ան գամ ա վե լի հա ճախ, քան տղա մարդ կանց մոտ:

 Նո րա ծին նե րի մոտ վա հա նաձև գեղ ձի թեր ֆունկ ցիան բե րում է ԿՆՀ-ի ան դար-
ձե լի փո փո խու թյուն նե րի, ո րը հան գեց նում է կրե տի նիզ մի ա ռա ջաց մա նը։ Այդ 
դեպ քում ե րե խա յի մոտ դիտ վում է սննդի յու րաց ման ընկ ճում, ա ճի դան դա ղում, 
հի պո թեր միա, բրա դի կար դիտ և հի պո տո նիա: Կ լի նի կա կան ար տա հայ տում ե րը ի 
հայտ են գա լիս ծնվե լուց հե տո ար դեն ա ռա ջին շա բաթ նե րի ըն թաց քում: Այս դեպ-
քում բնո րոշ է նաև ծծե լու ու նա կու թյան թու լա ցում, եր կար տևող դեղ նուկ: Ե րե խա-
յի փո րը չափ սե րով մե ծա ցած է, դիտ վում են պոր տա յին ճող վածք ներ: Ե րե խա յի 
մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը սո վո րա բար 350C ցածր է: Մաշ կը ան գույն է և սա ռը: Հա-
ճախ դիտ վում է սա կա վար յու նու թյուն և կար դիո միո պա տիա: Կ լի նիա կան պատ կե-
րը ամ բող ջու թյամբ ար տա հայտ վում է 6 ամ սա կա նում [9, 10]:

Ել նե լով վե րոնշ յա լից՝ Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վում է բնա ծին հի պո թի րեո զի 
մաս սա յա կան սկրի նինգ:

Հի պո թի րեո զի կլի նի կա կան պատ կե րը բազ մա զան է և տա րաբ նույթ: Ո րո շա կի 
հա րա բե րակ ցու թյամբ կա րող է դիտ վել ախ տան շան նե րից ինչ պես բրա դի կար-
դիա, այն պես էլ տա խի կար դիա, ինչ պես ա մե նո րեա, այն պես էլ պո լի մե նորեա, 
ինչ պես սե ռա կան զար գաց ման հա պա ղում, այն պես էլ վաղ սե  ռա  հա սու նա ցում, 
ինչն ա ռաջ նա յին հի պո թի րեո զի ախ տո րո շու մը դարձ նում է բա վա կա նին բարդ:

Ախ տո րոշ ման հիմ ա կան մե թոդ նե րից մե կը ար յան մեջ ԹՀ-նե րի և ԹՏՀ-ի 
կոն ցենտ րա ցիա յի ո րո շում է, մաս նա վո րա պես ԹՏՀ-ի ո րո շու մը, ո րը հա մար-
վում է ա մե նազ գա յուն ցու ցա նի շը [8]: Վա հա նաձև գեղ ձի ա ռաջ նա յին հի պո թի-
րեո զի դեպ քում ԹՏՀ-ի մա կար դա կը բարձր է ար յան մեջ, իսկ երկ րոր դա յին հի-
պո թի րեո զի դեպ քում, երբ վնաս վում է մա կու ղե ղը, նրա մա կար դա կը իջ նում է:
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հոր մոն ան վա նու մը նոր մա
չափ ման 
միա վոր

T3 free Տ րի յոդ թի րո նին ա զատ 2, 0-4, 4 պգ/մլ

T4 free  Թի րօք սին ա զատ 0, 93-1, 71 նգ/դլ

TP-ab  Հա կա մար մին ներ թի րեո պե րօք սի դա զա յի նկատ-
մամբ 0-34 IU/մլ

TSH  Թի րեոտ րոպ հոր մոն 0, 27-4, 2 IU/մլ

 Հի պո թի րեո զի տի պիկ ախ տան շան նե րից է մարմ ի ջեր մաս տի ճա նի նվա զու-
մը, սո վո րա բար 36OC-ից ցածր, ցրտա դի մաց կու նու թյան խիստ նվա զում՝ հի-
վանդ նե րը ա նընդ հատ մրսում են, քնկո տու թյուն և  ընդ հա նուր թու լու թյուն: Մե ծա-
մաս նու թյամբ դիտ վում է բրա դի կար դիա, զար կե րա կա յին ճնշման նվա զում, 
մաշ կա յին ծած կույթ նե րի չո րու թյուն, մա զա թա փու թյուն, դեմ քի ու ռա ծու թյուն և 
բ նո րոշ այ տուց ներ, ո րոնք սեղ մե լուց փո սեր չեն թող նում: Այ տուց նե րը ա ռա ջա-
նում են ի հա շիվ լոր ձան ման, մու կո պո լի սա խա րիդ նե րով հա րուստ նյու թե րի կու-
տակ ման: Ծանր հի պո թի րեո զի ժա մա նակ նշված ֆե նո մե նը բնու թագ րող տեր մի-
նը՝ միկ սե դե ման ա վե լի հա ճախ են օգ տա գոր ծում[10]։

Այժմ անդ րա դառ նանք էն դե միկ խպի պի ախ տած նու թյան, ախ տո րոշ ման և 
բուժ ման հիմ ախն դիր նե րին։

Էն դե միկ խպի պը պայ մա նա վոր ված է բնա կու թյան տա րա ծաշր ջա նում յո դի 
պա կա սով. յո դի քրո նիկ ան բա վա րա րու թյու նը ու ղեկց վում է վա հա նաձև գեղ ձի 
գե րա ճով և ֆունկ ցիա յի խան գա րում ե րով, ո րի դեպ քում ու ժե ղա նում է յո դի կլա-
նու մը։ Վեր ջինս ու ղեկց վում է ԹՏՀ-ի քա նա կի ա վե լաց մամբ [8, 9]։

 Յո դի կլա նու մը հիմ ա կա նում ի րա կա նաց վում է սննդի մի ջո ցով՝ 90%, ջրի 
4-5%, և  օ դի մի ջո ցով՝ 4-5%: Այ սինքն սննդի մեջ յո դի պա կա սը կհան գեց նի վա-
հա նաձև գեղ ձի ֆունկ ցիա յի խան գար մա նը, հատ կա պես ե րե խա նե րի մոտ:

 Յո դի ան բա վա րա րու թյու նից բա ցի կան նաև այլ նա խադ րա մադ րող գոր ծոն-
ներ, ո րոնք բե րում են տե ղա յին խպի պի ա ռա ջաց մա նը: Այդ գոր ծոն նե րից են ժա-
ռան գա կան, ջրի աղ տոտ վա ծու թյու նը ու րոք րո մով, նիտ րատ նե րով, շրջա կա մի-
ջա վայ րում և սնն դում ո րոշ միկ րոէ լե մենտ նե րի պա կա սը՝ ցինկ, ման գան, 
սե լե նիում, մո լիբ դեն, կո բալտ, պղինձ, ինչ պես նաև կալ ցիու մի ա վել ցու կը: Պղն ձի 
ան բա վա րա րու թյու նը նվա զեց նում է յո դի նազ ֆեր մեն տի ակ տի վու թյու նը, ո րը 
կա տա լի զում է յո դի միա ցու մը թի րո զի նին: Կո բալ տի ան բա վա րա րու թյու նը նվա-
զեց նում է յոդ պե րօք սի դա զի ակ տի վու թյու նը: Իսկ սե լե նիու մի պա կա սի դեպ քում 
խան գար վում է T4-ի փո խա կեր պու մը նրա ա վե լի ակ տիվ ձևին՝ T3-ին [12]:
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Ո րոշ դե ղան յու թե րի օգ տա գոր ծու մը (կա լիու մի պերք լո րատ, պեր յո դատ), 
ո րոնք ար գե լա կում են յո դի դի տե ղա փո խու մը վա հա նաձև գեղ ձի ֆո լի կու լա յին 
բջիջ նե րի մեջ, կա րող են բե րել հի պո թի րեո զի զար գաց մա նը։

Սնն դի մեջ մեծ քա նա կու թյամբ պա րու նակ վող թիո ցիա նիտ նե րը, ի զո ցիա նիտ-
նե րը (մե ծա մա սամբ պա րու նակ վում են կա ղամ բազ գի նե րում, ծաղ կա կա ղամ բում, 
բրո կո լիում, սա լա թում, բող կում) և ցիա նո գեն գլի կո զիդ նե րը (մեծ քա նա կու թյամբ 
պա րու նակ վում են ե գիպ տա ցո րե նում, քաղցր կար տո ֆի լում) ճնշում են գեղ ձի 
բջիջ նե րի կող մից յո դի դի կլա նու մը, ինչ պես նաև ա րա գաց նում են նրա դուրս բե-
րու մը գեղ ձից [12]:

Ք րո նիկ ին ֆեկ ցիոն-բոր բո քա յին հի վան դու թյուն նե րը և ճիճ վակ րու թյու նը ևս 
կարևոր գոր ծոն ներ են հա մար վում տե ղա յին խպի պի ա ռա ջաց ման հա մար։

Յո դի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում դիտ վում է գեղ ձի կոմ պեն սա տոր հի-
պերպ լա զիա: Սա կայն սա էլ չի կա րող ա պա հո վել նոր մալ քա նա կի հոր մոն նե րի 
ար տադ րու թյուն, ո րի հետևան քով հա ճախ ա ռա ջա նում է հի պո թի րեոզ [11]: ԹՀ-
նե րի քա նա կի նվա զու մը ար յան մեջ բե րում է ԹՏՀ-ի քա նա կի ա վե լաց ման, ո րը 
սկզբում հան գեց նում է գեղ ձի մե ծաց մա նը, հե տա գա յում հան գույց նե րի ա ռա ջաց-
մա նը: Դ րա հետ մեկ տեղ դիտ վում է T3 և T4 հոր մո նե րի ու ժե ղաց ված սին թեզ: Եր-
կա րատև յո դի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում դիտ վում է ոչ միայն գեղ ձի բջիջ նե-
րի հի պերտ րո ֆիա, այլ նաև ո րոշ հատ ված նե րում այդ բջիջ նե րի դիստ րո ֆիա, 
նեկ րո բիոզ և սկ լե րոզ: Հի վանդ նե րի ար յան մեջ ա վե լա նում է ԹՀ-նե րի ոչ ակ-
տիվ՝ կապ ված ձևե րի կոն ցենտ րա ցիան (թի րեոալ բու մին և  այլն), ո րը նպաս տում 
է ակ տիվ հոր մո նի սին թե զի նվազ մա նը, ԹՏՀ-ի բարձ րաց մա նը և գեղ ձի հե տա-
գա մե ծաց մանն ու հան գույց նե րի ա ռա ջաց մա նը [1, 10]:

Էն դե միկ խպի պի սկզբնա կան շրջա նում ի հայտ է գա լիս սուբկ լի նի կա կան հի-
պո թի րեոզ, ո րի դեպ քում գեղ ձը դեռևս են թարկ ված չէ կա ռուց ված քա յին փո փո-
խու թյուն նե րի, սա կայն ար յան մեջ բարձր է ԹՏՀ-ի կոն ցենտ րա ցիան՝ նոր մա յի 0, 
27-4, 2IU/մլ հա մե մատ, իսկ ԹՀ-նե րի կոն ցենտ րա ցիան նե րը տա տան վում են 
նոր մա յի ստո րին սահ մա նում։

Ըն դուն ված է ա ռանձ նաց նել տե ղա յին խպի պի 3 փուլ. երբ գեղ ձը չի շո շափ-
վում (0), գեղ ձը շո շափ վում է, սա կայն տե սա նե լի չէ (I), գեղ ձը և՛ շո շափ վում է, և՛ 
տե սա նե լի է (II) [10, 11]։ Մոր ֆո լո գիա պես տար բե րում են դի ֆուզ, հան գու ցա յին 
կամ խա ռը՝ դի ֆուզ-հան գու ցա յին խպիպ: Հան գույց նե րը մե ծա մա սամբ բազ մա-
թիվ են, օ վալ կամ ոչ կա նո նա վոր ձևի: Ֆունկ ցիո նալ տե սա կե տից տար բե րում են 
Էու թի րեոիդ և հի պո թի րեոիդ խպիպ:

Էու թի րեոիդ և հի պո թի րեոիդ խպի պի բու ժու մը կախ ված է խպի պի աս տի ճա-
նից: Ա ռա ջին կար գի խպի պի դեպ քում հի վանդ նե րին նշա նակ վում է KIO3 (կա լիու-
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մի յո դիդ) ան պայ ման ընդ հատ վող կուր սե րով և յո դով հա րուստ սննդա կարգ: 
Գեղ ձի ֆունկ ցիա յի նվազ ման դեպ քում նշա նակ վում է սին թե տիկ հոր մո ներ՝ 
թիրօք սին, էու թի րոքս, ո րոնք հի վանդ նե րը պետք է խմեն ողջ կյան քի ըն թաց-
քում: Ե թե հան գույց նե րը շատ են մե ծա ցած կամ ա րագ են մե ծա նում, ա պա այդ 
դեպ քում ցուց ված է վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն՝ հան գույց նե րը կամ նույ-
նիսկ ամ բողջ գեղ ձը հե ռաց նե լու նպա տա կով [8]:

Տե ղա յին խպի պի մաս սա յա կան կան խար գե լու մը ի րա կա նաց նե լու հա մար 
կերակ րի ա ղին ա վե լաց նում են կա լիու մի յո դիդ: 1տ կե րակ րի ա ղին ա վե լաց նում 
են 20-40գ կա լիու մի յո դիդ: Յո դաց ված ա ղը պետք է պա հել չոր, մութ պայ-
մաններում: Անհ րա ժեշտ է, այ սինքն հար կա վոր է աղն ա վե լաց նել ար դեն եփ-
ված սննդին, քա նի որ ջեր մա յին մշակ ման պայ ման նե րում յո դի ա ղե րը քայ քայ-
վում են։

Ինչ պես նշվեց վերևում, Հա յաս տա նը և ԼՂՀ-ն հա մար վում են յոդ-դե ֆի ցի տա-
յին տա րա ծաշր ջան ներ [13]։

Գ րա կա նու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն յոդ-դե ֆի ցի տով պայ մա նա վոր ված հի-
վան դու թյուն նե րը լուրջ խնդիր են մո լո րա կի ա վե լի քան 130 երկր նե րի հա մար: 
Ա ռող ջա պա հու թյան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյու նը (WHO), կախ ված յո դի 
պա կա սով պայ մա նա վոր ված հի վան դու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես էն դե միկ 
խպի պի տա րած վա ծու թյան և բար դու թյան աս տի ճա նի տար բե րում են ցածր, մի-
ջին, բարձր և ծայ րա հեղ բարձր կա տե գո րիա նե րը: Նշ ված հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մա ձայն, Հա յաս տա նը հա մար վում է ծայ րա հեղ բարձր գո տի, քա նի որ այն 
բարձ րա գո տի և  օվ կիա նո սից հե ռու եր կիր է, իսկ ծո վը և  օվ կիա նո սը հա մար վում 
են յո դի բնա կան աղբ յուր ներ:

 Հա մա ձայն 1998թ. հե տա զո տու թյուն նե րի Հա յաս տա նի կա նանց (14-45 տա րե-
կան) 28%-ի մոտ 1 կար գի, իսկ 6%-ի մոտ 2-րդ կար գի խպիպ է հայտ նա բեր վել: 
Իսկ շրջան նե րի բնա կիչ նե րի գրե թե 50%-ի մոտ ա ռա ջին և  երկ րորդ կար գի 
խպիպ է ախ տո րոշ վել:

 Դեռևս 1998թ. UNISEF-ի կող մից կա տար ված մո նի թո րին գի արդ յուն քում 
տրվել է 1, 2-րդ և 3-րդ կար գի խպի պի տա րած վա ծու թյու նը ՀՀ-ում (մոտ 50%-ը 
1-ին և 2-րդ կար գի խպիպ ներն են):

2005թ. կա տար վել է վա հա նաձև գեղ ձի գե րա ճի հե տա զո տու թյուն Երևա նում 
բնակ վող 10-17 տա րե կան ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում, ո րի 
արդ յուն քում դե ռա հաս նե րի 37%-ի մոտ հայտ նա բեր վել է վա հա նաձև գեղ ձի 
տար բեր աս տի ճա նի խան գա րում եր [13]:

 Մե ծա հա սակ նե րի մոտ հի պո թի րեո զի պատ ճառ նե րից ա ռա վել տա րած ված նե-
րից է նաև Հա շի մի տո յի հի վան դու թյու նը կամ աու տոի մու նա յին թի րեո դի տը: 
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Վեր ջինս աու տոի մու նա յին հի վան դու թյուն է, ո րի դեպ քում ար յան մեջ ի հայտ են 
գա լիս մեծ քա նա կու թյամբ հա կա մար մին ներ (AT-TPO) վա հա նաձև գեղ ձի սպի-
տա կուց նե րի նկատ մամբ:

 Հի պեր թի րեո զը վա հա նաձև գեղ ձի ակ տի վու թյան բարձ րաց ման ախ տա բա-
նու թյունն է։ (անգ լա լե զու գրա կա նու թյան մեջ հի պեր թի րեո զը և թի րեո տոկ սի կո-
զը հո մա նիշ ներ են):

Թի րեո տոկ սի կո զը ա վե լի լայն հաս կա ցու թյուն է, ո րը նշա նա կում է ախ տա բա-
նա կան վի ճակ, ո րի դեպ քում ի հայտ է գա լիս վա հա նաձև գեղ ձի հոր մոն նե րի 
քա նա կի ա վե լա ցում, ո րը պար տա դիր չէ, որ լի նի Վա հա նաձև գեղ ձի հի պեր-
ֆունկ ցիա յի պատ ճա ռով: Այս պա թո լո գիան բնո րոշ վում է հիմ ա կան նյու թա փո-
խա նա կու թյան բարձ րաց մամբ, նյար դա յին և սիրտ-ա նո թա յին հա մա կար գե րի 
ֆունկ ցիա յի խան գար մամբ: Հ նա րա վոր է թի րեո տոկ սի կոզ ա ռանց հի պեր թի րեո-
զի, ո րը լի նում է այն դեպ քում, երբ հի վան դը չա րա շա հում է թի րեոի դա յին դե ղա-
մի ջոց նե րը, և հի պեր թի րեոզ ա ռանց թի րեո տոկ սի կո զի, ո րը դիտ վում է հղիու-
թյան ըն թաց քում [1, 14]:

 Պետք է նշել, որ նո րա ծին նե րի մոտ վա հա նաձև գեղ ձի գեր գունկ ցիա ընդ հան-
րա պես չի հայտ նա բեր վում, սա կայն այն շատ հազ վա դեպ հան դի պում է ե րե խա-
նե րի մոտ, իսկ մե ծա հա սակ նե րի մոտ՝ ա վե լի հա ճախ, քան հի պո թե րիո զը:

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի վա հա նա գեղ ձի ֆունկ ցիո նալ 
խան գա րում ե րից թու նա վոր դի ֆուզ խպի պը (բա զե դով յան հի վան դու թյու նը) [1, 
14]։ Այն հի պեր թի րեո զի ա ռա վել հա ճախ հան դի պող պատ ճառ նե րից է, ո րի ախ-
տած նա յին մե խա նիզ մը շատ բարդ է. հա կա մար մին նե րը կապ վում են վա հա-
նաձև գեղ ձի ֆո լի կու լա յին բջիջ նե րի պլազ մա տիկ թա ղան թի մա կե րե սին գտնվող 
թի րեոտ րոպ հոր մո նի ռե ցեպ տոր նե րի հետ՝ ի մի տաց նե լով այդ հոր մո նի ֆունկ-
ցիան՝ ա դե նի լատ ցիկ լա զի ակ տի վաց ման ճա նա պար հով։ Վեր ջինս ցԱՄՖ-կախ-
յալ ֆոս ֆո րի լաց ման հա մա կար գի մի ջո ցով ա ռաջ է բե րում T3- ի և T4-ի սին թեզ: 
Արդ յուն քում տե ղի է ու նե նում նաև վա հա նաձև գեղ ձի դի ֆուզ մե ծա ցում:

Բա զե դով յան հի վան դու թյու նը հա մար վում է ժա ռան գա կան աու տոի մու նա յին 
հի վան դու թյուն, ո րի դրսևոր ման հա մար նա խա պայ ման ներ են սթրես նե րը, օր-
գա նիզ մի ին ֆեկ ցիոն, բոր բո քա յին ախ տա հա րում ե րը, քթըմ պա նի հի վան դու-
թյուն նե րը, ու ղե ղի վնաս վածք նե րը և  այլն: Այս հի վան դու թյու նը ա ռա վել հա ճախ, 
ինչ պես և հի պո թի րեո զը, հան դի պում է կա նանց մոտ՝ 8: 1 հա րա բե րու թյամբ, 
հատ կա պես 30-50 տա րե կան հա սա կում: Հի վան դու թյու նը հիմ ա կան հա մախ-
տա նիշ ներն են՝ հի պեր թի րեոզ, խպիպ և  աչ քե րի դուրս ցցվա ծու թյուն:

ԹՀ-նե րի մեծ քա նա կու թյու նը ու ղեկց վում է գրգռա կա նու թյան բարձ րաց մամբ, 
ու ժե ղաց ված քրտնար տադ րու թյամբ, բարձր ջեր մաս տի ճա նի նկատ մամբ խիստ 
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զգա յու նու թյամբ կամ ա նընդ հատ վառ վե լու զգա ցո ղու թյամբ, տա խի կար դիա յով, 
զար կե րա կա յին ճնշման բարձ րաց մամբ (սիս տո լա յին ճնշման բարձ րա ցում, 
դիաս տո լա յին ճնշման ի ջեց ման հետ մեկ տեղ), վեր ջույթ նե րի դո ղով, հոգ նա ծու-
թյամբ, մարմ ի քա շի նվազ մամբ, գեղ ձի մե ծաց մամբ։ Դիտ վում են նաև ո րո շա կի 
փո փո խու թյուն ներ տե սո ղա կան ա պա րա տում և խան գա րում եր սե ռա կան հա-
մա կար գում (կա նանց մոտ ընդ հուպ ա մե նո րեա յի ա ռա ջա ցում, իսկ տղա մարդ-
կանց մոտ պո տեն ցիա յի նվա զում): Այս ախ տան շան նե րից շա տե րը բա ցատր վում 
է նրա նով, որ ԹՀ-նե րը բարձ րաց նում են հյուս վածք նե րի զգա յու նու թյու նը կա տե-
խո լա մին նե րի նկատ մամբ: Ն րանք խթա նում են β-ադ րե ներ գիկ, և ճն շում α-ադ-
րե ներ գիկ ռե ցեպ տոր նե րի էքսպ րե սիան: Հի պեր թի րեո զի դեպ քում ԹՏՀ-ի ար-
տադ րու թյու նը խիստ ընկճ վում է:

Գո յու թյուն ու նեն վա հա նաձև գեղ ձի ախ տա հա րում ե րի ախ տո րոշ ման տար-
բեր մե թոդ ներ։ Բարձր ին ֆոր մա տի վու թյուն ու նեն ֆունկ ցիա յի գնա հատ ման 
կեն սա քի միա կան մե թոդ նե րը (թի րեոիդ ֆունկ ցիա յի թես թեր) [15]: Ա ռա ջին հեր-
թին անհ րա ժեշտ է ո րո շել ար յան մեջ ԹՏՀ-ի և  ընդ հա նուր և  ա զատ T4-ի մա կար-
դա կը, ո րը թույլ կտա կա տա րե լու դի ֆե րեն ցիալ ախ տո րո շում։ Պետք է ընդգ ծել, 
որ վա հա նաձև գեղ ձի ծանր հի վան դու թյուն նե րի, ինչ պես օ րի նակ խպի պի կամ 
քաղց կե ղի դեպ քում, հոր մոն նե րի կոն ցենտ րա ցիա յի փո փո խու թյուն չի դիտ վում:

Ա մե նազ գա յուն ցու ցա նիշ նե րից է ԹՏՀ-ի մա կար դա կի ո րո շու մը [16], որն ին-
ֆոր մա ցիա է տա լիս գեղ ձի ֆունկ ցիա յի խան գար ման մա սին։ Վա հան գեղ ձի թեր-
ֆունկ ցիա յի կամ մա կու ղե ղի հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում դիտ վում է այդ հոր մո-
նի քա նա կի բարձ րա ցում: Հի պեր թի րեո զի դեպ քում, ընդ հա կա ռա կը, հոր մո նի 
կոն ցենտ րա ցիան նվա զում է:

Կեն սա քի միա կան ցու ցա նիշ նե րից բարձր ին ֆոր մա տի վու թյամբ և զ գա յու նու-
թյամբ բնու թագր վում է ա զատ թի րօք սին (T4) հոր մո նը։ Ա զատ թի րօք սի նի ո րո-
շու մը միշտ ա վե լի ին ֆոր մա տիվ է, քան ընդ հա նու րը, քա նի որ այն ա վե լի քիչ է 
կախ ված ԹՏՀ-ի մա կար դա կից:

T3-ի մա կար դա կի ո րո շու մը ա ռա վել արդ յու նա վետ է հի պեր թի րեո զի դեպ քում։
Աու տոի մու նա յին թի րեոի դի տի ախ տո րոշ ման հա մար ար յան մեջ ո րոշ վում է 

նաև թի րեո պե րօք սի դա զա յի նկատ մամբ հա կա մար մին նե րի կոն ցենտ րա ցիան։
Ամ փո փե լով վե րո հիշ յա լը՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ թեև նշա նա կա լից են 

հա ջո ղու թյուն նե րը վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյան, 
նրանց ա ռան ձին ձևե րի ախ տո րոշ ման և բուժ ման բնա գա վառ նե րում, այդ ախ-
տա բա նա կան պրո ցես նե րի ախ տած նա յին մե խա նիզմ ե րը լիո վին պար զա բան-
ված չեն և պա հան ջում են նպա տաուղղ ված հե տա զո տու թյուն ներ։
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Резюме
Биохимические аспекты функциональных  

нарушений щитовидной железы

Авакян А. А., Казарян П. А.
Гематологический центр им. проф. Еоляна
Ереванский Университет “Айбусак”

Как известно щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулиру-
ют скорость биохимических процессов в организме, в частности функциональ-
ную активность сердечно-сосудистой, нервной, мышечной, а также репродуктив-
ной систем. Щитовидная железа может стать сверхактивной (гипертиреоз). 
Вместе с тем причиной подавления функциональной активности (гипотиреоз) яв-
ляется дефицит йода в рационе, что может привести к развитию эндемического 
зоба. Армения и НКР являются йод-дефицитными региономами, где частота по-
явления зоба довольно высока. Гиперфункция щитовидной железы вызывает 
развитие тиреотоксикоза (болезнь Грейвса).

Дисфункцию щитовидной железы в основном проводится путем приминения 
терапевтических методов.

Summary
Functional abnormalities of thyroid gland,  

biochemical aspects

Avagyan A. A., Ghazaryan P. A.
Haematology center after Prof. R. Yolyan
Yerevan “Haybusak” University

Thyroid gland produces hormones that regulate the body’s metabolic rate as well 
as heart and digestive function, muscle control, brain development and reproductive 
system normal funcionality. Its correct functioning depends on iodine concentration 
in a body.

Thyroid gland can become overactive (hyperthyroidism) or underactive 
(hypothyroidism). The whidespread reason of hypothyroidism is iodine deficiency in a 
diet, which may result in an endemic goitre. Armenia is counted as a iօdine-
deficiency region, where the frequency of goitre occurrence is quite high. The 
hyperfunction of thyroid causes the develompent of thyriotoxicosis (Graves’ disease).

Thyroid disfunction is usually treated by taking daily hormone replacement tablets.
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ՇԱ ՔԱ ՐԱ ՅԻՆ ԴԻԱ ԲԵՏ

Գ. Մ. Գա լո յան, Ս. Լ. Սա հա կով
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Շա քա րա յին դիա բե տի մա սին դեռևս հայտ նի է ե ղել հնա դար յան բժիշկ նե րին, 
ո րոնց նկա րագր մամբ մե զը ե ղել է քաղցր, այս տե ղից էլ ծա գել է շա քա րա յին 
դիա բետ ան վա նու մը՝ «diabetus» հո սել և «melitus» քաղցր: Դիա բետ տեր մի նը 
ա ռա ջին ան գամ օգ տա գործ վել է հին հույն բժիշկ Դե մետ րի սի կող մից ք . ա. ІІ 
դա րում: Հ ռո մեա ցի, հույն և  ե գիպ տա ցի բժիշկ նե րը կա րո ղա նում էին կան խա տե-
սել դիա բե տի հնա րա վոր վտանգ նե րը, սա կայն բու ժել չէին կա րո ղա նում, քա նի 
որ չգի տեին ա ռա ջաց ման բուն պատ ճա ռը։ Ար դեն 1869 թվա կա նին գեր մա նա ցի 
ու սա նող Պ. Լան գեր հան սը ման րա դի տա կով են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ու սում-
նա սիր ման ժա մա նակ հայտ նա բե րեց նախ կի նում ան հայտ մարմ իկ ներ՝ կղզյակ-
ներ, ո րոնք հե տա գա յում ան վան վե ցին ի պա տիվ հայտ նա բե րո ղի։ 1889 թվա կա-
նին լեհ և գեր մա նա ցի ֆի զիո լոգ ներ Մին կովս կին և Մե րինգն հա մա տեղ 
պար զե լու հա մար են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ար տա զա տա կան դե րը, հե ռաց րին 
շան են թաս տա մոք սա յին գեղ ձը և մի քա նի օր անց նկա տե ցին, որ մե ղու նե րը 
հա վաք վել են շան մե զի վրա։ Հե տա զո տե լով մե զը՝ հայտ նա բե րե ցին գլյու կո զա յի 
բարձր քա նակ, ո րը հան դի սա ցավ են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ներ զա տիչ ֆունկ-
ցիա յի և շա քա րա յին դիա բե տի միջև կա պի առ կա յու թյան ա ռա ջին փաս տը։ Մեր 
օ րե րում դիա բե տը կլի նի կո րեն փո փո խու թյուն նե րի գրե թե չի են թարկ վել, սա կայն 
մե ծա ցել է նրա տա րած վա ծու թյան մա կար դա կը: ՀԱԿ-ի կող մից անց կաց ված վի-
ճա կագ րու թյան հա մա ձայն ցան կա ցած 3 վարկ յա նը մեկ գրանց վում է դիա բե տի 
1 նոր դեպք, իսկ 11 վարկ յա նը մեկ գրանց վում է մահ դիա բե տիկ բար դա ցում ե-
րից: Շա քա րա յին դիա բե տը հա մաշ խար հա յին ա մե նա տա րա ծուն էն դոկ րին ախ-
տա հա րում է և հա մար վում է մո լո րա կի 3-րդ մա հա բեր հի վան դու թյու նը՝ զի ջե-
լով՝ սիրտ-ա նո թա յին և քաղց կե ղա յին հի վան դու թյուն նե րին:
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Այս պի սով՝ շա քա րա յին դիա բետը նյու թա փո խա նա կա յին խոր խան գա րում է, 
ո րի ժա մա նակ խան գար վում են նյու թա փո խա նա կու թյան բո լոր ձևե րը։ Շա քա րա-
յին դիա բե տը դաս վում է ժա ռան գա կա նու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ խո րը բջջա-
յին կեն սա քի միա կան ախ տա հա րում եր ա ռա ջաց նող հի վան դու թյուն նե րի շար-
քին [1]:

Շա քա րա յին դիա բե տի ա ռա ջաց ման ա ռա վել տա րած ված  պատ ճառ նե րից են՝ 
– Են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի նկատ մամբ աու տոի մուն ագ րե սիան,
– Ֆի զի կա կան պա սիվ կյան քը և վն ա սա կար սո վո րու թյուն նե րը,
– Են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի վնաս վածք նե րը,
– Ճար պա կա լու մը,
–  Են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի սուր բոր բո քա յին և ու ռուց քա յին հի վան դու թյուն-

նե րը,
–  Ժա ռան գա բար փո խանց ված դիա բե տա կիր գե նի ակ տի վա ցու մը սթրե սա յին 

երևույթ նե րից և  այլն [2]:
Ըստ հա մաշ խար հա յին դա սա կարգ ման՝ հի վան դու թյու նը դա սա կարգ վում է 

1-ին և 2-րդ  ըն թաց քա յին տի պե րի: 1-ին տի պի կամ ին սու լի նա կախ յալ դիա բե տը, 
կազ մում է ընդ հա նուր հի վան դու թյան տա րած վա ծու թյան ըն դա մե նը 10-15%-ը և 
հան դի պում է հիմ ա կա նում մինչև 30 տա րե կան մարդ կանց շրջա նում, իսկ 2-րդ 
տի պը հան դի պում է ա ռա վել հա ճախ և կազ մում է հի վան դու թյան տա րած վա ծու-
թյան 85-90%, այն հան դի պում է 35 և բարձր տա րի քա յին շեմ ու նե ցող ան ձանց 
մետ: Դիա բե տի՝ 1-ին և 2-րդ տե սակ նե րը միմ յան ցից տար բեր վում են թե ըն թաց-
քա յին և թե ախ տա բա նա կան երևույթ նե րով:

1-ին ըն թաց քա յին տի պի դիա բե տը են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի Լան գեր հան-
սյան կղզյակ նե րի B տի պի բջիջ նե րի ֆունկ ցիո նալ ան բա վա րա րու թյունն է, ո րոնք 
ինչ-ինչ պատ ճա ռով՝ մաս նա կի կամ իս պառ, չեն կա տա րում ի րենց ֆունկ ցիա նե րը։

1-ին տի պի դիա բե տը հա մար վում է ին սու լի նա կախ յալ և հի վանդ նե րը պար-
տա դիր կեր պով ստա նում են ին սու լին հոր մոն, և վերց վում են դիս պան սեր հսկո-
ղու թյան տակ:

2-րդ  ըն թաց քա յին տի պի դիա բե տը բջջա յին մա կար դա կում ին սու լի նա յին ռե-
ցեպ տոր ներ (ըն կա լիչ ներ) ռե զիս տենտ (ա նըն կալ, ան տար բեր) վի ճակն է ին սու-
լին հոր մո նի հան դեպ, ո րի արդ յուն քում ար յան շի ճու կում շա տա նում է գլյու կո զա-
յի և  ին սու լի նի քա նա կը, սա կայն բջիջ նե րը, քա նի որ չեն ըն կա լում ին սու լի նը, 
բնա կա նա բար նաև չեն ներծ ծում գլյու կո զան, արդ յուն քում բջիջ նե րը սնան կա-
նում են [6]:

Կան նաև այլ դիա բե տա յին ար տա հայտ մամբ վի ճակ ներ, օ րի նակ հղիու թյան 
ըն դաց քում հան դի պող դիա բե տը և հետ վի րա հա տա կան դիա բե տոզ վի ճակ նե րը:
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Շա քա րա յին դիա բե տի ախ տա հար ման մե խա նիզ մը:

Բա նա լին՝ այ սինքն ին սու լի նը, շփվե լով կող պե քի՝ այ սինքն բջջի ին սու լի նա յին ըն-
կալի չի հետ, բա ցում է կող պե քը՝ ճա նա պարհ հար թե լով գլյու կո զա յի մո լե կու լին բջիջ 
ներ թա փան ցե լու հա մար: Այս գոր ծըն թա ցը սկսվում է մար դու նե րար գան դա յին 
կյան քի ա ռա ջին շա բաթ նե րից և  ա վարտ վում է մար դու կեն սա բա նա կան մա հով:

1-ին տի պի շա քա րա յին դիա բե տի ժա մա նակ բա նա լի նե րը, այ սինքն՝ ին սու լի-
նի մո լե կուլ նե րը, կամ չեն բա վա րա րում օր գա նիզ մի քա նա կա յին պա հան ջար կին 
կամ էլ իս պառ բա ցա կա յում են, ո րի արդ յուն քում կող պեք նե րը չեն բաց վում և 
գլյու կո զա յին մո լե կու լը չի թա փան ցում բջիջ, ո րի հետևան քով բջ ջում խան գար-
վում են մի շարք կեն սա քի միա կան և ֆի զիո լո գիա կան պրո ցես ներ, արդ յուն քում 
բջիջ նե րը սնան կա նում են և  ի վեր ջո մա հա նում:

2-րդ տի պի շա քա րա յին դիա բե տի ժա մա նակ ու նենք և՛ կող պեք, և՛ բա նա լի, 
սա կայն ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով «կող պե քը ան սարք է», և կր կին ու նե նում ենք 
բջջա յին մա կար դա կում նույն պատ կե րը՝ խախտ վում են կեն սա քի միա կան և ֆի-
զիո լո գիա կան մի շարք պրո ցես ներ, և  ի վեր ջո օր գա նիզ մի բջիջ նե րը գլյու կո զա յի 
քաղ ցի հետևան քով սնան կա նում են:

Բջ ջա յին ըն կա լիչ նե րի ա նըն կա լու նակ վի ճա կը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր-
ված է խո լես թե րիով խցան մամբ: Ճար պա կալ ման արդ յուն քում խո լեսթե րի նը 
պա տում է բջիջ նե րը հետևա բար նաև կող պեք նե րը, և բա նա լին չի կա րո ղա նում 
բա ցել կող պե քը:

Հա ճախ 2-ա յին դիա բե տի ժա մա նակ դիտ վում է նույ նիսկ ին սու լի նի գե րար տա-
դրու թյուն, դա պայ մա նա վոր ված է քա նա կա յին կոմ պեն սա ցիա յիով, այ սինքն՝ շատ 
են բա նա լի նե րը, մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը կող պեք նե րը բա ցե լու գոր ծում [6]:

Պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ 1922 թվա կա նի հուն վա րի 22-ին ե րի տա-
սարդ կա նա դա ցի գիտ նա կան ներ Ֆ րե դե րիկ Բան թին գը և Ջորջ Մակ լեոա դը ին-
սու լի նա կախ յալ դիա բետ ու նե ցող 14-ամ յա պա տա նուն՝ Ին սու լին կոչ վող հոր մոն-
դե ղա մի ջոց նե րար կե ցին և փր կե ցին նրա կյան քը, ո րի հա մար էլ 1923 
թվա կա նին ար ժա նա ցան Նո բել յան մրցա նա կի [1]:

Հի վան դու թյան՝ հայտ նա բեր ման պատ ճառ է հան դի սա ցել՝ 
– շա տա մի զու թյու նը (պո լիու րիա),
– շա քա րա մի զու թյու նը (գլյու կո զու րիա),
– բե րա նում չո րու թյան զգա ցու մը,
– տե սո ղու թյան խան գա րում ե րը,
– մաշ կի, ե ղունգ նե րի և մա զե րի շեր տա զա տում ե րը և գու նա թա փու մը,
– ագ րե սիվ զար գա ցում ապ րող գի րու թյու նը,
– շա տա կե րու թյու նը,
– թու լու թյու նը,
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– մկա նա յին և հո դա յին ցա վե րը,
– սիրտ-ա նո թա յին խնդիր նե րը,
– ան հագ ծա րա վի զգա ցու մը (պո լի դիպ սիա) և  այլ ախ տան շան ներ [9]:
Շա քա րա յին դիա բետ ախ տո րո շու մը բնավ մահ վան դա տա պար տում չէ, և 

բուն դիա բե տի պատ ճա ռով մար դիկ չեն մա հա նում. մա հա նում են նյու թափո խա-
նա կու թյան խո րը խան գա րում ե րի հետևան քով դիա բե տի բար դա ցում ե րից, 
ո րոն ցից են՝ 

– սիրտ-ա նո թա յին հի վան դու թյուն նե րը,
– մի զա սե ռա կան օր գան նե րի ֆունկ ցիո նալ ան բա վա րա րու թյուն նե րը,
–  թի րա խա յին օր գան նե րի ան բա վա րա րու թյուն նե րը (ե րի կամ եր, լյարդ, են-

թաս տա մոք սա յին գեղձ, սիրտ),
– ն յար դա յին հա մա կար գի պա րեզ նե րը և պա րա լիչ նե րը,
– մար սո ղա կան օր գան հա մա կար գե րի ախտա հա րում ե րը: [3]
Հա ճախ դիա բե տը հայտ նա բեր վում է ոչ թէ էն դոկ րի նո լո գի կամ թե րա պևտի 

կա բի նե տում, այլ ակ նա բույժ նե րի, վի րա բույժ նե րի, սրտա բան նե րի, դեր մա տո լոգ-
նե րի կա բի նետ նե րում, սա բա ցատր վում է հի վան դու թյան լռակ յաց ախ տա հա-
րում ե րով,

–  Դիա բե տիկ ռե տի նո պա տիան (ակ նա յին ա նոթ նե րի ախ տա բա նա կան վի ճակ 
է, ո րը հան գեց նում է տե սո ղու թյան վա տաց ման կամ նույ նիսկ կու րու թյան) 
[8]:

–  Դիա բե տիկ նեֆ րո պա տիա (ե րի կա մա յին ա նոթ նե րի ախ տա բա նա կան վի-
ճակ է, ո րը հան գեց նում է մի զա սե ռա կան հա մա կար գի խան գար ման ընդ-
հուպ մինչև ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու թյուն), [7]:

–  Դիա բե տիկ միկ րոան գիո պա տիա ներ (այս պրո ցե սի ժա մա նակ ախ տա հար-
վում են ամ բողջ օր գա նիզ մի մա զա նո թա յին ցան ցե րը),

–  Սր տի ախ տա հա րու մը հի պերգ լի կե միա յից (ար յան մեջ գլյու կո զա յի քա նա կի 
ա վե լա ցում է, ո րը բե րում է սրտամ կա նի և սր տա յին հա մա կար գի ախ տա-
հար մա նը): Սր տամ կա նը այն յու րա հա տուկ մկա նա յին ա պա րատն է ո րը չա-
փա զանց զգա յուն է ար յան բա ղադ րու թյան ցան կա ցած տա տան ման նկատ-
մամբ, և, ինչ խոսք նրա կա տա րած աշ խա տան քը պա հան ջում է չա փա զանց 
մեծ քա նա կու թյամբ է ներ գիա, իսկ է ներ գիան ստաց վում է գլյու կո զա յից, շա-
քա րա յին դիա բե տը իր ա ռա ջին հար վա ծը հասց նում է սիրտ-ա նո թա յին հա-
մա կար գին, այդ իսկ պատ ճա ռով 2015 թվա կա նին ԱՄՆ-ի Լու ի զիա նա նա-
հան գում կա յա ցավ սրտա բան նե րի մի ջազ գա յին կոն ֆե րանս, ո րի ժա մա նակ 
շա քա րա յին դիա բե տը նաև պաշ տո նա պես դաս վեց սիրտ-ա նո թա յին հի-
վան դու թյուն նե րի շար քին:

–  Դիա բե տիկ Նեյ րո պա տիա նե րը (ախ տա հար վում են նյար դա յին բջիջ նե րը և  
ա ռան ձին նյար դա յին խրձե րը) [7],
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Վերհի շենք կող պե քի և բա նա լու մե խա նիզ մը. որ տեղ մենք քննար կե ցինք 
բջջա յին սննկաց ման մե խա նիզմ ե րի խան գա րում ե րը շա քա րա յին դիա բե տի 
արդ յուն քում, դրա վառ դրսևո րում ե րից ա մե նաա հա սար սու ռը՝ 

–  Դիա բե տիկ ոտ նա թաթ հա մախ տա նիշն է (սա մի ախ տա բա նա կան վի ճակ է, 
ո րը բե րում է ոտ նա թա թե րի տե ղա յին մե ռու կաց ման՝ ի շե միկ ախ տա հա րում-
նե րից մինչև՝ գանգ րե նոզ փտման) [3]:

Շա քա րա յին դիա բե տի բու ժու մը և կան խար գե լու մը։
Ար յան մեջ գլյու կո զա յի կոն ցենտ րա ցիա յի նոր մա է հա մար վում 3. 3-5. 8 մմոլ/մլ 

ցու ցա նի շը:
Շա քա րա յին դիա բե տի բուժ ման ա մե նաա ռա ջին քայ լը խստա սահ ման դիետ 

սե ղա նի պահ պա նում է, հա ճախ բժիշկ նե րը դիա բե տը հա մա րում են կեն սա-
կերպ, այլ ոչ հի վան դու թյուն:

Բու ժու մը կա տար վում է ան հա տա կան ցու ցա նիշ նե րի վեր լուծ ման և բժշ կա կան 
կոն սի լիում ե րի մի ջո ցով: Եր կա րա ժամ կետ դիա բե տով տա ռա պող ան ձի հետ ոչ 
միայն աշ խա տում է էն դոկ րի նո լո գը, այլ նաև սրտա բա նը, ակ նա բույ ժը, նև րո պա-
թո լո գը, դիե տո լո գը, գի նե կո լո գը, ու ռո լո գը, նեֆ րո լո գը:

Կան խար գե լու մը կա տար վում է պար բե րա բար սքրի նինգ հե տա զո տու թյուն նե-
րի մի ջո ցով, ո րոնք 2015թ .-ից առ այ սօր կա տար վում են Հա յաս տա նում՝ ա ռաջ-
նա յին օ ղա կի բո լոր բուժ հիմ արկ նե րում, քա ղա քա յին պո լիկ լի նի կա նե րում և գ յու-
ղա կան ամ բու լա տո րիա նե րում լիո վին անվ ճար [4, 5]:

Резюме
Сахарный диабет

Г. М. Галоян, С. Л. Сааков
Ереванский Университет “Айбусак”

Сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, связанных с наруше-
нием усвоения глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной или относи-
тельной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гор-
мона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия – стойкое 
увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хрониче-
ским течением, а также нарушением всех видов обмена веществ.
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Summary
Diabetes

G. M. Galoyan, S. L. Saakov
Yerevan “Haybusak” University

Diabetes mellitus is a group of endocrine diseases associated with impaired 
glucose uptake and develop as a result of absolute or relative insufficiency of the 
insulin hormone, which couses the development of hyperglycemia, that is to say a 
persistent increase in glucose in the blood. The disease is characterized by a chronic 
course, as well as a violation of all types of metabolism.
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ԻՄՊ ԼԱՆ ՏԱ ՑԻԱ ՅԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄԵ ԹՈԴ
Bone plant

Է. Խ. Ռոս տա մի, Մ. Խ. Ղա զար յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Ա տամ ա յին իմպ լան տը բազ մա կոմ պո նենտ կոնստ րուկ ցիա է, ո րը ներդր վում 
է ծնո տի ոսկ րա յին հյուս ված քի մեջ, հե տա գա սեր տա ճու մից հե տո պրո թե զա վոր-
ման հա մար։ Իմպ լանտ նե րը փո խա րի նում են կորց րած ա տամ ե րի ար մատ նե-
րին, ո րոնք հե տա գա յում թույլ են տա լիս վե րա կանգ նել ա տամ ա շա րը։
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1965 թ. Շ վե դիա յի Գ յո տե բորգ հա մալ սա րա նի հե տա զո տող նե րի խմբի ղե կա-
վարն էր պրո ֆե սոր Ին գի վար Բ րա նե մար կը, իսկ խում բը զբաղ վում է հե տա զո-
տու թյուն նե րով, ո րոնց արդ յուն քում պա տա հա կա նո րեն բա ցա հայ տե ցին օս-
տեոին տեգ րա ցիա յի երևույ թը (տի տա նի սեր տա ճու մը ոսկ րա յին հյուս ված քի մեջ): 
Բ րա նե մար կը տի տա նից պատ րաստ ված տե սախ ցի կը տե ղադ րեց ճա գա րի մեծ 
ո լո քի մեջ և սկ սեց հետևել վի րա հա տա կան բուժ գոր ծո ղու թյա նը։ Ն րա հե տա զո-
տու թյուն նե րը ուղղ ված էին ոսկ րի ռե գե նե ռա ցիա յի և  ա ռող ջաց ման տե սա կետ նե-
րի ու սում ա սի րու թյա նը, սա կայն մի քա նի ա միս անց նա ար ձա նագ րեց, ի դեպ, 
տխրու թյամբ, որ տե սախ ցի կը, ո րը տե ղադ րել էր ո լո քի մեջ, դար ձել էր ոսկ րի 
ան բա ժա նե լի մա սը։ Այս երևույ թի հի ման վրա եզ րա կա ցու թյուն է կա տար վել տի-
տա նի կեն սաի ներ տու թյան մա սին [1]։

Այ սօր մենք կխո սենք մի երևույ թի մա սին, ո րին հան դի պել է յու րա քանչ յուր 
ա տամ ա բույժ իր կլի նի կա յում, նախ քան երևույ թը քննար կե լը հար կա վոր է պար-
զել, թե ինչ պի սի դե ֆեկտ նե րը կա րող են բե րել ա տամ աբ նա յին ե լու նի դե ֆեկտ-
նե րի։

1. Վա ղա ժամ ա տա մի կո րուստ
2.  Տ րավ մա ներ
3.  Ք րո նիկ պե րիո դոն տիտ ներ
4. Դի մած նո տա յին շրջա նի ու ռուց քա յին հի վան դու թյուն ներ
5. Պե րիիմպ լան տիտ ներ
Ն մա նա տիպ խնդիր նե րի առ կա յու թյան դեպ քում արդ յու նա վետ է պատ րաս-

տել ա տամ ա յին իմպ լանտ ներ։
Ա տամ ա յին իմպ լանտ նե րի պատ րաստ ման մեջ կարևոր է նյու թե րի և տեխ նի-

կա յի ճիշտ ընտ րու թյու նը, ո րը կախ ված է
1. Դե ֆեկ տի տե ղա կա յու մից,
2. Դե ֆեկ տի չա փից,
3. Պա ցիեն տի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան վի ճա կից,
4. Պա ցիեն տի տա րի քից,
5. Բուժ ման ժա մա նա կա հատ վա ծից,
6.  Բժշ կի մաս նա գի տա կան ու նա կու թյուն նե րից:
Ըստ ITI (2006) գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի ներ կա յաց րած տվյալ նե րի՝ 

ա ռանձ նաց նում են բուժ ման մո տեց ման ե րեք փուլ.
•  Մա կե րե սա յին-քիչ բար դու թյան և քիչ ռիս կայ նու թյան,
•  Զար գա ցած-մի ջին դժվա րու թյան և մի ջին ռիս կայ նու թյան,
•  Խոր քա յին-մեծ դժվա րու թյան և մեծ ռիս կայ նու թյան:
Կ լի նի կա կան ո րոշ պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ է լի նում կա տա րել ալ վեոլ յար 

ե լու նի վե րա կանգ նում ոսկ րա յին պատ վաս տում ե րի մի ջո ցով, ո րոնք պետք է 
բա վա րա րեն ե րեք S-ի կա նոն նե րին.
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•  Graft stability – ոսկ րա յին պատ վաս տան յու թի կա յու նու թյուն,
•  Supply of blood-ար յան մա տա կա րա րում,
•  Space maintenance-տա րա ծու թյան պահ պա նում:

Այս մե թո դով ի րա կանց վող մի ջամ տու թյուն նե րը ու նեն հետև յալ թե րու թյուն նե րը.
1.  Եր կու և  ա վե լի վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն,
2.  Ոսկ րա յին փո շու ստա բի լի զա ցիան բարդ գոր ծըն թաց է,
3.  Ար յան շրջա նա ռու թյան խան գա րում եր,
4.  Ոսկ րա յին փո շու ին ֆեկց ման հա վա նա կա նու թյան բարձ րա ցում,
5. Վի րա բու ժա կան ժա մա նա կա հատ վա ծի եր կա րում,
6. Պա ցիեն տի այ ցե րի քա նա կի շա տա ցում,
7.  Ա պա քին ման եր կար ժա մա նա կա հատ ված,
8.  Կրկ նա կի գու մա րա յին ծախս:
Ի տար բե րու թյուն վերնշ ված տեխ նո լո գիա յով պատ րաստ վող ա տամ ա յին 

իմպ լանտ նե րի՝ այժմ ցան կա նում եմ ներ կա յաց նել մի նոր կոն ցեպտ, ո րը թույլ է 
տա լիս ա տամ աբ նա յին ե լու նի մեծ դե ֆեկտ նե րը վե րա կանգ նել շատ ա վե լի 
պարզ և  ա ռանց բար դու թյուն նե րի։ Այս նոր կոնստ րուկ ցիա յի ան վա նում է Բոն 
պլանտ (Bone Plant), սա մի կոնստ րուկ ցիա է ո րի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում 
և՛ իմպ լան տը, և՛ ոսկ րա յին մա սը ո րոնք ներ կա յա նում են մեկ ընդ հա նուր փա թե-
թով։ Ոսկ րա յին մա սը կա րող է պատ րաստ ված լի նել ա լոգ րաֆ տից, զե նոգ րաֆ-
տից կամ լի նել սին թե թիկ։ Ոսկ րա յին մա սի տրա մա գի ծը 6-10մմ  է, բարձ րու թյու նը 
5-10մմ։ Այս ոսկ րա յին մա սը նա խա տես ված է 3-6մմ տ րա մագ ծով և 8-15մմ բարձ-
րու թյամբ իմպ լանտ նե րի հա մար։

Բոն պլան տի ա ռա վե լու թյուն նե րը.
1. Լավ կա յու նու թյուն
2.  Ար յան շրջա նա ռու թյան լավ զար գա ցում հետև յալ աղբ յուր նե րով.

Ա) Պե րիոս տալ (վեր նոսկ րով),
Բ) Ա տամ աբ նա յին ե լու նի մա կե րե սա յին շեր տով,
Գ) Նե րա տամ աբ նա յին,

3.  Իմպ լան տի, ոսկ րա յին մա սի և  ալ վեոլ յար ե լու նի ա վե լի ա մուր կոն տակտ,
4. Մեկ փու լից կազմ ված ոսկ րա յին մա սի տե ղադ րում իմպ լան տի հետ միա-

սին, նվա զում է հի վան դի այ ցե լու թյուն նե րի քա նա կը, ո րը ա վե լի քիչ ֆի զի կա կան 
և հո գե բա նա կան խնդիր ներ է ա ռա ջաց նում հի վան դի հա մար,

5.  Ին ֆեկ ցիա յի հա վա նա կա նու թյան նվա զում ի հա շիվ ա վե լի քիչ ֆի զի կա կան 
շփման ոսկ րա յին նյու թի հետ,

6.  Հ նա րա վոր է օգ տա գոր ծել ալ վեոլ յար ե լու նի տար բեր հատ ված նե րում, 
տար բեր աս տի ճա նի ոսկ րա յին բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում,

7. Վե րա կանգն ման ժա մա նա կի նվա զում,
8. Քիչ տրավ մա տիկ:
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Այս մե թո դը շատ ա վե լի արդ յու նա վետ է և  ըն դու նե լի նա մա նա վանդ տա րեց 
պա ցիենտ նե րի հա մար [2], [3], [4]։

Գո յու թյուն ու նեն ռիս կա յին գոր ծոն ներ, ո րոնց դեպ քում դժվա րա նում է իմպ-
լան տա ցիան.

1. Ծանր ծխող ներ,
2. Շա քա րա յին դիա բետ,
3.  Ին ֆեկ ցիա նե րի և վա րակ նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում,
4. Վի տա մին-D-ի պա կաս,
5. Խո լոս տե րո լի բարձր մա կար դակ,
6.  Տ րավ մա:
Եզ րա կա ցու թյուն
Բոն պլան տը (Bone Plant) մի հու սա լի և յու րօ րի նակ կոնստ րուկ ցիա է, ո րը 

թույլ է տա լիս վե րա կանգ նել և վե րաձևա վոր ոսկ րա յին մեծ դե ֆեկտ նե րը՝ զու գա-
հե ռա բար ներդ նե լով իմպ լան տը մեկ վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյամբ, ո րի 
արդյուն քում ու նե նում ենք ժա մա նա կի խնա յում, քիչ վնաս վածք և  ա վե լի պա կաս 
ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան տրավ մա ներ։

Резюме
Современный метод имплантации

Bone Plant

Э. Х. Ростами, М. Х. Казарян
Ереванский Университет “Айбусак”

Бон плант (Bone Plant) – это современная и специфическая конструкция, кото-
рая позволяет восстановить большие костные дефекты, вводя имплант при од-
нократном хирургическом вмешательстве. По сравнению с ранее известными ме-
тодами данный метод менее травматичен.

Summary
Modern technique of implantation

Bone Plant

E. Kh. Rostami, M. Kh. Ghazarian
Yerevan “Haybusak” University

Bone Plant is a unique and reliable method wich allows remodeling and 
reconstruction of alveolar ridge defects and simultaneously installing an implant in 
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one stage surgery. As a result we have less surgery and loading time decrease, less 
physical and psychological trauma.

Գ րա կա նու թյուն

1.  Branemark, Per-Ingvar, Zarb, George (1989) Tissue-integrated prostheses: 
Berlin, German: Quintessence Books: ISBN0867151293

2.  Mark R. Stevens
3.  Hany A. Emam
4.  Mahmoud E. L. Alaily

ESOPHAGEAL BURNS

Omar Alkrinawi
Yerevan “Haybusak” University

Defenition: The ingestion of caustic chemical agents produces a range of injury 
from minor mouth burns to necrosis of the esophagus and stomach. The type of 
agent, amount, concentration, and duration of exposure are the determining factors. 
The treatment of the average burn has been fairly well standardized, but the serious 
injuries require prompt recognition of complications and appropriate therapy.

Background: Chemical burns can be caused by acids or bases that come into 
contact with tissue. Acids are defined as proton donors (H+), and bases are defined as 
proton acceptors (OH-). Bases also are known as alkalis. Both acids and bases can be 
defined as caustics, which cause significant tissue damage on contact. The strength of 
an acid is defined by how easily it gives up the proton; the strength of a base is 
determined by how avidly it binds the proton. The strength of acids and bases is 
defined by using the pH scale, which ranges from 1-14 and is logarithmic. A strong 
acid has a pH of 1, and a strong base has a pH of 14. A pH of 7 is neutral.

Pathophysiology: Most acids produce a coagulation necrosis by denaturing 
proteins, forming a coagulum (eg, eschar) that limits the penetration of the acid. 
Bases typically produce a more severe injury known as liquefaction necrosis. This 
involves denaturing of proteins as well as saponification of fats, which does not limit 
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tissue penetration. Hydrofluoric acid is somewhat different from other acids in that it 
produces a liquefaction necrosis.

The severity of the burn is related to a number of factors, including the pH of the 
agent, the concentration of the agent, the length of the contact time, the volume of 
the offending agent, and the physical form of the agent. The ingestion of solid pellets 
of alkaline substances results in prolonged contact time in the stomach, thus, more 
severe burns. In addition, concentrated forms of some acids and bases generate 
significant heat when diluted or neutralized, resulting in thermal and caustic injury.

The long-term effect of caustic dermal burns is scarring, and, depending on the 
site of the burn, scarring can be significant. Ocular burns can result in opacification 
of the cornea and complete loss of vision. Esophageal and gastric burns can result in 
stricture formation.

Etiology:
A large number of industrial and commercial products contain potentially toxic 

concentrations of acids, bases, or other chemicals that can cause burns.[1,2] Some of 
the more common products are listed as follows:

Acids
Sulfuric acid is commonly used in toilet bowl cleaners, drain cleaners, metal 

cleaners, automobile battery fluid, munitions, and fertilizer manufacturing. Thus, it 
produces dermal injuries by dehydration, thermal injury, and chemical injury.

Nitric acid is commonly used in engraving, metal refining, electroplating, and 
fertilizer manufacturing.

Hydrofluoric acid is commonly used in rust removers, tire cleaners, tile cleaners, 
glass etching, dental work, tanning, semiconductors, refrigerant and fertilizer 
manufacturing, and petroleum refining. This is a weak acid, and, in dilute form, it will 
not cause immediate burning or pain on contact.

Hydrochloric acid is commonly used in toilet bowl cleaners, metal cleaners, 
soldering fluxes, dye manufacturing, metal refining, plumbing applications, swimming 
pool cleaners, and laboratory chemicals.

Phosphoric acid is commonly used in metal cleaners, rustproofing, disinfectants, 
detergents, and fertilizer manufacturing.

Acetic acid is commonly used in printing, dyes, rayon and hat manufacturing, 
disinfectants and hair wave neutralizers. Vinegar is dilute acetic acid.

Formic acid is commonly used in airplane glue, tanning, and cellulose manufacturing.

Bases
Sodium hydroxide and potassium hydroxide are used in drain cleaners, oven 

cleaners, Clinitest tablets, and denture cleaners. They are extremely corrosive.
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Calcium oxide, also known as quicklime, is the caustic ingredient in cement. It 
generates heat when diluted with water and can produce a thermal or caustic burn.

Sodium and calcium hypochlorite are common ingredients in household bleach 
and pool chlorinating solution. Pool chlorinators also contain NaOH and have a pH 
around 13. 5, making them very caustic. Household bleach has a pH around 11 and is 
much less corrosive.

Ammonia is used in cleaners and detergents, as a fertilizer, and as an industrial 
cleaner and sterilizing agent. The dilute form is not highly corrosive. It produces 
injury by desiccation and heat of dilution, in addition to causing a chemical burn. It 
can cause severe skin burns as well as pulmonary injury if inhaled.

History
Clinical signs and symptoms vary depending on the route of exposure and the 

particular substances involved. Because of the variety of presentations, emergency 
clinicians must be prepared to handle all possibilities. Some exposures, such as 
hydrofluoric acid, may present without immediate pain and should be considered in 
patients with complaints of slow-onset deep pain occurring after exposure to an 
appropriate product.

Patient history should include the following:
•  Offending agent, concentration, physical form, pH
•  Route of exposure
•  Time of exposure
•  Volume of exposure
•  Possibility of coexisting injury
•  The timing and extent of irrigation
For children presenting with chemical burns a thorough history of the situation 

should be obtained, considering possible neglect and/or abuse. Children may be 
exposed to caustic substances in methamphetamine labs.

Physical Examination
If the exposure was by ingestion, the immediate concern is to protect the patient’s 

airway. If there is evidence of airway compromise (eg, oropharyngeal edema, stridor, 
use of accessory muscles), consider establishing a definitive airway.

In dermal exposures, consider the following:
•  Size
•  Depth
•  Location
•  Circumferential burns
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In ocular exposures, consider the following:
•  Visual acuity

In the presence of periorbital dermal lesions, consider the following:
•  Scleral and corneal lesions (eg, ulcerations, fluorescein uptake) 
•  Leakage of vitreous humor
For ingestions, consider the following:
•  Presence of oral burns or edema, drooling
•  Dysphagia, stridor, wheezing, dyspnea, tachypnea
•  Abdominal tenderness, guarding, crepitus, subcutaneous air (Hamman crunch) 

Complications
Scarring, infection, and poor healing may occur with dermal burns. Skin grafting 

may be required.
Ocular burns, especially from alkali substances and hydrofluoric acid, can result in 

cataract formation and/or complete vision loss.
Perforation and/or bleeding and respiratory compromise from upper airway 

edema are the short-term complications of caustic ingestions. Stricture formation is 
the main long-term complication associated with caustic burns to the esophagus.

Diagnosis:
Laboratory studies depend on the burn type and extent of exposure. For severe 

burns, consider the following:
Electrolytes, Creatinine, BUN, Glucose, Urinalysis, CBC count, Creatine 

phosphokinase, Coagulation profile.
For localized burns, usually no laboratory tests are required.
Imaging Studies
For ingestions, consider the following:
•  Chest radiography if any respiratory symptoms
•  Abdominal radiography (flat and upright) if signs of peritonitis are present

Other Tests
Endoscopy for ingestions is as follows:
•  Perform esophagoscopy and gastroscopy on all patients with symptomatic 

ingestions and on patients who are asymptomatic but have a history of a 
significant ingestion of a substance with the potential to cause major injury.

•  Findings on esophagoscopy do not correlate well with physical signs and 
symptoms. Of patients with esophageal injuries, 2-15% have no oral burns.

•  Burn findings are classified as superficial, transmucosal, or transmural.
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•  Esophagoscopy findings are used to guide further treatment. The presence of 
full-thickness or circumferential burns is associated with future stricture 
formation.

•  The issue of whether to extend the endoscopic examination past the first site of 
injury is controversial.

Check the pH for any chemical exposure to the eye or for airbag injuries.

Treatment:
First Aid: washing with huge amount of cold water the Lips, eyes, face and oral cavity.
Airway evaluation by laryngoscopy.
Under IV anesthetic: 4-10 L of water to wash the esophagus and stomach. (Acid: 

1-2% solution of dietary soda) (Alkali: 0. 1% solution of hydrochloric acid).
Keep NPO , IV fluid and PPI
Broad spectrum of antibiotics.
By involvement of epiglottis, vocal cords, upper airways and threating asphaxia – 

bronchoscopy and tracheostomy indicated.
By Perforation, phlegmon and mediastinitis _ urgent drainage.

Prevention:
For cases of pediatric exposure, counsel the family on keeping dangerous 

substances out of the reach of children.
For suicide attempts, consult a psychiatrist.
In many states, the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) requires 

reporting of industrial injuries. Employers should provide the necessary training and 
protective equipment for employees working with potentially hazardous materials.

Ամփ ոփ ում
Կե րակ րա փո ղի այր վածք նե րը

Օ մար Ալկ րի նա վի
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Կե րակ րա փո ղի այր վածք ներն ա ռա ջա նում են քի միա կան նյու թե րի և բարձր 
ջեր մու թյան ազ դե ցու թյամբ: Քի միա կան նյու թե րը (կաուս տիկ սո դա, ծծմբաթ թու, 
ա ղաթ թու, քա ցա խաթ թու, կոն ցենտ րաց ված լու ծույթ ներ, հազ վա դեպ հիմ քեր և 
կոն տակ տա յին ազ դող թույ ներ և  այլն) ըն դու նում են հա ճախ պա տա հա բար, 
ա վե լի քիչ՝ ինք նաս պա նու թյան նպա տա կով: Տար բե րում են նյու թե րի ընդ հա նուր 
ազ դե ցու թյու նը օր գա նիզ մի վրա (թու նա վո րում) և տե ղա յին ազ դե ցու թյու նը (այր-
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վածք): Ախ տաձևա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րը, կլի նի կա կան ար տա հայ տու-
թյուն նե րը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր ված են ըն դու նած նյու թի քա նա կով ու 
ո րա կով: Թ թու նե րով ախ տա հա րու մը պայ մա նա վոր ված է ա զատ ջրած նա յին 
իոն նե րի առ կա յու թյամբ: Հիմ քե րի վնա սող ազ դե ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
հիդ րօք սիլ իոն նե րի առ կա յու թյամբ: Յու րա քանչ յուր շրջան ու նի ի րեն հա տուկ 
կլի նի կա կան ար տա հայ տու թյու նը: Բու ժու մը: Ա ռա ջին օգ նու թյուն, ստա ցիո նար 
պայ ման նե րում կա տա րում են հա կա շո կա յին մի ջո ցա ռում եր, դե զին տոք սի կա-
ցիա, է լեկտ րո լի տա յին փո խա նա կու թյան կար գա վո րում, թթվա հիմ ա յին հա վա-
սա րակշ ռու թյան վե րա կանգ նում:

Резюме
Ожоги пищевода

Омар Алкринави
Ереванский Университет “Айбусак”

Ожоги пищевода возникают под воздействием химических веществ и высокой 
температуры. Химические вещества (каустическая сода, серная кислота, соляная 
кислота, уксусная кислота, разные концентрированные растворы, щелочи и кон-
тактные яды) прини мают чаще случайно, редко с целью самоубийства. Различают 
как местное воздействие веществ на огранизм (ожог), так и общее воздействие (ин-
токсикация). Патоморфологические изменения, клинические проявления, в основ-
ном, зависят от количества и качества принятого вещества. Поражение кислотами 
обусловлено наличием свободных водородных ионов. Повреждающее воздействие 
щелочей зависит от наличия гидроксильных ионов. Каждый период имеет свое осо-
бое клиническое про- явление. Лечение. Первая помощь. Производят противошо-
ковые мероприятия в стационарных условиях, дезинтоксикацию, коррекцию элек-
тролитного обмена, восстановление кислотно-щелочного равновесия.
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CLINICAL EFFECTIVENESS OF COMPLETE 
REVASCULARIZATION VERSUS INFARCT RELATED ARTERY-
ONLY PERCUTANEOUS CORONARY REVASCULARIZATION 

FOR MULTIVESSEL DISEASE  
ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION

Yosor Fiesal
Yerevan “Haybusak” University

Key words: complete revascularization; infarct-related artery; primary percutaneous 
coronary angioplasty; ST-segment elevation patients; multi-vessel disease patients.

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the event free survival from 
major adverse cardiac events (MACE) for ST-segment elevation myocardial infarction 
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(STEMI) patients with multivessel disease as a function of whether they underwent 
infarct-related artery (IRA) only percutaneous coronary intervention (PCI) or 
complete revascularization at index admission.

Background: The optimal management of patients with STEMI and multivessel 
disease while undergoing primary percutaneous coronary intervention (P-PCI) is 
uncertain.

Methods and Results: STEMI patients with multivessel disease undergoing P-PCI 
between April 1, 2012, and March 31, 2014, were subdivided into those who underwent 
in-hospital complete revascularization (n= 150) or IRA-only revascularization (n = 156). 
Complete revascularization was performed during the index admission of P-PCI. The 
primary endpoint was a composite of all-cause death, recurrent myocardial infarction 
(MI), heart failure, and ischemia-driven revascularization within 24 months. Patient 
groups were differed at baseline by gender and prevalence of heart failure. The 
average door-to-balloon time was significantly higher in the complete revascularization 
group. The primary endpoint occurred in 11. 0% of the complete revascularization 
group versus 23% in the IRA-only revascularization group (hazard ratio: 0. 51; 95% 
confidence interval: 0. 34 to 0. 93; p =0. 039). There was a significant reduction in 
death, a non-significant reduction in all primary endpoint components was seen.

Conclusions: In patients presenting for P-PCI with multivessel disease, index 
admission complete revascularization significantly lowered the rate of the primary 
composite endpoint at 24 months compared with treating only the IRA.

Introduction. Primary percutaneous coronary intervention (P-PCI) is the treatment 
of choice for patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).1 
Around 30%, patients with multi-vessel disease (MVD) have significant stenoses seen 
in 1 or more non– infarct related arteries (N-IRA) during index angiography, a 
negative prognostic predictor of long-term outcome.2 This notwithstanding, treatment 
of N-IRA lesions is not recommended by current guidelines unless hemodynamic 
compromise or residual ischemia is present.1 Literature reports give conflicting 
results and sufficiently powered randomized3–9 clinical trials are lacking.10,11 The 
purpose of this study was to evaluate the strategy of complete revascularization with 
infarct related artery (IRA) -only on event free survival from major adverse cardiac 
events (MACE) in patients with STEMI treated with primary PCI.

Methods
Study Population. All multivessel disease patients who experienced an STEMI 

within 24 h before undergoing PCI in our institution between April 1, 2012, to March 
31, 2014, were included in the study, with an exclusion of patients undergoing PCI for 
acute occlusion after coronary angioplasty, were retrospectively analyzed. Diagnostic 
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criteria for STEMI were symptoms consistent with ongoing myocardial ischemia, 
electrocardiographic evidence of STEMI or both. MVD defined as the presence of ≥2 
major epicardial coronary arteries or their major branches with stenosis of at least 
70%, assessed by visual estimation during initial coronary angiography. All patients 
were written consented to the procedure. The study was conducted according to the 
Declaration of Helsinki and approved by the Institutional review board.

Databases, data collection, endpoints, and follow – up. Data from all patients with 
STEMI were prospectively recorded in a computerized database as part of the 
catheterization laboratory registry, regarding demographic data; pre-procedural risk 
factors; periprocedural complications; types of devices used; an extent of disease and 
lesions treated. These data were recorded at the time of the procedure and discharge 
by catheterization laboratory personnel. A telephone interviewer-administered 
structured questionnaire was used to collect data about MACE. Telephone 
interviewers were blinded about which group the patient belonged. The primary 
endpoint in this study was major adverse cardiac events (MACE) comprising all-cause 
mortality, recurrent MI, heart failure (HF), and ischemic-driven revascularization by 
PCI/coronary artery bypass grafting (CABG) at 24 months.

Statistical analysis. Differences between patients undergoing IRA only and 
complete revascularization during the procedure of primary PCI in the prevalence of 
various patient risk factors (comorbidities, left the ventricular function, hemodynamic 
state, vessels diseased, time since onset of symptoms) were tested with chi-square 
tests and Fisher exact tests.  

Results
Descriptive statistics: Out of 306 patients with the multi-vessel disease who 

underwent angioplasty within 12 h of AMI, 156 (51%) received IRA-only PCI, and 150 
(49%) received complete revascularization. There were more females in the IRA-only 
PCI group than in the complete revascularization group (26. 93% versus 12. 67%, 
p=0. 001). Regarding existing comorbidities, the complete group was more likely to 
suffer from heart failure, cerebrovascular disease, gastrointestinal disease, COPD, 
and diabetes. The average door to balloon time was significantly longer in the 
complete PCI group than in IRA-only PCI group (p<0. 001). The patients in the IRA-
only group were more likely to have a history of MI. The groups were similar 
concerning smoking status, BMI, stable and unstable angina, left ventricular ejection 
fraction and type of stent used during the procedure. Patients’ baseline 
characteristics stratified by PCI procedural types are presented in Table 1.
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Tables 1. Patient baseline characteristics

Characteristics
Complete 
revascularization
n=150

Infarct artery-only PCI
n=156 P value

Demographic 
characteristics
Male 131 (87. 3) 114 (73. 0) 0. 001

Age (years), mean (SD) 64. 6 (5. 2) 64. 1 (5. 4) 0. 47
Risk factors and 
comorbidities
BMI (kg/m2), mean (SD) 28. 9 (5. 5) 28. 7 (5. 5) 0. 50

Smoking status at PCI, n (%) 22 (15. 0) 21 (16. 6) 0. 72

Diabetes, n (%) 39 (26. 7) 36 (23. 3) 0. 72

Hyperlipidemia, n (%) 30 (0. 3) 36 (23. 2) 0. 57

Hypertension, n (%) 110 (75. 3) 111 (71. 6) 0. 50

GFR <30ml/min 1 (0. 7) 1 (0. 6) 0. 94
Cerebrovascular disease, 
n (%) 6 (0. 4) 3 (0. 1) 0. 26

GI disease, n (%) 19 (13. 0) 24 (15. 5) 0. 54

COPD, n (%) 4 (2. 8) 2 (1. 3) 0. 37

Cardiac status

Anterior MI, n (%) 28 (19. 2) 30 (19. 4) 0. 78

Unstable angina, n (%) 109 (74. 7) 108 (69. 7) 0. 33

History of MI, n (%) 54 (37. 0) 57 (36. 8) 0. 97
MI status by Troponin 
level, n (%) 
Probable MI 79 (52. 8) 98 (62. 8) 0. 07

LVEF by CMR (%), mean (SD) 45. 5 (3. 9) 46. 0 (4. 0) 0. 23

BMI: body mass index; PCI: percutaneous coronary intervention; GI: 
gastrointestinal; COPD: chronic obstructive pulmonary disease; MI: myocardial 
infarction; LVEF: left ventricular ejection fraction; CMR: cardiac magnetic resonance

Some angiographic characteristics also differed between the two groups (Table 2). 
Regarding angiographic characteristics, proximal LAD artery involvement was more 
often in the IRA-only group (35. 06% versus 14. 50%) compared to the complete 
group (p=0. 15). The total number of stents implanted per patient was significantly 
higher in the complete group (2. 12 versus 1. 12, p <0. 001). There was no patient 
with more than three vessels affected.



42

Բ Ժ Շ Կ Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

The groups did not differ significantly in the rates of discharge medication 
prescriptions (Table 2).

Table 2. Angiographic characteristics of coronary arteries

Characteristics
Complete 
revascularization
n=150

Culprit artery-only 
revascularization
n=156

P value

Hemodynamic unstability

Unstable 6 (4. 0) 5 (3. 5) 0. 46

Killip class II/III on 
admission 10 (6. 5) 14 (9. 0) 0. 51

TIMI flow grade ≤ 2 in IRA 66 (44. 0) 81 (52. 0) 0. 005

Number of diseased 
vessels, n (%) 
Two
Three 

115 (76. 7) 
35 (23. 3) 

116 (74. 4) 
40 (25. 6) 0. 63

Door to balloon time 
(min), mean (± SD) 192 (45. 2) 163 (30. 8) <0. 001

Stent approach, n (%) 

Radial
Femoral

113 (75. 3) 
37 (24. 7) 

113 (72. 4) 
43 (27. 6) 

0. 56

PCI treated culprit 
arteries, n (%) 
Proximal RCA
Mild RCA*
LMS
Proximal LAD
Mild LAD
Proximal circumflex
Other arteries

28 (18. 7) 
22 (14. 7) 
0 (0) 
27 (18. 0) 
21 (14. 0) 
9 (6. 0) 
18 (12. 0) 

25 (15. 0) 
16 (10. 2) 
0 (0) 
29 (18. 6) 
14 (9. 0) 
14 (9. 0) 
26 (16. 7) 

0. 54
0. 24
– 
0. 60
0. 15
0. 32
0. 24

PCI treated non-culprit 
arteries, n (%) 
Proximal RCA
Mild RCA*
LMS
Proximal LAD
Mild LAD
Proximal circumflex
Other arteries

24 (12. 4) 
43 (22. 3) 
1 (0. 5) 
28 (14. 5) 
46 (23. 8) 
30 (21. 6) 
21 (4. 7) 

28 (18. 2) 
19 (12. 3) 
2 (1. 3) 
54 (35. 1) 
36 (23. 4) 
1 (0. 7) 
14 (8. 1) 

0. 65
0. 001
0. 58
0. 005
0. 21
<0. 001
0. 16

Number of stents placed, 
mean (SD) 2. 12 (0. 5) 1. 12 (0. 4) <0. 001

Non-IRA lesions
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CTO 48 (32. 0) 52 (33. 3) <0. 001

Distal or secondary 
branches 31 (21. 0) 28 (18. 0) 0. 004

Discharge medication, n 
(%) 
Antiplatelets
BBs
ACEi/ARBs
Calcium blockers
Statins
Diuretics

136 (90. 7) 
92 (61. 3) 
91 (60. 7) 
37 (24. 7) 
1 (0. 7) 
29 (19. 3) 

152 (97. 4) 
96 (64. 0) 
92 (9. 0) 
39 (25. 0) 
0 (0. 00) 
21 (13. 5) 

0. 86
0. 84
0. 597
0. 971
0. 302
0. 141

*Stenosis ≥70%.

PCI: percutaneous coronary intervention; CTO: chronic total occlusion; RCA: right 
coronary artery; LMs: left main stem coronary artery; LAD: left anterior descending; 
ACE: angiotensin-converting enzyme

Event-free survival rates at two-year follow-up: The average follow-up time was 27. 8 
(SD=1. 1) months for the full sample, 28. 5 (SD=1. 6) months for the complete 
revascularization group and 26. 8 (SD=1. 1) months for the IRA-only PCI group (p=0. 
039). In total, 51 MACE occurred during the follow-up period (17 in the complete 
group and 34 in the IRA-only group) including 8 patients with MI, 16 with repeat 
revascularization, 15 with heart failure and 10 patients that died (Table 3). As the 
Kaplan-Meier curves show, the freedom from MACE at two-year follow-up was 67. 02% 
in the complete group, compared with 63. 84% in the IRA-only group (p=0. 039).

Cox proportional hazards model for multivariate predictors:
The unadjusted predictors of two-year survival (MACE) were identified using 

univariate Cox proportional hazard models (Table 4). Significant predictors (p<0. 05) 
were the number of three diseased vessels and hypertension. The final model was 
developed first by selecting all variables with p<0. 05 from the univariate analysis and 
then using backward elimination by applying the log-likelihood ratio test. The 
proportional hazard assumption of the Cox model was tested for the final model. The 
final model was adjusted for the three vessel disease in reference to two vessel 
disease and hypertension (Table 4). After adjusting for these covariates, the hazard of 
developing MACE was 49% lower in the complete revascularization group as 
compared to the IRA-only PCI group (HR=0. 51, 95% CI: 0. 34-0. 95, p=0. 032).

Discussion
The study evaluated the differences in 2-year event free survival from MACE in 

patients who underwent complete revascularization and IRA-only PCI for MVD after 
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STEMI during index admission between 2012 and 2014. A retrospective cohort study 
design was utilized for the study where baseline patient characteristics were 
abstracted from the medical records and post-procedural events established through 
patient surveys. The final sample included 306 patients of which 49% had complete 
PCI, and 51% had IRA-only PCI. Unexpectedly, the study results suggest not only that, 
in selected patients, multi-vessel PCI can be performed with high procedural success 
but also that this strategy could lead to reduced mortality compared with IRA-only 
PCI. This finding needs to be further evaluated in a prospective, randomized trial.

Although we cannot second-guess the intentions of the operators in deciding on 
the single versus multivessel PCI because of the retrospective nature, the differences 
in baseline and procedural characteristics suggest a particular pattern. In general, 
healthier patients (younger, more likely male, less likely to have diabetes or previous 
stroke and peripheral vascular disease, more preserved left ventricular function, and 
fewer total occlusions or proximal left anterior descending artery lesion) were treated 
more aggressively with the multi-vessel PCI. Most likely, this strategy may be because 
of the belief that these patients may have lower procedural risk than the sicker 
population.

We found that at index hospitalization for PCI, complete and IRA-only PCI patients 
had different baseline profiles. For example, patients in the complete revascularization 
group had more males, had higher door-to-balloon time, and rates of heart failure 
were greater than those in the culprit artery-only PCI group. These findings are 
consistent with many other many randomized control studies.2,9,11-13

The current study results showed that patients in the complete PCI group had 49% 
lower MACE rate at the mean follow-up of 28 months compared to patients in culprit 
artery-only PCI group. This finding agrees with the systematic reviews.4,8 
Furthermore, in the multivariable analysis we found that hypertension increased the 
hazard of developing MACE, which is inconsistent with the results of the registry 
study, where hypertension was not reported as a significant predictor of MACE.14 It 
came out that compared to having two diseased coronary vessels, having three 
diseased vessels increases the chance of MACE when controlling for the intervention 
type (complete/culprit) and hypertension, similar to findings in the literature.15 
Patients in the culprit artery-only PCI group had more number of three diseased 
vessels, as was found in the CvLPRIT trial.10 A 65% reduction in MACE in complete 
revascularization group compared to IRA-only PCI group became more debatable 
after the publication of PRAMI trial. In the current analysis, the event-free survival at 
the end of the follow-up period was higher in the complete revascularization group 
when compared to IRA-only PCI group. These results are in agreement with other 
studies, which showed that complete PCI yields to better event-free survival rate.4,17,18
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However, a study showed that complete PCI leads to worse clinical outcomes. The 
reason for a trend toward increased mortality with complete revascularization during 
index admission in the nonrandomized registry studies is likely attributable to case 
selection.19

Study Limitations
One of the possible limitations of the study was that this is a retrospective study 

comprising non-randomized patients, subject to selection bias. Importantly, the 
reason for certain patients underwent multivessel PCI in the acute setting is not 
known. Only a prospective, randomized study could address the safety and efficacy of 
multi-vessel angioplasty during the peri-infarct period. In the scarce of such studies 
to date, however, the current study results suggest that multivessel PCI strategy 
should be further explored. The sample represents responders from a single center 
with a modest sample size, indicating that patients who underwent PCI at other 
hospitals were not included in the study. Hence, the results are more applicable to 
the center where the study is conducted. The strength of our study was that the 
interviewers were blinded about which group the patient belonged. Thus, the 
assessment of the outcomes was blinded.

Conclusions
The current study assessed the difference in 2-year event-free survival among 

patients with MVD and STEMI, who had undergone either complete revascularization 
or IRA-only PCI. The hazard of developing MACE was significantly reduced in the 
complete revascularization group. Three-vessel disease (compared to two-vessel 
disease) and hypertension were independent predictors of MACE. Considering the 
results and the fact that both of the PCI types are still in use, more studies are 
needed to show the advantages and disadvantages of each type for specific patient 
populations.
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ՀԵ ՄՈԲ ԼԱՍ ՏՈԶ ՆԵՐ
 ԼԵՅ ԿՈԶ ՆԵՐ

Գ. Մ. Գա լո յան, Դ. Վ. Սարգս յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Ար յու նաս տեղծ բջիջ նե րից ծա գած ու ռուցք նե րը ան վա նում են հե մոբ լաս տոզ-
ներ: Հե մոբ լաս տոզ նե րը լի նում են ոսկ րա ծու ծա յին և  ար տաոսկ րա ծու ծա յին ծագ-
ման: Ոսկ րա ծու ծա յին ծագ ման հե մոբ լաս տոզ ներ են՝ սուր և ք րո նի կա կան լեյ կոզ-
նե րը: Ար տաոսկ րա ծու ծա յին հե մոբ լաս տոզ ներ են Հոջ կի նի և  ոչ հոջ կին յան 
լիմ ֆո մա նե րը [1; 2]:

Լեյ կոզ նե րը ար յու նաս տեղծ հա մա կար գի չա րո րակ ու ռուց քա յին հի վան դու-
թյուն ներ են, բնո րոշ վում են ոսկ րա ծու ծի ա ռաջ նա յին ախ տա հա րու մով, ծայ րա-
մա սա յին ար յան և տար բեր օր գան-հա մա կար գե րի հե տա գա ընդգր կու մով [3]: 
Հայտ նի է, որ ար յու նը օր գա նիզ մի հիմ ա կան տրանս պոր տա յին հա մա կարգն է, 
և  ար յու նաս տեղծ բջիջ նե րը գտնվում են ոսկ րա ծու ծում, լիմ ֆա տիկ հան գույց նե-
րում, փայ ծա ղում, ինչ պես նաև ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ: Չարորակ կազ մա-
փոխ ման ենթարկված բջիջ նե րը լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րով տա րած վում են ամ-
բողջ օր գա նիզ մով: Լեյ կոզ նե րի այս յու րա հա տուկ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը 
բե րում է նրան, որ կլի նի կա կան և  ա նա տո միա կան պատ կե րը ի սկզբա նե ստեղ-
ծում է հա մա կար գա յին ախ տա հար ման պատ կեր [4]: Ներ կա յումս, բազ մա թիվ 
հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յուն քում ա պա ցուց ված է, որ ամ բողջ ու ռուց քա յին 
զանգ վա ծը մու տա ցիա յի են թարկ ված մեկ բջջի սե րունդ է, այ սինքն ա պա ցուց-
ված է լեյ կոզ նե րի և, առ հա սա րակ, բո լոր ու ռուցք նե րի կլո նա յին բնույ թը [4]:

Լեյ կոզ նե րը ի րենց զար գաց ման մեջ անց նում են 2 շրջան՝ մո նոկ լո նալ՝ բա րո-
րակ, և պո լիկ լո նալ՝ չա րո րակ: Ան ցու մը մեկ շրջա նից մյու սին միև նույն հա ճա խա-
կա նու թյամբ և նույն ժա մա նա կաշր ջա նում տե ղի չի ու նե նում: Չա րո րակ ու ռուցք-
նե րին բնո րոշ է կլի նի կա կան բազ մա զա նու թյու նը, իսկ բա րո րակ ու ռուցք նե րին՝ 
միա լար ըն թաց քը [4]:

Լեյ կոզ նե րի ախ տած նու թյան մեջ մեծ տեղ է տրվում ա պոպ տո զի ըն թաց քին: 
Ա պոպ տո զը բջջի ժա ռան գա կան ծրագ րա վոր ված մահն է, ո րի խնդիրն է ա զատ-
վել ծե րա ցած բջիջ նե րից կամ բջիջ նե րի ա վել ցու կից, ինչ պես նաև այն բջիջ նե-
րից, ո րոնց ժա ռան գա կան նյու թը վնաս ված է կամ խան գար ված է տար բե րա կու-
մը [5]: Լեյ կոզ նե րի ախ տա բա նու թյան հա ջորդ մե խա նիզ մը հա  կաու ռուց քա յին 
ի մու նի տե տի խան գա րում երն են: Հայտ նի է, որ օր գա նիզ մում մշտա պես տե ղի 
են ու նե նում մու տա ցիա ներ, սա կայն մու տա ցիա յի են թարկ ված բջիջ նե րը ի մուն 
հա մա կար գի կող մից ճա նաչ վում են օ տար, լեյ կո ցիտ նե րի մի ջո ցով են թար կվում 
են ֆա գո ցի տո զի, խժռ վում ու ոչն չաց վում են։ Լեյ կո զի դեպ քում, քա նի որ ի մուն 
հա մա կար գի գոր ծու նեու թյու նը խան գար ված է, ուս տի մու տա ցիա յի են թարկ ված 
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բջիջ նե րը չեն ոչն չաց վում: Բա ցի դրա նից, ի մուն հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան 
խան գա րում ե րը բե րում են ին ֆեկ ցիոն և  աու տոի մուն բար դու թյուն նե րի ա ռա ջաց-
մա նը [6]: Լեյ կո զած նու թյան մեջ ո րո շա կի դեր են խա ղում քի միա կան մու տա գեն-
նե րը, ո րոն ցից ա ռաջ նա հերթ են հա մար վում բեն զո լը և  ա րո մա տիկ ած խաջ րատ-
նե րը: Բեն զո լի քրո նի կա կան ազ դե ցու թյու նը իր տեղն ու նի եր կա րատև ծխող նե րի 
մոտ: Օ րա կան 40 և  ա վե լի ծխա խոտ օգ տա գոր ծող նե րի մոտ հայտ նա բեր ված են 
մի շարք քրո մո սո մա յին ա նո մա լիա ներ՝ 16-րդ ք րո մո սո մի ին վեր սիա, 8-րդ ք րո մո-
սո մի տրի սո միա և  այլն: Տա րե կան 20 և  ա վե լի տուփ ծխող նե րի մոտ սուր միե լո-
բլաստային լեյ կո զով հի վան դա ցու թյան վտան գը 3-4 ան գամ գե րա զան ցում է 
հսկիչ խմբի հետ հա մե մա տած: Լեյ կոզ նե րի ա ռա ջաց ման մեջ վի րուս նե րի դե րը 
ա պա ցուց ված է խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, թռչուն նե րի, մկնե րի, առ նետ-
նե րի մոտ: Մարդ կանց մոտ ներ կա յումս Էպշ տեյն- Բա րի վի րու սը հա մա րում են 
Բեր կի տի լիմ ֆո մա յի ա ռա ջաց ման պատ ճառ, իսկ HTLV՝ T-բջջա յին լիմ ֆո մա յի [7]:

Դա սա կար գու մը: Լեյ կոզ նե րը, ըստ ձևա բա նա կան և բջ ջա քի միա կան հատ կու-
թյուն նե րի բա ժան վում են 2 խմբի՝ 

1.  Սուր
2.  Ք րո նի կա կան [8]:
Սուր լեյ կոզ նե րը բա վա կա նին հազ վա դեպ հան դի պող հի վան դու թյուններ են, 

որոնք կազ մում են բո լոր չա րո րակ հի վան դու թյուն նե րի մոտ 3%-ը, սա կայն ար-
յան և լիմ ֆա տիկ հա մա կար գի չա րո րակ հի վան դու թյուն նե րի շար քում գրա վում 
են ա ռա ջին տե ղե րից մե կը: Սուր լեյ կո զը կա րող է հան դի պել ցանկացած տա-
րիքում: Հի վան դա ցու թյան կո րագ ծում նկատ վում է 2 պիկ՝ ա ռա ջին պի կը 0-14 
տա րե կա նում, իսկ երկ րորդ պի կը՝ 55-65 տա րե կա նում: Ման կա կան հա սա կի 80-
90% սուր լիմ ֆոբլաս տա յին լեյ կոզ ներն են, իսկ ոչ լիմ ֆոբ լաս տա յին լեյ կո զով հիմ-
նա կա նում հի վան դա նում են բարձր տա րի քա յին խմբի մար դիկ, ընդ ո րում տղա-
մար դիկ ա վե լի հա ճախ են հի վան դա նում, քան կա նայք [8]:

Կ լի նի կա կան պատ կե րը: Հի վան դու թյու նը սո վո րա բար սկսվում է սուր ըն թաց-
քով՝ բարձր ջեր մու թյամբ, ար տա հայտ ված ին սոք սի կա ցիոն երևույթ նե րով, ցա-
վե րով հո դե րում, բկանց քում: Այդ պատ ճա ռով սկզբնա կան շրջա նում ախ տո րո-
շում են գրիպ, ան գի նա, ռևմա տիզմ: Ճիշտ ախ տո րոշ վում է 2-3 շա բաթ վա 
ըն թաց քում: 10% դեպ քե րում հի վան դու թյու նը բնո րոշ վում է տար բեր տե ղա կա յու-
թյան ա ռատ ար յու նա հո սու թյուն նե րով: Դան դաղ ըն թաց քի դեպ քում հի վանդ նե-
րի մոտ նկատ վում են թու լու թյուն, հոգ նա ծու թյուն, աշ խա տու նա կու թյան ան կում: 
Ճիշտ ախ տո րոշ վում է 4-6 շա բաթ վա ըն թաց քում: 5% դեպ քե րում հի վան դու թյու-
նը հայտ նա բեր վում է պա տա հա կան՝ կան խար գե լիչ զննում ե րի ժա մա նակ կա-
տար ված ծայ րա մա սա յին ար յան քննու թյան արդ յուն քում: Կ լի նի կա կան ախ տա-
նիշ նե րը դա սա կարգ վում են 5 հիմ ա կան ձևե րի՝ 
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1.  Հի պերպ լաս տիկ/գե րա ճա յին,
2.  Ար յու նա հո սա կան,
3.  Ա նե միկ/սա կա վար յու նա յին,
4.  Ինք նա թու նա վոր ման/ին տոք սի կա ցիոն,
5.  Ի մու նաան բա վա րա րու թյան հա մախ տա նի շով:
Հի պերպ լաս տիկ հա մախ տա նի շը օ րի նա չա փո րեն դիտ վում է բո լոր հի վանդ-

նե րի մոտ և  ու ղեկց վում է հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա յով և լիմ ֆա տիկ հան գույց նե-
րի մե ծա ցու մով [9]:

Ախ տո րո շու մը հիմ վում է ոսկ րա ծու ծի և ծայ րա մա սա յին ար յան բջջա բա նա-
կան պատ կե րի վրա: Ոսկ րա ծու ծում հայտ նա բեր վում են 30-99% բլաստ բջիջ ներ: 
Պե րի ֆե րիկ ար յան մեջ սո վո րա բար դիտվում է սա կա վար յու նու թյուն, թրոմ բո-
ցիտո պե նիա, լեյ կո ցի տոզ: Ներ կա յումս մշակ վել է լեյ կո զի ախ տո րոշ ման նոր 
մեթոդ՝ բլաստ բջիջ նե րի ի մու նո ֆե նո տի պի ո րո շում պո լի- և մո նոկ լո նալ հա-
կամարմին նե րի մի ջո ցով՝ ցի տո գե նե տի կա կան ա նա լիզ, քրո մո սոմ ե րի մո  լե  կուլյար-
կեն սա բա նա կան ա նա լիզ [10]:

Բուժ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ է հա մար վում սաղմ ա յին բջիջ նե րի օգ տա-
գոր ծու մը: Սուր լիմ ֆոբ լաս տա յին լեյ կոզ նե րի դեպ քում կի րառ վում է Հ յոլ ցե րի և 
Լար սո նի ծրագ րե րը, ո րոնցում հիմ ա կանում կիրառվում են ցի տոս տա տիկ ները՝ 
վինկ րիս տին, պրեդ նի զա լոն, ցիկ լո ֆոս ֆան, ցի տո զար, ալ ֆա աս պա րա գի նա զա: 
Բուժ ման սկզբում ախ տո րո շիչ նպա տա կով կա տար վում է ող նու ղե ղա յին պունկ-
ցիա: Հի վան դը հա մար վում է լրիվ ա ռող ջա ցած, ե թե հա ջորդրղ 9 տա րի նե րի ըն-
թաց քում հի վան դու թյան ռե ցե դիվ չի լի նում [11]: Ե թե դե ղո րայ քա յին բու ժու մը 
արդյունավետ չէ, կա տար վում է ոսկ րա ծու ծի պունկ ցիա:

Резюме
Гемобластозы

Лейкозы

Г. М. Галоян, Д. В. Саркисян
Ереванский Университет “Айбусак”

Лейкозы – термин, объединяющий многочисленные опухоли кроветворной  
системы, возникающие из кроветворных клеток и поражающие костный мозг. 
Лейкозы подразделяют на две основные группы – острые и хронические, кото-
рые определяются строением опухолевых клеток.
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Summary
Hemoblastosis

Leukomia

G. M. Galoyan, D. V. Sargsyan
Yerevan “Haybusak” University

Leukemia is a term that unites numerous tumors of the hematopoietic system, 
originating from the hematopoietic cells and affecting the bone marrow. The division 
of leukemia into two main groups, acute and chronic, which are determined by the 
structure of the tumor cells.
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РОЛЬ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРРА В 
ОНКОГЕМАТОЛОГИИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛОВЕКА

П. А. Казарян, Р. С. Степанян
Гематологический центр им. проф. Еоляна
Ереванский Университет “Айбусак”

Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ) принадлежит к семейству гамма-герпесвирусов 
рода лимфо-криптовирусов. В классификации, основанной на таксономии герпе-
тических вирусов, ВЭБ обозначается также как герпесвирус 4-го типа (human 
herpes virus 4, HHV4). Инфицируется человек в детском возрасте, персистирует-
ся затем в организме хозяина в течение всей его жизни. Инфекция, как правило, 
протекает бессимптомно. Постоянное присутствие ВЭБ в организме человека ста-
новится возможным лишь благодаря латентному инфицированию фракции цир-
кулирующих В-клеток памяти. ВЭБ служит этиологическим агентом для многих 
злокачественных новообразований человека, включая опухоли лимфоидного, 
эпителиального и мезенхимального происхождения. Злокачественные лимфомы, 
согласно данным Международного агентства по изучению рака, составляют 3– 4 
% среди всех регистрируемых в мире злокачественных новообразований.

В 1964 году английский вирусолог Энтони Эпштейн и его асистент Ивонна 
Барр, сделали открытие которое ознаменовало новую эру в клинической и экспе-
риментальной онкологии. Предметом их открытия стал первый онкогенный вирус 
человека, названный позже именами авторов – вирус Эпштейна-Барр. За более 
чем 45-летний период изучения биологических свойств этого вируса, проводимо-
го в многочисленных лабораториях мира, ВЭБ до сих пор остается вирусом-за-
гадкой. С одной стороны, это убиквитарный вирус, практически тотально инфи-
цирующий население Земли, с другой – он доказанный или предполагаемый 
этиологический агент для целого ряда доброкачественных и злокачественных но-
вообразований лимфоидного и эпителиального происхождения. Однако канцеро-
генность ВЭБ далеко не однозначна. Несмотря на то, что кодируемые вирусом 
продукты способны вызывать пролиферацию инфицированных клеток, веду-
щую к возникновению лимфом у больных с иммунодефицитом, эти клинически 
агрессивные опухоли довольно часто поликлональны и подвергаются регрессии 
при восстановлении иммунного ответа на ВЭБ. Такие опухоли, как лимфома Бер-
китта, лимфома Ходжкина, встречаются не только в ВЭБ-ассоциированных, но и 
в ВЭБ-неассоциированных вариантах, что говорит о том, что патогенез этих но-
вообразований связан не только с ВЭБ. Кроме того, злокачественные клетки 
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больных лимфомой Беркита и лимфомой Ходжкина отличаются фенотипически 
от других клеток.

Вирус Эпштейна– Барр (ВЭБ) служит этиологическим агентом для многих зло-
качественных новообразований человека, включая опухоли лимфоидного, эпите-
лиального и мезенхимального происхождения. Опухоли лимфоидного происхож-
дения характеризуются гетерогенностью морфологических и молекулярных 
характеристик, а также клинического течения. При этом неходжкинские лимфо-
мы (НХЛ) составляют около 70 % всех злокачественных лимфом, а лимфома 
Ходжкина (ЛХ) – остальные 30 %. Для ЛХ на основании эпидемиологических на-
блюдений и морфологических данных уже давно предполагали инфекционную 
природу и наличие небольшого числа клинических вариантов. Стремление по-
нять этиологию НХЛ осложнялось их гетерогенным составом, многочисленными 
клиническими проявлениями и отличающимися гистопатологическими и иммуно-
логическими фенотипами. ВЭБ пренодлежит к семейству гамма-герпесвирусов 
рода лимфо-криптовирусов. В классификации, основанной на таксономии герпе-
тических вирусов, ВЭБ обозначается также как герпесвирус 4-го типа (human 
herpes virus 4, HHV4). Инфицируется человек в детском возрасте, персистирует-
ся затем в организме хозяина в течение всей его жизни. Инфекция, как правило, 
протекает бессимптомно. Постоянное присутствие ВЭБ в организме человека ста-
новится возможным лишь благодаря латентному инфицированию фракции цир-
кулирующих В-клеток памяти. Злокачественные лимфомы, согласно данным 
Международного агентства по изучению рака, составляют 3– 4 % среди всех ре-
гистрируемых в мире злокачественных новообразований. Лимфомы делят на две 
основные группы: лимфома Ходжкина (20– 30% всех лимфом) и неходжкинские 
лимфомы. Лимфома Ходжкина – это самостоятельное заболевание, при котором 
характерные неопластические клетки Ходжкина и Рид– Штернберга (Х/Р-Ш), рас-
сеяны среди окружающих воспалительных клеток и составляют лишь около 2 % 
объема опухолевой массы. Наиболее выраженная связь ВЭБ с ЛХ наблюдалась у 
детей и пожилых лиц, чаще у мужчин, чем у женщин. Серологические исследова-
ния также указывают на связь ВЭБ с ЛХ. У больных ЛХ повышенные значения 
титров антител к капсидному антигену вируса, как правило, обнаруживали не 
только во время установления диагноза, но и за несколько лет до выявления бо-
лезни. У этих больных отмечали также повышенные титры антител к раннему и 
ядерному антигенам вируса. Все эти наблюдения свиде тельствовали в пользу 
этиологической роли ВЭБ в патогенезе ЛХ, хотя и не были окончательным дока-
зательством. Неходжкинские лимфомы – представляют из себя совокупность но-
вообразований, в возникновении которых принимают участие различные агенты. 
Эти агенты в зависимости от механизма их действия могут быть отнесены к трем 
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различным группам. Первая группа – это вирусы, трансформирующие лимфоци-
ты и другие клетки (ВЭБ, HHV-8). Вторая группа представлена факторами раз-
личной природы, вызывающими иммунодефицитные состояния. К таким факто-
рам в первую очередь относится (не считая наследственных поражений 
иммунной системы) ВИЧ. Этот вирус вызывает у инфицированного лица иммуно-
супрессию в результате истощения пула Т-лимфоцитов CD4+ и возникновение 
СПИДа.

Иммунотерапия ВЭБ-ассоциированных гемобластозов
Учитывая широкое распространение и многообразие новообразований, ассо-

циированных с ВЭБ, в настоящее время предпринимаются многочисленные по-
пытки разработать эффективную терапию, мишенью которой станут вирусные 
белки или сам вирус в опухолевых клетках. В основе успешной иммунотерапии 
ВЭБ-ассоциированных опухолей, проводимой в виде ВЭБ-специфической адоп-
тивной клеточной терапии, лежит несколько благоприятных факторов. Один из 
них заключается в том, что опухолевые специфические антигены – латентные 
белки вируса, не требующие разрушения иммунной толерантности хозяина. В ле-
чении ВЭБ-асооциированных форм ЛХ важное место занимают попытки приме-
нения иммунотоксинов. В одном случае для этих целей используют моноклональ-
ные антитела к СD25 и СD30, являющиеся маркерами клеток Х / Р-Ш, к которым 
химически привязывают клеточные токсины (псевдомонадный эндотоксин A, 
дегликозилированный рицин A), в другом – применяют моноклональные антите-
ла двойной специфичности, связывающиеся одновременно с маркерами СD30 
на опухолевых клетках и CD16 на NK- клетках. И в том и другом случае целью 
данного варианта терапии, проводимой иногда на фоне инъекций ИЛ-2, является 
индукция противоопухолевой цитотоксичности. Терапия ПТГ – это постоянный 
поиск баланса между минимально необходимым уровнем иммунокомпетентности 
больного и максимально допустимой степенью иммуносупрессии, позволяющей 
трансплантату не отторгаться. У таких больных для профилактики и борьбы с 
ВЭБ-ассоциированными заболеваниями существенно снижают дозы иммуноде-
прессантов или временно их отменяют, а для терапии возникших опухолей ис-
пользуют низкие поддерживающие дозы соответствующих химиотерапевтиче-
ских препаратов. Параллельно проводится и антивирусная терапия, хотя следует 
помнить, что такие препараты, как ацикловир или ганцикловир, вызывают эф-
фект только при наличии в опухолевых клетках литической инфекции и не инги-
бируют пролиферацию латентно инфицированных клеток. Широко используются 
и различные варианты иммунотерапии; в частности, применяют: а) интерферон 
для усиления активности CTL, улучшения экспрессии главного комплекса гисто-
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совместимости (MHC) и активации NK-клеток; б) блокирование мышиными моно-
клональными антителами ИЛ-6, играющего важную роль в пролиферации и со-
зревании инфицированных вирусом В-клеток; в) анти-B- клеточные (против CD21 
и СD24) моноклональные антитела, ритуксимаб (Мабтера), представляющие со-
бой химерные моноклональные антитела к СD20, состоящие из константных ре-
гионов иммуноглобулинов человека и вариабельных регионов иммуноглобулинов 
мыши; г) адоптивная иммунотерапия с использованием аутологичных ВЭБ-специ-
фических CTL, приготовленных из крови больных на фоне снижения иммуносу-
прессии, либо здоровых подобранных по HLA доноров.

Заключение:
• Важнейший фактор, в значительной степени определения возникновение 

ВЭБ ассоциированных опухолей, служит выраженная иммуносупрессия (врожден-
ная, ятрогенная или индуцированная любой вирусной инфекцией, и в первую 
очередь ВИЧ), приводящая к утрате функции иммунного распознавания клеток, 
инфицированных ВЭБ.

• Ограниченная экспрессия ВЭБ в клетках ряда опухолей (с латенцией I или II 
типа), снижающая их антигенность, вероятно, обеспечивает дополнительные ро-
стовые преимущества этим клеткам, позволяя им ускользнуть от иммунного над-
зора хозяина и прогрессировать в сторону более выраженного злокачественного 
фенотипа.

• Важную роль в развитии опухолей, особенно типа ЛБ, играет нарушение 
нормального функционирования гена cmyc, связанное с хромосомными пере-
стройками на фоне усиленной пролиферации клеток. Другие нарушения, такие 
как мутации генов c-myc, р53и pRb, могут также внести свой вклад в злокаче-
ственную трансформацию при возникновении некоторых опухолей.

• Таким образом, несмотря на многолетнее изучение связи ВЭБ с опухолями 
человека, вопрос о роли вируса в их возникновении до конца не изучен. Раскры-
тие механизма злокачественной трансформации вирусом, персистирующим в ла-
тентном состоянии более чем у 90 % населения планеты, задача чрезвычайно 
сложная.

• Однако технические достижения последних лет, существенно повысившие 
специфичность исследований, позволяют надеяться, что детали ВЭБ-ассоцииро-
ванного канцерогенеза будут выяснены. При этом выкристаллизовываются ос-
новные направления исследований в области онкогематологии. Они связаны с 
изучением фундаментальной проблемы взаимоотношения вируса и клеток-мише-
ней (главным образом, В-лимфоцитов и Т-клеток), вируса и иммунной системы 
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хозяина, а также влияния на процесс ВЭБ-ассоциированной трансформации фак-
торов окружающей среды.

Ամփ ոփ ում
Էպշ տեյն- Բար րի վի րու սի դե րը մար դու  

օն կո հե մա տո լո գիա կան հի վան դու թյուն նե րում

Պ. Ա. Ղա զար յան, Ռ. Ս. Ս տե փան յան
ՀՀ ԱՆ Պ րոֆ. Ռ. Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ րոն
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

ԷԲՎ-ն պատ կա նում է լիմ ֆո-քլիպ տո վի րու սի սե ռի, գամ մա հեր պես-վի րուս նե-
րի ըն տա նի քին: Հեր պես վի րուս նե րի տաք սո նո միա յի վրա հիմ ված դա սա կար-
գում ԷԲՎ- ն կոչ վում է նաև herpesvirus- ի 4-րդ տե սա կը (մար դու herpes վի րուս 
4, HHV4): Մար դը վա րակ վում է ման կու թյու նից, ա պա իր ողջ կյան քի ըն թաց քում 
այն պահ պան վում է օր գա նիզ մում: Ին ֆեկ ցիան սո վո րա բար սիմպ տո մա տիկ է: 
Մար դու մարմ ում էԲՎ-ի մշտա կան   ներ կա յու թյու նը հնա րա վոր է դառ նում միայն 
այն ու ղեկ ցող B հի շող բջիջ նե րի խմբա քա նա կի լուրջ վա րա կի պատ ճա ռով: 
ԷԲՎ-ն ծա ռա յում է որ պես է թիո լո գիա կան ա գենտ, ո րը հան դի սա նում է մար դու, 
բազ մա թիվ չա րո րակ նո րա գո յա ցու թյուն նե րի պատ ճառ, այդ թվում, ուռուցք նե րի՝ 
լիմ ֆոիդ նե րի է պի թել յալ և մե զեն խի մալ ծագ մա նը: Չա րո րակ լիմ ֆո մա նե րը, 
համա ձայն քաղց կե ղի ու սում ա սիր ման մի ջազ գա յին գոր ծա կա լու թյան տվյալ նե-
րի, աշ խար հում գրանց ված բո լոր չա րո րակ նո րա գո յա ցու թյուն նե րի կազ մում են 
3-4 տո կո սը:

Summary
The Role of the Epstein Virus – Barr in  
Onco-hematological Human Diseases

P. A. Ghazaryan, R. S. Stepanyan
Haematology center after Prof. R. Yolyan
Yerevan “Haybusak” University

The Epstein-Barr virus (EBV) belongs to the family of lymphocytopenia, gamma 
herpes-viruses. Hereditary taxonomy classification is also called the 4th type of 
herpes virus (human herpes virus 4, HHV4). A human is infected from childhood and 
is kept in his body throughout his lifetime. The infection is usually symptomatic. The 
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permanent presence of IB in the human body can only be caused by a serious 
infection of the B-memory cells accompanying it. IBV serves as an etiologic agent that 
causes a human to have multiple malignant neoplasms, including epilepsy and hypo 
tensional origin of tumors, lymphoids. Malignant lymphomas, according to the 
International Cancer Research Agency, account for 3-4 percent of all malignant 
neoplasms worldwide.
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НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ  
СИНТЕЗ (Z) -ДОДЕЦ-8-ЕНИЛАЦЕТАТА ПОЛОВОГО 

ФЕРОМОНА ВОСТОЧНОЙ ПЛОДОЖОРКИ 
(GRAPHOLITHA MOLESTA BUSCK) 

Д. А. Мкртчян, Г. М. Макарян, А. М. Испирян, М. А. Везирян
Ереванский Университет “Айбусак”
 Институт органической химии Научно-технологического 
центра органической и фармацевтической химии Нацио-
нальной Академии Наук Республики Армения

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) – насекомое, являющееся 
опасным карантинным вредителем. Происхождение этого вида связано с Восточ-
ной Азией (Китай, Корея, Япония), откуда он распространился по другим странам 
и континентам. В настоящее время восточная плодожорка имеет широкое рас-
пространение и отмечена в 44 странах.

Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги персика, сливы, абрикоса, 
нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни, миндаля (вред-
ные организмы), но предпочитает персик, айву и грушу [1, 2]. Поврежденность 
плодов персиков, нектаринов, слив, груш, айвы иногда достигает 90% – 100%, 
яблок – от 40% до 45%.

1.Li / NH3

O
Cl

2.C3H7Br

70%

OH

OH

OAc
I

II
III

IV
V

VI

VII

H2 / Pd / BaSO4

Ac2O

OAc

MgCl
OTHP

OTHP

1.H+

2.Ac2O

Половой феромон восточной плодожорки выделен и идентифицирован как (Z) 
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-додец-8-енилацетат [3], применение которого в системе защиты плодовых куль-
тур весьма эффективно в полевых условиях [4, 5]. Разработаны различные под-
ходы к синтезу искомого соединения [6, 7].

Нами разработан простой и доступный метод синтеза полового феромона  
восточной плодожорки – (Z) -додец-8-енилацетата (I) на основе тетрагидрофур-
фурил-хлорида (II) по схеме С5+С3+ С4.

Нужно отметить, что процесс С5+С3, приводящий к получению окт-4-ин-1-ола 
(III), т. е. дециклизация-дегидрогалогенирование-алкилирование протекает одно-
временно в одной реакционной колбе.

Ключевой стадией предложенного метода является присоединение (Z) 
-окт-4-ен-енилацетата (V) к реактиву Гриньяра (VI), полученного из 4-хлор-1-те-
трагидропира-нилоксибутана.

Строение синтезированных соединений доказано с помощью данных ИК и 
ЯМР 1Н и 13С спектров. Так, в ИК спектре (Z) -додец-8-енилацетата (I) имеются 
полосы поглощений при 730 и 1660 см-1, а в спектре ЯМР 1Н сигналы протонов 
при 5. 25 м. д. с J 10. 8 Гц, свидетельствующие о (Z) - конфигурации двойной 
связи.

Ամփ ոփ ում
Արև ելյ ան պտղակ եր ի (Grapholitha molesta basck)  

սեռ ակ ան ֆեր ոմ ոն ի՝ 8 (Z) -դոդ եկ ադ իեն իլ աց ետ ատ ի սինթ եզ

 Դ. Ա. Մկրտչյ ան, Գ. Մ. Մ ակ արյ ան, Ա. Մ. 
Իսպ իրյ ան, Մ. Ա. Վ եզ իրյ ան
Երև ան ի «Հ այբ ուս ակ» համ ալս ար ան
 ՀՀ ԳԱԱ Օրգ ան ակ ան և դ եղ ագ ործ ակ ան 
քիմի այ ի գիտ ատ եխն ոլ ոգ իակ ան կենտր ոն,
Օրգ ան ակ ան քիմի այ ի ինստ իտ ուտ

Տ ետր ահ իդր ոֆ ուրֆ ուր իլ քլոր իդ ի հիմ ան վրա մշակվ ել է արև ելյ ան պտղա-
կեր ի (grapholitha molesta basck) սեռ ակ ան ֆեր ոմ ոն ի՝ 8 (Z) -դոդ եց են իլ աց ե-
տատ ի սինթ եզ ի նոր և մ ատչ ել ի եղ ան ակ՝ համ աձ այն C5+C3+C4 սխեմ այ ի:

Ս ինթ եզվ ած միաց ությ ունն եր ի կառ ուցվ ածք ը հաստ ատվ ել են ԻԿ և ՄՄՌ 
սպեկտ ալ տվյալն եր ի հիմ ան վրա:
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Summary
Synthesis of 8 (Z) – dodechenyl-1-acetate  

(Grapholitha molesta basck), sex pheromone of east moth

 D. A. Mkhrtchyan, G. M. Makaryan, A. M. 
Ispiryan, M. A. Vezirjan
Yerevan “Haybusak” University
 The Scientific Technological Center of Organic 
and Pharmaceutical Chemistry NAS RA,
Institute of Organic Chemistry

According to the C5 + C3 + C4 scheme, on the based of tetrahydrofurfuryl 
chloride, a new and accessible method for the synthesis of 8 (Z) – dodechenyl-1-
acetate (grapholitha molesta basck), sex pheromone of east moth was developed.

The structures of synthesized compounds were confirmed on the based of the IR 
and NMR spectral data.
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Կ ԵՐ ԱԿՐ ԱՓ ՈՂ Ի ՔԱՂՑԿ ԵՂ

Հ. Մ. Մ ելք ունյ ան
 Երև ան ի «Հ այբ ուս ակ» համ ալս ար ան 

 Բա նա լի բա ռեր.  Կե րակ րա փո ղի քաղց կեղ, չա րո րակ ու ռուցք, քաղց կե ղա ծին 
բջիջ ներ, կոն ցե ռո գեն նյու թեր:

Ըստ հա մաշ խար հա յին քաղց կե ղի հե տա զո տու թյան մի ջազ գա յին կազ մա կեր-
պու թյան հա վաս տի տվյալ նե րի՝ ա մեն օր ամ բողջ աշ խար հում քաղց կե ղից մա-
հա նում է 7. 6 մի լիոն մարդ, ո րը կազ մում է ամ բողջ մա հա ցու թյան 13.1 տո կո սը: 
Ե թե հա մե մա տենք 2000-ից մինչև 2015 թվա կա նը ընկ նող ժա մա նա կա հատ վա-
ծը, ա պա կտես նենք տվյալ նե րի մեծ տար բե րու թյուն:  Չա րո րակ ու ռուց քով հի-
վանդ նե րի թի վը 2000 թվա կա նին կազ մել է ամ բողջ աշ խար հում 10 մի լիոն 
մարդ, նրան ցից մա հա ցել է 8 մի լիո նը: 2015 թվա կա նին հի վանդ նե րի թի վը հա-
սել է 20 մի լիո նի, ո րից մա հա ցել է 13 մի լիո նը:  Պետք է նշել, որ ցածր մա կար դա-
կով զար գա ցած երկր նե րի մոտ քաղց կե ղով հի վան դե րի թի վը շատ բարձր է:

Երկր ներ, ո րոնց տվյալ նե րը 100. 000 բնակ չից մե կը հա րա բե րու թյամբ է [1]:
 Գեր մա նիա 204 – 100. 000-ից  Կա նա դա 311- 100. 000-ից
 Դա նիա 338 – 100. 000-ից  Չե խիա 295- 100. 000-ից
Իռ լան դիա 317 – 100. 000-ից ԱՄՆ 320- 100. 000-ից
Ավստ րա լիա 323 – 100. 000-ից Շ վե ցա րիա 203-100. 000-ից
 Նոր  Զե լան դիա 309 – 100. 000-ից  Լե հաս տան 177-100. 000-ից
 Բել գիա 321 – 100. 000-ից Ի տա լիա 190-100. 000-ից
Ֆ րան սիա 324 – 100. 000-ից
 Նոր վե գիա 318 – 100. 000-ից
 Հա յաս տա նում քաղց կե ղից մա հա ցե լիու թյան և  հի վան դա ցու թյան ցու ցա նի շը 

բարձր է. ըստ ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ 2010-թվա կա նի 
հա մե մատ քաղց կե ղով հի վանդ նե րի թիվն ա ճել է 9-10 %՝ կազ մե լով 277 մարդ 
100. 000 բնակ չից: 2010 թվա կա նին ե ղել է 7593 ա ռաջ նա կի քաղց կե ղով հի-
վանդ, իսկ 2014 թվա կա նին ե ղել է 8365:  Պատ ճառ նե րը շատ տար բեր են, բայց 
ա ռաձ նաց նում են կոն ցե ռո գեն սնուն դը, ճա ռա գայ թու մը, ծխա խո տը և  այլն: 
Թ վար կած պատ ճառ նե րը բա ցա հայ տում են դեպ քե րի 40-ից 60 տո կո սը, մա ցա-
ծի դեպ քում պատ ճառ նե րը մում են ան հայտ:  Հա յաս տա նում առ կա պաշ տո նա-
կան թվե րի հա մա ձայն՝ 2014 թվա կա նին 100 հա զար բնակ չի հաշ վով գրանց վել է 
320 մա հա ցու թյան դեպք [2]:

Ամ բողջ աշ խար հում մեկ տար վա կտրված քով գրանց վում է 13 մի լիոն մա հա-
ցու դեպք չա րո րակ ու ռուցք նե րից, ո րոն ցից 900 հա զա րը բա ժին է հաս նում կե-
րակ րա փո ղի քաղց կե ղին:  Հի վան դու թյունն ա վե լի հա ճախ գրանց վում է 50-60 
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տա րե կանն ըն կած հա սա կում:  Հի վան դու թյան այս տե սա կով, ի տար բե րու թյուն 
կա նանց, տղա մար դիկ 3 ան գամ ա վե լի հա ճախ են հի վան դա նում:  Քաղց կե ղի 
այս տե սա կը աշ խար հում իր տա րած վա ծու թյամբ շատ տար բեր է, թվե րը կա րող 
են լի նել 100 ան գամ ա վել կամ պա կաս:  Հի վան դու թյունն ա մե նա բարձ րը դիտ-
վում է Ի րա նում,  Թուրք մենս տա նում,  Ղա զախս տա նում և  Չի նաս տա նում՝ մի ջի նը 
տա րե կան 150 մարդ 100. 000-ից:  Հի վան դու թյան բարձր ցու ցա նիշ գրանց վում է 
նաև  Հա րա վա յին Ա մե րի կա յում և  աֆ րիկ յան մի շարք երկր նե րում: Այն տա րա-
ծաշր ջան նե րը, որ տեղ մա կար դա կը ցածր է՝  Հա յաս տան,  Մա լի,  Վետ նամ այս ցու-
ցա նի շը ցածր է մոտ 100 ան գամ և  կազ մում է տա րե կան 2-ից մինչև 4 մարդ: 
 Հա յաս տա նում այդ ցածր ցու ցա նի շը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ հա յերն օգ-
տա գոր ծում են բու սա կան սննդամ թերք և  ա րագ սննդի կե տե րից քիչ են 
օգտվում: Ա րագ սնուն դը պա րու նա կում է կոն ցե ռո գեն նյու թեր, որն իր հեր թին 
նպաս տում է քաղց կե ղա ծին բջիջ նե րի ա ռա ջաց մա նը:  Հիմ ա կան պատ ճառ ներ, 
ո րոնք բե րում են հի վան դու թյան ծագ մա նը և  զար գաց մա նը՝ 

• Ծ խա խո տի օգ տա գոր ծու մը,
• Ո գե լից խմիչ քի օգ տա գոր ծու մը,
•  Տաք ջրի կամ տաք խմիչք նե րի շատ օգ տա գոր ծու մը,
• Ս տա մոք սի պա րու նա կու թյան հետ հոս քի պայ ման նե րում,
•  Գի րա ցու մը,
•  Ծե րու թյու նը:

Ախ տա բա նու թյուն:  Քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից է ա ղաթթ վի 
պար բե րա բար ներ գոր ծու թյու նը կե րակ րա փո ղի լոր ձա թա ղան թի է պի թե լա յին 
բջիջ նե րի վրա (ռեֆլ յուքս է զո ֆա գիտ): Այդ պրո ցե սը բե րում է պրո տեին կի նա զի 
ակ տի վու թյան բարձ րաց ման, ո րի պատ ճա ռով բարձ րա նում է բջիջ նե րի մու տա-
գեն ակ տի վու թյու նը և  տա փակ է պի թե լա յին բջիջ նե րի փո խա րեն ա ռա ջա նում են 
ցի լինդ րիկ բջիջ ներ, միառ ժա մա նակ ընկճ վում են բջիջ նե րի ա պոպ տոզ երևույ թը: 
Այս հի վան դու թյունն ա ռանձ նա նում է իր բարձր մա հա ցու թյամբ: Ախ տո րո շու մից 
հե տո հի վանդ նե րի մինջև 70%-ը մա հա նում է մեկ տար վա ըն թաց քում: Այս 
տվյալ նե րը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ քաղց կե ղը 70-80 % դեպ քե րում շատ 
ուշ փու լում են հայտ նա բե րում:

 Մինչև քաղց կե ղի ձևա վոր վե լը կա տա րում ենք կան խար գե լիչ բու ժում, ո րի 
նպա տակն է ստա մոք սի թթվայ նու թյան կար գա վո րու մը, օր. պրո տո նա յին պոմ-
պի ար գե լա կիչ նե րով:  Հի վան դու թյան հիմ ա կան նա խան շան նե րը՝ 

• Կլ ման ըն թաց քում ցա վը,
•  Ցավ կրծքա վան դա կի հե տին պա տում կամ թիակ նե րի ա րան քում,
•  Քա շի ի ջե ցում,
•  Ձայ նի խրպո տու թյուն,



64

Բ Ժ Շ Կ Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

• Ս տա մոք սի այ րոց,
• Ս նունդ ըն դու նե լուց հազ,
•    Լին ֆո հան գույց նե րի լայ նա ցում պա րա նո ցի և  ան րակ նե րի հատ վա ծում: 

 Կե րակ րա փո ղի քաղց կե ղի ախ տո րոշ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ՝ 
• CT. MRI,
•  Բիոպ սիա, Ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տու թյուն,
•  Ֆիբ րոբ րոն խոս կո պիա,
• Էն դոս կո պիկ հե տա զո տու թյու նը և  այլն:
Այս ախ տո րո շիչ մե թոդ նե րը բժիշկ նե րին թույլ են տա լիս պար զե լու խնդի րը, 

պատ ճա ռը և  աս տի ճա նը: Ախ տո րո շե լուց հե տո տրվում է հա մա պա տաս խան բու-
ժում, ո րի մե թոդ նե րը կա րող են լի նել տար բեր՝ կախ ված հի վան դու թյան տե սա-
կից, տա րած վա ծու թյու նից և  մե տաս տազ նե րից՝ 

•  Ճա ռա գայ թա յին,
•  Վի րա բու ժա կան,
•  Քի միո թե րա պիա [3]:
Քն նարկ վում են նաև կե րակ րա փո ղի վի րա հա տա կան բուժ ման ժա մա նակ հա-

մա պա տաս խան մո տեց ման ընտ րու թյու նը, կե րակ րա փո ղի ու ռուց քով ախ տա հար-
ված հա րա կից օր գան նե րի, լիմ ֆա տիկ հա մա կար գի մաս նա հատ ման ծա վա լի չա-
փը, կե րակ րա փո ղի հե ռա ցու մից հե տո նրա պլաս տի կա յի հա մար օգ տա գործ վող 
հյուս ված քի և  կե րակ րա փո ղի բե րա նակց ման տե սա կի և  տե ղա կայ ման ընտ րու -
թյու նը: 2016 թվա կա նի սկզբից ՀՀ ԱՆ Ու ռուց քա բա նու թյան ազ գա յին կենտ րո նի 
ո րո վայ նա յին և կրծ քա վան դա կի օր գան նե րի ու ռուց քա բա նու թյան բա ժան մունք նե-
րը միա վոր վել են և ս տեղծ վել է կրծքա վան դա կի և  ո րո վայ նի ու ռուց քա բա նու թյան 
(թո րա կո-աբ դո մի նալ) բա ժան մունք, որն իր տե սա կի մեջ միակն է  Հա յաս տա նում: 
 Կարևոր է, որ վի րա հա տու թյուն նե րը մե ծա մա սամբ ա վարտ վում են բար վոք ել քով 
և  հի վանդ նե րի մոտ բարձ րա նում են կյան քի ո րակ նե րը [4]:

Резюме
Рак пищевода 

О. М. Мелкунян
Ереванский Университет “Айбусак”

Ключевые слова: Рак пищевода, злокачественная опухоль, раковые клет-
ки, канцерогенные вещества.

Причина болезни остается неизвестной. Факторы риска являются употребле-
ние горячой пищи и жидкости, алкоголь, курение и наличие прежних заболева-
ний пищевода.
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Summary
Esophageal carcinoma 

H. M. Melkunyan
Yerevan “Haybusak” University

Key words: Esophageal carcinoma, cancer, cancer cells, carcinogens substance.

The reason of the disease remains unknown. Risk factors are hot drinks and food, 
use of alcohol, smoking and previous diseases of esofhagus.
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ԱԼՑՀ ԵՅՄ ԵՐ Ի ՀԻՎ ԱՆԴ ՈՒԹՅ ՈՒՆ։  
Հ ԻՎ ԱՆԴ ՈՒԹՅ ԱՆ ՄՈԴ ԵԼ Ի ՍՏԵՂԾ ՈՒՄ Ը

ՓՈՐՁ ԱՐ ԱՐ ԱԿ ԱՆ ՊԱՅՄ ԱՆՆ ԵՐ ՈՒՄ։

Ա. Զ. Ավ ետ իսյ ան Կ. գ. թ., Լ. Ա. Ագ ագ ուլյ ան
Երև ան ի «Հ այբ ուս ակ» համ ալս ար ան

 Հին  Հու նաս տա նի և Հ ռո մի բժիշկ ներն ու փի լի սո փա նե րը կա պում էին ծե րու-
թյու նը գի տակ ցու թյան թու լաց ման հետ, սա կայն միայն 1901 թ. գեր մա նա ցի հո-
գե բան Ա լոիս Ալց հեյ մե րը գրան ցեց մի հի վան դու թյան դեպք, ո րը հե տա գա յում 
կոչ վեց իր ա նու նով։  Հի վան դու թյան վեր լու ծու թյու նը նա հրա պա րա կել է միայն 
1906 թ.-ին՝ հի վան դի մա հից հե տո։[1] Է միլ Կ րե պե լի նը ա ռա ջինն էր, ով Ալց հեյ մե-
րի հի վան դու թյու նը (ԱՀ) հա մա րեց ա ռան ձին նա զո լո գիա։ 1910 թ.-ին նա ա ռանձ-
նաց րեց այն, որ պես սե նի լա յին դե մեն ցիա յի են թա տիպ։[2]

Այն նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դու թյուն է, որն ու ղեկց վում է հի շո ղու թյան, վար-
քա յին ռեակ ցիա նե րի և  կոգ նի տիվ ֆունկ ցիա նե րի խան գար մամբ։ Ա ռող ջա պա հա-
կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան տվյալ նե րով 70 տա րե կա նից բարձր ան ձանց 
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մոտ 10%-ի մոտ հայտ նա բեր վում է այդ հի վան դու թյու նը։ 2006թ. տվյալ նե րով ամ-
բողջ աշ խար հում Ալց հեյ մե րով հի վանդ նե րի թի վը 26, 6 մի լիոն էր, իսկ մինչև 
2050թ. հի վանդ նե րի թի վը կա րող է ա ճել մոտ չորս ան գամ։  Տար բեր ան ձանց մոտ 
այն ըն թա նում է յու րո վի, բայց կան նաև ո րո շա կի ընդ հա նուր ախ տա նիշ ներ:

Ա.Հ. մի շարք գիտ նա կան նե րի կող մից դար ձավ ու սում ա սի րու թյան օբ յեկտ 
քա նի որ հա մար վում է ոչ միայն բժկա կան, այլև սո ցիալ-տնտե սա կան պրոբ լեմ, 
ո րով հետև հի վանդ նե րը դառ նում են ա նաշ խա տու նակ։

Ալց հեյ մե րի հի վան դու թյամբ տա ռա պել են նաև շատ հայտ նի ներ՝ ԱՄՆ նա խա-
գահ նե րից  Ռո նալդ  Ռեյ գա նը, իռ լան դա ցի գրող Այ րիս Մ յոր դո կը: Այս ան ձանց մա-
սին խոս վում էր ա մե նուր և  հի վան դու թյու նը ին տեն սիվ լու սա բան վում էր ու դա 
ոգևո րեց շատ գիտ նա կան նե րի և բ ժիշկ նե րի զբաղ վել այս հար ցով ու ա ռա ջար կել 
ու սում ա սի րու թյան նոր մո տե ցում եր: Այլ հայտ նի Ալց հեյ մե րով տա ռա պող նե րից 
են ե ղել ֆուտ բո լիստ  Ֆե րենց  Պուշ կա շը, Բ րի տա նիա յի վար չա պետ նե րից  Հա րոլդ 
 Վիլ սո նը, Իս պա նիա յի վար չա պետ նե րից Ա դոլ ֆո  Սու ա րե սը, դե րա սան ներ  Պի տեր 
 Ֆալ կը,  Ռի տա  Հե յու որ թը, Ան նի  Ժի րար դո, գրող  Թեր րի Փ րաթ չե թը:

Է թիո լո գիան և  պա թո գե նե զը։  Հի վան դու թյան պատ ճա ռը և  զար գա ցու մը բա-
վա կա նա չափ պարզ չեն։ Են թադ րում են, որ պատ ճա ռը գլխու ղե ղի կեղևի կա-
ռուց վածք նե րում ա ցե տիլ խո լի նի և  իր ֆեր մենտ նե րի ձեռք բե րո վի պա կասն է։ ԱՀ 
կլի նի կա կան դրսևո րում ե րը կապ ված են ծե րու նա կան գլխու ղե ղա յին ա մի լոի դո-
զի հետ։ Ա մի լոի դի կու տա կում ե րը հայտ նա բեր վում են ծե րու նա կան վա հա նիկ-
նե րում, ու ղե ղի և  թա ղան թի ա նոթ նե րում, ինչ պես նաև ա նո թա յին հյու սակ նե-
րում։  Հաս տատ ված է, որ գլխու ղե ղա յին ա մի լոի դի սպի տա կու ցը ներ կա յաց ված է 
4 ԽԺ սպի տա կու ցով, ո րի գե նը տե ղա կայ վում է 21-րդ ք րո մո սո մում։ Ա մի լոի դի 
ար տաբջ ջա յին թե լիկ նե րի սին թե զի հետ մեկ տեղ՝ ԱՀ ժա ման սակ ար տա հայտ-
ված է նաև ներբջ ջա յին թե լի կա յին կա ռուց վածք նե րի՝ բջջակ մախ քի սպի տա կուց-
նե րի պա թո լո գիան։ Այն ներ կա յաց ված է նեյ րոն նե րի բջջապ լազ մա յում զույգ-
զույգ ո լոր ված նրբա թե լիկ նե րի և  ու ղիղ խո ղո վա կիկ նե րի կու տակ մամբ, ո րոնք 
կա րող են լցնել բջջի ամ բողջ մար մի նը՝ ձևա վո րե լով յու րա տե սակ նյար դա թե լի-
կա յին հյու սակ ներ։[3]

 Փոր ձա րա րա կան պայ ման նե րում առ նետ նե րի վրա ստա ցել էնք ԱՀ մո դե լը և  
ու սում ա սի րել վար քա յին ու մոր ֆո հիս տո լո գիա կան փո փո խու թյուն նե րը։[4]

 Մո դե լը ստա նա լու հա մար անց կաց րել ենք 3 սե րիա յով փոր ձեր։ 1 շա բաթ 
ա մեն օր կա տար վել է երկ կող մա նի նե րու ղեղ-փո րո քա յին նե րար կում՝ 

1-ին սե րիա յում միայն Aβ
2-րդ  սե րիա յում Aβ+պա րաթ հոր մոն
3-րդ  սե րիա յում Aβ+ ֆի զիո լո գիա կան լու ծույթ
Այս հե տա զո տու թյու նը ցույց է տվել, որ 1-ին և 3-րդ  սե րիա յում նե րարկ ման 

ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում օք սի դա տիվ սթրես, սի նապս նե րի դիս ֆունկ ցիա, նեյ-
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րոն նե րի մահ։ Գլ խու ղե ղի կեղևում, նշաձև կո րի զում, հի պո կամ պում,  Մեյ ներ տի 
կո րի զում դիտ վում են մոր ֆո հիս տո քի միա կան փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք բնու-
թագր վում են բջջի ընդ հա նուր կա ռուց ված քան յու թա փո խա նա կա յին դիս ֆունկ-
ցիա յով՝ նեյ րո նի քրո մա տո լի զով, ե լուստ նե րի վատ ար տա հայտ վա ծու թյամբ, առ-
կա է նեյ րոն նե րի սերտ հպում, նեյ րոն նե րի մահ։ 2-րդ  սե րիա յում փո փո խու թյուն 
չի ե ղել, քա նի որ պա րաթ հոր մո նը օժտ ված է նյար դա յին հյուս ված քի ռե գե նե րա-
ցիա յի մե խա նիզ մով, ընդգրկ ված է պլաս տի կու թյան և  նեյ րոն նե րի կեն սա պահ-
պան ման պրո ցես նե րում։  Պա րաթ հոր մո նը կար գա վո րում է նեյ րոն նե րում Ca-ի 
հո մեոս տա զը, դրդման և  ար գե լակ ման պրո ցես նե րը, սպի տա կուց նե րի սին թե զը, 
ու նի նեյ րոպ րո տեկ տո րա յին ազ դե ցու թյուն։[5]

 Վար քա յին ռեակ ցիա յի ու սում ա սի րու թյան հա մար օգտ վել ենք  Մո րի սի ջրա-
յին ա վա զա նից։  Կեն դա նի նե րին գցում են ջրի մեջ։ Այն տեղ կա պատ վան դան, 
ո րի վրա կեն դա նի նե րը բարձ րա նում են չխեղդ վե լու հա մար։ Սկզ բում ջրից դուրս 
գա լը տևում է 1-2րո պե։ Մ շակ վում է պայ մա նա կան ռեֆ լեքս՝ օ րը 8-10 ան գամ, ին-
չը կրկնվում է 15-20 օր։  Ռեֆ լեք սի մշա կու մից հե տո կեն դա նին բարձ րա նում է 
պատ վան դա նին 6վրկ.-ում։ Ալց հեյ մե րի մո դե լի ստեղ ծու մից հե տո կեն դա նին չի 
կա րո ղա նում կողմ ո րոշ վել և  բարձ րա նում է պատ վան դա նին 1.5-2 րո պեում:

Այց հեյ մեր հի վան դու թյու նը հիմ ա կա նում հա մար վում է ի դեո պա տիվ, սա կայն 
ո րոշ դեպ քե րում փո խանց վում է նաև աու տո սո մա յին դո մի նան տա յին ճա նա-
պար հով։  Վեր ջինս տար բեր վում է ձեռք բե րո վի ձևից կլի նի կա կան սիմպ տոմ ե րի 
վաղ դրսևոր մամբ։ 2 դեպ քում էլ հիս տո պա թո լո գիա կան պատ կեր նե րը նման են 
հի պո կամ պում β ա մի լոի դա յին պեպ տի դի (Aβ) ար տա և  ներբջ ջա յին ու հի պեր-
ֆոս ֆո րի լի զաց ված պեպ տի դի կու տակ մամբ (tau):

 Բու ժու մը
• Այց հեյ մեր հի վան դու թյու նը չի բուժ վում։  Բուժ ման հնա րա վոր մե թոդ նե րը 

ազ դում են միայն ար տա հայտ վող ախ տա նիշ նե րի վրա և  ի րենց բնու թով հի վան-
դի վի ճա կը թեթևաց նող մի ջոց ներ են։

• FDA (Food and Drug Administration) և EMEA (European Medicines Agency) 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից ներ կա յումս ե րաշ խա վոր ված են չորս պատ րաս-
տուկ ներ (խո լի նէս թե րա զի ե րեք ին հի բի տոր ներ, NMDA-ան տա գոնրստ ներ), 
ո րոնք նա խա տես ված են հի վան դու թյան ժա մա նակ կոգ նի տիվ խան գա րում ե րի 
բուժ ման հա մար։ Չ կան այն պի սի դե ղա մի ջոց ներ, ո րոնք կա րող են դան դա ղեց-
նել կամ կանգ նեց նել հի վան դու թյան զար գա ցու մը։

•  Բուժ ման մո տե ցում ե րից է հի վան դու թյան պա թո գե նե տիկ բու ժու մը: 
 Հիմ ա կան թի րա խը բե տա-ա մի լոի դի մա կար դա կի ի ջե ցում է, որն ի րա կա նաց-
վում է ի մու նա թե րա պիա յով կամ վակ ցի նա ցիա նե րով:

 Թո քա բոր բը և ջ րազր կու մը Ալց հեյ մե րով հի վանդ նե րի մահ վան ա մե նա հա ճա-
խա կի պատ ճառ ներն են։
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Резюме
Болезнь Aльцгеймера. Создание модели болезни при 

экспериментальных условиях.

А. З. Аветисян К. Б. Н., Л. А. Агагулян
Ереванский Университет “Айбусак”

Болезнь Aльцгеймера со стороны учёных стала объектом исследования, по 
скольку считалась не только медицинской, но и социально-экономической про-
блемой, т. к. больные стали неработоспособными. Во время экспериментов на 
крысах были получены модели болезни и исследованы поведение и морфогито-
логические изменения.

Summary
Alzheimer’s disease: and the Essential Laboratory  

Research of the Alzheimer’s Disease

C. B. S. A. Z. Avetisyan L. A. Agagulyan
Yerevan “Haybusak” University

Many scientists are research the Alzheimer disease because of it is not only 
medical problem, but socioeconomic problem too, because Alzheimer disease leads 
to disability. During the experiments the scientists have modeled Alzheimer disease in 
the rats and studied behavioral and the morfo-hystological changes.
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ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ  
ԱՐՅԱՆ ՉԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԺԱՄԱՆԱԿ

 Պ. Ա. Ղա զար յան, Ա. Մ. Կա րա պետ յան
 ՀՀ ԱՆ Պ րոֆ. Ռ. Յոլ յա նի ան վան  
ար յու նա բա նա կան կենտ րոն
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բանալի բառեր. նյար դա յին խան գա րում եր, ար յան չա րո րակ հի վան դու-
թյուն ներ, նեյ րո լեյ կե միա:

Ն յար դա յին խան գա րում երն ու ռուց քաար յու նա բա նա կան (ՈՒԱՀ) հի վան դու-
թյուն ժա մա նակ դաս վում են նյար դա յին հա մա կար գի երկ րոր դա յին ախ տա հա-
րում ե րի թվին։ Ու ռուց քաար յու նա բա նա կան հի վան դու թյուն ներն մե ծա հա սակ նե-
րի մոտ կազ մում է 3%, իսկ ե րե խա նե րի մոտ 36. 6% [1, 2, 3]: Զ գա լի ա ռա ջըն թաց 
է նկատ վել վեր ջին 10-15 տա րի նե րին։ Հայտ նի դար ձան մեծ թվով գի տա կան 
փաս տեր, ո րոնք էա պես փո խե ցին ու ռուց քաար յու նա բա նա կան հի վան դու թյուն-
նե րի մա սին հիմ ա կան պատ կե րա ցում ե րը [1, 4]: Հի վանդ նե րը հա ճախ են 
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գտնվում նյար դա բան նե րի, ար յու նա բան նե րի, ինչ պես նաև այլ բժիշկ մաս նա-
գետ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում [1, 4]:

 Ներ կա յումս ՈՒԱՀ-ի ժա մա նակ ա ռանձ նաց նում են նյար դա բա նա կան խան-
գա րում ե րի զար գաց ման ե րեք հիմ ա կան տե սակ: Որ պես կա նոն, նյար դա յին 
հա մա կար գի ախ տա հա րու մը զար գա նում է սուր կամ են թա սուր՝ ու ռուց քաար յու-
նա բա նա կան հի վան դու թյուն նե րի ֆո նի վրա (ընդ հա նուր թու լու թյուն, ջեր մու թյան 
բարձ րա ցում, մինչև սուբ ֆեբ րիլ ցու ցա նիշ նե րի, ծայ րա մա սա յին ավ շա յին հան-
գույց նե րի մե ծա ցում, հե պա տոսպ լե նո մե գա լիա և ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ հի-
պեր լեյ կո ցի տոզ) [2, 5]:

 Զար գաց ման երկ րորդ տե սա կը հազ վա դեպ է հան դի պում: Այս տե սա կի դեպ-
քում նյար դա յին սիմպ տո մա տի կան նա խոր դում է ՈՒԱՀ-ի կլի նի կա կան պատ կե-
րին [2, 5]:

Եր րորդ տե սա կը ի հայտ է գա լիս ՈՒԱՀ-ի բու ժու մից 1 – 3. 5 տա րի հե տո։ 
ՈւԱՀ-ի դեպ քում պա թո մոր ֆո լո գիա կան խան գա րում ե րը սո վո րա բար կապ ված 
են նոր մալ հե մո պոե տիկ հյուս ված քի ու ռուց քա յին բջիջ նե րով փո խա րին մամբ և 
ն յար դա յին հա մա կար գի տար բեր բա ժին նե րի ին ֆիլտ րա ցիա յով։ Ա վե լի տի պիկ 
փո փո խու ե յուն նե րից են լեյ կե միկ ին ֆիլտ րատ նե րի ձևա վո րու մը, ինչ պես նաև դե-
միե լի նի զա ցիա, աստ ռո ցի տոզ, գլիոզ [2, 5]:

Ն յար դա յին հա մա կար գի ախ տա հա րու մը հան դի պում է լեյ կոզ նե րի բո լոր տե-
սակ նե րի դեպ քում։ Լեյ կոզ նե րի ժա մա նակ նյար դա յին հա մա կար գի ախ տա հա-
րու մը (նեյ րո լեյ կե միա) սո վո րա բար ու նի մե տաս տա տիկ բնույթ, ին չը ա պա ցուց-
ված է ող նու ղե ղա յին հե ղու կի բլաս տա յին բջիջ նե րի քրո մո սո մա յին քննու թյան 
ուղ ղա կի մե թոդ նե րով։ Փա փուկ ու ղե ղա յին թա ղան թի խա թար ման ժա մա նակ լեյ-
կե միկ ին ֆիլտ րատ նե րը կա րող են թա փան ցել ու ղե ղա յին նյու թի և  ող նու ղե ղի մեջ 
[6]: Ցե րեբ րալ լեյ կե միկ օ ջախ նե րը հան դի պում են 12 ան գամ քիչ միե լոբ լաս տա-
յին լեյ կոզ նե րի ժա մա նակ։ ՈՒ ղե ղի կոշտ թա ղան թի, ող նու ղե ղա յին նյու թի և ծայ-
րա մա սա յին նյար դե րի ին ֆիլտ րատ նե րը հան դի պում են լիմ ֆոբ լաս տա յին լեյ կոզ-
նե րի ժա մա նակ[6]:

 Նեյ րո լեյ կե միան բնու թագր վում է ա վե լի հա ճախ մե նին գիալ և հի  պեր տեն զի վա յին 
ախ տան շան նե րով։ Հի վանդ նե րի մոտ նկատ վում է ա ռա վոտյան ու ժեղ գլխա ցավ, 
սրտխառ նոց, փսխում, տե սո ղա կան նյար դե րի դիս կե րի ար նա զե ղում, պա րա նո-
ցա յին մկան նե րի կար կա մա ծու թյուն, Կեր նի գի հա մախ տա նիշ, դի մա յին մկան նե-
րի թու լու թյուն, գան գի նյար դե րի ախ տա հար ման այլ նշան ներ [7]: Ող նու ղե ղա յին 
հե ղու կում նկատ վում է ցի տոզ բլաստ նե րի գե րակշ ռում։ ԿՆՀ-ի լեյ կե միկ ախ տա-
հա րու մը կա րող է ըն թա նալ ա ռանց ախ տան շան նե րի [8]: Ող նու ղե ղա յին հե ղու կը 
կա րող է լի նել նոր մալ, սա կայն հե տո զար գա նում է սուր նյար դա յին ախ տա բա-
նու թյուն։ Այս դեպ քում գլխու ղե ղի հա մա կարգ չա յին տո մոգ րա ֆիա յի ժա մա նակ 
կա րող է հայտ նա բեր վել ու ղե ղա յին նյու թի օ ջա խա յին ախ տա հա րում եր[8]:
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 Լեյ կո զով հի վանդ նե րի մոտ նյար դա յին ախ տա հա րում ե րի զար գաց ման վրա 
ազ դում են հի վանդ նե րի տա րի քը, ու ղեկ ցող հի վան դու թյուն նե րը, ալ կո հո լով քրո-
նի կա կան ին տոկ սի կա ցիան և  այլն։ Լեյ կոզ նե րի դեպ քում վեր ջույթ նե րում ի հայտ 
են գա լիս բլաս տա յին բջիջ նե րով ին ֆիլտ րա ցիա, ո րը հան գեց նում է տար բեր 
շար ժո ղա կան և զ գա յա կան խան գա րում ե րի [9, 10]:

ՈՒԱՀ- ն  ու ղեկց վում են այն պի սի լուրջ բար դու թյուն նե րով, ինչ պի սիք են ման-
րէա բա նա կան, սնկա յին և վի րու սա յին մե նին գիտ նե րը և մե նին գոէն ցե ֆա լիտ նե րը՝ 
պայ մա նա վոր ված միե լո տոք սիկ ագ րա նու լո ցի տո զով։ Բ նու թագր վում է նաև սա-
կա վար յու նու թյան հա մախ տա նի շի զար գաց մամբ, ո րը կա րող է ու ղեկց վել վի տա-
մին B12-ի և ֆո լաթթ վի դե ֆի ցի տով [11]:

 Բազ մա կի միե լո մա յի (ԲՄ) ժա մա նակ նյար դա յին բար դա ցում ե րի հիմ ա կան 
պատ ճա ռը ու ռուց քա յին բջիջ նե րով նյար դա յին հա մա կար գի ուղ ղա կի ախ տա հա-
րում է։ Միե լո մա յին բջիջ նե րը ոսկ րա ծու ծում հան գեց նում են ոսկ րա ծու ծա յին 
նյու թի քայ քայ մա նը։ Քայ քա յող պրո ցես ներն ա ռա ջին հեր թին զար գա նում են 
հարթ ոսկ րե րում, ող նա շա րում և գան գի ոսկ րե րում։ Հի վան դու թյանն զու գա հեռ 
ոսկ րե րի քայ քա յու մը ու ղեկց վում է ու ռուց քա յին ին ֆիլտ րատ նե րի ա ճով։ Միե լո-
մա յին հի վան դու թյան սկզբում ող նա շա րում հան դի պում են ցա վա յին հա մախ տա-
նիշ, ան մի զա պա հու թյուն [11, 4]: Մ կա նա յին թու լու թյու նը, զգա յու նու թյան կո րուս-
տը և կոն քի օր գան նե րի ֆունկ ցիա նե րի խան գա րու մը պետք է դի տար կել որ պես 
պա րե զի զար գաց ման սկիզբ։ Հե տա զոտ ման հա մար ա վե լի ին ֆոր մա տիվ է մագ-
նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆիան[7]: Ըստ Մ. Ի. Պու զի կո վի և մ յուս նե րի՝ միե-
լո մա յին հի վան դու թյան կա պակ ցու թյամբ բու ժում ստա ցած հի վանդ նե րի մոտ 
վաղ էին ի հայտ գա լիս վե գե տա տիվ նյար դա յին հա մա կար գի դիս ֆունկ ցիա յի 
ախ տան շան ներ, վա զո մո տո րա յին ռեակ տի վու թյան և  ու ղե ղա յին ար յան հոս քի 
աու տո ռե գուլ յա ցիա յի, միկ րո ցիր կուլ յա ցիա յի հա մա կար գա յին խան գա րում եր։ 
Ու ղե ղա յին ա նոթ նե րոմ միկ րո ցիր կուլ յա ցիա յի փո փո խու թյուն նե րը և դ րանց հետ 
կապ ված նյու թա փո խա նա կու թյան խան գա րում ե րը նյար դա յին հա մա կար գում 
հան գեց նում են պա րապ րո տեի նե միկ կո մա յի[12]: Միե լոբ լաս տա յին լեյ կոզ նե րի 
ա ռանձ նա հա տուկ, սա կայն ոչ հա ճա խա կի դրսևո րում ե րից է քլո րո մա յին զար-
գա ցու մը, ո րը կա նաչ գույ նի լեյ կո զա յին ու ռուց քան ման ին ֆիլտ րա ցիա է։ Սո վո-
րա բար տե ղա կայ վում են ընտ րո ղա բար (աչ քեր, կրծքա վան դակ, կո ղեր, ող նա-
շար), ու նի ագ րե սիվ աճ։ Նե րա ճե լով շրջա կա հյուս վածք նե րի մեջ՝ քլո րո մա նե րը 
կա րող են սեղ մել նյար դա յին հա մա կար գի հա րա կից կա ռույց նե րը [8, 13]: Լեյ կոզ-
նե րի բուժ ման նպա տա կով կլի նի կա կան պրակ տի կա յում ոսկ րա ծու ծի փոխ պատ-
վաստ ման ներդ րու մից հե տո ՈՒԱՀ-ի պատ կե րը փոխ վեց։ Ոսկ րա ծու ծի փոխ-
պատ րաստ մամբ հի վանդ նե րի մոտ ա վե լի հա ճախ են հան դի պում 
հե մա տո մա ներ (3. 8%), մե տա բո լիկ էն ցե ֆա լո պա թիա ներ (3%), ԿՆՀ-ի վա րակ-
ներ (2%) [5]:



72

Բ Ժ Շ Կ Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 Նեյ րո լեյ կե միա յի ախ տո րո շու մը սո վո րա բար դժվա րու թյուն ներ չի հա րու ցում 
նյար դա բա նա կան խան գա րում ե րի ա ռա ջաց ման դեպ քում։ Ար դի բժշկու թյու նը 
ՈՒԱՀ-ի զար գաց ման կան խար գել ման հա մար ա ռա ջար կում է ալ ֆա-ին տեր ֆե-
րոն նե րի գլի վեկ 5 մլն միավ. չա փա բաժ նով են թա մաշ կա յին նե րար կում [1, 7]: 
Բուժ ման տևո ղու թյու նը մի ջի նը կազ մում է 6-9 ա միս և L- աս պա րա գի նա զա յի կի-
րա ռում։ Բազ մա կի միե լո մա յի դեպ քում արդ յու նա վետ են բու ժա կան պլազ մա ֆե-
րա զի կի րառ մամբ քի միո թե րա պիա յի ծրագ րե րը [1,7]: Ող նու ղե ղի կոմպ րե սա յի և 
դ րա ու ռուց քա յին բնույ թի հաս տատ ման դեպ քում բուժ ման հիմ ա կան մե թոդ նե-
րից է լո կալ ճա ռա գայ թա յին թե րա պիան։ Լ րա ցու ցիչ նշա նակ վում է մեծ չա փա-
բա ժին նե րով դեք սա մե տա զոն՝ 16 մգ  օ րա կան։ ՈՒԱՀ-ի բուժ ման ժա մա նակ ցի-
տոս տա տիկ նե րի նեյ րո տոք սիկ ազ դե ցու թյան կան խար գել ման հա մար մշակ վում 
են պրո տեկ տոր ներ, ո րոնք ա պա հո վում են ա ռողջ հյուս վաց քի ընտ րո ղա կան 
պաշտ պա նու թյու նը։ Դ րանք են՝ ա մի ֆոս տին, գլու տա մին, նի մո դի պին, ադ րե նո-
կոր տի կոտ րոպ հոր մո նի կարճ հատ ված նե րը, նեյ րոտ րո ֆին ներ, սե մակս, նյար դի 
ա ճի գոր ծոն։ Ն պա տա կա հար մար է ընդգր կել նաև կալ ցիու մա յին բլո կա տոր նե-
րի, հյուս ված քա յին փո խա նա կու թյու նը լա վաց նող մի ջոց նե րի, վի տա մի նե րի, ոչ 
նար կո տիկ ա նալ գե տիկ նե րի և  ալ ֆա-լի պոաթթ վի պրե պա րատ նե րի օգ տա գոր-
ծու մը [10]:

Այս պի սով, ՈՒԱՀ-ի ժա մա նակ նյար դա յին դրսևո րում ե րի ժա ման կին ախ տո-
րո շու մը և բուժ ման արդ յու նա վետ ռազ մա վա րու թյան մե թոդ նե րի ընտ րու թյու նը, 
թույլ են տա լիս կան խար գե լել հի վան դու թյան ռե ցե դիվն ե րը, և, որ ա մե նա-
կարևորն է, պահ պա նել հի վանդ նե րի կյան քը և լա վաց նել կյան քի ո րա կը [13]:

Резюме
Неврологические нарушения при  

злокачественных заболеваниях крови

П. А. Казарян, А. М. Карапетян
Гематологический центр им. проф. Еоляна
Ереванский Университет “Айбусак”

Неврологические заболевания при гемобластозах включают различные по ло-
кализации патологические процессы и относятся к числу вторичных поражений 
нервной системы. В обзоре представлено современное состояние проблемы, ана-
лиз выявленных фактов о механизмах развития неврологических нарушений при 
онкогематологических заболеваниях.
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Summary
Neurological disturbance within blood perniclous

P. A. Ghazaryan, A. M. Karapetyan
Haematology center after Prof. R. Yolyan
Yerevan “Haybusak” University

Neurological diseases during hemoblastosis include various local pathological 
processes

and belong to those of secondary defeats of nerve system. The review representg 
the current state of the problem, analysis of the identified faster about developing 
motions of neurological disturbance within oncohematological diseases.
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

 Асланян А. Г., Мкртчян М. А. 
Ереванский Университет “Айбусак”

Человеческое тело содержит сотни различных типов клеток, которые важны 
для здоровья. Эти клетки отвечают за ежедневную поддержку жизненных функ-
ций, таких как биение сердца, работу мозга, замену клеток нашей кожи и т. д. 
Недифференцированная стволовая клетка, происходящая из бластоцисты, яв-
ляется родоначальницей всех клеток организма, в том числе и стволовой кровет-
ворной клетки (СКК). Основными свойствами стволовой кроветворной клетки 
являются возможность дифференцироваться в направлении любого из ростков 
кроветворения и способность к самоподдержанию.

При делении стволовые клетки могут формировать больше себе подобных клеток 
или других типов клеток. Например, стволовые клетки кожи могут сформировать 
больше стволовых клеток кожи или они могут сделать больше дифференцирован-
ных клеток кожи. При травмах или заболеваниях клетки организма повреждаются 
или погибают. Стволовые клетки обеспечивают восстановление поврежденных тка-
ней и заменяют старые и отмирающие клетки. Таким образом, стволовые клетки 
поддерживают здоровье и предотвращают преждевременное старение.

Вначале полагали, что такие клети существуют только в раннем периоде эм-
брионального развития. Однако в 70-е годы А. Я. Фриденштейн с соавторами 
обнаружил стволовые клетки в мезенхиме (строме) «взрослого» костного мозга, в 
дальнейшем их стали называть стромальными клетками. Впервые термин «ство-
ловая клетка» был введен 1908г. русским гематологом Андреем Максимовым в 
Берлине. В июле-августе был выполнен самый первый эксперимент. Пуповиная 
кровь от 17 детей была имплантирована взрослой женщине с метастазирующей 
саркомой. В 1969 г. Е. Д. Томас произвел первую пересадку костного мозга боль-
ному лейкемией. В марте 1970г. была первая попытка вылечить больного лейке-
мией путем трансплантации пуповиной крови, взятой от 8 разных детей. [1].

Существует много различных видов стволовых клеток. Ученые считают, что 
каждый орган нашего тела имеет свой собственный специфический тип стволо-
вых клеток. Например, наша кровь происходит из стволовых клеток крови, также 
известных как гемопоэтические клетки. Наиболее примечательно, что стволовые 
клетки могут развиться и трансформироваться в различные типы клеток в орга-
низме на начальном этапе своего развития. Кроме того, во многих тканях они 
служат своего рода внутренней системой ремонта, так как они могут делиться и 
формироваться в неограниченном количестве, чтобы пополнить другие клетки, 
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пока человек или животное живы. Таким образом, стволовые клетки являются те-
ми клетками, которые еще не «специализированы», то есть, они еще не диффе-
ренцированы для конкретной конечной функции. Это особенность делает их 
чрезвычайно ценными, так как они потенциально могут осуществлять «ремонт» 
поврежденных органов и тканей.

Как правило, стволовые клетки поступают из двух основных источников:
•  Эмбрионы, сформированные на стадии бластоцист фазы эмбрионального 

развития (эмбриональные стволовые клетки) 
•  Взрослые ткани (взрослые стволовые клетки).
Во взрослом организме стволовые клетки находятся, в основном, в костном 

мозге и, в очень небольших количествах, во всех органах и тканях.
Человеческий организм содержит примерно 50 миллиардов стволовых клеток, 

которые регулярно обновляются. С годами их количество сокращается – для них 
находится всё больше работы, а заменить их некому. Угасать они начинают уже к 
20 годам, а в 70 лет их остается совсем чуть-чуть. Более того, стволовые клетки 
немолодого индивидуума уже не так универсальны – в клетки крови они превра-
титься еще могут, а в нервные – уже не в силах. Заменить ленивые, ветхие или 
больные клетки организма, чтобы продолжить активную жизнь, помогает искус-
ственное внесение стволовых клеток в организм. В настоящее время известно 
несколько источников получения стволовых клеток:

1.  Человек может стать донором стволовых клеток для себя самого. Наиболь-
шее их количество находиться в костном мозге таза. Стромальные стволо-
вые клетки извлекаются оттуда при помощи пункции. Затем, в лаборатор-
ных условиях особым образом их мобилизируют, наращивают и вводят 
обратно в организм, где при участии специальных сигнальных веществ, они 
направляются к «больному месту».

2.  Вторым источником стволовых клеток является пуповинная кровь, собран-
ная после рождения ребенка. Эта кровь очень богата стволовыми клетками. 
Взяв эту кровь из пуповины ребенка и поместив в криобанк (специальное 
хранилище), стволовые клетки в дальнейшем можно использовать для вос-
становления практически любой ткани и органа этого индивидуума.

3.  Источником другого вида стволовых клеток – фетальных стволовых клеток, 
является абортивный материал 9– 12 недели беременности. Этот источник 
на сегодняшний день используется наиболее часто. Но, помимо этических и 
юридических трений, фетальные клетки иногда могут вызвать отторжение 
трансплантата. Кроме того, использование непроверенного абортивного ма-
териала чревато заражением пациента вирусным гепатитом, СПИДом, цито-
мегаловирусом и т. д.
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4.  Источником стволовых клеток может быть слизистая оболочка носоглотки. 
В ней преобладают частично специализировавшиеся стволовые клетки, 
способные превращаться в клетки нервной ткани – нейроны и клетки глии. 
Эти клетки пригодны для лечения заболеваний головного и спинного мозга.

5.  Мезенхимальные стволовые клетки содержатся в жировой, хрящевой, мы-
шечной тканях. В настоящее время весьма перспективным является выде-
ление этих клеток из жировой ткани, полученной при липосакции.

6.  И, наконец, еще одним источником стволовых клеток является бластоциста, 
которая формируется к 5– 6 дню оплодотворения. Это эмбриональные 
стволовые клетки (ЭСК). Эмбриональные стволовые клетки, в отличие от 
взрослых стволовых клеток, потенциально могут сформировать любую 
клетку из сотен различных типов клеток человека. Например, в то время 
как стволовые клетки крови могут производитьтолько клетки крови, эмбри-
ональные стволовые клетки могут формировать клетки крови, кости, кожи, 
мозга, и так далее. Кроме того, эмбриональные стволовые клетки более 
способны к возобновлению поврежденных органов[8].

Самые первые стволовые клетки человека были получены из бластоцисты – за-
родыша на стадии 250– 350 клеток. Эта стадия развития, как в организме матери, 
так и в культуре достигается на 5-й день после оплодотворения яйцеклетки. Мно-
гие даже считают ЭСК лабораторным феноменом, поскольку в ранних зародышах 
эти клетки не идентифицируются. Однако проекты с ЭСК человека идут с больши-
ми препятствиями. Главное затруднение связано с источниками клеток. Многие 
страны наложили вето на лабораторное изготовление бластоцист для получения 
ЭСК. Другое важное препятствие для клинического использования ЭСК – ранняя 
презентация клетками главных антигенов гистосовместимости. В организме реци-
пиента такие клетки неизбежно уничтожаются его иммунной системой [4].

Принято разделять стволовые клетки на ЭСК и ПСК (плюрипотентные стволо-
вые клетки). Последние чаще всего выделяют из жировой или мышечной тка-
ней, или эпидермиса и дермы кожи. ПСК – важный резерв организма[4]. При 
трансплантации ПСК в головной мозг, мышцу, печень и т. д. они обязательно, 
под влиянием факторов микроокружения, дифференцируются в преобладающий 
в органе тип соматических клеток. Геном этих клеток обладает удивительной пла-
стичностью, т. е. способностью перепрограммироваться в разные фенотипы. По-
скольку ПСК изначально являются частью взрослого организма, биоэтика не воз-
ражает против их использования в клинике для заместительной клеточной 
терапии.

В последнее десятилетие жировые ткани человека были идентифицированы 
как источник мультипотентных стволовых клеток. Полученные из жировой ткани 
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стволовые клетки характеризуются иммуносупрессивными свойствами и низкой 
иммуногенностью. Стволовые клетки, выделенные из жировой ткани в изобилии, 
легко извлекаются с помощью липоаспирации, и они способны дифференциро-
ваться в разнообразные типы клеток. В самом деле, стволовые клетки из жиро-
вой ткани признаны равноценными, если даже не превосходящими стволовые 
клетки костного мозга с точки зрения уровня дифференциации клеток (созрева-
ния), ангиогенеза (новый роста сосудов) и противовоспалительного действия. По 
этим причинам, полученные из жировой ткани стволовые клетки являются наи-
более многообещающими в области регенеративной медицины.

После успеха Яна Вилмута, клонировавшего в 1997 году живое существо – ов-
цу Долли, и работ Томпсона, в 1998 году доказавшего возможность получения 
стволовых клеток из бластоцист с последующим культивированием плюрипотент-
ных клеточных линий у человечества наконец появилась реальная надежда на 
излечение различных дегенеративных заболеваний или, как минимум, уменьше-
ние страданий пациентов путем трансплантации стволовых клеток[5, 6]. Опреде-
лилась настоятельная необходимость в дополнительных теоретических и экспери-
ментальных исследованиях с использованием современных методов. Значение и 
цена проблемы стволовых клеток чрезвычайно велики. Ежегодно миллионы лю-
дей страдают и умирают от дегенеративных инкурабельных заболеваний голов-
ного мозга, сердца, печени, почек, поджелудочной железы, сетчатки глаза, мы-
шечной дистрофии и др., в лечении которых могут помочь стволовые клетки [7].

Основные дегенеративные заболевания человека

Болезни ЦНС
Болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, 
посттравматические заболевания, инсульты, травматические 
заболевания спинного мозга

Болезни сердца Инфаркт миокарда, постинфарктные осложнения, врожденные 
пороки сердца

Внутренние болезни Диабет (первого и второго типа), хронический панкреатит
Болезни костей и суста-
вов Остеоартрит, остеопороз

Болезни крови и иммуни-
тета Иммунодефициты, лейкемии, врожденные болезни крови

Болезни печени Гепатиты, циррозы
Травматические болезни Ожоги
Болезни глаз Макулярная дистрофия, атрофия сетчатки
Болезни мышечной 
системы Мышечная дистрофия, ДЦП
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В настоящее время клеточная трансплантология продолжает стремительно раз-
виватся. Последние 20 лет в биологии отмечены важными открытиями и методиче-
скими прорывами, которые приблизили клеточную биологию и эмбриологию к ми-
ру научной фантастики. Уникальные свойства эмбриональных стволовых клеток 
(ЭСК), их практически неограниченная способность к пролиферации (размноже-
нию) и дифференцировке (специализации) в любой тип соматических клеток 
взрослых органов в лабораторных условиях сделали эти замечательные творения 
природы объектом номер один для научных и прикладных исследований. [2, 3].

В Армении трансплантация стволовых клеток былa проведенa в апрелe 2017г, 
в центре гематологии. Пересадка СК была единственной возможностью для 
продления жизни страдающей миеломой 50-летней жительницы Арцаха.

Ամփ ոփ ում
Ց ող ուն այ ին բջիջն եր

Ասլ անյ ան Ա. Գ., Մկրտչյ ան Մ. Ա.
Երև ան ի «Հ այբ ուս ակ» համ ալս ար ան

 Ցո ղու նա յին բջիջ նե րի հայտ նա բե րու մը կարևո րա գույն նվա ճում ե րից մեկն է։ 
Այն հա վա սար է հա մար վում այն պի սի գի տու թյան բա ցա հայ տում ե րին, ինչ պի-
սիք են՝ մարդ կա յին գե նո մի վեր ծա նու մը և ԴՆԹ շղթա յի հայտ նա բե րու մը։ Ցան-
կա ցած հյուս ված քի վե րած վե լու շնոր հիվ ցո ղու նա յին բջիջ նե րը կա րող են օգ տա-
գործ վել մեծ թվով հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման հա մար։ Դա է պատ ճա ռը, որ ցո-
ղու նա յին բջիջ նե րի ու սում ա սի րու թյու նը հա մար վում է ժա մա նա կա կից բուժ ման 
և հե ռան կա րա յին ո լորտ նե րից մե կը։

Summary
Stem cells

Aslanyan A. G., Mkrtchyan M. A.
Yerevan “Haybusak” University

Opening of stem cells is considered one of the most important achievements of 
humanity. It’s put on a par with such grandiose events in science as the decoding of 
the human genome and the discovery of a double-stranded DNA chain. Due to its 
ability to differentiate into any tissue, stem cells can be used to treat a huge number 
of diseases. The study of stem cells is one of the actual and promising areas of 
modern medicine
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМ  
ЛЕЙКОЗА В АРМЕНИИ

С. К. Даниелян, М. А. Мкртчян
Ереванский Университет “Айбусак”

Заболеваемость лейкозом, различными формами рака и наследственными за-
болеваниями во всем мире имеет тенденцию к увеличению. Ежегодно в мире бо-
лезнь обнаруживается приблизительно у 20000 взрослых и 2500 детей, каждый 
год болезнь уносит около 16000 жизней. Чаще всего данное заболевание возни-
кает у детей до 5 лет и у взрослых в возрасте от 60 до 70 лет. При остром мие-
лобластном лейкозе прогнозы неутешительные: 25% больных погибает. Больные 
с хроническим лимфолейкозом имеют блогоприятные прогнозы. После заболева-
ния длительность жизни от 15-20 лет.

Как и во всем мире, так и в Армении онкологические заболевания очень рас-
прастранены и имеют тенденцию к омоложению. Лейкоз отнисится к этим забо-
леваниям.
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Лейкемия (лейкоз, рак крови) – заболевание крови, характеризующееся разви-
тием злокачественных новообразований в кровеносной системе[1]. Первое описа-
ние лейкоза в медицинской литературе относится к 1827, когда французский врач 
Альфред-Арман-Луи-Мари Вельпо описал болезнь 63-х летнего садовника, которая 
проявилась лихорадкой, слабостью, камнями в почках и выраженным увеличением 
печени и селезёнки[2]. В 2008 году уже была полностью определена последова-
тельность генов в геноме больного острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) [3].

Костный мозг – мягкая ткань внутри костей скелета, производящая различные 
клетки крови из базовых стволовых клеток. Стволовые клетки в костном мозге на-
ходятся в состоянии бесконечного деления и последующей дифференциации на 
эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, после которого они попадают в кровяное 
русло. Процесс кроветворения относится к базовым системообразующим процес-
сам, протекающим в организме. Дефект этого процесса неминуемо ведет к леталь-
ному исходу в течение нескольких месяцев. Заболевание возникает в результате 
поражения тканей костного мозга, что приводит к усиленной выработке белых кле-
ток, которые быстро размножаются и не прекращают своего развития.

Лейкоз – клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кровет-
ворной системы. К лейкозам относится обширная группа заболеваний, различ-
ных по своей этиологии. При лейкозах злокачественный клон может происходить 
как из незрелых гемопоэтических клеток костного мозга, так и из созревающих и 
зрелых клеток крови. Все лейкозы в зависимости от их способности к росту и 
развитию разрастающихся неопластических клеток подразделяются на два ос-
новных вида – острые и хронические[4]. При остром лейкозе дифференцировка 
практически отсутствует, в крови накапливается большое количество бластных 
(клеток на ранней стадии развития, незрелых) клеток, что приводит к угнетению 
нормального кроветворения всех ростков. Такие признаки выявляются в крови 
более чем в 80% случаев. Хронический лейкоз дает популяцию дифференциро-
ванных клеток, обычно гранулоцитарных, постепенно замещающих нормальные 
клетки периферической крови. Необходимо отметить, что острый лейкоз никогда 
не переходит в хронический, а хронический не может обостриться. Таким обра-
зом, термины «острый» и «хронический» используются только из-за удобства. 
Для хронических лейкозов характерны периоды «обострения» – бластные кризы, 
когда картина крови становится похожей на острый лейкоз [5].

Острый лейкоз подразделяют на лимфобластный (ОЛЛ) и миелобластный 
(ОМЛ). Так, существуют три варианта ОЛЛ – L1, L2, L3 [6]. Самые часто исполь-
зуемые схемы классификации ОМЛ – это давняя франко-американо-британская 
(ФАБ) система и более современная система Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) [7].
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Причинами лейкемии являются:
•  наследственный фактор; 
•  длительное отравление канцерогенами (лекарственные препараты, химиче-

ские вещества); 
•  воздействие на организм ионизирующего излучения; 
•  неправильное питание (употребление большого количества пищи с искус-

ственными красителями); 
•  воздействие вирусов.
Химиотерапия является стандартным методом лечения различных видов лей-

козов. Даже если полное излечение лейкемии является невозможным, химиоте-
рапия может продлить человеку жизнь, и пациент будет чувствовать себя значи-
тельно лучше. Лечение лейкемии химиотерапией состоит, как правило, из 
комбинации лекарственных препаратов. Различные виды лейкемии лечатся раз-
личными лекарственными препаратами.

К сожалению в Армении также существует проблема лейкоза. По данным все-
мирной организации «World Life Expectorey» в 2016 г. Армения находилась на 
первом месте в мире по летальным исходам от лейкоза. Обычно 50-60% случаев 
заболеваний выявляются на поздних сроках, когда лечение уже невозможно. По 
статистическим данным в Армении на сегодняшный день зарегистрировано 
8400 больным лейкозом, из которых 60% дети.

Была изучена генетическая предрасположеннось к данному заболеванию груп-
пы пациентов, а также их образ жизни до обнаружения патологии. Исследования 
выявили основные факторы, увеличивающие риск возникновения и развития за-
болевания (кроме генетической предрасположенности):

1.  Некачественные продукты,
2.  Вредные привычки,
3.  Нездоровый образ жизни,
4.  Низкий социальный уровень населения,
5.  Высокие цены на лекарственные средства,
6.  Дорогое, иногда недоступное медицинское обследование,
7.  Недостаточное количество медикаментов.
Важное значение имеет также экономический и социальный уровень в стране.
Был изучен также ассортимент лекарств дла лечения лейкоза в аптеках г. Ере-

вана. Был проведен опрос в 25-и аптеках города. Выяснилось, что существует 
нехватка препаратов.

На основании проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:
1.  Лейкозы в Армении черезвычайно распространены и наблюдается тенден-

ция к увеличению числа больных.
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2.  На распространение заболеваемости влияет ряд факторов: некачественные 
продукты, вредные привычки, нездоровый образ жизни.

3.  Также большую роль играют: низкий социальный уровень населения и од-
новременно высокие цены на лекарственные средства, на дорогое меди-
цинское обследование.

4.  Необходимо сделать обследование доступным для всех социальных групп, что-
бы люди могли раз в год пройти осмотр у соотвестствуюших специалистов.

5.  Существует также недостаток определенной группы лекарственных 
средств. Необходимо привлечь внимание фармацевтических организаций, 
которые, возможно, смогли бы изменить ассортимент лекарств в аптеках и 
смогли бы повлиять на их цены.

6.  Важно также информировать население о наличии данной проблемы в на-
шей стране.

Ամփ ոփ ում
Լ եկ ոզ ի խնդիրն եր ի առ անձն ահ ատկ ությ ունն եր ը Հ այ աստ ան ում

Ս. Կ. Դ ան իելյ ան, Մ. Ա. Մկրտչյ ան
Երև ան ի «Հ այբ ուս ակ» համ ալս ար ան

 Հա յաս տա նում, ինչ պես նաև ամ բողջ աշ խար հում օն կո լո գիա կան հի վան դու-
թյուն նե րը շատ տա րած ված են: Տվ յալ աշ խա տան քի նպա տակն է ու սում ա սի րել 
լեյ կոզ նե րի տա րած վա ծու թյու նը Հա յաս տա նում, հի վանդ նե րի թվի ա վե լաց մա նը 
նպաս տող հիմ ա կան գոր ծոն նե րի բա ցա հայ տու մը, նշված խնդրի դեմ պայ քա-
րում մե թոդ նե րի արդ յու նա վե տու թյան, ինչ պես նաև այդ ո լոր տում դե ղո րայ քա յին 
շու կա յի ու սում ա սի րու մը:

Summary
Features of leukemia problems in Armenia

S. K. Danielyan, M. A. Mkrtchyan
Yerevan “Haybusak” University

The oncological diseases are very widespread both in Armenia and in the whole 
world. The purpose fo the present study is to investigate the prevalence of leukemia 
in Armenia, to reveal the main factors contributing to the increase of the number of 
patients, to research the effectivness of methods in the fight against the mentioned 
problem as well as the study of pharmaceutical market in this sphere.
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ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ 
ԵՎ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ

ԱԽՏՈՐԱՇՄԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Պ. Ա. Ղազարյան, Ա. Հ. Սիմոնյան
 ՀՀ ԱՆ Պրոֆ. Ռ. Յոլյանի անվան 
արյունաբանական կենտրոն
Երևանի Հայբուսակ համալսարան

Ու ռուց քա յին մար կեր ներ: Վեր ջին տա րի նե րին, թեև նշա նա կա լիո րեն ընդ-
լայն վել են կլի նի կա կան ու ռուց քա բա նու թյան ո լոր տի ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, այ նու հան դերձ ու ռուցք նե րի կան խո րո շու մը՝ հայտ նա բե-
րու մը զար գաց ման վաղ շրջա նում, շա րու նա կում է մալ չլուծ ված հիմ ախն դիր։

 Ներ կա յումս լայ նո րեն կի րառ վում են հետև յալ գոր ծի քա յին ախ տո րոշ ման ժա մա-
նա կա կից մե թոդ նե րը. ռա դիո նուկ լի դա յին ախ տո րո շում, լիմ ֆո- և  ան գիոգ րա ֆիա, 
հա մա կարգ չա յին ռենտ գե նո- և թեր մոգ րա ֆիա, ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տու թյուն, 
ռա դիո մագ նի սա կան ռե զո նանս և  այլն։ Ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով հա գե ցու մը 
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թույլ է տա լիս ստա նա լու ու ռուցք նե րի գու նա վոր պատ կեր նե րը և բա ցա հայ տե լու 
ցիր կուլ յա ցիա յի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Դ րա հետ մեկ տեղ, ժա մա նա կա կից 
բջջա բա նա կան և  ի մու նո մոր ֆո լո գիա կան հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ու սու ման սի րել ինչ պես ու ռուց քա յին հյուս ված քի, այն-
պես էլ տար բեր կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րի նմուշ նե րը (բիոպ տատ նե րը):

 Ժա մա նա կա կից կեն սա քի միա կան կլի նի կա լա բո րա տոր հա մա լիր ախ տո րո շու-
մը նե րա ռում է բարձր ին ֆոր մա տի վու թյուն ու նե ցող ու ռուց քա յին մար կեր նե րի, 
հոր մոն նե րի, ֆեր մենտ նե րի, ի զո ֆեր մենտ նե րի, կեն սա բա նո րեն ակ տիվ նյու թե րի 
և  ո րոշ մե տա բո լիտ նե րի ո րո շու մը ու ռուցք նե րի և հ յուս վածք նե րի մե տաս տա տիկ 
ախ տա հա րում ե րի ժա մա նակ։

XIX դա րի վեր ջին « Բենս- Ջոն սի սպի տա կուց» ի մու նոգ լո բի նի և  ա պա (80 տա-
րի անց) «α- ֆե տոպ րո տեի նի» հայտ նա բեր մամբ (Գ. Ի. Ա բելև, Յու. Տա տա րի նով) 
սկիզբ դրվեց մի շարք նոր միա ցու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, ո րոնց ան վա նե-
ցին «ու ռուց քա յին մար կեր ներ»։ Վեր ջին ներս հա ջո ղու թյամբ օգ տա գործ վում են 
կլի նի կա կան կեն սա քի մի կոս նե րի կող մից ա ռաջ նա յին ու ռուցք նե րի և ն րանց մե-
տաս տազ նե րի հայտ նա բեր ման հա մար։ Ներ կա յումս հայտ նի են ա վե լի քան 200 
մար կեր ներ. ֆեր մենտ ներ, սպի տա կուց ներ, հա կա գեն ներ, լի պիդ ներ, գլի կոպ րո-
տեիդ ներ և ն յու թա փո խա նա կա յին տար բեր ար գա սիք ներ։ Ու ռուց քա յին բջիջ նե-
րի կող մից նշված նյու թե րի ար տա զատ ման մե խա նիզ մի հիմ քում ըն կած է գե նե-
րի ա նո մալ էքսպ րե սիան։

Ի դեա լա կան ու ռուց քա յին մար կեր նե րը պետք է բա վա րա րեն հետև յալ պա-
հանջ նե րին.

1.  Մար կեր նե րը չպետք է պա րու նակ վեն ա ռողջ օր գա նիզ մի հյուս ված քա յին 
բջիջ նե րում։

2.  Ու ռուց քա յին բջիջ նե րից նրանց ար տա զատ ման քա նա կը պետք է լի նի բա-
վա րար՝ ժա մա նա կա կից կլի նի կա կան կեն սա քի միա յի մե թոդ նե րով ո րո շե լու 
հա մար։

3. Մար կեր նե րը չպետք է պա րու նակ վեն բա րո րակ ու ռուցք նե րում։
4.  Մար կեր նե րը պետք է հայտ նա բեր վեն ու ռուցք նե րի զար գաց ման վաղ շրջա-

նում (մինչև ու ռուց քի կլի նի կա կան դրսևո րու մը):
5.  Մար կե րի քա նա կը պետք է ու ղիղ հա մե մա տա կան լի նի ու ռուց քի ծա վա լին։
6.  Հա կաու ռուց քա յին բուժ ման ժա մա նակ պետք է դիտ վի մար կե րի քա նա կի 

աս տի ճա նա կան նվա զում։
 Հատ կան շա կան է, որ կլի նի կա կան կեն սա քի միա յի ժա մա նա կա կից մե թոդ նե-

րը թույլ են տա լիս 1մլ  ար յան շի ճու կում հայտ նա բե րե լու 109-1011 թվով ու ռուց քա յին 
բջիջ ներ։ Սա կայն, գո յու թյուն ու նեն մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք ազ դում են 
ուռուց քա յին մար կեր նե րի ո րոշ ման ցու ցա նիշ նե րի վրա ինչ պես in vitro, այն պես 
էլ in vivo պայ ման նե րում։ Կարևո րա գույն պայ ման նե րից են, օ րի նակ, նմու շի 
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պահ պան ման, մշակ ման (ցենտ րի ֆուգ ման) / հե մո լի զի կանխ ման պայ ման նե րը, 
էքստ րակ ցիա յի և գոր ծի քա յին մե թոդ նե րի (բիոպ սիա, բրոն խոս կո պիա և  այլն) 
ճիշտ ընտ րու թյու նը, ինչ պես նաև ու ռուց քի տա րած վա ծու թյու նը, այլ օր գան հա-
մա կար գե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը ախ տա բա նա կան պրո ցե սի մեջ [1]։

 Վե րո հիշ յալ պա հանջ նե րի և պայ ման նե րի լիար ժեք պահ պա նու մը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս ու ռուց քա յին մար կեր նե րի ո րոշ մամբ գնա հա տե լու նաև բուժ-
ման արդ յու նա վե տու թյու նը։

Որ պես չա րո րակ ու ռուց քի օ րի նակ քննար կենք այս պես կոչ ված «կո ռո լեկ տա-
լա յին ռակ»-ը։

 Չա րո րակ ու ռուց քի այդ ձևի տա րած վա ծու թյու նը շատ մեծ է եվ րո պա կան 
երկր նե րում. հան դի պում է 20 մար դոըց 1-ի մոտ։

 Մո լե կու լա յին-գե նե տի կա կան խան գա րում ե րի, մաս նա վո րա պես գե նո մի ան-
կա յու նու թյան դե րի պար զա բան ման ուղ ղու թյամբ հե տա զո տու թյուն նե րը, կապ ված 
կո լո ռեկ տալ ու ռուց քի ա ռա ջաց ման հետ, սկսվել են հա մե մա տա բար վեր ջերս 
(1993 թ-ն), երբ ժա ռան գա կան ոչ պո լի պա յին՝ հաստ ա ղու չա րո րակ ու ռուց քով հի-
վանդ նե րի մոտ հայտ նա բեր վեց ԴՆԹ-ի ֆրագ մենտ նե րի՝ միկ րո սա տե լիտ նե րի ան-
կա յու նու թյուն։ Հի վան դու թյու նը զար գա նում է բա րո րա կից չա րո րակ ու ռուց քի 
ա ռա ջաց ման հետև յալ հա ջոր դա կա նու թյամբ. դիսպ լա զիա / ա դե նո մա-ա դե նո կար-
ցի նո մա։ Հատ կան շա կան է, որ շա գա նա կա գեղ ձի ա դե նո ման ա ռա ջա նում է հա-
ճախ բարձր տա րի քի մարդ կանց մոտ (90 տա րե կան նե րի 50%-ի մոտ), սա կայն 
նա խա քաղց կե ղա յին փո փո խու թյուն նե րը տրանս ֆոր մաց վում են քաղց կե ղի՝ միայն 
5%-ի մոտ։ Միև նույն ժա մա նակ, ինչ քան շուտ է հայտ նա բեր վում այդ քաղց կե ղը, 
(հի վան դու թյու նը ա վե լի ե րի տա սարդ տա րի քում է) այն քան մեծ է նրա հայտ նա-
բեր ման հա վա նա կա նու թյու նը հի վան դի հա րա զատ նե րի մոտ [2]։

Դ րա հետ կապ ված, ներ կա յումս ախ տո րոշ ման մո լե կու լա յի մե թոդ նե րի օգ-
տա գոր ծու մը՝ ու ռուց քա յին մար կեր նե րի ո րոշ ման ճա նա պար հով, թույլ է տա լիս 
ու ռուց քը հայտ նա բե րել զար գաց ման ա վե լի վաղ շրջա նում։

Ա դե նո կար ցի նո մա յի ժա մա նակ դիտ վում է քրո մո սոմ ե րի կամ սա տե լիտ նե րի 
ան կա յու նու թյուն։ Ք րո մո սո մա յին ան կա յու նու թյամբ ու ռուցք նե րի ժա մա նակ բնու-
թագ րա կան է լրա ցու ցիչ քրո մո սո մի առ կա յու թյու նը։ Այդ դեպ քում ա ռաջ նա յին 
խան գար մամբ գե նը APS-ն  է, իսկ հի վան դու թյան զար գա ցու մը բե րում է RAS, 
MYC և SRC գե նե րի ակ տի վաց ման, ո րոնք էլ հա մար վում են ու ռուց քա յին մար-
կեր ներ։ Խան գար ված նուկ լեո տի դա յին հա ջոր դա կա նու թյամբ APS հայտ նա բե-
րու մը ա պա ցույց է, որ տվյալ ան ձի մոտ ան խու սա փե լի է չա րո րակ ու ռուց քի զար-
գա ցու մը։ Ուս տի, այդ ճա նա պար հով կան խո րո շում են քաղց կե ղը։

Այս պի սով, ու ռուց քի հյուս ված քի հե տա զոտ ման մի ջո ցով հնա րա վոր է կան խո-
րո շել հի վան դու թյու նը, ճշտել նրա զար գաց ման փու լը, հայտ նա բե րել միկ րո մե-
տաս տազ նե րը, հաս տա տել մե տաս տազ նե րի գե նո տի պը և ֆե նո տի պը, իսկ ար-
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յան նմուշ նե րի կեն սա քի միա կան հե տա զոտ ման ճա նա պար հով կա տար վում է 
ախ տո րո շում, սկրի նինգ, դի նա միկ հսկո ղու թյուն, միկ րո մե տաս տազ նե րի ախ տո-
րո շում և ժա ռան գա կան հա մախ տա նիշ նե րի բնու թագ րում։

Ու ռուցք նե րի մար կեր նե րի գե նե րի շար քում շատ ին ֆոր մա տիվ է P53 գե նը և  
ա պոպ տո զի հա մար պա տաս խա նա տու գե նե րը։

Ու ռուց քա յին մար կեր նե րից է նաև քաղց կե ղա-էմբ րիո նալ ան տի գե նը, ո րը ո րո-
շում են հաստ ա ղու ա դե նո կար ցի նո մա յի ախ տո րոշ ման հա մար, ո րի դեպ քում 
այդ ան տի գե նի մա կար դա կը ա ճում է 25-80%-ով (հի վան դի ար յան շի ճու կում կա-
րող է հաս նել մինչև 25նգ/մլ, նոր մա յի 5նգմլ -ի դի մաց): Վի րա հա տա կան բու ժու-
մից հե տո՝ 6-րդ շա բա թում քաղց կե ղա-էմբ րիո նալ ան տի գե նի մա կար դա կը նոր-
մա վոր վում է։

Ք րո նի կա կան խո ցա յին կո լի տը և  ա ռաջ նա յին ու ռուցք նե րը բնու թագր վում են 
քաղց կե ղա-էմբ րիո նալ ան տի գե նի և CA-19 – A մար կե րի մա կար դակ նե րի բարձ-
րաց մամբ։ Չա րո րակ նո րա գո յա ցու թյուն նե րի ժա մա նակ շատ արդ յու նա վետ է այդ 
2 ու ռուց քա յին մար կեր նե րի միա ժա մա նակ յա ո րո շու մը (զգա յու նու թյու նը 91% է):

 Գե նե րա լի զաց ված ու ռուցք նե րի ախ տո րոշ ման նպա տա կով շատ ին ֆոր մա-
տիվ է α- ֆե տոպ րո տեին մար կե րի ո րո շու մը, ո րի մա կար դա կը մյուս ու ռուցք նե րի 
դեպ քում տա տան վում է նոր մա յի սահ ման նե րում։

Ա պոպ տո զի մար կեր նե րը դաս վում են ու ռուցք նե րի ախ տո րոշ ման ին ֆոր մա-
տիվ ցու ցա նիշ նե րի շար քում։ Չա րո րակ նո րա գո յա ցու թյան զար գաց մա նը բնո րոշ 
է պրո լի ֆեր ցիա յի և  ա պոպ տո զի պրո ցես նե րի միջև ո րո շա կի դիս բա լան սի ա ռա-
ջա ցում։ Բա ցա հայտ ված է ո րո շա կի կապ հաստ ա ղու քաղց կե ղի (ՀԱՔ) զար գաց-
ման և կաս պազ-3-ի բարձր ակ տի վու թյան միջև։ Վեր ջինս մաս նակ ցում է ա պոպ-
տո զի պրո ցես նե րին։

Էն դո թե լին-1-ը ևս, ո րը մի տո գեն և վա զո կոնստ րիկ տոր ակ տի վու թյամբ 
օժտված պո լի պեպ տիդ է, մաս նակ ցում է ա պոպ տո զի կա նո նա վոր մա նը (պաշտ-
պա նում է ՀԱՔ բջիջ նե րը ա պոպ տո զից):

 Հաս տատ ված է, որ ի մու նո ռեակ տիվ P53-ի էքսպ րե սիա յի ո րո շու մը ին ֆոր մա-
տիվ ու ռուց քա յին մար կեր է ա ռաջ նա յին ու ռուց քի զար գաց ման և կար ցի նո մա յի 
ռե ցի դի վի գնա հատ ման հա մար։

 Վե րո հիշ յա լի հետ մեկ տեղ, ցույց է տրված, որ ՀԱՔ-ի զար գաց ման գոր ծում 
կարևոր է նաև CD44-ի ո րո շու մը։ CD44-ի տար բեր ի զոձևե րի էքսպ րե սիան կապ-
ված է և հա վաս տի ին ֆոր մա ցիա է տա լիս ու ռուց քի ագ րե սիվ ա ճի մա սին։

 Նո րա գույն տվյալ նե րի հա մա ձայն մե տաս տազ նե րի զար գա ցու մը սեր տո րեն 
կապ ված է մե տա ղապ րո տեի նազ ներ հետ, քա նի որ զար գաց ման աս տի ճա նա կան 
շղթա յում ա ռաջ նա յին ու ռուց քա յին օ ջա խից բջիջ նե րը կա րող են հաս նել տար բեր 
օր գան հա մա կար գեր տար բեր պրո ցես նե րի հա մա լիր նե գոր ծու նեու թյան շնոր հիվ։ 
Գտ նում են, որ սե րի նա յին պրո տեա զան պլազ մի նո գե նը ակ տի վաց նե լու ճա նա-
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պար հով ա պա հո վում է պլազ մի նի ա ռա ջա ցու մը, դրա նով իսկ կա տա րե լով ո րո շիչ 
դեր մե տաս տազ նե րի զար գաց ման հա մար։ Կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի նաև 
uPA-ռե ցեպ տո րը, ո րի ո րո շու մը ու նի կան խո րո շիչ նշա նա կու թյուն (ու ռուցք նե րի 
մոտ 59%-ի դեպ քե րում հայտ նա բեր վում են uPA-ի էքսպ րե սիա):

 Մե տաս տազ նե րի զար գաց ման շղթա յում ու ռուց քա յին բջի ջը կպչում է էն դո թե-
լա յին բջիջ նե րին և  ար յան հոս քի մի ջո ցով հաս նում է ո րո շա կի օր գան կամ հյուս-
վածք և  այն տեղ ա ռա ջաց նում է գա ղութ։ Դ րա հետ կապ ված մեծ տեղ է տրվում 
ան գիո գեն գոր ծոն նե րից՝ VEGF-ին։

 Մե տաս տազ նե րով տա ռա պող հի վանդ նե րի 73-74%-ի մոտ լիմ ֆա տիկ հան-
գույց նե րում VEGF-ի մա կար դա կը բարձր է, ուս տի այդ ցու ցա նի շի ո րո շու մը դա-
սում են ու ռուց քա յին ին ֆոր մա տիվ մա կե րես նե րի շար քին։

 Վեր ջին տա րի նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե րը վկա յում են, որ որ-
պես քաղց կե ղի պրոգ նոս տիկ թեստ և դե ղո րայ քա յին ռե զիս տեն տա կա նու թյան 
մար կեր շատ ին ֆոր մա տիվ է թի մի դի լատ սին թե տա զա ֆեր մեն տի ո րո շու մը։ Վեր-
ջինս մաս նակ ցում է ԴՆԹ-ի սին թե զին և կա տա լի զում է դե զօք սիու րի դին մո նո-
ֆոս ֆա տի փո խար կու մը դե զօք սի թի մի դին մո նո ֆոս ֆա տի (մե թի լաց ման ռեակ-
ցիա): Այդ ֆեր մեն տի օգ տա գոր ծու մը հիմ ա վոր վում է, ու ռուցք նե րի բուժ ման 
կոմպ լեք սում հա կա մե տա բո լիտ՝ 5-ֆտո րու րա ցի լի (5-ֆու) ներ գործ մամբ։ Թի մի-
դի լատ սին թե տա զան կո վա լենտ կա պով կապ վում է՝ 5-ֆտո րու րա ցի լի հետ և  ար-
գե լա կում է ու ռուց քա յին ԴՆԹ-ի սին թե զը։

 Ներ կա յումս այդ ֆեր մեն տի ո րո շու մը հա մար վում է ու ռուց քի տե սա կից, հի-
վան դի տա րի քից և սե ռից ան կախ ու ռուց քա յին մար կեր, ո րով հնա րա վոր է կան-
խո րո շել հի վան դու թյան ռե ցի դի վը։ Բարձր զգա յու նու թյամբ (82%) բնու թագր վում 
է կո լո ռեկ տալ քաղց կե ղի մե տաս տազ նե րի ժա մա նակ (հաստ ա ղու ու ռուցք), իսկ 
լյար դի քաղց կե ղի դեպ քում զգա յու նու թյու նը մոտ 50% է։

 Հաշ վի առ նե լով վե րո հիշ յա լը՝ քաղց կե ղի բուժ ման ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է 
ան հա տա կան մո տե ցում։

 Վեր ջերս հիմ ա վոր վում է, այն փաս տը, որ քաղց կե ղի կան խո րոշ ման և ռե ցի-
դի վի բա ցա հայտ ման հա մար ա վե լի ին ֆոր մա տիվ է թի մի դի լատ սին թե տա զա յի 
ո րո շու մը զու գակ ցել թի մի դին ֆոս ֆո րի լա զա յի և պ րո ֆի լե րա ցիա յի P53 7 Ki67 
մար կեր նե րի հետ։ Այդ դեպ քում ո րո շա կի կապ է դիտ վում նաև ան գիո գեն գոր-
ծոն նե րից VEGF-ի էքսպ րե սիա յի, թի մի դին ֆոս ֆո րի լա զա յի և Ki67 մար կեր նե րի 
միջև՝ ու ռուց քի ոչ ռե ցի դի վա յին պե րոի դի տևո ղու թյու նը գնա հա տե լու հա մար։

 Նո րա գույն տվյալ նե րի հա մա ձայն սպե ցի ֆի կու թյամբ և բարձր զգա յու նու-
թյամբ բնու թագր վում է թե լո մե րա զա յի ակ տի վու թյան ո րոշ ման մե թո դը, որ պես 
ու ռուց քա յին մար կեր (7% ճշտու թյամբ)՝ հաստ ա ղու քաղց կե ղի ախ տո րոշ ման և 
կան խո րոշ ման հա մար (հատ կա պես C և D փու լե րում):
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 Մե տաս տազ նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րում և  
ա ռաջ նա յին ու ռուցք նե րի մե ծու թյան մա սին ճշտում եր նպա տա կա հար մար է կա-
տա րել ու ռուց քա յին բջիջ նե րում CDC 25B3-ֆոս ֆա տա զի ո րոշ ման ճա նա պար-
հով, ո րը 43% դեպ քե րում հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կան խո րո շել վատ ել քը, 
մաս նա վո րա պես հաստ ա ղու քաղց կե ղի վաղ շրջա նում։

 Վեր ջին ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռա ջարկ վում է ո րո շել նաև պրոս տագ լան-
դին նե րի և  էյ կո զա նոիդ նե րի սին թե զի ցիկ լոօք սի գե նազ-2 ֆեր մեն տը, ո րը հա մար-
վում է ու ռուց քի վաղ ախ տո րոշ ման մար կեր։ 80-90 % ճշտու թյամբ ախ տո րոշ վում 
է հաստ ա ղու քաղց կե ղի զար գաց ման փու լը։ Ցույց է տրված, որ այդ ֆեր մեն տի 
ակ տի վու թյան ար գե լա կիչ նե րը (ին հի բի տոր նե րը) կան խում են ու ռուց քի զար գա-
ցու մը և նոր պո լիպ նե րի ա ռա ջա ցու մը։

 Հա մա ռո տա կի նշենք նաև պո տեն ցիալ ակ տիվ այն նյու թե րը, ո րոնք հե տա-
զոտ վում են ներ կա յումս և կա րող են մոտ ա պա գա յում ներգ րավ վել ու ռուց քա յին 
մար կեր նե րի ցան կում։ Դ րան ցից են. ու ռուցք նե րում հայտ նա բեր ված MUCI-ն, կի-
նա զա յի ին հի բի տոր P27, TA90-IC (93. 5% դեպ քե րում հաս տա տում է ու ռուց քի 
տա րած վա ծու թյու նը) և  այլն։

Այս պի սով, թեև մեծ են նվա ճում ե րը ու ռուցք նե րի ախ տո րոշ ման, զար գա ցող 
մե տաս տազ նե րի կան խո րոշ ման, ա ռաջ նա յին ու ռուց քի չա փե րը և զար գաց ման 
վատ ել քը կան խո րո շող ցու ցա նիշ նե րը, ակ տի վո րեն շա րու նակ վում են փնտրո-
ղա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րը ա ռա վել արդ յու նա վետ ու ռուց քա յին մար կեր նե-
րի ստեղծ ման ուղ ղու թյամբ։

Ա վե լի հա ճախ օգ տա գործ վող ու ռուց քա յին մար կեր նե րը քաղց կե ղի տար-
բեր ձևե րի հայտ նա բեր ման հա մար:

 Կե րակ րա փո ղի քաղց կե ղը, ո րի տա րած վա ծու թյու նը մեծ է Կենտ րո նա կան 
Ա սիա յում (50-100 դեպք 100 000 բնակ չի հաշ վով), հա մար վում է 90%-ով հար-
թաբջ ջա յին կար ցի նո մա և 10% դեպ քե րում ա դե նո կար ցի նո մա։

 Քաղց կե ղի այս ձևի ախ տո րոշ ման ա մե նաին ֆոր մա տիվ մար կեր ներ են հա-
մար վում SCC և ցի տո կե րա տին նե րը (TPA, TPS և CYFRA 21-1-ը):

Են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի քաղց կեղ, ո րի տա րած վա ծու թյու նը հա մե մա տա-
բար մեծ է Արևմտ յան Եվ րո պա յում (10 դեպք 100 000-ի հաշ վով), 90% դեպ քե-
րում կազ մում են ա դե նո կար ցի նո մա նե րը։

 Քաղց կե ղի այս ձևի հայտ նա բե րու մը կա տար վում է հիմ ա կա նում CA 19-9 
ուռուց քա յին մար կե րով, ո րի սպե ցի ֆի կու թյու նը տա տան վում է 76-99%-ի սահ-
ման նե րում, իսկ զգա յու նու թյու նը՝ 69-93%։ Ներ կա յումս CA 19-9 հա մար վում են 
«ոսկ յա հաս տա տուն»։ [3]

Ս տա մոք սի քաղց կե ղը ներ կա յումս հա մար վում է աշ խար հում ա մե նա տա րած-
ված քաղց կեղ նե րից մե կը (Ա սիա յում մա հա ցու թյու նը կազ մում է 100 դեպք յու րա-
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քանչ յուր 100 000-ի հաշ վով, իսկ Եվ րո պա յում վեր ջինս դիտ վում է հի վան դու-
թյան նվազ ման մի տում): Ախ տո րոշ ման ա մե նազ գա յուն մար կե րը CA – 72-4-ն  է, 
ո րը սա կայն, չի օգ տա գործ վում որ պես ստա մոք սի քաղց կե ղի կան խար գել ման 
մի ջոց [4]։

 Չա րո րակ հե պա տո ման կամ հե պա տո ցել յու լար կար ցի նո ման ևս հա մե մա տա-
բար շատ է տա րած ված Արևմտ յան Եվ րո պա յում (5-10 դեպք 100 000-ի հաշ վով):

Ախ տո րաշ ման հիմ ա կան մար կե րը (լյար դի քաղց կե ղի սկրի նին գի հա մար) α- 
ֆե տոպ րո տեի նի ո րո շում է։ Քա նի որ լյար դի ցի րո զի ժա մա նակ ևս  ա ճում է այդ 
ցու ցա նի շի մա կար դա կը, ո րո շա կի դժվա րու թյուն է ա ռա ջաց նում չա րո րակ հե-
պա տո մա յի և լ յար դի ցի րո զի դի ֆե րեն ցիալ ախ տո րոշ ման ժա մա նակ։

 Վեր ջերս ա ռա ջադր վել է ևս մեկ նոր մար կեր PIVKA II, ո րի հա մակ ցու թյու նը 
α- ֆե տոպ րո տեի նի հետ 86% ճշտու թյամբ ախ տո րոշ վում է լյար դի քաղց կե ղը։

Որ պես չա րո րակ հե պա տո մա յի զգա յուն – կան խո րոշ ման մար կեր ա ռա ջարկ-
վում է օգ տա գոր ծել CYFRA21-1, PЭA և CA 125մար կեր նե րը միա ժա մա նակ։

Ձ վա րան նե րի ու ռուցք նե րը կա նանց օր գան նե րի քաղց կե ղից մա հա ցու թյան 
կա ռուց ված քում զբա ղեց նում են ա ռա ջին տե ղը։ Օ րի նակ, ԱՄՆ-ում տա րե կան 
գրանց վում են 20 000 հի վանդ և մա հա ցու թյան 12 000 դեպք։ Մա հա ցու թյու նը 
բարձր է նաև ԱՊՀ երկր նե րում։

Ձ վա րան նե րի ու ռուցք նե րի 90%-ը ու նեն է պի թե լա յին ծա գում, ո րոնց ախ տո-
րոշ ման ա մե նա լավ մար կե րը մու ցին-CA125-ն  է (ա վե լա ցում է դիտ վում 80% դեպ-
քե րում): Ար յան շի ճու կում քի միո թե րա պիա յի 1-, 2-, և 3-րդ կուր սե րից հե տո – 
CA125-ի ո րոշ ման տվյալ նե րը գա ղա փար են տա լիս հի վան դու թյան վաղ 
ռե ցի դի վի վե րա բեր յալ։ Միև նույն ժա մա նակ CEA և CA 15-3 մար կեր նե րի ո րոշ-
ման արդ յունք նե րը, այդ հի վան դու թյան զար գաց ման դի նա մի կա յում, հա մա րում 
են զգա յուն և  ին ֆոր մա տիվ ցու ցա նիշ ներ մե տաս տազ նե րի զար գաց ման հա մար 
(հատ կա պես լյար դում և  ոս կոր նե րում):

 Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում, բա ցի նշված շի ճու կա յին մար կեր նե րից կարևոր 
տեղ է տրվում ու ռուց քում ո րոշ վող՝ հյուս ված քա յին մար կեր նե րին (էստ րո գե նի և 
պ րո գես տե րո նի, ռե ցեպ տոր ներ, մի տո գեն ազ դան շա նի հա ղորդ մա նը մաս նակ-
ցող թի րո զին կի նա զա յի ռե ցեպ տոր, c-myc, int-2 և  այլ օն կո գեն ներ, ո րոշ պրո-
տեո լի տիկ ֆեր մենտ ներ և  այլն):

Հ յուս ված քա յին կամ բջջա յին մո լե կու լա յին մար կեր նե րի ո րո շու մը կա րող է 
ունե նալ 3 կարևո րա գույն գործ նա կան արդ յունք ներ.

1.  Քաղց կե ղի նախ նա կան փու լով դեպ քե րի հայտ նա բե րու մը հի վանդ նե րի 
շար քում՝ անհ րա ժեշտ բու ժու մը ժա մա նա կին ի րա կա նաց նե լու հա մար,

2.  Բու ժում տար բեր մե թոդ նե րի նկատ մամբ զգա յու նու թյան ո րո շու մը՝ ան հա-
տա կան բու ժում կազ մա կեր պե լու հա մար,

3.  Նոր, ա ռա վել արդ յու նա վետ պրե պա րատ նե րի մշա կու մը։
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 Ներ կա յումս կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղի կլի նի կա կան պրակ տի կա յում օգ տա գոր-
ծում են ռե ցեպ տոր նե րի (հատ կա պես էս տե րո գե նի ռե ցեպ տոր նե րի) վի ճա կի 
գնա հատ ման 3 հա մար ժեք մե թոդ ներ. ռա դիո լի գան դա յին (ու ռուց քի ցի տո զո լում 
ռե ցեպ տոր նե րի կապ ման ըն դու նա կու թյու նը գնա հա տե լու հա մար), ի մու նո ֆեր-
մեն տա յին (ի մու նոեակ տիվ ռե ցեպ տո րա յին սպի տա կու ցի կոն ցենտ րա ցիա յի 
ո րոշ ման հա մար) և  ու ռուց քի կտրվածք նե րի սպե ցի ֆիկ ներ կում (ռե ցեպ տո րի 
նկատ մամբ հա կա մար մին նե րի օգ նու թյամբ):

 Հայտ նի է, որ կրծքա գեղ ձի ու ռուց քի հա մար ի մու նալ-կախ յալ տար բե րա կը 
(երբ տի պա վոր վում են մեկ կամ եր կու ստե րոի դա յին հոր մո նի ռե ցեպ տոր ներ) 
բնու թագր վում է թեթև ըն թաց քով ինչ պես մինչև վի րա հա տու մը, այն պես էլ վի-
րա հա տու մից հե տո։

Ար գան դի վզի կի քաղց կե ղը, ո րը մա հա ցու թյան ա ռու մով զբա ղեց նում է 2-րդ 
տե ղը (կրծքա գեղ ձի ու ռուց քից հե տո) 90% դեպ քում զար գա նում է հար թաբջ ջա յին 
քաղց կե ղի տար բե րա կով։ Ախ տո րաշ ման նպա տա կով օգ տա գոր ծում են պրո-
տեազ նե րի ին հի բի տոր նե րից SCCA-սպիա տա կու ցա յին մար կե րը, ո րի զգա յու նու-
թյու նը հար թաբջ ջա յին կար ցի նո մա յի ա ռա ջին փու լում ցածր է (30%), իսկ IV փու-
լում՝ շատ բարձր (90%): SCCA-ի բարձր մա կար դա կը, մինչև հի վան դու թյան 
բու ժու մը, վկա յում է լիմ ֆա տիկ հան գույց նե րի մե տաս տա տիկ ախ տա հար ման մա-
սին։

Էն դո մետ րիու մի քաղց կե ղը, ո րը կա նանց մոտ հան դի պող ու ռուցք նե րի մոտ 
50%-ն  է կազ մում, ախ տո րոշ վում է CA 125 մար կե րի ո րոշ մամբ։ Վաղ ռե ցե դի վով 
հի վանդ նե րի 60%-ի մոտ ար յան շի ճու կում նրա մա կար դա կը բարձր է [5]։

 Թո քե րի քաղց կեղ
 Ներ կա յումս արդ յու նա բե րու թյամբ զար գա ցած երկր նե րում, ա րա կան սե ռի 

ազ գաբ նակ չու թյան շրջա նում թո քե րի քաղց կե ղից մա հա ցու թյու նը կազ մում է 21% 
(ընդ հա նուր մա հա ցու թյան կա ռուց ված քում): Տար բե րում են հի վան դու թյան 
բջջա բա նա կան 3 տի պեր. հար թաբջ ջա յին, խո շո րաբջ ջա յին և ման րաբջ ջա յին 
կար ցի նո մա ներ, ա դե նո կար ցի նո մա։

 Թո քե րի քաղց կե ղի ժա մա նակ ա վե լի հա ճախ օգ տա գործ վում են հետև յալ 
ուռուց քա յին մար կեր նե րը.

1.  Նեյ րոնս պե ցի ֆիկ է նո լա զա յին (HCE) ի զո ֆեր մեն տը, ո րը ո րո շում են ար յան 
շի ճու կում (կազ մում է 25նգ/մլ և  ա վե լի, նոր մա յի 12, 5նգ/մլ-ի դի մաց): Տա-
րած ված ձևի ժա մա նակ այդ մար կե րի բարձ րա ցում գրանց վում է մինչև 
98%-ի մոտ, իսկ թո քե րի ա ռաջ նա յին քաղց կե ղի դեպ քում՝ 40-70%-ի մոտ։

2.  Ցի տո կե րա տին 19-ի ֆրագ մեն տը (չլուծ վող սպի տա կուց է, ո րը լուծ վում է շի-
ճու կում): Այն ան վա նում են CYFRA21-1 մար կեր։

3.  Հար թաբջ ջա յին քաղց կե ղա յին SCC հա կա գեն, ո րը հայտ նա բեր վում է վաղ 
ռե ցի դի վով հի վանդ նե րի մինչև 88%-ի մոտ։
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4.  Հ յուս ված քա յին պո լի պեպ տի դա յին ան տի գեն, ո րը տե ղայ նաց ված է ու ռուց-
քի բջիջ նե րի պլազ մա տիկ թա ղան թում և  էն դոպ լազ մա յին ռե տի կու լու մում։

Ամ փո փե լով վե րո հիշ յա լը՝ կա րող են ընդգ ծել, որ թեև թո քե րի քաղց կե ղի ժա-
մա նակ օգ տա գործ վող մար կեր նե րի ո րոշ մամբ հայտ նա բեր վում է ու ռուց քը, այ-
նու հան դերձ կա յուն կախ վա ծու թյուն չի դիտ վում ու ռուց քա յին մար կեր նե րի ար-
տա զատ ման և թո քե րի քաղց կե ղի բջջա բա նա կան տար բե րակ նե րի միջև։

Դ րա հետ մեկ տեղ հաս տատ ված է, որ թո քե րի քաղց կե ղի ա ռաջ նա յին ախ տո-
րոշ ման զգա յուն մար կեր ներն են. CYFRA21-1, PЭA և CA125, ո րոնց օգ նու թյամբ 
կան խո րոշ վում է ու ռուց քը։ Հի վան դու թյան բուժ ման արդ յուն քում նշված մար կեր-
նե րի մա կար դա կի նվա զու մը վի րա բու ժա կան և քի միո թե րապև տիկ մե թոդ նե րի 
արդ յու նա վե տու թյան գնա հատ ման ա պա ցույց է հան դի սա նում [5]։

 Վեր ջին տա րի նե րին, թեև նշա նա կա լիո րեն ընդ լայն վել են կլի նի կա կան 
ուռուց քա բա նու թյան ո լոր տի ախ տո րոշ ման մե թոդ նեի հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
այ նու հան դերձ ու ռուցք նե րի կան խո րո շու մը՝ հայտ նա բե րու մը զար գաց ման վաղ 
շրջա նում, շա րու նա կում է մալ չլուծ ված հիմ ախն դիր։

Резюме
Биохимические методы обнаружения  

и дифференциальной диагностики злокачественных  
новообразований. Онкомаркеры.

Симонян А. Г, Казарян П. А.
Ереванский университет «Айбусак»

В последние годы, хотя и значительно расширены возможности методов диагно-
стики в сфере клинической онкологии, тем не менее, определение опухолей, обнару-
жение в раннем периоде развития, продолжает оставаться нерешенной проблемой.

Summary
Biochemical methods of detection and differential 

diagnosis of malignant tumors. Tumor markers.

Simonyan A. H, Ghazaryan P. A.
“Haybusak” University of Yerevan

In recent years, although the possibilities of diagnostic methods in the field of 
clinical oncology have significantly expanded, however, the predestination of tumors, 
detection in the early period of development, continues to be an unresolved problem.
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ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ: ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ:

  Հա րու թյուն յան Ա. Լ. 
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բո լոր ժա մա նակ նե րում մար դիկ ձգտում են լի նել գե ղե ցիկ և դ րա հա մար օգ-
տա գոր ծում են տա րա տե սակ մի ջոց ներ և մե թոդ ներ: Բո լո րին հայտ նի է, որ ժպի-
տը և դ րա էս թե տի կու թյու նը գե ղե ցիկ տես քի կարևո րա գույն է լե մենտ նե րից են՝ 
հան դի սա նա լով յու րա տե սակ այ ցե քարտ և մար դու ֆի զի կա կան, ան գամ նաև հո-
գե կան ա ռող ջու թյան գրա վա կան: Հետևա բար, ա ռողջ ժպի տի բաղ կա ցու ցիչ մա-
սե րը, ըստ դի մած նո տա յին շրջա նի ֆի զիո լո գիա յի, ա տամ ե րի գույ նը, ձևը և 
ֆունկ ցիան են: Ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի՝ խո շոր քա ղաք նե րի ստո մա տո-
լո գիա կան կլի նի կա նե րի մո տա վո րա պես 80 %-ը ի րենց պա ցիենտ նե րին ա ռա ջար-
կում են ա տամ ե րի սպի տա կեց ման պրո ցե դու րա: Վեր ջին ժա մա նակ ներս ա տամ-
նե րի սպի տա կեց ման պա հան ջար կը տա րեց տա րի ա ճում է մի քա նի տո կո սով, իսկ 
տնա յին պայ ման նե րում բե րա նի խո ռո չի խնամ քի նո րա գույն մի ջոց նե րից ե րե քից 
եր կու սը կապ ված են ա տա մի սպի տա կեց ման հետ: Ժ պի տի և  ա տամ ե րի էս թե-
տի կա յի հան դեպ հա տուկ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջա ցել է դեռևս 19-րդ դա րի 
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սկզբին: 1848 թ.-ից ներ վազրկ ված ա տամ ե րի սպի տա կե ցու մը ի րա կա նաց վում 
էր քլո րակ րի մի ջո ցով, իսկ ջրած նի պե րօք սի դի և թրթն ջու կա յին թթվի մի ջո ցով 
կա տար վում էր «կեն դա նի» ա տամ ե րի սպի տա կե ցում: Սկ սած 1910 թ.-ից սպի-
տա կեց ման գրե թե բո լոր մե թոդ նե րը ընդգր կում էին ի րենց մեջ ջրած նի պե րօք-
սի դի օգ տա գոր ծու մը լույ սի ազ դե ցու թյամբ կամ տա քաց ված գոր ծի քի մի ջո ցով: 
1968 թ.-ին ա մե րի կա ցի օր թո դոնտ Բիլլ Կ լաուս միե րը օր թո դոն տիկ բու ժու մից հե-
տո ա ռա ջա ցած լնդե րի այ տուց վա ծու թյու նը կան խե լու նպա տա կով իր պա ցիենտ-
նե րին ա ռա ջար կեց օր թո դոն տիկ ռե տեյ ներ նե րը կրել ջրած նի պե րօք սիդ ա վե լաց-
նե լով դրանց մեջ: 6 ա միս անց հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յուն քում պարզ դար ձավ, 
որ այդ պա ցիենտ նե րի մոտ ոչ միայն լնդե րի վի ճակն էր բա րե լավ վել, այլ նաև 
ա տամ ե րը դար ձել էին ա վե լի սպի տակ: Այ նու ա մե նայ նիվ, սպի տա կեց ման պատ-
մու թյան սկիզ բը հա մար վում է 1989թ.– ը, երբ պրո ֆե սեր Վան Հեյ վու դի կող մից 
հրա պա րակ վեց ա տամ ե րի սպի տա կեց ման հա մար կար բո մի դի պե րօք սի դի օգ-
տա գործ ման մա սին ա ռա ջին հոդ վա ծը: 90-ա կան թվա կան նե րի սկզբում մշակ վեց 
ա տամ ե րի սպի տա կեց ման մե թո դը բժշկա կան լա զեր նե րի օգ տա գործ մամբ, ո րը 
կա տա րում էր թթվա յին ռեակ ցիա յի կա տա լի զա տո րի դեր: Այս ուղղ վա ծու թյան հե-
տա գա զար գա ցու մը հան գեց րեց ժա մա նա կա կից սպի տա կեց ման հա մա կար գե րի 
ա ռա ջաց մա նը, ո րոնց հայտ նիու թյու նը ա ճում է տա րեց տա րի:

Ա տամ ե րի սպի տա կեց ման ճշգրիտ մե թո դի կա յի ընտ րու թյան հա մար պետք է 
պար զել ա տա մի գու նա փոխ ման պատ ճառ նե րը: Դ րանք կա րող են լի նել տար բեր 
և  ու նե նալ ար տա քին և ներ քին ծա գում: Ար տա քին գու նա փո խու թյու նը (միայն 
ա տա մի է մա լի սահ ման նե րում) ու նի հետև յալ ծա գում ա բա նու թյու նը՝ եր կա րատև 
ծխե լը, թե յի, սուր ճի, կար միր գի նու հա ճա խա կի օգ տա գոր ծու մը, ո րո շա կի դե ղա-
մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը (օ րի նակ՝ քլոր հեք սի դի նի հիմ քի վրա): Ներ քին գու-
նա փո խու թյու նը (է մա լի և դեն տի նի գու նա փո խում) ա ռա ջա նում է մի շարք բնա-
ծին հի վան դու թյուն նե րից, տրավ մա նե րից, ար մա տա խո ղո վակ նե րի ա նո րակ 
բու ժու մից, ո րոշ դե ղա մի ջոց նե րի ըն դու նու մից (օ րի նակ՝ տետ րա ցիկ լի նա յին 
խմբի ան տի բիո տիկ ներ), ֆլյու ո րո զից, հի պո- և հի պերպ լա զիա յից, ա տամ ե րի 
կարծր հյուս վածք նե րի տա րի քա յին փո փո խու թյուն նե րից և  այլն: Գու նա փոխ ման 
է թիո լո գիա յի պար զա բա նու մը ու նի շատ կարևոր նշա նա կաու թյուն, քա նի որ 
դրա նից է կախ ված ա տամ ե րի սպի տա կեց ման տեխ նո լո գիա յի և  օգ տա գործ վող 
նյու թի ընտ րու թյու նը: Ժա մա նա կա կից ստո մա տո լո գիա կան շու կա յում հայտ նի են 
ա տամ ե րի սպի տա կեց ման մի շարք հա մա կար գեր՝ նա խա տես ված տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րի հա մար. Կ լի նիա կա կան սպի տա կե ցում

• ազ դե ցու թյան քի միա կան մե խա նիզ մով, ա ռանց լրա ցու ցիչ ակ տի վա ցիա յի
•  ազ դե ցու թյան քի միա կան մե խա նիզ մով, լրա ցու ցիչ ակ տի վա ցիա յով (ուլտրա-

մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ, կա պույտ լույս, լա զե րա յին է ներ գիա):
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Ս պի տա կե ցում տնա յին պայ ման նե րում
• ին դի վի դու ալ կապ պա յի օգ տա գոր ծու մով
•  ստան դարտ կապ պա յի օգ տա գոր ծու մով
 Գո յու թյուն ու նեն տնա յին պայ ման նե րում ա տամ ե րի սպի տա կեց ման 2 հիմ-

նա կան մե թոդ ներ՝ 
1. գի շե րա յին ժա մե րին օգ տա գործ վող (կար բո մի դի պե րօք սի դի կի րա ռու մով) 
2. ցե րե կա յին ժա մե րին օգ տա գործ վող (ջրած նի պե րօք սի դի կի րա ռու մով) 
Կ լի նի կա կան սպի տա կեց ման մե թոդ նե րը ու նակ են ա տամ ե րը սպի տա կեց նել 

12-ից մինչև 15 ե րան գով (VITA-ի ստան դարտ սանդ ղա կով), այդ պատ ճա ռով այս 
նյու թե րի մեջ ջրած նի պե րօք սի դի կոն ցենտ րա ցիան շատ բարձր է՝ 25-42%: Այս 
մե թո դը ցուց ված է կա տա րել այն մարդ կանց, ով քեր ու նեն ա տամ ե րի ընդգծ ված 
մուգ ե րանգ, այ սինքն՝ ա տամ ե րի ներ քին գու նա փո խու թյուն: Այժմ ներ կա յաց-
ված են մի շարք պրո ֆե սիո նալ կլի նի կա կան սպի տա կեց ման հա մա կար գեր: 
Ս պի տա կեց նող նյու թի լրա ցու ցիչ ակ տի վա ցիա յով սպի տա կե ցում կա տար վում է 
ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայ թի օգ նու թյամբ (Zoom 1/2/AP, Philips), կա-
պույտ լույ սով (Luma Cool, Lumalite, ԱՄՆ), լա զե րա յին ճա ռա գայ թի օգ նու թյամբ 
(Biolase, ԱՄՆ) և  ակ տի վա ցիա յի քի միա կան մե խա նիզ մով (Opalescense XtraBoost, 
Ultradent, ԱՄՆ): Տ նա յին պայ ման նե րում կա տար վող սպի տա կե ցու մը սպի տա-
կեց նում է ա տամ ե րը 5-6 ե րան գով: Այդ նյու թե րի բա ղադ րու թյան մեջ ջրած նի 
պե րօք սի դի քա նա կու թյու նը կազ մում է 6-20%: Ս պի տա կեց ման կուր սը կա րող է 
տևել 2-4 շա բաթ: Ս պի տա կեց ման այս մե թո դը նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր-
ծել ա տամ ե րի ոչ խիստ ար տա հայտ ված գու նա փո խու թյան դեպ քում, ե րի տա-
սարդ պա ցիենտ նե րին, կլի նի կա կան սպի տա կե ցու մից հե տո ստաց ված արդ յուն-
քի պահ պան ման հա մար: Ա տա մի սպի տա կեց ման մե խա նի կա կան մե թո դը 
(ուլտ րա ձայ նա յին ա պա րատ, Air-Flow սարք) հա մար վում է ա տա մի է մա լի հա մար 
անվն աս: Արդ յուն քը երևում է 30 րո պե հե տո: Թե րու թյու նը հան դի սա նում են 
դրա հա կա ցու ցում ե րը: Ս պի տա կեց ման այս մե թոդ նե րը չի կա րե լի կի րա ռել 
ասթ մա յով հի վանդ նե րին, լնդա յին ար յու նա հո սու թյուն նե րի ժա մա նակ, ինչ պես 
նաև հա կա ցուց ված է կա տա րել հղի կա նանց և կե րակ րող մայ րե րին: Հա ջորդ 
մե թո դը լու սա յին սպի տա կե ցում է: Կա տար վում է 1 այ ցե լու թյամբ 30 րո պեի ըն-
թաց քում: Ս պի տա կեց ման է ֆեկ տը պահ պան վում է մինչև 5 տա րի՝ բե րա նի խո-
ռո չի բա վա րար հի գիե նա յի պահ պան ման դեպ քում: Թե րու թյուն են հա մար վում 
ա տամ ե րի զգա յու նու թյան ի ջե ցու մը տաք և սա ռը սնունդ ըն դու նե լիս և պ րո ցե-
դու րա յից հե տո սկզբնա կան օ րե րին գու նա վոր սննդի և հե ղուկ նե րի օգ տա գործ-
ման սահ մա նա փա կու մը: Լա զե րա յին սպի տա կե ցու մը ցան կա լի արդ յուն քի հան-
գեց նում է շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Պ րո ցե դու րա յի տևո ղու թյու նը 20 
րո պե է: Ս պի տա կեց ման արդ յուն քը պահ պան վում է մի քա նի տա րի: Ինչ պես 
նաև լա զե րը կա տա րում է բե րա նի խո ռո չում բակ տե րիաս պան մշա կում, ո րի 
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հետևան քով կա տար վում է կա րիե սի կան խար գե լում: Թե րու թյուն կա րե լի է հա-
մա րել պրո ցե դու րա յի ըն թաց քում լնդի հնա րա վոր եզ րա յին այր ված քը: Լա զեր 
բա ռը (laser) հա մար վում է հա պա վում՝ “Light amplification by stimulated emission 
of radiation’’, ո րը թարգ մա նա բար նշա նա կում է ճա ռա գայթ ման խթան ման արդ-
յուն քում լույ սի ու ժե ղա ցում: Լա զե րի թեո րիա յի հիմ քը դրվել է դեռևս 1917 թ.-ին 
Էյնշ տեյ նի կող մից: Զար մա նա լի է, բայց միայն 50 տա րի անց այս սկզբունք նե րը 
դար ձան հաս կա նա լի, և լա զե րա յին տեխ նո լո գիան կա րո ղա ցավ կի րա ռու թյուն 
ու նե նալ: Ս տո մա տո լո գիա կան բնա գա վա ռում լա զե րի ներ մուծ ման փոր ձե րը ե ղել 
են բա վա կա նին վաղ ժա մա նա կա հատ վա ծից՝ 1964 թ.-ից: Բայց ի րենց ի րա կան 
զար գա ցու մը լա զե րա յին տեխ նո լո գիա նե րը ու նե ցան միայն վեր ջին տա րի նե րին: 
Եվ րո պա կան մի շարք կլի նի կա նե րում դիո դա յին լա զեր նե րը հա մար վում են ան-
փո խա րի նե լի հա մա սար քեր բե րա նի խո ռո չի մի շարք խնդիր նե րի լուծ ման հար-
ցում: Ար տա սահ ման յան ստո մա տո լոգ նե րը ի րենց պա ցիենտ նե րին ան պայ ման 
ա ռա ջար կում են բուժ ման եր կու տա րա տե սակ՝ սո վո րա կան թե րապև տիկ և լա-
զե րա յին: Ըստ ստա տիս տի կա յի տվյալ նե րի՝ բե րա նի խո ռո չում բո լոր գոր ծո ղու-
թյուն նե րի մո տա վո րա պես 15 %-ը կա տար վում է լա զե րա յին հա մա սար քի օգ տա-
գործ մամբ: Մեր երկ րում այն այդ քան էլ լայն տա րա ծում չու նի, չնա յած դրա 
բազ մա թիվ ա ռա վե լու թյուն նե րին: Սա կայն վեր ջին ժա մա նակ ներս երևան յան մի 
շարք ա ռա ջա տար ստո մա տո լո գիա կան կլի նի կա նե րի բժիշկ ներ մեծ հա ջո ղու-
թյամբ սկսել են կա տա րել լա զե րա յին տեխ նո լո գիա նե րով բու ժում: Ինչ պես ար-
տերկ րում, այն պես էլ Հա յաս տա նում, լա զե րա յին հա մա սար քը օգ տա գործ վում է 
թե րապև տիկ, էն դո դոն տիկ, պա րօ դոն տալ և վի րա բու ժա կան բուժ ման ժա մա-
նակ: Լա զե րա յին ստո մա տո լո գիա յի կարևոր հատ կա նիշ նե րից է այն, որ այն բա-
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն չի թող նում մար դու օր գա նիզ մի վրա: Անվ տան գու թյան 
պար զա գույն կա նոն նե րին հետևե լու դեպ քում (աչ քե րի հա տուկ պաշտ պա նիչ ակ-
նոց նե րի օգ տա գոր ծու մը) լա զե րի կի րա ռու մը ոչն չով չի վնա սում պա ցիեն տին: 
Հա յաս տա նի ժա մա նա կա կից ստո մա տո լո գիա կան կլի նի կա նե րը ա ռա ջար կում 
են ա տամ ե րի լա զե րա յին բու ժում, ա տամ ա փա ռի հե ռա ցում, սպի տա կե ցում, 
վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյուն նե րի և  իմպ լան տա ցիա յի կա տա րում լա զե րա յին 
հա մա սար քի մի ջո ցով: Ս տո մա տո լո գիա կան միկ րոս կո պի հետ մեկ տեղ, ո րը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս գնա հա տել ան գամ ա մե նա ան տե սա նե լի հատ ված նե րը, 
ա տամ ե րի և լն դե րի բու ժու մը, ա տամ ա շա րի վե րա կանգ նու մը դառ նում է 10 
ան գամ ա վե լի արդ յու նա վետ և  անվն աս՝ հա մե մա տած ա վան դա կան մո տեց ման 
հետ: Լա զե րա յին սպի տա կե ցու մը թույլ է տա լիս փո խել ա տա մի է մա լի գույ նը 
8-10 ե րան գով, ինչ պես նաև կա տա րել ա տամ ե րի մաք րում ա տամ ա փա ռից և  
ա տամ ա քա րից: Բուժ ման ըն թաց քում ա տամ ե րի մա կե րե սը պա տում են հա-
տուկ նյու թով, ո րը ակ տի վա նում է լա զե րա յին ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցու թյամբ: 
Այդ նյու թի ակ տիվ մաս նիկ նե րը ներ թա փան ցում են է մա լի խո րու թյան մեջ և 
դուրս են բե րում այն տե ղից բո լոր պիգ մեն տա յին բջիջ նե րը: Արդ յուն քում ա տամ-
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նե րը ձեռք են բե րում ա վե լի մա քուր և ս պի տակ տեսք: Շատ մար դիկ ստո մա տո-
լո գիա յի մա սին լսե լիս ու նե նում են տհաճ զգա ցո ղու թյուն, իսկ շա տե րը՝ վախ: Գո-
յու թյուն ու նի դեն տո ֆո բիա հաս կա ցո ղու թյուն: Բայց մեր օ րե րում կա րե լի է 
չվա խե նալ ստո մա տո լո գիա կան մի ջամ տու թյուն նե րից, քա նի որ բե րա նի խո ռո-
չում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րը ի րա կա նաց վում են ան ցավ և  ա րագ: Այդ 
նվա ճում ե րը ստաց վել են ստո մա տո լո գիա յում լա զե րի կի րառ ման շնոր հիվ: Լա-
զե րա յին ստո մա տո լո գիան Հա յաս տա նում հա մար վում է բուժ ման նո րա գույն մե-
թոդ նե րից մե կը, խո շոր կլի նի կա նե րի մաս նա գետ նե րը վե րա պատ րաստ վել են և 
հա ջո ղու թյամբ կի րա ռում են լա զե րը պա ցիենտ նե րի բուժ ման ժա մա նակ:

Резюме
Современные методы отбеливания зубов.  

Лазерное отбеливние в Армении 

 Арутюнян А. Л. 
Ереванский университет «Айбусак»

Во все времена человек стремился быть красивее и использовал для этого множе-
ство различных методик и средств. Всем уже давно стало ясно, что улыбка и ее эсте-
тичность – важнейший элемент восприятия человека человеком, визитная карточка и 
показатель здоровья физического и даже душевного. Соответственно, составляю-
щие здоровой улыбки с точки зрения физиологии зубочелюстной системы – это 
цвет, форма и функция. Мода на цвет зубов несколько трансформировалась в раз-
ные эпохи, но вот уже как более двух веков человечество ведет борьбу неизменно за 
белый цвет зубов, считая именно его эталонным. Лазерное отбеливание обеспечива-
ет необходимый эффект достаточно быстро, длительность процедуры 20 минут. Эф-
фект отбеливания сохраняется несколько лет. Так же лазер выполняет бактерицид-
ную обработку полости рта, что позволяет произвести профилактику кариеса.

Summary
Modern methods of teeth whitening.  

Laser teeth whitening in Armenia 

 Harutyunyan A. L. 
Yerevan “Haybusak” University

In today’s society, teeth whitening is a very popular cosmetic procedure that is 
non-invasive and creates a beautiful white smile that is very attractive. For thousands 
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of years people have gone to great lengths to keep their teeth pearly white. A white 
smile not only looks visually appealing, but it also makes teeth appear healthier. Today 
there are plenty of options available for patients who want to whiten their teeth. Laser 
teeth whitening, which is often called power whitening, is one of the most common 
ways to solve the problem of discolored teeth. In recent years, this procedure has 
grown in popularity because it is safe and it will not cause damage to the patient’s 
gums or the structure of the tooth. One of the biggest advantages of laser teeth 
whitening is that, from beginning to end, the entire procedure takes about one hour 
before noticeable differences are seen. It is also possible that the patient’s teeth may 
come out whiter than they believed they would be. 
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АТЕРОСКЛЕРОЗ

Агабабян М.
Ереванский Университет “Айбусак”

Атеросклероз – хроническое заболевание артерий эластического и мышечно- 
эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного обмена и со-
провождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеидов 
в стенках сосудов. Отложения формируются в виде атероматозных бляшек. По-
следующее разрастание в них соединительной ткани (склероз), и кальциноз стен-
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ки сосуда приводят к деформации и сужению просвета вплоть до облитерации 
(закупорки). Важно различать атеросклероз от артериосклероза Менкеберга – 
другой формы склеротических поражений артерий, для которой характерно отло-
жение солей кальция в средней оболочке артерий, диффузность поражения (от-
сутствие бляшек), развитие аневризм (а не закупорки) сосудов.

На данный момент единой теории возникновения данного заболевания нет. 
Выдвигаются следующие варианты, а также их сочетания: теория липопротеид-
ной инфильтрации – первично накопление липопротеидов в сосудистой стенке, 
теория дисфункции эндотелия – первично нарушение защитных свойств эндоте-
лия и его медиаторов, аутоиммунная – первично нарушение функции макрофагов 
и лейкоцитов, инфильтрация ими сосудистой стенки, моноклональная – первично 
возникновение патологического клона гладкомышечных клеток, вирусная – пер-
вично вирусное повреждение эндотелия (герпес, цитомегаловирус и др.), пере-
кисная – первично нарушение антиоксидантной системы, генетическая – перви-
чен наследственный дефект сосудистой стенки, хламидиозная – первичное 
поражение сосудистой стенки хламидиями, в основном, Chlamydia pneumoniae. 
гормональная – возрастное повышение уровня гонадотропных и адренокорти-
котропных гормонов приводит к повышеному синтезу строительного материала 
для гормонов-холестерина.

Факторы риска:
•  курение (наиболее опасный фактор) 
•  гиперлипопротеинемия (общий холестерин > 5 ммоль/л, ЛПНП > 3 ммоль/л, 

ЛП (a) > 50 мг/дл) 
•  артериальная гипертензия (систолическое АД > 140 мм рт. ст. диастоличе-

ское АД > 90 мм рт. ст.) 
•  сахарный диабет
•  ожирение, малоподвижный образ жизни
•  эмоциональное перенапряжение
•  употребление больших количеств алкоголя (умеренное употребление, напро-

тив, снижает риск заболевания[1]) 
•  неправильное питание
•  наследственная предрасположенность
•  постменопауза
Патогенез атеросклероза называют атерогенезом. Он происходит в несколько 

этапов. Развитие атеросклеротического поражения – это совокупность процессов 
поступления в интиму и выхода из нее липопротеидов и лейкоцитов, пролифера-
ции и гибели клеток, образования и перестройки межклеточного вещества, а так-
же разрастания сосудов и обызвествления. Эти процессы управляются множе-
ством сигналов, часто разнонаправленных. Накапливается все больше данных о 
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сложной патогенетической связи между изменением функции клеток сосудистой 
стенки и мигрировавших в нее лейкоцитов и факторами риска атеросклероза.

В норме интима артерий образована одноклеточным эндотелиальным слоем, 
под которым находятся гладкомышечные клетки, погруженные в межклеточное 
вещество. Первые проявления болезни – так называемые липидные пятна. Их 
появление связано с местным отложением липопротеидов в интиме. Атерогенны-
ми свойствами обладают не все липопротеиды, а только низкой (ЛПНП) и очень 
низкой плотности (ЛПОНП). Изначально они накапливаются в интиме преимуще-
ственно за счет связывания с компонентами межклеточного вещества – протеог-
ликанами. В интиме липопротеиды, особенно связанные с протеогликанами, мо-
гут вступать в химические реакции. Основную роль играют две: окисление и 
неферментативное гликозилирование. В интиме в отличие от плазмы содержится 
малоантиоксидантов. Образуется смесь окисленных ЛПНП, причем окисляются 
как липиды, так и белковый компонент. При окислении липидов образуются ги-
дроперекиси, лизофосфолипиды, оксистерины и альдегиды.). Окисление апо-
протеинов ведет к разрыву пептидных связей и соединению боковых цепей ами-
нокислот с продуктами расщепления жирных кислот. Стойкая гипергликемия при 
сахарном диабете способствует неферментативному гликозилированию апопроте-
инов и собственных белков интимы, что тоже нарушает их функции и ускоряет 
атерогенез. Миграция лейкоцитов, в основном моноцитов и лимфоцитов,– вторая 
стадия развития липидного пятна. Их миграцию в интиму обеспечивают располо-
женные на эндотелии рецепторы – молекулы адгезии. Особого внимания заслу-
живают молекулы VCAM-1 и ICAM-1 (из суперсемейства иммуноглобулинов) и 
Р-селектины. Синтез молекул адгезии могут увеличивать цитокины. Так, интер-
лейкин-1 (ИЛ-1) и фактор некроза опухолей вызывают или усиливают синтез эн-
дотелиальными клетками VCAM-1 и ICAM-1. В свою очередь, выброс цитокинов 
клетками сосудистой стенки стимулируется модифицированными липопротеида-
ми. Образуется порочный круг.

Атеросклероз брыжеечных артерий ведет к ишемии и инфаркту кишечника 
(мезентериальный тромбоз). Также возможно поражение почечных артерий с 
формированием почки Голдблатта. Даже в пределах отдельных артериальных 
бассейнов характерны очаговые поражения – с вовлечением типичных участков 
и сохранностью соседних. Так, в сосудах сердца окклюзия наиболее часто возни-
кает в проксимальном отделе передней межжелудочковой ветви левой коронар-
ной артерии. Другая типичная локализация – проксимальный отдел почечной ар-
терии и бифуркация сонной артерии. Некоторые артерии, например внутренняя 
грудная, поражаются редко, несмотря на близость к коронарным артериям и по 
расположению, и по строению. Атеросклеретические бляшки часто возникают в 
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бифуркации артерий – там, где кровоток неравномерен; иными словами, в рас-
положении бляшек играет роль локальная гемодинамика.

Ամփ ոփ ում
Աթ եր ոսկլ եր ոզ

Աղ աբ աբյ ան Մ.
Երև ան ի «Հ այբ ուս ակ» համ ալս ար ան

Աթ եր ոսկլ եր ոզ ը (հուն. Athere՝ շիլ ա և sclerosis՝ կարծր աց ում) իր են ից ներկ այ աց-
նում է ճարպ այ ին և սպ իտ ակ ուց այ ին փոխ ան ակ ությ ան խանգ արմ ան հետև անք ով 
ծագ ած խրոն իկ ակ ան հիվ անդ ությ ուն: Այն բնութ ագրվ ում է հետևյ ալ պատկ եր ով՝ 
էլաստ իկ և մկ ան աէլ աստ իկ տիպ ի զարկ եր ակն եր ի ախտ ահ արմ ամբ՝ ինտ իմ այ ում 
ճարպ եր ի, սպիտ ակ ուցն եր ի օջ ախ այ ին կուտ ակմ ան, ինչպ ես նաև շար ակց ակ ան 
հյուսվ ածք ի ար ագ ընթ աց աճ ակ ալմ ան տեսք ով: Արդյ ունք ում լարվ ած աշխ ատ ող 
օրգ անն եր ին թթվածն ի մատ ակ ար ար ում ը խանգ արվ ում է և սննդ անյ ութ եր մա-
տակ ար ար ող զարկ եր ակն եր ում արյ ան հոսք ը դառն ում է անբ ավ ար ար:

Summary
Atherosclerosis

Aghababyan M.
Yerevan “Haybusak” University

Atherosclerosis represents chronic disease caused by fats and proteins metabolism 
disorders. It is characterized by the following: Inflammation of elastic and muscular-
elastic type of arteries, fats and proteins accumulation to the tunica intima аnd fast 
producing of connective tissue. As a result, oxygen supply decreased to the body’s 
tense organs, blood flow in the arteries failured. The functional capacity of the organs 
is sometimes reduced:
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Ա. Սող բա թյան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Վեր ջին տա րի նե րին հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն մե ծա-
ցել է քրո նի կա կան ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու թյամբ (ՔԵԱ) տա ռա պող հի-
վանդ նե րի թի վը (յու րա քանչ յուր 10.000 բնակ չի հաշ վով տա տան վում է 200-600-ի 
սահ ման նե րում):

Չ նա յած բժշկա գի տու թյան զար գաց ման հա ջո ղու թյուն նե րին՝ ՔԵԱ-ով տա ռա-
պող հի վանդ նե րի բուժ ման խնդի րը հա մար վում է բժշկու թյան ա մե նաար դիա կան 
խնդիր նե րից մե կը, քա նի որ ոչ բո լոր հի վանդ նե րը կա րող են ժա մա նա կին բուժ-
վել ժա մա նա կա կից այն պի սի բուժ ման մե թոդ նե րով, ինչ պի սին են դիա լի զը և  
ե րի կամ ե րի փոխ պատ վաս տու մը:

Ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու թյու նը (ԵԱ) ախ տա բա նա կան այն պի սի վի ճակ է, 
ո րի ժա մա նակ ե րի կա մը մա սամբ կամ ամ բող ջո վին կորց նում է օր գա նիզ մի ներ-
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քին մի ջա վայ րի քի միա կան կազ մի կա յու նու թյու նը պահ պա նե լու հատ կու թյու նը: 
ԵԱ-ն  օր գա նիզ մում բե րում է ջրա-է լեկտ րո լի տա յին հա վա սա րակշ ռու թյան խան-
գար ման: [1]

 Տար բե րում են ԵԱ-ի սուր և ք րո նի կա կան ձևե րը:
 Սուր ե րի կա մա յին ան բա վա րա րու թյու նը (ՍԵԱ) մեկ կամ եր կու ե րի կա մի 

ֆունկ ցիա յի սուր խան գա րում է, ո րը զար գա նում է շատ ա րագ: ՍԵԱ-ը ա ռա ջա-
նում է ե րի կա մի պա րեն քի մա յի վրա տար բեր ախ տա բա նա կան էկ զո գեն և  էն դո-
գեն գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան հետևան քով:

ՔԵԱ-ը նե րա ռում է ախ տա նիշ նե րի կոմպ լեքս, ո րը զար գա նում է տար բեր ե րի-
կա մա յին հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում՝ նեֆ րոն նե րի աս տի ճա նա կան մահ վան 
հետևան քով և բ նու թագր վում է ե րի կամ ե րի ինկ րե տոր և  էքսկ րե տոր ֆունկ ցիա-
նե րի խան գար մամբ, ներ քին մի ջա վայ րի հո մեոս տա զի պահ պան ման ան կա րո-
ղու թյամբ, ինչ պես նաև ներ քին օր գան նե րի և  օր գան հա մա կար գե րի ֆունկ ցիա-
նե րի խան գար մամբ: [3]

 Ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում ե րի հա մա ձայն՝ ե րի կա մա յին ա ռաջ նա յին 
հի վան դու թյուն նե րը՝ քրո նի կա կան գլո մե րու լո նեֆ րի տը (70%), պիե լո նեֆ րի տը, 
դիտ վում են որ պես ՔԵԱ-ի ա ռա ջաց ման հիմ ա կան պատ ճառ: Օ րի նակ՝ ԱՄՆ-ի 
գիտ նա կան նե րի տվյալ նե րով՝ քրո նի կա կան գլո մե րու լո նեֆ րիտ զար գա նում է 
տեր մի նա լու րե միա յի 20,9% դեպ քե րում, իսկ հի վանդ նե րի տա րի քը հիմ ա կա նում 
չի գե րա զան ցում 35 տա րե կա նը:

Մ յուս կող մից զար գա ցած երկր նե րում, որ տեղ մեծ կի րա ռու թյուն ու նեն դիա լի-
զը և  ե րի կամ ե րի փոխ պատ վաս տու մը, ՔԵԱ-ով հի վանդ նե րի մահ վան գլխա վոր 
պատ ճա ռը սիրտ-ա նո թա յին հի վան դու թյուն ներն են:

 Գիտ նա կան նե րը հայտ նա բե րել են տասն յակ գե ներ, ո րոնք մեծ դեր են խա-
ղում ՔԵԱ-ի զար գաց ման գոր ծում: Մաս նա գետ ներն ու սում ա սի րել են ա վե լի 
քան 67000 եվ րո պա ցի նե րի ժա ռան գա կան տե ղե կատ վու թյուն, ո րից 5800 տա-
ռա պել են ՔԵԱ-ով:

 Ժա ռան գա կան տե ղե կատ վու թյան ու սում ա սիր ման ըն թաց քում գիտ նա կան-
նե րը ՔԵԱ-ով հի վանդ նե րի մոտ բա ցա հայ տել են ա ռա վել հա ճախ հան դի պող 13 
գե ներ: [5]

 Զար գաց ման փու լեր: ՔԵԱ-ն մեծ սիմպ տո մո կոմպ լեքս է, ո րը զար գա նում է բո-
լոր ե րի կա մա յին հի վան դու թյուն նե րի վեր ջին փու լում: Այդ հի վան դու թյուն նե րը 
դան դաղ և  ան վե րա դարձ հան գեց նում են ե րի կամ ե րի կծիկ նե րի, միջհ յուս ված-
քա յին տա րա ծու թյան և խո ղո վա կա յին ա պա րա տի սկլե րո զի, ե րի կա մի կնճռոտ-
ման և հի վան դի մահ վան: ՔԵԱ-ի դեպ քում ե րի կա մի կող մից խան գար վող ֆունկ-
ցիա նե րը ար տա հայտ վում են հետև յալ կլի նի կա կան փո փո խու թյուն նե րով՝ 
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1. սա կա վար յու նու թյամբ,
2. զար կե րա կա յին հի պեր տեն զիա յով,
3. ֆոս ֆոր-կալ ցիու մա կան փո խա նա կու թյան խան գար մամբ,
4. նյու թա փո խա նա կա յին ա ցի դո զով,
5. է լեկտ րո լի տա յին խան գա րում ե րով,
6. ու րե միկ ին տոք սի կա ցիա յով:
ՔԵԱ-ն կ լի նի կո րեն ար տա հայտ վում է միայն այն դեպ քե րում, երբ սկլե րո տիկ 

փո փո խու թյան են են թարկ վում կծիկ նե րի 60%-ից ա վե լին և կ ծի կա յին ֆիլտ րա-
ցիան (ԿՖ) նվա զում է 60-50մլ/ր (նոր ման կազ մում է 110-120մլ/ր) ցածր: Մինչ այդ 
ար տա հայտ ված է լի նում հիմ ա կան հի վան դու թյան կլի նի կան: ՔԵԱ-ի ա ռա ջին 
կլի նի կա կան նշան ներն ար տա հայտ վում են, երբ ԿՖ-ն  իջ նում է 50մլ/ր-ից ցածր, 
իսկ կրեա տի նի նի մա կար դա կը 120մկմոլ/լ- ից բարձր: [4]

ՔԵԱ-ն զար գա նում է հետև յալ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում՝ 
1.  բոր բո քա յին բնույ թի հի վան դու թյուն ներ՝ քրո նի կա կան գլո մե րու լո նեֆ րիտ, 

քրո նի կա կան պիե լո նեֆ րիտ, ե րի կամ ե րի ախ տա հա րու մը հա մա կար գա յին 
հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում (հա մա կար գա յին կար միր գայ լախտ, ռևմա-
տոիդ արթ րիտ, սկլե րո դեր միա, վաս կու լի տեր, տու բեր կուլ յոզ, ՁԻԱՀ, մա լա-
րիա),

2.  մե տա բո լիկ և  էն դոկ րին խան գա րում եր՝ շա քա րա յին դիա բեդ 1-ին և 2-րդ 
տի պի, պո դագ րա, ա մի լոի դոզ, հի պեր կալ ցիու րիա,

3.  ա նո թա յին հի վան դու թյուն ներ՝ հի պեր տեն զիա, ե րի կա մի ի շե միկ հի վան դու-
թյուն, հի պեր տո նիկ հի վան դու թյուն,

4.  ժա ռան գա կան և բ նա ծին հի վան դու թյուն ներ՝ ե րի կամ ե րի պո լի կիս տոզ, 
սեգ մեն տար հի պոպ լա զիա, Ալ պոր տի հա մախ տա նիշ, ռեֆլ յուքս նեֆ րո պա-
թիա,

5. խցա նող նեֆ րո պա թիա, մի զու ղի նե րի ու ռուցք ներ,
6.  դե ղո րայ քա յին և տոք սիկ նեֆ րո պա թիա ներ՝ ա նալ գե տիկ, կո կոի նա յին, հե-

րոի նա յին, ցիկ լոս պո րի նա յին, ալ կո հո լա յին, ռա դիա ցիոն, կա պա րա յին:
 Ներ կա յումս ՔԵԱ-ի զար գաց ման ա մե նա հա ճա խա կի պատ ճառ ներն են շա քա-

րա յին դիա բե տը (2-րդ տիպ) և հի պեր տո նիան: Կան գոր ծոն ներ, ո րոնք խո րաց-
նում և  ա րա գաց նում են ՔԵԱ-ն: Դ րանք են՝ մի զու ղի նե րի ին ֆեկ ցիա նե րը, հղիու-
թյու նը, ա լեր գիկ ռեակ ցիա նե րը, նեֆ րո տոք սիկ դե ղո րայ քի ըն դու նու մը: [7]

ՔԵԱ-ի զար գաց ման մե խա նիզմ ե րի հիմ քում ըն կած են հո մեոս տա զի խան-
գա րում ե րը՝ 

1. հի պեր հիդ րա տա ցիան,
2. Na ռեաբ սորբ ցիա յի ու ժե ղա ցու մը,
3. ծա վալ-կախ յալ զար կե րա կա յին հի պեր տեն զիան,
4. հի պեր կա լիե միան,
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5. հի պեր ֆոս ֆա տե միան,
6. հի պեր մագ նե միան,
7. մե տա բո լիկ ա ցի դո զը,
8. ա զո տե միասն՝ հի պե րու րի կե միա յով,
9. հի պո կալ ցե միան:
ՔԵԱ- ի զար գաց ման մեջ սպի տա կու ցա յին փո խա նա կու թյան խան գա րում 

ունի ա ռաջ նա յին դեր, քա նի որ այդ փո խա նա կու թյան վերջ նա կան ար գա սիք նե-
րը ՔԵԱ-ի դեպ քում կու տակ վում են ար յան մեջ և պատ ճառ դառ նում ա զո տե միկ 
ին տոք սի կա ցիա յի: Ս պի տա կու ցա յին փո խա նա կու թյան վերջ նա կան ար գա սիք նե-
րից կարևոր ներն են՝ մա ցոր դա յին ա զո տը, մի զաթ թուն, մի զան յու թը, կրեա տի-
նի նը և ն րա մե տա բո լիտ նե րը՝ սար կո զի նը, կրեա տի նը, մե թիլ գու ա նի դի նը: Մինչև 
այ սօր ա պա ցուց ված չէ, թե հատ կա պես նյու թա փո խա նա կու թյան որ ար գա սիքն է 
ա ռա վել թու նա վոր օր գա նիզ մի հա մար [2]:

ՔԵԱ-ի զար գաց ման ըն թաց քում, ԿՖ-ի ի ջեց մա նը զու գա հեռ, ար յան մեջ 
բարձ րա նում է մի զաթթ վի մա կար դա կը և  եր բեմ զար գա նում է պո դագ րա յի 
կեղծ պատ կեր, որն ա ռա վել խո րա նում է մի զա մուղ ներ օգ տա գոր ծե լիս [1]:

 Տար բե րում ենք ՔԵԱ-ի զար գաց ման 3 փուլ, ո րոնք հիմ ված են ԿՖ-ի ի ջեց-
ման, կրեա տի նի նի մա կար դա կի բարձ րաց ման ցու ցա նիշ նե րի վրա:

I փուլ – ՔԵԱ-ի սկզբա կան շրջան. ԿՖ-ի ան կու մը 40-60 մլ/լ (նոր մա 90-120մլ/լ), 
կրեա տի նի նը մինչև 150մկմոլ/լ

II փուլ – ՔԵԱ-ի կոն սեր վա տիվ շրջան. ԿՖ՝ 15-40մլ/լ, կրեա տի նի նը՝ 151-170մկմոլ/լ
III փուլ – ՔԵԱ-ի տեր մի նալ շրջան. ԿՖ՝ 15մլ -ից ցածր 1 րո պեում, կրեա տի նի նը 

ար յան մեջ 700մկմոլ/լ -ից բարձր
ՔԵԱ-ի սկզբնա կան շրջա նում հիմ ա կան հի վան դու թյան ֆո նի վրա ար տա-

հայտ վում են հետև յալ ախ տա նիշ ներ՝ ընդ հա նուր թու լու թյուն, գլխապ տույտ, 
ա ռա ջա նում է աս թե նիկ հա մախ տա նիշ, զար գա նում է հի պեր տո նիա, սա կա վար-
յու նու թյուն, ա ռա ջա նում են փո փո խու թյուն ներ սիրտ-ա նո թա յին հա մա կար գի 
կող մից, ա խոր ժա կի կո րուստ, սրտխառ նոց:

ՔԵԱ-ի զար գաց ման II փու լին՝ զար գաց ման ո րո շա կի շրջա նին հա տուկ է հի-
վան դու թյան խո րա ցու մը: Խան գար ված մե տա բո լիզ մի ֆո նի վրա թե րապև տիկ 
դե ղա չա փե րով ըն դուն վող դե ղա մի ջոց նե րը, ո րոնք նոր մա յում հե ռա նում են ե րի-
կամ ե րով, այս դեպ քում մում են օր գա նիզ մում՝ դառ նա լով ին տոք սի կա ցիա յի 
պատ ճառ: Այս փու լում խիստ իջ նում է հի վանդ նե րի ի մու նի տե տը, ո րի պատ ճա-
ռով հի վանդ նե րը ըն կա լու նակ են դառ նում տար բեր ին ֆեկ ցիա նե րի նկատ մամբ: 
Հա ճախ հան դի պում են ար յու նա հո սե լու հա կում ու նե ցող է ռո զիա ներ, ստա մոք սի 
և տաս ներ կու մատն յա ա ղու խո ցեր: Այս շրջա նում, երբ կրեա տի նի մա կար դա կը 
անց նում է 600մկմոլ/լ, թքի մեջ ե ղած մի զան յու թը վե րած վում է ա մո նիա կի և 
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զ գաց վում է ու րե միկ հոտ, իսկ բե րա նում ա ռա ջա նում է մե տա ղա կան համ: Հի-
վանդ նե րը ա րա գո րեն նի հա րում են:

ՔԵԱ-ի III փու լին (ԿՖ՝ 15մլ/ր և ցածր) բնո րոշ են բո լոր ախ տա բա նա կան փո-
փո խու թյուն նե րը: Քա շի կո րուս տը դառ նում է ա ռա վել ար տա հայտ ված: Այն 
հետևանք է ինչ պես կա տա բո լիզ մի ու ժե ղաց ման, այն պես էլ փսխում ե րի, լու ծի 
հա ճա խաց ման և  ար տա հայտ ված ա խոր ժա կի կորս տի [7]:

 Հի վան դու թյան ախ տո րո շում: ՔԵԱ-ն  իր զար գաց ման շրջա նում ախ տո րոշ վում 
է հա մա պա տաս խան կլի նի կո լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի հի ման վրա [3]:

ՔԵԱ-ի բու ժու մը նե րա ռում է հետև յալ դրույթ նե րը՝ 
1. ՔԵԱ պրոգ րե սիա յի դան դա ղե ցում,
2. ձախ փո րո քի հի պերտ րո ֆիա յի զար գաց ման կան խում,
3.  ու րե միկ ին տոք սի կա ցիա յի, հոր մո նալ և մե տա բո լիկ խան գա րում ե րի պա-

կա սե ցում,
4. ին ֆեկ ցիոն բոր բո քում ե րի բար դու թյուն նե րի վե րա ցում:
ՔԵԱ-ի բուժ ման նպա տա կով ի րա կա նաց նում են հե մո դիա լիզ, ին չի հա մար 

անհրա ժեշտ է կա տա րել կենտ րո նա կան ե րա կի կա թե տե րի զա ցիա: Հե մո դիա լի զի 
ժա մա նակ օգ տա գործ վում է ֆիլտ րա ցիոն մի մե խա նիզմ՝ կի սա թա փան ցիկ թա-
ղանթ, ո րը հե ռաց նում է նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րը, ա վել ցու կա յին 
ջու րը, ա ղե րը, կար գա վո րում է է լեկտ րո լի տա յին հաշ վեկ շի ռը: Ար յու նը հո սում է կա-
թե տե րի մի ջո ցով դե պի մե քե նան, որ տեղ անց նում է ֆիլտ րող մեմբ րա նի կող քով: 
Հա տուկ քի միա կան հե ղու կը՝ դիա լի զա տը, անց նում է մեմբ րա նի մյուս կող մով: 
Դիա լի զատն իր մեջ է քա շում ար յան ոչ պի տա նի և  ա վել ցու կա յին բա ղադ րա մա սե-
րը: Ար յու նը և դիա լի զա տը ար հես տա կան ե րի կա մի սար քում չեն խառն վում [6]:

Резюме
Хроническая почечная недостаточность

А. Согбатян
Ереванский Университет “Айбусак”

Проблема лечения пациентов с ХПН является одним из современных вопросов 
в области медицины. Период болезни включает в себе 3 этапа: начальный этап, 
консервативный этап и терминальный этап. ХПН, в период своего развития, диа-
гностируется с помощью лабораторно-клинических исследований, после чего 
следует лечение. С целью лечения проводят гемодиализ.
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Summary
Chronic Kidney Disease

A. Soghbatyan
Yerevan “Haybusak” University

The treatment of patients with CKD is considered to be the most actual issue of 
the medicine. There are 3 stages of the disease: the initial stage, the conservative 
stage and the terminal stage. CKD, in the period of it’s development, is diagnosed 
with clinical-laboratory procedures, then the treatment course starts. As a patients 
need a haemodialysis, treatment.
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ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ- ՈՒՄ

Է. Յայ լո յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» Հա մալ սա րան

Ար յան ճնշու մը ար յու նա տար ա նոթ նե րով շարժ վող ար յան գոր ծադ րած 
ճնշում է պա տե րին։ Տար բե րում են զար կե րա կա յին, մա զա նո թա յին և  ե րա կա յին 
ճնշում եր։ Ար յան ճնշում ա պա հո վում է ար յան շար ժում ար յու նա տար հա մա-
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կար գում և ն յու թա փո խա նա կու թյան ի րա կա նա ցում օր գա նիզ մի հյուս վածք նե-
րում (9)։ Զար կե րա կա յին ճնշման մե ծու թյու նը հիմ ա կա նում ո րոշ վում է սրտի 
կծկում ե րի ու ժով, յու րա քանչ յուր կծկման ժա մա նակ ար տամղ վող ար յան քա նա-
կու թյամբ, ար յու նա տար ա նոթ նե րի (ա ռանձ նա պես՝ ծայ րա մա սա յին) պա տե րի 
դի մադ րու թյամբ ար յան հոս քին։ Զար կե րա կա յին ճնշման մե ծու թյան վրա ազ դում 
են նաև շրջա նառ վող ար յան քա նա կու թյու նը, մա ծու ցի կու թյու նը, ո րո վայ նի և 
կրծ քի խո ռոչ նե րում ճնշում ե րի տա տա նում ե րը՝ կապ ված շնչա ռա կան շար ժում-
նե րի հետ և  այլ գոր ծոն ներ (1)։ 

 Գերճն շում կամ ար յան բարձր ճնշում, հա ճախ կոչ վում է նաև զար կե րա կա յին 
գերճն շում (ԶՀ), խրո նի կա կան հի վան դու թյուն է, ո րի դեպ քում զար կե րակ նե րում 
ար յան ճնշու մը բարձ րա նում է: Ար յան ճնշու մը գնա հատ վում է եր կու ցու ցա նի շե-
րով՝ սիս տո լիկ և դիաս տո լիկ ճնշում ե րով, ո րոնք ներ կա յաց նում են սրտամ կա նի 
վի ճա կը՝ կծկված (սիս տո լա) կամ թու լա ցած (դիաս տո լա): Հանգս տի վի ճա կում 
ար յան նոր մալ սիս տո լիկ ճնշու մը 100– 140 մմ ս. ս. սահ ման նե րում է (վե րին ցու-
ցա նիշ), դիաս տո լիկ ճնշու մը՝ 60– 90 մմ ս. ս սահ ման նե րում (ստո րին ցու ցա նիշ): 
Զար կե րա կա յին գերճն շում հա մար վում է ար յան ճնշման կա յուն կեր պով բարձ-
րա ցու մը 140/90 մմ ս. ս և ա վե լի բարձր (1):

ԶՀ հան րա յին ա ռող ջու թյան հա մար լուրջ խնդիր ներ կա յաց նող սրտա նո թա-
յին հի վան դու թյուն (ՍԱՀ) է, ո րով հի վանդ է աշ խար հի չա փա հաս բնակ չու թյան 
25-30%-ը, 60-69 տա րե կան նե րի շրջա նում՝ 50%, 70 տա րե կանն անց ան ձանց 
շրջա նում հաս նե լով ա վե լի քան 70%: Զար կե րա կա յին ճնշման նույ նիսկ չա փա վոր 
բարձ րա ցու մը կապ վում է կյան քի սպաս վող տևո ղու թյան կրճատ ման հետ: Վեր-
ջին տա րի նե րին նկատ վում է ԶՀ-ի տա րած վա ծու թյան ա րագ աճ՝ պայ մա նա վոր-
ված ուր բա նի զա ցիա յով, բնակ չու թյան ծե րաց մամբ, ռիս կի գոր ծոն նե րի առ կա յու-
թյամբ՝ ըն տա նե կան և  անձ նա կան ա նամ ե զի առ կա յու թյուն (ԶՀ, ՍԱՀ, դիս լի պի-
դե միա, դիա բետ), ծխե լը, սննդա կար գը, ֆի զի կա կան թե րակ տի վու թյու նը (հի պո-
դի նա միա), հա վե լուր դա յին քաշ, ճար պա կա լում, հի վան դի հո գե հու զա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, խռմփո ցի առ կա յու թյու նը (քնի օբստ րուկ տիվ ապ-
նոե), շրջա կա մի ջա վայ րի, աշ խա տան քի, ըն տա նե կան ի րադ րու թյան, անձ նա-
կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը (10):

 Տար բե րում են ա ռաջ նա յին (է սեն ցիալ) և  երկ րոր դա յին գերճն շում. դեպ քե րի 
90–95%– ը գնա հատ վում են որ պես «ա ռաջ նա յին գերճն շում», ին չը նշա նա կում է 
ար յան բարձր ճնշում՝ ա ռանց պատ ճառ հան դի սա ցող ակն հայտ ա ռող ջա կան 
խնդրի (4): Մ նա ցած դեպ քե րի 5–10%– ը երկ րոր դա յին կամ ախ տան շա նա յին 
(ԱԶՀ) են, այ սինքն՝ այն զար կե րա կա յին հի պեր տեն զիա նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում 
են տար բեր օր գան հա մա կար գե րի ախ տա հար ման հետևան քով: ԱԶՀ-ի դա սա-
կար գում՝ ե րի կա մա յին ծագ ման, էն դոկ րին ծագ ման, աոր տա յին կոարկ տա ցիա, 
հղի նե րի ԶՀ, նյար դա բա նա կան խան գա րու մեր, սուր սթրես, այդ թվում և վի րա-
հա տա կան, ալ կո հո լիզմ, դե ղո րայ քա յին (էկ զո գեն նյու թեր) (5):
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 Գերճն շու մը հազ վա դեպ է ու ղեկց վում որևէ ախ տա նի շով: Ար յան բարձր 
ճնշում ու նե ցող նե րի մի մա սը նշում են գլխա ցավ (հատ կա պես ծոծ րա կա յին 
շրջա նում և  ա ռա վոտ յան ժա մե րին), ինչ պես նաև գլխապ տույտ, ա կանջ նե րում 
խշշո ցի զգա ցո ղու թյուն, տե սո ղա կան խան գա րում եր կամ ու շագ նա ցու թյուն (2): 
Ար յան ճնշման կտրուկ բարձ րա ցու մը (սիս տո լիկ ճնշու մը՝ 180 և  ա վե լի, դիաս տո-
լի կը՝ 110 և  ա վե լի) կոչ վում է «գերճն շու մա յին կրիզ», քա նի որ այս մա կար դա կից 
բարձր ար յան ճնշման դեպ քում ա ռա ջա նում է բար դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման 
վտանգ։ Ար յան այս պի սի ճնշման դեպ քում հնա րա վոր է ոչ մի ախ տա նի շեր չլի-
նեն, սա կայն ո րոշ դեպ քե րում գրանց վում են գլխա ցավ (22% դեպ քե րում) և 
գլխապ տույտ, տե սո ղա կան խան գա րում եր, հևո ցը՝ սրտա յին ան բա վա րա րու-
թյան պատ ճա ռով, կամ ինք նազ գա ցո ղու թյան ընդ հա նուր վա տա ցու մը՝ ե րի կա-
մա յին ան բա վա րա րու թյան պատ ճա ռով (2):

 Զար կե րա կա յին գերճնշ ման ոչ դե ղո րայ քա յին և դե ղո րայ քա յին բուճ ման 
սկզբունք նե րը (7): ԶԳ հի վանդ նե րին ինչ պես նաև նոր մալ և բարձր ԶՃ ու նե ցող 
մարդ կանց պար տա դիր կեր պով անհ րա ժեշտ է հոր դո րել, բա րե լա վել կեն սա կեր պը՝ 

• Հ րա ժար վել ծխե լուց,
• Ն վա զեց նել քա շը,
• Հ րա ժար վել ալ կո հո լի չա րա շա հու մից,
• Ա մե նօր յա ֆի զի կա կան ակ տի վու թյուն ու նե նալ,
• Սնն դա կար գում նվա զեց նել կե րակ րի ա ղի չա փա բա ժի նը,
• Սնն դա կար գում ա վե լաց նել մրգի ու բան ջա րե ղե նի չա փա բա ժի նը,
•  Ն վա զեց նել հա գե ցած ընդ հա նուր ճար պե րի և պարզ ած խաջ րե րի չա փա բա-

ժի նը (ԶՀ-ն  որ պես կա նոն, ու ղեկց վում է խո լես տե րի նի փո խա նակ ման խան-
գար մամբ և  ա թե րոսկ լե րո զով: Սա կայն ճիշտ սննդա կար գի մի ջո ցով կա րե լի 
է վե րահս կել և՛ հի պեր տո նիան, և՛ խո լես տե րի նը:),

• K, Mg, պա րու նա կող դիե տա յի սահ մա նում:
 Դե ղո րայ քա յին բուժ ման մո տե ցում եր.
1.  Դե ղո րայ քա յին բու ժու մը պետք է սկսել մի նի մալ դո զա նե րից՝ ցան կա ցած 

դա սի հա կա հի պեր տեն զիվ դե ղա մի ջո ցով՝ աս տի ճա նա բար մե ծաց նե լով դե-
ղա չա փը մինչև ցան կա լի է ֆեկ տի հաս նե լը:

2.  Դե ղի ընտ րու թյուն կա տա րե լիս պետք է հիմ վել ա ռա ջա տար ախ տա ֆի-
զիո լո գիա կան մե խա նիզ մի վրա:

3.  Ա ռա վել նպա տա կա հար մար է եր կա րատև ազ դե ցու թյան (մինչև 24 ժամ) 
դե ղե րի օգ տա գոր ծու մը:

4.  Մո նո թե րա պիա յի ցածր էֆ ֆեկ տի վու թյան դե պում կի րա ռել կոմ բի նաց ված 
բու ժում:
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ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի կող մից ՀՀ մար զե րում և 
Երևա նում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ԶՀ տա րած-
վա ծու թյու նը 27-30% է, միայն Երևա նում 200. 000 մարդ ու նի խնդիր՝ ԶՃ-ի հետ 
կապ ված: Եվ րո պա կան մի շարք երկր նե րում տա րած վա ծու թյու նը շատ ա վե լի 
բարձր է, այդ թվում ՌԴ-ում, օ րի նակ Գեր մա նիա յում 55% է (8):

 Զար կե րա կա յին բարձր ճնշման տա րած վա ծու թյուն 2016 (7)
 

Ըստ բար եկ եց ությ ան խմբեր ի
V_______ 18, 2%
IV_______24, 2%
III_______26, 4%
II________31, 2%
I_________37, 4%

Ըստ տար իք ի
65 և բ արձր_________68, 7%
50-64 տար եկ ան_____51. 9%
35-49տար եկ ան_______24, 4%
20-34տար եկ ան_______7, 6%
15-19տար եկ ան______5, 1%

Ըստ կրթությ ան
Բ արձր ագ ույն_______19, 6%
Թ եր ի բարձր ագ ույն__14, 2%
Մ իջ ին մասն ագ իտ ակ ան____34, 5%
Մ իջն ակ արգ_______________32. 3%
Մ իջն ակ արգ ից ցածր________34, 1%

Ըստ բնակ ավ այր ի
Ք աղ աք այ ին___________30, 2%
Գյ ուղ ակ ան____________29. 3%
Երև ան________________26, 8%

Ըստ սեռ ի
Ար ակ ան__________30, 9%
Իգ ակ ան___________26. 6%

Ընդ ամ ն ը
2016թ. _____________29, 6%

Резюме
Проблемы гипертонии в РА

Э. Яйлоян
Ереванский университет «Айбусак»

Артериальная гипертензия (АГ, гипертония, гипертоническая болезнь стойкое 
повышение артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и выше Эссенциальная 
гипертензия (гипертоническая болезнь) составляет 90– 95 % случаев гипертонии. 
В остальных случаях диагностируют вторичные, симптоматические артериальные 
гипертензии: почечные (нефрогенные), эндокринные, гемодинамические, невро-
логические, стрессовые, обусловленные приёмом некоторых веществ (ятроген-
ные) Артериальная гипертензия – одно из самых распространённых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Установлено, что артериальной гипертонией стра-
дают 20– 30 % взрослого населения.



110

Բ Ժ Շ Կ Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Summary
The problems of hypertension in the RA

Yaloyan E.
Yerevan “Haybusak” university

High blood pressure is also known as hypertension. Blood pressure is the amount 
of force exerted against the walls of the arteries as blood flows through them. The 
causes of high blood pressure are divided into two categories: Essential high blood 
pressure: This has no established cause. Secondary high blood pressure: There is an 
underlying cause. Most people with high blood pressure will not experience any 
symptoms. It is often known as the “silent killer” for this reason. If a person has high 
blood pressure, it means that the walls of the arteries are receiving too much 
pressure on a constant basis.
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NEW BIOMARKERS FOR DIAGNOSIS, PROGNOSIS, 
THERAPY PREDICTION AND THERAPEUTIC TOOLS FOR 

BREAST CANCER

Abeer Khalil
Yerevan “Haybusak” University

Key words: Breast cancer; Bioinformatics analysis; Biomarkers; Circulating 
miRNAs; miRNA microarray.

Breast cancer is the most frequent cancer among women and is the second 
leading cause of cancer-related death worldwide. Screening and diagnosis of breast 
cancer at earlier stages are of great importance to improve patient survival and 
reduce treatment costs. To optimize the strategy for treatment prognostic biomarkers 
are urgently required. Dysregulation of microRNAs (miRNAs) is involved in the 
initiation and progression of several human cancers, including breast cancer, as 
strong evidence has been found that miRNAs can act as oncogenes or tumor 
suppressor genes. Accumulating evidence indicates that human circulating miRNAs 
could serve as diagnostic and prognostic biomarkers in various cancers. Analysis of 
publicly available data revealed that these dysregulated miRNAs and target genes 
were associated with the survival of breast cancer patients.

Worldwide, breast cancer is the most frequently diagnosed life-threatening cancer 
in women and the leading cause of cancer death among women. Early breast cancers 
may be asymptomatic, and pain and discomfort are typically not present. If a lump is 
discovered, the following may indicate the possible presence of breast cancer: change 
in breast size or shape, skin dimpling or skin changes, recent nipple inversion or skin 
change, or nipple abnormalities, single-duct discharge, particularly if blood-stained, 
axillary lump.
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Breast cancer is often first detected as an abnormality on a mammogram before it 
is felt by the patient or health care provider.

Evaluation of breast cancer includes the following: clinical examination, imaging, 
needle biopsy. The following physical findings should raise concern: lump or contour 
change, skin tethering, nipple inversion, dilated veins, ulceration, Paget disease, 
edema or peau d’orange. If a palpable lump is found and possesses any of the 
following features, breast cancer may be present: hardness, irregularity, focal 
nodularity, fixation to skin or muscle.

Early detection remains the primary defense in preventing breast cancer. 
Screening modalities include breast self-examination, clinical breast examination, 
mammography, ultrasonography, magnetic resonance imaging.

Surgery and radiation therapy, along with adjuvant hormone or chemotherapy 
when indicated, are now considered primary treatment for breast cancer. Surgical 
therapy may consist of lumpectomy or total mastectomy. Radiation therapy may follow 
surgery in an effort to eradicate residual disease while reducing recurrence rates. 
Surgical resection with or without radiation is the standard treatment for ductal 
carcinoma in situ. Hormone therapy and chemotherapy are the 2 main interventions 
for treating metastatic breast cancer.

Two selective estrogen receptor modulators (SERMs), tamoxifen and raloxifene, 
are approved for reduction of breast cancer risk in high-risk women.

he current understanding of breast cancer etiopathogenesis is that invasive 
cancers arise through a series of molecular alterations at the cell level. These 
alterations result in breast epithelial cells with immortal features and uncontrolled 
growth.

Genomic profiling has demonstrated the presence of discrete breast tumor 
subtypes with distinct natural histories and clinical behavior. The exact number of 
disease subtypes and molecular alterations from which these subtypes arise remains 
to be fully elucidated, but these generally align with the presence or absence of 
estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and human epidermal growth 
factor receptor 2 (HER2).

This view of breast cancer--not as a set of stochastic molecular events, but as a 
limited set of separable diseases of distinct molecular and cellular origins--has altered 
thinking about breast cancer etiology, type-specific risk factors, and prevention and 
has had a substantial impact on treatment strategies and breast cancer research.

Evidence from The Cancer Genome Atlas Network (TCGA) confirms the following 4 
main breast tumor subtypes, with distinct genetic and epigenetic aberration: Luminal 
A, Luminal B, Basal-like, HER2-positive.
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Intrinsic Subtypes of 
Breast Cancer

Luminal A
(ER+ &/or PR+, HER2-)

♦   Most common subtype
♦   Less aggressive
♦   Lower histological grade
♦   Good prognosis
♦   Hormone responsive
♦   Associated with increasing age

Luminal B
(ER+ &/or PR+, HER2+)

♦   Similar to Luminal A
♦   More frequently ER+/PR-
♦   Worse Outcome than Luminal A

HER2+ (ER-)
♦    Less common, highly aggressive 

subtype
♦   High grade histology
♦    Risk atyoung age (<40) greater 

than luminal subtypes
♦   African American ethnicity may be 

a risk factor
♦   Outcome improved with HER2

Basal-Like
(Triple Negative, cytokeratin 5/6+ 

&/or EGFR+)
♦   Aggressive Subtype
♦   High grade histology, and high  

mitotic rate
♦   Risk atyounger age (<40)
♦   More likely premenopausal African 

American women

Epidemiologic studies have identified a number of risk factors that are associated 
with an increased risk of a woman developing breast cancer. Increasing age and 
female sex are established risk factors for breast cancer. Sporadic breast cancer is 
relatively uncommon among women younger than 40 years but increases significantly 
thereafter. A positive family history of breast cancer is the most widely recognized risk 
factor for breast cancer. The lifetime risk is up to 4 times higher if a mother and sister 
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are affected, and it is about 5 times greater in women who have two or more first-
degree relatives with breast cancer. The risk is also greater among women with breast 
cancer in a single first-degree relative, particularly if the relative was diagnosed at an 
early age (≤50 years). A family history of ovarian cancer in a first-degree relative, 
especially if the disease occurred at an early age (< 50 years), has been associated 
with a doubling of breast cancer risk. This often reflects inheritance of a pathogenic 
mutation in the BRCA1 or BRCA2 gene. Late age at first pregnancy, nulliparity, early 
onset of menses, and late age of menopause have all been consistently associated with 
an increased risk of breast cancer. Prolonged exposure to elevated levels of sex 
hormones has long been postulated as a risk factor for developing breast cancer, 
explaining the association between breast cancer and reproductive behaviors. A 
history of breast cancer is associated with a 3- to 4-fold increased risk of a second 
primary cancer in the contralateral breast. A history of breast biopsy that is positive 
for hyperplasia, fibroadenoma with complex features, sclerosing adenosis, and solitary 
papilloma have been associated with a modest (1. 5- to 2-fold) increase in breast 
cancer risk. In contrast, any diagnosis of atypical hyperplasia that is ductal or lobular 
in nature, especially in a woman under the age of 45 years, carries a 4- to 5-fold 
increased risk of breast cancer, with the increase rising to 8- to 10-fold among women 
with multiple foci of atypia or calcifications in the breast. Benign breast lesions, 
including fibrocystic disease such as fibrocystic change without proliferative breast 
disease or fibroadenoma, have not been associated with increased risk. The wide 
variability of breast cancer incidence around the world (eg, the nearly 5-fold 
difference between Eastern Africa and Western Europe) has long been attributed to 
differences in dietary intake and reproductive patterns.

Several biological features are routinely used for the diagnosis and prognosis of 
patients with breast cancer and for determining the therapy, e. g., histological grade, 
lymph node status, hormone receptor status, and human epidermal growth factor 
receptor type 2 (HER2) status. Some of these factors have been associated with the 
survival rate of patients and their clinical outcome after treatment. However, some 
patients, with a similar combination of breast cancer features, have been found to have 
different clinical outcomes. Thus, the role of these factors in determining diagnosis 
and prognosis and in predicting therapeutic outcomes in breast cancer remains 
limited. New affordable methods are therefore needed to help diagnosis and prognosis 
and to suggest the most appropriate treatment for patients with breast cancer on an 
individual basis. As a solution, miRNAs have been proposed as promising biomarkers 
of breast cancer because they can be readily detected in tumor biopsies (non-
circulating miRNAs) and are also stably found in body fluids (circulating miRNAs), 
particularly in blood, plasma, serum, and saliva. These circulating miRNAs are highly 
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reliable and protected from endogenous RNAse activity, being bound to lipoproteins 
such as HDL, associated with Argonaute 2 (Ago2) protein, or packaged into 
microparticles (such as exosome-like particles, microvescicles, and apoptotic bodies). 
Recently, miRNA profiling has been assessed to improve breast cancer classification 
and to differentiate patients with breast cancer as responding or not responding to 
therapies, with promising results. It is now clear that these tools have the potential to 
provide new diagnostic, prognostic, and predictive biomarkers for breast cancer, with 
a great impact on the clinical management of patients with breast cancer.

MicroRNAs (miRNAs) are small, 18–25-nucleotide-long, non-coding RNA 
molecules that down-regulate the target mRNAs. Numerous studies have highlighted 
the roles of miRNAs as novel diagnostic and prognostic indicators, and potential 
therapeutic targets. Recent miRNA profiling studies have indicated that circulating 
miRNAs hold much potential as stable blood-based markers for human cancers.

The discovery of microRNAs (miRNAs or miRs) had a profound impact on the 
understanding of many gene regulation processes in the following years. MiRNAs 
participate in the post-transcriptional regulation of gene expression in almost all key 
cellular processes, such as regulation of cell proliferation, differentiation, 
angiogenesis, migration, and apoptosis. Significant evidence has accumulated in the 
last few years, showing a fundamental role of miRNAs in the development of many 
diseases. In particular, in cancer, aberrations in miRNA expression levels have been 
linked to the onset and progression of various types of cancer.

Bioinformatics analysis was performed to explore the miRNA target genes and the 
signaling pathways involved. Survival analysis based on publicly available data was 
used to test the prognostic value of the identified miRNAs and target genes.

New therapeutic strategies represented by miRNA-based theranostic approaches 
in breast cancer are also introduced and could become a starting point for the future 
development of novel therapeutic tools.

Ամ փո փում
Կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի ախ տո րոշ ման, կան խար գել ման,  

բուժ ման նոր կեն սա մար կեր նե րը

Ա բեր Խա լիլ

Կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղը կա նանց շրջա նում ա մե նա տա րած ված քաղց կեղն է և  
ամ բողջ աշ խար հում քաղց կե ղով պա յա նա վոր ված մա հե րի երկ րորդ ա ռա ջա տար 
պատ ճառն է: Կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի սկրի նին գը և  ախ տո րո շու մը վաղ փու լե րում 
կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն հի վանդ նե րի ապ րե լիու թյան բարձ րաց ման և բուժ-
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ման ծախ սե րի կրճատ ման հա մար: Բուժ ման ռազ մա վա րու թյան օպ տի մա լաց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ են բիո մար կեր ներ: Միկ րոՌՆԹ-նե րի կար գա վոր ման խան-
գա րում ներն ըն կած են մար դու մոտ հան դի պող ո րոշ տե սա կի քաղց կեղ նե րի, այդ 
թվում՝ կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղի ա ռա ջաց ման և  ա ռա ջըն թա ցի հիմ քում, քա նի որ 
ա պա ցույց ներ կան, որ միկ րոՌՆԹ-ե րը կա րող են հան դես գալ որ պես օն կո գեն ներ 
կամ ու ռուցք նե րը ճնշող գե ներ: Առ կա ա պա ցույց նե րը ցույց են տա լիս, որ մար դու 
մոտ շրջա նա ռող միկ րոՌՆԹ-ե րը կա րող է ծա ռա յել որ պես տար բեր տե սա կի 
քաղց կեղ նե րի ախ տո րո շիչ և կան խար գե լիչ բիո մար կեր ներ: Հան րա մատ չե լի 
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ այս միկ րոՌՆԹ-ե րը և թի րա խա յին 
գե նե րը կապ ված են կրծքա գեղ ձի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի ապ րե լիու թյան հետ:

Резюме
Новые биомаркеры для диагностики,  

профилактики и лечения рака молочной железы

Абер Халил

Рак молочной железы является наиболее частым раком среди женщин и явля-
ется второй по значимости причиной смерти от рака во всем мире. Скрининг и 
диагностика рака молочной железы на ранних стадиях имеют большое значение 
для улучшения выживаемости пациентов и снижения затрат на лечение. Для оп-
тимизация стратегии лечения требуются прогностические биомаркеры. участвует 
в При инициировании и прогрессировании разных раковых заболеваний челове-
ка, включая рака молочной железы, происходит дисрегуляция микроРНК, и уже 
доказано, что микроРНК могут выступать в качестве онкогенов или генов- 
супрессоров опухолей. Накопленные данные свидетельствуют о том, что цирку-
лирующие микроРНК могут служить диагностическими и прогностическими био-
маркерами при различных раковых заболеваниях. Анализ общедоступных 
данных показал, что эти дисрегулированные микро и гены-мишени были связа-
ны с выживаемостью больных раком молочной железы.
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THE ANTI-IDIOTYPIC ANTIBODY 1F7 STIMULATES MONOCYTE 
INTERLEUKIN-10

PRODUCTION AND INDUCES ENDOTOXIN TOLERANCE.

A. Sukiasyan
PhD, Associate Professor
Head of Education Quality Assurance Centre
Yerevan “Haybusak” University

Pathogens that establish chronic infection elicit immune responses with 
suppressive cytokines dominating over proinflammatory cytokines. Chronic hepatitis 
C virus (HCV) infection, human immunodeficiency virus (HIV) infection and simian 
immunodeficiency virus (SIV) infection are associated with high levels of antiviral 
antibodies expressing a common idiotype specifically recognized by the 1F7 
monoclonal antibody (mAb). The 1F7 mAb is a murine IgMκ antibody raised against 
immunoglobulin pooled from the plasma of multiple HIV infected individuals. In this 
study, we investigated direct effects of the 1F7 mAb itself on peripheral blood 
mononuclear cells (PBMC).

We found that 1F7 mAb stimulated isolated human monocytes and CD36+ 
lymphocytes to produce IL-10 in a time and dose-dependent manner. The 1F7 
enhanced IL-10 production by monocytes activated by TLR and NLR agonists, 
including bacterial LPS and peptidoglycans. Treatment of monocytes with 1F7 mAb 
also reduced their subsequent responsiveness to LPS stimulation.

Induction of antibodies expressing the 1F7 idiotype by chronic pathogens may 
facilitate IL-10 production and progression to chronic infection. Direct effects of IL-10 
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from human monocytes stimulated by 1F7-like antibodies, followed by monocyte 
transition to an alternatively activated phenotype illustrated by endotoxin tolerance, 
are two complementary features favoring a tolerogenic or non-responsive 
immunological environment.

СОВМЕСТНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТНЫХ  
И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ КИСЛЫХ 

РАСТВОРОВ ИХ СОЛЕЙ

Айрапетян В. А., Эдилян Р. С., Испирян А. М.
Ереванский университет «Айбусак»

Изучали совместное выделение цветных и редких металлов полиметалических 
рудниковых пород Сиси Маданского района извлечением из их водно-солевых 
растворов электрохимическим методом.

Совместный разряд двух и более различных металлов представляет собой од-
ну из важнейших проблем электрохимии металлов.

С этим явлением практически всегда имеют дело при электролитическом 
осаждении металлов из растворов, содержащих примеси других металлов.

Совместный разряд различных по природе ионов возможен при достижении 
одинаковых величин потенциалов разряда ионов, которые зависят от природы 
активности ионов в растворе, а также величины перенапряжения.

Исследуемый раствор помимо ионов основного материала меди содержат ка-
тионы, которые сами по себе представляют особый интерес.

Примеси, существующие совместно с медью в электролите можно разделить 
на две группы:

I.  Примеси, разряжающиеся на предельном токе – Se, Te, Bi, Sb. Скорость раз-
ряда этих металлов больше, чем скорость разряда ионов меди и, следователь-
но, содержание этих металлов в катодном осадке больше содержания меди.

II.  Ко второй группе относятся примеси ионов металлов, которые при задан-
ных условиях не разряжаются на катоде. Катодный осадок таких примесей 
почти не содержит. К ним относятся Ni, Co, Fe и другие металлы. Они на-
кап ливаются в электролите.
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В связи с этим было предпринято систематическое исследование процессов, 
происходящих на электродах.

Катодные и анодные потенциодинамические кривые сняты с помощью потен-
циостата типа π – 58-27.

Работы проводились при T= 50-600С. Катодная потенциодинамическая кри-
вая (рис. 1) снятая при электролизе раствора, полученного от сульфидного кон-
центрата, в этих условиях показывает одну волну. Следовательно, Cu, Se, Te, Sb, 
Bi должны выделяться совместно.

На рисунке 1 приведены потенциодинамические кривые совместного разряда 
выделяемых ионов.

Рис. 1.
I – катодная поляризация. Кривая совместного разряда ионов Cu2+, Sb3+, Bi3+.
II – катодная поляризация. Кривая совместного разряда ионов Ni2+ и Co2+.

Действительно при потенциале +0,06 вольт, времени 240 минут на катоде 
происходит совместное осаждение Cu, Se, Te, Sb и Bi.

Анализы показали, что указанные элементы выделяются из раствора практи-
чески полностью. Эти элементы также частично цементируются железным анодом.

Приведенные в таблице 1 данные совместного извлечения содержимого ком-
понентов свидетельствуют, что в интервале потенциалов +0,05 – 0,06 вольт в 
примеси Cu, Se, Te, Sb, Bi осаждаются из электролита количественно.

Нами показано, что содержание меди в катодном осадке составляет 89,54 – 
90,30%, Bi – 3,25%; Te – 2,54%; Se – 1,52%; Sb – 2,52%.
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При потенциале 0,46-0, 57 вольт, Ni и Co после выделения из электролита 
медного продукта осаждаются полностью. При этом в катодном осадке содержат-
ся Co – 8,89-9,12%; Ni – 26,54%; Fe – 48,5%; примеси – 12,9-13,5%

Кривая 2. Кинетика совместного разряда Ni2+ и Co2+.
Представленные на рисунке 2 анодные потенциодинамические кривые, пока-

зывают, что первый подъем тока отвечает процессу ионизации железа.
Затем наступает частичная пассивация анода, по-видимому, за счет осаждения 

на его поверхности пленки более благородного металла:
Наконец при более высоких положительных потенциалах начинается процесс 

выделения кислорода.
Непосредственно анодный процесс протекает на частично посивированных 

электродах.
Проводили также анализ электролита после электролиза на содержание в нем 

Cu2+, Ni2+, Co2+, Fe2+, Fe3+ и др.

Рис. 2.
I – анодный пол. Кривая раствора содержащего вес примеси
II –  анодная поляризационная. Кривая раствора, содержащего примеси Cu2+, 

Sb3+, Bi3+

III –  анодная поляризационная. Кривая раствора, содержащего только ионы 
Ni2+, Co2+
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Выводы
•  Извлечение ценных компонентов из электролитов анодом растворимого желе-

за дает возможность получить коллективный концентрат, либо получить три 
разных металла: чистый арсен, медное сырье, никель-кобальтовый продукт.

•  При выпаривании сульфитного раствора выделяется железный купарос, 
применение которого имеет широкое значение в сельском хозяйстве.

Таблица 1.
Совместное извлечение Cu, Se, Te, Sb и Bi, содержание компонентов в исходном растворе 
Br3+ – 0,24 г/л, Cu2+ – 2, 34 г/л, Te – 0, 068 г/л, Ni – 1, 87 г/л, Co 0, 318 г/л, Fe2+ – 47, 40 г/л, 
Fe3+ – 37, 64 г/л t=600 объем электролита 150 мл, время 240 мин.

Н. К. Э.
Пл. 

То-ка 
Ма

Вре-
мя в 
мин. 

Вес осадка Состав кат. осадка % Состав электролитов после электролиза

На 
като-де На аноде Cu Te Se Bi Sb Cu

г/л
Bi
г/л

Sb
г/л

Sc
г/л

Te
г/л

Ni
г/л

Co
г/л Fe2+ г/л

-0, 200 60 240 0, 03 0, 146 0, 3 2, 10 2, 21 1, 12 0, 
08 1, 87 0, 38 92, 5

-0, 200 70 190 0, 047 0, 130 30, 0

-0, 200 60 180 0, 038 0, 181 0, 7 2, 30 2, 84 1, 54 0, 
07

0, 
01

0, 
01

0, 
01

0, 
01 92, 3

-0, 250 40 190 0, 033 0, 134 83, 9

-0, 250 40 250 0, 037 0, 140 84, 7 3, 17 2, 12 0, 
01

0, 
01

0, 
01 1, 87 0, 

318 93, 4

-0, 250 40 250 0, 039 0, 145 82, 5 1, 17 2, 50

-0, 250 85 250 0, 043 0, 170 82, 7 95, 7

-0, 250 60 220 0, 040 0, 160 84, 5 1, 44 2, 40 3, 84 2, 54 0, 
03 1, 87 96, 7

-0, 300 60 240 0, 041 0, 166 85, 7

-0, 300 70 250 0, 043 0, 180 88, 9 2, 54 2, 84 4, 2 2, 70 0, 01 0, 
318 96, 7

-0, 300 60 240 0, 045 0, 173 91, 3 2, 57 3, 11 3, 92 2, 84 0, 01 1, 87

Ամփ ոփ ում
Գու նա վոր ԵՎ հազ վագ յուտ մե տաղ նե րի կոր զու մը  

ի րենց ա ղե րի թթվա յին լու ծույթ նե րից է լեկտ րո քի միա կան ե ղա նա կով:

 Հայ րա պետ յան Վ. Ա., Է դիլ յան Ռ. Ս., Իս պիր յան Ա. Մ.
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Ու սում ա սիր վել է Սի սի Մա դան տե ղա մա սի բազ մա մե տա ղա կան հան քան յու-
թից գու նա վոր և հազ վագ յուտ մե տաղ նե րի կոր զու մը է լեկտ րո քի միա կան ե ղա նա-
կով ի րենց ա ղե րի ջրա յին լու ծույթ նե րից:
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Պո տեն ցիո դի նա միկ ե ղա նա կով, պո տեն ցիոս տա տի տի պը π-5827, հան վել են 
կա տո դա յին և ա նո դա յին բևե ռաց ման կո րե րը: Ըստ բևե ռաց ման կո րե րի՝ պաշտ-
պա նե լով հա մա պա տաս խան մե տաղ նե րի իոն նե րի է լեկտ րո դա յին նոր մալ պո-
տեն ցիալ նե րի ար ժե քը հնա րա վոր է կա տիոն նե րի ջրա յին լու ծույ թից ա ռան ձին-
ա ռան ձին կոր զել պղնձա յին և նի կել-կո բալ տա յին մե տաղ նե րի խտան յութ, որն 
ու նի մեծ կի րա ռու թյուն մե տա լուր գիա յում:

Summary
Extraction of non-ferrous and rare metals  

from their solutions of their salts by electrochemical method

Hayrapetyan V. A., Edilyan R. S., Ispiryan A. M.
Yerevan “Haybusak” University

Studied the deposition of material a lot of metalic Sisi Madan mine color and rare 
metals extraction from their aqueous salt solutions by electrochemical method.

Potentiodynamic method revealed cathodic and anodic polarization curves 
potentiostatic type π-5827. According to the polarization curves, keeping the value of 
the normal electrode potentials of the respective metal ions may separate the 
extraction of copper and nickel-cobalt-metal cations from aqueous solution. That is 
widely used in metallurgy.
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 ՎԻ ՃԱ ԿԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԴԵ ՐԸ ԲԺՇԿՈՒ ԹՅԱՆ 
ԵՎ  Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀՈՒ ԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ

Ս. Վ. Չա լո յան
 ՀՀԱՆ պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլ յա նի ան վան 
ար յու նա բա նա կան կենտ րոն

Վի ճա կագ րու թյու նը դա սո ցիա լա կան գի տու թյուն է՝ հա սա րա կա կան գոր ծու-
նեու թյան տե սակ, ո րի նպա տակն է հան րա յին և զանգ վա ծա յին երևույթ նե րի 
ուսում ա սի րու մը՝ ստա նալ, մշա կել և վեր լու ծել sհա սա րա կու թյան կյան քի քա նա-
կա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րը (նրա ո րա կա կան բո վան դա կու թյան հետ անխ զե-
լի կա պի մեջ) բնու թագ րող ին ֆոր մա ցիա։ Վի ճա կագ րու թյու նը նե րա ռում է թվա-
յին հա վա քագ րում, վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բնու թագ րում, ո րոնք նկա րագ րում 
են այս կամ այն սո ցիա լա կան երևույթ նե րը կամ գոր ծըն թաց նե րը: Վի ճա կագ րու-
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ ու սում ա սի րու թյան հա-
մար օգ տա գործ վում են ոչ թե ա ռան ձին այլ զանգ վա ծա յին երևույթ ներ: Ա ռան ձին 
երևույ թի դի տարկ մամբ հնա րա վոր չէ հայտ նա բե րել և բա ցա հայ տել ու սում ա-
սիր վող նյու թի բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև զար գաց ման 
գոր ծըն թաց նե րը: Զանգ վա ծա յին վի ճա կագ րա կան ու սում ա սի րու թյան դի տար-
կում ե րը սահ մա նում են ընդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն, ո րը բնո րոշ է ողջ ու սում-
նա սիր վող խմբի հա մար, պա յա մա նա վոր ված հա մա պա տաս խան ի րա դար ձու-
թյուն նե րով: Այն ձևա վոր վում է թվա յին ար տա հայտ մամբ, պայ մա նա վոր ված ըստ 
հա վա նա կա նու թյան տե սու թյան:

Վի ճա կագ րա կան ցու ցա նիշ նե րը օգ տա գործ վում է վեր լու ծա կան երևույթ նե րի 
շեր տա վոր ման, տար բե րակ ման հա մար, բնո րո շում է դրանց կա ռուց ված քը և փո-
փո խու թյուն նե րը, ինչ պես նաև հա րա բե րակ ցու մը տար բեր խմբե րի միջև: Ներ-
կա յիս հա սա րա կու թյան զար գաց ման փու լը բնու թագր վում է հա մա տա րած վի-
ճա կագ րու թյան ներդր մամբ տար բեր ո լորտ նե րում՝ գի տու թյան, տեխ նո լո գիա ներ 
և տն տե սու թյան: Դժ վար է թվար կել մի ո լորտ, որ տեղ չի ի րա կա նաց վում վի ճա-
կագ րա կան վեր լու ծու թյուն ներ: Այս լիո վին վե րա բե րում է նաև բժշկու թյա նը և  
ա ռող ջա պա հու թյա նը: Բժշ կա կան վի ճա կագ րու թյու նը (ա ռող ջա պա հա կան վի ճա-
կագ րու թյուն) ու սում ա սի րում է բժշկու թյա նը առնչ վող հար ցե րը, հի գիե նա յի և  
ա ռող ջու թյա նը վե րա բեր վող: Բժշ կա կան վի ճա կագ րու թյու նը ու նի եր կու հիմ ա-
կան բա ժին ներ՝ բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան վի ճա կագ րու թյուն և  ա ռող ջա պա հու-
թյան վի ճա կագ րու թյուն: Ա ռող ջու թյան վի ճա կագ րու թյու նը ու սում ա սի րում է հա-
սա րա կու թյան ա ռող ջա կան վի ճա կը, ինչ պես ամ բող ջա կան, այն պես էլ ա ռան ձին 
խմբե րի: Սահ մա նում և հաս տա տում է ամ բող ջա կան կա պը, ա ռող ջա կան վի ճա-
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կի կախ վա ծու թյու նը հա մադր ված տար բեր գոր ծոն նե րով և տար բեր սո ցիա լա-
կան մի ջա վայ րե րում: Ա ռող ջա պա հու թյան պահ պան ման վի ճա կագ րու թյու նը 
ի րա կա նաց նում է բժշկա կան ա ռող ջա պա հա կան և  ա ռող ջա պա հա կան պահ-
պան ման հիմ արկ նե րի տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը: Ու սում ա սի րում է վեր ջին-
նե րիս գոր ծու նեու թյա նը, կադ րա յին ռե սուրս նե րը և գոր ծու նեու թյան շրջա նակ ներ՝ 
գնա հա տե լով տար բեր մի ջամ տու թյուն նե րի արդ յու նա վե տու թյու նը, ի րա կա նաց նե-
լու հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում եր տար բեր հի վան դու թյու թյուն նե րի կան-
խար գել ման և բուժ ման հա մար:

Այս պի սով, բժշկա կան վի ճա կագ րու թյան խնդիր նե րը հետև յալն են՝ 
– Բ նակ չու թյան ա ռող ջա կան վի ճա կի բա ցա հայտ ման ա ռանձ նա հատ կու թյու-

նը, հա մա պա տաս խան գոր ծոն նե րի բնու թագր մամբ:
– Ա ռող ջա պա հա կան հիմ արկ նե րի և  ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի հիմ արկ նե-

րի ցան ցե րի, դրանց գոր ծու նեու թյան և  աշ խա տա կից նե րի հաս տիք նե րի տվյալ-
նե րի ու սում ա սի րու մը, ինչ պես նաև թե րապև տիկ մի ջամ տու թյուն նե րի արդ-
յունք նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը:

– Ա ռող ջա պա հա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման վի ճա կագ րու թյու նը փոր ձա րա-
րա կան, կլի նի կա կան, սա նի տա րա կան և լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րում:

Բժշ կա կան վի ճա կագ րու թյան գի տե լիք ներն անհ րա ժեշտ են, բժշկա- կեն սա-
բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի և  երևույթ նե րի, ինչ պես նաև դրանց օ րի նա չափ 
դրսևո ման, տրա մա բա նու թյան ըն կա լու մը հաս կա նա լու հա մար, որ դրված է ախ-
տո րոշ ման հիմ քում տար բեր հի վան դու թյուն նե րի կան խա տես ման և բուժ ման 
նպա տա կով:

Ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռի աշ խա տող նե րը պետք է կա րո ղա նան մեկ-
նա բա նել լա բո րա տոր ու սում ա սի րու թյուն նե րի, կլի նի կա կան դի տար կում ե րի և 
չա փում ե րի արդ յունք նե րը և  որ պես ու ղե ցույց օգ տա գոր ծեն դրանք տար բեր հի-
վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման և բուժ ման նպա տա կով:

Միա ժա մա նակ, բու ժաշ խա տող նե րը ի րենք են տրա մադ րում ա ռող ջա կան վի-
ճա կագ րու թյան տվյալ նե րը, ուս տի նրանք էլ պետք է հետևեն և  ի մա նան, թե երբ 
և  ինչ պես պետք է այդ տվյալ նե րը օգ տա գոր ծել, որ պի սի ժո ղովր դագ րա կան, 
բժշկա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ բաց չթող նեն անճշ տու թյուն ներ:

Վի ճա կագ րու թյու նը բժշկու թյան մեջ օգ տա գործ վում է նաև տար բեր սահ մա-
նում ե րի հա մար (սա նի տա րա-հի գիե նիկ բնույ թի), դե ղո րայ քա յին մի ջոց նե րի չա-
փա բա ժին նե րի, ֆի զի կա կան ծա վալ նե րի զար գաց ման կողմ ո րո շի չի, կի րառ ված 
մե թոդ նե րի արդ յու նա վե տու թյան գնա հատ ման, այս կամ այն հի վան դու թյուն նե-
րի կան խար գել ման և բուժ ման, և  այլն:

Վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս բժշկին կի րա ռե լու հա մա պա-
տաս խան   բժշկա կան մար տա վա րու թյուն՝ հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման 
կամ բուժ ման ժա մա նակ: Հս կա յա կան տե ղե կատ վու թյան հոս քը կոչ է ա նում հա-
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կիր ճու թյուն, ին չը բարձ րաց նում է վեր լու ծու թյան ճշտու թյու նը և  արդ յու նա վե տու-
թյու նը:

Резюме
Статистика и ее роль в медицине и здравоохранении

С. В. Чалоян
 МЗРА Гемотологический центр им. 
Проф. Р. О. Елянна

Статистика – это общественная наука, изучающая количественную сторону об-
щественных и массовых явлений в неразрывной связи с их качественной сторо-
ной. Современный этап развития общества характеризуется широким внедрени-
ем статистики в различные области науки, техники, народного хозяйства. Трудно 
назвать область, где статистика не могла бы найти себе применения. Это в пол-
ной мере относится к медицине и здравоохранению. Медицинская статистика 
(санитарная статистика) изучает вопросы, связанные с медициной, гигиеной и 
здравоохранением. В медицинской статистике различают два основных раздела: 
статистику здоровья населения и статистику здравоохранения. Статистика здо-
ровья изучает здоровья общества в целом и отдельных его групп и устанавливает 
зависимость здоровья от различных факторов социальной среды. Статистика 
здравоохранения анализирует данные о сети медицинских и санитарных учреж-
дений, их деятельности и кадрах, оценивает эффективность различных меропри-
ятий по профилактике и лечению болезней.

Summary
Statistics and its role in medicine and healthcare

S. V. Chaloyan
Haematology Center after Prof. R. Yolyan MH RA

Statistics is a social science that studies the quantitative side of social and mass 
phenomena in close connection with their qualitative side. The present stage of 
development of society is characterized by the widespread introduction of statistics in 
various fields of science, technology, and the national economy. It is difficult to name 
an area where statistics could not be used. This fully applies to medicine and health. 
Medical statistics (sanitary statistics) deals with issues related to medicine, hygiene 
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and health care. In medical statistics, there are two main sections: population health 
statistics and health statistics. Health statistics examines the health of society as a 
whole and its individual groups and establishes the dependence of health on various 
factors of the social environment. Health statistics analyze data on the network of 
medical and sanitary institutions, their activities and personnel, evaluates the 
effectiveness of various measures for the prevention and treatment of diseases.

Литература

1.  Медик В. А., Юрьев В. К. Общественное здоровье и здравоохранение.– М., 
2012.– 608 с.

2.  Кучеренко В. З. Избранные лекции по общественному здоровью и здраво-
охранению.– М., 2010.– 464 с.

3.  Лисицын Ю. П., Улумбекова Г. Э. Общественное здоровье и здравоохране-
ние: учебник для студентов.– М., 2011.– 544 с.

4.  Основы экономики здравоохранения / Под ред. Н. И. Вишнякова.– 2-е изд., 
доп. и перераб.– М., 2012.– 144 с.

5.  Щепин О. П., Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник.– М., 2011.– 592 с.

6.  Основы медицинской статистики / Под ред. В. С. Лучкевича.– СПб.: Изд-во 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2014.– 32 с. Санкт-Петербург



128

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿՐԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ ԲՈ ԼՈ ՆԻԱ ՅԻ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

Գ. Գ րի գոր յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Բանալի բառեր. Բո լո նիա յի գոր ծըն թաց, օ րենք, ի րա վունք, ո րակ յալ կրթու-
թյուն, ի րա վա բա նա կան կլի նի կա։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կրթու թյան ո լոր տի բա րե փո խում ե րը 
կապ ված են «Բո լոն յան գոր ծըն թա ցի» հետ, ո րը նա խա տե սում է եվ րո պա կան 
բարձ րա գույն կրթու թյան միաս նա կան տա րած քի ձևա վոր ման հետև յալ հիմ ա-
կան սկզբունք նե րը.

•  բարձ րա գույն կրթու թյան պարզ հա մա կար գը և հա մադ րե լի ո րա կա վո րում-
նե րը,

•  բու հա կան կրթա կան հա մա կար գը ներ կա յաց նել եր կաս տի ճան կտրված քով 
այն պես, որ երկ րորդ փու լին նա խոր դի ա ռա ջին փու լի առն վազն ե րեք տա րի 
ու սու ցու մը,

•  ու սում ա ռու թյան արդ յունք նե րի չափ ման և հաշ վառ ման գնա հա տա կան նե-
րի (կրե դիտ ներ)  կու տա կու մը և փո խադ րու մը,

•  ու սա նող նե րի և բու հա կան հա մա կար գի աշ խա տող նե րի ա զատ շար ժու նու-
թյու նը,

•  կրթու թյա ն ո րա կը,
•  բարձ րա գույն կրթու թյան եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րը՝ ու սուց ման ին տեգրված 

ծրագ րեր, խո րը և ժա մա նա կին հա մա պա տաս խան հա մա տեղ հե տա զո տու-
թյուն ներ, հա մալ սա րան նե րի մրցակ ցու թյուն ու միջ հա մալ սա րա նա կան հա-
մա գոր ծակ ցու թյուն:

Վե րոնշ յալ սկզբունք նե րից կա ռանձ նաց նենք կրթու թյան ո րա կի վե րա բեր յալ 
սկզբուն քը, որն այ սօր տար բեր երկր նե րում՝ Ֆ րան սիա, Բել գիա, Գեր մա նիա, ԱՄՆ, 
Հո լան դիա, ՌԴ, լուրջ քննարկ ման ա ռար կա է։ Մաս նա վո րա պես, քննարկ վում է 
ի րա վա բա նա կան կրթու թյան ո րա կի հար ցը՝ շո շա փե լով ի րա վա բա նա կան կրթու-
թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը, դա սա վանդ ման, ու սում ա ռու թյան, գնա հատ ման 
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մե թո դա բա նու թյու նը, վերջ նարդ յունք նե րը, կրե դիտ նե րը և կր թու թյու նը մրցակ ցա-
յին դարձ նե լու այլ հար ցեր:Թ վարկ ված նե րից քննար կենք ե րեք խումբ խնդիր ներ՝ 

•  ի րա վա բա նա կան կրթու թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը,
•  դա սա վանդ ման մե թո դա բա նու թյու նը,
•  ու սում ա ռու թյան մե թո դա բա նու թյու նը։
Ի րա վա բա նա կան կրթու թյան  դերն ու նշա նա կու թյունն ար տա ցոլ վում է մաս-

նա գի տու թյան կրթա կան ծրագ րում /ՄԿԾ/, ո րը նպա տակ է հե տապն դում ազ գա-
յին և մի ջազ գա յին աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան կա րո-
ղու թյուն նե րով, հմտու թյուն նե րով և  անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րով օժտ ված 
ի րա վա բան ներ պատ րաս տել գի տու թյան, կրթու թյան, հե տա զո տու թյան բնա գա-
վառ նե րում և պ րակ տի կա յում աշ խա տե լու հա մար։

Ի րա վա բա նա կան կրթու թյան դերն ու նշա նա կու թյունն ան հեր քե լի է ՀՀ-ում 
կրթա կան բա րե փո խում ե րի՝ մարդ-ան հատ-քա ղա քա ցի դաս տիա րա կե լու պա հան-
ջով: Կր թու թյան մա սին ՀՀ օ րեն քը (հոդ ված ներ 3 և 11), Բարձ րա գույն և հետ բու հա-
կան մաս նա գի տա կան կրթու թյան մա սին ՀՀ օ րեն քը (հոդ ված 11) կարևո րում են 
ե րի տա սարդ  սերն դի  դաս տիա րակ ման, նրանց մոտ պատ շաճ վար քի և վար վե լա-
կեր պի ձևա վոր ման, բնակ չու թյան շրջա նում ի րա վա կան գի տե լիք նե րի տա րած-
ման, սո վո րող նե րի մեջ քա ղա քա ցիա կան դիր քո րոշ ման, աշ խա տան քի նկատ մամբ 
պա տաս խա նատ վու թյան ար մա տա վոր ման հար ցե րը՝ ժո ղովր դա վա րա կան և քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան կա ռա վար ման պայ ման նե րում, որ տեղ ան հատն 
ի րա զեկ է իր ի րա վունք նե րին և  ա զա տու թյուն նե րին, դրանց պաշտ պա նու թյան 
գոր ծիք նե րին ու մե խա նիզմ ե րին, ու նի ի րա վա գի տակ ցու թյան և  ի րա վաըն կալ ման 
պատ շաճ մա կար դակ, աշ խա տա շու կա յու մ ա րագ  կողմ ո րոշ վե լու կա րո ղու թյուն:

Հաշ վի առ նե լով, որ հա սա րա կու թյան մեջ զգա լի է ի րա վա կան նի հի լիզ մը և  
ի րա վա կան կուլ տու րա յի պա կա սը՝ էլ ա վե լի է կարևոր վում ի րա վա բա նա կան 
կրթու թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը։

Ինչ վե րա բե րում է դա սա վանդ ման մե թո դա բա նու թյա նը, ա պա հարկ է նշել, որ 
դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը նպա տակ են հե տապն դում աշ խա տա շու կա յի պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան նպաս տել ու սա նո ղի ինք նու րույ նու թյան և  ան հա-
տա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը, մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի, կա րո-
ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը: Մաս նա գի տու թյու նը հե տաքր քիր է, 
ուս տի դա սա վան դում ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու հա մար հարկ է՝ կրթա կան 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում դա սա վան դում ի րա կա նաց նել ու սա նո ղա կենտ րոն մո-
տեց մամբ, ա կա դե միա կան և  ին տե րակ տիվ դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի զու գակց-
մամբ (դա սա խո սու թյուն, քննար կում եր, սե մի նար ներ, աշ խա տանք փոքր խմ բե-
րում, ի րա կան դեպ քե րի վեր լու ծու թյուն ներ, դա տա խա ղեր, դե րա յին խա ղեր, 
թես տեր, ու ղե ղա յին գրոհ, լա բո րա տոր աշ խա տանք, ի րա վի ճա կա յին խնդիր ներ, 
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պրե զեն տա ցիա, խորհր դատ վու թյուն, տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րա ռում, ան հա-
տա կան գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տան քի ծա վա լի մե ծա ցում և  այլն):

Պա կաս կարևոր չէ ու սում ա ռու թյու նը, որն ի րա կա նաց վում է դա սե րին հա ճա-
խե լով, հանձ նա րար ված գրա կա նու թյու նը կար դա լով, քննար կում ե րի, սե մի նար-
նե րի և խմ բա յին աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ ան հա տա կան վեր լու ծա կան ու նա-
կու թյուն ներ և քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն ցու ցա բե րե լով, հա մա պա տաս խան 
մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նից օգտ վե լով ե լույթ ներ, ռե ֆե րատ ներ, ան հա-
տա կան և  այլ տե սա կի հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ պրե զեն տա ցիա ներ 
պատ րաս տե լով, հանձ նա րար ված նյու թը վեր լու ծե լով, թես տեր, խնդիր ներ լու ծե-
լով, պրակ տի կա յին մաս նակ ցե լով և  այլն:

Այս տեղ կարևոր վում է նաև ու սա նո ղի դե րը ուսա նո ղա կենտ րոն դա սա վանդ ման 
էու թյու նը ճիշտ ըն կա լե լու, ու սում ա ռու թյան ակ տիվ սուբ յեկտ լի նե լու, իր կրթա կան 
ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հար ցում պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու հա մար:

Ի րա վա բա նա կան կրթու թյան ո րա կը բա րե լա վե լու, այն ա ռա վել արդ յու նա վետ 
դարձ նե լու, անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան պա կա սը լրաց նե լու հա մար ար-
տա սահ մա նում և ԱՊՀ ո րոշ երկր նե րում գոր ծում են ի րա վա բա նա կան կլի նի կա-
ներ: Ու րա խա լի է, որ 2008թ. ՄԱԿ ՓԳՀ-ի և Ա մե րիկ յան ի րա վա բան նե րի ըն կե-
րակ ցու թյան ա ջակ ցու թյամբ հա մալ սա րա նում բաց վեց ի րա վա բա նա կան կլի նի կա, 
ո րը զգա լի ներդ րում ու նի ո րակ յալ ի րա վա բան ներ պատ րաս տե լու գոր ծում։

Կ լի նի կա յի գոր ծու նեու թյան հիմ ա կան նպա տակ ներն են՝ ու սա նող նե րի պրակ-
տիկ հմտու թյուն նե րի ու գի տե լիք նե րի զար գա ցու մը, հա սա րա կու թյան խո ցե լի խա-
վին անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան տրա մադ րու մը, քա ղա քա ցի նե րի հետ 
շփվե լու փոր ձի, գոր ծի հան գա մանք ներն ըմբռ նե լու և վեր լու ծե լու կա րո ղու թյուն նե-
րի ձեռք բե րու մը, ի րա վա բա նա կան փաս տաթղ թեր կազ մե լու և դ րանց հետ աշ խա-
տե լու ու նա կու թյուն նե րի, ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ աշ խա տե լու հմտու թյուն-
նե րի ձեռք բե րու մը: Կ լի նի կա յի ու սա նող նե րը հա տուկ խո րաց ված դա սըն թաց են 
անց նում նախ քան հա ճա խորդ ներ ըն դու նե լը: Դա սըն թաց ներն անց կաց նում են հե-
ղի նա կա վոր ի րա վա բան ներն ու փաս տա բան նե րը: Ու սա նող-խորհր դա տուն աշ-
խա տում է փաս տա բա նի ան մի ջա կան հսկո ղու թյան ներ քո:

Ու սա նող-խորհր դա տու ի և հա ճա խոր դի միջև վստա հու թյան մթնո լոր տին 
նպաս տող կարևոր սկզբունք է նրանց հա րա բե րու թյուն նե րի գաղտ նիու թյու նը: 
Կ լի նի կան գու մար ներ չի վերց նում հա ճա խորդ նե րից ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու-
թյուն մա տու ցե լու հա մար. այն անվ ճար է: Հա ճա խոր դի և  ի րա վա բա նի հա րա բե-
րու թյուն նե րին վե րա բե րող կարևոր սկզբունք է բա րեխղ ճու թյու նը: Այս սկզբուն քի 
ա պա հով ման պա հանջ նե րից է հա ճա խոր դին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի լրի-
վու թյու նը: Ի րա վա բա նա կան կլի նի կա յի ու սա նող-խորհր դա տուն պար տա վոր է 
տե ղե կաց նել հա ճա խոր դին գոր ծի լուծ ման հա մար ձեռ նար կած բո լոր գոր ծո ղու-
թյուն նե րի մա սին: Այս սկզբուն քի ա պա հով մանն է ուղղ ված է թի կա կան այն պա-
հան ջը, որ ու սա նող-խորհր դա տուն ի րա վունք չու նի հա ճա խոր դին ցան կա ցած 
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ձևով մո լո րու թյան մեջ գցել կապ ված գոր ծի ի րա կան դրու թյան, բար դու թյան, 
գոր ծի լուծ ման հնա րա վոր արդ յունք նե րի և  այլ հետևանք նե րի մա սին:

Հաշ վի առ նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ հարկ է ընդ լայ նել ի րա վա բա նա կան կլի նի-
կա յի գոր ծու նեու թյու նը, այն հա գեց նել նո րա գույն տեխ նի կա յով և ն րա նում նե րա-
ռել մեծ թվով ու սա նող ներ, քա նի որ այն կարևոր հար թակ է բնակ չու թյան առջև 
սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյան, միջ բու հա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և 
մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի հետ փոխ շա հա վետ գոր ծակ ցու թյան հա մար։
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В мае 2005 года Республика Армения присоединилась к Болонскому процессу 
и начала реформы в сфере образования. В статье обсуждается ряд вопросов, 
связанных с предоставлением квалифицированного юридического образования, 
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чества юридического образования в Республике Армения.
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In May 2005 the Republic of Armenia joined the Bologna Process and started 
reforms in the education sector.

The article discusses a number of issues related to providing qualified legal 
education, in particular the role of legal education, importance, teaching and 
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learning methods. In this context, the author provides some recommendations to 
improve the quality of legal education in the Republic of Armenia.

Գ րա կա նու թյուն
1.  ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն
2.  Կր թու թյան մա սին ՀՀ օ րենք
3.  Բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթու թյան մա սին ՀՀ 

օ րենք
4.  Բո լո նիա յի հռչա կա գիր
5.  ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 449, թիվ 2307 և այլ ո րո շում եր
6.  Կ րե դի տա յին հա մա կար գով ու սում ա ռու թյան ու ղե ցույց և դա սըն թաց նե րի 

տե ղե կա գիրք, ԵՊՀ, Երևան, 2014թ.
7.  Ու սա նո ղի ու ղե ցույց, ՀՊՏՀ, Երևան, 2015թ.
8.  www.wes.org
9.  www.msu. ru
10.  www.spsu. ru
11.  www.franceus. ru/upload/docs/Prablems_enseignementoit. pdf/

ՓԱԽՍ ՏԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ  
ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ 

Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵ ՐԸ

Դ. Գալստ յան, Գ. Գ րի գոր յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Բանալի բառեր. փախս տա կան ներ, ի րա վունք, օ րենք, ա պաս տան, պաշտ-
պա նու թյուն, ե րաշ խիք ներ:

Փախս տա կան նե րը բնակ չու թյան ա ռա վել խո ցե լի խմբե րի շար քում են և հա-
մար վում են մեր ժա մա նակ նե րում մարդ կու թյան մե ծա գույն ող բեր գու թյուն նե րից 
մե կը։ Փախս տա կան նե րի զանգ վա ծա յին հոս քե րի պատ ճառ նե րը միշտ ե ղել են 
ծայ րա հեղ ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք կապ ված են հա մաշ խար հա յին և տե ղա կան 
պա տե րազմ ե րի, ազ գա միջ յան և կ րո նա կան հա կա մար տու թյուն նե րի, դիկ տա-
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տո րա կան քա ղա քա կան ռե ժիմ ե րին, ո րոնք ու ղեկց վում են մար դու հիմ ա կան 
ի րա վունք նե րի կո պիտ ոտ նա հար մամբ՝ ստի պե լով մարդ կանց թող նել ի րենց հայ-
րե նի քը, հա ճախ ա ռանց որևէ ապ րուս տի մի ջո ցի, խու սա փե լով հե տապն դում ե-
րից և բռ նու թյու նից։ Չ նա յած նրան, որ փախս տա կան նե րի խնդի րը ա ռա ջին ան-
գամ կտրուկ դրսևոր վեց Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազմց հե տո, այն դեռ 
շա րու նա կում է պահ պա նել իր ար դիա կա նու թյու նը: Ըստ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի 
« Հա մաշ խար հա յին մի տում եր» տա րե կան զե կույ ցի, ո րը հետևում է բռնի տե ղա-
հան մա նը ամ բողջ աշ խար հում կա ռա վա րու թյուն նե րի տրա մադ րած տվյալ նե րի 
հի ման վրա, « Ներ քին տե ղա հան ման մո նի տո րին գի կենտ րո նի» գոր ծըն կեր նե րի 
և կազ մա կեր պու թյան սե փա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի 2016թ. տա րե վեր ջի դրու-
թյամբ 65. 6 մի լիոն անձ է տե ղա հան վել՝ հա մե մա տած դեռ տաս ներ կու ա միս 
ա ռաջ ար ձա նագր ված 65. 3 մի լիո նի: Ար դեն երկ րորդ տա րին է, որ այս թի վը 
հա տում է 60 մի լիո նի շե մը: Ընդ հա նուր 65. 6 մի լիո նից 2. 8 մի լիո նը զար գա ցած 
արդ յու նա բե րա կան երկր նե րից են, այդ մար դիկ 2016թ. տա րե վերջ յան տվյալ նե-
րով սպա սում էին ա պաս տան ստա նա լու ո րոշ մա նը, 22. 5 մի լիո նը փախս տա-
կան ներ են ամ բողջ աշ խար հում և 40. 3 մլն. այն ան ձինք են, ով քեր ստիպ ված են 
ե ղել լքել ի րենց տնե րը, սա կայն մա ցել են ի րենց երկ րի սահ ման նե րում: 
« Հա մաշ խար հա յին մի տում եր» զե կույ ցում տեղ գտած երկր նե րից մի քա նի սը 
ա ռանձ նա նում են. Սի րիան 4. 9 մի լիո նով, Աֆ ղանս տա նը 2. 7 մի լիո նով և Սո մա-
լին 1. 1 մի լիո նով կազ մում են ամ բողջ աշ խար հում ՄԱԿ ՓԳՀ ման դա տի տակ 
գտնվող փախս տա կան նե րի կե սը: Մինչ դեռ Կո լում բիան 6. 9 մի լիո նով, Սի րիան 
6. 6 մի լիո նով և Ի րա քը 4. 4 մի լիո նով ու նեն ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը ներ քին 
տե ղա հա նու թյան են թարկ ված մարդ կանց շրջա նում: Ե մե նը 2015թ.-ին ա մե նա-
մեծ ներ քին տե ղա հա նու թյուն ա ռա ջաց րած եր կիրն է՝ 2. 5 մի լիոն մարդ կամ 
բնակ չու թյան 9 տո կո սը1: Եվ հատ կա պես նրանց մոտ 80%-ը կազ մում են կա նայք 
և  ե րե խա ներ, ո րոնք կա րիք ու նեն ի րենց հիմ ա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան, հատ կա պես մար դու ար ժա նա պա տիվ գո յու թյան ի րա վուն քի: Այս տե ղից 
էլ երևում է Հ ռո մի Պապ Հով հան նես Պո ղոս II-ի խոս քե րի ար դա րա ցիու թյու նը, 
ո րը փախս տա կան նե րի խնդի րը ան վա նեց «մեր ժա մա նա կի ա մո թա լի վեր քը»2։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գտնվող փախս տա կան նե րի, ա պաս տան 
հայ ցող նե րի հիմ ա կան մա սը Սի րիա յից, Ի րա քից, Ի րա նից, Աֆ րիկ յան պե տու թյուն-
նե րից ( Կոտ դ’Ի վու ար, Մա լի, Կոն գո), Ուկ րաի նա յից են։ Ար ցա խում տե ղի ու նե ցած 
ապ րիլ յան պա տե րազ մից հե տո մեծ էր նաև Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու-
թյու նից տե ղա հան ված մեր հայ րե նա կից նե րի քա նա կը (2000-ից ա վե լի անձ):

1 Տե՛ս ՄԱԿ-ի լրատվական բաժին «Յուրաքանչյուր 113 մարդուց մեկը ազդակիր է», Ժնև, 20 հուլիսի, 
2016թ. http: //www.un.am/hy/news/457

2 Տե՛ս Тодорович, И., Моргун, Ю. ООН и права беженцев // Белорус. журн. междунар. права и междунар. 
отношений. 2004. № 3. http: //evolutio. info/content/view/1283/187/
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Ըստ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Հա յաս տան ներ կա յա ցուց չու թյան 2017 թվա կա նի տվյալ նե-
րի՝ Հա յաս տա նում կա մտա հո գու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող ընդ հա նուր 18606 
անձ, ո րոն ցից 3349-ը՝ փախս տա կան ներ, 71-ը՝ ա պաս տան հայ ցող ներ, 14573-ը՝ 
փախստա կա նի նման ի րա վի ճա կում հայտն ված ան ձինք ( Սի րիա յի Ա րա բա կան 
Հան րա պե տու թյու նից տե ղա հան ված ան ձինք՝ 14. 000, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղից 
Հա յաս տան տե ղա հան ված ան ձինք՝ 573), 613-ն  էլ՝ քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող 
ան ձինք3։

Փախս տա կան նե րը և  ա պաս տան հայ ցող նե րը հա մար վում են ա ռա վել խո ցե լի և  
ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան տե սանկ յու նից ա ռա վել ու շադ րու թյուն պա-
հան ջող, քա նի որ, որ պես կա նոն, նրանք հա մա պար փակ տե ղե կաց ված չեն ի րենց 
կար գա վի ճա կից բխող ի րա վունք նե րի մա սին։ Մեկ այլ խնդիր է նրանց ին տեգ րու մը 
տվյալ երկ րի հա սա րա կու թյա նը, որ տեղ նրանք հար կադ րա բար տե ղա փոխ վել են։ 
Դեպ քեր են լի նում, երբ նրանք, թող նե լով ամ բողջ ու նեց վածքն ի րենց հայ րե նի երկ-
րում, սո ցիա լա կան ծանր ի րա վի ճա կում են հայտն վում հյու րըն կա լող երկ րում։

Մի ջազ գա յին հան րու թյու նը մեծ ջան քեր է գոր ծադ րում ինչ պես փախս տա կան-
նե րի կար գա վի ճա կի խնդիր նե րը լու ծե լու ուղ ղու թյամբ՝ մի ջազ գա յին և տա րա-
ծաշր ջա նա յին հա մա ձայ նագ րեր մշա կե լով, փախս տա կան նե րի պաշտ պա նու թյան 
մե խա նիզմ ե րի ստեղծ մամբ, ազ գա յին օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ մամբ և  
այլն, այն պես էլ փախս տա կան նե րի թի վը պա կա սեց նե լու ուղ ղու թյամբ: Չ նա յած 
գոր ծադր վե լիք մի ջոց նե րին՝ փախս տա կան նե րի թի վը գնա լով ա վե լա նում է: Այս 
փաստն ա ռա ջաց նում է նոր խնդիր ներ, ո րոնք են թադ րում են ինչ պես այդ խնդիր-
նե րի տե սա կան, գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն, այն պես էլ օ րենսդ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րի անհ րա ժեշ տու թյուն:

Այդ հան գա մանք նե րով է պայ մա նա վոր ված տար բեր պե տու թյուն նե րի և մի-
ջազ գա յին կա ռույց նե րի կող մից փախս տա կան նե րի, ա պաս տան հայ ցող նե րի և 
հար կադ րա բար տե ղա հան ված այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ պաշտ-
պա նու թյունն ե րաշ խա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի ըն դու նու մը։

Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան 1951 թվա կա նի Փախս տա կան նե րի 
կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ կոն վեն ցիան և ն րա 1967 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյու-
նը հա մար վում են փախս տա կան նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հիմ ա կան 
մի ջազ գա յին փաս տա թուղ թե րը։ Կոն վեն ցիան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող-
մից վա վե րաց վել, այ նու հե տև ու ժի մեջ է մտել 1993 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 4-ից։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված ան ձի հիմ ա կան ի րա վունք նե րի և  
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյունն առնչ վում է ոչ միայն ՀՀ քա ղա քա ցի նե-
րին, այլ յու րա քանչ յուր ան ձի, այդ թվում՝ փախս տա կան նե րին և  ա պաս տան հայ-
ցող նե րին։ Այդ պի սի ի րա վունք նե րից են կյան քի, անձ նա կան ա զա տու թյան, 
մտքի, խղճի, կար ծիք ար տա հայ տե լու և  այլ հիմ ա րար ի րա վունք ներ։

3 Տե՛ս http: //www.un.am/hy/agency/UNHCR
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ո լոր տը կար գա վո րող հիմ ա կան ի րա վա-
կան ակ տը « Փախս տա կան նե րի և  ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րենքն է, որն ըն դուն-
վել է 2008 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին։ Այս օ րեն քով սահ ման վում են փախս տա կա-
նի ճա նաչ ման, ա պաս տա նի տրա մադր ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ինչ պես նաև այդ ան ձանց ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը։

« Փախս տա կան նե րի և  ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փախս տա կան է հա մար վում օ տա րերկ րա ցին, ով 
ռա սա յա կան, կրո նա կան, ազ գա յին, սո ցիա լա կան ո րո շա կի խմբի պատ կա նե լու-
թյան կամ քա ղա քա կան հա յացք նե րի հա մար հե տապնդ ման են թարկ վե լու հիմ-
նա վոր երկ յու ղի հետևան քով գտնվում է իր քա ղա քա ցիու թյան երկ րից դուրս և չի 
կա րող կամ նույն երկ յու ղի պատ ճա ռով չի ցան կա նում օգտ վել իր քա ղա քա ցիու-
թյան երկ րի պաշտ պա նու թյու նից, կամ նա, ով, չու նե նա լով քա ղա քա ցիու թյուն և 
գտն վե լով իր նախ կին մշտա կան բնա կու թյան երկ րից դուրս, չի կա րող կամ այդ 
նույն երկ յու ղի պատ ճա ռով չի ցան կա նում վե րա դառ նալ այն տեղ: Նույն մա սի 
2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ փախս տա կան է հա մար վում նաև այն օ տա րերկր յա քա-
ղա քա ցին, ով ստիպ ված է լքել իր քա ղա քա ցիու թյան եր կի րը, իսկ քա ղա քա ցիու-
թյուն չու նե ցող ան ձը՝ իր նախ կին մշտա կան բնա կու թյան եր կի րը՝ հա մա տա րած 
բռնու թյան, ար տա քին հար ձակ ման, ներ քին հա կա մար տու թյուն նե րի, մար դու 
ի րա վունք նե րի զանգ վա ծա յին խախ տում ե րի կամ հա սա րա կա կան կար գը 
խախ տող այլ լուրջ ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճա ռով:

Հա մա ձայն Սահ մա նադ րու թյան 52-րդ հոդ վա ծի՝ « Յու րա քանչ յուր ոք ու նի պե-
տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան-
ձանց, իսկ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րում՝ նաև կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից Սահ մա նադ րու թյամբ և  օ րենք-
նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի խախտ ման դեպ քում 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու ի րա վունք»: Այս 
սահ մա նադ րա կան դրույ թից բխում է, որ յու րա քանչ յուր ոք, ան կախ նրա նից՝ նա 
ՀՀ քա ղա քա ցի է, թե այլ երկ րի քա ղա քա ցի կամ առ հա սա րակ, քա ղա քա ցիու-
թյուն չու նե ցող անձ, ի րա վունք ու նի դի մել ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նին իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի խախտ ման դեպ քում ա ջակ ցու թյուն 
ստա նա լու նպա տա կով։ Այս ան ձանց շրջա նա կի մեջ են մտնում նաև փախս տա-
կան նե րը, ա պաս տան հայ ցող ան ձինք և  ի րենց հայ րե նի քից հար կադ րա բար տե-
ղա փոխ ված ան ձինք։

ՄԱԿ-ը, մյուս մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը և պե տու թյուն նե րը, ո րոնք 
զբաղ վում են փախս տա կան նե րի հար ցե րով, մեծ ջան քեր են գոր ծադ րում բա րե լա-
վե լու փախս տա կան նե րի պաշտ պա նու թյան ուղղ ված ի րա վա կան ակ տե րը, ինչ պես 
նաև հետևում են, որ փախս տա կան նե րը կա րո ղա նան տե ղա վոր վել և պաշտ պա նու-
թյուն ստա նան այն երկ րի կող մից, ո րից ա պաս տան են խնդրում։ Հաշ վի առ նե լով 
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ներ կա յիս պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կը Մեր ձա վոր Արևել քում՝ փախս տա կան նե րի 
հոս քե րը գնա լով ա վե լի են շա տա նում, և  այդ իսկ պատ ճա ռով նոր ի րա վա կան ակ-
տեր ըն դու նե լու և նոր ծրագ րեր մշա կե լու պա հան ջար կն ա վե լի է մե ծա նում։

Резюме
Международные правовые гарантии защиты прав беженцев

Д. Галстян, Г. Григорян
Ереванский Университет “Айбусак”

Беженцы относятся к наиболее уязвимым категориям населения и рассматрива-
ются как самая большая трагедия человечества в наше время. Право беженцев яв-
ляется институтом права прав человека – самостоятельной отрасли международно-
го права, хотя кодификационный процесс в области прав беженцев начался ранее, 
чем регламентация прав человека на международном уровне. Формирование  
института прав беженцев тесно связано с развитием международных отношений. В 
праве беженцев главное место занимает Конвенция 1951 года о статусе беженцев.

Международно-правовой механизм защиты прав беженцев является частью меха-
низма международной защиты прав человека и функционирует в двух направлениях: 
разработка конвенций и деклараций, закрепляющих международные обязательства 
в области прав беженцев, и контрольная деятельность международных органов за 
соблюдением государствами международных обязательств по правам человека.

Summary
International legal guarantees for the protection of refugees

D. Galstyan, G. Grigoryan
Yerevan “Haybusak” University

Refugees are among the most vulnerable categories of the population and are 
regarded as the greatest tragedy of mankind in our time. The right of refugees is an 
institution of human rights law – an independent branch of international law, although 
the codification process in the field of refugee rights began earlier than the regulation 
of human rights at the international level. The formation of the institution of refugee 
rights is closely connected with the development of international relations. The 1951 
Convention on the Status of Refugees holds the leading place in the right of refugees.

The international legal mechanism for the protection of the rights of refugees is 
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part of the mechanism for the international protection of human rights and operates 
in two ways: the development of conventions and declarations securing international 
obligations in the field of refugee rights and the monitoring activities of international 
bodies in respect of States’ compliance with international human rights obligations.
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Տ. Փա լանջ յան, Ս. Գ րի գոր յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Բանալի բառեր. թրա ֆի քինգ, ի րա վունք, օ րենք, հան ցա գոր ծու թյուն, պաշտ-
պա նու թյուն, զոհ:

Մարդ կանց թրա ֆի քին գը ոտ նա հա րում է մար դու ի րա վունք նե րի ողջ հա մա-
կար գը և քայ քա յում է այն ա մե նը, ին չին առնչ վում է: Այն կա րե լի է բնու թագ րել 
որ պես ժա մա նա կա կից ստրկու թյան մի տե սակ:

Սա անդ րազ գա յին և  երկ րի ներ սում տե ղի ու նե ցող հան ցանք է, որն աշ խար-
հով մեկ սպառ նում է մի լիո նա վոր խո ցե լի կա նանց, ե րե խա նե րի և տ ղա մարդ-
կանց: Նույ նիսկ այ սօր շատ դժվար է գնա հա տել խնդրի ծա վալ նե րը՝ դրա ծա ծուկ 
բնույ թի պատ ճա ռով: Այն սպառ նում է զո հե րի անվ տան գու թյա նը, բա րե կե ցու-
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թյա նը և  ի րա վունք նե րին: Մարդ կանց թրա ֆի քին գի հետևանք նե րը կա րող են 
կոր ծա նիչ լի նել պե տու թյան և քա ղա քա ցի նե րի հա մար. դրան բախ վում են բո լոր 
երկր նե րը՝ աղ քատ, զար գա ցող և զար գա ցած:

Թ րա ֆի քին գի տար բեր դրսևո րում երն են սե ռա կան շա հա գոր ծու մը, հար կա-
դիր աշ խա տան քը, ե րե խա նե րի աշ խա տան քի շա հա գոր ծու մը, պար տա պա նի 
ստրկա ցու մը, մու րաց կա նու թյան մեջ ներգ րա վու մը և  այլն: Թ րա ֆի քին գը կա րող 
է ու ղեկց վել զեն քի, թմրան յու թե րի, գո ղաց ված ավ տո մե քե նա նե րի, ռա դիոակ տիվ 
նյու թե րի, մարդ կա յին օր գան նե րի ա նօ րի նա կան մաք սա նեն գու թյան երևույթ նե րի 
հետ: Սա ի րա կան բիզ նես է, ո րի տա րե կան շրջա նա ռու թյու նը գնա հատ վում է 12 
մի լիարդ դո լար:

Թ րա ֆի քին գը հա մար վում է անդ րազ գա յին հան ցա գոր ծու թյուն՝ իր բնույ թով 
նման վե լով թմրա մի ջոց նե րի և զեն քի մի ջազ գա յին ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյա նը: 
Սեք սու ալ շա հա գործ ման մեջ ներգ րավ ված կա նանց և  աղ ջիկ նե րի բա ժի նը գե-
րակ շիռ է: Այս երևույ թի ներ քո հաս կաց վում է նաև փախս տա կան նե րին, գաղ թա-
կան նե րին, ա նօ րի նա կան կար գով եր կիր բե րե լը՝ տա նը, ար հես տա նո ցում, շի նա-
րա րու թյան մեջ, ստվե րա յին բիզ նե սում ցած րա կարգ, ցածր վար ձատր վող, 
ընդ հա տակ յա աշ խա տանք նե րի, հար կադ րա կան ա մուս նու թյան, ա նօ րի նա կան 
որ դեգր ման, ստրիպ բա րե րում ու հա սա րա կաց տնե րում աշ խա տե լու նպա տա-
կով կա նանց ու աղ ջիկ նե րին վա ճա ռե լու, տար բեր հար կադ րա կան աշ խա տանք-
նե րում ման կա կան աշ խա տուժ օգ տա գոր ծե լու հա մար: Սա հսկա յա կան ցանց է, 
ո րի մեջ ներգ րավ ված են ծագ ման, տա րան ցիկ և ն շա նակ ման երկր ներ: Բո լոր 
անդ րազ գա յին բիզ նես նե րում մարդ կանց շա հա գոր ծում ու նի սպա ռող պե տու-
թյուն և մա տա կա րար պե տու թյուն: Ռու սաս տա նը եր կար տա րի ներ հան դի սա-
նում է կեն դա նի ապ րան քի կա նո նա վոր մա տա կա րար: Պետք է նշել, որ թմրա-
նյու թե րի վա ճառքն ա վե լի քիչ ե կամ տա բեր է, քան թրա ֆի քին գը: Պատ ճառն այն 
է, որ թմրան յու թը վա ճառ վում է միայն մեկ ան գամ, իսկ կա նանց կա րե լի է վա ճա-
ռել բազ միցս: 19-րդ դա րի վեր ջին Ջո զե ֆին Բատ լե րը մի ջազ գա յին հան րու թյան 
ու շադ րու թյու նը հրա վի րեց հար կա դիր պոռն կու թյան երևույ թի վրա և ն րան տվեց 
§սպի տա կա մորթ ստրուկ նե րի առև տուր» ա նու նը:

ՀՀ Սահ մանդ րու թյան 26 հոդ վածն ամ րագ րում է. «Ոչ ոք չի կա րող են թարկ վել 
խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին կամ նվաս տա ցող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի: 
Մարմ ա կան պա տիժ ներն ար գել վում են: Ա զա տու թյու նից զրկված ան ձինք ու նեն 
մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քի ի րա վունք»:

 Մար դուն չի կա րե լի ա ռանց իր հա մա ձայ նու թյան են թար կել գի տա կան, 
բժշկա կան կամ այլ փոր ձե րի: Իսկ թրա ֆի քին գը ոտ նա հա րում է ոչ միայն մար դու 
ի րա վունք նե րը, օ րի նա կան շա հերն ու ա զա տու թյու նը, այլ նաև նվաս տաց նում է 
մար դու պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը:

 Մարդ կանց վա ճառ քը կամ սպի տակ ստրկու թյու նը գո յու թյուն է ու նե ցել գրե թե 
բո լոր դա րաշր ջան նե րում: Սա կայն այն մեծ չա փե րի հա սավ 20-րդ դա րի վեր ջին 
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և լուրջ մտա հո գու թյան պատ ճառ դար ձավ ողջ մարդ կու թյան հա մար: Այ սօր աշ-
խար հում 30 մի լիոն մարդ գտնվում է ստրկա կան վի ճա կում: Ըստ Anti Slavery 
կազ մա կեր պու թյան տվյալ նե րի, այդ թի վը հաս նում է 200 մի լիո նի: 21-րդ դա րի 
ստրուկ նե րի թի վը գնա լով ա ճում է: Մո տա վոր հաշ վարկ նե րով՝ աշ խար հում տա-
րե կան ա վե լի քան 4 մի լիոն մարդ թրա ֆի քին գի զոհ է դառ նում (US Government: 
“Trafficking in Persons Report” 2003 – estimates from the UN): Ըստ Ին տեր պո լի 
տվյալ նե րի՝ այն աշ խար հի ա մե նաա րագ ա ճող հան ցա գոր ծու թյուն նե րից է, և 
հան ցա գործ աշ խար հին բե րում է տա րե կան 8-10 մի լիարդ դո լա րի ե կա մուտ (US 
Government: “Trafficking in Persons Report” 2003 – estimates from the UN):

Ստր կու թյուն հաս կա ցու թյու նը սահ ման վել է Ազ գե րի լի գա յի կող մից ըն դուն-
ված «Ստր կու թյան մա սին» 1926 թ. հռչա կագ րով, ո րի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ ստրկու թյունն ան ձի այն վի ճակն է կամ դրու թյու նը, ո րի նկատ մամբ 
ի րա կա նաց վում են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քին բնո րոշ բո լոր կամ ո րո շա կի 
լիա զո րու թյուն նե րը: 1956թ. Ժնևում ըն դուն վել է ՄԱԿ-ի Ստր կու թյան, ստրկա վա-
ճա ռու թյան և ստր կու թյան հա վա սա րա զոր ա վան դույթ նե րի վե րաց ման մա սին 
լրա ցու ցիչ կոն վեն ցիան, ո րի 1-ին հոդ վա ծը նա խա տե սում է ոչ միայն ստրկու-
թյան, այլև դրան հա վա սա րա զոր այլ կախ յալ վի ճակ նե րի հաս կա ցու թյուն նե րը: 
Ստր կու թյան խնդրին առնչ վում են այս կամ այն չա փով աշ խար հի երկր նե րի 
ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը: Abolish ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյան տվյալ-
նե րով եվ րո պա կան երկր նե րը հիմ ա կա նում բախ վում են կա նանց ստրկու թյան 
հետ: ՄԱԿ-ի կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ թրա ֆի քին գից տու-
ժած նե րը հիմ ա կա նում 15-31 տա րե կան ե րի տա սարդ աղ ջիկ ներն են:

Հա յաս տա նը ծագ ման եր կիր է ե ղել թրա ֆի քին գից տու ժած նե րի 85%-ի հա-
մար, իսկ 15%-ի հա մար (Ուկ րաի նա, Ուզ բեկս տան ու Կա նա դա յի քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար) տա րան ցիկ կամ նպա տա կա կետ եր կիր: Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար հիմ ա կան նպա տա կա կետ երկր ներն են ԱՄԷ, Թուր քիան և Ռու սաս տա-
նի Դաշ նու թյու նը:

Հա յաս տա նում օգ նու թյուն ստա ցած թրա ֆի քին գից տու ժած նե րի նպա տա կա-
կետ երկր ներն են՝ 15% Հա յաս տան, 14% Ռու սաս տան, 30% Թուր քիա, 41% Ա րա-
բա կան Միաց յալ Է մի րու թյուն ներ (ԱՄԷ):

Թ րա ֆի քին գից տու ժած նե րի 80%-ը են թարկ վել են սե ռա կան շա հա գործ ման, 
20%-ը են թարկ վել են աշ խա տան քա յին շա հա գործ ման:

Ա րա բա կան Միաց յալ Է մի րու թյուն նե րը (ԱՄԷ) ու Թուր քիան գլխա վո րում են 
այն երկր նե րի ցան կը, որ տեղ ի րա կա նաց վում է հայ կա նանց սե ռա կան շա հա-
գոր ծու մը: Այս եր կու երկր նե րը նպա տա կա կետ երկր ներ են հայ կա նանց հա մար: 
Շատ դեպ քե րում հայ կա նայք ԱՄԷ և Թուր քիա են հաս նում տա րան ցիկ երկր նե-
րի մի ջո ցով (Վ րաս տան, Ռու սաս տան):

Թ րա ֆի քին գի կան խար գել ման գոր ծում մեծ նշա նա կու թյուն ու նի հա մա պա-
տաս խան օ րենսդ րա կան բա զա յի ստեղ ծու մը: 2000թ. նո յեմ բե րին ՄԱԿ-ի գլխա-
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վոր ա սամբ լեան ըն դու նեց «Անդ րազ գա յին կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան 
դեմ պայ քա րի» կոն վեն ցիան: Որ պես կոն վեն ցիա յի լրա ցում ՄԱԿ-ն  ըն դու նեց 
« Մարդ կանց՝ հատ կա պես կա նանց և  ե րե խա նե րի առևտ րի կան խար գել ման, ար-
գել ման և պատ ժի մա սին» ար ձա նագ րու թյու նը, ո րը հայտ նի է նաև որ պես Պա-
լեր մո յի ար ձա նագ րու թյուն:

Հա յաս տա նը միա ցել է ՄԱԿ-ի «Անդ րազ գա յին կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու-
թյան դեմ պայ քա րի» կոն վեն ցիա յին և դ րան լրաց նող Պա լեր մո յի ար ձա նագ րու-
թյա նը 2000 թ -ի նո յեմ բե րի 15-ին և վա վե րաց րել է 2003 թ. մար տի 25-ին: Նախ-
քան Պա լեր մո յի ար ձա նագ րու թյան ըն դու նու մը մի ջազ գա յին ոչ մի ակտ չկար, 
որն ուղղ ված լի ներ մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րին:

Հա յաս տա նը 2005 թ -ի մա յի սի 16-ին միա ցել է Եվ րո պա կան Խորհր դի 
« Մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի մի ջոց նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յին: Այս 
կոն վեն ցիան ուղղ ված է Պա լեր մո յի ար ձա նագ րու թյան հիմ քե րին և  ըն դար ձա կում 
է զո հե րի ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան հիմ ա հար ցե րի 
դրույթ նե րը: Կոն վեն ցիան վա վե րաց վել է 2008 թ -ին: Պա լեր մո յի ար ձա նագ րու-
թյան և ԵԽ-ի կոն վեն ցիա յի նպա տակ նե րից են մարդ կանց թրա ֆի քին գի կան խար-
գե լու մը և դ րա դեմ պայ քա րը: Հա յաս տա նը միա ցել է ի րա վա կան փո խօգ նու թյան 
վե րա բեր յալ երկ կողմ և բազ մա կողմ հա մա ձայ նագ րե րի, ինչ պես նաև հանձն ման 
հա մա ձայ նագ րե րի Բուլ ղա րիա յի, Վ րաս տա նի, Հու նաս տա նի, Լիտ վիա յի, Ե գիպ-
տո սի, Ի րա նի, ԱՄԷ-ի հետ, ԱՊՀ երկր նե րի միջև հանձն ման կոն վեն ցիա յին և  այլն:

Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել ման գոր ծըն թա ցը նա խա տե սում է ինչ-
պես ընդ հա նուր կան խար գե լիչ մի ջոց ներ, ինչ պի սիք են տնտե սա կան, քա ղա քա-
կան, ի րա վա կան, դաս տիա րակ չա կան, հո գե բա նա կան, կազ մա կերպ չա կան, 
տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նա ցու մը, այն պես էլ հա տուկ, ո րոնք ի րա-
կա նաց վում են ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից: Ընդ հա նուր կան խար գե լիչ մի-
ջո ցա ռում ե րից է նաև ի րա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րի հետ, ո րոնց 
մի ջո ցով ի րա վա պահ մար մին նե րը կա րող են ի րա զեկ լի նել հնա րա վոր տու ժող-
նե րի կամ ա կա նա տես նե րի մա սին: Ի րա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րը 
հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նեն այն ան ձանց, ո րոնք բուժ վում են սե ռա-
վա րակ նե րից, սե ռա կան օր գան նե րի տար բեր աս տի ճա նի վնաս վածք նե րից, 
ո րոնք ընդ հա տում են հղիու թյու նը, գտնվում են ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան 
հյուծ վա ծու թյան, գեր լար վա ծու թյան վի ճա կում, քան զի նրանք ա ռա վել հա ճախ են 
հան դի պում սե ռա կան շա հա գործ ման դեպ քում:

Թ րա ֆի քին գի կան խար գել ման գոր ծում արդ յու նա վետ մի ջոց է նաև ի րա վա-
կան քա րոզ չու թյունն ու բա ցատ րա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը ազ-
գաբ նակ չու թյան շրջա նում:4 Ն պա տա կը բնակ չու թյան ի րա զե կու թյան մե ծա ցում 

4 Anti-Trafficking Training Materials for Judges and Prosecutors. Background reader, Vienna, 2006, էջ 83 
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ու ի րա վա գի տակ ցու թյան բարձ րա ցում է: Այն պետք է ի րա կա նաց նել զրույց նե-
րի, հան դի պում ե րի, «կլոր սե ղան նե րի», դա սա խո սու թյուն նե րի, սե մի նար- պա-
րապ մունք նե րի մի ջո ցով թե’ քա ղա քա յին և թե’ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում:

Հա յաս տա նում նմա նա տիպ աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նում են մի ջազ գա յին 
և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

Թ րա ֆի քին գի կան խար գել ման հա մար պետք է հաշ վի առ նել նաև այն գոր-
ծոն նե րը, ո րոնց պատ ճա ռով մե ծա նում է թրա ֆի քին գի են թարկ վե լու հա վա նա-
կա նու թյուն ու նե ցող ան ձանց խո ցե լիու թյու նը: Այդ գոր ծոն նե րից են սո ցիա լա կան 
ան հա վա սա րու թյու նը, աղ քա տու թյու նը, բնակ չու թյան շեր տա վո րու մը, ֆի նան սա-
կան ան հա մա չա փու թյու նը, խտրա կա նու թյու նը:

Մարդ կանց շա հա գործ ման մեջ ներգ րավ ված բո լոր պե տա կան պաշ տոն յա նե-
րը պետք է կանգ նեն դա տա րա նի առջև, իսկ դա տա պարտ վե լու դեպ քում պետք է 
կրեն հա մա պա տաս խան պա տիժ:5

Մարդ կանց թրա ֆի քին գը հնա րա վոր է կան խար գե լել մո նի թո րին գի, ի րա զե-
կու թյան բարձ րաց ման և կր թու թյան մի ջո ցով: Բ նակ չու թյան ի րա զե կու թյան 
բարձ րաց ման ուղ ղու թյամբ պետք է շա րու նա կել կազ մա կեր պել մարդ կանց շա-
հա գործ ման վտան գի վե րա բեր յալ լայ նա ծա վալ քա րո զար շավն եր, հատ կա պես 
ռիս կա յին խմբե րում (գոր ծա զուրկ ներ, ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նող ներ, 
փախս տա կան ներ, կա նայք, ե րի տա սար դու թյուն): Բ նակ չու թյա նը տրա մադ րել 
տե ղե կատ վու թյուն օ տար պե տու թյուն ներ մուտ քի, կա ցու թյան, աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման կար գե րի և դ րան ցում տեղ գտած փո փո խու-
թյուն նե րի, ներ գաղ թա յին օ րենսդ րու թյան, ա պաս տա նի տրա մադր ման հար ցե րի 
առն չու թյամբ: Ս. Վ. Ս տո կե րի կա տա րած հե տա զո տու թյան հա մա ձայն, ան կախ 
կնոջ կրթա կան մա կար դա կից՝ կա նայք հա ճախ պոռն կու թյու նը հա մա րում են 
գու մար վաս տա կե լու մի ջոց,6 այդ իսկ պատ ճա ռով ռիս կա յին խմբե րում 
հայտնված կա նանց վրա անհ րա ժեշտ է ա ռա վել ու շադ րու թյուն դարձ նել:

Անհ րա ժեշտ է դպրո ցա կան նե րի հա մար մշա կել և տա րա ծել կրթա կան նյու թեր, 
ո րոնք ներ կա յաց նում են մարդ կանց շա հա գործ ման վտանգ նե րը և դ րան ցից խու-
սա փե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև ան ձի խո ցե լիու թյունն ա վե լաց նող 
գոր ծոն նե րի՝ սե ռա յին խտրա կա նու թյան, գեն դե րա յին ան հա վա սա րու թյան ու ըն-
տա նե կան բռնու թյան ան թույ լատ րե լիու թյու նը և դրանց կոր ծա նա րար հետևանք-
նե րը, յու րա քանչ յուր մար դու ար ժա նա պատ վու թյան ու մար դու հիմ ա րար ի րա-
վունք նե րի լիար ժեք պաշտ պա նու թյան կարևո րու թյու նը:

Մարդ կանց շա հա գործ ման (թրա ֆի քին գի) դեմ պայ քա րի կազ մա կերպ ման 
նպա տա կով ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում ե րը պետք է պար բե րա բար ար տա ցո լել 
5 Anti-Trafficking Training Materials for Judges and Prosecutors. Background reader. Vienna. 2006. էջ 84
6 Стокер С. В., Ростторговли людьми и роли организованной преступности // Современная уголовная 

политика в сфере борьбы с транс национальцной органозованной преступностью и коррупцией, М., 
2002, էջեր 43-44.
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զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րում: Թեր թե րում առ կա հոդ ված նե րը փոք րա ծա-
վալ են, ո րոնք հիմ ա կա նում ներ կա յաց նում են վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ:

Անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել մա մուլն ու գո վազ դա յին մի ջոց նե րը՝ մարդ կանց 
շա հա գործ ման վե րա բեր յալ բնակ չու թյան ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման, մտա ծե-
լա կեր պի փո փո խու թյան, մարդ կանց շա հա գոր ծու մից (թրա ֆի քին գի) տու ժող նե-
րի հան դեպ հան դուր ժո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման հաս նե լու հա մար:

Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը մայ րա քա ղա քում և մար զե րում պե տա կան 
զբաղ վա ծու թյան գոր ծա կա լու թյան հո վա նու ներ քո պետք է պաշ տո նա պես ար-
տո նագր ված գոր ծա կա լու թյուն նե րի ցանկ ստեղ ծի բնակ չու թյանն աշ խա տան քով 
ա պա հո վե լու, ար տերկ րում աշ խա տանք փնտրե լու, ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու 
օ րի նա կան ու ղի նե րի մա սին տե ղե կու թյուն տա լու հա մար:

Թ րա ֆի քին գի են թարկ ված մար դը հան դի սա նում է տու ժող և չի կա րող հան-
ցա գործ հա մար վել: Այս պի սով՝ անհ րա ժեշտ է պե տա կան ու հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, պե տաիշ խա նա կան մար մին նե րի, ինչ պես նաև հա սա-
րա կու թյան ան դամ ե րի ջան քե րի միա վոր ման մի ջո ցով հաս նել մարդ կանց շա-
հա գործ ման պատ ճառ նե րի, պայ ման նե րի հայտ նա բեր մա նը, կան խար գել մա նը և 
դ րա շնոր հիվ մար դու ի րա վունք նե րի գե րա կա յու թյան դե ֆակ տո վեր կանգն մա նը:

Резюме
Способы предотвращения торговли людьми в Республике Армения

Т. Паланджян, С. Григорян
Ереванский Университет “Айбусак”

Когда люди упоминают о рабстве, они обычно обсуждают его в историческом 
контексте, скорее всего, в отношении американской работорговли. Хотя глобаль-
ная работорговля в значительной степени официально завершилась концом 19-
го века, рабство продолжается сегодня в форме торговли людьми. Торговля 
людьми является глобальной проблемой, которая затрагивает почти каждую 
страну. На международном уровне каждый год жертвами становятся жертвы тор-
говли от 800 000 до 900 000 человек. Несмотря на согласованные усилия по 
борьбе с торговлей людьми, торговля людьми сохраняется и, по сути, продолжа-
ет расти. Эта статья призвана осветить более глубокое понимание торговли 
людьми и предполагает, что основной причиной ограниченного успеха в предот-
вращении торговли людьми является доминирующая концепция проблемы, кото-
рая составляет основу для права, разработанного для борьбы с торговлей людь-
ми. Эта статья является важным компонентом предотвращения, поскольку 
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точное понимание проблемы и ее меняющаяся динамика служат для информиро-
вания о более эффективном и эффективном политическом развитии в целях ее 
искоренения.

Рекомендации
•  Продолжать совершенствовать межведомственную координацию и планиро-

вание.
•  Усилить акцент в зарубежных программах на создание местного потенциала 

для борьбы с торговлей людьми виды деятельности.
•  Продолжать увеличивать участие государства и местного населения в выяв-

лении жертв торговли людьми.

Summary
Trafficking Prevention Ways in the Republic of Armenia

T. Palanjyan, S. Grigoryan
Yerevan “Haybusak” University

When people mention slavery, they usually discuss it in a historical context, most 
likely in reference to the American slave trade. While the global slave trade had in 
large part officially ended by the conclusion of the 19th century, slavery continues 
today in the form of human trafficking. Human trafficking is a global problem that 
affects almost every country. Internationally an estimated 800, 000 to 900, 000 
people are trafficked every year. Despite concerted efforts to combat human 
trafficking, the trade in persons persists and, in fact, continues to grow. This article 
aims to elucidate a deeper understanding of human trafficking and suggests that a 
central reason for the limited success in preventing human trafficking is the dominant 
conception of the problem, which forms the basis for law developed to combat 
human trafficking. This article is an important component of prevention, as an 
accurate understanding of the problem and its changing dynamics serves to inform 
better, more effective policy development toward its eradication.

Recommendations
•  Continue to improve interagency coordination and planning.
•  Increase emphasis in overseas programs on building local capacity for anti-

trafficking activities.
•  Continue to increase state and local involvement in identifying victims of 

trafficking.
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Ն. Հա րու թյուն յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Պա րե նա յի անվ տան գու թյան խնդի րը ցան կա ցած պե տու թյան ազ գա յին և 
տնտե սա կան անվ տան գու թյան ան բա ժա նե լի մաս է կազ մում: Վեր ջին եր կու 
տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում, Հա յաս տա նը զգա լի տնտե սա կան բա րե փո խում-
ներ է ի րա կա նաց րել՝ պլա նա յի նից շու կա յա կան հա մա կար գի ան ցու մա յին ճա նա-
պար հին: Հա մա պա տաս խա նա բար, տնտե սու թյու նում նշա նա կա լի կա ռուց ված-
քա յին փո փո խու թյուն ներ են ի րա կա նաց վել։ Որ պես պա րե նա յին հա մա կար գի 
ան բա ժա նե լի մաս՝ գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում նաև զգա լի բա րե փո խում եր 
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են կա տար վել, ին չը իր ազ դե ցու թյունն է ու նե ցել երկ րի պա րե նա յին անվ տան գու-
թյան վրա։ Սույն հոդ վա ծը ու սում ա սի րում է Հա յաս տա նում պա րե նա յին ան-
վտան գու թյան հա մա տեքս տում պա րե նա յին հա մա կար գում ան ցա յին մի տում ե-
րը, ինչ պես նաև ներ կա րաց նում է ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ բա րե լա վե լու պա  րե նա յին 
հա մա կար գը ու պա րե նա յին ա պա հո վու թյու նը Հա յաս տա նում։

Հիմ ա բա ռեր՝ պա րե նա յին ա պա հո վու թյուն, սնու ցում, աղ քա տու թյուն, գյու-
ղատն տե սու թյուն, Հա յաս տան:

Նե րա ծու թյուն

Պա րե նա յի անվ տան գու թյան խնդի րը ցան կա ցած պե տու թյան ազ գա յին և 
տնտե սա կան անվ տան գու թյան ան բա ժա նե լի մաս է կազ մում: Վեր ջին եր կու տաս-
նամ յակ նե րի ըն թաց քում, Հա յաս տա նը զգա լի տնտե սա կան բա րե փո խում եր է 
ի րա կա նաց րել՝ պլա նա յի նից շու կա յա կան հա մա կար գի ան ցու մա յին ճա նա պար-
հին: Հա մա պա տաս խա նա բար, տնտե սու թյու նում նշա նա կա լի կա ռուց ված քա յին 
փո փո խու թյուն ներ են ի րա կա նաց վել։ Որ պես պա րե նա յին հա մա կար գի ան բա ժա-
նե լի մաս՝ գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում նաև զգա լի բա րե փո խում եր են կա տար-
վել, ին չը իր ազ դե ցու թյունն է ու նե ցել երկ րի պա րե նա յին անվ տան գու թյան վրա։ 
Սույն հոդ վա ծը ու սում ա սի րում է Հա յաս տա նում պա րե նա յին ան վտան գու թյան 
հա մա տեքս տում պա րե նա յին հա մա կար գում ան ցա յին մի տում ե րը, ինչ պես նաև 
ներ կա րաց նում է ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ բա րե լա վե լու պա րե նա յին հա մա կար գը ու 
պա րե նա յին ա պա հո վու թյու նը Հա յաս տա նում։ Հե տա զո տու թյու նը հիմ ված է 
FAO-ի կող մից մշակ ված պա րե նա յին անվ տան գու թյան և ս նուց ման կոն ցեպ տու ալ 
մո դե լի վրա։ Տե ղե կատ վու թյան հիմ ա կան աղբ յուր ներն են FAO և Հա յաս տա նի 
ազ գա յին վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բա զա նե րը:

Պա րե նա յին ա պա հո վու թյան մի տում ե րը

Ներ կա յումս պա րե նա յին անվ տան գու թյան/ա պա հո վու թյան լայն կի րառ ված 
սահ մա նու մը, ո րը օգ տա գործ վել է ներ կա հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում, 
1996 թ. Պա րե նի հա մաշ խար հա յին գա գա թա ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված սահ մա-
նում է, հա մա ձայն ո րի պա րե նա յին ա պա հո վու թյու նը գո յու թյուն ու նի, երբ «բո-
լոր մար դիկ, բո լոր ժա մա նակ նե րում, ֆի զի կա կան և տն տե սա կան հա սա նե լիու-
թյուն ու նեն բա վա րա րու ի րենց պա րե նա յին կա րիք նե րը՝ արդ յու նա վետ և  ա ռողջ 
կյանք ու նե նա լու հա մար»: Այս մո տեց ման հա մա ձայն պա րե նա յին անվ տան գու-
թյու նը նե րա ռում է հետև յալ չորս բա ղադ րիչ նե րը՝ առ կա յու թյու նը, հա սա նե լիու-
թյու նը, օգ տա գոր ծու մը և կա յու նու թյու նը:

Սնն դամ թեր քի առ կա յու թյու նը սահ ման վում է որ պես երկ րում անհ րա ժեշտ 
քա նա կի և  ո րա կի սննդամ թեր քի ա պա հո վում՝ ներ քին ար տադ րու թյան և ներ-
մուծ ման մի ջո ցով: Գ ծա պատ կեր 1-ը ցույց է տա լիս Հա յաս տա նում մեկ շնչի հաշ-
վով սննդի ար տադ րու թյան մի տում ե րը: Վեր ջին եր կու տաս նամ յակ նե րի ըն-
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թաց քում մեկ շնչի հաշ վով սննդամ թեր քի ար տադ րու թյու նը ա ճել է ա վե լի քան 
եր կու ան գամ՝ 169 դո լա րից մինչև 363 դո լար: Այս ա ճը հա մա հունչ է երկ րի ընդ-
հա նուր տնտե սա կան զար գաց մա նը՝ հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի (ՀՆԱ-ի) 
կրկնա կի ա ճի հետ: Միև նույն ժա մա նակ, 2008 թ.-ի ճգնա ժա մը զգա լիո րեն նվա-
զեց րեց ՀՆԱ-ի ա ճի տեմ պը: Այն տե ղի ու նե ցավ Ռու սաս տա նի ռե ցե սիա յի, Հա-
յաս տան դրա մա կան փո խան ցում ե րի կրճատ ման և Եվ րո պա յում դան դաղ ա ճի 
և ֆո նին: Ա վե լին, 2000 թվա կա նից ի վեր եր կի րում տե ղի է ու նե ցել ըստ ե կա մու-
տի բնակ չու թյան բևե ռաց ման նվա զում, ո րը ար տա ցոլ վել է 2000-2015 թվա կան-
նե րին GINI ցու ցա նի շի ի ջե ցու մով 36-ից մինչև 32-ի։

Գծապատկեր 1. Սննդամթերքի արտադրության մեկ շնչի հաշվով միջին 
արժեքը, ԱՄՆ դոլար

Սնն դի հա սա նե լիու թյու նը սո վո րա բար դիտ վում է տնտե սա կան և ֆի զի կա կան 
աս պեկտ նե րում (FAO 2013): 1999թթ. կե սե րից Հա յաս տա նում ՀՆԱ-ի զգա լի աճ է 
գրանց վել: Հա մա պա տաս խա նա բար, երկ րի ընդ հա նուր տնտե սա կան գոր ծու-
նեու թյան զար գա ցում երն բա րե լա վել են տնա յին տնտե սու թյուն նե րի գնո ղու նա-
կու թյու նը, ո րը ար տա ցոլ վել է մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱ-ի ա ճով՝ 2,925 ԱՄՆ դո-
լարից մինչև 8,174 ԱՄՆ դո լար: Այ նու ա մե նայ նիվ, Հա յաս տա նում տնա յին 
տնտե սու թյուն նե րում սննդի ծախ սե րը շա րու նա կում են զգա լի մաս կազ մել (42%), 
ո րոնք սա կայն 2002 թ.-ից նվա զել են 68% մա կար դա կից։ Ներ կա յումս 50%-ից 
ցածր լի նե լով, սննդամ թեր քի ծախ սե րի այս մա կար դա կը մատ նան շում է Հա յաս-
տա նում ա նա պա հո վու թյան ցածր մա կար դա կը:

Վեր ջին եր կու տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նում զգա լիո րեն՝ գրե-
թե վեց ան գամ, նվա զել է պա րե նա յին դե ֆի ցի տի մա կար դա կը՝ 2000-2015 թվա-
կան նե րին 72-ից 31 կկալ/օր/մեկ շնչի հաշ վով (Գ ծա պատ կեր 2): Հա մե մա տե լով 
Հա յաս տա նի ներ կա յիս մա կար դա կը մեկ շնչի հաշ վով հա մաշ խար հա յին մի ջին 
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77 կկալ/օր և Կենտ րո նա կան Ա սիա յում՝ 59 կկալ/օր մա կար դա կի հետ, կա րե լի 
փաս տել Հա յաս տա նում տպա վո րիչ զար գաց ման մա սին՝ ա ռա վե լա պես հաշ վի 
առ նե լով մեկ շնչի հաշ վով ՀՆԱ-ի ա վե լի ցածր մա կար դա կը Հա յաս տա նում:

Գծապատկեր 2. Սննդի դեֆիցիտի խորությունը, %

Սնն դամ թեր քի կա յու նու թյու նը վե րա բե րում է սննդի մատ չե լիու թյան և  առևտ րի 
մի ջո ցով սննդի մա տա կա րար ման կա յու նու թյան հիմ ա հար ցե րին: Հա յաս տա նի 
ար տա քին առևտ րի ծա վա լը 2000 թվա կա նից ի վեր շա րու նա կա կան աճ է գրան-
ցել։ Դա նաև ար տա ցոլ վել է գյու ղատն տե սա կան և սնն դամ թեր քի առևտ րի ա ճող 
դի նա մի կա յի մեջ (Գ ծա պատ կեր 3): Գ յու ղատն տե սա կան առևտ րի կա ռուց ված քում 
սննդամ թեր քի ներ մու ծու մը դեռևս գե րակշ ռում է: Սա կայն, առևտ րի դի նա մի կան 
ցույց է տա լիս, որ 1998-2016 թվա կան նե րին սննդամ թեր քի ար տա հա նու մը զգա-
լիո րեն ա ճել է մոտ 2000%-ով, մինչ դեռ ներ մու ծու մը ա ճել է միայն 200%-ով: 
Սննդամ թեր քի առևտ րի հիմ ա կան գոր ծըն կեր ներն են Ռու սաս տա նը, Վ րաս տա-
նը, Ի րա նը, Բ րա զի լիան և  այլն: Ընդ հա նուր առ մամբ Հա յաս տա նը ցո րե նի, բու սա-
կան յու ղի և  ո րոշ այլ կարևո րա գույն սննդամ թերք նե րի զուտ ներ մու ծող է:

Գծապատկեր 3. Սննդի ներմուծումը և արտահանումը, ԱՄՆ դոլար
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Այ սօր է ներ գիա յի ար ժե քի ա ռու մով, ա ռա ջին անհ րա ժեշ տու թյան սննդամ թեր քի 
ինք նա բա վու թյու նը/ինք նա պա հո վու թյու նը կազ մում է շուրջ 60%: Սնն դամ թեր քի 
ա մե նա կարևոր ար տադ րա տե սակ նե րի հա մար ինք նա պա հո վու թյան մա կար դա կը 
շատ ա վե լի բարձր է, բա ցա ռու թյամբ ցո րե նի (Աղ յու սակ 1): Սնն դամ թեր քի հիմ ա-
կան տե սակ նե րի, ինչ պի սիք են կար տո ֆի լը, մրգե րը և բան ջա րե ղե նը, կա թը, ձուն, 
մի սը և ձկ նե ղե նը, ինք նա բա վու թյու նը բարձր է: Ի րա կա նում, վեր ջին տա րի նե րի 
ըն թաց քում ԱՊՀ տա րա ծաշր ջա նում Հա յաս տանն ա ռա ջա տարն է՝ մեկ շնչի հաշ-
վով մրգե րի և բան ջա րե ղե նի ար տադ րու թյամբ: Միև նույն ժա մա նակ, ա մե նա-
կարևոր ար տադ րան քի «ցո րե նի» հա մար Հա յաս տանն ու նի ըն դա մե նը 50% ինք-
նա բա վու թյան մա կար դակ: Վեր ջին տաս նամ յա կում ցո րե նի ինք նա բա վու թյու նը 
ա ճել է 10%-ով: Ցո րե նը հիմ ա կա նում ներ մուծ վում է Ռու սաս տա նից, ո րը հան դի-
սա նում է որ պես Հա յաս տա նի հիմ ա կան առևտ րա յին գոր ծըն կեր և հա մաշ խար-
հա յին մա կար դա կով խո շո րա գույն ցո րե նի ար տա հա նող։ Եվ րա սիա կան տնտե սա-
կան միու թյան ան դա մակ ցու թյու նը և Ռու սաս տա նի հետ ա ռա վել բա րեն պաստ 
առևտ րա յին պայ ման նե րը կա րող են ա պա հո վել ո րո շա կի կա յու նու թյուն՝ ցո րե նի 
ներկր ման անվ տան գու թյան տե սանկ յու նից:

Աղյուսակ 1. Սննդի ինքնապահովությունը և սպառումը

Սնն դամ թեր քի օգ տա գոր ծու մը սո վո րա բար ըն կալ վում է որ պես մարմ ի կող-
մից տար բեր սննդան յու թե րի ըն դուն ման ճա նա պարհ։ Աղ յու սակ 2-ում ներ կա-
յաց վում է հա մաշ խար հա յին հա մե մա տա կան նե րով ու թյուն նե րով թերս նուց ման և  
ա ռող ջու թյան ցու ցա նիշ նե րի ընտր ված ցու ցա կը: Ընդ հա նուր առ մամբ, հա մե մա-
տած մյուս երկր նե րի հետ, բո լոր ցու ցա նիշ նե րի ա ռու մով Հա յաս տա նը մի ջին մա-
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կար դա կում է: Ան հանգս տաց նող է մին չև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի և մե ծա հա-
սակ նե րի գի րու թյան մա կար դա կը, ո րը նույն պես կարևոր խնդիր է աշ խար հի 
շատ երկր նե րում՝ թե զար գա ցած և թե զար գա ցող: Օ րի նակ, Հ յու սի սա յին Ա մե րի-
կա յում և Եվ րո պա յում մե ծա հա սակ նե րի գի րու թյան մա կար դա կը հաս նում է 28%, 
Աֆ րի կա յում 11%, իսկ Ա սիա յում 7%:

Աղյուսակ 2. Թերսնուցման և առողջության ցուցանիշները

Ինչ վե րա բե րում է միկ րոս նուց ման պա կա սին մա կար դա կի, ա պա Հա յաս տա նը 
49. 4% ցին կի պա կա սի բարձր մա կար դա կով երկ րորդն է ( Տա ջիկս տա նից հե տո) 
Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի երկր նե րի տա րա ծաշր ջա նում (FAO 2017):

Պա րե նա յին անվ տան գու թյան ի րա վա կան դաշ տը

Ընդ հա նուր առ մամբ, պա րե նա յին անվ տան գու թյան օ րենսդ րա կան դաշ տը Հա-
յաս տա նում կար գա վոր ված է։ Ներ կա յումս Հա յաս տա նում պա րե նա յին անվ տան-
գու թյան ա պա հով ման ո լոր տի հիմ ա կան ի րա վա կան փաս տա թուղթ է հան դի սա-
նում « Պա րե նա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2002 թ.): 
Այն նպա տակ ու նի ա պա հո վել սննդամ թեր քի ֆի զի կա կան և տն տե սա կան մատ չե-
լիու թյու նը, բնակ չու թյա նը մա տուց վող սննդամ թեր քի անվ տան գու թյան ա պա հո-
վու մը և Պե տա կան   պա րե նի պա հուս տի պահ պա նու մը և հա մալ րու մը: Ա ռա ջըն թա-
ցա յին քայլ կա տար վեց 2011թ., երբ ըն դուն վեց « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պա րե նա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման հա յե ցա կար գը», ո րը ամ րապն դեց 
պա րե նա յին անվ տան գու թյան բազ մա կող մա նի բո վան դա կու թյու նը՝ հիմ վե լով 
պա րե նա յին անվ տան գու թյան չորս սյու նե րի վրա։ Պա րե նա յին անվ տան գու թյան 
հա յե ցա կար գե րը նե րառ ված էն նաև մի շարք կարևոր   ազ գա յին ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րե րում և զար գաց ման պաս տաթղ թե րում, օ րի նակ, Հա յաս տա նի ազ գա յին 
անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նում, 2014-2025թթ. Հա յաս տա նի հե ռան կա րա-
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յին զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նում, 2010-2020թթ. Գ յու ղի և գ յու ղատն տե սու-
թյան կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նում, 2015-2020թթ. Ե րե խա նե րի 
սնուց ման բա րե լավ ման ազ գա յին ռազ մա վա րու թյու նը և  այլն:

Եզ րա կա ցու թյուն

Վեր ջին եր կու տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նում զգա լի ա ռա ջըն թաց 
է գրանց վել պա րե նա յին անվ տան գու թյան բա րե լավ ման ուղ ղու թյամ։ Ընդ հա նուր 
առ մամբ, հա մե մա տած մյուս երկր նե րի հետ, բո լոր ցու ցա նիշ նե րի ա ռու մով Հա-
յաս տա նը մի ջին մա կար դա կում է: Ան հանգս տաց նող մի տում եր են ընդգծ վում գի-
րու թյան և ճար պա կալ ման մա կար դա կի ա ճի ա ռու մով։ Անհ րա ժեշտ են գի րու թյան 
կան խար գել ման մի ջո ցա ռում եր, ինչ պես օ րի նակ, ե րե խա նե րի և  ե րի տա սար դա-
կան հան րա յին կերտ րոն նե րում սնուց ման և ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան չա փա-
նիշ նե րի կի րար կու մը կամ աշ խա տա տե ղե րի բա րե լավ ման հա մար հար կա յին ար-
տո նու թյուն նե րի ստեղ ծու մը։ Ընդ հա նուր առ մամբ պա րե նա յին ա նա պա հո վու թյան 
հիմ ա կան պատ ճառ նե րը տնտե սա կան վատ վի ճակն ու աղ քա տու թյունն են: Ուս-
տի և  ա վե լի շատ ջան քեր և մի ջո ցա ռում եր պետք է նպա տա կաուղղ վեն աղ քա-
տու թյան հաղ թա հար մա նը և բ նակ չու թյան կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը, 
հատ կա պես ա մե նա խո ցե լի խմբե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը:

Резюме
Укреплениe продовольственных систем

и безопасности в Армении

Н. Арутюнян
Ереванский Университет “Айбусак”

Продовольственная безопасность является неотъемлемой частью всей систе-
мы национальной и экономической безопасности любой страны. За последние 
два десятилетия Армения пережила значительные экономические преобразова-
ния на пути перехода к рыночной экономике. Как следствие экономика пережила 
колоссальные структурные изменения. Сельское хозяйство как неотъемлемая 
часть продовольственной системы и продовольственная безопасность претерпе-
ла значительные изменения, которые повлияли на продовольственную безопас-
ность страны. В данной статье рассматриваются процессы преобразование в пи-
щевой системе в Армениив контексте продовольственной безопасности. В 
частности, в статье даётся оценка и анализ состояния и тенденций развития про-
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довольственной безопасности и питания и предоставляются рекомендации по 
улучшению продовольственной системы и безопасности в Армении.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, питание, бедность, 
сельское хозяйство, политика, Армения.

Summary
Improving food systems and security in Armenia

N. Harutyunyan
Yerevan “Haybusak” University

The issue of food security comprises an integral part of the national and economic 
security of any state. Over the last two decades, Armenia has experienced a significant 
economic transformation in its transitional path to a market economy. As a consequence, 
the economy has experienced tremendous structural changes and agriculture as an 
integral part of the food system and food security has undergone important changes, 
which had its influence on the food security of the country. The present paper examines 
the transitions in the food system in the context of food security in Armenia. In particular, 
the paper assesses food security and nutrition state and trends and presents 
recommendations for improving the food system and food security in Armenia.

Key words: food security, nutrition, poverty, agriculture, policy, Armenia.
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Լ. Ղա զանչ յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան
ՀՀ Փաս տա բա նա կան պա լա տի ան դամ

Ար դի պե տու թյան և  ի րա վուն քի տե սու թյան հա մար անկ յու նա քա րա յին նշա-
նա կու թյուն ու նի «ան ձի ի րա վա կան դրու թյուն» հաս կա ցու թյան բազ մա կող մա նի 
և հա մա պար փակ ու սում ա սի րու թյու նը։ Հայտ նի է, որ «ան ձի ի րա վա կան դրու-
թյուն» եզ րույ թը ծա գել է լա տի նե րեն՝ «status» դրու թյուն, կար գա վի ճակ, վի ճակ, 
դիրք բա ռից: Տվ յալ պա րա գա յում խոս քը վե րա բե րում է մար դուն, ան ձին կամ 
քա ղա քա ցուն:

 Հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած սահ ման ման հա մա ձայն՝ ան ձի ի րա վա-
կան դրու թյու նը նրա փաս տա ցի վի ճակն է տվյալ հա սա րա կու թյան և պե տու թյան 
մեջ, որն ա վե լի կամ պա կաս լրի վու թյամբ (նա յած պե տու թյան կա ռա վար ման 
ձևից և քա ղա քա կան ռե ժի մից) իր ար տա ցո լում է գտնում ի րա վուն քի մեջ7:

 Վե րոնշ յալ սահ մա նու մից ակն հայտ է, որ ան ձի ի րա վա կան դրու թյու նը բարդ 
սո ցիա լա կան, ի րա վա քա ղա քա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող երևույթ է, ո րը տար-
բեր պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րում, հա սա րա կա կան-տնտե սա կան ֆոր-
մա ցիա նե րում դրսևոր վել է տար բեր ե ղա նակ նե րով։ Դ րա վառ ա պա ցույ ցը կա րող 
ենք գտնել ստրկա տի րա կա նից մինչև բուր ժու ա կան հա մայ նա կար գե րում։ Ինչ վե-
րա բե րում է «ի րա վա կան դրու թյուն» հաս կա ցու թյա նը, ա պա այն հա մե մա տա բար 
նոր է ի րա վա գի տու թյան մեջ։ Այս պես, մինչ հե ղա փո խա կան շրջա նից մինչև 20-րդ 
դա րի 60-ա կան թթ. ի րա վա կան դրու թյու նը նույ նաց վում էր ան ձի ի րա վա սուբ յեկ-
տու թյան հետ, և միայն 1970-1980թթ.-ին ի րա վա կան դրու թյուն հաս կա ցու թյու նը 
ձևա վոր վեց որ պես ի րա վա գի տու թյան ա ռանց քա յին հիմ ախն դիր, ստա ցավ լայն 
մշա կում և  ամ րագր վեց օ րենսդ րու թյան մեջ: Այս պես, ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյան 
(1978թ.) ըն դուն ման ժա մա նակ ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց վեց ան ձի ի րա վա կան 
դրու թյան տարր հան դի սա ցող «ան ձի ի րա վունք ներ» եզ րույ թը։

Ար դի պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյու նը՝ որ պես գի տու թյուն, ներ կա յաց-
նում է ան ձի ի րա վա կան դրու թյան (կար գա վի ճա կի) հետև յալ կա ռուց ված քա յին 
տար րե րը. 1) մար դու հիմ ա կան ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի ու պար տա կա-
նու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը, 2) ի րա վա սուբ յեկ տու թյու նը, 3) ան ձի օ րի նա կան 

7 Տե՛ս Այ վազ յան Վ.Ն. Մար դու ի րա վունք ներ, 2-րդ լ րամ շակ ված հրա տա րակ., Եր., Տիգ րան Մեծ, 2007, էջ 
44-45:
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շա հե րը, 4) ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, 5) ի րա վա կան սկզբունք-
նե րը, ո րոնց վրա հիմ ված է ան ձի ի րա վա կան դրու թյու նը (կար գա վի ճա կը)8:

 Վե րոնշ յալ տար րե րի ձևա վոր ման և  օ րենսդ րա կան ամ րագր ման վրա հսկա յա-
կան ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել բո լոր այն սո ցիալ-տնտե սա կան, ի րա վա քա ղա քա-
կան գոր ծըն թաց նե րը, այդ թվում՝ նոր ի րա վա կան հա մա կար գի կա յա ցու մը, ո րոնք 
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո ըն թա նում էին հետ խորհր դա յին, նո րան կախ պե տու-
թյուն նե րում։ Կա տար ված ու սում ա սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ ՀՀ-ի և ՌԴ-ի 
առջև ծա ռա ցել էին բազ մա թիվ օր հա սա կան խնդիր ներ, ո րոն ցից էին նոր պե տա-
կա նու թյան կա ռու ցու մը, ա զատ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մը, 
միգ րա ցիա յի, գոր ծազր կու թյան և հան ցա վո րու թյան թվի կրճա տու մը, և  այլն։

Չ նա յած այն փաս տին, որ ՀՀ-ն  իր ա ռա ջին քայ լե րը սկսեց պե տա կան ի րա-
վա կան հա մա կարգն ա մուր հիմ քե րի վրա հիմ ե լու փոր ձով՝ « Հա յաս տա նի ան-
կա խու թյան մա սին» հռչա կագ րով, այ նու ա մե նայ նիվ, բազ մա թիվ օ րենսդ րա կան 
բա ցե րը, պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հա րու մը, տնտե սա կան խո րը ճգնա ժա մը և Ղա րա բաղ յան պա տե րազ մը 
նպաս տե ցին ՀՀ-ում ար ժե հա մա կար գե րի ձևա խե ղում ե րի հաս տատ մա նը9։ Ակն-
հայտ է, որ 1995թ. հու լի սի 5-ին հա մա ժո ղովր դա կան հան րաք վեով ըն դուն ված 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը հիմք հան դի սա ցավ երկ րում ժո ղովր դա վա րու թյան 
հաս տատ ման, մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի զար գաց ման և  
օ րենսդ րա կան ամ րագր ման հա մար։ Այս պես, հռչակ վե ցին մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քի նոր մերն ու սկզբունք նե րը՝ մար դու ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և  
ար ժա նա պատ վու թյան՝ որ պես բարձ րա գույն ար ժե քի գե րա կա յու թյան սկզբուն-
քը, իշ խա նու թյան տա րան ջատ ման ու հա վա սա րակշ ռու թյան, օ րեն քի և դա տա-
րա նի առջև հա վա սա րու թյան սկզբունք նե րը և  այլն:

 Կա տար ված ու սում ա սի րու թյուն նե րը փաս տում են, որ Սահ մա նադ րու թյան 
ըն դուն մամբ ամ բող ջու թյամբ չլուծ վե ցին պե տա կա նու թյան առջև ծա ռա ցած 
խնդիր նե րը և դեռևս առ կա էին բազ մա թիվ օ րենսդ րա կան բա ցեր։ Ա վե լին, ՀՀ 
սո ցիալ-տնտե սա կան զար գա ցում ու Եվ րո միու թյանն ին տեգր վե լու ցան կու թյու-
նը իշ խա նու թյուն նե րին հան գեց րին սահ մա նադ րա կան և դա տաի րա վա կան բա-
րե փո խում ե րին, ո րոնք հիմ ա կա նում միտ ված էին պե տա կան իշ խա նու թյան 
ճյու ղե րի լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կի և մար դու ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն-

8 Մանրամասն տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք/Պատ.խմբ. Այվազյան 
Ն.Ա., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2008; Ղազանչյան Լ.Ա. Անձի իրավական դրության հիմախնդիրները 
ժողովրդավարական իրավական պետությունում, Եր., Լիմուշ, 2015; Витрук Н.В. Социально-правовой 
механизм реализации конституционных прав и свобод граждан. Конституционых статус личности в СССР. 
1980; Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997; Горшкова С.А. Стандарты 
Совета Европы по правам чело ве ка и российское законодательство. М., Норма.2001; Карташкин В.А. 
Международный институт прав человека. М., Норма. 1997:ո

9 Տե՛ս Այվազյան Վ. Ն. Մարդու իրավունքներ, 2-րդ լրամշակված հրատարակ., Եր., Տիգրան Մեծ, 2007, էջ 44-45:
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նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ի րաց ման մի ջոց նե րի հստա կեց մա նը։ Նշ յալ 
նպա տակ նե րին հե տա մուտ՝ փո փոխ ված ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն (2005թ.) ամ-
րագ րեց մի շարք կարևո րա գույն դրույթ ներ, ո րոնք վե րա բե րում էին ան ձի երկ-
քա ղա քա ցիու թյա նը, ՍԴ դի մե լու ի րա վուն քին, նո րաս տեղծ ար դա րա դա տու թյան 
խորհր դին և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ինս տի տու տին, տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ան կա խու թյա նը և  այլն։ Ակն հայտ է, որ տվյալ 
պա րա գա յում առ կա է պե տու թյուն-հա սա րա կու թյուն-ան հատ շղթա յի փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րի նոր հա յե ցա կարգ, որ տեղ մար դը, նրա ի րա վունք նե րը, ա զա տու-
թյուն նե րը և  ի րա վա կան դրու թյու նը հան դի սա նում են բարձ րա գույն ար ժեք։

 Հարկ է նշել, որ սահ մանդ րաի րա վա կան բա րե փոխ ման արդ յուն քում փո փոխ-
վեց ըն թա ցիկ օ րենսդ րու թյու նը՝ հստա կեց նե լով ան ձի ի րա վա կան դրու թյան 
տար րե րի ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ակն հայտ է, որ ան ձի ի րա վա-
կան կար գա վի ճա կին պետք է հա մա ձայ նեց վեր և՛ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, և՛ ըն-
թա ցիկ օ րենսդ րու թյու նը։

Այ նու ա մե նայ նիվ, ՀՀ-ում ըն թա ցող ի րա վա քա ղա քա կան զար գա ցում ե րը 
2015թ.-ին հան գեց րին Սահ մա նադ րու թյան նոր փո փո խու թյա նը, ո րը ձգտում է 
լրաց նել ան ձի ի րա վա կան դրու թյան տար րե րին առնչ վող բա ցե րը շեշ տադ րե լով 
մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րի հստա կե ցու մը, դրանց հա մա պա տաս խա նե ցու մը մի ջազ գա յին չա-
փո րո շիչ նե րին: Այս պես, փո փոխ ված Հիմ ա կան օ րենքն ընդգր կում է այն պի սի 
դրույթ ներ, ո րոնք նախ կի նում կար գա վոր վել են ըն թա ցիկ օ րենսդ րու թյամբ, սա-
կայն օ րենս դի րը, բարձր գնա հա տե լով վեր ջին ներս կարևո րու թյու նը ան ձի ի րա-
վա կան դրու թյան ան մի ջա կան ի րաց ման գոր ծում, ընդգր կեց վեր ջին նե րիս ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյու նում։ Օ րի նակ՝ Սահ մա նադ րու թյան 25-րդ հոդ վածն ամ րա-
գրում է ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ ե լիու թյան ի րա վուն քը, ո րի շրջա նակ-
նե րում ար գել վում են բժշկու թյան և կեն սա բա նու թյան ո լորտ նե րում եվ գե նի կա-
կան փոր ձե րը, մար դու օր գան ներն ու հյուս վածք նե րը շա հույ թի աղբ յուր 
դարձ նե լը, մար դու վե րար տադ րո ղա կան կլո նա վո րու մը: Ա վե լին, հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ ոչ ոք չի կա րող ա ռանց իր ա զատ և հս տակ ար տա հայ տած հա-
մա ձայ նու թյան են թարկ վել գի տա կան, բժշկա կան կամ այլ փոր ձե րի: Մար դը նա-
խա պես տե ղե կաց վում է նման փոր ձե րի հնա րա վոր հետևանք նե րի մա սին10: Իր 
հեր թին, Սահ մա նադ րու թյուն 58-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է մի ջազ գա յին հան րա-
ճա նաչ նոր մե րով կար գա վոր վող ան ձի գոր ծա դու լի ի րա վուն քը՝ մատ նան շե լով, 
10 Մանրամասն տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք/Պատ.խմբ. Այվազյան 

Ն.Ա., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2008; Ղազանչյան Լ.Ա. Անձի իրավական դրության հիմախնդիրները 
ժողովրդավարական իրավական պետությունում, Եր., Լիմուշ, 2015; Витрук Н. В. Социально-правовой 
механизм реализации конституционных прав и свобод граждан. Конституционых статус личности 
в СССР. 1980; Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. М., 1997; Горшкова С. А. 
Стандарты Совета Европы по правам чело ве ка и российское законодательство. М., Норма. 2001; 
Карташкин В. А. Международный институт прав человека. М., Норма. 1997: 
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որ աշ խա տող ներն ի րենց տնտե սա կան, սո ցիա լա կան կամ աշ խա տան քա յին շա-
հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով ու նեն գոր ծա դու լի ի րա վունք: Գոր ծա դու լի 
ի րա կա նաց ման կար գը սահ ման վում է օ րեն քով: Ընդ ո րում, վե րոնշ յալ ի րա վուն-
քը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով՝ հան րա յին շա հե րի կամ այ լոց 
հիմ ա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով11:

2015թ. Սահ մա նադ րու թյու նում նաև ընդգծ վում է պե տու թյան, որ պես ան ձի 
ի րա վա կան դրու թյան սո ցիա լա կան հա վա սա րու թյան ե րաշ խա վո րի դե րը, ո րի 
ամ րապնդ ման նպա տա կով ա վե լաց վել է «Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու-
թա յին ո լորտ նե րում օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք նե րը և պե տու թյան քա ղա քա կա նու-
թյան հիմ ա կան նպա տակ նե րը» խո րագ րով գլուխ 3-ը։ Այս տեղ թվարկ ված են 
ան ձի ի րա վա կան դրու թյան տար րե րին ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րող, պե տու-
թյան քա ղա քա կա նու թյան այն պի սի հիմ ա կան նպա տակ ներ, ինչ պի սիք են՝ կա-
նանց և տ ղա մարդ կանց միջև փաս տա ցի հա վա սա րու թյան խթա նու մը, ե րե խա-
նե րի ան հա տա կա նու թյան լիա կա տար և բազ մա կող մա նի զար գաց ման հա մար 
բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, անվ ճար բարձ րա գույն և  այլ մաս նա գի-
տա կան կրթու թյան զար գա ցու մը, հաշ ման դա մու թյան կան խար գել ման, բուժ ման, 
հաշ ման դամ ե րի ա ռող ջու թյան վե րա կանգն ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, հա-
սա րա կա կան կյան քին հաշ ման դամ ե րի մաս նակ ցու թյան խթա նու մը և  այլն12։

 Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մեջ, նույ նիսկ բազ մա թիվ փո-
փո խու թյուն նե րի արդ յուն քում, ուղ ղա կիո րեն չամ րագր վեց «ան ձի ի րա վա կան 
դրու թյուն» եզ րույ թը, վեր ջի նիս բո վան դա կու թյու նը։ Այ նու ա մե նայ նիվ ակն հայտ է, 
որ Սահ մա նադ րու թյան « Մար դու և քա ղա քա ցու հիմ ա կան ի րա վունք նե րը և  
ա զա տու թյուն նե րը» խո րագ րով 2-րդ գ լու խը ամ բող ջու թյամբ ո ղող ված է տվյալ 
հաս կա ցու թյան գա ղա փա րով: Կար ծում ենք, ան հար ժեշտ է ոչ թե «ան ձի ի րա վա-
կան դրու թյուն» հաս կա ցու թյան ուղ ղա կի օ րենսդ րա կան ամ րագ րում, այլ այն պի-
սի սո ցիա լա կան հա մա կար գի ձևա վո րու մը, ո րում ան ձի ի րա վա կան դրու թյան 
տար րե րը կի րաց վեն այդ հա մա կար գի յու րա քանչ յուր բջջի կող մից՝ որ պես դրա 
գո յու թյան կեն սա պայ ման, որ տեղ մար դու ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը 
նոր մա տիվ բնույ թի ար ժեք ներ են հան դի սա նում։

 Սույն գի տա կան հոդ վա ծում հե ղի նա կը բա ցա հայ տում է «ան ձի ի րա վա կան 
դրու թյուն» հա յե ցա կար գի հաս կա ցու թյունն ու բո վան դա կու թյու նը, ինչ պես նաև 
ան ձի ի րա վա կան դրու թյան տար րե րի ամ րագր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նում։ Ա վե լին, հոդ վա ծում մատ նանշ վում է մար դու ի րա-
վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի հա յե ցա կար գի սո ցիալ-ի րա-

11 Տե՛ս Հարությունյան Գ. Գ., Սահմանադրական մշակույթ. Պատմության դասերը և ժամանակի 
մարտահրավերները, Եր., Նժար, 2005, էջ 117-119: 

12 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխ. 06. 12. 2015թ.), հոդվ. 25, http: //www.president.am /hy/ consti-
tution-2015/, /20. 03. 2017/: 
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վա կան նշա նա կու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան պե տու թյու նում ան ձի 
ի րա վա կան դրու թյան ձևա վոր ման և կա յաց ման գոր ծըն թա ցում:

 Բա նա լի բա ռեր. ան ձի ի րա վա կան դրու թյուն, ի րա վունք ներ, ա զա տու թյուն-
ներ, պե տու թյուն, հա սա րա կու թյուն, սահ մա նադ րու թյուն, եվ գե նի կա, գոր ծա դուլ:

Резюме
О некоторых элементах правового положения личности

Казанчян Л.
Ереванского Университета Айбусак
Член Палаты адвокатов Республики Армения,

Автор данной научной статьи раскрывает понятие и содержание концепции 
правового положения личности, а также особенности закрепления элементов пра-
вового положения личности в Конституции Республики Армения. Более того, в 
статье отмечается социально-правовое значение концепции прав, свобод и за-
конных интересов человека в процессе формирования и развития правового по-
ложения личности в демократическом, правовом государстве.

Ключевые слова: правовое положение личности, права, свободы, государ-
ство, общество, конституция, евгеника, забастовка.

Summary
About some elements of the legal status of the individual

L. Kazanchian
“Haybusak” University of Yerevan
Member of the Chamber of the Advocates 
of the Republic of Armenia,

The author of this scientific article reveals the notion and content of the concept of 
the legal status of the individual, as well as the peculiarities of fixing the elements of 
the legal status of the individual in the Constitution of the Republic of Armenia. 
Moreover, the article notes the social and legal significance of the concept of human 
rights, freedoms and legitimate interests in the process of formation and 
development of the legal status of the individual in a democratic, legal state.

Key words: legal status of the person, rights, freedoms, state, society, 
Constitution, eugenics, strike.
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Գ. Իս րա յել յան

 Բանալի բառեր. պոռն կու թյամբ զբաղ վե լը, վար չա կան ի րա վա խախ տում, հա-
սա րա կա կան կարգ, հա սա րա կա կան բա րո յա կա նու թյուն:

«Մարմ ա վա ճա ռու թյուն» եզ րույթն ու նի լա տի նա կան ծա գում. լա տի նե րեն 
«prostatuere» բա ռը նշա նա կում է ա ռա ջադ րել, հա նել վա ճառ քի: Մարմ ա վա ճա-
ռու թյան և հան ցա վո րու թյան հետ դրա կա պի ա ռա ջին հե տա զո տող նե րից էր 
ի տա լա ցի քրեա բան Չե զա րե Լոմբ րո զոն: Գիտ նա կա նի կող մից մարմ ա վա ճա-
ռու թյու նը դի տարկ վում էր որ պես կա նանց հան ցա վո րու թյան հիմ քում ըն կած բա-
րո յա կան խան գար ման ձևե րից մե կը: « Մարմ ա վա ճառ և հան ցա գործ կի նը» վեր-
տա ռու թյամբ աշ խա տու թյան մեջ Լոմբ րո զոն փո ղոց նե րում և հա սա րա կաց 
տնե րում կա նանց կող մից սե փա կան մար մինն ա վան դա բար վա ճա ռե լուն զու գա-
հեռ ա ռանձ նաց նում էր քա ղա քա ցիա կան մարմ ա վա ճա ռու թյու նը (կա լե դո նա ցի-
նե րի, բուշ մեն նե րի և  այլ ժո ղո վուրդ նե րի մոտ ա մուս նու թյան ինս տի տու տի բա-
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ցա կա յու թյու նը բո լոր կա նանց դարձ նում էր ընդ հա նուր), հյու րըն կալ 
մարմ ա վա ճա ռու թյու նը ( Մա րիան յան և Ֆի լի պին յան կղզի նե րում և  ո րոշ ա րա-
բա կան ցե ղե րում հյու րե րին սե փա կան կա նանց և  ե րե խա նե րին ա ռա ջար կե լու 
սո վո րույ թը), կրո նա կան մարմ ա վա ճա ռու թյու նը (ան կա նոն սե ռա կան կյան քը 
որ պես կրո նա կան ծե սի տարր), քա ղա քա կան մարմ ա վա ճա ռու թյու նը (մարմ ա-
վա ճառ նե րի օգ տա գոր ծու մը քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի վրա ազ դե լու նպա տա-
կով), գե ղա գի տա կան մարմ ա վա ճա ռու թյու նը (բարձ րա գույն դա սի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի կող մից սի րու հի ներ ու նե նա լը): Ժա մա նա կա կից տի պի (առևտ րա յին) 
մարմ ա վա ճա ռու թյու նը ծա գել է քա ղա քա յին հա սա րա կու թյու նում այն ժա մա-
նակ, երբ կինն ա զատ վում է ցե ղի իշ խա նու թյու նից և  ի րա վունք է ձեռք բե րում 
ինք նու րույն ընտ րե լու սե ռա կան զու գըն կե րո ջը [3; 512]:

 Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու (մարմ ա վա ճա ռու թյան) ճիշտ ո րակ ման հա մար 
հիմ ա րար նշա նա կու թյուն ու նի այդ ի րա վա խախտ ման ի րա վա կան բնու թա գի րը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պոռն կու թյամբ զբաղ վե լը վար չա կան 
ի րա վա խախ տում է: Այդ ա րար քի հա մար վար չա կան պա տաս խա նա տ  վու թյուն է 
սահ ման ված Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րենսգր քի (ըն դուն վել է 1985 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ին/ 
ՀՍՍՀԳՍՏ1985/23) հոդ ված 1791-ով:

Օ րենսդ րի տե սանկ յու նից պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու օբ յեկ տը հա սա րա կա կան 
կար գի ա պա հով ման հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն են, քա նի որ վե րո-
հիշ յալ հոդ վա ծը նա խա տես ված է Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բեր յալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսգր քի գլուխ 13-ում («Հա սա րա կա կան 
կար գի դեմ ոտնձ գող վար չա կան ի րա վա խախ տում եր»): Հա սա րա կա կան կար-
գը հա սա րա կա կան վայ րե րում մարդ կանց միջև ծա վալ վող հա րա բե րու թյուն նե րի 
և հա մա կե ցու թյան ու վար քագ ծի փո խա դարձ կա նոն նե րի հա մա կարգ է, ո րոնք 
կար գա վոր վում են օ րենսդ րու թյամբ, ա վան դույթ նե րով ու սո վո րույթ նե րով, ինչ-
պես նաև բա րո յա կան նոր մե րով [1; 47]: Հա սա րա կա կան կար գի բաղ կա ցու ցիչ 
մաս է հա սա րա կա կան բա րո յա կա նու թյու նը, ո րի դեմ ան մի ջա կա նո րեն 
ոտնձգում է մարմ ա վա ճա ռու թյու նը: Հա սա րա կա կան բա րո յա կա նու թյու նը այն 
մարդ կանց վար քա գիծն է, ո րոնք ի րա գոր ծում են պատ մա կան գոր ծըն թա ցում 
ձևա վոր ված և  ի րենց կա նո նա կարգ ված գո յու թյունն ու փո խազ դե ցու թյունն 
ա պա հո վող բա րո յա կան նոր մե րը [2; 3]:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րենսգր քի հոդ ված 1791-ի ա ռա ջին մա սի դիս պո զի ցիան պարզ է: Ինչ պես 
հայտ նի է, պարզ դիս պո զի ցիան բո վան դա կում է միայն ի րա վա խախտ ման ան-
վա նու մը, քա նի որ խախ տու մը հան րա հայտ է, և  անհ րա ժեշ տու թյուն չկա այն 
նկա րագ րե լու: Սա կայն մեր կար ծի քով՝ օ րեն քում անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել 
նկա րագ րող դիս պո զի ցիա, քա նի որ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ և  
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ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում բա ցա կա յում է պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու էու թյան 
վե րա բեր յալ միաս նա կան մո տե ցու մը:

 Մեր կար ծի քով՝ պոռն կու թյամբ զբաղ վե լը դրսևոր վում է նա խա պես պայ մա-
նա վոր ված նյու թա կան վար ձատ րու թյան դի մաց պար բե րա բար, ան կա նոն, կա-
մա վոր սե ռա կան կա պե րի մեջ մտնե լով:

Նշ վա ծից ել նե լով՝ պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու մա սին կա րող է խոսք լի նել միայն 
այն դեպ քե րում, երբ դի տարկ վում է նման գոր ծու նեու թյան պար բե րա կա նու թյու նը: 
Բա ցի այդ, անհ րա ժեշտ է նաև նյու թա կան շա հագրգռ վա ծու թյան հատ կա նի շի առ-
կա յու թյու նը: Սա կայն ի տար բե րու թյուն սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում 
թեթևա միտ կամ ան բա րո յա կան վար քագ ծի, մարմ ա վա ճա ռու թյու նը բնու թա-
գրվում է նաև այն պի սի հատ կա նի շով, ինչ պի սին է սե ռա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
դի մաց վճար ման նախ նա կան հա մա ձայ նու թյու նը: Այլ կերպ ա սած, այն ան ձը, ո րը 
հա ճախ փո խում է սե ռա կան զու գըն կեր նե րին, նրան ցից ստա նում է նվեր ներ, 
նրանց հետ անց կաց նում է իր ա զատ ժա մա նա կը, մարմ ա վա ճառ չի հան դի սա-
նում: Սե ռա կան կա պե րի մեջ ան կա նոն, պար բե րա բար, կա մա վոր մտնե լը, ո րը 
հիմ ված չէ անձ նա կան հա մակ րան քի վրա, ինչ պես նաև սե ռա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ մա տու ցե լու հա մար վճա րի նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը պոռն կու-
թյամբ զբաղ վե լու գլխա վոր հատ կա նիշ ներն են [4; 295]:

 Վե րոգր յա լից բխում է, որ պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու հա մար ան ձը կա րող է 
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել միայն այն դեպ քում, ե թե առ կա են ա րար-
քի՝ վե րը նշված բո լոր հատ կա նիշ նե րը, այ սինքն՝ առ կա է ա վարտ ված զան ցանք: 
Ե թե մարմ ա վա ճա ռը գտնվում է հա սա րա կա կան վայ րում (փո ղոց, հրա պա րակ 
և  այլն) և ս պա սում, ո րո նում է պո տեն ցիալ հա ճա խոր դի, պոռն կու թյամբ զբաղ վե-
լու հա մար նրան չի կա րե լի են թար կել պա տաս խա նատ վու թյան, քա նի որ նշված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը (սպա սե լը, ո րո նե լը), ըստ էու թյան, զան ցան քի նա խա պատ-
րաս տու թյուն են, իսկ գոր ծող Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բեր յալ 
օ րենս գիր քը վար չա կան ի րա վա խախտ ման նա խա պատ րաս տու թյան ինս տի-
տուտ չի նա խա տե սում: Գոր ծող օ րեն քը չի նա խա տե սում նաև զան ցան քի փոր ձի 
ինս տի տու տը, ուս տի այն դեպ քե րում, երբ մարմ ա վա ճա ռը պայ մա նա վոր վում է 
վճա րի դի մաց սե ռա կան բնույ թի ծա ռա յու թյուն մա տու ցել, սա կայն ի րե նից ան-
կախ հան գա մանք նե րով (հա ճա խոր դը հրա ժար վում է օգտ վել ծա ռա յու թյու նից և  
այլն) խախ տու մը ա վար տին չի հասց նում, ա պա նա ևս պա տաս խա նատ վու թյան 
չի կա րող են թարկ վել:

 Միաս նա կան տե սա կետ չի ձևա վոր վել նաև պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու սուբ-
յեկ տի վե րա բեր յալ: Այս պես, ո րոշ հե ղի նակ ներ կար ծում են, որ պոռն կու թյամբ 
զբաղ վե լը դրսևոր վում է նյու թա կան վար ձա տրու թյան հա մար կնոջ կող մից տղա-
մար դու հետ կա մա վոր սե ռա կան կա պեր հաս տա տե լով, ուս տի տվյալ խախտ-
ման սուբ յեկտ են կա նայք, ո րոնք զբաղ վում են մարմ ա վա ճա ռու թյամբ [3; 512]: 
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Այս պի սի տե սա կե տին դժվար է հա մա ձայ նել, քան զի ի րա կա նում պոռ կու թյամբ 
զբաղ վում են ինչ պես կա նայք, այն պես էլ տղա մար դիկ: Նշ վա ծը հիմ ա վոր վում է 
նաև մեր հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե րով: Այս պես, «Одно клас сники» և 
«Facebook» սո ցիա լա կան ցան ցե րի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում կան ի գա կան և  ա րա կան սե ռի (վեր ջին նե րը հիմ-
նա կա նում կա նա ցի հա գուս տով) բազ մա թիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնք ո րո շա կի 
վար ձատ րու թյան դի մաց ա ռա ջար կում են սե ռա կան բնույ թի ծա ռա յու թյուն ներ: 
Պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու մեր կող մից ա ռա ջարկ վող օ րենսդ րա կան հաս կա ցու-
թյան մեջ քննարկ վող ի րա վա խախտ ման սուբ յեկտ ենք դի տար կում տասն վեց 
տա րին լրա ցած, մեղ սու նակ կա նանց և տղա մարդ կանց:

 Սուբ յեկ տիվ կող մից պոռն կու թյամբ զբաղ վե լը դրսևոր վում է ուղ ղա կի դի տա-
վո րու թյամբ. ան ձը գի տակ ցում է իր գոր ծո ղու թյուն նե րի՝ հան րու թյան հա մար 
վտան գա վոր բնույ թը և ցան կա նում է դրանք կա տա րել: Որ պես սուբ յեկ տիվ կող-
մի պար տա դիր հատ կա նիշ դի տար կում ենք նպա տա կը, այն է՝ ան ձը սե ռա կան 
կա պի մեջ է մտնում վար ձատ րու թյուն ստա նա լու նպա տա կով:

Այս պի սով, մեր կար ծի քով՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բեր յալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսգր քի հոդ ված 1791-ի ա ռա ջին մա սի դիս-
պո զի ցիան պետք է շա րադ րել հետև յալ խմբագ րու թյամբ. « Պոռն կու թյամբ զբաղ-
վե լը, այ սինքն՝ կնոջ կամ տղա մար դու կող մից նույն կամ հա կա ռակ սե ռի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի հետ պար բե րա բար, ան կա նոն, կա մա վոր սե ռա կան կա պե րի մեջ 
մտնե լը՝ նա խա պես պայ մա նա վոր ված նյու թա կան բնույ թի վար ձատ րու թյուն 
ստա նա լու նպա տա կով…»:

Резюме
Проблемы квалификации занятия  

проституцией в Республике Армения

Г. Исраелян

Ключевые слова: проституция, административное правонарушение, об-
щественный порядок, общественная нравственность.

Статья посвящена проблемам квалификации занятия проституцией в Респу-
бли ке Армения. Автор представляет юридический состав занятия проституцией, 
обосновывает необходимость осуществления некоторых законодательных изме-
нений с целью обеспечения правильной квалификации занятия проституцией и 
единой правоприменительной практики.
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Summary
Qualification issues of prostitution in the republic of Armenia

Gevorg Israyelyan

Key words: prostitution, administrative offense, public order, social morality.

The article is devoted to the qualification issues of prostitution in the Republic of 
Armenia. The author introduces the description of the legal content of prostitution, 
substantiates the need for certain legislative changes to facilitate the process of 
qualifying the act and to provide identical law practice.
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 ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԱՆՀ ՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
ՄԱԿ-Ի ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ

Դ. Ա վագ յան, Գ. Ա ռա քել յան

 Բանալի բառեր. Բա րե փո խում եր, ՄԱԿ, Ռազ մա վա րու թյուն, Անվ տան գու թյուն, 
քա ղա քա կա նու թյուն, մի ջազ գային քա ղա քա կա ն և տնտե սա կան հա մա կարգ:

 Հայտ նի է, ո ր առն վազն 20 տա րի նե րի ընթաց քում ՄԱԿ-ի ողջ հա մա կար գը 
խիստ քն նա դա տու թյա ն է են թարկ վու մ այն բա նի  հա մար, որ  փաս տա ցի չի ի րա-
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կա նաց նու մ այն  պար տա վո րու թյուն նե րը և գոր ծա ռում ե րը, ո րոնց հա մար 
ս տեղծ վե լ է: Քն նա դա տու թյուն նե րի տա րա փ է տե ղում հատ կա պե ս այն  պե տու-
թյուն նե րի  կող մից, ո րոնք  հա մար վու մ են ՄԱԿ-ի «հիմ ա դիր  հայ րե րը»: Խնդ րո 
ա ռար կա հար ցի  հետ  կապ վա ծ ա ռանձ նա պե ս աչ քի ե ն ընկ նում ԱՄՆ-ն, Ֆ րան-
սիան և Մեծ Բ րի տա նիան: Նշ ված  պե տու թյուն նե րը  միա ժա մա նակ  հա մար վու մ 
են ՄԱԿ-ի հիմ ա կան դո նո ր երկր ներ և  կազ մա կեր պու թյան տա րե կան բ յու ջեն 
ձևա վոր վու մ է այդ  պե տու թյուն նե րի  ֆի նան սա կա ն օ ժան դա կու թյամբ:

 Հա մա ձայն ՄԱԿ-ի կա նո նադ րու թյան՝ գլխա վոր  քար տու ղա րն ընտր վու մ է 5 
տա րի  ժամ կե տով և  կա րո ղ է  վե րընտր վել: Ու սում ա սի րու թյուն նե րը  ցույ ց են տա-
լի ս որ ՄԱԿ-ի գլ խա վոր  քար տու ղար նե րը  հիմ ա կա նում  ղե կա վա րու մ են  կա ռույ-
ցը 2 ժամ կե տով: Նա խորդ գլ խա վոր  քար տու ղա րը՝ Պան Գի  Մու նը իր լիա զո րու-
թյուն նե րը  վայր դ րեց 2016թ. Դեկ տեմ բե րի 31-ին և  նո րընտիր գլխա վոր  
քար տու ղար, Պոր տու գա լիա յի  նախ կին  վար չա պետ և ՄԱԿ-ի  Փախս տա կան նե րի  
հար ցով  գե րա գույն  Հանձ նա կա տար Ան տո նիո  Գու տե րե շը: Պետ ք է ն շել, որ Ան-
տո նիո  Գու տե րե շը օժտ վա ծ է  բարձր  բա րո յա կա ն ո րակ նե րով և ՄԱԿ-ի հա մա-
կար գու մ աշ խա տե լու հս կա յա կան փոր ձով: Հատ կա պես տ պա վո րի չ է և  հա յե րիս 
հ պար տու թյան զ գա ցու մ ա ռա ջա նա լու  ա ռու մո վ այն, որ Ան տո նիո Գու տե րե շը ի ր 
ա ռա ջին  մամ լո ա սու լի սի ըն թաց քու մ ընդգ ծեց, որ շ նոր հա կա լ է Գա լուստ Գ յուլ-
բենկ յան հիմ ադ րա մին, ո րը ե ղե լ է իր քա ղա քա կան կա րիե րա յի ա ռա ջին դպ րո-
ցը: Հար կ է շեշ տադ րել, որ ՄԱԿ-ի պատ մու թյա ն ըն թաց քու մ ա ռա ջի ն ան գամ 
գլխա վոր  քար տու ղա րի ընտ րու թյուն ներ ն ան ցան  բաց և  թա փան ցիկ գոր ծըն-
թաց նե րով, որ տե ղ ո րո շում ե րի կա յա ցու մը դուր ս ե կավ Անվ տան գու թյան 
խորհր դի սահ ման նե րից: Փաս տո րեն, սկսված  գոր ծըն թա ցը ամ րագր վե ց որ պես 
բա րե փո խում ե րի սկս ման  կարևո րա գույն  փուլ: Հա վե լե լ ենք  նաև, որ Ան տո նիո  
Գու տե րե շը  կա րո ղա ցավ  հաղ թել լուրջ մր ցակ ցա յին  պայ ման նե րում, ո րին  մաս-
նակ ցու մ էին 12 տա րա ծաշր ջա նա յին  թեկ նա ծու ներ: Բո լոր թեկ նա ծու նե րը  հայտ-
նի  մար դի կ էին  և ու նեին  քա ղա քա  կան  մեծ  փորձ: Դ րան ցի ց էին UNESCO-ի 
գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովան ( Բուլ ղա րիա) և Մոլ դո վա յի նախ կին արտ-
գործ նա խա րար Նա տալ յա Գեր մա նը:

Ան տո նիո Գու տե րե շը այն պրագ մա տիկ դի վա նա գետն է, ո րը ակ տիվ օգ տա-
գոր ծում է իր  կող մից ա ռա ջադր ված դոկտ րի նում կա նանց ի րա վունք նե րի ընդ-
լայն ման գա ղա փա րը և զերծ է մում գլո բալ քա ղա քա կա նու թյան խնդրում միա-
կող մա նի դիր քո րո շում ե րից: Գլ խա վոր քար տու ղա րը քաջ գի տակ ցում է, որ 
աշ խար հա քա ղա քա կան այն բարդ ի րա վի ճա կը, ո րում հայտն վե լ են ՄԱԿ-ը և մի-
ջազ գա յին  դի վա նա գի տու թյու նը, չեն ն պաս տում խա ղա ղու թյան և մի ջազ գա յին 
անվ տան գու թյան պահ պան մա նը: Խնդ րի լուծ ման կարևոր քայ լե րի ց ել նե լով՝ 
Գու տե րե շը ա ռա ջար կում է ի րա կա նաց նել կա ռուց ված քա յին բա րե փո խում եր՝ 
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նե րա ռե լով չա փից ա վել ուռ ճա ցած աշ խա տա կազ մի կրճա տու մը (ըստ հա վաս տի 
աղբ յուր նե րի՝ միայն ՄԱԿ-ի քար տու ղա րու թյու նում գոր ծում է 50. 000 աշ խա տա-
կից):

 Գու տե րե շն իր գոր ծու նեու թյան բնա գա վա ռում կարևո րում է փախս տա կան նե-
րի, բռնի տե ղա հան ված նե րի հիմ ախն դիր նե րի հան գու ցա լու ծու մը, քան զի 
2010թ.-ի ց այս պես կոչ ված «Ա րա բա կան գար նան», ինչ պես նաև Մեր ձա վոր և 
Մի ջին Արևել քում տե ղիու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը հան գեց րե լեն մի լիո նա վոր 
փախս տա կան նե րի խնդրի ա ռա ջաց մա նը:

Ան տո նիո Գու տե րե շըիր բո լո ր ե լույթ նե րում և բարձր մա կար դա կով հան դի-
պում ե րի ըն թաց քում շեշ տադ րում է, որ ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րում խնդիր նե րը դար ձե լեն գլո բալ, դրանց լուծ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ էՄԱԿ-ի ան դամ պե տու թյուն նե րի  կող մից  հա մա կարգ ված մո տե ցում եր: 
Միա ժա մա նակ գլխա վոր քար տու ղա րը նշում է, որ մի ջազ գա յին հան րու թյու նը 
պետք է գի տակ ցի բազ մա կողմ հա րա բե րու թյուն նե րի կարևո րու թյան սկզբուն քը:

 Գու տե րե շըիր հա յե ցա կար գում, ո րը դրված է ՄԱԿ-ում բա րե փո խում եր անց-
կաց նե լու  հիմ քում, ամ րագ րել է 3 ռազ մա վա րա կան ա ռաջ նայ նու թյուն ներ, ո րոնք 
են.

1.   ՄԱԿ-ը իր ու շադ րու թյու նը պետք է սևե ռի մի ջազ գա յին խա ղա ղու թյան և  
անվտան գու թյան պահ պան ման վրա

2.  Ա պա հո վի մարդ կու թյան կա յուն սո ցիալ-տնտե սա կան զար գա ցու մը
3.    Ի րա կա նաց նի ներ քին բա րե փո խում եր ՄԱԿ-ի բո լոր 6 ղե կա վար մարմին-

նե րում
Նշ ված 3 մո տե ցում ե րի  հետ օր գա նա պես կապ ված է այն, որ կազ մա կեր պու-

թյու նը դառ նա ա վե լի ճկուն և  արդ յու նա վետ: Այս կա պակ ցու թյամբ, ՄԱԿ-ի Գլ-
խա վոր ա սամբ լեա յի 71-րդ նս տաշր ջա նում և ներ կաըն թա ցող 72-րդ նս տաշր ջա-
նում ՌԴ արտ գործ նա խա րար Սեր գեյ Լավ րո վը հայ տա րա րեց, որ  հու սով է՝ 
ներ կա Գլ խա վոր Քար տու ղա րը իր մեծ ներդ րու մը կու նե նա կազ մա կեր պու թյու-
նում ար մա տա կան բա րե փո խում եր անց կաց նե լու գոր ծում: Խնդ րո ա ռար կա 
հար ցի կա պակ ցու թյամբ նա ա ռա ջարկ վում է հա մալ րել ՄԱԿ-ի Ան վան գու թյան 
խոր հուր դը, հատ կա պես՝ մշտա կան ան դամ ե րի թի վը ևս հին գով: Որ պես թեկ-
նա ծու հան դե սեն գա լիս Հնդ կաս տա նը, Պա կիս տա նը, Բ րա զի լիան, Ար գենտի-
նան, Հա րա վաֆ րիկ յան Հան րա պե տու թյու նը, Ճա պո նիան և Գեր մա նիան:

Ի դեպ, Անվ տան գու թյան Խորհր դի բա րե փո խում ե րի մա սին քննար կու մը 
ար դեն մի քա նի տա րի տե ղի է ու նե նում, բայց ՄԱԿ-ի ան դամ  պե տու թյուն նե րին 
 դեռևս չի հա ջող վել գալ ընդ հա նուր հայ տա րա րի:
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Резюме
Необходимость реформ в системе ООН

Д. Авакян, Г. Аракелян

Ключевые слова: Стратегия, Безопасность, Политика.

У уставе ООН прописано, что Генеральний Cекретарь как главное администра-
тивное лицо должен обеспечить функционирование Организации, имеет право 
доводить до сведение Совета

Безопасности свое мнение по любым вопросам, касающимся угрозы поддер-
жанию международного мира и безопасности. И в этом смысле многое зависит от 
Генерального Секретаря – посколько эффективно ему удается воплотить в жизнь 
свое предвыборные обешания.

Можно смело предположить, что вступившая 1 января 2017 г. в должность Ге-
нерального Секретаря ООН А. Гутерриш способен принести позитивную динами-
ку в работу Всемирной Организации. Избранный Генсекретарь заявил о готов-
ности вывести на новый уровень решение актуальных вопросов повестки для 
ООН, таких как реформирование рабочих методов Организации, включая иско-
рение бюрократии и нацеленность на работу в борьбе с терроризмом, проблема-
тике миротворчества и защиты прав человека.

Summary
The UN: Changes are long due

D. Avagyan, G. Araqelyan

Key words: Strategy, Security, Policy.

The UN Charter stipulates that the serving as the chief administrative officer, 
Secretary-General shall ensure the functioning of the organization and that he “may 
bring to the attention of the Security Council and matter which his opinion may 
threaten the maintenance of International peace and security”. In this regard, much 
depends on Secretary-General and how effective he will be in keeping the promises 
he made during the electoral campaign.

It is safe to assume that Antonio Guterres, who assumed the office of the 
Secretary-General on January 1, 2017, will be able to bring positive momentum to the 
activities of the global organization.
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The newly elected Secretary-General announced that he was ready to take the 
resolution of urgent issues on the UN Agenda to a new level such as: reforming the 
organization’s working methods, including eliminating bureaucracy and focusing more 
on work in the field; fighting terrorism, peacekeeping and protecting Human Rights.
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Ա. Օ րի նակ յան, Գ. Ա ռա քել յան
ԳԱԱ ԳԿՄԿ

 Բանալի բառեր. Շան հա յի հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյուն (ՇՀԿ), 
Ռազ մա վա րու թյուն 2025, ռե գիո նա լա ցում, անվ տան գու թյան քա ղա քա կա նու-
թյուն, բա րիդ րա ցիու թյուն, հա մա գոր ծակ ցու թյուն, մի ջազ գա յին քա ղա քա կան և 
տն տե սա կան հա մա կարգ:

 Ժա մա նա կա կից մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում նշա նա կա-
լի դեր են ստանձ նել տա րա ծաշր ջա նա յին մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
ին չի հետևանքն են ա ճող փոխ գոր ծակ ցու թյան մի տում ե րը, ինչ պես նաև ան-
հրա ժեշ տու թյու նը տնտե սա կան զար գաց ման և  անվ տան գու թյան ա պա հով ման 
պե տու թյուն նե րի միջև:
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Այս պա րա գա յում Շան հա յի հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյան ստեղ-
ծու մը փո փո խեց աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը Կենտ րո նա կան Ա սիա յում 
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո: ՇՀԿ-ն  ան դամ երկր նե րը ստեղ ծում են սե փա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րը մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րի բազ մաբևեռ հա մա կար-
գում և գտ նում են, որ ХХI-րդ դա րի աշ խար հա կար գը պետք է հիմ ված լի նի հա-
վա քա կան մե խա նիզմ ե րի վրա, ո րոնք կլու ծեն ա ռանձ նա կի խնդիր ներ:

 Մինչև վեր ջերս (2017թ. հու նի սի 9-ին Աս տա նա յում Հնդ կաս տա նը և Պա կիս-
տա նը դար ձան ՇՀԿ-ի լիի րավ ան դամ) կազ մա կեր պու թյա նը ան դա մակ ցում էին 
վեց պե տու թյուն ներ՝ Ղա զախս տան, Չի նաս տան, Ղրղզս տան, Ռու սաս տան, Տա-
ջիկս տան և Ուզ բեկս տան: ՇՀԿ-ն  ան դամ ե րի ընդ հա նուր տա րած քը կազ մում է 
Եվ րա սիա կան տա րա ծաշր ջա նի 60%-ը, ընդ հա նուր բնա կա չու թյու նը 3 մի լիարդ 
40 մի լիոն մարդ (2015թ.): Աշ խա տան քա յին պաշ տո նա կան լե զու ներն են չի նա րե-
նը և ռու սե րե նը, շտաբ-բնա կա րա նը տե ղա կայ ված է Պե կի նում, կազ մա կեր պու-
թյան գլխա վոր մար մի նը Պե տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի խոր հուրդն է, իսկ կազ-
մա կեր պու թյան Գլ խա վոր քար տու ղա րը՝ Ռա շիդ Ա լի մո վը13:

Աս տա նա յի գա գաթ նա ժո ղո վի ժա մա նակ ընդգծ վեց, որ ՇՀԿ-ն  իր գոր ծու նեու-
թյան ըն թաց քում դար ձել է արդ յու նա վետ հար թակ ի րա վա հա վա սար և փոխ շա-
հա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար ան դամ երկր նե րի միջև, միա վո րե լով ընդ-
հա նուր ջան քե րը ա պա հով վե լու խա ղա ղու թյուն և կա յու նու թյուն տա րա ծաշր ջա նում: 
ՇՀԿ-ն փակ դա շինք չէ և  ոչ էլ պե տու թյուն նե րի խոր հուրդ՝ ուղղ ված եր րորդ պե-
տու թյան կամ տա րա ծաշր ջա նի այլ կողմ ո րոշ ված է որ պես մի ջազ գա յին հա մա-
գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյուն՝ հաս տա տե լով բաց լի նե լու սկզբուն քը:

 Հաշ վի առ նե լով աշ խա րագ րո րեն մոտ լի նե լը Աֆ ղանս տա նին՝ ՇՀԿ-ի Կենտ րո-
նա կան Ա սիա յի ան դամ երկր նե րը սկսել են պայ քար ա նօ րի նա կան թմրան յու թե-
րի տա րած ման, ա հա բեկ չու թյան, ծայ րա հե ղա կա նու թյան և  ան ջա տո ղա կա նու-
թյան դեմ: 2004թ. Տաշ քեն դում ան դամ պե տու թյուն նե րը ստո րագ րել են 
հա մա ձայ նա գիր թմրան յու թե րի, ա հա բեկ չու թյան, ծայ րա հե ղա կա նու թյան և  ան-
ջա տո ղա կա նու թյան դեմ փոխ գոր ծակ ցու թյան մա սին14:

Այս պա րա գա յում պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն էր Ու ֆա յի (2015 թ.) գա գաթ-
նա ժո ղո վը, ո րը սկիզբ դրեց ՇՀԿ-ի ընդ լայն ման գործն թա ցին: Բա ցի ան դամ պե-
տու թյուն նե րի կար գա վի ճա կից սահ ման վեց նաև Դի տորդ և Երկ խո սու թյան 
գործն կե րոջ երկր նե րի կար գա վի ճա կա ներ, ո րոնք ա ռաջ չէին կի րառ վել15:

13 О Шанхайской организации сотрудничества/ http: //rus. sectsco.org/about_sco/ (այելությունը՝ 09. 04. 2018թ.)
14 Александр Лукин. Алексей Мочульский. Шанхайская организация сотрудничества: структур-

ное оформление и перспективы развития. Москва 2005 г. /scoforum.org/media/2012/05/az-04. pdf/ 
(այցելությունը՝ 09. 04. 2018թ.) 

15 Екатеринбургский саммит в 2009. URL: http: /www.shos2009welcome. ru/ (այցելությունը՝ 09. 04. 2018թ.) 
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 Ներ կա պա հին ՇՀԿ-ն  ան դամ երկր ներն են՝ Չի նաս տա նը, Ռու սաս տա նը, Ղա-
զախս տա նը, Ղրղզս տա նը, Ուզ բեկս տա նը, Տա ջիկս տա նը, Հնդ կաս տա նը և Պա-
կիս տա նը:

 Դի տորդ երկր ներն են՝ Ի րա նը, Մոն ղո լիաը, Բե լա ռու սը և Աֆ ղանս տա նը:
Երկ խո սու թյան գործն կեր ներն են՝ Հա յաս տա նը, Ադր բե ջա նը, Կամ բո ջան, Նե-

պա լը, Թուր քիան և Շ րի- Լան կան:
 Շատ հա վա նա կան է, որ պատ ժա մի ջոց նե րից հե տո Ի րա նը կա րող է լիի րավ 

ան դա մակ ցու թյան հայտ ներ կա յաց նել:
ՇՀԿ-ի ընդ լայ նու մը ու նի ևս մեկ կարևո րա գույն բա ղադ րիչ ՇՀԿ-ի չորս ան-

դամ եր տի րա պե տում են մի ջու կա յին զեն քի: Մի ջու կա յին զեն քի գոր ծո նը հա-
մար վում է կարևո րա գույն պայ ման անվ տան գու թյան ա պա հով ման հա մար, այդ 
իսկ պատ ճա ռով ՇՀԿ-ի պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են ի րա կա նաց նել 
հետև յալ պայ մա նե րը՝ բա րիդ րա ցիու թյուն և խա ղաղ հա կա մար տու թյուն նե րի 
կար գա վո րում16:

Ու ֆա յի գա գաթ նա ժո ղո վի ժա մա նակ ըն դուն վե ցին մի շարք կարևո րա գույն 
հար ցեր մաս նա վո րա պես՝ ՇՀԿ-ի զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նը մինչ 2025 թ.:

 Փաս տաթղ թում ընդգրկ ված են հետև յալ ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը՝ 
« Տա րա ծաշր ջա նում կա ռու ցել ու նի վեր սալ, հա մա լիր, ին տեգ րա ցիոն ճար տա րա-
պե տու թյուն, ան բա ժա նե լի և հու սա լի անվ տան գու թյուն մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 
սկզբունք նե րի հեն քի վրա, չկի րա ռել ու ժի կամ ու ժի սպառ նա լիք, հար գանք պե-
տու թյուն նե րի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյան, սու վե րե նու թյան և  ին քիշ խա-
նու թյան նկատ մամբ, ինչ պես նաև բաց և  ար դար փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ-
ցու թյան հի ման վրա»17:

 Վեր ջին ժա մա նակ ներս արևմտ յան մա մու լը հա ճախ հա մե մա տում է ՇՀԿ-ն և 
ՆԱՏՕ-ն, սա կայն այս հա մե մա տու թյու նը միան գա մայն սխալ է, քա նի որ ՇՀԿ-ի 
ան դամ երկր նե րը ձգտում են ՇՀԿ-ի տա րած քում ստեղ ծել կա յուն զար գա ցում, 
տնտե սա կան աճ և  ա ռա ջըն թաց, փոխվս տա հու թյուն, բա րիդ րա ցիու թյուն և բար-
գա վա ճում: Ան դամ երկ նե րը միտ ված են կա տա րե լա գոր ծե լու ՇՀԿ-ը որ պես բազ-
մա բո վան դակ տա րա ծաշր ջա նա յին կազ մա կեր պու թյան՝ չդի տար կե լով ռազ մա-
քա ղա քա կան դա շին քի ձևա վո րու մը18:

16 Васильева Н. А., Шамахов В. А. ШОС в новой геополитической архитектуре Большой Ев-
разии /Государственная служба. 2015. № 6 (98). / http: //pa-journal. ranepa. ru/journal/3300/ 
(այցելությունը՝ 10. 04. 2018) 

17 http: //rus. sectsco.org/documents/Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества 
до 2025 года (11. 04. 2018թ.) 

18 ШОС как альтернатива НАТО?/https: //www.golos-ameriki. ru/a/ek-on-sco-summit/2450249. html/ 
(այցելությունը՝ 11. 04. 2018թ.) 
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ՇՀԿ-ի ան դամ պե տու թյուն նե րը շա հագրգռ ված էին սահ մա նա յին և  անվ տան-
գու թյան հար ցե րը կար գա վո րել և լու ծել բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: Ի վեր ջո 
սահ ման նե րի ամ րապնդ ման և հս տա կեց ման խնդի րը նախ կին ԽՍՀՄ երկ նե րի և 
Չի նաս տա նի միջև հասց րեց նրան, որ անհ րա ժեշ տու թյուն ե ղավ ստեղ ծել Շան հա-
յի հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյու նը: Այդ իսկ պատ ճա ռով նոր ան դամ-
նե րի ան դա մագ րու մը ՇՀԿ-ին նշա նա կում է հա մա ձայ նու թյուն խա ղաղ ճա նա պար-
հով սահ մա նա յին հար ցե րի լու ծում, այ սինքն՝ Հնդ կաս տա նի և Պա կիս տա նի 
ան դա մագ րու մը նշա նա կում է նոր դա րաշ ջա նի հնդկա-պա կիս տան յան և չին-
հնդկա կան սահ մա նա յին հար ցե րի լուծ ման շուրջ:

 Մի ջազ գա յին բա նա վե ճա յին « Վալ դաի» ա կում բի փոր ձա գետ նե րի գնա հատ-
մամբ՝ հա ջորդ տաս նամ յա կում կա րող է ստեղծ վել « Մեծ Եվ րա սիա» եզ րույ թը որ-
տեղ՛ ՇՀԿ-ն կա րող է դառ նալ գլխա վոր դե րա կա տար նե րից մե կը19:

ՇՀԿ-ի ան դամ ե րի հիմ ա րար տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը միա վո-
րում է ջան քե րը բարձ րաց նե լու՝ ժո ղո վուրդ նե րի կյան քի մա կար դա կը: Ա ռաջ նա յին 
խնդիր նե րից են խո շոր ներդ րու մա յին նա խագ ծե րի ի րա կա նա ցու մը և միաս նա կան 
է ներ գե տիկ շու կա յի ձևա վո րու մը: Մի ջազ գա յին է ներ գե տիկ գոր ծա կա լու թյան գնա-
հատ մամբ՝ Ա սիա-խա ղա ղօվ կիա նո սիան տա րա ծաշր ջա նում նավ թի սպա ռու մը 
մինչ 2025թ. կգե րա զան ցի հա մաշ խար հա յի նին քա ռորդ չա փով, իսկ գա զի պա-
հան ջար կը կգե րա զան ցի 1.8 ան գամ20:

 Կարևո րա գույն հա ջո ղու թյան գրա վա կան են ՇՀԿ-ի հզոր տնտե սու թյու նը, 
հսկա յա կան բնա կան ռե սուրս նե րը և փո խա դարձ ներդ րում ե րը: Ընդ հա նուր 
ՀՆԱ-ն հաս նում է 37 տրի լոն դո լա րի21:

Ամ փո փե լով պետք է նշենք, որ ՇՀԿ-ն  աս տի ճա նա բար դառ նում է հսկա յա կան 
տա րա ծաշր ջա նա յին կա ռույց Եվ րա սիա յում: Կարևոր է ընդգ ծել նաև կազ մա կեր-
պու թյան խա ղա ղա սեր բնույ թը, ո րին հաս նում է ոչ ռազ մա կան մի ջոց նե րով, այլ 
բա նակ ցու թյուն նե րի, դի վա նա գի տու թյան ճա նա պար հով:

 Միան գա մայն հստակ է և  անհ րա ժեշտ է մեծ ջան քեր ներդ նել սահ մա նա յին 
անվ տան գու թյան պահ պան ման, տա րա ծաշր ջա նում ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ-
քա րում, տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ամ րապնդ ման ոչ միայն Կենտ րո-
նա կան Ա սիա յում, այլ նաև « Մեծ Եվ րա սիա» ձևա չա փում ևս22:

19 Караганов С. Первые контуры Большой Евразии/http://www.globalaffairs.ru/pubcol/Pervye-kontury-Bol-
shoi-Evrazii-17480 /(11.04.2018թ.)

20 Энергетический клуб ШОС: каким ему быть?/http://ipng.center.ru/press-centre/industry-news/1384/
(այցելությունը՝ 12.04.2018թ.)

21 Общий объем ВВП стран ШОС/ http://infoshos.ru/ru/?idn=15617/ (այցելությունը՝ 12.04.2018թ.)
22 Что такое Большая Евразия?/ http://eurasian-movement.ru/archives/25773/(այցելությունը՝ 12.04.2018թ.)
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Шанхайская организация сотрудничества как региональная и 

международная организация

А. Оринакян, Г. Аракелян
МНОЦ НАН РА
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ничество, Международный политический и экономический порядок.

В статье анализируется деятельность Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) как постоянно действующей межправительственной региональной междуна-
родной организации. В 2015-2017 годах органзация вступила в новый период своего 
развития. Рассмотрен новый основополагающий документ – «Стратегия развития 
Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года». После саммита в Уфе (2015) 
начался активный процесс расширения состава а саммит в Астане (2017) дал новый 
вдох в организацию с полным членством в Индии и Пакистана. Основными целями 
деятельности ШОС являются: укрепление взаимного доверия и добрососедства меж-
ду странами-участницами; содействие эффективному сотрудничеству стран в поли-
тической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а так-
же в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей 
среды и др.; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабиль-
ности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и ра-
ционального нового международного политического и экономического порядка.

Summary
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The article analyzes the activities of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). 
The organization is a permanent intergovernmental international organization which in 
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2015-2017 has entered a new period of development. A new fundamental document is 
considered – “Development Strategy of the Shanghai Cooperation Organization until 
2025”. After the summit in Ufa (2015), an active process of expanding the membership 
began and the summit in Astana (2017) gave a new breath to the organization with full 
membership in India and Pakistan. The main purpose of the organization: 
strengthening mutual trust and good neighborly relations between the member 
countries; assist countries in their effective cooperation in political, trade-economic, 
scientific-technical and cultural spheres, as well as in education, energy, transport, 
tourism, environmental protection and others; joint security and the maintenance of 
peace, security and stability in the region; progress towards a democratic, just and 
rational new international political and economic order.
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Վ. Թո րոս յան
 Եվ րո պա կան Հա մալ սա րա նի ի րա վա գի-
տու թյան ամ բիո նի դա սա խոս

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը որ պես աշ խար հիկ պե տու թյուն կրթա կան հա-
մա կար գի և կ րո նի ինս տի տու տի հա րա բե րակ ցու թյան տե սանկ յու նից կարևորում է 
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կրթու թյան աշ խար հի կու թյան սկզբուն քը։ Հայ րե նա կան օ րենսդ րու թյու նը սահ-
մա նում է կրթու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան սկզբունք նե-
րը, ո րոն ցից մեկն էլ հան դի սա նում է ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
կրթու թյան աշ խար հիկ բնույ թը [1, հոդ ված 5]:

Կր թու թյան աշ խար հի կու թյան սկզբուն քի կեն սա գործ ման հիմ ա հար ցի 
ուսում ա սի րու թյու նը ա ռանձ նա հա տուկ կարևո րու թյուն է ձեռք բե րում հատ կա-
պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան Սուրբ 
Ե կե ղե ցու (այ սու հետ՝ Ե կե ղե ցի) փոխ գոր ծակ ցու թյան հա մա տեքս տում։

2002թ. օ գոս տո սի 22-ին ՀՀ կա ռա վա րու թյան և Ե կե ղե ցու միջև կնքված հա-
մա ձայ նագ րով հան րակր թա կան հիմ ա կան և  ա վագ դպրոց նե րի դա սա րան նե րի 
ու սում ա կան ծրագ րում ներ մուծ վեց « Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն» ա ռար կան: 
Սկ սած 2005թ. ա ռար կա յի ու սուց ման հետ կապ ված խնդիր նե րի վե րաս կո ղու-
թյու նը ստանձ նեց Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի Ք րիս տո նեա կան դաս տիա րա կու-
թյան կենտ րո նը, (ՔԴԿ), իսկ ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի 
կազ մա կեր պու մը հանձ նա րար վեց ՔԴԿ-ին, ՀՀ ԿԳՆ-ը, Ազ գա յին կրթու թյան ինս-
տի տու տին և Հա յաս տա նի աստ վա ծաշն չա յին ըն կե րու թյա նը [2]։ ՀՀ կրթու թյան և 
գի տու թյան նա խա րա րի թիվ 708-Ա/Ք հրա մա նով հաս տատ վեց հան րակր թա կան 
հիմ ա կան դպրո ցի (5-9-րդ դա սա րան ներ) « Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն» 
ա ռար կա յի չա փո րո շի չը և ծ րա գի րը, իսկ նույն հրա մա նում փո փո խու թյուն ներ 
կա տա րե լու մա սին թիվ 1075-Ա/Ք հրա մա նով այն շա րադր վեց նոր խմբագ րու-
թյամբ [3]։ Հիմք ըն դու նե լով կա ռա վա րու թյան թիվ 439-Ն ո րո շու մը՝ ՀՀ ԿԳ նա-
խա րա րի թիվ 709-Ա/Ք հրա մա նով հաս տա տեց նաև 10-11-րդ դա սա րան նե րի 
« Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն» ա ռար կա յի չա փո րո շի չը և ծ րա գի րը։

 Սույն հրա ման նե րի հա վել ված նե րում բարձր գնա հա տե լով Հա յաս տան յայց 
Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցու բա ցա ռիկ դե րը հա յոց հոգևոր կրթամ շա կու թա յին 
ար ժեք նե րի ձևա վոր ման և պահ պան ման գոր ծում սահ ման վե ցին « Հա յոց ե կե ղե-
ցու պատ մու թյուն» ա ռար կա յի դա սըն թա ցի ընդ հա նուր նպա տակ նե րը։ Ա ռար կա-
յի պար տա դիր նե րա ռու մը դպրո ցա կան ու սում ա կան ծրագ րում հա սա րա կու-
թյան ո րոշ շեր տե րում բուռն հա կազ դե ցու թյուն ա ռա ջաց րեց մաս նա վո րա պես՝ 
կրո նա կան քա րոզ չու թյան են թադր յալ տար րեր պա րու նա կե լու, այ լա դա վա նու-
թյան նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն դրսևո րե լու տե սանկ յու նից [4]։ Այս 
հա մա տեքս տում հարկ է պար զել արդ յո՞ք ՀԵՊ ա ռար կա յի պար տա դիր ու սու ցու-
մը հա մար վում է շե ղում կրթու թյան աշ խար հի կու թյան սկզբուն քից։

 Հարկ է ու շադ րու թյուն դարձ նել ՀԵՊ ա ռար կա յի ծրագ րում շա րադր ված 
սկզբունք նե րին. «Ա ռար կա յի մշակ ման հիմ քում ըն կած է կրթու թյան աշ խար հիկ 
սկզբուն քը [5]:

 Խո սե լով կրո նա կան բազ մա զա նու թյան ա պա հով ման մա սին՝ հարկ է շեշ-
տադ րել, որ ՀԵՊ ա ռար կան Ե կե ղե ցու պատ մու թյան, դա վա նա բա նա կան ուղ ղու-
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թյան և  առ հա սա րակ քրիս տո նեա կան ուս մուն քի վե րա բեր յալ գի տե լիք ներ տրա-
մադ րե լուց զատ տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս նաև կեն դա նու և բույ սի 
պաշ տա մուն քի (տո տե միզմ), հին հայ կա կան կամ նա խաք րիս տո նեա կան հա-
վատ քի, հին դու ա կան, բուդ դա յա կան, զրա դաշ տա կան, մահ մե դա կան կրոն նե րի, 
հու նահ ռո մեա կան դի ցա րա նի մա սին՝ այդ կերպ հան դես գա լով, նաև, զա նա զան 
կրոն նե րի ու սուց ման յու րօ րի նակ աղբ յուր։ Ակ ներև փաստ է, որ կրթու թյան աշ-
խար հի կու թյան սկզբուն քը ա մենևին չի պա հան ջում կրթու թյան բնա գա վա ռում 
կրո նի ու սուց ման ան թույ լատ րե լիու թյուն։ Այլ հարց է որ, կրո նա գի տա կան ա ռար-
կա յի ու սու ցու մը՝ ել նե լով կրթու թյան աշ խար հի կու թյան սկզբուն քից, չպետք է վե-
րած վի որևէ դա վա նա բա նա կան ուղ ղու թյան քա րոզ չու թյան և կ րո նա կան ան հան-
դուր ժո ղա կա նու թյան սեր ման ման։ Մենք կար ծում ենք, որ որևէ պա րա գա յում 
հան րակր թա կան և բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրո նա-
կան քա րոզ չու թյու նը ան հա մա տե ղե լի է կրթու թյան աշ խար հի կու թյան սկզբուն քի 
էու թյան հետ, նույ նիսկ դո մի նանտ կամ տի րա պե տող դա վա նան քի պա րա գա յում։ 
Սույն մտա հո գու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ հարկ է հի շա տա կել աշ խար հիկ 
մո տե ցում ե րի վրա հիմ ված Թո լե դո յի ու ղե ցու ցա յին սկզբունք նե րը (ԹՈՒՍ): 
ԹՈՒՍ-ը կարևո րում է կրթու թյան աշ խար հիկ բնույ թը, ա ռար կա նե րի դա սա-
վանդ ման ան կողմ ա կա լու թյունն ու օբ յեկ տի վու թյու նը, ինչ պես նաև ու սում ա-
կան ծրագ րե րի կազմ ման, ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման, հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը կրթու թյան աշ խար հի կու թյան, ժո ղովր դա վա րու թյան և մար դու 
ի րա վունք նե րի հիմ ա րար սկզբունք նե րին [6]։ Թո լե դո յի ու ղե ցու ցա յին սկզբունք-
նե րի տե ղայ նա ցու մը աշ խար հիկ կրթու թյան ան շեղ ի րաց ման հա մա տեքս տում 
օգ տա կար ա ռաջ նա հե րու թյուն է։

 Հա մա կար ծիք ենք այն դի տար կում ե րին, որ պայ մա նա վոր ված դա սա վան դող 
ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով, դա վա նած հա մոզ մունք նե րով և  ար-
ժեք նե րով՝ ազ գա յին հոգևոր կա ռույ ցի պատ մու թյան ու սու ցու մը իր սահ մա նած 
սկզբունք նե րից և ն պա տակ նե րից կա րող է շեղ վել՝ կան խո րո շե լով կրո նա քա րոզ-
չա կան է լե մեն տի գե րա կա յու թյու նը։ Վեր ջի նիս բա ցառ ման հա մար հար կա վոր է 
խու սա փել ՀԵՊ ա ռար կա յի ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րում 
հոգևոր սպա սա վոր նե րի մաս նակ ցու թյու նից և  այդ գոր ծա ռույ թը վե րա պա հել բա-
ցա ռա պես պե տա կան մար մին նե րի ի րա վա սու թյա նը։ Այդ կերպ հնա րա վոր կլի նի 
ա պա հո վել ու սուց ման դա սըն թա ցի չե զո քու թյու նը և  օբ յեկ տի վու թյու նը։ Ան շուշտ 
դա սագր քե րի մշակ ման, հե տա գա բա րե լավ ման աշ խա տանք նե րում Ե կե ղե ցու 
ներգ րավ վա ծու թյու նը ող ջու նե լի է, և ի րա պես բխում է Պե տու թյուն-Ե կե ղե ցի հա-
րա բե րու թյուն նե րի ամ րա կայ ման անհ րա ժեշ տու թյու նից, սա կայն աշ խար հիկ 
կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում որևէ դա սըն թա ցի վե րահս կո ղու թյան ի րա կա-
նա ցու մը, մեր կար ծի քով, հա մա տե ղե լի չէ կրթու թյան աշ խար հի կու թյան բնույ թի 
էու թյան հետ։
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 Հա ջոր դը կարևոր հար ցադ րու մը վե րա բե րում է ՀԵՊ ա ռար կա յի պար տա դիր 
ու սուց մա նը։ Արդ յո՞ք դա սըն թա ցից հրա ժար վե լու ըն թա ցա կար գի բա ցա կա յու թյու-
նը խախ տում է սե փա կան հա մոզ մունք նե րին հա մա պա տաս խան կրթու թյան 
ի րա վուն քի ի րա ցու մը։

 Ցան կա նում ենք ընդգ ծել, որ ՀԵՊ-ը թեև ֆոր մալ ա ռու մով աշ խար հիկ ա ռար-
կա է, այ դու հան դերձ ար տա քին հարևան ցի դի տար կում էլ բա վա րար է նկա տե-
լու դա սագր քե րում քրիս տո նեա կան ուս մուն քի ճնշող գե րա կա յու թյու նը։ Չա փա-
զանց ված չենք հա մա րի այն պնդու մը, որ հոգևոր կա ռույ ցի պատ մու թյան 
ու սում ա սի րու թյու նը, նույ նիսկ, ե թե հրամց վի «մա քուր» պատ մա կան ի րա դար-
ձու թյուն նե րի և ժա մա նա կագ րա կան տվյալ նե րի տես քով, դժվար թե խու սա փի 
կրո նա կան հար ցեր և խն դի րեր ար ծար ծե լուց հատ կա պես՝ երբ դա սագր քե րի բո-
վան դա կու թյու նը ինք նին ար դեն պա րու նա կում է կրո նա կան նրբե րանգ ներ։ Իսկ 
երբ խոս քը գնում է հան րակր թա կան ո րոշ դպրոց նե րի 2-4-րդ դա սա րան նե րում 
դա սա վանդ վող «Ք րիս տո նեա կան կրթու թյուն» ա ռար կա յի մա սին, ա պա վեր ջի-
նիս ան վա նում ար դեն իսկ կան խո րո շում է նրա կրո նա կան լի նե լու հան գա ման-
քը։ ՀԵՊ (Ք րիս տո նեա կան պատ մու թյուն) ա ռար կա յի ծրագ րում նե րառ ված ո րոշ 
թե մա ներ վե րա բե րում են Աստ վա ծաշնչ յան այն պի սի ի րա դար ձու թյուն նե րի, 
ո րոնց զար գա ցու մը նա խոր դել է Հայ Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցու՝ որ պես 
հոգևոր կա ռույ ցի ձևա վոր մա նը։ Թերևս դժվար է ուղ ղա կի կապ տես նել Ա դա մի և 
Ե վա յի, Նոյ Նա հա պե տի, Հի սուս Ք րիս տո սի վե րա բեր յալ պա տում ե րի և Հայ 
Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցու պատ մու թյան միջև, ո րը հիմ ադր վել է միայն 1-ին 
դա րում։ Մեր առջև նպա տակ չդնե լով հե տա զո տել դա սագր քի բո վան դա կու թյան 
և ն պա տակ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը՝ փաս տենք միայն, որ ազ գա-
յին ե կե ղե ցու դա վա նա բա նու թյու նը ան քակ տե լիո րեն միահ յուս ված է նրա պատ-
մու թյան հետ և չի կա րող մե կու սաց ված դի տարկ վել նրա նից։ Հետևա բար՝ կա րող 
ենք եզ րա կաց նել, որ « Հայ Ե կե ղե ցու պատ մու թյու նը» հա յա գի տա կան ա ռար կա 
լի նե լուց զատ, նաև կրո նա կան ա ռար կա է, ո րը ոչ միայն փո խան ցում է ազ գա յին 
ե կե ղե ցու պատ մու թյու նը, այլ նաև մեկ նա բա նում նրա խոր հուրդ նե րը, ծե սե րը, 
հա վա տամ քա յին սկզբունք նե րը և  այլն։

 Հիմ ա հար ցի առն չու թյամբ ՄԻԵԴ կող մից քննված գոր ծե րը փաս տում են, որ 
մեկ կրո նի գե րա պատ վու թյան վրա հիմ ված պար տա դիր կրո նա կան ու սու ցու մը 
ան հա մա տե ղե լի է Կոն վեն ցիա յի հռչա կած մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տու թյան և 
ծնող նե րի՝ զա վակ նե րի հա մար ի րենց կրո նա կան ու փի լի սո փա յա կան հա մոզ-
մունք նե րին հա մա պա տաս խան կրթու թյուն և  ու սու ցում ա պա հո վե լու ի րա վուն քին 
[7]։ Ա վե լաց նենք նաև, որ կրո նա կան և փի լի սո փա յա կան հա մոզ մունք նե րը հար-
գե լու ի րա վուն քը պատ կա նում է ե րե խա յի ծնող նե րին, այլ ոչ թե ի րեն՝ ե րե խա յին։ 
Այդ հա մոզ մունք նե րը հար գե լու պար տա կա նու թյու նը այ դու հան դերձ են թա կա է 
ե րե խա յի՝ կրթու թյուն ստա նա լու ուղ ղա կի ի րա վուն քին [8, էջ՝ 70]։
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Բ նավ չար ժեզր կե լով քրիս տո նեու թյան բա րե նո րո գիչ դե րը հայ ազ գի և պե-
տու թյան քա ղա քակր թա կան ա ռա ջըն թա ցի ա պա հով ման գոր ծում, հարկ ենք հա-
մա րում շեշ տադ րել, որ ՀԵՊ ա ռար կա յի ու սու ցու մը ՀՀ հան րակր թա կան դպրոց-
նե րում չի կա րող իր բո վան դա յին ի մաս տով հա մա տե ղե լի լի նել խղճի և 
դա վա նա քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի կեն սա գործ ման հետ, ե թե այն չի նա խա-
տե սում ֆա կուլ տա տիվ սկզբունք նե րով սահ ման ված ըն թա ցա կար գեր։

 Սույն հիմ ախնդ րի քննար կան հա մա տեքս տում պա տեհ ենք հա մա րում հի շա-
տա կել ՄԱԿ-ի Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վի 2013թ. ամ փո փիչ դի-
տար կում ե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եր րորդ և չոր րորդ հա մա տեղ 
պար բե րա կան զե կույ ցի վե րա բեր յալ, ո րում Հանձ նա ժո ղո վը մաս նա վո րա պես 
ար տա հայ տում էր այն մտա հո գու թյուն որ, «Երկ րում ա ռա վել տա րած ված կրո նի 
ու սու ցու մը պար տա դիր ա ռար կա է դպրոց նե րի ու սու մա կան ծրագ րե րում» և  
ա ռա ջար կում էր «վե րա նա յել դպրոց նե րի ու սում ա կան ծրա գի րը՝ դրա նում ար-
տա ցո լե լով բո լոր ե րե խա նե րի կրո նի ա զա տու թյու նը և վե րաց նե լով Հա յաս տան-
յայց ե կե ղե ցու պատ մու թյան ա ռար կա յի պար տա դիր դա սա վան դու մը» [9]։

 Հա յաս տանի Հան րա պե տու թյու նը 1993թ. վա վե րաց նե լով ՄԱԿ-ի «Ե րե խա յի 
ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիան պար տա վո րու թյուն ստանձ նեց ներ պե տա-
կան օ րենսդ րու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել Կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րին։ 
«ՄԱԿ-ի «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն «1. Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը հար գում են մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տու-
թյան՝ ե րե խա յի ի րա վուն քը: 2. Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը հար գում են ծնող նե րի 
և, հա մա պա տաս խան դեպ քե րում, օ րի նա կան խնա մա կալ նե րի պար տա կա նու-
թյուն նե րը՝ իր ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լիս ե րե խա յին ղե կա վա րե լու նրա զար-
գա ցող ըն դու նա կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան մե թո դով...» [10]: Բա ցի այդ, 
ՄԱԿ-ի « Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գա յին 
դաշ նա գի րի հա մա ձայն՝ «...մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են հար-
գել ծնող նե րի և հա մապ տաս խան դեպ քե րում օ րի նա կան խնա մա կալ նե րի ա զա-
տու թյու նը՝ ա պա հո վե լու ի րենց ե րե խա նե րի կրո նա կան ու բա րո յա կան դաս տիա-
րա կու թյու նը սե փա կան հա մոզ մունք նե րին հա մա պա տաս խան» [11, հոդ ված 18]։

Ամ փո փե լով կա տար ված վեր լու ծու թյան արդ յունք նե րը կա րող ենք եզ րա կաց նել՝ 
ա)  Աշ խար հիկ պե տու թյան գա ղա փա րի կարևոր հե նաս յու նե րից է կրթու թյան 

աշ խար հիկ բնույ թը, ո րը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է կրո նա կան կրթու-
թյան հետ։ Վեր ջի նիս ի րա ցու մը աշ խար հիկ պե տու թյուն նե րում են թադ րում 
է կրո նա կան քա րոզ չու թյան, կրո նա կան պատ կա նե լու թյամբ պայ մա նա-
վոր ված խտրա կա նու թյան և պար տադ րան քի ան թույ լատ րե լիու թյուն։

բ)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կարևոր նշա նա կու թյուն է վե րա պա հել 
կրթու թյան աշ խար հի կու թյան սկզբուն քին, ամ րագ րե լով այն կրթու թյան 
բնա գա վա ռի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տե րում։ Միև նույն ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
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հան րակր թա կան դպրոց նե րում պար տա դիր կար գով ու սու ցան վում է 
« Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն» ա ռար կան, ո րը հա յա գի տա կան ա ռար կա 
լի նե լուց զատ նաև կրո նա կան ուղղ վա ծու թյան ա ռար կա է։

 Հաշ վի առ նե լով սույն վեր ծու թյան արդ յուն քե րով պայ մա նա վոր ված մտա հո-
գու թյուն նե րը, հարկ ենք հա մա րում նաև ա նել հետև յալ ա ռա ջար կու թյուն նե րը։

ա)  Բա ցա ռել « Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն» ա ռար կա յի ու սու ցիչ նե րի վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րում հոգևոր սպա սա վոր նե րի ներգ րավ վա-
ծու թյու նը և  այդ գոր ծա ռույ թը վե րա պա հել բա ցա ռա պես պե տա կան մար-
մին նե րի ի րա վա սու թյա նը։

բ)  Բա ցա ռել « Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն ա ռար կա յի նկատ մամբ Մայր Ա թո-
ռի Ք րիս տո նեա կան դաս տիա րա կու թյան կենտ րո նի վե րահս կո ղու թյու նը։

գ)  « Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն» ա ռար կա յի ու սու ցու մը դարձ նել ոչ պար տա-
դիր, քա նի որ պար տա դիր ու սու ցու մը և դրա նից հրա ժար վե լու ըն թա ցա կար-
գե րի բա ցա կա յու թյու նը կա րող է խղճի և կ րո նի ա զա տու թյան ի րաց ման պատ-
նեշ հան դի սա նալ այ լա դա վան նե րի շրջա նում և աղ ճա տել ինչ պես պե տու թյան 
աշ խար հի կու թյան այն պես էլ կրո նա կան բազ մա կար ծու թյան սկզբուն քը։

Աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի կի զա կե տում կրո նի ու նե ցած 
ազ դե ցու թյան և դ րա սահ ման նե րի ընդ լայն ման մար տահ րա վեր նե րով պայ մա նա-
վոր ված՝ կրո նի ինս տի տու տը ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան կենտ րո նում է 
գտնվում պե տու թյան և հա սա րա կու թյան հետ ու նե ցած փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րի տե սանկ յու նից։ Մարդ կա յին գի տակ ցու թյան, աշ խար հա յաց քի ձևա վոր ման 
վրա կրո նի ազ դե ցու թյու նը նախ և  ա ռաջ սկսվում է կրո նա կան կրթու թյու նից։ 
Կրթու թյան աշ խար հի կու թյան սկզբուն քը որ պես աշ խար հիկ պե տու թյան հա յե-
ցա կար գի և մաս նա վո րա պես՝ մար դու խղճի և կ րո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քի 
կարևո րա գույն բա ղադ րիչ, անխ զե լիո րեն կապ ված է կրո նա կան կրթու թյան հետ։ 
Կ րո նա կան քա րոզ չու թյա նից և պար տադ րան քից զերծ կրթու թյու նը՝ ան հա տի 
աշ խար հա հա յաց քի ա զատ ընտ րու թյան և  ի րաց ման հու սա լի ե րաշ խիք նե րից է։

 Հիմ ա րար բա ռեր։ Կր թու թյան աշ խար հի կու թյուն, Հայ ե կե ղե ցու պատ մու-
թյուն, կրոն, կրո նա կան կրթու թյուն։

Резюме
Реализация принципа светскости  

образования в Республике Армения

В. Торосян

Ключевые слова: Светскость образования, История армянской церкви, ре-
лигия, религиозное образование.
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Обусловлено влиянием религии в центре геополитических событий и вызова-
ми расширения ее границ институт религии находится в центре особенного вни-
мания с точки зрения взаимоотношений государства с обществом. Влияние рели-
гии на человеческий разум, формирование мировоззрения в первую очередь 
начинается с религиозного образования. Принцип светскости образования как 
наиважнейшего компонента концепции светского государства и в частности пра-
ва на свободу совести и религии человека, неразрывно связан с религиозным об-
разованием. Образование, свободное от религиозной пропаганды и принужде-
ния, является одной из самых надежных гарантий свободного выбора и 
реализации мировоззрения человека.

Summary
Realization of the principle of  

secularity of education in the Republic of Armenia

V. Torosyan

Key words: Education secularity, History of the Armenian Church, religion, 
religious education.

Due to the influence of religion in the center of geopolitical events and the 
challenges of expanding of its borders, the institution of religion is at the center of 
special attention in terms of the relationship between the state and society. The 
influence of religion on the human mind, the formation of a worldview, first of all, 
begins with religious education. The principle of secularity of education as the most 
important component of the concept of secular state and in particular the right to 
freedom of conscience and religion of a human is inextricably linked with religious 
education. Education, free from religious propaganda and coercion, is one of the 
most reliable guarantees of free choice and realization of a human’s world outlook.

Գ րա կա նու թյուն
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կրթու թյան մա սին»՝ 5-րդ հոդ /ըն դուն վել է 15. 11. 2005թ/
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ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 ԽՈ ՍՈՒՅ ԹԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒ ՄԸ, ԴՐԱ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱ ՅԻՆ 
ԵՎ ԳՈՐ ԾԱ ՌԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐԵ ՐԸ ՖՐԱՆ ՍԵ ՐԵՆ ԼԵԶ ՎԻ 

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

 Բա լա յան Մ. Ս.
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բա նա լի բա ռեր. խո սույթ, տեքստ, բո վան դա կա յին բնու թա գիր, գոր ծա ռա կան 
բնու թա գիր, խո սու թա յին վեր լու ծու թյուն, խո սույ թաս տեղծ գոր ծու նեու թյուն:

« Խո սույթ» հաս կա ցու թյունն ա ռանց քա յին է հա մար վում ոչ միայն ժա մա նա-
կա կից լեզ վա բա նա կան, այլև հո գե բա նա կան, հո գե լեզ վա բա նա կան, հան րա լեզ-
վա բա նու թյան, փի լի սո փա յա կան և  այլ տե սու թյուն նե րում: Խո սույ թի սահ ման ման 
և վեր լու ծու թյան ժա մա նա կագ րու թյու նը բա վա կա նին հա րուստ է և դ րա նում իր 
ու րույն տեղն ու դերն ու նի այս պես կոչ ված «խո սույ թի վեր լու ծու թյան ֆրան սիա-
կան դպրո ցը»:

Ինչ պես հայտ նի է լեզ վա բա նու թյան պատ մու թյու նից, «խո սույթ» հաս կա ցու-
թյու նը ծա գել է լա տի նե րեն «discursus» բա ռից, ո րը նշա նա կում է դա տո ղու թյուն 
կամ կշռա դա տու թյուն (11, 128): Ըստ Է. Բեն վե նիս տի՝ խո սույ թը «ա սույթ է, որն 
ար տա հայ տում է խո սո ղի նպա տա կը՝ ո րո շա կիո րեն ներ գոր ծել նրա վրա» (6, 
195): « Խո սույթ» տեր մինն օգ տա գործ վել է լեզ վա բա նու թյան մեջ նախ իբրև գոր-
ծա ռա կան ո ճի տե սակ: Այն կի րառ վում էր իբրև «տեքստ» տեր մի նի հո մա նիշ: 
Նախ նա կան շրջա նում այ դեզ րույթ նե րը հիմ ա կա նում նույ նաց վում էին: Սա կայն, 
աս տի ճա նա բար, 20-րդ դա րի 80-ա կան թվա կան նե րին նկատ վում է այ դեր կու 
հաս կա ցու թյու նը տա րան ջա տե լու մի տում:

Ինչ պես հայտ նի է, Ֆեր դի նանդ դը Սոս յու րը (15), իր տե սու թյան անկ յու նա քար 
է դարձ նում «լե զու» և «խոսք» հաս կա ցու թյուն նե րի հա կադ րու մը: Ընդ ո րում՝ «խո-
սույթ» հաս կա ցու թյու նը նրա լեզ վա բա նա կան հա յե ցա կար գում ուղ ղա կիո րեն չի 
քննարկ վում:

 Շառլ Բալ լին (13) ա ռա ջադ րում է խոս քի լեզ վա բա նու թյան սկզբունք նե րը, 
ո րոնք հիմ քեն դնում խոս քի, խո սույ թի ևեն թա տեքս տի աս տի ճա նա կան տա րան-
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ջատ ման: Սա կայն, Է միլ Բեն վե նիս տը (14) ա ռա ջինն է ֆրան սիա կան լեզ վա բա-
նա կան դպրո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, ով փոր ձում է հիմ ա վո րել խո սույ թի վեր-
լու ծու թյան սկզբունք նե րը: Խո սույ թը, ըստ Բեն վե նիս տի, խո սե լու ըն թաց քում 
ար տա հայ տու թյան դրսևո րում է /la manifestation de l’ռnonciation/: Անհ րա ժեշտ է 
ընդգ ծել, որ ար տա հայ տու թյան լեզ վա բա նու թյան ծնուն դը նոր շունչ հա ղոր դեց 
խո սույ թի ըմբռն ման նոր մե թոդ ներ ընտ րե լու հա մար: Խո սույ թի վեր լու ծու թյունն 
այլևս չէր սահ մա նա փակ վում տեքս տում տրված նյու թի հե տա զո տու թյամբ: Ա ռա-
ջին պլան է մղվում խո սույ թի շա րադր մա նե ղա նակ նե րի բա ցա հայտ ման հիմ-
նախն դի րը:

 Կարևոր է պար զել, թե որն է խո սույ թի և խո սու թա յին վեր լու ծու թյան դե րը ֆրան-
սե րե նի մաս նա գի տա կան դա սըն թա ցում, քա նի որ ոչ բո լոր ու սա նող ներ նեն ու սում-
նա ռու թյան ան գամ ա վար տա կան փու լում ցու ցա բե րում խո սու թա յին վեր լու ծու թյան 
հա մար պա հանջ վող գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ: Մի կող մից՝ 
խո սույ թաս տեղծ գոր ծու նեու թյու նը կա րող է նա խոր դել և հա ջոր դել խո սու թա յին 
վեր լու ծու թյա նը, մյուս կող մից՝ խո սու թա յին վեր լու ծու թյու նըեն թադ րում է գի տակ ցա-
կա նու թյան սկզբուն քի կի րառ ման նոր մա կար դակ: Ֆ րան սե րե նի մաս նա գի տա կան 
դա սըն թա ցում խո սու թա յին վեր լու ծու թյու նը սկզբուն քա յին նշա նա կու թյուն ու նի, քա-
նի որ այ նեն թադ րում է ու սում ա սիր վող լեզ վի ա վե լի խորն ի մա ցու թյուն և հա մա-
պա տաս խան կա րո ղու թյուն նե րի ու հմտու թյուն նե րի առ կա յու թյուն:

 Տեքստն ու սում ա սիր վում է օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման մե թո դի կա յին 
հա րա կից տար բեր գի տու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում: Այն տար բեր մե թո դա բա-
նա կան տե սանկ յուն նե րից ու սում ա սիր վում է նախ և  ա ռաջ ընդ հա նուր լեզ վա-
բա նու թյան շրջա նակ նե րում: Ինչ պես նշում է Օ. Ի. Մոս կալս կա յան. « Տեքս տը 
դար ձավ լեզ վա բա նու թյան կենտ րո նա կան հաս կա ցու թյուն այն պա հից, երբ ի 
հայ տ ե կան այն պի սի հաս կա ցու թյուն ներ, ինչ պի սի ք են «վե րա սու թա յին միա-
վոր», «բարդ շա րահ յու սա կան ա մող ջու թյուն», «տեքստ», «խո սույթ» հաս կա ցու-
թյուն նե րը: Ն րանք մտան լեզ վի և խոս քի տեր մի նա ցան կի մեջ, են թարկ վե ցին 
կա ռուց ված քա յին նկա րագ րու թյան, դար ձան լեզ վա կան ու սում ա սի րու թյան օբ-
յեկտ նե րից մե կը» (5, 8-13):

Որ պես հա տուկ տեր մին՝ Ս. Վ. Գ րինևը ա ռա ջար կում է հե տա զո տել խո սույ թը 
հետև յալ պա րա մետ րե րի մի ջո ցով. «ո րոշ չա յին, վե րագ րո ղա կան, ի մաս տա բա նա-
կան, բա ռա յին, ո ճա բա նա կան, ծա գում ա բա նա կան, զու գոր դա կան, գոր ծա բա-
նա կան, մակ րո կա ռուց ված քա յին և  այլն» (3, 48-51):

Ըստ նույն հե ղի նա կի, ա ռա ջին պլա նեն մղվում «խո սույթ» հաս կա ցու թյան 
գոր ծա բա նա կան և ճա նա չո ղա կան-ի մաս տա բա նա կան հատ կա նիշ նե րը, հատ-
կա պե ս երբ խոս քը ժա մա նա կա կից լեզ վա բա նա կան հա րա ցույ ցի մա սին է: 
«Discours» բա ռի ա մե նա հին տար բե րա կը, ըստ Ս. Վ. Գ րինևի, հայտ նի է ֆրան-
սե րեն լեզ վում և  այն նշա նա կում է երկ խո սու թյուն: Ար դեն 19-րդ դա րում այ դեզ-
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րույ թը բազ մի մաստ էր և բա վա կա նին հայտ նի՝ Հա կոբ և Վիլ հեմ Գ րիմ ե րի գեր-
մա նե րեն լեզ վի բա ռա րա նում՝ «Deutsches Woerterbuchե, լույս տե սած 1860 թվին: 
Սույ նեզ րույթն այն տեղ ներ կա յաց ված է հետև յալ նշա նա կու թյուն նե րով՝ 1) երկ խո-
սու թյուն, զրույց, 2) խոսք,ե լույթ, դա սա խո սու թյուն:

 Պոլ Ռի կե րի մեկ նա բա նու թյամբ՝ «տեքս տը ներ կա յաց նում է խո սույ թի միաց յալ 
կամ կա ռուց ված քա յին ձևե րը՝ ֆիքս ված գրա վոր խոս քով» (9, 3): Այս պի սի մո-
տեց ման ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ խո սույ թը դի տարկ վում է որ պես 
տեքս տի լեզ վա բա նու թյան ա ռար կա, իսկ խո սու թա յին վեր լու ծու թյու նը՝ որ պես 
նրա մե թոդ:

Ֆ րան սե րե նի մաս նա գի տա կան դա սըն թա ցը նա խագ ծե լիս՝ անհ րա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել խո սույ թի ձևա վոր ման ոչ միայն լեզ վա բա նա կան, այլև ար տա լեզ-
վա բա նա կան գոր ծոն նե րը, քա նի որ ցան կա ցած հա ղոր դակ ցու թյուն ի րա կա նաց-
վում է նշված գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ: Այդ ա ռու մով բա վա կա նին դի պուկ է Տ. 
Ա. վան Դայ քի կող մից ար ված խո սույ թի սահ մա նու մը, ըստ ո րի՝ «խո սույ թը բարդ 
հա ղոր դակ ցա կա ներևույթ է, ո րը բա ցի տեքս տից նե րա ռում է նաև ար տա լեզ վա-
բա նա կան գոր ծոն ներ» (16, 63-78): Հաշ վի չառ նե լով նշված գոր ծոն նե րը՝ հնա րա-
վոր չէ ստեղ ծե լերկ խո սա կան ի րադ րու թյուն ներ, ներ մու ծել նոր խոս քան մուշ ներ, 
կա ղա պա րել դրանք, տա նել ու սում ա կան կամ բնա գիր տեքս տի հետ հա մա պա-
տաս խան աշ խա տանք:

Ըստ Դեմ յան կո վի՝ «Discoursե – խո սույ թը տեքս տից ա ծանց ված հատ ված է, 
ո րը բաղ կա ցած է մե կից ա վե լի նա խա դա սու թյուն նե րից կամ նա խա դա սու թյան 
ան կախ մա սից: Հա ճա խա կի կամ ոչ միշտ, մի հեն քա յին հաս կա ցու թյան շուրջ 
կենտ րո նա նա լով, այն ստեղ ծում է հա մա տեքստ՝ նկա րագ րե լով գոր ծող ան ձանց, 
ա ռար կա նե րը, հան գա մանք նե րը, ժա մա նակ նե րը, ա րարք նե րը և  այլն» (4, 7): Այս 
սահ ման ման վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ խո սույ թը հան դես է գա լիս որ պես 
տար բեր գի տու թյուն նե րի օբ յեկտ: Այն դի տար կու մեն թե՛ նշա նա բա նու թյան, թե՛ 
հո գե լեզ վա բա նու թյան, թե՛ հա ղոր դակ ցու թյան տե սու թյան տե սանկ յու նից:

« Տեքստ» և «խո սույթ» հաս կա ցու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյունն ա վե լի է 
շեշտ վում նո րա գույն տար բեր ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման 
տե սանկ յու նից: Դա սա խո սա կենտ րոն կամ ու սուց չա կենտ րոն կա ղա պա րին փո-
խա րի նե լու է գա լիս ու սա նո ղա կենտ րոն կամ ա շա կեր տա կենտ րոն կա ղա պա րը: 
Ման կա վարժ ներն աս տի ճա նա բար գի տակ ցու մեն, որ ի րենք նախ և  ա ռաջ գի տե-
լիք ներ փո խան ցող գի տա հե տա զո տող նե րեն, ով քեր մշտա պես գտնվու մեն ո րո-
նում ե րի մեջ: Չ կան հա մընդ հա նուր ճիշտ մե թոդ ներ և հ նար ներ, հա յե ցա կար-
գեր կամ մո տե ցում եր (8, 8): Ման կա վարժ նե րը պի տի շա րու նա կա բար 
վե րա նա յեն ու վե րաի մաս տա վո րեն ու սուց ման և  ու սում ա ռու թյան տեխ նո լո գիա-
ներն ու հաղ թա հա րեն ըն դուն ված կարծ րա տի պե րը: Ն րանց հիմ ա կան դե րը ոչ 
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թե գի տե լիք հա ղոր դելն է, այլ քննա դա տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու-
թյան զար գա ցու մը:

 Փոխ վում է դրա հետ մեկ տեղ ու սա նող նե րի դե րը: Ն րանք դառ նու մեն ու սուց-
ման գոր ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նա կից նե րը և կեր տող նե րը: Դա հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս նրանց լի նել ինք նու րույն, ան կախ, չխու սա փել հան դես գա լու որ պես նա-
խա ձեռ նող կողմ: Փաս տո րեն խո սույ թի հետ աշ խա տան քըեն թադ րում է բո լոր 
նշված հատ կա նիշ նե րը և  ո րակ նե րը, ո րոնք ա ռաջ նա յի նեն ժա մա նա կա կից հա-
ղոր դակ ցա կան մե թո դի կա նե րում: Այս տե ղից հետևում է, որ ու սուց ման ժո ղովրդա-
վա րա կան կա ղա պա րըեն թադ րում է խո սույ թաս տեղծ գոր ծու նեու թյուն, իսկ տեքս-
տի հետ աշ խա տան քը՝ ըն դա մե նը նշված գոր ծու նեու թյան բա ղադ րա մաս:

 Շատ գիտ նա կան ներ չա փից ա վե լի ընդ լայ նու մեն խո սույ թի բո վան դա կու թյու-
նը և ծա վա լը՝ նույ նաց նե լով ու սում ա սիր վող լե զուն և  ու սուց ման ժա մա նակ 
ստեղծ վող բո լոր հնա րա վոր խո սույթ նե րը: Պա տա հա կան չէ, որ Գ. Բ րաու նը ու 
Գ. Յույ լը պնդու մեն, որ «խո սույ թի և  ու սում ա սիր վող լեզ վի վեր լու ծու թյու նը 
նույնն է, դա է պատ ճա ռը, որ հնա րա վոր չէ ա ռանձ նաց նել լեզ վա բա նա կան 
տար րե րը ու սուց ման նպա տակ նե րից, խնդիր նե րից ու գոր ծա ծու թյու նից (12, 26):

 Խո սույ թի ու են թա տեքս տի առ կա յու թյան հա րա բե րակ ցու թյան հար ցը լուրջ 
քննար կում ե րի ա ռար կա դար ձավ նախ և  ա ռաջ գոր ծա բա նա կան լեզ վա բա նու-
թյան շրջա նակ նե րում, որն էլ իր հեր թի նեն թադ րում է հա սա րա կա կան և մ շա կու-
թա յին ո լորտ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի շա րու նա կա կան ու սում ա սի րու-
թյուն, քա նի որ ա մեն մի խոս քա յին ի րադ րու թյուն տվյալ ո լորտ նե րի կոնկ րետ 
ար տա հայ տու թյունն է:

 Չա փա զանց կարևոր է ման կա վար ժի ընտ րած ռազ մա վա րու թյու նը, աշ խա-
տաո ճը, նպա տա կա դիր քո րո շում ե րը ոչ միայն խո սույ թաս տեղծ ման, այլև խո սույ-
թի վեր լու ծու թյան գոր ծըն թա ցում: Ա. Ս. Հով հան նիս յա նը դի տար կում է խո սույ թի 
վեր լու ծու թյու նը տեքս տի լեզ վա բա նու թյան և հա մա կար գա յին լեզ վա բա նու թյան 
հա մա տեքս տում, այն ա ռու մով, որ ա ռա ջի նը շեշ տը դնում է «տար բեր բնա գա-
վառ նե րի ու ժան րե րի պատ կա նող գրա վոր տեքս տե րի վրա և վե րա բե րում է լեզ-
վա բա նա կան վեր լու ծու թյան յու րա հա տուկ, այս պես կոչ ված ձևա կան լեզ վա բա-
նու թյան դպրո ցին /օ րի նակ Վան Դայ քի լեզ վա բա նու թյու նը/ և հա մա կար գա յին 
լեզ վա բա նու թյա նը /օ րի նակ Բ հա տիա յի ժան րա յին լեզ վա բա նու թյու նը/, իս կ երկ-
րոր դը նե րա ռում է լեզ վի կի րառ ման և հա ղոր դակ ցու թյան ա վե լի շատ ի մա ցա-
կան ու հա սա րա կա կան ո լորտ նե րը: Դա վե րա բե րում է թե՛ գրա վոր, թե՛ բա նա վոր 
խո սույ թի» (1, 56-63):

 Խո սույ թաս տեղծ գոր ծըն թա ցըեն թադ րում է հետևո ղա կան աշ խա տանք ար-
տա սա նու թյան, քե րա կա նու թյան ու բա ռա պա շա րի հետ: Ակն հայտ է, որ լեզ վա-
նյու թը ներ կա յաց նում է ու սուց ման բո վան դա կու թյու նը: Սա կայն հա ղոր դակ ցա-
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կան նպա տակ ներ հե տապն դող լեզ վի ու սու ցու մը պա հան ջում է խոս քա յին 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ա վե լի բարձր մա կար դակ:

ՈՒ սա նող նե րի խո սու թա յին վեր լու ծու թյան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման 
նպա տա կով՝ հարկ է պար զել, թե ինչ դեր է խա ղում խո սույ թի վեր լու ծու թյու նը 
ֆրան սե րե նի մաս նա գի տա կան դա սըն թա ցում: Հաշ վի առ նե լով խո սու թա յին 
վեր լու ծու թյան նշա նա կու թյու նը խոս քա յին կա րո ղու թյու նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
ձեռք բեր ման գոր ծում՝ Ա. Գ. Մա նուկ յա նը նշում է, որ «ար հես տա վարժ ման կա-
վարժ նե րը, կի րա ռե լով հա մա պա տաս խան հմտու թյուն ներ, օգ տա գոր ծու մեն խո-
սույ թի տար բեր տե սակ ներ՝ այն նպա տա կաուղ ղե լով ու սա նող նե րի հա ղոր դակ-
ցա կան գի տե լիք նե րի բարձ րաց մա նը: Այս պա րա գա յում անհ րա ժեշտ է դառ նում 
լեզ վա կան գի տե լիք նե րի, հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին նոր մե րի ու խո սույ թի 
ճիշտ կի րա ռու մը» (2, 95):

Ֆ րան սե րե նի ի րադ րա յին ու սուց ման կազ մա կերպ ման հա մար կարևոր է այն, 
որ խո սույ թը կա րող է բաղ կա ցած լի նել մեկ կա մեր կու բա ռից: Դ րա հետ մեկ տեղ, 
խո սույ թը կա րող է լի նել հա զա րա վոր բա ռե րից կազմ ված մի գրա կան գործ: Սա 
մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում խո սույ թաս տեղծ գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե-
լու հա մար, որ տեղ ա ռաջ նա յին դեր է հատ կաց վում խո սու թա յին վեր լու ծու թյա նը:

 Խո սու թա յին վեր լու ծու թյա նը նվիր ված շատ հե տա զո տու թյուն ներ առնչ վու մեն 
օ տար լե զու նե րի ու սուց ման խնդիր նե րին: Կարևոր վու մեն խո սու թա յին վեր լու ծու-
թյան օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման մե թո դի կա յին առնչ վող մո տե ցում ե րը:

Եզ րա կա ցու թյուն.
 Խոս քի, խո սույ թի ևեն թա տեքս տի աս տի ճա նա կան տա րան ջատ ման հիմ քում 

ըն կած է խոս քի և լեզ վի, տեքս տի և խո սույ թի հա կադ րու մը և զու գադ րու մը:
 Խո սույ թի շրջա նառ վող սահ մա նում երն ի րա րից տար բեր վու մեն ի րենց բո-

վան դա կա յին բնու թագ րե րով: Հատ կան շա կան է այդ ա ռու մով Յու. Ս. Ս տե պա-
նո վի սահ մա նու մը: Ն րա պնդմամբ՝ խո սույ թը ներ կա յաց նում է «հնա րա վոր այ-
լընտ րան քա յին աշ խարհ» (10, 45): Նա դի տար կում է խո սույ թը տրա մա բա նա կան 
և փի լի սո փա յա կան հար թու թյան վրա:

 Ներ կա յաց ված սահ մա նում ե րի հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ա ռանց-
քա յին է «ար տա լեզ վա յին» հաս կա ցու թյու նը: Ա վե լի հա ջող ված է այդ տե սանկ յու-
նից Ս. Ն. Նի կի տի նա յի և Հ. Վ. Վա սիլևա յի սա հա նու մը: Ըստ նրանց՝ խո սույ թը 
«կա պակց ված տեքստ է՝ ընկղմ ված ար տա լեզ վա յի նեն թա տեքս տի մեջ» (7, 69):

Ընդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի է հետևու թյուն ա նել, որ խո սույ թը տե ղե կատ վու-
թյան ամ բող ջա կան միա վոր է, ո րի բո վան դա կա յին և գոր ծա ռա կան բնու թագ րե րը 
կա րե լի է ներ կա յաց նել՝ հաշ վի առ նե լով թե՛ լեզ վա բա նա կան, թե՛ ար տա լեզ վա բա-
նա կան գոր ծոն նե րը: Խո սույ թի բո վան դա կա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը բա-
ցա հայտ վու մ են ո րոշ չա յին, վե րագ րո ղա կան, ի մաս տա բա նա կան, բա ռա յին, 
ո ճաբա նա կան, ծա գում ա բա նա կան, զու գոր դա կան, գոր ծա բա նա կան, մակ րո կա-
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ռուց ված քա յին և  այլ մա կար դակ նե րում: Երկ խո սա կան տար բեր ի րադ րու թյուն նե-
րի ստեղ ծու մը, նոր խոս քան մուշ նե րի ներ մու ծու մը, դրանց կա ղա պա րու մը և  ան-
հրա ժեշտ աշ խա տանքն ու սում ա կան տեքս տի հետ հնա րա վոր է այն դեպ քում, 
երբ հաշ վիեն առն վում վե րոնշ յալ մա կար դակ նե րը:

« Տեքստ» և «խո սույթ» հաս կա ցու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը նոր լույ սի 
ներ քո է ներ կա յա նում նո րա գույն ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ-
ման տե սանկ յու նից: Այդ հա մա տեքս տում կարևոր վում է «խո սույթ», «են թա-
տեքստ», «ի րադ րու թյուն», «թե մա» «խոս քա յին ի րադ րու թյուն ներ», «երկ խո սու-
թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա կա յին և գոր ծա ռա կան բնու թագ րե րի 
բա ցա հայտ ման հիմ ախն դի րը:

Резюме
Определение дискурса, его содержательные и функциональные 

характеристики в контексте обучения французского языка

Балаян М. С.
Ереванский университет «Айбусак»

Дискурс является целостной коммуникативной единицей. Его содержательные 
и функциональные характеристики можно представить с учетом лингвистических 
и экстралингвистических факторов порождения речи. Его содержательные харак-
теристики раскрываются на атрибутивном, семантическом, лексическом, сти-
листическом, этимологическом, ассоциативном, прагматическом, макро – и ми-
кроструктурных уровнях. Учитывая данные уровни, можно создать различные 
диалогические ситуации, ввести новые речевые образцы, моделировать их, ра-
ботать с учебным и аутентичным текстом.

Summary
The definition of discourse, its content and functional characteristics in the 

context of teaching of the french language

Balayan M. S.
Yerevan “Haybusak” University

Discourse is a complete communicative unit. The content and functional 
characteristics of discourse can be represented taking into consideration linguistic 
and extra linguistic factors to generate speech. Its content characteristics can be 
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revealed at attributive, semantic, lexical, stylistic, etymological, associative, pragmatic, 
macro- and microstructure levels. Taking into account all these levels one can create 
different dialogue situations, input new speech patterns, model them, work with 
academic and authentic texts.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ В РОМАНЕ  
О. УАЙЛЬДА “ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ”

Н. К. Гончар-Ханджян
EГУ

Ключевые слова: фантастический сюжет, психологический роман, психоа-
налитика.

В данной статье рассмотрен тот научно-психологический план романа  
“Портрет Дориана Грея” О. Уайльда, который оказывается скрыт при первом 
прочтении за его эстетической наполняющей.

О. Уайльд создал неувядаемые шедевры в самых различных литературных жан-
рах. Среди них выделяется роман “Портрет Дориана Грея”. Это роман многопро-
блемный, при всей своей компактности, идейно насыщенный – при всей остросю-
жетности. Его вымышленный, фантастический сюжет, с романтически-условной 
расстановкой персонажей, пронизан реальными нравственными, интеллектуальны-
ми, психологическими проблемами, тревогами, вечными для человека и, соответ-
ственно, для литературы, в современном мире породившими целые направления в 
философии и в психологии как науке. Вчитываясь в текст романа, можно увидеть, 
как откликаются идеи Уайльда в получивших свое развитие в двадцатом веке пси-
хоаналитике, бихевиоризме, экзистенциальной психологии.

Сокровищницу мировой литературы Оскар Уайльд обогатил целым рядом сво-
их шедевров в самых различных родах, видах и жанрах литературы. Свое и по 
сей день действенное, живое, можно даже сказать, животрепещущее слово он 
сказал и в поэзии, и в прозе, и в драматургии, в литературной критике и в тео-
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рии художественного творчества вообще, в эстетической и социально-философ-
ской публицистике, эссеистике. Созданная им в позднюю, трагическую, пору 
жизни знаменитая “Баллада Рэдингской тюрьмы” – неувядаемый шедевр миро-
вой поэзии. В своих сюжетно-конфликтных ходах, персонажах и диалогах блещу-
щие артистизмом и остроумием пьесы Уйальда востребованы и сегодня и теа-
тральными сценами мира, и кинематографом. Девять литературных сказок 
Уайльда – несомненные шедевры этого жанра. Наконец, уже не в одном чита-
тельском поколении ни одному бестселлеру не уступит своей притягательностью 
и популярностью единственный роман Уайльда “Портрет Дориана Грея” – много-
проблемный, при всей своей компактности, глубоко идейный, при всей своей 
остросюжетной занимательности.

Роман Уайльда – своего рода полимпсест, текст, под которым мы находим все 
новые и новые тексты. За поверхностным – эстетическим – прочтением текста 
книги находится следующий, психологический, слой, и этот второй план (или 
слой) романа начинает приобладать после XI главы.

Как отправную точку в рассмотрении психологического аспекта в романе при-
ведем два парадокса, вложенные автором в уста лорда Генри: “Самые нелепые 
поступки человек совершает из самых благих побуждений” и “Самое страшное на 
свете – это скука, Дориан, это – единственный грех, которому нет прощения”.

Здесь уже диалог выступает не просто как способ передачи блистательных, 
парадоксальных мыслей, которые создатель книги вкладывает в уста одного из 
своих героев – лорда Генри: диалог становится тем стержнем, на котором пове-
ствование держится, и позволяет автору отразит субъективность мнения, подвер-
гнуть испытанию свою эстетическую теорию, утвердить свое этическое кредо. 
Роман для Уайльда стал сублимации личных переживаний, и, понятно, что в ро-
мане много личного. В письме к Ральфу Пейну, написанному в феврале 1894, че-
рез три года после издания “скандального” романа, свое отношение к действую-
щим лицам романа Уайльд выразил следующим образом: “Бэзил Холлуорд – это 
я сам. Лорд Генри – тот, за кого меня считают. Дориан – тот, кем я хотел бы 
стать, быть может, когда буду старше”.

Итак, лорд Генри, этот, по определению Дориана, “Принц Парадокс”, с самого 
начала повествования поющий “восторженный панегирик молодости и призыва-
ющий к “погоне за страстями”, становится в романе противником скуки, апологе-
том страсти и наслаждения. В отличии от Гамлета, принца датского, отрицающе-
го слова и утверждающего молчание, лорд Генри высоко ставит слова, особенно 
имеющие форму парадокса: “Всего лишь слова! Но разве есть на свете что-ни-
будь реальнее и весомее слов!”. Как замечает литератор М. Соколянский, Генри 
“никогда не говорит ничего нравственного и никогда не делает ничего безнрав-
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ственного”. Проповедник теории гедонизма, Генри Уоттон проверяет теорию на 
практике, в качестве “подопытного животного” выбирая Дориана Грея: “Генри 
был совершенно уверен, что научный анализ страстей возможен только с приме-
нением экспериментального метода и что Дориан Грей – в высшей степени мно-
гообещающий объект для такого исследования”.

И вот Генри Уоттон внушает неискушенному Дориану Грею, со всей наивно-
стью души-Психеи внимающему этому красивому мужчине со смуглым лицом, от-
даться страсти, забыть о морали, вере, чувствах окружающих людей. Он заявля-
ет, что красота Дориана дает ему неограниченную власть, что ему все 
подвластно и все дозволено. Поначалу безоговорочно принявшего теорию своего 
учителя, Дориан искренне верит, то культ молодости, красоты и наслаждения ве-
дет его по пути самосовершенствования. Но, столкнувшись с объективной реаль-
ностью, способный ученик оказывается перед выбором, и только священный 
трепет перед учителем заставляет его идти дальше по пути порока и морального 
падения. Таким образом, проповедуемый Генри “ограниченный гедонизм стал 
той почвой, на которой вырос отравленный, странный, изуродованный цветок”.

Если подходить к тексту романа с точки зрения психоанализа и фрейдиских 
теорий, уместно будет предположить, что Генри и Дориан едины (Дориан во 
всем вторит Генри и психологически от него неотделим и зависим), что Генри 
представляет “Id” (бессознательное) Дориана, которое вырвалось из-под контро-
ля и управляет им. А вот как альянс Генри-Дориан видится литературоведу А. Ой-
але: “О них следует говорить скорее как об одном человеке с присущими ему 
различиями, чем как о двух разных людях… Взаимоотношения между ними на-
столько же тонкие и сложные, как между душой и телом”. Этому словно вторят 
слова, фигурирующие в лирическом отступлении автора: “Душа и плоть, плоть и 
душа – их сочетание непостижимо! В душе есть что-то от плоти, а плоти свой-
ственна тяга к духовному!”. Лорд предстает в романе выразителем эстетических 
идей самого Уайльда, его заветних мыслей, нашедших место в теоретических 
трактатах писателя: “Лорд Генри существовал исключительно в интеллектуальной 
сфере; это – просто голос, просто интеллект”. И все же считать Генри Уоттона 
прямым alter- ego Оскара Уайльда было бы преувеличением. Ведь, как справед-
ливо отметил Корней Чуковский, Уайльд сам “ниспровергает свой идеал бездум-
ного, бездушного искусства, начисто отказывается от своей гурманской эстетики 
и требует искусства, сердечного, рожденного любовью и подвигом”. Лорд Генри 
рассуждает о том, что “человек должен вбирать в себя краски жизни, но ни в ко-
ем случае не помнить подробностей. Подробности всегда банальны и вульгар-
ны”. Автор если и разделяет эту мысль своего персонажа, то только в определен-
ной степени и, чтобы подчеркнуть дистанцию между собой и Генри, Уайльд 
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подключает юмор. Но определяющим фактором в различие между бессердеч-
ным героем-гедонистом и его создателем становится страсть. Для Генри страсть 
– некая абстракция, страсть как таковая, товар, предмет купли-продажи: сюда 
входит и чувственная страсть, и страсть к наслаждению, и желание обладать кра-
сивыми вещами… Для Уайльда страсть конкретна, он, по замечанию критика, 
придает ведущее значение “изучению и обожествлению красоты”, Генри придер-
живается того мнения, что индивид должен “давать выход всем чувствам, выра-
жение – всем мыслям, воплощение – каждой мечте”. И в то же время есть одна 
вещь, которая объединяет Уайльда и Уоттона – это призыв к непрестанному  
поиску новых ощущений в океане страсти, это “страсть к страсти”, проходящая 
красной нитью через весь роман. Этот своебразный феномен основывается на 
парадоксальном сочетание страсти, с одной стороны, и скуки, с другой.

Психоаналитик Филипс определяет скуку как “ежедневный траур”. Сам Уайльд 
так говорит об этом состоянии: “Когда человек говорит, что он исчерпал жизнь, 
это значит, что сама жизнь исчерпала его”. Другой эстет и наследник уайльдов-
ских теорий Владимир Набоков называет героев, подобных уайльдовским, “бога-
тыми безработными”. Так, скука пары Генри-Дориан происходит от ничегонеде-
лания, их усталость ничего общего не имеет с настоящей физической 
усталостью, порождённой ежедневных трудом и заботой.

В своем программном трактате “Упадок лжи” Уайльд строит диалог между двумя 
членами общества “усталых гедонистов” и провозглашает “закон дендизма: казаться 
усталым от беседы друг с другом”. Та же ситуация доминирует и в романе. Как след-
ствие усталости рождается скука: “Eсли состояние скуки равнозначно состоянию 
усталости, то скучать – это тоже самое, что и уставать”. Развеять скуку, придать 
смысл жизни способна лишь мимолетная страсть. Но страсть имеет смысл, если она 
импульсивна, мимолетна, мгновенна. “Единственная разница между увлеченьем и 
страстью навсегда заключается в том, что увлеченье длится дольше”,– замечает Ген-
ри, заранее предвкушая охлаждение Дориана к Сибил Вейн. Поскольку Генри теоре-
тик, а Дориан практик, то именно Дориана обуревает “сумасшедшая страсть”, но это 
страсть не к живому человеку, а к изысканным, редким, красивым вещам, описание 
которых занимает целые страницы. Это, с одной стороны,– дань эстетизму, пропо-
ведуемому автором и его героем, с другой – пример дивергентного типа мышления, 
способности выходить за рамки стандартных представлений.

Дориан находит для своей страсти теоретическое оправдание в идеях лорда Ген-
ри, в частности, справедливо заметившего, что “быть хорошим, значит быть в гар-
монии с самим собой… когда приходится быть в окружающими, наступает дисгар-
мония”. “Надо сказать, что в кажущейся на поверхностный взгляд эгоистической 
проповеди гедонизма лорда Генри на самом деле скрыт протест против подавления 
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личности, стремления раскрепостить человека, вернуть ему свободу тела и духа. Тем 
самым грех, как не парадоксально, оказывается единственным способом избавится 
от желания и, следовательно, ведет к духовному очищению. Получается, что самый 
непростительный грех – это отречение от греха; и тогда верно заявление, что “один 
грешник при случае милей Богу, чем девяносто девять праведников”.

Сам Уайльд, как и его герой, парадоксально меняет местами такие понятия, 
как добродетель и грех, объявляя в своем эссе “Критик как художник”: “Даже не-
значительная вещь, попадая в горнило жизни, способна все традиционное пере-
вернуть с ног на голову и обесценить и наши грехи сделать достоянием новой 
цивилизации”.

Утверждая, что убежать от искушения невозможно, Генри предлагает превра-
тить искушение в произведение искусства, облечь его в совершенную форму. “И 
как греховные желания доктора Джекила порождают мерзкого карлика Хайда – 
его двойника, так жажда идеала, неувядающей и безупречной красоты, которой 
одержим Генри, порождает Дориана Грея. И благое побуждение освободить душу 
ведет ее в ад расщепления”.

Итак, в проблематике романа можно разглядеть немало соотносящегося с со-
временной психологией, вошедшего в сферу ее теории и практики. Укажем на 
еще одну такую соотнесенность. Она из области бихевиоризма и касается факто-
ров, формирующих личность: внешнего (влияние) и внутреннего (генетика). Если 
мы попробуем расшифровать информацию, заложенную в фамилии героя рома-
на (gray – то же, что и grey – то есть серый, сливающийся с фоном, незаметный, 
несуществующий), то можно сказать, он представляет собой “табула раза” –  
чистую доску, на которой будет записываться “опыт”, что и приведет к формиро-
ванию личности. Так, личность Дориана формирует лорд Генри, и если говорить 
на языке психологии, а именно в терминах книги Хейеса и Оррел “Что такое пси-
хология”, то речь здесь может идти о моделировании как об одном из методов 
лечения психологического стресса, когда “другой человек становится моделью 
для клиента, демонстрируя ему иные формы поведения. Имитация – это одна из 
важных форм обучения человека, причем не только в детском возрасте, но и на 
протяжении всей жизни”. Поскольку Дориан одержим страхом перед своей со-
вестью, воплощенной в портрете, то, считают психологи, “подражание тем, кто 
сохраняет хладнокровие в пугающей ситуации, может стать хорошим средством 
избавиться от страха”. При этом модель (в данном случае “хладнокровный” Ген-
ри) и пациент должны быть максимально схожи.

При всем формирующем влиянии Генри, а значит, и схожести с ним Дориана, 
они все-таким оказываются различны. “Создают и формируют человека три силы: 
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наследственность, среда и неизвестный фактор Икс,– говорит Владимир Набоков.– 
Вторая сила – среда – самая ничтожная из трех, а третья – фактор Икс – самая важ-
ная. Когда речь идет о жителях книг, литературных героях, то контролирует, направ-
ляет и применяет к делу эти три силы, разумеется, автор”. И автор романа “Портрет 
Дориана Грея”, отдав дань и фактору генетики, и фактору среды, влияния, сохраня-
ет важность за фактором Икс, почему и его герой переживает нравственную траге-
дию, из узника своего желания все более и более превращаясь в узника совести, 
ужаса от своей греховности и раскаяния. Тем самым читателю подсказывается, что 
нельзя просто сводить опыт к достижению внешнего совершенства, что прекрас-
ное непременно подразумевает в себе высокое и благородное.

Основоположник экзистенциализма Кьеркегор в известном своем трактате 
“Или-Или” намечает три стадии человеческого существования, три этапа на до-
роге жизни, три последовательные ступени, на которые может подняться чело-
век – эстетическая, этическая и религиозная. На первой стадии высшая реаль-
ность человека – реальность эстетическая, именно, мгновение, исполненное 
творческой, художественной значительности. “Чтобы быть художником,– говорит 
он,– ему не обязательно создавать законченные произведения, важно уметь по-
грузиться в эстетическую реальность, которая по своей природе связана с удов-
летворением”. Минуя стадию этическую, воплощенную, как считает Кьеркегор, в 
браке, Дориан сразу перескакивает на путь религиозный. Подобно ветхозаветно-
му Аврааму, олицетворяющему для датского мыслителя третью, религиозную, 
стадию, “эстетик” Дориан совершает сакральное жертвоприношение, жертвуя 
жизнью во имя вечного существования в искусстве и подтверждая на собствен-
ном примере латинское изречение: ARS LONGA, VITA BREVIS.

Ամփ ոփ ում
Օս կար ՈՒ այլ դի «Դր րիան Գ րե յի դի ման կա րը»  

վե պի հո գե բա նա կան են թա տեքս տը

Ն. Կ. Գոն չար- Խանջ յան
ԵՊՀ

 Բա նա լի բա ռեր. ֆան տաս տիկ սյու ժե, հո գե բա նա կան վեպ, հո գե վեր լու ծա բա-
նու թյուն:

 Հոդ վա ծը քննար կում է Օս կար Ո ւայլ դի « Դո րիան Գ րե յի դի ման կա րը» վե պի 
գի տա կան և հո գե բա նա կան պլա նը, ո րը բա ցա հայտ վում է վե պի ա ռա ջին՝ գե ղա-
գի տա կան ըն թերց մամբ:
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Ո ւայլ դը ստեղ ծել է իս կա կան գլուխ գոր ծոց ներ մի շարք գրա կան ժան րե րում: 
Դ րանց թվում ա ռանձ նա նում է « Դո րիան Գ րե յի դի ման կա րը» վե պը: Այս վե պը 
բազ մախն դիր է՝ իր հա կիր ճու թյամբ հան դերձ, գա ղա փա րա պես հա գե ցած՝ իր 
սյու ժե տա յին ողջ սրու թյամբ: Դ րա հո րին ված, ֆան տաս տիկ սյու ժեն՝ իր ռո ման-
տի կա կան դիր քո րո շում ու նե ցող կեր պար նե րով, հա գե ցած է իս կա պես բա րո յա-
կան, գա ղա փա րա կան, հո գե բա նա կան խնդիր նե րով, ա հա զան գե րով, որ հա-
վերժ են մար դու և, հետևա բար, նաև գրա կա նու թյան հա մար, և ժա մա նա կա կից 
աշ խար հում զբա ղեց նում են ամ բող ջա կան ուղ ղու թյուն ներ փի լի սո փա յու թյան և 
հո գե բա նու թյան մեջ՝ իբրև գի տու թյուն ներ: Հաշ վի առ նե լով վե պի տեքս տը՝ կա-
րե լի է տես նել, թե ինչ պես են Ո ւայլ դի գա ղա փար ներն ի րենց ար ձա գան քը 
գտնում քսա նե րորդ դա րում մե ծա պես զար գա ցում ապ րած հո գե վեր լու ծու թյան, 
բի հեյ վիո րիզ մի, էք զիս տեն ցիա լիս տա կան հո գե բա նու թյան մեջ:

Summary
The Psychological Substancy of Oscar Wilde’s 

novel “The Picture of Dorian Gray”

N. K. Gonchar – Khanjyan

The article discusses the scientific and psychological plan of Oscar Wilde’s novel, 
“The Picture of Dorian Gray”, discovered by the novel’s first, aesthetic reading.

Wild has created real masterpieces in a number of literary genres.among them is the 
novel “The Picture of Dorian Gray”. This novel is highly problematic, with its short form, 
ideologically rich with its sharp plan. Its invented, fantastical plot, with its romantic 
figures, is full of real moral, intellectual, psychological problems, alarms that are eternal 
for a man and, consequently, for literature, and in the modern world occupy full 
directions in philosophy and psychology as sciences. Taking into consideration the novel’s 
text, one can see how Wilde’s ideas have their response to psychoanalysis, behaviorism, 
and existential psychology, which were developed in the twentieth century.

Key words: fantastic plot, psychological novel, psychoanalysis.
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Ե ՂԵՌ ՆԻ ՎԱ ՎԵ ՐԱԳ ՐՈՒ ՄԸ Ա ՐԱՄ 
ՀԱՅ ԿԱ ԶԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔ ՆԵ ՐՈՒՄ

Ն. Մ. Բա լա յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Ա րամ Հայ կա զի գրա կա նու թյու նը ստվար է ու բազ մաբ նույթ, նրա գե ղար վես-
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը քննե լիս դժվար է ո րո շել դրանց ժան րա յին 
պատ կա նե լիու թյու նը՝ պատմ վա՞ծք է, էս սե՞, ակ նա՞րկ թե՞ քրո նի կոն: Պատմ ված քը՝ 
որ պես ժանր, Հայ կա զի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում մեծ մա սամբ կազ մա լուծ ված 
է, որ պես պատմ վածք՝ այն իր ժան րա յին սահ ման նե րը տե ղա շար ժել է: Հայ կա զի 
գրա կան ժա ռան գու թյան մեջ կան քիչ գոր ծեր, ո րոն ցում պահ պան ված են, դա-
սա կան ի մաս տով, բուն պատմ ված քի ժան րա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Մ նաց յալ գոր ծե րը մի ջին տեղ են գրա վում պատմ ված քի ու ակ նար կի ժան րե րի 
միջև, այ սինքն՝ սրանց սահ ման նե րը շար ժու նակ են, բայցևայն պես սրանց տի-
րույ թում կուռ հա մա բա նու թյամբ հան դես են գա լիս ինք նա տիպ ոճն ու կա ռուց-
ված քը, ձևն  ու բո վան դա կու թյու նը: Հայ կա զի պա տում ե րը գե րա զան ցա պես 
ա ռա ջին դեմ քով են. դրանց ա կա նա տե սը, մաս նա կի ցը շատ ժա մա նակ ին քը հե-
ղի նակն է. այս ա ռանձ նա հատ կու թյան շնոր հիվ հա ճախ պատմ ված քի կա ռույ ցում 
կենտ րո նա ձիգ տեղ է գրա վում մե նա խո սու թյու նը և պատմ ված քին տա լիս մե նա-
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խո սա կան բնույթ: Ա րամ Հայ կա զի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ա նու րա նա լի 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը պար բե րա կան անդ րա դարձն է Ե ղեռ նին, ո րի տա րա-
կերպ հի շա տա կում ե րը, ան կախ պա տու մի բո վան դա կու թյու նից ու ո ճից, միշտ 
երևան են գա լիս են տո ղա տա կե րում: Հե ղի նա կի հա մար այդ թե ման չա րենց յան 
«ու ղե ղա յին մոր մոքն է, սրտի հի վան դու թյու նը», որ հե ղի նա կին միշտ պա հում է 
այդ տրո փող հի շո ղու թյան ծի րում: Գ րո ղի ար ձա կի մյուս էա կան կողմ այն է, որ 
շատ պա տում ե րում հե ղի նա կի նա խընտ րած կոմ պո զի ցիոն կա ռույց նե րը ամ րա-
կայ վում են եր կու շրջա նա կում՝ ար տա քին՝ ի րա կան աշ խար հի, մարդ կանց մա-
սին պատ մող շրջա նա կում, և ներ քին՝ մին չե ղեռն յան ու հե տե ղեռն յան հի շո ղու-
թյուն նե րը ընդգր կող շրջա նա կում:

Այս պի սիով՝ Ա րամ Հայ կա զի՝ Ե ղեռ նին վե րա բե րող ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն մի քա նի դա սե րի բա ժա նել.

I.  Պա տում եր, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն են ար տա ցո լում Ե ղեռ նի ա կա նա տե-
սի՝ վե րապ րա ծի ի րա կա նու թյու նը

II.  Պա տում եր, ո րոն ցում ա ռա վե լա պես հե տե ղեռն յան դեպ քեր են նկա րա-
գրվում, սա կայն ո րոնք ար տած ված են Ե ղեռ նից,

III.  Պա տում եր, ո րոնք ան խառն զգաց մուն քա յին ու բնու թե նա պաշ տա կան 
գոր ծեր են, ո րոն ցում տե սան վում են արևմ տա հայ ի րա կա նու թյան ըն տա-
նե վա րա կան պատ կեր ներ, ա վան դույթ նե րի, ծե սե րի նկա րագ րու թյուն ներ 
միայն հե ղի նա կի՝ հա ճախ ի դեա լա կան հա յե ցա կար գով:

Ու շագ րա վը սա կայն այն է, որ վեր ջին խմբի գոր ծե րում սո վո րա բար վեր ջա-
բանն ա սես ամ բողջ պատ կե րի գե ղար վես տա կան հեր քում է դառ նում: Այս մա-
սին ստորև: Հայ կա զի գրա կան դաշ տը պարզ է, զու լալ, այն ա րար ված է ան-
բռնազ բո սիկ գրի չով. Գու ցեև շատ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ չեն ա ռանձ նա նում 
բա ցա ռիկ գե ղար վես տա կան ար ժե քով, այ դու հան դերձ նրա ողջ գրա կա նու թյու նը 
ու րույն է հենց ան մի ջա կա նու թյամբ, ան կեղ ծու թյամբ, բա ցա ռիկ հու մո րով ու, ինչ-
պես ինքն է ա սում իր մա սին, իր ժո ղովր դի հան դեպ ո րոշ պար տա կա նու թյուն նե-
րի ամ րագր մամբ: Ինչ պես ար դեն նշվեց, Ա րամ Հայ կա զը Ե ղեռ նի վե րապ րող է. 
դժո խա յին ճա նա պար հի ըն թաց քում ա ներկ բա մա հից նրա՝ քրդե րի մոտ փրկվե լը 
որ պես մեղ քի զգա ցում ու ղեկ ցե լու էր նրան ամ բողջ կյան քում: Այս առ թիվ ա հա 
ինչ է գրում « Դե պի Ա մե րի կա» պատմ ված քում. « Մեր նա հա պե տա կան մեծ ու ճիւ-
ղա ւո րու ած ըն տա նի քէն մա ցի մի նակ ես՝ իբ րեւ գու ժակ ու ա մօթ, ո րով հե տեւ 
վատ էի, վախ կոտ, դա ւա նա փոխ ե ղայ, թրքա ցայ… Մեր ա րիւ նով կար միր ձեռ քե-
րուն ջո՜ւր ա ծե ցի, քիւր տին, թուր քին «պա պա», «ան նէ» ը սի...»23:

Ա րամ Հայ կա զը իր՝ ինչ պես փաս տագ րա կան, այն պես էլ գե ղար վես տա կան 
գոր ծե րում ստանձ նում է Ե ղեռ նը վկա յող ու սե րունդ նե րի հի շո ղու թյա նը ի պահ 

23 Արամ Հայկազ, «Մոռացված էջեր», հատոր Ե, Երևան, 2014, էջ 112: 
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տվող պատ մու թյու նը վա վե րագ րո ղի դե րը: Այս պի սի գե ղար վես տա կան բա զում 
գոր ծե րից ա ռանձ նաց նենք եր կու սը՝ «Ն շա նածս կ» ը սե, որ»24, «Ե թե կա րե նա յի 
հոդ ըլ լալ»25: Ս րան ցում ևս պա տում ըն թա նում է ա ռա ջին դեմ քով և գե րա զան-
ցա պես մե նա խո սու թյամբ: Ա ռա ջի նի հիմ քում առ այ սօր շրջա նառ վող այն թյուր 
ըմբռ նում է, թե «ջարդ վե ցինք ոչ խար նե րու պես»26: Ա հա այս տեղ էլ օ տար նշա-
նած ու նե ցող հայ աղ ջի կը կրկնում է օ տա րի միտ քը՝ ի՞նչ հա յեր ենք, որ մորթ վե-
ցինք ոչ խա րի պես: Հե ղի նա կի կամ գլխա վոր հե րո սի ար ձա գան քը ցույց է տա լիս 
նրա ողջ կյան քի հա յե ցա կար գը, դժոխ քի աս տի ճան նե րով ան ցած ու վերս տին 
ընձ յուղ ված հա յի մտա ծե լա կեր պը, ան տեղ յակ մար դուն, ձուլ վող հա յու հուն դեմ 
հան դի ման կանգ նած ընդ դի մա խո սին, որ ի րե րի ըն թաց քը պար զա բա նում է 
ա կա նա տես պատ մա բան-գրո ղի դի տանկ յու նից: Ի դեպ, պատմ ված քի այլ շեր-
տում թաքն ված է Հայ կա զի մշտա կան վա խի, տագ նա պի մտա հո գու թյու նը, այն է՝ 
ու ծա ցու մը, ինչ պես ինքն է ա սում՝ շղթա յի ժան գո տու մը, այ սինքն՝ օ տա րի հետ 
ա մուս նա ցող օ րիոր դը ան վա րան գնա լու էր ու ծաց ման ճա նա պար հով:

Ե թե այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նըը հայ ժո ղովր դի դի մագ րա վու թյան, զին ված 
պաշտ պա նու թյուն նե րի ու անգ լուխ, այ սինքն՝ անտ ղա մարդ մա ցած ծե րե րի, կա-
նանց ու ե րե խա նե րի սպան դի պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պե րի մա սին պատ-
մա կան ակ նարկ է հի շեց նում, ա պա երկ րորդն ար դեն Ե ղեռ նի՝ սահմռ կե ցու ցիչ 
տե սա րան նե րի ար ձա նագ րու թյունն է՝ պատ մո ղի՝ ա ռա ջին դեմ քի ա նու նով: Ընդ 
ո րում՝ այս գոր ծը եր կու մա սից է կազմ ված՝ հա կա սա կան, բայց ի րար փոխլ րաց-
նող: Եր կու մայ րե րի սրտա կե ղեք պատ մու թյուն նե րը, թվում է, չեն կա րող շաղ-
կապ վել, բայց մարդ կա յին ա մե նա թաքն ված մղում ե րը՝ ե ղեռն յան սահմռ կե ցու-
ցիչ ապ րում ե րով ի դերև դուրս ե կած, ա պա ցու ցե լու են, որ մարդ կա յին 
ող բեր գու թյուն նե րը հիմ քում նույ նա կան են: Պատմ ված քի մի պա տու մի հե րո սը 
հենց հե ղի նակն է, ո րին, ըստ էու թյան, փրկում է մայ րը՝ նրան հա մո զե լով ժա մա-
նա կա վոր դա վա նա փո խու թյամբ փրկվել քրդե րի մոտ, մյուս պատ մո ղը ծեր կին է, 
ո րի խնամ քին է մա ցել ու թամ յա թոռ նու հին՝ ամ բողջ գեր դաս տա նից միակ ողջ 
մա ցա ծը: Սր վել է ա նա պատ հա սած ու շա րու նակ դժո խա յին տե սա րան նե րի 
ա կա նա տես մարդ կանց ըն կա լու նա կու թյան բնազ դա յին աս տի ճա նը, միև նույն 
ժա մա նակ էլ բթա ցել են նրանց մարդ կա յին ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը: Հայ կա-
զը փաս տում է, որ ա նա պատ հա սած նե րի սննդի աղբ յու րը հիմ ա կա նում ե ղել են 
մե ռած մարդ կանց մար մին նե րը: Այս մա սին ման րա մաս ներ են հա ղորդ վում նաև 
Վա րու ժան Ոս կան յա նի «Շ շուկ նե րի Մատ յան» վե պում, իսկ այլ հե ղի նակ ներ 
նման փաս տե րը սո վո րա բար շրջան ցել են կամ էլ լռու թյան մատ նել: Ինչևէ, Հայ-
կա զի փոք րիկ հե րո սու հին, որն ան տա րա կույս ու նի իր նա խա տի պը, զգա լով մո-

24 Նույն տեղում, էջ 194: 
25 Նույն տեղում, էջ 112: 
26 Արամ Հայկազ, «Մոռացված էջեր», հատոր Ե, Երևան, 2014, էջ 197: 
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տա լուտ վախ ճա նը, հոր դո րում է իր տա տին. « Մեծ մայ րիկ, երբ ես մեռ նիմ, մար-
մինս մէ կուն մի՛ տար, դուն մի նակդ կեր…»27: Ի դեպ, այս անց քի նկա րագ րու մը 
գե ղար վես տա կան վերջ նա կան ամ բող ջաց ման է հա սել նրա՝ « Հաշ տու ի՞մ աս տու-
ծոյ հետ» խո րա գի րը կրող այլ պատմ ված քում: Հայ կա զի գրի չը եր բեմ պատ կե-
րում է թանձր ի րա կա նու թյու նը է պի կա կա կան ան կաշ կանդ ըն թաց քով, բայց 
վեր ջում սթա փեց նող հար վա ծով հա կա սում ողջ գե ղար վես տա կան պա տու մին: 
Վե րոնշ յալ դեպ քի ժա մա նակ կի նը ու րա ցել էր աստ ծուն: Հայ կա զի հե րո սու հին 
հենց հե ղի նա կի ցա վի ու մշտա կան մտա հո գու թյան կրողն է. պա պե րից ա վանդ-
ված սո վո րույ թի ու ժը դեռ կառ չած է նրա նից. « Հի մա, որ մա հու անս օ րը մօ տե-
ցած է, ա ղօ թե՞մ, մե ղայ ը սե՞մ ու քա հա նայ մը կան չե լով՝ հա ղոր դու թիւն առ նե՞մ, ի՞նչ 
կ ’ը սես…»28: Աստ ծո ու մարդ կա յին օ րենք նե րը հա ճախ հա մադ րող ու վերջ նա կան 
ել քի չհան գող գրո ղի հա մար ի մա ցա բա նա կան հա յե ցա կար գում է այս տա րա կույ-
սը, ո րի ար ձա գանք նե րը գտնե լու ենք նաև մյուս գոր ծե րում: Ե ղեռ նի՝ ամ բող ջո-
վին գե ղար վես տա կա նաց ված պա տում է « Տիո նի կը» պատմ ված քը, որ տեղ ի 
ցույց է դրված հե ղի նա կի՝ փոքր մար դու կեր պա րով խոր հո գե բա նա կան պատ կե-
րա վոր ման, նուրբ հու մո րի, բնու թյան գողտ րիկ ու գրա վիչ նկա րագ րու թյուն նե րի 
հա մա կար գը: Այս պատմ ված քում ա ռանց չա փա զան ցու թյան նշույ լի հե ղի նա կը 
ընդգ ծում է այն մտայ նու թյու նը, թե Ե ղեռ նը ոչ միայն հայ մար դու ա վե րակ ման, 
այլև բնու թյան ու հա վա տա րիմ կեն դա նի նե րի հետ մար դու կա պի փլուզ ման 
պատ ճա ռը ե ղավ: Տիո նի կի ու նրան հա վա տա րիմ շան՝ Աս լա նի պատ մու թյու նը 
այն մի լիո նու կե սից մեկն է, որ գրվեց, գե ղար վես տա կա նաց վեց, որ պես զի, ի հա-
կակ շիռ վեր ջա բա նի, երբ գար նան ջրե րը քշում-տա նում են նրանց՝ ի րար միա-
խառն ված ոս կոր նե րը, սե րունդ նե րը միշտ պահ պա նեն ու ծա ցու մից փրկող, փո-
խանց վող հի շո ղու թյուն նե րում: Այս տեղ ևս, Հայ կա զի՝ թուր քին ըն կա լե լու 
հա յե ցա կար գը շատ պարզ է. գե ղար վես տա կան պատ կե րա վոր ման մի ջո ցի՝ հա-
կա սու թյան օ րի նա կով հե ղի նա կը հաս նում է պատմ ված քի հիմ ա րար ա սե լի քին՝ 
ա ղո թող թուր քի և սպա նող թուր քի միջև տար բե րու թյուն չկա: «Ե րե կո յեան դէմ, 
երբ ա րևը մա րը մտնե լու մօտ էր, ու մու էզ զի նը հա ւա տա ցեալ նե րը ա ղօ թե լու կը 
կան չէր, Տիո նի կը Նա հա տա կի ձո րը ի ջե ցու ցին ու գնդա կա հա րե ցին»:

Ք րիս տոն յա հա վա տով դաս տիա րակ ված մար դու հա մար դժվար է սա կայն 
այդ հա վա տամ քը միշտ պահ պա նե լը: Հե տե ղեռն յան ժա մա նա կաշր ջա նի մեկ 
ուրիշ պա տում է «Մղ ձա վան ջը» պատմ ված քը, ո րի անց քե րը ապ րի լից ըն դա մե նը 
տա սը ա միս անց են տե ղի ու նե նում: Այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նը նաև կեն սագ րա-
կան ա տաղձ ու նի: Այս տեղ էլ պատ մո ղը հե ղի նակն է, իսկ պա տու մի այս ձևը ան-
կեղ ծու թյամբ ու ան մի ջա կա նու թյամբ է հրա պու րում: Հա յին հա կընդ դեմ թուրք 
կա՝ այս ան գամ վի րա վոր, հա յից խնդրած ջրին կա րոտ, կա նայք՝ վեր ջի նը հայ, 
27 Արամ Հայկազ, «Ապրող ծառ մը», Երևան, 2012, էջ 314: 
28 Նույն տեղում, էջ 80: 
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ու թուր քից հար կադ րա բար ե րե խա ներ ու նե ցող: Որ պես ժանր՝ այն գե ղար վես-
տա կան վա վե րագ րու թյուն է՝ օ րագ րու թյուն-պատմ վածք, որ տեղ հո գե բա նա կան 
բարդ շրջա դարձ նե րով պատ կեր վում են հե րո սի հո գե կան տվայ տանք նե րը հի-
վանդ թուր քի՝ բայց և մար դու հան դեպ: Վ րե ժը և պարտ քի գի տակ ցու մը նրան 
հու շում էին ոչն չաց նել թշնա մու դա ժա նու թյան հա վա քա կա նու թյու նը խտաց նող 
վի րա վոր թուր քին, ո րը սթա փու թյան պա հե րին պատ մում էր ի րենց կա տա րած 
վայ րա գու թյուն նե րի մա սին, այ նինչ իր դաս տիա րա կու թյունն ու մարդ կա յին գե-
նո տի պը թույլ չեն տա լիս դա ա նել, և ի վեր ջո, Հայ կա զի հա մար կարևոր վում է 
նախևա ռաջ մար դու՝ վերս տին իր ար մատ նե րին վե րա դառ նա լու, մար դու կո չու մը 
բարձր պա հե լու ե լա կե տը: Այս գոր ծում մի են թա շերտ էլ կա, որ բաց վում է միայն 
այլ գոր ծե րի հա մադ րու թյան օգ նու թյամբ: Այն գրո ղի՝ Ե ղեռ նի վե րապր ման մյուս 
ցա վոտ ու չսպիա ցող կող մե րից է: Թուր քե րի հետ ա մուս նա ցած ու նրան ցից ե րե-
խա ներ ու նե ցած կա նանց՝ «Մ նա ցոր դա ցի» հան դեպ մտա հո գու թյու նը, ցավն ու 
կսկի ծը ան փա րա տե լի են: Հար ցը այ սօր էլ խիստ ար դիա կան է ու լայն հնչե ղու-
թյուն է ստա ցել ի դեմս ա մե նօր յա լու սա բա նում ե րի ու պատ մու թյան է ջե րի քո-
ղազր կում ե րի: Սա կայն այդ թվա կան նե րին դեռ դա վա ճա նու թյան պես բան էր 
խո սել այդ կա նանց մա սին, ո րոնք մի դեպ քում թող նում էին ի րենց զա վակ նե րին 
կամ էլ եր բեմ նրանց հետ հե ռա նում Թուր քիա յից, մյուս դեպ քում անմր մունջ են-
թարկ վում մարդ կա յին ա մե նաու ժեղ բնազ դին՝ մայ րու թյա նը: Մի բան ակն բախ է. 
Հայ կա զը հա մակ րանք ու նի այս կորս ված, ողջ կյան քի ըն թաց քում տա ռա պող 
հո գի նե րի հան դեպ, բայց հա մա րում է, որ ի րենք և հե տա գա սե րունդ նե րը հի շո-
ղու թյան այդ մա սով խո ցե լի են: Ն ման գոր ծե րից մե կում՝ « Մեր մա ցոր դա ցը» 
վեր նագ րով, հե ղի նա կը ընդգ ծու մով գրում է. « Հոն գտնու ող տա ռա պած այդ 
սրբու հի նե րուն փրկու թյան հա մար կա՛մ բան մը չը րինք և կա՛մ չկրցինք ը նել...»29 
ու փաս տում է, որ հայ հո յելն ու ընդվ զե լը, ջղայ նա նալն ու բո ղո քե լը ինք նան պա-
տակ են, դրանք ի րա կա նում «բան մը չեն կրնար փո խել ի րա կա նու թե նէն»30:

 Հայ կա զի ար ձա կի ստվար մաս են կազ մում այն գոր ծե րը, ո րոն ցում հե ղի նա կը 
պատ կե րում է գյու ղը, եր բեմ այն գո վեր գում բա ցա ռա պես տաք ու ան ցավ այն պի-
սի մե ղե դայ նու թյամբ, որ սպան դը կան խո րո շող որևէ տրա մադ րու թյուն չի ակն-
կալ վում: Ն ման գոր ծե րը սեր տո րեն առնչ վում են նրա հի շո ղու թյան ա մե նա լու սա-
վոր գո յին՝ մո րը: Հայ կա զի մայ րեր գու թյու նը բա նաս տեղ ծա կան է, ու ինչ պես իր 
ծննդա վայ րի, տան, շրջա կա բնու թյան, ման կու թյան ու պա տա նե կու թյան մարդ-
կանց պատ կեր նե րը, այն պես էլ մոր կեր պա րը կերտ ված է մի միայն հի շո ղու թյամբ, 
մեծ սի րով ու լու սան կար չա կան ճշգրտու թյամբ, բայց տո ղա տա կե րից ա ծանց վող 
տա ռա պան քով ու կորս տի ող բեր գա կա նու թյամբ: «Ես հա վա տա վոր եմ», «Այս գի-
շեր», « Կա ղան դի գի շեր», « Ման կու թյան հի շա տակ ներ» և մի քա նի ու րիշ գոր ծե-
29 Նույն տեղում, էջ 260: 
30 Նույն տեղում, էջ 262: 
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րում պա տա նե կան անց յա լի հի շո ղու թյուն նե րը ա գուց վում են մոր՝ բա ցա ռա պես 
ան թե րի ու հո գե նո րոգ կեր պա րին: Վեր ջին գոր ծի ձո նը հե ղի նա կի մտասևեռ ման 
ու մշտա կան ցա վի սեղմ ամ փո փում է, այն է. « Մօրս ու բո լոր այն մայ րե րուն, 
ո րոնց ան սահ ման հա ւատ քը չի կրցաւ փրկել զի րենք Եփ րա տի ա լիք նե րէն»31:

 Հայ կա զի մայ րեր գու թյու նը ջերմ է ու շռայ լո րեն ան կեղծ, պարզ ու հո գե պա-
րար զգա ցու մով ա կաղ ձուն: Ու շագ րա վը նաև հե ղի նա կի՝ մոր ու ա ղոթ քի հա մա -
դրում է. մոր կո րուս տը հե ռաց րել է նրան աստ ծուն դի մե լու ա ղոթ քից, բայց կեն-
դա նի մոր մա սին հի շո ղու թյուն նե րը ան խառն չեն, դրանք մշտա պես 
շաղ կապ վում են ա ղոթ քին, կրո նա կան ա վան դույթ-ծե սե րին ու պահ պան վում հե-
ղի նա կի գի տակ ցու թյան մեջ որ պես սրբա զան մա սունք ներ, չնա յած որ եր բեմ 
նա գրում է. «Իր ինձ ճանչ ցու ցած հզօր ու ա մե նա կա րող Աստ ծոյն պատ կե րը չքա-
ցած է մտքէս՝ տա րա կոյ սի մշու շէն հա լա ծա կան: Հա տած են ման կա կան բո լոր 
յոյ զերս ու սէ րերս, հա տած է իր ներշն չած հա ւատ քը»32: Ա հա այս հա վատ քի մա-
սին է խո սում 60-ամ յա այն կի նը, ո րին թոռ նու հին իր մար մինն էր որ պես սնունդ 
ա վանդ թող նում, այս հա վատ քի մա սին են խոր հում Ա րամ Հայ կա զի շատ հե րոս-
ներ, քա նի որ այս պես են մտա ծում հենց Ա րամ Հայ կազն ու իր պես այլ վե րապ-
րող ներ: Այս ի մա ցա բա նու թյունն է պատ ճա ռը, որ գրո ղի շատ պատմ վածք նե րի 
վեր ջա բան նե րը ապ տա կի զգաս տաց նող հատ կու թյուն ու նեն. այդ վեր ջա բան նե-
րով եր բեմ ա վարտ վում են գե ղար վես տա կան ան խառն այն գոր ծե րը, ո րոն ցում 
պատ կեր ված է ա նամպ ու խա ղաղ գյու ղա կան մի ջա վայ րը. ապ տա կի զգա ցո ղու-
թյուն կա, քա նի որ յու րա քանչ յուր պա տեհ ա ռի թով գրո ղը հի շեց նում է, որ 
« Թուր քը՝ ա րար չա գոր ծու թեան մե ծա գոյն սխալն ու ա մօ թը... Շն չա ւոր նե րուն 
ա մե նէն վայ րագն ու ստո րինն է»33:

Այ դու հան դերձ, Ա րամ Հայ կա զի ար ձա կը միայն ցա վի ու հի շո ղու թյան կե ղե-
քում ե րի գիր, պատ մա կան անց քե րի գե ղար վես տա կա նաց ված վա վե րա թուղթ 
չէ, այլ հույ սի, հա վա տի, նո րից ապ րե լու ըն թաց քին դառ նա լու ու ա րա րե լու, զո հի 
կար գա վի ճա կը այլևս չող բա լու ու եր ջա նիկ ապ րե լու կոչ իր ազ գին. « Մենք, որ կը 
կար ծէինք, թէ ա՛լ բնաւ, բնաւ եր ջա նիկ պի տի չըլ լանք, ո րով հետև ան կա րող պի-
տի ըլ լանք մոռ նալ, մինչ դեռ մոռ ցանք ա՛լ, եր ջա նիկ ա՛լ ե ղանք»34:

Ամ փո փում
Ա րամ Հայ կա զի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ժան րա յին պատ կա նե լիու թյու նը 

ո րո շե լը դժվար է. Հայ կա զի ար ձակն ու նի մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: 
Ա մե նից ա ռաջ աչ քի են զար նում Ե ղեռ նի անդ րա դար ձը կրող պա տում ե րը, 

31 Արամ Հայկազ, «Մոռացված էջեր», հատոր Ա, Երևան, 2010, էջ 149: 
32 Նույն տեղում, էջ 154: 
33 Արամ Հայկազ, «Ապրող ծառ մը», Երևան, 2012, էջ 314: 
34 Նույն տեղում, էջ 153: 
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ո րոն ցում հա ղորդ վում են հե ղի նա կի՝ Ե ղեռ նին ա կա նա տես լի նե լու, այն վե րապ-
րե լու և հե տո այլ հո ղում վե րընձ յուղ վե լու զգա ցում ե րը: Ա րամ Հայ կա զի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րում իր ա ռանց քա յին նշա նա կու թյամբ հան դես է գա լիս մոր 
կեր պա րը, որ գե ղար վես տա կան ամ բող ջաց ման է հա սել մի շարք գոր ծե րում: 
Սփ յուռ քա հայ գրո ղի ար ձա կի ար ժե քը ոչ միայն գե ղար վես տա կա նաց ված վա վե-
րա թուղթ լի նելն է, այլև իր ազ գին հույ սի, հա վա տի, զո հի կար գա վի ճա կը այլևս 
չող բա լու ու եր ջա նիկ ապ րե լու կո չե րի ուղ ղու մը:

Резюме
Переживание Геноцида в рассказах Арама Айказа

Балаян Н. М.
Ереванский университет «Айбусак»

Определить жанровую принадлежность прозы Арама Айказа весьма сложно. 
Проза Айказа имеет ряд особенностей. Особое место занимают рассказы, пове-
ствующие о Геноциде армян, где с документальной достоверностью воссоздается 
трагическая и гнетущая картина вынужденного побега и переселения западных 
армян на чужую землю, ставшая судьбой и самого автора.

В произведениях Айказа стержневым является образ матери, достигший художе-
ственной целостности в целом ряде его произведений. Ценность прозы западного 
армянского писателя не только в художественной документальности, а, главным об-
разом, в обращении писателя к своему народу с призывом к вере, надежде, к избав-
лению от статуса жертвы, возвращению к жизни счастливой, не знающей горя.

Summary
Recollections of Genocide in Aram Haykaz’s narratives

Balayan N. M.
Yerevan “Haybusak” University

It is hard to classify Aram Haykaz’s literary compositions into a particular genre. 
The narrative of Haykaz hasseveralcharacteristics. First of all, itfeaturesaccountsof the 
Genocide. The narrations reflect the author’s emotions as a witness and as a survivor 
of the Genocide, and later as a settler in a different country. Second, the character of 
a mother has a central importance in Aram Haykaz’s literary compositions. As a 
fictional character, it is fully depicted in a number of works. Finally, the value of the 
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narrative of the writer is not only its being a documentary fiction, but also its being a 
call to his nation for hope and belief, a call to live a happy life rather than mourn 
their victim status.

Գ րա կա նու թյուն

1.  Ա րամ Հայ կազ, «Ապ րող ծառ մը», Երևան, 2012:
2.  Ա րամ Հայ կազ, « Մո ռաց ված է ջեր», հա տոր Ա, Երևան, 2010:
3.  Ա րամ Հայ կազ, « Մո ռաց ված է ջեր», հա տոր Ե, Երևան, 2014:
4.  Գե ղամ Սևան, Սփ յուռ քա հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան ուր վագ ծեր, 

Երևան, (1946-1985), 1997:

 ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅԱՆ ՀԵՏ ԵՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 

Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐ ԴՈՒ ԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ք. Ա. Պետ րոս յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բա նա լի բա ռեր. Ցե ղաս պա նու թյուն, ե րի տա սար դու թյուն, ա ռաջ նա յին սե-
րունդ, հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյուն:

 Սույն հե տա զո տու թյան նպա տակն է՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցի վե րա-
բեր յալ հայ ե րի տա սարդ նե րի հո գե բա նա կան վի ճա կի դրսևո րու մը: Հե տա զո տու-
թյան հար ցում ի րա կա նաց նե լու հա մար մշակ վել են հետև յալ հար ցե րը՝ 

1. Ցե ղաս պա նու թյան մա սին խո սե լիս ե րի տա սարդ նե րի զգա ցում ե րը:
2.  Ինչ պե՞ս են վե րա բեր վում ե րի տա սարդ նե րը Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան խնդրին:
3.  Ի՞նչ է սպաս վում ա պա գա յում հայ ազ գին այս ան լու ծե լի հար ցի շուրջ: Ցե ղա-

սպա նու թյան հար ցը մինչ օրս ան հայտ է մում հայ ժո ղովր դի հա մար: Ակ նա-
ռու դրսևո րում են ստա ցել հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան հետևանք նե րը ներ-
կա և անց յալ սե րունդ նե րի կյան քում՝ տեղ գտնե լով նրանց բնա վո րու թյան, 
սո ցիա լա կան դրսևո րում ե րի, հե տա գա դիր քո րո շում ե րի մեջ: Ա մեն հա յի հո-
գում ցե ղաս պա նու թյունն իր ան դառ նա լի հետքն է թո ղել ամ բողջ աշ խար հում:
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 Ցե ղաս պա նու թյուն տեր մի նը հու նա րեն՝ ցեղ-gevoc, և լա տի նե րեն՝ caedo-սպա-
նում եմ բա ռե րից է կազմ ված: Բա ռի կազ մու թյու նը ար դեն իսկ հու շում է նրա 
ի մաս տը: Դա հան ցա գոր ծու թյուն է, ո րը տե ղի է ու նե նում ո րո շա կի նպա տա կի 
դրդու մով: Հա մար վում է որևէ կրո նա կան, ազ գա յին, էթ նիկ խմբի ոչն չա ցում մա-
սամբ կամ ամ բող ջո վին, որն ի րա կա նա նում է ծրագ րա վոր ված կեր պով՝ ին չը իր 
մեջ նե րա ռում է տար բեր տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կի րա ռում: Ծ րա գիրն ար-
տա հայտ վում է հետև յալ գոր ծո ղու թյուն նե րով՝ տվյալ խմբին պատ կա նող ան դամ-
նե րի ոչն չա ցում, ֆի զի կա կան ճնշում, ծանր մտա վոր վնա սի պատ ճա ռում, ծնե լիու-
թյան մա կար դա կի ի ջեց ման ծրա գիր, այն պի սի կեն սա կան պայ ման նե րի 
ստեղ ծում, ո րը կհան գեց նի ֆի զի կա կան կամ մաս նա վոր ոչն չաց ման, տվյալ խմբի 
ե րե խա նե րին ստի պո ղա բար այլ խումբ տե ղա փո խել: Ըստ « Միա վոր ված ազ գե րի» 
կազ մա կեր պու թյան 1948թ. Դեկ տեմ բե րի 12-ին ըն դու նած՝ « Ցե ղաս պա նու թյան 
ո ճի րը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու վե րա բեր յալ կոն վեն ցիա» հա մար վում է մի-
ջազ գա յին հան ցա գոր ծու թյուն[3]։ « Մեծ Ե ղեռն»՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, ո րի 
կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րի հիմ ա դիրն էին հան դի սա նում օս ման յան 
կայս րու թյան գլուխ կանգ նած ե րիտ թուր քա կան՝ «Ի թի հադ Վե Թե րա քի» կու սակ-
ցու թյու նը: Ն րանց ձեռ քով 1911-1923 թվա կան նե րին զանգ վա ծա յին տե ղա հա նու-
թյուն նե րի և ոչն չաց ման են թարկ վե ցին օս ման յան կայս րու թյան և Արևմտ յան Հա-
յաս տա նում բնակ վող հայ ժո ղո վուր դը: Ըստ Կոնս տանդ նու պոլ սի 600 հա յազ գի 
մտա վո րա կա նի ձեր բա կալ ման Ցե ղաս պա նու թյան պաշ տո նա կան օր հա մար վեց 
1915 թվա կա նի՝ Ապ րի լի 24-ը[2]։

 Ցե ղաս պա նու թյու նը ող բեր գու թյուն է, ոչ միայն ամ բողջ հայ ազ գի այլև աշ-
խար հի հա մար՝ ա մե նա մեծ մարդ կա յին կո րուս տը: Այն իր խո րը հետևան քը թո-
ղեց հայ ազ գի հե տա գա զար գաց ման հա մար, որն իր մեջ նե րա ռեց մի շարք հո-
գե բա նա կան և սո ցիա լա կան խնդիր ներ:

 Հո գե բա նա կան խնդիր նե րը ընդգր կում էին տար բեր ո լորտ ներ՝ քա ղա քա կան, 
սո ցիա լա կան, էթ նիկ և քրեա ծին: Հա յե րի ցե ղաս պա նու թյունն իր ազ դե ցու թյունն 
ու նե ցավ հայ ազ գի հե տա գա սե րունդ նե րի՝ հոգևոր աշ խար հի, բնա վո րու թյան, սո-
ցիա լա կան դրսևո րում ե րի և հե տա գա դիր քո րո շում ե րի վրա: Այն մար դիկ, ով քեր 
ա կա նա տես են ե ղել այս դա ժա նու թյա նը, ապ րում են խո րը հո գե բա նա կան սթրե-
սի ազ դե ցու թյամբ, իսկ այն սե րուն դը, ով լսել է ցե ղաս պա նու թյան մա սին՝ սրտի 
խո րը ցա վով, բայց միև նույն ժա մա նակ ան զո րու թյան զգա ցու մով կա րո ղա նում է 
դեռ հան դուր ժել ցե ղաս պա նու թյան ըն դուն ման մեր ժու մը: Խորն են հո գե բա նա-
կան հետևանք նե րը՝ դրանք հիմ ա կա նում ար տա հայտ վում են օ տա րերկր յա պե-
տու թյուն նե րում սե փա կան ան ձին սպառ նա ցող ա պա հո վու թյան վա խի դրսևոր-
մամբ, իսկ իր իսկ հայ րե նի քում ազ գա յին և կրո նա կան խնդիր նե րի առ կա յու թյամբ: 
Դա րե րի ըն թաց քում ցավ ու տա ռա պանք տե սած հայ ազ գը կա րո ղա ցավ ձևա վո-
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րել միաս նա կան և հա մախմբ ված կեր պար, ո րը մշտա պես մինչև օրս լե ցուն է 
ա զա տագ րա կան պայ քա րի ձգտմամբ: Ցե ղաս պա նու թյան խնդի րը՝ նույն ին քը՝ 
« Հայ կա կան հար ցը» այ սօր էլ մաց լի ան կան խա տե սե լի և փո փո խա կան եզ րա-
հան գում ե րով: Այն իր խո րը հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյունն ու նե ցավ ժո ղովր դի 
վրա՝ սերն դի ոչն չաց ման վա խի ար տա հայտ մամբ, ո րը հա ճախ վե րած վե լով ախ-
տա բա նա կան վա խի, ու ղեկց վում էր խու ճա պա հար փա խուս տով: Ա վե լի ակ նա ռու 
դրսևո րում է կրել ցե ղաս պա նու թյուն ապ րած, կամ ցե ղաս պա նու թյան են թարկ ված 
սերն դի մոտ [2]: Հայ ազ գի այս ծանր վիշ տը իր ազ դե ցու թյունն ու նե ցավ Հա յաս-
տա նի ե րի տա սար դու թյան վրա: Փոխ վեց և շա րու նակ վում է փոխ վել ա մեն ինչ, 
այս ա մե նը դրսևոր վեց ե րի տա սարդ նե րի՝ բնա վո րու թյան, սո ցիա լա կան գոր ծու-
նեու թյան, ցան կու թյուն նե րի ու ձգտում ե րի վրա:

Ա վե լի ակ նա ռու են այս ե րեք զգա ցում ե րը՝ վրե ժի, տագ նա պի և ընկճ վա ծու-
թյան: Տար բեր են նաև սե րունդ նե րի մո տե ցում ե րը: Ա ռաջ նա յին սե րունդ նե րը 
այն քան ու ժաս պառ են և հո գե պես թույլ, որ ի վի ճա կի չէին մտա ծե լու վրեժ-
խնդրու թյան մա սին, նրանք մո ռա ցու թյան էին տա լիս անց յա լը, իսկ ներ կա յիս 
ե րի տա սար դու թյու նը մտա ծում է վրեժխնդ րու թյան մա սին, և ապ րած վշտի հա-
մար մինչև օրս ճա նա չում ու փոխ հա տու ցում է պա հան ջում: Ի՞նչ է սպաս վում 
ա պա գա յում, ա հա այս հար ցի հետ բախ ման հան դի պե լիս նրանք հաս կա նում են, 
որ առնչ վում են ցե ղաս պա նու թյան ժխտո ղա կան վե րա բեր մուն քին, ու այս տեղ էլ 
ի հայտ է գա լիս զո հի կեր պա րը, որն ըն դու նում է ժո ղո վուր դը: Սե րուն դը շա րու-
նակ վում է և հան դի պե լով այս խնդրին կրկին մում է նույն տե ղում՝ զո հի կեր պա-
րի մեջ: Այս ա մե նը փո խում է նրանց բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տը, և հան-
գեց նում բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քին այլ պե տու թյուն նե րի նկատ մամբ: 
Ցան կա ցած հայ ե րի տա սար դի աչ քե րում թա խիծն է նշմար վում, իսկ հար ցում ե-
րին, թե ինչ պես են վե րա բեր վում այս մե ծա գույն խնդրին՝ չհա վա տա լով, հիաս-
թափ ված, բայց մևնույն ժա մա նակ վստահ և խրոխտ ձայ նով ար տա բե րում են, 
որ աշ խար հը կճա նա չի՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը: Ինչ պի սի՞ն է մեր ե րի տա սար-
դու թյու նը այ սօր: Ն րանք ապ րում են հա սա րա կու թյան մեջ, բայց հիաս թափ ված 
աշ խար հից ու նրանց վե րա բեր մուն քից: Այս խնդրին վե րա բեր վե լով վա խով, որ 
հնա րա վոր է արդ յոք կրկնվի այդ ա մե նը, և կորց նեն ի րենց պե տա կա նու թյու նը, 
սպա սու մով, որ մի օր կճա նաչ վի, ու վրե ժով, որ կգա ժա մա նա կը՝ հետ կբե րեն 
կորց րած հո ղե րը և կստի պեն վճա րել ա մեն հա յի թափ ված ար յան հա մար: Ցե-
ղաս պա նու թյան հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյու նը ոչ միայն հայ ե րի տա սարդ նե-
րինն է կամ Հա յաս տա նի նը այլև ամ բողջ աշ խար հինն է: Պա հան ջում ենք ար-
դա րու թյուն... Ինչ պես ցույց տվե ցին անց կաց րած հե տա զո տու թյան 
արդ յունք նե րը (հե տա զո տու թյան մաս նակ ցել են 18-20 տա րե կան տար բեր սե ռե-
րի պատ կա նող հայ ե րի տա սարդ նե րը)՝ 25% – ը ու նի վա խի, 25%-ը ա տե լու թյան, 
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20%-ը հիաս թա փու թյան զգա ցում, իսկ 30%-ը ցե ղաս պա նու թյու նը դի տար կում է, 
որ պես անց յա լի խնդիր: 70 %-ը ցան կա նում է ցե ղաս պա նու թյան հա մաշ խար հա-
յին ճա նա չում, իսկ 30 %-ը պար զա պես խա ղա ղու թյուն: 80%-ը ու նի հետև յալ տե-
սա կե տը, որ ցե ղաս պա նու թյան խնդի րը կմա ա նո րոշ և կմո ռաց վի, իսկ 20%-ը 
գտնում է, որ կգա ժա մա նա կը հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը կճա նաչ վի ու 
կպատժվի հա մայն աշ խար հի կող մից:

Եվ րո պա կան շատ պե տու թյուն ներ ճա նա չել են Արևմ տա հա յու թյան ցե ղաս պա-
նու թյան փաս տը, սա կայն ժա մա նա կա կից Թուր քիա յում շատ պաշ տո նա տար 
ան ձիք «մտա վոր աշ խա տան քի ներ կա յա ցու ցիչ ներ» փոր ձում են հեր քել պատ մա-
կան փաս տարկ նե րը՝ ժխտե լով հա յե րի ցե ղաս պա նու թյան փաս տը[1]:

Այս պի սով կա րող ենք ա սել, որ հայ ե րի տա սարդ նե րի տե սա կետ նե րը տար բեր 
են այս հար ցի շուրջ, սա կայն գտնում ենք, որ այդ պես էլ պետք է լի նի, մինչ այս 
հար ցը չգտնի իր հրա պա րա կայ նո րեն ըն դու նու մը:

Резюме
Психологическое воздействие геноцида на молодежь Армении

Петросян К. А.
Ереванский университет «Айбусак»

Ключевые слова: Геноцид, молодежь, первое поколение, психологическое 
воздействие.

Цель настоящего исследования – выявление психологического состояния мо-
лодежи Армении касательно вопроса о геноциде армян в Османской Турции. Для 
осуществления исследования нами разработаны следующие вопросы:

1.  Какие чувства возникают у молодежи, когда речь идет о геноциде армян.
2.  Как относится молодежь к Армянскому вопросу.
3.  Каковы прогнозы на будущее для армянского народа в связи с этим нераз-

решимым вопросом.
Вопрос о геноциде армян для армянского народа до сих пор остается неразре-

шенным, в результате чего произошли значительные психологические изменения 
как у молодежи предыдущего, так и нынешнего поколения: это изменения, каса-
ющиеся развития характера, социализации личности, а также находящие отраже-
ние в других аспектах жизни.

Во всем мире в душе каждого армянина геноцид армян оставил неизгладимый 
след.
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Summary
Psychological impact of genocide on Armenian youth 

Petrosyan K. A.
Yerevan “Haybusak” University

Key words: genocide, youth, first generation, psychological impact. 

The purpose of this study is to identify the psychological state of young people in 
Armenia regarding the issue of the Armenian Genocide in Ottoman Turkey. To 
implement the study we have developed the following questions: 1. What feelings do 
young people have when it comes to the Armenian Genocide? 2. How does the youth 
relate to the Armenian issue. 3. What are the future predictions for the Armenian 
people in connection with this insoluble question? The issue of the Armenian 
Genocide for the Armenian people still remains unresolved, with the result that there 
have been significant psychological changes in both the youth of the previous and the 
current generation: these are changes related to the development of character, 
socialization of the person, and also reflected in other aspects of life. All over the 
world, the genocide of Armenians left an indelible mark on every Armenian’s soul. 

Գ րա կա նու թյուն

1. Հա յե րի ցե ղաս պա նու թյու նը Օս ման յան կայս րու թյու նում [Մ. Գ. Ներ սիս յան]
2.  « Հայ կա կան հարց» հան րա գի տա րան, Երևան, 1996
3.  http: //hy.wikipedia.org/
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Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԴՊՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅԱՆ 
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  

ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՄԲ

 Խու գե յան Ա. Վ., Պո նո մա րեն կո Ի. Ռ.
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան
Խ. Ա բով յա նի ան վան ՀՊՄՀ

 Բանալի բառեր. Դպ րո ցա կան պատ րաստ վա ծու թյուն, սո ցիալ-անձ նա յին 
զար գա ցում, հա տուկ պատ րաստ վա ծու թյուն, ո սուց ման դրդա պատ ճառ, ու սում-
նա կան գոր ծու նեու թյուն:

Ե րե խա յի դպրո ցա կան ու սուց ման նա խա պատ րաստ ման հիմ ախն դի րը միշտ 
էլ ե ղել է ար դիա կան ինչ պես հո գե բա նա կան գի տու թյան, այն պես էլ կրթա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի, դաս տիա րակ նե րի, ու սու ցիչ նե րի և ծ նող նե րի հա մար։ Եվ 
դա միան գա մայն հաս կա նա լի է, քա նի որ դպրոց ըն դուն վե լը ե րե խա յի կյան քում 
բե կում ա յին պահ է, ան ցում կյան քի նոր կեն սաձևի և գոր ծու նեու թյան պայ ման նե-
րի։ Ու սում ու ու սում ա ռու թյու նը, ո րը դպրո ցա կա նի հա մար միան գա մայն նոր 
կար գա վի ճակ է ա պա հո վում, դառ նում է պար տա դիր, հա սա րա կա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող գոր ծու նեու թյուն, ո րի հա մար ե րե խան պա տաս խա նատ վու թյուն է 
կրում ըն տա նի քի, ու սու ցիչ նե րի և դպ րո ցի առջև: Ե րե խա նե րի նա խա պատ րաս-
տու մը դպրո ցա կան ու սուց մա նը մի կող մից են թադ րում է, որ նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տու թյուն նե րը կոչ ված են ե րե խա յին դպրոց «հանձ նել» ան ձի ձևա վոր ման 
ու ընդ հա նուր զար գաց վա ծու թյան այն պի սի մա կար դա կով, ո րը հա մա պա տաս խա-
նում է դպրո ցի պա հանջ նե րին, մյուս կող մից էլ՝ դպրո ցը պետք է հիմ վի նա-
խադպ րո ցա կա նի ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի, հմտու թյուն նե րի և  ո րակ նե րի վրա։ 
Ե րե խա յի դպրո ցա կան ու սուց ման նա խա պատ րաստ ման նպա տա կը զար գաց ման 
բա րեն պաստ մի ջա վայ րի ա պա հո վում է, որ տեղ ըստ ա մե նայ նի կբա ցա հայտ վեն 
և կդրսևոր վեն նրա ներ քին հնա րա վո րու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը, կզար-
գա նան ե րե խա յի հո գե կան, սո ցիա լա կան, ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ինչն էլ 
կա պա հո վի ե րե խա յի հա ջող մուտքն ու ու սում ա ռու թյու նը դպրո ցում, դպրո ցա-
կան կյան քին նրա հա րար վո ղա կա նու թյու նը։

Կրտ սեր դպրո ցա կա նի ու սում ա ռու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը պայ մա նա-
վոր ված է նա խադպ րո ցա կան տա րի քում դպրո ցի կյան քի նա խա պատ րաստ մանն 
ուղղ ված ման կա վար ժա կան աշ խա տանք նե րի մե թո դա կան նպա տա կաուղղ վա-
ծու թյամբ, ինչ պես նաև ըն տա նի քի և նա խադպ րո ցա կան մաս նա գե տի սերտ հա-
մա գոր ծակ ցու թյամբ: Ըն տա նի քում ե րե խա յին դպրո ցին այս կամ այն չա փով նա-
խա պատ րաս տում են՝ գի տակ ցե լով խնդրի կարևո րու թյու նը: Հա սա կա կից նե րի 
մի ջա վայ րում գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նը նրան դարձ նում է սո ցիա լա պես ինք-



Հ Ո Ւ Մ Ա Ն Ի Տ Ա Ր  Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր  Ե Վ  Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

205

նավս տահ, նպաս տում է սե փա կան գոր ծու նեու թյան նշա նա կու թյան ըն կալ մա նը, 
ինք նավս տա հու թյան և  օբ յեկ տիվ կա րո ղու թյան ձևա վոր մա նը: Արդ յուն քում, ե րե-
խա յի գի տակ ցու թյան մեջ դպրոց ըն դուն վե լու պա հը չի ամ րագր վում որ պես 
շրջա դար ձա յին, ճգնա ժա մա յին նո րու թյուն: Ըն տա նի քից դպրոց գնա ցող ե րե խա-
յի դիր քո րո շու մը ու սում ա ռու թյան հան դեպ են թադ րում է հա մա կող մա նի պատ-
րաս տու թյուն դպրո ցին, հետևա բար հա մա պա տաս խան ման կա վար ժա կան պայ-
ման նե րի ա պա հո վում և  աշ խա տան քի կազ մա կեր պում: Ըն տա նի քից դպրոց 
գնա ցող ե րե խա յի դպրո ցին պատ րաստ վե լու հար ցում ա ռանձ նա հա տուկ 
կարևոր վում է հա սա կա կից նե րի մշտա կան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը:

Դպ րոց ըն դուն վե լով՝ ե րե խա յի հա մար ա ռա ջա տար գոր ծու նեու թյուն է դառ-
նում ու սում ա կան գոր ծու նեու թյու նը: Դպ րո ցա կա նի ու սում ա կան գոր ծու նեու-
թյու նը ձևա վո րե լիս պի տի նկա տի ու նե նալ դպրո ցա կան հա մա կարգ ված ու սուց-
ման հո գե բա նա ման կա վար ժա կան հիմ ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն: 
Ն շա նա վոր հո գե բան Դ. Բ. Էլ կո նի նը տար բե րա կել ու բնու թագ րել է դպրո ցա կան 
հա մա կարգ ված ու սուց ման հիմ ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը [11]: Դպ րո-
ցա կան ու սուց ման ա ռա ջին հիմ ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ 
դպրոց ըն դուն վե լով ե րե խան սկսում է ի րա կա նաց նել, թերևս ա ռա ջին ան գամ իր 
կյան քում, հա սա րա կայ նո րեն նշա նա կա լի և հա սա րա կայ նո րեն գնա հա տե լի գոր-
ծու նեու թյուն, ո րը նրան դնում է բո լո րո վին նոր դիր քում, ո րով էլ ո րոշ վում է նրա 
մա ցած բո լոր հա րա բե րու թյուն նեը մե ծա հա սակ նե րի և հա սա կա կից նե րի նկատ-
մամբ: Հա մա կարգ ված դրո ցա կան ու սուց ման երկ րորդ ա ռանձ նա հատ կու թյունն 
այն է, որ այն պա հան ջում է պար տա դիր կար գով կա տա րել բո լո րի հա մար միա-
տե սակ կա նոն նե րի մի ամ բողջ շարք:

Դպ րո ցա կան հա մա կարգ ված ու սուց ման եր րորդ էա կան ա ռանձ նա հատ կու-
թյունն այն է, որ դպրոց ըն դուն վե լուց սկսվում է գի տու թյան հա մա կարգ ված կամ 
տվյալ գի տու թյան բնա գա վա ռի, տվյալ ու սում ա կան ա ռար կա յի տրա մա բան-
ված ու սում ա սի րու թյու նը: Հա մա կարգ ված դպրո ցա կան ու սուց ման չոր րորդ 
էական ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ դպրո ցա կան ու սուց ման անց նե լիս 
ե րե խան պետք է ար մա տա կա նո րեն փո խի ի րեն դաս տիա րա կող չա փա հաս նե րի 
հետ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բողջ հա մա կար գը: Հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա մա կար գը ան մի ջա կա նից դառ նում է միջ նորդ ված, այ սինքն ու սու ցի չը ա շա-
կերտ նե րի հետ և  ա շա կերտ նե րը ու սուց չի հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար 
անհրաժեշ տո րեն պետք է տի րա պե տեն մի ջոց նե րի հա տուկ հա մա կար գին: 
Ուսում ա կան գոր ծու նեու թյու նը նպա տա կաուղղ ված գոր ծու նեու թյուն է, ո րի բո-
վան դա կու թյու նը կազ մում է գի տա կան հաս կա ցու թյուն նե րի ո լոր տում ե ղած գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ըն դան րաց ված ե ղա նակ նե րի յու րա ցու մը:

Ու սում ա սի րե լով ա ռա ջին դա սա րան ցու հո գե բա նու թյու նը Ն. Պ. Ո լո կի տի նան 
բա ցա հայ տել է մի շարք դժվա րու թյուն ներ.
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•  Ռե ժի մի հետ կապ ված դժվա րու թյուն. ման կա պար տե զում դաս տիա րակ նե րը 
վե րահս կում են ե րե խա յի գոր ծո ղու թյուն նե րը մինչև կե սօր, իսկ հե տո տա նը 
թու լաց նում այդ վե րահս կո ղու թյու նը:

•  Փոխ վում է ե րե խա յի ա ռա ջա տար գոր ծու նեու թյու նը. խա ղին փո խա րի նում է 
ու սում ա կան գոր ծու նեու թյու նը:

•  Փոխ վում է վե րա բեր մուն քը ըն կեր նե րի նկատ մամբ. դեռևս չի ձևա վոր ված 
փո խօգ նու թյան զգա ցու մը:

•  Փոխ վում է վե րա բեր մուն քը ման կա վար ժի նկատ մամբ. ժա մա նակ է պետք, 
որ պես զի ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րը պատ շաճ հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ-
ծեն ու սու ցիչ նե րի հետ:

•   Ար մա տա պես փոխ վում է ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի հո գե վի ճա կը. 6 տա րե-
կան նե րը ման կա պար տե զում հար մար վել են «ա վագ», իսկ հի մա դպրո ցում 
ի րենք ա մե նա փոք րերն են[4]:

Կրտ սեր դպրո ցա կան նե րի ու սում ա կան գոր ծու նեու թյան ձևա վոր ման գոր-
ծըն թա ցում ա ռաջ նա կարգ դեր են կա տա րում ու սում ա ճա նա չո ղա կան դրդա-
պատ ճառ նե րը: Ե թե սո վո րա կան հե տաքրք րու թյու նը պար զա պես շրջա պա տող 
ի րա կա նու թյան երևույթ նե րի լայն շրջա նակ նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան 
ձեռքբեր մանն են ուղղ ված, ա պա ու սում ա ճա նա չո ղա կան դրդա պատ ճառ նե րը 
ուղղ ված են ու սում ա սի րող ա ռար կա յի կոնկ րետ բնա գա վա ռում գոր ծու նեու թյան 
ե ղա նակ նե րի յու րաց մա նը:

 Մեծ տեղ տա լով դպրոց ըն դուն վե լուց հե տո ե րե խա յի մոտ շրջա պա տող մի ջա-
վայ րի նկատ մամբ ձևա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րին՝ Լ. Ի. Բո ժո վի չը վեր ջին-
ներս ան վա նեց «դպրո ցա կա նի ներ քին դիր քո րո շում»՝ այն հա մա րե լով դպրո ցա-
կան ու սուց ման պատ րաստ վա ծու թյան կարևո րա գույն չա փա նիշ։ Դպ րո ցա կան 
ու սուց ման պատ րաստ վա ծու թյան վե րա բեր յալ իր կա տա րած հե տա զո տու թյուն-
նե րի արդ յունք նե րից ել նե լով՝ Լ. Ի. Բո ժո վի չը նշում է, որ ե րե խա յի դպրո ցա կան 
պատ րաստ վա ծու թյու նը ձևա վոր վում է նրա մտա վոր գոր ծու նեու թյան և ճա նա չո-
ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի զար գաց ման ո րո շա կի մա կար դա կի հի ման 
վրա[4]։ Դպ րո ցա կան պատ րաստ վա ծու թյան մա սին ա ռա վել ըն դար ձակ պատ կե-
րա ցում է տա լիս Լ. Ա. Վեն գե րը, ո րի տակ նա հաս կա նում է գի տե լիք նե րի և  
ունա կու թյուն նե րի խումբ, ո րում պետք է առ կա լի նեն նաև մյուս տար րե րը՝ չնա-
յած դրանց զար գաց ման մա կար դա կը կա րող է տար բեր լի նել։ Ըստ նրա այդ գի-
տե լիք նե րի և  ու նա կու թյուն նե րի հա մա կար գի հիմ քը պետք է կազ մեն՝ 

•  ե րե խա յի վար քը կա ռա վա րող դրդա պատ ճա ռա յին հա մա կար գը,
•  անձ նա յին պատ րաստ վա ծու թյու նը, ո րի մեջ մտնում է ե րե խա յի «ներ քին 

դիր քո րո շու մը»,
•կա մա յին և  ին տե լեկ տու ալ պատ րաստ վա ծու թյու նը [6]։
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 Նա խադպ րո ցա կա նի նա խա պատ րաս տու մը դպրո ցին նա խադպ րո ցա կան 
ման կա վար ժու թյան կարևո րա գույն խնդիր նե րից մեկն է: Ե րե խա յի հա մար դպրո-
ցա կան ու սում ա ռու թյան սկիզ բը զար գաց ման օ րի նա չափ, միև նույն ժա մա նակ 
ճգնա ժա մա յին շրջան է, ո րին պատ րաստ լի նե լու աս տի ճա նով է պայ մա նա վոր-
ված նրա ուս ման հա ջո ղու թյուն նե րի հե տա գա ըն թաց քը: Դպ րո ցա կան կյան քին 
պատ րաստ նա խադպ րո ցա կա նը պետք է ու նե նա ֆի զի կա կան, հո գե կան, և սո-
ցիա լա կան զար գաց ման անհ րա ժեշտ մա կար դակ՝ դպրո ցա կան ծրա գի րը լիար-
ժեք յու րաց նե լո հա մար: Ժա մա նա կա կից նա խադպ րո ցա կան ման կա վար ժու թյու-
նը ե րե խա յին դպրո ցին նա խա պատ րաս տիս, կարևո րում և  ա ռանձ նաց նում է 
ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման հետևալ ուղ ղու թյուն նե րը [].

• Նա խադպ րո ցա կա նի ֆի զիո լո գիա կան պատ րաս տու թյուն; 
• Նա խադպ րո ցա կա նի հո գե բա նա կան պատ րաս տու թյուն
• Նա խադպ րո ցա կա նի սո ցիալ-անձ նա յին պատ րաս տու թյուն
• Նա խադպ րո ցա կա նի հա տուկ պատ րաս տու թյուն:
Այս պի սով, դպրո ցա կան ու սուց ման նա խա պատ րաստ ման հար ցը, մշտա պես 

գտնվե լով տա րի քա յին ման կա վարժ-հո գե բան նե րի ու սում ա սի րու թյան կենտ րո-
նում, են թադ րում է հա մա կող մա նի մո տե ցում, որն ընդգր կում է ըն տա նիք-մա նա-
պար տեզ-դպրոց ե ռա կողմ սերտ և հա մա կարգ ված հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

Резюме
Проблема подготовки детей к школе  
в психолого-педагогическом аспекте

Хугеян А. В., Пономаренко И. Р.
Ереванский университет «Айбусак»
АГПУ им. Х. Абовяна

Ключевые слова: Подготовка к школе, социально-личностное развитие, 
специальная подготовка, мотивация, образовательная деятельность.

Проблема психологической готовности детей к обучению в школе является ак-
туальной. Существуют различные подходы в понимании содержания термина го-
товность к школьному обучению. Под готовностью к школьному обучению понима-
ется необходимый и достаточный уровень физиологического, психологического и 
социального развития ребенка для усвоения школьной программы при опреде-
ленных условиях обучения.
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Summary

Khugeyan A., Ponomarenko I.
Yerevan “Haybusak” University
ASPU after Kh. Abovyan

The problem of psychological education of children in the school is actual. 
Different types of thermodynamics are used in the learning process. Sublime 
teaching is understood to be an inexplicable and informal level of physiological, 
psychological and social development of the school for the development of school 
curriculums.
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Տ ՐԻ ՆԻ ՏԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆ ՔԻ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ  
ՆԱ ԽԱԴՐ ՅԱԼ ՆԵ ՐԸ ՏՐԱՆՍ ՑԵՆ ԴԵՆ ՏԱԼ 

ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

Ե սա յան Գ. Ս.
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բանալի բառեր. տրանս ցեն դեն տալ, տրի նի տա րու թյուն, ա նի զոտ րո պու թյուն, 
հո մո գե նու թյուն:

 Գի տա կան պա րա դիգ մա նե րի ձևա վո րու մը և զար գա ցու մը, հա մա ձայն Թ. 
Կու նի, ըն թա նում է ո րո շա կի հա ջոր դա կա նու թյան և տ րա մա բա նու թյան շրջա-
նակ նե րում, որ տեղ առ կա են հա մա պա տաս խան օ րի նա չա փու թյուն ներ և 
սկզբունք ներ [1], ին չը մեզ թույլ է տա լիս, այն պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել ե րեք 
մեծ փու լե րի. 1) գի տա կան որևի ցե ուղ ղու թյան շրջա նակ նե րում կա տար վող հե-
տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ ա ռաջ են գա լիս խնդիր ներ, ո րոնք հնա րա վոր չի 
լի նում բա ցատ րել տվյալ դիս ցիպ լի նա յին հա տուկ հաս կա ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: 
2) Հաղ թա հա րե լու հա մար ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, տրվում են հաս կա ցու թյուն նե-
րի նոր հա մա կարգ, ին չը թույլ է տա լիս նո րո վի բա ցատ րել և լու ծել ծա ռա ցած 
խնդիր նե րը և 3) հաս կա ցու թյուն նե րի նոր հա մա կարգն իր ազ դե ցու թյան սահ-
ման նե րը լայ նաց նում է և թույլ է տա լիս տվյալ գի տա կան դիս ցիպ լի նա յում (և  ոչ 
միայն), այլ խնդիր ներ և  երևույթ ներ ևս նո րո վի բա ցատ րել ու մեկ նա բա նել:

Նշ ված ե րեք փու լե րը բնո րոշ են նաև տրանս ցեն դեն տալ հո գե բա նու թյա նը. 1) 
հո գե բա նու թյու նում, մաս նա վո րա պես՝ ըն կալ ման գոր ծըն թա ցը ու սում ա սի րե լիս, 
ա ռաջ ե կան խնդիր ներ, ո րոնք հնա րա վոր չէր բա ցատ րել գո յու թյուն ու նե ցող 
հաս կա ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: 2) Ս տեղծ վե ցին հաս կա ցու թյուն նե րի նոր հա մա-
կարգ, ին չը թույլ տվեց ըն կալ ման գոր ծըն թա ցը նո րո վի մեկ նա բա նել ու հաղ թա-
հա րել ա ռա ջա ցած խնդիր նե րը, այ նու հետև 3) այդ հաս կա ցու թյուն նե րի նոր հա-
մա կար գի օգ նու թյամբ հնա րա վո րու թյուն ստեղծ վեց հո գե բա նու թյու նում 
հե տա զո տել և մեկ նա բա նել այլ խնդիր ներ ևս: Վեր ջի նը մատ նան շում էր տրանս-
ցեն դեն տալ հո գե բա նու թյան ռե սուրս նե րի կի րառ ման սահ ման նե րը, որն այլևս 
չէր եզ րա փակ վում միայն ըն կալ ման գոր ծըն թա ցը ու սում ա սի րե լով: Նշ վա ծի մա-
սին են վկա յում Վ. Ի. Պա նո վի աշ խա տանք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ է կո հո գե բա-
նու թյան հա յե ցա կար գը, ո րում հե ղի նա կը օգ տա գոր ծում է ա ֆի զի կալ մտա ծե լա-
կերպ և տ րանս ցեն դեն տալ հո գե բա նու թյան հիմ ա րար սկզբունք նե րը, ին չը թույլ 
է տա լիս այդ խնդրի լուծ ման գոր ծում ցու ցա բե րել ոչ ար գա սի քա յին մո տե ցում:

Է կո հո գե բա նու թյու նում իբրև մե թո դա բա նա կան հիմք է հան դի սա նում «մարդ 
– մի ջա վայր (ար տա քին, ներ քին)» կամ, ա վե լի լայն հա մա տեքս տում վերց ված, 
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«հո գե կան ակ տի վու թյան սուբ յեկտ (մարդ կամ այլ էակ) – շր ջա կա մի ջա վայր 
(այդ թվում նաև այն ներ կա յաց նող սուբ յեկտ նե րը)» հա մա կար գա յին հա րա բե րու-
թյուն նե րը, ինչ պես նաև այդ հա րա բե րու թյուն նե րի բա ղադ րա մա սե րի միջև փոխ-
գոր ծու նեու թյան ձևե րը: Այս մո տեց ման շնոր հիվ Վ. Ի. Պա նո վը ցույց տվեց, որ 
փոխ գոր ծու նեու թյան այդ պի սի տե սակ նե րը կրում են հա մա պար փակ բնույթ և  
այդ պի սով լիո վին կի րա ռե լի են մար դու և շր ջա կա մի ջա վայ րի տար բեր տե սակ-
նե րի փոխ գոր ծու նեու թյու նը վեր լու ծե լու հա մար [2]:

Տ րանս ցեն դեն տալ հո գե բա նու թյան ռե սուրս նե րից օգտ վե լու հա ջորդ մեծ փոր ձը 
պատ կա նում է Ռ. Մ. Նաղդ յա նին: Իր աշ խա տանք նե րը հիմ ա կա նում նվի րե լով 
հո գե կան ար տա ցոլ ման հա մար ժե քու թյան խնդրին, հե ղի նա կը ցու ցա բե րում է ոչ 
ար գա սի քա յին (ա ֆի զի կալ) մո տե ցում, ին չը թույլ է տա լիս մար դու գո յու թյու նը դի-
տար կել չորս ի րա կա նու թյուն նե րի մի ջո ցով. 1) մին չար տա ցոլ ման ի րա կա նու թյուն, 
2) ըն կալ վող օբ յեկ տիվ (ա ռար կա յա կան) աշ խար հի ի րա կա նու թյուն, 3) ներ քին 
պատ կեր նե րի ի րա կա նու թյուն և 4) ան գի տակ ցա կա նի ի րա կա նու թյուն [3]:

 Հո գե բա նու թյու նում տրանս ցեն դեն տալ պա րա դիգ մա յի ազ դե ցու թյան սահ-
ման նե րի մե ծաց ման մի յու րօ րի նակ փորձ կա րե լի է հա մա րել տրի նի տար 
սկզբուն քի օգ տա գոր ծու մը, ինչն ըն կած է այս հա յե ցա կար գի ստեղծ ման և ձևա-
վոր ման հիմ քում ու հան դի սա նում է իբրև բնու թյան (մա տե րիա յի) հիմ ա րար և 
հա մա պար փակ սկզբունք նե րից մե կը:

Անդ րա դառ նա լով տրի նի տա րու թյան հաս կա ցու թյան գի տա կան մեկ նա բա նու-
թյուն նե րին, ա սենք որ Ռու սաս տա նում դրա վե րա բեր յալ ա մե նաամ բող ջա կան 
մեկ նա բա նում ե րը և մ շա կու մը պատ կա նում է Սանկտ- Պե տեր բուր գի հա մալ սա-
րա նի պրո ֆե սոր Ռ. Գ. Բա րանցևին [4, էջ 31]: Հա մա ձայն այս հե ղի նա կի, տրիա-
դա յի մեկ նա բա նու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել հետև յալ 3 տա րա տե սակ նե րի.

Գ ծա յին, երբ բո լոր տար րե րը դա սա վոր ված են սե ման տիկ տա րա ծու թյան 
միև նույն ա ռանց քի վրա: Օ րի նակ՝ ձախ-կենտ րոն-աջ:

Ան ցու մա յին, երբ մի տար րը գտնվում է ա վե լի բարձր մա կար դա կի վրա և  
ա պա հո վում է սին թե զի հնա րա վո րու թյու նը: Դա սա կան օ րի նակ է հե գել յան բա-
նաձևը. թե զիս-ան տի թե զիս-սին թեզ:

 Հա մա կար գա յին, երբ ե րեք հա վա սա րա զոր տար րե րը գտնվում են ընդ հան-
րու թյան միև նույն մա կար դա կի վրա: Օ րի նակ՝ ուղ ղանկ յուն ե ռանկ յու նին [5, էջ 
9-11]:

Տ րանս ցեն դեն տալ հո գե բա նու թյու նում տրիա դան չի հա մընկ նում նշված նե րից 
և  որևի ցե մե կին: Այս տեղ գո յու թյուն ու նեն եր կու հա կա դիր, ա նի զոտ րոպ կող մեր, 
ո րոնք ամ փոփ ված են մի ամ բող ջու թյան մեջ: Նշ ված տրիա դա յի մի ջո ցով է ի րա-
կա նա նում ար տա ցոլ ման գոր ծըն թա ցը, ինչն ի րե նից ներ կա յաց նում է օբ յեկտ նե-
րի, երևույթ նե րի՝ իբրև հո գե կան ֆե նո մեն նե րի դուրս հա նում (ֆիք սում, ստեղ-
ծում) [6, էջ 41]: Օ րի նակ, այդ պի սի սկզբուն քով է ստեղծ ված մար դու, 
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կեն դա նի նե րի կա ռուց ված քը. եր կու ձեռք, եր կու աչք (ա նի զոտ րոպ կող մեր) և  
այլն, ո րոնք ամ փոփ ված են մար դու, կեն դա նի նե րի մարմ ում (իբրև մեկ ամ բող-
ջու թյան մեջ):

Այս պի սի տրի նի տար կա ռուց ված քի ձևա վոր ման նա խադր յալ նե րը անհ րա-
ժեշտ է փնտրել տրանս ցեն դեն տալ հո գե բա նու թյան փի լի սո փա յա-մե թո դա բա նա-
կան հիմ քե րում, ին չը ման րակր կիտ մշակ վել է Ա. Ի. Մի րաք յա նի կող մից: Նա 
ա ռա ջար կում էր հո գե կա նի ու սում ա սի րու մը սկսել «Ո չինչ» հաս կա ցու թյան մշա-
կու մից, որն ար տա հայ տում է, ինչ պես ցան կա ցած ներ կա յի բա ցա կա յու թյան 
ի րա կա նու թյու նը, այն պես էլ ցան կա ցած ներ կա յում բա ցա կա յո ղի ի րա կա նու թյու-
նը [7, էջ 67]: Բա ցա կա յո ղի ի րա կա նու թյու նը մենք չենք կա րող ի մա նալ, քա նի որ 
այն ան մի ջա կա նո րեն մեզ տրված չէ, սա կայն մենք դրա վե րա բեր յալ հնա րա վո-
րու թյուն ու նենք են թադ րու թյուն ներ ա նել, քա նի որ բա ցա կա յո ղի ի րա կա նու թյան 
դրսևոր ման հետ քե րը գտնվում են ներ կա յի ի րա կա նու թյան մեջ [7, էջ 68]:

Այս պի սով, «Ո չինչ» – ի հիմ ա կան բնու թա գի րը կա րե լի է պատ կե րաց նել տա-
րա ծա-ժա մա նա կա յին միա տար րու թյան՝ հո մո գե նու թյան տես քով, իբրև ամ բող-
ջում տար բե րու թյան օբ յեկ տիվ բա ցա կա յու թյուն: Ի տար բե րու թյուն «Ո չինչ»-ի, 
«Ինչ-որ բա նի» (ներ կա յի ի րա կա նու թյան) հիմ ա կան բնու թա գի րը հան դես է գա-
լիս գո յու թյան ձևով, ո րին բնո րոշ է ոչ միա տար րու թյու նը՝ ա նի զոտ րո պու թյու նը, 
իբրև ամ բող ջում տար բե րու թյան օբ յեկ տիվ ներ կա յու թյու նը: Այ դու հան դերձ, հո-
մո գե նու թյու նը ամ բող ջու թյան (միաս նու թյան) օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյունն է, 
իսկ ա նի զոտ րո պու թյու նը՝ ամ բող ջում տար բե րու թյան ձևը, գո յու թյան ձևաս տեղծ-
ման օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյու նը [7, էջ 69]:

Այս տեղ ար դեն ուր վագծ վում է տրանս ցեն դեն տալ հո գե բա նու թյան տրի նի-
տար հա մա կար գի կա ռուց ված քը. մի կող մից հո մո գե նու թյու նը, ո րը հան դես է 
գա լիս որ պես բա ցա կա յո ղի ի րա կա նու թյան հետ քե րի դրսևո րում, իսկ մյուս կող-
մից՝ հո մո գե նու թյու նում (ամ բող ջում) եր կու ա նի զոտ րոպ (տար բե րու թյան) կող մե-
րը, ո րոնք բնո րոշ են ներ կա յի ի րա կա նու թյա նը:

Ա. Ի. Մի րաք յա նը ա նի զոտ րո պու թյու նը (ամ բող ջում տար բե րու թյու նը) դի տար-
կում էր որ պես բնու թյուն, ին չը փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյու նում տե ղա վոր վում 
էր մա տե րիա հաս կա ցու թյան մեջ: Այ դու հան դերձ, դա թույլ էր տա լիս նրան, որ 
ա նի զոտ րո պու թյու նը դի տար կեր մա տե րիա յի օբ յեկ տիվ գո յու թյուն ու նե ցող հատ-
կու թյուն, որն ամ բող ջում հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում դրա (մա տե րիա յի) տար-
բեր ձևե րի ա ռա ջաց մա նը» [7, էջ 71]:

Այս պի սի տրի նի տար մո դե լը ոչ միայն ըն կած է մա տե րիա յի ստեղծ ման և զար-
գաց ման հիմ քում, այլև դրսևոր վում է մար դու կա ռուց ված քում, ին չի ակ նա ռու 
օ րի նակ ներ կա րող են ծա ռա յել գլխու ղե ղի եր կու կի սագն դե րը, եր կու աչք, եր կու 
ձեռք, եր կու ա կանջ և  այլն, ո րոնք ա նի զոտ րոպ են միմ յանց նկատ մամբ և  ամ-
փոփ ված են մար դու մարմ ում՝ իբրև մի ամ բող ջու թյան մեջ: Ըն կալ ման գոր ծըն-
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թա ցը այս տրի նի տար կա ռուց ված քի շրջա նակ նե րում հե տա զո տե լիս բե րե ցին 
ցան կա լի արդ յունք նե րի և հաս տա տե ցին տրանս ցեն դեն տալ հո գե բա նու թյան 
նախ նա կան են թադ րու թյուն նե րը [6]: Սա կայն պետք է նշենք, որ նշված հե տա զո-
տու թյուն նե րում, հիմ ա կա նում նե րառ ված էին և հաշ վի էին առն վում եր կու ա նի-
զոտ րոպ կող մե րը (դրանց մի ջո ցով տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րը. սահ մա նա փա-
կում եր և  այլն) և  եր րորդ կող մին (ամ բող ջին, հո մո գե նու թյա նը) գրե թե չէր 
հատ կաց վում որևի ցե դե րա կա տա րու թյուն: Ի հար կե դա ու նի իր օբ յեկ տիվ կող-
մը, քա նի որ, ինչ պես նշե ցինք, ա նի զոտ րո պու թյու նը գտնվում է ներ կա յի ի րա կա-
նու թյու նում, որն ան մի ջա կա նո րեն տրված է մեզ, իսկ հո մո գե նու թյու նը, ամ բող-
ջը՝ բա ցա կա յո ղի ի րա կա նու թյու նում, ին չի վե րա բեր յալ են թադ րու թյուն նե րը մենք 
կա րող ենք ա նել ներ կա յում առ կա դրա հետ քե րի դրսևո րում ե րից: Հո մո գե նու-
թյան դրսևո րում ե րը, ի տար բե րու թյուն ա նի զոտ րո պու թյան, մեզ տրված են 
ա վե լի աբստ րակտ հաս կա ցու թյուն նե րի մի ջո ցով, որ տեղ կոնկ րետ սահ ման ներ 
անց կաց նե լը դժվար է և նույ նիսկ անհ նար: Օ րի նակ, ե թե մար դու գլխու ղե ղի եր-
կու ա նի զոտ րոպ կի սագն դե րին հնա րա վոր է կոնկ րետ չա փո րո շիչ ներ տալ (ծա-
վալ, ֆունկ ցիա ներ և  այլն), ա պա այն ամ բող ջը, ին չում դրանք ամ փոփ ված են, 
հնա րա վոր չէ այդ կա տե գո րիա նե րով ո րո շել: Այն վե րա բե րում է նաև մար դու 
մարմ ում առ կա ար տա ցոլ ման հա մա կար գի ա նի զոտ րոպ մյուս հատ ված նե րին. 
ձեռ քեր, լե զու, քթանց քեր և  այլն, որ տեղ հնա րա վոր է ո րո շա կիաց նել դրանց 
տար բեր դրսևո րում ե րը, ֆունկ ցիա նե րը և  այլն, սա կայն այն ամ բող ջը, ո րում 
դրանք ամ փոփ ված են, դժվար է ո րո շա կիաց նել և տալ դրա կոնկ րետ սահ ման-
նե րը (քա նի որ չենք կա րող ցույց տալ այն կե տը, թե որ տեղ է վեր ջա նում մե կը և 
սկ սում մյու սի սահ մա նը):

Ամ բող ջը՝ մար դու մարմ ում հան դես է գա լիս իբրև եր կու ա նի զոտ րոպ կող-
մերն ի րար միաց նող մի շղթա, տա րածք, ո րից սկիզբ են առ նում դրանք (ա նի-
զոտ րոպ կող մե րը) և հե տա գա յում նաև սնուց վում և գոր ծում, ինչ պես որ «Ո չինչ» 
– ից (հո մո գե նու թյու նից) սկիզբ է առ նում և հե տա գա յում նաև ո րո շա կիաց վում 
«Ինչ-որ բա նը» և դ րա գոր ծա ռույթ նե րը:

Ինչ պես տես նում ենք, ինչ քան էլ դժվար լի նի ամ բող ջի սահ ման նե րը և չա փո-
րո շիչ նե րը տա լը, միև նույն ժա մա նակ դրա դե րը մար դու կա ռուց ված քում ո րո շիչ է 
և  ա ռանց դրա հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել մար դուն ընդ հան րա պես: Այժմ փոր-
ձենք հաս կա նալ, թե ինչ պես է այս տրի նի տար հա մա կար գը դրսևոր վում և գոր-
ծում հո գե կա նում:

Ե թե փոր ձենք շատ հա կիրճ այն ներ կա յաց նել, ա պա կա րող ենք ա սել, որ 
մար դու հո գե կա նը հան դի սա նում է այն ամ բող ջա կա նու թյու նը, հո մո գե նու թյու նը, 
ո րում գոր ծում են մար դու կող մից գի տակց ված հա կա դիր հաս կա ցու թյուն նե րի 
տես քով ա նի զոտ րոպ «տար րե րը»: Ինչ պես գի տենք, գի տակ ցու թյու նը ճա նա չում 
է (դուրս է բե րում) երևույթ նե րը, ա ռար կա նե րը այն պի սի կա տե գո րիա նե րի մի ջո-



Հ Ո Ւ Մ Ա Ն Ի Տ Ա Ր  Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր  Ե Վ  Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

213

ցով, ինչ պի սիք են ա սենք տաք և սա ռը, հե ռու և մո տի կը, լավ և վա տը և  այլն: 
Նշ ված հաս կա ցու թյուն նե րը ու ղեկց վում են դրա կան և բա ցա սա կան ա նի զոտ րոպ 
է մո ցիա նե րով: Մար դու հո գե կա նի նոր մալ գոր ծու նեու թյան հա մար այդ ա նի-
զոտրոպ է մո ցիա նե րը հո գե կա նում (ամ բող ջում) միմ յանց միջև պետք է ու նե նան 
հա մա պա տաս խան տա րածք: Այդ մա սին (քիչ այլ կերպ) ակ նար կում էր Է. Բ լեյ լե-
րը և Զ. Ֆ րեյ դը [3, էջ 26, 27], [7, էջ 22].

 Հո գե կա նը՝ որ պես ամ բող ջու թյուն, հան դի սա նա լով եր կու ա նի զոտ րոպ կող մե-
րի միջև «տա րա ծա-ժա մա նա կա յին կոն տի նու ում», փոր ձում է կար գա վո րել է մո-
ցիո նալ վի ճա կի նոր մալ ըն թաց քը: Ե թե այդ «տա րա ծա-ժա մա նա կա յին կոն տի-
նուում» – ը փոք րա նա (նե ղա նա) կամ մե ծա նա (լայ նա նա), ա պա հո գե կա նը դրան 
ան պայ ման կհա կազ դի. ա ռա ջին դեպ քում նևրո տիկ, պսի խո տիկ խան գա րում ե-
րի տես քով՝ ընդ հուպ մինչև հո գե կան հա մա կար գի քայ քա յում, իսկ երկ րորդ 
դեպ քում, այն հան դես կգա ան տար բե րու թյան, ա պա տիա յի տես քով և կր կին կա-
րող է բե րել հո գե կան հա մա կար գի քայ քայ ման: Ինչ պես և մար դու կա ռուց ված-
քում (ա նա տո միա յում), այս դեպ քում ևս, ա նի զոտ րոպ կող մե րը, ի դեմս է մո ցիա-
նե րի, հաս կա ցու թյուն նե րի, հեշտ ու սում ա սի րե լի են, և հո գե կա նի տար բեր 
խան գա րում ե րը փոր ձում են կար գա վո րել դրանց մի ջո ցով (դրանց հետ գործ 
ունե նա լով): Սա կայն այն ամ բող ջու թյու նը, ո րում նե րառ ված են ա նի զոտ րոպ կող-
մե րը և  ո րը դրսևոր վում է դրանց միջև որ պես «տա րա ծա-ժա մա նա կա յին կոն տի-
նու ում», մենք չենք կա րո ղա նում ֆիք սել և կար գա վո րել:

 Դա սա կան հո գե բա նու թյու նում այդ «տա րա ծա-ժա մա նա կա յին կոն տի նու ում» 
– ը հա ճախ (ե թե չա սենք միշտ) հաշ վի չի առն վել: Սա կայն, ինչ պես նշել էինք, 
հո գե կա նի նոր մալ (ներ դաշ նակ) այդ «տա րա ծա-ժա մա նա կա յին կոն տի նու ում» – 
ը ո րո շիչ դեր է խա ղում: Փի լի սո փա յու թյան պատ մու թյան մեջ, ա նի զոտ րոպ կող-
մե րի միջև տա րա ծու թյան ա ռա վել ճշգրիտ բնու թա գիր տվել է Մ. Մա մար դաշ վի-
լին, այն ան վա նե լով իբրև « Բա ցար ձակ ճեղք» «Абсолютный зазор» [4, էջ. 32]:

Ա վար տե լով մեր աշ խա տան քը կցան կա նաք մեջ բե րել Ռ. Դե կար տի խոս քե րը, 
հույս հայտ նե լով, որ դեռ ա ռիթ ներ կլի նեն զար գաց նե լու և ներ կա յաց նե լու տրանս-
ցեն դեն տալ հո գե բա նու թյան շրջա նակ նե րում տրի նի տա րու թյան վե րա բեր յալ մեր 
պատ կե րա ցում ե րը. «…Մեծ ան տար բե րու թյու նը, ո րը կա մեր և Աստ ծու մեջ՝ 
միայն ո րո շա կի մի կետ է, ո րից հե տո սկսում է ինչ-որ այլ բան: Այդ կե տը ես կան-
վա նեմ ին տեն սի վու թյան ֆիքս ված կետ, ո րում ընկ նե լը շատ դժվար է», սա կայն 
ո րի մեջ, մեր կար ծի քով, Ռ. Դե կար տը կա րո ղա ցավ ընկ նել [4, էջ 32, 33]:



214

Հ Ո Ւ Մ Ա Ն Ի Տ Ա Ր  Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր  Ե Վ  Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

Резюме
Формирование предпосылок принципа тринитарности в 

трансцендентальной психологии

Г. С. Есаян
Ереванский университет «Айбусак»

В работе представлена структура и внутренние связи тринитарности в транс-
цендентальной психологии. В статье также представлена, как проявляется трини-
тарная модель трансцендентальной психологии в анатомии и в психике человека. 
Важную роль в этой триаде играет гомогенность, в которую включены две ани-
зотропные стороны.

Summary
Formation of preconditions of the trinitary  

principle in transdental psychology

Yesayan G. S.
Yerevan “Haybusak” University

The work presents the structure and internal connection of trinitarian in 
transcendental psychology. The article also presents how a trinitarian model display 
of transcendental psychology in the anatomy and in the human psychec. An important 
role in this triad is played by homogeneity, which includes two anisotropic sides.
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TEACHING WRITING
Sargsyan G., Apresyan N.
Yerevan “Haybusak” University

Teaching how to write effectively is one of the most important life-long skills 
educators impart to their students.

Teaching writing – Writing as a skill is very important in teaching and learning a 
foreign language, it helps pupils to assimilate letters and sounds of the English 
language, its vocabulary and grammar and to develop habits and skills in 
pronunciation, speaking and reading.

Language is a psychological phenomenon of social significance. As a system of 
associations language exists in human minds, but it manifests itself in speech. Speech 
can be realized in oral and written forms.

The written language lives rather a long life; it changes more slowly than the 
spoken and is therefore far more conservative and homogeneous. It is common 
knowledge that writing and speaking are treated disproportionately in the school and 
university curricula. Therefore, instiling the ability to write clearly and reasonably and 
the desire to do so, should be one of the central goals of language acquisition.

When teaching writing, educators must be sure to select resources and support 
materials that not only aid them in teaching how to write, but that will also be the 
most effective in helping their students learn to write.
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Most students who come for help with literacy will have difficulties with writing. It 
may be something they have avoided for years, after negative experiences at school. 
They feel they cannot express clearly what they wish to write. That’s why the teachers 
of the English language should be positive and should display an active commitment 
to helping students to write well. Students should be encouraged to use language 
clearly, vividly and honestly. They should freed from fear, restriction and further 
frustrations, so that their sensitivity, sensibility and abilities can develop.

Teaching Writing
Writing as a skill is very important in teaching and learning a foreign language, it 

helps pupils to assimilate letters and sounds of the English language, its vocabulary 
and grammar and to develop habits and skills in pronunciation, speaking and 
reading.

It is always obvious and worth mentioning that foreign language teachers do their 
best to organize their lessons effectively, to try to develop the students’ oral and 
written abilities in mastering a foreign language not only for communication but also 
for taking tests.

However, while students may be effective speakers of English, they need to learn 
how to transfer their knowledge of grammatical concepts from oral language to 
written language.

The pronunciation has changed greatly during that time.
• The same letters in different words are read differently.

E. g. fat, fate, far, fare....
•  Different letters and letter combinations in different words are read in the same way:

E. g. I-eye, rode-road, tail-tale, write-right, three-tree.....
• Many letters are pronounced in some words and are not in other words:

E. g. build- suit, laugh-high, help-hour....
•  In teaching English spelling special attention should be given to the words which 

present much troubles in this respect. Pupils should know:
• How to add:

–  s- to words ending in – y-: day-days, stay-stays, but city-cities, study-studies; 
– ed- to verbs: play-played, carry-carried; 
– ing- to verb: write-writing, play-playing, stand-standing; 
–  er- to adjectives in the comparative and the superlative degrees: clean-

cleaner-cleanest; 
•  When the consonant should be doubled: sit-sitting, thin-thinner, stop-stopped, 

swim-swimming; 
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There are three general stages in the writing process:
• Prewriting – involves discovering the subject and gathering ideas and 

information about it.
• Writing – involves recording one’s ideas on paper.
• Revising – involves revising one has already written.
In spelling instruction the teacher should take into consideration the difficulties of 

English spelling and instruct pupils how to overcome these difficulties. The following 
exercises may be suggested for the purpose.

• Copying
• Dictaion
• Visual dictation
• Dictation drill
• Self – dictation
The signs of a language problem may be:
• Poor vocabulary
• Less knowledge about writing.
• Difficulty with sentence structure and word order.
• Trouble reading back what is written.
• Difficulty with words sounds, spelling and meanings.
• Less skill with language.
• Reading and training has little effect.

Ամփ ոփ ում
Գ րագ րու թյան ու սու ցում

Ապ րես յան Ն., Սարգս յան Գ.
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Կ յան քի ա մե նա կարևոր հմտու թյուն նե րից մե կը ճիշտ և գ րա գետ կեր պով 
գրելն է: Ու սու ցա նե լով անգ լե րեն լեզ վի ուղ ղագ րա կան կա նոն նե րը ման կա վար ժը 
պետք է վստահ լի նի, որ օգ տա գոր ծում է արդ յու նա վետ մի ջոց ներ և ն յու թեր, 
ո րոնք կօգ նեն ա շա կերտ նե րին նյութն ըն կա լել դյու րին կեր պով, յու րաց նել 
հնչյուն ներն ու տա ռե րը, բա ռա պա շա րը և քե րա կա նա կան կա նոն նե րը, ինչ պես 
նաև զար գաց նել հմտու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը՝ խո սե լու և կար դա լու:
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Резюме
Обучение письму

Апресян Н., Саркисян Г.
Ереванский университет «Айбусак»

Умение писать правильно и грамотно является одним из самых важных навы-
ков, приобретаемых в процессе обучения иностранному языку. При обучении 
грамматике английского языка преподователь обязан использовать эффектив-
ные инструменты и материалы, с помощью которых обучаемые с легкостью мо-
гут понять материал, освоить звуки и буквы, лексику и грамматические правила, 
а также развить навыки и умения говорить и читать на иностранном языке.
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 ԼԵԶ ՎԱ ԿԱՆ ՀՆԱՐՔ ՆԵ ՐԸ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ՇԻ ՐԱ ԶԻ 
« ԲԻԲ ԼԻԱ ԿԱՆ» ՊՈԵ ՄՈՒՄ

Ն. Մ. Բա լա յան, Թ. Բար սում յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Հայ տա ղան դա վոր բա նաս տեղծ Հովհ. Շի րա զը յու րա հա տուկ աշ խար հըն կա-
լում, բա նաս տեղ ծա կան հզոր ձիրք ու նե ցող գրող է, ինչ պես ա սել է մե ծա նուն 
քնա րեր գու Ավ. Ի սա հակ յա նը. «Բ նու թյու նը նրան օժ տել է փի լի սո փա յա կան խոր 
ին տու ի ցիա յով…»:
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Իր խո րա խոր հուրդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ան վա նի բա նաս տեղ ծը եր գում է 
մարդ կա յին հո գու լա րե րով, ամ բողջ էու թյամբ խո սում է մեր ժո ղովր դի հե րո սա-
կան պատ մա կան հե ռա վոր անց յա լի, նրա հայ րե նա սեր զա վակ նե րի, հո ղի մշա կի, 
թո թո վա խոս ման կան, սի րա հար ղույ դի սրտի ու մտքի հետ, տա ռա դուխտ Մա սի սի 
ու Վա նի այ րող ցա վե րով: Սա կայն այս ա մե նից ա ռա վել բա նաս տեղ ծին գե րում է 
մարդ ա րա րա ծը՝ «իբրև պարգևն այս խենթ բնու թյան»: Եվ որ պես զի մար դուն իր 
բյուր գոր ծե րով ներ կա յաց նի ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից սկսած, Շի րա զը քրքրում է 
բիբ լիա կան, հե քիա թա յին, ա ռաս պե լա կան-ժո ղովր դա կան հա զա րա նուն մատ յան-
նե րը, ո րոնք մար դու՝ բ նու թյան վրա տա րած հաղ թա նա կի կեն դա նի վկա ներն են: 
Մարդն աստ ծո աստ վածն է՝ և ՛ա րար չա գործ, և՛ բա րի, և՛ հեզ, և՛ շեն-շի նա կան, և ՛ա մեն 
ինչ: Մար դու ա մե նաո ղո րու թյան իս կա կան վկան բա նաս տեղ ծի չգե րա զանց ված 
« Բիբ լիա կան» խո հա կան-փի լի սո փա յա կան պոեմ է:

Բ նույ թով « Բիբ լիա կա նը» քնա րա կան պոեմ է և  ու նի գոր ծո ղու թյուն նե րի ներ-
քին զար գա ցում: Աշ խարհն ա րա րող ան հայտ հո գին, այ սինքն՝ Աստ ված, ստեղ-
ծում է տիե զերքն ու հա մայն աշ խար հը: Ո գու կա տար յալ ներ դաշ նա կու թյան հաս-
նե լու ցան կու թյամբ « Բիբ լիա կա նը» հի շեց նում է Նա րե կա ցու « Մատ յան 
ող բեր գու թյան» պոե մի ընդ հա նուր ո գին:

 Նա րե կա ցուց ա ռաջ ար տա հայտ վել է նաև Մես րոպ Մաշ տո ցի ա պաշ խար հան-
քի եր գե րում, հե տա գա յում ո ղո ղել Թու ման յա նի ամ բողջ պոե զիան, իսկ Չա րեն ցի 
տո ղե րում խտա ցել «Չ կա՜ ու րիշ ու ղի...»:

 Շի րա զի հա մար բնո րո շը, ընդ հան րա պես, ցայ տուն կեր պով ար տա հայտ ված 
պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյունն է:

 Բա նաս տեղ ծի մտահ ղա ցու մը, ինչ պես այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, այս 
պոե մում նույն պես կոնկ րե տա նում, ա ռար կա յա նում է գե ղար վես տա կան խոս քի 
ռիթ մի մի ջո ցով, Շի րա զի հա մար յա բո լոր ստող ծա գոր ծու թյուն նե րի ա ռան ձին 
մա սե րը ռիթ մի տե սա կե տից հա կա դիր են, դրանց ա ռան ձին մա սը աչ քի է ընկ-
նում ռիթ մի հան գիստ մեղմ տո նով, իսկ նրան հա ջոր դող մի ջին և վեր ջին մա սե-
րը շարժ ման, ա նընդ հա տի, բա նաս տեղ ծա կան մտահ ղաց ման ներ քին շեշ տի 
ուժգ նու թյան տո նով:

 Պոե մի լե զուն հա մա պա տաս խա նում է նրա մի ֆա կան, բիբ լիա կան կեն սա փի-
լի սո փա յա կան մտահ ղաց մա նը: Շի րա զը, ընդ հան րա պես, պատ մա- հա սա րա կա-
կան և բ նու թյան երևույթ նե րը մեկ նա բա նե լիս կա րո ղա նում է տի րա պե տել լեզ վի 
ռեա լիզ մին, ո ճի և գա ղա փա րի ներ դաշ նա կու թյա նը, որ պի սիք պա հան ջում են 
լեզ վաո ճա կան ձևե րի պար զու թյուն, պատ կե րա վոր և  ար տա հայ տիչ խոսք:

 Պոե մը աչ քի է ընկ նում լեզ վաո ճա կան բազ մա թիվ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րով: Շա րահ յու սա կան ան ցում երն ու դրանց ձևե րի պար զու թյու նը, ռիթ մի ու 
հան գի անբռ նազ բո սի կու թյու նը, մակ դիր նե րի, հա մե մա տու թյուն նե րի ու փո խա-
բե րու թյուն նե րի, զա նա զան մի ջոց նե րի զար մա նա լի բազ մա զա նու թյու նը նրա 
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խոս քը դարձ նում են նպա տա կաս լաց, գե ղար վես տո րեն և հո գե բա նո րեն պատ-
ճա ռա բան ված:

Այս ա ռու մով էլ քննենք պոե մի լեզ վաո ճա կան մի շարք ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը:

Այս պոե մում Շի րազն ա ռա տո րեն օգ տա գոր ծել է մակ դիր ներ, ո րոնք գե րա-
զան ցա պես թարմ են՝ իբրև բա ռա բար դաց ման ար գա սիք:

 Մակ դիր նե րի մի ջո ցով բա նաս տեղ ծը, բնու թագ րում է ա ռար կա նե րի, երևույթ նե-
րի ա մե նաբ նո րոշ կող մե րը, ընդ հա նուր, վե րա ցա կան հաս կա ցու թյուն նե րը, դրան-
ցով բա ցա հայ տում նրանց ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը: Ա հա այդ պի սի մի քա նի 
մակ դիր ներ ի րենց մա կադր յա լի հետ. հրեշ տա կա շունչ հու զում եր, բյու րաս տինք 
հող, ապ շա հար առ յուծ, ձյու նա սիրտ սառ նու թյուն, լեռ նա չափ կար կուտ:

 Բա նաս տեղ ծը միան գա մայն տե ղին ու նպա տա կաս լաց է ընտ րել մակ դիր նե րը:
Օ րի նակ՝ Թող լե զուն լռան խո հեր բար բա ռե,
Ա նար ժան մա մարդն իր խո հե րին,
 Թող կյան քը մա ե րա զի գե րին (290):
Ի րա կա նում տրա մա բա նա կան տե սա կե տից չեն կա րող լի նել լու սե խոհ, ան-

վե րա ծա նե լի ա ռեղծ ված, անթև ցնորք, բա րուր միտք, սա կայն փո խա բե րա կան 
ի մաս տով դրանք միան գա մայն այլ նշա նա կու թյուն են ստա նում, այլ ի մաստ են 
ար տա հայ տում:

 Պոե մը հա րուստ է նաև պատ կե րա յին և  այլ ար տա հայտ չա կան զա նա զան 
ձևե րով՝ հա մե մա տու թյուն, չա փա զան ցու թյուն, հա կադ րու թյուն, անձ նա վո-
րում, այ լա բա նու թյուն, կրկնու թյուն, աս տի ճա նա վո րում և  այլն: Մակ դիր նե րի 
նման շի րազ յան հա մե մա տու թյուն նե րը մեծ մա սամբ ա ռար կա յա կան են, ո րոն-
ցով բա նաս տեղ ծը ձգտում է բա ցա հայ տել ի րե րի և  երևույթ նե րի, բնու թյան տե-
սա րան նե րի ոչ միայն ար տա քին, այլև ներ քին էու թյու նը:

 Բա նաս տեղ ծը, սա կայն, չա փա զանց խո րի մաստ և նուրբ ձևե րով նա խա մար-
դու ծնուն դը հա մե մա տում է հա զա րամ յա քնի հետ:

Օ րի նակ՝ … Բայց մարդն արթ նա ցավ իր … ձեռ քի ձայ նից,
 Հա զա րամ յակ ներ քայ լած իր քնից – 
 Զարթ նեց, երբ, ինչ պես կույր աչ քը բաց վի… (281):
Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե Շի րա զը հե տապն դում է չա փա զան ցու թյան՝ 

«բույրն էր ծի ծա ղում», «հո վերն էին գեղ գե ղում», այ նինչ նրա պոե զիա յում փո խա-
բե րու թյու նը գե ղար վես տա կան մեծ ընդ հան րա ցում ե րի է հա սել:

 Շի րա զի երևա կա յու թյունն ա նի րա կա նաից գնում է դե պի չա փա զան ցու թյու նը: 
Մար դը Շի րա զի տա րերքն է. մար դը ա մե նա զոր է, որ հաղ թեց հավք ու գա զա-
նին, ա նա պատ նե րը ծաղ կա նոց սար քեց: Եվ որ պես զի նրան հենց աըդ պես էլ 
ներ կա յաց նի, Շի րա զը դի մում է չա փա զան ցու թյան:
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…Եվ ըն չա քաղ ցի ծա րա վան քը խուլ
Հ րա բորբ զարթ նեց, հրդեհ վեց իր մեջ
Եվ ու ղեց կուլ տալ ողջ հո վիտն այն պերճ (276):
 Նույ նակրկ նու թյամբ բա նաս տեղ ծը խտաց նում է բա յի ի մաս տը:
Օ րի նակ՝ Հաղ թում էր մար դը ան գամ ինքն ի րեն,
 Հաղ թում էր մար դը նենգ սա տա նա յին (291):
 Շի րա զը ա ռանձ նա պես նա խա սի րում է շաղ կա պա կան կրկնու թյու նը:
Օ րի նակ՝ Ու կշռեց իր բախտն հա վերժ մի վարկ յան՛
Ու մար դու ընդ դեմ իր ե սը ցնցվեց.– 
Ու վեր ջին ան գամ խեթ նա յեց մար դուն:
 Պատ շաճ ձևով օգտ վե լով դա սա կան գրա բա րի բա ռա պա շա րից և քե րա կա-

նա կան ձևե րից՝ Շի րա զը, այ նու ա մե նայ նիվ, խու սա փում է դրանց ար խա յիկ ձևե-
րից, ո րոն ցից մեր լե զուն տու ժե լուց բա ցի շա հե կան ո չինչ չու նի:

 Պոեմ իր լեզ վաո ճա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով Շի րա զի հա սու նու-
թյան, նրա լեզ վի և  ո ճի կա տա րե լու թյան չա փա նիշն է, հայ գրա կա նու թյան նոր 
նվա ճում ե րից մե կը, ուր տա ղան դա վոր բա նաս տեղ ծը նպա տակ է դրել գե ղար-
վես տա կան լայն ֆոն դի վրա բա ցա հայ տել մար դու ու բնու թյան փոխ հա րա բե րու-
թյան ա ռեղծ վա ծը: Եվ դա նրան հա ջող վել է:

Резюме
Лингвистические трюки в поэме  
«Библейской» Ованеса Шираза

Н. М. Балаян, Т. Барсумян
Ереванский университет «Айбусак»

Глубокие по содержанию и смыслу произведения Ованеса Шираза словно сла-
гаются на струнах человеческой души. В основе «Библейской» поэмы – человек, 
предстающий “как награда этой безумной природы’’. Язык поэмы соответствует 
мифологическому, библейскому миропониманию автора. Синтаксические перехо-
ды и простота их формы, удивительное многообразие разнообразных способов и 
средств передачи, сравнений и метафор делают его речь целеустремленной, ху-
дожественно и психологически мотивированной.



222

Հ Ո Ւ Մ Ա Ն Ի Տ Ա Ր  Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր  Ե Վ  Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

Summary
Linguistic Tricks in the Biblical Poem by Hovhannes Shiraz

N. Balayan, T. Barsumian
Yerevan “Haybusak” University

Hovhannes Shiraz sings in his recondite works with his human soul chords. In the 
axis of the Biblical poem, human beings are the gift of this crazy nature. Poem’s 
language corresponds to the mythical, biblical philosophy of the author. Syntactic 
transitions and the simplicity of their forms, the amazing variety of articles, 
comparisons and metaphors, and the various means that make his speech 
purposeful, artistic and psychologically justified.

Գ րա կա նու թյուն

1. Հով հան նես Շի րազ, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հա տոր II, Երևան, 1982:
2.  Հով հան նես Այ վազ յան, « Հով հան նես Շի րա զի « Բիբ լիա կան» պոե մի հա մա-

մարդ կա յին շուն չը», հա մար Կ (Է-Ը), Էջ միա ծին, 2004:
3.  Սամ վել Մու րադ յան, Հով հան նես Շի րազ: Բա նաս տեղ ծը: Մար դը, Երևան, 2012:

 ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱՄ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԱ ՐԻ  
ՍՈ ՑԻԱ ԼԱ ԿԱՆ Ա ԴԱՊ ՏԱ ՑԻԱՆ

Ա. Վա հան յան, Ա. Մա նուկ յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բանալի բառեր. հաշ ման դամ, հաշ ման դամ ե րե խա, սո ցիալ-հո գե բա նա կան 
ա դապ տա ցիա, օ տա րա ցում, դաս տիա րա կու թյան ոճ, ինք նա հար գանք, սո ցիա-
լա կան մի ջա վայր, զար գա ցում, ինք նա կողմ ո րո շում, սո ցիա լա կա նա ցում:

 Հաշ ման դամ ե րե խա յի սո ցիալ-հո գե բա նա կան զար գաց ման խնդի րը՝ ըն տա-
նի քում և հա սա րա կու թյան մեջ, հա մար վում է կարևոր ներ և խիստ աար դիա կան, 
քան զի նման խնդրի առ կա յու թյան պայ ման նե րում հո գե բա նա կան տրավ մա է 
ապ րում և  ին քը՝ հաշ ման դա մը, և վեր ջի նիս ըն տա նի քը:
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Ն ման ե րե խա յի ծնուն դը իր հետ կա րող է ա ռաջ բե րել մի շարք շղթա յա կան, 
փոխ կա պակց ված խնդիր ներ: Այս տեղ հարկ է նշել, որ մեծ հա վա նա կա նու թյուն 
կա մերժ ման, օ տա րաց ման և հա մընդ հա նուր ագ րե սիա յի, ինչն էլ իր հեր թին 
վտան գի տակ է դնում ծնող նե րի ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և բա ցա սա-
բար է անդ րա դառ նում ըն տա նի քի մյուս (ա ռողջ) ե րե խա նե րի հո գե բա նա կան վի-
ճա կի վրա:

 Հարկ է նշել, որ մեր օ րե րում «հաշ ման դամ» և  ա ռան ձին վերց րած «հաշ ման-
դամ-ե րե խա» հաս կա ցու թյուն նե րը նոր բո վան դա կու թյուն են ստա ցել, ձեռք են 
բե րել ոչ միայն բժշկա կան, այլ նաև սո ցիա լա կան ի մաստ:

Ուս տի ել նե լով վե րը նշվա ծից, նշենք, որ «հաշ ման դամ» ե զույ թը օգ տա գործ-
վում է հետև յալ դեպ քե րում, երբ առ կա են.

1.  Կեն սա կան ակ տի վու թյան զգա լի սահ մա նա փա կում եր, ո րոնք ի րենց հեր-
թին հան գեց նում են սո ցիա լա կան դե զա դապ տա ցիա յի՝ ա ճի և զար գաց ման 
խա թար ման պատ ճա ռով:

 Վե րը նշված սահ մա նա փա կում ե րը հիմ ա կա նում կապ ված են.
•  Ինք նաս պա սարկ ման ու նա կու թյան
• Շար ժում ե րի
• Կողմ ո րոշ ման
• Սե փա կան վար քի վե րահս կո ղու թյան
•  ՈՒ սուց ման, շփման,
•  Աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու թյան բա ցա կա յու թյան հետ:

Իսկ ինչ վե րա բե րում է «հաշ ման դամ-ե րե խա» հաս կա ցու թյա նը, ա պա վեր-
ջինս գոր ծած վում է հետև յալ դեպ քե րում, երբ.

1.  Առ կա է բարդ սո ցիա լա կան դե զա դապ տիվ վի ճակ՝ պայ մա նա վոր ված քրո-
նիկ հի վան դու թյուն նե րով կամ պա թո լո գիա կան վի ճա կով, ինչն էլ կտրուկ 
սահ մա նա փա կում է ե րե խա յի հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ ընդգրկ վե լու տա րի-
քին հա մա պա տաս խան կրթա կան և ման կա վար ժա կան գոր ծըն թաց նե րում, 
և  որ ա մե նա կարևորն է՝ ընդգրկ վե լու սո ցիա լա կան կյանք:

 Թերևս այս ա մե նից զատ կարևոր է անդ րա դառ նալ այն խնդրին, որ «հաշ-
ման դամ-ե րե խան» մշտա պես օգ նու թյան, խնամ քի և վե րահս կո ղու թյան կա րիք 
ու նի: Այս ե րե խա նե րի դեպ քում այդ «օգ նու թյու նը» այն քան էլ միար ժեք չէ, քան զի 
այն չպետք է սահ մա նա փակ վի միայն ըն տա նի քի ան դամ ե րի օգ նու թյամբ, այլ 
պետք է նե րա ռի ողջ հա սա րա կու թյան ա ջակ ցու թյու նը:

 Շատ կարևոր է, որ ե րե խա յի մոտ չամ րապնդ վի այն միտ քը, որ ին քը զո հի 
կար գա վի ճա կում է, բո լո րին նման չէ և բո լո րից վատն է: Կա րե լի է ա սել, դրան 
շատ հա ճախ նպաս տում է ծնող նե րի կող մից ե րե խա յին «հի վանդ և  ա նօգ նա-
կան» ըն կա լե լը: Եվ արդ յուն քում, ե րե խան աս տի ճա նա բար կորց նում է ինք նու-
րույ նու թյու նը, վստա հու թյու նը սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ:
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Ա ռա վել նպա տա կա հար մար է այս պա րա գա յում, ծնող նե րի կող մից կի րա ռել 
դաս տիա րա կու թյան «ըն դու նել և սի րել» ո ճը, երբ ծնող նե րը ա մեն կերպ օգ նում 
են ե րե խա յին այն գոր ծե րում, ո րոնք նրա հա մար կարևոր են, ինչ պես նաև ա պա-
հո վում են վեր ջի նիս ինք նու րույ նու թյու նը:

 Կարևոր փաստ է, որ հա սա րա կու թյու նը այս խնդրին չմո տե նա երկ րոր դա կան 
կեր պով, այլ ըն կա լի այն որ պես ա ռաջ նա յին և կարևո րա գույն: Եվ որ պես զի հաշ-
ման դամ-ե րե խան ընդգրկ վի սո ցիա լա կան կյանք, յու րա քանչ յուր ոք ինչ-որ չա-
փով պետք է իր լու ման ու նե նա այս գոր ծում և  իր հեր թին նպաս տի ե րե խա յի.

1.  Ս տեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը
2.  Ինք նա կողմ ո րոշ ման զար գաց մա նը
3. Սո ցիա լա կան ակ տի վու թյան «ի հայտ գա լու» ձգտմա նը
4. Սե փա կան ան ձի նկատ մամբ հար գան քի ձևա վոր մա նը
5.  Շր ջա պա տում կա տար վող փո փո խու թյուն նե րին պատ րաստ լի նե լու ձգտմա նը:
Այս ա մե նը մե ծա պես կնպաս տի ե րե խա յի մոտ դրա կան փո փո խու թյուն նե րի ի 

հայտ գա լուն և սո ցիա լա կան մի ջա վայր ընդգրկ վե լուն:
 Հաշ ման դամ – ե րե խա նե րի ա դապ տա ցիան և սո ցիա լի զա ցիան – հաշ վի առ-

նե լով հաշ ման դամ ե րե խա յի հա տուկ կա րիք նե րը՝ ա ռանձ նաց վում է այն տե սա-
կե տը, որ վեր ջի նիս ցու ցա բեր վող օգ նու թյու նը պետք է դիտ վի հետև յալ կերպ.

•  Կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լիու թյան ա պա հո վում
•  Բժշ կա կան օգ նու թյան ա պա հո վում, ա ռող ջա կան վի ճա կի բա րե լա վում
•  Տա րի քին և հ նա րա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան՝ աշ խա տան քա յին 

որևէ գոր ծու նեու թյան նա խա պատ րաս տում
• Հանգս տի օբ յեկտ նե րի հա սա նե լիու թյուն:
Այս կերպ, փաս տո րեն այդ օգ նու թյու նը նպաս տում է ե րե խա յի հա մե մա տա-

բար ամ բող ջա կան ներգ րավ մա նը սո ցիա լա կան կյանք, նրա ան ձի զար գաց մա-
նը, այդ թվում նաև մշա կու թա յին և հոգևոր զար գաց մա նը:

 Սո ցիալ-հո գե բա նա կան ա դապ տա ցիա յի վեր լու ծու թյան ըն թաց քում անհ րա-
ժեշտ է հաշ վի առ նել 2 գոր ծոն՝ 

1.  անձ նա կան
2.  սո ցիա լա կան:
Ե թե մո տե նանք հաշ ման դամ ե րե խա յին՝ որ պես սո ցիա լա կան ա դապ տա ցիա յի 

սուբ յեկ տի, ով ջանք չի խնա յում ընդգրկ վե լու սո ցիա լա կան կյանք, ա պա ա մե նից 
ըն դու նե լի տար բե րա կը կլի նի՝ օգ նել նրան կա տա րել տա րի քին և հ նա րա վո րու-
թյուն նե րին հա մա պա տաս խան սո ցիա լա կան աշ խա տանք՝ հա մա պա տաս խա նա-
բար սո ցիա լա կան աշ խա տան քի հո գե բա նո րեն կողմ ո րոշ ված մո դել նե րի մա սով, 
ո րոնք ար տա ցո լում են ան ձի մո տե ցու մը, ինչ պի սին էլ որ նա լի նի: Ան կախ նրա 
ա ռող ջա կան վի ճա կից նա ըն կալ վում է որ պես սուբ յեկտ, որն ին քը կա րող է կա-
ռու ցել իր կյան քը: Հետևա բար, պետք է նշել, որ սո վո րել պա տաս խա նատ վու-
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թյուն կրել՝ դա ար դեն իսկ հաշ ման դամ ե րե խա յի սո ցիա լի զա ցիա յի կարևո րա-
գույն արդ յունք նե րից է:

 Հո գե բա նո րեն կողմ ո րոշ ված մո դե լը ա ռաջ նորդ վում է հու մա նիս տա կան հո-
գե բա նու թյան սկզբունք նե րով, ին չը են թադ րում է.

•  Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գանք
•  Ա զատ ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն
• Սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու ա զա տու թյուն:
 Հու մա նիս տա կան հո գե բա նու թյան սկզբուն քը պա հան ջում է հետևել ո րոշ կա-

նոն նե րի.
•  Հա սա րա կու թյան կող մից ար ժա նի վե րա բեր մունք բո լոր ե րե խա նե րի նկատ-

մամբ՝ ան կախ ֆի զի կա կան, նյու թա կան և սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կից
• Չա ռանձ նաց նել հաշ ման դամ-ե րե խա յին՝ ա ռողջ ե րե խա նե րից
• Հար գել նրանց ի րա վունք նե րը:
Խն դիր ներ, ո րոնց բախ վում է ըն տա նի քը, ո րում ծնվել է հաշ ման դամ-ե րե խա 

– այս հար ցը թերևս կա րե լի է դի տար կել մի քա նի տե սանկ յու նից.
• Հի վանդ ե րե խան-մայ րը
• Մայ րը-հի վանդ ե րե խան-հայ րը
• Հի վանդ ե րե խան-ա ռողջ ե րե խա նե րը
• Մայ րը-ա ռողջ ե րե խա նե րը
• Հաշ ման դամ ե րե խա յի ըն տա նի քը-բա րե կամ ե րը
• Հաշ ման դամ ե րե խա յի ըն տա նի քը-հա սա րա կու թյու նը:
 Պետք է նշել այն կարևոր փաս տը, որ այս դեպ քում ըն տա նի քը կանգ նում է 

օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ բար դու թյուն նե րի առջև.
Օբ յեկ տիվ
1.  դե ղո րայք և բու ժում, դրա հետ կապ ված ֆի նան սա կան խնդիր ներ, ո րոնք 

ե րե խա յի մե ծա նա լուն զու գըն թաց ա վե լի բար դա նում են:
2.  Ըն տա նի քի բնա կա նոն կյան քի ըն թաց քի խա թա րում:
 Սուբ յեկ տիվ
Ըն տա նի քի մեկ ան դա մի հի վան դու թյան հետ կապ ված մյուս ան դամ ե րի տա-

րա տե սակ ապ րում ե րը՝ վիշտ, վախ, հիաս թա փու թյուն, մեղ քի զգա ցում: Կա րող 
է դիտ վել նաև հու զա կան ռեակ ցիա՝ սթրե սի տես քով:

Այս պի սով, կա րե լի է ո րո շա կի հետևու թյուն ներ ա նել: Եվ սկսենք, թերևս, ա մե-
նա կարևո րից, որ ամ բողջ քա ղա քա կիրթ աշ խար հում ման կու թյու նը հա մար վում է 
մար դու կյան քի կարևոր փուլ, երբ ե րե խան նա խա պատ րաստ վում է հա սա րա կու-
թյան մեջ լիար ժեք կյան քին, երբ զար գա նում են սո ցիա լա պես ար ժե քա վոր հատ-
կա նիշ նե րը: Սա վե րա բե րում է բա ցա ռա պես բո լոր ե րե խա նե րին՝ ան կախ կար-
գա վի ճա կից և  ա ռող ջա կան վի ճա կից: Սո ցիա լի զա ցիա յի և  ա դապ տա ցիա յի 
հիմ ա կան, կարևոր օ ղա կը ե րե խա յի հա մար հա մար վում է ըն տա նի քը, քան զի 
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ըն տա նի քի յու րա քանչ յուր ան դամ պատ րաս տա կա մո րեն ա ջակ ցում է և մշ տա-
պես պատ րաստ է սա տա րել, հոգ տա նել և խ նա մել նրան:

 Շատ կարևոր է, որ ըն տա նի քում, որ տեղ ապ րում է հաշ ման դամ-ե րե խա՝ 
գործեն հո գե բա նա կան այս պես կոչ ված «օ րենք ներ», ո րոնք կնպաս տեն ըն տա-
նի քում դրա կան մթնո լոր տի ձևա վոր մա նը, փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ամ-
րապնդմա նը, գի տակ ցա կան մթնո լոր տի ձևա վոր մա նը:

Резюме
Социальная адаптация для детей-инвалидов

А. Ваганян, А. Манукян
Ереванский университет «Айбусак»

В данной статье рассматривается социально-психологическая адаптация де-
тей-инвалидов. Особенно важным фактором социализации и развития детей-ин-
валидов рассматриваются социальная среда, в первую очередь – семья, роди-
тельские отношения и стиль семейного воспитания.

Summary
Sochial adaptacion of children with disabilities

A. Vahanyan, A. Manukyan
Yerevan “Haybusak” University

This article examines the socio-psychological adaptation of children with 
disabilities. A particularly important factor in the socialization and development of 
children with disabilities is the social environment, first of all the family, parental 
relations and the style of family upbringing.
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 ԿՈՆՖ ԼԻԿ ՏԸ ՈՐ ՊԵՍ  
ՍՈ ՑԻԱԼ-ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՖԵ ՆՈ ՄԵՆ

Ա. Վա հան յան, Լ. Ա վա նես յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բանալի բառեր. կոնֆ լիկտ, լար վա ծու թյուն, նե րանձ նա յին և մի ջանձ նա յին 
կոնֆ լիկտ, ֆրուստ րա ցիա, սո ցիա լա կան մի ջա վայր, կոնֆ լիկ տի հան գու ցա լու-
ծում, վեր բալ և ֆի զի կա կան ագ րե սիա, ոչ հա մար ժեք ըն կա լում, կոնֆ լիկ տա բա-
նու թյուն:

 Կոնֆ լիկ տի սահ մա նում ե րը բա վա կա նին շատ են, սա կայն, դրանք ընդ հան-
րաց նե լով, կա րե լի է տալ կոնֆ լիկ տի ա ռա վել ընդ հան րա կան սահ մա նու մը. 
կոնֆլիկտ եր կու կամ ա վե լի մարդ կանց միջև բա խում է, որն ու ղեկց վում է հա-
ճախ բա ցա սա կան հույ զե րով և կա րող է ու նե նալ ան ցան կա լի, ինչ պես նաև ան-
դառ նա լի հետևանք ներ: Մարդն իր ողջ կյան քի ըն թաց քում չի կա րող զերծ մալ 
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կոնֆ լիկտ նե րից. քա նի դեռ կա զար գա ցում, փո փո խու թյուն, մշտա պես կլի նի 
նաև կոնֆ լիկտ, բա խում, հա կա սու թյուն: Այս հար ցին անդ րա դար ձել է Դիք սո նը, 
ով իր « Կոնֆ լիկտ» աշ խա տու թյան մեջ գրել է. «Ե թե Ձեր կյան քում բա խում եր 
չեն ե ղել, ա պա ստու գեք Ձեր զար կե րա կը. մի՞ թե այն դեռ բա բա խում է..»:

 Բա խում երն ան կաս կած, լավ բա նի չեն հան գեց նում, խան գա րում են ընդ հա-
նուր գոր ծին, խո չըն դո տում՝ դրա ի րա կա նաց ման փոխ հա մա ձայ նեց ված ջան քե րը, 
խա թա րում են մարդ կա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ա ռա ջաց նում լար վա ծու-
թյուն և ցն ցում եր, ո րոնք բա ցա սա բար են անդ րա դառ նում մար դու հո գե կան և 
ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյան վրա: Ուս տի շատ մար դիկ հիմ ա կա նում խու սա փում և 
վա խե նում են բա խում ե րից: Ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել (Ս. Կլ յուչ նի-
կով, Լ. Կո զեր, Ե. Բա բո սով, Վ. Սաֆ յա նով և  ու իշ ներ), որ հա կա մար տող կող մե րը 
չեն սի րում կոնֆ լիկտ ան վա նել այն, ինչ տե ղի է ու նե նում ի րենց միջև: Ն րանք 
նշում են. « Մենք չենք վի ճում, պար զա պես մեր կար ծիք նե րը չեն հա մընկ նում»: Կա-
րե լի է են թադ րել, որ գո յու թյուն ու նեն կոնֆ լիկ տի դրսևոր ման տար բեր ձևեր: 
Հաշտ ու հան գիստ ապ րե լը ող ջու նե լի է, բայց կյանքն ա ռանց փո փո խու թյուն նե րի, 
զար գաց ման շատ ձանձ րա լի է: Իսկ վեր ջին ներս ա ռա ջա նում են հնի ու նո րի, վա-
տի ու լա վի, նպա տակ նե րի, հե տաքրք րու թյուն նե րի բախ ման հետևան քով:

 Տար բե րում ենք կոնֆ լիկ տի հետև յալ տե սակ նե րը.
1.  Նե րանձ նա յին – երբ կոնֆ լի տը տե ղի է ու նե նում ան ձի ներ սում. օ րի նակ՝ 

շեքս պիր յան Համ լե տի կոնֆ լիկ տը:
2. Մի ջանձ նա յին – Երբ մի ան հա տը հա կադր վում է մյու սին:
3. Խումբ-խումբ – ազ գե րի միջև տե ղի ու նե ցող կոնֆ լիկտ:

 Կոնֆ լիկ տի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը – այս հար ցի վե րա բեր յալ հնչել են 
շատ տար բեր նույ նիսկ ի րա րա մերժ կար ծիք ներ: Հո գե վեր լու ծա բան Զիգ մունդ 
Ֆ րոյ դը ստեղ ծել է մարդ կա յին կոնֆ լիկ տա բա նու թյան ա ռա ջին կոն ցեպ ցիա նե-
րից մե կը: Նա հիմ ա կա նում զբաղ վել է նե րանձ նա յին և մի ջանձ նա յին 
կոնֆլիկտ նե րով և ցույց տվել մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի վատ թա րաց-
ման պատ ճառ նե րի փնտրման անհ րա ժեշ տու թյու նը ան գի տակ ցա կան ո լոր տում: 
Ադ լե րը միկ րո մի ջա վայ րի հետ ան ձի կոնֆ լիկ տի բո վան դա կու թյու նը տես նում էր 
ան հա տի փոր ձե րում, երբ նա փոր ձում էր ձեր բա զատ վել ան լիար ժե քու թյան զգա-
ցու մից և դո մի նան տու թյու նից մե կը մյու սի նկատ մամբ: Կ. Հոր նիի կար ծի քով 
կոնֆ լիկ տի պատ ճառ է հա մար վում ան հա տի և ն րա շրջա պա տող մի ջա վայ րի 
միջև հո գա տա րու թյան բա ցա կա յու թյու նը (ա ռա ջին հեր թին ծնող նե րի): Ըստ Է. 
Ֆ րո մի՝ կոնֆ լիկտն ա ռա ջա նում է, քա նի որ մար դը չի կա րո ղա նում հա սա րա կու-
թյան մեջ ռեա լի զաց նել անձ նա կան, ան հա տա կան ձգտում երն ու պա հանջ-
մունք նե րը: Այս պի սով՝ կոնֆ լիկ տի ա ռա ջաց ման պատ ճառ կա րող են հան դի սա-
նալ ոչ միայն կեն սա բա նա կան, սո ցիա լա կան կամ դաս տիա րակ չա կան 
գոր ծոն ներն ա ռան ձին-ա ռան ձին, այլ դրանց հա մա տեղ ազ դե ցու թյու նը:
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 Կոնֆ լիկ տի կա ռուց ված քը – կոնֆ լիկ տի կա ռուց վածք ա սե լով են թադր վում է 
նրա օբ յեկ տը, մաս նա կից նե րը, սո ցիա լա կան մի ջա վայ րը:

1. Կոնֆ լիկ տի օբ յեկտ- ա մեն մի կոնֆ լիկտ ու նի իր ծագ ման պատ ճա ռը: Այն 
ին չի պատ ճա ռով ծա գել է կոնֆ լիկ տը, հա մար վում է կոնֆ լիկ տի օբ յեկտ:

2. Կոնֆ լիկ տի մաս նա կից- այն ան ձիք, ում միջև ծա գել է կոնֆ լիկ տը: Կա րող 
են լի նել ինչ պես ա ռան ձին ան հատ ներ, այն պես էլ կազ մա կեր պու թյուն ներ, պե-
տու թյուն ներ և այլն:

3. Կոնֆ լիկ տի սո ցիա լա կան մի ջա վայր-այ սինքն որ տեղ է տե ղի ու նե նում 
կոնֆ լիկ տը: Դա կա րող է լի նել ինչ պես ան ձի հո գե կա նում, այն պես էլ՝ որևէ սո-
ցիա լա կան մի ջա վայ րում, աշ խար հագ րա կան տա րածք նե րում:

 Կոնֆ լիկ տի փու լե րը – կոնֆ լիկ տը ըն թա նում է 3 փու լով՝ լա տենտ, բաց փուլ և 
կոնֆ լիկ տի հան գու ցա լուծ ման փուլ:

1. Լա տենտ (գաղտ նի) - Այս փու լում ար դեն ակ նա ռու է դառ նում կոնֆ լիկ տի 
նա խա հիմ քը: Ի հայտ են գա լիս կոնֆ լիկ տի ծագ ման պատ ճառ նե րը:

2. Բաց փուլ- Այս փու լում տե ղի է ու նե նում ան ցում՝ կոնֆ լիկ տա յին վար քագ ծի. 
կոնֆ լիկ տա յին գոր ծո ղու թյուն նե րը ար տա քուստ դրսևոր վում են՝ վեր բալ կամ ֆի-
զի կա կան ագ րե սիա:

3. Հան գու ցա լուծ ման փուլ- Երբ լար վա ծու թյու նը վե րաց նե լու, փո խա դարձ զի-
ջում ե րի, հա մա գոր ծակ ցու թյու նը վե րա կանգ նե լու եր կուս տեք ձգտում կա, 
կոնֆլիկ տը թևա կո խում է հան գու ցա լուծ ման և  եզ րա փակ ման փուլ: Հան գու ցա-
լու ծու մը լի նում է դրա կան կամ բա ցա սա կան: Դ րա կան հան գու ցա լուծ ման դեպ-
քում կող մե րի միջև տե ղի է ու նե նում հաշ տե ցում, իսկ բա ցա սա կան լուծ ման դեպ-
քում՝ հա րա բե րու թյուն նե րի լրիվ խզում կամ թշնա մանք:

 Կոնֆ լիկ տի դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը
 Կոնֆ լիկ տի բա ցա սա կան կող մե րը
•  Սո ցիա լա կան մթնո լոր տի վատ թա րա ցում. աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա-

նու թյան ան կում, խմբի պա ռակ տում, հե ռա ցում:
•  Կող մե րի միջև փո խըմբռն ման բա ցա կա յու թյուն և  ի րա վի ճա կի ոչ հա մար ժեք 

ըն կա լում:
•  Հա մա գոր ծակ ցու թյան նվա զում կոնֆ լիկ տի ըն թաց քում (հա ճախ նաև հե-

տո):
•  Հա կա մար տե լու ո գին գե րա զան ցում է տա րա ձայ նու թյուն նե րը հաղ թա հա րե-

լու ցան կու թյու նը:
•  Կոնֆ լիկ տի ըն թաց քում տե ղի են ու նե նում նյու թա կան, բա րո յա կան, հո գե-

կան ծախ սեր
• Հա րա բե րու թյուն նե րի խզում:
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 Կոնֆ լիկ տի դրա կան կող մե րը
• Կոնֆ լիկ տը թույլ չի տա լիս, որ ձևա վոր ված հա րա բե րու թյուն նե րը լճա նան ու 

քա րա նան, այն փո փո խու թյուն նե րի ու զար գաց ման է մղում՝ միա ժա մա նակ ու ղի 
հար թե լով նո րա մու ծու թյուն նե րի հա մար:

• Կոնֆ լիկ տի ըն թաց քում մար դիկ ա վե լի լավ են ճա նա չում միմ յանց:
• Կոնֆ լիկ տը կար գա վո րում է սո ցիա լա կան խմբի կա ռուց ված քը, միա վո րում է 

հա մա խոհ խմբե րին, ա ռա ջաց նում է նոր կազ մա կեր պու թյուն ներ և խ թա նում է 
մարդ կանց ակ տի վու թյու նը, վե րա նում է «հնա զան դու թյան հա մախ տա նի շը»:

• Ն պաս տում է ան հա տի զար գաց մա նը, պա տաս խա նատ վու թյան զգաց մանն 
ու հա մար ժեք ինք նագ նա հատ մա նը:

• Պ րոբ լե մա յին ի րա վի ճա կում դուրս է բե րում մար դու թաքն ված հատկու թյուն-
նե րը, ար ժա նիք նե րը (քա նի որ նման պա հե րին են պարզ վում մար դու բնա վո րու-
թյան հիմ ա կան գծե րը):

• Եր բեմ կոնֆ լիկ տը կա րող է բա րե լա վել նախ կին վատ, լար ված հա րաբե րու-
թյուն նե րը և դ րանց նոր ըն թացք տալ:

 Ցան կա ցած փո փո խու թյուն կամ զար գա ցում տե ղի է ու նե նում հնի վե րա ցու-
մով և նո րի ի հայտ գա լով: Ե թե հի նը իր տե ղը դժվա րու թյամբ է զի ջում նո րին, 
ա պա նրանց միջև տե ղի է ու նե նում բա խում: Յու րա քանչ յուր կոնֆ լիկտ ու նի իր 
դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը՝ կախ ված տար բեր հան գա մանք նե րից: Այ նինչ, 
այն կար ծիքն է ձևա վոր վում, որ կոնֆ լիկ տը վատ, ա նա խոր ժու թյուն նե րով լի, 
տհաճ երևույթ է, բայց ե թե հաշ վի առ նենք, որ կոնֆ լիկ տը (թե մի ջանձ նա յին, թե 
նե րանձ նա յին) նպաս տում է ներ քին պոռթ կում ե րի, լար վա ծու թյան, ֆրուստ րա-
ցիոն վի ճակ նե րի ար տամղ մա նը, բա ցա սա կան ապ րում ե րի դուրս թափ մա նը, 
ա պա հաս կա նա լի է նաև կոնֆ լիկ տի դրա կան կող մը, ո րը նպաս տում է հո գե կան 
բա րե հար մա րու թյան ա ռա ջաց մա նը և ներ քին հանգս տու թյա նը: Բա ցի այդ, հա-
ճախ կոնֆ լիկտ նե րը նպաս տում են դրա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, 
վատ հա րա բե րու թյուն նե րի լա վաց մա նը, քա նի որ շատ հա ճախ հենց բա նակ ցու-
թյուն նե րի, քննար կում ե րի ու վի ճա բա նու թյուն նե րի արդ յուն քում են ա ռա ջա նում 
բա րի-դրա ցիա կան հա րա բե րու թյուն ներ: Ուս տի, եր բեմ օգ տա կար է կոնֆ լիկ տը. 
չպետք է միշտ խու սա փել դրա նից, այլ պետք է ա ռա ջա ցած կոնֆ լիկ տը ա ռողջ 
հան գու ցա լու ծել, ո րի հա մար անհ րա ճեշտ է հաշ վի առ նել բո լոր հան գա մանք նե-
րը՝ սե ռա յին, տա րի քա յին, կրթա կան: Ել նե լով դրան ցից՝ պետք է հա կա մար տող 
կող մե րը կա րո ղա նան ճիշտ հաս կա նալ միմ յանց, ա ռողջ փոխ զիջ ման գնան, ին-
չը հա ճախ մեծ ջան քեր, վար պե տու թյուն, խե լամ տու թյուն ու ճկու նու թյուն է պա-
հան ջում, ո րոնց բա ցա կա յու թյան դեպ քում հա ճախ կոնֆ լիկ տը ա վե լի սուր ըն-
թացք է ստա նում:

Այս պի սով՝ կոնֆ լիկ տի բազ մա կող մա նի ու սում ա սի րու թյուն նե րը հան գեց րին 
մի գի տա կան նոր դիս ցիպ լի նի կոնֆ լիկ տա բա նու թյան ձևա վոր մա նը:
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 Դեռևս հին հույն ի մաս տուն նե րը կոնֆ լիկտ նե րը հե տա զո տե լիս գտնում էին, 
որ այն քննա դա տե լի ա րարք է և մշտա պես խոր հուրդ էին տա լիս հե ռու մալ 
դրա նից: Սա կայն ե թե կոնֆ լիկ տը հա սել է գա գաթ նա կե տին և բա խում ե րի մեջ 
ներ քաշ վե լը դար ձել է ան խու սա փե լի, ա պա է թի կա յի նոր մե րի և վար քի կա նոն-
նե րի երկ կող մա նի պահ պան ման արդ յուն քում կա րե լի է և հաս նել կոնֆ լիկ տի 
երկ կող մա նի արդ յու նա վետ հան գու ցա լուծ ման:

Резюме
Конфликт – как социально-психологический феномен

А. Ваганян, Л. Аванесян
Ереванский университет «Айбусак»

В данной статье рассматриваются социально-психологические аспекты  
конфликта: структура, позитивные и негативные стороны, функции, основные 
виды. Особенно акцентируется позитивная сторона конфликта – как новый 
взгляд на межличностные отношения.

Summary
Conflikt as a social-phychological phenomenon

A. Vahanyan, L. Avanesyan
Yerevan“Haybusak” ,, University

This article examines the socio-psychological aspects of the conflict: structure, 
positive and negative aspects, functions, main types. The positive side of the conflict is 
especially emphasized – as a new look at interpersonal relations.
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ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԻՆՔ ՆՈՒ ՐՈՒՅՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ  
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ ԲՈՒՀ-Ե ՐՈՒՄ

 Պետ րոս յան Հ. Հ.
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բա նա լի բա ռեր. ինք նու րույն աշ խա տանք, ճա նա չո ղա կան գոր ծու նեու թյուն, 
դրդա պատ ճառ, ակ տի վու թյուն, մե թոդ, մի ջոց, հնար, ե ղա նակ, տեխ նո լո գիա, 
ալ գո րիթմ:

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է բու հե րում ու սա նող նե րի ինք նու րույն աշ խա տան-
քի կազ մա կերպ ման մի քա նի տեխ նո լո գիա ներ: Ներ կա յաց ված տեխ նո լո գիա նե-
րի արդ յու նա վե տու թյու նը հիմ ա վոր ված է ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի 
արդյունք նե րով:

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ա ռանձ նա հա տուկ կարևո րու թյուն ու նեն ու սա նող նե-
րի տար բեր տի պի և բ նու թի ինք նու րույն աշ խա տանք նե րը: Ու սում ա ռող նե րի ինք-
նու րույն աշ խա տան քը բնու թագր վում է՝ կոնկ րետ աշ խա տան քի նպա տա կի ու 
արդ յուն քի ար տա հայտ ման և  արդ յուն քի ստուգ ման հստակ ձևե րի առ կա յու թյամբ, 
և յու րա քանչ յուր ու սա նո ղի կող մից աշ խա տան քի պար տա դիր կա տար մամբ: Ինք-
նու րույն աշ խա տան քի կա տար ման գոր ծըն թա ցը բնու թագր վում է ճա նա չո ղա կան 
ակ տի վու թյամբ [1]: Ու սում ա ռո ղին ակ տիվ ճա նա չո ղա կան գոր ծու նեու թյան ներ-
գրա վե լու փու լում մեծ նշա նա կու թյուն ու նի կողմ ո րո շիչ-հե տա զո տա կան ռեֆ լեք-
սը, ո րը օր գա նիզ մի ռեակ ցիան է ար տա քին մի ջա վայ րում տե ղի ու նե ցող ան սո վոր 
փո փո խու թյուն նե րին: Հե տա զո տա կան ռեֆ լեք սը ու սա նո ղին բե րում է գոր ծու նեու-
թյան վի ճա կի, ո րը ճա նա չո ղա կան գոր ծու նեու թյան անհ րա ժեշտ պայ ման է:

 Ճա նա չո ղա կան գոր ծու նեու թյան սկզբնա կան մա կար դա կը վե րար տադ րո ղա-
կան ակ տի վու թյունն է, ո րը բնու թագր վում է ու սա նո ղի կող մից գի տե լիք նե րը 
ըմբռ նե լու, հի շե լու, վե րար տադ րե լու, և լոկ ըստ օ րի նա կի կի րառ ման ե ղա նակ նե-
րի տի րա պետ ման ձգտում ե րով: Այս մա կար դա կում ու սա նող նե րի կա մա յին ջի-
ղե րը ան կա յուն են, և բա ցա կա յում են գի տե լիք նե րի նկատ մամբ խո րը հե-
տաքրքրու թյուն նե րը: Հա ջորդ մա կար դա կը մեկ նա բան ման ակ տի վու թյունն է: 
Այն բնու թագր վում է ու սա նող ի կող մից յու րաց րած նյու թի բո վան դա կու թյան, 
երևույթ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի միջև ե ղած կա պի բա ցա հայտ ման ու գի տե լիք-
ներն այլ պայ ման նե րում կի րա ռե լու ձգտմամբ [2]: Որ պես այս մա կար դա կի ցու-
ցա նիշ հան դես է գա լիս կամ քի կա յու նու թյու նը, ո րը բնու թագր վում է ու սա նո ղի 
կող մից գոր ծու նեու թյու նը մինչև վերջ ի րա կա նաց նե լու, դժվա րու թյուն նե րի դեպ-
քում չհու սա հատ վե լու, գոր ծու նեու թյու նից չհրա ժար վե լու և նոր լուծ ման ճա նա-
պարհ ներ ո րո նե լու գոր ծո ղու թյուն նե րով: Վեր ջին մա կար դա կը ստեղ ծա գոր ծա-
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կանն է, ո րը բնու թագր վում է երևույթ նե րի ու նրանց փո խա դարձ կա պե րի մեջ 
խո րը թա փան ցե լու և ն պա տա կի ի րա կա նաց ման բո լո րո վին նոր ճա նա պարհ 
գտնե լու հե տաքրք րու թյամբ և ցան կու թյամբ: Ս տեղ ծա գոր ծա կան մա կար դա կի 
հա մար բնու թագ րա կան է ու սա նող նե րի բարձր կա մա յին հատ կա նիշ նե րի դրսևո-
րու մը, հետևո ղա կա նու թյու նը, նպա տակ նե րին հաս նե լու հաս տա տա կա մու թյու նը, 
ճա նա չո ղա կան լայն, խո րը և կա յուն հե տաքրք րու թյուն նե րը: Ակ տի վու թյան այս 
մա կար դա կում առ կա է ու սա նո ղի գի տե լիք նե րի, փոր ձի և նոր տե ղե կույ թի, նոր 
երևույ թի միջև բարձր աս տի ճա նի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն:

Ու սում ա ռու թյան կա ռա վար ման յու րա հա տուկ արդ յու նա վետ ձև  է ու սա նող-
նե րի ինք նու րույն ու սում ա կան գոր ծու նեու թյան խիստ կա նո նա կար գու մը, ո րը 
են թադր վում է ինք նու րույն ու սում ա ռու թյուն պատ րաս տի ալ գո րիթմ ե րի հի ման 
վրա, և  աչ քի է ընկ նում ու սա նող նե րի ակ տի վու թյան բարձր աս տի ճա նով [3-5]:

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում յու րաց ման պատ շաճ մա կար դա կի ա պա հով ման 
հա մար էա պես կարևոր վում է ու սուց ման մե թոդ նե րի, մի ջոց նե րի, հնար նե րի, 
ե ղա նակ նե րի գոր ծի քա կազ մի հա մա լիր կի րա ռու թյու նը: Գոր ծիք նե րի հա մա կար-
գը կամ մե թոդ նե րի հա մակ ցու թյու նը կի րառ վում է որ պես մեկ հա մա լիր «մե թոդ», 
ինչն ա պա հո վում է յու րա ցու մը, բարձ րաց նում՝ ըն կալ ման շե մը, ի մաս տա վորմ՝ 
ու սում ա կան նյու թի բո վան դա կու թյունն ու ու սա նող նե րի ու սում ա մետ գոր ծո-
ղու թյուն նե րը, գործ նա կան ճա նա պար հով ամ րապն դում՝ ըն կալ վա ծը, և վեր ջա-
պես, հա կիրճ ներ կա յա ցու մը վե րար տադր ման գոր ծըն թա ցը դարձ նում է նպա-
տա կա մետ, կոնկ րետ, ըստ էու թյան:

 Բե րենք մեր կող մից նա խագծ ված տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց-
ման մի քա նի ալ գո րիթմ ե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք մաս նա կի փո փո խու թյուն նե րով 
կա րե լի է կի րա ռել լսա րա նում, ա պա հո վե լով ճա նա չո ղու թյան վե րոնշ յալ մա կար-
դակ ներն ըստ ու սա նող նե րի ըն դու նա կու թյուն նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի:

1. Լ սա րա նա յին ղե կա վար վող ինք նու րույն աշ խա տանք ու սում ա կան նյու թի 
վրա՝ մի քա նի մե թոդ նե րի և հ նար նե րի հա մակց ման կի րա ռու թյամբ:

Ու սում ա կան նյու թը՝ ---------------------------------------------------------------------------:
 Բաշ խիչ նյութ՝ ու սում ա կան նյու թի բո վան դա կու թյու նը՝ մաս նա գի տա կան 

տեքստ, ու սում ա ռող նե րի թի վը՝ –--------------------------------------------------------------:
 Տեխ նո լո գիա յի ալ գո րիթ մը՝ 
•  աշ խա տան քի էու թյան, բո վան դա կու թյան, ի րա կա նաց ման փու լե րի ներ կա-

յա ցում դա սա վան դո ղի կող մից,
•  դրդա պատ ճառ նե րի հա րու ցում,
•  գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի սահ մա նում՝ չա փա նիշ ներ.

–  «20» միա վոր գնա հատ վում է տվրած ու սում ա կան նյու թի բո վան դա կու-
թյու նը 10 պարզ կամ 5 մեկ երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյուն ու նե ցող 
բարդ նա խա դա սու թյամբ ներ կա յաց նող նե րը,
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–  «16»՝ հա մա պա տաս խա նա բար 15 և 7 նա խա դա սու թյամբ ներ կա յաց նող-
նե րը,

–  «20»՝ հա մա պա տաս խա նա բար 20 և 10 նա խա դա սու թյամբ ներ կա յաց-
նող նե րը,

– «8»՝ ա վե լի ցածր մա կար դակ ցույց տվող ու սում ա ռող նե րը,
•  ու սում ա կան նյու թի տրա մադ րում,
•  ու սում ա կան նյու թի ինք նու րույն ըն թեր ցում ու սա նող նե րի կող մից,
•  ու սում ա կան նյու թի հա մա ռո տագ րի կազ մում,
•  աշ խա տան քի ներ կա յաց ման հա մար թա փան ցա թեր թիկ նե րի կամ սա հիկ նե-

րի պատ րաս տում,
•  աշ խա տանք նե րի ներ կա յա ցում,
•  քննար կում,
•  աշ խա տանք նե րի գնա հա տում ըն կեր նե րի կող մից,
•  ինք նագ նա հա տում,
•  կա տար ված աշ խա տանք նե րի արժևո րում, գնա հա տում:
Աշ խա տան քի կա տար մա նը տեխ նո լո գիա յում տրա մադր վում է 45 րո պե: Ներ-

կա յաց ված տեխ նո լո գիա յում կա րե լի է հա ճա խա կի փո խել հա նաձ նա րա րու թյու-
նը: Օ րի նակ՝ կա րե լի է հա մա ռա տագր ման փո խա րեն ա ռա ջար կել դուրս գրել 
ուսում ա կան նյու թում շո շափ վող հիմ ա կան կամ ա ռա վել կարևոր բո վան դա կա-
յին պա հե րը և ձևա կեր պել հար ցե րի ձևով:

 Մեր կող մից սույն ալ գո րիթ մի կա տար ման արդ յուն քում՝ ու սա նող նե րի 62%-ը 
նյու թը ներ կա յաց նում է գե րա զանց, 32%-ը՝ լավ, 5%-ը՝ բա վա րար: Չաշ խա տե լու 
ցան կու թյուն չի ցու ցա բե րում և  ոչ մի ու սա նող, քննար կու մը, ներ կա յա ցու մը և փո-
խա դարձ գնա հա տում ի րա կա նաց վում է ակ տիվ բա նա վե ճե րի ու ղեկ ցու թյամբ:

 Կազմ ված հա մա ռո տագ րե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել հա ջորդ դա սին կամ հե-
տա գա յում՝ սե մի նար պա րապ մունք նե րին որ պես ուղ ղոր դիչ տեքստ և նույն մե թո-
դի կիառ մամբ կա րե լի է ա ռա ջար կել վե րար տադ րել նյութն ա վե լի ըն դար ձակ, 
ա ռա վել ման րա մասն:

2. Նույն պի սի աշ խա տանք այլ բո վան դա կու թյամբ և մե թոդ նե րի հա մակց մամբ 
կա րե լի է ի րա կա նաց նել աշ խա տան քին հա ղոր դե լով ստեղ ծա գոր ծա կան-հե տա-
զո տա կան բնույթ, եր կամս յա ժամ կե տում յու րաց րած գի տե լիք նե րի ստուգ ման և 
գի տե լիք նե րի կի րառ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման նպա տա կով: Այն 
արդյու նա վետ է, ի րա կա նաց վել է հա մա գոր ծակ ցա յին մե թո դով, աշ խա տան քա-
յին խմբե րը ձևա վո րե լով օ ժան դա կող խմբե րի սկզբուն քով: Ու սում ա կան գոր ծու-
նեու թյա նը տրա մադր վում է լսա րա նա յին պա րապ մունք նե րի 2 ժամ և  որ պես նա-
խա պատ րաս տա կան ինք նու րույն աշ խա տանք նե րի շրջան եր կամս յա ժամ կետ: 
Ըստ կազմ ված տեխ նո լո գիա կան հեր թա գա յու թյան, պա րապ մուն քից 2 ա միս 
ա ռաջ ու սա նող նե րին ներ կա յաց վում է աշ խա տան քի էու թյու նը, բո վան դա կու թյու-
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նը, ի րա կա նաց ման փու լե րը, հե տա զո տու թյուն նե րի և գ րա կա նու թյան ու սում ա-
սի րու թյան սկզբունք ներն ու մե թոդ նե րը, կազմ վում աշ խա տան քա յին խմբե րը, 
տրա մադր վում ու սում ա կան և հե տա զո տա կան խորհր դատ վու թյուն և  օ ժան դա-
կու թյուն: Աշ խա տան քի բո վան դա կու թյան ի րա կա նաց ման հա մար նպա տա կա-
հար մար է ստորև բեր վող ալ գո րիթ մը՝ 

•  աշ խա տան քի էու թյան, բո վան դա կու թյան, ի րա կա նաց ման փու լե րի ներ կա-
յա ցում դա սա վան դո ղի կող մից,

•  դրդա պատ ճառ նե րի հա րու ցում,
•  գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի սահ մա նում,
•  աշ խա տան քա յին խմբե րի հա մար հա վա սա րա զոր նույ նար ժեք ու սում ա սի-

րու թյուն նե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի նա-
խագ ծում և  աշ խա տան քի պլա նա վո րում, խորհր դատ վու թյուն,

•  գրա կա նու թյան սկզբնաղբ յուր նե րի, տե ղե կույ թի հա վա քագ րում, դա սա կար-
գում, մշա կում, խորհր դատ վու թյուն,

•  հար ցում եր, զրույց ներ, դի տում եր,
•  հար ցում ե րի, զրույց նե րի, դի տում ե րի արդ յունք նե րի գրան ցում,
•  հար ցում ե րի, զրույց նե րի, դի տում ե րի արդ յունք նե րի վեր լու ծու թյուն,
•  ներ կա յաց ման տեքս տի, ու ղեկց վող ցու ցադ րու թյուն նե րի նա խա պատ րաս տում,
•  խորհր դատ վու թյան և  օ ժան դա կու թյան տրա մադ րում,
•  աշ խա տանք նե րի ներ կա յա ցում,
•  քննար կում,
•  աշ խա տանք նե րի գնա հա տում ըն կեր նե րի կող մից,
•  ինք նագ նա հա տում,
•  կա տար ված աշ խա տանք նե րի արժևո րում, գնա հա տում:
 Կա րե լի է մյուս խմբե րում վե րոնշ յալ գոր ծըն թաց նե րում կա տա րել մաս նա վոր 

փո փո խու թյուն ներ կամ լրաց նել եր կու-ե րեք տեխ նո լո գիա կան ռե ժի մա յին պա հե-
րով կախ ված թե մա յի բո վան դա կու թյու նից, բնույ թից և ծա վա լից, օ րի նակ՝ ա ռա-
ջարկ վել է ու սում ա կան նյու թի ըն թեր ցա նու թյու նից հե տո կազ մել բո վան դա կու-
թյան գլխա վոր հար ցադ րում եր, կազ մել մտքի քար տեզ և  այլն: Աշ խա տանք նե րի 
արդ յունք նե րի քննար կում ե րը, հատ կա պես, ար գա սա բեր են ին սերտ, փին բորտ 
տեխ նի կա նե րի կի րա ռու թյամբ, գի տե լիք նե րի ամ փո փիչ հա մա հարթ ման հա մար՝ 
բա նա վե ճե րը [2]:

 Մեր կող մից սույն ալ գո րիթ մի կա տար ման արդ յուն քում՝ ու սա նող նե րի 73%-ը 
նյու թը ներ կա յաց րել է գե րա զանց, 23%-ը՝ լավ, 4%-ը՝ բա վա րար:

Աշ խա տանք նե րի գնա հա տու մը կա րե լի է ի րա կա նաց նել տար բեր մե թոդ նե-
րով, բայց ինք նագ նա հատ ման, փո խա դարձ գնա հատ ման նպա տա կով կա րե լի է 
ի րա կա նաց նել փոր ձա գի տա կան գնա հա տում, նա խա պես ու սում ա ռող նե րի 
թվից ընտ րե լով փոր ձա գետ ներ՝ 2-3 հո գի:
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3. Ա վար տա կան աշ խա տանք նե րի, մա գիստ րո սա կան ա տե նա խո սու թյուն նե րի 
պատ րաստ ման գործ ըն թա ցի ինք նու րույ նու թյան ա պա հով ման, դրդա պատ ճառ-
նե րի ստեղծ ման, ղե կա վա րի կող մից խորհր դատ վու թյան, ուղ ղորդ ման և  օ ժան-
դա կու թյան արդ յու նա վե տու թյան ա պա հով ման նպա տա կով մշակ վել և կի րա ռու-
թյան մեջ է դրվել գոր ծո ղու թյուն նե րի հետև յալ ալ գո րիթ մը՝ 

•  թե մա յի ընտ րու թյուն, ար դիա կա նու թյան ո րո շում,
•  նպա տա կադ րում և ն պա տակ նե րի ձևա կեր պում,
•  աշ խա տան քի էու թյան բա ցա հայ տում,
•  հե տա զո տու թյուն նե րի վար կա ծի ո րո շում և ձևա կեր պում,
•  աշ խա տան քի բո վան դա կու թյան բա ցա հայ տում,
•  աշ խա տան քի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման խնդիր նե րի ո րո շում և ձևա-

կեր պում,
•  ի րա կա նաց ման փու լե րի ներ կա յա ցում դա սա վան դո ղի կոց մից,
•  դրդա պատ ճառ նե րի հա րու ցում,
•  հե տա զո տու թյուն նե րի նա խագ ծում,
•  գոր ծո ղու թյուն նե րի ան հա տա կան պլա նի կազ մում, քննար կում, հա մա ձայ նե ցում,
•  գրա կա նու թյան և տե ղե կույ թի հա վա քագ րում,
•  հա վա քագր ված տե ղե կույ թի դա սա կար գում, մշա կում, կոնս պեկ տա վո րում,
•  գրա կա նու թյան և տե ղե կույ թի ու սում ա սի րու թյուն,
•  հե տա զո տու թյուն նե րի մե թո դա բա նա կան հիմ քե րի ստեղ ծում,
•  մե թո դա կան գոր ծի քա կազ մի ընտ րու թյուն,
•  օգ տա գործ վող գրա կա նու թյան ցան կի կազ մում,
•  հե տա զոտ ման են թա կա օբ յեկտ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի ման կա վար ժա կան 

դիագ նոս տի կա,
•  ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի արդ յունք նե րի կան խա տե սում,
•  հե տա զո տա կան գոր ծի քա կազ մի՝ մե թոդ նե րի, մի ջոց նե րի հստա կե ցում,
•  գի տա փոր ձե րի պլա նա վո րում,
•  գի տա փոր ձե րի ի րա կա նա ցում,
•  ման կա վար ժա կան գոր ծըն թաց նե րի հետևում, մշտա դի տար կում,
•  գի տա փոր ձե րի արդ յունք նե րի գրան ցում, հաշ վա ռում, ամ փո փում, հա մա-

կար գում, ձևա կեր պում,
•  գի տա փոր ձե րի ման կա վար ժա կան շտկման գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցում,
•  արդ յունք նե րի հա վաս տիու թյան ո րո շում,
•  աշ խա տան քի շա րադ րում,
•  եզ րա կա ցու թյուն նե րի ձևա կեր պում,
•  վար կա ծի հա վաս տիու թյան և  ի րա կա նաց ված լի նե լու աս տի ճա նի ո րո շում,
•  նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ված և դր ված խնդիր նե րի լուծ ված լի նե լու աս տի-

ճա նի ո րո շում,
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•  օգ տա գոր ծած գրա կա նու թյան ցան կի ճշգրտում,
•  աշ խա տան քը վերջ նա կան տես քի բե րում,
•  աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան տեքս տի նա խա պատ րաս տում, ղե կա վա րի 

հետ հա մա ձայ նե ցում,
•  աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան ու ղեկ ցող սա հիկ նե րի նա խա պատ րաս տում,
•  աշ խա տան քի նախ նա կան ներ կա յա ցում,
•  քննար կում,
•  աշ խա տանք նե րի գնա հա տում ըն կեր նե րի կող մից,
•  ինք նագ նա հա տում,
•  աշ խա տան քի տրաադ րու մը մաս նա գի տա կան կար ծի քի,
•  աշ խա տան քի ներ կա յա ցում:
Աշ խա տանք նե րի ա վար տին ևս  օգ տա կար է ի րա կա նաց նել ինք նագ նա հա-

տում և փո խա դարձ գնա հա տում:
 Մեր կող մից հե տա զոտ վող խմբե րում ի րա կա նաց վել է նաև ա վան դա կան և ժա-

մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու թյամբ պա րապ մունք նե րի հա մե մա տա-
կան վեր լու ծա կան ինք նու րույն աշ խա տանք: Ա ռա ջարկ վել է ու սում ա մե թո դա կան 
գրա կա նու թյու նից ընտ րել մաս նա գի տա կան ա ռար կա յի գծով դա սի օ րի նա կե լի 
պլան, նույն թե մա յի վե րա բեր յալ նույն պայ ման նե րով կազ մել տեխ նո լո գիա կան 
հեր թա գա յու թյան քարտ, ի րա կա նաց նել հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն:

 Վե րոնշ յալ տեխ նո լո գիա նե րի նկատ մամբ ու սում ա ռող նե րը ցու ցա բե րում են 
մեծ հե տաքրք րա սի րու թյուն, աշ խա տում են ու սում ա կան խնդիր նե րը լու ծել սահ-
ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծում, գոր ծի դնում՝ ողջ կա րո ղու թյուն նե րը: Այս տի-
պի նա խագ ծե րը ման կա վար ժա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով ու սում ա ռող-
նե րի մոտ զար գաց նում են ստեղ ծա գոր ծա կան երևա կա յու թյու նը, գործ նա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը, դա սա վանդ ման գո ծըն թա ցի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց-
ման ու ղի նե րի ո րոն ման հմտու թյուն նե րը, տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցի և դ րա 
էա կան պա հե րի ըն կալ ման և դ րանք տեխ նո լո գիա կան հեր թա գա յու թյան քար-
տե րում ար տա ցոլ ման ու նա կու թյուն ներ:

Աշ խա տան քի փոր ձա գի տա կան գնա հա տու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
զգա լու տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցի ալ գո րիթ մի նա խագ ծա յին փու լի կարևո-
րու թյու նը, նա խագ ծի անս խալ ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, գնա հա տե-
լու կան խո րո շած արդ յունք նե րին հա սած լի նե լու աս տի ճա նը, դժվա րու թյուն նե րը 
հաղ թա հա րած լի նե լու մա կար դա կը, և վեր ջա պես, արժևո րե լու ու գնա հա տե լու 
ու սում ա դաս տիա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի յու րա քանչ յուր փուլն ու տեխ նո լո գիա-
յի բուն գոր ծըն թա ցը:

Այս պի սով՝ 
•  ակ տի վու թյու նը ու սուց ման ցան կա ցած սկզբուն քի գոր ծո ղու թյան ան բա ժա-

նե լի պայ ման է, և ցու ցա նիշ:
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•  ակ տի վու թյու նը ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ու սուց ման բո լոր սկզբունք նե րի 
հետ գտնվում է դիա լեկ տի կա կան միաս նու թյան մեջ:

•  որ պես ու սա նող նե րի ակ տի վու թյան բարձ րաց ման մի ջոց հան դես են գա լիս 
ու սում ա կան նյու թի բո վան դա կու թյու նը, ու սուց ման ձևե րը, մե թոդ նե րը և  
ե ղա նակ նե րը:

•  ու սում ա ռու թյան ակ տի վա ցում ա մե նից ա ռաջ ու սում ա կան նպա տակ նե-
րի գի տա կցմանն ու ի րա կա նաց մանն ուղղ ված ու սա նող նե րի գոր ծու նեու-
թյան կազ մա կեր պում է, ո րի արդ յու նա վե տու թյան ա պա հով ման հա մար 
նպա տա կա հար մար է կի րա ռել պատ րաս տի ալ գո րիթմ եր:

Резюме
Организации самостоятельных работ студентов в ВУЗах

Петросян Г. А.
Ереванский университет «Айбусак»

Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательная деятельность, 
мотивация, активность, метод, средство, способ, технология, алгоритм.

В статье представлены некоторые технологиии организации и управлении са-
мостоятельных, дипломных работ и магистерских диссертации студентов профес-
сиональных учебных заведений. Гипотеза эффективности представленных техно-
логии обоснована результатами педагогического эксперимента.

Summary
Organization of independent work of students at universities

Petrosyan H. Hayk
Yerevan “Haybusak” University

Key words: self-study, cognitive activity, motivation, activity, method, tool, 
method, technique, algorithm.

In article it is presented some of the technologies of the organization and 
management of independent, dissertations and master’s thesis students of 
professional educatio nal institution. The hypothesis of the effectiveness of the 
technologies justification results of pedagogical experiment.
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 ՄԱ ՆԻ ՊՈՒԼ ՅԱ ՏԻՎ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ  
ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ ՔԱՅ ՔԱ ՅԻՉ ԿՐՈ ՆԱ ԿԱՆ  

ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

Ա. Վա հան յան
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բա նա լի բա ռեր. հո գե բա նա կան մա նի պուլ յա ցիա, քայ քա յիչ կրո նա կան կազ-
մա կեր պու թյուն, սո ցիա լա կան պա թո լո գիա, կախ վա ծու թյուն, հո գե բա նա կան 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ եր, կո լեկ տի վիզմ և  ան հա տա կա նու թյուն, ռա ցիո-
նալ մտա ծո ղու թյուն, ա ֆիլ յա տիվ պա հանջ մունք ներ:

 Հո գե բա նա կան մա նի պուլ յա ցիան ար տա ցո լում է մար դու հո գե կա նի՝ հատ-
կա պես գի տակ ցու թյան և կամ քի վրա ու նե ցած այն պի սի ազ դե ցու թյու նը, ո րը 
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նպա տակ ու նի փո խել ան ձի մտա ծե լա կեր պի և վար քի կարծ րա տի պե րը: 
« Մա նի պուլ յա ցիա» եզ րույթն ա ռա ջա ցել է լա տի նե րեն manus – ձեռք և ple – լրաց-
նել, լցնել բա ռե րից: Այ սինքն, այս տեղ ան ձից պա հանջ վում են ո րո շա կի հմտու-
թյուն ներ՝ գործ նա կա նում կի րա ռե լու հա մար: Գի տակ ցու թյան կա ռա վա րու մը մա-
նի պուլ յա ցիա յի տե սակ է, ո րը շատ հա ճախ օգ տա գործ վում է քայ քա յիչ 
կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում՝ որ պես « հա վա տի գա լու» բռնի մո տե ցում 
կամ էլ վար քագ ծի մո դի ֆի կա ցիա յի տեխ նի կա՝ ա ռանց մար դու հետ նա խա պես 
պայ մա նա վոր վա ծու թյան և ն րա կա մո վին հա մա ձայ նու թյան: Քայ քա յիչ կրո նա-
կան կազ մա կեր պու թյուն ներն, այս ա ռու մով, ա մե նից նպա տա կա յին գոր ծող մա-
նի պուլ յա տիվ ինս տի տուտ նե րից են:

Աշ խար հում հայտ նի են մի շարք ող բեր գու թյուն ներ, ո րոնք կապ ված են 
հոգևոր նոր շար ժում ե րի՝ ոչ ա վան դա կան կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ: Օ րի նակ՝ « Մարդ կանց տա ճար» /Աֆ րի կա, 1978թ., նո յեմ բեր՝ 918 ինք նա-
սպա նու թյուն/, « Լու սա վոր տա ճար» /Շ վե ցա րիա, 1994թ., հոկ տեմ բեր՝ 53 ինք-
նաս պա նու թյուն/, « Տաս պատ վի րան նե րի վե րա կանգն մանն ուղղ ված շար ժում»/ 
Ու գան դա, 2000թ., մարտ՝ 780 ինք նաս պա նու թյուն/ և  այլն:

 Հո գե բա նա կան մա նի պուլ յա ցիա յի հան դեպ հե տաքրք րու թյունն ա ճեց հատ-
կա պես 1995թվ.– ին «Աում Սին րիկ յո» կրո նա կան ա ղան դի հետ կապ ված հայտ-
նի դեպ քե րից հե տո, երբ ա հա բե կիչ նե րի շար քե րում հայտն վել էին ա ռա ջա տար 
գիտ նա կան ներ, ով քեր ի րենց ծա ռա յո ղա կան ա ճից հրա ժար վել էին ա ղան դում 
մա լու հա մար միայն, այ նու հետև մշա կել քի միա կան զենք և  օգ տա գոր ծել հան-
րու թյան մի ջա վայ րում: Այս դեպ քում ա վե լի հա ճախ շրջա նա ռու թյան մեջ դրվեց 
« հո գե բա նա կան վե րահս կո ղու թյուն» եզ րույ թը, որն ա վե լի օբ յեկ տի վո րեն էր ար-
տա հայ տում հար ցի բուն էու թյու նը:

 Ճա պո նա ցի հո գե բույժ Տա խա կա սին գտնում է, որ հո գե բա նա կան մա նի-
պուլյա ցիա յի տեխ նի կան օգ տա գործ վում է, որ պես զի փոխ վեն ան հա տի հա մոզ-
մունք նե րը, գա ղա փար նե րը, ընդ ո րում, ա ռանց մար դու նախ նա կան ի մա ցու-
թյան: Ըստ նրա՝ ոչ կա ռու ցո ղա կան կուլ տին անմ ա ցորդ հպա տա կու թյու նը 
սո ցիա լա կան պա թո լո գիա է և  ոչ մի բա նով չի տար բեր վում թմրա դե ղե րի հան-
դեպ կախ վա ծու թյու նից:

Այս հար ցի քննարկ ման և  ու սում ա սիր ման մեջ մեծ ներդ րում ու նի նաև ա մե-
րի կա ցի հո գե բան Էդ գար Շ տեյ նը, ով հիմ ախնդ րով սկսել է զբաղ վել 20-րդ դա-
րի 50-60-ա կան թվա կան նե րից:

Ընդ հա նուր առ մամբ, հո գե բա նա կան մա նի պուլ յա ցիա յի ըն թաց քում ա ռանձ-
նաց վում է ներշնչ ման ե րեք փուլ.

1.  Unfrezing /հա լե ցում/
2.  Changing /փո փո խում/
3.  Refrezing /սա ռե ցում/:
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Ա ռա ջին փու լում ան ձի նախ կին ապ րում ե րը և տար բեր հար ցե րի հան դեպ 
վե րա բեր մուն քը կազ մա լուծ վում են լուրջ հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան շնոր հիվ, 
որն անց կաց վում է խմբի ներ սում: Այդ աշ խա տանքն ընդգր կում է դա սա խո սու-
թյուն ներ, խրա խու սան քի և պատ ժի մե թոդ ներ, ան գամ՝ ֆի զիա կան ո րո շա կի 
ազ դե ցու թյուն: Արդ յուն քում, կա րող է ծա գել ի դեն տի կու թյան ճգնա ժամ. մար դուն 
թվում է, որ իր ապ րած ողջ կյան քը սխալ է, ոչ ի րա կան, իսկ դա հան գեց նում է 
կաս կա ծամ տու թյան, անվս տա հու թյան և  ան ձի՝ հա կազ դե լու կա րո ղու թյու նը թու-
լա նում է: Այս վի ճա կը մար դուն դարձ նում է ա վե լի ըն կա լու նակ այն գա ղա փար-
նե րի հան դեպ, ո րոնք նրան ներ կա յաց վում են որ պես միակ ելք՝ ստեղծ ված վի-
ճա կից դուրս գա լու հա մար:

Երկ րորդ փու լում մարդն աս տի ճա նա բար սկսում է զգալ, որ իր ներ սում 
ա նընդ հատ ա ճող անվս տա հու թյու նը կա րող է հաղ թա հար վել, ե թե ինքն ըն դու նի 
խմբի ա ռաջ նոր դի գա ղա փար նե րը: Հայտն վե լով խմբի ներ սում և փո խազ դե ցու-
թյան մեջ մտնե լով խմբի ան դամ ե րի հետ՝ նա իր մեջ մշա կում է վար քի ո րո շա կի 
նոր մեր, վար վե լա կերպ, ըն դու նում նրանց հա յացք նե րը և կար ծիք նե րը: Աս տի ճա-
նա բար սկսում է ձևա վոր վել նրա նոր սո ցիա լա կան ի դեն տի կու թյու նը՝ ան ձը կար-
ծես « վե րագտ նում է» ինքն ի րեն:

Եր րորդ փու լում խմբի ան դամ ե րի կող մից, հատ կա պես ա ռաջ նոր դի, մար դու 
գի տակ ցու թյան մեջ ամ րա կայ վում են ներ քին, ներշնչ ված դիր քո րո շում եր՝ ան ձի 
հո գե կա նում ճնշե լով ան ցան կա լի մտքե րը կապ ված նախ կին ար ժե հա մա կար գի 
հետ: Արդ յուն քում ան ձը ձեռք է բե րում խո րը հա մոզ մունք, որ իր կյան քը նախ-
քան կազ մա կեր պու թյան մեջ հայտն վե լը սխալ էր, իսկ որ ա մե նավ տան գա վորն է՝ 
ան ձին թվում է, որ այդ մտքին նա հան գել է ինք նու րույ նա բար:

Այս ե րեք փու լով ան ցած ան ձինք մտա ծում են այն պես, ինչ պես անհ րա ժեշտ է 
տվյալ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյա նը:

Ա ղան դի մեջ հայտն ված ան ձանց հետ տար ված հո գե բա նա կան ոչ կա ռու ցո-
ղա կան աշ խա տանքն իր մեջ նե րա ռում է մի քա նի կարևո րա գույն գոր ծո ղու թյուն-
նե րի կի րա ռում, ո րի արդ յուն քում ան ձի պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ե րը թու լա-
նում են:

1.  Խմ բի ներ սում և խմ բի սահ ման նե րից դուրս շփման վե րահս կում
Ա ղան դա վո րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում հայտն ված մարդ կանց ար գել-

վում է կիս վել սե փա կան ապ րում ե րով մի ջա վայ րի մարդ կանց հետ: Դա բա-
ցատր վում է նրա նով, որ հա ճա խա կի կոն տակտ նե րը կա րող են քայ քա յել խմբի 
միաս նա կա նու թյու նը: Այդ ար գել քի խախտ ման մա սին ա ղան դի ան դամ ե րը կա-
րող են տե ղե կաց նել ի րենց ա ռաջ նոր դին: Խմ բից դուրս շփում ե րը նույն պես 
խիստ վե րահս կե լի են: Ար գել վում է կար դալ այն գրա կա նու թյու նը, ո րը չի խրա-
խուս վում « վերևի» կող մից: Կա սեց վում են ար տա քին աշ խար հի հետ ու նե ցած 
շփման բո լոր ձևե րը; 
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2.  Ըն դու նում կամ « խոս տո վա նու թյուն»
Օգ տա գործ վում է ա ղանդ նե րի կող մից որ պես յու րօ րի նակ « հոգևոր մաք րա-

զեր ծում»: Վեր ջինս ա նընդ մեջ ըն թա ցող, շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է, որն 
ուղեկց վում է ան ձի մեջ ա մո թի և մեղ քի ներշնչ ման մշտա կան զգա ցու մով: Մեղ-
քե րի խոս տո վա նու թյու նը, որ պես կա նոն, ըն թա նում է փոքր խմբե րում, ո րի ան-
դամ երն ան ձի ինք նա խա րա զա նու մը լրաց նում են մեղ քի և  ա մո թի զգաց ման 
հան դեպ ի րենց ըն կա լում ե րով, ինչն էլ նպաս տում է անձ նա յին ո րակ նե րի փո-
փո խու թյա նը: Այս դեպ քում խոս տո վա նու թյու նը վե րած վում է ո րո շա կի հո գե բա-
նա կան ազ դե ցու թյան՝ ու րի շի կամ քին ան վե րա պա հո րեն են թարկ վե լու 
խորհրդա պաշ տա կան ա րա րո ղու թյան: Մի ջա վայ րի ներ սում ան ձի սահ ման նե րը 
դառ նում են դի ֆուզ, ան ձը են թարկ վում է հա մընդ հա նուր ձուլ ման, տա րած վում է 
« հան րօ գուտ» կեն սա փոր ձը, մշակ վում են վարքգ ծի նոր ձևեր:

3. Միս տիկ մա նի պուլ յա ցիա
 Քայ քա յիչ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է ազ դել մար դու կող մից 

ի րա կա նու թյան ըն կալ ման ձևե րի վրա: Ա ղանդ նե րի ա ռաջ նորդ ներն ի րենց հա-
մա րում են ընտր յալ ներ կամ Աստ ծո պատ վի րակ ներ: Այդ դեպ քում, միայն ի րենք 
են ի րա վա սու Աստ ծո կամ քը հան րու թյա նը ներ կա յաց նե լու: Այդ ա ղան դը հա մար-
վում է միակ «ճշ մա րի տը», որն ա ռաջ նոր դում է ան ձին «փր կու թյան»:

4. Դոկտ րի նա յի գե րա կա յու թյուն
Ա ղան դի ներ սում գոր ծող կա րող է լի նել միայն դոկտ րի նան՝ օ րեն քը: Ե թե որևէ 

հարց ան ձի մեջ չի հա մա պա տաս խա նում այդ դոկտ րի նա յին՝ մար դու հո գում 
ծնում է մեղ քի զգա ցում: Շատ հա ճախ ա ռաջ նորդն ինքն է ան ձի մեջ հրահ րում 
այդ հո գե վի ճա կը՝ ներշն չե լով, որ նրա բո լոր կաս կած նե րը խո սում են սե փա կան 
ան ձի մե ղա վո րու թյան մա սին:

5.  « Հոգևոր գի տե լի քի» ձեռք բե րու մը
Ա ռաջ նոր դը կա րող է հա մա րել, որ իր փի լի սո փա յու թյունն ըն դու նե լի է ողջ 

մարդ կու թյան հա մար, և  ով այն չի ըն դու նում՝ պար զա պես ան հա վատ է: Բո լոր 
նրանք, ով քեր ըն դու նում են այս փաս տը, հայտն վում են թվաց յալ բա րե հար մա-
րու թյան և  անվ տան գու թյան մեջ:

6.  Խմ բի ընտր յալ լի նե լը
Խմ բի ան դամ ե րին հա մո զում են, որ նրանք բա ցա ռիկ են և  է լի տար շարժ ման 

մաս են կազ մում: Սա կա րող է հե ռա հար նպա տակ ներ հե տապն դել՝ ըն դու նե լով 
ռա սիզ մի և ք սե նո ֆո բիա յի տա րաբ նույթ ձևեր:

 Քայ քա յիչ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում մա նի պուլ յա տիվ մե խա նիզմ-
նե րի օգ տա գոր ծում ի րա կա նաց վում է հիմ ա կա նում եր կու ուղ ղու թյամբ՝ կա ռա-
վար վում են ան ձի ա ֆիլ յա տիվ պա հանջ մունք նե րը, ինչ պես նաև տա րաբ նույթ 
վա խե րը: Ան հա տա կա նու թյունն ան ձի ներ սում ճնշվում է, իսկ կո լեկ տի վիզմ ըն-
դու նում է ա նա ռողջ, ախ տա բա նա կան ձևեր: Կարևոր վում են նաև.
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•  Ան ձի գոր ծու նեու թյան, վար քի, ժա մա նա կա յին ռե սուրս նե րի վե րահս կու մը: 
Հատ կա պես նո րեկ նե րին տրվում են կոնկ րետ հանձ նա րա րա կան ներ:

• Խոս քա յին մի ջոց նե րի մա նի պուլ յա ցիան. նոր ի մաստ կա րող է հա ղորդ վել 
ծա նոթ բա ռե րին, օգ տա գործ վել սին թե տիկ լե զու, առ կա է գլո սո լա լիան՝ ա նի-
մաստ հնչյուն նե րի ար տա բե րու մը:

• Ռա ցիո նալ մտա ծո ղու թյու նից հրա ժա րում. տրան սի վի ճակ ա պա հո վող մե-
թո դի կա նե րի ու սու ցում, ինք նա հիպ նոս, շնչա ռա կան վար ժու թյուն ներ, ո րոնք կա-
րող են փո խել մար դու ֆունկ ցիո նալ վի ճա կը: Մար դուն կա րող է թվալ, որ ին քը 
մո տե նում է «աստ վա ծա յին ու ժե րին»:

Արդ յուն քում, դրսևոր վում է կոնկ րետ ա սո ցիալ պրակ տի կա, ո րը վնաս է 
հասց նում ան ձի հո գե բա նա կան ա ռող ջու թյա նը և հոգևոր անվ տան գու թյա նը: 
Հա սա րա կու թյան ներ սում առ կա ա վան դա կան հոգևոր-մշա կու թա յին ար ժեք ներն 
աս տի ճա նա բար կա րող են մղվել հե տին պլան՝ վտան գե լով հա սա րա կու թյան 
ներ սում գոր ծող դա սա կան ինս տի տուտ նե րի լիար ժեք գոր ծու նեու թյու նը:

Резюме
Использование манипулятивных механизмов  
в деструктивных религиозных учереждениях

А. Ваганян
Ереванский университет «Айбусак»

Психологическая манипуляция в деструктивных религиозных учереждениях 
имеет свои особенности и закономерности. Манипуляция сознания приводит к 
утрате социально значемых навыков и форм обшения личности в социуме. Лич-
ность становится ригидным, антиобшественным, психологически отчужденным.

Summary
Using manipulative mechanisms  

in destructive religious institutions

Vahanyan A.
Yerevan “Haybusak” University

Psychological manipulation in destructive religious institutions has its own 
particular qualities and patterns. Manipulation of consciousness leads to the loss of 



244

Հ Ո Ւ Մ Ա Ն Ի Տ Ա Ր  Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր  Ե Վ  Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

socially significant skills and forms of communication of the individual in society. The 
person becomes rigid, antisocial, psychologically alienated.
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ԱՐ ԺԵՔ ՆԵ ՐԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ  
Լ ԵՎՈՆ ՇԱՆ ԹԻ ԱՇ ԽԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

Ն. Կա րա պետ յան, Հ. Իս րա յել յան
Խ. Ա բով յա նի ան վան ՀՊՄՀ 

 Հայ գրող, ան վա նի դրա մա տուրգ, ման կա վարժ, պե տա կան և հա սա րա կա-
կան գոր ծիչ Լևոն Շանթն իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ա ռաջ նա յին է հա մա րել 
ար ժեք նե րի ձևա վոր ման հիմ ախն դի րը։ Ար ժեք նե րը դի տարկ վում են որ պես 
հիմ ա րար բա րո յա կան նոր մեր, ո րոնք միև նույն ժա մա նակ ի րա կա նաց նում են 
կար գա վո րող և կան խա տե սող գոր ծա ռույթ՝ ա պա հո վե լով սո ցիա լա կան հա մա-
կար գի ամ բող ջա կա նու թյու նը[2, 139]։ Ար ժեք նե րը միմ յանց հետ փո խազ դե ցու-
թյան մեջ մտնե լով, ձևա վո րում են մի հա մա կարգ, ո րը հա սա րա կու թյան կազ մա-
վոր ման կարևո րա գույն տարրն է, և հենց ար ժե քա յին տար բե րու թյուն ներն են, որ 
մշա կույթ նե րի ու սում ա սիր ման և հա մե մա տա կան եզ րեր տա նե լու գոր ծում մեծ 
դեր ու նեն։
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 Շանթն այն ե զա կի ար վես տա գետն էր, ո րի հա յացք նե րը ձևա վոր վել են տար-
բեր մի ջա վայ րե րում՝ հայ և  եվ րա պա կան ի րա կա նու թյան մեջ: 1902 թ. Փա րի զից 
Թու ման յա նին ուղղ ված նա մա կում գրում է. «…Կա րո տով եմ հի շում մեր շրջա պա-
տը, մեր տե ղե րը, մեր բնու թյու նը, մեր ժո ղո վուր դը, հի մա սկսել եմ մինչև ան գամ 
ազ գա յին դառ նալ. շատ սի րե լու հա մար պետք է հե ռա նալ երևի…» [5, 845]։ 
Պարզ երևում է նրա հայ րե նա սի րու թյան նրբա գույն ե րանգ նե րը: Այդ էր, որ թույլ 
տվեց նրան Եվ րո պա յում ապ րե լով հան դերձ « Հին աստ ված նե րի» գոր ծո ղու թյուն-
ներն ու բո վան դա կու թյու նը տես նել Սևա նա լճի ա փին, Հով հան նե սի, Սե դա յի և  
այլ հայ կեր պար նե րում, ոչ թե գայ թակ ղու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար ընտ րել 
որևէ եվ րո պա կան եր կիր՝ աշ խար հահռ չակ տե ղու նուն նե րով և  ա նուն նե րով…

Լ. Շան թը պա տա նե կան բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մինչև « Ճամ բու վրա» դրա-
ման, իր եր կե րի նյու թը քա ղում էր հայ ի րա կա նու թյու նից [5, 849]: Շան թի կեր-
պար նե րի մի ջա վայ րը հայ կյանքն էր, ժա մա նա կի ի րո ղու թյունն ու պատ մու թյու-
նը, սա կայն ի տար բե րու թյուն իր ժա մա նա կա կից ներ, ո րոնք հայ գրա կա նու թյան 
ազ գա յին ա վանդ նե րի վրա ստեղ ծում ու հաս տա տում են ազ գա յին բնա վո րու-
թյուն և  ազ գա յի նից բարձ րա նում հա մա մարդ կա յի նը, նա փոր ձում է իր ժա մա նա-
կի հա մա մարդ կա յին գա ղա փար նե րը շաղ կա պել հայ կյան քին: Այս գա ղա փա րի 
հի ման վրա շեշ տադր վում էին ազ գա յին-հա մա մարդ կա յին փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րում նպա տա կա յին ներ դաշ նա կու թյու նը: Ըստ էու թյան՝ կա րե լի է ա սել, որ նա 
իր ժա մա նակ նե րում (և  ոչ միայն) ազ գա յին ար ժեք նե րը և  ար քե տի պը ա մե նա-
բարձր գնա հա տող նե րից է, նա կա րո ղա նում էր տես նել հայ մի ջա վայ րի և հա յե ցի 
ար ժեք նե րի կարևո րու թյու նը հա մաշ խար հա յի նի մեջ՝ որ պես հա մաշ խա րա հա յի-
նի մի մաս, ին չը այդ տա րի նե րին չա փա զանց խե ղա թյուր ված էր:

Որ պես ման կա վարժ՝ հե տաքր քիր են նրա մո տե ցում ե րը, ո րոնք այ սօր էլ ար-
դիա կան են: Շանթն իր ժա մա նա կա կից նե րի մեջ ե զա կի նե րից էր, ով ման կա վար-
ժու թյան բնա գա վա ռում կարևո րում էր ար ժեք նե րի գո յու թյան դե րը թե՛ որ պես 
ուսուց չի կարևոր բնու թա գիր, թե՛ որ պես կրթա դաս տիա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի 
կարևոր արդ յունք։ Նա ա ռանձ նաց նում էր ու սուց չին ներ կա յաց վող մի շարք պա-
հանջ ներ. ա ռա ջի նը կապ ված է ու սուց չի կոչ ման հետ, երկ րոր դը՝ պատ րաստ վա-
ծու թյան, եր րոր դը մա կա վար ժի անձ նա յին ո րակ նե րի, ո րոնց ամ բող ջու թյու նը նա 
ան վա նում էր «գրավ չու թյան դեր»։ Շան թը հրա պու րիչ ման կա վար ժին բնո րոշ 
գծեր է հա մա րում ու րախ, սրտա կից, ու ժեղ դա տո ղու թյան տեր, նա խա ձեռ նող, 
հա րուստ երևա կա յու թյամբ, բա րի, հա վա սա րակ շիռ և հե տաքրք րա սեր լի նե լը [1, 
87-88]։ Այս ար ժեք նե րից զատ, ու սուց չի հրա պույ րը լրաց նում են նրա անձ նա կան 
շնորհք նե րը, տա ղան դը, հա սա րա կու թյան գնա հա տա կա նը, ինչ պես նաև ար տա-
քին տեսքն ու վար քա գի ծը։ Լ. Շան թի պնդմամբ ու սուց չի ար ժե հա մա կար գի ձևա-
վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ա շա կեր տի 
վրա՝ նպաս տե լով նրա ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի ձևա վոր մա նը։ Շան թի հա-
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մար ու սու ցիչն այն անձն է, ո րը ըն դու նակ է հա սա րա կու թյու նը իր հետևից տա նե-
լու և բարձ րաց նե լու քա ղա քակր թու թյան աս տի ճան նե րով։

Ու սուց չի կոչ ման, բնա վո րու թյան գծե րի, ար ժեք նե րի ա ռաջ նայ նու թյան մա սին 
Շան թը խո սել է «Օ շին պայլ» դրա մա յում և « Դուր սե ցի նե րը» վե պում[1, 89-91]։ Վեր-
լու ծենք մի հատ ված։ Օ շի նը, դի մե լով դե ռա հաս թա գա վո րի ու սուց չին, ա սում է. 
«Ե ղի՛ր պա հանջ կոտ և խիստ, երբ խնդի րը իր պար տա կա նու թյուն նե րուն կվե րա-
բե րե, բայց նա յե, որ մա նա վանդ սի րով, հար գան քով կա պես քե զի իր թարմ սիր-
տը, ե թե կու զես, որ խոսքդ, օ րի նակդ ու ջան քերդ բեղմ ա վո րին։ Ե ղի՛ր իր ըն կե րը՝ 
ու սուց չեն ա ռա վել։ Եվ մի՛ մոռ նար, որ մեր այս հայ պատ մու թյան ա պա գա յին է, որ 
կխո սիս։ Եվ չխնա յես ո՛չ իր կո չու մին, ո՛չ իր դե ռա բոյս տա րի քին, աշ խատ ցուր, հոգ-
նե ցուր, ար շա վել տուր, ինչ որ գոր ծը կպա հան ջե։ Չար չար ված մար մին նե րու մեջ 
է, որ կամ քը բնա կել կսի րե։ Իսկ թագ մը կրել ու զո ղը, նախ կամք մը կրել պի տի 
սոր վի»[6, 426]։ Ա հա, թե որ պի սի վար պե տու թյամբ է նա ներ կա յաց նում, թե ինչ-
պի սի ման կա վար ժա կան հմտու թյուն նե րի պետք է տի րա պե տի ու սու ցի չը, իսկ որ-
պես կարևոր արդ յունք, Շանթն արժևո րում է այն պի սի ար ժեք նե րի ձևա վո րու մը, 
ինչ պի սիք են՝ հայ րե նա սի րու թյու նը, ազ գա ճա նա չո ղու թյու նը, ինք նա ճա նա չո ղու-
թյու նը։ « Դուր սե ցի նե րը» վե պում նա կարևո րում է ման կա վար ժա կան վար պե տու-
թյու նը բարձ րաց նե լու ու ղի նե րը՝ կարևո րե լով ինք նակր թու թյու նը, տո կու նու թյու նը, 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, հե տաքրք րա սի րու թյու նը և  այլն։

Ակն հայտ է, որ Շան թը կարևո րում է ման կա վար ժի սերն իր գոր ծի և  ա շա-
կերտ նե րի նկատ մամբ։ Այդ սե րը նա հա մա րում է ար ժեք, ո րը, սա կայն, բնա ծին է 
և չի կա րող ձեռք բեր վել որևէ կերպ, ա վե լին, նա մեր ժում է այդ ար ժե քից զուրկ 
մար դու մուտ քը դպրոց։

Անհ նար է չնկա տել Լ. Շան թի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի գե ղեց կու թյունն ու 
կարևո րու թյու նը՝ որ պես գե ղա գի տա կան ար ժեք: Առ հա սա րակ նա կարևո րում էր 
գե ղա գի տա կան մշա կույ թի ձևա վո րու մը, որն այժմ էլ ար դի հիմ ախն դիր է ման-
կա վար ժու թյու նում։ Շան թը գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կու թյան և  ար ժեք նե րի 
ձևավոր ման սկիզբն ու հիմ քը տես նում էր սկսած նա խադպ րո ցա կան շրջա նից։ 
Այդ հար ցին նա նա խան ձե լի ման րա մաս նու թյամբ անդ րա դառ նում է իր 
« Գե  ղար վեստ նե րու մշա կու մը» աշ խա տու թյան մեջ։ Նա ի րա վա ցիո րեն կենտ րո-
նաց նում է ու շադ րու թյու նը մա տաղ սերն դի վրա, ո րով հետև այդ հա սա կում՝ մար-
դու ձևա վոր ման հետ մեկ տեղ, դրվում են և ն րա գե ղա գի տա կան դաս տիա րա կու-
թյան, գե ղա գի տա կան բնու թագ րի, հա կում ե րի, ճա շա կի մշակ ման և 
զար գաց ման հիմ քե րը[4, 96-97]։

 Գե ղա գի տա կան ար ժեք նե րի ձևա վոր ման հար ցի չա փա զանց բարդ ու նուրբ 
լի նե լու հան գա ման քից ել նե լով՝ նա նա խազ գու շաց նում է ման կա վար ժին լի նել վե-
րին աս տի ճա նի զգույշ, պա տաս խա նա տու: Շան թը նշում, որ դաս տիա րա կո ղը 
նախ ին քը պի տի գե ղա գի տա կան ար ժեք նե րի ճիշտ գնա հա տող լի նի։ Լ. Շան թը 
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պնդում էր, որ դպրո ցում ա շա կեր տը, ինչ պես և կ յան քում առ հա սա րակ մար դը, 
պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա շփվել ար վես տի հետ, նկա տել բարձ րար ժեք 
ար վես տի գոր ծե րի գե ղար վես տա կան հմայքն ու գե ղա գի տա կան ներ դաշ նա կու-
թյու նը։ Գե ղա գի տա կան ար ժեք նե րի ձևա վո րու մը նա հա մա րում էր ընդ հա նուր 
կրթու թյան անհ րա ժեշտ և պար տա դիր բա ղադ րիչ։ Այս ա ռի թով « Գե ղար վեստ նե րի 
մշա կու մը» աշ խա տու թյան մեջ նա գրում է. «...ընդ հա նուր կրթու թիւն պար տա-
կան է տա լու ա մե նուն և’ ծա նօ թու թիւն գե ղար վես տա կան կա րևոր ար տադ րու-
թիւն նե րուն, և’ ար տադ րող նե րուն, և’ ճա շա կը այդ բո լո րը ըմբռ նել, գնա հա տել և 
վա յե լել կա րո ղա նա լու, և’ պա հան ջը իր ամ բողջ կեան քին մեջ այդ վա յել քը 
փնտրե լու»։ Ըստ Շան թի՝ ար վես տի կա խար դա կան կող մե րից մե կի՝ գե ղա գի տա-
կան պա հան ջի բա վա րար ման հնա րա վո րու թյան մի ջո ցով կա րե լի է հղկել մար-
դու հո գին, հոգևոր աշ խարհն՝ իր ըմբռ նում ե րով, ո րից էլ կբխի մար դու վար քա-
գի ծը. «Ա մեն պատ մու թյուն բնա կան կեր պով օ րի նակ մըն է ին քը գէշ և  ա ղէկ 
վար մուն քի, ազ նիվ ու ա նազ նիվ հո գիի, ո րով պատ մու թյուն նե րուն շատ շա տե րը 
բա րո յա կան դեր կը խա ղան և պի տի խա ղան» [4, 98-99]։

Լ. Շան թը ազ գա յին և հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի երկ խո սու թյան, ներ դաշ-
նա կու թյան մեջ է տես նում հա վեր ժու թյան և հա րատևու թյան ե րաշ խի քը։ Ն րա 
պնդմամբ ազ գը ին քը հա մա մարդ կա յին քա ղա քակր թու թյու նը ա ռաջ մղող հզոր 
մի ջոց է։ Ն րա պատ կե րած ներ դաշ նակ զար գաց ման սկզբուն քը ա մենևին չի են-
թադ րում ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու թյան թու լա ցում, այլ, ընդ հա կա ռա կը։ Ն րա 
գա ղա փա րը թույլ է տա լիս հաշ վի առ նե լով հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րը՝ ըն դու-
նել կրթու թյան և գի տու թյան ին տեգր ված գոր ծըն թացն ու կարևո րել հա մա գոր-
ծակ ցու թյան դե րը կա յուն զար գաց ման գոր ծըն թա ցում։

 Հայ րե նա սի րու թյան, ազ գա յին ար ժեք նե րի և  այլ հար ցե րի քննու թյու նը տեղ են 
գտել նրա «Ազ գու թյու նը հիմք մարդ կա յին ըն կե րու թյան» աշ խա տու թյան մեջ։

 Նա հա մա րում է, որ «Ան հա տը իր ազ գեն կտրված՝ նույնն է, ինչ բա ռը նա խա-
դա սու թյու նեն դուրս, դեր չու նի… բնա կան պայ ման նե րի մեջ ան հա տի մը կյան քի 
ա մե նեն հար մար մի ջա վայ րը իր ազ գա յինն է» [3, 58]։

«Ան կա խու թյու նը պա հանջ ազ գա յին գո յու թյան» աշ խա տու թյան մեջ Շան թը, 
անդ րա դառ նա լով կրո նին, քրիս տո նեու թյու նը հա մա րում է բա րո յա կան դաս-
տիա րա կու թյան ի րա կա նաց ման հզոր ա ռանցք՝ բա րո յա կան ար ժեք ներ բո վան-
դա կող կուռ հա մա կարգ։

 Սե րը ա մե նա հա ճախ ար ծարծ վող թե մա նե րից է Շան թի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-
րում։ « Լե ռան աղ ջի կը» պոե մում ակն հայ տո րեն անդ րա դարձ է կա տար վում բնու-
թյան նկատ մամբ գե ղե ցի կի և սի րո դրսևո րում ե րին։ Բ նա պահ պա նա կան ար ժեք-
նե րի ձևա վոր ման ա ռանց քը բնու թյան նկատ մամբ սի րո ձևա վո րում է, որն այս 
պոե մի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն է։ « Լե ռան աղջ կա» պա տա նին, «Ե րազ 
օ րե րի» Եր վան դը և « Դար ձի» Ար տա շե սը բնու թյան մի ջո ցով են հաս նում ինք նա-
ճա նաչ ման, բա նա կա նու թյան և զ գաց մուն քի, ձգտու մի և գոր ծու նեու թյան միաս-
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նու թյան։Այս վեր ջին գա ղա փա րի մա տուց մանն են ձգտում այժմ բնա պահ պան նե-
րը՝ փոր ձե լով ցույց տալ մար դուն նրա և բ նու թյան ան մի ջա կան կա պը։

 Շան թը մարդ կա յին հո գու շարժ ման, ապ րում ե րի և տ րա մադ րու թյուն նե րի 
ար վես տա գետ է, նա մեծ ման կա վարժ է, հմուտ հո գե բան, քա ղա քա կան գոր ծիչ, 
դրա նով էլ պայ մա նա վոր ված է նրա աշ խա տու թյուն նե րի բարձ րար ժե քու թյու նը։ 
Ընդ հան րաց նե լով կա րող ենք ա սել, որ Շան թի թե՛ ման կա վար ժա կան, թե՛ գե-
ղար վես տա կան գոր ծերն ի րենց հե տապն դած խնդիր նե րով ար դի են այժմ էլ և  
ի րենց գե ղա գի տա կան հա մեմ ված քով չեն զի ջում հա մաշ խար հա յին ճա նա չում 
ունե ցող դրա մա տուրգ նե րի գոր ծե րին, իսկ ման կա վար ժա կան հա յացք նե րը տա-
լիս են այն հար ցե րից շա տե րի պա տաս խան նե րը, ո րոնց ձգտում է ման կա վար-
ժու թյու նը այժմ՝ ի թիվս ար ժեք նե րի ձևա վոր ման հիմ ախնդ րի։

Резюме
Ценностные основы педагогики в работах Левона Шанта

Н. Карапетян, А. Исраелян
АГПУ им. Х. Абовяна

В этой статье рассматриваются ценностные основы педагогики в работах Ле-
вона Шанта. Здесь представлены роль и значение этих ценностей в педагогиче-
ской деятельности, возможности их использования. На основе результатов прове-
денного анализа заключено, что в педагогических работах и художественных 
произведениях Л. Шанта большое место отведено проблеме нравственных, хри-
стианских, общечеловеческих, национальных ценностей, показываются пути их 
содержания и формирования.

Summary
The pedagogical values in the works by Levon Shant

N. Karapetyan, H. Israelyan
ASPU after Kh. Abovyan

The article studies the basics of the pedagogical values in the works by Levon 
Shant. The opportunities of the usage, role and essence of those values in educational 
processes. On the basis of the basis of the reseach it is stated that

in Levon Shant’s works a large space is allocated for the problems of moral, christian, 
human and national values and the way of the formation of these values are shown.
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կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տակ չու թյուն 1012 էջ:

6. Շանթ Լ., Ըն տիր եր կեր,– Երևան, 1968, Հա յաս տան հրատ., 426 էջ:

 ՄԱ ՄԻ ԿՈՆ ՅԱՆ ԻՇ ԽԱ ՆԱ ԿԱՆ ԴԻ ՆԱՍ ՏԻԱՆ ՈՐ ՊԵՍ 
ՀԱՅ ԱՐ ՇԱ ԿՈՒ ՆԻ ԹԱ ԳԱ ՎՈՐ ՆԵ ՐԻՆ ՀԱ ՎԱ ՏԱ ՐԻՄ 

ՆԱ ԽԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ՏՈՀՄ

Գ րի գոր յան Հ. Թ.
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Մա մի կոն յան իշ խա նա կան դի նաս տիա յի պատ մու թյու նը Հա յոց բազ մա դար-
յան պատ մու թյան մի ան բա ժա նե լի մասն է կազ մում: Հին և միջ նա դար յան դա-
րաշր ջա նում շատ մեծ են ե ղել Մա մի կոն յան իշ խան նե րի գոր ծուն մաս նակ ցու-
թյունը Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, տնտե սա կան, ռազ մա կան, 
մշա կույ թա յին և մի շարք այլ բնա գա վառ նե րում: Հա յոց Ար շա կուն յաց հարս տու-
թյան կա ռա վար ման տա րի նե րին 52 (66) թթ – 428 թվա կա նը, ընդ հուպ մինչև 
Ար շա կուն յաց հարս տու թյան վախ ճա նը Մա մի կոն յան նա խա րար նե րը ե ղել են 
գա հին, ժո ղովր դին, հայ րե նի քին նվիր ված: Մա մի կոն յան սպա րա պետ նե րը և նա-
խա րար նե րը կա տա րում էին ազ գա պաշտ պան, ազ գա հա վաք, ազ գան վեր գոր-
ծու նեու թյուն: Երկ րի կա ռա վար ման և պաշտ պա նու թյան գոր ծում կարևոր նշա-
նա կու թյուն ու նեին պե տա կան վար չու թյուն նե րը՝ գոր ծա կա լու թյուն նե րը կամ 
ինչ պես ա սում էին նա խա րա րու թյուն նե րը: Ա մեն գոր ծա կա լու թյուն տնօ րի նում էր 
երկ րի կա ռա վար ման ո րո շա կի ո լորտ: Ս պա րա պե տու թյան նա խա րա րու թյու նը 
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3-րդ դա րից գտնվում էր Մա մի կոն յան իշ խան նե րի ձեռ քում: Եվ այդ պաշ տո նը 
եր կար դա րեր հա մար վում էր Մա մի կոն յան նե րի մե նաշ նոր հը: Ս պա րա պե տու-
թյան գոր ծա կա լու թյու նը գլխա վո րում էր Մեծ Հայ քի զին ված ու ժե րի գլխա վոր 
հրա մա նա տա րը՝ Հա յոց Ս պա րա պե տը: Թա գա վո րա կան կամ ոս տա նի այ րու ձա-
գին մշտա պես նրա տրա մադ րու թյան տակ էր, իսկ պա տե րազ մի ժա մա նակ 
նրան էին են թարկ վում Նա խա րար նե րի զին ված ու ժերն ու աշ խար հա զո րը: Ըստ 
թա գա վո րի ո րոշ ման, Գահ նա մա կի և Զո րա նա մա կի (վեր ջին եր կու սը հա մար վում 
էին այն ժա մա նա կի կարևոր պե տա կան փաս տաթղ թեր) սահ ման վում էին հայ 
նա խա րար նե րի, այդ թվում ա զատ նե րի և տա նու տե րե րի կար գը՝ ըստ զբա ղեց-
րած պաշ տո նա կան դիր քի, հզո րու թյան և զո րա քա նա կի: Գահ նա մա կով սահ-
ման վում էր յու րա քանչ յուր նա խա րա րի տե ղը ար քու նի քում: Ա վե լի ազ դե ցիկ Նա-
խա րար նե րը, սահ մա նա կալ նա հանգ նե րի տե րե րը՝ Բ դեշխ նե րը, նստում էին 
ան մի ջա պես թա գա վո րի կող քին՝ հա տուկ բար ձե րի վրա: Եվ այդ պի սի հա տուկ 
բար ձե րի վրա 3 – 5-րդ դա րե րում նստում էին Մա մի կոն յան սպա րա պետ-նա խա-
րար նե րը: Պատ մա կան փաս տե րը, պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին, Փավստոս 
Բ յու զան դը, հու նա-հռո մեա կան սկզբնաղբ յուր նե րը, մի շարք գիտ նա կան ներ և  
այլ աղբ յուր ներ վկա յա կո չում են այն մա սին, որ Ար շա կու նի նե րի դա րաշր ջա նում 
Մա մի կոն յան նե րը ոչ միայն բարձր դիրք են գրա վել ար քու նի քում, այլև միշտ թա-
գա վոր նե րին թև  ու թի կունք ե ղած կռվել են օ տա րերկր յա զավ թիչ նե րի դեմ: 4-րդ 
դա րի պատ մա կան անց քե րը վկա յում են այն մա սին, որ ի րա կա նում Ար քա յա կան 
գա հը ժա ռան գա բար անց նում էր Ար շա կու նի նե րին (դեռ սկսած Վա ղարշ 2-ից 
185-198), իսկ սպա րա պե տու թյան պաշ տո նը ժա ռան գա բար անց նում էր Մա մի-
կոն յան նե րի ձեռ քը: Խոս րով Ա Մե ծը Մա մի կոն յան նե րին դա սել է հայ նա խա րար-
նե րի շար քը և ն րանց հատ կաց րել Տայ քի մե ծա գույն մա սը, ո րը մինչ այդ ար քու-
նա կան զո րա կա յանն էր: 4-րդ դա րի սկզբին Տա րո նի տե րե րի՝ Սլ կու նի նե րի, 
հա կաար քու նա կան խռո վու թյու նը ճնշե լուց և  այդ տոհ մի բնաջն ջու մից հե տո 
Ս պա րա պե տու թյան գոր ծա կա լու թյունն ան ցավ Մա մի կոն յան նե րին և Տա րոն գա-
վա ռը նույն պես դար ձավ նրանց տոհ մա կան սե փա կա նու թյու նը: Մա մի կոն յան նե-
րի Հա յոց սպա րա պե տը գլխա վո րում էր Հա յոց այ րու ձին և հետևակ զոր քը: Ս պա-
րա պե տին էին են թարկ վում հայ նա խա րար նե րի հե ծե լա զո րը: 4-րդ դա րի վեր ջին, 
երբ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյու նը թու լա ցել էր, հայ Ար շա կու նի գա հին հա վա-
տա րիմ Մա մի կոն յան նե րի ե ռան դուն պայ քար էին մղում Մեծ Հայ քի թա գա վո րու-
թյան ամ բող ջա կա նու թյան հա մար: Մա մի կոն յան նե րը սերտ կա պի մեջ էին Գ րի-
գոր Լու սա վոր չի տան հետ: 5-րդ դա րի I կե սին այդ կա թո ղի կո սա կան տոհ մի 
լայ նա ծա վալ կալ վածք նե րը դար ձան Մա մի կոն յան նե րի տոհ մա կան սե փա կա նու-
թյու նը: Ար տա քին և ներ քին քա ղա քա կա նու թյան հար ցե րում Ս պա րա պե տը և 
Կա թո ղի կո սը միշտ գոր ծակ ցել են և սո վո րա բար ու նե ցել Հ ռո մե կան, ա պա Բ յու-
զան դա կան կողմ ո րո շում: 428թ -ին Ար շա կու նի նե րի թու լա ցած գա հի ան կու մից 
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հե տո Մա մի կոն յան նե րը մա ցին երկ րի ա մե նա հե ղի նա կա վոր տոհ մը, ո րոնց 
շուր ջը հա մախմբ վե ցին հայ րե նա սեր ա զա տագ րա կան ու ժե րը Սա սան յան Պարս-
կաս տա նի դեմ: V – VIII-րդ դդ. Մա մի կոն յան նե րը գլխա վո րել են հայ ժո ղովր դի 
ա զա տագ րա կան կռիվն ե րը ա րա բա կան նվա ճող նե րի դեմ: Հա յաս տա նում ա րա-
բա կան գե րիշ խա նու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյու նը 
ձգտում էր վե րաց նել հայ րե նա սեր ու ժե րին, հատ կա պես Մա մի կոն յան նե րին: Այդ 
ի րա վի ճա կում Մա մի կոն յան նե րի մրցա կից Բագ րա տու նի նե րը, հա մա գոր ծակ ցե-
լով ա րա բա կան վար չա կան մար մին նե րի հետ, աս տի ճա նա բար ա ռաջ նու թյուն 
էին ձեռք բե րում Հա յաս տա նի կա ռա վար ման գոր ծե րում: 774-775 թթ. Մա մի կոն-
յան նե րի գլխա վո րած հա կաա րա բա կան մեծ ապս տամ բու թյան պար տու թյու նից 
հե տո Հա յաս տա նում ղե կա վար դե րը վերջ նա կա նա պես ան ցավ Բագ րա տու նի նե-
րին, ո րոնք 8-րդ դա րի վեր ջին քա ռոր դին և 9-րդ դա րի սկզբին տի րա ցան Մա մի-
կոն յան նե րի գրե թե բո լոր կալ վածք նե րին: Ս տեղծ ված պայ ման նե րում ֆի զի կա-
կան ոչն չա ցու մից փրկված Մա մի կոն յան նե րի մա ցորդ նե րը մա սամբ 
ա պա վի նե ցին Բ յու զան դա կան կայս րու թյա նը: Մա մի կոն յան իշ խան նե րից շա տե-
րը Բ յու զան դա կան ար քու նի քում հա սել են բարձր պաշ տոն նե րի: Հայս տա նում 
Մա մի կոն յան նե րի տի րույթ ներն էին՝ Տայ քը, Բա սե նը, Մար դա լին, Բագրևան դը, 
Վա րաժ նու նի քը, Բզ նու նի քը, Սա նա սու նի քը: Ծա գել են Մա մի կից: Մա մի կոն յան-
նե րի զի նան շա նը երկգլ խա նի ար ծի վը, ո րը իր ա մուր ճան կե րով բռնել էր գառ-
նու կին: Հա յաս տա նում քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյու նը ա վար տել են 10-րդ դա-
րից: Ն րանց կրտսեր ճյուղն է Օր բել յան նե րը: Հայ պատ մու թյան մեջ մեծ 
հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց րել նաև Մա մի կոն յան նե րի Հա յաս տան գա լու կամ 
գաղ թե լու պատ մու թյու նը: Այս հար ցին անդ րա դար ձել են բո լոր սե րունդ նե րի 
պատ մա բան նե րը. Մով սես Խո րե նա ցու (Vդ.) մինչև Հա կոբ Մա նանդ յան (XXդ.): 
Մա մի կոն յան նե րի ծագ ման և գաղ թի հար ցին անդ րա դար ձել են նաև օ տար 
աղբյուր նե րը և պատ մա բան նե րը: Այս հար ցին պատ մա գի տա կա նո րեն բարձր 
պա տաս խա նատ վու թյամբ է մո տե ցել մեր հա մալ սա րա նի 1– ին ռեկ տոր՝ ա կա դե-
մի կոս, պատ մա բան – Հա կոբ Հա մա զաս պի Մա նանդ յա նը: Մա նանդ յա նը կա րե լի 
է ա սել, որ վեր լու ծել է այս հար ցի մա սին ե ղած բո լոր կար ծիք նե րը և ծա նո թա ցել 
բո լոր սզբնաղբ յուր նե րին ու գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րին: Որ պես սկզբնաղբյուր 
Հ. Մա նանդ յա նը հեն վե լով Մով սես Խո րե նա ցու և Կաս սիուս Դիո նի աշ խա տու-
թյուն նե րի վրա գրում է Դի նաս տիա կան մեծ հե ղաշրջ ման ու խլրտում ե րի ժա-
մա նակ Ի րա նում, ինչ պես երևում է Կաս սիուս Դիո նի և Մով սես Խո րե նա ցու վկա-
յու թյուն նե րից, Հա յաս տան էին ե կել Տր դատ Բ-ի մոտ ի րենց զոր քե րով ու 
կու սա կից նե րով Ար տա վազդ Ե-ի որ դի նե րը և Նոր Դի նաս տիա յի հա կա ռա կորդ 
Պարթև ազն վա կա նու թյու նը: Բազ մա թիվ աղբ յուր ներ օգ տա գոր ծե լուց հե տո, Մա-
նանդ յա նը գա լիս է շատ ճիշտ պատ մա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան «Այս գաղ թա-
կա նու թյան կա պակ ցու թյամբ, ինձ թվում է, կա րե լի է միան գա մից հա վա նա կան 
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հա մա րել Գ. Աս լա նի են թադ րու թյու նը, որ Մա մի կոն յան նե րի և Կամ սա րա կան նե-
րի գա ղու թը Հա յաս տա նը դնում է Տր դատ Բ-ի (216-25213) ժա մա նակ:

 Մա մի կոն յան նե րի և Կամ սա րա կան նե րի գա ղու թը Հա յաս տա նը դնում է 
Տրդատ Բ-ի (216-252) ժա մա նակ:

 Սա կայն այդ գաղ թը, ինչ պես միան գա մայն ճիշտ մատ նան շել է Կոգ յա նը, 
պետք է են թադ րել ոչ թե Պարթև Ար շա կու նի նե րի ան կու մից ա ռաջ, ինչ պես այդ 
ըն դու նում է Աս լա նը, այլ նրանց ան կու մից, այ սինքն 224 թվից հե տո»: Որ նո րա-
գույն այս են թադ րու թյու նը, հատ կա պես Մա մի կոն յան նե րի վե րա բեր մամբ, ա վե լի 
քան հա վա նա կան է՝ այդ կա րե լի է հետևեց նել Մար – Ա բաս յան աղբ յուրց քաղ-
ված Սե բեո սի պատ մու թյան հայտ նի հատ վա ծից, ո րը պարզ վկա յում է, որ Մա մի-
կոն յան նե րի նախ նի նե րը, Մա միկն ու Կո նա կը, գաղ թել էին Հա յաս տան ճե նաս-
տա նից ( Չի նաս տա նից), այ սինքն՝ Անդր կասպ յան երկ րի արևել յան շրջան նե րից: 
Ան գամ մատ նանշ ված է ե ղել նույն պես 3-րդ դա րի I կե սը: Դժ վար չէ կռա հել, որ 
Խո րե նա ցու օգ տա գոր ծած աղբ յու րի մեջ ևս Մա մի կոն յան նե րի նախ նու, Մամ կո նի 
գաղ թը Հա յաս տան մատ նանշ ված է ե ղել նույն պես 3-րդ դա րի I կե սում՝ Շա պուհ 
Ա – ի (241-272) և Տր դատ Բ-ի (216-252) ժա մա նակ: Սա կայն ինչ պես գի տենք 
պատ մա հայր Խո րե նա ցին հաս կա նա լի պատ ճա ռով Տր դատ Բ-ին դարձ րել է 
Տրդատ Մեծ, ո րով հետև նրա Պատ մու թյան մեջ Հա յաս տա նի 3 Տր դատ թա գա-
վոր նե րը՝ Տր դատ Ա-ը, Տր դատ Բ-ը և Տր դատ Գ-ը վե րած վել են մեկ Տր դա տի:

 Պատ մա հայր Խո րե նա ցին իր « Հա յոց պատ մու թյուն» գիրք երկ րոր դում 
անդրա դառ նում է թե որ տե ղից և  ինչ պես է ծա գել Մա մի կոն յան նե րի ցե ղը. Գ րում 
է. «Ար տա շի րը, Սա սա նի որ դին, վախ ճան վե լով, Պար սից թա գա վո րու թյու նը թող-
նում է իր Շա պուհ որ դուն: Ա սում են, որ սրա ժա մա նակ Հա յաս տան է ե կել Մա մի-
կոն յան նե րի ցե ղի նախ նին, արևել յան հյու սի սա յին քա ջա տոհ միկ և գլ խա վոր աշ-
խար հից՝ Ճե նաս տա նից ( Չի նաս տա նից), որ ես բո լոր հյու սի սա յին ազ գե րի մեջ 
ա ռա ջինն եմ հա մա րում: Ն րանց մա սին այդ պի սի զրույց կա: Այդ՝ Շա պու հը թե-
պետ Մամ գու նին չի հանձ նում նրա տի րոջ ձեռ քը, բայց նույն պես չի թող նում 
Արյաց աշ խար հում, այլ բո լոր աշ խովն իբրև աք սո րա կան ու ղար կում է Հայս տան: 
Իսկ Մա մո յա նը ոչ իր կամ քով Հա յաս տան գա լով՝ պա տա հեց Տր դա տի գալստ յա-
նը, և Պար սից զոր քե րի հետ ( Պարս կաս տան) չդար ձավ, այլ իր բո լոր աշ խով 
Տրդա տին ըն դա ռաջ գնաց մեծ ըն ծա նե րով:

Տր դա տը նրան ըն դու նեց, բայց հե տը պա տե րազ մի չտա րավ Պար սից եր կիր, 
այլ բնա կու թյան տեղ տվեց նոր աշ խար հի հա մար և  ապ րուս տի մի ջոց, բա վա-
կան եր կար տա րի ներ տե ղից տեղ փո խե լով»: Մա մի կոն յան նե րի ծագ ման վե րա-
բեր յալ հար ցը կա վար տենք Ա դոն ցի հայտ նած կար ծի քով, ո րը Մա նանդ յա նը չի 
ըն դու նում: Ա դոն ցի կար ծի քը, որ Մա մի կոն յան նե րը Տայ քի արևմտ յան կող մում 
ապ րող ճա նե րից են ծա գում՝ միան գա մայն ա նըն դու նե լի մի կռա հում է, ո րից նա 
հրա ժար վել է և  ին քը իր վեր ջին աշ խա տու թյուն նե րի մե կում: Խո սե լով Մա մի կոն-
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յան նե րի կա տա րած սխրանք նե րի և հայ րե նան վեր գոր ծու նեու թյան մա սին, մենք 
կանդ րա դառ նանք միայն 4-րդ դա րի պատ մա կան դեպ քե րին: Եվ ի հար կե չխախ-
տե լով պատ մա կան ժա մա նա կագ րու թյու նը և ժա ռան գա կան կար գը:

 Ձեզ հեր թա կա նու թյամբ կներ կա յաց նենք Վա շե, Վա սակ, Մու շեղ Մա մի կոն-
յան նե րի սպա րա պե տա կան, զո րա վա րա կան գոր ծու նեու թյու նը: Իսկ որ շատ 
օ տա րերկր յա թա գա վոր ներ են ե րա զել Մա մի կոն յան նե րի նման զո րա վար ներ 
ունե նալ, դրա վառ ա պա ցույ ցը Պար սից Շա պուհ Եր կա րակ յա ցի (309-379թթ.) 
բարձր հար գանքն էր Մու շեղ Մա մի կոն յա նի նկատ մամբ:

Եվ ի հար կե Պար սից Շա պուհ Եր կա րակ յա ցը կե րա զեր Մու շե ղի պես զո րա-
վար ու նե նալ: Չ նա յած նրան, որ Շա պու հը մեր երդվ յալ թշնա մին էր և ն րա 
ուղար կած բա նակ նե րը միշտ ջախ ջախ վում էին Մու շե ղի կող մից: Այս պես դի մենք 
Հա յոց պատ մու թյան ա մե նաակ նա ռու փաս տե րին, ո րոնք ան հեր քե լի են: Տր դատ 
Գ Մե ծին (298-330) հա ջոր դում է որ դին՝ Խոս րով Գ Կո տա կը (330-338): Ո րի 
օ րոք Հա յոց սպա րա պետն էր Վա չե Մա մի կոն յա նը: Զո րա վար Վա չե Մա մի կոն յա-
նի անձ նա զոհ գոր ծու նեու թյան շնոր հիվ ամ րապնդ վում է Ար շա կուն յաց Հա յաս-
տա նի պաշտ պա նա կան հզո րու թյու նը, տնտե սու թյու նը ու քա ղա քա շի նու թյու նը 
վե րելք են ապ րում: Ար քա յի հրա մա նով բնաջն ջել է միմ յանց դեմ կռվող և  երկ րի 
ու ժե րը ջլա տող նա խա րա րա կան տոհ մե րին՝ Մա նա վազ յան նե րին ու Ուր դու նի նե-
րին: Հա մախմ բե լով ար քու նի և նա խա րա րա կան զո րագն դե րը նախ Ա րա գա ծոտն 
գա վա ռի Ց լու գլուխ լե ռան վրա, ա պա Օ շա կա նի մոտ (335թ.) տե ղի ու նե ցած ճա-
կա տա մար տե րում ջախ ջա խել է Հա յոց գա հի հա վակ նորդ Սա նատ րուկ 
( Սա նե սան) Ար շա կու նուն և գլ խա տել նրան: Սա նե սա նի գլու խը բե րում է Խոս րով 
Կո տա կին, դրա նով լու ծե լով Գ րի գո րի սի (Վր թա նես կա թո ղի կո սի որ դին էր. Հա-
յոց Արևել յաց կող մի ե պիս կո պոսն էր, Ար ցախ, Ու տիք, Փայ տա կա րան աշ խարհ-
նե րի քրիս տո նեու թյուն քա րո զե լու ժա մա նակ սպան վել էր Սա նե սա նի հրա մա-
նով) վրե ժը: Խոս րով Գ Կո տա կը այդ հաղ թա նա կի հա մար Վա չե Մա մի կոն յա նին 
շնոր հել է նոր կալ վածք ներ՝ Ջան ջա նա կի ա կունք նե րը, Ջր բաշ խի քը և Ց լու գլու-
խը: 337թ -ին քաջ զո րա վա րը Ա ռեստ ա վա նի մոտ, ո րը գտնվում է Վա նա լճի հյու-
սիս-արևել յան ա փին, պար տու թյան է մատ նում Հա յաս տան ներ խու ժած պարս-
կա կան զոր քե րին: Ձեռ բա կա լում և մա հա պատ ժի է են թար կում թշնա մուն 
միա ցած Բզ նուն յաց նա խա րար Դա տա բեին: Այ նու հետև հա յոց բա նա կը պա հել է 
Պարս կաս տա նին սահ մա նա մերձ շրջան նե րում և դի մա կա յել թշնա մու նոր հար-
ձա կում ե րին: Մծ բի նի 40-ամ յա խա ղա ղու թյան պայ մա նա գի րը չլրա ցած (այն 
կնքվել է 298թ.-ին) Սա սան յան ար քա Շա պուհ Եր կա րակ յա ցը պա տե րազմ է 
սկսում Հ ռո մի դեմ: Չ կա րո ղա նա լով գրա վել Մծ բի նը պար սիկ նե րը հար ձակ վում 
են Հա յաս տա նի վրա: Վա չե Մա մի կոն յա նի զոր քը դուրս է գա լիս պար սիկ նե րի 
դեմ: Եր կու կող մերն էլ մեծ կո րուստ ներ են կրում: Զոհ վում է Վա չե Մա մի կոն յա նը 
և ն րա շատ զի նա կից նե րը: Այս ճա կա տա մար տը և մեր քաջ զո րա վա րի մա հը 
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շատ ման րա մասն նկա րագ րում է Փավս տոս Բու զան դը իր « Հա յոց պատ մու թյան» 
մեջ, ո րը և կարևոր սկզբնաղբ յուր է հան դի սա նում. «Ս րա նից հե տո դարձ յալ 
խիստ պա տե րազմ տե ղի ու նե ցավ Պար սիկ նե րի և Հա յե րի մեջ, ո րով հետև 
սրանք մեծ բազ մու թյամբ ե կան Հա յոց աշ խար հը առ նե լու: Ա պա Մեծ Հայ քի 
սպա րա պետ և զո րա վար Վա չեն ժո ղո վում էր նա խա րա րա կան զոր քե րի ա զատ-
նե րի բա նա կը և դուրս է գա լիս Պար սից զոր քե րի հետ պա տե րազ մե լու: Եր կու 
կող մե րից էլ ա նա սե լի կո տո րած էր լի նում, և շատ մե ծա մեծ ա վա գա նի ներ կո-
տոր վում փչա նում էին: Այս պա տե րազ մում ընկ նում էր նաև Վա չեն, Հա յոց Մեծ 
սպա րա պե տը և բո լոր աշ խար հը մեծ սգի մեջ էր ընկ նում, ո րով հետև տե րը շատ 
ան գամ նրա ձեռ քով փրկու թյուն էր շնոր հել Հա յե րին:

Ա պա Վր թա նես ե պիս կո պո սա պե տը ժո ղո վում մի թա րում էր բո լո րին, ի րան 
Խոս րով թա գա վո րին և բո լոր զոր քը, ո րոնք սրտա կեզ ող բով ու ար տա սու քով, 
թախ ծա լից հոգ սե րով, մեծ լա ցու կո ծով կաշ կանդ ված սգում էին, գնա ցած նե րի 
կա րիք նե րը մա ցած նե րին հա մա րե լով: Մեծն Վր թա նե սը սրտանց սփո փում էր և  
ա սում «Մ խի թա վեք Ք րիս տո սով, ո րով հետև նրանք որ մե ռան մեր աշ խար հի 
ե կե ղե ցի նե րի և  աստ վա ծա տուր հա վա տի հա մար մե ռան»:

Վր թա նես կա թո ղի կո սը օ րենք է սահ մա նում՝ ա մեն տա րի Հա յոց աշ խար հում 
Վա չե Մա մի կոն յա նի և ն րա հետ զոհ ված զի նա կից ներ հի շա տա կը նշե լու և հայ-
րե նի քի փրկու թյան հա մար մղված պայ քա րում ի րենց կյան քը զո հա բե րող նե րին 
սուրբ նա հա տակ նե րի շար քին դա սե լու մա սին: Հա յոց ե կե ղե ցին Վր թա նես կա-
թո ղի կո սի սահ մա նած այս կար գով հե տա գա յում Վար դան զո րա վա րի և ն րա 
հետ Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տում ի րենց կյան քը նվի րա բե րած քա ջե րին նույն-
պես դա սեց սրբե րի շար քին: 451թ. մա յի սի 26-ին՝ Վար դան Մա մի կոն յա նի գլխա-
վո րու թյամբ Ա վա րայ րի դաշտ դուրս ե կած հա յոց քա ջե րը կռվե ցին Հա յաս տա նի 
ան կա խու թյան և սուրբ հա վատ քի հա մար և ն րան ցից շա տե րը հե րո սա կան վախ-
ճան ու նե ցան: Մեծն Վար դա նի տված Ա վա րայ րի կռի վը հա յե րի հե տա գա բո լոր 
սե րունդ նե րի հա մար ու սա նե լի խրատ էր: Մա մի կոն յան դի նաս տիան տվել է նաև 
ա կա նա վոր կին գոր ցիչ ներ: Ն րան ցից էր Շու շա նիկ Մա մի կոն յա նը, ո րը դառ նում 
է՝ Վ րաս տա նի թա գու հին և ն պաս տում է այդ երկ րի տնտե սա կան քա ղա քա կան և 
մ շա կույ թա յին զար գաց մա նը: Ար շա կու նի ար քա Ար շակ Բ-ի (350-368թթ.) հա յոց 
բա նա կի հրա մա նա տար էր սրբե րին շար քին դաս ված Վա չե Մաի կոն յա նի որ դին՝ 
քա ջա կո րով Վա սակ Մա մի կոն յա նը: Հա նուն ար քա յի պատ ժել է նրան ներ քին և  
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյանն ընդ դի մա ցող նա խա րար նե րին, այդ թվում նաև 
իր ա վագ եղ բո րը՝ Մա մի կոն յան նե րին հատ կա պես՝ Վար դա նին: Վա սակ Մա մի-
կոն յա նը մե ծաց րել է բա նա կի թվա կազ մը հատ կա պես ծանր զրա հա վոր հե ծե լա-
զո րը, ամ րապն դել սահ ման նե րի և բեր դե րի հսկո ղու թյու նը: Հա յոց բա նա կը 
սպա րա պետ Վա սա կի և ն րա կրտսեր եղ բայր Բա գոս զո րա վա րի ղե կա վա րու-
թյամբ 363-368թթ -ը բազ մա թիվ ան գամ ջախ ջա խել են պարս կա կան զոր քե րին և 
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դուրս վռնդել Հա յաս տա նից: Հա յոց պատ միչ Փավս տոս Բ յու զան դը նշում է, որ 
ա նընդ հատ Շա պու հը մե ծա քա նակ բա նակ ներ էր ու ղար կում Հա յաս տան տար-
բեր զո րա վար նե րի ա ռաջ նոր դու թյամբ, բայց նրանք միշտ ջախ ջախ վում էին Վա-
սա կի կող մից և դուրս շպրտվում Հա յաս տա նից: Չ կա րո ղա նա լով զեն քի ու ժով 
գրա վել Մեծ Հայ քը՝ Շա պուհ Բ-ն խա ղա ղու թյան և բա րե կա մու թյան պայ մա նա-
գիր հաս տա տե լու պատր վա կով հրա վի րել է Ար շակ Բ-ին և Վա սակ Մա մի կոն յա-
նին ա պա նեն գո րեն ձեր բա կա լել նրանց: Վա սակ սպա րա պե տը մոր թա զերծ է 
ար վել: Ար շակ Բ-ն բան տարկ վել է Խու ժաս տա նի Ան հուշ բեր դում, ուր և մա հա ցել 
է: Փավս տոս Բ յու զան դը հա յոց ար քա յի և ս պա րա պե տի այ ցը Տիզ բոն և ն րանց 
քաջ ու խրոխտ կեց ված քը Շա պու հի դեմ նկա րագ րել է գրա կան-ա ռաս պե լա բա-
նա կան գե ղե ցիկ ո ճով: Տուրք տա լով իր երևա կա յու թյա նը, Փավս տո սը մեզ 
ա պա ցու ցում է, որ այդ եր կու հսկա նե րը ի րենց կյան քը կան խամ տած ված նվի րա-
բե րե ցին հայ րե նի քի զո հա սե ղա նին: Փավս տոս Բ յու զան դը նկա րագ րում է, թե 
ինչ պես Հա յոց ար քա յին փոր ձե լուց ու բան տար կե լուց հե տո, իր մոտ է կան չում 
քաջ Վա սա կին. « Հա ջորդ օ րը Շա պուհ թա գա վո րը հրա մա յեց իր ա ռաջ բե րել 
Վա սակ Մա մի կոն յա նին, Մեծ Հայ քի զո րա վար-սպա րա պե տին: Ո րով հետև Վա-
սա կը փոքր էր, մարմ ով՝ Պար սից Շա պուհ թա գա վո րը ա սաց նրան. «Աղ վես, 
այդ դո՞ւ էիր այն խան գա րի չը, որ այս քան տա րի մեզ և քա ջե րին չար չա րե ցիր, դո՞ւ 
էիր, որ այք սան տա րի կո տո րում էիր ա րի նե րին. Հի մա ինչ պես պետք է իմ ձեռ-
քից ա զա տիս. Ես քեզ աղ վե սի մա հով պի տի սատ կեց նեմ»: Վա սակ սպա րա պե-
տը պա տաս խան տա լով ա սաց. «Այժմ ինձ տես նում ես փոքր մարմ ով և սուրս էլ 
վրա չէ, իմ մե ծու թյան չա փը չի մա ցար, ո րով հետ և մինչև այժմ ես քեզ հա մար 
առ յուծ էի, իսկ այժմ աղ վես դար ձա:

 Բայց երբ ես դեռ Վա սակ էի՝ ես հսկա էի. Մի ոտս մի լե ռան վրա էր, մյու սը 
մյուս լե ռան վրա, երբ աջ ոտ քիս վրա էի հեն վում՝ աջ կող մի լե ռը գե տինն էի կո-
խում, երբ ձախ ոտ քիս վրա էի հեն վում՝ ձախ կող մի լեռն էր գե տին կո խում» Շա-
պուհ թա գա վո րը հարց րեց և  ա սաց. « Չի լի նի ա սես այդ ինչ լեռ ներ են, որ դու 
տակն է իր կո խում»: Վա սակն ա սաց. «Եր կու լեռ նե րից մե կը դու էիր, մյու սը Հու-
նաց թա գա վո րը: Հի մա ին չու զու մե սա րա»: Ա պա Պար սից թա գա վո րը հրա մա յեց 
Հա յոց Վա սակ զո րա վա րի մոր թը հա նել, խո տով լցնել և տա նել նույն Անդ մըշ 
բեր դը, որ Ա նուշ էր կոչ վում, որ տեղ բան տար կե ցին և Ար շակ թա գա վո րին»:

 Փավս տո սի մոտ մի հո յա կապ տե ղե կու թյուն ենք հան դի պում այն մա սին, որ 
Պարս կաս տա նում Շա պու հի ա խո ռա պե տը ան հար գա լից է խո սում Հա յոց ար քա-
յի հաս ցեին, և Վա սա կը նրան գլխա տում է: Վա սակ Մա մի կոն յա նին հա ջոր դել է 
իր կտրի չոր դին՝ 368-ից Մու շեղ Մա մի կոն յա նը, ինչ պես և Մա մի կոն յան նե րից շա-
տե րը, Մու շեղ Մա մի կոն յա նը օժտ ված էր ա ռանձ նա հա տուկ հայ րե նա պաշտ հայ-
րե նան վեր հատ կա նիշ նե րով: Անդ րա նիկ զո րա վա րի պատ գամ էր, որ ա մեն մի 
հայ գլու խը բար ձին դնե լուց ա ռաջ գեթ 1 րո պե մտա ծեր ազ գի մա սին: Անդ րա նի-
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կից 15 դար ա ռաջ Մու շեղ սպա րա պե տը պատ գա մում էր մտա ծենք և պահ պա-
նենք ան գամ Հա յոց երկ րի մեկ թիզ, մեկ մարգ հո ղը և մեկ գա րու կամ մեկ կո րե-
կի չափ հող չզի ջենք թշնա մուն ( Մու շեղ Մա մի կոն յա նը – տո ղե րիցս հե ղի նա կի 
կուռքն է): Մու շեղ սպա րա պե տը ե ռան դո րեն ա ջակ ցել է Ար շակ Բ-ի գա հա ժա-
ռանգ որ դի, Հա յոց ար քա՝ Պա պին (370-374), պար սիկ նե րից եր կիրն ա զա տա-
գրե լու և Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյան գա հը վե րա կանգ նե լու հա մար: Ըստ 
Փավս տոս Բ յու զան դի 370թ  աշ նա նը Մու շե ղը ջախ ջա խել է Ատր պա տա կա նից 
Հա յաս տան ներ խու ժած պարս կա կան զո րա բա նա կին, վերց րել է մեծ  քա նա կու-
թյամբ ա վար, գե րի ներ, այդ թվում Շա պու հի «տիկ նաց տիկ նո ջը», և կա նա նո ցը 
(հա րե մը): Փա ռա բա նե լով Մու շե ղին Փավս տո սը նաև ցույց է տա լիս, որ հա յոց 
բա նա կի հրա մա նա տա րը օժտ ված էաս պե տա կան ան բա սիր վար քով: Որ նա լի-
նե լով սպա րա պետ ու ներ մարդ կա յին վեհ, հու մա նիս տա կան, ջենտլ մե նին վա յել 
վար քա գիծ: Փավս տո սը գրում է «Ա պա Մու շե ղը՝ Վա սա կի որ դին, Մեծ Հայ քի 
սպա րա պե տը ընտ րեց 40 հա զար ըն տիր և հա վա տա րիմ մար դիկ և  իր հետ առ-
նե լով գնաց Ատր պա տա կա նի սահ մա նում նստեց՝ Հա յոց աշ խար հը պահ պա նե լու 
հա մար։ Նույն ժա մա նակ պար սից շա հի թա գա վորն էլ իր զոր քով ա մե նայն 
պատ րաս տու թյամբ ե կավ Ատր պա տա կան աշ խար հը և ն րա բա նա կի մի գնդի 
ա ռաջ նորդն էր Մե րու ժա նը: Եվ հա յոց զո րա վար և ս պա րա պետ Մու շե ղը հար-
ձակ վում է Շա պու հի բա նա կի վրա և կո տո րում բո լո րին։ Պար սից Շա պուհ թա-
գա վո րը մի ձիով փախ չե լով ճո ղոպ րում էր։ Շա տե րին կո տո րում էին: Ա վար էին 
առ նում Պար սից թա գա վո րի գան ձե րը, բռնում էին նաև տիկ նանց տիկ նոջ մյուս 
կա նանց հետ միա սին։ Մոտ վեց հար յուր ա վագ նե րի հա յոց Մու շեղ զո րա վա րը 
հրա մա յում է մոր թել, մոր թե րը հա նել ու խո տով լցնել ու ու ղար կում է հա յոց Պապ 
թա գա վո րին։ Այս պես նա ա նում էր իր հոր Վա սա կի վրեժն առ նե լու հա մար։

 Շա պուհ թա գա վո րի կա նանց որևէ ա նար գանք հասց նել թույլ չէր տա լիս, այլ 
հրա մա յում էր ա զատ ար ձա կել։ Ի մա նա լով, որ Մու շե ղը բաց է թո ղել Շահ պու հի 
կա նա նո ցը Պապ թա գա վո րը հան դի մա նում է նրան, նշե լով որ իր մո րը հա յոց 
թա գու հի՝ Փա ռան ձե մին ա նար գել է և ս պա նել։ Մու շեղ Մա մի կոն յա նը ար քա յին 
ուղ ղա կի բա ցատ րում է, որ ին քը կա նանց և  ե րե խա նե րի վրա ձեռք չի բարձ րաց-
նի։ Փավս տոս Բ յու զան դը խո սում է նաև մեր թշնա մու ա ռանձ նա հա տուկ վե րա-
բեր մուն քի մա սին, որ նա տա ծում էր Մու շե ղի հան դեպ։ « Պար սից թա գա վո րը 
զար մա ցավ Մու շե ղի բա րե րա րու թյան քա ջու թյան և  ազն վու թյան վրա, որ ի րեն ոչ 
մի ա նար գանք չհասց րեց կա նանց վե րա բեր մամբ: Եվ մի գա վա թի վրա նկա րել 
տվեց Մու շե ղի պատ կե րը՝ ճեր մակ էին հե ծած ու ու րա խու թյունն րի ժա մա նակ 
ա սե լով ճեր մա կա ձին գի նի ար բեց է»: Մու շեղ Մա մի կոն յա նը ռազ մա կան տա ղան-
դով ու քա ջու թյամբ նշա նա վոր վել է նաև 371թ. Ձի րա վի ճա կա տա մար տին։ Ա հա 
թե ինչ պես է նկա րագ րել պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին «Իսկ երբ արևը ծա-
գեց մեր զոր քե րի դեմ ու դեմ, պղնձա պատ վա հան նե րի զոր քի լեռ նե րի վրա էր 
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փայ լա տա կում ինչ պես մեծ ամ պից և դուրս էին թռչում մեր նա խա րար նե րից լավ 
զրա հա վոր ված նե րը ինչ պես փայ լա տա կող ճա ռա գայթ նե րը, ո րոնց տես քից 
միայն պարս կա կան գուն դը երկ յու ղի մեջ ըն գավ: Եվ այս պես Հու նաց և Հա յոց 
զոր քերն առ հա սա րան, երկ նա յին օգ նու թյամբ զո րա ցած, թշնա մի դիակ նե րով 
բո լոր դաշտ լցրին և մ ա ցած նե րին փախց նե լով հա լա ծե ցին:

Ս րանց թվում էր նաև Ուռ նայ րը, Աղ վա նի թա գա վո րը, ո րը խոց ված էր Մու շե-
ղից, Վա սակ Մա մի կոն յա նի որ դուց և պա տե րազ մից դուրս հա նե ցին»: Մու շե ղը 
սան ձել է նա խա րար նե րի կենտ րո նա խույս ձգտում ե րը, ամ րապն դել երկ րի հզո-
րու թյու նը և  ամ բող ջա կա նու թյու նը։ Վա ղես կայսր հրա մա նով, Պապ թա գա վո րի 
դա վադ րա կան սպա նու թյու նից հե տո՝ 374թ. Մեծ Հայ քի նո րըն ծա թա գա վոր Վա-
րազ դա տը (375-378) Բատ Սա հա ռու նու և  այ լոց ապս տամ բու թյամբ Մու շե ղին դի-
տե լով Պա պի սպա նու թյան մեղ սա կից և Մեծ Հայ քը Հ ռո մի նա հանգ դարձ նե լու 
ջա տա գով, նրան նրան հրա վի րել է խնջույ քի ևսպա նել տվել։ Մու շե ղը դա վա դիր-
նե րի ե րե սին շպրտում է հետև յա նը, որ ին քը իր ճա կա տից սլա քով միշտ քրտին-
քի հետ ար յուն է սրբել և կ ցան կա նար մեռ նել կռվի դաշ տում և  ոչ թե այս պես՝ 
դա վադ րա բար:

Այ սինքն մեծ էր մեծ զո րա վա րի փառքն ու պա տի վը, որ շու տով պարս կա կան 
գե րու թյու նից վե րա դար ձավ Ման վել և Կոմս Մա մի կոն յան նե րը վրեժխն դիր են լի-
նում Մու շե ղի հա մար։ Վա րազ դատ թա գա վո րին պար տու թյան են մատ նում, ո րը 
հե ռա նում է Հա յաս տա նից։ Իսկ Բատ Սա հա ռու նին և մ յուս դա վա դիր նե րը սրի են 
քաշ վում։ Մա մի կոն յան նե րի պատ մու թյու նը սրա նով չի ա վարտ վում։ Ն րանք գոր ծել 
են հին, մի ջին, նոր և նո րա գույն դա րե րում։ Այ սօր էլ Մա մի կոն յան նե րը գոր ծում են 
մեր հետ-կողք կող քի, շե նաց նե լով և հ զո րաց նե լով Հա յաս տա նի 3-րդ հան րա պե-
տու թյու նը։ Զա քար յան նե րի հզո րաց ման ժա մա նա կաշր ջա նում՝ XII-XIV դդ. հայտ նի 
էին Դ սե ղի Մա մի կոն յան նե րը- Գու գար քում, ո րոնց շա ռա վիղ նե րը XIX դ. կրում էին 
Ա մե նայն Հա յոց բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու ման յա նը։ Մա մի կոն յան նե րի այլ շա-
ռա վիղ ներ եր բեմ տոհ մա նու նը փո խած պահ պան վել էին նաև Հա յաս տա նի այլ 
շրջան նե րում։ Մեր հոդ վա ծի վեր ջում ան պայ ման պետք է խո սենք մի նշա նա վոր 
Մա մի կոն յա նի մա սին. ով Դ սե ղի Մա մի կոն յան իշ խա նա կան տոհ մից է։ Այդ նշա-
նա վոր մար դը Սու րեն Խա չի կի Մա մի կոն յանն է, ով ներ կա յումս հան դի սա նում է 
«Կր թու թյան Մի ջազ գա յին Ա կա դե միա յի» գլխա վոր տնօ րե նը:

Ես- Սու րեն Խա չի կի Մա մի կոն յա նին ան ձամբ ճա նա չում եմ, դրա հա մար շատ 
ու րախ եմ և դա ինձ պա տիվ է բե րում։ Սու րեն Մա մի կոն յա նին հար գում և սի րում 
են ԲՈՒՀ-ի դա սա խոս նե րը և  ու սա նող նե րը։ Ան կախ իր պաշ տո նա կան դիր քից և  
անց յա լում և հի մա, Սու րեն Խա չի կի Մա մի կոն յա նը աչ քի է ընկ նում Մա մի կոն յան-
նե րին հա տուկ բնա վո րու թյամբ և կեց ված քով։ Այս մար դը հա յա սեր է, մար դա-
սեր, հու մա նիստ, իս կա կան ջեն տել մեն է և բո լոր հար ցե րին մո տե նում է ըմբռ նու-
մով։ Հան դի սա նա լով հա սա րա րա կան – քա ղա քա կան, պե տա կան գոր ծիչ, 
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լի նե լով բարձ րա գույն դա սի ար բիտր, այս մար դը միշտ մա ցել է հա սա րակ, ժո-
ղովր դա կան։ Եվ դրա հա մար էլ վա յե լում է իր պաշ տո նա կից նե րի, պրո ֆե սո րա-
դա սա խո սա կան կազ մի, ու սա նող նե րի և  ար տերկ րի իր կո լե գա նե րի հար գան քը 
և հա մակ րան քը։

Ծն վել է Օ գոս տո սի 30-ին ՀՀ Լո ռու մար զի Դ սեղ գյու ղում (սե րում է Դ սե ղի 
Մա մի կոն յան իշ խա նա կան տոհ մից): 1972-1974թթ. ծա ռա յել է խորհր դա յին բա-
նա կում։ 1978թ . ա վար տել է Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա-
կան ֆա կուլ տե տը։ 1985թ. հե ռա կա ա վար տել է կու սակ ցա կան բարձ րա գույն 
դպրո ցը Բաք վում։ 1988թ . ա վար տել է ԽՍՀՄ Մի նիստր նե րի խորհր դին ա ռըն թեր 
ժո ղովր դա կան տնտե սու թյան ա կա դե միան Մոսկ վա յում։ 1974-1979թթ . աշ խա տել 
է Քա նա քե ռի Ալ յու մի նի գոր ծա րա նի ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյան ղե կա վար։ 
1974-1987թթ . ե ղել է ՀԽՍՀ Գե րա գույն սո վե տի նա խա գա հու թյան ներ ման հանձ-
նա ժո ղո վի պա տաս խա նա տու աշ խա տող։ 1987թ ՀԽՍՀ Գե րա գույն սո վե տի նա-
խա գա հու թյան հրա մա նագ րով նշա նակ վել է ՀԽՍՀ գլխա վոր պե տա կան ար-
բիտ րի տե ղա կալ, իսկ 1996թ -ից մինչև ՀՀ պե տա կան ար բիտ րա ժի 
լիա զո րագ րու թյուն ներն ա վար տե լը՝ 1999թ ղե կա վա րել է ՀՀ պե տա կան ար բիտ-
րա ժը։11 1996 – 1999թթ  ե ղել է ԱՊՀ է կո նո մի կա կան դա տա րա նի պլե նու մի ան-
դամ, միա ժա մա նակ հան դի սա ցել է ԱՊՀ մաս նա կից պե տու թյուն նե րի ի րա վա-
կան կոն սուլ տա տիվ խորհր դի ան դամ:

1999-2001թթ Հա յաս տա նի ԱԳՄ ա ռըն թեր մշտա պես գոր ծող միջ նորդ (ար-
բիտ րա ժա յին) դա տա րա նի նա խա գահ։ 2001-2006թթ.աշ խա տել է որ պես ՀՀ Ազ-
գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի խորհր դա կան, ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի աշ խա տա կազ մի 
ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պետ։ 1994թ. նո յեմ բե րի 11-ին ՀՀ Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գա հու թյան ո րոշ մամբ նրան շնորհ վել է ՀՀ ո րա կա վոր ման 
բարձ րա գույն դա սի ամ բիո նի կո չում։ 1995թ -ից առ այ սօր դա սա վան դում է 
«օ րենսդ րու թյան հի մունք ներ», «տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան 
կա րա վո րում», և « Պե տու թյու նը և հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը» ա ռար կա նե րը, 
բազ մա թիվ գի տա կան, մաս նա գի տա կան և հ րա պա րա խո սա կան հոդ ված նե րի 
հե ղի նակ է։ 2008թ  օ գոս տո սի 30-ին ընտր վել է Գի տա տեխ նո լո գիա կան Ազ գա յին 
Ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս։ 2010թ հու նի սին նշա նակ վել է «Կր թու թյան Մի ջազ-
գա յին Ա կա դե միա» ի րա վա բա նա կան ան ձանց միու թյան գլխա վոր տնօ րեն։ « Հայ 
ազն վա կան նե րի միու թյան» ան դամ է, « Թու ման յան» հայ րե նակ ցա կան միու թյան 
նա խա գահ։

2007թ հոկ տեմ բե րից առ այ սօր «կա յու նու թյուն հա սա րա կա կան շար ժում» պե-
տա կա նու թյան ա ջակց ման հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի միու թյան 
հա մա կար գողն է։ Ա մուս նա ցած է, ու նի եր կու ե րե խա։ Այս պի սով Սու րեն Խա չի կի 
Մա մի կոն յա նի կեն սագ րու թյու նը, նրա գրա ված դիր քը, պաշ տո նը, հա յա պահ-
պան, ազ գա սեր բնա վո րու թյու նը միայն խո սում է այն մա սին, որ մենք գործ 
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ունենք ար ժա նա վոր Մա մի կոն յա նի, իս կա կան հա յի հետ։ Եվ ԽՍՄՄ տա րի նե րին 
և ներ կա յումս զբա ղեց նե լով բարձր պաշ տոն ներ Սու րեն Մա մի կոն յա նը իր պե-
տա կան և հա սա րա կա կան- քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ նպաս տել է Հա յաս-
տա նի բար գա վաճ մա նը, հզո րաց մա նը։ Շա տերն են Սու րեն Մա մի կոն յա նի մոտ 
նկա տել Մա մի կոն յա նա կան-սպա րա պե տա կան մո տե ցում, վե րա բեր մունք: Հայ 
մար դուն օգ նե լը, վեր բարձ րաց նե լը, ճիշտ և ժա մա նա կին խոր հուրդ տա լը, նրա 
մոտ բնա տուր տա ղանդ է: Ար յան կան չը ա սենք, թե գե նե րով փո խանց ված, մեկ է 
այս մար դը ժա ռան գել է իր փա ռա վոր նախ նի նե րի ա մե նա լավ, հա մա մարդ կա յին 
հատ կանշ նե րը:

Резюме
Династия Мамиконянов, преданная армянским царям Аршакуни

Григорян А. Т.
Ереванский университет «Айбусак»

В данной статье приведены факты о том, что во время правления в Армении 
царей Аршакуни (52-428 гг) Армянские войска руководили князя Мамиконяны. 
Веками спарапеты-военноначальники Мамиконяны были верны царю, народу, 
отечеству. Возглавляя Армянскую армию, спарапеты Ваче, Васак, Мушег, Вардан 
Мамиконяны сражались как львы. Сражаясь за независимость Армении, спара-
петы Мамиконяны не жалели собственной жизни, многие из них погибли как ге-
рои. Подвиги спарапетов Мамиконянов до сих пор являются патриотическим 
примером для Армянской молодежи.

Summary

Grigoryan H. T.
Yerevan “Haybusak” University

This article presents evidence that during the reign of the kings Arshakuni (52-428 
years) Armenian troops led down the dukses Mamikonyan. For centuries Sparapet 
Mamikonyans-military leaders were faithful to the king, the people and homeland.

Heading the Armenian army, Sparapet Vache, Vasak, Mushegh, Vardan 
Mamikonyan fought like lions. Fighting for independence of Armenia, the Sparapets 
Mamikonians didn’t save their lives, many of them died as heroes. Feats of Sparapet 
Mamikonians are still considered as patriotic example for Armenian youth.
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ԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՓՈՔ ՐԱ ՄԱՍ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՀՀ – ՈՒՄ

Գևորգ յան Գ., Ա վե տիս յան Լ.
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բա նա լի բա ռեր. ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն ներ, էթ նիկ հա մայք ներ, ռուս-
ներ, ա սո րի ներ, քրդեր, եզ դի նոր, պատ գա մա վոր ներ:

 Դա րեր շա րու նակ Հա յաս տա նի տա րած քում բնակ վել և շա րու նա կում են 
բնակ վել տար բեր ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնք երբևէ խտրա կա նու թյան 
չեն են թարկ վել:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հա յե րի հետ միա սին ապ րում են 20-ից 
ա վե լի ազ գու թյուն ներ, ո րոն ցից ինք նա կազ մա կերպ ված գոր ծում են 11 էթ նիկ հա-
մայնք ներ՝ ա սո րա կան, եզ դիա կան, քրդա կան, ռու սա կան, բե լա ռու սա կան, ուկ-
րաի նա կան, վրա ցա կան, հրեա կան, լե հա կան, հու նա կան, գեր մա նա կան:

 Պետք է փաս տել, որ ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի միաս նա կան սահ մա-
նում մի ջազ գա յին ի րա վուն քում առ այ սօր չկա, չնա յած այն հան գա ման քի, որ մի-
ջազ գա յին կա ռույց նե րը բազ միցս անդ րա դար ձել են սույն հար ցի ի րա վա կան 
կար գա վոր մա նը: Ընդ հան րաց նե լով բո լոր ձևա կեր պում ե րը՝ կա րե լի է ա սել, որ 
ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն է հա մար վում այն խում բը, որն ու նի հետևալ հատ-
կա նիշ նե րը.

1. Քա նա կա պես ա վե լի փոքր է, քան բնակ չու թյան հիմ ա կան զանգ վա ծը
2. Դո մի նանտ դիր քեր չի զբա ղեց նում
3.  Մ շա կույ թը, լե զուն, կրո նը ռա սան տար բեր է բնակ չու թյան այլ հատ վա ծի 

լեզ վից, կրո նից, ռա սա յից, մշա կույ թից
4.  Ու նի ցան կու թյուն պահ պա նե լու իր ինք նու թյու նը
5.  Այն պե տու թյան քա ղա քա ցի ներն են, ուր նրանք փոք րա մաս նու թյուն են 

կազ մում:

 Գործ նա կա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ազ գա յին փոք րա մաս նու-
թյուն են հա մար վում հան րա պե տու թյու նում մշտա պես բնակ վող, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն ու նե ցող այն ան ձինք, ո րոնք ի րենց էթ նի-
կա կան ծագ մամբ տար բեր վում են երկ րի հիմ ա կան բնակ չու թյու նից: Ն ման մո-
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տե ցու մը ըստ էու թյան հա մընկ նում է ԱՊՀ շրջա նակ նե րում կնքված «Ազ գա յին 
փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող ան ձանց ի րա վունք նե րի ա պա հով ման մա-
սին» կոն վեն ցիա յով սահ ման ված բնո րոշ մա նը:

 Հա մա ձայն 2011 թվա կա նի մար դա հա մա րի տվյալ նե րի՝ ազ գա յին փոք րա մաս-
նու թյուն նե րը կազ մում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան 1,8%: 
Հա մա ձայն « Տա րա ծաշր ջա նա յին կամ փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու նե րի եվ րո-
պա կան խար տիա յի» ( Խար տիան ու ժի մեջ է մտել ՀՀ-ում 2002 թ. մա յի սի 1-ից)՝ 
տա րա ծաշր ջա նա յին կամ փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու ներ են ճա նաչ վել ա սո-
րե րե նը, եզ դիե րե նը, հու նա րե նը, ռու սե րե նը և քր դե րե նը:

Ընդ հա նուր առ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում են շուրջ 11 
էթ նիկ հա մայնք նե րի 30-ից ա վե լի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ [1], 
ո րոնց աշ խա տանք նե րը հիմ ա կա նում ուղղ ված են մայ րե նի լե զու նե րի պահ պան-
մանն ու զար գաց մա նը:

Ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող ան ձանց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան վե րա բեր յալ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 
հիմ ա կան ա ռանց քը հան դի սա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-
նադ րու թյու նը [2]:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 41-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է, որ « Յու րա քանչ յուր 
ոք ու նի իր ազ գա յին և  էթ նի կա կան ինք նու րու թյու նը պահ պա նե լու ի րա վունք [3]: 
Ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող ան ձինք ու նեն ի րենց ա վան-
դույթ նե րի, կրո նի, լեզ վի և մ շա կույ թի պահ պան ման և զար գաց ման ի րա վունք»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա-
վունք նե րը պաշտ պան վում են ինչ պես Եվ րո պա յի Խորհր դի հա մա ձայ նագ րով և 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, այն պես էլ « Մար դու ի րա վունք նե րի հիմ ա րար ա զա-
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով [4]:

Ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծում կարևոր քայլ է 
հան դի սա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե-
րի ազ գա յին-մշա կու թա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա կար գող խորհր դի 
ստեղ ծու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի աշ խա տա կազ մին 
ա ռըն թեր, ինչ պես նաև ՀՀ կա ռա վա րու թյան ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
և կ րո նի հար ցե րի բա ժի նը:

ՀՀ սահ մանդ րու թյաան 88-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ Ազ գա յին ժո ղո վը 
ժո ղովր դի ներ կա յա ցուց չա կան մար մինն է: Մեր երկ րում իշ խա նու թյու նը պատ-
կա նում է ժո ղովր դին, իսկ ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյու նը ի րա կա նաց նում է 
ա զատ ընտ րու թյուն նե րի ընդ հա նուր, հա վա սար, ա զատ և  ուղ ղա կի ընտ րա կան 
ի րա վուն քի հի ման վրա: Իսկ Ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րը մեր հա սա րա կու-
թյան մաս նիկ են կազ մում:
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ՀՀ-ում բնակ վող ա մե նա մեծ թվով ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րը 4 ներ-
կա յա ցու ցիչ ու նեն խորհր դա րա նում. եզ դի նե րը, քրդե րը, ա սո րի նե րը մե կա կան 
ման դատ ստա ցել են ՀՀԿ-ից ցու ցա կով, ռուս նե րը՝ « Ծա ռուկ յան» դա շին քի:

1.  ttp: //gov.am/am/religio
2.  http: //www.parliament.am/parliament. php?id=constitution
3.  http: //www.parliament.am/parliament. php?id=constitution
4. ՀՀ «Ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի մա սին» Շր ջա նա կա յին կոն վեն ցիան 

վա վե րագր վել է 1998թ. փետր վա րի 17-ին և  ու ժի մեջ է մտել 1998թ. նո յեմ բե րի 
1-ին (՝ http: //gov.am/am/religion/):

Ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րը մեծ հույ սեր են կա պում Ազ գա յին ժո ղո վում 
ներ կա յաց ված լի նե լու փաս տի հետ:

Ե թե Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո ի րա կա նաց ված մար-
դա հա մա րի տվյալ նե րով, Հա յաս տա նում ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի թիվն 
ա վե լա ցել էր, ա պա 20-րդ դա րի 80-90-ա կան նե րից սկսած մեր հան րա պե տու-
թյու նում ի րա վի ճա կը կտրուկ փոխ վեց, ին չը պայ մա նա վոր ված էր ղա րա բաղ յան 
հա կա մար տու թյամբ, Ս պի տա կի երկ րա շար ժով, սո ցիալ-տնտե սա կան կտրուկ 
ան ցում ե րով, ԽՍՀՄ-ի փլուզ մամբ, ար տադ րու թյան անկ մամբ և  այլն: Այս ա մե-
նի հետևան քով սրվեց նաև միգ րա ցիոն ի րա վի ճա կը, սկիզբ ա ռավ բնակ չու թյան 
ար տա հոս քը, ո րը, բնա կա նա բար, չշրջան ցեց նաև ազ գա յին փոք րա մաս նու-
թյուն նե րին: 90-ա կան նե րին հան րա պե տու թյու նում ար ձա նագր վեց ազ գա յին 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ հրեա նե րի, հույ նե րի, ռուս նե րի, ուկ-
րաի նա ցի նե րի, ար տա հոսք, ո րը պայ մա նա վոր ված էր սո ցիալ-տնտե սա կան 
բնույ թի դժվա րու թյուն նե րով: Այդ տա րի նե րին, նշված պայ ման նե րի պատ ճա ռով, 
հան րա պե տու թյու նից հե ռա ցան նաև հար յուր հա զա րա վոր հա յեր: Հետևա բար, 
ՀՀ-ում նվա զեց ոչ միայն ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի, այլև հայ բնակ չու-
թյան թի վը: Ե թե 1989-ի մար դա հա մա րի տվյալ նե րով Հա յաս տա նում հա յե րը 
93,3 տո կոս էին, իսկ ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րը՝ ՀՀ բնակ չու թյան 6,7 
տո կո սը, ա պա ներ կա յումս, ըստ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի, նրանք ՀՀ ընդ հա-
նուր բնակ չու թյան շուրջ 3 տո կոսն են կազ մում, մոտ 68 000 մարդ, ին չը պայ մա-
նա վոր ված է նաև 1988-90-թթ -ին Հա յաս տա նից շուրջ 170 000 հա յաս տա-
նաբնակ ադր բե ջան ցի նե րի ար տա գաղ թով:

 Հա յաս տա նում ի՞նչ թիվ են կազ մում ադր բե ջան ցի նե րը, ինչ պե՞ս են նրանք 
շփվում հայ հա սա րա կու թյան հետ, հան դուր ժո ղա կա նու թյունն ի՞նչ մա կար դա կի 
վրա է: Ըստ ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նո րի հա ցե րով զբաղ վող ՀՀ բաժ նի 
պետ՝ Վար դան Աս ցատր յա նի, մշտա կան գրան ցում ու նե ցող ադր բե ջան ցի նե րի 
թի վը 1000-ից պա կաս է, շփում ե րը սահ մա նա փակ վում են ազ գա կան նե րի ու 
հարևան նե րի շրջա նա կով: Այլ բան են վկա յում ազ գագ րա գետ ներն ու փոր ձա-
գետ նե րը: Ն րանց ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ գրան ցում չու նե ցող 
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էթ նիկ ադր բե ջան ցի նե րի թի վը 8000-ի է հաս նում: Վեր ջին ներս ոչ միայն չեն 
թաքց նում ի րենց ինք նու թյու նը, այլև ա զատ և  ան կաշ կանդ շփվում են հա յե րի 
հետ: Ն րանց մեջ կան այն պի սի նե րը, ո րոնք չեն հի շում նույ նիսկ ի րենց ծագ ման 
մա սին, քա նի որ ի րենք ոչ միայն «ձուլ վել» ու «հա յա ցել են»՝ սե փա կա նաց նե լով 
մեր երկ րի ա վան դույթ նե րը, լե զուն, այլև անձ նագ րե րում են փո խել ի րենց ազ գու-
թյունն ու ա նու նը: Ա սո րի ներն ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի մաս են կազ-
մում:

Ա սո րի նե րը [5] (ա րա մեե րեն՝  ա տու րա յի, սու րայ), Էթ նիկ խումբ է 
 Մի ջին Արևել քում։  Մայ րե նի լե զուն հա մար վում է ա սո րե րե նը [6, 7]։ Ն րանց թի վը 
հաս նում է հինգ մի լիո նի։ Ա սո րի նե րը դա վա նում են միայն Ք րիս տո նեու թյուն։ 
Հ նում բնակ վում էին Հ յու սի սա յին Ի րա քում,  Սի րիա յում, Հ յու սիս-Ա րեմտ յան Ի րա-
նում։ Այժմ բնակ վում են հիմ ա կա նում Ի րա քում,  Սի րիա յում, Ի րա նում և ԱՄՆ-
ում նաև Հ յաս տա նում:

Երևա նում և Թ բի լի սիում կան ա սո րի մտա վո րա կան ներ՝ գիտ նա կան ներ, 
ինժե ներ ներ, բժիշկ ներ, ու սու ցիչ ներ ևն։ Ա սո րի ներ են խորհր դա յին գե նե րալ ներ 
Ա. Ն.  Թամ րա զո վը, Գ. Ի.  Սար կի սո վը,  Սո վե տա կան  Սիու թյան հե րոս ներ  
Ս. Ա.  Սար խոշևը, Լ. Շ.  Դա վի դո վը։

5. http: //www.europeanintegration.am/7592. html
6. Ա սո րե րեն, ա րա մեե րե նի բար բառ նե րից մե կը, ո րը մ. թ. ա. II դա րում դար-

ձել է գրա կան լեզ վի հիմք։  Տա րած ված է ե ղել  Մի ջա գետ քի հս -արլ-ում։ Ա սո րա-
կան սկզբնա կան գի րը՝ էստ րան գե լոն, ո րը ծա գել է ա րա մեա կա նից (պալ միր յա նի 
միջ նոր դու թյամբ), V դար հե տո հան դես է գա լիս եր կու տա րա տե սա կով՝ արմ. 
կամ «հա կո բիկ յան» և  արլ. կամ «նես տոր յան»։ Ա սո րա կան գրա կա նու թյան, ա ռա-
վե լա պես քրիս տո նեա կան-դա վա նա բա նա կան գրա կա նու թյան ծաղկ ման շրջանն 
ընդգր կում է III–VII դդ.:

 Միայն  Վե րին Դ վին հա մայ քում բնակ վում են քա ռօր յա պա տե րազ մի 17 հե-
րոս ներ:

 Ժա մա նա կա կից ա սո րի ներն ա րա մեա ցի նե րի ան մի ջա կան սե րունդ ներն են : Ի 
դեպ  Հի սու սը հա ղոր դակց վել է ա սո րե րե նով, ա ռա ջին թարգ ման ված Աստ վա ծա-
շուն չը բնագ րից ե ղել է ա րա մե րեն _ ին չի մա սին վկա յում է Աստ վա ծա շուն չը: 
 Մինջ գրե րի գյու տը հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րում պա տա րագ ներ մա տուց վել են 
ա սե րե րեն:

Աշ խարհն ա սո րի ներ նին ճա նա չում է որ պոս «կո շիկ մաք րող», դա իր խորն ար-
մատ ներն ու նի:  Դեռ 1800-ա կան թթ, երբ ա սաս րի նե րը գաղ թե ցին Անգ լիա և  
ունեին հա ղոր դակց ման խնդիր՛ այդ ծաղ կունք ապ րող երկ րում կոշկ մաք րելն 
ի րենց գո յատև ման միակ մի ջոցն էր: Իսկ ՀՀ –  ում ա սո րի նե րը հա ղոր դակց վում են 
ի րենց լեզ վով:  Դեռ 1979թ -ից են ա սո րի նե րը հայ կա կան դպրո ցում ի րենց մայ րե նի 
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լեզ վով դա սա ժա մեր ու նե նա լու ի րա վունք ստա ցել, բայց, միև նույն է, կրթա կան 
հա մա կար գը բա րե փո խում ե րի կա րիք ու նի:  Վեր ջին 15-20 տա րում ա սո րի նե րը 
լավ են տի րա պե տում գրա վոր խոս քին, ի հար կե, ոչ փայ լուն:  Հա յաս տա նում ա սո-
րի նե րը դա սագր քա յին խնդիր չու նեն, նույ նիսկ այս տեղ տպագր ված գրքերն օգ-
տա գործ վում են այլ երկր նե րի ա սո րա կան հա մայնք նե րում: ՀՀ-ի բու հե րում ա սո-
րե րեն չի դա սա վանդ վում, այդ պատ ճա ռով՝ ի րենք ի րենց ու սա նող նե րին մայ րե նի 
լեզ վին տի րա պե տե լու հա մար ու ղար կում ենք Ի րաք, Ուր միա, Շ վեյ ցա րիա, որ տեղ 
ա սո րա կան լավ հա մայնք ներ կան: Երբ նրանք ա վար տում ու հետ են գա լիս՝ այս-
տեղ կանգ նում են խնդրի առջև: Դպ րոց նե րում որ պես ա սո րա կան լեզ վի ու սու ցիչ 
աշ խա տան քի տե ղա վո րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է տե ղի ման կա վար ժա կան 
բարձ րա գույն կրթու թյուն, ին չը լուրջ ար գելք է աշ խա տանք գտնե լու ա ռու մով [8]:

Ա սո րի ներն ան գամ ըն տա նե կան կեն ցա ղում գնա հա տե լի, օ րի նա կե լի և  ազգ 
ապ րեց նող ա վան դույթ ներ ու նեն: Երբ հնում աղ ջի կը խո սում էր ա սո րե րեն, հայ-
րը նրան քիչ էր օ ժիտ տա լիս, ո րով հետև լեզ վի ի մա ցու թյունն ար դեն իսկ ար ժեք 
է: Ա սո րի նե ռը ըն տա նիք կազ մե լիս ազ գա յին խտրա կա նու թյուն չեն դնում:  Քան զի 
ըն տա նիք նե րի հիմ քում սերն է ըն կած: Ա սո րի կա նայք էլ միշտ ա վե լի հետևո ղա-
կան են ազ գա յին դի մագ ծի պահ պան ման հար ցում, թե կուզ ըն տա նիք նե րում 
ա սո րե րեն խո սե լով:

Ես ա վե լի ու ա վե լի եմ հա մոզ վում, որ լեզ վամ տա ծե լա կերպն է թե լադ րում ազ-
գա յին ող նա շա րի կա ռուց ված քը: Ա սո րին, 2500 տա րի ա ռաջ կորց նե լով իր պե-
տա կա նու թյու նը, մինչև հի մա գո յատևել է բա նա վոր խոս քի շնոր հիվ: Որ պես յու-
րա քանչ յուր ազ գի գո յատև ման կարևոր կռվա նի ե կե ղե ցին է [9]: Ա սո րա կան 
ե կե ղե ցին կոչ վում է Արևել քի ա սո րա կան կա թո ղի կո սու թյան սբ. ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցի, որ Երկ րորդ տիե զե րա կան ժո ղո վում մերժ ված  Նես տո րի ե կե ղե ցու 
շարու նա կողն է: Արևել յան ե կե ղե ցին, որ ար դեն 10 տա րուց ա վե լի է, ինչ գոր ծում 
է  Հա յաս տա նում և  կա յա ցած ե կե ղե ցի է իր հոգևոր հո րով՝ կա շա յով, հնա րա վո-
րու թյուն տվեց ա սո րուն 100 տա րի անց մայ րե նի լեզ վով ա ղոթք լսե լու 
 Հա  յաս տա նում:

 Միայն թե վեր ջին շրջա նում պատ մա կան հայ րե նի քում ա վե լա ցել է մահ վան 
վտան գը: Ա սո րի նե րի պատ մա կան հայ րե նի քը  Մի ջա գետքն է՝ Ի րա քը,  Մո սուլ քա-
ղա քը հատ կա պես՝ որ պես մայ րա քա ղաք, որ այժմ գտնվում է իս լա միստ նե րի 
ձեռ քում:  Տա րածք ներ, որ տեղ ժա մա նա կին ապ րել է 1 մլն 200 հա զար ա սո րի, 
իսկ այժմ՝ ըն դա մե նը 60-70 հա զար են:  Մարդ կու թյու նը զար մա նա լիո րեն ան-
տար բեր է մար դու նկատ մամբ, այ նինչ մար դուց ա վե լի բարձր ար ժեք չկա: Դ րա 
հա մար ա մեն ինչ պի տի ար վի, որ մարդն արժևոր վի՝ դառ նա լով ա մե նա-
կարևորը:  Պի տի կանխ վեն պա տե րազմ ե րը, ո րով հետև ա մեն մի պա տե րազմ 
ցե ղաս պա նու թյուն է, ինչ հրա շա լի գա ղա փա րի ու նպա տա կի էլ որ ծա ռաի [10]:
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Ե թե մի ժո ղո վուրդ չի ու զում մեռ նել՝ ոչ ոք նրան չի կա րող մեռց նել:  Սա գի տա-
կան մտքի մշա կույթ է: Աշ խար հը զար մա նում է, ո րով հետև փաս տեր կան, թե 
ինչ պես են ա սո րի ներն ար դեն 6768-րդ  ան գամ ապ րի լի 1-ին տո նում ի րենց  Նոր 
տա րին: Ա շուր բա նի պա լի գրա դա րա նի կա վե թեր թիկ նե րից մե կը խո սում է այդ 
 Նոր տար վա մա սին: Երբ Եփ րատն ու  Տիգ րի սը դուրս էին գա լիս ի րենց ա փե րից՝ 
ո ղո ղե լով ամ բողջ  Մի ջա գետ քը, ա մե նա կա րող աստ ված  Մար դու կը, որ իր հա վա-
սա րը չու ներ աստ ված նե րի մեջ, կռվի էր ել նում ծո վե րի ու ջրե րի ար քա 
 Թիա մա տի դեմ ու հաղ թում էր նրան, և  երբ հան դարտ վում էին ջրե րը, սկսվում 
էին տո նա կա տա րու թյուն նե րը: Ըստ  Համ մու րա պիի օ րենսգր քի՝ 15 օր չէր կա րե լի 
պատ ժել ստրուկ նե րին, 15 օ րով թա գա վո րը վայր էր դնում իր մա կա նը, հա-
րուստ նե րը բա րի գոր ծե րի հրո վար տակ ներ էին ար ձա կում, ժո ղո վուրդն ու րախ 
էր, եր գում էր, պա րում՝ փա ռա բա նե լով ա մե նա կա րող աստ ված  Մար դու կին:

Ազ գու թյամբ ա սո րի ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիստ  Ռազ միկ  Խոս րոևը և  ցա վով 
ա սում է, որ ա սո րի նե րի էթ նիկ մշա կույ թը դեռ հայ կա կան մշա կույ թի մաս չի 
կազ մում: Չ նա յած նշում է որ «Ա վան դույթ նե րի ա ռու մով չեմ կա րող ա սել, որ շատ 
մեծ տար բե րու թյուն կա, ո րով հետև դա րեր շա րու նակ կողք-կող քի ապ րե լով՝ ինչ-
որ չա փով նաև նույ նա ցել ենք, և  դա շատ խո րը ար մատ ներ ու նի: Ա մեն ան գամ, 
երբ  Մով սես  Խո րե նա ցի եմ կար դում, ու րա խա նում եմ՝ հան դի պե լով ա սո րի պատ-
մա բան  Մար Ա բաս  Կա տի նա յի ան վա նը, ո րին պատ մա հայ րը շնոր հա կա լու թյուն 
է հայտ նում»:  Հու սանք, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում հնա րա վոր կլի նի ազ գա յին 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի մշա կույ թը գյու ղե րից բե րել մայ րա քա ղաք և  դարձ նել 
մշա կու թա յին ար ժեք:

 Զե կույցս ցան կանում եմ ա վառ տել պա րոն  Խոսրևի խոս քե րով – «Ա մե նա մեծ 
ար ժե քը ան կա խու թյունն է, ինչն ար դեն  Հա յաս տանն ու նի: Մ նում է միայն, որ 
մար դը սի րի մար դուն, որ տեղ հայ-ա սո րի ար դեն չկա, այլ կա քրիս տո նեա բար 
ապ րե լու և  սի րե լու ար վես տը»:
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В Республике Армеии с армянами живут более 20-и национальности, из них 
самоорганизованно действуют 11 этнических общин: ассириский, езидский, курд-
ский, русский, беларусский, украинский, грузинский, иудейский, польский, грече-
ский, немецкий.
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ՍԻՆԳԱՊՈՒՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԵԼՔԸ

Ա վագ յան Ա., Մ խի թար յան Մ.
Եր ևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

 Բա նա լի բա ռեր. սին գա պուր, տնտե սա կան վե րելք, տնտե սա կան թռիչք, 
արևել յան ա սիա յի վագր:

 Սին գա պու րի  Հան րա պե տութ յուն՝ քա ղաք-պե տութ յուն, ո րը գտնվում է 
 Հա րա վար ևել յան Ա սիա յում։ Ար դի աշ խար հի միակ կղզա յին քա ղաք-պե տու-
թյունն է։  Սին գա պուրն ան ջատ ված է  Մա լա յան թե րակղ զուց  Ջո հոր յան նե ղու ցով։ 

There are more than 20 nationalities livinq in Armenia with armenians, which 
from are 11 selif organized ethnic communities, including assyrian, yezdi, kuris, 
russian, belarussian, ukrainian, deutsch.
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 Սահ մա նա կից է  Ջո հոր սուլ թա նութ յա նը (ո րը  Մա լայ զիա յի կազ մում է) և  Րիաու 
կղզի նե րին, (ո րոնք Ին դո նե զիա յի կազ մում են):

 Սին գա պու րի տա րած քը կազ մում է հա զար քա ռա կու սի կի լո մետ րից էլ պա կաս՝ 
719,9 քա ռա կու սի կի լո մետր (ՀՀ 29,9 հազ. կմ2): Ի շնոր հիվ 1960 թվա կա նից գոր-
ծող ա լու լայ նաց ման ծրագ րի  Սին գա պու րի տա րած քը տա րեց տա րի ընդ լայն վում 
է: Եվ այ սօր քա ղաք-պե տութ յան մեջ մտնում են 63 փոքր կղզի ներ, ո րոնք 
տարածված են ա փի եր կա րութ յամբ։ Դ րան ցից ա մե նա մե ծերն են՝ Ու բի նը, 
 Տե քոնգ- Բե սա րը, Բ րա նին,  Սեն թո սան և  Սու դոն գը։ Երկ րի բնակ չութ յու նը կազ մում 
է ա վե լի քան 5,9 մի լիոն մարդ: ՀՆԱ-ն  հա վա սար է 297 մի լիարդ $US, մեկ շնչի 
նկատ մա մաբ – 87832 $US (2016 թ.), առ ժույ թը-սին գա պուր յան դո լար (SGD):

 Սին գա պուրն իր ան վա նում ստա ցել է մա լա յե րեն Singapura բա ռից, ո րը փո-
խառ վել է սանսկ րի տից՝ « Սին գա պու րա», որն իր հեր թին կազմ ված է « Սին գա» 
կամ  («Սիմ հա» – առյու ծ) և  (« Պու րա» –  քա ղաք) բա ռե րից։ Ա հա ին չու 
 Սին գա պուրն աշ խար հում հայտ նի է որ պես «Առ յու ծի քա ղաք», և  այն տեղ կանգ-
նեց ված է ա ռաս պե լա կան կի սառ յուծ-կի սաձ կան ար ձա նը՝ որ պես քա ղա քի 
խորհր դա նիշ։  Սին գա պու րի պե տա կան լե զու ներն են Անգ լե րե նը,  Չի նա րե նը, 
 Մա լա յե րե նը,  Թա մի լե րե նը:  Սին գա պու րի մա սին ա ռա ջին ան գամ հի շա տակ վում 
է մ. թ. 3-րդ  դա րի չի նա կան  Ժա մա նա կագ րութ յուն նե րում։

 Սին գա պու րի՝ որ պես հա րա բե րա կա նո րեն ան կախ տա րած քա յին միա վո րի 
ձևա վո րու մը կապ ված է 1819 թ. հետ, երբ  Թո մաս Ս տեմ ֆորդ  Ռաֆֆլ զը Բ րի տա-
նա կան Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րութ յան ա նու նից պայ մա նա գիր կնքեց  Ջո հո րի 
սուլ թան  Հու սեյն  Շա հի հետ  Սին գա պու րի հա րա վա յին մա սը որ պես անգ լիա ցի-
նե րի տնտե սա կան հե նա կետ զար գաց նե լու վե րա բեր յալ։ 1824 թվա կա նին ամ-
բողջ կղզին ան ցավ բրի տա նա ցի նե րի ձեռ քը։

Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ժա մա նակ  Սին գա պու րը օ կու պաց-
վեց ճա պո նա կան զոր քե րի կող մից։ 1945 թ. սեպ տեմ բե րին Բ րի տա նա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը վե րա դար ձան կղզի։

1959 թ. ընտ րութ յուն նե րից հե տո  Սին գա պու րը ձեռք բե րեց ներ քին ինք նա կա-
ռա վա րում՝ Ազ գե րի բրի տա նա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում։ 1963 թ. 
 Սին գա պու րը ան դա մակ ցեց  Մա լայ զիա յի դաշ նութ յա նը: Իսկ 1965 թ. հա կա մար-
տութ յան հետ ևան քով ան ջատ վեց  Մա լա զիա յի դաշ նութ յու նից և, փոք րիկ կղզին 
ստա նա լով ան կա խութ յուն հայտն վեց ան նա խան ձե լի ի րա վի ճա կում եր րորդ աշ-
խար հի երկ րի դա սա կան օ րի նակ լի նե լով:

 Սին գա պու րի ա ռա ջին վար չա պե տը  Լի  Կու ան  Յուն էր, ով ծա ռա յել էր այդ 
պաշ տո նում դեռևս  Սին գա պու րի ինք նա կա ռա վար ման շրջա նում՝ 1959- 
1963 թթ., իսկ երկ րի ան կա խա ցու մից հե տո պաշ տո նա վա րեց քա ռորդ դար՝  
1965-1990 թթ.: Ն րան հա ճախ ան վա նում են  Սին գա պու րի հայ րը։
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Ան կա խութ յուն ձեռք բեր ման ժա մա նակ  Սին գա պու րը ի րե նից ներ կա յաց նում 
էր աղ քա տիկ եր կիր, ո րը ստիպ ված էր ներկ րել ա մեն ինչ, ընդ հուպ մինչև 
քաղցրա համ ջուր և  շի նա րա րա կան ա վազ:  Հար ևան երկր նե րը ան բար յա ց կա մո-
րեն էին տրա մադր ված, իսկ բնակ չութ յան մեկ եր րոր դը հա մակ րում էր կո մու-
նիստ նե րին:

 Լի  Կու ան  Յուն ի րեն և  իր մար տա կից նե րին բնու թագ րում էր որ պես «ա ռա ջա-
տար նե րի անգլ յա կան կրթութ յուն ստա ցած բուր ժու ա նե րի խումբ»:  Լի  Կու ան 
 Յու ի կա ռա վա րութ յան զար գաց ման ռազ մա վա րութ յու նը հիմ վում էր ար տա սահ-
ման յան ներդ րող նե րի ներգ րավ ման արդ յուն քում վե րա ծել եր կի րը հա րա վար ևել-
յան Ա սիա յի ֆի նան սա կան և  առևտ րա կան կենտ րոն:

Ինչ պես նշում են հե տա զո տող նե րը, ցան կա ցած եր կիր, կապ չու նի, թե զար-
գաց ման որ փու լում է այն գտնվում, ու նի իր տնտե սա կան ա ռա վե լութ յուն նե րը և 
 թե րութ յուն նե րը:

 Սին գա պու րի հա մար.
թույլ կող մերն էին – կախ վա ծութ յու նը ներ մու ծու մից, գրե թե բո լոր ո լորտ նե-

րում (ջուր, սնունդ, է ներ գե տի կա):  Տա րած քի դե ֆի ցիտ:
ա ռա վե լութ յու նը – նա վա հանգս տի ար կա յութ յուն և  երկ րի հա մե մա տա բար 

հար մար դիր քը ա սիա կան ռե գիո նում առևտ րա կան ու ղի նե րի կենտ րոն լի նե լու 
հե ռան կա րը:

 Սին գա պու րի մեկ շնչին բա ժին ընկ նող ՀՆԱ-ն 400 դո լար էր՝ նույն քան, որ-
քան  Գա նա յում: Եր կի րը ծայ րա հեղ աղ քատ չէր, գտնվում էր աղ քա տութ յան 
վտան գա վոր սահ մա նին:  Սա կայն  Սին գա պու րի այս կի սաղ քատ վի ճա կը կարճ 
ժա մա նա կում վե րա ցավ: Երկ րի մեկ շնչին ընկ նող ե կա մու տը 400 դո լա րից 1965 
թ -ին, այ սօր հա սել է 87,8 հազ. US$, աշ խար հի ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ նիե րից 
մե կը:  Հա յաս տա նում այդ ցու ցա նի շը կազ մում է մոտ 3,6 հազ. US$:  Սա ա մե-
նամեծ թռիչքն է, ո րը նոր ստեղծ ված որ ևէ պե տութ յուն ցույց է տվել: 
 Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ֆո րու մում (ՀՏՖ) 2014 թվա կա նին  Սին գա պու րը 
զբա ղեց րել է 2-րդ  տե ղը:  Սին գա պու րի ի րա կան ՀՆԱ-ն 1965 թ. ից ա ճել է  
3700%-ով: Այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ԱՄՆ-ում այն ա ճել է 300%-ով: 
2008-2014 թ. այդ ա ճը կազ մել է 35%, մինչ դեռ ԱՄՆ-ում՝ 8%:

Սկ սած 1960 թվա կա նից մինչև 2015 թվա կա նը  Սին գա պու րը բնակ չութ յան 
թվով հետ լի նե լով  Հա յաս տա նից, 1993 թվա կա նին հա սավ, ա պա նաև գե րա-
զան ցեց  Հա յաս տա նի ցու ցա նիշ նե րին և  այժմ տար բե րութ յու նը կազ մում է 2.9 մի-
լիոն մարդ:  Սին գա պու րի բնակ չութ յու նը հա մար վում է աշ խար հում ա մե նից 
կրթված նե րից մե կը:  Ներ կա յումս,  Սին գա պու րի կրթա կան հա մա կար գը հա մար-
վում է աշ խար հում լա վա գույն նե րից մե կը: Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և 
 զար գաց ման կազ մա կեր պութ յան (OECD) կող մից սին գա պուր ցի պա տա նի նե րը 
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վեր ջին տա րի նե րին դաս վում են աշ խար հում ա ռա ջին տե ղում՝ մա թե մա տի կա յի 
և ճշգ րիտ գի տութ յուն նե րի բնա գա վա ռում ու նե ցած կա րո ղութ յուն նե րով:

 Սին գա պու րի բնակ չութ յան 90%-ը բնակ վում է սե փա կան տնե րում. սա աշխար-
հում հա մար ա ռա ջին ցու ցա նիշն է՝ բնա կիչ նե րի սե փա կան բնա կա րանն ունե նա լու 
ա ռու մով:  Նույ նիսկ ա մե նա քիչ ե կա մուտ ու նե ցող 20% բնա կիչ նե րի շրջա նում՝  
80%-ը ու նեն ի րենց սե փա կան բնա կա րան նե րը: Այս ա մե նը ա րա գո րեն ա ճող աշ-
խա տա վար ձե րի և  Կենտ րո նա կան Խ նա յո ղա կան հիմ ադ րա մի կող մից ի րա կա-
նաց ված պար տա դիր խնա յո ղութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան արդ յունքն է:

 Սին գա պու րի տնտե սա կան այս ան նա խա դեպ թռիչ քը մե ծա պես կախ ված է 
ե ղել երկ րի ղե կա վար թի մից՝ հիմ ա դիր վար չա պետ  Լի  Կու ան  Յու ի գլխա վո-
րութ յամբ: Ան մի ջա պես ան կա խա նա լուց հե տո,  Լի  Կու ան  Յուն հայ տա րա րեց, որ 
նոր եր կի րը հիմ ված կլի նի մուլ տի կուլ տու րիզմ գա ղա փա րի վրա և  բո լոր կրոն նե-
րին պատ կա նող մար դիք կու նե նան հա վա սար ի րա վունք ներ: Այս միտ քը պետք 
էր  Սին գա պու րին ինչ պես օ դը և  ջու րը, քան զի այս տեղ խա ռը ապ րում էին տար-
բեր ազ գի և կ րո նի պատ կա նող մար դիկ՝ չի նա ցի ներ (76,8%), մա լա յա ցի ներ 
(13.9%), հնդիկ ներ (7,9%), անգ լիա ցի ներ, ա րաբ ներ, հրեա ներ և  շատ ու րիշ ներ: 
Բ նակ չութ յան 40%-ը բու դիստ է, մա ցա ծը քրիս տոն յա, մու սուլ ման և  այլ կրո նա-
կան պատ կա նե լիութ յան մար դիկ:  Նոր երկ րի ազ գա յին գա ղա փա րա խո սութ յու նը 
դար ձան ոչ թե գե ղե ցիկ ու հայ րե նա սի րա կան կար գա խոս նե րը, այլ ռա ցիո նալ 
պրագ մա տիզ մը, ո րը հիմ ված է օ րեն քով և  ար դա րությ մաբ ա զատ և  ա ռատ 
կյան քով ապ րե լու ցան կութ յան վրա:

Ըն դա մե նը յոթ հար յուր քա ռա կու սի կի լո մետ րից քիչ ա վե լի տա րածք ու նե ցող 
 Սին գա պու րի բար գա վաճ ման հիմ ա քա րը նախ և  ա ռաջ գրա գետ տնտե սա կան 
քա ղա քա կա նութ յունն է, ո րը նե րա ռում է օ տա րերկ րա ցի նե րի ներդ րում ե րի 
խթա նու մը, ա զատ տնտե սա կան գո տի նե րի ստեղ ծու մը, մանր ու մի ջին բիզ նե սի 
նկատ մամբ պե տա կան հո գա ծութ յու նը և  այլն։ 30 տար վա ըն թաց քում եր րորդ 
աշ խար հի աղ քատ երկ րից աշ խար հի ա մե նա զար գա ցած երկր նե րի շար քին դաս-
ված  Սին գա պու րում բարձր է գնա հատ վում ինչ պես 10 հո գա նոց միկ րոըն կե րու-
թյու նը, այն պես էլ խո շո րա գույն ըն կե րութ յուն նե րը։  Շատ երկր նե րի տնտե սա-
գետ նե րը  Սին գա պուրն ի դեա լա կան վայր են հա մա րում բիզ նե սի վար ման 
հա մար։ Այս եր կիրն ու նի ֆի նան սա կան հրա շա լի ինֆ րա կա ռուց վածք, քա ղա քա-
կան և  ի րա վա կան կա յուն հա մա կարգ։  Պա տա հա կան չէ, որ այս տեղ են գտնվում 
աշ խար հի ա ռա ջա տար ըն կե րութ յուն նե րի ա վե լի քան ե րեք ու կես հա զար մաս-
նաճ յու ղեր և  ա վե լի քան 120 մի ջազ գա յին ըն կե րութ յուն ներ այս տեղ ներ կա յա-
ցուց չութ յուն ներ ու նեն։  Սին գա պուր յան տնտե սութ յան հիմ աս յու նը տա րա տե սակ 
ծա ռա յութ յուն ներն են (տրանս պոր տա յին, բեռ նա վոր ման-բեռ նա թափ ման, հա-
ղոր դակ ցութ յան, ապ րանք նե րի մշակ ման, տու րիս տա կան և  այլն): Ծա ռա յու-
թյուն նե րի ո լոր տում զբաղ ված է բնակ չութ յան մոտ 70%-ը։ Բ նա կիչ նե րից շա տերն 
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այս կամ այն կերպ ներգ րավ ված են ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան մեջ։ 
 Մե դիա կոնգ լո մե րատ CNN Time Warner Group-ը հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք-
ներ է հրա պա րա կել, ո րոնց հա մա ձայն՝  Սին գա պուրն աշ խար հում զբա ղեց նում է 
5-րդ  տե ղը՝ փոքր բիզ նե սի հան դեպ ցու ցա բե րած բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քով 
( Նոր  Զե լան դիա յից, ԱՄՆ-ից,  Կա նա դա յից և Ավստ րա լիա յից հե տո): Որ պես կա-
նոն՝ նմա նա տիպ հե տա զո տութ յուն ներ անց կաց նե լիս հաշ վի են առն վում այն պի-
սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են՝ բիզ նես սկսե լու հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կը, 
գոր ծու նեութ յան պայ ման նե րը, հար կա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, կա նո նա կար-
գող օ րենք նե րը և  այլն։

 Հար կե րից ա զատ վում և խ րա խուս վում էին ինչ պես տե ղա կան, այն պես էլ ար-
տա սահ ման յան ըն կե րութ յուն նե րը, ո րոնք գոր ծում էին այն պի սի ո լորտ նե րում, 
ո րոնք կա ռա վա րութ յան կող մից դիտ վում էին որ պես գե րա կա: 1970-ա կան նե րին 
այդ պի սիք էին, օ րի նակ, նավ թա վե րամ շա կու մը և  թեթև արդ յու նա բե րութ յու նը, 
նա վա շի նութ յու նը, հե տա գա յում նաև է լեկտ րո նի կան և  բարձր տեխ նո լո գիա նե րը: 
Այդ պի սի ըն կե րութ յուն նե րը հինգ տա րով ա զատ վում էին ինչ պես ե կամ տա յին 
հար կից, այն պես էլ ցան կա ցած այլ պար տա վոր վա ծութ յուն նե րից: Արդ յունք դար-
ձավ այն, որ  Սին գա պու րը յոթ տա րի շա րու նակ դար ձավ բին զես ստեղ ծե լու և 
 վա րե լու հա մար լա վա գույն եր կի րը: Ար տա սահ ման յան ըն կե րութ յուն նե րի, հատ-
կա պես ա մե րիկ յա նի, մուտ քը  Սին գա պուր դրեց բա րե կե ցիկ ա պա գա յի հիմ քը 
երկ րում, միև նույն ժա մա նակ լու ծե լով գոր ծազր կութ յան խնդի րը, ո րի արդ յուն-
քում գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը նվա զել է մինչև 1,9%:

« Մենք ող ջու նում ենք յու րա քանչ յուր ներդ րո ղի, մենք պար զա պես մեր կաշ վից 
դուրս ենք գա լիս, որ օգ նենք յու րա քանչ յու րին սկսել ար տադ րութ յուն և 
 հար թեց նել բիզ նես ու ղին»,–  ա սում էր  Լի  Կու ան  Յուն իր « Սին գա պուր. Եր րորդ 
աշ խար հից դե պի ա ռա ջին աշ խարհ» գրքում:

 Սին գա պու րում փոքր ու մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րը միա վոր ված են մեկ ընդ-
հա նուր խմբում։ Դ րանց հա մար գլխա վոր չա փա նիշ է ներգ րավ ված ան ձանց քա-
նա կը, ո րը չպետք է գե րա զան ցի 200 հո գին։

 Սին գա պու րում հաշվ վում է մոտ 130 000 մանր ու մի ջին ձեռ նար կութ յուն, և 
 սա՝ յոթ հար յուր քա ռա կու սի կի լո մետ րից քիչ ա վե լի տա րած քով և մոտ վեց մի-
լիոն բնակ չութ յամբ երկ րում։  Դա երկ րի ողջ ձեռ նար կութ յուն նե րի 92%-ն  է։ 
 Պե տութ յու նը ջան քեր չի խնա յում մանր ու մի ջին բիզ նե սը հա մաշ խար հա յին 
մասշ տա բով մրցու նակ դարձ նե լու հա մար, քա նի որ այս երկ րում հա վա տա ցած 
են՝ անմր ցու նակ գոր ծա րարն անմր ցու նակ է դարձ նում ողջ պե տութ յու նը։

 Մանր ու մի ջին բիզ նե սը խթա նե լու հա մար  Սին գա պու րում գոր ծում է Spring 
գոր ծա կա լութ յու նը։ Այն ա վե լի քան 100 տա րա տե սակ ծրագ րեր է ի րա կա նաց նում 
գոր ծա րար նե րին ա ջակ ցե լու հա մար։ Spring գոր ծա կա լութ յու նը կազմ ված է 5 
մաս նաճ յու ղե րից։ Ա ռա ջի նը զբաղ վում է մանր ու մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի 
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գոր ծա րար պո տեն ցիա լի զար գաց մամբ, այդ թվում՝ բրեն դին գով և կա  ռա վար-
ման հա մա կար գի կա տա րե լա գործ մամբ։

Երկ րոր դը զբաղ վում է գոր ծա րար նե րին ի րենց գոր ծու նեութ յան հա մար ան-
հրա ժեշտ ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր մամբ։ Դ րանք են՝ խորհր դատ վա կան, 
հաշ վա պա հա կան, մո նի թո րին գա յին և  այլ նմա նա տիպ ծա ռա յութ յուն ներ։

Եր րորդ մաս նա բաժ նի աշ խա տա կից ներն օգ նում են կազ մա կեր պութ յան ղե-
կա վար նե րին՝ կախ ված ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից։  Գոր ծա կա լութ յան 
4-րդ  մաս նաճ յու ղը կենտ րո նաց ված է ո րա կի և ս տան դար տաց ման խնդիր նե րի 
վրա։ 5-րդ  բա ժի նը զբաղ վում է կազ մա կեր պութ յուն նե րի կա ռուց ված քի կա տա րե-
լա գործ մամբ և  պատ րաստ մամբ։  Սին գա պու րի պե տա կան կա ռույց նե րը նշա նա-
կա լիո րեն օգ նում են մանր ու մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րին կադ րե րի պատ րաստ-
ման և  ընտ րութ յան հար ցում։  Հենց պե տութ յունն էլ հո գում է կադ րե րի 
վե րա պատ րաստ ման և կր թութ յան ծախ սե րի 90%-ը։ Այս տեղ շատ լավ են հաս-
կա նում կադ րե րի նշա նա կութ յունն ու ար ժե քը։

 Պա տա հա կան չէ, որ  Սին գա պուրն իս կա կան դրախ տա վայր է հա մար վում սո-
վո րա կան և  նո րա րա րա կան բիզ նե սի հա մար։

Ա ռաջ նա հեր թութ յուն նեից մե կը դար ձավ մո լա խա ղա յին արդ յու նա բե րութ յու նը: 
Այժմ  Սին գա պու րը եր րորդ ա մե նա խո շոր խա ղա յին կենտ րոնն է  Մա կաո յից և 
 Լաս- Վե գա սից հե տո:  Տե ղա ցի նե րի հա մար խա ղա յին կախ վա ծութ յու նը նվա զաց-
նե լու հա մար երկ րի քա ղա քա ցի նե րը խա ղա տուն մտնե լուց վճա րում են 73$: 
 Բայց ո րոշ ո լորտ ներ ա ռաջ նա հերթ դարձ նե լով, կա ռա վա րութ յու նը չի հո գա ցել 
մա ցած ո լորտ նե րի մա սին և ն րանք բա ռա ցիո րեն «չո րա նում են»: Օ րի նակ, եր-
կի րը ներկ րում է հա մար յա ամ բողջ է լեկտ րոէ ներ գիան և  կե րա կու րը: 
 Սին գա պու րում բա ցա կա յում է գյու ղատն տե սութ յու նը և  է ներ գե տի կա կան ըն կե-
րութ յուն նե րը, բայց զար գա նում են է լեկ տոր նի կա յին ար տադ րութ յու նը, նա վա շի-
նութ յու նը և  ֆի նան սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տը: Չ նա յած նրան, որ երկ րում 
բա ցա կա յում են բնա կան ռե սուրս նե րը, այս եր կի րը հան դի սա նում է ա ռա ջա-
տար նե րից մե կը նավ թաարդ յու նա բե րութ յան մեջ բաց ծո վում: Ընդ հա նուր առ-
մամբ, կա ռա վա րութ յու նը փոր ձում է հաշ վար կել ո լորտ ներ, ո րոնք հե տա գա յում 
կա րող են մեծ ներդ րում եր ի րա կա նաց նել հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յան մեջ: 
Օ րի նակ, այ սօր,  Սին գա պու րը հե տաքրքր ված է կեն սա տեխ նո լո գիա նե րով:

Եր կի րը նաև ա ռա վե լա գույն ձևով օգ տա գոր ծում է իր աշ խար հագ րա կան 
դիրքը, տե ղա կան նա վա հան գիս տը երկ րորդ խո շո րա գույնն է աշ խար հում, 
 Շան հա յից հե տո, իսկ « Չան գի» օ դա նա վա կա յա նը եր կու տա րի ա նընդ մեջ ճա-
նաչ վեց որ պես լա վա գույնն աշ խար հում, ինչ պես նաև հան դի սա նում է 
 Հա րա վար ևել յան Ա սիա յում գլխա վոր ա վիա ցիոն հան գույց՝ տա րում ա վե լի քան 
58, 7մլն  ուղ ևո րա փո խադ րում ի րա կա նաց նող:  Հա մե մա տութ յան հա մար, ըստ 
ArmEf.com-ի «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա յա նը 2016 թվա կա նի տվյալ նե րով սպա-



Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

273

սար կում է տա րե կան 2,1 մլն  ուղ ևո րի:  Սին գա պու րում նո րա ծին նե րի մահ վան ցու-
ցա նի շը ա մե նա ցածր նե րից մեկն է աշ խար հում: Կ յան քի մի ջին տևո ղութ յու նը 
տղա մարդ կանց հա մար 79, իսկ կա նանց հա մար 83 տա րե կանն է: Այս արդ յուն-
քը ձեռք է բեր վել շնոր հիվ պար տա դիր ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րութ յան հա մա-
կար գի:  Բա ցի այդ կա ռա վա րութ յու նը վճա րում է ա պա հո վագ րութ յու նը ցածր 
ե կա մուտ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի հա մար:  Կա ռա վա րութ յու նը պար բե րա բար 
գու մար է հատ կաց նում այն քա ղա քա ցի նե րին ով քեր ձգտում են և  ուս ման, և  ըն-
տա նիք կազ մե լուն: Այն բարձր կրթութ յամբ կա նանց, ով քեր չու նեն ե րե խա, կա-
ռա վա րութ յու նը նվա զեց նում է հար կե րը ե րե խա ու նե նա լու դեպ քում: Ընդ հա նուր 
առ մամբ  Սին գա պու րի բնակ չութ յու նը հա մար վում է աշ խար հում ա մե նաա ռող ջը, 
ոչ միայն զար գա ցած բժշկութ յան, այլ նաև ա ռողջ ապ րե լա կեր պի քա րոզ ման 
շնոր հիվ, ո րը ի րա կա նաց վում է տաս նամ յակ ներ շա րու նակ:

 Սին գա պու րը ա մե նա ցածր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի մա կար դա կով երկր նե րից 
մեկն է աշ խար հում: Որ պես կա նոն,  Սին գա պու րում չկա ոչ մի կո ղո պուտ, սկսած 
հա սա րակ փո ղո ցա յին գո ղութ յուն նե րից, վեր ջաց րած ա վե լի լուրջ հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րից:  Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը սկսվեց «ո րո շում ե րի կա յաց ման, 
ըն թա ցա կար գե րի պար զեց ման և օ րեն քի մեջ ցան կա ցած եր կի մաս տութ յան հե-
ռաց ման ճա նա պար հով հստակ և պարզ կա նոն նե րի հրա պա րակ ման հետևան-
քում, ընդ հուպ մինչև թույլտ վութ յուն նե րի և լի ցեն զա վոր ման վե րա ցում»:

Կտ րուկ բարձ րաց վե ցին դա տա վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րը, դա տա կան պաշ-
տոն նե րում ներգ րավ վե ցին «լա վա գույն մաս նա վոր փաս տա բան նե րը»: 
 Սին գա պուր յան դա տա վո րի աշ խա տա վար ձը տա րե կան հա սավ մի քա նի հար-
յուր հա զար դո լա րի (իսկ 1990-ա կան թվա կան նե րին ար դեն ա վե լի քան 1 մլն. դո-
լա րի): Խս տո րեն ճնշվե ցին տրիա դա նե րը (մա ֆիոզ խմբա վո րում ե րը): Ոս տի կա-
նութ յան ա ռա վե լա պես մա լա յա ցի նե րից բաղ կա ցած անձ նա կազ մը փո խա րին վեց 
չի նա ցի նե րով, քան զի նրանք ա վե լի կար գա պահ են:  Կո ռուպ ցիա յի մեջ կաս կած-
վող մի շարք նա խա րար ներ դա տա պարտ վե ցին տար բեր ժամ կետ նե րի ա զա-
տազրկ ման կամ կյանքն ա վար տե ցին ինք նաս պա նութ յամբ կամ էլ ճո ղոպ րե ցին 
երկ րից:

Այդ իսկ պատ ճա ռով տե ղա ցի նե րը գի տեն, որ ե թե դուք ձեր դրա մա պա նա կը 
կամ հե ռա խո սը մո ռա նաք ինչ-որ հա սա րա կա կան վայ րում, դրանք ոչ մի տեղ չեն 
կոր չի: Այն տեղ մինչ օրս գոր ծում է բամ բու կի ձո ղիկ նե րով պա տի ժը, դրա մեծ սի-
րա հար էր ան ձամբ  Կու ան  Յուն: 2015 թվա կա նին  Սին գա պու րում 3 ամ սով ձեռ-
բա կալ վել էր և 3 բամ բու կե ձո ղով հար վա ծի է են թակ վել տե ղա ցի պա հակ նե րից 
մե կը, այն բա նի հա մար որ հու շար ձա նի վրա գրել էր « Ժո ղովր դա վա րութ յուն» 
բա ռը: Ըստ  Յու ջին  Տա նի «Երկ րի քա ղա քա ցի նե րը այն կա տա կով ան վա նում են 
տույ ժե րի եր կիր, քան զի հսկա յա կան է խո շոր տու գանք նե րի չա փը, ո րոնք թվում 
են փոքր խախ տում եր»: Այդ պի սի տու գանք նե րից մեկն է մաս տա կի ար գել քը: 
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Դ րա հա մար հաս նում է 1000$ տու գանք: Ար դեն մի քա նի տա րի է այն ար գել վում 
է եր կիր ներկ րել: Արդ յուն քում  Սին գա պու րը (մի ջազ գա յին վար կա նիշ նե րի հա մա-
ձայն) դար ձավ աշ խար հի նվա զա գույն չա փով կո ռում պաց ված երկր նե րից մե կը: 
Ս րան զու գա հեռ  Լի  Կու ան  Յուն հրա պա րա կում է շատ ան սո վոր և խիստ օ րենք-
ներ, ինչ պես օ րի նակ ար գել վում է թքել գետ նին (տու գանք սին գա պուր յան 1,500 
դո լար), ծխել հա սա րա կա կան վայ րե րում (տու գանք սին գա պուր յան 1,500 դո-
լար), նե տել օգ տա գործ ված թուղ թը (տու գանք սին գա պուր յան 1,500 դո լար), ծա-
ղիկ նե րը ջրե լուց հե տո ջու րը թող նել ծաղ կա ման նե րի ափ սե նե րի մեջ (դա գրա-
վում է մո ծակ նե րին, տու գանք սին գա պուր յան 1,500 դո լար), մե քե նա նե րը 
կա յա նել քա ղա քի կենտ րո նում: Ե րե կո յան ժա մը 18:00-ից հե տո ար գել վում է մե-
նակ գնալ սե փա կան մե քե նա յով, դուք պետք է կո լե գա նե րին կամ ու ղե կից նե րին 
հասց նեք ինչ-որ մի տեղ, դա նվա զեց նում է խցա նում ե րի և գա զով թու նա վոր-
վա ծութ յան հա վա նա կա նութ յու նը (հա կա ռակ դեպ քում տու գանք սին գա պուր յան 
1,500 դո լար): Ոս տի կա նութ յու նը պար տադ րել է սին գա պուր ցի նե րին մե քե նա նե-
րում ցու ցիչ ներ տե ղադ րել, որ պես զի բո լորն ի մա նան հա մա քա ղա քա ցի նե րի եր-
թու ղի նե րը:

 Գո ղութ յան, բռնութ յան, թմրան յու թե րի, կո ռուպ ցիա յի գոր ծե րով մե ղա վոր նե րը 
մահ վան են դա տա պարտ վում՝ կա խա ղա նի մի ջո ցով:  Մինչ այժմ գո յութ յուն ու նեն 
պա տիժ ներ՝ մտրա կով:

 Լի  Կու ան  Յուն ա ռաջ նորդ վում էր այն սկզբուն քով, որ ա մե նաըն դու նակ մար-
դը, որ կար իր տրա մադ րութ յան տակ, պետք է զբա ղեց ներ ա մե նա պա տաս խա-
նա տու պաշ տո նը:  Նա որ դեգ րել էր նպա տա կա յին կա ռա վար ման սկզբուն քը, այն 
է՝ նա խա րա րի առջև նպա տակ էր դնում և ն րան հնա րա վո րութ յուն տա լիս ի րա-
գոր ծել այն:  Դա հրա շա լի աշ խա տում էր, ե թե նա խա րարն ինքն էլ նո րա րար, նա-
խա ձեռ նող ու ա րագ կողմ ո րոշ վող մարդ էր լի նում:  Պե տա կան աշ խա տող նե րը 
նաև շատ բարձր աշ խա տա վարձ էին ստա նում, ին չը լա վա գույն մաս նա գետ նե-
րին մո տի վաց նում էր աշ խա տել հենց կա ռա վա րութ յու նում:

Չ նա յած, որ ղե կա վա րու մը արդ յու նա վետ կա ռա վար ման էա կան տարրն է, 
սա կայն միշտ չէ, որ շնոր հա լի լի դեր նե րը միա ժա մա նակ նաև շնոր հա լի կա ռա-
վա րիչ ներ են:  Ֆայ լին,  Հաու սը և  Կեր րը ո րո շա կի տար բե րա կում եր են սահ մա-
նել կա ռա վար ման և  լի դե րութ յան միջև: Ն րանք ա սում են. « Կա ռա վա րու մը կա րե-
լի է սահ մա նել որ պես մտա վոր և  ֆի զի կա կան գոր ծըն թաց, ո րի արդ յուն քում 
են թա կա նե րը կա տա րում են ի րենց ա ռա ջադր ված պաշ տո նա կան հանձ նա րա-
րա կան նե րը և  լու ծում են ո րո շա կի խնդիր ներ»:  Լի դե րութ յու նը, ընդ հա կա ռա կը՝ 
այն պի սի գոր ծըն թաց է, ո րի օգ նութ յամբ մի ան ձը կա րող է ազ դե ցութ յուն ու նե-
նալ խմբի բո լոր ան դամ ե րի վրա: Ա ռաջ նա հերթ հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց-
նում այն կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րը, ո րը միա ժա մա նակ և  ա ռաջ նորդ է, և  
արդ յու նա վե տո րեն կա ռա վա րում է իր են թա կա նե րին: Ն րա նպա տակն է՝ ազ դել 
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ու րիշ նե րի վրա այն պես, որ պես զի նրանք կա տա րեն կազ մա կեր պութ յա նը հանձ-
նա րար ված աշ խա տանք նե րը:  Լի  Կու ան  Յուն  Սին գա պու րում հա մար վում էր և 
 լավ կա ռա վա րիչ, և  լավ լի դեր:

 Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է  Սին գա պու րի  Հան րա պե տութ յան տնտե սա-
կան և  սո ցիա լա կան ան նա խա դեպ թռիչ քի հա մա ռոտ տե ղե կատ վութ յու նը, 
ա ռան ձին տվյալ նե րը հա մե մա տե լով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան նույն ժա-
մա նա կաշր ջա նի տվյալ նե րի հետ:  Կարճ պատ մա կան ակ նար կը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս ընդգծ վաց պատ կե րաց նել ի րա կա նաց ված բա րե փո խում ե րի 
արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ:  Հոդ վա ծը հե տաքր քիր կլի նի ոչ միայն պե տա կան 
գոր ծիճ նե րի, նաև կյան քի ո րա կի բա րե լավ մամբ հե տաքրքր վող ե րի տա սարդ նե-
րի հա մար:

Резюме
Экономический взлет сингапура

Авагян А., Мхитарян М.
Ереванский университет «Айбусак»

В данной статье приводится краткая информация о беспрецедентном эконо-
мическом и социальном взлете республики Сингапур, где отдельные данные при-
ведены в сравнении с данными идентичного периода Республики Армения. Крат-
кий исторический обзор позволяет подчеркнуто визуализировать результаты 
реформ. Статья будет интересна не только государственным служащим, но и за-
интересованной в улучшении качества жизни молодежи.

Summary
Economic rise of Singapure

Avagyan A., Mkhitaryan M.
Yerevan “Haybusak” University

This article presents a brief summary of economical and social unprecedented rise 
of Singapore Republic ‘s comparing with Armenian Republic’s datas in the same 
period of time. A brief historical hint gives us opportunity to visualize the results of 
the improvements. The article will be very interesting not only for politicians, but for 
the young people who are also interested in improving their life quality.



276

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Գ րա կա նու թյուն 

•  http: //internest.am/
•  http: //chapchemical.am/
•  http: //galatv.am/hy/interesting/ingapur-sanerord-dari-tntesakan-erewuyty/
•  http: //hy. db-city.com/
•  https: //hy. wikipedia.org/wiki/

ՄԱՍՆ ԱԳԻՏԱ ԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱ ՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԵՌԱՎԱ Ր 
ԴԱՍԸ ՆԹԱՑՆԵՐԻ  ԿԱԶՄԱԿԵ ՐՊՈՒՄ ԵՎ  

ԻՐԱ ԿԱՆԱՑՈ ՒՄ 000WEBHOST ՀԱՄԱԿԱ ՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈ Վ

Շ. Մ. Հակո բյան
Երևանի  «Հայբ ուսակ» համալս արան

 
Բանա լի բառեր. Կրթակա ն համա կարգ, հեռավա ր ուս ուցում , մասնագի-

տական վերապա տրաստման համակա րգ, ուսուց ման էլեկտ րոնայի ն միջո ց, 
հարթակ:

Հոդվ ածում  լուսաբա նվում են մասնագի տական վերապա տրաստման 
հեռավա ր ուս ուցման մեթոդն երի ու սումասի րման և իրա կանացմ ան միջոցն երը: 
Ներկ այացվ ում է մասնագի տական վերապա տրաստման հեռավա ր դասը նթացի 
ի րականա ցման տարբերա կ 000webhost համակա րգի գործիքա միջոցի  օգնու-
թյամբ: 000webhost համակա րգը համարվ ում է հարմարա վետ և նպատա-
կաուղղված հարթակ, մասնագի տական վերապա տրաստման հեռավա ր դասըն-
թացներ իրակա նացնելու  համա ր։

Ժամա նակակի ց կրթակա ն համա կարգի զ արգացու մը սերտորե ն կապվ ած է 
ուսուց ման գործընթ ացում  ինֆորմ ացիոն  տեխնոլո գիանների  նվաճում երի 
ա կտիվ ներմուծ ման հետ: Հատկ ապես դա վերաբե րվում է ուսուց ման նոր 
ձևերին և միջո ցներին, որոնք  հիմված են տեղեկա տվական և հեռա հաղոր-
դակցակա ն տեխն ոլոգի անների  (ՏՀՏ) օգտագո րծման վրա: Դրանց  թվին է 
պատկանու մ, մասնավո րապես, էլեկտ րոնայի ն և հեռավա ր ուս ուցում ը, որոնք  
ենթադր ում են որակա պես նոր ուսոմ ական գրականու թյան՝ էլեկտ րոնայի ն 
ուսումակա ն նյութ երի, ակտիվ օգտագո րծում:
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Ուսուց ման գործընթ ացում  ՏՀՏ-ի միջոցն երի հ նարավո րություն ների 
ա մբողջակա ն օգտ ագործ ման գործնակա ն իրա կանացմ անը կ արելի  է հասնել 
բազմաֆու նկցիոնալ կրթական էլեկտ րոնայի ն նյութ երի մ շակման և գործ ածման 
հաշվին: Որոնք  իրենց ից ներկայա ցնում են ինչպես նախկինու մ հայտ նի ուսուց-
ման նպատակո վ ծրագր ային միջոցն եր, այնպես էլ փոխանց վող միջազգ ային 
չափանի շներին համապա տասխան նորագու յն մշակու մեր: Էլեկտ րոնայի ն 
ուսուցում ը կրթություն  ստանալու  գերժ ամանա կակից միջոց է, որտեղ կիրառվ ած 
են ավանդ ական և ինո վացիոն  մեթոդն եր, համակա րգչային և տեղե կատվակա ն 
տեխն ոլոգի աների  վրա հիմված բազմաֆու նկցիոնալ գործիքն եր և ծրագր ային 
ապահո վումեր։  Կրթու թյան մեջ էլեկտ րոնայի ն ուս ումակա ն նյութ երի 
օ գտագործ ման հիմակա ն դիդա կտիկ նպատակ է հանդիսա նում տեղեկա-
տվության հաղորդ ումը, գիտելի քների ձևավորու մը և ամր ապնդում ը, կարողու-
թյունների  ու հմտություն ների զ արգացու մ ու կատարե լագործ ումը և  ընկալմ ան 
ու ընդհանր ացման վերահս կումը: էլեկտ րոնայի ն ուս ուցման համակա րգերը, 
որոնք  կառուց ված են մուլտիմե դիական տեխնոլո գիաների  հիման վրա, ներկա-
յումս ուս ուցման առավե լ արդ յունավե տ միջո ցներից են: Էլեկտ րոնայի ն համա-
կարգի մի ջոցո վ հնարա վոր է կազմակե րպել և իրա կանացն ել նաև կրթության 
մասնագի տական վերապա տրաստման հեռավա ր դասը նթացներ [1]:

Հեռա վար ուսուց ման դեպքում  ուսուց ման հիմքը կ ազմում  է նպատակա-
ուղղված և ինք նուրույ ն աշխ ատանք ի սիստեմա տիկ վերահս կողու թյունը:

Կրթակա ն մակա րդակում  կոնկրետ նյութերի  հետազո տման ժամանա կ հեռա-
վար ուսուց ման համակա րգում ընդհանու ր կրթակա ն մեթո դների ու սուցում ը 
իրակա նացվում  է տարբեր մեթոդն երով, որոնց ից յուաքա նչյուրը ի րենից 
ներկայա ցնում է կոնկրետ գործողու թյուն՝ ուղղված նպատակի ն հասն ելու:

Հիմ ական մեթոդը , որը կ իրառվ ում է հեռավա ր ուս ուցման ժամանա կ, 
հանդիսա նում է հեռավա ր կուր սը, որի հ ետ աշխատե լով սովորո ղը ստանում  է 
գիտելի քներ և ձեռք  է բերում  անհրաժե շտ կարո ղություն ներ և հմտու թյուններ [2]:

Մասն ագիտա կան վերապա տրաստման համակա րգի ներդրում ը ենթադր ում է 
մի քանի կ արևոր հիմախն դիրների  լուծում ՝ 

Կադր ային ռեսուր սներ – շատ կարևոր է որակյ ալ վերապա տրաստողն երի 
կ ադրայի ն ռեսու րսներ ստեղծելը ։ Վերա պատրաստ ման համար անհրաժե շտ է 
ս տեղծել հմուտ, արհեստ ավարժ , բարեփո խումերի  գաղափա րները կ րող 
կադրերի  բազա։

 Շարու նակակա նության ապահո վում – վերա պատրաստ վելու արդյուն քում 
տրվող վկայակա նը, ըստ էության մասնակց ություն ը, լավագու յն դեպք ում՝ 
տեսակա ն գիտե լիքները  հավաստ ող փաստաթու ղթ է։ Մինչ դեռ նոր մեթոդն երով 
աշխատե լու կարողու թյան հավաստ ումը հ նարավո ր չէ ա ռանց կոնկրետ 
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աշխատա նքի ընթացք ում ստացած տեսակա ն գիտե լիքները  կիրառե լու 
հմտություն ների դ իտարկ մանը։

 Հետա դարձ կապ – վերապա տրաստվողի  կողմից որևէ ն որ բան աշխատան-
քային պրակտիկա յում ներմուծ ելը լ ուրջ փորձաշր ջան է ենթադր ում։ Ընդ որում  
նոր մոտեցու մերի, մեթոդն երի փ որձարկ ման, կիրառմ ան ընթացք ը շատ ավելի  
կարևոր փուլ է, քանի ո ր տվյալ անձը մե նակ է մում որոշ դժվարու թյունների  
դեմ հանդիմա ն։ Արդյուն ավետ շարուն ակու թյան համար պետք է հետևողա կան և 
անը նդհատ աշխատա նք, պարբերա կան օգնու թյուն և ուղ ղորդում ։

Մասն ագիտա կան վերապա տրաստման համակա րգի ներդրման գործընթ ացը 
ի րականա ցնելու համար կարելի  է կիրառե լ հեռա վար ուսուց ման հենահար-
թակների ց մեկը ՝ 000webhost համակա րգը:

Վեբ հոստինգ  (000webhost) ծառայու թյունը ա զատ, անվճար ինտերն ետ 
հոստինգ ի ծառայու թյուն է, որը թ ույլ է տալիս անհատն երին և կազմ ակեր պություն-
ներին իրենց  վեբ կայքը հ ասանե լի դարձնել համաշխ արհայի ն ցանց ի միջոցո վ:

000webhost էլեկտ րոնայի ն համա կարգը մ ասնագի տական վերապատ-
րաստման առաքե լություն  հետապն դող կայք է։ Կայք ը մի հարթակ է բոլոր այն 
անձանց  համար, ովքեր աշխարհ ագրակա ն կամ ժամանա կավոր մեկուս ացվա-
ծության, սոցիալ ական անապա հովվածու թյան հիման վրա չպետք է զրկված 
լինեն մեթոդա պես առաջա տար և մասն ագիտո րեն զարգացա ծ լինե լու հնարավո-
րություն ից։

Կայք ի հոսթինգ ը կամ կայքի հ յուրընկ ալում ը նպատակա ուղված է համացան-
ցից օգտվողն երին սկավառա կային տարածք  տրամադր ել՝ համացա նցում 
տեղեկա տվություն  տեղադր ելու համար։  Այն մուտքի հ նարավո րություն  է տալիս 
բոլոր համացա նցից օգտվողն երին՝ webmaster-ներին, խմբագրել իրենց  
տրամադր ության տակ եղած տեղեկա տվություն ը (ֆայլերը ): Հաճա խ այդ  ամենը  
կատարվ ում է նաև FTP ծրագրերի  միջոցո վ։

000webhost-ի առանձ նահատկ ություն ը այն է, որ լիովին ազատ է և անվ ճար 
հյուրընկ ալող:

Ըստ ուղղվածու թյան վեբ հոսթինգ ը կարելի  է դասակա րգել հետևյալ տեսակ-
ների.

 ֆայլայի ն հոսթ ինգ – ֆայլերի  բեռնում  սերվեր անձնակա ն օգտ ագործ ման, 
կամ ուրիշն երի հ ետ կիսվելու  միտու մով,

արագ հոսթինգ  (one-click hosting) – հանդիսա նում է առաջի նի ենթատե սակը, 
որի բ նորոշի չն է ա յն, որ բեռնում  իրա կանացվ ում է համեմա տաբար 
արագ և հաճա խ նույ նիսկ առանց  գրանցման անհրաժե շտության,
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նկարների  հոսթինգ  – ապահո վում է մի շարք գնահատմ ան և խմբավո րման 
հնարավո րություն եր բեռնավո րվող նկարների  համար,

վիդեո- հոսթինգ  – ապահո վում է մի շարք գնահատմ ան և խմբավո րման 
հնարավո րություն եր բեռնավո րվող վիդեոն յութերի  համար,

բլոգայի ն հոսթ ինգ – սեփակա ն բլոգ վարելու  ծառա յություն ՝ համապա-
տասխան հնարավո րություն ների ա պահովմ ամբ և ծառա յություն ների 
մ ատուց մամբ,

տեքստայի ն հոսթ ինգ – տեքստայի ն կամ ծրագրայի ն կոդ բեռնելու  և 
խմբագրելու  հնարա վորու թյունների  ապահո վում,

փոստայի ն հոսթ ինգ – տրամադր ում է փոստայի ն հասց ե համապա տասխան 
հնարավո րություն ներով,

առևտրայի ն զամբ յուղների  հոսթինգ  – on-line առևտրի կ ազմակե րպման 
համակա րգեր, որոնց ում կայքի ա յցելուն  հնարավո րություն  է ստանում  
պահպանե լ իրեն դուր եկած ապրանք ները ա նձնական զաբմյուղ ի մեջ, 
դրանց հետագա  ձեռքբերմ ան համար։ 

Այժմ ներկայա ցնենք մասնագի տական վերապա տրաստման հեռավա ր դասըն-
թացի ի րականա ցման տարբերա կ 000webhost համակա րգի գործիքա միջոցի  
օգնու թյամբ:

000webhost համակա րգում դասընթ ացներ, նյութեր տեղադր ելու համար 
անհրաժե շտ է կ ատարե լ հետև յալ քայլերը .

1.  Մտնում  ենք https: //www.000webhost.com/ կայքը։
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2. Գրանց վում https: //www.000webhost.com/ կայքում ։

3. Գրանց վելու համար լրացնում  ենք համապա տասխան դաշտերը ՝ 
էլեկտրոնայի ն փոստ  և գաղտ նաբառ։  Գրանց վելուց  հետո էլեկտ րոնայի ն փոստ  
հասցեին  ուղարկ վում է հաստատմ ան հրահանգ ը։ Հաստ ատման հրահանգ ը 
ընդուն ելուց  հետո ա կտիվանու մ է կ այքը։ Այժմ կարող ենք ստեղծել կայք։
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4.  Մտնում  ենք կառավա րման բաժինը , այնուհ ետև օգտատի րոջը հ ատկաց-
ված անձնակա ն տիրու յթը։

Վերը  նշված հաջորդ ական քայլերը  կատարե լուց հետո մե նք արդեն մուտք 
ենք գործում  000webhost համակա րգ։

Այսպիսո վ հոդվ ածում  լուսաբա նվում են մասնագի տական վերա պա տրաստման 
հեռավա ր ուս ուցման մեթոդն երի ու սումասի րման և իրա կանացմ ան մեթոդն երը 
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և  միջոցն երը: Ներկ այացվ ել է մասնագի տական վերապա տրաստման հեռավա ր 
դասը նթացի ի րականա ցման տարբերա կ 000webhost համակա րգի միջոցո վ: 
000webhost համակա րգը հարմարա վետ և նպատա կաուղղված հարթակ է 
մասնագի տական վերապա տրաստման հեռավա ր դասը նթացներ իրակա նացնելու  
համա ր։ Բերվ ած քայլերը  հաջորդ աբար և ճիշտ  իրակա նացնելու  դեպք ում 
ցանակա ցածը կ արող է վերապա տրաստվել 000webhost համակա րգի միջոցո վ:

Резюме
Организация и внедрение профессионального курсов по 

дистанционному обучению с помощью системы 000webhost

Ш. М. Акобян
Ереванский университет «Айбусак»

Ключевые слова: Система образования, дистанционное обучение, система 
профессиональной переподготовки, электронные средства обучения, плат-
форма.

В статье освещены методы и средства изучения и реализации методов диста-
ционного обучения в области профессиональной переподготовки кадров. Пред-
ставлен вариант реализации курса профессиональной переподготовки с помо-
щью инструментов системы 000webhost, которая считается одной из удобных и 
целенаправленны, платформ для организации дистационного обучения.

Summary
Organization and implementation of professional courses on distance 

learning using the 000webhost system

Sh. M. Hakobyan
Yerevan “Haybusak” University

Key words: education system, distance learning, vocational retraining system, 
electronic learning tools, platform.

The article highlights the methods and means of studying and implementing 
distance learning methods in the field of professional retraining. A variant of the 
implementation of the course of professional retraining using the tools of the 
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000webhost system, which is considered one of the most convenient and targeted 
platforms for organizing distant training, is presented.

Գ րա կա նու թյուն 

1.  Андреев, А. А., Солдаткин, В. И. Дистанционное обучение: сущность техно-
логия, организация [Текст] – М.: Изд-во МЭСИ, 2009.– 350с.

2.  Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учебн. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисее-
ва; Под ред. Е. С. Полат // М.: Издательский центр «Академия», 2014.– 416 
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ԶԲՈՍԱ ՇՐՋԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆ ԱԲԵՐՈ ՒԹՅԱՆ 
ՄԱՐՔԵՏԻ ՆԳԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱՀԱՏԿ ՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԸ

Ն . Հովս եփյան, Ա. Մալի նցյան
Երևանի  «Հայբ ուսակ»  համալս արան

 
 Հիմ վե լով այն փաս տի վրա, որ մեր եր կի րը ա ռա ջար կում է հե տաքր քիր հա-

մադ րու թյամբ զբո սաշր ջա յին արդ յունք՝ հա րուստ մշա կու թա յին ժա ռան գու թյուն, 
ա նա ղարտ բնու թյուն, հյու րա սի րու թյան հա րուստ ա վան դույթ,  Հա յաս տա նը ու նի 
բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը գրա վե լու իր ու րույն դիր քը մի ջազ գա յին շու կա յում: 
 Սա իր հեր թին պա հան ջում է զբո սաշր ջա յին ռե սուրս նե րի պատ շաճ և 
 ման րա մասն գնա հա տում, հա մաշ խար հա յին շու կա յում պա հան ջար կի և 
 հայ կա կան զբո սաշր ջա յին ա ռա ջար կի (զբո սաշր ջա յին արդ յունք, ծա ռա յու թյուն-
ներ) վե րա նա յում, այ նու հետև հայ կա կան զբո սաշր ջա յին արդ յուն քի պատ շաճ ներ-
կա յա ցում հա մաշ խար հա յին շու կա յի հա մա պա տաս խա նա բար ընտր ված թի րա-
խա յին սեգ մենտ նե րում (աշ խար հագ րա կան, կրո նա կան, մշա կու թա յին և  այլն):

 Մար քե տին գա յին հե տա զո տու թյուն նե րը մի կող մից նպաս տում են շու կա յում 
ապ րանք նե րի բազ մա զա նու թյան ա ռա ջաց մա նը, մյուս կող մից դրանց նո րաց մա-
նը: Այս ա մե նը ի րա կա նաց վում է հիմ վե լով սպա ռող նե րի պա հանջ մունք նե րի 
մա սին տե ղե կատ վու թյան վրա: Զ բո սաշր ջու թյան ո լոր տում մա քե տին գա յին քա-
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ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման,  Հա յաս տա նի որ պես զբոաշր ջու թյան հա մար 
բա րեն պաստ և գ րա վիչ երկ րի, նկա րագ րի ձևա վոր ման ու մի ջազ գա յին շու կա-
յում ներ կա յաց ման նպա տա կով պե տա կան-մաս նա վոր հատ վա ծի հա մա գոր ծակ-
ցու թյամբ ծա վա լուն աշ խա տանք է ի րա կա նաց վել  Հա յաս տա նի զբո սաշր ջա յին 
գրավ չու թյուն նե րի ներ կա յաց ման գոր ծում.

•  մշակ վել և տ պագր վել են ո լոր տին առնչ վող բազ մա թիվ նյու թեր, բուկ լետ ներ 
տե ղա բաշխ ման մի ջոց նե րի մա սին, պրակ ներ և  տե ղե կա տու ներ, զբո-
սաշրջա յին քար տեզ ներ,

•  սկսել են նկա րա հան վել  Հա յաս տա նի զբո սաշր ջա յին կենտ րոն նե րի մա սին 
տե սա հո լո վակ ներ

•   Հա յաս տա նի զբո սաշր ջա յին արդ յուն քը շա րու նա կա բար ներ կա յաց վել է մի-
ջազ գա յին ցու ցա հան դես նե րում, ին չը խիստ կարևոր է երկ րի զբո սաշր ջա յին 
ո լոր տի կա յուն զար գա ցում ա պա հո վե լու հա մար:

 Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան ցան կա ցած ո լոր տում շու կա յի ու սում-
նա սի րու թյու նը ա ռաջ նա յին խնդիր է: Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված ձեռ նար կու-
թյան գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը և  արդ յուն քի ստա ցու մը:

 Ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում շու կա յի ու սում ա սի րու թյամբ ա ռա ջի նը սկսել են 
զբաղ վել ա վիաըն կե րու թյուն նե րը:  Մար գե տին գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի արդյուն-
քում ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա նրանք սկսե ցի մշա կել մի ջո ցա-
ռում եր, ո րոնք բա րեն պաստ պայ ման ներ կստեղ ծեին ուղևոր նե րի հա մար:

 Շու կա յում հա ջո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է սահ ման ված հա յե ցա կար գով: 
 Ժա մա նա կա կից մար քե տին գի հա մա կարգ ված հա յե ցա կար գը ընդգր կում է 
հետև յալ տար րե րը՝ 

•   շու կա յի ու սում ա սի րում (մա տա կա րար ներ, հա ճա խորդ ներ և մր ցա կից ներ):
•  նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի սահ մա նում
• ռազ մա վա րու թյան մշա կում
• պա հան ջար կի ձևա վո րում և  վա ճառ քի խթա նում
• վեր լու ծու թյուն և  վե րահս կո ղու թյուն
Զ բո սաշր ջա յին կազ մա կեր պու թյան հա մար վե րը նշված կե տե րին ա վե լա նում 

են ևս  ե րե քը՝ 
7.  անձ նա կազ մի կա ռա վա րում, քա նի որ այն հան դի սա նում է ա ճի հիմ ա կան 

ռե սուրս
8.  վա ճառ քի և ս պա սարկ ման կազ մա կեր պում (օ րի նակ հյու րե րի գրանց ման 

ժա մա նա կա մի ջո ցը հյու րա նո ցում) 
9.  տրա մադ րու թյուն ա ռա ջաց նող մի ջա վայ րի ստեղ ծում, ո րը գրա վում է այ ցե-

լու նե րին
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Ի տար բե րու թյուն ապ րան քա յին շու կա յի, ծա ռա յու թյուն նե րի շու կան պայ մա-
նա վոր ված է ծա ռա յու թյուն նե րի բնու թով:  Ծա ռա յու թյուն նե րի շու կա յին բնո րոշ են 
հետև յալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ 

•   ծա ռա յու թյու նը գո յու թյուն չու նի մինչ իր տրա մադ րու մը, այ սինքն արդ յուն քը 
ա ռա ջա նում է ծա ռա յու թյան տրա մադր ման ըն թաց քում:  Սա անհ նար է 
դարձ նում եր կու մրցա կից զբո սաշր ջա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ապ-
րանք նե րի հա մե մա տու մը:  Դա հնա րա վոր կլի նի ի րա կա նաց նել միայն ծա-
ռա յու թյու նը ստա նա լուց հե տո. իսկ ապ րան քա յին շու կա յում գնա հա տու մը 
կա տար վում է տար բեր մի ջոց նե րով (տես տա վո րում, փոր ձար կում և  այլն) 

•  ծա ռա յու թյուն նե րի հատ կա ցու մը պա հան ջում է հա տուկ գի տե լիք ներ և 
 վար պե տու թյուն, ո րոնք գնո ղի հա մար դժվար է գնա հա տել և  հաս կա նալ:

 Ծա ռա յու թյուն նե րի մար քե տին գը հիմ ա կա նում օգ նում է հա ճա խոր դին գնա-
հա տել կազ մա կեր պու թյա նը և ն րա մա տու ցած ծա ռա յու թյու նը, քա նի որ կազ մա-
կեր պու թյու նը հա ճա խոր դին ա ռա ջար կում է մի բան, ո րը չու նի կոնկ րետ նյու թա-
կան ձև, խոս տա նում է ինչ-որ բան ա նել, ո րը հա ճա խոր դի հա մար ար ժեք ու նի: 
 Մար քե տին գա յին հե տա զո տու թյուն նե րի նպա տակն է վստա հե լի և ս տույգ տե ղե-
կատ վու թյուն տալ շու կա յի, պա հան ջար կի կա ռուց ված քի և  շար ժի, սպա ռող նե րի 
ճա շա կի և  ցան կու թյուն նե րի մա սին:

Զ բո սաշր ջա յին մար քե տին գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն են՝ 
•  Պա հան ջար կի ուղ ղոր դում, ոչ թե խթա նում- Ի տար բե րու թյուն մյուս բնա գա-

վառ նե րի, զբո սաշր ջու թյան մեջ պա հան ջար կի խթա նու մը ա ռաջ նա յին 
խնդիր չէ: Այս դեպ քում ա վե լի կարևոր խնդիր է պա հան ջար կի ուղ ղոր դու մը 
անհ րա ժեշտ ուղ ղու թյամբ:

•  տու րապ րան քի մա սին ամ բող ջա կան և  ա րագ տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադրում

•  հա տուկ ու շադ րու թյուն սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հար-
ցին

•  զ բո սաշր ջա յին ծա ռա յու թյուն նե րի դի վեր սի ֆի կա ցիա և  սե զո նայ նու թյու նից 
խու սա փե լու մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կեր պում

•  սպա ռո ղի հո գե բա նա կան վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում ա սի-
րում

•  մար քե տին գա յին մի ջո ցա ռում ե րի կոոր դի նաց ման անհ րա ժեշ տու թյուն
Այս պի սով զբո սաշր ջա յին մար քե տին գի հիմ ա կան սկզբունք ներն են՝ 
1.  զբո սաշր ջա յին գոր ծու նեու թյան վերջ նա կան արդ յուն քի նվա ճում,
2.  զբո սաշր ջա յին կազ մա կեր պու թյան մար քե տին գա յին գոր ծու նեու թյան ուղ-

ղոր դու մը, ոչ թե կար ճա ժամ կետ, այլ եր կա րա ժամ կետ արդ յունք նե րի 
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ստաց մա նը:  Սա են թադ րում է բարձր ե կա մուտ ա պա հո վող նոր տուր ապ-
րանք նե րի մշա կում:

3.  Պո տեն ցիալ գնորդ նե րի պա հանջ մունք նե րի վրա հիմ ված ռազ մա վա րու-
թյան մշա կում:

 Մար քե տին գա յին գոր ծու նեու թյան կարևոր բա ղադ րիչ է զբո սաշր ջա յին գոր-
ծու նեու թյան ռազ մա վա րու թյան մշա կում է:  Դա կա րող է ի րա կա նաց վել եր կա-
րատև, կար ճատև և  ըն թա ցիկ պլան նե րով:

Եր կա րատև պլան նե րը նե րա ռում են նյու թա տեխ նի կա կան բա զա յի զար գա-
ցու մը, կադ րե րի պատ րաս տու մը, նոր տու րապ րանք նե րի մշա կում:  Կար ճատև 
պլան նե րը նե րա ռում են նոր կո մեր ցիոն ա ռա ջարկ նե րի մշա կում, առ կա զբո-
սաշր ջա յին ռե սուրս նե րի ռա ցիո նալ օգ տա գոր ծու մը, սե զո նա յին խնդիր նե րի լու-
ծու մը, հա ճա խոր դի տե ղե կա ցու մը ա ռա ջարկ վող զբո սաշր ջա յին ապ րանք նե րի 
մա սին:

Չ նա յած որ զբո սաշր ջա յին ըն կե րու թյուն նե րում մար քե տին գա յին գոր ծու նեու-
թյան վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է «ծախ սեր-արդ յունք ներ» սկզբուն քով, 
պետք է փաս տել, որ սա գոր ծու նեու թյան այն յու րա հա տուկ տե սակ նե րից է, ո րի 
հա մար սպա ռո ղը վճա րում է կան խավ՝ մինչ ծա ռա յու թյան ստա նա լը:

Են թադր վում է որ մինչև 2020 թվա կա նը հա մաշ խար հա յին մի ջազ գա յին զբո-
սաշր ջա յին այ ցե լու թյուն նե րի թի վը կա ճի՝ հաս նե լով 1.6 մլրդ.-ի, զբո սաշր ջա յին 
ծախ սե րի գու մա րը կհաս նի մինչև եր կու տրի լիոն ԱՄՆ դոլ լա րի, իսկ ո լոր տում 
աշ խա տա տե ղե րի թի վը՝ 262 մլն.:

Резюме
Специфика маркетинговой деятельности в туризме

Н. Овсепян, А. Малинцян
Ереванский университет «Айбусак»

Маркетинг в туризме – это деятельноцть по планированию и разработке тури-
стических товаров и услуг, продаже, продвижению товаров и услуг, стимулирова-
нию на них спроса и ценообразованию. Специфический характер маркетинга в 
туризме определяется особенностями и отличительными характеристиками тури-
стического, а также особенностью потребителей и производителей туристических 
товаров и услуг.
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Summary
Peculiarities of marketing activity in tourism

N. Hovsepyan, A. Malintsyan
Yerevan “Haybusak” University

Marketing in tourism is the activity of planning and developing tourism products 
and services, sales, sales promotion and services, stimulating demand for them and 
pricing. The specific nature of marketing in tourism is defined by the characteristic 
features and distinctive characteristics of tourism, as well as the peculiarity of 
consumers and producers of tourism products and services.
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ԶԲՈՍԱ ՇՐՋԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆ ԵՈՒԹՅԱՆ  
ԵՆԹԱԿԱ ՌՈՒՑՎԱԾՔ ԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈ ՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀՀ-ՈՒՄ

Ն. Հովս եփյան, Ա. Միքա յելյան
 Երևանի  «Հայբ ուսակ»  համալս արան

 
Զ բո սաշր ջու թյան զար գաց ման վրա նե րազ դե լու հա մար ա ռա վել կարևոր վում 

են նրա են թա կա ռուց ված քա յին ծա ռա յու թյուն նե րը. հյու րա նո ցա յին գոր ծա րա րու-
թյու նը, տրանս պոր տը, զվար ճու թյուն նե րի արդ յու նա բե րու թյու նը, սննդի արդ յու-
նա բե րու թյու նը և  ծա ռա յու թյուն նե րի վա ղօ րոք ամ րագր ման գլո բալ հա մա կարգ-
չա յին ցան ցե րը:

Զ բո սաշր ջա յին գոր ծու նեու թյան են թա կա ռուց ված քա յին կարևոր ծա ռա յու-
թյուն նե րից է հյու րա նո ցա յին տնտե սու թյու նը: Զ բո սաշր ջիկ նե րին հյու րա նոց նե-
րում տե ղա բաշ խե լը զբո սաշր ջու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի և  օ պե րա տոր նե րի 
կող մից ներ կա յաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի փա թե թի ան բա ժա նե լի մասն է: Հ յու-
րա նոց նե րին ներ կա յաց վող հիմ ա կան պա հանջ ներն են.

• ո ճի միաս նու թյուն,
• նշան նե րի և  ար տա քին տե ղե կատ վու թյան միաս նու թյուն,
• ըն դար ձակ և  գոր ծու նակ սպա սաս րահ,
• հա ճա խորդ նե րի գրանց ման ա րա գու թյուն,
• մշտա կան հա ճա խորդ նե րի հա մար նա խա տես ված հա մար ներ,
• նա խա ճաշ՝ «շվե դա կան սե ղան»,
• սա կագ նե րի ճկուն հա մա կարգ,
• միաս նա կան կա ռա վա րում, մար քե տինգ և  կա պի ծա ռա յու թյուն:
Ն մա նա տիպ հյու րա նո ցա յին ցան ցե րը, ֆի նան սատն տե սա կան միա վո րում եր 

են, ո րոնք կա ռա վար վում են մեկ սե փա կա նա տի րոջ կող մից:
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան առևտ րի և տն տե սա կան զար գաց ման նա-

խա րա րու թյան կող մից,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 10. 
06. 2004թ. N 946-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված ո րա կա վոր ման կար գե րին և  ըն-
թա ցա կար գին հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց վում է հյու րա նո ցա յին տնտե սու-
թյան օբ յեկտ նե րի ո րա կա վոր ման գոր ծըն թաց: Ըստ «Զ բո սաշր ջու թյան և զ բո-
սաշր ջա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ՀՀ-ում հյու րա նո ցա յին տնտե-
սու թյան օբ յեկտ ներն են հյու րա նոց նե րը, մո թել նե րը, հյու րա նո ցա տիպ հանգր վան -
նե րը, զբո սաշր ջա յին, ման կա պա տա նե կան և  ճամ բա րա յին բնա կա տե ղի նե րը: 
Հ յու րա նո ցա յին տնտե սու թյան օբ յեկտ նե րի ո րա կա վո րում ի րա կա նաց վում է կա-



Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

289

մա վո րու թյան սկզբուն քով: Ո րա կա վո րում ստա ցած հյու րա նո ցա յին տնտե սու-
թյան օբ յեկ տին տրվում է հա մա պա տաս խան ո րա կա վոր ման վկա յա կան։

 Վեր ջին տա րի նե րին  Հա յաս տա նում հյու րա նո ցա յին տնտե սու թյու նը զար գա-
ցում է ապ րել: Այժմ, ըստ Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի, 
 Հա յաս տա նում գոր ծող հյու րա նոց նե րի թի վը կազ մում է 188, ո րից 71-ը Երևա նում 
են ծա վա լում ի րենց գոր ծու նեու թյու նը, իսկ 117-ը՝ մար զե րում: ՀՀ-ում մեծ թիվ են 
կազ մում զբո սաշր ջա յին տնե րը (B&B): Դ րանք գոր ծում են հիմ ա կա նում գյու ղա-
կան հա մայնք նե րում:

ՀՀ-ում զբո սաշր ջու թյան զար գաց ման ա ռու մով ցան կա լի է, որ մար զե րում 
հյու րա նոց նե րի թիվն ա վե լա նա, որ պես զի զբո սաշր ջիկ նե րը շրջա գա յու թյու նից 
հե տո ստիպ ված չլի նեն վե րա դառ նալ Երևան՝ գի շե րե լու:  Սա կայն չպետք է մո ռա-
նալ, որ աշ խար հում ա մե նա բարձր պա հան ջար կը վա յե լում են մի ջին մա կար դա-
կի ոչ թան կար ժեք հյու րա նո ցա յին ծա ռա յու թյուն նե րը, ուս տի զբո սաշր ջա յին տնե-
րի թվա քա նա կի ա վե լա ցու մը  Հա յաս տա նի մար զե րում կա րող է այս խնդրի լուծ-
ման լա վա գույն տար բե րակ նե րից մե կը լի նել, քա նի որ մեծ ներդ րում եր չի պա-
հան ջում:

Տ րանս պոր տը նույն պես զբո սաշր ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի են թա կա ռուց-
վածք նե րից է, քա նի որ ա պա հո վում է զբո սաշր ջիկ նե րի տե ղա փո խու մը զբո սա-
շրջու թյան եր կիր, ինչ պես նաև օգ տա գործ վում է էքս կուր սիա նե րի նպա տա կով: 
Այս բնա գա վա ռում գո յու թյուն ու նի փո խադ րա մի ջոց նե րի դա սա կարգ ման մի 
օ րի նա կա նաց ված հա մա կարգ, մշակ վել է ՄԱԿ-ի ա ռա ջար կու թյուն նե րի հի ման 
վրա:  Փո խադ րա մի ջոց նե րը դա սա կարգ վում են ըստ կար գե րի և  տա րա կար գե րի: 
Ա ռանձ նաց նում են կար գե րի ե րեք տե սակ՝ 

1. օ դա յին,
2. ջրա յին,
3. ցա մա քա յին:
Օ դա յի նը բա ժան վում է ե րեք տա րա կար գե րի՝ 
1. եր թու ղի ներ՝ ըստ չվա ցու ցա կի,
2. եր թու ղի ներ՝ չվա ցու ցա կից դուրս,
3. այլ օ դա յին փո խադ րում եր:
Ջ րա յի նը նույն պես ե րեք տա րա կար գե րի է բա ժան վում՝ 
1. մար դա տար լաս տա նա վեր,
2. նա վա յին ճա նա պար հոր դու թյուն ներ,
3. այլ ջրա յին ճա նա պար հոր դու թյուն ներ
 Ցա մա քա յի նը՝ հինգ տա րա կար գե րի՝ 
1. եր կա թու ղա յին փո խադ րա մի ջոց,
2.   միջ քա ղա քա յին և  քա ղա քա յին ավ տո բուս ներ, այլ հա սա րա կա կան փո խա-

դրա մի ջոց ներ,
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3. մաս նա վոր ավ տո մե քե նա ներ՝ մինչև 8 մարդ տա րո ղու թյամբ,
4. ավ տոտ րանս պոր տա յին փո խադ րա մի ջոց նե րի վար ձույթ,
5. այլ ցա մա քա յին փո խադ րա մի ջոց ներ:
ՀՀ-ում վեր ջին տա րի նե րին զբո սաշր ջիկ նե րի շրջա նում մեծ տա րա ծում է 

ստա ցել ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույ թը:
Աշ խար հագ րա կան դիր քի պատ ճա ռով մեր երկ րում ջրա յին փո խադ րա մի ջոց-

ներ չկան, ավ տո բու սա յին շար ժա կազ մը հիմ ա կա նում հնա ցած էր, այդ իսկ 
պատ ճա ռով շատ կազ մա կեր պու թյուն ներ ի րենց առջև խնդիր դրե ցին նո րա գույն 
ավ տո բուս նե րի ձեռք բե րու մը:

 Հա յաս տա նում զբո սաշր ջիկ ներ փո խադ րող միակ ի րա կան տրանս պոր տը 
օ դա յինն է, որն էլ սահ մա նա փակ է: Չ նա յած պետք է նշել որ վեր ջին տա րի նե րին 
դիտ վում է ի րան ցի զբո սաշր ջիկ նե րի ավ տո բու սա յին այ ցե լու թյուն նե րի աճ:

« Հա րավ կով կաս յան եր կա թու ղու» գոր ծար քու մից հե տո ա վե լա ցան դե պի 
Վ րաս տան և Աբ խա զիա այ ցե լու թյուն նե րի ծա վա լը:

Զ բո սաշր ջիկ նե րի սնուն դը ա պա հո վում են հան րա յին սննդի ձեռ նար կու թյուն-
նե րը:  Բազ մա զա նու թյամբ հան դերձ՝ հան րա յին սննդի ձեռ նար կու թյուն նե րը 
նույն պես դա սա կարգ վում են, ո րի հիմ քում դրվում են սպա սարկ ման ո րա կը և 
 կուլ տու րան, խո հա նո ցը, ա ռա ջարկ վող ճա շա տե սակ նե րը, տե ղե րի քա նա կը, հա-
ճա խորդ նե րի սպա սարկ ման ձևը և  այլն:  Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հան րա յին 
սննդի ձեռ նար կու թյուն նե րի հետև յալ հիմ ա կան տե սակ նե րը՝ ռես տո րան, սրճա-
րան, բար և  այլն: Զ բո սաշր ջիկ նե րը սո վո րա բար նա խընտ րում են ռես տո րան նե-
րը:  Հա յաս տա նում էա պես բարձ րա ցել է մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը:

Զ վար ճու թյուն նե րը ևս զ բո սաշր ջու թյան գլխա վոր դրդա պատ ճառ նե րից են: 
 Մար դիկ մեծ մա սամբ ցան կա նում են վե րա դառ նալ զբո սաշր ջու թյան վայ րից սուր 
զգա ցո ղու թյուն նե րով, դրա կան հույ զե րով և  ան մո ռա նա լի տպա վո րու թյուն նե րով: 
Այդ ա մե նը ա պա հո վե լը և  մարդ կանց պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու հա մար 
ստեղծ վում են զվար ճու թյուն նե րի մի ջոց ներ և  կազ մա կերպ վում տար բեր մի ջո ցա-
ռում եր: Զ վար ճու թյուն նե րի արդ յու նա բե րու թյու նը ա վան դա կան է՝ թան գա րան-
նե րի, տե սար ժան և  պատ մամ շա կու թա յին վայ րե րի այ ցե լու թյուն նե րը, տար բեր 
էքս կուր սիա նե րը:  Կա րող են նա խա տես վել նաև թատ րոն նե րի, հա մերգ նե րի, 
մար զա կան մի ջո ցա ռում ե րի այ ցե լու թյուն ներ:

 Հա յաս տա նում այս բնա գա վա ռում նույն պես նկատ վում են դրա կան տե ղա-
շար ժեր:  Մեր եր կի րը հայտ նի է իր հա րուստ պատ մամ շա կու թա յին ժա ռան գու-
թյամբ: Զ բո սաշր ջիկ նե րի ժա ման ցա յին ներ կա յաց վող պա հանջ մունք նե րի բա վա-
րար ման նպա տա կով  Հա յաս տա նում ստեղծ վել են զա նա զան ժա ման ցա յին կազ-
մա կեր պու թյուն ներ: Դ րան ցից են ձիար շավն ե րը, բոու լին գի և  կար տին գի կենտ-
րոն նե րը, ջրաշ խար հը, հրաձ գա րան նե րը, գոլ ֆի դաշ տը, զիպ լայ նե րի գոր ծար-
քու մը և  այլն:  Սա կայն վեր ջի նիս հա մար ա ռայժմ չկա մշակ ված կա նո նա կարգ և  
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ա պա հո վագ րա կան հա մա կարգ, ինչն ի հար կե ա ռա վել ռիս կա յին է դարձ նում 
զիպ լայ նի ծա ռա յու թյու նից օգտ վե լը:

Զ բո սաշր ջու թյան զար գաց ման հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ գլո-
բալ հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի ստեղ ծու մը:  Շու կա այս ցան ցե րը մուտք գոր ծե ցին 
90-ա կան թվա կան նե րին և  ա րա գաց րին տե ղե կատ վա կան հոս քե րը, զբո-
սաշրջու թյան արդ յուն քի վա ճառ քը:  Մաս նա գետ նե րը են թադ րում են, որ զբո-
սաշր ջու թյան օ պե րա տոր նե րը և  գոր ծա կալ նե րը կման զբո սաշր ջու թյան շու կա-
յում՝ որ պես մաս նա գի տաց ված ձեռ նար կու թյուն ներ և  խորհր դատ վա կան կե տեր:

2009թ. սեպ տեմ բե րին այս հա մա կար գի ստեղծ ման բիզ նես ծրա գի րը՝ ներ կա-
յաց ված « Ռու մեա» գայ թակ ղիչ ճամ փոր դու թյուն նե րի ա կումբ ըն կե րու թյան կող-
մից, հա վա նու թյան էր ար ժա նա ցել ՀՀ վար չա պե տի գլխա վո րու թյամբ ստեղծ ված 
տնտե սու թյան զար գաց մա նը նպաս տող ծրագ րե րի ա ջակց ման օ պե րա տիվ շտա-
բի կող մից: Այդ նպա տա կով ըն կե րու թյա նը տրա մադր վել էին 25 մլն ՀՀ դրա մին 
հա մար ժեք վար կա յին մի ջոց ներ: Արդ յուն քում 2011 թվա կա նի մար տին հան րու-
թյա նը ներ կա յաց վեց www.armhotels.am ա ռա ջին ազ գա յին առ ցանց ամ րագր ման 
հա մա կար գը: Այս ձեռ նար կի գլխա վոր նպա տա կը  Հա յաս տա նի Հան  րա պե տու-
թյու նում զբո սաշր ջու թյան զար գաց մա նը խթա նելն է, ին չը կա ռա վա րու թյան գե-
րա կա յու թյուն նե րից մեկն է:  Տա րա ծաշր ջա նում և ԱՊՀ-ի տա րած քում ե զա կի այս 
հա մա կար գի նպա տակն է ընդ լայ նել և  ա վե լաց նել ա ռա ջարկ վող ծա ռա յու թյուն-
նե րի ի րաց ման ծա վալ ներն ինչ պես տե ղա կան, այն պես էլ մի ջազ գա յին զբո-
սաշրջա յին շու կա նե րում: Իր տե սա կի մեջ ա ռա ջի նը լի նե լով հայ կա կան զբո սաշր-
ջա յին շու կա յում՝ այն հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց զբո սաշր ջա յին տա րա տե սակ 
ծա ռա յու թյուն նե րը հա սա նե լի դարձ նել բո լոր զբո սաշր ջիկ նե րին: Ե թե տնտե սա-
կան գնա հա տում տանք, պետք է փաս տենք, որ այն ա վե լաց նում է մեր երկ րի՝ 
ծա ռա յու թյուն նե րի ար տա հան ման նե րու ժը և  կա րո ղու թյուն նե րը:

 Հա յաս տանն ընդ հան րա պես իր բո լոր ռե սուս նե րով կա րող դառ նալ զբո-
սաշրջու թյան զար գաց ման կենտ րոն նե րից մե կը: Որ պես օ րի նակ փաս տենք, որ 
նույ նիսկ 2009թ. ճգնա ժա մա յին տար վա ըն թաց քում, չնա յած տնտե սա կան անկ-
մա նը, զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում  Հա յաս տա նում գրանց վել է 4 տո կո սա նոց աճ, 
և  դա այն պա րա գա յում, երբ 2009թ. հա մաշ խար հա յին զբո սաշր ջու թյան ցու ցա-
նիշ նե րը նվա զել էին:

Զ բո սաշր ջու թյան են թա կա ռուց ված քա յին միա վոր է հան դի սա նում նաև կա պը: 
ՀՀ-ում գոր ծող կա պի օ պե րա տոր նե րի աշ խա տանքն ա ռա վել արդ յու նա վետ 
կազ մա կերպ վեց վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում: Այ սօր ար դեն շատ քիչ տո կոս 
են կազ մում բջջա յին օ պե րա տոր նե րի տի րույ թում չգտնվող տա րածք նե րը: Ինչ 
վե րա բե րում է հա մա ցան ցին՝ տար բեր ծրագ րե րի ներդր ման շնոր հիվ հա մա ցան-
ցը  Հա յաս տա նի շրջան նե րում դառ ձավ ոչ միայն հա սա նե լի, այլ բնակ չու թյան 
կյան քի ան բա ժա նե լի մա սը:
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Ջ րա յին ռե սուրս ներ խիստ սահ մա նա փակ են, չնա յած դրան ՀՀ ո րոշ շրջան-
նե րում այ սօր ար դեն ներդ ված է ան խա փան ջրա մա տա կա րար ման հա մա կարգ: 
 Սա ևս  դի տարկ վում է որ պես զբո սաշր ջու թյան զար գաց մա նը նպաս տող գոր ծոն:

Է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի խնդիրն ա ռայժմ էա կան դեր չի խա ղում, սա կայն 
անհ րա ժեշտ է լու ծել քա ղաք նե րի և  հա րա կից ճա նա պարհ նե րի ար տա քին լու սա-
վոր ման հար ցը: Այս տե սանկ յու նից արևա յին է ներ գիա յով լու սա վոր վող ճա նա-
պար հա յին լամ պեր տե ղադր վե ցին ՀՀ ո րոշ շրջան նե րում: Այս արդ յու նա վետ 
ծրա գի րը ներդր վեց  Վի վա  Սել ըն կե րու թյան և ՀՀ կա ռա վա րու թյան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան արդ յուն քում:

 Հան րա պե տու թյան շրջան նե րում խնդիր ներ կան կպված հիմ ա կա նում մարդ-
կա յին ռե սուրս նե րի հետ: Անձ նա կազ մը չի տի րա պե տում օ տար լե զու նե րի, կա-
ռա վար ման հա մա կար գը դեռևս ամ բող ջա կան չի օգ տա գոր ծում մի ջազ գա յին կո-
մեր ցիոն մե թո դի կա նե րը:

Աշ խար հում ան ցում է կա տար վում ան կան խիկ վճա րում ե րի հա մա կար գի, 
հետևա պես կարևոր վում է սպա սարկ ման հա մա կար գե րի ստեղ ծում ու քար տա յին 
վճա րում ե րի ըն դուն ման հնա րա վո րու թյու նը:  Ճիշտ է  Հա յաս տա նի հե ռա վոր գյու-
ղե րում այս խնդի րը դեռ կա, սա կայն մարզ կենտ րոն նե րում այս հա մա կար գը դրա-
կան արդ յունք ներ է գրան ցում, իսկ դրա մա կան փո խանց ման հա մա կար գե րի ա րա-
գու թյան տե սանկ յու նից նույ նիսկ գե րա զան ցում է եվ րո պա կան շատ երկր նե րի:

 Ճա նա պար հա յին են թա կա ռուց վածք նե րի մատ չե լիու թյու նը ՀՀ-ում հիմ ա կա-
նում ա պա հո ված է, սա կայն ճա նա պար հա յին նշան նե րը բա վա րար չա փով տե-
ղադր ված չեն և  չեն հա մա պա տաս խա նում մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին: Օ րի-
նակ ձմռան ա միս նե րին կա նո նա կարգ ված չէ մո տո րա սայ լակ նե րով երթևե կե լը 
ո րոշ քա ղաք նե րում:  Սա նաև անվ տան գու թյան և ս պա սարկ ման խնդիր է, հատ-
կա պես օ տա րերկր յա այ ցե լու նե րի հա մար:

 Կարևոր է նաև տե ղե կատ վա կան են թա կա ռուց վածք նե րի ա րագ զար գա ցու մը: 
 Շատ քա ղաք ներ և գ յու ղեր փաս տա ցիո րեն չու նեն տե ղե կատ վա կան են թա կա-
ռուց վածք ներ, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտար այ ցե լու նե րին ինք նու րույն ծա նո թա-
նալ քա ղա քին և  ան հա տա պես օգտ վել բո լոր անհ րա ժեշտ ծա ռա յու թյուն նե րից:

Զ բո սաշր ջու թյան են թա կա ռուց ված քա յին միա վոր են հան դի սա նում նաև խա-
նութ նե րը: Ուս տի անհ րա ժեշտ է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել դրանց սպա-
սարկ ման ո րա կին և հ նա րա վո րու թյուն նե րին:  Ներ կա յումս գյու ղա կան շրջան նե-
րի շատ խա նութ ներ հան դես են գա լիս սահ մա նա փակ տե սա կա նիով:

Զ բո սաշր ջու թյան զար գա ցու մը պայ մա նա վորս ված է նաև հա սա րա կա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի զար գաց մամբ: Այս ա ռու մով կարևոր վում է բարձ րա-
կարգ վար սա վի րա նոց նե րի (գե ղեց կու թյան սրահ ներ), հա սա րա կա կան սան հան-
գույ ցի, մի ջազ գա յին մա կար դա կի բու ժա կան կենտ րոն նե րի, ա տամ ա բու ժա րան-
նե րի և  այլ հաս տա տու թյուն նե րի դե րը:
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Այ սինքն զբո սաշր ջու թյան զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ամ բող ջու թյամբ 
սպա սարկ ման ո լոր տի զար գաց մամբ:

Резюме
Туристистическая инфраструктура в РА

Н. Овсепян, А. Микаелян
Ереванский университет «Айбусак»

Под инфраструктурой стали понимать совокупность отраслей и видов дея-
тельности, которые обслуживают и производственную, и непроизводственную 
сферыэкономики. Туристическая инфраструктура в нашем понимании-это сово-
купность предприятий, учреждений и заведений, деятельность которых направ-
лена на удовлетворение потребностей людей, участвующих в оздоровлении или 
отдыха, а также путей сообщения и транспорта и объектов размещения туристов, 
обеспечивающих условия стабильхого функцанирования. В свою очередь ихфра-
структура определенной мере формирует туристические регионы, способствует 
туристической специализации и профиля хозяйствования, ведь благодаря нали-
чию инфраструктурных связей между отдельными объектами определяют каче-
ство обслуживабия на той или иной территории.

Summary
Tourist infrastructure in RA

N. Hovsepyan, A. Mikaelyan
Yerevan “Haybusak” University

Under the infrastructure began to understand the set of industries and activities 
that serve both the production and non-production spheres of the economy. The 
tourist infrastructure in our understanding is a set of enterprises, institutions and 
institutions whose activities are aimed at meeting the needs of people involved in 
health improvement or recreation, as well as communication and transportation 
routes and tourist accommodation facilities that provide conditions for stable 
functioning. In turn, the infrastructure to a certain extent forms tourist regions, 
promotes tourism specialization and management profile, because due to the 
presence of infrastructure links between individual objects determine the quality of 
service in a particular territory.



294

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Գ րա կա նու թյուն 

1.  Маркетинг туризма: учебное пособие/ И. В. Гончарова, Т. П. Розанова,  
М. А. Морозова, Н. С. Морозова.– М.: Федеральное огенство по туризму, 
2014.– 224с.

2.  Маркетинг в туризме: учебник/ Сьюзен Бриггс.– К.: Знания-Прес, 2005.– 
358 с.

3.  Менеджмент в сервисе и туризме: учебник/ Н. А. Зайсев.– М.: Форум, 
2017.– 368с.

4.  Гостиничное хозяйство международных туристских дестинсций: учебник/  
Р. И. Сухов.– Издательство Южного федерального университета, 2016.– 196 с.

ՄԱՐԴՈՒ ԳՈՐԾՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Գևորգ յան Գ.
Երևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րան

Սկզ բունք նե րը խո րը, հիմ քա յին ի րո ղու թյուն ներ են, ո րոնք ու նեն ու նի վեր սալ 
կի րա ռու թյուն: Դ րանք կա րե լի է կի րա ռել ինչ պես ա ռան ձին մարդ կանց, ըն տա նի-
քի, կազ մա կեր պու թյան, այն պես էլ ամ բողջ հա սա րա կու թյան հա մար: Ե թե այդ 
սկզբունք նե րը վեր են ած վում հմտու թյան, ա պա լայ նա մաշ տաբ ծա վալ նե րով կա-
րող են կի րառ վել տար բեր ի րա վի ճակ նե րում: Սկզ բունք նե րը ըն դա մե նը ար ժեք-
ներ չեն: Ե թե մար դը գնա հա տում է հիմ ա րար սկզբունք նե րը, նա մո տե նում է 
ի րո ղու թյա նը, այ սինքն հաս կա նում է երևույթ նե րը այն պես, ինչ պես դրանք կան: 
Սկզ բունք նե րը մարդ կա յին վար քա գի ծը ուղ ղոր դող կա յուն և մշ տա կան ար ժեք-
ներ են: Ն րանք հիմ ա րար են, նրանք ան վի ճե լի են, նրանք տե սա նե լի են: Ա մե-
նա հեշտ մի ջո ցը սկզբունք նե րի տե սա նե լիու թյու նը հաս կա նա լու հա մար, ըն դա մե-
նը պետք է փոր ձել արդ յու նա վետ ապ րել ա ռանց այդ սկզբունք նե րին հետևե լու, և  
արդ յուն քը ան պայ ման կերևա: Ի հար կե, պա տա հում է, որ ինչ որ մե կը կա րո ղա-
նում է խա բեու թյան, ա նար դա րու թյան մի ջո ցով ո րոշ ժա մա նակ հա ջո ղու թյուն ու 
եր ջան կու թյուն ու նե նալ, բայց դա եր կա րատև չի լի նում: Չ նա յած մար դիկ միշտ էլ 
վի ճում են սկզբունք նե րի եր բեմ ան հիմ ու թյան կամ չգոր ծե լու մա սին, սա կայն 
հո գու խոր քում բո լո րը հա մոզ ված են, որ այդ սկզբունք նե րը ի րո ղու թյուն են: Որ-
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քան մար դու պա րա դիգ ման ճիշտ է կապ ված այդ բնա կան օ րենք նե րին, այն քան 
ճիշտ ու ֆունկ ցիո նալ են նրանք հան դես գա լիս և  կա րող են ա ռա վել ազ դե ցու-
թյուն ու նե նալ մար դու անձ նա կան ու մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի արդ յու-
նա վե տու թյան վրա, քան այն բո լոր ջան քե րը, ո րոնք ուղղ ված են փո խե լու մարդ-
կանց կողմ ո րո շու մը և  վար քը «ան հա տի է թի կա յի» մի ջո ցով: Ան հա տի է թի կան, 
ան տե սե լով զար գաց ման բնա կան երևույ թը, ուղ ղորդ վում է «ինչ պես ա րագ դառ-
նալ հա րուստ» մտա ծե լա կեր պով, ո րը ուղղ ված է կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում և 
 հեշ տու թյամբ հաս նե լու կյան քի բարձր ո րա կի, անձ նա կան արդ յու նա վե տու թյան 
և  բազ մա կող մա նի ու խո րը փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի այլ մարդ կանց հետ: Ո րոշ 
դեպ քե րում սա կա րող է ճիշտ թվալ, սա կայն մար դը մում է ա ռաջ վա նը: Այդ 
պատ ճա ռով ան հա տի է թի կան խա բու սիկ է: Իսկ հաս նել բարձր արդ յուն քի ա րագ 
հաս նե լու մե թո դով նույն քան հա վա նա կան է, որ քան այլ քա ղա քի քար տե զով քո 
փնտրած փո ղո ցին հաս նե լը քո քա ղա քում: Ա մե րիկ յան հայտ նի հո գե բան և 
 սո ցիո լոգ ֆրոմ Է րի խը ան ձի է թի կա յի մա սին հետև յալ կար ծիքն է հայտ նել. 
«Այսօր մենք գործ ու նենք այն պի սի ան հատ նե րի հետ, ո րոնք չեն հաս կա նում 
ի րենք ի րենց, չգի տեն ով են ի րենք: Ն րանք ճա նա չում են միայն այն մարդ կանց 
ով քեր կա րող են ի րենց մեջ մարդ տես նել: Ն րանք մարդ կա յին խոս քա յին հա րա-
բե րու թյուն նե րը փո խա րի նել են ա նի մաստ ար տա հայ տու թյուն նե րով, կեն սա խինդ 
ծի ծա ղը՝ ար հես տա նան ժպի տով, իս կա կան ցա վը՝ բութ հու սա հա տու թյամբ»: 
Այդ պի սի մարդ կանց մա սին կա րե լի է ա սել՝ 1. տա ռա պում են ան հա տա կա նու-
թյան կորս տից, ո րը կա րող է վե րած վել ան բու ժե լի հի վան դու թյան, 2. ոչն չով չեն 
տար բեր վում մի լիո նա վոր այն մարդ կան ցից, ո րոնք քայ լում են այս երկ րագն դի 
վրա:  Մարդ կա յին կյան քը կազմ ված է ա ճի ու զար գաց ման հա ջոր դա կան փու լե-
րից: Կ յան քի յու րա քանչ յուր փու լը կարևոր է, և ն րա կա յաց ման հա մար ժա մա-
նակ է պա հանջ վում:  Դա վե րա բե րում է մար դու կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րին: 
Այս մո տե ցու մը նույնն է ան հա տի, ըն տա նի քի և  կազ մա կեր պու թյան հա մար: Այս 
մո տե ցու մը պարզ տե սա նե լի է ֆի զի կա կան երևույթ նե րում /նո րա ծի նը, ա ճի ու 
զար գաց ման հեր թա կան փու լե րով անց նե լով, հաս նում է ծե րու թյան/: Ա վե լի 
դժվար է նույ նը նկա տել մար դու բնա վո րու թյան՝ զգաց մուն քա յին ու հո գե բա նա-
կան ո լոր տում: Ըն դու նե լով ու հաս կա նա լով այս ի րո ղու թյու նը, մար դիկ ոչ միշտ 
են այն կի րա ռում:  Հենց դրա հա մար էլ եր բեմ փնտրում են ա ռա վել կարճ ճա-
նա պարհ և  ցան կա նում են ստա նալ ա ռա վել արդ յունք, կյան քի կարևո րա գույն 
փու լե րի վրա յով թռչե լով, ժա մա նակ և  ու ժեր խնա յե լով [5]:

 Սա կայն դա այն քան էլ չի հա ջող վում, ո րով հետև փոր ձում են կրճա տել ա ճի ու 
զար գաց ման բնա կան ըն թաց քը: ՈՒղ ղա կի չի կա րե լի խախ տել այդ ըն թաց քը, 
դա հա կա սում է բնա կան օ րենք նե րին, և  հա ջո ղու թյան հաս նե լու բո լոր փոր ձե րը 
ա վարտ վում են հիաս թա փու թյամբ:  Պետք է ըն դու նել, որ յու րա քանչ յուր ճամ փոր-
դու թյուն սկսվում է ա ռա ջին քայ լից, և  յու րա քանչ յուր պա հին կա րե լի է ա նել այդ 
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քայ լը: Ե թե մար դը ինչ որ բան ցան կա նում է սո վո րել, ա պա դա պետք է ար վի 
աս տի ճա նա բար, քայլ առ քայլ՝ հա ջորդ քայ լը դնե լով նա խորդ քայ լի վրա: 
 Մար դու զար գաց վա ծու թյան աս տի ճա նը բնա վո րու թյան և զ գաց մուն քա յին տե-
սա կե տից այն քան էլ հեշտ չէ ո րո շե լը:  Մար դը կա րող է ո րոշ ժա մա նակ ձևաց նել, 
և  մինչև ան գամ ո րո շա կի հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նել, մար դը կա րող է խա բել 
մինչև իսկ ան գամ ինքն ի րեն, բայց մե ծա մա սամբ մար դիկ հաս կա նում են թե 
ի րա կա նում ով քեր են, և  նույ նը հաս կա նում են նաև նրան շրջա պա տող մար դիկ: 
Ինչ պես ա սում են՝ «Ինչ պես մենք կա րող ենք չհի շել մեր կրթված չլի նե լու մա սին, 
երբ ա նընդ հատ կի րա ռում ենք մեր գի տե լիք նե րը, մեր զար գաց ման ու ա ճի հա-
մար»: Իսկ կրթված չլի նե լու գի տակ ցու մը հան դի սա նում է կրթվե լու ա ռա ջին քայ-
լը:  Մար դիկ միշտ ձգտում են հա ջո ղու թյան հաս նել, և  հա ջո ղու թյան հա սած 
մարդ կան ցից ու զում են ի մա նալ դրան հաս նե լու մի ջո ցը: Ի հար կե, գտնվում են 
մար դիկ, ո րոնք կիս վում են ի րենց փոր ձով, հմտու թյուն նե րով, ո րոնք ո րոշ ժա մա-
նակ իս կա պես արդ յունք են տա լիս: Այդ «սո ցիա լա կան աս պի րի նով» հնա րա վոր 
է մինչև իսկ լու ծել ո րո շա կի սուր պրոբ լեմ եր:  Սա կայն պրոբ լե մի պատ ճա ռը 
մում է և  ժա մա նա կի ըն թաց քում ա վե լի է խո րա նում: Որ քան մար դիկ շատ են 
զբաղ վում պրոբ լե մի լուծ ման ա րագ մի ջոց ներ փնտրե լով, այն քան այդ մո տե ցու-
մը տա նում է պրոբ լե մի խո րաց մա նը:  Հատ կա պես դա զգաց վում է ներ կա ժա մա-
նա կա հատ վա ծում, երբ մեծ տեղ է տրվում «ան հա տի է թի կա յի» ու սում ա սիր մա-
նը և  կի րառ մա նը:  Սա կայն ռազ մա վա րա կան մտա ծե լա կերպ ու նե ցող մար դիկ և 
 հատ կա պես ղե կա վար նե րը կորց րել են հե տաքրք րու թյու նը դրա նկատ մամբ և 
 կարևո րում են խո րը, կա յուն սկզբունք նե րի վրա հիմ ված «բնա վո րու թյան է թի-
կան», ո րը կա րող է ա պա հո վել եր կա րատև արդ յունք:

Ալ բերդ Էնշ տեյ նը նշում է. «Այն բո լոր պրոբ լեմ ե րը, ո րոնց մենք բախ վում ենք, 
չենք կա րող լուծ վել նույն մա կար դա կի մտա ծո ղու թյան վրա, ո րում մենք գտնվել 
ենք այդ պրոբ լե մը ստեղ ծե լիս»: Երբ մենք, նա յե լով մեր շուր ջը և  մեր ներ սը, տես-
նում ենք պրոբ լեմ եր, ո րոնք ա ռա ջա ցել են մեր ան հա տի է թի կա յի արդ յուն քում, 
սկսում ենք հաս կա նալ, որ դրանք խո րը, հիմ ա յին պրոբ լեմ եր են, ո րոնք հնա-
րա վոր չէ լու ծել այն մա կար դա կում, ո րում ծա գել են: Որ պի սի դրանք լուծ վեն, մեզ 
հար կա վոր է նոր, ա վե լի խո րը մտա ծո ղու թյան մա կար դակ, նոր պա րա դիգ մա 
ա վե լի հիմ ա րար սկզբունք նե րով, ո րոնք կա պա հո վեն ո րո շա կի դաշտ արդ յու-
նա վետ մարդ կա յին կեն ցա ղի և  մարդ կանց հետ փոխ գոր ծակ ցե լու հա մար:  Հենց 
այդ նոր մտա ծե լա կեր պին է ուղղ ված այն հմտու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը, ո րոնք 
հիմ ված են մար դու բնա վո րու թյան է թի կա յի վրա:  Դա «ներ սից դուրս» մո տե-
ցում է, ո րը նշա նա կում է, որ պետք է սկսել ինքդ քեզ նից, և  դեռ ա վե լին. դրա 
հա մար պետք է սկսել ա մե նա խոր քից, քո պա րա դիգ մա յից, քո բնա վո րու թյու նից 
և  քո մո տիվն ե րից: Այս մո տե ցու մից ել նե լով է, օ րի նակ՝ երբ մար դը ցան կա նում է, 
որ իր ա մուս նու թյու նը լի նի եր ջա նիկ, ին քը պետք է դրա կա նո րեն տրա մադր վի, և  
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ոչ մի կերպ չթու լատ րի բա ցա սա կան է ներ գիա յի հոսք իր ըն տա նիք: Ե թե ցան կա-
նում է իր ե րե խա նե րի հետ ու նե նալ լավ ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ին քը 
պետք է լի նի նրանց կա րեկ ցող, սի րող ծնող: Ե թե ու զում է աշ խա տա վայ րում լի-
նել ա ռա վել ա զատ և  ինք նու րույն, պետք է լի նի ա ռա վել պա տաս խա նա տու, 
ա ռա վել օգ տա կար աշ խա տող, պատ րաստ օգ նե լու բո լո րին: Ե թե ցան կա նում է, 
որ ի րեն վստա հեն, պետք է ձգտել վստա հու թյան ար ժա նի լի նել: Ե թե մար դուն 
անհ րա ժեշտ է երկ րոր դա կան նշա նա կու թյան մի ջոց ներ, օ րի նակ՝ տա ղան դի ճա-
նա չում, պետք է սկզբից կենտ րո նա նա ա ռաջ նա յին մի ջո ցի՝ բնա վո րու թյան վրա: 
« Ներ սից դուրս» մո տե ցու մը ա սում է, որ ընդ հա նու րի հաղ թա նա կը հետևանք է 
ան հա տի հաղ թա նա կի, որ ու րիշ նե րին խոս տում տա լը սկսվում է ի րեն տրված 
խոս տու մը կա տա րե լուց: Այս մո տե ցու մը պա հան ջում է, որ ո չինչ վեր չդրվի բնա-
վո րու թյու նից, ու րիշ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը հնա րա վոր 
չէ ա ռանց ինքն ի րեն կար գա վո րե լու: « Ներ սից դուրս» կար գա վո րու մը եր կա-
րատև պրո ցես է: Այն հիմ վում է բնա կան օ րենք նե րի վրա, ի րա գործ վում է մար-
դու ա ճի ու զար գաց ման ըն թաց քում:  Դա պա րու րաձև զար գա ցում է, ո րը տա-
նում է նոր, ա վե լի բարձր մա կար դակ նե րի՝ պա տաս խա նա տու ան կա խու թյան և  
արդ յու նա վետ փոխ կապ վա ծու թյան:  Բո լոր կարևոր ո րո շում ե րի լու ծու մը տրվում 
է այս մո տեց ման մի ջո ցով: Չ կա հա կա ռակ «դրսից ներս» մո տեց ման մի ջո ցով եր-
կա րատև և մշ տա կան արդյ յու նա վետ զար գա ցում:  Շատ մարդ կանց ու կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի մոտ, երբ փոխ վել է մո տե ցու մը «դրսից ներս»-ից դե պի «ներ-
սից դուրս», / ո րը ի դեպ շատ դժվար պրո ցես է/ ստաց վել է դրա կան արդ յունք: 
« Ներ սից դուրս» մո տե ցու մը յու րա քանչ յուր նոր մալ մար դու, իսկ պրոբ լեմ ե րի 
լուծ ման հա մար՝ զար գաց ման մի մա կար դա կից մյու սին անց նե լը, ա պա հո վում է 
ա ռա ջըն թաց:  Պա տա հա կան չէ, որ Է լի տո նը ա սում է. « Մենք եր բեք չպետք է ո րո-
նում ե րը դա դա րեց նենք, և  վեր ջում կհայտն վենք նույն տե ղում, բայց այլ մա կար-
դա կի վրա»: Ա րիս տո տելն ա սում է. « Մեր էու թյու նը ար տա հայտ վում է մեր 
կրկնվող գոր ծո ղու թյուն նե րում»: Այս տե ղից հետևում է, որ կրկնվող գոր ծո ղու-
թյուն նե րը դառ նում են սո վո րու թյուն:

 Սո վո րու թյուն նե րը կա յուն, հա ճախ չգի տակց ված վար քի կրկնու թյուն ներ են, 
ո րոնք օ րե ցօր մտնում են մեր բնա վո րու թյան մեջ՝ պայ մա նա վո րե լով մեր արդ յու-
նա վե տու թյու նը կամ հա կա ռա կը:  Սո վո րու թյուն նե րը նման են ճո պա նի, ո րը 
ա մեն օր հյու սե լով այն քան է ամ րա նում, որ այլևս դժվար է լի նում կտրե լը: 
 Սա կայն ցան կա ցած սո վո րու թյու նից կա րե լի է հրա ժար վել, ինչ պես նաև ձեռք բե-
րել:  Սո վո րու թյու նը մեծ ձգո ղա կան ուժ ու նի: Ինչ պես յու րա քանչ յուր բնա կան ուժ, 
այն պես էլ ձգո ղա կա նու թյան ու ժը կա րող է և  օգ նել /օ րի նակ ձգո ղա կա նու թյան 
ու ժը պա հում է մո լո րակ ներն ի րենց ու ղեծ րում/ և  խան գա րել /օ րի նակ երկ րի ձգո-
ղա կա նու թյան ու ժը՝ տիե զերք թռչե լիս/:  Սո վո րու թյան ձգո ղու թյան ու ժը նույն պե-
սին է: Երբ մար դը սո վո րու թյուն նե րը փո խե լու կա րիք է ու նե նում, ա վե լի լավ է 
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«սո վո րու թյուն» բա ռի փո խա րեն կի րա ռի «հմտու թյուն» բա ռը, ո րով հետև հմտու-
թյու նը ձեռք բեր ված սո վո րու թյուն է:

Հմ տու թյու նը գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և  ցան կու թյուն նե րի հա մա տե-
ղում է:

 Ներ կա յաց ված ե րեք բա ղադ րիչ նե րի առ կա յու թյու նը հմտու թյան ձեռք բեր ման 
հա մար պար տա դիր պայ ման ներ է:  Գի տե լի քը հմտու թյան տե սա կան հիմքն է, 
ո րը բա ցա հայ տում է՝ ին չու պետք է ա նել, կա րո ղու թյու ը ո րո շում է ինչ պես դա 
ա նել, իսկ ցան կու թյու նը ձգտում է դա ա նել: Աշ խա տե լով գի տե լիք ներ ձեռք բե րե-
լու, կա րո ղու թյուն նե րի և  ցան կու թյուն նե րի վրա՝ մար դը կտրվում է հին պա րա-
դիգ մա յից, հաս նում է անձ նա կան ու մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի նոր մա-
կար դա կի:  Հա ճախ այդ երևույ թը կա րող է լի նել մինչև իսկ ցա վա լի: Այդ 
պատ ճա ռով պետք է հմտու թյուն նե րը զար գաց նել նա խո րոք ո րոշ ված գե րա գույն 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Այդ նպա տա կը պետք է այն քան ցան կա լի լի նի, 
որ պես զի ստի պի հրա ժար վել նախ կին սո վո րու թյուն նե րից: Այդ նպա տա կը պետք 
է մար դու հա մար եր ջան կու թյուն ա պա հո վի, ո րով հետև եր ջան կու թյու նը կա րե լի է 
բնու թագ րել որ պես ցան կու թյան կա տար ման արդ յունք: Աս վա ծից պարզ է դառ-
նում, որ մեր բնա վո րու թյու նը ձևա վոր վում է մեր սո վո րու թյուն նե րից:

 Մար դու միտ քը ծնում է գոր ծու նեու թյուն, գոր ծու նեու թյու նը՝ սո վո րու թյուն, սո վո-
րու թյու նը՝ բնա վո րու թյուն: Ե թե«ցա նես» սո վո րու թյուն, կստա նաս բնա վո րու թյուն:

Резюме
Основные принципы деятельности человека

Г. Геворгян
Ереванский университет «Айбусак»

Ум человека рождает действие, действие рождает привычки, а привычки рож-
дают характер. Если «посеешь» привычки, то получешь характер.

Summary
The main principes of the man’s activities

G. Gevorgyan
Yerevan “Haybusak” University

A man’s mind creates a activity. The activity creates the habits. The habit cretes the 
character. If you get the habit you get the character too.
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