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մունք է ունեցել գիտության ու
մշակույթի հանդեպ այն պարզ
պատճառով, որ գիտությունն ու
մշակույթը ժողովրդի զարգաց
ման և գոյապահպանման հիմ
նական գործոններից են։ Այդ
պատճառով հայն իր էությամբ
միշտ ձգտել է դեպի նոր գիտե
լիք։ Դրանով կարելի է բացատրել
նախ հայի գիտելիք ձեռք բերելու
ձգտումը, այնուհետև իր ունեցած
գիտելիքների հիման վրա նա հո
գացել է իր գոյապահպանման
խնդիրները։ Դրա վառ օրինա
կը IV դարի վերջի իրադարձու
թյուններն են, երբ Հայաստանը
բաժանվեց երկու գերիշխող պե
տությունների՝ Պարսկաստանի
- Հւսրգելի պարոն Մարտի– և Բյուզանդիայի միջև։ Հայ ժո
րոսյան, այս տարի լրանում է ղովուրդը, կորցնելով իր պետա
ՀՀ Գիտությունների ակադեմի կանությունը, կանգնեց միաձուլ
այի հիմնադրման 70–ամյսւկը։ վելու, ինքնությունը կորցնելու և
Մեր հարցազրույցի հիմնական պատմության թատերաբեմից
թեման այսօր լինելու է ԳԱԱ անհետանալու ահավոր վտան
70-ամյա պատմությունր։ Ձեր գի առաջ։ Ահա այդ ժամանակ էլ՝
կարծիքով՝ ակադեմիայի հիմ V դարի սկզբին, հայ ժողովրդի
նադրումն ի՛նչ է տվել հայ ժո հանճարեղ զավակ Մեսրոպ
ղովրդին։
Մաշտոցը հայ ժողովրդի ինք
- Ակադեմիան այն հաստա նությունը պահպանելու համար
տությունն է, որտեղ իրականաց ստեղծեց հայոց գրերը։ Հայոց
վում են գիտական հետազոտու գրերի գյուտը ոչ միայն փրկեց
թյուններ։ Հայ ժողովուրդն իր հայ ժողովրդին միաձուլումից։
ողջ պատմության ընթացքում Այդ գյուտի շնորհիվ հայ ժո
առանձնահատուկ
վերաբեր ղովրդի պատմությունը, գիտու–

թյունն ու մշակույթը հարստա
ցան նոր ձեռքբերումներով, նոր
դեմքերով։ Եզնիկ Կողբւսցի, Մով–
սես Խորենացի, Անանիւս Շիրւս–
կացի, Նարեկացի,.... ավելի ուշ՝
Հովհաննես Թումանյան, Եղի
շե Չարենց, Օրբելի եղբայրներ,
Վիկտոր Համբարձումյան, Արամ
Խաչատրյան, Ալեքսանդր Թամւս–
նյան և այլք, որոնք հայ ազգին
համաշխարհային քաղաքակր
թության թատերաբեմում արժւս–
նավայել տեղ և դիրք են ապահո
վել։
Մեր որոշ հարևաններ վերջին
հարյուրամյակում երեք անգամ
փոխել են իրենց գիրը և հայտնի
չէ, թե ինչ են տվել քաղաքակր
թությանը։ Նրանք սեւիականաշ–
նորհել են ուրիշներին պատկա
նող մշակութային և գիտական
բազմաթիվ նվաճումներ։
հսկ, օրինակ, Համբարծումյա–
նը լուծեց մի խնդիր՝ լույսի տա
րածումը պղտոր միջավայրում։
Եվ այդ խնդիրն այնքան խորն է,
որ մինչ այսօր չի կորցրել իր կա
րևորությունը։ Ասեմ ավելին, ունի
բազում կիրառություններ գիտու
թյան տարբեր բնագավառնե
րում։
Վերադառնալով այն հարցին,
թե ինչ դեր ունեցավ Գիտություն
ների ակադեմիայի ստեղծումը
հայ ժողովրդի կյանքում, պետք է
ասել, որ այն օգնել և նպաստել
է մեր ժողովրդի գոյապահպան–
մանը և զարգացմանը։ Գիտու
թյունների ազգային ակադեմի
այի ստեղծումը նպաստել է հայ
ազգի մշակույթի, լեզվի, գրակա
նության, պատմության, ինչպես
նաև ինքնության պահպանմանը։

- Խնդրում եմ, ներկայաց
րեք Գիտությունների ակադե
միայի ամենակարևոր ձեռքրե–
րումներր թե խորհրդային, թե
հետանկախացման տարինե
րին։
- Հայ իրականության մեջ

գիտության զարգացմանն անդ
րադառնալիս նախ պետք է նշել,
որ ի սկզբանե ծնունդ են առել
ու զարգացել հայագիտությունը,
հայոց պատմությունը, հայ գրա
կանությունը, երաժշտությունը
և այլն։ Այս յուրահատկությունը
համամարդկային է։ Բայց ար
դեն ճ\/11–ճ\/111 դարերում ողջ
աշխարհում սկսել է զարգանալ
բնագիտությունը։ XX դարում
Թումանյանը խոսում էր հայոց
համալսարան և գիտությունների
ակադեմիա ունենալու անհրա
ժեշտության մասին։
Հայաստանի առաջին հան
րապետությունը գոյության երկու–
սուկես տարվա ընթացքում հնա
րավորություն չունեցավ և չհասց–
րեց զբաղվել ակադեմիա հիմնե
լու խնդրով, սակայն ի կատար
ածեց հայոց համալսարան հիմ
նելու մեծագույն գործը։
Խորհրդայնացման առաջին
տարիներին էջմիածնում, ապա
Երևանում հիմնվել են գիտական
օջախներ, սակայն գիտության
ավանգարդը մինչև 1930-ական
թվականների կեսերը, այնուա
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մենայնիվ, եղել է Երևանի պե
տական համալսարանը, որտեղ
գիտակրթական
գործունեու
թյուն են ծավալել գլխավորա
պես ավագ սերնդի անվանի
գիտնականները։ 1935 թ. Երևա
նում բացվեց ԽՍՀԱ գիտություն
ների ակադեմիայի հայկական
մասնաճյուղը՝ Արմֆանը, որը ղե
կավարում էր Հայաստանում ու
սումնասիրություններ կատարած
անվանի երկրաբան, ակադեմի
կոս Ֆ. Լևինսոն-Լեսսինգը։ 1ՑՅՑթ.
Արմֆանի նախագահ ընտրվեց
տաղանդաշատ
արևելագետ,
հայագետ, ակադեմիկոս Հովսեփ
Աբգարի Օրբելին։ ԳԱ հայկա
կան մասնաճյուղը, հայագիտա
կան ուսումնասիրություններից
զատ, զբաղվում էր ֆիզիկամա–
թեմատիկական, երկրաբանա
կան, տեխնիկական, բնական և
գիտության այլ ճյուղերով։
Հայրենական մեծ պատերազ
մի ամենածանր շրջանում, ՀԽՍՀ
կառավարության
որոշմամբ՝
1943 թ. նոյեմբերին հիմնադրվեց
Հայաստանի
գիտությունների
ակադեմիան։ Ակադեմիայի հիմ–

նադիր կազմում ընդգրկվեցին
գիտության տարբեր բնագավառ
ների 23 անվանի գիտնական
ներ, իսկ գիտության նորաստեղծ
կաճառի նախագահ ընտրվեց
ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելին։
Սկսվեց ակադեմիայի ձևավոր
ման գործընթացը։ Հ. Օրբելին
միաժամանակ աշխարհահռչակ
թանգարան էրմիտաժի տնօ
րենն էր, և 1947 թ., ազատվելով
նախագահի պաշտոնից, վերա
դարձավ Լենինգրադ՝ զյշաղվելու
թանգարանագիտությամբ։
Ակադեմիայի
նախագահ
ընտրվեց դեռևս չորրորդ տաս
նամյակը չբոլորած, սակայն հա
մաշխարհային ճանաչման ար
ժանացած, կազմակերպչական
մեծ ունակությունների տեր Վիկ–
տոր Համազասպի Համբարձու–
մյանը։ Այս ընտրությունը Հայաս
տանում գիտության զարգացման
համար ունեցավ վճռորոշ նշա
նակություն, ՀԳԱ-ն թևակոխեց
զարգացման նոր փուլ։
Ակադեմիայի հիմնադրման
պահին հասարակական գիտու
թյունները ներկայացված էին
Պատմության, Լեզվի և Գրա
կանության ինստիտուտներով։
Հայագիտության բոլոր ճյու
ղերով և պատմական բոլոր
դարաշրջաններով մասնագի
տական լայնածավալ ուսում
նասիրություններին նպաստելու
նպատակով կարճ ժամանակում
ստեղծվեցին Արվեստի, Արև
ելագիտության,
Տնտեսագի
տության, Փիլիսոփայության և
իրավունքի, Հնագիտության և
ազգագրության
ինստիտուտ
ները։ Հայաստանը, իրավամբ,
դարձավ հայագիտության կենտ
րոն։
Ակադեմիկոս Վիկտոր Հւսմ–
բարձումյանի 46-ամյա ղեկա
վարման ժամանակաշրջանում
Հայաստանի
գիտությունների
ակադեմիան ունեցել է ծան

րակշիռ ձեռքբերումներ, առա
ջատար դեր է ստանձնել
Խորհրդային Միության հան
րապետությունների ակադեմի
աների շարքում, արժանացել
միջազգային ճանաչման։ ՀԳԱ
նախագահ Վ. Համբարձումյանն
ընտրվել է գիտական կազմակեր
պությունների համաշխարհային
խորհրդի նախագահ, իսկ գիտա
կան, գիտակազմակերպական և
հասարակական փայլուն գործու
նեության համար նրան շնորհվել
է Սոցիալիստական աշխատան
քի կրկնակի հերոսի կոչում։
XX դարում հայոց գիտական
այրերի հաղթարշավի դրոշա
կակիրը մեծատաղանդ Վիկտոր
Համբարձումյանն է, որի հռչակը
համաշխարհային հանրությա
նը ճանաչելի է դարձնում նրան
ծնած ժողովյոդին։ Նրա գիտա
կան բացահայտումներն էապես
փոխել են մեր պատկերացումնե
րը տիեզերքի և նրանում ֆիզի
կական երևույթների, տիեզերա
կան մարմինների առաջացման
ու դրանց զարգացման առանձ
նահատկությունների մասին։ Նա
խոսում էր այնպիսի հետազո
տությունների մասին, որոնք ժա
մանակակիցներին հեքիաթ էին
թվում։ Բայց որոշ ժամանակ անց
դրանք դառնում էին իրականու
թյուն։ Օրինակ՝ արդեն 60-ական
թվականներին ամբողջ աշխար
հում բուռն թափով զարգանում
էր ֆիզիկայի բնագավառներից
մեկը՝ կիսահաղորդիչների ֆիզի
կան։ Հայաստանում այդ բնագա
վառը ներկայացված չէր։ Բայց
Համբարձումյանը գիտակցում
էր, որ այն դառնալու է մարդկու
թյան զարգացման կարևորա
գույն ուղղություններից, ուստի
նա իր կապերի միջոցով գտավ
հայազգի մի գիտնականի՝ Գե–
դեոն Ավագյանցին, որը գիտու
թյան դոկտոր էր, աշխատում էր
Ուզյշեկստանի Գիտությունների
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ակադեմիայի ֆիզիկայի ինստի
տուտում։ Երբ Համբարձումյա–
նը նրան հրավիրեց Հայաստան,
վերջինս որոշ պայմաններ դրեց։
Համբարձումյանը բնավորության
գիծ ուներ, նա խոստումներ չէր
տալիս, մինչև ինքը չէր համոզ
վում, որ դիմացինն արժանի է։
Եվ ահա Համբարձումյանի ներ–
կայացմամբ Գ. Ավագյանն ընտր
վեց ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ
և հիմնադրեց նոր գիտական
ուղղություն՝ կիսահաղորդիչների
էլեկտրոնիկան և իր գիտական
դպրոցը։ Այնուհետև այդ դպրո
ցի սաներն ստեղծեցին իրենց
գիտական դպրոցները։
Հետագայում
Համբարձու–
մյանը ուշադրություն դարձրեց
Հայաստանում
ռադիոաստ
ղագիտության զարգացմանը։
Ընտրեցին բարձր առաջադի
մությամբ ուսանողների և ուղար
կեցին Մոսկվա՝ սովորելու։ Ես
նրանցից մեկն էի։
Այդ տարիներին բազմաթիվ
կիրառական բնույթի ինստի
տուտներ հիմնվեցին Հայաս
տանում։ Երևի ԽՍՀՄ-ում չկար
այնպիսի
հանրապետություն,
որը Հայաստանի պես այդչափ
գիտական հետազոտություններ
իրականացներ՝ տարբեր ուղ
ղություններով։ Այս ամենի հետ
մեկտեղ Համբարձումյանն իր ու
շադրության կենտրոնից երբեք
բաց չէր թողնում նաև հայագի
տությունը։
Գիտական գործունեությու
նը թանկ հաճույք է։ Այն ու
ժեղ, հարուստ երկրի մենաշ
նորհն է։ Եվ պատահական չէ,
որ տասնյակ երկրներ, որոնք և
ազգաբնակչությամբ, և տարած
քով ավելի մեծ էին, իսկ տնտե
սությամբ՝ հարուստ, գիտական
աշխարհում տեղ չունեցան։
Գիտության բարձր մակարդակ
մենք կարողացանք ստեղծել,
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քանի որ ԽՍՀՄ հզոր միջոցնե
րը Վ. Համբւսրձումյանի շնոր
հիվ առանց սահմանափակման
տրամադրվում էին Հայաստանի
գիտությունների ակադեմիային։
Անկախության շրջանում այդ
հզոր աղբյուրը փակվեց։ Մենք
մնացինք մեր միջոցների, հնա
րավորությունների
հույսին՝
զարգացնելու
տնտեսությունն
ու գիտությունը։ Եվ պարզ է, որ
առանց նյութական միջոցների
հնարավոր չէ կատարել գիտա
կան բարձրակարգ հետազոտու
թյուններ և մրցունակ արդյունք
ստանալ։ Այսօրինակ դժվարու
թյուններ ծագեցին անկախու
թյան հենց առաջին տարինե
րից։ Արդյունքում՝ հանրության
շրջանում ընկավ գիտնականի
և գիտական աշխատանքի հե
ղինակությունը։ Եթե նախկինում
գիտական աշխատողի նկատ
մամբ կար որոշակի հարգանք
և ակնածանք, ապա հետանկա–
խացման շրջանում, երբ գիտա
կան արդյունքը գնահատող
չկար, գիտության աշխատողը
դարձավ իր գոյությունը մի կերպ
քարշ տվող, հասարակության
մեջ չգնահատվող անհատ։
- Քիչ ա ռա ջ խոսում էիք այն
մասին, որ հայ ժողովուրդը
դարերով կարևորել է գիտու
թյունն ու մշակույթը։ ^նչով
կբացատրեք այն հա նգա մա ն
քը, որ մեր օրերում որպես հե
րոս հանդես է գալիս ոչ թե
գիտնականը, պատերազմում
հա ղթա ծ ազատամարտիկը,
այլ պատգամավորը, օլիգար
խը և այլն։
- Երևի թե դա էլ ունի իր պատ
ճառները, պատերազմի հերոսն
օլիգարխ չի դարձել, հերոսը
մնացել է հերոս։ Հանրության
մեջ առաջ են եկել այնպիսի երև
ույթներ, որոնք ոչ տրամաբա
նական են, ոչ էլ մարդկության
զարգացմանը հարիր։ Տասնյակ

Նախորդ 60 տարիների ըն
տարիների ընթացքում ստեղծ
ված պոտենցիադ միանգամից թացքում Գիտությունների ակա
վաճառվեց, ցաք ու ցրիվ եղավ։ դեմիան եղել է վիթխարի ԽՍՀՄ-ի
Տեսնելով գիտնականների ծանր հզոր գիտական համակարգի մի
ապրելակերպը, մարդիկ սկսե մասը, ինչով էլ պայմանավոր
ցին մտածել, որ պետք չէ գիտու ված էր գիտական ու գիտատեխ
թյամբ զբաղվել։ Երիտասարդն նիկական մեծաքանակ կազմա
սկսեց մտածել, որ ավելի լավ կերպությունների առկայությունը
է՝ գնալ բանկում, խանութում երկրում։ Անցումային շրջանում
աշխատել, բիզնես հիմնադրել, գիտության անընդհատ թերֆի–
քան գիտությամբ զբաղվել, որով նանսավորումը
բացասաբար
հետև պետք էր առաջին հերթին է ազդում նրա վերելքի վրա։
ընտանիք պահել։ Առաջին՝ առ Ուսումնասիրությունների
հա
կա էր նյութական անբավարար– մաձայն՝ եթե գիտության ֆի
վածություն, և երկրորդ՝ առաջ նանսավորման չափը փոքր է
եկան այնպիսի բարքեր, որոնք ՀՆԱ-ի 1%-ից, ապա տվյալ երկ
նախկինում չկային, շուկայական րի գիտությունը չի կարող դրա
տնտեսության, ժողովրդավա կան ազդեցություն ունենալ նրա
րության անվան տակ ծավալվող տնտեսության
զարգացման
իրադարձությունները բացասա վբա, իսկ գիտությունն աստիճա
կան երևույթներ առաջ բերեցին նաբար կմահանա։
և, ցավոք, դեռ շարունակում են
Անկախացմանը հաջորդած
առաջացնել։
շրջանում Հայաստանը գիտական
ժամանակին
Համբարձու– կադրերի էական կորուստ ունե
մյանն իր աշխատակազմով ցավ։ Եթե մինչև 1990 թ. ԳԱԱ հա
ստեղծել է բազմաթիվ բնագա մակարգում աշխատում էր 7500
վառներ, որոնք զարգանում էին։ մարդ, ապա առ 01.01.2007 թ.
Բայց հետանկախացման շրջա այն կիսով չափ նվազեց՝ դառնա
նում ստեղծված պայմաններում, լով 3750, որոնցից միայն 2200 էին
երբ արդեն գիտությանը հատ գիտաշխատող։
կացվում էին չնչին գումարներ,
Նշենք նաև, որ գիտական
մեր երկրում գիտությունը նույն ենթակառուցվածքը
ֆիզիկա
չափով զարգացնել պարզապես
պես և բարոյապես մաշվել էր։
հնարավոր չէր։
Գիտությունների
ակադե Անկախության շրջանում ԳԱ
միայի առաջ ծառացել էին համակարգի կառույցները ժա
դժվարությամբ ձեռք բերված մանակակից սարքավորումներ
հաջողություններն
ամրապն ձեռք բերելու հնարավորություն
դելու, խորացնելու, գիտության չեն ունեցել։ Խնդիրը լուծելու հա
զարգացման արդի մարտահրա մար անհրաժեշտ էր գիտության
վերներին համահունչ ձեռնար ասպարեզում ներդնել վարկային
կումներ կատարելու հիմնահար համակարգ։
Ընդհանուր առմամբ, գիտու
ցերը։ Նշված դժվարին ու բարդ
թյունը
հանդիպել է մեծ դժվա
խնդիրների լուծումը պահան
րությունների,
որոնց հաղթահար
ջում էր գիտության բնագավա
ռում իրականացնել գիտության ման համար անհրաժեշտ էին
զարգացմանը նպաստող բազ նրա զարգացմանը նպաստող
վերափոխումներ։ Այնուամենայ
մակողմանի վերափոխումներ։
Արդյոք բարեփոխումնե նիվ, ԳԱԱ համակարգի գիտաշ
րը նպաստեցի՛ն գիտության խատողները, անկախության տա
րիներին և նույնիսկ վերջին 5-6
առաջընթացին։
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« ԳԱԱ ֊70
տարիների ընթացքում գիտու
թյան տարբեր բնագավառնե
րում ունեցել են լուրջ գիտական
ձեռքբերումներ, որոնք ճանաչել
է համաշխարհային գիտական
հանրությունը։
Սակայն ակադեմիական հա
մակարգի ոչ բոլոր կազմակեր
պություններում են տարվում
նմանատիպ
աշխատանքներ,
ոչ բոլոր հետազոտություններն
են արդիական։ Մտահոգիչ են
գիտական արդյունքները տնտե
սության տարբեր ճյուղերում
ներդնելու, գիտության տարբեր
ճյուղերը երիտասարդ կադրե
րով համակելու հարցերը և, վեր
ջապես, բարոյապես և ֆիզիկա
պես մաշված սարքավորումներն
արդիականացնելու հրատապ
խնդիրը։
2006 թ. սկսված բարեփո

խումների գործընթացն առա
ջին հերթին պետք է նպաստեր
գիտության զարգացմանը։ Ան
հրաժեշտ էր ունեցած մարդ
կային, նյութական և մնացյալ
պաշարները
կենտրոնացնել
գիտական այն ուղղությունների
շուրջ, որոնք ապահովված էին
կադրերով, ունեին ավանդույթ
ներ և մոտ ապագայում կատար
վելիք աշխատանքների հստակ
ծրագրեր։ Այս առումով կարև
որվում էր գիտության գերակա
ուղղությունների ցանկի հաստա
տումը, որոնք պետք է դառնային
պարտադիր բոլոր գիտատեխ
նիկական կառույցների համար։
Գերակա ուղղությունները պետք
է լինեին իրատեսական և ապա
հովված անհրաժեշտ գիտա
տեխնիկական ներուժով, բարձր
որակավորմամբ մասնագետներ
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պատրաստելու գիտակրթական
համակարգով։ Միաժամանակ,
կարևորագույն
ուղղություննե
րի ընտրության հարցում, ինչ
պես, օրինակ, հայագիտության
դեպքում, անհրաժեշտ էր հաշ
վի առնել Հայաստանի Հան
րապետությանը
վերապահ
ված դերակատարումը՝ որպես
աշխարհում գիտության այդ ուղ
ղության լիարժեք զարգացման
եզակի ու հիմնական օջախի։
Գերակա ուղղությունները, ի
մի բերելով գիտական և գիտա
տեխնիկական առկա ներուժը,
կոչված են երկրում զարգացնե
լու մրցունակ գիտարար արդյու
նաբերություն և գյուղատնտեսու
թյուն, ինչպես նաև նպաստելու
մարդկանց առողջության բարե
լավմանն ու շրջակա միջավայրի
աղտոտվածության վերացմանն

Ւ1տ2–3. 2013

ուղղված
միջոցառումների
մշակմանը։ Հաշվի առնելով հի
շյալ հանգամանքները՝ ԳԱԱ-ն,
Գիտության պետական կոմի
տեի հետ համատեղ, մշակել և
ՀՀ կառավարության հաստատ
մանն է ներկայացրել գիտության
զարգացման գերակա ուղղու
թյունների ցանկը։
Բարեփոխումների գործըն
թացի կարևոր մասը համա
կարգի օպտիմալացումն է, որի
նպատակը մանր, ոչ արդյու
նավետ գործող փոքր ստորա
բաժանումներից ազատվելն է։
Այսպես, Աշտարակի ճարտարա
գիտական կենտրոնը միացվեց
Ֆիզիկական հետազոտություն
ների ինստիտուտին, Գւսռնիի
Երկրւսֆիզիկական կենտրոնը՝
Երկրաբանական
գիտություն
ների ինստիտուտին, Գյումրիի
կոնստրուկտորական
բյուրոն՝
Ա.Նազարովի անվ. երկրաֆիզի–
կայի և ինժեներային սեյսմաբա–
նության ինստիտուտին։ Բացի
հիշյալ կազմակերպություննե
րից, այդ ծրագրով միավորվեցին
ավելի խոշոր կազմակերպու
թյուններ՝ ստեղծելով գիտական
կենտրոններ. Օրգանական քի
միայի ինստիտուտի, Մոլեկու

լի կառույցի կենտրոնի և Նուրբ
օրգանական քիմիայի ինստի
տուտի հենքի վյւա ստեղծվեց
Դեղագործության և օրգանական
քիմիայի, դեղագործական տեխ
նոլոգիայի կենտրոնը, Սևանի
Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանու
թյան ինստիտուտի և Կենդա
նաբանության ինստիտուտի մի–
ացմամբ՝ Կենդանաբանության
և հիդրոէկոլոգիայի գիտական
կենտրոնը։
Գերատեսչական
երեք տարբեր տնտեսագիտա
կան ինստիտուտներ միացվե
ցին ԳԱԱ տնտեսագիտության
ինստիտուտին, և ստեղծվեց մեկ
բազմւսճյուղ
Տնտեսագիտու
թյան ինստիտուտ, որն ի զորու
է զբաղվել տնտեսագիտության
թև տեսական, թև կիրառական
խնդիրներով։ Գերատեսչական
պատկանելության Կենսատեխ
նոլոգիայի ինստիտուտի և ԳԱԱ
միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտի
միավորմամբ ստեղծվեց բարձր
արդյունավետությամբ աշխա
տող
Կենսատեխնոլոգիայի
գիտաարտադրական կենտրո
նը։

ն11ն Հայաստանի նման փոքր
երկրում։

Պատմական գործընթա
ցը փաստում է, որ գիտությունն
ու մշակույթը, իրոք, եղել են մեր
ազգի Լւ գոյատևման և զարգաց
ման ադյշյուրը։ Գիտությունն իր
նշանակությունը չի կորցրել նաև
այսօր։ Դեռ ավելին, այո1, այն
հեռանկարներ ունի նաև Հայաս
տանի նման փոքր երկրում։
Ինչ վերաբերում է ԳԱԱ-ի դե
րին, ապա պետք է ասել, որ այսօր
արդեն օրենքով է սահմանված,
թե ինչ դեր ունի Գիտությունների
ազգային ակադեմիան պետու
թյան կյանքում։ ՀՀ գիտություն
ների ազգային ակադեմիայի՝
որպես պետական ոչ առևտրա
յին կազմակերպության գոյու
թյան իրավական հիմքերը, կար
գավիճակը, նպատակներն ու
խնդիրները մինչև վերջերս կար
գավորվել են 2000 թ. դեկտեմ
բերին ընդունված «Գիտական և
գիտատեխնիկական գործունե
ության մասին» ՀՀ օրենքով, որի
համաձայն ԳԱԱ-ն Հայաստանի
Հանրապետության գիտական
Պարոն Մարտիրոսյան, բարձրագույն կենտրոնն է, ունի
արդյոք գիտությունը և ԳԱԱ-ն՝ ՀՀ գիտական քաղաքականու
որպես կառույց, հեռանկար ու– թյան մշակման, իրականացման
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և գիտության կառավարման
հատուկ կարգավիճակ և պետու
թյան հետ հարաբերություննե
րում անմիջականորեն առնչվում
է ՀՀ վարչապետի հետ։
Սակայն ՀՀ ԳԱՍ, համակարգի
գիտական կազմակերպություն
ների իրավական կարգավիճա
կը, նորարարական ու գիտական
արդյունքների
առևտրայնւսց–
ման հետ կապված արդիական
պահանջների իրականացումը
հակասության մեջ էին հայտնվել
ավելի ուշ՝ 23.10.2001 թ., ընդուն
ված «Պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների մասին»
ՀՀ օրենքի որոշ դրույթների, ինչ
պես նաև այլ օրենքների և ենթա–
օրենսդրական ակտերի հետ։
Այս հակասությունները վե
րացնելու, ԳԱԱ գիտատեխնիկա
կան ներուժը հիմնարար գիտա
կան արդյունքների, դրանց
հիման վրա կիրառական մշա
կումների ներդրման բնագա
վառում առավել նպատակաս
լաց օգտագործելու համար ՀՀ
նախագահ Սերժ Սարգսյանի
հանձնարարությամբ մշակվեց
«Հայաստանի
Հանրապետու
թյան գիտությունների ազգային
ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը, որն Աժ-ն հաստա
տելէ 14.04.2011թ.։ ՀՀ ԳԱԱ իրա
վական կարգավիճակը որոշվում
է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգր
քի 51-րդ հոդվածի 4-րդ կետի
հիման վյ1ւս և սույն օրենքով
սահմանվում է որպես ոչ առևտ
րային կազմակերպություն՝ «Հա
յաստանի
Հանրապետության
գիտությունների ազգային (պե
տական) ակադեմիա» բնորոշող
ձև։ Օրենքի կարևոր դրույթնե
րից է ԳԱԱ համակարգի կազմա
կերպությունների համար ԳԱԱ՝
որպես պետական ւիազորված
մարմնի դերի մասին դրույթը,
որը հստակեցնում է համակար
գի կառավարումը։

Օրինական դաշտը հստա
կեցնելուց հետո անհրաժեշտ է
անդրադառնալ մեր՝ դեռևս բա
վականաչափ աղքատ և թույլ
զարգացած տնտեսությունը այ
սօր հզորացնելու կարևորագույն
խնդրին, մենք պետք է հիմնավո
րենք, թե ինչպիսի հետազոտու
թյուններ են անհրաժեշտ տնտե
սության մեջ կիրառելու համար։
Այս ուղղությամբ տարվում են
աշխատանքներ, մենք կառա
վարություն և տնտեսվարող սու
բյեկտներին ենք ներկայացրել
ԳԱԱ տարբեր ինստիտուտնե
րի մշակած գիտական տարբեր
որոշակի արդյունքներ և ծրագ
րեր։ Այդպիսի 24 տարբեր առա
ջարկներ վերջերս քննարկվել
են կառավարությունում։ Սակայն
հիմնական դժվարությունն այն է,
որ մեր տնտեսվարող սուբյեկտ
ները դժվարությամբ են համա
ձայնվում աջակցել այդպիսի
աշխատանքների ներդրմանը։
Իսկ ներդրման համար պետք
է որոշակի միջոցներ ծախսել,
այնինչ մեր ամեն մի տնտեսվա
րող ձգտում է նվազագույն ծախ
սերով առավելագույն շահույթ
ստանալ։ Այս պարագայում կան
և սուբյեկտիվ, և օբյեկտիվ դժվա
րություններ։ Օբյեկտիվն այն է, որ
մեր երկրի շուկան շատ փոքր է։
Բայց մենք ունենք նաև դրական
օրինակներ։
- ԳԱԱ համակարգում մշակ
ված լքնչ առաջարկներ են ար
վել մեր գործարարներին և
որոնք են արժանացել հա վա 
նության։
- Ընդունվել են մի քանի առա
ջարկ, որոնցից են մետաղական
ժանգի դեմ պայքարի միջոցի
ստեղծումը, կենսատեխնոլոգի
այի ինստիտուտի մշակած պա
րարտանյութերը և տարբեր
բնույթի սպիտակուցները, որոնք
փոքր ծավալներով արտադրվում
և արտահանվում են եվրոպա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

կան երկրներ, ինչպես նաև նախ
կինում մշակած դեղեր, որոնք
այսօր ավելի են կատարելա
գործվում՝ թե փաթեթավորման,
թե՜ բովանդակային տեսանկյու
նից։
- Ո՞րն եք համարում գիտու
թյան առջև ծա ռա ցա ծ ա ռա ջ
նահերթ խնդիրը։
- Գիտության ոլորտի առջև
ծառացած առաջնահերթ խնդի
րը գիտական կադրերի երիտա
սարդացումն է։ Չնայած պետա
կան տարբեր մակարդակներում
ընդունված որոշումներին ու
ծրագրերին՝ երիտասարդ կադ
րերի համար գիտությունն այնու
ամենայնիվ, մնում է պակաս
գրավիչ, շարունակվում է երի
տասարդ կադրերի արտահոսքը
գիտությունից այլ ոլորտներ, նաև
արտերկիր։ ԳԱԱ բաժանմունքնե
րի և ինստիտուտների գործունե
ության հիմնական ուղղություն
ներից մեկը հետազոտական
աշխատանքների՝ երիտասարդ
կադրերով
ապահովվածու
թյունն է։ Վերականգնվել է ԳԱԱ
երիտասարդ գիտնականների
խորհուրդը, որն ակտիվ գոր
ծունեությամբ հասել է որոշակի
հաջողությունների։ Երիտասարդ
գիտնականների
մասնակցու
թյամբ անցկացվել են բազմա
թիվ գիտաժողովներ, հանդի
պումներ, այլ միջոցառումներ
Հայաստանում և արտերկրում։
Բազմաթիվ
երիտասարդներ
ընդգրկված են տարբեր ինս
տիտուտների թեմատիկ և դրւս–
մաշնորհային ծրագրերով նա
խատեսված աշխատանքներում։
- Պարոն Մարտիրոսյան,
հայտնի է, որ դրամաշնոր
հները են տրվում որոշակի
գիտ ա հետ ա զոտ ա կա ն ծրա գ
րերի, և շա տ հաճա խ նշվում
է, որ դրանց միջոցով իրակա
նացվում է գաղափարների
վաճառք։ Արդյոք այդ դրա–
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մաշնորհները կարող են օգնել
Հայաստանին։
- Մենք հիմա խոսում ենք
գիտական արդյունքների ւսռևտ–
րայնացման մասին, որը նշանա–
կաում է՝ կա արդյունք, որն ինչ-որ
բանի պետք է, և դրա համար կա
գնորդ։ Օրինակ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ու
սումնասիրությունները ցույց են
տվել, որ մեր տարածաշրջանում
տպագրված գիտական հդվւսծ–
ների քանակով մենք ամենալավ
գիտական արդյունքն ունենք։
ԱՊՀ երկրներում մենք առաջին
տեղն ենք զբաղեցնում։ Իսկ այդ
արդյունքին հասել ենք նաև դրա
մաշնորհների շրջանակներում
կատարած ուսումնասիրություն
ների և ստացված արդյունքները
հրապարակելու միջոցով։

Վերադառնալով ԳԱԱ
հիմնադրման
70-ամյակին,
խնդրում եմ պատմել հուշեր
Ակադեմիայի հիմնադրման,
հանրահայտ ակադեմիկոսնե
րի մասին։
- Նախ և առաջ պետք է հի
շեմ իմ ուսուցիչներին, և առա
ջինը, իհարկե, ակադեմիկոս
Վ. Համբարձումյանին։ Հիշում
եմ, որ ուսանողական տարի
ներին մենք կլանված, հմայ
ված լսում էինք Համբւսրձու–
մյանի
դասախոսությունները։
Ես շատ բան եմ սովորել նրա
նից։ Երեք տարի լսել եմ նրա
դասախոսությունները։ Իր ստա
ցած գիտական արդյունքներն
ամենաառաջինը պատմում էր
ուսանողության գիտական ընկե
րության նիստերում։ Առաջին ան
գամ գալակտիկաների ակտի
վության մասին նա պատմել է
այդ նիստերից մեկի ժամանակ։
Ես ծանոթ էի նաև նրա հորը, որը
հին հունահռոմեական գրակա
նության մասնագետ էր, պրո
ֆեսոր։ Նա ուներ մի ցուցակ, որ–
տեղնշված էին աշխարհահռչակ
մարդկանց անուններ։ Այդ ցուցա

կի առաջին տողը զբաղեցնում
էր Արիստոտել։ Ցուցակում կար
նաև Համբարձումյանի անունը։
Ամեն անգամ, երբ Համբւսրձու–
մյանը մի լավ բան էր անում, նրա
անունը բարձրացնում էր մի քա 
նի տող վեր։
Պետք է հիշեմ իմ մյուս ու
սուցչին՝ Նոբելյան մրցանակի
դափնեկիր Ալեքսանդր Պրոխո–
րովին, որից շատ բան եմ սովո
րել ասպիրանտական տարի
ներին։ Սովորել եմ գնահատել
գիտական ադյունքի, գիտա
կան աշխատանքի խորությունը,
նշանակությունը։ Նա մեծապես
նպաստել է իմ՝ որպես գիտաշ
խատողի ձևավորմանը։

ներ են նախատեսված այս
օրերին։

- 70-ամյակին նվիրված մի
ջոցառումները մեկնարկել են
տարվա սկզբից։ Անց են կաց
վել բազմաթիվ գիտաժողովներ։
Վերջերս Ծաղկաձորում ավարտ
վեց մաթեմատիկոսների միջազ
գային մեծ գիտաժողովը, որին
մասնակցել են 105 արտասահ
մանցի գիտնականներ։ Նույն
օրերին կայացել է «Քիմիայի
զարգացման հեռանկարները»
թեմայով գիտաժողովը, որին
մասնակցել են 123 արտասահ
մանցի գիտնականներ։ Շուտով
ինֆորմատիկայի ասպարեզում
միջազգային մեծ կոնգրես է լինե
- Ակադեմիայի ականավոր լու։ Բյուրականում անցկացվել է
անդամներից ու՛մ հետ եք առն միջազգային աստղագիտական
չություններ ունեցել, ում եք հի ընկերության համաժողովյ^ Հոկ
տեմբերի վերջին Ծաղկաձորում
շում։
- Հիշում եմ Անդրանիկ Իոսի– նախատեսված է անցկացնել
ֆյանին. տաղանդավոր մարդ էր՝ երիտասարդ գիտնականների
յուրահատուկ բնավորությամբ արդեն երկրորդ հանրապետա
անձնավորություն։ Նա երկու կան համաժողովը և այլն, և այլն։
անգամ եղել է ԳԱ փոխնախա Բուն 70-ամյակին նվիրված հա
գահ։ Եթե մարդ երկար տարի յագիտական մեծ համաժողովն
ներ զբաղվում է գիտության մի իր աշխատանքները կսկսի հոկ
ուղղությամբ, մի խնդրով, առաջ տեմբերի 15-ին։ Ա. Սպենդիարյւս–
է գալիս վախի գործոնը՝ վախե նի անվան օպերայի և բալետի
նում ես, որ այլևս լավ արդյունք ազգային ակադեմիական թատ
ներ չես կարող ստանալ, եթե րոնում տեղի կունենա ԳԱԱ հան
փոխես գիտական ուղղությունդ։ դիսավոր նիստը։ Արդեն հաս
Իոսիֆյանը խիզախ մարդ էր, տատված է 15 ակադեմիաների
մասնակցու
եթե խնդրի մասին պատկերա նախագահների
ցում էլ չունենար, ասում էր, որ թյունն այդ միջոցառմանը։ Նույն
կլինի, լինելիք գործ է։ Դրանով օրն ակադեմիայի նախագահու
նա հասել էր մեծ հաջողություն թյան շենքում կբացվի ցուցա
ների։ Մեր հանրապետությունում հանդես, որտեղ ներկայացված
ամբողջ էլեկտրատեխնիկական կլինեն ԳԱԱ համակարգի գիտա
արդյունաբերության զարգացու հետազոտական ինստիտուտ
մը կապված է նրա անվան հետ։ ներն ու կենտրոնները։
Շատ յուրահատուկ մարդ էր
- Շնորհակալություն հե
պատմաբան Մկրտիչ Ներսիսյա– տաքրքիր հարցազրույցի հա
նը։ Մյուսների հետ առնչություն մար։
- Ես նույնպես շնորհակալ եմ։
չեմ ունեցել։
- Եվ վերջում, խնդրում եմ,
Հարցազրույցը վարեց
պատմեք, թե ի°նչ միջոցառում
Նսւրինե Վարդանյանը

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

Տ1տ2–3. 2013

Հ Հ ԳԱԱ
ՀԻՄՆԱԴԻՐ
ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ

ԱԲԵՂ0ԱՆ ՄԱՆՈՒԿ
ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ
(1865-1944)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
բանագետ, գրականագետ, լեզ
վաբան, բառարանագետ։ Փի–
լիսովււսյության դոկտոր (1898),
բանասիրական գիտություննե
րի դոկտոր (1935), պրոֆեսոր
(1926), գիտության վաստակա
վոր գործիչ։ 1893-1897 թթ. ուսա
նել է Լայպցիգի, Բեռլինի, Փա
րիզի համալսարաններում, 1898
թ. ավարտել է Ենայի համալսա
րանը։ Շուրջ հինգ տասնամյակ
մանկավարժական աշխատանք
է կատարել։ Երևանի պետա
կան համալսարանի հիմնադիր
դասախոսներից է, պատմագի
տական ֆակուլտետի դեկան։
Հիմնական աշխատությունները
նվիրված են հայ ժողովյոդի բա

նահյուսությանը, գրականությա
նը, տաղաչափությանը, հայոց
լեզվի տեսության հիմնահարցե
րին։ Հրապարակել է «Սասնա
ծռերի» երկրորդ տարբերակը։
Նրա գրչին են պատկանում «Գա
վիթ և Ահեր», ժոդուխդական
դյուցազնավեպը, (1889), «Հայոց
լեզվի ուղղագրությունը» (1892),
«Գրաբարի համառոտ քերակա
նություն» (1907), «Աշխարհա
բարի հոլովները» (1908), «Ուղ
ղագրության ռեֆորմը» (1925),
«Գրաբարի քերականություն»
(1936), «Հայոց լեզվի տեսու
թյուն» (1965), «Ռուս-հայերեն
ռազմական բառարան» (1925),
«Հայոց հին գրականության
պատմություն» (1955, 1959) և այլ
աշխատություններ։ 1966-1985
թթ. հրատարակվել է Մ. Աբեղյա–
նի Երկերի ժողովածուն՝ 8 հատո
րով։ Նրա անունով է կոչվում ՀՀ
ԳԱԱ գրականության ինստիտու
տը, Երևանի թիվ 3 դպրոցը։
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ԱՃԱՈՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ
ՀԱԿՈԲՒ
(1876-1953)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
լեզվաբան, բանասեր, բառա
րանագիր,
բանասիրական
գիտությունների դոկտոր (1953),
պրոֆեսոր (1924), գիտության
վաստակավոր գործիչ (1933)։
Ավարտել է Փարիզի Սորբոնի հա
մալսարանը (1898)։ Մանկավար
ժական աշխատանք է կատա
րել Շուշիի թեմական, Կւսրինի,
Թւսվրիզի, Նոր Բւսյազետի, Նոր
Նախիջևանի, Թեհրանի հայկա
կան դպրոցներում, էջմիածնի
Գևորգյան ճեմարանում։ ԵՊՀ
հիմնադիր դասախոսներից է,
պրոֆեսոր, եղել է Չեխոսլովա–
կիւսյի արևելագիտության ինս
տիտուտի գիտբաժնի թղթակից
անդամ (1937), Փարիզի լեզվա–
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բանական ընկերության անդամ
(1897)։ Նրա գրչին են պատկա
նում Չարբախի, Վանի, Նոր Նա
խիջևանի, Նոր Ջուղայի, Համշե–
նի և այլ բարբառներին նվիրված
հետազոտությունները, «Հայերեն
արմատական բառարան» (հ. 1-5,
1942-1962), «Հայոց լեզվի պատ
մություն» (հ. 1-2, 1940-1951),
«Լիակատար քերականություն
հայոց լեզվի...» (հ. 1-6, 1952–
1971), «Մեսրոպի և գրերի գյու
տի պատմության աղբյուրները և
անոնց քննությունը» (1907), «Հա
յոց գրերը» (1928, 1968) և այլ
հիմնարար աշխատություններ։
Հր. Աճառյւսնի անունն է կրում ՀՀ
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտը։

նացել է կառավարական մի
շարք պարգևների և պետական
մրցանակների։
1975 թվականից սահման
ված է Ա. Իսահակյանի անվան
ամենամյա մրցանակ պոեզիայի
բնագավառում։ Ա. հսահակյանի
տուն-թանգարաններ կան Երևա
նում և Գյումրիում։ Նրա անունով է
կոչվում նախկին Ղազարապատ
գյուղը (1945)։
Ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ո ւթ յո ւն ն ե 
րում, որոնցից առաջինները
տպագրվել են XIX դ. 90-ական
թթ., իսկ վերջինները՝ XX դ.
երկրորդ կեսին, արտացոլվել
են դարաշրջանի էական գծե
րը, հայ ժողովրդի պատմական
ճակատագիրը, նրա երազանք
ները։ Ավ. Իսահակյանը հայ ժո
ղովրդի մեծ երախտավորներից
է։ Առանձին գրքերով և Երկերի
ժողովածուների ձևով 1939-1940
թթ. լույս են տեսել նրա Ընտիր
երկերի երկհատորյակը, 1950–
1951 թթ՝ Երկերի ժողովածուի 4
հատորները, ապա Երկերի ժողո
վածուն՝ 6 հատորով, «Հիշատա
կարանը» և այլ գործեր։

ՒՍԱՀԱԿ0ԱՆ ԱՎԵՏԻՔ
ՍԱՀԱԿԻ
(1875-1957)
Բանաստեղծ, արձակագիր,
թարգմանիչ-հրապարակախոս,
հասարակական գործիչ, ՀՀ ԳԱԱ
ակադեմիկոս (1943), ԽՍՀՄ գրող
ների միության անդամ (1936)։
Ավարտել է էջմիածնի Գևորգյան
ճեմարանը (1892)։ Լայպցիգի
համալսարանի ազատ ունկնդիր
(1893)։ Երկար տարիներ աշխա
տել և ստեղծագործել է արտա
սահմանում (1893-1895, 1897–
1902, 1911-1925, 1930-1936)։
Հայաստանի գրողների միության
նախագահ (1944-1957)։ Արժա

ՂԱՓԱՆՑՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ
ԱՑՎԱԶԻ
(1886-1957)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
ճանաչված հայագետ, լեզվա
բան, բանասիրական գիտու
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թյունների
դոկտոր
(1942),
պրոֆեսոր (1930), գիտության
վաստակավոր գործիչ (1942)։
Աշխատությունները նվիրված են
հայոց լեզվի պատմությանը, ընդ
հանուր և պատմահամեմատա
կան լեզվաբանությանը, հայերե
նի և փոքրասիական լեզուների
առնչություններին, խեթերենի, ու
րարտերենի, խուռիտերենի հետ
հայերենի առնչություններին, Ու–
րարտոփ սոցիալ-քաղաքական
կյանքի և մշակույթի ուսումնա
սիրությանը։ Հետազոտելով սե
պագիր
արձանագրություննե
րը՝ պարզել է հայերենի էթնիկ
կապերը հարևան ժողովուրդ–
ների հետ, լեզվական փոխա
ռություններն ու փոխազդեցու
թյունները։ Սովորել և ավարտել
է Պետերբուրգի համալսարանը
(1913)։ Գասավանդել է էջմիած
նի Գևորգյան ճեմարանում, մաս
նակցել է Ն. Մառի ղեկավարած
Անիի պեղումներին (1914-1917)։
ԵՊՀ հիմնադիր դասախոսներից
է, եղել է լեզվաբանության ամբի
ոնի վարիչ (1927-1954)։ ԳԱԱ
նախագահության անդամ, հա
սարակական գիտությունների
բաժանմունքի
ակադեմիկոս–
քարտուղար (1943-1949), ԵՊՀ-ի
Ն. Մառի անվան կաբինետի վա
րիչ (1943-1957), Լեզվի ինստի
տուտի ավագ գիտաշխատող,
1950-1956 թթ.՝ տնօրեն։ Գրիգոր
Ղափանցյանի գրչին են պատ
կանում տասնյակ արժեքավոր
հետազոտություններ, այդ թվում՝
«Ընդհանուր լեզվաբանություն»
(1939), «Ուրարտուի պատմու
թյուն» (1940), «Հին Հայաստա
նի տեղանունների պատմալեզ
վաբանական նշանակությունը»
(1940), «Խեթական աստվածնե–
րը հայերի մոտ» (1940), «Հայա–
սան հայերի բնօրրան» (1947),
«Հայոց լեզվի պատմություն»,
«Արա Գեղեցիկի պաշտամունքը»
և այլ մենագրություններ։

ՄԱՆԱՆԴՑԱՆ ՀԱԿՈԲ
ՀԱՄԱԶԱՍՊհ
(1873-1952)
ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս (1939),
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
պատմաբան, բանասեր, աղբյու
րագետ, պատմական գիտու
թյունների
դոկտոր
(1938),
պրոֆեսոր (1925), գիտության
վաստակավոր գործիչ (1935)։
Խորհրդահայ
պատմագիտու
թյան հիմնադիրներից է։ Գիտա
կան աշխատությունները նվիր
ված են հայ ժողովրդի հին և
միջնադարյան պատմությանն ու
բանասիրությանը, քաղաքներին,
առևտրին, Հայաստանի և Անդր
կովկասի պատմական աշխար
հագրությանը, ճանապարհների
ուսումնասիրությանը, չաւիւսգի–
տությանը։ Լուսաբանել է հին և
միջնադարյան Հայաստանի սո–
ցիալ-տնտեսական հարաբերու
թյունները, մշակույթի պատմու
թյան հարցերը։ Ավարտել է Ենայի
(1897), Պետերբուրգի (1898),
Տարտուի (1909) համալսարան
ները։ Գասավանդել է էջմի–
ածնի Գևորգյան ճեմարանում,
Ներսիսյան դպրոցում։ Խմբագ
րել է «Արմենիշե ցայտշրիֆտ»,
«Արշալույս» (1906), «Բաքու»
(1917) պարբերականները։ Եղել
է ԵՊՀ երկրորդ ռեկտորը, արևե
լագիտական, ապա՝ պատմագ

րական ֆակուլտետների դե
կան (1921-1925), հայ ժողովրդի
պատմության ամբիոնի վարիչ։
1925 թ. ընտրվել է գիտության և
արվեստի ինստիտուտի անդամ։
1931 թ. նվիրվել է գիտությանը՝
թողնելով
մանկավարժական
աշխատանքը։ 1928 թ. Վիեննա–
յում լույս է տեսել նրա «Հունա
բան դպրոցը և նրա զարգաց
ման շրջանները», 1934 թ.՝ «Մ.
Խորենացու առեղծվածի լուծու
մը», 1941 թ.՝ «Մեսրոպ Մաշտոցը
և հայ ժողովրդի պայքարը մշա
կութային ինքնուրույնության հա
մար» աշխատությունները։ Նրա
«Հայաստանի առևտրի և քա 
ղաքների մասին», «Ֆեոդալիզմը
հին Հայաստանում», «Տիգրան Բ
ևՀռոմը», «Քննական տեսություն
հայ ժողովրդի պատմության» և
այլ մենագրություններ մնայուն
գործեր են, որոնք զետեղված են
նաև նրա Երկերի բազմահատո
րյակում։

ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ ՍՏԵՓԱՆ
ՍԱՐԳՍՒ
(1857-1947)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
լեզվաբան, բանասեր, բառա
րանագիր,
բանասիրական
գիտությունների դոկտոր (1942)։
Ավարտել է Պետերբուրգի համալ
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սարանը (1889)։ Գասավանդել է
Ախալցխայի Կարապետյան և
Եղիազարյան վարժարաններում,
Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում,
եղել է Հովնանյան և Գայանյան
օրիորդաց դպրոցների, էջմիած–
նի Գևորգյան ճեմարանի, Ախալց–
խայի գիմնազիայի տեսուչ, հան
րապետության գիտության և
արվեստի գծով տերմինաբանա
կան հանձնաժողովի նախագահ։
Գասախոսել է Երևանի ուսուցիչ
ների կատարելագործման, Թբի–
լիսիի մանկավարժական ևքիմի–
ական ինստիտուտներում։ Նրա
գրչին են պատկանում տասնյակ
գրքեր։ Տակավին 1885 թ. Պե–
տերբուրգում լույս է ընծայել Ստե–
ւիւսնոս Տարոնացու (Ասողիկ)
«Պատմություն տիեզերականը»
(առաջաբանը՝ Կ. Եզյանցի)։
Հրատարակել է Մովսես Խորե–
նացու «Հայոց պատմությունը»,
Ամիրդովլաթ Ամասիացու «Օգուտ
բժշկության» և այլ դասական եր
կեր։ Նրա գլխավոր գործը քա 
ռահատոր «Հայերենի բացատ
րական բառարանն» է, որը լույս
է տեսել 1944-1945 թթ. և արժա
նացել է Պետական մրցանակի։

ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՒ
(1882-1953)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
գրականագետ, բանասիրական
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գիտությունների դոկտոր (1943),
պրոֆեսոր (1929), գիտության
վաստակավոր գործիչ (1940)։
Ավարտել է Շուշիի հոգևոր սե
մինարիան, ապա՝ էջմիածնի
Գևորգյան ճեմարանը (1905)։
Սովորել է Պետերբուրգի նյար–
դահոգեբանական ինստիտու
տում (1907-1909)։ Գասավանդել
է Շուշիի և Երևանի թեմական
դպրոցներում։ ԵՊՀ հիմնադիր
դասախոսներից է, հայ գրակա
նության պատմության ամբիոնի
վարիչ (1929-1953)։ Դասախոսել
է նաև Խ. Աբովյւսնի անվան հայ
կական մանկավարժական ինս
տիտուտում։ Հիմնական աշխա
տությունները նվիրված են XIX դ.
և ճճ դ. սկզբի հայ գրականության
և գեղագիտական, գրաքննադա
տական մտքի զարգացման օրի
նաչափություններին, գրական
հոսանքների և առանձին գրող
ների ստեղծագործությունների
վերլուծությանը, գեղագիտական
հայացքների ու ըմբռնումների
լուսաբանմանը, ռուս գրակա
նության պատմության հարցե
րին, ռուս գրականության հետ
հայ գրականության կապերին։
Ծանրակշիռ ներդրում ունի Հա
յաստանում գրականագիտա
կան կադրերի պատրաստման
և դաստիարակության, ինչպես
նաև հայ գրականագիտության
տերմինաբանության մշակման
գործում։ Գրել է գրականագիտա
կան շատ աշխատություններ՝
նվիրված հայ դասականներին։
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ՕՐԲԵԼհ ՀՈՎՍԵՓ
ԱԲԳԱՐԻ
(1887-1961)
ԽՍՀՄԳԱ. ակադեմիկոս (1935),
ԽՍՀՄ
ճարտարապետության
ակադեմիայի իսկական անդամ
(1941), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս
(1943), հայագետ, կովկասագետ
և հասարակական գործիչ։ ՀԽՍՀ
ԳԱ առաջին նախագահ (1943–
1947)։ Պետական էրմիտաժի
տնօրեն (1934-1951)։ ԽՍՀՄ ԳԱ
նյութական կուլտուրայի պատ
մության ինստիտուտի տնօրեն
(1937)։ Ավարտել է Պետերբուրգի
համալսարանը (1911)։ Պետեր–
բուրգի, այնուհետև Լենինգրադի
համալսարանի դասախոս, պրո
ֆեսոր (1914-1931)։ Նյութական
մշակույթի պատմության պե
տական ակադեմիայի իսկական
անդամ (1919-1931)։ 1920 թ.
աշխատելէ Պետական էրմիտա–
ժում։ Կազմակերպել և ղեկավա
րել է էրմիտաժի Արևելքի բաժի
նը։ ԽՍՀՄ ԳԱ արևելագիտության
ինստիտուտի լենինգրադյան բա
ժանմունքի վարիչ (1956-1961)։
Հովսեփ Օրբելու գիտական
հետազոտությունները նվիրված
են մշակույթի պատմությանը։
Մասնակցել է Անիի պեղումներին
(1906-1917)։ Պեղումներ է կատա
րել Վանի միջնաբերդում (1916)։
Գիտական աշխատությունները
վերաբերում են միջնադարյան
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Հայաստանի մշակույթին, հայ
կական վիճակագրությանը, հայ
ժողովրդական էպոսին, քրդերեն
լեզվին, Հայաստանի և Վրաս–
տանի միջնադարյան ճարտա
րապետությանը։ Մանկավարժա
կան գործունեության հիմնական
արդյունքներից է խորհրդային
կովկասագետների
դպրոցի
ստեղծումը։ Մեծ են նրա ծառա
յությունները «Սասունցի Գավիթ»
էպոսի հրատարակության գոր
ծում։ Անգնահատելի է նրա հայա
գիտական, հայ ժողովրդի պատ
մությանը և մշակույթին նվիրված
հետազոտական երկերի նշանա
կությունը։
ՀՀ ԳԱԱ-ն իր կազմավորման
և հետագա գործունեության հա
մար երախտապարտ է ականա
վոր գիտնականին՝ պատմաբա
նին, գիտության տաղանդավոր
կազմակերպչին։ ՀԽՍՀ ԳԱ հիմ
նադիր անդամների կազմը ցույց
է տալիս, թե Հովսեփ Օրբելին
ինչպիսի խստապահանջությամբ
է ստեղծել ազգային ակադեմի
ան, ինչպես է նրանց համախմբել
իր շուրջը և պատերազմի դժվա
րին տարիներին Հայաստանում
զարգացրել գիտությունը։

ԱԼՒԽԱՆ5ԱՆ ԱՐՏԵՄ
ՒՍԱՀԱԿհ
(1908-1978)
ՀԽՍՀ

ԳԱ

ակադեմիկոս

(1943), ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից ան
դամ (1946), ֆիզիկամաթեմւս–
տիկական գիտությունների դոկ
տոր (1940), պրոֆեսոր (1942),
գիտության
վաստակավոր
գործիչ (1967)։ Ավարտել է Լե–
նինգրադի պետական համալ
սարանը։ Հիմնական աշխա
տությունները նվիրված
են
ճառագայթաակտիվության
և
ատոմի միջուկի հետազոտմա
նը։ Հայտնաբերել է էլեկտրոններ
առաքող առաջին արհեստական
ճառագայթաակտիվ տարրը (սի
լիցիում)։ Եղբոր՝ Ա. Ալիխանյանի
և Մ. Խ. Կոզոդոևի հետ հայտնա
բերել և հետազոտել է գրգռված
միջուկներից
էլեկտրոն-պո–
զիտրոն զույգերի արձակման
երևույթը, Ա. Ալիխանովի հետ
1942 թ. հիմնել է Արագածի տի
եզերական
ճառագայթների
հետազոտման կայանը։ Նրա
նախաձեռնությամբ ստեղծվել
է Երևանի 6 ԳԷՎ էներգիայով
արագարարը։ Նա մեծ ավանդ
ունի բարձր և գերբարձր էներգի
աների մասնիկների իմպուլսների
դետեկտման և չափման նոր մե
թոդների ստեղծման ասպարե
զում։ Կազմակերպել է Մոսկվայի
ինժեներա-ֆիզիկական ինստի
տուտի (ՄԻՖԻ) միջուկային ֆի
զիկայի ամբիոնը (1946)։ Եղել է
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի
տնօրեն և ԵՊՀ ամբիոնի վարիչ
(1943-1973)։ ՄԻՖԻ միջուկային
ֆիզիկայի ամբիոնի և ԽՍՀՄ ԳԱ
ֆիզիկական ինստիտուտի տար
րական մասնիկների լաբորատո
րիայի վարիչ (1946-1960)։ Հիմ
նադրել է Նոր Ամբերդի կայանը։
Արժանացել է ԽՍՀՄ Պետական
մրցանակների և կառավարա
կան բարձր պարգևների։

ԱԼՒԽԱՆՈՎ ԱԲՐԱՀԱՄ
ՒՍԱՀԱԿհ
(1904-1970)
ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս
(1943), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս
(1943), ֆիզիկամաթեմատիկա–
կան գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր (1937), սոցիալիստւս–
կան աշխատանքի հերոս (1954)։
Ավարտել է Լենինգրադի պո
լիտեխնիկական ինստիտուտը
(1928)։ Աշխատել է ԳԱ Լենինգ–
րադի
ֆիզիկատեխնիկական
ինստիտուտում (1927-1941), ԳԱ
տեսական և փորձարարական
ֆիզիկայի ինստիտուտի հիմնա
դիր և տնօրեն (1945-1968)։ Հե
տազոտությունները
նվիրված
են միջուկային, տիեզերական
ճառագայթների
ֆիզիկային,
միջուկային ռեակտորների ֆի
զիկային և տեխնիկային, արա
գարար տեխնիկային, տարրա
կան մասնիկների ֆիզիկային։
Կազմակերպել է էլբրուսի տիե
զերական ճառագայթների հե
տազոտման առաջին արշա–
վախումբը։ Ա. Ալիխանյանի հետ
հիմնել է Արագածի տիեզերա
կան ճառագայթների հետա
զոտման կայանը (1942)։ Ա. Ալի–
խանյանի և Մ. Կոզոդոևի հետ
միասին հայտնաբերել և հետա
զոտ ել է գրգռված միջուկներից
էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգերի
արձակման երևույթը։ Փորձնա–
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

կանորեն ապացուցել է էներգի
այի և իմպուլսի պահպանումը
էլեկտրոնի և պոզիտրոնի անիհի–
լացման պրոցեսում։ Իրագործելէ
խորհրդային առաջին ծանր ջրա
յին ռեակտորի գործարկումը։
Ա. Ալիխանովը միջուկային
ֆիզիկայի և տարրական մաս
նիկների արագարարների ֆի
զիկայի խորհրդային դպրոցի
հիմնադիրներից է, համաշխար
հային հռչակ վայելող գիտնա
կան։ Արժանացել է Սոցիալիս
տական աշխատանքի հերոսի
կոչման, ԽՍՀՄ Պետական մրցա
նակի (3) և կառավարական այլ
բարձր պարգևների։

ԳՈՒԼՔԱՆ8ԱՆ ՎԱՐԴԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
(1902-1976)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
բույսերի գենետիկայի և սելեկ
ցիայի բնագավառի ճանաչված
մասնագետ։
Ավարտել է ԵՊՀ (1927)։ ԽՍՀՄ
ԳԱ հայկական մասնաճյուղի
կենսաբանության
ինստիտու
տի տնօրեն (1938-1943)։ ՀԽՍՀ
ԳԱ փոխնախագահ (1943-1950)
կենսաբանական
գիտություն
ների բաժանմունքի ակադեմի–
կոս-քարտուղար
(1950-1956,
1959-1971)։ Հանրապետության
գյուղատնտեսության նախարա
րության երկրագործության ԳՀԻ
Աշ2–3. 2013
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լաբորատորիայի վարիչ (1956–
1976)։
Հեղինակ է հացահատիկա
յին մի շարք նոր տեսակների,
որոնք երկար տարիներ մշակ
վել են Հայաստանի հատկապես
բարձրադիր լեռնային շրջան
ներում։ Ստեղծել է տարբեր տե
սակի ցորենների հարուստ հա
վաքածու, մշակել խաչաձևման
նոր մեթոդ՝ հիմնված հիբրի
դային սերնդի գենետիկական
բարդացման ընթացքի հետա
զոտման վրա։ Ուսումնասիրել է
բամբակի ֆիտոտեխնիկայի հիմ
նարար հարցերը, արդյունքներն
օգտագործվել են պրակտիկա
յում։ Մեծ վաստակ ունի հանրա
պետությունում կենսաբանական
գիտությունների զարգացման,
հատկապես ԳԱ. գիտական նոր
ինստիտուտների կազմակերպ
ման գործում։

ամբիոնի պրոֆեսոր, 1943-1951
թթ.՝ Հայաստանի ԳԱ ջրաէներ–
գատեխնիկական ինստիտուտի
տնօրեն և հիդրոէլեկտրական
լաբորատորիայի վարիչ (1945–
1957), ԵրՊԻ ջրային էներգիայի
օգտագործման ամբիոնի վա
րիչ (1943-1971), հիդրավլիկ հե
տազոտությունների միջազգա
յին ասոցիացիայի հիմնադիր
անդամ, Թուլուղի ակադեմիայի
(Ֆրանսիա) թղթակից անդամ,
Բուդապեշտի
համալսարա
նի պատվավոր դոկտոր։ Նրա
գիտահետազոտական ուսում
նասիրությունները նվիրված են
ջրային տնտեսության, հիդրոէ
ներգետիկայի, հիդրավլիկայի
հարցերին։ Մասնակցել է ԳՈԷԼ–
ՌՈ-ի հանձնաժողովի աշխա
տանքներին, եղել է Գնեպրի
ՀԷԿ-ի նախագծի կառավարման
փորձագետը, մասնակցել Վոլխո–
վի, Սվիրի ու Ձորագետի ՀԷԿ-երի
նախագծմանը։ Հեղինակ է մի
շարք աշխատությունների։
1934-1937 թթ. լույս է տեսել
նրա «Հիդրոէլեկտրական ուժա
յին սարքերը» խորագրով եռհա–
տորյակը։

ԵՂԻԱԶԱՐՈՎ ՒՎԱՆ
ՎԱՍհԼհ
(1893-1971)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
հիդրոէներգետիկայի նշանա
վոր մասնագետ, տեխնիկական
գիտությունների դոկտոր, պրո
ֆեսոր (1935)։ 1916 թ. ավար
տել է Ս. Պետերբուրգի էլեկտ
րատեխնիկական ինստիտուտը,
1922-1943 թթ. եղել է նույն ինս
տիտուտի
հիդրոէլեկտրական
ուժային
տեղակայանքների
14

ԲՈՒՆՒԱԹ8ԱՆ ՀՐԱՉՅԱ
ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ
(1907-1981)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
կենսաբանական գիտություննե
րի դոկտոր (1937), պրոֆեսոր
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(1939), գիտության վաստակա
վոր գործիչ (1940), կենսաքի
միկոս։ Ավարտել է ԵՊՀ (1930),
եղել է բժշկական ինստիտուտի
կենսաքիմիայի ամբիոնի վա
րիչ (1937-1960)։ ԵՊՀ ռեկտոր
(1942-1946), ՀԽՍՀ ԳԱ կենսա
քիմիայի ինստիտուտի տնօրեն
(1961-1981)։ ՀԽՍՀ ԳԱ կենսա
բանական գիտությունների բա
ժանմունքի ակադեմիկոս-քար–
տուղար (1947-1957), ՀԽՍՀ
ԳԱ ակադեմիկոս-քարտուղար
(1958-1961),
փոխնախագահ
(1961-1967), նախագահության
անդամ (1964-1981)։ Հայաս
տանի ֆիզիոլոգների և կենսա
քիմիկոսների ընկերությունների
նախագահ (1960-1981)։ Բնա
խույզների գերմանական ակա
դեմիայի անդամ (1971)։ «Նյար–
դաքիմիա» հանդեսի գլխավոր
խմբագիր (1980-1981)։
Հր. Բունիաթյանը Հայաստա
նում նյարդային համակարգի
կենսաքիմիայի գիտական դպրո
ցի հիմնադիրն է։ Նրա հիմնական
աշխատությունները նվիրված են
ուղեղի կենսաքիմիային, օքսի
դացման պրոցեսներում և նյու
թափոխանակության նյարդային
կանոնավորման մեջ առանձին
վիտամինների, ֆոսֆատիդների
և կենսածին ամինների դերին։
Ս. Մովսիսյանի հետ առաջ է
քաշել պիրիդին-նուկլեոտիդների
մասնակցությամբ ամինաթթունե
րից ամոնիակի գոյացման մասին
տեսակետը։ Մասնավորապես,
ուսումնասիրել է ^ և Շ վիտամին
ների նշանակությունը, նյութափո
խանակության նյարդահումորալ
և պայմանական ռեֆլեկտորա–
յին կարգավորման երևույթները,
գա մմա -ա մինա կա րա գա թթվի
դերն ուղեղի կենսաքիմիական
պրոցեսներում։ Նրա գրչին են
պատկանում մի շարք արժեքա
վոր և մնայուն աշխատություններ։

ԹԱՄԱՄՇՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ
ԶԱՔԱՐՒ
(1877-1967)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
նշանավոր անասնաբույծ, գյու
ղատնտեսական գիտություննե
րի դոկտոր (1939), պրոֆեսոր
(1922), գիտության վաստակա
վոր գործիչ (1935)։ ԽՍՀՄ ԳԳԱ
պատվավոր
ակադեմիկոս
(1956)։ 1903 թ. ավարտել է Ոի–
գայի պոլիտեխնիկական ինս
տիտուտի գյուղատնտեսական
ֆակուլտետը։ 1903-1917 թթ.
աշխատել է Կովկասի հողագոր
ծության դեպարտամենտում՝ որ
պես անասնաբույծ։ 1920-1928
թթ. Թիֆլիսի պոլիտեխնիկա
կան ինստիտուտի, այնուհետև
Երևանի
անասնաբուժական
ինստիտուտի ամբիոնի վարիչ
(1930-1963), ֆակուլտետի դե
կան (1931-1938)։ Գյուղատն
տեսության
նախարարության
անասնապահության
ԳՀհ
հիմնադիրներից, ավագ գիտաշ
խատող (1944-1967)։ Անդր
կովկասում անասնաբուծական
գիտության
հիմնադիրներից
է։ Առաջինն է ուսումնասիրել
անասնաբուծության տեղական
պաշարները։ Կատարել է Հա
յաստանի անասնապահության

գիտականորեն հիմնավորված
շրջանացում, սկզբնավորել գյու
ղատնտեսական կենդանիների
սելեկցիոն, ցեղային գործը։ Թա–
մամշյանի գիտահետազոտա
կան աշխատությունները նվիր
ված են տավարաբուծության,
մատղաշի աճեցման, տավարի
ցեղերի շրջանացման, կենդա
նիների կերակրման հիմնահար
ցերին։ 1947-ին լույս է տեսել նրա
«Խոշոր եղջերավոր անասուննե
րը Հայաստանում՝ անցյալում և
այժմ» արժեքավոր մենագրու
թյունը։

տնօրեն (1943-1948)։ Բուսաբու
ծության, բույսերի գենետիկայի
և սելեկցիայի բնագավառի
ճանաչված մասնագետ։ Ու
սումնասիրել է Անդրկովկասի,
մասնավորապես Հայաստանի
մշակաբույսերը։ Նրա հետազո
տությունների հիման վրա հան
րապետությունում բարելավվել և
շրջանացվել են ցորենի, գարու և
աշորայի մի շարք հնագույն տե
սակներ։ Բացահւսյտվել են ցո
րենի նոր տեսակներ, ընդ որում՝
Վավիլովի (Վանի), Ուրարտուի,
Երևանյան և տասնյակ այլ ձևեր։
Միքայել Թումանյանը Հայաստա
նում հայտնաբերել և ուսումնա
սիրել է վայրի ցորենի մի քանի
տեսակ՝ իրենց տարատեսակնե
րով։ 1957 թ. լույս է տեսել նրա
«Ընտիր երկեր»–ի ժողովածուն
(ռուսերեն)։ Մեծ է նրա երախտի
քը Հայաստանում գյուղատնտե
սական կադրերի պատրաստ
ման գործում։

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ
ԳԱԼՈՒՍՏԻ
(1886-1950)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
բուսաբույծ, գյուղատնտեսական
գիտությունների դոկտոր (1937),
պրոֆեսոր (1939), գիտության
վաստակավոր գործիչ (1931)։
Ավարտել է Մոսկվայի համալսա
րանը (1911) և Մոսկվայի գյու
ղատնտեսական ինստիտուտը
(1914)։ ԵՊՀ հողագործության
ամբիոնի վարիչ (1920-1930),
հայկական գյուղատնտեսական
ինստիտուտի բուսաբուծության
ամբիոնի վարիչ (1930-1950)։
ՀԽՍՀ ԳԱ գյուղատնտեսական
գիտությունների
բաժանմուն
քի ակադեմիկոս-քարտուղար և
հողագործության ինստիտուտի

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍԱՀԱԿ
ԿԱՐԱՊԵՏԻ
(1906-1987)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
անասնաբույծ-սելեկցիոներ, կեն
սաբանական
գիտություննե
րի դոկտոր (1961), պրոֆեսոր
(1962), գիտության վաստակա
վոր գործիչ (1966), ֆիզիոլոգ,
գյուղատնտեսական կենդանի–
^
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ների ֆիզիոլոգիայի բնագա
վառի մասնագետ, հասարա–
կական-քաղաքական
գործիչ։
Ավարտել է Երևանի անասնա
բուժական ինստիտուտը (1933)։
Եղել է ԽՍՀՄ ԳԱ Հայկական
մասնաճյուղի գիտության գծով
նախագահի տեղակալ, ՀԿԿ ԿԿ
քարտուղար,
Մինիստրների
խորհրդի նախագահ, արտա
քին գործերի նախարար, ՀԽՍՀ
գյուղմինիստրության ԱԱԳՀ ինս
տիտուտի տնօրեն (1952-1954)։
Հայկական մանկավարժական
ինստիտուտի
ֆիզիոլոգիայի
ամբիոնի վարիչ (1964-1981), Լ.
Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտի լաբորատորիայի
վարիչ (1958)։ Ֆիզիոլոգիայի մի
ջազգային միության, թռչնաբու
ծության միջազգային գիտական
ասոցիացիայի գլխավոր խորհր
դի և ուղեղի հետազոտման մի
ջազգային կազմակերպության
անդամ։
Աշխատությունները
նվիրված են գյուղատնտեսական
կենդանիների բազմացման և
վերարտադրական ֆունկցիայի
խթանման, թռչունների մթերատ
վության բարձրացման, արդյու
նաբերական թռչնաբուծության
տարբեր ճյուղերի ինտենսի
վացման հարցերին։ Իր գործըն
կերների հետ միասին ստեղծել
է երևանյան հավերի մսաձվա–
տու նոր ցեղք։ Հրատարակել է
բազմաթիվ աշխատություններ,
այդ թվում՝ «Արդյունաբերա
կան թռչնաբուծություն և նրա
զարգացման ուղիները» (1965),
«Թռչնաբուծություն»
(1969),
«Երևանյան հավերի ծագումը,
մթերատվությունը և տոհմային
արժանիքները» գործերը և այլն։
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կան իոնիտների ներկայությամբ
ֆենոլների ալկաւիացման եղա
նակը։ Նրա գրչին են պատ
կանում մի շարք ինքնատիպ,
արժեքավոր աշխատություններ,
այդ թվում՝ ռուսերեն «Սինթե
տիկ անուշաբեր նյութեր» (1947),
«Նավթի քիմիան» (1949) և այլ
երկեր։

ՒՍԱԳՈՒԼՑԱՆՑ ՎԱՉԵ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
(1893-1973)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
քիմիական գիտությունների դոկ
տոր (1939), քիմիկոս։ Ավարտել
է Մոսկվայի առևտրի ինստիտու
տը (1917)։ Աշխատելէ Մոսկվայի
քիմիկադեղագործական գործա
րանում, ժողովրդական տնտե
սության, Դ. հ. Մենդելեևի անվան
քիմիկատեխնոլոգիական ինս
տիտուտներում։ Մոսկվայի նավ
թի ինստիտուտի նավթի քիմի
այի ամբիոնի վարիչ, գիտական
գծով պրոռեկտոր (1933-1941)։
1941-1945 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Արմ–
ֆանի քիմիական ինստիտուտի
գիտաշխատակից և ԵՊՀ պրոֆե
սոր, 1946 թ.՝ Մոսկվայի նավթի
քիմիայի և գազի արդյունաբե
րության ինստիտուտի գիտաշ
խատող, հավելանյութերի պրոբ
լեմային լաբորատորիայի վարիչ
(1963-1973)։
Հիմնական աշխատություննե
րը նվիրված են օրգանական սին
թեզի, նավթի քիմիայի, ացետիլե
նի, նավթաքիմիական սինթեզի
հարցերին։ Նրա աշխատանք
ները խթանել են սինթետիկ հո
տավետ նյութերի հայրենական
արտադրության կազմակերպու
մը։ Մշակելէ արդյունաբերության
մեջ իրականացված հայրենա
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ԿՈՇՏՈՑԱՆՑ ԽԱՉԱՏՈՒՐ
ՍԵԴՐԱԿԻ
(1900-1961)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից անդամ
(1939)։ Ավարտել է Մոսկվայի
համալսարանը (1927)։ Ա. Սև–
երցովի անվան կենդանիների
մորֆոլոգիայի ինստիտուտի էվո–
ւյոպիոն ֆիզիոտգիայի բաժնի
վարիչ (1936-1943)։ ՀԽՍՀ ԳԱ Լ.
Օրրելու անվան ֆիզիոլոգիա
յի ինստիտուտի տնօրեն (1943–
1945)։ ԽՍՀՄ ԳԱ բնագիտության
պատմության
ինստիտուտի
տնօրեն (1946-1953), Մոսկվայի
համալսարանի ամբիոնի վարիչ
(1943-1961)։ Պրագայի Կառլո–
վի համալսարանի
պատվա
վոր դոկտոր։ ԽՍՀՄ պետական
մրցանակի դափնեկիր (1954)։
Նրա գիտական հետազոտու
թյան արդյունքներն ամփոփված
են «Համեմատական ֆիզիոլո
գիայի հիմունքներ» երկհատո–

րյակում (հ. 1, 1940, հ. 2, 1957)։
Զբաղվել է նյարդային համա
կարգության առաջացման և
զարգացման հարցերով։ 1946
թ. հրատարակվել է նրա «Ուր
վագծեր Ռուսաստանի ֆիզի
ոլոգիայի պատմության» մե
նագրությունը։ Արժանացել է
Լոմոնոսովի անվան և Պետա
կան մրցանակների։ Կարևոր
արդյունքների է հասել էվոլյուցի
այի տարբեր մակարդակներում
գտնվող գրգռվող համակարգե
րի ֆունկցիոնալ նյութափոխա
նակությունում գոյություն ունեցող
ընդհանուր գծերին վերաբերող
հետազոտություններում, նոր ձև
ով է լուսաբանել նյարդահումո–
րալ կարգավորման և նյարդա
յին սնուցման հարցերը։ Ցույց է
տվել նյարդային պրոցեսների
փոփոխման հնարավորությունը
նյութափոխանակության և սպի
տակուցային մարմինների կա
ռուցվածքի նպատակադրված
ազդեցությունների միջոցով։

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ
ԱՐՇԱԿՒ
(1890-1971)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
քիմիական
գիտություննե
րի դոկտոր (1936), պրոֆեսոր
(1937)։ Գիտության և տեխնիկա
յի վաստակավոր գործիչ (1940)։
Ավարտել է Պետրոգրադի պո

լիտեխնիկական ինստիտուտը
(1917)։ Գասախոսել է Երևանի
պետական
համալսարանում
(1920-1930), տեխնիկական ֆա
կուլտետի դեկան (1928-1929)։
Հիմնադրել և գլխավորել է ԵրՊհ
տեսական մեխանիկայի (1930–
1939), թերմոդինամիկայի և
ջերմատեխնիկայի (1939-1954)
ամբիոնները, եղել է ԵրՊհ ռեկ
տորի տեղակալ գիտական և ու
սումնական
աշխատանքների
գծով (1936-1944)։
Հիմնական գիտական աշխա
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
տանքները վերաբերում են
ՎԻԿՏՈՐ
դասական և կիրառական թեր
ՀԱՄԱԶԱՍՊՒ
մոդինամիկայի տարբեր հար
ցերին։ Հիմնավորել է թերմո
(1908-1996)
դինամիկայի երկրորդ օրենքը՝
Աշխարհահռչակ գիտնական,
ջերմաստիճանի
ցանկացած
գիտության
մեծ կազմակերպիչ,
նշանի դեպքում։ Ձևակերպվել է
հա
սա
րակա
կա ն-քա ղա քա կա ն
թերմոդինամիկական հավասա
Սոցիալիստական
րակշռության շեղման օրենքների գործիչ,
աշխատանքի
կրկնակի հերոս,
միասնական արտահայտությու
ԽՍՀՄ
ակադեմիկոս
(1953),
նը։ Զբաղվել է հեղուկից և տար
թղթակից
անդամ
(1939),
ՀԽՍՀ
բեր գազերից բաղկացած խառ
նուրդների թերմոդինամիկական ԳԱ ակադեմիկոս (1943), առա
հատկությունների ուսումնասի ջին փոխնախագահ (1943-47),
րությամբ՝ հաշվի առնելով նրան 1943-1993 թթ. ապրիլ՝ նախա
ցում քիմիական ռեակցիաների գահ, ապա ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր
և աբսորբացման հնարավորու նախագահ։ ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի
թյունը։ Խորհրդային Միությու աստղադիտարանի հիմնադիր և
նում առաջիններից է շարադրել տնօրեն՝ 1947 թվականից, Բյու–
տեսական մեխանիկայի բուհա– րականյան դպրոցի հիմնադիր։
կան դասընթացը վեկտորական Ավարտել է Լենինգրադի պետա
հաշվի օգնությամբ։ Հրատա կան համալսարանը (1928), սո
րակել է «Տեսական մեխանիկա, վորել և 1931 թ. ավարտել է ԳԱ
ստատիկա» (1941), «Թերմոդի գլխավոր (Պուլկովյան) աստղա
նամիկա» (1952), «Տեսական դիտարանի ասպիրանտուրան։
մեխանիկա» (1954), «Ընդհա 1934 թվականից՝ պրոֆեսոր։
նուր թերմոդինամիկա» (1955), Խորհրդային Միությունում աստ
«Քիմիական թերմոդինամիկա» ղաֆիզիկայի առաջին ամբիո
նի վարիչ (1939), Լենինգրադի
(1963) և այլ աշխատություններ։
համալսարանի աստղադիտա
րանի տնօրեն և ուսումնական
մասի պրոռեկտոր։ Վ. Համբար–
ձումյանը, իբրև ՀՀ ԳԱԱ հիմնա
դիր ակադեմիկոս, մեծ ավանդ է
ներդրել ակադեմիական գիտու
թյան զարգացման գործում։ Նրա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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« ԳԱԱ ֊70
գիտահետազոտական աշխա
տանքները նվիրված են տեսա
կան աստղաֆիզիկայի, աստ–
ղերի ու միգամածությունների,
ֆիզիկայի, աստղաբաշխության
ու աստղային դինամիկայի,
աստղագիտության, աստղերի ու
գալակտիկաների էվոլյուցիայի
հիմնահարցերին։ Վ. Համբար–
ձումյանը ստեղծել է գազային
միգամածությունների
լուսար
ձակման քանակական տեսու
թյունը, մշակել է նոր աստղերից
արտանետվող և անկայուն աստ
ղերի մակերևույթից արտահո
սող զանգվածների գազային
գնահատման մեթոդ։ Մշակել է
աստղային համակարգերի վի
ճակագրական
մեխանիկայի
հիմունքները։ Ակադեմիկոս Վ.
Համբարձումյանի ուսումնասի
րությունները, որոնք ընկած են
աստղերի ու գալակտիկաների
էվոլյուցիային նվիրված «Բյու–
րականյան ուղղության» հիմքում,
գիտական մեծ հայտնագործու
թյուններ են և հեղինակին բերել
են մեծ փառք։ Դրա առհավատ
չյան աշխարհի 53 ակադեմիա
ների, գիտական ընկերություն
ների և խորհուրդների կազմում
ընտրվելն է։ Վ. Համբարձումյւս–
նը պարգևատրվել է կառավա
րական բարձր շքանշաններով,
Լոմոնոսովի, Վավիլովի և Հելմ–
հոլցի անվան մեդալներով։ Նրա
ողջ կյանքն անօրինակ սխրանք
է՝ նվիրված աստղագիտությանը,
Հայաստանին, հայ գիտության
կայացմանն ու զարգացմանը։
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ՊԱՖԵՆՀՈԼՑ
ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ
ՆԻԿՈԼԱՅԻ
(1893-1983)
ՀԽՍՀ
ԳԱ ակադեմիկոս
(1943), ճարտարագետ-երկրա֊
բան, երկրաբանահանքագիտա–
կան գիտությունների դոկտոր
(1943), պրոֆեսոր (1945), գիտու
թյան վաստակավոր գործիչ։
Ավարտել է Պետերբուրգի լեռ
նային ինստիտուտը։ 1919 թվա
կանից աշխատել է Համառու–
սաստանյան երկրաբանական
կոմիտեում (1919-1962), Հայկա
կան երկրաբանական վարչու
թյան գլխավոր երկրաբան, 1959
թ. աշխատել է ՀԽՍՀ ԳԱ երկ
րաբանության ինստիտուտում,
1942-1952 թթ.՝ Երևանի պետա
կան համալսարանի պրոֆեսոր։
Հիմնական աշխատությունները
նվիրված են Հայաստանի և Կով–
կասի շերտագրության, տեկ
տոնիկայի, երկրաբանության,
մագմայականության, հրաբխա
կանության և մետաղածնության
հարցերին։ Առաջին անգամ ընդ
հանրացրել է Կովկասի վերաբե
րյալ երկրաբանական հարուստ
նյութերը, առանձնացրել երկրա
բանական և մագմայական ֆոր
մացիաները, մշակել տարածքի
տեկտոնական և կառուցվածքա
յին շրջանացման սխեման, կազ
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մել Կովկասի երկրաբանական
քարտեզը (1956)։ Նրա աշխա
տություններում ցույց է տրված
Հայաստանի տեղը ալպիական
ծալքավոր գոտում։ Նա բազմա
թիվ մենագրությունների և քա ր
տեզների հեղինակ է։ Նրա «Հա
յաստանի
երկրաբանություն»
հիմնարար աշխատությունը, որը
ռուսերեն հրատարակվել է 1948 թ.
Մոսկվայում, արժանացել է ԽՍՀՄ
Պետական մրցանակի, իսկ Կով
կասի երկրաբանական քա ր
տեզը, որպես եզակի նմուշ, ցու
ցադրվել է 1966 թ. Մեքսիկայում
կայացած երկրաբանական XX
միջազգային համաժողովում։

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆ
ԱՆԴՐԵԱՍԻ
(1885-1970)
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1943),
ԽՍՀՄ ԲԳԱ ակադեմիկոս (1944),
բժշկական գիտությունների դոկ
տոր (1937), պրոֆեսոր (1927),
գիտության վաստակավոր գոր
ծիչ (1940), բժիշկ, բժշկության
պատմաբան, առողջապահու
թյան բնագավառի ականավոր
գործիչ։ Հայտնաբերել է ջեր
մախտի նոր ձև, մշակել դրա դեմ
պայքարի մեթոդները, տվել հի
վանդության նոր դասակարգում։
Ուսումնասիրել
է սրտային
աղմուկների ծագումը, առաջար
կել սիրտ-անոթային հիվանդու–

թյունների ախտորոշման ուրույն
մեթոդ։ Ավարտել է Խարկովի
համալսարանը (1909), աշխա
տել է որպես բժիշկ Խարկովում,
Թբիլիսիում, Ղազախստանում։
Երևանի առաջին հիվանդանո
ցի գլխավոր բժիշկ (1919)։ Հա
յաստանի բուժաշխատողների
արհմիության նախագահ (1921–
1925), Երևանի տրոպիկական
ինստիտուտի հիմնադիր (1923)
և գիտական ղեկավար, ԵՊՀ,
ապա Բժշկական ինստիտուտի
ամբիոնի վարիչ (1923-1968)։ ԳԱ
բժշկության և կենսաբանության
պատմության բաժնի վարիչ
(1944-1958)։ Սրտաբանության և
սրտի վիրաբուժության ինստի
տուտի հիմնադիր (1961) և առա
ջին տնօրեն։
Բժշկության պատմության Մի
ջազգային ակադեմիայի անդամ
(1962-1970)։ Պարգևատրվել է
Աշխատանքային կարմիր դրոշի
երկու շքանշանով։ Լ. Հովհան
նիսյանի անունով է կոչվում Երև
անի սրտաբանության և սրտի
վիրաբուժության ինստիտուտը։
Հովհաննիսյանի նախաձեռնու
թյամբ ուսումնասիրվել են Արզնու
հանքային ջրերը։ Նա ռուսերեն
է թարգմանել Մխիթար Հերա–
ցու «Ջերմանց մխիթարությունը»
(1968)։ Մ. Աբեղյանի և Ա. Տեր–
Պողոսյանի հետ կազմել է «Լա–
տին-ռուս-հայերեն բժշկական
բառարանը», 1946-1947 թթ.
ռուսաց լեզվով լույս է տեսել նրա
«Բժշկության պատմությունը Հա
յաստանում՝ հին ժամանակնե
րից մինչև մեր օրերը» մենագրու
թյունը (հինգ հատորով)։

ՕՐԲԵԼԻ ԼԵՎՈՆ
ԱԲԳԱՐՒ
(1882-1958)
ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս (1935),
ԲԳԱ ակադեմիկոս (1943), ՀԽՍՀ
ԳԱ ակադեմիկոս (1943)։ Ֆի
զիոլոգ, էվոլյուցիոն ֆիզիոլո
գիայի ուսմունքի ստեղծողնե
րից։ Բժշկական ծառայության
գեներալ-գնդապետ։ Մեծ հռչակ
են ձեռք բերել նրա վեգետա
տիվ նյարդային համակարգին
վերաբերող հետազոտություննե
րը։ Լայն ճանաչում են գտել սիմ–
պատիկ նյարդային համակարգի
հարմարողական-սնուցող ֆունկ
ցիայի, ողնուղեղ-ուղեղային գոր
ծունեության համադասեցման
ֆիզիոլոգիայի և ուղեղիկի ֆի
զիոլոգիայի մասին հիմնարար
աշխատությունները։
1904 թ. ավարտել է Պետեր–
բուրգի ռազմաբժշկական ակա
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դեմիան, աշխատել է որպես Ի.
Պւսվյովի օգնական (1907-1920)։
Լենինգրադի բժշկական ինստի
տուտի պրոֆեսոր (1920-1931)։
Ռազմաբժշկական
ակադեմի
այի պրոֆեսոր, Ռազմաբժշկա
կան ակադեմիայի պետ (1943–
1950)։ ԽՍՀՄ ԳԱ Ի. Պւսվւովի
անվան ֆիզիոլոգիայի ինստի
տուտի տնօրեն (1936-1950),
կենսաբանական
գիտություն
ների բաժանմունքի ակադեմի–
կոս-քարտուղար
(1939-1946),
փոխնախագահ (1942-1946), Ի.
Սեչենովի անվան էվոլյուցիոն
ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիմիա
յի ինստիտուտի տնօրեն (1956)։
ԽՍՀՄ պետական մրցանակի
դափնեկիր (1941), սոցիալիս
տական աշխատանքի հերոս
(1945)։ Լ. Օրբելու անունով է
կոչվում ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիոլոգիա
յի ինստիտուտը։ Լևոն Օրբելու
աշխատությունները հարստաց
րել են համաշխարհային գիտու
թյունը և լայն ճանաչում գտել։ Նա
հիմնադրել է ֆիզիոլոգիական
նշանավոր դպրոցներից մեկը։
Հրապարակվել են նրա հարյու
րավոր աշխատություններ, այդ
թվում՝ «Ընտիր էջեր էվուլյու–
ցիոն ֆիզիոլոգիայի» (1967),
«Գասախոսություններ նյարդա
յին համակարգության ֆիզիոլո
գիայի» (1982), «Ընտիր երկեր»
(ռուսերեն, հինգ հատորով, 1961–
1968) և այլ աշխատություններ։
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Հ Հ ԳԱԱ
ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԸ
ՀՀ ԳԱԱ ԱՌԱՋԻՆ
ՆԱԽԱԳԱՀԸ.
ՀՈՎՍԵՓ ՕՐԲԵԼԻ
(1887-1961)
Հարազատ իր տոհմիկ՝ Հայ–
կազուն-Սիսակյան ծագմանը և
հայագիտությանը նվիրվածու
թյանը, Հովսեփ Օրբելին (1887–
1961) իր ողջ կյանքը նվիրել է
հին և միջնադարյան, հատկա
պես, հայրենի պատմության հե
տազոտմանը՝ հենվելով հնագի
տական նյութերի, վիմագիր, հին
և միջնադարյան հայկական և
օտար սկզբնաղբյուրների վրա։
Ս. Պետերրուրգի Կայսերական
համալսարանի պատմաբանւս–
սիրական ֆակուլտետում, հու–
նահռոմեական հնությունների
դասընթացներին զուգահեռ, Օր–
բելին արտակարգ հետաքրքրա
սիրություն է ցուցաբերել իր հայ
րենիքի՝ Հայաստանի, ինչպես
նաև Վիրքի և Իրանի հին ու միջ
նադարյան պատմության ու մշա
կույթների հանդեպ։ 1906 թ. Օրբե–
լին մասնակցելէ Բագրատունյաց
թագավորության Անի մայրա
քաղաքի պեղումներին։ 1911 թ.
փայլուն կերպով ավարտելով
արևելյան լեզուների ու պատմա–
բանասիական ֆակուլտետների
լրիվ դասընթացը, նա վերադար
ձել է Անի և շարունակել մաս
նակցել պեղումներին։ Օրբելին
հրապարակել է Անիի ճարտա
րապետական հուշարձաններին
20

նվիրված հետազոտություններ
և հիմնել է հնադարան։ Հայոց
հնություններն արյան կանչով
ձգում էին գիտնականին։ Հաջոր
դը՝ Մեծ Հայքի Վասպուրական
աշխարհում հինավուրց Վան
քաղաքի ժայռի սեպագրերի,
հնավայրերի ու ազգագրական
նյութերի և Մոկք աշխարհում՝
հայերենի տեղական բարբա
ռի ուսումնասիրություններն էին։
Օրբելու ուշադրության կենտ
րոնում էին Աղթամարի Ս. Խաչ
եկեղեցու քանդակները, որոն
ցից նա հատուկ ուսումնասիրել
է թե «խաղողի գոտին», որպես
ազգագրական
պատկերնե
րով մի նմուշ, և թե՜ ազգային
խոր ակունքներ ունեցող «Սա–
սունցի Դւսվիթ»՝ «Սասնա ծռե–
ր» դյուցազնավեպին աղերսվող
կերպարները։ Նրա հետազո
տությունների շարքը լրացնում
են Բագավանի, Բագարանի,
Անիի, Նախիջևանի, Սանահի–
նի կամուրջի, Մարմաշենի և
Գանձասարի վանքերի, Թալինի
եկեղեցու, Կարսի աշտարակ
ների շինարարական վիմագիր
արձանագրությունների ընթեր
ցումները։ Օրբելու բազմակող
մանի ուսումնասիրությունների
արդյունքն են նրա հայագիտա
կան և արևելագիտական հետա–
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զուգությունները, հայ պատմիչ
ների (Եղիշե, Ղազար Փարպեցի,
Թովմա Արծրունի) երկերի, հայ
կական միջնադարյան առակ
ների և «Սասունցի Դւսվիթ» հե
րոսավեպի բնագրի ռուսերեն
թարգմանությունները։
Ակադեմիկոս Հ. Օրբելին
գիտության մեծ նվիրյալ էր ու
փայ լուն կազմակերպիչ. Ս. Պե–
տերբուրգի համալսարանի պրի–
վատ-դոցենտ, դոցենտ (1914–
1918), պրոֆեսոր (1919-1933),
1919 թ. Ռուսաստանի Լուսժող
կոմատի թանգարանների գոր
ծերով կոլեգիայի գիտական
քարտուղար, էրմիտաժի ավան
դապահ (1920-1926), Արևելքի
բաժնի վարիչ (1926-1933), տնօ
րեն (1934-1951), միևնույն ժա
մանակ՝ ԽՍՀՄ ԳԱ նյութական
մշակույթի պատմության ինս
տիտուտի տնօրեն (1937-1939),

ԽՍՀՄ ԳԱ հայկական մասնաճյու
ղի (Արմֆան) նախագահության
նախագահ (1938-1943), ՀԽՍՀ
ԳԱԱ (ներկայիս՝ ՀՀ ԳԱԱ) առա
ջին նախագահ (1943-1947),
ՀԽՍՀ ԳԱ պատմության ինստի
տուտի տնօրեն (1943-1947), Լե
նինգրադի
Լեզվաբանության
ինստիտուտի ավագ գիտաշխա
տող (1953-1955), 1955 թ. պետ
համալսարանի արևելագիտու
թյան ֆակուլտետի դեկան, իսկ
1956-1961 թթ. նաև Մերձավոր
և Միջին Արևելքի պատմության
ամբիոնների վարիչ, ԽՍՀՄ ԳԱ
Արևելագիտության ինստիտուտի
Լենինգրադի բաժանմունքի վա
րիչ (1956-1961)։ Իր գիտակազ–
մակերպչական մեծ վաստակի
համար Օրբելին արժանացել է
պետական բարձր պարգևների։
Ս. Պետերբուրգում կանգնեց
ված է Հ. Օրբելու կիսանդրին։
Ծաղկաձորում գործում է Օրբելի
եղբայրների տուն-թանգարանը։
Հ. Օրբելու գիտական ժառան
գությունը, հայրենանվեր գործու
նեության արդյունքները, ստեղ
ծած պատմագիտական դպրոցը,
բազում աշակերտները նրա մեծ
վաստակի վկայությունն են, որի
շնորհիվ նրա հանդեպ սերն ու
ակնածանքն է իր սրտում կրում
պատմագիտության ասպարեզ
մտնողնոր սերունդը։

ՀՀ ԳԱԱ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՆԱԽԱԳԱՀԸ.
ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԱԶԱՍՊՒ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՑԱՆ
(1908-1996)
ՀՀ ԳԱԱ հիմնադիր անդամ,
փոխնախագահ (1943), նախա
գահ (1947-1994), պատվավոր
նախագահ (1994-1996)։
Չափազանց լայն է Վ. Համ–
բարձումյանի գիտական հե
տազոտությունների
շրջանա
կը՝ քվանտային ֆիզիկայից ու

ատոմի միջուկի տեսությունից
մինչև մաթեմատիկական ու
աստղաֆիզիկական հակադարձ
խնդիրներ, միգամածություննե
րի ֆիզիկա և ճառագայթման
տեղափոխման խնդիրներ, աստ
ղային խմբերի դինամիկա և
տիեզերական տեսություններ։
Դարակազմիկ նշանակություն
ունեն մաթեմատիկական հետա
զոտությունների նոր ուղղության
ծնունդ տված՝ Շտուրմ-Լիուվի–
լի հակադարձ խնդրի, ինչպես և
ատոմի միջուկի կառուցվածքի
Համբարձումյանի (Դ. Իվանեն–
կոյի հետ) ուսումնասիրությունե–
րը (1929-1930)։ 1932 թ. սկսած՝
Վ. Համբարձումյանը մշակել է
գազային
միգամածություննե
րի լուսարձակման տեսությու
նը։ Նա առաջիններից մեկն էր,
որ մշակեց լուսային ճնշման
ազդեցությամբ միգամածություն
ների ընդարձակման տեսությու
նը։ Վ. Համբարձումյանը (Ն. Կո–
զիրևի հետ) ստեղծել է աստղերի
գազաթաղանթների զանգված
ները որոշելու մեթոդներ, որոնք
կարևոր նշանակություն են ունե
ցել աստղային էվոլյուցիայի բա
ցահայտումների համար։
1935 թ. Վ. Համբարձումյանը
լուծել է անգլիացի գիտնական Ա.
էդինգտոնի առաջադրած մաթե
մատիկական խնդիր աստղերի
տարածական արագությունների
բաշխումը որոշելու վերաբերյալ։
Նրա գիտական խոշոր ներդրումն
է աստղային համակարգերի վի
ճակագրական մեխանիկայի հի
մունքների ստեղծումը՝ կապված
աստղային համակարգերի տա
րիքի որոշման հետ։
Վ. Համբարձումյանի հետա
զոտությունների մի ամբողջ շարք
վերաբերում է Գալակտիկայի մի
ջաստղային նյութի բաշխման
բացահայտմանը։ Միջաստղային
ամպերի ամբողջական հետազո
տության կարևոր միջոց դարձավ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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նրա առաջադրած ֆլուկտոււս–
ցիաների տեսությունը, որը նոր
ուղիներ հարթեց աստղագիտու
թյան մեջ։
Երկրորդ
համաշխարհա
յին պատերազմի տարիներին
Վ. Համբարձումյանն ստեղ
ծեց պղտոր միջավայրում լույ
սի ցրման տեսության հիմնա
հարցերի լուծման նոր եղանակ,
որը հիմնված էր իր իսկ առա
ջադրած՝
ինվարիանտության
սկզբունքի վրա։ Այն գործնական
լայն կիրառություններ գտավ
ֆիզիկայում և երկրաֆիզիկա–
յում, ռադիոֆիզիկայում և մա
թեմատիկական
ֆիզիկայում։
Գալակտիկայի աստղային հա
մակարգերի դինամիկայի տե
սական վերլուծությունը Վ. Համ–
բարձումյանին հանգեցրեց նոր
տեսակի աստղային համակար
գերի՝ աստղասփյուռների հայտ
նագործությանը (1947)։ Դրանով
հիմնովին հերքվեց մինչ այդ
գիտության մեջ իշխող այն կար–
ծիքը, թե Գալակտիկայում բոլոր
աստղերն առաջացել են միաժա
մանակ։
հր հետագա հետազոտու
թյուններում Վ. Համբարձումյանն
առաջարկել է նախաստղային
նյութի վերաբերյալ նոր հայե
ցակարգ, ըստ որի, աստղային
համակարգերի
առաջացումն
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ու զարգացումն ընթանում են
նյութի խիտ վիճակներից դե
պի նոսր վիճակների անցման
միջոցով։ Տրոհման պրոցեսը
նախաստղերի
բռնկումները
հանգեցնում է աստղերի և աստ
ղային համակարգերի առաջաց
մանը։ Սրան են առնչվում նրա՝
գալակտիկաների էվոլյուցիայի
հիմնահարցերին նվիրված հե
տազոտությունները։
Հատկա
պես պետք է առանձնացնել
գալակտիկաների և դրանց հա
մակարգերի առաջացման մեջ
վճռական նշանակություն ունե
ցող միջուկների (կենտրոնական
խտացումների) ակտիվության
վերաբերյալ նոր հայեցակարգը։
Նշված հայտնագործություն
ներն ու գիտական կարևորա
գույն արդյունքները միայն մո
տավոր պատկերացում են տալիս
Վ. Համբարձումյանի վիթխարի
գիտական ժառանգության և
XX դ. աստղաֆիզիկայում նրա
հսկայական ներդրման մասին։

ՀՀ ԳԱԱ ԵՐՐՈՐԴ
ՆԱԽԱԳԱՀԸ.
ՖԱԴԵՑ ՏԱՃԱՏՒ
ՍԱՐԳՍ0ԱՆ (1923-2010)
ՀՀ ԳԱԱ նախագահ (1993–
2006), հաշվողական տեխնիկայի
և կառավարման ավտոմատաց
ված համակարգերի բնագավա
ռի խոշորագույն կազմակերպիչ,
1960-ական թվականներից ի վեր
ԽՍՀՄ ռադիոսարքավորումների
նոր տեսակների ստեղծման ու
արտադրության գործի ականա
վոր մասնագետ։
1963-1977 թթ. Ֆ. Սարգսյա–
նը ղեկավարել է Երևանի մա
թեմատիկական
մեքենաների
գիտահետազոտական ինստի
տուտը, դրան զուգահեռ՝ 1968–
1977 թթ. աշխատել է որպես
ԽՍՀՄ Պաշտպանության նախա
րարության
զորատեսակների
կառավարման ավտոմատաց
ված համակարգերի գլխավոր
կոնստրուկտոր։ Երևանի մա

թեմատիկական
մեքենաների
գիտահետազոտական ինստի
տուտում նրա գլխավորությամբ
իրականացվող տեսական և կի
րառական բնույթի աշխատանք
ների հիմնական նպատակն են
դարձել էլեկտրոնային հաշվիչ
մեքենաների համալիրների հի
ման վրւս պաշտպանական և
ժողովրդատնտեսական համա
կարգերի ստեղծումն ու զարգա
ցումը։ 1968 թ. նրան շնորհվել է
տեխնիկական գիտությունների
թեկնածուի, իսկ 1975 թ.՝ տեխնի
կական գիտությունների դոկտո
րի գիտական աստիճան, 1969 թ.
արժանացել է գեներալ-մայորի
կոչման։ Մեծ է Ֆ. Սարգսյա–
նի ներդրումը մասնավորապես
միկրոծրագրային
սկզբունքի
և ավտոմատ ծրագրավորման
հիման վրա կազմակերպված
«Նաիրի» էլեկտրոնային հաշ
վիչ մեքենաների մշակման և
արտադրության գործում, որի
համար 1971 թ. նրան շնորհվել
է Պետական մրցանակ։ 1971 թ.
Ֆ. Սարգսյանն ընտրվել է ՀՀ ԳԱՍԼ
թղթակից անդամ, 1977 թ՝ ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոս։ 1977-1983 թթ.
եղել է ՀԽՍՀ Մինիստրների նա
խագահ։ Նրա ղեկավարությամբ
հանրապետությունում աննախըն
թաց զարգացում են ապրել այն
պիսի նորագույն գիտաարտադ–
րական ոլորտներ, ինչպիսիք են
սարքաշինությունն ու ռադիոէ–
լեկտրոնիկան, արդիականացվել
է մեքենաշինությունը։
Իբրև ՀՀ ԳԱԱ նախագահ՝
Ֆ. Սարգսյանն առավել, քան
երբևէ դրսևորել է գիտության
կազմակերպչի իր տաղանդը,
հանրապետության գիտական
խոշորագույն օջախի ներու
ժի պահպանման, գիտական
հնարավորությունների
կայու
նացման, հասարակական հե
ղաբեկումների
պայմաննե
րում գիտությունը գործնական
զարգացումների հունով տանելու
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ուղղությամբ։ Հանրապետության
համար հույժ կարևոր այս գոր
ծունեության հետ մեկտեղ պետք
է առանձնացնել Ֆ. Սարգսյանի
հետազոտությունների հրատապ
նշանակությունը երկրի պաշտ
պանության և ինֆորմատիկայի
ուղղությունների բնագավառում,
որի գործնական արդյունքներից

է ակադեմիական գիտահետա
զոտական ցանցը՝ իր լրատվա
կան անսահմանափակ հնարա
վորություններով։
Ֆադեյ Սարգսյանի հետևո
ղական գործունեության շնորհիվ
ընդլայնվել են ՀՀ ԳԱԱ միջազգա
յին գործակցական կապերը Ռու
սաստանի Դաշնության և ԱՊՀ
մյուս երկրների, Մեծ Բրիտանիա–
յի, Հնդկաստանի, Չինաստանի,
Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտա
լիայի և այլ երկրների գիտություն
ների ակադեմիաների և գիտա
կան այլ հաստատությունների
հետ։ Նրա ծանրակշիռ գիտա
կան գործունեությունը բարձր է
գնահատել արտերկրի գիտա
կան հանրությունը, նա եղել է
արտասահմանյան
տասնյակ
գիտական հաստատությունների
ու կազմակերպությունների ան
դամ, պարգևատրվել միջազգա
յին մի շարք շքանշաններով ու
մեդալներով։

թղթակից անդամ, իսկ 1990թ.՝
ակադեմիկոս։ Ռ. Մարտիրո–
սյանն առաջարկել է քվանտային
ուժեղարարներում էներգիական
մակարդակների շրջման սխե
մա, որը հնարավորություն է տա
լիս միաժամանակ ուժեղացնելու
տարբեր հաճախություններով
երկու ազդանշաններ։ Նրա մշա
կած ալիքատարային քվանտա
յին ուժեղարարը, որը 14 անգամ
բարձրացրել է ընդունիչ համա անվան Ոսկե հուշամեդալի,
կարգի զգայնությունը, հաջո 1988թ.՝ ՀԽՍՀ Պետական մրցա
ղությամբ օգտագործվել է Երկ նակի, 1989 թ.՝ Ուկրաինայի Պե
րի ամենամեծ՝ «Ռատան-600» տական մրցանակի։ Նրա անվան
ռադիոդիտակում՝
հնարավո հետ է կապված նաև էներգիա
րություն տալով հետազոտելու կան մակարդակների գերբնա
տիեզերական մի շարք լազե կեցման նոր սխեմաների հայտ
րային աղբյուրների ռադիոճա նաբերումը։
1993-2006 թթ. Ռ. Մարտիրո
ռագայթումը։ Ռ. Մարտիրոսյա–
սյանն
եղել է Երևանի պետական
նի գիտական ղեկավարությամբ
համալսարանի
ռեկտորը։ Նրա
ստեղծված բարձր զգայնության
ջանքերով
Երևանի
պետական
ռադիոընդունիչ սարքերը լայնո
րեն կիրառվել են բնական պա– համալսարանում կազմակերպ
շարների հետազոտման «Պրի– ված ցածր ջերմաստիճանների
լաբորատորիայում
ՀՀ ԳԱՍ ՉՈՐՐՈՐԴ
րոդա» և «Օկեան» տիեզերական ֆիզիկայի
Հայաստանում
առաջին անգամ
ՆԱԽԱԳԱՀԸ.
ծրագրերում, ինչպես նաև ռա
ՈԱԴՒԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ
դիոաստղագիտական և բժշկա– ստացվել է հեղուկ հելիում, որը
ԱԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
կենսաբանական հետազոտու մեծապես նպաստել է ցածր ջեր
(ծնվ. 1936 թ.)
թյուններում։ Գիտակիրառական մաստիճանների բնագավառում
ՀՀ ԳԱԱ նախագահ (2006 լուրջ նշանակություն է ունեցել ֆիզիկական հետազոտություն
թվականից),
ռադիոֆիզիկա նրա տևական մասնակցությու ների ծավալմանը։ Նա զգալի
յի բնագավառի ականավոր նը տիեզերական տարածու ներդրում ունի նաև միջազգային
գիտնական։ Հեղինակ է երկու հա թյան ուսումնասիրություններին գիտակրթական և մշակութային
րյուրից ավել գիտական աշխա նվիրված ծրագրերին։ ՀՀ ԳԱԱ կառույցների հետ արդյունավետ
տանքների, որոնք վերաբերում Աշտարակի Ռադիոֆիզիկայի և համագործակցության բնագա
են դեցիմետրական տիրույթի էլեկտրոնիկայի ինստիտուտում վառում։ Միջազգային գիտական
քվանտային
ուժեղարարների կատարված գիտական մշա հանրության մեջ լայն ճանաչման
ստեղծմանը և դրանց ռադի կումները լայն ճանաչում են գտել արժանացած գիտնականը տա
ոաստղագիտական
կիրառու ԱՊՀ և արտասահմանյան երկր– րիներ շարունակ անդամակցել է
թյուններին, քվանտային էլեկտ ներում։ Նա առաջիններից մեկն համալսարանների միջազգային
րոնիկայի համար արհեստական է ռադիոաստղագիտական հե և համաեվրոպական ընկերակ
բյուրեղների ստեղծման տեխնո տազոտություններում քվանտա ցությունների խորհուրդներին որ
լոգիաների կատարելագործմա յին ուժեղարարների կիրառման պես լիիրավ անդամ։
Նյութը պատրաստել են՝
նը, բարձր զգայնությամբ ընդու ասպարեզում։ Տիեզերքի հետա
Ա. Խսւռւստյսւնը
նիչ համակարգերի մշակմանն ու զոտման ուղղությամբ կատար
է. Դւսնիելյանը
ներդրմանը։ 1980թ. Ռ. Մարտիրո– ված աշխատանքների համար
Ս. Ղարիբջսւնյանը
սյանը պաշտպանելէ դոկտորա ԽՍՀՄ
տիեզերագնացության
կան ատենախոսություն, 1984թ. ֆեդերացիայի բյուրոյի որոշ–
նրան շնորհվել է պրոֆեսորի կո մամբ 1987 թ. Ռ. Մարտիրոսյանն
չում, 1986 թ. ընտրվել է ՀՀ ԳԱԱ արժանացել է Յուրի Գագարինի
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԿՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ
1920-ական թթ. սկզբներին
ստեղծվեցին Խորհրդային Հա
յաստանի առաջին բուհերը և
գիտահետազոտական օջախ
ները։ Գիտությունը դարձավ պե
տական
քաղաքականության
կարևորագույն ուղղություններից
մեկը։ Առաջին պլան մղվեցին
գիտության այն ուղղություննե
րը, որոնց ուսումնասիրության
ոլորտն ընդգրկում էր ժողովր
դատնտեսական կարևոր նշա
նակություն ունեցող ճյուղեր։
Գիտական աշխատանքներ էին
ծավալվել գյուղատնտեսության
մի շարք ճյուղերի, քիմիական,
երկրաբանական, կենսաբանա
կան և բժշկական գիտություննե
րի գծով։
Հասարակագիտության
բնագավառում
հիմնականում
ուսումնասիրվում էին հայ ժո
ղովրդի պատմության, լեզվի և
գրականության, հնագիտության
և ազգագրության բազմազան
հիմնախնդիրներ։
1920-1930-ական թվական
ների կեսին հանրապետությու
նում հիմնադրվեցին նաև ակա
դեմիական սկզբունքով գործող
ինստիտուտներ, որոնցից էին
էջմիածնի
կուլտուր-պատմա–
կան ինստիտուտը (1921), ՀԽՍՀ
գիտության և արվեստի ինս
տիտուտը (1925), ՀԽՍՀ Կենտ
գործկոմին կից Գիտությունների
(1930) և Սարքսիզմ-լենինիզմի

ՍՏԵՓԱՆ ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ա վա գ
գիտ ա շխ ա տ ող պ ա տ մա կա ն գիտությունների
թեկնածու

ինստիտուտները (1931), ՀԽՍՀ
կուլտուրայի պատմության ինս
տիտուտը (1932), Լուսժողկոմա
տին կից ՀԽՍՀ պատմության և
գրականության
ինստիտուտը
(1935)։
1933 թ. վերջերին Հայաստա
նում գործում էին 52 գիտահետա
զոտական հիմնարկներ և բուհեր։
Գիտաշխատողների թվաքանա–
կի անշեղ աճի մասին են վկա
յում հետևյալ տվյալները. 1930թ.
հանրապետությունում կար 248,
իսկ 1934 թ.՝ արդեն 1060 գիտաշ
խատող։ Գիտահետազոտական
հիմնարկների ցանցի ընդլայնու
մը և գիտական կադրերի աճը
1930-ական թթ. առաջին կեսին
հանգեցրին գիտական մեկ մի
ասնական կենտրոն ստեղծելու
գաղափարին։ Այդպիսի կենտ
րոն դարձավ ԽՍՀՄ գիտություն
ների ակադեմիայի հայկական
մասնաճյուղը, որը հիմնադրվեց
1935 թ. հուլիսին։
Մինչև 1930-ական թթ. սկիզբը
ԽՍՀՍ ԳԱ գրեթե բոլոր հիմնարկ
ները կենտրոնացված էին Մոսկ–
վայում և Լենինգրադում։ 1931 թ.
հոկտեմբերին կազմակերպվեց
ԽՍՀՍ ԳԱ բազաների հանձնա
ժողով՝ ԳԱ փոխնախագահ Վ. Լ.
Կոմարովի գլխավորությամբ, որը
տեղական ղեկավար մարմիննե
րի աջակցությամբ ակտիվ գոր
ծունեություն ծավալեց ազգային
շրջաններում
ակադեմիական
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հաստատությունների
ճյուղա
վորված ցանցի ստեղծման ուղ
ղությամբ։ Սինչև 1932 թ. կեսերը
հիմնվեցին ՍՍՀՍ ԳԱ հեռավոր
արևելյան, անդրկովկասյան և
ուրալյան մասնաճյուղերը, ղա
զախական ու տաջիկական բա
զաները։
ԽՍՀՄ ԳԱ անդրկովկասյան
մասնաճյուղը՝ Զակֆանը, ստեղծ
վեց ՌԽՖՍՀ ժողկոմխորհի 1932 թ.
նոյեմբերի 25-ի ԽՍՀՍ ԳԱ կով
կասագիտության մասնաճյուղի
վերափոխելու մասին որոշմամբ։
Մասնաճյուղի առաջին նախա
գահը դարձավ մեծ գիտնական–
կովկասագետ, ակադեմիկոս Ն.
Մառը։ Սկզբնական շրջանում
Զակֆանը բաղկացած էր եր
կու բաժանմունքից՝ ադրբեջա
նական և վրացական, որոնք
զբաղվում էին նաև Սովետական
Հայաստանի բնական հարս
տությունների, պատմության և
մշակույթի
ուսումասիրության
մի շարք հիմնահարցերի մշւսկ–
մամբ։ Անդրկովկասի կուսակցա
կան ու կառավարական մարմին
ները մշտապես հոգ էին տանում
Զակֆւսնի գիտահետազոտա
կան աշխատանքների ընդլայն
ման, նրա նյութատեխնիկական
բազայի ամրապնդման ուղղու
թյամբ։ ՀամԿ(բ)Կ Անդրերկրկոմի
և ՌԽՖՍՀ ժողկոմխորհի նիստե
րում բազմիցս քննարկվում էին
մասնաճյուղի գիտական հիմ–

նարկները որակյալ կադրերով,
համապատասխան սարքավո
րումներով ապահովելու հարցեր,
անհրաժեշտ միջոցներ էին տրա
մադրվում նոր գիտական ստո
րաբաժանումներ կազմակերպե
լու համար։ Զակֆանը մեծ դեր
խաղաց Ադրբեջանում, Վրաստա–
նում և Հայաստանում գիտական
մտքի կենտրոններ ձևավորելու
գործում։ 1935 թ. հուլիսի կեսին
Զակֆանի հիման վրա ստեղծ
վեցին երեք առանձին ակադե
միական ստորաբաժանումներ՝
ԽՍՀՄ ԳԱ ադրբեջանական, վրա
ցական և հայկական մասնաճյու
ղերը։
Հայաստանի կոմկուսի կենտ
կոմի և ՀԽՍՀ ժողկոմխորհի նա
խաձեռնությամբ և ԽՍՀՄ ԳԱ
անմիջական
աջակցությամբ
1935 թ. սկզբին կազմակերպ
վեց Զակֆանի հայկական բա
ժանմունքը. ՀԽՍՀ ժողկոմխորհը
Փետրվարի 1-ին որոշում ընդու
նեց «ԽՍՍՀ-ում ԽՍՀՄ ԳԱ ւսնդր–
կովկասյան մասնաճյուղի բա
ժանմունք հիմնադրելու մասին»,
որով նախատեսվում էր առաջին
հերթին բնական և տեխնիկա
կան գիտությունների զարգացու
մը։ 1935 թ. մայիսի 25-ից մինչև
հունիսի 1-ը տեղի ունեցած ԽՍՀՄ
ԳԱ ընդհանուր ժողովի նստաշր
ջանը որոշեց Զակֆանի հայկա
կան բաժանմունքը վերակազմել
ԽՍՀՄ ԳԱ հայկական մասնա
ճյուղի (Արմֆան)։ Սկզբնական
շրջանում Արմֆանի կազմի մեջ
մտան երկրաբանական, կենսա
բանական, քիմիական ինստի
տուտները, հողագիտության և
պատմության, հնագիտության
ու ազգագրության սեկտորները։
1935 թ. աշնանը ստեղծվեց բու
սաբանական այգին, իսկ 1936թ.
սկզբին Արմֆանի համակար
գում ընդգրկվեց Սևանի ջրակեն
սաբանական կայանը, 1940 թ.՝
Պետական պատմական թագա–
րանը։ 1937 թ. հիմնվեց Պատ

ԽՍՀՄ ԳԱհայկական մասնաճյուղի շենքը (այժմ ԱՍախարովի անվան հրապարակում)

մության և նյութական մշակույթի
ինստիտուտը, 1938 թ.՝ Գրակա
նության և լեզվի ինստիտուտը,
1939 թ.՝ Բուսաբանության ինս
տիտուտը, 1941 թվականին՝
տնտեսագիտության սեկտորը։
Մասնաճյուղի նախագահությա
նը կից գործում էին գիտարշա
վային
հետազոտությունների
բյուրոն, խմբագրական-հրատա֊
րակչական խորհուրդը, կենտրո
նական գրադարանը, աշխար
հագրական ու բուսաբանական
ընկերությունները և այլն։
Արմֆանի առաջին նախագա
հը դարձավ խոշոր երկրաբան,
ակադեմիկոս Ֆ. Ցու. Լևինսոն–
Լեսինգը, որին 1938 թ. փոխա
րինեց ականավոր ւսրևելագետ–
կովկասագետ
ակադեմիկոս
Հովսեփ Օրբելին։ Մասնաճյու
ղի գիտական հիմնարկներում
աշխատում էին անվանի գիտ
նականներ Մ. Խ. Աբեղյանը, Հ. Ա.
Աճառյանը, Հ. Հ. Մանանդյանը, Հ.
Գ. Գյուլիքևխյանը, Ս. Վ. Տեր-Ավե֊
տիսյանը, Հ. Գ. Հովհաննիսյանը,
Հ. Տ. Կարապետյանը, Ս. Պ. Ղամ–
բարյանը, Լ. Ա. Ռոտինյանը, Մ. Գ.
Թումայանը, Պ. Բ. Քալանթարյա–
նը, Ս. Մ. Ցուզբաշյանը, Ա. հ. Ալի–
խանովը, Ա. հ. Ափխանյանը, Բ. Հ.
Գալստյանը, Վ. Ի. Իսագուլյանցը
և ուրիշներ։ Արմֆանի գործունե
ությանն ակտիվորեն աջակցում
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էին նշանավոր ռուս գիտնա
կաններ Վ. Լ. Կոմարովը, Ն. Դ.
Զելինսկին, Ն. Ի. Վավիլովը, Ն. Խ.
Կոտնակովը, Վ. Պ. Վոլգինը, Կ. Վ.
Տրևերը և այլք։
1935
թ. հուլիսի 14-ին Երևա
նում՝ մշակույթի տանը, տեղի
ունցավ հանդիսավոր նիստ, որը
նվիրված էր Արմֆանի բացմանն
ու Ֆ. Ցու Լևինսոն-Լեսինգի մե
ծարմանը՝ նրա գիտական և հա
սարակական գործունեության
50-ամյակի առթիվ։ Հայաստա
նի կոմկուսն ու կառավարությու
նը մասնաճյուղի առջև խնդիր
դրեցին հայտնաբերել և ուսում
նասիրել Հայկական ԽՍՀ բնա
կան հարստությունները, ամեն
կերպ նպաստել հանրապետու
թյան արտադրողական ուժերի
զարգացմանը,
մարքսիստա
կան դիրքերից ուսումնասիրել
հայ ժողովրդի պատմությունն ու
մշակույթը, հրատարակել եղած
հարուստ գրական ժառանգու
թյունը, պատրաստել գիտական
կադրեր և բարձրացնել նրանց
որակավորումը, մասնաճյուղի
աշխատակիցների բեղմնավոր
գիտական գործունեության հա
մար ստեղծել անհրաժեշտ նյու
թատեխնիկական բազա և այլն։
Որոնք էին Արմֆանի հիմ
նարկներում կատարված գիտա
հետազոտական աշխատանքնե–
Ւ1տ2–3. 2013
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ԽՍՀՄ ԳԱհայկական և վրացական մասնաճյուղերի մի խումբ գիտաշխատողներ,
1936թ., Թբիլիսի

րի հիմնական ուղղություններն ու
արդյունքները։
Երկրաբանական
ինստի
տուտն զբաղվում էր Հայաստանի
երկրաբանական կառուցվածքի
ուսումնասիրման, հանրապետու
թյան մանրամասն երկրաբանա
կան քարտեզի կազմման աշխա
տանքներով, օգտակար հանա
ծոների
հանքավայրերի
տեղաբաշխման օրինաչափու
թյունների և նոր հանքավայրերի
հայտնաբերմամբ ու հետազոտ–
մամբ, ինչպես նաև ջրաերկրա
բանության, հանքաբանության,
երկրաքիմիայի, բնական շինա
նյութերի հետազոտման և այլ
հարցերով։ Բացվեցին մետաղա
յին և ոչ մետաղային օգտակար
հանածոների, այդ թվում մոլիբ
դենի, դոլոմիտի, անդալուզիտի,
տորֆի, մարմարի, կրի հանքա
վայրեր,
ուսումնասիրվեցին
տասնյակ
հանքաղբյուրներ,
որոնց մի մասն օգտագործվեց
ջրաբուժական նպատակներով։
Կեսաբանական ինստիտու
տը հիմնականում զբաղվում էր
ձևագոյացման
պրոցեսների,
տեսակների ծագման, էվոլյուցի
այի և գենետիկայի, Հայաստա–
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նի բուսական ու կենդանական
աշխարհի
ուսումնասիրման
հարցերով։ Ինստիտուտի թեմա
տիկ պլանը սերտորեն կապված
էր հանրապետության գյուղատն
տեսական
արտադրության
խնդիրներին։ ետացվեցին և
արտադրության մեջ ներդրվե
ցին հացահատիկի նոր արժեքա
վոր տեսակներ, բամբակենու և
ծխախոտի բերքատվությունն էլ
ավելի բարձրացնելու նպատա
կով առաջարկվեց խոր էտման
մեթոդը։ Ուսումնասիրվեցին տե
ղական ացիդոֆիլային մանրէնե
րը, որոնք կիրառություն գտան
բժշկության մեջ։ Հետազոտվե
ցին պտուղների՝ խնձորի, տան
ձի, դեղձի, ծիրանի, խաղողի,
թզի, նշի անցյալում չնկարագր
ված բազմաթիվ տեսակներ։
Ինստիտուտը
հրատարակեց
Հայաստանի թռչունների մասին
երկհատորանոց ցուցակ, մւսնրէ–
ակեսաբանական և կենդանա
բանական ժողովածուներ, մոտ
երկու տասնյակ հանրամատչելի
գրքույկներ։
Բուսաբանության
ինստի
տուտը մեծ աշխատանք կա
տարեց Հայաստանի բուսական
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պաշարների ուսումնասիրության
և ցուցակագրման ուղղությամբ։
Ակադեմիկոս Ն. Ի. Վավիլովի
պատկերավոր արտահայտու
թյամբ՝ Հայաստանը ներկա
յանում էր որպես բուսական
աշխարհի արարման հնոց։ Բույ
սերի բազմաթիվ տեսակներ,
որոնք այլ վայրերում միատեսակ
են, այստեղ ներկայացված էին
մեկը մյուսին անցնողձևերի բազ
մազանությամբ։ Ինստիտուտի
գիտաշխատողները հայտնա
բերեցին վայրի եթերայուղատու
բույսերի և դեղաբույսերի նոր,
արժեքավոր տեսակներ։ Մշակ
վեց խորդենու ագրոտեխնիկայի
համակարգ, որը կարևոր նշա
նակություն ունեցավ օծանեւիքի
արտադրության համար։ Բուսա
բանական այգու խնդիրներից
էին Հայաստանի չորային շրջան
ների կանաչապատումը, համան
ման կլիմայական պայմաններ
ունեցող երկրների մի շարք էկզո
տիկ բուսատեսակների կլիմայա
վարժեցումը, բնության մեջ տե–
սագոյացման և ձևագոյացման
պրոցեսների ուսումնասիրումը։
Կառուցվեց ու սարքավորվեց
այգուն կից օդերևութաբանա
կան կայան, որը ձեռնամուխ
եղավ մշտական դիտարկումնե
րի, ստեղծվեց հարուստ տնկա
րան, ծաղկանոց և ջերմոց։ Այ
գին մշտական կապերի մեջ էր
խորհրդային 34 և արտասահ
մանյան 112 բուսաբանական
այգիների հետ։ Բուսաբանության
ինստիտուտի և այգու աշխատա
կիցների միացյալ ուժերով հրա
տարակվեցին «Հայկական ԽՍՀ
բուսականությունը», «Երևանի
ֆլորան», «Հայաստանի բուսա–
բանաաշխարհագրական ուրվա
գիծ» մենագրությունները և այլն։
Սևանի
ջրակենսաբանա
կան կայանը ուսումնասիրում էր
Սևանա լճի ու այլ ջրավազան
ների ջրաբանության, ջրային
տնտեսության հարցերը։ Կայա–

նը ձեռնարկեց մինչ այդ դեռևս
չուսումնասիրված Սևանա լճի
պլանկտոնի, իշխանի մանրաձ–
կան և կլիմայավարժեցված սի
գի կենսաբանության հետազո
տումը, շարունակում էր ձկների
հումքային պաշարների դիտար
կումը։
Քիմիական ինստիտուտում
մշակվեցին մի շարք թեմա
ներ, որոնք ունեին ինչպես տե
սական, այպես էլ գործնական
նշանակություն։
«Ացետիլենի
մետադաօրգանական
միա
ցությունները» թեմայի փորձա
րարական արդյունքները մեծ
նշանակություն ունեցան Երևա
նում սինթետիկ կաուչուկի գոր
ծարան կառուցելու համար։
Բացահայտվեց, որ Երևանի
շրջակայքում գտնված որոշ կա
վատեսակներ լիովին պիտանի
են կդմինդրասալիկների, կոյու
ղու խողովակների և դեկորատիվ
գեղարվեստական իրերի պատ
րաստման համար։ Առաջարկվեց
հանրապետության մագնեզիու–
մային հումքի համալիր օգտ ա 
գործման նախնական կառույցը,
ինչպես նաև մշակվեց նեֆելինա–
յին սիենիտների վերամշակման
համալիր մեթոդ՝ կավահոդի,
կալաքարի (ալկալի) և ցեմեն
տի ստացման համար։ Մի շարք
հետազոտություններ
նվիրվել
են 0 վիտամինի կայունացման
վրա սպիտակուցային և պուրի–
նային նյութերի ազդեցությանը,
պարզվել է, որ օքսիպուրինները
դանդաղեցնում են ոչ միայն Շ
վիտամինի, այլև դիֆենոլների և
ադրենալինի օքսիդացումը։ Քի
միական ինստիտուտը հրատա
րակել է գիտական աշխաստու–
թյունների երկու ժողովածու։
Հողագիտության
սեկտո
րի հիմնական խնդիրն էր Հա
յաստանի հողային ծածկույթի
հետազոտումը՝
գյուղատնտե
սական արտադրության կա
րիքների համար անհրաժեշտ

հողային պաշարների առա
վել ռացիոնալ օգտագործման
նպատակով։ Մասնավորապես,
սեկտորը ՀԽՍՀ հողժողկոմատի
առաջադրանքով իրականաց
րեց Սարուխանի ենթաշրջանի
դաշտավարության հատուկ ու
սումնասիրությունը, որի նպա
տակն էր ենթաշրջանի կոլտնտե
սություններում բերքատվության
արագ և առավելագույն աճն
ապահովող ցանքաշրջանառու
թյուններ կազմելը։ Մշակվեցին
նաև Արարատյան դաշտավայրի
աղուտների յուրացման և հողի
էրոզիան կանխող հիմնավորված
միջոցառումներ։
Պատմության, հնագիտու
թյան և ազգագրության սեկտո
րը, իսկ այնուհետև Պատմու
թյան և նյութական մշակույթի
ինստիտուտը զբաղվում էին Հա
յաստանի պատմության և նյու
թական մշակույթի հուշարձան
ների (արխիվային նյութեր, հին
ձեռագրեր,
վիմագրագիտու–
թյուն), խորհրդահայ պատմա
գիտության հարցերի ուսումնա
սիրությամբ,
կազմակերպում
էին հնագիտական պեղումներ,
միջնակարգ և բարձրագույն
դպրոցների համար կազմում
էին հայ ժողովրդի պատմության
ձեռնարկներ և այլն։ 1936թ. Լե
նինգրադի էրմիտաժի հետ հա
մատեղ, ակադեմիկոս Հ. Օրբելու
անմիջական ղեկավարությամբ,
սկսվեցին միջնադարյան նշա
նավոր ամրոց Ամբերդի պե
ղումները, որոնք տվեցին դրա
կան արդյունքներ։ Պեղումներով
հայտնաբերվեցին Պահլավունի
իշխանների պալատի մի մասը
և երկու սենյակից բաղկացած
բաղնիքը։ Հետազոտվեց կավե
ու երկաթե խողովակներով անց
կացված ջրմուղ ցանցը, ինչպես
նաև ամրոցից դեպի գետն ըն
կած գաղտնուղին։ Գիտական
նշանակություն ունեցող հայտ
նաբերված իրերի թիվը հասնում

էր 530-ի, որոնց մեջ կային նաև
Սիրիայից, Եգիպտոսից, Չինաս
տանից և այլ վայրերից բերված
առարկաներ։ Այս արշավախմբին
մասնակցում էին երիտասարդ
պատմաբաններ և հնագետներ
Ս. Տ. Երեմյանը, Կ. Գ. Ղաֆադւս–
րյանը, Ն. Մ. Տոկարսկին, Բ. Բ.
Պիոտրովսկին։ 1939 թվակա
նին դարձյալ էրմիտաժի աշխա
տակիցների հետ սկսվեցին ու
րարտական
քաղաք՜ամրոց
Թեյշեբաինիի՝
Կարմիր-բլուրի
պեղումները։ Հրատարակվեցին
մի շարք սկզբնաղբյուրներ՝ Զա–
քարիա Ագուլեցու «Օրագրու
թյունը», Աբրահամ Երևանցու
«Պատմություն պատերազմացն.
1721–1736թթ.», Սեբեոսի «Պատ
մությունը»,
Մխիթար
Գոշի
«Դատաստանագիրքը» և այլն,
մենագրություններ՝ Խ. Սամվե–
լյանի «Հին հայ իրավունքի պատ
մության» առաջին հատորը և
«Հին Հայաստանի կուլտուրան»։
«Պատմական ակնարկներ» երկ
րորդ և երրորդ հատորները, Հ.
Մանանդյանի «Հայաստանի քա 
ղաքները ճ–ճ\ դարերում», «Տիգ
րան Բ. և Հռոմը», «Մեսրոպ Մաշ
տոցը և հայ ժողովրդի պայքարը
մշակութային ինքնուրույնության
համար», Ս.
Մալխասյանցի
«Խորենացու առեղծվածի շուր
ջը», Ա. Շահնազարյանի «Դվին։
Պատմաաշխարհագրական
ակնարկ», Կ. Ղաֆադարյանի
«Ալքիմիան պատմական Հա
յաստանում», «Հայկական գրի
սկզբնական տեսակները» և այլ
ուսումնասիրությտնները։
Գրականության և լեզվի ինս
տիտուտը զբաղվում էր հայ
գրականության
պատմության
հարցերով, գրական հուշար
ձանների ու
դասականների
երկերի հրատարակությամբ ժո
ղովրդական բանահյուսության
և լեզվաբանական ուսումնա
սիրություններով։ Ինստիտուտի
հրատարակած աշխատություն–
^
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ՀԽՍՀ ԳԱ-ն 1943թ. հիմնադրվել է այս շենքում։

ներից պետք է նշել Մ. Աբեղյա–
նի, Գ. Աբովի և Ա. Ղանալանյա–
նի կազմած «Սասունցի Դա վիթ։
Հայկական
ժողովրդական
էպոս»–ի համահավաք բնագիրը՝
Հ. Օրբելու ընդանուր խմբագրու
թյամբ և առաջաբանով, «Սա–
սունցի Դա վիթ» հոբելյանական
ժողովածուն՝ նվիրված էպոսի
1000-ամյակին, ՍիքայելՆալրւսն–
դյանի Երկերի լիակատար ժողո
վածուի 3-րդ հատորը, «Դիվան
Խաչատուր Աբովյանի» առաջին
հատորը, Մ. Աբեղյանի «Գուսա
նական ժողովրդական տաղեր»,
«Վիշապներ» կոչված կոթողներն
իբրև Աստղիկ-Դերկետո դիցուհու
արձանները», Գ. Հովնանի «Մաք
սիմ Գորկին և հայկական կուլտու
րան» մենագրությունները և այլն։
Տպագրության պատրաստվեցին
Անդրկովկասի ժողովուրդների
մեջ տարածված «Քյոռօղլի» էպո
սի քսան տարբերակները։
Հայրենական մեծ պատե
րազմի տարիներին խորհրդային
ամբողջ ժողովուրդի հետ միա
սին Արմֆանի գիտնականներն
իրենց բոլոր ուժերն ու գիտե
լիքները տրամադրեցին մեր
երկրի ամրապնդման, թշնամու
ջախջախման գործին։ Մասնա
ճյուղի հիմնարկները ներգրավ
վեցին պաշտպանական բնույ
թի մի շարք առաջադրանքների
կատարման գործում, լուծեցին
28

կարևոր
գիտատեխնիկական
նշանակություն ունեցող բազմա
պիսի խնդիրներ։ Պատերազմի
ընթացքում զգալի օգնություն
ցույց տրվեց արդյունաբերական
ձեռնարկություններին՝ նոր տեխ
նոլոգիական խնդիրների մշակ
ման, ապրանքների արտադրու
թյան ավելացման և տեղական
հումքային բազայի ընդլայնման
ուղղությամբ։ 1942 թ. պատմու
թյան ինստիտուտը հիմնեց Հայ
րենական մեծ պատերազմի
պատմության կաբինետ։
Մինչև 1943 թ. վերջն այս
տեղ հավաքվեց հազարից ավե
լի փաստաթուղթ։ Կազմակերպ
վեց «Հայաստանի զավակների
մարտական սխրագործություն
ները»
գիտահանրամատչելի
մատենաշարի հրատարակու
թյունը։ Արմֆանի պատմաբան
ներից կազմվեց դասախոսների
մի բրիգադ, որը ենթարկվում էր
Անդրկովկասյան ռազմաճակա
տի քաղվարչությանը։ Մի շարք
պատմաբաններ գրեցին հայ
ժողովրդի հերոսական անցյա
լին նվիրված աշխատություններ։
Մասնաճյուղի բոլոր հիմնարկնե
րը ակտիվորեն մասնակցում էին
զինվորական միավորումներում,
հոսպիտալներում, դպրոցներում
և այլուր տարվող քարոզչական
աշխատանքներին։
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Արդեն 1943 թ. վերջերին Արմ
ֆանի համակարգում կային մոտ
երկու տասնյակ գիտահետազո
տական հիմնարկներ։ Գիտաշ
խատողների քանակի մասին
պատկերացում են տալիս հե
տևյալ թվերը. 1935թ.՝ 58 հոգի,
1936թ.՝ 74, 1937թ.՝ 55, 1938թ.՝
114, 1939թ.՝ 156, 1940թ.՝ 208։
Եթե 1935 թ. ասպիրանտուրայում
սովորում էր 12 հոգի, ապա 1940
թ.՝ 34։
ԽՍՀՄ ԳԱ հայկական մաս
նաճյուղի ստեղծումն, անտարա
կույս, ակնառու իրադարձություն
էր հայ ժողովրդի կյանքում։ Իր
գոյության ութ տարիների ըն
թացքում Արմֆանի գիտական
հիմնարկները զգաւի աշխա
տանք կատարեցին Հայկական
ԽՍՀ բնական հարստություննե
րի և արտադրողական ուժերի,
ժողովրդական
տնտեսության
զարգացման հիմնախնդիրների
ուղղությամբ։ Արմֆանում մշակ
վող թեմաների արդիականու
թյունն այն վերածեց մեր հան
րապետության գիտական մտքի
գործուն կենտրոնի։
Արմֆանի ձևավորման, մաս
նաճյուղի նյութատեխնիկական
բազայի ամրապնդման, նրա
հիմնարկներն
անհրաժեշտ
սարքավորումներով և որակյալ
գիտական կադրերով ապահո
վելու գործում հսկայական դեր
խաղաց ԽՍՀՍ Գիտությունների
ակադեմիան։ Վերջինիս նախա
ձեռնությամբ ԳԱ անդամները
մշտապես այցելում էին Հայաս
տան։
1943 թ. նոյեմբերին Խորհր
դային Միության կառավարու
թյունը որոշում ընդունեց ԽՍՀՄ
ԳԱ հայկական մասնաճյուղի հի
ման վրա Հայկական ԽՍՀ գիտու
թյունների ակադեմիա ստեղծելու
մասին, որով նոր փուլ սկսվեց
հայ ժողովրդի գիտական և մշա
կութային կյանքում։

ՀՈՎՍԵՓ
Օ ՐԲԵԼԻ- 125

ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆ0ԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն,
ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ա նդա մ

Համաշխարհային
քա ղա 
քակրթության մեջ հայ ժողովրդի
ծանրակշիռ ավանդը մեծապես
պայմանավորված է եղել գիտու
թյան և մշակույթի ոլորտում ու
նեցած հզոր անհատականու–
թունների առկայությամբ։ Հայ
մտքի տիտանների ջանքերով
մի կողմից ապահովվել է հայու
թյան հազարամյակների անխա
փան գոյընթացը, մյուս կողմից՝
համաշխարհային գիտամշակու–
թային առաջընթացում հայ ժո
ղովրդին բաժին է ընկել ամենա–
պատվաբեր տեղերից մեկը՝ հայ
մարդը դարձել է ճանաչված և
գնահատված ամբողջ երկիր-մո–
լորակի վրա։
Համաշխարհային ճանաչման
հասած հայ անհատականու
թյուններից յուրաքանչյուրի ան
ցած ուղին դիտարկելիս աչքի
է զարնում մի կարևոր հանգա
մանք. նրանք հառնել են հայ
րենի միջավայրից, եղել իրենց
ժողովրդի արժանի զավակներ,
սնվել հայրենական գիտության
ու մշակույթի լավագույն ավան
դույթներով, և ազգային արժեք
ները հասցնելով դասական մա
կարդակի, հարստացրել նաև
համաշխարհային քաղաքակր
թության անդաստանը։ Այսօր

հայ մեծանուն արևելագետ-հա֊
յագետ, պատմաբան, հնագետ,
բանասեր, ազգագրագետ, Հա
յաստանի գիտությունների ակա
դեմիայի հիմնադիր-նախագահ,
էրմիտաժի երկարամյա տնօրեն,
ակադեմիկոս Հովսեփ Աբգարի
Օրբելու ծննդյան 125-ամյա հե
ռավորությունից վստահաբար
կարող ենք արձանագրել, որ
համաշխահային արևելագիտու
թյան մեջ հայազգի գիտնական
ների շարքում նա անվիճելի և
իր հավասարը չունեցող ամենա
պայծառ դեմքն է։
Հովսեփ Օրբելին ներկայաց
նում էր դասական արևելագետ
ների այն սերունդը, որը կանխո
րոշել էր ինչպես Ռուսաստանի,
այնպես էլ Հայաստանի արևե
լագիտության զարգացման հե
տագա ընթացքը, հանդիսացել
հասարակական գիտությունների
շարքում այդ կարևոր բնագավա
ռի ականավոր ներկայացուցչնե–
րից մեկը։ Նա սահուն կերպով՝
առանց ցնցումների, շրջանցե
լով ժամանակի քաղաքական
կապանքների պարտադրանքը՝
դարձավնախախորհրդային ժա
մանակների արևելագիտությու
նից դեպի խորհրդային արևելա
գիտություն անցումն ապահովող

սերնդի առաջատարներից մեկը։
Հովսեփ Օրբելի մարդ-քաղա֊
քացու, մեծ հայրենասերի, նվի
րյալ հայագետ-արևելագետի,
գիտության հմուտ կազմակերպ–
չի հմայքը հասկանալու համար
անհրաժեշտ է խորամուխ լինել
նրա ոչ դյուրին, սակայն անցած
փառահեղ ուղու մեջ՝ տոհմա
բանությունից մինչև հարուստ ու
բազմաբեղուն գիտակազմակեր–
պական գործունեություն։
Օրբելիների ընտանիքը ծա
գում էր միջնադարի հայ ազնվա
կանական տների շառւսվիղնե–
-----------------
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րից և, ինչպես վայել է տոհմիկ
գերդաստաններին, նոր ժամա
նակներում շարունակում էր իրեն
դրսևորել
համապատասխան
որակներով։ Ապագա հայագետ–
արևելագետի պապը՝ ավագ
Հովսեփ Օրբելին, սովորել էր
Լագարյան ճեմարանում, ուսուց
չությամբ զբաղվել Մոսկվայում,
Պետերբուրգում, հոգևոր-եկեղե֊
ցական ծառայություն կատարել
Անդրկովկասում։ Երեք որդինե
րից Ղավիթը և Համազասպը
բժիշկներ էին, աշխատություննե
րի հեղինակներ, երրորդը՝ Աբգա–
րը, Պետերբուրգի համալսարանի
շրջանավարտ, գիտությունների
թեկնածու։ Վերջինս, ստանա
լով փայլուն կրթություն, վերա
դարձել էր հայրենիք, աշխատել
իրավաբան-հաշտարար
Նա
խիջևանում և Դարաչիչակում
(այժմ՝ Ծաղկաձոր), ապա հաս
տատվել Քութայիսում, աշխատել
Թիֆլիսի զանազան դատական
ատյաններում, ստեղծել հա
րուստ գիտական գրադարան։
Նա անվիճելի հեղինակություն
էր դարձել ոչ միայն իրենց, այլև
երբևէ շփում ունեցած այլ ընտա
նիքների շրջապատում։ Աբգար
Օրբելին ամուսնացած էր նշանա
վոր հայկական մեկ այլ տոհմից՝
Արղության Երկայնաբազուկների
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իշխանական տնից սերված տի
կին Վարվառայի հետ։ Ահա այս
պիսի ընտանիքում ծնվեց երեք
զավակ, որոնք պիտի դառնային
ռուսական-խորհրդային, միա
ժամանակ հայկական գիտու
թյան տարբեր ոլորտների խոշո–
րագույն ներկայացուցիչներ։
Աբգար Օրբելու ավագ որ
դին՝ Ռուբենը (1880-1943), թեև
մասնագիտությամբ
իրավա
բան էր, ժամանակի ընթացքում
տարվեց շատ յուրահատուկ
մասնագիտությամբ՝ ստորջրյա
հնագիտությամբ, և շուտով իր
կատարած հայտնագործություն
ներն այդ բնագավառում մեծ
ճանաչում բերեցին նրան։ Ռուբեն
Օրբելու գլխավորած բազմաթիվ
ստորջրյա արշավախմբերը նոր
լույս սփռեցին Հին աշխարհի և
միջնադարի պատմության բազ
մապիսի վիճահարույց խնդիր
ների վրա։ Նա դարձավ ԽՍՀՄ
ստորջրյա հնագիտության հիմ
նադիրը։
Լևոն Օրբելին՝ ծնված 1882 թ.
(մահ. 1958 թ.), դարձավ համաշ
խարհային ֆիզիոլոգիայի խո–
շորագույն
ներկայացուցիչնե
րից. էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի
հիմնադիրներից մեկը, ակադե
միկոս, սոցիալիստական աշխա
տանքի հերոս, Ի. Պավլովի ան
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վան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի
14-ամյա տնօրենը (1936-1950)։
Հասկանալի է, որ նման միջա
վայրում Աբգար Օրբելու կրտսեր
որդին՝ Հովսեփը՝ ծնված Քութա–
յիսում, 1887 թ. մարտի 8 (20)–
ին, պիտի նույնպես բնությու
նից օժտված լիներ և իր հերթին
գալու էր յուրովի հարստացնելու
Օրբելիների տոհմի արդեն իսկ
հարուստ տարեգրությունը։ Հայ
րը ամեն ինչ արեց, որ որդին
դպրոցից զատ Թիֆլիսի երրորդ
գիմնազիայից դուրս, սովորի
նաև արհեստներ, մասնավորա
պես ատաղձագործություն՝ փայ
տի արվեստ։ Այդ գիտելիքները
նրան շատ օգնեցին հետագա
յում էրմիտաժի աշխատանքների
ժամանակ։ Ծնողների պահան
ջով Հովսեփը թիֆլիսյան բակե
րում՝ իր հասակակիցների հետ
շփումների շնորհիվ բարելավեց
հայերենի իմացությունը, սովո
րեց վրացերեն, ռուսերեն և թուր
քերեն։
Ուշագրավ է, որ արդեն պա
տանեկան տարիքում Հովսեփ
Օրբելուն հուզում էր իր հայրենի
լեռնաշխարհի
պատմությունն
ու մշակութային հարուստ ժա
ռանգությունը։
Պատահական
չէ, որ Թիֆլիսի երրորդ արական
գիմնազիան դեռ նոր ավար
տած 19-ամյա երիտասարդը
կարողացավ համոզել հորը և
ստանալ թույլտվություն՝ 1906թ.
մեկնելու Հայաստանի հինա
վուրց Անի մայրաքաղաք և մաս
նակցելու իր ուսուցիչ, մեծանուն
արևելագետ Նիկողայոս Մառի
ղեկավարությամբ այնտեղ ընթա
ցող հնագիտական պեղումնե
րին։ Անին արմատապես փոխեց
Հովսեփ Օրբելու կյանքը, մեկընդ
միշտ նրան կապեց հայ հնագի
տության հետ, երիտասարդին
մղեց ուսման նոր բարձունքների։
Ն. Մառի ղեկավարած արշա–
վախմբի հետ ամռան ամիսներին

Անիում պեղումներ կատարելու
առաքելությունը շարունակվեց
մինչև 1917 թ.։ Ըստ Օրբելու՝ Անին
ոչ միայն զուտ պեղումների վայր
էր, այլև իսկական համալսարան,
ուր շարունակվում էր և լեզուների,
Լւ պատմության, և բանասիրու
թյան, և արվեստի պատմության
ուսումնասիրությունը՝ պեղված
հնագույն հուշարձանների հիման
վրա։ Այդ բոլորն աշակերտներին
էր Փոխանցվում հենց իր՝ Մառի
միջոցով։ Արդեն առաջին արշա–
վախմբի օրերին Օրբելին ակա
նատեսն ու մասնակիցը եղավ
Գ ա գկա շեն-Զ վա րթնոցա տ իպ
եկեղեցու պեղումների ընթաց
քում կարևոր հայտնագործու
թյունների, մասնավորապես Գա–
գիկ Առաջին արքայի արձանիկի
հայտնաբերմանը և ուսումնասի
րությանը։ Շուտով Մառը, հաշվի
առնելով երիտասարդ հետազո–
տողի որակական հատկանիշ
ները, հատկապես լեզվաիմացու–
թյան բարձր մակարդակը, նրան
վստահեց պեղումների նյութերի
հիման վրա ստեղծված թանգա
րանի նմուշների պահպանման
ու մշակման, ինչպես և Հայաս
տանի ու Ռուսական կայսրության
զանազան երկրամասերից ժա
մանող բազմահազար զբոսաշր
ջիկների հետ բացատրական

աշխատանք տանելու գործը։
Ուսուցչի վստահությունը շա
հած հետազոտողը շուտով ըն
կերակցեց Մառին Արևմտյան
Հայաստան՝ Օլթիի շրջան կա
տարած ուղևորության ընթաց
քում, իսկ 1909 թ. հենց նրան
հանձնարարվեց իր հայրենի
երկրի մեկ այլ շրջանի՝ Արցախի
Խաչեն գավառի արձանագրու
թյուններն ուսումնասիրելու գոր
ծը։
Խաչենում Օրբելու ուսում
նասիրած շուրջ 220 հայկական
արձանագրությունների
մեծ
մասը վերաբերում էր Ճ11–Ճ111
դարերին։ Դրանց մեծ մասը գիտ
նականներին ծանոթ չէր և շրջա
նառության էր հանվում առաջին
անգամ՝ մեկ անգամ ևս ւիւսստե–
լով երկրամասի անվիճելի հայ
կականությունը։
1911 թ. Հովսեփ Օրբելին
ավարտեց Ս. Պետերբուրգի
համալսարանի
պատմաբա–
նասիրական ֆակուլտետը՝ մի
աժամանակ հաճախելով արև
ելագիտության
ֆակուլտետի
հայ-վրաց-պարսկական բաժնի
դասընթացներին։ Պետերբուր–
գյան դպրոցը շատ արդյունավոր
եղավ նրա համար։ Նա աշակեր
տեց Նիկողայոս Մառին, Նիկո–
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ղայոս Ադոնցին, Ւվւսնե Ջավա–
խիշվիլուն, Յակով Սմիռնովին,
Վասիլի Բարթոլդին և ուրիշների։
Համալսարանական տարիներին
Հովսեփն իր լեզուների իմացու
թյունն ավելացրեց նաև հունա
րենով ու լատիներենով։ Սակայն
նրա իսկական տարերքն արևե
լյան բանասիրությունն էր, որով
նա լայն գիտական գործունեու
թյուն ծավալեց դեռ ուսանողա
կան տարիներին։ Ուստի և, հա
մալսարանն ավարտելուց հետո
Օրբելին որպես թեկնածուական
ատենախոսության նյութ ընտրեց
«Կովկասի ազգագրությունը՝ ըստ
հունահռոմեական աղբյուրների»
թեման։ Հետագայում ակադեմի
կոս Ն. Մառը խոստովանել է, որ
այդ աշխատությունը շատ մեծ
տպավորություն էր թողել և իրեն
բերել այն համոզման, որ Օրբե–
լին պիտի դառնա խոշոր մաս
նագետ
կովկասագիտության
բնագավառում։ Եվ, իրոք, արդեն
երիտասարդ արևելագետն իր
հրատարակած հոդվածներում
կարողացավ իր վրա հրավիրել
ժամանակի ճանաչված արևելա
գետների ուշադրությունը։
Ն. Մառի հիմնադրած «Անիի
մատենաշարում» 1910 թ. լույս
տեսավ Օրբելու Անի քաղաքի
ուղեցույցը (կատալոգը), որը ոչ
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միայն ընթերցողին ընդհանուր
պատկերացում էր տալիս հա
յոց հինավուրց մայրաքաղաքի
ամբողջական
կառուցվածքի
մասին, այլև մաս-մաս ներկա
յացնում քաղաքի կարևորագույն
ճարտարապետական
շինու
թյունները, հուշարձանախմբերն
ու համալիրները։ Ուղեցույցի
հրատարակումից հետո Օր–
բելին ձեռնամուխ եղավ իր
հայտնի «Անիի ավերակները»
գիտահանրամատչելի գրքույկի
պատրաստմանը։ Այն շարադր
ված էր Ն. Մառի առաջարկած
հայեցակարգով։
Հեղինակն
ընդգծում էր այն հանգամանքը,
որ Անին այնքան խորն ու հիմնա
վոր էր շնչում հայկականությամբ,
որ Բագրատունիների անկումից
հետո, երբ հայտնվեց օտարնե
րի ձեռքում՝ Շադդադյանների,
Վրաց թագավորության, մոնղոլ
ների, նույնիսկ թուրքմենական
ցեղերի տիրապետության տակ,
բացարձակապես չփոխեց իր
նախկին հայկական նկարագի
րը և մինչև ամայացումը մնաց
այդպիսին։ Գիրքն ավարտվում
է հեղինակի հիացական խոսքե
րով Անիի մասին, ոչ միայն հայու
թյունը, այլև ողջ Անդրկովկասն ու
աշխարհը «կարող է հպարտա
նալ նաև երկնքի կողմից տրված
մշակութային մի պարգևով՝ Անիի
ավերակներով, իր հնագիտա
կան պսակի այդ խոշորագույն
մարգարտով»։
Հայագիտական ուսումնասի
րություններին զուգահեռ Օրբե–
լին ձեռնամուխ եղավ նաև արև
ելագիտական այլ խնդիրների
հետազոտությանը, գրեց աշխա
տություններ վրացական ու մու
սուլմանական
արվեստների
մասին։ Նա ուսումնասիրողների
ուշադրությունը հրավիրեց այն
հանգամանքին, որ հայ ու վրա
ցական արվեստները, լինելով
միմյանց նման, միաժամանակ
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շատ տարբեր են ու ինքնատիպ։
Մուսուլմանական արվեստի մա
սին խոսելիս՝ պետք է նկատել,
որ այն մեծապես ընդօրինակել
է հայկական ու վրացական, ինչ
պես և առհասարակ քրիստո
նեական մշակույթի բազմաթիվ
տարրեր։ Այդ իմաստով կասկած
չի հարուցում այն հանգաման
քը, որ սելջուկյան գմբեթավոր
դամբարաններն ընդօրինակված
են հատկապես հայկական տա
ճարներից։
1910-1911 թթ. Ռուսաստանի
գիտությունների ակադեմիայի
պատմաբան աս իրական
բա
ժանմունքում քննարկվում էր
Վանի շրջան բարբառագետ-բա֊
նասեր գործուղելու հարցը։ Մա
ռի առաջարկությունը՝ կապված
Օրբելու թեկնածության հետ,
որևէ առարկության չհանդի
պեց։ 1911 թ. հուլիսին Օրբելին
Բաբերդ-էրզրումի վրայով ուղև
որվեց Վան, ապա անցավ Մոկս,
սկսեց լրջորեն զբաղվել տեղի
հայերի բարբառով։ Հատկան
շական է, որ նա Մոկսում հինգ
շաբաթ հյուրընկալվեց մյուդիր,
1890-ական ջարդերի ժամանակ
իր մարդասիրական գործունե
ության շնորհիվ հայության ջերմ
համակրանքը շահած Մուրթալա
բեկի տանը։ Այդ մարդու մասին
Օրբելին հետագայում պիտի
գրեր. «Ես հազվադեպ եմ տեսել
այդպիսի համակրելի, գեղեցիկ
ու բարեկիրթ ծերունի»։
Դա շ տ այ ին –ա զգա գրակ ան
հետազոտությունների ընթաց
քում հավաքվեց ահռելի նյութ
Մոկսի բարբառի, բանահյուսու
թյան և բարբառագիտության
վերաբերյալ։ Հաջորդ տարի,
ամփոփելով հավաքված նյութը,
Օրբելին սկսեց աշխատանք
ներ տանել Վանի քրդերի լեզվի
ու ազգագրության ուսումնասի
րության ուղղությամբ, կազմեց
քրդերեն բառարան՝ հայերեն
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բառարանի բառացանկի հիման
վրա։
Վասպուրականում իրակա
նացրած հետազոտությունների
երրորդ ուղղությունն ընդգրկում
էր Վանի՝ Ուրարտական թա
գավորության պատմության ու
մշակույթի ոլորտը։ Հատկապես
կարևոր աշխատանք տարվեց
Վանի մերձակայքում՝ Հողաբեր
դի՝ Թոփրակ կալեի շրջանում։
Գիտնականը կարողացավ ու
սումնասիրել Աղթամարի Ս. Խաչ
եկեղեցին, էրզրումի, Բայազետի
գավառների մի շարք կոթողներ։
Սանկտ Պետերբուրգ վերադառ
նալուց հետո Օրբելին իր կատա
րած աշխատանքների մասին
հանգամանալից
հաշվետվու
թյուն ներկայացրեց։
Օրբելու ինքնատիպ հաշվետ–
վություն-դասախոսությունները
մեծ տպավորություն թողեցին ռու–
սաստանյան արևելագիտության
գլխավոր դպրոցի բոլոր խոշոր
ներկայացուցիչների վրա։ հ դեպ,
այդ դասախոսություններից մե
կը, որ կրում էր «Սելջուկյան գմբե
թավոր դամբարանների ու տա
պանաքարերի կախվածությունը
համապատասխան հայկական
հուշարձաններից» շատ համար
ձակ վերնադիրը, ոչ միայն մաս
նագետների կողմից ընդունվեց
անվերապահորեն, այլև հեղի
նակի համար ճանապարհ հար
թեց դեպի համալսարանական
դասախոսական
աշխատանք
հայ-վրացական բանասիրության
ամբիոնում՝ պրիվատ-դոցենտի
հաստիքով։ հ դեպ, ընդհանուր
արևելագիտական
խնդիրնե
րի խորապատկերի վրա հայ
կական մշակույթի ծանրակշիռ
դերն ու ազդեցությունը վերհա
նելու, պարզաբանելու կոչմանը
Օրբելին հավատարիմ մնաց իր
ողջ գիտական գործունեության
ընթացքում։ Ընդ որում, ազնիվ
գիտնականը երբևէ չփորձեց հայ

Ժողովրդին արհեստականորեն
վեր դասել հարևան ժողովուրդ–
ներից, գերագնահատել նրա
ստեղծած պատմամշւսկութային
ժառանգությունը, առավել ևս, որ
դրա համար խորագիտակ արև
ելագետը որևէ դրդապատճառ
չուներ։ Կարծում ենք, որ դրանով
պիտի բացատրել այն փաստը,
որ ինչպես երիտասարդ տարի
ներին, այնպես էլ հետագայում՝
ստ ալինյան
բռնաճնշումների
շրջանում,
պատասխանատու
պաշտոններ զբաղեցնելու ըն
թացքում նրա հակառակորդ
ները չհամարձակվեցին նրան
բացահայտ մեղադրանք ներկա
յացնել՝ «ազգայնամոլությանը»
տուրք տալու համար։
Գիտական աշխատություն
ների տպագրմանը զուգըն
թաց՝ Օրբելու գործունեության
առանցքը կազմեցին հավաք
ված
արձանագրությունների
մշակումը և հրատարակումը։
Նա այդ արձանագրութունների
տեքստերը գիտական տեսքի բե
րելու համար սկսեց խորությամբ
ուսումնասիրել հայկական, վրա
ցական, հունահռոմեական և
այլ աղբյուրներ, իրականաց
րեց դրանց թարգմանութուննե–
րը տարբեր լեզուներով։ Անիի
արձանագրություններից զատ՝
Օրբելին աշխատանքներ ծավա–
լեց նաև Մարմաշենի ու Շիրակի
այլ հուշարձանների արձանագ
րությունները տպագրելու ուղղու
թյամբ, որոնք ցավոք, մնացին
անավարտ և մասամբ էլ ոչնչա
ցան Պետերբուրգի ջրհեղեղի
ժամանակ։
1917 թ. Հոկտեմբերյան իրա
դարձություններից հետո, հետև
ելով իր ուսուցիչ Մառի օրինա
կին, Օրբելին չհակադրվեց նոր
իշխանությանը և շարունակելով
հավատարիմ մնալ գիտությա
նը ծառայելու իր հավատամքին,
ընդգրկվեց խորհրդային իշխա

նության ստեղծած գիտական
նոր կառույցների մեջ։ Դրանցից
առավել կարևոր դեր խաղաց
Նյութական մշակույթի ռուսա
կան ակադեմիան։ 1920-1930–
ական թթ. Օրբելու ղեկավարած
գիտական արշավախմբերը նոր
բացահայտումներ կատարեցին
Գաղստանում՝ որպես մի մասով
Աղվանքի ժողովրդի հայրենիքի
պատմությունն ու մշակույթը կրող
բնակչության հայրենիքում։ Նույն
ժամանակ լայնածավալ պեղում
ներ իրականացվեցին Հայաս
տանում՝ Գառնիում, Ամբերդում,
Փարպիում, Պտղնիում, Աշտարա
կում և այլուր։
Սակայն Օրբելու՝ գիտու
թյան և թանգարանային գործի
իսկական կազմակերպչի տա
ղանդը դեռ պիտի փայլատա
կեր էրմիտաժում, որտեղ նա
1920 թ. աշխատանքի անցավ
ավանդապահի, քիչ անց՝ նաև
Մահմեդական Արևելքի բաժնի
վարիչի, ապա՝ տնօրենի օգնա
կանի, 1934 թ. հուլիսին՝ տնօրե
նի պաշտոններում։ Հատկապես
իր ուսուցիչներից Ցա. Սմիռնովի
աջակցության շնորհիվ Օրբելին
արմատապես փոխեց էրմիտա–
ժի՝ միայն արևմտաեվրոպա–
կան մշակույթի կենտրոն լինե
լու ավանդական նկարագիրը։
Շուտով թանգարանը վերածվեց
նաև համաշխարհային արևե
լագիտական հզոր գիտացու–
ցադրական կենտրոնի։ Սիմյանց
հաջորդեցին կազմակերպված
բազմաթիվ
ցուցահանդես
ներ։ Օրբելուն հատկապես մեծ
ճանաչում բերեցին սասանյան
արվեստին նվիրված բացառիկ
ցուցահանդեսները։ 1935 թ. Հ.
Օրբելին ընտրվեց ԽՍՀՄ գիտու
թյունների ակադեմիայի իսկա
կան անդամ։ Նրա ամենագոր–
ծուն մասնակցությամբ նշվեցին
պարսիկ մեծանուն պոետ Աբուլ–
Կասիմ Ֆիրդուսու ծննդյան հա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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զարամյա, Շոթա Ռուսթավելու
750-ամյա, «Սասունցի Գավիթ»
էպոսի հազարամյա հոբելյաննե
րը։ Հովսեփ Օրբելի անունն սկսեց
հնչել միջազգային գիտական
զանազան ամբիոններից, նա
ընտրվեց մի շարք արտասահ
մանյան ակադեմիաների և այլ
հաստատությունների անդամ։
Սակայն էրմիտաժում Հով
սեփ Օրբելուն վիճակված չէր շա
րունակելու իր բարեփոխիչ գոր
ծունեությունը՝ երկրում սկսված
ստալինյան «սոցիալիստական»
վերափոխումների, մասնավորա
պես ծավալված արդյունաբերաց–
ման (ինդուստրացման) պատ
ճառով։ Չունենալով անհրաժեշտ
նյութական միջոցներ՝ խորհրդա
յին իշխանությունը հայացքը
սևեռեց ազգային արժեքների,
առաջին հերթին՝ էրմիտաժի
վրա։ Աշխարհի տարբեր երկր–
ներից ժամանած զանազան կո
լեկցիոներներ, մեծահարուստ
ներ փորձեցին օգտվել առիթից՝
էժան գներով էրմիտաժի եզակի
ցուցանմուշներին տեր դառնալու
համար։ Այդ տմարդի ու անհե
ռատես քաղաքականության դեմ
անվարան պայքար սկսեց մե
ծանուն գիտնականը։ Ականա
տեսների վկայությամբ՝ Օրբելին,
չթաքցնելով իր զայրույթը, հայ
տարարեց, որ ցուցանմուշները
թանգարանից կհանվեն միայն
իր դիակի վրայով։ Նա, մերթ օգ
տագործելով երկրի ղեկավարու
թյան շրջանում իր ունեցած հե–
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ղինւսկությունը, մերթ՝ զանազան տիտուտի առաջին տնօրենի զբաղվածության պատճառով ի
հնարքներով առավել արժեքա պաշտոնը, կարճ ժամանակում վիճակի չեղավ հրատարակելու
վոր ցուցանմուշները տեղափո քայլեր ձեռնարկեց հայ ակա իր գիտական ժառանգության
խելով տեղից տ եղ անգամ դուրս դեմիական պատմագիտության մի ահռելի մասը։ Այդ շնորհակալ
բերելով՝ իր և աշխատակիցների և արևելագիտության զարգաց գործը հետագայում կատարեցին
հագուստի մեջ թաքցրած՝ կարո ման ուղղությամբ։ Նրա ջանքե նրա աշակերտները։ Այսօր թեև
ղացավ բազմաթիվ արժեքներ րով Պատմութան ինստիտուտում սեղանին կան Օրբելու գիտական
ստեղծվեց Հայրենական պա ժառանգության հատորյակները,
փրկել անդառնալի կորստից։
Միայն 1938 թ., երբ խորհր տերազմի պատմության կաբի սակայն դեռ ոչ բոլոր գործերն
դային իշխանության գրոհնե նետը, որն առ այսօր գործում են, որ տպագրված են և հասու
րը մշակույթի ու գիտության է։ Սկիզբ դրվեց «Հայաստանի ընթերցողներին։
Ամփոփելով մեծ գիտնականի
նկատմամբ մի փոքր թուլացան, զավակների սխրագործություն
գիտահանրամատչելի գործունեության վերաբերյալ մեր
Օրբելին կրկին լծվեց գիտա– ները»
խոսքը՝ ուզում ենք ընդգծել մի
շարքի
հրատարակությանը։
կազմակերպական լայն աշխա
1944
թ. Օրբելին վերադրւս–կարևոր հանգամանք. Հովսեփ
տանքի։ Մտահոգված հայրենի
երկրում՝ Հայաստանում գիտու ձավ Լենինգրադ և նույն խնամ Օրբելին որքան էլ ռուսական,
թյան զարգացման խնդրով՝ նա քով իրականացրեց արդեն էրմի ապա՝ խորհրդային արևելա
համաձայնություն տվեց ընտրվե տաժի նմուշները թանգարան գիտության պայծառ դեմքերից
լու ԽՍՀՄ ԳԱ հայկական մասնա վերադարձնելու գործը, իսկ պա մեկն էր, այնուամենայնիվ առա
ճյուղի (Արմֆանի) նախագահու տերազմից հետո՝ նյուրնբերգյան ջին հերթին՝ հայագետ էր, իր
ժամանակ ժողովրդի նվիրյալ զավակ, Հա
թյան նախագահի պաշտոնում։ դատավարության
յաստան աշխարհի հոգսերով
հանդես
եկավ
որպես
մեղադրող՝
Ինչպես ցույց տվեց կյանքը, այդ
հանգամանքը մեծ նշանակու Լենինգրադի նյութական մշա ապրող իսկական քաղաքացի։
թյուն ունեցավ հետագայում՝ կույթի արժեքները ֆաշիստների Մենք՝ Հայաստանի ԳԱԱ աշխա
1943 թ. ՀԽՍՀ ինքնուրույն Գիտու կողմից ոչնչացնելու համար։ ՀՀ տակիցներս, այսօր շարունակում
թյունների ակադեմիա ստեղծելու ԳԱ նախագահի պաշտոնում Օր– ենք ապրել այն գիտակցությամբ,
բելին մնաց մինչև 1947 թ., երբ որ մեզ բաժին է ընկել մեծն Օր–
գործում։
Մեծ Հայրենականի օրերին հայոց գիտության կազմակերպ բելու հիմնադրած հայոց գիտու
Օրբելուն բաժին ընկավ ծանր ման առաքելությունը ստանձնեց թյան կաճառի անընդհատակա
ու դժվարին մի պարտականու հայ գիտական մտքի մյուս հան նությունն ու հարատևությունն
առաքելությու
թյուն՝ էրմիտաժի եզակի թան ճարեղ ներկայացուցիչը՝ Վիկ ապահովելու
նը,
ցանկացած
դժվարության
գարանային նմուշների տե տոր Համբարձումյանը։
Ինչպես խորհրդային շատ մե դեպքում հայկական գիտության
ղափոխումն օրեցոր թշնամու
ծանուն
գիտնականներ, այնպես ապագայի նկատմամբ հավատը
կողմից օղակվող Լենինգրադից
դեպի Սվերդլովսկ։ Այդ խնդիրը էլ Օրբելին անմասն չմնաց ստա– չկորցնելու հրամայականը։
հաջողությամբ իրականացնելուց լինյան վարչակարգի հալածանք
հետո նա չլքեց շրջափակված ներից։ Նա թեև բռնաճնշումների
քաղաքը՝ շարունակելով զբաղ չենթարկվեց, սակայն 1951 թ.
վել տեղում մնացած արժեքների ազատվեց էրմիտաժի տնօրենի
պահպանությամբ։ Միայն 1942 պաշտոնից։ Դրանից հետո նրան
թ., արդեն հիվանդ վիճակում, այլև չվիճակվեց կրկին ոտք դնել
Օրբելին տեղափոխվեց երևան և այն նվիրական հաստատության
1943 թ. նոյեմբերի 29-ին ընտր շեմից ներս, որին նվիրաբերել էր
վեց Հայաստանի նորաստեղծ ԳԱ իր ողջ կյանքը։ Մեծ գիտնականը
առաջին նախագահ։ Այդ իրա դրանից հետո էլ շարունակեց իր
դարձությունը շրջադարձային գիտական հետազոտություննե
նշանակություն ունեցավ Հայաս րը, նորանոր աշխատություններ
տանում գիտության զարգաց հրապարակ հանեց և իր մահկա
ման համար։ Ի դեպ, Օրբելին նացուն կնքեց 1961 թ. փետրվա
միաժամանակ զբաղեցրեց Հա րի 2-ին։
Հովսեփ Օրբելին իր խիստ
յաստանի ԳԱ պատմության ինս
34
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ՑՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐ0ԱՆ
Ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտության և հա
սա րա կա կա ն գիտությունների բա ժանմունքի
ակադեմիկոս-քարտուղար

Տ^Ց1^3Ո@ՏՇ՚1.3տ

Հայաստանում հայագիտու
թյան և հասարակական գիտու
թյունների բնագավառում դա
րերի ընթացքում վիթխարի
ժառանգություն է կուտակվել։ XX
դարի 20-30-ական թվականնե
րին հայագիտությունը և հասա
րակական մյուս գիտությունները
զարգանում էին Երևանի պետա
կան համալսարանում, 1921թ.
էջմիածնում հիմնված Գիտու
թյան ինստիտուտում, ՀԽՍՀ
գիտության և արվեստի ինստի
տուտում (1925 թ.) և այլ ուսում–
նագիտական հաստատություն
ներում։
Այդ գիտությունների
զարգացմանը նոր թափ հաղոր
դեց 1943 թ. Հայաստանի գիտու
թյունների ակադեմիայի հիմ
նադրումը, որի հիմնադիր 23
անդամներից 8-ը՝ Հովսեփ Օր–
բելի, Սանուկ Աբեղյան, Հրաչյա
Աճառյսւն, Ավետիք հսահակյան,
Գրիգոր Ղափանցյան, Ստե
փան Մալխասյանց, Հակոբ Մա–
նանդյան, Արսեն Տերտերյան,
ընդգրկված էին հասարակական
գիտությունների
բաժանմուն–
* Հոդվածը պատրաստվել է բաժան
մունքի ինստիտուտների ներկայացրած
նյութերի հիման վրա։

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ Հ Հ
ԳԱԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ*

քում։ Բաժանմունքը միավորում
էր նաև 3 կազմակերպություն՝
Պատմության, Գրականության և
Լեզվի ինստիտուտները։ 1955 թ.
բաժանմունքի կազմում ընդգրկ
վեց նորաստեղծ Տնտեսագի
տության ինստիտուտը, 1958 թ.՝
Արվեստի, 1959 թ.՝ Հնագիտու
թյան և ազգագրության, 1969 թ.՝
Փիլիսոփայության և իրավուն
քի, 1971 թ.՝ Արևելագիտության
ինստիտուտները։ Այդ տարինե
րին բաժանմունքը ղեկավարել
են ակադեմիկոսներ Գ.Ղափան–
ցյանը (1943-1949 թթ.), Ա. Հով
հաննիսյանը (1955-1960 թթ.),
Ա. Կարինյանը (1960-1963 թթ.),
Մ. Ներսիսյանը (1963-1965 թթ.),
Ս. Երեմյանը (1965-1968 թթ.), Ծ.
Աղայանը (1968-1977 թթ.)։
1977 թ. հասարակական
գիտությունների
բաժանմուն
քը տրոհվել է երկու ինքնուրույն
բաժանմունքների՝ պատմության
և տնտեսագիտության, փիլիսո
փայության և բանասիրության։
Այդ տարիներին պատմության
և տնտեսագիտության բաժան
մունքը գլխավորել են ակադե
միկոսներ Գ. Ղարիբջանյանը
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(1977-1982 թթ.), Բ. Առաքելյանը
(1982-1990 թթ.), Հ. Սիմոնյանը
(1990-1994 թթ.), իսկ փիլիսո
փայության և բանասիրության
բաժանմունքը՝ակադեմիկոս Գ.
Բրուտյանը (1977-1994 թթ.)։
1994 թ. պատմության և
տնտեսագիտության,
փիլիսո
փայության և բանասիրության
բաժանմունքների միավորմամբ
ստեղծվել է հումանիտար գիտու
թյունների (հետագայում՝ հայա
գիտության և հասարակական
գիտությունների) բաժանմունքը՝
ընդգրկելով վերը նշված ինստի
տուտները, ինչպես նաև Հայոց
ցեղասպանության թանգարան–
ինստիտուտը (1995 թ.–ից), Շի–
րակի հայագիտական հետազո
տությունների կենտրոնը (1997
թ.–ից), «Հայկական հանրագի
տարան» հրատարակչությունը
(2012 թ-ից)։ Տարբեր տարինե
րի բաժանմունքի ակադեմիկոս
քարտուղարներ են եղել ակա
դեմիկոսներ Գևորգ Բրուտյա–
նը (1994-1995 թթ., 1998-2002
թթ.), Գ.Սարգսյանը (1995-1998
թթ.), Հ. Ավետիսյանը (2002-2004
թթ.), Վլադիմիր Բարխուդարյա–
նը (2005-2011 թթ.)։ 2011-ից բա–
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ժանմունքը ղեկավարում է ակա
դեմիկոս Յուրի Սուվարյանը։
Բաժանմունքի
ինստի
տուտների
հետազոտական
աշխատանքի գերակա ուղղու
թյուններն են՝ հայ ժողովրդի
պատմության համակարգված
հետազոտումը, հնագիտությու
նը, ազգաբանությունը, էթնոսո–
ցիոլոգիան, բանահյուսությունը,
մարդաբանությունը,
վիմագ
րությունը, Մերձավոր և Միջին
Արևելքի, Կովկասի, Արևելյան
Ասիայի երկրների և ժողովուրդ–
ների պատմությունը և հարաբե
րությունները, հայերենագիտու
թյունը, գրականագիտությունը,
տնտեսագիտության տեսության
և կիրառական հիմնահարցերը,
գիտության փիլիսոփայությունն
ու մեթոդաբանությունը, ւիիլիսո–
ւիայակւսն և հայ գեղագիտական
մտքի պատմությունը, իրավունքի
և հայ քաղաքական մտքի պատ
մության, ճարտարապետության
և կերպարվեստի, ազգային
երաժշտության և թատրոնի տե
սության և պատմության հիմ–
նախնդիրները։
Ներկայումս
բաժանմունքի
կազմում ընդգրկված են՝ 8 ակա
դեմիկոս, 19 թղթակից անդամ,
26 արտասահմանյան անդամ,
31 պատվավոր դոկտոր։
ՀՀ կառավարության 2012թ.
դեկտեմբերի 6-ի որոշմամբ
ստեղծվել է Հայագիտական ու
սումնասիրությունները ֆինան
սավորող հիմնադրամ։
Բաժանմունքի հիմնական ուղ
ղություններով հրապարակվում
են «Պ ատմաբանասիրական
հանդես» և «Լրաբեր հասա 
րակական գիտությունների»
գիտական հանդեսները։
ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ։
Պատմության ինստիտուտի հիմ
նադրումը նոր թափ հաղորդեց
հայրենի պատմագիտությանը,
որի գործունեության առաջին
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տարիներն
անքակտելիորեն
կապված են ՀՀ ԳԱԱ առաջին նա
խագահ Հովսեփ Օրբելու անվան
հետ։ Պատմության ինստիտու
տը դարձավ հանրապետության
պատմական մտքի հիմնական
և առաջատար օջախը։ Փաս
տորեն, սկսվեց հայ ժողովրդի
պատմության համակարգված
հետազոտումը՝
հնագույնից
մինչև նորագույն ժամանակա
շրջանը, ինստիտուտը մասնա
գիտացավ հայոց պատմության
ամբողջական
ուսումնասիրու
թյան բնագավառում։
Արդյունավետ աշխատանք
ներ են տարվել հին և միջնադա
րյան Հայաստանի պատմության
բարդ ու առանցքային հիմնախն–
դիրների լուսաբանման ուղղու
թյամբ. Սուրեն Երեմյանը հրա
տարակել է «Հայաստանն ըստ
«Աշխարհացոյցի» մենագրությու
նը, Լևոն Բաբայանը քննության
է ենթարկել Ճ111–Ճ1\/ դդ. Հայաս
տանի
սոցիալ-տնտեսական
և քաղաքական պատմության
հարցերը։ Բորիս Պիոտրովսկու
հեղինակությամբ լույս տեսած
«Րւրարտոփ պատմությունն ու
մշակույթը» ուսումնասիրությունն
արժանացել է ԽՍՀՄ պետական
մրցանակի։
1940-ական թթ. երկրորդ կե
սին ի հայտ են եկել աղբյուրագի
տական լուրջ հետազոտություն
ներ։ Լ. Խաչիկյանը կազմել է XIV
և XV դարերի հայերեն ձեռագիր
հիշատակարանների բազմա
հատոր ժողովածուն։ Հ.Անասյա–
նը սկզբնավորել է V-XVIII դդ.
հայ ինքնուրույն և թարգմանա
կան, տպագիր և անտիպ գրա
կանության մշակումը։ Եզակի
աշխատանք է նրա «Հայկական
մատենագիտություն» ուսումնա
սիրությունը։
Վերածնվել է դեռևս 1920–
ական թվականներին հայտնի
«Օտար աղբյուրները Հայաստա
նի և հայերի մասին» մատենա
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շարը՝ հին հունական, արաբա
կան, թուրքական, ասորական,
բյուզանդական աղբյուրներից
կատարված թարգմանություննե
րով ու ծանոթագրություններով
(Ս. Կրկյաշարյան, Ա. Տեր-Ղևոն֊
դյան, Մ. Զուլալյան, Հ. Մելքոնյան
և Հ. Բարթիկյան)։ Վ. Հակոբյանը
նախաձեռնել է «Կանոնագիրք
Հայոց»–ի ավելի քան 50 գրչագ
րերի հիման վրա կազմվող
բնագրի ստեղծման ու հրատա
րակման գործը։
Հայ ազատագրական շար
ժումների, հայ-ռուսական հարա
բերությունների ուսումնասիրման
բնագավառում զգալի ներդրում
ունեն Ա. Հովհաննիսյանը, Աբգար
Հովհաննիսյանը, Հ. Անասյանը,
Վ. Ռշտունին, Վ. Պարսամյանը,
Զ. Գրիգորյանը, Մ. Ներսիսյանը,
Վ. Դիլոյանը, Ն. Սարուխանյանը
և ուրիշներ։
1950-ական թթ. կեսից ու
ժեղացել է հետաքրքրությու
նը հայկական գաղթավայրերի
պատմության նկատմամբ (Վ.
Բարխուդարյան, Վ. Միքայելյան,
Ա. Աբրահամյան, Ռ. Խաչատրյան,
Հ. Մելիքսեթյան, ժ. Անանյան, Ս.
Քոլանջյան, Ս. Հովնանյան, Կ.
Դալլաքյան, Ա. Խառատյան, Զ.
Ղասաբյան և ուր.)։
Հատուկ ուշադրության է
արժանացել Կիլիկիայի հայկա
կան պետության պատմության
ուսումնասիրությունը (Գ. Միքայե–
լյան, Ս. Բուռնազյան)։
Զգալի են Հայրենական մեծ
պատերազմի տարիների հան
րապետության պատմության վե
րաբերյալ աշխատությունները։
Լուսաբանվել են հայորդիների
սխրագործությունները ռազմա
ճակատում, հայ ազգային զորա
միավորումների մարտական ու
ղին, հայերի մասնակցությունը
պարտիզանական պայքարին
ու դիմադրության շարժմանը,
թիկունքի աշխատավորների հե
րոսական աշխատանքը և այլ

հարցեր (Ա. մնացականյան, Ե.
Խալեյան, Կ. Հարությունյան և
ուր.)։
Հայ պատմաբանների ձեռք
բերումները խորհրդային ժամա
նակաշրջանում ընդհանրացվել
են Պատմության ինստիտուտի
հրատարակած «Հայ ժողովրդի
պատմության» ութհատորյակում
(Երևան, 1967-1984 թթ.), որն
արժանացել է ՀԽՍՀ պետական
մրցանակի։
Ուսումնասիրություններ
են
հրատարակվել հնագույն հայկա
կան պետական կազմավորում
ների, Ուրարտուի (Վանի թագա
վորության), Երվանդունիների,
Արտաշեսյան դարաշրջանի Հա
յաստանի (է. Դանիելյան, Վ. Խա
չատրյան, Ա. Ղարագյոզյան, Ե.
Սարգարյան Ո. Մանասերյան, Ս.
Կրկյաշարյւսն և ուր.) վերաբե
րյալ։
Հայ-բյուզանդական հարա
բերությունների
վերաբերյալ
մեծարժեք ուսումնասիրություն
ներ է կատարել ակադեմիկոս
Հ. Բարթիկյանը։ Նրա հրատա
րակած
«Հայ-բյուզանդական
հետազոտություններ» եռահա–
տորն արժանացել է ՀՀ նախա
գահի մրցանակին։
Ուսումնասիրվել են վաղմիջ–
նադարյան Հայաստանի վար–
չաքաղաքական բաժանումները,
եկեղեցի-պետություն հարաբե
րությունները (է. Դանիելյան, Վ.
Վարդանյան), Աղվանքի (Հ. Սվա–
զյան), Արցախի մելիքություննե
րի և մելիքական տների Ճ\/11–Ճ1Ճ
դդ. պատմության հարցերը (Ս.
Սաղալյան), Հայաստանի տա
րածաշրջանների պատմությու
նը և ժողովրդագրությունը (Ա.
Մելքոնյան, Հ. Հարությունյան, Հ.
Աբրահամյան, Ս. Հակոբյան, Հ.
Սուրադյան և այլք)։
Հայաստանի անկախացումից
հետո հայ պատմագիտության
ձեռքբերումները
կներկայաց
վեն Պատմության ինստիտու

տում պատրաստվող «Հայոց
պատմություն» ակադեմիական
նոր հրատարակությունում (չորս
հատոր՝ յուրաքանչյուրը երկու
գրքով, նաև մեկական հատոր
ռուսերեն և անգլերեն)։ 2010 թ.
հրատարակվել է արժեքավոր
այդ աշխատության երրորդ հա
տորի առաջին գ իրքը (XVII դ. II
կես-1900 թ.) և չորրորդ հատորի
առաջին գիրքը (1918-1945 թթ.)։
ԴԱՍ հայոց ցեղասպանու
թյան թանգարան-ինստիտուտն
իր հիմնադրման օրվանից հե
տևողականորեն զրաղվում է
հավաքչական աշխատանքով,
որի արդյունքում թանգարան–
ինստիտուտի գիտական ֆոն
դերն ու գրադարանն անընդ
հատ ընդլայնվում են։ Ստեղծվել է
մշտական թանգարանային ցու
ցադրություն Հայոց ցեղասպա
նության թեմայով, որը պարբե
րաբար համալրվում է նորահայտ
նյութերով։
ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ։
Հնա
գիտության ոլորտում կարևոր
արդյունքներ են գրանցվել մար–
դագոյացման, վաղ երկրագոր
ծական հասարակությունների
ձևավորման գործընթացների,
հին և միջնադարյան Հայաստա
նի պատմության և մշակույթի ու
սումնասիրության ոլորտներում։
Հնագույն Հայաստանի բրոնզ–
երկաթեդարյան հնագիտական
մշակույթների բացահայտման,
լեռնաշխարհին բնորոշ հա
սարակական զարգացումների
առանձնահատկությունների լու
սաբանման համար առանցքա
յին նշանակություն ունեն ինստի
տուտի արշավախմբերի ուժերով
պեղված Կարմիր բլուրի նախա–
ուրարտական շրջանի (Հ. Մւսր–
տիրոսյան), Ջրւսհովտի, Մեծւս–
մորի (է. Խանզադյան), Հառիճի
(Տ. Խաչատրյան), Այգևանի (Ս.
Եսայան), Մոխրաբլուրի (Գ. Արե–
շյան), Հոռոմի, Գեղարոտի (Ռ.
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Բադալյան), Ագարակի (Պ. Ավե–
տիսյան) բնակատեղիների նյու
թերի ուսումնասիրությունները։
Բրոնզ-երկաթեդարյան Հայաս
տանի մշակույթների ամբողջա
կան նկարագրության, պարբե–
րացման և ժամանակագրության
համակարգի ձևավորման հա
մար կարևոր տվյալներ են ձեռք
բերվել ՀՀ տարբեր շրջաններում
պեղված դա մբւս բանա դաշտե
րից (Լոռի Բերդ, Լճաշեն, Օշւս–
կան, Քարաշամբ, Թալին, Ծաղ
կալանջ, Հոռոմ, Սյունիք և այլն)։
Ուսումնասիրվել են Վանի թա
գավորության, հելլենիստական,
անտիկ շրջանների և միջնա
դարյան խոշոր բնակավայրեր,
հայոց մայրաքաղաքները (Բ.
Պիոտրովսկի, Բ. Առաքելյան, Գ.
Տիրացյան, Կ. Ղաֆադարյան, Ա.
Քալանթարյան, ժ. Խաչատրյան,
Ֆ. Տեր-Սարտիրոսով, Ի. Կարա
պետյան, Հ. Պետրոսյան, Հ. Հա
կոբյան)։
Հիմնարար հետազոտություն
ներ են կատարվել միջնադա
րյան վանական համալիրների
ուսումնասիրության
ոլորտում
(Վահանավանք, Խամշի վանք,
Մարմաշէն, Ուշի, Հառիճ, Սքորի,
Աղիտու, Հանդաբերդ, Ցւսխաց
քար, Թեղենյաց և այլն)։ Հետա
զոտվել են անտիկ ևքրիստոնեա–
կան Հայաստանի նյութական և
հոգևոր մշակույթի բազմաշերտ
դրսևորումները։
ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Գերմա
նիայի Դաշնային Հանրապե
տության, Իտալիայի, Բելգիայի,
Ավստրիայի տարբեր համալսա
րանների ու գիտական կենտ
րոնների հետ համատեղ իրա
կանացվել են հնագիտական
ուսումնասիրություններ
Հա
յաստանի տարբեր մարզերում,
որոնց շնորհիվ հիմնովին թար–
մացվել էՀայկական լեռնաշխար
հի և Առաջավոր Ասիայի հնա–
գույն պատմության ու մշակույթի
ուսումնասիրության աղրյուրա–
^
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գիտական հենքը, օտար լեզու
ներով հրատարակվել են բազ
մաթիվ մենագրություններ և
հոդվածներ (Ռ. Բադալյան, Պ.
Ավետիսյան, Ս. Հմայակյան, Ա.
Բոբոխյան, Բ. Գասպարյան, Մ.
Զարդարյւսն և ուր.)։
Հավաքվել, վերծանվել և մեկ
նաբանվել են Հայկական լեռ
նաշխարհի և գաղթօջախների
հարյուրավոր վիմագիր արձա
նագրություններ (Կ. Ղաֆադա–
րյան, Ս. Բարխուդարյւսն, Գ. Գրի–
գորյան, Գ. Սարգսյան)։
Հնագիտության
և
վի–
մագրագիտության
ոլորտ
ներում ինստիտուտի գիտա
կան
ուսումնասիրությունների
արդյունքները հրատարակվել
են «Հնագիտական պեղումները
Հայաստանում», «Հայաստանի
հնագիտական հուշարձաննե
րը», «Դիվան հայ վիմագրության»
մատենաշարերում և բազմաթիվ
մենագրություններում։
ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Հիմնա
րար ուսումնասիրություններ են
կատարվել ազգագրության ոլոր
տում, հատկապես հայոց նյու
թական և հոգևոր մշակույթի,
առանձին պատմաազգագրա–
կան շրջանների, ազգագրության
տեսական ու մեթոդաբանական
հիմնախնդիրների ուղղությամբ։
Հայ ազգագրական գիտու
թյան կայացման ու միջազգային
գիտական հանրության կողմից
ճանաչման գործում մեծ նպաստ
ունեն Դ. Վարդումյանը, Վ. Բդոյւս–
նը, Է. Կարապետյանը, Կ. Մե–
լիք-Փաշայանը, Ա. Օդաբաշյա–
նը։ Հայ ազգագրության կարևոր
ձեռքբերումներից պետք Է հա
մարել «Աշխարհի ժողովուրդնե
րը» մատենաշարով «Կովկասի
ժողովուրդներ» երկհատորյա
կում հայերին վերաբերող հատ
վածի շարադրումը ռուսերենով,
որը հայոց նյութական ու հոգևոր
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մշակույթի յուրօրինակ հանրա
գիտարան Էր և համապատաս
խանում Էր ժամանակի գիտու
թյան պահանջներին։
Վերջին տարիների ամենա–
լուրջ հաջողությունը, որն ամբող
ջացնում Է ինչպես ավանդական,
այնպես Էլ ժամանակակից հայ
ազգագրության վերջին ձեռք
բերումները, «Հայեր» հատորի
հրատարակությունն Է ռուսերե
նով (ՈԴ, Մոսկվա), որը գիտա
կան բարձր մակարդակով ներ
կայացնում Է հայոց մշակութային
ժառանգության բոլոր հիմնա
կան ոլորտներն ու կարևոր քայլ Է
հայոց մշակութային ժառանգու
թյան հանրայնացման ու միջազ
գայնացման ճանապարհին։
Ազգաբանության ոլորտին վե
րաբերվող մի շարք մենագրու
թյուններ հրատարակվել են
արտերկրի այնպիսի հեղինակա
վոր հրատարակչություններում,
ինչպիսին են Ինդիանւսյի հա
մալսարանի հրատարակչությու
նը, Մազդա հրատարակչության
«Հայագիտական ուսումնասի
րություններ»
մատենաշարը,
ինչպես նաև գերմանական՝ Հ.
Բյոլի անվան հիմնադրամի հրա
տարակությունը (Լ. Աբրահա
մյան, Հ. Մարության)։ Ակնառու
նվաճումներից են «Հիշողության
ազգագրություն» մատենաշարի
հիմնումը և երեք մենագրություն
ների հրատարակումը (Հ. Մարու–
թյան)։
Ազգագրության բնագավառի
ուսումնասիրությունները հրա
տարակվել են ինստիտուտի
ստեղծած «Հայ ազգագրություն
և բանահյուսություն» 26 հատո
րանոց մատենաշարում և բազ
մաթիվ մենագրություններում։
ԱՐ ԵՎԵ ԼԱԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ։
Ինստիտուտի թուրքագետներն
իրենց ուշադրությունը կենտրո
նացրել են Օսմանյան կայսրու
թյան և Թուրքիայի հանրապե
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տության պատմության, ներքին և
արտաքին քաղաքականության,
սոցիալ-տնտեսական դրության,
գաղափարական հոսանքների
և այլ հանգուցային հարցերի լու
սաբանման վրա։
Առանձնահատուկ տեղ Է գրա
վել թուրքական իշխանություննե
րի՝ հայ ժողովյոդի նկատմամբ
իրագործված ցեղասպանության
ծրագրի ուսումնասիրությունը (Ռ.
Սաֆրաստյան)։
Արաբագիտության բնագա
վառում գերակայել են արա
բական երկրների ազգային–
ազատագրական շարժումների
(ե. Հովհաննիսյան), սոցիալ-քա֊
ղաքական և հոգևոր-մշակութւս–
յին զարգացման ուղիների (Ե.
Նաջարյան),
միջարաբական,
ինչպես նաև հայ-արաբական
պատմաքաղաքական հարաբե
րությունների (Ա. Տեր-Ղևոնդյան),
իսլամի դերի և այդ երկրներում
հայ համայնքների պատմության
ուսումնասիրությունները։
Իրանագիտության բնագա
վառում ուսումնասիրություններն
ընթացել են հիմնականում հե
տևյալ ուղղություններով՝ Իրա
նի պատմություն, ներքին և
արտաքին քաղաքականություն,
իրանական բանասիրություն և
հայ-իրանական պատմամշա–
կութային հարաբերություններ։
Մասնավորապես, հիշատակման
Է արժանի «Իրանի պատմություն
(հնագույն ժամանակներից մին
չև մեր օրերը)» (Վ. Բայբուրդյան),
«Հայոց և պարսից միջնադա
րյան քնարերգության համեմա
տական պոետիկան» (Ա. Կոզմո–
յան) աշխատությունները։
Ինստիտուտի հետազոտա
կան աշխատանքներում կարև
որ տեղ Է գրավելքրդերի, նրանց
պատմության, բանահյուսության,
հայ-քրդական փոխհարաբերու
թյունների ուսումնասիրությունը
(Հ. Զն դի, Կ. Չաչանի, Շ. Մհոյան
և ուր.)։

Ուսումնասիրվել են Աղվանքի, հայ-բյուզանղական քւսղա–
քական-դավանական հարաբե
րությունների, հայ-վբացական
փոխհարաբերությունների պատ
մության հարցերը։ Այս ոլորտում
կարևորվում են «Կովկասյան
մշակութային աշխարհը և Հա
յաստանը» (Պ. Մուրադյան),
«Բյուզանդիայի արևելյան քա 
ղաքականությունը և Կիլիկյան
Հայաստանը ԺԲ դարի 30-70֊
ական թթ.» (Ա. Բոզոյան), «Հայ–
ռուս-վբացական փոխհարաբե
րությունները ԺԸ դարի երկրորդ
կեսին» (Պ. Չոբանյան) աշխա
տությունները։
Զգալի աշխատանք է կա
տարվել հատկապես սեպագիր
աղբյուրների վերծանման, ու
սումնասիրության և մեկնաբան
ման ոլորտում (ե. Հարությու
նյան, Ա. Քոսյան, Մ. Խաչիկյան, Ն.
Մկրտչյան)։
Անկախ Հայաստանի համար
կարևոր նշանակություն է ձեռք
բերել նաև արևելաասիական
աշխարհաքաղաքական տարա
ծաշրջանի առաջատար երկրնե–
րի՝ Հնդկաստանի, Չինաստանի
և ճապոնիայի հետ հարաբերու
թյունների ուսումնասիրությունը։
Կարևորագույն ձեռքբերում
ներից է նաև տարաբնույթ ժողո
վածուների՝ «Մերձավոր և Միջին
Արևելքի երկրներ և ժողովուրդ
ներ» (լույս է տեսել 28 հատոր),
«Թյուրքագիտական և օսմանա–
գիտական
հետազոտություն
ներ» (լույս է տեսել Ց հատոր),
«Մերձավոր Արևելք» (լույս է տե
սել 8 հատոր), «Կովկաս և Բյու
զանդիա» (լույս է տեսել 6 հա
տոր), «Հին Արևելք» (լույս է տեսել
5 հատոր), «Արևելաասիական
ուսումնասիրություններ» (լույս է
տեսել 2 հատոր), «ժամանակա
կից Եվբասիա» (լույս է տեսել 2
հատոր) հրատարակումը։
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։ Ինս
տիտուտը զբաղվում է առաջին

հերթին
հայերենագիտության
հիմնարար հարցերով, հատկա
պես հայոց լեզվի կառուցվածքի
և գործառության, պատմության
և համեմատական քերականու
թյան ուսումնասիրությամբ, վեր
ջին տարիներին՝ նաև գրական
արևելահայերենի և արևմտա
հայերենի քննությամբ, ուշադ
րության կենտրոնում է պահում
գրական լեզվի կանոնարկման,
տերմինաբանության մշակման,
ուսուցողական լեզվաբանության
հարցերը, ստեղծում ստուգաբա
նական, երկլեզվյան, բարբառա
յին բառարաններ և տերմինա
րաններ։
Ձեռնարկվել և ավարտվել
կամ ավարտին են մոտենում
հայերենագիտական այնպիսի
հիմնարար աշխատություններ,
ինչպիսիք են «Հայոց լեզվի քա 
ռահատոր պատմությունը» (լույս
է տեսել նախագրային ժամանա
կաշրջանին նվիրված հատորը)
(Գ. Ջահուկյան), որն արժանացել
է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի
(1988 թ.), պատրաստ է արևմ
տահայերենի նկարագրությու
նը։ Աշխատանքում դիտարկվել
է արևմտահայերենի նորագույն
փուլը՝ ըստ հստակորեն առանձ
նացված խոսակցական ոլորտ
ների (Ա. Սարգսյան), հայերենի
պատմական եռահատոր քե
րականությունը (լույս են տեսել
պատմական հնչյունաբանությա
նը և բառագիտությանը նվիր
ված հատորները), հայ բարբա
ռագիտական ատլասը (2008 և
2010 թթ.), հայերենի ստուգաբա
նական (2010 թ. լույս է տեսել Գ.
Ջահուկյանի «Հայերեն ստուգա
բանական բառարանը») և բար
բառային բառերի (2001– 2010
թթ. հրատարակվել են վեց հա
տորները) բառարանները։
ժամանակակից
հայերենի
քերականական կառուցվածքի
և գործառության հետազոտու
թյան արդյունքների յուրատեսակ
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« ԳԱԱ ֊70
ամփոփում է «ժամանակակից
հայոց լեզու» եռահատոր ակա
դեմիական հրատարակությու
նը։ Կարևորագույն արդյունքներ
են հայոց լեզվի զարգացմանը
և կառուցվածքին, ժամանա
կակից հայերենի տեսության
հիմունքներին, իմաստաբանու
թյանը և բառակազմությանը (Գ.
Ջահուկյան),
ժամանակակից
գրական հայերենին, արդի հա
յերենի դերանուններին, քերա
կանությանը, չթեքվող խոսքի
մասերին, դրանց բառական ու
քերականական հատկանիշների
փոխհարաբերությանը (Ս. Աբրա
համյան), ժամանակակից հայե
րենի շարահյուսությանը (երկհա
տոր, հեղինակ՝ Վ. Առաքելյան)
նվիրված հիմնարար աշխատու
թյունները։
Զգալի աշխատանքներ են
կատարվել ընդհանուր և հա
մեմատական լեզվաբանության
բնագավառում։ Ստեղծվել են
ընդհանուր և համեմատական
լեզվաբանության հարցերին և
պատմությանը նվիրված հիմ
նարար աշխատություններ (Գ.
Ղափանցյան, է. Աղայան, Գ. Ջա
հուկյան)։ Գ. Ջահուկյանի «Հա
մընդհանուր
լեզվաբանական
տեսությունը» մենագրությունը
հրատարակվել է անգլերեն և
ռուսերեն։
Պատմաբառագիտական հե
տազոտությունների շրջանակում
ուսումնասիրվելեն գրաբարի, մի
ջին հայերենի, վաղ աշխարհա
բարի բառապաշարի շերտերը,
դրանց գործառական առանձ
նահատկությունները, իմաստա
յին խմբերը։ Հնչյունական, հոլով
ման, բայական համակարգերի,
բառակազմության պատմական
նկարագրությունների յուրատե
սակ ամփոփումն է «Հայերենի
պատմական քերականություն»
երկհատորյակը։
Զգալի աշխատանք է կա
տարվել հայերենի բարբառների
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ուսումնասիրության ուղղությամբ
(Ա. Ղարիբյան, Հ. Մուրադյան և
ուր.)։ Հրատարակվել են բազմա
թիվ բարբառների վերաբերող
մենագրություններ, մշակվել են
հայերենի բարբառների հնչյու
նական, տիպաբանական և բազ–
մահատկանիշ դասակարգման
սկզբունքները (Ա. Ղարիբյան, Գ.
Ջահուկյան)։
1962 թ. ինստիտուտում կազմ
վել և հրատարակվել են հեղի
նակային
համաբարբառներ։
Հրատարակվել է գրաբար ինք
նուրույն գրականության հեղի
նակային
համաբարբառների
ավելի քան 40 հատոր (2007թ.՝
Թ. Մեծոփեցու (երկհատոր),
2011-2012 թթ.՝ Գ. Տաթևացու
«Գիրք հարցմանցի» (հհ. 1–11) հա
մաբարբառները)։ Պատրաստ են
Մ. Կւսղանկատուացու «Պատմու
թիւն Աղուանից աշխարհի», Կ.
Գանձակեցու «Պատմութիւն հա
յոց», Րւխտանէս Եպիսկոպոսի
«Պատմութիւն հայոց» էլեկտրո
նային համաբարբառները։

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ։
Լինելով ԳԱԱ հիմնադիր անդամ՝
Մ. Աբեղյանը երկհատոր «Հայոց
հին գրականության պատմու
թյուն» կոթողային աշխատանքով
հիմք է դրել հայ գրականության
ակադեմիական ուսումնասիրու
թյուններին։ Ակադեմիական նույն
չափանիշներով 1936-1954 թթ.
իրականացվել է «Սասնա ծռերի»
բոլոր պատումների գիտական
հրատարակությունը չորս գրքով։
Համակողմանի ուսումնասիր
ման է ենթարկվել հայ միջնադա
րյան գրականության ժանրային
համակարգը։ Լույս է տեսել «Հայ
միջնադարյան գրական ժան
րեր» (1984թ.) համատեղ աշխա
տանքը, «Հայ տաղերգուներ»
մատենաշարը (9 հատորով),
առանձին մենագրություններ են
նվիրվել սրբախոսական գրակա
նությանը (Ք. Տեր-Դավթյան), հայ
40

Ոհօու-Թ տ

միջնադարյան ողբերին (Պ. Խա
չատրյան), կաֆաներին (Հ. Սի–
մոնյան), պանդխտության երգե
րին (Մ. Մկրտչյան), տաղերին և
գանձերին (Ա. Քյոշկերյան)։
1950-ական թվականներից
ինստիտուտում
առանձնակի
կարևորություն է տրվել հայ միջ
նադարյան բանաստեղծության
ուսումնասիրմանը։ Այս բնագա
վառի կոթողային աշխատանք
ներից է Գրիգոր Նարեկացու
«Մատեան ողբերգութեան» եր
կի քննական բնագրի կազմումն
ու ծանոթագրումը, որն իրակա
նացվել է այս գործը պարունա
կող 61 ձեռագրերի հիման վրա
(կազմողներ՝ Պ. Խաչատրյան և
Ա-Ղազինյան)։
Առանձին մենագրություններ
են նվիրվել Խ.Աբովյանին, Մ.Նալ–
բանդյանին,Րաֆֆուն,Ծերենցին,
Գ. Սունդուկյանին, Հ. Պարոնյա–
նին, Մուրացանին, Ե. Օտյանին, Հ.
Թումանյանին, Ա. Իսահակյանին,
Ե. Չարենցին, Դ. Գեմիրճյանին
և մյուս դասականներին։ էդ.
Ջրբաշյւսնը
տասնամյակներ
շարունակ հետևողականորեն
զբաղվել է Հ. Թումանյանի և մի
շարք այլ հեղինակների ստեղ
ծագործությունների ուսումնա
սիրությամբ, Ս. Սարինյանը՝ 19–
րդ դարի գրական ընթացքով
և հատկապես Մուրացանի ու
Րաֆֆու ստեղծագործություննե
րով՝ դրանք համապատասխա
նաբար դիտարկելով հայկական
ռոմանտիզմի և ռեալիզմի ընդ
հանուր օրինաչափությունների
համատեքստում։ Արևմտահայ
բանաստեղծների գրական ժա
ռանգության քննությանն է անդ
րադարձել
Վլ.Կիրակոսյանը։
ԱփԻսահակյանի գրական ժա
ռանգությանը, գիտական կեն
սագրությանը, բանաստեղծի ու
համաշխարհային գրականու
թյան առնչություններն են վեր
հանվել Ա.Իսահւսկյանի գիտա
կան աշխատություններում։
Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ
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Այս աշխատանքների հի
ման վրա ստեղծվել է «Հայ նոր
գրականության պատմություն»
հինգհատորյակը (1962-1979 թթ.
Խմբագիր՝ Ս. Սարինյան)։ Հայ
նոր գրականության պատմու
թյան ուսումնասիրման բնագա
վառում հաջորդ կարևոր ձեռք
բերումը «Հայ քննադատության
պատմություն» երկհատորյակն
է (Ս. Սարինյան, Վ. Կիրակոսյան,
Ա. Ալեքսանյան, Լ. Ասմարյան.
Ս. Հարությունյան, Մ. Սաղյան և
ուր.)։
Առանձնակի ուշադրություն է
դարձվել 1910-ական թթ. սկսվող
նորագույն գրականությանը և
ընթացիկ գրական կյանքին։
1954 թ. հրատարակվել է հայ
խորհրդային
գրականության
տարեգրության առաջին հատո
րը (1917-1950 թթ.), ապա լույս է
տեսել 1951-1975 թթ. ընդգրկող
երկրորդ հատորը, ինչպես նաև
խորհրդահայ
գրականության
պատմության երկհատորյակը
(1961 թ. 1-ին, 1965 թ. 2-րդ հա
տորը)։
ԳԱԱ համակարգում սփյուռ
քահայ գրականության պատ
մությունն ուսումնասիրող բաժին
առաջինն ստեղծվել է Գրակա
նության ինստիտուտում 2009 թ.։
Բաժինը ներկայումս ձեռնամուխ
է եղել երկհատոր «Սփյուռքա
հայ գրականության հանրագի–
տարան»–ի ստեղծմանը, որտեղ
առանձին բառահոդվածներով
կներկայացվեն սփյուռքահայ հե
ղինակները, Սփյուռքի գրական
կենտրոնները, միությունները և
գրական մամուլը։
Իրականացվել է մի շարք
տեսական
հիմնահարցերի
քննություն, որոնք վերաբերում
են ազգային գրականության
առանձնահատկություններին՝
համաշխարհային գրականու
թյան տեսանկյունից (Ա. Գրիգո–
րյան)։
Գրականության
ինստի–

.–լշ.

« ԳԱԱ ֊70
տուտն սկզբնավորման տարի
ներից ձեռնամուխ է եղել հայ
դասականների երկերի ակադե
միական բազմահատորյակնե
րի հրատարակությանը։ Անցնող
տասնամյակների
ընթացքում
լույս են տեսել Խ. Աբովյանի, Մ.
Նալրանդյանի, Րաֆֆու, Հ. Թու–
մանյանի (երկու անգամ), Գ.
Սունդուկյանի, Հ. Պարոնյանի, Պ.
Պռոշյանի, Մուրացանի, Ե. Չա–
րենցի, (որին այնուհետև գումար
վեց «Անտիպ և չհավաքված եր
կեր» հատորը), Ա. Բակունցի, Դ.
Գեմիրճյանի երկերի ակադեմիա
կան հրատարակությունները։
Արդեն սկսվել է Ավ. Իսահա–
կյանի երկերի լիակատար հրա
տարակությունը (14 հատորով,
գլխ. խմբ.՝ Ա. հսահակյան, լույս
են տեսել I, II և IV հատորները),
Լևոն Շանթի երկերի ժողովա
ծուն (9 հատորով, լույս են տե
սել 1^11 հատորները), նախա
պատրաստական կոուլում ԷՆիկոլ
Աղբւսլյանի երկերի հրատարա
կությունը (5 հատորով)։
ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ։ 1960
թվականից մինչև օրս հայ բա
նահյուսական մշակույթի հիմ
նական հետազոտություններն
իրականացվել են հետևյալ ուղ
ղություններով՝
բանահավաք
չական աշխատանքներ, հա
մահավաք բնագրերի կազմում,
«Սասնա ծռերի» պատումների
գրառում, ուսումնասիրում և հրա
տարակում, Հայ բանահյուսութ
յան գրառման և հետազոտման
պատմություն, բանահյուսության
և գեղարվեստական գրակա
նության ւիոխառնչությունների
ուսումնասիրում, բանահյուսա
կան տեքստաբանություն և դրան
առնչվող տարբեր խնդիրների
ուսումնասիրում, Մեծ Եղեռնի
ականատես վկաների հուշապա
տումների և Եղեռնին նվիրված
թուրքալեզու երգերի հավաքում
ու ուսումնասիրում։

Բանահյուսական առանձին
ժանրերի գիտական համա
հավաք բնագրերի կազմման և
հետազոտության ուղղությամբ
տարված աշխատանքների շնոր
հիվ կազմվել և հրատարակվել
են ավանդական զյաւյցների (Ա.
Ղանալանյան), «Հայ ժողովրդա
կան հանելուկների», «Հայ հմա
յական և ժողովրդական աղոթք
ների» (Ս. Հարությունյան), «Հայ
ժողովրդական ռազմի և զին
վորի երգերի» (Ա. Ղազինյան),
«Հայ ժողովրդական օրորոցա
յին և մանկական երգերի» (Ռ.
Գրիգորյան), «Հայ ժողովրդա
կան վիպերգերի ու պատմական
երգային բանահյուսության» (Գր.
Գրիգորյան) գիտական համա
հավաք բնագրերը։
Հայ առասպելաբանության
ոլորտում կատարված հետազո
տությունների հիմքի վրա խո
րացվել և ընդլայնվել են հայոց
դիցաբանության հնդեվրոպա
կան և առաջավորասիական
ակունքներին, տարածաշրջանի
այլէթնիկ ավանդությունների թո
ղած ազդեցություններին, հայոց
հին դիցաբանին վերաբերող ու
սումնասիրությունները։
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ։
Տնտեսագիտության ոլորտում հե
տազոտական աշխատանքներն
սկզբնական վաղում հիմնակա
նում վերաբերում էին ճյուղային
տնտեսագիտության
հարցե
րին, Հայաստանի տնտեսական
պատմությանը և հայ տնտեսա
գիտական մտքի պատմության
խնդիրներին։ Հրատարակվել են
հայ տնտեսագիտական մտքի
պատմության առանձին շրջան
ներն ընդգրկող աշխատություն
ներ, ուրվագծվել են տնտեսա
գիտական մտքի հիմնական
ուղղությունները (Ս. Զուրաբյան,
Ն. Թովմասյան, Մ. Գրիգորյան)։
1960-ական թվականներից
հետո տնտեսագիտական հե
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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տազոտությունների
որոնում
ների առանցքը դարձել են հա
սարակական արտադրության
արդյունավետության
բարձ
րացման խնդիրները, լույս են
տեսնում բազմաթիվ աշխատու
թյուններ՝ նվիրված հիմնական
ֆոնդերի վերարտադրությանն
ու արդյունավետությանը, գիտա
տեխնիկական առաջընթացին՝
կառավարմանը և խթանմանը,
տնտեսական հաշվարկին (Ա.
Առաքելյան, Մ. Քոթանյան, Ռ.
Միրզոյան, Լ. Անանյան), կապի
տալ ներդրումների տնտեսական
արդյունավետության գնահատ
մանը (Բ. Եղիազարյան), տրանս
պորտի զարգացմանը (Կ. Խուր–
շուդյան)։
ՀՍՍՀ ԿՎՎ և ԳԱ տնտեսա
գիտության ինստիտուտի հա
մատեղ աշխատանքով (գիտ.
ղեկ.՝ Շ. Մարգարյան) կազմվել
են հանրապետության առաջին
միջճյուղային հաշվեկշիռները,
դրանց գիտական ու գործնա
կան արդյունքները՝ ամփոփելով
«Հայկական ՍՍՀ ժողովրդական
տնտեսության միջճյուղային կա
պերը» (1970 թ.) մենագրության
մեջ։ Առաջին անգամ իրակա
նացվել է հանրապետության
հողային ֆոնդի տնտեսական
գնահատում (և. Մանասերյան, Կ.
Պոսոշնիկովա, Լ. Ադամյան)։
Ինստիտուտի հետազոտա
կան կարևոր ոլորտներից են
ժողովրդագրության և զբաղ
վածության
քաղաքականու
թյան մշակման, բնակչության և
աշխատանքային ռեսուրսների
կառավարման և կանխատես
ման հարցերը (Վ. Խոջաբեկյան)։
Մշակվել է ամբողջական աշխա
տանքի
արտադրողականու
թյան գնահատման և դրա՝ իբրև
արտադրության
արդյունավե
տության ընդհանրական ցուցա
նիշի կառավարման նոր մեթո
դաբանություն (ՑոևՍուվարյան)։
Շուկայական տնտեսաձևին
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անցնելուց հետո հիմնավորվել
են հանրապետության ազգային
էկոնոմիկայի ստեղծման, վար
չահրամայական տնտեսական
համակարգից սեփականության
բազմաձևության անցման և շու
կայական ենթակաոուցվածքնե
րի կազմավորման տրամաբանու
թյունը և փուլերը, անկախության
և ազգապահպանության ռազ
մավարական ուղղությունները,
շուկայական էկոնոմիկայի պե
տական վերահսկման և կարգա
վորիչ դերի, քաղաքակիրթ շուկա
ձևավորելու անհրաժեշտությու
նը (Մ. Քոթանյան, Վ. Խոջւսբե–
կյան, Յու. Սուվարյան)։ Ուսում
նասիրվել են հանրապետության
գիտատեխնիկական
ներուժի
զարգացման և օգտագործման,
ինովացիոն
գործունեության,
արտաքին տնտեսական կապե
րի զարգացման և կատարելա
գործման (Գ. Խանիկյան, Թ. Թո–
րոսյան, Հ. Ֆահրադյան), Սևանա
լճի ավազանի սոցիալտնտեսա–
կան զարգացման հիմնական
ուղղությունների, էկոլոգատնտե–
սական հիմնահարցերը (Ո. Իսա–
խանով)։
Հետազոտվել են Հայաստա
նի հանքային հումքի և հանքար
դյունաբերության էկոնոմիկայի
առանձին ոլորտներ, մշակվել են
առավելապես դեպի տեղական
հանքահումքային պաշարների
արդյունավետ օգտագործումը
վերակողմնորոշելու հնարավոր
ուղղությունները, ՀՀ ոչ մետա
ղական օգտակար հանածոնե
րից մի քանիսի օգտագործման
արդյունավետության բարձրաց
ման հիմնահարցերը (Հ. Ավւս–
գյան)։
Ներկայումս համակարգված
ուսումնասիրությունների առար
կա են դարձել հարկային համա
կարգը, համաշխարհային ֆի
նանսատնտեսական ճգնաժամի
խնդիրները (Վ. Հարությունյան)։
Կատարվել են մարդկային

կապիտալի, ապագա մարդկա
յին հասարակության էության
բնութագրման ու ձևավորման,
գիտության դերի վերաբերյալ
հետազոտություններ (Բ.Եղիա–
զարյան)։ Զարգացման և տնտե
սական աճի վերաբերյալ նոր
համակարգի մշակման անդրա
դարձ է «Գիտակրթական համա
կարգը և տնտեսական զարգա
ցումը» հետազոտությունը (Ցու.
Սուվարյան, Վ. Հարությունյան,
Վ. Սարգսյան, Վ. Խաչատրյան,
2011թ.)։
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ։ Հայ
փիլիսոփայական միտքն ունի
դարավոր ավանդույթներ։ Հին
շրջանի հայտնի փիլիսոփաների
աշխատությունները հայ հոգև
որ մշակույթի մասն են կազմում։
Հայ փիլիսոփայության պատ
մության ոլորտում Վ. Չալոյանի
հետազոտությունները դարձան
ծրագրային հետագա պատմա
փիլիսոփայական հետազոտութ
յունների համար։ Նրա գործը
շարունակեցին Ս. Արևշատյա
նը, Գ. Գրիգորյւսնը, Ա. Թևոսյա–
նը, Կ. Սիրումյանը և ուրիշներ։ Ս.
Արևշատյանի ջանքերի շնորհիվ
հրատարակվեցին
միջնադա
րյան փիլիսոփայական ստեղ
ծագործությունների բազմաթիվ
բնագրեր և դրանց թարգմանու
թյուններ։
Հայ փիլիսոփայության պատ
մության ոլորտում հետազոտու
թյունները
հնարավորություն
տվեցին բացահայտելու ակա
նավոր հայ մտածողների (Եզ
նիկ Կողբացի, Դւսվիթ Անհաղթ,
Անանիա Շիրակացի, Գրիգոր
Սագիստրոս, Հովհաննես Սար
կավագ, Վահրամ Րաբունի,
Գրիգոր Տաթևացի, Հովհան
Որոտնեցի, Սիմեոն Ջուղայեցի,
Ստեփանոս Լեհացի և ուրիշներ)
գաղափարական
ժառանգու
թյան տեղն ու նշանակությունը
հայ փիլիսոփայության և մշա
կույթի պատմության համա
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տեքստում։ Ներկայացվել է հայ
փիլիսոփայության պատմության
ամբողջական նոր շարադրանք՝
անտիկ շրջանից մինչև XVIII դա
րը (Գ. Գրիգորյան, Ա. Թևոսյան, Կ.
Միրումյան)։
Հետազոտություններ են կա
տարվել նաև փիլիսոփայության
ընդհանուր
հիմնահարցերի,
մասնավորապես, տրամաբանու
թյան բնագավառում։ Առաջադր
վել է բազմատրամաբանության
գաղափարը, հատուկ ուշադրու
թյուն է նվիրվել ավանդական
ձևական տրամաբանության և
մաթեմատիկական տրամաբա
նության հարցերին, ձևակերպվել
է լեզվաբանական լրացուցչու–
թյան սկզբունքը (Գ. Բրուտյան)։
Գ. Բրուտյանի աշխատություն
ներով ու ջանքերով Հայաստա
նում հիմնվել է փիլիսոփայական
փաստարկման դպրոց՝ գիտու
թյան նոր ուղղություն, որը միջազ
գային լայն ճանաչում է գտել։
Ինստիտուտի հիմնական հե
տազոտական
ուղղություննե
րից է գիտության փիլիսոփայու
թյունը և մեթոդաբանությունը։
1960-70-ական թվականներին
Հ. Գևորգյանի աշխատություննե
րով կատարվել է անցում իմացա
բանության ավանդական ընդ
հանուր խնդրակարգից դեպի
գիտության փիլիսոփայության ու
մեթոդաբանության և տրամա
բանության բնագավառ, որը լայն
ճանաչում է բերել «Գիտական
գիտելիքի
տրամաբանական
վերլուծության փիլիսոփայական
հարցերը» անունով հայկական
դպրոցին։
Գեղագիտության բնագավա
ռում ուսումնասիրվելեն գեղեցիկի
էությանը, արվեստի առարկային,
արվեստի առաջացմանը վերա
բերող հիմնահարցեր, հատկա
պես՝ գեղեցիկի օբյեկտիվության
չափանիշների և ճշմարտության
հետ նրա հարաբերության հար
ցը (Ա.Քալանթար, Ե.Հակոբջա–

« ԳԱԱ –70
նյան)։ Հետազոտվել են ազգային
գիտակցության գեղագիտական
դրսևորումները, որոնց նպա
տակն էր վեր հանել հայ ազգային
գեղարվեստական-գեղագիտա֊
կան մտածողության առանձնա
հատկությունները (Յա. Խաչի
կյան)։
Սոցիալական
ւիիլիսո–
վւայության ոլորտում հետա
զոտվել
են
աշխատանքի,
տեխնիկայի, գիտության և գիտա
տեխնիկական
առաջընթացի
վերաբերյալ հարցեր, բացա–
հայտվել են «պրակտիկա-տեխ֊
նիկա-գիտություն» համակարգի
ձևավորման և զարգացման կա
ռուցվածքը, գիտության, տեխ
նիկայի, արտադրության և հա
սարակական
պրակտիկայի
հարաբերակցության
առանձ
նահատկությունները տարբեր
պատմական ժամանակաշրջան
ներում (Ս. Թովմասյան, Ա. էկմա–
լյան)։
Նշանակալից արդյունքներ
են ստացվել լոկալ քաղաքակր
թությունների տեսության, սոցի
ոլոգիայում նեոպոզիտիվիզմի

հիմնական ուղղությունների, ան
ձի և ապրելակերպի հետազո
տություններում (է. Մարգարյան,
Ս. Ալահվերդյան, Ռ. Նավասարդ
յան, Ս. Հարությունյան)։
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ։ 1988 թ.՝ Սպի
տակի ավերիչ երկրաշարժից
հետո, սոցիոլոգիական հետա
զոտությունների բաժինը մշակել
է աղետների սոցիոլոգիան, որ
պես սոցիոլոգիայի բնագավա
ռում հետազոտությունների նոր
ուղղություն (Գ.Պողոսյան), որն
առաջինն էր և միակը Խորհրդա
յին Սիությունում։ Այդ ժամանակ
ակադեմիական
հետազոտու
թյուններում սկսել են ձևավորվել
նոր գիտական ուղղություններ՝
արտագաղթի և փախստական
ների սոցիոլոգիան, աղքատու
թյան սոցիոլոգիան, ընտանիքի
սոցիոլոգիան, երիտասարդու
թյան և մանկության սոցիոլոգի
ան, էթնոսոցիոլոգիան և այլն։
Գիտական կապերի շնոր
հիվ ինստիտուտի սոցիոլոգները
մասնակցում են միգրացիայի,
թրաֆիքինգի, ժողովրդավարա
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կան ինստիտուտների զարգաց
ման և հասարակության փոխա
կերպման հարցերին նվիրված
խոշոր միջազգային ծրագրերին։
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ։ Ինս
տիտուտի պետության և իրավուն
քի բաժնի հետազոտությունները
նվիրվել են իրավունքի պատմու
թյան և իրավունքի հուշարձան
ների, Հայաստանի պետականու
թյան, ինչպես նաև իրավունքի
ձևավորման տեսական, շրջակա
միջավայրի իրավական ապա
հովման և պաշտպանության
հիմնախնդիրներին (Ա. Բեգյան,
Ռ. Ավագյան, Վ. Ստեփանյան, Ն.
Այվազյան, Գ. Սարգիսով)։
ՑՕ-ական թվականներից հե
տո առաջին անգամ հայ իրա
վագիտության պատմության ըն
թացքում արխիվային նյութերում
հայտնաբերված նոր աղբյուր
ների հիման վրա փորձ է արվել
նորովի հետազոտել, գիտակա
նորեն հիմնավորել և գիտական
շրջանառության մեջ դնել պառ
լամենտարիզմի հիմնարար հար
ցերը, հայ իրավաքաղաքական
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մտքի պատմությունը, միջնադա
րյան Հայաստանի իրավունքի
պատմությունը (Ռ. Ավագյւսն, Գ.
Սաֆւսրյան)։
ՃԱՐ ՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒ
ԹՅՈՒՆ։ Այս բնագավառում կա
րևորագույն նվաճումներից է
Գառնիի հեթանոսական տաճարի
վերականգնման գիտական հիմ
նավորումը։ Նախագծի հեղինակ
Ա.Սահինյանի ղեկավարությամբ
1968-1975 թթ. իրականացվել է
տաճարի վերակառուցումը (Հա
յաստանի պետական մրցանակ)։
Արվեստի ինստիտուտի, Միլանի
պոլիտեխնիկական ինստիտու
տի ճարտարապետական խմբի
և Վենետիկի «Հայ մշակույթի ու
սումնասիրման կենտրոնի»հա–
մագործակցության
շնորհիվ
1968-1998 թթ. Միլանում իտալե
րեն, հայերեն և անգլերեն լեզու
ներով հրատարակվել են «Հայ
ճարտարապետության
վավե
րագրերը» մատենաշարի 23
պրակները, որոնք միջազգային
գիտական հանրությանն են ներ
կայացրել ազգային շինարա
րական արվեստի գոհարները։
Բազմակողմանի ուսումնասիրվել
է միջնադարյան հայ ճարտարա
պետությունը։ Գրվել են ինչպես
դրա պատմությանը, այնպես էլ
քաղաքաշինությանը և քա ղա քա 
ցիական ճարտարապետությանը
նվիրված ընդհանրացնող աշխա
տություններ (Վ. Հարությունյան,
Ս. Մնացականյան, Մ. Հասրւսթ–
յան, Ա. Զւսրյան)։
ճարտ ա րա պ ետությա ն
պատմաբանները հայ ճարտա
րապետության
ականավոր
ներկայացուցիչներին՝
Թորոս
Թորամւսնյանին, Ալեքսանդր Թա–
մանյանին, Ռաֆայել Իսրայելյւս–
նին և այլոց, ոճական տարբեր
ուղղություններին, քաղաքաշի
նությանը, նոր շինանյութերի և
շինարարական առաջավոր մե
թոդների որոնմանը նվիրված

աշխատություններում ստեղծել
են ճարտարապետության պատ
մությունն ընդհանրացնող աշխա
տություններ։ Այս ուղղությամբ
հանգրվանային
աշխատանք
ներից է «Հայկական ճարտա
րապետության
պատմություն»
վեցհատորյակը. 1996-2004 թթ.
տպագրվել են առաջին երեք հա
տորները (խմբ.՝ Գ.Տիրացյւսն,
Մ.Հասրաթյան), պատրաստ են
հաջորդ գրքերը։
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ։
Ստեղծվելեն Կիւիկիայի, Գլաձորի,
Վասպուրականի, Ղրիմի, Արցա
խի մանրանկարչական դպրոցնե
րին նվիրված մենագրություններ,
ընդլայնվել են միջնադարյան հայ
կերպարվեստի ուսումնասիրու
թյան շրջանակները, լուսաբան
վել նշանավոր մանրանկարիչ
ծաղկողների՝ Թորոս Ռոսլինի,
Սարգիս Պիծակի, Հակոբ Ջուղա–
յեցու և այլոց ստեղծագործական
ժառանգության յուրահատկու
թյունները։ Գիտական ուսումնա
սիրության նյութ են դարձել հայ
կական զարդանկարչությունը,
որմնանկարչությունը, քա նդա 
կագործությունը,
խաչքարերը,
միջնադարյան հայ ճարտարա
պետության և կերպարվեստի մի
շարք ճյուղերի համադրման հար
ցերը։ Հայ կերպարվեստի պատ
մական զարգացումն ամբողջաց
նող կամ նրա առանձին խոշոր
շրջափոլլերին նվիրված հիմ
նարար ուսումնասիրություններ
են Լ. Գուռնովոյի, Ն. Ստեփւս–
նյանի, Ա. Աղասյանի մենագրու
թյունները, «Հայ կերպարվեստի
պատմության ուրվագծեր» (ռու
սերեն) կոլեկտիվ աշխատու
թյունը և ազգային ճարտարա
պետության ու կերպարվեստի
զարգացման
ողջ ընթացքը
ներկայացնող «Հայ արվեստի
պատմությունը» (Ա. Աղասյան, Մ.
Հասրաթյան, Հ. Հակոբյան և Վ.
Ղազարյան, 2009 թ., արժանացել
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է Հայաստանի պետական մրցա
նակի)։
Արգասավոր ճանապարհ է
անցել հա յ թա տ երա գիտ ու
թյունը՝ փաստական նյութի
կուտակումից մինչև արվեստա
գիտական ընդհանրացումներ,
մենագրական աշխատություն
ներից մինչև թատրոնի պատ
մություն ու տեսություն։ Համա
կարգվել և ամբողջացվել է հայ
թատրոնի պատմությունը հնա
դարից մինչև XX դարակեսը (Հ.
Հովհաննիսյան, Լ. Հախվերդյան)։
Առաջադրվել է դրամայի ծագման
նոր տեսություն, բացահայտվելեն
հելլենիզմի հետ առնչություննե
րը։ Կազմվել է հայ նոր թատրոնի
բազմահատոր ժամանակագրու
թյունը՝ ընդարձակ մատենագի
տությամբ (Բ. Հարությունյան)։
Գեղագիտորեն իմաստավորվել է
հայ նոր թատրոնի պատմությունը
եվրոպական թատերական մշա
կույթի համատեքստում։ Մանրա
մասնորեն լուսաբանվել են արևմ
տահայ թատրոնի պատմությանն
առնչվող հանգուցային հարցերը
(Գ.Ստեփանյան)։
Որոշակի առաջընթաց է ապ
րել նաև կինոգիտ ությունը՝ հայ
արվեստագիտության ամենաե–
րիտասարդ բնագավառը։ Հրա
տարակված աշխատություննե
րում առանձին ուշադրություն է
հատկացվել ինչպես հայ կինոյի
ականավոր դեմքերի ստեղծա
գործության, այնպես էլ ազգային
կինոարվեստի
պատմական
զարգացման ուսումնասիրությա
նը։
Հա յ երա ժշտ ա գիտ ությա ն
զա րգա ցումն ընթացել է երեք
հիմնական
ուղիներով՝
հայ
երաժշտության պատմություն ու
տեսություն, հայ դասականների
ստեղծագործական
ժառան
գության տպագրության նախա
պատրաստում ու հրատարակում,
երաժշտական ֆոլկլորագիտու
թյուն։

ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտ ակրթւսկան միջազգային
կենտրոնի տ նօրեն

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական մի
ջազգային կենտրոնը (ԳԿՄԿ)
Գիտությունների ազգային ակա
դեմիայի համակարգի 38 գիտա
կան կազմակերպություններից և
կենտրոններից մեկն է։ Այն հիմ
նադրվել է 1997 թ. ԳԱԱնախագա
հության կազմում գործող ասպի
րանտուրայի բաժնի հիման վրա։
Կենտրոնի հիմնական խնդիրը
գիտամանկավարժական կադ
րերի պատրաստումն է, որն իրա
կանացվում է ասպիրանտուրայի,
դոկտորանտուրայի և հայցորդու–
թյան միջոցով։ Հետազոտություն
ների իրականացման համար
որպես բազա ծառայում են Ակա
դեմիայի համակարգի գիտահե
տազոտական ինստիտուտներն

ու կենտրոնները։ Ընդհանուր
պատրաստվածության
կրթա–
մասով նախատեսված պարտա
դիր և ընտրովի դասընթացները,
ինչպես նաև որակավորման
քննությունները կազմակերպվում
և իրականացվում են Գիտակր
թական միջազգային կենտրո
նում։ 1997-2012 թթ. ընթացքում
թեկնածուական և դոկտորա
կան ատենախոսություններ են
պատրաստել և պաշտպանել 918
ասպիրանտ ու հայցորդ և 163
դոկտորանտ։
Հաշվի առնելով ՀՀ ԳԱԱ
գիտական ներուժը, տեխնիկա
կան և տարածքային հնարավո
րությունները՝ 2004 թ. Կենտրոնն
ընդլայնել է իր գործունեությունը՝
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կազմակերպելով ուսուցում նաև
մագիստրոսական ծրագրերով՝
մասնագիտական ուսուցման մի
ջազգային չափորոշիչների հա
մապատասխան։ ՀՀ ԳԱԱ հա
մակարգում մագիստրոսական
կրթական ծրագրերով ուսուցման
կազմակերպումը նպատակ է հե
տապնդում արագացնելու անցու
մը կրթությունից դեպի գիտական
գործունեություն, որին մեծա
պես նպաստում են անմիջապես
ակադեմիական ինստիտուտնե
րում գործող մասնագիտական
ամբիոնները։ Մագիստրոսների
պատրաստումն ակադեմիական
միջավայրում հնարավորություն
է տալիս մագիստրանտներին
արագորեն ինտեգրվելու գիտա
կան հասարակայնությանը և
ձեռք բերելու գիտական մտածո
ղություն։ Կրթության և գիտության
մերձեցմանն ուղղված այս քայլե
րը նպաստում են ակադեմիական
համակարգի գիտական կադրե
րի երիտասարդացմանը։
ժամանակակից
կրթության
պահանջներին համապատաս
խան՝ կրթության որակի բարձ
րացման նպատակով Կենտրո
նի նյութատեխնիկական բազան
մշտապես համալյովում է համա
կարգչային և այլ անհրաժեշտ
տեխնիկական
միջոցներով։
Կրթական ծրագրերի իրագործ
մանն օժանդակում են նաև ակա–
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դեմիակւսն
ինստիտուտներն
իրենց ժամանակակից լաբորա
տոր սարքավորումներով։ Իսկ
Հայաստանի ամենահարուստ
գիտական գրադարաններից մե
կը՝ ՀՀ ԳԱԱՀիմնարար գիտական
գրադարանը, որը պարբերա
բար համալրվում է մասնագի
տական արդի գրականությամբ,
մշտապես ԳԿՄԿ ուսանողների
և ասպիրանտների տրամադ
րության տակ է։ Ուսումնակազ–
մակերպչական
գործընթացը
համակարգելու
նպատակով
Կենտրոնում ստեղծվել է ուսում
նական գործընթացի կառավար
ման էլեկտրոնային համակարգ։
Հաշվի առնելով տարածաշր
ջանում կրթության պահանջար
կը՝ ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն կազմա
կերպում է նաև օտարերկրյա և
սփյուռքահայ ուսանողների ու
սուցում ասպիրանտուրայում և
մագիստրատուրայում։
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական մի
ջազգային կենտրոնն իր բարձ
րորակ մանկավարժական և
գիտական կադրերով կարևոր
դեր է կատարում հանրապետու
թյան տնտեսական և հասարա–
կական-քաղաքական կյանքում։
Կարճ ժամանակահատված է
անցել մագիստրատուրայի հիմ
նադրման օրից, բայց այն արդեն
կայացած կառույց է, անմիջակա
նորեն մասնակցում է ԳԱԱ համա
կարգի կազմակերպությունները
երիտասարդ կադրերով համալ
րելու կարևոր գործին։
2004 թ. իր գործունեությունը 3
մասնագիտություններով սկսած
ԳԿՄԿ մագիստրատուրան այսօր
արդեն վերածվել է համբավավոր
ուսումնական հաստատության,
որտեղ կրթությունը (առկա և հե
ռական ուսուցմամբ) իրականաց
վում է հետևյալ 25 մասնագիտու–
թյուններով.

1997-2012 թթ. ընթացքում գծով պայմանավորվածություն
Կենտրոնն արձանագրել է բազ ներ են ձեռք բերվում արտերկրում
մաթիվ հաջողություններ և ունե ուսանողների վերապատրաստու
ցել էական առաջընթաց։
մը կազմակերպելու ուղղությամբ։
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ն համագոր
Կենտրոնում գործում է նաև
ծակցում է ՀՀ բուհերի, արտա հեռաուսուցման
հարթակը,
սահմանյան մի շարք հայտնի որը հնարավորություն է տալիս
գիտահետազոտական
կենտ դասախոսներին առավելարդիա–
րոնների և ուսումնական հաս կան մեթոդներովմատուցելիրենց
տատությունների հետ։ Կենտ դասախոսությունները,
բարձ
րոնի դասախոսական կազմը րագույն կրթությանը հաղորդել
պարբերաբար գործուղվում է ճկունություն, բարձրացնել մաս
վերապատրաստման արտերկրի նագիտական պատրաստվածու–
առաջատար գիտաուսումնական թյան որակը։ Աշխատանքներ են
հաստատություններ, համալր տարվում նաև առգիծ (օո-հոտ)
վում է հանրապետության լավա ռեժիմով դասախոսությունների
գույն մասնագետներով, ինչպես և գիտաժողովների կազմա
նաև արտերկրում վերապատ կերպման ուղղությամբ՝ ներգ
րաստված դասախոսներով։
րավելով
արտասահմանյան
Որոշ մասնագիտությունների գիտահետազոտական և ուսում–
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Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
Քաղաքագիտություն (առկա, հեռակա)
Տնտեսագիտության տեսություն
Շուկայաբանություն
Կառավարում (առկա, հեռակա)
Ֆինանսներ (առկա, հեռակա)
Դեղագործական քիմիա
Պատմություն
Իրավագիտություն (առկա, հեռակա)
Լրագրություն (առկա, հեռակա)
Հայոց լեզու և գրականություն
Կենսատեխնոլոգիա
Արևելագիտություն
Հոգեբանություն (առկա, հեռակա)
Կիրառական մաթեմատիկա
Ոադիոտեխնիկա և կապ
Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա (առկա, հեռակա)
Միջազգային հարաբերություններ
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
Տուրիզմի կառավարում (հեռակա)
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ (հեռակա)
Բիզնես կառավարում (առկա, հեռակա)
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Երկրաբանություն
Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա
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նական հանրահայտ կենտրոննե
րի ճանաչված մասնագետների։
Կենտրոնի պրոֆեսորադա
սախոսական կազմը ակտիվորեն
մասնակցում է նաև Կենտրոնում
տարվող գիտահետազոտական
աշխատանքներին։ Նրանց ու
ժերով հրատարակվել են բազ
մաթիվ մենագրություններ, ու–
սումնաօժանդակ ձեռնարկներ և
գիտական հոդվածներ։
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական մի
ջազգային կենտրոնի որդեգրած
ուղին խոստումնալից հորիզոն
ներ է բացում գիտության և կրթու
թյան մերձեցման համար։

Մւսգիստրւսնտների բաշխումը՝ ըստ տարիների

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

Ւ1տ2–3. 2013

Հ Հ ԳԱԱ ՖԻԶԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱՅԻ
ԲԱԺԱՆՍՈՒՆՔ

ՅՈՒՐԻ ՉՒԼԻՆԳԱՐ0ԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բա 
ժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար

Ֆ իզիկա ն Հ ա յա ստ ա նո ւմ, երեկ և ա յսօր
Հայաստանում գիտության, այդ թվում նաև ֆիզիկայի զարգացմա
նը նպաստող որոշիչ խթանը 1919 թ. Երևանի պետական համալսա
րանի հիմնադրումն էր։
Սկզբում տեխնիկական, 1933 թ-ից հետո Ֆիզիկամաթեմատիկա–
կան ֆակուլտետը դարձան այն կենտրոնները, որտեղ ծավալվեցին
ֆիզիկայի ոլորտում գիտական հետազոտությունները։
30-ականների կեսին Խորհրդային Հայաստանում ստեղծվել էին
մի շարք գիտահետազոտական ինստիտուտներ, որոնց աշխատանք
ները համակարգելու համար 1935 թ. ստեղծվեց ԽՍՀՄ ԳԱ հայաս
տան յան մասնաճյուղը՝
Արմֆանը, որտեղ հաջո
ղությամբ կատարվում
էին հետազոտություն
ներ ճշգրիտ, բնական,
կիրառական և հումա
նիտար գիտությունների
ոլորտներում։
Փաստորեն, հասու
նացել էր ՀԽՍՀ Գիտու
թյունների ակադեմիայի
ստեղծման հարցը։ 1943
թ. 23 հիմնադիր-ակա֊
դեմիկոսների շարքում
էին ֆիզիկոսներ Աբ–
րամ Ալիխանովը, նրա
եղբայրը՝ Արտեմ Ալի–
խանյանը և աստղա
ֆիզիկոս Վիկտոր Համ–
բարձումյանը։ Նրանցից
ոչ մեկը դեռ քառասուն
տարին չէր բոլորել, սա–
Ա. Ափխանովը և Ա. Ափխանյանը
կայն համաշխարհային
գիտական հանրության
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Ակադեմիկոս Արտեմ Ափխանյան

Ակադեմիկոս Աբրահամ Ափխանով

կողմից երեքն էլ ճանաչում ստա
ցած գիտնականներ էին։
1919-1942 թթ. կարելի է հա
մարել Հայաստանում ֆիզիկայի
զարգացման առաջին՝ կայաց–
մւսն փուլ։ 1943 թ. ՀԽՍՀ ԳԱ կազ–

Ա կա դեմիկոս Գ րիգոր Ղ ա րիբյա ն

մում հիմնադրվել է ֆիզիկամա–
թեմատիկական ինստիտուտը՝
Արտեմ Ալիխանյանի գլխավո
րությամբ, որն իր եղբոր՝ Աբրա
համ Ալիխանովի հետ Մոսկվա–
յից տեղափոխվել էր Երևան՝
տիեզերական ճառագայթների
ֆիզիկայի բնագավառում հետա
զոտություններ իրականացնելու
համար։ Սրանով սկսվում է Հա
յաստանում ժամանակակից ֆի
զիկայի՝ որպես գիտության բնա
գավառի զարգացման երկրորդ
փուլը։ 1946 թ. Ա. Ալիխանյանի
նախաձեռնությամբ
ֆիզիկա–
մաթեմատիկական ինստիտու
տից առանձնացել է ՀԽՍՀ ԳԱ
Ֆիզիկայի ինստիտուտը (հիմ
նադիր տնօրեն՝ Ա. Ալիխանյան,
1962թ.՝ ԽՍՀՄ ատոմային էներ
գիայի օգտագործման պետա
կան կոմիտեի Երևանի ֆիզիկայի
ինստիտուտ՝ ԵրՖհ, 2011 թ.՝ և.
Ալիխանյանի անվան Ազգային
գիտական
լաբորատորիա

(Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
հիմնադրամ)։ 1940-ական թվա
կանների վերջին Արագած լեռան
լանջին արդեն մշտապես գոր
ծում էր Ֆիզիկայի ինստիտուտի
բարձունքային կայանը, որտեղ
տիեզերական ճառագայթների
բնագավառում կատարված հե
տազոտությունները ճանաչում են
բերել ինստիտուտի երիտասարդ
աշխատակազմին։ Տիեզերական
ճառագայթների ֆիզիկայի հե
տազոտությունները 1950-ական
թվականներին զգալիորեն խթա
նել են տեսական ֆիզիկայի
զարգացումը հանրապետությու
նում։ Հայ ֆիզիկոսներրը դար
ձան ճանաչված առաջատար
ներ անցումային ճառագայթման
հետազոտությունների բնագա
վառում, որը կարևոր կիրառա
կան նշանակություն ունի բարձր
էներգիաների ֆիզիկայի հա
մար։ Ստացված արդյունքներն
ամփոփվել են Մ. Տեր-Միքայելյա֊
նի «Միջավայրի ազդեցությունն
էլեկտրամագնիսական պրոցես
ների վրա՝ բարձր էներգիաների
պայմաններում» (ռուս., անգլ.՝
1969 թ., ԱՄՆ) և Գ. Ղարիբյանի և
Յան Շիի «Ռենտգենյան անցու
մային ճառագայթում» (ռուս.,
1983թ.) մենագրություններում։

ՀԽՍՀ ԳԱ հիմնադրումից հե
տո ստեղծվել է Գիտությունների
ակադեմիայի Բյուրականի աստ
ղադիտարանը (1946 թ.)։ Առա
ջին դիտումները Բյուրականում
կատարվել են բաց երկնքի տակ
տեղակայված փոքր աստղադի
տակներով, իսկ արդյունքները
մշակվել են Երևանի աստղադի
տարանում։ Բյուրականի աստ
ղադիտարանի պաշտոնական
բացումը տեղի է ունեցել 1956 թ.,
և հետազոտական աշխատանք
ները շարունակվել են Բյուրակա
նում։
1960 թ. տարրական մաս
նիկների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկային զուգընթաց՝ Հայաս
տանում առաջացել են հետա
զոտությունների նոր ուղղություն
ներ, ստեղծվել նոր հիմնարկներ։
Որոշակիորեն կարելի է ասել,
որ 1960 թ. սկսվել է Հայաստա
նում ֆիզիկայի երրորդ՝ բուռն
զարգացման փուլը, երբ հայ ֆի
զիկոսները և աստղագետնե
րը մի շարք փայլուն գիտական
արդյունքներ ներկայացրեցին
աշխարհին։ Հենց այդ հանգա
մանքի շնորհիվ էր, որ Հայաս
տանում մեկը մյուսի հետևից
բացվեցին ֆիզիկայի բնագա
վառում գիտահետազոտական

Ա կա դեմիկոս
Վ իկտ որ Հա մբա րձոէմյա ն

Ա կա դեմիկոս
Մ իքա յել Տեր–Մ իքայելյան

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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հիմնարկներ։ 1960 թ. հիմնադր
վել է ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և
էլեկտրոնիկայի
ինստիտուտը
(ՌՖԷԻ, հիմնադիր տնօրեն՝ էմիլ
Միրզւսբեկյան), Կենտրոնական
ԳՀ ֆիզիկատեխնիկական լաբո
րատորիան (ԿԳՀՖՏԼ)՝ Նորայր
Քոչարյանի գլխավորությամբ։
Վերջինիս հիման վրա 1968
թ. ստեղծվել է ՀԽՍՀ ԳԱ Ֆիզի
կական հետազոտությունների
ինստիտուտը, որի հիմնական
գիտական ուղղությունը լազերա
յին ֆիզիկան է (հիմնադիր տնօ
րեն՝ Միքայել Տեր-Միքայելյան)։
Լազերի ստեղծումն իր կարև
որ տեղն ունի XX դարի գիտու
թյան և տեխնիկայի առավել
ականավոր նվաճումների շար
քում։ Առաջին լազերն ստեղծվել
է 1960 թ., և կարճ ժամանակ
անց Հայաստանում այդ ուղ
ղությամբ մեկնարկեցին լայնա
ծավալ աշխատանքներ, որոնց
արդյունքը խորհրդային առաջին
արդյունաբերական լազերն էր։
Կարճ ժամանակում ստեղծվե
ցին գիտական և տեխնիկական
խնդիրների լուծման համար նա
խատեսված տարբեր լազերներ
ու լազերային սարքեր։ Լազերա
յին ֆիզիկան ու տեխնիկան ըն
դամենը կեսդարյա պատմություն
ունեն, սակայն լազերները գրա
վել են կայուն դիրքեր տնտեսու
թյան տարբեր ոլորտներում։
1980 թ. ստեղծվել է ՀԽՍՀ ԳԱ
Ֆիզիկայի կիրառական պրոբ
լեմների բաժինը, որը 1984 թ.
դարձել է ինքնուրույն ինստի
տուտ (հիմնադիր տնօրեն՝ Ալպիկ
Մկրտչյւսն)։
Հայաստանի գիտական կյան
քում կարևոր իրադարձություն էր
1967 թ. ԵրՖԻ-ում 6 ԳԷՎ էներգի
այով էլեկտրոնային արագարա
րի գործարկումը։
ԵՊՀ-ում, գիտական կադրե
րի պատրաստման նպատակով,
տարբեր տարիների բացվել են
միջուկային ֆիզիկայի (վարիչ՝

Ա. Ալիխանով), աստղաֆիզիկա
յի, տեսական ֆիզիկայի, միջուկի
և տարրական մասնիկների ֆի
զիկայի (նախկինում՝ միջուկա
յին ֆիզիկայի ամբիոն), օպտի
կայի, պինդ մարմնի ֆիզիկայի,
մոլեկուլային ֆիզիկայի և կեն
սաֆիզիկայի, բյուրեղների աճի
և քվանտային էլեկտրոնիկայի
մասնագիտական ամբիոններ։
Ստեղծվել են կիսահաղորդչային
նյութերի, ճառագայթային ֆիզի
կայի, պինդ մարմնի ֆիզիկայի
պրոբլեմային լաբորատորիանե
րը։
1975 թ. կազմակերպվել է ԵՊՀ
ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը,
որի կազմում գործում են կիսա
հաղորդիչների և դիէլեկտրիկ–
ների ֆիզիկայի, ալիքային պրո
ցեսների տեսության և ֆիզիկայի,
քվանտային ռադիոֆիզիկայի և

գերբարձր հաճախությունների
ռադիոֆիզիկայի ամբիոնները։
Ես հատուկ նշում եմ ամբիոնների
անվանումները, որպեսզի երևա,
թե որքան լայն ճակատով է իրա
կանացվել կադրերի պատրաս
տումը և ինչ ուղղություններով են
տարվել գիտական աշխատանք
ները։
Հաշվի առնելով ֆիզիկայի
կիրառական թեքումով մասնա
գետների պահանջարկը՝ 2002
թ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնա
կան) համալսարանում ստեղծվել
է ֆիզիկա-տեխնիկական ֆակուլ
տետ։
Մինչև 2006 թ. ֆիզիկայի
բնագավառի ինստիտուտներն
ընդգրկվել են տարբեր բաժան
մունքներում։ 2006 թ. ՀՀ ԳԱԱ
նախագահ, Ռ. Մարտիրոսյանի
նախաձեռնությամբ ստեղծվել է

• Վ. Հւսմբարձումյւսնի անվան Բյուրականի աստղադիտարանը,
• Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտը,
• Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը,
• Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտը,
• «Գալակտիկա» ՓԲ ընկերությունը։
Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունքը, որի կազմում ընդգրկ
վել են՝
Այսպիսով՝ ներկայումս ֆիզիկական գիտությունների (այդ թվում՝
նաև աստղաֆիզիկայի) բնագավառում ձևավորվել է նվաճումների և
հետազոտությունների լայն ճակատ, ինչը վկայում է այն մասին, որ Հա
յաստանը լրջորեն ներգրավվել է արդի գիտատեխնիկական հեղափո
խության մեջ։

Հայաստանում ա մենա զա րգա ցա ծ
գիտա կա ն ուղղությունները և գիտական
կոլեկտիվների ներդրումներն ա յդ ուղղու
թյուններում. մասնագետների կարծիքը
Բաժանմունքը դիմել էր ֆիզիկայի ոլորտում աշխատող առաջա
տար գիտնականների՝ առաջարկելով պատասխանել հետևյալ հար
ցերին.

1) Ֆիզիկայի բնագավառի ուղղություններից որ երեքը կնշեիք որ
պես ամենազարգացածը Հայաստանում (հերթականությունը նշել
ըստ կարևորության)։
2) Հակիրճ ձևակերպեք Ձեր ղեկավարած աշխատակազմի ներդ
րումը կոնկրետ ուղղության մեջ։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Պետք էնշել, որ, ցավոք, ոչ բոլորն են արձագանքել մեր առաջարկին։ Ստորև
ներկայացված են ստացված հեղինակային բոլոր նյութերը (առանց խմբագր
ման)։
ԴաԱիթ Սեդուսնււսն, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Երևանի պետական համաւսարան

Տեսական ֆիզիկա
1) - Տեսական աստղաֆիզիկա
- Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա
-

2) Տեսական աստղաֆիզիկա
Գերխիտ տիեզերական մարմինների՝ սպիտակ թզուկների և նեյտրոնային
աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն հա
րաբերական ընդհանուր տեսության սահմաններում.
1. Առաջարկվել են նեյտրոնային աստղերում մագնիսական դաշտերի
գեներացման տարբեր մեխանիզմներ։ Ցույց է տրվել, որ առաջացած դաշտերն
ունեն պոլոիդալև թորոիդալ բաղադրիչներ, ընդ որում գեներացվող դաշտերը
կարող են հասնել 1012–1014Գ։
2. Բացատրվել են \/61յ բաբախիչի անկյունային արագության թռիչքնե
րը և հետթռիչքային ռելաքսացիան։ Տեսական արդյունքները համեմատվել
են դիտումների հետ, և արձանագրվել է բավարար համընկնում։ Փաստորեն
լուծվել է ռելաքսացիայի հակադարձ խնդիրը, որը պատկանում է ոչ կոռեկտ
խնդիրների շարքին։
3. Առաջարկվել է բաբախիչների ռադիոճառագայթման նոր մեխանիզմ, որի
համաձայն պտտման էներգիան վերածվում է քվանտային մրրիկներով պայ
մանավորված մագնիսական էներգիայի, որն այնուհետև անջատվում է՝ աստ
ղի մակերևույթին առաջացնելով էլեկտրական հոսանքներ։ Այդ հոսանքները
զյշլսղեցնում են աստղի մակերևույթի որոշակի տիրույթ, որը և որպես ալեցիր
ճառագայթում է ռադիոալիքներ։ Նեյտրոնային աստղի պտույտի հետևանքով
այդ ճառագայթումը դիտվում է պարբերական ռադիոազդանշանների տես
քով։ Դա է պատճառը, որ պտտվող նեյտրոնային աստղերն անվանում են բա–
բախիչներ։
Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա
1. Քվանտային տեսության շրջանակներում ուսումնասիրվել են մասնիկնե
րի ցրման խնդիրները միաչափ ևքվազիմիաչափ պոտենցիալների վրա։ Առա
ջարկվել է նոր մեթոդ այդ խնդիրների լուծման համար։ Արդյունքներն ընդհան
րացվել են էլեկտրամագնիսական ալիքների համար։ Առաջարկված մեթոդները
կիրառվել են կիսահաղորդչային նանոհամակարգերի ուսումնասիրություննե
րում։ Ստացվող որոշ արդյունքներ համեմատվել են մեր խմբում կատարված
փորձարարական արդյունքների հետ։
2. Ուսումնասիրվել են իմպուլսի պահպանման օրենքի կիրառելիության
առանձնահատկություններն «ատոմ-ֆոտոն» փոխազդեցության պրոցեսում։
Ցույց է տրվել, օրինակ, որ ֆոտոնի կլանման և ճառագայթման ընթացքում
էներգիական մի մակարդակից մյուսն անցած իմպուլսի մեծությունն էապես
որոշվում է ատոմի ներքին և արտաքին ազատության աստիճանների քվան
տային խճճվածության աստիճանով և ընդհանուր դեպքում չի համընկնում
ֆոտոնի իմպուլսի մեծության հետ։ Հաշվարկվել է բոզե-այնշտայնյան կոնդեն
սատի կոհերենտության պարամետրի կախումը ջերմաստիճանից, և կատար
վել է համեմատություն առկա փորձարարական արդյունքների հետ։
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Վար դան Սահւսկււսն, Ս~ Ա|իխան|անի անւ|ւսն ացգաւին գիտական
ւաբորատորիա (Երևանի ֆիցիկաւի ինստիտուտ)։ Ն|ութր ներկւպացնում
է ՀՀ ԳԱՍ արտասահման|ան անդամ ՖեւՒաս Ահւսոոնւանհ (ատ>նկարր)
ղեկավարած խումբր

1) - Տարրական մասնիկների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկա (տեսական և փորձարարական)
-

Աստղաֆիզիկա և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա

- Լազերային ֆիզիկա

2) Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա
յի (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ, ԵրՖՒ) գերբարձր էներգիաների
գամմա-աստղաֆիզիկայի խմբի հետազոտությունները վերաբերվում
են արդի ֆիզիկայի ամենաարագ զարգացող բնագավառներից մեկին՝
բարձր էներգիաների գամմա-աստղաֆիզիկային։ Բնագավառի հիմ
նական նպատակը տիեզերքում ոչ ջերմային երևույթների ուսումնասի
րությունն է, այն է՝ բարձր էներգիաների մասնիկների առաջացումն ու
տարածումը տիեզերքում։
Մեր հանրապետությունում բարձր էներգիաների գամմա֊աստղա–
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարվում են 1980–
ական թվականների սկզբներից, երբ ԵրՖհ-ում ՀՀ ԳԱԱ արտասահմա
նյան անդամ Ֆ. Ահարոնյանի ղեկավարությամբ ձևավորվեց խումբ, որն
իրականացնում էր հետազոտություններ գամմա-բռնկումների գրանց
ման գիտական սարքավորումների ստեղծման, տեսական աստղաֆի
զիկայի և սկզբնական գամմա-քվանտների գրանցման չերենկովյան
մեթոդի կիրառության հնարավորությունների ուսումնասիրման ուղղու
թյուններով։
Ուսումնասիրությունների արդյունքում, խումբը, աշխարհում առաջին
անգամ՝ 1ՑՑ5 թ. նախագծել և սկսել է կառուցել 5 պատկերային մթնո
լորտային չերենկովյան դիտակներից (ՊԱՉԴ) բաղկացած համակարգ՝
ԵրՖհ Նոր Ամբերդի կայանի տարածքում տեղադրելու նպատակով։
Համակարգը հնարավորություն է տալիս մթնոլորտային հեղեղը գրան
ցելու միաժամանակ մի քանի ՊԱՉԴ֊ների օգնությամբ («տարածադի–
տում») և համադրելու տարբեր դիտակներով ստացված տվյալները,
արդյունքում որակապես բարձրանում է գամմա-հոսքերի գրանցման
արդյունավետությունը։ ԵրՖհ-ում մշակված նոր մեթոդիկան և գիտա
կան ծրագիրը (մթնոլորտային հեղեղների գրանցման չերենկովյան
«տարածւսդիտական» մեթոդը) իրականացվել է
(հւցհ ^ոտրց^
ՕՅտտՅ-ք^Յ^^տէՐՕՈօտ^) միջազգային համագործակցության շրջանակ
ներում, հիմք ծառայելով բնագավառի նոր սերդի բոլոր գիտափորձերի
համար (հ.Ը.Տ.Տ. - հւցհ
Տէ6ր6օտօօթւշ Տ^տէտտ, 1Տ/1/\.01Շ- 1\/13յօր/\է–
տՕՏթհՏՈՇ ՕՅՈաՈՅ-ՐՅ^ 1տՅց1Ոց Շհ6Ր6Ո|<07 76|6ՏՇՕթ6Տ, \/Ըք^17/^Տ –\/617
ԸՈ6Րց6է|Շ ճՅԺ|Յէ10Ո 1|ՈՅց1Ոց 1616Տ00թ6 ք Հ Ո պ 8X816171, Շ՜17\ - Շհ6Ո6Ո|Հ07

/Հոպ)\ ԵրՖՒ խումբը հԸՕք^ և Ւ1.Ը.Տ.Տ. համագործակցու
թյունների հիմնադիր անդամ Է և 07^ նախագծի անդամ։
հԸՕէՀձ և հ.է.Տ.Տ. համագործակցությունների շրջանակներում
իրականացված աշխատանքների արդյունքում գրանցվել են բարձր
Էներգիաների գամմա-քվանտների հոսքեր տարբեր դասերի պատ
կանող աստղաֆիզիկական աղբյուրներից, վերականգնվել են դրանց
դիֆերենցիալ Էներգիական սպեկտրները և առաջարկվել են այդ

7616ՏՇ0թ6

սպեկտրների տեսական մեկնա–
բանություններ, այսինքն՝ այն
ֆիզիկական
մեխանիզմները,
որոնք գործում են աղբյուրներում
և որոնք կարող են ապահովել
գրանցված հոսքերը։
հ.Ը.Տ.Տ.–ի ստացածւսրդյունք–
ներից նշենք միայն երկուսը։
Աշխարհում առաջին անգամ
գրանցվել է աստղաֆիզիկական
աղբյուրի՝
յ1713.7–3946 գեր
նոր աստղի մնացորդի ձևաբա
նական պատկերը գամմա–ճա–

ռագայթների ՏԷՎ էներգիաների
տիրույթում։ Պատկերի համադ
րումն ավելի ցածր տիրույթում
ստացված արդյունքների հետ
ցույց է տալիս, որ գերնոր աստ–
ղերի մնացորդներում մասնիկնե
րը կարող են արագանալ մինչև
100 ՏԷՎ-ից բարձր էներգիաներ,
այսինքն՝ Փորձարարական եղա
նակով ցույց է տրվել, որ այդպի
սի օբյեկտներն, իրոք, կարող են
գալակտիկական տիեզերական
ճառագայթների աղբյուրներ լի

նել։ Այս արդյունքը շատ կարևոր
քայլ է շուրջ 100-ամյա վաղեմու
թյուն ունեցող այնպիսի խնդրի
լուծման ուղղությամբ, ինչպիսին
տիեզերական ճառագայթների
ծագման հարցն է։ Կամ, օրինակ,
Ծիր Կաթինում հայտնաբերվել
են բարձր էներգիաների գամմաքվանտների Ց նոր աղբյուրներ,
որոնցից առնվազն 2-ը հայտնի
չեն ռադիոտիրույթում։

Ցարի Չիւինգւսոււսն, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Գիտութ|ունների ացգւպին
ակադեմիա, Երևանի պետական համաւսարան

1) - Լազերային ֆիզիկա
- Աստղաֆիզիկա, բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկա
- Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա
2) Ինչպես ժամանակին նկատել է ակադեմիկոս Ա. Ալեքսանդրովլյ՝ «այ
սօր բոլոր երեխաները գիտեն լազեր բառը»։ Իսկ թնչ է լազերը։ Ինչով է այն
հետաքրքիր ու օգտակար։ Լազերային գիտության– քվանտային էլեկտրոնի
կայի հիմնադիրներից մեկը ակադեմիկոս Ն. Բասովն այսպես է պատասխա
նել այդ հարցին. «Լազերը մի սարք է, որտեղ էներգիան, օրինակ ջերմային,
քիմիական, էլեկտրական, փոխակերպվում է էլեկտրամագնիսական դաշտի–
լազերային փնջի։ Նման փոխակերպման ընթացքում էներգիայի մի մասն
անխուսափեփորեն կորչում է, բայց կարևորն այն է, որ արդյունքում ստացվող
լազերային էներգիան անհամեմատ բարձր որակ ունի։ Լազերային էներգիայի
որակը պայմանավորված է բարձր կոնցենտրացումով և մեծ հեռավորություն
ներ փոխանցման հնարավորությամբ։ Լազերային փունջը կարեփ է կիզակետել
աննշան լույսի ափքի երկարության չափերով տիրույթում ու ստանալ էներգի
այի խտություն, որը գերազանցում է միջուկային պայթյունի էներգիայի խտու
թյունը։ Լազերային ճառագայթման օգնությամբ արդեն իսկ հաջողվել է հասնել
ջերմաստիճանի, ճնշման ու մագնիսական դաշտի լարվածության մեծագույն
արժեքների։ Վերջապես, լազերային փունջը տեղեկատվության ամենաունակ
կրիչն է, ինչպես նաև փոխանցման ու մշակման միջոցը»։
Պարզվեց, որ լազերը շատ ավեփ հետաքրքիր սարք է,քա ն ֆանտաստ գրող
ների երևակայությամբ ծնված «հիպերբոլոիդը» կամ «ջերմային ճառագայթի
գեներատորը», որոնք ըստ էության նախատեսված էին լոկ ոչնչացման հա
մար։ Իրականությունը երևակայությունից ավեփ վառ ու հարուստ գտնվեց։ Մեր
օրերում լազերները հաջողությամբ աշխատում են արդյունաբերության ամե
նատարբեր բնագավառներում, լուծելով բազմազան խնդիրներ։ Լազերային
ճառագայթով ձևում են գործվածքներ ու կտրում պողպատե թիթեղներ, զոդում
ավտոմեքենաների թափքեր և ռադիոէլեկտրոնային սարքավորման մանրա–
գույն տարրեր։ Լազերային ճառագայթը դարձել է զարմանափ հատկություն
ներով օժտված վիրաբուժական հատիչ։ Լազերները լայնորեն կիրառվում են
ժամանակակից հսկող ու չափիչ սարքերում, հաշվողական ու կապի համա–
՝

՝

՝
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կարգերում։ Լազերներով արագ
ու հուսափորեն վերահսկվում է
մթնոլորտի աղտոտվածությունը,
ի հայտ են բերվում տարբեր մե
խանիզմների տարրերի առավել
լարված հատվածներն ու որոշ
վում դրանց ներքին արատնե
րը։ Լազերային փունջը դարձել է
շինարարների, քարտեզագրող
ների, հնէաբանների, քրեագետ
ների հուսալի օգնականը։ Անընդ
հատ ընդլայնվում են լազերների
կիրառման ոլորտները գիտական
հետազոտություններում։
Լազերային տեխնոլոգիաների
յուրացումն էապես բարձրացնում
է ժամանակակից արդյունաբե
րության արդյունավետությունը։
Այդ տեխնոլոգիաների շնորհիվ
հնարավոր է դառնում արտադ
րական պրոցեսների ամբողջա
կան ավտոմատացումը։ Կարեփ
է պնդել, որ լազերային տեխնոլո
գիաների ներդրումն ու կատարե
լագործումը կբերի ժամանակա
կից արտադրության պատկերի
որակական փոփոխման։ Մեծ ու
տպավորիչ են լազերային տեխ
նիկայի այսօրվա նվաճումները։
Սակայն վաղվա օրն ավեփ վիթ
խարի նվաճումներ է խոստանում։
Լազերների հետ են կապում նոր
ակնկալքւքներ՝ սկսած տարա
ծական կինոյից մինչև գլոբալ
խնդիրներ, տեղեկատվության հե–

ռահար պաշտպանված փոխան
ցում, ֆոտոսինթեզի գաղտնիք
ների բացահայտում, տարրերի
տրանսմուտացիա, ղեկավարվող
ջերմամիջուկային ռեակցիա։
Լազերների ստեղծմամբ լույ
սի և նյութի փոխազդեցության
ֆիզիկայում առաջացած ուղղու
թյուններից մեկի՝ հեղուկ բյուրեղ
ների (ՀԲ) ոչ գծային օպտիկայի
բնագավառում հետազոտություն
ները նախաձեռնվել են 1972 թ.
ԵՊՀ իմ ղեկավարած օպտիկայի
ամբիոնում։ ՀԲ-ում երկրորդ հար
մոնիկի առաջացման ուսումնա
սիրությամբ հնարավոր է դարձել
տեղեկություն ստանալ դրանց
մոլեկուլների կառուցվածքի մա
սին և շարժընթացի ծավալային
բնույթը բացատրել ֆլեքսոէլեկտ–
րական երևույթով։ Մշակվել է ՀԲ
քառալիքային կոհերենտ սպեկտ–
րադիտման մեթոդը, որի միջոցով
ցուցադրվել են կարգավորվածու–
թյան պարամետրի տեղային չա
փումների, նրա բաշխման բարձր
կարգի մոմենտների և ընկալունա
կության թենզորի բաղադրիչնե
րի որոշման հնարավորությունը։
Ըստ լուսային դաշտի լարվածու
թյան՝ 3-րդ կարգի երևույթների
ուսումնասիրությունը հանգեցրել
է ՀԲ-ում լույսով մակածված ֆա
զային անցումների գոյության
գաղափարին։ Առաջին անգամ
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ֆազային անցման շրջակայքում
դիտվել են գլանային դոմեններ։
Ցույց է տրվել, որ ՀԲ-ի մատրի–
ցում ներկանյութի մոլեկուլների
առկայությունն առաջացնում է
նոր բնույթի անկայունություն
ներ, երբ հնարավոր է դիտել
միաժամանակ երկու տեսակի
ֆազային անցումներ՝ ջերմադի–
նամիկական (հավասարակշիռ)
և ճառագայթային (անհավասա
րակշիռ), որոնք էապես ազդում
են մեկը մյուսի ընթացքի վրա։
Արտածվել է ջերմադինամիկա–
կան ֆազային անցման շրջա
կայքում լազերային գեներացման
շեմի բանաձև։ ՀԲ-ում հայտ
նաբերվել են ջերմամազական,
գրավիտացիոն և ծավալային
ընդարձակման օպտիկական ոչ
գծայնության նոր մեխանիզմներ
(Յու. Չիլինգարյան, Ռ. Ալավեր–
դյան, Ռ. Հակոբյան)։ Հայտնա
բերվել է օպտիկական երկկա–
յունության երևույթը՝ նեմատիկ
ՀԲ-ի մոլեկուլների շեմային վե
րակողմնորոշման
ժամանակ։
Հրատարակվել է ՀԲ-ի ոչ գծային
օպտիկայի վերաբերյալ աշխար
հում առաջին մենագրությունը (Ս.
Առաքելյան, Ցու. Չիլինգարյան,
«Հեղուկ բյուրեղների ոչ գծային
օպտիկա», ռուս., Մոսկվա, 1984)։

Աոէսմ Պւսս|Ո|օւն, ՀՀ ԳԱԱ թոթ– անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիցիկական
հետացոտութւունների ինստիտուտ

1) - Լազերային ֆիզիկա
- Բարձր էներգիաների ֆիզիկա
- Աստղաֆիզիկա
2) ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի (ՖՀՒ) հիմնա
կան գիտական ուղղությունն ստեղծման օրից (1968 թ.) լազերային ֆիզիկան
Է։ Արդեն գործունեության սկզբնական շրջանում ակադեմիկոս Մ. Տեր-Միքա֊
յելյանի ղեկավարությամբ լայնածավալ փորձարարական և տեսական հե
տազոտություններ են ծավալվել լազերային ճառագայթման գեներացման ու
փոխակերպման, լազերային բյուրեղների ստեղծման, ոչ գծային օպտիկայի,
լազերային ճառագայթման և նյութի ռեզոնանսային փոխազդեցության, մթնո
լորտում լազերային ճառագայթման տարածման ուղղություններով։ ՖՀԻ-ում
կատարված հետազոտությունները լայն ճանաչում են ստացել աշխարհում, իսկ
կիրառական մշակումները ներդրվել են խորհրդային արդյունաբերություն։ Այ
սօր Էլ լազերային ֆիզիկայի գիտական դպրոցն ամուր հիմքեր ունի ինստիտու
տում։ Ատոմական միջավայրի լազերային սպեկտրադիտման (մասնավորա
պես՝ նանոբջիջներում), քվանտային օպտիկայի, քվանտային ինֆորմացիայի,
նոր լազերային նյութերի և կառուցվածքների մշակման աշխատանքների, ինչ
պես նաև լայն միջազգային համագործակցության շնորհիվ ՖՀԻ-ն այսօր լազե
րային ֆիզիկայի բնագավառի ճանաչված կենտրոններից Է։
Ռոբերւո ԱԱագւան, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Ա. Ա|իխան|ւսնի անւ|ան
ացգաւին գիտական ւաբորատորիա (երևանի ֆիցիկաւի ինստիտուտ)

1) - Բարձր էներգիաների ֆիզիկա
- Լազերային ֆիզիկա
- Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
2) ԵրՖԻ-ի 6 ԳԷՎ էլեկտրոնային սինքրոտրոնի վրա ստացվելեն բևեռաց
ված ֆոտոնների փնջեր, որոնց օգնությամբ ուսումնասիրվել են ֆոտոծնման
պրոցեսները։ Կատարվել են նաև կանալավորված էլեկտրոնների և պոզիտ
րոնների ճառագայթման ուսումնասիրություններ բյուրեղներում (ՏԼձՇ, ԱՄՆ),
ինչպես նաև 100-300 ԳԷՎ էներգիաների տիրույթում՝ ՇԸք^1Տ1–ում (Շվեյցարիա)։
արագացուցիչ-կուտակիչի միջոցով հԸԹ1\/1^Տ գիտափորձի շրջա
նակներում հետազոտվել է նուկլոնների սպինային կառուցվածքը՝ օգտագոր
ծելով 36 ԳԷՎ էներգիայով բևեռացված էլեկտրոնների և պոզիտրոնների ցրու
մը ջրածնի և այլ միջուկների վրա։
ԵրՖհ-ի էլեկտրոնային գծային արագարարի վրա լիցքավորված մասնիկ
ների միջոցով կատարվել են առաջին գիտափորձերը՝ նվիրված բժշկական
իզոտոպների ստացմանը։
Հայաստանում միջուկային ֆիզիկայի զարգացմանը նպաստելու և բժշկա
կան իզոտոպների պահանջն ապահովելու համար հիմնավորվել է 018 ցիկ
լոտրոնի ձեռքբերման և ԵրՖՒ-ի տարածքում տեղադրման կարևորությունը։
Սպասվում են նոր գիտափորձեր Շ18 ցիկլոտրոնի վրա՝ ուղղված (թ,ո) ռեակ
ցիաների ուսումնասիրմանը և օգտագործմանը հիմնարար ու կիրառական
խնդիրների լուծման համար։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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« ԳԱԱ ֊70

« ԳԱԱ ֊70

Ստեփան Պետրոսւան, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ
Ոադիոֆիցիկւպի և է|եկտրոնիկա|ի ինստիտուտ

1) - Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա
- Լազերային ֆիզիկա
- Արեգակնային ֆոտովոլտային էներգետիկա
2)
Պրոֆեսոր Ս. Պետրոսյանի և նրա աշակերտների կողմից ուսումնա
սիրվել են տարբեր տիպի կիսահաղորդչային նանոհետերոկառուցվածքնե–
րում ցածր չաւիայնությւսն էլեկտրոնային գազերի հպակային երևույթները։
Առաջին անգամ առաջարկվել է հետերոչափային հպակի, մասնավորապես
Շոտկիի երկչւսվւ դիողի և երկչափ թ-ո - անցման գաղափարը, և կառուցվել է
դրանց տեսությունը։ Առաջարկված հետերոչափային հպակների հիման վրա
ստեղծվել են նոր տիպի կիսահաղորդչային սարքեր, այդ թվում դաշտային
տրանզիստորներ և կոորդինատազգայուն ֆոտոդիոդներ։
Ուսումնասիրվել են կիսահաղորդչային նանոլարերի, նանոգնդների և
դրանց վրա հիմնված սարքերի էլեկտրոնային և ֆոտոէլեկտրական հատկու
թյունները, պարզաբանվել է այդպիսի համակարգերում դասական չափային
երևույթների դերն էլեկտրական դաշտերի էկրանավորման և անհավասա
րակշիռ լիցքակիրների գեներացման և վերամիավորման պրոցեսներում։
Կառուցվել է նանոլարերում ֆոտոհաղորդականության տեսությունը, ցույց է
տրվել, որ մակերևութային վերամիավորման գերակշռող դերի պատճառով
ֆոտոհաղորդականության կինետիկան բնութագրվում է երկարատև ռելաք–
սացիաներովև, կախված լարի շառավղից, այդ ռելաքսացիաները բնութագ
րող ժամանակները կարող են հասնել վայրկյանների և նույնիսկ ժամերի։
Ապակեբյուրեղական հատուկ տակդիրների վրա ստեղծվել են բարակ–
թաղանթային Շ10Տ արեգակնային ֆոտովոլտային տարրեր, համակողմա
նի ուսումնասիրվել են դրանց ֆոտոէլեկտրական, սպեկտրային և ունակային
բնութագրերը, ցույց է տրվել, որ օպտիմալ կառուցվածքներում արեգակնային
լույսի էներգիան էլեկտրականի փոխակերպման արդյունավետությունը կա
րող է գերազանցել 10 %-ը.
Լազերային փոշեցրման օգնությամբ 1ոՏԵ–ի հիմքի վրա ստեղծվել են հե–
տերոանցումային և մակերևութային-արգելքային կառուցվածքներ, որոնք
ցուցաբերել են մեծ ֆոտոզգայնություն սպեկտրի ենթակարմիր (3-5 մկմ)
տիրույթում։ Ուսումնասիրվել են այդպիսի ենթակարմիր ֆոտոընդունիչների
հատկությունները։
Վերջաբան
Վերը բերված հեղինակային նյութերը մի կողմից ցույց են տափս ֆիզի՜
կայի բնագավառում գրանցված նվաճումների լայն սպեկտրը, մյուս կողմից
կարևորագույն ուղղությունների գնահատման տարբեր մոտեցումները։ Մոտ
ապագայում կփորձենք կրկին անդրադառնալ այս հարցին, ունենալով նաև
այլ գիտական կոլեկտիվների ղեկավարների և ճանաչված գիտնականների
(մասնավորապես, ակադեմիկոսներ Ա. Մկրտչյանի, Ռ. Մարտիրոսյանի, Վ.
Հարությունյանի, է. Ղազարյանի, է. Չուբարյանի և ուրիշների) ներկայաց
րած նյութերը։ Դա հնարավորություն կտա ի մի բերելու մեր գիտնականների
ձեռքբերումներն ու դրանց գնահատականները գիտության մի ոլորտում, որը,
թերևս, ամենազարգացածն է Հայաստանում։
՝
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ՆՈՐԱՅՐ ԱՌԱՔԵԼՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դեմիկոս,
ՀՀ ԳԱԱ Մ ա թ եմա տ իկա կա ն և տ ե խ ն ի կ ա կ ա ն
գիտ ութ յունների բ ա ժ ա ն մ ո ւն քի ա կա դեմիկոս–
քա ր տ ո ւղ ա ր

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկական
և տեխնիկական գիտություն
ների բաժանմունքն ստեղծվել է
2006 թ. (սկզբում՝ «ՀՀ ԳԱԱ Մա
թեմատիկայի, մեխանիկայի և
ինֆորմատիկայի բաժանմունք»
անվանումով)՝ ընդգրկելով ՀՀ
ԳԱԱ երեք գիտահետազոտական
ինստիտուտներ՝ Մաթեմատի
կայի, Մեխանիկայի, Ինֆոր
մատիկայի և ավտոմատաց
ման պրոբլեմների։
Պատերազմական դժվարին
տարիներին՝ 1943 թ., Հայկական
ԽՍՀ Գիտությունների ակադեմի
այի (ՀԽՍՀ ԳԱ) հիմնադրումից
քիչ անց Արտաշես Շահինյանի

Ա կա դեմիկոս Ա րտ ա շես Շ ա հինյա ն

ԳԱԱ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ջանքերով 1944 թ. ստեղծվեց
ՀԽՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի և մե
խանիկայի բաժինը, որը 1955
թ. վերակազմավորվեց ՀԽՍՀ
ԳԱ Մաթեմատիկայի և մեխա
նիկայի ինստիտուտի (առաջին
տնօրեն՝ ակադեմիկոս Ա. Շահի–
նյան)։ Այդ ինստիտուտի կազմից
1971 թ. ձևավորվեցին ՀԽՍՀ ԳԱ
երկու նոր ինստիտուտներ՝ Մա
թեմատիկայի (առաջին տնօրեն՝
ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբւս–
շյան) և Մեխանիկայի (առա
ջին տնօրեն՝ ակադեմիկոս Սեր–
գեյ Համբարձումյան)։ 1957 թ.
ստեղծվեց ՀԽՍՀ ԳԱ և ԵՊՀ Հաշ–
վողական կենտրոնը (առաջին
տնօրեն՝ ակադեմիկոս Սերգեյ
Մերգելյան), որը հետագայում
վերանվանվեց ՀԽՍՀ ԳԱ Ինֆոր
մատիկայի և ավտոմատացման
պրոբլեմների ինստիտուտի։
Բաժանմունքի կազմում ներ
կայումս ընդգրկված են 16 ակա
դեմիկոս և 8 թղթակից անդամ,
բաժանմունքի գծով ընտրվել են
ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան 26
անդամ և 5 պատվավոր դոկ

տոր։ Բաժանմունքի հիմնական
գիտական
ուղղություններով
հրատարակվում է (ռուսերեն) ՀՀ
ԳԱԱ Տեղեկագրի 3 հանդես՝
Մաթեմատիկայի (գլխ– խմբա
գիր՝ թղթակից անդամ Արթուր
Սահակյան), Մեխանիկայի (գլխ.
խմբագիր՝ թղթակից անդամ
Արա Ավետիսյան) և Տեխնիկա
կան գիտությունների (գլիյ.
խմբագիր՝ ակադեմիկոս Ոա–
դիկ Մարտիրոսյան)։ Մաթեմա
տիկայի հանդեսը 1979 թ-ից
թարգմանում է անգլերեն ձ116Ր–
էօո ԲՐ6ՏՏ հրատարակչությունը՝
զգալիորեն ընդլայնելով հանդե
սի ընթերցողների շրջանակը։
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
Մաթեմատիկայի բնագավա
ռում հետազոտություններն ակա
դեմիայում կատարվել են սկզբում
Մաթեմատիկայի և մեխանիկա–

Մ. Ջ րբա շյա ն, Ա. Շ ա հինյա ն, Ա Մ երգելյա ն (1952 թ.)

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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յի բաժանմունքում (1944-1955)
և Ինստիտուտում (1955-1971),
այնուհետև՝
Մաթեմատիկայի
ինստիտուտում՝ հիմնականում
հետևյալ ուղղություններով։

Ա կա դեմիկոս Մ խ իթա ր Զ րբա շյա ն

Կոմպլեքս անալիզ։ Առաջին
ինքնատիպ հետազոտություննե
րը կատարվել են ֆունկցիանե
րի մոտավորության տեսության
բնագավառում անցյալ դարի
30-ական թվականներին (Ա.
Շահինյան), որոնց արդյունք
ներն ամփոփվել են նրա թեզում
1937թ.։ Հետագայում, ներգրա
վելով այդ բնագավառ Մխիթար
Ջրբաշւանին և Սերգեյ Մերգե–
լյանին, Ա. Շահինյանը, ականա
վոր ռուս մաթեմատիկոսներ Մ.
Կելդիշի և Մ. Լավրենտևի աջակ
ցությամբ, դրել է ֆունկցիաների
տեսության գծով միջազգային
լայն ճանաչում ստացած հայկա
կան մաթեմատիկական դպրո
ցի հիմքերը։ Մասնավորապես,
1940-1950-ական թվականնե
րին ակադեմիկոսներ Ա. Շահի
նյանը և Մ. Ջրբաշյւսնն ստացել
են մետրիկական բնույթի նուրբ
հայտանիշեր կոմպլեքս հար
թության մեջ բազմանդամնե
րի և ռացիոնալ ֆունկցիաների

լրիվության վերաբերյալ (միջին
կամ կշռային իմաստով)։ Ս. Մեր–
գելյանը Մ. Կելդիշի ղեկավարու
թյամբ հետազոտել է կոմպլեքս
հարթության կոմպակտների վրա
բազմանդամներով և ռացիո
նալ ֆունկցիաներով լավագույն
հավասարաչափ մոտարկման
խնդիրները, և 1949 թ., 21 տա
րեկան հասակում, արժանացել
գիտության դոկտորի կոչման։
1951 թ. նա ստացել է բազման
դամներով հավասարաչափ մո
տավորության հնարավորության
դասական խնդրի վերջնական
լուծումը (հայտնի է «Մերգելյանի
թեորեմ» անունով), որի համար
1952 թ. արժանացել է ԽՍՀՄ պե
տական մրցանակի։
Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկ
ցիաներով հավասարաչափ և
շոշափումային
մոտարկման
հարցերի շրջանակը կոմպլեքս
հարթության անսահմանափակ
փակ բազմությունների վրա հե
տազոտվել է 60-70-ական թթ.
(Ս. Մերգելյան, Մ. Զրբաշյան,
Ն. Առաքելյան և այլք)։ Մասնա
վորապես, ստացվել են մետրի
կական բնույթի հայտանիշներ
շոշափումային մոտավորության

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

թույլատրելի արագությունների
համար (Մ. Զրբաշյան, Ն. Առւս–
քելյան), ինչպես նաև ճշգրիտ
արդյունքներ
կանոնական
բազմությունների վրա լավա
գույն մոտարկումների համար
(ե. Առաքելյան և այլք)։ Ամբողջ
ֆունկցիաներով
հավասա
րաչափ մոտավորության հնարա
վորության խնդրում Մ. Կելդիշի և
Ս. Մերգելյանի աշխատանքնե
րից հետո Ն. Առաքելյանը 1964
թ. ստացել է այդ խնդրի վերջնա
կան լուծումը։ Հետագայում այս
արդյունքներն էական կիրառու
թյուններ են գտել աստիճանային
շարքերի արդյունավետ անալի
տիկ շարունակության և նրանց
եզակիությունների տեղաբաշխ
ման, բացթողումներ ունեցող
բազմանդամներով մոտավորու
թյան հարցերում (ակադեմիկոս
Ն. Առաքելյան, թղթ. անդամ Վ.
Մարտիրոսյան)։
50-ական թթ. Մ. Զրբաշյանը
հետազոտությունների մի շար
քում զարգացրել է կոմպլեքս

Մ. Զ րբա շյա ն և Ն. Ա ռա քելյա ն
(1975 թ.)

Ա կա դեմիկոս Ս երգեյ Մ երգելյա ն
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տիրույթում Միտտագ-Լեֆֆլե֊
րի տիպի կորիզներով ինտեգ–
րալային ձևափոխությունների
տեսությունը՝ անկյունային տի–

րույթներում անալիտիկ ֆունկ
ցիաների ներկայացումներով և
դրանց կիրառություններով, իսկ
հաջորդ շարքում ներմուծվել են
շրջանում մերոմորֆ ֆունկցիա
ների նոր դասեր՝ Ռ. Նևանլին–
նայի դասի ընդհանրացումեր։
Այս արդյունքներն ամփոփված
են Մ. Զրբաշյւսնի «Ինտեգրալ
ձևափոխություններեր և ֆունկ
ցիաների ներկայացումներ կոմպ
լեքս տիրույթում» (ռուսերեն,
1966) մենագրությունում։ Կա
տարվել են այդ դասերի ֆունկցի
աների և դրանց եզրային վարքի
մանրամասն հետազոտություն
ներ (Մ. Զրբաշյան, Վ. Զաքարյան,
Ֆ. Շամոյան, Ա. Զրբաշյան և այլք)։
Անալիտիկ
ֆունկցիաների
արժեքների բաշխման տեսու
թյունում հերքվել է Ռ. Նևւսնլիննա–
յի հայտնի վարկածը վերջավոր
կարգի ամբողջ ֆունկցիաների
դեֆեկտների վերաբերյալ (ե.
Առաքելյան, 1966 թ.)։ Ստացվել
են Ռ. Նևանլիննայի և Լ. Ալֆոր–
սի երկրորդ հիմնական թեորե
մի նման արդյունքներ մերոմորֆ
ֆունկցիաների Ր-կետերի «մեր
ձավորության» և «աղճատման»
մասին (ֆ.մ.գ.դ. Գ. Բարսեղյան)։
Լուծվել են մի շարք կարևոր
խնդիրներ անալիտիկ և հարմո
նիկ ֆունկցիաների միակության
վերաբերյալ (ակադեմիկոսներ
Ա. Շահինյան, Մ. Զրբաշյան, Ս.
Մերգելյան, Ն. Առաքելյան, Վ.
Զաքարյան, թղթ. անդամ Վ. Մար–
տիրոսյան, ֆ.մ.գ.դ. Ա. Վաղարշա–
կյան)։
Իրական անափզ։ Այս ուղ
ղությամբ հետազոտություննե
րը Հայաստանում սկսվել են
50-ական թվականներին ակա
դեմիկոս Ալեքսանդր Թալալյանի
կողմից և շարունակվում են մինչ
այժմ։ Դրանք վերաբերում են չա
փելի ֆունկցիաներն օրթոգոնալ
շարքերով ներկայացման ու մի
ակության, բազմաչափ եռան
կյունաչափական շարքերի ին–

տեգրելիության հարցերին, երբ
նրանց մասնակի գումարների
հաջորդականության ինտեգրա–
լային միջինները զուգամիտում
են ինտեգրելի ֆունկցիայի։ Մաս
նավորապես, աշխատանքների
մի շարք նվիրված է համարյա
ամենուրեք զրոյի զուգամիտող
եռանկյունաչափական շարքերի
գործակիցների վարքի ճշգրիտ
գնահատականներին (ֆ.մ.գ.դ.
Ֆ. Հարությունյան, Ն. Պողոսյան,
Ռ. Հովսեփյան)։ Նման հարցեր
ուսումնասիրվել են նաև Հաարի,
Ուոլշի և Լր տարածություններում
բազիսներովշարքերի համար (Ֆ.
Հարությունյան, Ղ. Ղազարյան, Հ.
Մուշեղյան և այլք)։ Ստացվել են
Դ. Մենշովի ուղղման թեորեմների
էական ուժեղացումներ (Ֆ. Հա
րությունյան, Ռ. Հովսեփյան)։
Լուծվել է օրթոգոնալ շարքերի
համարյա ամենուրեք զուգամի
տող մասնակի գումարների հա
մարների աճի խնդիրը։ Տեղայ
նացման հատկությամբ օժտված
օպերատորների համար լիովին
լուծվել է նրանց համարյա ամե
նուրեք զուգամիտության բազմու
թյունների կառուցվածքի հարցը
(ֆ.մ.գ.դ. Գ. Կարագուլյան)։ Լուծ
վել են ագահ ալգորիթմի զուգա
միտության վերաբերյալ մի շարք
կարևոր խնդիրներ (Ս. Գոգյան)։
Ֆուրյեի շարքերի և ձևափոխու
թյունների համար ստացվել են
նոր տիպի միակության թեորեմ
ներ։
Հետազոտվել են Ֆրանկլինի
դասական և ընդհանուր համա
կարգերով շարքերը։ Մասնա
վորապես, նկարագրվել են այն
պայմանները, որոնց դեպքում
Ֆրանկլինի ընդհանուր համա
կարգը բազիս կամ ոչ պայմա
նական բազիս է Լեբեգի կամ
Հարդիի
տարածություններում
(ակադեմիկոս Գ. Գևորգյան,
ԵՊՀ)։ Լրիվ նկարագրվել են այն
^ = ) հաջորդականություննե
րը, որոնց համար սահմանափակ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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մասնակի ^.–վարիացիա ունեցող
շատ փոփոխականների ֆունկցի
այի Ֆուրյեի շարքը զուգամետ է
(թղթակից անդամ Ա. Սահակյան,
Ւ. Դոգինավա)։ Ուսումնասիրվել
է տյոպլիցյան մատրիցների և
օպերատորների հետքերի՝ հան–
րագումարելի ֆունկցիաներով
մոտարկման հարցը, ստացվել
են համապատասխան սխալնե
րի գնահատականներ (Ա. Սահա
կյան, ֆ.մ.գ.դ. Մ. Դինովյան)։
Հ ա վ ա ն ա կ ա ն ո ւթ յո ւն ն ե 
րի տեսություն և մաթեմատի
կական
վիճակագրություն։
Ստեղծվել է նոր ուղղություն՝
կոմբինատոր ինտեգրալ երկրա
չափություն, որն ընկած է հավա
նականությունների տեսության և
դիֆերենցիալ երկրաչափության
եզրում։ Դրա համար հիմք է հան
դիսացել
Բյուֆֆոն-Սիլվեսթրի
խնդրի լուծումն ակադեմիկոս Ռ.
Համբարձումյանի կողմից, որը
հնարավորություն է տալիս լայն
դասի բազմությունների չափերը
ներկայացնելու պարզ սիմպլեքս–
ների դիոֆանտյան վերլուծու
թյան տեսքով։
Կետային և երկրաչափական
պրոցեսների համար ստեղծված
է «տիպական» երկրաչափական
օբյեկտների տեսություն։ Դրա
հիմքում ընկած է Ռ. Համբարձու–
մյանի զարգացրած ֆակտորի–
զացման տեսությունը, որը թույ
լատրում է ձևափոխությունների
խմբի նկատմամբ ինվարիանտ
կետային պրոցեսների մոմենտա–
յին չափերի ֆակտորիզացումն՝
ըստ այդ խմբի Հաարի չափերի։
Հիմնվել է ստոխաստիկ երկ
րաչափության հայկական դպրո
ցը, որի նվաճումներից հարկ է
նշել
ընդգրկման-բացառման
հիմնարար թեորեմը կետային
պրոցեսների տեսությունում (Ռ.
Համբարձումյան, Հ. Սուքիասյան),
ինչպես նաև ուռուցիկ մարմիննե
րի մաթեմատիկական տոմոգ–
րաֆիայի խնդրի լուծելիությունը
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երեք ճ-ճառագայթներով։
Հետազոտվել են վիճակագ
րական ֆիզիկայի մաթեմատի
կական խնդիրները, մասնավո
րապես լուծվել է Ռ. Դոբրուշինի
պրոբլեմը մի կետային բաշխում
ներով պատահական դաշտը
նկարագրելու վերաբերյալ, որը
թույլատրում է գիբսյան պատա
հական դաշտերի տեսության
նոր, ավելի պարզ շարադրանք
(ֆ.մ.գ.դ. Բ. Նահապետյան)։ Առա
ջարկվել է նոր մոտեցում կլաս–
տերային վերլուծությունների մե
թոդով գիբսյան պատահական
դաշտերի ուսումնասիրման հա
մար (Ս. Պողոսյան)։
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ
հավասարումներ։ Ֆունկցիոնալ
անալիզի գծով հետազոտու
թյուններն սկսվել են 50-ական
թվականներին
ակադեմիկոս
Ռ. Ալեքսանդրյանի կողմից, որն
առաջարկել է մասնական ածան
ցյալներով դիֆերենցիալ հավա
սարումների եզրային խնդիր
ներում ծնված օպերատորների
սեփական ֆունկցիաների համա
կարգի կառուցման նոր եղանակ։
Կոտորակային կարգի դիֆե
րենցիալ հավասարումների հա
մար եզրային խնդիրներում
ստացվել են արդյունքներ սեփա
կան ֆունկցիաներով վերլուծու
թյունների վերաբերյալ (Մ. Ջրբա–
շյան,Ա. Ներսեսյան)։ Առաջարկվել
է Ֆրեդհոլմի երկրորդ սեռի ին
տեգրալ հավասարումների վոլ–
տերայնության գաղափարի լայն
ընդհանրացում (ակադեմիկոս Ա.
Ներսեսյան)։
Ստացվել են հիմնարար
արդյունքներ ընդհանուր էլիպ
սական համակարգերի և սին–
գուլյար ինտեգրալ հավասա
րումների համար դասական
խնդիրներում (թղթակից անդամ
Ն. Թովմասյան, ՀՊՃՀ)։ Թույլ հի
պերբոլական հավասարումների
համար մշակվել է հետազոտման
միկրոտեղային եղանակը, ստւսց–
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վել են Կոշու խնդրի կոռեկտու
թյան հայտանիշեր։ Ապացուցվել
է Լաքս-Աիզոխատայի թեորեմը
կիրխհոֆյան քվազիգծային հի
պերբոլական
համակարգերի
համար (Ա. Ներսեսյան, Կ. Յաղ–
ջյան, Ա. Հովհաննիսյան, Գ. Հով
հաննիսյան)։
Մշակվել են ծրագրային
փաթեթներ, որոնք հնարավորու
թյուն են տալիս արագ մոտարկե
լու տվյալ ֆունկցիայի դասական
Ֆուրյեի և Ֆուրյե-Գեգենբաուերի
գործակիցները, Ֆուրյեի ձևափո
խությունը, արդյունավետ լուծել
երկրորդ սեռի ինտեգրալ հա
վասարումներ, ինչպես նաև լու
ծել ինտեգրված պայմաններով
խնդիրներ սովորական դիֆերեն
ցիալ հավասարումների համար
(Ա. Ներսեսյան, Ա. Պողոսյան)։
Սովորական դիֆերենցիալ հա
վասարումների և Ղիրակի հա
մակարգի համար առաջարկվել
է եզրային խնդիրների սեփական
Ֆունկցիաներով վերլուծություն
ների զուգամիտության արա
գացման եղանակ (Ա. Ներսեսյան,
Ռ. Բարխուդարյան)։ Ընդհատ
(դիսկրետ) ցանցի վրա տրված
ֆունկցիաների համար մշակվել
են սովորական և էրմիտի միջար
կումների արագացման ալգորիթ–
մեր։ Ուսումնասիրվել են ֆունկ
ցիայի արագ վերականգնման
խնդիրները Ֆուրյեի դասական
կամ ընդհատ գործակիցների
օգնությամբ։ Ստացվել են մո
տավորությունների
սխալների
ճշգրիտ ասիմպտոտական գնա
հատականներ։ Փաթեթի տիպի
հավասարումների գաղափարը
տարածվել է լայն դասի ինտեգ
րալ հավասարումների համար,
ստացվել են մի շարք դասական
արդյունքների ընդհանրացում
ներ։ Ուսումնասիրվել են մատ–
րից-ֆունկցիաների մասնավոր
ինդեքսների գտնելու հետ կապ
ված խնդիրներ։ Բացահայտվել
են սինգուլյար ինտեգրալ հավա
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սարումների որոշ դասերի լուծե
լիության պայմանները (Ա. Ներ
սեսյան, Ա. Քամալյան)։

Մաթեմատիկական
ֆի
զիկա։ Այս ուղղությամբ հայ
կական դպրոցի հիմքերը դրել
է ակադեմիկոս Վիկտոր Համ–
բարձումյանը անցյալ դարի 60–
ական թվականներին։ Այդ գործը
շարունակել է Ն. Ենգիբարյանը։
Ստացվել են շատ արդյունքներ
մաթեմատիկական
ֆիզիկայի
դիֆերենցիալ, ինտեգրալ, ին–
տեգրա-դիֆերենցիալ ու հան
րահաշվական
հավասարում
ների հետազոտման ու լուծման
ուղղությամբ (Ն. Ենգիբարյան,
Լ. Արաբաջյան, Ա. Խաչատրյան,
Մ. Մուրադյան, Խ. Խաչատրյան,
Ռ. Վարդանյան, Ա. Բարսեղյան,
Հ. Հարությունյան, Բ. Ենգիբա
րյան և այլք), որոնք կիրառվել
են ճառագայթման տեղափոխ
ման (ՃՏ) տեսության գծային ու
ոչ գծային ուղիղ և հակադարձ
խնդիրներում, ֆիզիկական կինե
տիկայի, ալիքների ոչ տեղային
փոխազդեցության, կիսամարկո–
վյան պրոցեսների բնագավառ
ներում։
Ստեղծվել է փաթեթի տի
պի և ավելի ընդհանուր, գծային
օպերատորների ֆակտորիզաց–
ման ոչ գծային հավասարումների
տեսությունը՝ ներառյալ ոչ շրջելի
օպերատորների ֆակտորիզա–
ցումը և Միլնի ընդհանրացված
պրոբլեմի լուծումը։ Ստեղծվել է
Վ. Համբարձումյանի սկալյար և
օպերատորային հավասարում
ների ընդհանուր տեսությունը։
Զարգացվել են կրիտիկական
դեպքում անշարժ կետի նոր
սկզբունքներ։ Ապացուցվել է Հա–
մերշտեյնի ու Ուրիսոնի տիպի
ոչ կոմպակտ օպերատորներով
հավասարումների որոշ դասե
րի լուծելիությունը։ Մշակվել են
ինքնահամաձայնեցված օպտի
կական խորությունների ու կինե–
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տիկ խորությունների մեթոդնե
րը։ Զարգացվել են ինտեգրալ
հավասարումների թվային-վեր֊
լուծական լուծման մի շարք նոր
արդյունավետ մեթոդներ։ Դրվել
են ըստ չափի ածանցյալ պարու
նակող դիֆերենցիալ հավասա
րումների տեսության հիմքերը։
Հիմնադրված նոր ուղղություն
ների թվին են պատկանում նաև
սպեկտրային գծերում ՃՏ վերլու
ծական տեսությունը հաճախու
թյունների մասնակի վերաբաշխ
ման դեպքում, պատահական
թափառումները պատահական
անհամասեռ միջավայրում։
ՄԵԽԱՆԻԿԱ
ՀՀ ԳԱՍ. համակարգում մեխա
նիկայի բնագավառում գիտա
կան
հետազոտություններն
սկսվել են ՀԽՍՀ ԳԱ Մաթեմատի
կայի և մեխանիկայի բաժնում
(1944-1945 թթ.), շարունակվել
Շինանյութերի և կառուցվւսծք–

նիկային։
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտը միջագգայնորեն ճանաչված
գիտական կենտրոն է, որտեղ կատարվում են տեսական և փորձա
րարական հիմնարար հետազոտություններ մեխանիկայի տարբեր
ոլորտներում։ Այստեղ ակադեմիկոսներ Նագուշ Հարությունյանի և
Սերգեյ Համբարձումյանի համատեղ ջանքերով և անմիջական ղե
կավարությամբ ձևավորվել է Հայաստանի մեխանիկայի գիտական
դպրոցը, որն ունի լուրջ նվաճումներ մեխանիկայի բնագավառում
գիտական նոր ուղղությունների ստեղծման և զարգացման գործում։
Ն. Հարությունյանի առաջարկած ժառանգական հատկություն
ներով օժտված ծերացող նյութերից պատրաստված մարմինների
սողքի տեսությունն իր իսկ կողմից ընդհանրացվել և զարգացվել
է անհամասեռ ժառանգականորեն ծերացող մարմինների համար։
Ստեղծվել են այդպիսի մարմինների գծային և ոչ գծային սողքի տե
սությունները, ինչպես նաև ժամանակի ընթացքում աճող մարմինների
մեխանիկայի գիտական ուղղությունը։
Կատարվել են մի շարք հիմնարար հետազոտություններ առաձ
գականության մաթեմատիկական տեսության բնագավառում։
Դրանց թվին են պատկանում երկրաչափական տարբեր տեսքի ընդ
լայնական կտրվածքներով պրիզմայաձև ձողերի ոլորման և ծռման
խնդիրների ուսումնասիրությունները։ Արժեքավոր արդյունքներ են
ստացվել հարթ և տարածական կոնտակտային խնդիրների լուծ
ման արդյունավետ մեթոդների մշակման ասպարեզում։ Առանձին
հետաքրքրություն է ներկայացնում ստրինգերների և բարակապատ
ներդրակների առաձգական դեֆորմացվող հոծ մարմինների հետ
կոնտակտային փոխազդեցության հարցերի, ինչպես նաև լարումնե–

Ա կա դեմիկոս Ն ա գուշ Հա րությունյա ն

ների ինստիտուտում (1945-1955
թթ.), Մաթեմատիկայի և մեխա
նիկայի ինստիտուտում (1955–
1971 թթ.), իսկ այնուհետև՝ Մե
խանիկայի
ինստիտուտում։
Դրանք հիմնականում վերաբե
րում են հոծ միջավայրի մեխա–

Ա. Խ ա չա տ րյա ն, Ն. Հա րությունյա ն, է. Մ իրզոյա ն

րի երկու և ավելի կենտրոնացուցիչների առկայությամբ առաձգական
մարմինների լարվածա-դեֆորմացիոն վիճակների ուսումնասիրու
թյունը։ Հետազոտվել են քա յքա յմա ն մեխանիկայի հարցեր (ակա
դեմիկոսներ Ն. Հարությունյան, Բ. Աբրահամյան, թղթակից անդամ Ս.
Մխիթարյան, ֆ.մ.գ.դ. Վ. Հակոբյան և այլք)։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ
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Ուսումնասիրվել են բաղադ
րյալ մարմինների լարվւսծային
վիճակի առանձնահատկություն
ները և ստացվել թերլարվւսծու–
թյան պայմանները միացումների
գագաթներում (Կ. Չորանյան)։
Այս աշխատանքի արդյունքը
1971 թվականին գրանցվել է
ԽՍՀՄ պետական գրանցման
մատյանում որպես գիտական
հայտնագործություն։ Մշակվել են
անիզոտրոպ շերտավոր թա 
ղանթների դա սա կա ն և սալե
րի ու թա ղանթների ճշգրտված
տեսությունները, առաջարկվել
է միկրոբևեռ առաձգականու
թյան կիրառական տեսության

Ա կա դեմիկոս Ս երգեյ Հա մբա րձումյա ն

նոր տարբերակ (ակադեմիկոս
Ս. Համբարձումյան), որի հի
ման վրա կատարվել են մի շարք
կարևոր
հետազոտություններ
նանոչափեր ունեցող սարքերի
ամրության և տատանումների
վերաբերյալ։ Ստացվել են ձգմա
նը և սեղմմանը տարբեր ձևով
դիմադրող նյութերի առաձգա
կանության տեսության հիմնա
կան հավասարումները և լուծվել
մի շարք կարևոր խնդիրներ (Ս.
Համբարձումյան, ՍԼԱ. Խաչատ
րյան)։ Մշակվել են գլանաձև
թաղանթների ստատիկական և
դինամիկական հաշվարկի մե–
62

թողներ, ուսումնասիրվել տատա
նումների և կայունության հարցե
րը։ Հաստատվել է թաղանթում
ֆլատերային տատանումների
հնարավորությունը կրիտիկա
կան արագություններից փոքր
արագությունների
դեպքում։
Դիտարկվել են համասեռ և
անհամասեռ անիզոտրոպ հատ
կություններով օժտված նյութից
պատրաստված
հաստատուն
կամ փոփոխական հաստության
սալերի ու թաղանթների ստատի
կայի և դինամիկայի բազմաթիվ
խնդիրներ։ Ուսումնասիրվել են
կոմպոզիցիոն նյութերից պատ
րաստված սալերի և թաղանթ
ների օպտիմալացման հարցերը
(ակադեմիկոս Գ. Բաղդասարյան,
ֆ.մ.գ.դ. Վ. Գնունի, Լ. Մովսիսյան,
Ռ. Կիրակոսյան և այլք)։
Ստեղծվել է բարակապատ
մարմինների մագնիսաառաձ–
գականության տեսությունը
(Ս. Համբարձումյան, Գ. Բաղդա
սարյան, Մ. Բելուբեկյան)։ Կա
րևոր արդյունքներ են ստացվել
տարբեր ֆիզիկական հատկու
թյուններով դեֆորմացվող պինդ
մարմիններում էլեկտրամագնի–
սաառաձգական ալիքների տա
րածման խնդիրներում։ էական
արդյունք է ստացվել պիեզոակ–

տիվ առաձգական միջավայրե
րի դասակարգման հարցում, որը
հնարավորություն է տվել հետա–
զոտելու
պիեզոառաձգական
գծային և ոչ գծային ալիքների
տարածման առանձնահատկու
թյունները (Գ. Բաղդասարյան,
Մ. Բելուբեկյան, Ա. Բագդոև, Զ.
Դան ոյան, Կ. Ղազարյան, թղթա
կից անդամ Ա. Ավետիսյան և
այլք)։
Կառուցվել է անիզոտրոպ սա
լերի և թաղանթների ասիմպտո–
տ ական տեսությունը (ակադե
միկոս Լ. Աղալովյան)։ Գտնվել է
լարումների թենզորի և տեղա
փոխման վեկտորի բաղադրիչ
ների համար միանգամայն նոր
ասիմպտոտիկա, որը հնարավո
րություն է ընձեռել լուծելու բա
րակ մարմինների համար բազ
մաթիվ խնդիրներ, որոնց համար
կիրառելի չեն Կիրխհոֆ-կավի
վարկածները (Լ. Աղալովյան, Ռ.
Գևորգյան, Ա.Մ. Խաչատրյան, Մ.
Աղալովյան և այլք)։ Կատարվել
են հետազոտություններ պլաս
տիկության տեսության շրջա
նակներում, լուծվել են խնդիրներ
պլաստիկ և ամրապնդվող նյու
թերի համար (ակադեմիկոս
Կատարվել են փորձարա
րական
հետազոտություններ

բետոնի, կոմպոզիտ նյութերի,
մետաղների,
գետնահողերի
ֆիզիկամեխանիկական հատ
կությունների ուսումնասիրման
բնագավառում։ Ստեղծվել են
փորձարարական սարքեր, մշակ
վել նման նյութերի առաձգա
կանության, սողքի, երկարատև
ամրության առանձնահատկու
թյունների բացահայտման մե
թոդներ։ Մշակվել են բետոնե
սեղմվող և երկաթբետոնե ծռվող
տարրերի օպտիմալ նախագծ
ման նոր մոտեցումներ։ Կազմվել
են գետնահողերի ամրության
որոշման ՀՀ 178-99 պետական
չափորոշիչները։ Բացահայտվել
են ամրանավորված պոլիմե
րային կոմպոզիտ նյութերի մե
խանիկական հատկությունների
փոփոխման նոր, կարևոր կիրա
ռական նշանակություն ունեցող
օրինաչափություններ։ Նախագծ
վել և պատրաստվել են տարբեր
նշանակության ածխեպլաստե
կառուցվածքային տարրեր։ Ու
սումնասիրվել են հոծ միջավայ
րերում բարակ մարմինների
ներթափանցման, ինչպես նաև
արագ պտտվող ռոտորների
թրթռասողքի հարցերը (Կ. Կա
րապետյան, Ս. Մեսչյան, Մ. Մւսր–
տիրոսյան, Ն. Սարգսյան, Ա. Սի
մոնյան, Կ.Ա. Կարապետյան)։
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Ստեղծվելով ՀԽՍՀ ԳԱ Սաթեմատիկայի և մեխանիկայի ինստի
տուտի հաշվողական մաթեմատիկայի լաբորատորիայի հիմքի վրա՝
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտը
(ԻԱՊՒ՝) դարձել է Հայաստանում ինֆորմատիկայի տեսության և ծրագ
րավորման բնագավառի կենտրոն։ ՒԱՊԻ հիմնական հետազոտական
ուղղություններն են ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի
մաթեմատիկական խնդիրները, ավտոմատացման համակարգերի
մաթեմատիկական ապահովումը և գիտական հետազոտություննե
րի ավտոմատացումը։ ԻԱՊՒ տնօրենների ջանքերով (Ս. Սերգելյան,
Ռ. Ալեքսանդրյան, Ա. Պետրոսյան, Ռ. Վարշամով, Կ. Աբգարյան, Ցու.
Շուքուրյան) ինստիտուտում կայացել է արդյունավետ ստեղծագոր
ծական միջավայր, դարձնելով ԻԱՊԻ-ն Հայաստանում համակարգչա–
գիտության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն, որտեղ
իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները։
1960-ական թվականներին «Հրազդան-3» մեքենայի համար
մշակվել է «Ալգոլ-60» լեզվի փոխաբերիչը և ստեղծվել ստանդարտ
ծրագրերի գրադարանը։ ԽՍՀՍ-ում առաջինն սկսվել են գիտատեխ
նիկական գրականության ավտոմատացված թարգմանության հիմ–
նախնդիրների ուսումնասիրությունները (Թ. Տեր-Սիքայելյան, Վ.
Գրիգորյան)։ Մշակվել է էլեկտրասրտագիրը հեռախոսային գծով
փոխանցելու սարքավորում։
Մաթեմատիկական տրամաբանության։ Հետազոտվել է սիմետ
րիկ կառուցողական տրամաբանությունը, ապացուցվել սիմետրիկ ռե–
կուրսիվ իրականացնելիության համակարգի անհակասելիությունը։
Կառուցվել է նոր տրամաբանական համակարգ՝ աղոտ կառուցողա
կան տրամաբանություն, որը կիրառելի է կառուցողական օբյեկտնե
րի հաշվեւիության հատկությունները հետազոտելու համար (թղթակից
անդամ Ի. Զասլավսկի և այլք)։
Աչգորիթմների տեսություն։ Կատարվել են ծավալային բարդու
թյան տեսության և ալգորիթմական բերելիության հետազոտություն
ներ, մասնավորապես հետազոտվել են Ա. Կոլմոգորովի բարդության
հատկությունները, լուծվել են Ա. Մայերի հիմնախնդիրը նվազագույն
ինդեքսների բազմության անլուծելիության աստիճանների վերաբե
րյալ և դրա մի շարք ընդհանրացումներ, ներմուծվել և հետազոտվել
են ընդհանուր տեսքի անդրադարձ հավասարումների համակարգեր։
Գտնվել է դրանց ալգորիթմական լուծման գոյության անհրաժեշտ և
բավարար պայմանը (թղթակից անդամ Հ. Մարանջյան)։ Հետազոտ
վել է ռեկուրսիվորեն թվարկելի միթոտիկ բազմությունների միջանկյալ
անլուծելիության աստիճանների նուրբ կառուցվածքը։ Ուսումնասիր
վել են ռեկուրսիվ օպերատորների հաշվարկելի օպտիմալ անշարժ
կետերը (Ա. Մոկացյան, Վ. Մարգարյան)։ Ստեղծվել է օպտիմացված
և բաշխված ռեկուրսիվ ծրագրերի սինթեզի համակարգ (ղեկ՝ Հ. Մա
րանջյան)։
Ավտոմատների տեսության։ Հետազոտվել են ավտոմատների
համարժեքության պայմանները, կառուցվածքային ձևափոխություն
ները, ավտոմատների հատուկ տարատեսակների հատկությունները,
դրանց բարելավման հնարավորությունները։ Մշակվել է տեսություն
և առաջարկվել միկրոծրագրային ավտոմատների ացիկլիկ տրոհ
ման՝ ըստ արագագործության բարելավման մեթոդ (ակադեմիկոս
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Յու. Շուքուրյան)։ Առաջարկվել
և հետազոտվել են բաշխված
ընթացակից
հաշվարկումնե
րի հանրահաշվական տիպար
ներ (մոդելներ) և դրանց վարքը
նկարագրող լեզուների դասեր։
Մասնակի կոմուտատիվ այբու
բենով որոշվող տիպարի համար
հետազոտվել են բառերի համե
մատման խնդիրները և մշակվել
դրանք լուծելու բազմանդամային
բարդության ալգորիթմներ ( Ցու.
Շուքուրյան, Կ. Շահբազյան)։
Հետազոտվել է ծրագրավոր
ման տիպարների հետ կապված
համարժեքության
հիմնախն–
դիրը (ակադ. Ս. Շուքուրյան և
այլք)։ Ապացուցվել է բազմաչափ
բազմաժապավեն ավտոմատ
ների համարժեքության խնդրի
լուծելիությունը, որից հետևում է
1960-ականներից ի վեր չլուծված
չվերասերված, միավոր ռանգով
բազիսում ծրագրերի սխեմաների
ֆունկցիոնալ համարժեքության
խնդրի լուծելիությունը։ Մշակվել
է հաշվողական տիպարներում
համարժեքության խնդիրների
ապացույցի նոր տեխնիկա, որի
միջոցով ստացվել է բազմաժա
պավեն ավտոմատների համար
ժեքությունը որոշելու նոր կոմբի
նատոր ալգորիթմ։
Ավտոմատների և գրաֆնե
րի տեսությունների մեթոդներով
1970-ական թթ. առաջարկվել են
նոր մեթոդներ, որոնք կիրառվել
են ԷՀՄ-ների ավտոմատացված
նախագծման համար (Ա. Պետրո–
սյան, Ս. Մարկոսյան, Ցու. Շուքու–
րյան)։
Դիսկրետ մաթեմատիկա։
Հետազոտվել են բուլյան ֆունկ
ցիաների վերլուծական հատկու
թյունները և դրանց ներկայացման
բարդությունները կանոնակարգ
ված (ֆորմալ) լեզուներում։ Տրվել
է դիսկրետ իզոպերիմետրիայի և
տոմոգրաֆիայի խնդիրների լու
ծումը, ստացվել են հնարավոր
լուծումների նկարագրություննե

րը։ Դիսկրետ մաթեմատիկայի
եղանակները կիրառվել են կեր
պարների վերծանման և տվյալ
ների պեղման նոր մեթոդների
ստեղծման համար (Լ. Ասլանյան
և այլք)։
Արհեստական բանականու
թյա ն և իմացաբանական տի
պարների բնագավառում հե
տազոտվել են ընթացակարգերի
մակածական սինթեզի, ընդհա
տուն և անընդհատ խաղերում
ռազմավարությունների սինթե
զի և փորձարկման, փորձագի
տական համակարգերի համար
գիտելիքների ներկայացման, շու
կայական հարաբերությունների
տիպարների կառուցման և փոր
ձարկման մեթոդները։ Մշակվել
և իրացվել է շուկայական տնտե
սության պայմաններում ռազմա
վարական նախագծեր ստեղծող
և ստուգող համակարգ (է. Պողո–
սյան և այլք)։
Կոդավորման և վերջավոր
դաշտերի
տեսությունների
զարգացման հարցում առաջնա
կարգ նշանակություն են ունեցել
Ռոմ Վարշամովի աշխատանք
ները (օրինակ՝ Վարշամով-Ջիլ֊
բերտի սահմանը)։ Վերջավոր
դաշտերի վրա բազմանդամնե
րի վերլուծելիության տեսության
բնագավառում 1964 թ. Ռ. Վար
շամովի ստացած արդյունքները
հնարավորություն ընձեռնեցին
հետագայում ստեղծելու բազ
մանդամների վերածելիության
կառուցողական
տեսությունը։
Ստացվել են մի շարք հիմնարար
արդյունքներ ասիմետրիկ կոդե
րի կառուցման բնագավառում։
էական արդյունքներ են ստաց–
վել բազմամուտք կապուղիների
կոդավորման ոլորտում (ակադ.
Գ. Խաչատրյան)։ 1998-2002 թթ.
մշակվել են
և
ծածկագրման նոր համակարգեր,
որոնցից առաջինն ընդունվել
է որպես ստանդարտ լայնորեն
հայտնի ՏԽտէօօէհ համակար
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գում, իսկ երկրորդն ընդգրկվել
Է եվրոպական 1Տ1ՏՏՏ1Տ նախագ
ծի 5 լավագույն ալգորիթմնե
րի ցանկում (Գ. Խաչատրյան, Մ.
Կյուրեղյւսն)։ Մշակվել Է նոր, բաց
բանալիներով ծածկագրման հա
մակարգ, որն Էական առավելու
թյուններ ունի նմանատիպ հայտ
նի համակարգերի նկատմամբ՝
իրագործման պարզության և տե
ղեկատվական արդյունավետու
թյան առումով ( Գ. Խաչատրյան,
Մ. Կյուրեղյան)։
Թվային ազդանշանների և
պատկերների մշակում։ Հետա
զոտվել են կիրառվող դասական
օրթոգոնալ ձևափոխությունները
և դրանց իրականացման արա–
գագործ ալգորիթմները։ Մշակ
վել են օրթոգոնալ և հեշտ շրջելի
ձևափոխությունների սինթեզման
մեթոդներ։ Առաջարկվել Է Հադա–
մարի մատրիցների կառուցման
բազմապատկական մեթոդը (Ս.
Աղայան, Հ. Սարուխանյան), որը
վերջին տարիներին ընդհանրաց
վել և կիրառվում Է որոշ համա
կարգերի կառուցման խնդիրնե
րում։
Շենոնյան ինֆորմացիայի
տեսության։ Ներմուծվել Է նոր
^–ունակության
գաղափարը,
որն արտահայտում Է արագու
թյան կախվածությունը սխալի
հավանականությունից, շեղման
մակարդակից և հուսալիությու
նից, ստացվել են արդյունքներ
ինֆորմացիայի տարբեր կապու
ղիների համար։ Ստացվել են նոր
արդյունքներ բազմատերմինալ,
փոփոխվող, գաղտնիություն պա
րունակող աղբյուրների և կա
պուղիների համար։ Ինֆորմա
տիկայի տեսության մեթոդների
կիրառմամբ մաթեմատիկական
և կիրառական վիճակագրության
ոլորտում զարգացվել Է նոր ուղ
ղություն՝ վարկածների ստուգու
մը ևնույնականացումը բազմակի
օբյեկտների վերաբերյալ տար
բեր դասերի բաշխումների նկատ–

մւսմբ (ֆ.մ.գ.դ. Ե. Հարությունյան,
Մ. Հարությունյան և այլք)։
Թվային մեթոդներ։ Հետա
զոտվել են մաթեմատիկական
ֆիզիկայի
հավասարումների
լուծման ցանցային եղանակները
և այղ խնդիրների յուրահատուկ
տարատեսակները, մշակվել են
գծային ծրագրավորման խնդիր
ների լուծման նոր եղանակներ
(Ա. ԹունիԼւ և այլք)։
Ծ րագրային մշակումներ
և տեղեկատվական տեխնո
լոգիաներ։ ԷՀՄ-ների մաթեմա
տիկական ապահովման հա
մար մշակվել են բազմատեսակ
փաթեթների ծրագրային համա
կարգեր։ Այստեղ կարևորվում են
մաթեմատիկական սպասարկ
ման ինչպես համակարգային,
այնպես էլ կիրառական ծրագ
րային փաթեթների մշակումները
(Ա. Քալանթարյան, Ս. Պողոսյան,
Ս. Ալավերդյան)։
Ակադեմիական գիտահե
տազոտական համակարգչա
յին ցանց։ Ձևավորման աշխա
տանքներն սկսվել են 1990-ական
թվականներին՝ ներդնելով Հա
յաստանում առաջին ռադիոմո–

Ա կա դեմիկոս Ֆ ադեյ Ս ա րգսյա ն

դեմային ցանցը։ Հետագայում
այն վերածվել է ազգային ակա
դեմիական
գիտակրթական
ցանցի, որի ծառայություններից
օգտվում են ՀՀ ԳԱԱ համակար
գի ինստիտուտները, հանրա
պետության մի շարք գիտական
կազմակերպություններ
և
գերատեսչություններ։
Ցանցը
հնարավորություն տվեց մեղմե
լու Հայաստանի և Եվրոպական
Միության միջև առկա թվային
անջրպետը՝ հնարավորություն
տալով տեղական գիտական
հանրությանը օգտվելու համա
եվրոպական գիտակրթական
ցանցից և դրա ծառայություն
ներից։ 2011 թվականից ԻԱՊԻ-ն
համաեվրոպական հետազոտա
կան և կրթական ցանցերի ասո
ցիացիայի լիիրավ անդամ է (Ֆ.
Սարգսյան, Ցու. Շուքուրյան, Վ.
Սահակյան, Ա. Նանասյան)։
Մեկնարկել է բաշխված
հաշվարկումների
տեսական
խնդիրների և կիրառական հա
մակարգերի մշակման հետազո
տությունների նոր փուլ։ Ստացվել
են բազմապրոցեսորային հա
մակարգերի հաշվողական ռե
սուրսների դինամիկ բաշխման
և հերթերի կառավարման ալգո
րիթմներ (Վ. Սահակյան, Տ. Գրի–
գորյան, Ս. Գյուրջյւսն)։
Բաշխված հաշվողական մի
ջավայրերի մոդելների բնա
գավառում հետազոտվել և
զարգացվում է վիրտուալ ֆաբ
րիկայի օբյեկտակողմնորոշված
մոդելը, որն առաջարկել են «1ո–
է@
1»կորպորացիայի մասնագետ
ները։ Այդ մոդելի շրջանակներում
առաջարկվել են նոր շարժըն
թացների տիպեր, «1ոէ61»–ի մաս
նագետների հետ ստացվել են
նախագծման նոր ալգորիթմներ
և մշակվել Է դրանցով իրակա
նացվող ծրագրային համակարգ
(Ս. Շուքուրյան)։
2002 թ. Հայաստանում մեկ–
նարկել են աշխատանքներ մեծ

արտադրողականության հաշվո
ղական համակարգերի ստեղծ
ման ուղղությամբ։ Սիջազգային
գիտատեխնիկական կենտրո
նի մի շարք դրամաշնորհների և
ՀՀ Կառավարության աջակցու
թյամբ 2004-ին Հայաստանում
ստեղծվել Է առաջին բարձր
արտադրողականությամբ
«Արմկլաստեր» հաշվողական
համակարգը։ 2005-2007 թթ.
ստեղծվել և զարգացվել Է հա
մակարգչային բաշխիչ միջավայ
րը՝ հաշվարկումերի և տվյալնե
րի հիմքերը կառուցելու համար։
2005-2012 թթ. ԻԱՊԻ-ն իրա
կանացրել Է պետական նպա
տակային ծրագրեր (ղեկ." Ցու.
Շուքուրյան և Վ. Սահակյան),
որոնց շնորհիվ գիտակրթական
կազմակերպությունները և Հա
յաստանի
նախարարություն
ների մի շարք ծառայություն
ներ օգտվում են հաշվողական
«գրիդ» պաշարներից։ 2008 թ.
հիմնադրվել Է ազգային գրիդ–
նախաձեռնության հիմնադրա
մը, որի նպատակն Է ապահովել
կոլեկտիվ օգտագործման կայուն
բարձր արտադրողականության
հաշվողական միջավայրի մատ
չելիություն բարձր Էներգիաների
ֆիզիկայի, մոլեկուլային կենսա
բանության, աստղաֆիզիկայի և
այլբնագավառներում աշխատող
գիտնականների համար։ 2008–
2012 թթ. ՒԱՊԻ-ն շահագրգիռ
կազմակերպությունների
հետ
միասին, շնորհիվ Եվրոխորհրդի
և ՀՀ կառավարության համա
տեղ աջակցության, ապահովել Է
Հայաստանի գիտական հանրու
թյան կապը համաեվրոպական
գիտակրթական
ցանցի
հետ (Ցու. Շուքուրյան, Վ. Սահա
կյան, Գ. Ասատրյան, Ա. Պետրո–
սյան, Ե. Պրոխորենկո և այլք)։

^
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

Աշ2–3. 2013

-

կից անդամ Ա. Թարվերդյան)։
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒ
Մեքենագիտության բնա
ԹՅՈՒՆՆԵՐ
գա վա ռում կատարված հետա
Հայաստանում տեխնիկական զոտությունները վերաբերում են
գիտությունները զարգացել են մեխանիզմների սինթեզի տե
Հայաստանի Հանրապետության սությանը,
ավտոմատացված
Գիտությունների ազգային ակա նախագծմանը,
ռոբոտ-մանի֊
դեմիայում, Հայաստանի պետա պուլյատորների մեխանիկային։
կան ճարտարագիտական հա Այդ ուղղությամբ կատարված հե
մալսարանում (ՀՊՃՀ) և մի շարք տազոտությունների արդյունքում
ճյուղային գիտահետազոտական ձևավորվել է «Մոտարկումային
ինստիտուտներում։
կինեմատիկական
երկրաչա
Մեքենաշինության
ոլոր փություն» գիտական նոր ուղ
տում Ակադեմիայում կատար ղությունը, որն ստացել է միջազ
ված հետազոտությունները վե գային ճանաչում (ակադեմիկոս
րաբերում են մետաղների և Ցու. Սարգսյան)։ Առաջարկված
քարերի մշակման տեսությանը ավտոմատ նախագծման մեթոդ
և լեռնային երկրագործության ները հաջողությամբ կիրառվել
մեքենայացման գիտական հի են խողովակագլոցման հաստոց
մունքների զարգացմանը։ Մաս ների, հատուկ նշանակության
նավորապես, բացահայտվել է սարքերի և բազմաֆունկցիոնալ
կտրման պրոցեսի պարամետ ավտոմատների մանիպուլյացի–
րերի և կտրող գործիքի մաշման ոն համակարգերի նոր նմուշմերի
ընթացքի կապը, մշակվել են ստեղծման գործում։
կտրման ռեժիմների հաշվարկի
Կատարվել են հետազոտու
օպտիմալ մեթոդներ (ակադեմի թյուններ՝ նվիրված մեքենամա
կոս Մ. Կասյան)։ Հետազոտվել են սերի և շփահանգույցների երկա
վակոտւմում, տեխնոլոգիական րակեցության և հուսալիության
զանազան միջավայրերում և տեսությանը, շփական ու հա
գերձայնային դաշտում կտրման կաշփական նշանակության մե
առանձնահատկությունները, քենաշինական նյութերի ստեղծ
մշակվել շրջատաշման և ներ ման գիտական սկզբունքներին,
տաշման կատարելագործված ոչ շփամաշվածության ու յուղման
գոգավոր կտրիչներ։
պրոցեսների մեխանիկային։ Տե
Մշակվել են լեռնային երկրա ղական հանքանյութերի թափոն
գործության, էռոզիայի դեմ պայ ների հիման վրա մշակվել են
քարի, քարքարոտ և աղակալած ռեսուրսախնայող շփանյութերի
հողերի յուրացման տեխնոլոգի արտադրության տեխնոլոգիա
աներ և մեքենաների համալիր ներ (թղթակից անդամ Ա. Պողո–
ների նախագծման տեսություն, սյան)։
նախագծվել են գյուղատնտեսա
Ավտոմատացման,
կա
կան մշակաբույսերի մշակման ռա վա րմա ն համակարգերի
համար անհրաժեշտ մեքենաներ և բարդ տեխնիկական համա
(ակադեմիկոս Կ. Ալեքսանդրյան)։ կարգերի
մաթեմատիկական
Հետազոտվել են դժվարամշակ մոդելավորման ոլորտում հե
և կարծր ապարներ պարունա տազոտությունները վերաբերում
կող թեք հողատարածքներում են էլեկտրական մեքենաների
պտղատու այգիների և անտառ տեսությանը, լավագույն որո
ների հիմնման աշխատանքների շումների ընդունմանը, ավտո
մեքենայացման և տեխնոլոգիա մատացված
նախագծմանը,
յի մշակման խնդիրները (թղթա– հաշվողական տեխնիկայի մա
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թեմատիկական և ծրագրային
ապահվմանը։ Ստեղծվել է բարձր
հաճախականության ինդուկտո–
րային գեներատորների տեսու
թյունը, էապես զարգացվել է լա
վագույն որոշումների ընդունման
մաթեմատիկական ապարատը։
Մշակված մեթոդները և մաթե
մատիկական մոդելները գտել
են արդյունավետ ներդրում բարդ
տեխնիկական
համալիրների
ավտոմատացված
նախագծ
ման համակարգերի և տարբեր
էլեկտրամեխանիկական սարքե
րի ստեղծման գործում (ակադե
միկոս Հ. Թերզյան)։
Տեխնիկական գիտություն
ների բնագավառում հայ գիտ
նականների մասնակցությամբ
կարևոր մշակումներ են իրակա
նացվել «0^6ՐՅ», «^6760թ» ու
«ի/|6760թՈթ11թ0ծՅ», «1^Ւ176թ–
1<ՕՕԽ100» և «50/ՄՅթ1՜18–1 300»
Երկրի արհեստական արբա
նյակների ստեղծման ուղղու
թյամբ (գլխ– կոնստրուկտոր՝
ակադեմիկոս Անդրանիկ Իոսի–
ֆյան)։ էլեկտրատեխնիկայի և

Ա կա դեմիկոս Ա նդրա նիկ Իոսիֆ յա ն

էներգետիկայի բնագավառնե
րում կատարվել են հետազո
տություններ՝ նվիրված էլեկտ
րատեխնիկայի
տեսական
հիմունքներին, էլեկտրադինա–

միկային, տիեզերական ապա
րատների էլեկտրամեխանիկայի
սկզբունքներին,
մակածական
(ինդուկցիոն) և ունակային դասի
էլեկտրական մեքենաների դիֆե
րենցիալ հավասարումներին (Ա.
Իոսիֆյան)։
Մշակվել են կայունացված հա
մաչափ և անհամաչափ ռեժիմնե
րի բարդ էներգահամակարգերի
բազմաբևեռների տեսություն
ներ (ակադեմիկոս Հ. Ադոնց)։
Հետազոտվել են բարձր հա
ճախության գեներատորներում
կայունացված և անցումային
պրոցեսները։ Դիտարկվել են

,

I

Հ

Պարկ-Գորևի տարածությունում
բազմափուլ էլեկտրական մեքե
նաների դիֆերենցիալ հավասա
րումների փոխակերպման հար
ցերը։ Ստացվել են փոփոխական
հոսանքի մի շարք էլեկտրական
մեքենաների նոր դիֆերենցի
ալ հավասարումներ, մշակվել են
համաժամանակյա ունակային
մեքենաների նոր կառուցվածք
ներ (ակադեմիկոս Դ. Արեշյան)։
Ստեղծվել են հատուկ նշանա
կության ինքնավար էլեկտրաս
նուցման բացառիկ համակարգեր
(գլխ. կոնստրուկտոր՝ ակադեմի
կոս Վ. Ալեքսեևսկի), որոնք մինչ

այժմ թողարկվում և շահագործ
վում են հատուկ նշանակության
տարբեր ոլորտներում։ Առա
ջարկվել են արագ նեյտրոննե
րի վրա աշխատող ռեակտորով
ատոմային էլեկտրակայանների
(ԱԷԿ) սկզբունքային նոր տեխնո
լոգիական սխեմաներ։ Կատար
վել են աշխատանքներ՝ նվիր
ված ԱԷԿ-ների հուսալիությանը
(ակադեմիկոս Ա. Պետրոսյանց),
որոնք կարևոր դեր են խաղացել
բազմաթիվ ԱԷԿ-ների, այդ թվում՝
Հայկական ԱԷԿ-ի շինարարու
թյան գործում։

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹ.
Հա յա ստ ա նի
հիմնա քա րերը*
Հետադարձ հայացք գցելով
Հայաստանի և հայ ժողովրդի
բազմադարյան
պատմության
վրա՝ մենք նորից ու նորից հա
մոզվում ենք, որ մեր ժողովրդի
աննկուն աշխատասիրության,
ազատ ապրելու և ստեղծագործե–
լու տենչանքի, ուսման ծարավի ու
հաղթողի բնավորության շնորհիվ
է Հայաստանը գոյատևել մինչ այ
սօր։ Իր պատմության բոլոր Ելևէջ
ներին նա հենվել է երեք հոգևոր
հիմնաքարերի վրա՝ գիտություն,
կրթություն, մշակույթ, որոնք
միշտ շաղկապված են եղել վեհ
գաղափարներով՝ սերն առ Հայ
րենիք և հավատն առ Աստված։
Պատահական չէ՝ երբ թվար
կում են հայոց պատմությունը կեր
տող մեծերին՝ թագավորներին,
կաթողիկոսներին, զորավարնե
րին և քաղաքական գործիչնե
րին՝ ժամանակն արժեքավորե
լու առումով, մեծ ակնածանքով
հիշում են նույն դարաշրջանի
հայ մեծ մտավորականներին՝
Մեսրոպ Մաշտոցին, Մովսես Խո–
րենացուն, Դավիթ Անհաղթին,
Անանիա Շիրակացուն, Գրիգոր
Նարեկացուն և շատ ուրիշ Մեծե
րի։ Իսկ նոր և նորագույն ժամա
նակաշրջանների համար՝ Խաչա
տուր Աբովյանին, Կոմիտասին,
Հովհաննես Թումանյւսնին, Մար
տիրոս Սարյանին, Հովսեփ Օրբե–
լուն, Վիկտոր Համբարձումյւսնին,
* Հոդվածն առաջին անգամ տպագրվել
է 2005 թ. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» թերթում։
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Արամ Խաչատրյանին և էլի շատ
ուրիշների։
Դժբախտաբար, ժամանակ
ները փոխվել են. մտավորա
կաններն արդեն մոռացվում են,
գերաշնորհ են համարվում այլ
ոլորտի «գործիչները»։
Այնուհանդերձ, Հայաստանի
Հանրապետության ապագան,
նրա վարկն աշխարհում ես տես
նում եմ գիտության, կրթության և
մշակույթի մեջ։ Մյուսներն ածան
ցյալ են այս մնայուն մեծություն
ներին։
Պետականությունը, քաղա
քականությունը, տնտեսությու
նը, ազգային անվտանգությունն
արժեզրկվում են, եթե ամուր
կանգնած չեն գիտության հաջո
ղությունների, կրթյալ մարդկանց
և բարձր մշակույթի տեր հասա
րակության վրա։
Ստորև հիմնականում խոսվե
լու է գիտության մասին, որը սեր
տորեն կապված է կրթության և
մշակույթի հետ։
Հայ մշակույթի՝ աշխարհում
ճանաչում գտած գործերն, ըստ
էության, և ձևով, և իմաստով
ազգային են, հայկական։ Ես չեմ
ընդունում ոչ հեռու անցյալում
կանոնակարգված կարգախոսը՝
ձևով ազգային, բովանդակու
թյամբ սոցիալիստական։ Ձևը և
բովանդակությունը շաղկապված
են. բովանդակությունն է թելադ
րում ձևը, ձևը բովանդակության
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ածանցյալն է։ Իսկական բարձր
արվեստը, լինելով ազգային, ունի
համամարդկային հնչեղություն,
եթե զերծ է ազգային սահմա
նափակվածությունից, գռեհիկ
ընդօրինակումից և անիմաստ
«մոդեռնիզմից»։ Նա պետք է
իմաստավորված լինի համա
մարդկային արժեք ունեցող
գաղափարներով։
Հայ ստեղծագործողների շատ
առաջնակարգ գործեր, որ զերծ
են այդ թերություններից, գտել
են համընդհանուր ճանաչում և
պատիվ են բերում մեր ժողովր
դին։ Այսպես, օրինակ, Գրիգոր
Նարեկացին ոգեշնչել է մեր ժա
մանակների հայտնի կոմպոզի
տոր Ալֆրեդ Շնիտկեին գրելու
երգչախմբի համար մի հոյակապ
ստեղծագործություն,
Ավետիք
Իսահակյանի «Աբու-լալա Սա
հարին»՝ այս սքանչելի փիլիսո–
փոյական պոեմը, թարգմանվել
է մի քանի տասնյակ լեզուներով,
Մարտիրոս Սարյանի կտավները
զարդարում են տարբեր երկրնե–
րի պատկերասրահները, Արշիլ
Գորկին համարվում է ամերիկյան
ժամանակակից կերպարվեստի
հիմնադիրներից մեկը, Արամ Խա
չատրյանի ստեղծագործություն
ները հայտնի են ամենուր, Վի–
լյամ Սարոյանի անունը XX դարի
մեծանուն գրողների շարքում է,
Սերգեյ Փարաջանովի ֆիլմերը
դարձել են դասական, հայոց դու–

դուկը հնչում է աշխարհի տարբեր
անկյուններում և էլի շատ ուրիշ
հայկական ասելիքներ։ Դժբախ
տաբար, այսօր հասարակությու
նը փոխվել է. բարձրարժեք մշա–
կույթը չի ընկալվում, այն կորցրել
է իր ժողովրդականությունն ու
հմայքը։ Լավագույն գրական
երկերն ընթերցողներ գրեթե չու
նեն, անուշաղրության են մատն
ված հայ ստեղծագործողների
բարձրորակ գործերը։ Իսկ մեր բե
մահարթակներում և հեռուստա
տեսային հաղորդումներում, որոշ
բացառություններով, գերիշխում
են գավառականությունն ու շու
կայական արվեստը, աղտոտված
հայոց լեզուն։
Այս ամենը մտահոգիչ է։ Սա
շատ լուրջ խնդիր է, որ պահան
ջում է անհապաղ լուծումներ։
Յուրաքանչյուր հապաղում ու
բացթողում կարող է օրհասա
կան լինել մեր ժողովրդի համար։
Կրթության հարցը միշտ եղել
է Հայ առաքելական եկեղեցու,
պետության և ժողովրդի ուշադ
րության կենտրոնում։ Հնագույն
ժամանակներից Հայաստանում
գործել են դպրոցներ և համալ
սարաններ։ Բավական է հիշել
Սեսրոպ Սաշտոցի (V դար), Անա–
նիա Շիրակացու (VII դար), Անիի
(XI դար) դպրոցները, Սանահինի
ակադեմիան (XII դար), Գլաձորի
(XIII դար) և Տաթևի (XIV դար)
համալսարանները։
Ուսումնա
կան կենտրոններ, որոնք դրե
ցին Հայոց գիտության և կրթու
թյան դարավոր ավանդույթների
անկյունաքարերը։
Հատկանշական է, որ, ի տար
բերություն ժամանակի եվրոպա
կան համալսարանների, որտեղ
դասավանդումը լատիներենով
էր, հայկական համալսարան
ներում բոլոր առարկաները
դասավանդվում էին մայրենի լեզ
վով՝ հայերենով։ Այս պայմաննե
րում, կանխարգելով ազգային
սահմանափակվածության

վտանգը, հայերեն թարգմանվե
ցին այլազգի մի շարք հեղինակ
ների
ստեղծագործություններ՝
միաժամանակ աշակերտներին
ուղարկելով տարբեր երկրներ՝
սովորելու լեզուներ և ձեռք բերե
լու այլ գիտելիքներ։ Պատահա
կան չէ, որ հայերը միակ ժողո
վուրդն են աշխարհում, որ ունեն
կանոնակարգված Թարգմանչաց
տոն, իսկ առաջին նախադասու
թյունը, որ Սաշտոցը թարգմանել
է հայերեն, եղել է Աստվածաշնչի
այս խոսքերը՝ «ճանաչել զիմաս–
տութիուն և զխրատ, իմանալ
գբանս հանճւսրոյ»։ Գիտության
և կրթության մի ամբողջ ծրագիր։
Այսօր Հայաստանի Հանրապե
տության կրթական ոլորտում կան
բազմաթիվ կնճռոտ և չլուծված
հարցեր՝ դպրոցների հնացած
շենքերը, ծերացած նյութատեխ
նիկական բազան, դասագրքերի
որակը, դասավանդման մեթոդ–
ները, շրջանավարտների մնա
ցորդային ցածր գիտելիքները և
ընդհանուր մշակույթը։
Ընդունելի չեն դրսից թելադր
ված այն բոլոր «բարեփոխումնե
րը», որոնք բերում են դպրոցների
փակման, ուսուցիչների կրճատ
ման, 30-40 աշակերտանոց
դասարանների առատության,
աշակերտի բնակավայրից հեռու
դպրոցների ցանցի ընդլայնման
և այլն։.
Անհապաղ պետք է ընդլայնել
միջնակարգ մասնագիտական
կրթության համակարգը։ Սեզ
պետք են տարբեր մասնագիտու–
թյունների միջին օղակի կրթյալ
մասնագետներ։ Անհնար է պատ
կերացնել
հանրապետության
տնտեսության կազմակերպումն
առանց այդ մասնագետների։
Հանրապետությունում գոր
ծում են բազմաթիվ պետական
և մասնավոր համալսարաններ,
այլ երկրների համալսարաննե
րի մասնաճյուղեր։ Կասկածից
վեր է, որ Հայաստանում չկա և
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առաջիկայում ևս չի լինի այդ
համալսարանների
քանակին
համապատասխանող բարձրո
րակ պրոֆեսորադասախոսա
կան կազմ։ Ստեղծված պայման
ներում ուշադրության արժանի
դասախոսները, եթե գիտական
հետազոտությամբ չեն զբաղվում,
ապա որպես կանոն, աշխատում
են մեկից ավեւի համալսարաննե
րում՝ հսկայական ծանրաբեռն
վածությամբ, չնչին աշխատա
վարձով։ Այս ամենը հանգեցնում
էնրան, որ դասախոսը դադարում
է գիտությամբ զբաղվելուց, չի հա
ղորդակցվում ժամանակակից
գիտության հաջողություններին՝
տարեցտարի կորցնելովիր բարձր
որակավորումը։ Արդյունքը՝ ցածր
որակի դասախոսություններ և
ցածր որակավորում ունեցող
շրջանավարտներ։
Ինչպես հայտնի է, հանրապե
տության կրթական համակարգը
վերակառուցվում է ըստ Բոլոնիւս–
յի համաձայնագրի։ Ըստ իս, այդ
համաձայնագրի պահանջները
պետք է իրականացվեն որոշ վե
րապահումներով։ Ուժի մեջ պետք
է թողնել այն ամենը, որը տաս
նյակ տարիներ տվել է լավագույն
արդյունքներ, բարձրորակ մաս
նագետներ, որոնք հաջողությամբ
աշխատում են աշխարհի բարձր
վարկանիշ ունեցող գիտական
կենտրոններում, բարձրագույն
դպրոցներում, ձեռնարկություն
ներում։
Հայաստանի Հանրապետու
թյան ամենակարևոր հիմնախն–
դիրներից մեկը կրթական հա
մակարգի բարեփոխումն է և
նրա առջև ծառացած բազմաթիվ
և բազմաբովանդակ չլուծված
խնդիրների լուծումը։ Ստեղծված
պայմաններում արտակարգ կա
րևորվում է Կրթության և գիտու
թյան նախարարության դերը։ Այ
սօր այն պետք է զբաղվի միայն
այդ հույժ կարևոր գործով՝ իրեն
ազատելով գիտությունը կառա–
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վարելու՝ պակաս ծանր հոգսից։
Վախենալ պետք չէ. գիտությունն
ինքնակառավարվող է, և նրա
զարգացման գրավականը հենց
նրա ազատությունն է։
Միանալով Բոլոնիայի համա–
ձայնագրին, ինչպես նաև եվրո
պական այլ կառույցների մեջ
մտնելով" չպետք է մոռանալ մեր
բազմամյա ձեռքբերումները։ Այդ
գործընթացը պետք է լինի արժա–
նավայել։ Անկասկած, նորն ու
լավը պետք է ընդունել՝ այն հա
մապատասխանեցնելով երկրի
հնարավորություններին և ավան
դույթներին։
Մենք եվրոպացիներ չենք,
մենք եվրոպականացված ասի
ացիներ ենք, որն, ըստ իս, ավե
լի քիչ պատվավոր չէ, որքան
զուտ եվրոպացի լինելը։ Մենք,
հիրավի, կարող ենք և պետք է
հպարտանանք, որ ասիացի ենք,
հպարտանանք մեր ծագումով և
դարավոր պատմությամբ։ Հա
մոզված եմ, որ ճապոնացիները
և չինացիները ևս հպարտ են,
որ իրենք ասիացի են, հպար
տանում են դարերից եկող հա
մամարդկային արժեք ունեցող
գիտությամբ, կրթությամբ, մշա
կույթով, ազգային ավանդույթնե
րով, իրենց դինամիկ առօրյայով
և կանոնակարգված ապագա
յով։ Մենք հին ժողովուրդ ենք,
բայց պետք է ամեն ինչ անենք, որ
չդառնանք հնացած, չդառնանք
ժողովուրդ՝ առանց ազգային
ավանդույթների,
ժողովուրդ՝
առանց ապագայի։ Ուրեմն, եկեք
որոշ վերապահումներով նայենք
Հայաստանի եվրոպականացման
գործընթացին։
Իհարկե, դա չի նշանակում, թե
մենք չպետք է ձգտենք պատվար
ժան ձևով մտնել եվրակառույց–
ների մեջ, դառնալ Եվրամիության
լիարժեք անդամ։
Ի դեպ, մենք պետք է հաշվի
առնենք, որ գլոբալացում, ին
տեգրացում և նման այլ հաս

կացությունները, եթե, որոշ վե
րապահումներով, ընդունելի են
վաղուց և հիմնականում՝ ձևա
վորված ուժեղ պետությունների
համար, ապա նոր ստեղծվող պե
տությունների համար, որոնք դեռ
ձևավորման գործընթացում են,
դրանք ընդունելի չեն, քանի որ,
անկասկած, կխանգարեն ազատ,
անկախ, ազգային պետություն
ստեղծելու գործին։ Այդ կապակ
ցությամբ ուշադրությամբ պետք
է հետևել նաև Հայաստանում
գործող օտարածին պետական,
հասարակական և մասնավոր
կազմակերպությունների գործու
նեությանը։
Գիտությունը, ինքնին լինելով
«պահպանողական», միաժամա
նակ մարդկային գործունեության
առավելագույն դինամիկ, առա
ջադիմական ոլորտներից մեկն է։
Նա իր ներուժով ի վիճակի է կեր
պարանափոխելու տնտեսությու
նը, հասարակությունը, հասա
րակական հարաբերությունները,
քաղաքականությունը և, ընդհան
րապես, երկիրն ամբողջությամբ։
Գիտությունը տարիների ըն
թացքում աննկատ փոխել է Հա
յաստանի
Հանրապետությու
նը՝ այն դարձնելով զարգացած
արդյունաբերություն և գյու
ղատնտեսություն ունեցող երկիր։
Հանրապետության քիմիական,
լեռնամետաղագործական, ռա–
դիոէլեկտրոնային, մանրէաբա
նական արդյունաբերությունները,
ճշգրիտ գործիքաշինությունն ու
մեքենաշինությունը, կառավար
ման էլեկտրոնային համակարգե
րի ստեղծումը և այլն արդյունք են
մեր գիտության հաջողություննե
րի։
Միշտ էլ բարձր է եղել հայ
գիտության մակարդակը։ Մաթե
մատիկայի, մեխանիկայի, ֆիզի
կայի, աստղաֆիզիկայի, քիմիա
յի, կենսաբանության հայկական
գիտական դպրոցները հայտնի
են աշխարհում։ Հայ գիտնական
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ների ստացած արդյունքները հա
մընդհանուր ճանաչում են գտել
և լուրջ ներդրում են համաշխար
հային գիտության մեջ։ Մեր գիտ
նականների աշխատությունները
թարգմանվել և հրատարակվել
են աշխարհում բարձր գիտական
վարկանիշ ունեցող երկրներում՝
ԱՄՆ, Անգլիա, Ֆրանսիա, ճապո–
նիա, Գերմանիա, Չինաստան,
Լեհաստան և այլուր։ Նրանց մե
նագրությունների հիման վրա
հատուկ դասընթացներ են կար
դացվել աշխարհի տարբեր հա
մալսարաններում։ Նրանք ստա
ցել են բազմաթիվ պետական և
ակադեմիական բարձր պարգև
ներ ու մրցանակներ և այլն։
Անկասկած, Հայաստանի հա
մար հույժ կարևոր էր անցյալ
դարի առաջին կեսին Երևա
նի պետական համալսարանի
և Գիտությունների ակադեմիա
յի ստեղծումը։ Այդ իրադարձու
թյուններով իրականություն դար
ձան հայ մտավորականության
դարավոր իղձերը։ Ահա թե XX
դարի սկզբին ինչ է գրել Ամենայն
հայոց բանաստեղծ Հովհաննես
Թումանյանը. «Պետք է համախմ
բել հայ գիտնականներին, ստեղ
ծել գիտություն հայերենով և հայ
գիտնականների կաճառ, գիտու
թյան օջախ՝ Հայկական ակադե
միա։ Եվ պետք է ստեղծել հայոց
համալսարան, ուր կարելի լինի
բարձրագույն գիտությունները
ավանդել ու սովորել հայերենով»։
Հայաստանի Հանրապետու
թյան գիտությունների ազգային
ակադեմիան
հանրապետու
թյան գիտական բարձրագույն
մարմինն է, կառավարության
պաշտոնական
գիտական
խորհրդատուն։ Այն կոչված է
համակարգելու հանրապետու
թյունում կատարվող գիտական
հետազոտությունները՝ հատուկ
ուշադրություն դարձնելով հիմնա
րար գիտությունների զարգաց
մանը։ Այն պետք է դառնա պե–

տության գլխավոր խորհրդատուն
Հայաստանի Հանրապետության
հիրավի կայւսցման և առա
ջընթացի՝ գիտականորեն հիմ
նավորված ռազմավարության
մշակման գործում։
Հիմնարար
գիտություննե
րը դուրս են պետական սահ
մաններից, նրանց ստացած
արդյունքները
համընդհանուր
են, մեկը մյուսին լրացնող։ Հիմ
նարար գիտությունները զարգա
նում են անընդմեջ՝ սնվելով նոր
գաղափարներով և գիտական
հայտնագործություններով։ Հին
գաղափարները կրկնելը, ընդ
լայնելը, զարգացնելը միշտ չէ, որ
ռացիոնալ է, քանզի կրկնությու
նը, լինելով մայրը ուսման, շատ
հաճախ դառնում է խորթ մայրը
առաջընթացի։ Իսկ հիմնարար
գիտությունը հենց առաջընթացի
գրավականն է։
Հայագիտությունը, անկախ
նրա «մոդեռնիստական» անվա–
նակոչումներից,
հիմնարար
գիտությունների շարքում ունի
իր ուրույն և պատվավոր տեղը։
Հայագիտական
հետազոտու
թյունները, ունենալով ազգային
երանգավորում, միշտ եղել են
համաշխարհային գիտության ու
շադրության կենտրոնում, քանզի
կառուցվել են հազարամյակների
խորքից եկող հենքի վրա։
Վերջերս փորձ է արվում
«խմբագրել» մեր պատմությու
նը՝ հայկական պատմական հու
շարձանները վերագրելով այլ
ժողովուրդների և կամ փոխելով
դրանց ժամանակագրությունը։
Պետք չէ թույլ տալ, որ մի շարք
օտարածին կամ էլ «հայրենա
կան» գիտականորեն չհիմնա
վորված գաղափարներով խեղա
թյուրվեն մեր պատմությունն ու
մեր պատմագիտության հիմնադ–
րույթները։ Այս գործում հսկա
յական է ՀՀ ԳԱՍ հումանիտար
գիտությունների բաժանմունքի
և նրա ինստիտուտների դերը։

Հանրությունը պետք է գիտենա
ճշմարտությունը։
Հիմնարար
գիտություննե
րը, ինչպես բոլոր քաղաքակիրթ
երկրներում, պետք է հովանա
վորվեն պետության կողմից։
Դրանք ամբողջապես պետք է
ֆինանսավորվեն
պետական
բյուջեի միջոցներից և, առանձին
դեպքերում, անշահախնդիր բա
րերարների կողմից։
Երկրի ապագայի և ազգային
անվտանգության տեսակետից
բավական վտանգավոր է, երբ
հիմնարար գիտությունները ֆի
նանսավորում են արտասահմա
նյան, հատուկ հիմնադրամներ՝
իրենց հովանավորած կամ թե
լադրած ծրագրերով, արտա
սահմանյան
համակարգողի
մասնակցությամբ։ Իհարկե, այդ
հնարավորությունները պետք է
լիովին օգտագործել, բայց ինչ
պես հայտնի է, ամեն տեսակի
գումար չէ, որ կարելի է ընդու
նել։ Ինչպես ասում են, դրամը ևս
կարող է «հոտ» ունենալ։ Բանն
այն է, որ հիմնարար գիտու
թյունների բնագավառում ստաց
ված արդյունքները և որոշում
ները, որոնք ընդունվում են այդ
արդյունքների հիման վրա, ի վի
ճակի են որոշակիորեն ազդելու
պետական կառավարման ինս
տիտուտների քաղաքականու
թյան վրա՝ զգալիորեն փոխելով
երկրի զարգացման՝ պետության
և ժողովրդի կողմից ընդունված
ծրագրերը։
Գիտությանը,
կրթությանը
և մշակույթին սատարող բոլոր
օտարածին ֆինանսական մի
ջոցները, անկախ դրանց ձևից
և ծագումից (հիմնադրամներ,
պարգևներ, օգնություն, դրամա
շնորհներ և այլն), պետք է վե
րահսկեն ՀՀ ԳԱԱ-ն, համապա
տասխան նախարարությունները
և գերատեսչությունները։
Կիրառական գիտություննե
րը, որոնց հիմքում ընկած են հիմ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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նարար գիտությունները, պակաս
կարևոր չեն հանրապետության
համար, քան բուն հիմնարար
գիտությունները։ Այդ գիտություն
ները պետք է զարգանան համըն
թաց՝ մեկը մյուսին հարստացնե
լով։ Ի դեպ, պետք է զարգացնել
այն կիրառական գիտություն
ները, որոնք հեռանկարային են
հանրապետության տնտեսական
առաջընթացի համար։ Այսօր
մեզ համար առաջնային են էներ
գետիկայի հարցերի և հատկա
պես էներգիայի վերականգնվող
աղբյուրների, լեռնամետաղա–
գործության հիմնախնդիրների ու
սումնասիրությունները, ճարտա
րագիտական սեյսմաբանության
գծով
հետազոտությունները,
էլեկտրոնային և ռադիոֆիզիկա
կան սարքերի և համակարգերի,
մանրէաբանական պրոցեսների
նոր տեխնոլոգիաների, էկոլոգի–
ապես մաքուր գյուղատնտեսա
կան արտադրության ստեղծումը,
նոր, տրված հատկություններով
օժտված նյութերի, տեղեկատվա
կան և կառավարման համակար
գերի ստեղծումն ու ուսումնասի
րումը։
Կիրառական գիտությունների
բազմաբովանդակ արդյունքները
տնտեսության մեջ ներդնելու հա
մար հույժ կարևոր է նոր, բարձր
տեխնոլոգիաների առկայությու
նը։ Անհապաղ պետք է խթանել
լայնածավալ հետազոտություն
ներ բարձր տեխնոլոգիաների
բնագավառում։
Կիրառական գիտություննե
րը, որոնք զգալիորեն կապված
են մեծածավալ ֆինանսական
ներդրումների հետ, զարգացման
պրակտիկայի տեսակետից միշտ
պետք է լինեն կառավարության
ուշադրության կենտրոնում։ Բո
լոր տնտեսական պայմանագրե
րը, որոնք կնքվում են պետական
կամ մասնավոր ձեռնարկություն
ների հետ, պետք է պարունակեն
հոդվածներ տվյալ տնտեսական
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գործունեության հետ առնչվող
կիրառական գիտությունների ֆի
նանսավորման մասին։
Գիտության զարգացումը սեր
տորեն կապված է երկրի տնտե
սական, ռազմական հզորության,
քաղաքական մթնոլորտի ևհասւս–
րակության սոցիալական վիճակի
հետ։ Պետությունը և հասարակու
թյունը պետք է լավ գիտակցեն,
որ ժամանակակից բարեկեցիկ
և քաղաքակիրթ երկիր չի կարե
լի ստեղծել՝ առանց գիտության
ձեռքբերումների վրա հենվելու։
Այլ ճանապարհ չկա։ Զարմանա
յին այն է, որ մարդիկ միանգա
մայն անտարբեր են գիտության
նկատմամբ, թեև անուղղակիո–
րեն օգտվում են գիտության բա
րիքներից՝ գեղեցիկ ավտոմեքե
նաներ, գերբարձր արագության
ինքնաթիռներ, ռադիո և հեռուս
տատեսություն,
էլեկտրական
լույս և ջեռուցում, համաշխարհա
յին ինտերնետային կապ և տեղե
կատվություն, կյանքի անբաժան
ընկեր բջջային հեռախոս և շատ
ու շատ ուրիշ գեղեցիկ բաներ։ Այս
ամենն արդյունք են գիտության
հաջողությունների, և դա պետք է
ըմբռնեն թե՜ հասարակությունը և
թե երկիրը կառավարողները։
Հայաստանն ունի բազմա
տեսակ բնական հարստություն
ներ, բայց դրանք այնքան չեն, որ
դրանց ուղղակի օգտագործու
մը երկիրը դարձնի գեղեցիկ ու
բարգավաճ։ Սակայն կա զորեղ
մտավոր ներուժ, որն ի վիճակի
է իրականացնելու ժամանակա
կից ինովացիոն քաղաքականու
թյուն և տնտեսական ոլորտում,
և քաղաքական ինստիտուտնե
րում։ Այն իրականացնելու հա
մար պետք է ունենալ հստակ
ձևակերպված օրենքներ և իրա
վական դաշտ։ Հանրապետու
թյան ինովացիոն գործընթացը
կազմակերպելու
նպատակով
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր

պետք է ստեղծել ինովացիայի և
բարձր տեխնոլոգիաների հանձ
նաժողով, որի կազմում պետք
է ընդգրկվեն գիտնականներ,
տնտեսության առաջատար մաս
նագետներ, ֆինանսիստներ և
գործարարներ։
Աեզհամար ընդունելի չէ «հաս
նել և անցնել» կարգախոսը, քան
զի մենք չենք կարող ոչ հասնել և
ոչ էլ անցնել։ Մենք պետք է գնանք
ուրույն ճանապարհով, մեզ պետք
են նոր ճանապարհներ, զանգ
վածային ինովացիոն քաղաքա
կանություն, ինովացիոն երկիր։
Այնժամ կարող է և գտնենք մեր
պատվավոր տեղը քաղաքակիրթ
աշխարհում։ Հայաստանն այդ
հնարավորություններն ունի, քա 
նի որ ինովացիայի հիմքում ըն
կած են հիմնարար գիտություն
ները, որտեղ արդեն մենք ունենք
մեր որոշակի տեղն աշխարհում։
Անկասկած, բարեփոխումների
կարիք ունի նաև հանրապետու
թյան գիտության համակարգը։
Ահա ուշադրության արժանի մի
քանի դրույթ։
Գիտությունը պետք է համալր
վի երիտասարդ, հեռանկարա
յին այնպիսի մասնագետներով,
որոնք ամուր կանգնած են նա
խորդ սերունդների ստացած
գիտական հիմնարար արդյունք
ների վրա, շարունակում են
ճանաչված գիտական դպրոց
ների ավանդույթները՝ դրանք
հարստացնելով նոր գիտական
արդյունքներով, որոնք հիմք կծա
ռայեն նոր գիտական դպրոցնե
րի ստեղծման համար։
Անհրաժեշտ է թարմացնել
գիտահետազոտական ինստի
տուտների գիտատեխնիկական
բազան։ Գիտությունը պետք է
սպառազինվի նոր և նորագույն
գիտական սարքերով։ Հին և հնա
մաշ սարքերի օգնությամբ կարե
լի է ստանալ միայն «հին և հնա
մաշ» գիտական արդյունքներ։
Ընկել է հրատարակվող
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գիտական
աշխատություննե
րի որակը։ Շուկայական հարա
բերությունների պայմաններում
մի շարք մասնավոր և որոշ պե
տական հրատարակչություններ
ու տպարաններ, առանց լուրջ
գիտական գրախոսման, տպագ
րում են աշխատություններ, որոնք
պատիվ չեն բերում մեր գիտու
թյանը։ Անհապաղ պետք է միջոց
ներ գտնել՝ վերացնելու ստեղծ
ված անթույլատրելի կացությունը։
Ծայրահեղ գավառական, գոր
ծից անտեղյակ դիլետանտների
գրած «ազգասիրական» հոդ
վածներն ու գրքերը վնասակար
են, շեղում են ընթերցողին՝ սեր
մանելով նրա մեջ հիվանդ սնա
պարծություն։ Մի հիվանդություն,
որն ամենուր խանգարել և խան
գարում է առաջընթացին։
Եզակի գիտական սարքա
վորումները համատեղ օգտա
գործելու նպատակով պետք է
շարունակել ստեղծել ինքնաֆի
նանսավորվող գիտական կենտ
րոններ՝ թույլ չտալով, սակայն,
որ դրանք վերածվեն սովորական
գիտահետազոտական ինստի
տուտների և/կամ հայտնի ինստի
տուտների կցորդների՝ բյուջետա–
յին ֆինանսավորմամբ։
Անընդունելի է, երբ գիտահե
տազոտական ինստիտուտներն
ու լաբորատորիաները գրեթե
ամբողջությամբ կենտրոնացվել
են Երևանում։ Հանրապետության
գիտական ենթակաոուցվածքն
առողջացնելու նպատակով ՀՀ
ԳԱԱ-ն պետք է ունենա իր մաս
նաճյուղերը կամ կենտրոնները
հանրապետության
առանձին
տարածաշրջաններում։ Մասնա
վորապես, պետք է վերակենդա
նացնել Գյումրիի մասնաճյուղի
գործունեությունը՝ որպես ՀՀ ԳԱԱ
հյուսիսային մասնաճյուղի։ Նոր
հարավային գիտական կենտրոն
պետք է ստեղծել Գորիսում՝ նրա
վրա դնելովնաև Արցախի գիտա
կան օջախների հետ համագոր–

ծակցությւսն կազմակերպումը։
Քննության առարկա պետք է
դառնա այն գիտական միավո
րումների հարցը, որոնք ժամա
նակին օտարվել են Հայաստանի
գիտությունների ակադեմիայից։
Պետք է մտածել դրանց մի մասը
ԳԱԱ համակարգ վերադարձնելու
մասին։
Պաշտպանվում են ցածրորակ
ատենախոսություններ՝ հաճախ
գիտական նորմերի խախտումնե
րով։ Պետք է վերանայել գիտա
կան աստիճաններ շնորհող խոր–
հուրդների թվաքանակը, կազմը
և ենթակայությունը։ ԲՈՀ-ը պետք
է գործի Հայաստանի Հանրա
պետության կառավարությանն
առընթեր։
ՀՀ ԳԱԱ կազմում պետք է
ունենալ ուրույն կարգավի
ճակով բարձրագույն ուսում
նական
հաստատություն,
որտեղ դասավանդումը կկազ
մակերպվի հատուկ ծրագրերով,
դասավանդման նոր մեթոդներով
և այնպիսի դասախոսական կազ
մով, որը համաւրված է գիտահե
տազոտական ինստիտուտների
ակտիվ ստեղծագործող գիտա
կան աշխատակիցներով։
ժամանակն է ՀՀ ԳԱԱ հովանու
ներքո վերականգնելու Աոսկվա–
յի Լազարյան ճեմարանը՝ որպես
Հայ-ոուսական
համալսարան՝
հայագիտության, արևելագիտու
թյան և միջազգային իրավագի
տության ֆակուլտետներով։
Հանրապետությունում պետք
է հիմնադրել ակադեմիական
մրցանակներ՝ երիտասարդ գիտ
նականների և կրթական թո
շակներ՝ գիտական հակումներ
ցուցաբերած լավագույն ուսանող
ների համար։
Հայաստանի
Հանրապե
տության տնտեսական կյանքը,
ներքին և արտաքին քաղաքա
կանությունը, ազգային անվտան
գության հարցերը կարիք ունեն
գիտական վերլուծության։ Այս և

նման այլ հարցերի ուսումնասի
րության համար, ըստ իս, անհրա
ժեշտ է ՀՀ ԳԱԱ համակարգում ու
նենալ Ազգային անվտանգության
և ստրատեգիական հարցերի
գիտահետազոտական ինստի
տուտ՝ համալրված տարբեր բնա
գավառների բարձրորակ մաս
նագետներով։
Հսկայական է ՀՀ ԳԱԱ և հան
րապետության
առաջատար
բարձրագույն ուսումնական հաս
տատությունների համագործակ
ցության դերն ու նշանակությունը
Հայաստանի Հանրապետության
կայացման, զարգացման և գոյա
տևման գործում։ Ի դեպ, արդյու
նավետ
համագործակցություն
հնարավոր է իրագործել միայն
առողջ, քաղաքակիրթ և ստեղ
ծագործ մտավորականության
առկայության
պայմաններում։
Հիշենք, որ իսկական մտավորա
կանն անհատականություն է, նա,
որպես կանոն, հանդես է գալիս
իբրև քննադատական և կառու
ցողական ընդդիմություն։ Պետու
թյունը պետք է հենվի այդ մտավո
րականների վրա. չէ՞ որ հայտնի է՝
հենվել կարելի է այն բանի վրա,
որ դիմադրում է։ Բայց, ավաղ, այ
սօր այդպես չէ։ Կառավարման
տարբեր ոլորտի մեծ ու փոքր
գործիչներ շատ հաճախ հենվում
են քծնող, անհարգի ծառայու
թյուններ մատուցող, արկածախն
դիր «մտավորականների» վրա։
Որոշակի բարեփոխումների
կարիք ունի նաև ՀՀ ԳԱԱ կառա
վարման համակարգը։
Անհրաժեշտ է ավելի սեր
տացնել
բաժանմունքնե
րի և ինստիտուտների կապը։
Բաժանմունքները, համախմբելով
ինստիտուտները և պրոբլեմային
խորհուրդները, պետք է հանդես
գան որպես գիտության տվյալ
բնագավառի
համակարգողը
հանրապետությունում։ Կարծում
եմ՝ պետք է վերանայել բաժան
մունքների կազմը՝ այն դարձնե
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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լով ավելի նեղ մասնագիտական։
Հաշվի առնելով, որ հանրապե
տությունում ի վերջո գերակայելու
է մասնավոր սեփականությունը,
ՀՀ ԳԱԱ կանոնադրության մեջ
պետք է տեղ գտնեն հոդվածներ,
որոնք կարգավորում են գիտա
կան արդյունքների, այսինքն՝
մտավոր սեփականության՝ շու
կայական իրացման հարցերը։
Անհրաժեշտ է վերականգ
նել Ակադեմիայի և նրա բաժան
մունքների տարեկան ընդհա
նուր ժողովներում գիտական
զեկուցումներ լսելու շատ կարևոր
և իմաստավորված ավանդույթը։
Դա գիտության քարոզչության
լավագույն միջոցներից մեկն է և
դպրոց է երիտասարդ գիտնա
կանների համար։
Պետք է կրճատել Ակադեմիա
յի նախագահության կազմը՝ այն
դարձնելով ավելի օպերատիվ և
գործնական։ Նախագահության
նիստերում պետք է լսել հանրա
պետությունում ստացված առա
վել հետաքրքրություն ունեցող
գիտական արդյունքները։ Նա
խագահությունը պետք է դառնա
գիտության բարձրագույն փոր
ձագետը հանրապետությունում։
Ընդունելի չէ ԳԱԱ փոխնախա
գահների և ակադեմիկոս-քար–
տուղարների պաշտոնների հա
մատեղումը։ Դա Ակադեմիայի
կառավարման տեսակետից ռա
ցիոնալ չէ, եթե չասենք հակակա–
ռուցողական է։
Վերջերս Հայաստանի մի
շարք աստիճանավորված և
իրենց վիճակից չբավարար
ված որոշ գիտնականներ իրենց
գիտական անհաջողությունները
տեսնում են ՀՀ ԳԱԱ կառուցված
քի, նախագահության անդամնե
րի և տարեց ակադեմիկոսների
մեջ։ Նրանք առաջարկում են վե
րակառուցել Ակադեմիան՝ ըստ
արևմտյան մոդելների, վերաա–
տեստավորել տարեց ակադեմի
կոսներին և, վերջապես, քննար–
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կել Ակադեմիայի գոյության
անհրաժեշտության հարցը։
Վաստակաշատ տարեց գիտ
նականների մասին խոսելն առն
վազն անբարոյականություն է
և անհարիր մեր ժողովյւդին։ Չէ”
որ այդ մարդիկ իրենց բազմա
մյա գիտական գործունեությամբ
փառք ու պատիվ են բերել հայոց
գիտությանը, Հայաստանին։ Ի
դեպ, ես գիտեմ մեծ թվով տարեց
գիտնականների, ովքեր այսօր էլ
ստեղծագործում են և ավելի գոր
ծունյա են, քան նրանց ինքնահա
վան երդվյալքննադատները։
Անհեթեթություն է Ակադեմի
այի վերակառուցումն ըստ արևմ
տյան մոդելների։ Ինչու քանդել
մի ամբողջ համակարգ, որն
իր ստեղծման օրից ձեռք է բե
րել բարձր ճանաչում գիտական
աշխարհում՝ տալով միջազգային
արժողության գիտական ստեղ
ծագործություններ։ Նա այսօր էլ
իր «հնացած» կառուցվածքով, իր
վարած գիտական քաղաքակա
նությամբ Հայաստանի Հանրա
պետության առաջընթացի կա
րևոր գրավականներից մեկն է։
Այնուհետև չպետք է մոռանալ, որ
մենք չունենք և առաջիկայում ևս
չենք ունենա այնպիսի ֆինանսւս–
տեխնիկական հնարավորություն
ներ, ինչպիսիք ունեն աշխարհում

ճանաչված գիտական կենտրոն
ները, որոնց համար Գիտություն
ների ակադեմիան ուրիշ դեր ու
նշանակություն ունի։
Չեմ ընդունում ակադեմիական
ինստիտուտների օտարումը ՀՀ
ԳԱԱ-ից և տեղափոխումը տար
բեր բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ։ Համոզված
եմ, որ նրանք բուհերում կկորցնեն
իրենց նշանակությունը։ Սխալ
է հիմնարար գիտություններով
զբաղվող ակադեմիական ինս
տիտուտների միացումը, եթե ան
գամ դրանք ունեն ձևական նմա
նություն։ Գիտակ մարդիկ գիտեն,
որ հիմնարար գիտությունները
հիմնականում զարգանում են և
հասնում մեծ հաջողությունների,
ոչ մեծածավալ և սահմանափակ
թվով համասեռ թեմաներ ունե
ցող ինստիտուտներում։
Ինչ վերաբերում է ՀՀ ԳԱԱ–
ն
լուծարելու
ապազգային
գաղափարին, ապա կցանկանա
յի հիշեցնելհետևյալը։ Այդօրինակ
իրադրություն կար նաև Ռուսաս
տանում, բայց դա ի չիք եղավ,
երբ երկրի նախագահը հայտա
րարեց. «Ոչ մի նմանատիպ բան,
որ կարող է բերել Ռուսաստանի
գիտությունների ակադեմիայի
լուծարմանը, երկրի ղեկավարնե
րի կողմից չի սատարվի»։
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Գիտությունների
ազգային
ակադեմիան
վերափոխելիս
մենք պետք է գնանք մեր ընտ
րած ճանապարհով՝ վերցնելով
և տեղայնացնելով այն լավը,
որ կա ուրիշ ակադեմիաներում՝
չխախտելով
պատմականո
րեն ձևավորված մեր լավագույն
ավանդույթները։ Այստեղ տեղին
է հիշատւսկելՆոբելյւսն մրցանա
կի դափնեկիր, ակադեմիկոս ժ.
Ալֆյորովի խոսքերը. «Իսկապես
Գիտությունների
ակադեմիան
պահպանողական կազմակեր
պություն է, որով կարելի է հպար
տանալ, չէ° որ մեկը պետք է լի
նի, որ պահի գաղափարներն ու
ավանդույթները»։
Այսօր Հայստանում գործում
են մեծ թվով հասարակական
ակադեմիաներ,
օտարերկրյա
ակադեմիաների մասնաճյուղեր,
որոնց գործունեությունը, դժբախ
տաբար, որոշ բացառություննե
րով, աջ ու ձախ ակադեմիկոսի
կոչում շնորհելն է, պատվոգրեր
և դիպլոմներ հանձնելը, մեծա
նուն գիտնականների անուններ
կրող մեդալներով պարգևատրե
լը, գերպատվավոր տիտղոսներ
շնորհելը և այլն։ Այսօր Հայաս
տանում ավելի շատ ակադեմի
կոսներ ունենք, քան ոչ շատ հեռու
անցյալում՝ գիտության դոկտոր–

ներ։ Ազատություն, անկախու
թյուն,
ժողովրդավարություն՝
չի նշանակում հանրապետու
թյան գիտական կյանքի վերա
ծում «արևելյան շուկայի»։ Բավ
է երկիրը հեղեղել գավառական
«հանճարներով»։
Ես դեմ չեմ հասարակական
ակադեմիաներին, բայց դրանք
պետք է լինեն իսկապես հասա
րակական, թվով՝ սահմանա
փակ, և կատարեն հանրօգուտ
աշխատանք հանրապետության
համար և ոչ թե զբաղվեն ցուցա
մոլությամբ՝ ի լուր ամենքի։
Մի քանի խոսք «ուղեղների
արտահոսքի» մասին։ Անշուշտ,
ցանկալի չէ, որ գործունյա մտա
վորականը ստեղծագործության
համար բարենպաստ պայմաննե
րի բացակայության պատճառով
հեռանա Հայաստանից։ Սակայն
դա ունի նաև իր դրական նշա
նակությունը։ Վերջին հաշվով,
ընդլայնվում է հայ գիտնական
ների գործունեության դաշտը,
և, որպես կանոն, Հայաստանից
հեռացած գիտության իսկական
նվիրյալը չի խզում իր գիտական
կապերը՝ շարունակելով համա
գործակցությունը Հայաստանում
աշխատող իր գործընկերների
հետ։ Եվ եթե ժամանակին ստեղծ
վեն բարենպաստ պայմաններ,
նրանք հայրենիք կվերադառնան
գիտական նոր գաղափարներով։
Ամենևին չեմ ընդունում այն
հայտարարությունները, թե Հա
յաստանից հեռացել է երիտա
սարդ
մտավորականության
լավագույն մասը։ Անհեթեթ հայ
տարարություն, որը տարա
ծում են հայրենիքից հեռացած
շնորհազուրկ մասնագետները
և դժգոհության ցավով տառա
պող մտավորականները։ Հա
յաստանի Հանրապետությունում
կան և գործում են աշխարհում
ճանաչված մտավորականներ
և տաղանդավոր երիտասարդ
գիտնականներ, որոնք շատ ավե

լի առաջադեմ ու լուսավոր են,
քան հեռացածներից շատերը։
Սփյուռքահայ մտավորակա
նության մեջ կան աշխարհում
ճանաչված բարձրորակ մասնա
գետներ։ Նրանց հետ պետք է հա
մագործակցել հավասարը հավա
սարի հետ նշանաբանով։ Սենք
պետք է կատարենք համատեղ
հետազոտություններ, ստեղծենք
համատեղ գործող գիտական
կենտրոններ և լաբորատորիա
ներ (իհարկե, Հայաստանում),
կազմակերպենք
համատեղ
գիտաժողովներ և այլն, անկախ
հետազոտությունների ոլորտից։
Այդ համագործակցության մեջ
մենք կուզենայինք տեսնել նաև
Սփյուռքի մեր հայրենակիցների
այլազգի գործընկերներին։ Բայց,
դժբախտաբար, մեր գերհար–
գալից վերաբերմունքը նրանց
նկատմամբ, կոչումներ և պար
գևներ շնորհելու շռայլ քաղաքա
կանությունը հաճախ ընկալվում է
յուրովի։ Նրանց հաճախ թվում է,
թե իրենց կոչումը մեզ լուսավո
րելն է։ Սենք բոլորս պետք է քաջ
գիտենանք, որ աշխարհով մեկ
սփռված հայությունը հայ է մնա
ցել շնորհիվ մայր գիտության,
կրթության և մշակույթի, որոնք
գործում են, քանի դեռ կան Հայ
առաքելական եկեղեցին և Հա
յաստանի Հանրապետությունը։
Հայաստանի
գիտությունն
իրավունք չունի սահմանափա–
կելու իր միջազգային կապե
րը՝ համագործակցելով միայն
սփյուռքահայ գիտնականների
հետ։ Սենք պետք է խորացնենք
և ընդլայնենք մեր համագործակ
ցությունը աշխարհի բոլոր առա
ջատար գիտական կենտրոնների
հետ։
Գիտության զարգացման և
ինովացիոն քաղաքականության
հարցերում մեծ է գործարար
մարդկանց դերը։ Նրանք պետք
է նորովի նայեն իրենց գործունե
ությանը՝ գիտակցելով, որ իրենց
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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գործի հետագա առաջընթացը
պայմանավորված է իրենց ոլոր
տի գիտության առաջընթացով։
ՀՀ ԳԱԱ-ն երախտագիտությամբ է
հիշում այն գործարար մարդկանց
անունները, որոնք անշահախն
դիր օգնում և օժանդակում են
գիտության զարգացմանը։ Սենք
ակնածանքով ենք նշում նրանց
անունները՝ Հրանտ Վարդանյան,
Արա Աբրահամյան, Լոփզ-Սիմոն
Սանուկյան, Հովնանյան եղբայր
ներ, Կյուլպենկյան հիմնադրամի
տնօրինություն։
Հսկայական է պետության և
հասարակության դերը գիտու
թյան, կրթության և մշակույթի
զարգացման գործում։ Հանրա
պետության նախագահից մինչև
շարքային քաղաքացին պետք է
գիտենան, որ Հայաստանի Հան
րապետության համար գիտու
թյունը, կրթությունը և մշակույթը
առաջնային են։ Պետությունը,
պետական, քաղաքական և հա
սարակական գործիչները արմա
տապես պետք է փոխեն իրենց
վերաբերմունքն այդ մնայուն իրո
ղությունների նկատմամբ։ Հայտ
նի է, որ միայն գիտականորեն
հիմնավորված տնտեսությունն ու
պետական քաղաքականությունն
են ի վիճակի արմատապես բա
րեփոխելու հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ–
քաղաքական իրավիճակն ու
ազգային անվտանգության մա
կարդակը և ապահովելու պետու
թյան կայունությունն ու արժա–
նավայել տեղը քաղաքակիրթ
երկրների շարքում։
Այսպես, գիտության և հատ
կապես Հայաստանի Հանրա
պետության
գիտությունների
ազգային ակադեմիայի առջև
դրված են չափազանց կարևոր
խնդիրներ։ Այդ խնդիրները լուծե
լու համար նախ և առաջ պետք
է լուծվի գիտության ֆինանսա
վորման հարցը։ Այն պետք է ֆի
նանսավորվի գոնե աշխարհում
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ընդունված նվազագույն չափա
քանակով։ Դժբախտաբար, մեր
գիտությունը ֆինանսավորվում
է բյուջեի ծախսային մասի 1 տո
կոսի չափով, որը երեք անգամ
պակաս է ընդունվածից։ Չնայած
այս անընդունելի իրավիճակին"
գիտության նվիրյալներն աշխա
տում են չնչին (նվաստացուցիչ)
աշխատավարձով՝ ստանալով ու
շադրության արժանի նոր գիտա
կան արդյունքներ։ Եվ բնական է
ամերիկյան պաշտոնական փոր
ձագետների զարմանքն ու վեր
ջերս արած հայտարարությունը.
«Չնայած բոլոր դժվարություննե
րին, Հայաստանի գիտնականնե
րը պահպանել են իրենց բարձր
մակարդակը և դրամական մի
ջոցների խիստ սահմանափա
կվածության
պայմաններում
հասել են տպավորիչ արդյունք
ների»։
Բացարձակապես ընդունելի
չեն այն հայտարարությունները,
թե Հայաստանում այլ հնարա
վորություններ չկան։ Ֆինանսա
կան հնարավորություններ կան,
դրանք պետք է բացահայտել ու
բաշխել՝ հիմք ընդունելով Հայաս
տանի Հանրապետության ապա
գան և ոչ թե օրվա կոնյունկտու
րան։ Ըստ իս, անհապաղ պետք է
վերանայել բյուջեից սնվող կազ
մակերպությունների թվաքանա–
կը, դրանց անհրաժեշտությունը
և ծախսերի չափը։ Այսպես, օրի
նակ՝
- Հիմնավորված չէ հանրապե
տության նախարարությունների
և գերատեսչությունների թվաքա–
նակը։ Դիտակ մարդիկ ասում են,
որ եթե մոռացվեն քաղաքական
շարժառիթները, դրանց թիվը
կարելի է կիսով չափ պակասեց
նել։
- Ակնհայտ է, որ ոչնչով հիմ
նավորված չէ Ազգային ժողովի
պատգամավորների թվաքանա–
կը։ Համեմատելով այն մեր կար
գի երկրների պառլամենտների

հետ՝ դժվար չէ նկատել, որ այն
ուռճացված է։
Անհասկանալի է հանրապե
տության Հանրային հեռուստա
տեսության
ֆինանսավորումը
բյուջեից; Աշխարհին է հայտնի,
որ հեռուստատեսությունն առա
վել շահութաբեր ձեռնարկու
թյուններից է և կարող է բյուջեն
սնել մեծածավալ հարկերով։ Ինչ
վերաբերում է պետական, կա
ռավարական և այլ բյուջետային
կազմակերպություններին, ապա
նրանք գործի համար անհրա
ժեշտ հեռուստահաղորդումները
կազմակերպելու համար սեփա
կան բյուջեում պետք է նախատե
սեն համապատասխան գումար։
Զարմանալի չէ՞, արդյոք, երբ
2005 թվականի բյուջեով ՀՀ ԳԱԱ
ողջ համակարգին տրվում է 2,002
միլիարդ դրամ, իսկ Հանրային
հեռուստատեսությանն ու ռադիո
յին՝ 3,097 միլիարդ դրամ։
Կան նաև այլ պաշարներ՝
կապված բուն գիտության կազ
մակերպման հետ։
Կիրառական գիտություննե
րով զբաղվող ինստիտուտները և
գիտական կենտրոնները կարող
են համապատասխան արտադ
րական ձեռնարկությունների հետ
համատեղ ստեղծել ինքնաֆի
նանսավորվող գիտաարտադրա–
կան միավորումներ, տեխնոպար–
կեր, որոնք, իրացնելով իրենց
գիտատար արտադրանքը, ի
վիճակի կլինեն ֆինանսավորել
մայր գիտությունը և գիտությունն
ընդհանրապես։
Գիտահետազոտական ինս
տիտուտներին տալով ոչ առևտ
րային կազմակերպության կար
գավիճակ՝ նրանց զրկել են
սեփական մտավոր հարստու
թյան շուկայական, գիտության
համար անհրաժեշտ, ազատ և
լայն իրացման հնարավորությու
նից։ Վերացնելով այդ արգելքը՝
ինստիտուտները նման եղանա
կով ստացած եկամուտները կօգ
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տագործեն գիտության հետագա
զարգացման համար։
հ դեպ, հաճախ պնդում են
նաև, թե գիտությունը շահութա
բեր չէ, և գիտական կազմակեր
պությունները պետք է դասվեն
շահույթ չհետապնդող կազմա
կերպությունների շարքը։ Հար
կավ, միշտ չէ, որ գիտությունն
ամենօրյա ակնառու շահույթ է
բերում։ Բայց հայտնի է, որ նա
հասարակության ամենաշահու–
թաբեր գործոնն է, և բնական է,
որ պետք է շահույթ հետապնդի։
Ակնհայտ է նաև, որ ժամանակա
կից էներգետիկան, արդյունաբե
րությունը, կապը, տրանսպորտը,
գյուղատնտեսությունը շահութա
բեր են։ Բայց չէ՞ որ դրանց բարձր
շահութաբերության հիմքում ըն
կած են գիտության ձեռքբերում
ները, գիտական նոր արդյունք
ները։
Ուրեմն՝ գիտությունը
բազմակողմանի շահութաբեր է
և, բնական է, շահույթ հետապն
դող։ Այսպիսով՝ գիտությունը
միշտ էլ պետք է ստանա շահույ
թի իր մասնաբաժինը։
Վերջապես, գիտությունը կա
րող է թեթևացնել իր հոգսերը՝
վերանայելով հանրապետության
բյուջեովֆինանսավորվողգիտա–
կան
կազմակերպությունների
ցուցակը, թողնելով այնտեղ մի
այն արժանիներին՝ այն կազմա
կերպությունները, որոնք ստացել
են միջազգային ճանաչում գտած
գիտական արդյունքներ, ստեղծել
են հայտնի գիտական դպրոցներ,
կատարել են միջազգային հնչե
ղություն ունեցող հայագիտա
կան հետազոտություններ, իրենց
ստացած արդյունքներով սատա
րել են հանրապետության տնտե
սության զարգացմանը։
Հաճախ սահմանափակ ֆի
նանսական հնարավորություն
ներն առիթ են տալիս գիտու
թյունից հեռու քաղաքական որոշ
գործիչների՝ ոչ հեռատես հասա
րակագետների թելադրանքով

հայտարարել, որ եթե ֆինանսա
կան հնարավորությունները չեն
ներում, թող այլ գիտություննե
րով զբաղվեն հարուստ երկրնե–
րը, իսկ մենք կզբաղվենք միայն
հայագիտությամբ։ Այղ հիվանդ
գաղափարների անհեթեթությու
նը լավ էր հասկանում Հայաստա
նի գիտությունների ակադեմիա
յի առաջին նախագահ Հովսեվւ
Օրբելին, որը Ակադեմիայի կազ
մը ձևավորելիս 23 հիմնադիր
անդամներից 17-ին առաջադ
րեց ֆիզիկամաթեմատիկական
և բնական գիտություններից։ Նա
լավ գիտեր, որ հայագիտության
զարգացման համար պետք է
հանրապետությունում ունենալ
բազմաբովանդակ
գիտական
մթնոլորտ, որ մի գիտությամբ,
թեկուզ և ազգային ու բազմա
բովանդակ, առողջ գիտական
մթնոլորտ ստեղծել հնարավոր չէ։
Այստեղ մասնակիորեն լուսա
բանվեցին նաև գիտության ֆի
նանսավորման հետ կապված
հարցեր։ Վիճակը բարվոք չէ,
բայց, ըստ իս, խնդիրն ունի հեռու
գնացող խոր արմատներ։ Բանն
այն է, որ, դժբախտաբար, հան
րապետությունում գործող համա
կարգը, ինչպես նշում են իրավա
սու մարմինները, կոռումպացված
է, և բնական է՝ այդ համակարգի
չկոռումպացված ենթաբաժիննե–
րը ֆինանսական հետաքրքրու
թյուն չեն ներկայացնում և նոր
մալ ֆինանսավորվել չեն կարող։
Փառք Աստծո, վերջերս հանրա
պետության
բարձրաստիճան
այրերն սկսել են «խաչակրաց»
արշավանք կոռուպցիայի դեմ։
Վիճակի շտկման հույսեր կան։
Ապրենք հույսով։ հ դեպ, չմոռա
նանք, որ կոռուպցիան չինովնիկ
ների, օլիգարխների և քրեական
հեղինակությունների դիկտատու
րան է։
Անկասկած, վերոնշյալ հար
ցերը բարդ են և բազմաշերտ,
դրանք առնչվում են հանրապե

տության տնտեսական, սոցիալա
կան և քաղաքական հիմնախն–
դիրներին։ Բայց ուշ թե շուտ այդ
հարցերը պետք է լուծվեն (ըստ
իս, այդ հարցերի օպտիմալ լու
ծումները հետաքրքիր են ոչ միայն
գիտության տեսակետից)։ Դրանք
կարող են իրատեսական լուծում
ներ ստանալ միայն համակար
գային վերլուծության պայման
ներում։ Համադրելով այդ բոլոր
հանգուցային հիմնախնդիրները,
օգտվելով գիտական վերլուծու
թյան կանոններից՝ հնարավոր
կւինի գտնել դրանց առավել ըն
դունեի լուծումները։ Մենք պետք
է ունենանք Հայաստանի Հան
րապետության համապատաս
խան օրենքներ և իրավական
փաստաթղթեր, որոնք պետք է
լինեն գիտականորեն հիմնա
վորված, հստակ ձևակերպված
և ճկուն, որպեսզի հետագայում՝
ենթաօրենսդրական ակտեր և
նորմատիվային փաստաթղթեր
ստեղծելիս, ստիպված չլինենք
ընդունել բազմաթիվ բացառու
թյուններ։ Դժբախտաբար, միշտ
չէ, որ մեր օրենքներն այդպիսին
են։
Սակայն այդ ամենի համար
պետք է ունենալ Հայաստանի
Հանրապետության կառուցման,
զարգացման և գոյատևման
գիտականորեն հիմնավորված
ռազմավարություն և դրանից
բխող մարտավարական քայլեր,
որոնք ընդունելի են ժողովրդի
կողմից և հավատ են ներշնչում։
Ամենօրյա խնդիրների մար
տավարական, թեկուզ և լավ լու
ծումներով կայուն ժողովրդա
վարական պետություն ստեղծել
հնարավոր չէ։
Մենք պետք է հստակ գիտե
նանք, թե ուր ենք գնում, ինչպի
սի պետություն ենք ստեղծում։
Դարավոր գիտություն, կրթություն
և մշակույթ ունեցող հայ ժողո
վուրդը և նրա պետությունը չեն
կարող հանգրվանել քաղաքա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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կիրթ աշխարհի հեռավոր և մութ
անկյուններից մեկում։
Ես դեմ եմ նաև, երբ պետա
կան, քաղաքական և տնտեսա
կան որոշ գործիչներ երկիրը
«փրկելու» համար համառորեն
ուզում են Հայաստանը դարձնել
զանգվածային զբոսաշրջության
երկիր՝ հանրապետության ողջ
տարածքը ծածկելով հյուրանոց
ների, ռեստորանների, սրճարան
ների, խաղատների, գիշերային
ակումբների խիտ ցանցով՝ ժո
ղովրդին թողնելով միայն քիչ թե
շատ կրթված սպասավորների
դերը։ Զբոսաշրջությունը Հայաս
տանում առաջնային լինել չի կա
րող, դա անհարիր է դարավոր
գիտություն և մշակույթ ունեցող
ժողովրդին և երկրին։ Պատմու
թյանը հայտնի են դեպքեր, երբ
դարավոր մշակույթ ունեցողերկի–
րը գնացել է զբոսաշրջության՝
անմիջական հարստություն բե
րող ճանապարհով, իսկ այսօր
երրորդ երկրների շարքում է,
և վաղեմի առաջնությունը վե
րականգնելու բոլոր ջանքերն
ապարդյուն են անցնում։ Այդ
ամենը բնական է. ժամանակի
ընթացքում փոխվել է այդ երկի
րը, ժողովուրդը, փոխվել է նրա
մտածելակերպը, և նա հաշտվել
է սպասարկող լինելու անհեռան
կարային գաղափարին։ Մերը չի
կարող դա լինել։ Ըստ իս, Հայաս
տանի Հանրապետությունը պետք
է լինի առաջատար գիտության,
կրթության և մշակույթի երկիր՝ ու
ժեղ արդյունաբերությամբ և գյու
ղատնտեսությամբ, որում կարող
է տեղ գտնել նաև զբոսաշրջու
թյունը։
Գիտության, կրթության և մշա
կույթի նկատմամբ ունեցած վե
րաբերմունքով է որոշվում պե
տության վարկն աշխարհում։
Նույն հատկանիշով էլ որոշվում է
երկիրը կառավարողների քաղա
քակրթության աստիճանը։
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ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ
ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԼԵՎՈՆ ԹԱՎԱԴՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ք ի մ ի ա կ ա ն և Ե րկրի մ ա ս ի ն գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի
բ ա ժ ա ն մ ո ւն ք ի ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս -ք ա ր տ ո ւղ ա ր

ՀԽՍՀ Գիտությունների ակա վեց ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և ավանդ ունեցող գիտնականներ,
դեմիայի կազմավորումից մինչև դեղագործական քիմիայի գիտա– որոնցից 27-ը վախճանվել են՝
1953 թ. քիմիայի և Երկրի մասին տեխնոլոգիական կենտրոնը (ՀՀ թողնելով գիտական հարուստ
ժառանգություն։ Այսօր բաժան
գիտությունների բնագավառում ԳԱԱ ՕԴՔ ԳՏԿ)։
2007 թ. ՀՀ ԳԱԱ նախագահու մունքն իր կազմում ընդգրկում է
գործող գիտահետազոտական
ինստիտուտները՝
Քիմիական թյան Քիմիական և Երկրի մասին 11 ակադեմիկոս, 7 թղթակից ան
ինստիտուտը և Երկրաբանական գիտությունների բաժանմունքի դամ և 22 արտասահմանյան ան
գիտությունների ինստիտուտը, կազմում կրկին վերամիավոր դամ, ինչպես նաև 2 պատվավոր
ընդգրկված են եղել Ֆիզիկւս– վեցին քիմիայի և Երկրի մասին դոկտոր։
Բաժանմունքի կազմում գոր
մաթեմատիկական, բնական և գիտությունների բնագավառում
տեխնիկական գիտությունների գործող գիտահետազոտական ծում են հետևյալ գիտական հան
Ներկայումս դեսները. «Հայաստանի քիմի
բաժանմունքում, իսկ 1953-1963 ինստիտուտները։
թթ. ընթացքում՝ Տեխնիկական բաժանմունքի կազմում ընդգրկ ական հանդես»–ը հիմնադրվել
գիտությունների բաժանմունքում։ ված են՝
է 1947 թ. «ՀՍԽՀ ԳԱ Տեղեկա
1. Օրգանական և դեղա գիր. ֆիզիկամաթեմատիկական,
1963 թ. ՀԽՍՀ ԳԱ նախագահու
թյան կազմում կազմավորվեցին գործական քիմիայի գիտատեխ– բնագիտական և տեխնիկա
Քիմիական գիտությունների և նոլոգիական կենտրոնը, որն իր կան գիտություններ» վերնագ
Երկրի մասին գիտությունների կազմում ներառում է Օրգանա րով։ 1966 թ-ից հանդեսը լույս է
բաժանմունքները, որոնք 1990թ. կան քիմիայի ինստիտուտը, Ա. տեսել «Հայկական քիմիական
միավորվեցին Քիմիական և երկ Մնջոյանի անվան նուրբ օրգա հանդես», իսկ 1995 թ-ից՝ «Հա
րաբանական գիտությունների նական քիմիայի ինստիտուտը և յաստանի քիմիական հանդես»
բաժանմունքի կազմում։ 1994– Մոլեկուլի կառույցի ուսումնասիր անվանմամբ։ 1995 թ-ից տարե
2007 թթ. ընթացքում քիմիական ման կենտրոնը,
կան հրատարակվում է 4 հատոր,
և Երկրի մասին գիտությունների
2. Ա. Նալբանդյանի անվան քի որոնք ներառում են հոդվածներ
ոլորտում գործող ինստիտուտնե միական ֆիզիկայի ինստիտուտը, ընդհանուր, ֆիզիկական, անօր
3. Մ. Մանվելյանի անվան ընդ գանական, վերլուծական, օր
րը վերախմբավորվեցին. Քիմի
ական գիտությունների ոլորտում հանուր և անօրգանական քիմի գանական և կենսօրգանական
աշխատող
ինստիտուտները՝ այի ինստիտուտը,
քիմիայի վերաբերյալ։ Ամսագրի
4. Երկրաբանական գիտու գլխավոր խմբագիրն է ՀՀ ԳԱԱ
Բնական գիտությունների, իսկ
ակադեմիկոս Ա. Սադյանը։
Երկրի մասին գիտությունների թյունների ինստիտուտը,
ոլորտում աշխատողինստիտուտ–
5. Ա. Նազարովի անվան երկ–
«ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, գի
ները՝ Ֆիզիկամաթեմատիկական րաֆիզիկայի և ինժեներային տություններ Երկրի մասին»
և տեխնիկական գիտությունների սեյսմաբանության ինստիտուտը։ հանդեսը հիմնադրվել է 1948թ.
70 տարվա ընթացքում բա «ՀՍԽՀ ԳԱ Տեղեկագիր, ֆիզի
բաժանմունքներում։
2006
թ. ՀՀ կառավարուժանմունքի կազմում աշխատել կամաթեմատիկական, բնագի
թյան հոկտեմբերի 12-ի 1530-Ն են բազմաթիվ արժանավոր և տական և տեխնիկական գիտու
որոշման համաձայն՝ ստեղծ գիտության բնագավառում մեծ թյուններ» վերնագրով, որտեղ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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տպագրվել են նաև երկրաբանա
կան գիտություններին նվիրված
հոդվածներ։ 1964 թ-ից հանդեսը
լույս է տեսնում «ԳԱՍ.Տեղեկագիր,
գիտություններ Երկրի մասին»
անվանմամբ։ 1993 թվականից
տարեկան հրատարակվում է 3
հատոր։ Ամսագրում տպագրվում
են հոդվածներ, որոնք ներառում
են Երկրի մասին գիտությունների
բոլոր բնագավառները։ Ամսագ
րի գլխավոր խմբագիրն է ՀՀ ԳԱԱ
ակադեմիկոս Ռ. Ջրբաշյւսնը։
ՔԻՄԻԱ
Քիմիայի ասպարեզում հե
տազոտությունները կապված են
Հայաստանում բավական վաղ
զարգացած քիմիական գիտա
կան դպրոցի հետ, որի ակունք
ներում դեռևս 1920-1930 թթ.
կանգնած էին Ա. հոնիսյանը, Ս.
Ղամբարյանը, Լ. Ռոտինյանը,
Վ. Իսագուլյանցը, իսկ հետա
գայում՝ նրանց աշակերտները՝
Ա. Անջոյանը, Հ. Չալթիկյանը, Գ.
Մաթևոսյանը, Ա. Բաբայանը, Վ.
Թառայւսնը, Ա. Գասպարյանը
և ուրիշներ։ Քիմիայի ասպարե
զում ձեռքբերումները կապված
են նաև Հայաստան հրավիրված
գիտնականների՝ մասնվորպես
Ա. Նալբանդյանի անվան հետ։

Ինստիտուտի հետազոտու
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
Հայաստանում օրգանական թյունների ավանդական և ներ
քիմիայի բնագավառում գիտա կայումս զարգացող ուղղությու
հետազոտական աշխատանք նը չհագեցած միացությունների՝
ների սկիզբը կապվում է Ս. Ղամ– ամինո– և ամոնիումային, ֆոս–
բարյանի անվան հետ (1928 թ.)։ ֆորօրգանական, գերչհագեցած
Հետագայում այս ուղղությունը միացությունների և բնական կեն
բուռն զարգացում է ապրել, երբ սակարգավորիչների, ազոլների
դեռևս ԽՍՀՄ ԳԱ հայկական մաս և պոլիմերների, ինչպես նաև պի–
նաճյուղի կազմում ստեղծված րիմիդինային ւիոխարկումների
Քիմիայի ինստիտուտի հիման (վերախմբավորումների) քիմիան
վբա 1957 թ. կազմավորվել է Օր է։ Կատարված հետազոտություն
գանական քիմիայի ինստիտու ները հանգեցրել են չհագեցած
տը (ՕՔԻ)։

ՀՀ ԳԱԱ Օ ր գ ա ն ա կ ա ն և դ ե ղ ա գ ո ր ծ ա կ ա ն ք ի մ ի ա յի գ ի տ ա տ ե խ ն ո լո գ ի ա կ ա ն

կ ե ն տ ր ո ն ի ա ր տ ա դ ր ա ծ դ ե ղ ա մ ի ջ ո ց ն ե ր ը . « Գ ա նգլերոն» (ս ր վ ա կ ն ե ր ո վ և պ ա 
տ ի ճ նե ր ո վ ), «Թ իյոդին» (ս ր վ ա կ ն ե ր ո վ )
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միացությունների ռեակցիաների
նոր, կարևոր օրինաչափություն
ների պարզաբանման, նոր ռեակ
ցիաների հայտնաբերման, որոնք
իրավամբ կարող են դասվել օր
գանական քիմիայում լայնորեն
հայտնի ռեակցիաների շարքին։
Այսպես՝ մշակվել է ացետի
լենայ ին ց-գլիկոլների սինթեզի
եղանակ, որը գրականության մեջ
հայտնի է «Ֆավորսկի-Բաբայանի
ռեակցիա» անունով։ Համընդհա
նուր ճանաչման են արժանացել
ինստիտուտում հայտնաբերված
«դեհիդրոքլորացման-ճեղքման»,
«վերախմբավորման-ճեղքման»,
«ցիկլացման-ճեղքմւսն» և հիմ
քով կատալիզվող «ներմոլե–
կուլային ցիկլացման» ռեակ
ցիաները։ Հետազոտություններ
են իրականացվել նաև Ստի–
վենսի և Սոմմելեի վերախմ
բավորումների, ինչպես նաև
չհագեցած ամոնիումային միա
ցությունների հալոգենացման և
դեհիդրոհալոգենացման օրինա
չափությունների հայտնաբերման
ուղղությամբ։
Հայտնաբերվել են վինիլպ–
րոպարգիլային հալոգենիդների
դեհալո-դիմերիզացիայի,
ինչ
պես նաև անոմալ տեղակալման
ռեակցիանները, 2-հ պիրան–
ների ինքնաբերաբար ընթա
ցող փոխարկումը ֆուրանների։
Առաջին անգամ ցույց է տրվել
փոխանցիկ մետաղների կոմպ
լեքսների ներկայությամբ դիեննե–
րի, ենինների, դիիների ալկիլման
հնարավորությունը դիկարբոնի–
լային միացություններով։
էլեմենտօրգանական միա–
ցություների ասպարեզում կա
տարված հետազոտությունների
արդյունքում բացահայտվել են
ֆոսֆորօրգանական
միացու
թյունների (ֆոսֆոբետաինների,
ինչպես նաև հնգակովալենտ
ֆոսֆորի) նոր տիպի վտխար–
կումներ։
Զարգացվել է պոլիմերնե–
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րի քիմիայի նոր ուղղություն՝ ոչ
դասական մոնոմերների ցիկլո–
պոլիմերում, որն այդ բնագավա
ռի առաջին հետազոտությունն
է համաշխարհային պրակտի
կայում։ Մշակվել է ացետիլենի
ստացման կողմնակի արգասիք
դիացետիլենի հիման վրա վինի–
լազոլների և դրանց ֆունկցիո
նալ ածանցյալների սինթեզ։ Քլո–
րոպրենի և ստիրոլի հիման վրա
ստացվել են իմունոդիագնոստիկ
մոնոդիսպերս լատեքսներ։ Հայտ
նաբերվել են պիրիմիդինների մի
շարք նոր ոչ տրիվիւսլ միջդա–
սային փոխարկումներ՝ «վերա–
ամինացմամբ» ընթացող ենա–
մինային
վերախմբավորումը,
պիրիմիդինների Շ-Շ ռեցիկլումը,
պիրիմիդինիումային աղերի վե
րախմբավորումներն ւսզոլոք1,5–3յ
պիրիմիդինների, տրիազոլների,
ազոլոտրիազինների։
Արոմատիկ ալդեհիդների ներ
կայությամբ ացետիլացետոնի և
ացետոքացախաթթվի էսթերի ու
առաջնային ամինների փոխազ
դեցությամբ իրականացվել է
անսովոր կարբոցիկլացում։
Սորուն նյութերի պնևմոտ–
րանսպորտին
վերաբերող
աշխատանքների արդյունքներն
անցած դարի 50-60-ական թվա
կաններին ներդրվել են ԽՍՀՄ
տասնյակ
արդյունաբերական
ձեռնարկություններում։
Ստեղծվել են շրջակա միջա
վայրի, մարդու և կենդանինե
րի համար էկոլոգիապես անվ
տանգ,
գյուղատնտեսական
մշակաբույսերը վնասատունե
րից պաշտպանելու ժամանա
կակից միջոցներ՝ ֆերոմոններ։
Սինթեզվել են հակավիրուսային,
մանրէասպան, հակասնկային,
կարդիոտոնիկ, ուղեղի արյան
շրջանառությունը կարգավորող
և այլ ակտիվությամբ օժտված
միացություններ։ Սննդային արո–
մատիզատոր «Անի» բութենօլիդն
օգտագործվել է Սանկտ-Պետեր֊
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բուրգի Սննդային արոմատիկայի
կոմբինատում «Բոված ընկույզ»
էսենցիայի արտադրության հա
մար։ Մշակվել են գիտական
հետազոտությունների համար
անհրաժեշտ քիմիական ռեակ
տիվների ստացման նոր, ժամա
նակակից եղանակներ։
Հետերոցիկլային
միացու
թյունների բնագավառում նշա
նակալից ձեռքբերումների հա
մար ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Գ.Դանագուլյւսնին 2010 թ. շնորհ
վել է ՌԴ Մենդելեևյան քիմիա
կան ընկերության, «Գիտական
գործընկերություն» միջազգային
հիմնադրամի և Մոսկվայի Լոմո–
նոսովի անվան պետական հա
մալսարանի սահմանած դիպլոմ
և «Ոսկե նշան»։
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ
ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ։ ԴԵՂԱ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ
Հայաստանում ֆիզիոլոգիա–
պես ակտիվ միացությունների,
այդ թվում նաև դեղանյութերի
սինթեզի բնագավառում գիտա
հետազոտական աշխատանք
ների սկզբնավորումը կապվում
է Ա.Մնջոյանի անվան հետ, ում
անմիջական ջանքերով 1955 թ.
Երևանի քիմիադեղագործական
գիտահետազոտական լաբորա
տորիայի հիման վրա Ակադե
միայի համակարգում ստեղծ
վեց այսօր արդեն Ա. Մնջոյանի
անունը կրող Նուրբ օրգանական
քիմիայի ինստիտուտը (ՆՕՔԻ)։
Հիմնադրման օրից ինստիտու
տը զբաղվում է կենսաբանորեն
ակտիվ միացությունների սինթե
զով և հետազոտությամբ, ինչպես
նաև սինթեզված նյութերի կա
ռուցվածքի և կենսաբանական
հատկությունների միջև կապի
որոնմամբ։ Հետազոտություննե
րի հիմնական ուղղություններն
են սիրտ-անոթային համակար
գի հիվանդությունների, քաղց
կեղային ու վարակային հիվան–

դությունների և բորբոքային
երևույթների բուժման համար
նոր, արդյունավետ, հեռանկարա
յին, կենսաակտիվ միացություն
ների ստեղծումը և ուսումնա
սիրությունը, նյարդահոգեկան
համակարգի խանգարումները
բուժող նոր դեղամիջոցների որո
նումը, ինչպես նաև վիրաբուժա
կան պրակտիկայում օգտագործ
վող
դեղապատրաստուկների
ստեղծումը։ Սինթետիկ հետազո
տությունները տարվել են օրգա
նական միացությունների բազմա
թիվ դասերի բնագավառներում։
Ինստիտուտի հետազոտություն
ներն ունեցել են և ունեն կիրա
ռական ուղղվածություն, այն է՝
յուրաքանչյուր թեմա կատարելիս
խնդիր է դրվում որոնել բժշկա
կան պրակտիկայի համար նոր,
արդյունավետ դեղամիջոցներ։
հր գործունեության ընթացքում
ինստիտուտում ստեղծվել և կյան
քի է կոչվել 16 դեղամիջոց, որոն
ցից են դիտիլինը (մկանային ռե–
լաքսանտ վիրաբուժությունում),
գանգլերոնը (խոցային հիվան
դության և ստենոկարդիայի բուժ
ման համար), թիյոդինը (ռադի–
կուլիտների, նևրիտների դեմ),
որոնք մինչև այսօր արտադրվում
են ինստիտուտի արտադրական
տեղամասում։ Նշված ձեռքբե
րումների համար ինստիտուտը
պարգևատրվել է Աշխատանքա
յին կարմիր դրոշի շքանշանով
(1971թ.)։
ՄՈԼԵԿՈՒԼԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՈՒ
ՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլի կառույ
ցի ուսումնասիրման կենտրոնը
(ՄԿՈՏԿ) ստեղծվել է 1994 թ. ՀՀ–
ում գործող տարբեր գիտական
հիմնարկներում առկա բացառիկ
սարքերը և արհեստավարժ մաս
նագետներին կենտրոնացնելու
նպատակով։ Նրա գործունեու
թյան հիմնական ոլորտը տարբեր
ֆիզիկաքիմիական մեթոդներով

օրգանական միացությունների
կառուցվածքի և կարևորագույն
հատկությունների որոշումն է։
Առաջին անգամ ստացվել են
^6-պորֆիրինների 5-կոորդինաց–
ված նիտրիտային կոմպլեքսնե
րը։ Նիտրիտի տրանս-դիրքում
լիգանդի առկայությամբ դիտվում
է նիտրիտո-նիտրո իզոմերացում։
Ստացվել են Ւտ-պորֆիրինների
առաջին 6-կոորդինացված նիտ
րատային կոմպլեքսները, որոն
ցում, ի տարբերություն նիտրա
տի բիդենտատ կոորդինացիայի,
դիտվում է մոնոդենտատ միա
ցում։ Ցույց է տրվել, որ ազոտի
օքսիդի (1Տ10) փոխազդեցությունը
^6-պորֆիրինների նիտրատային
կոմպլեքսների հետ հանգեցնում
է նիտրո-նիտրոզիլային կոմպլեք
սի առաջացման։
Հետազոտվել է ռենտգենյան
ճառագայթների ազդեցությունը
/\ց (արծաթ) - պորֆիրինների
ատոմական կառուցվածքի վրա։
Պարզվել է, որ այդ ազդեցության
հետևանքով տվյալ միացություն
ները ենթարկվում են վերաբյու–
րեղացման։ Առաջարկվել է այդ
փոխակերպման մեխանիզմը։
Ցույց է տրվել, որ միջուկա
յին մագնիսական ռեզոնանսի
սպեկտրադիտման եղանակով
կարելի է գնահատել ատոմներում
և քիմիական խմբերում ներքին
դաշտերը, ինչպես նաև որոշել
տարբեր լուծույթների դիէլեկտ–
րական հաստատունները, օգ
տագործելով վերջինների կապը
սպին-սպինային փոխազդեցու
թյան հաստատունների հետ։
Այժմ ՄԿՐՒԿ-ի մասնագիտա
կան և տեխնիկական հնարավո
րություններից օգտվում են ինչ
պես հանրապետության, այնպես
էլ այլ երկրների գիտական կազ
մակերպությունները։
ՄԿՈՒԿ-ի
աշխատակիցներ Տ.Կուրտիկյա–
նը (2005 թ.) և Հ.Կարապետյանը
(2008 թ., հրաժարվել է 2013 թ.)
արժանացել են ՀՀ Նախագահի
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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մրցանակի բնական գիտություն
ների բնագավառում։
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ
Քիմիական ֆիզիկան որպես
գիտության ինքնուրույն բնա
գավառ Հայաստանում սկսել
է զարգանալ 1960 թ-ից, երբ
ակադ. Ա. Նալրանդյանի նախա
ձեռնությամբ և Հայաստանի կա
ռավարության աջակցությամբ
հիմնադրվեց Հայկ.ԽՍՀ ԳԱ Քիմի
ական ֆիզիկայի լաբորատորի
ան։ Զարգանալով և ընդլայնելով
իր գիտական ուղղությունները՝
լաբորատորիան 1975 թ. վերա
կազմավորվեց որպես ՀԽՍՀ ԳԱ
քիմիական ֆիզիկայի ինստի
տուտ, իսկ 1993 թ-ից կրում է նաև
իր հիմնադրի անունը։ Ինստի
տուտում զարգացող գիտական
հիմնական ուղղություններն են.
քիմիական փոխարկման տեսու
թյունը, շղթայական ռեակցիա
ները, ազատ ռադիկալների մաս
նակցությամբ ընթացող բարդ և
տարրական քիմիական ռեակ
ցիաները, կատալիտիկ պրոցես
ները, քիմիական պրոցեսների
մաթեմատիկական մոդելավո
րումը, գազերում և կոնդենսաց
ված ֆազում ընթացող այրման
պրոցեսները, դժվարահալ անօր
գանական նյութերի ստացման
տեխնոլոգիաների
մշակումը
բարձրջերմաստիճանային ինք–
նատարածվող սինթեզի (ԲԻՍ)
եղանակով, շրջակա միջավայ
րի քիմիական անվտանգության
հիմնահարցերը, ՀՀ հանքավայ
րերից ստացված արժեքավոր
տարրեր պարունակող խտանյու
թերի համալիր վերամշակման
տեխնոլոգիաների ստեղծումը։
Կարճ ժամանակահատվա
ծում հայ գիտնականները, շնոր
հիվ իրենց առաջադրած և
մշակած ինքնատիպ եղանակնե
րի ու մոտեցումների կիրառման,
հասել են մեծ հաջողությունների
քիմիական փոխարկումների և
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հատկապես գործնւսկանորեն կա
րևոր նշանակություն ունեցող գա–
զաֆազ օքսիդացման ռեակցիա
ների կինետիկայի բնագավառում։
Ստեղծվել է էլեկտրոնային պարա–
մագնիսական ռեզոնանսի (ԷՊՌ)
սպեկտրադիտման հետ համակց
ված ազատ ռադիկալների սա
ռեցման (մատրիցային մեկուսաց
ման) կինետիկական եղանակը,
որի օգնությամբ առաջին անգամ
հնարավոր եղավ մի շարք ռեակ
ցիաներում բացահայտել շղթայի
կրողների՝ ազատ ռադիկալների
առկայությունը և այդ մակարդա
կում ուսումնասիրել կիրառական
նշանակություն ունեցող կարևոր
քիմիական ռեակցիաներ։ Ինստի
տուտում կատարված գիտական
աշխատանքների առաջին բարձր
գնահատականը 1977 թ.՝ ակադ–
միկոսներ Ա. Նալյշւսնդյանին և Ա.
Մանթաշյանին շնորհված ՀԽՍՀ
պետական մրցանակն է։
Ինստիտուտի առաջատար
գիտնականները մշակել են նաև
ազատ ռադիկալների մասնակ

ցությամբ օրգանական նյութե
րի հեղուկաֆազ օքսիդացման
տարրական ռեակցիաների հե
տազոտման կինետիկական ԷՊՌ
եղանակ, որի օգնությամբ հետա
զոտվել են նաև տարբեր կենսա–
հակւսօքսիդիչների ազդեցության
քիմիական մեխանիզմները (ՀՀ
ԳԱԱ թղթ. անդամ Լ. Թավադյան)։
1988 թ. Լ. Թավադյանը և ԽՍՀՄ
ԳԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստի
տուտի գործընկերները (Ն. էմա–
նուել, է. Բլյումբերգ, Ս. Մասլով)
հայտնաբերել են շղթայական ռե
ակցիաների ընտրողական արգե
լակման նոր երևույթը (ԽՍՀՄ թիվ
388 հայտնագործություն)։
Ակադեմիկոս Ա. Նալբանդյանի
նախաձեռնությամբ 1970-ական
թվականներից ինստիտուտում
մեծ թափ է ստացել անօրգա
նական նյութերի ստացման ԲԻՍ
ուղղությունը, որի մշակման
մեջ անգնահատելի ավանդ ու
նի ՌԴ ԳԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ
արտասահմանյան անդամ Ա.
Մերժւսնովբ։ Հետազոտություն

ները ԲԻՍ բնագավառում կրում
են արտահայտված գործնական
ուղղվածություն։ Առաջին անգամ
ցույց է տրվել գազային ջրածնի
միջավայրում այրման պայման
ներում անցումային մետաղների
հիդրիդների ստացման հնարա
վորությունը (պրոֆ. Ս. Գոլուխա–
նյան)։ Սինթեզվել է մետաղների
ավելի քան 200 հիդրիդ։ ԲԻՍ եղա
նակով մոլիբդենի երկսիլիցիդի
(1Տ/1օՏւշ) ստացման տեխնոլոգիան
ներդրվել է Վանաձորի բարձր
ջերմաստիճանային տաքացու
ցիչների գործարանում, որի հա
մար հետազոտողների խումբը (Ա.
Նալբանդյան, Ա. Մերժանով, Ս.
Դոլուխանյան և ուրիշներ) 1980 թ.
արժանացել է ՀԽՍՀ պետական
մրցանակի։
Նշված ուղղությամբ տարված
աշխատանքների արդյունքում
մշակվել է դժվարահալ մետաղ
ների համաձուլվածքների ցածր–
ջերմաստիճանային (մետաղների
հալման ջերմաստիճանից ցածր)
ստացման սկզբունքորեն նոր՝
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«հիդրիդւսյին ցիկլի» եղանակը
(պրոֆ. Ս. Դոլուխանյան)։ Իրա
կանացվել է պինղ նյութերի փոքր
հավելումների օգնությամբ այր
ման ռեակցիաների քիմիական
խթանում, որը հնարավորություն
է տալիս այրման ռեժիմում ստա
նալու մեծ մաքրություն և պա
հանջվող միկրոկառուցվածքով
խեցեղեն նյութեր (ՀՀ ԳԱԱ թղթ.
անդամ Ս. Խառատյան)։ Նշված
երևույթի հիման վրա մշակվել են
ավելի քան երեք տասնյակ խե
ցեղեն ու կոմպոզիցիոն նյութերի
և այրման ռեժիմում մի շարք մե
տաղների (Շս, 1տ1ւ, Օօ) մանրափո
շիների ու կարևոր համաձուլված
քների (^6-Շւ՜, ^6–1\/1օ) ստացման
նոր տեխնոլոգիական պրոցես
ներ։
Մշակվել է մոլիբդենի խտա
նյութի համալիր վերամշակման
տեխնոլոգիա՝ խտանյութի ուղ
ղակի վերականգնման և գոլոր–
շաօքսիդացման
եղանակնե
րով։ Տեխնոլոգիան ապահովում
է նպատակային արժեքավոր
տարրերի (մոլիբդեն, սելեն, տե–
լուր, ռենիում և այլն) կորզման
բարձր աստիճան, իսկ սուլֆիդա–
յին խտանյութում պարունակվող
ծծումբն ստացվում է տարրական
ծծմբի կամ նատրիումի սուլֆիդի
ձևով, որով պայմանավորված է
մշակված եղանակի զգալի բնա
պահպանական առավելությունը
(այդ աշխատանքներն արժա
նացել են «ժնև-2003» գյուտերի,
նոր տեխնիկայի ու ապրանքների
միջազգային ցուցահանդեսի ար
ծաթե մեդալի)։
Քիմիական և կենսաքիմիա
կան ֆիզիկայի ոլորտում նշանա
կալից ձեռքբերումների համար
2011 թ. ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆի
զիկայի ինստիտուտին շնորհվել
է «Գիտական գործընկերություն»
միջազգային հիմնադրամի, ՌԳ
ԳԱ և Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվ.
պետհամալսարանի սահմանած
«Ակադեմիկոս Ն. էմանուելի հի
շատակի» շքանշան։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱ
ԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
Հայաստանում ընդհանուր և
անօրգանական քիմիայի բնա
գավառում գիտահետազոտա
կան աշխատանքների զարգա
ցումն սկսվել է 1957 թ., երբ ՀՀ
ԺՏԽ կազմում գիտությունների
ակադեմիայի անօրգանական
քիմիայի սեկտորի հիման վրա
ստեղծվեց Ընդհանուր և անօր
գանական քիմիայի ինստիտու
տը։ Հետագայում նորաստեղծ
ինստիտուտը
տեղափոխվեց
ԽՍՀՄ գունավոր մետալուրգիա
յի, իսկ այնուհետև՝ քիմիական
արդյունաբերության նախարա
րության ենթակայության տակ՝
որպես Երևանի քիմիայի գիտա
հետազոտական
ինստիտուտ։
1970 թ-ից ինստիտուտը ՀՀ ԳԱԱ
համակարգում է։
Մեծ էինստիտւտի գիտնական
ների ներդրումը հանրապետու
թյան քիմիական արդյունաբերու
թյան ստեղծման և զարգացման
գործում։ Ալյումասիլիկատային
ապարների քիմիական մշակ
ման բնագավառում կատարված
հիմնարար և տեխնոլոգիական
հետազոտությունների շնորհիվ
առաջարկվել է նեֆելինային սիե
նիտների համալիր մշակման նոր
եղանակ, որը հնարավորություն է
տալիս ստանալու արզնահող, սո
դա, պոտաշ, սիլիկատային միա
ցություններ (Մ. Մանվելյան)։
Ապակու արդյունաբերության
զարգացման համար ուսումնա
սիրվել են քվարցիտները, պեռ
լիտները, լեյցիտային ապարնե
րը։ Զգալի աշխատանքներ են
կատարվել բոր-սիլիկատային
ապակիների
էլեկտրաեփման
ներդրման ուղղությամբ (Կ. Կոս–
տանյան, Ա. Մելիք-Հախնազա֊
րով)։
Հիմնարար արդյունքներ են
ստացվել սիլիկատային և ալյու–
մինատային լուծույթներից հա
տուկ մաքրության ՏւՕշ և ^1շ03
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ստացման ուղղությամբ (Ա. Վա
րուժանյան, Կ. Աբաջյան, Ա. Խա–
նամիրովա)։
Ապարների
ջրաջերմա
յին մշակման և հարստացման
եղանակը հաջողությամբ կի
րառվել է իոնափոխանակման
պրոցեսների միջոցով նոր հատ
կություններով նյութերի, հանքա
յին պարարտանյութերի ստաց
ման ուղղությամբ (Գ.Գրիգորյան,
Ս.Կարախանյան)։
Ներկայումս ինստիտուտում
իրականացվող կարևորագույն
ուղղություններն են՝
• տեղական հումքից և
արտադրական
թափոններից
ֆունկցիոնալնշանակության նյու
թերի ստացման և ներդրման տե
սական և տեխնոլոգիական հի
մունքների մշակումը,
• նանոչափային նյութերի և
կոմպոզիտների ստացումը և ու
սումնասիրումը։
Ինստիտուտի աշխատակից
ների ստացած կարևորագույն
արդյունքներից կարելի է առանձ
նացնել մի քանիսը։
Իրագործվել է եռարժեք մե
տաղների մոլիբդենային Ա– հե–
տերոպոլիթթուների միջուկների
առաջնային կառուցվածքների
սինթեզ (Ֆ. Միրզոյան)։ Մշակվել
է ալյումինով աղքատ հանքանյու
թի հարստացման պարզ և մատ
չելի եղանակ (Ս. Սահարունյան)։
Հետազոտվել և մշակվել են
նոր բաղադրության և ֆունկցիո
նալ նշանակության ապակիներ,
ապակեբյուրեղային և նանոկոմ–
պոզիտային նյութեր և տեխնոլո
գիա (Ն. Կնյազյան, Ն. Հարությու
նյան)։
Առաջարկվել է սերպենտի–
նացված ապարների ջերմաթթ–
վային մշակման նոր եղանակ
1\/1ց0–ի մինչև 95% լուծահան–
մամբ (Ն. Զուլումյան)։ Ուսումնա
սիրվել են շերտավոր կավերի
խտանյութերի ստացման, մաքր
ման և օրգանական նյութերի
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« ԳԱԱ ֊70

« ԳԱԱ ֊70

հետ Փոխազդեցության պրո
ցեսները ռետինների, կաուչուկի,
դեղորայքի և օծանելիքների լցա
նյութերում (Ս. Ենգիրարյան, Վ.
Մարտիրոսյան)։
Մշակվել են նանոկառուցված–
քային պոլիմերային կոմպոզիտ–
ներ, սիլիկաօրգանական հիմքով
բարձր
արդյունավետությամբ
հակակոռոզիոն նյութեր, ցածր–
ջերմաստիճանւսյին կորունդա
յին խեցու ստացման եղանակներ
(Ս. Հայրապետյան, Ա. Կոստա–
նյան), ինչպես նաև նոր պլազ–
մամեխանաքիմիական եղանակ՝
ճառագայթակայուն ռեզիստի–
վային տվիչներում կիրառվող հա
տուկ մաքրության ալմաստների,
ցիկլոհեքսանի փոխարկման և
մեթանի ածխաթթվային փոխա
կերպման պրոցեսներում օգտա
գործվող Բ6–ի, Օօ-ի և Ահի նա–
նոչափային փոշիների և դրանց
համաձուլվածքների սինթեզի հա
մար (Ս. Ալոյան)։
Ուսումնասիրվել են Հայաստա
նի Թեղուտի պղնձամոլիբդենա

84

յին հանքավայրի օքսիդացված
շերտերի ֆլոտացիոն վերամշակ
ման պրոցեսները սուլֆիդիզա–
տորների առկայությամբ (Մ. Հով
սեփյան)։
ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայաստանի բնատարածքն
իր երկրաբանական կառուցված
քով, մագմատիզմով, օգտակար
հանածոների
բազմազանու
թյամբ ու դրանց տեղաբաշխման
յուրահատկություններով մի յու
րօրինակ փորձադաշտ է երկրա
բանական
ամենաբազմազան
հիմնահարցերի ու խնդիրների ու
սումնասիրման համար։
Մինչև 1930-ական թվական
ները երկրաբանական հետա
զոտություններ
Հայաստանում
հիմնականում կատարվել են
Ռուսաստանի գիտնականները,
մասնավորապես՝
ակադեմի
կոսներ Ֆ. Լևինսոն-Լեսինգը, Ա.
Զավարիցկին, Կ. Պաֆենհոլցը, Ա.
Բետեխտինը և ուրիշներ, նպաս
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տելով երկրաբանական գիտու
թյան զարգացմանը Հայաստա
նում։
Հետագայում երկրաբանա
կան տարաբնույթ հետազոտու
թյուններ են ծավալել ճանաչված
հայ երկրաբաններ Հ. Կարա
պետյանը, Տ. Զրբաշյանը, Ե.
Բագրատունին, Պ. Ղամբարյանը,
Հ. Ստեփանյանը, Գ. Օգանեզովը,
Հ. Մաղաքյանը, Ս. Մովսեսյանը, Ս.
Մկրտչյանը և ուրիշներ։
ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանում երկրաբանա
կան համակարգված հետազո
տությունների և երկրաբանա
կան գիտության զարգացման
սկիզբը կապված է 1935 թ. ԽՍՀՄ
ԳԱ հայկական մասնաճյուղի և
նրա կազմում Երկրաբանական
գիտությունների
ինստիտուտի
ստեղծման հետ։
1943 թ. Հայաստանի գիտու
թյունների ակադեմիայի ստեղ
ծումից առ այսօր ընկած ժա
մանակաշրջանը բնորոշվում է

ԼԱ*.

երկրաբանական հիմնարար և
կիրառական նշանակություն ու
նեցող հետազոտություններով։
Կ ենսա շերտ ա գրութ յուն։
Տարբեր խմբերի կենդանական
աշխարհի
մոնոգրաֆիական
նկարագրության հիման վրա
մշակվել է Հայաստանի ֆւսներո–
զոյան ժամանակաշրջանի (0-0)
նստվածքների կենսաժամանա–
կաշերտագրական սխեման (և.
ՍԼզարյան, Վ. Հակոբյան, Ռ. Առւս–
քելյան, Ա. Գւսբրիելյան, Ս. Գրի–
գորյան), որը հիմք հանդիսացավ
տարբեր մասշտաբի երկրաբա
նական և մասնագիտացված
քարտեզների կազմման համար։
Մշակվել է Հայաստանի նորա
գույն երկրաբանական պատ
մության նոր շերտագրական և
հնէաաշխարհագրական սխեմա
(Յու. Սայադյան)։
Տեկտոնիկա, ռեգիոնալ երկ
րաբանություն։ Բացահայտվել
են տարածաշրջանի երկրաբա–
նատեկտոնական զարգացման
օրինաչափությունները և երկ–
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րադինամիկական ռեժիմները,
մշակվել են Կովկասի, Փոքր Կով–
կասի, Հայաստանի տեկտոնա
կան գոտավորման սխեմաներ,
կազմվել են Հայաստանի տար
բեր մասշտաբի երկրաբանական
և տեկտոնական քարտեզներ
(Ա. Ասլանյան, Ա. Գւսբրիելյան, Կ.
Պաֆենհոլց, Լ. Վարդանյանց)։
Տեսական տեկտոնիկայի և երկ–
րադինամիկայի բնագավառնե
րում մշակվել է Երկրի բևեռների
չանդլերյան տատանումների քա 
նակական տեսությունը (Ա. Ասլւս–
նյան)։
Սեյսմատեկտոնիկա, վտան
գա վոր երկրաբանական եքւ1ւ–
ույթներ։ ՀՀ և հա րա կից տ ա րա ծք–
ների համար կազմվել է ակտիվ
խզվածքների, վտանգավոր երկ
րաբանական երևույթների, մաս
նավորապես՝ սողանքների, տար
բեր մասշտաբի քարտեզներ (Ա.
Կարախանյան, Ա. Ավագյան, Հ.
Բաղդասարյան և ուրիշներ)։ Երև
անի ագլոմերացիայի և մի շարք
բնակավայրերի համար կազմվել
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են մանրամասն սեյսմաշրջա–
նացման դետերմինիստական և
հավանակային քարտեզներ (Ա.
Կարախանյան, Հ. Բաբայան, Ր.
Դուրգարյան և ուրիշներ)։ Հա
յաստանի նախագծվող նոր
ԱԷԿ-ի համար կազմվել է ակտիվ
խզվածքների և մագնիտուդային
ներուժի սեյսմատեկտոնական
նոր մոդել (Մ. Կարախանյան, Մ.
Ավագյան և ուրիշներ)։ ՀՀ տա
րածքի հյուսիսում հայտնաբեր
վել է նոր տրանսսահմանային
ակտիվ խզվածք, որն էապես
փոխում է այդ տարածքի սեյսմիկ
վտանգի իրավիճակը (Ա. Կարա
խանյան, Հ. Բաղդասարյան, Մ.
Ավագյան և ուրիշներ)։ Տեսական
և փորձարարական հետազո
տությունների արդյունքում հնա
րավոր է դարձել իրական ու
ժեղ երկրաշարժերի ժամանակ
գրունտների և վերգետնյա կա
ռույցների տատանումների օրի
նաչափությունների կանխագու
շակումը (է. Խաչիյան)։
Լիթոլոգիա։ Բացահայտվել
են տարբեր տիպերի նստված
քային և հրաբխանստվածքային
լիթոգենեզի առանձնահատկու
թյունները և օրինաչափություննե
րը, գնահատվելեն ՀՀ տարածքում
բենթոնիտների, դիատոմիտների,
ցեոլիտոլիտների, սիլիցիտների,
կարբոնատային գոյացումների
առաջացման առանձնահատ
կությունները և դրանց նոր տե
ղամասերի հայտնաբերման հե
ռանկարները (Մ. Սաթիան, Ռ.
Մանդալյան, Ա. Սադոյան, ժ.
Ստեփանյան, Թ. Ավագյան և ու
րիշներ), մշակվել են տարբեր
երկրադինամիկ
պայմանների
կավառաջացման մոդելներ (Ի.
Պետրոսով)։ Կազմվել է Հայկա
կան ԽՍՀ լիթոլոգիական քարտե
զը։
Մագմատիզմ և մետամոր
ֆիզմ։ Մշակվել են մագմայական
և մետամորֆային համալիրների
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հասակային և կազմավորումւսյին
դասակարգման սխեմաներ ըստ
երկրաբանական և իզոտոպային
հասակի որոշումների։ Առաջարկ
վել են տարբեր երկրադինամի–
կական պայմանները բնորոշող
մագմածին համալիրների առա
ջացման պետրոլոգիական մո
դելներ (Գ. Բաղդասարյան, Ռ.
Ջրբաշյան, Հ. Ղազարյան, Բ. Մե–
լիքսեթյան, Ռ. Մելքոնյան, Ա. Մնա–
ցականյան և ուրիշներ)։ Մշակվել
է ապարառաջացման պրոցեսնե
րի բացահայտման նոր՝ թթված–
նաիզոտոպային մեթոդը (Մ. Հա
կոբյան, Ռ. Մելքոնյան)։ Որոշվել է
Ամասիա-Սևան-Հագարայի օֆի–
ոլիթային գոտու օվկիանոսային
կեղևի ձևավորման վաղ-միջին
յուրա հասակը, պարզաբանվել
են օֆիոլիթային համալիրի կա
ռուցվածքը և երկրաքիմիական
առանձնահատկությունները (Ղ.
Գալոյան, Ռ. Մե|քոնյան)։ Իզոտո
պային հասակային որոշումնե
րի հիման վրա առանձնացվել
են պանաֆրիկյան և հերցինյան
համախմբման բյուրեղային հիմ
քի ելքերը, որոշվել են մետա–
մորֆային տարբեր ֆազերի
ապարների սկզբնական կազմը,
առաջացման երկրադինամիկւս–
կան պայմանները (Վ. Աղամա–
լյան)։ Կազմվել են «Հայկական
ԽՍՀ մագմատիկ և մետամորֆա–
յին ֆորմացիաների քարտեզը» և
«Հայաստանի բյուրեղային հիմքի
քարտեզը»։
Հրաբխականություն։ ՀՀ-ում
լայնորեն տարածված (մակերե
սի մոտ 1/2) նորագույն հրաբխա
յին համալիրների ուսումնասի
րության արդյունքում ի հայտ են
բերվել դրանց ձևավորման երկ
րաբանական և երկրադինամի–
կական պայմանները, ժայթքման
տիպերը, ապարների կազմու
թյունը (Կ. Շիրինյան, Կ. Կարա
պետյան, Ս. Կարապետյան և
ուրիշներ)։ Կատարվել է Հայաս
տանի նախագծվող նոր ԱԷԿ-ի

տարածքի հրաբխային վտանգի
հավանականային գնահատում
(Ռ. Ջրբաշյան, Խ. Մելիքսեթյան,
Յու. Ղուկասյան)։ Մանրակրկիտ
երկրաքիմիական և պետրոլո
գիական հետազոտությունների
հիման վրա առաջարկվել է կո֊
(իզիայի զոնաներում նորագույն
հրաբխականության ձևավորման
մոդելը և հրաբխաշերտագրու–
թյունը։ Կազմվել են Հայաստա
նում 500-ից ավել հրաբխային
կենտրոնների տվյալների թվա
յին հենք և հրաբխականության
արտահայտման մանրակրկիտ
երկրաբանական քարտեզներ։
Հանքաոաջացում և մետա–
ղագոյացում։ Կատարվել են
մետաղական օգտակար հանա
ծոների հանքավայրերի համա
լիր ուսումնասիրություններ, կազ–
մավորումային դասակարգում,
ի հայտ են բերվել դրանց տեղա
բաշխման և առաջացման օրինա
չափությունները, բացահայտվել
են հազվագյուտ տարրերի բաշխ
ման առանձնահատկությունները
(Հ. Մաղաքյան, Ս. Մկրտչյան, Կ.
Քարամյան, Գ. Փիջյան և ուրիշ
ներ)։ Հարկ է հատուկ նշել Հ. Մա–
ղաքյանի դերը Հայաստանում
մետաղագոյացման ձևավորման
և զարգացման բնագավառում։
Իզոտոպային տվյալների հիման
վրա մշակվել են Հայաստանի
տարատեսակ պղինձ-մոլիբդե–
նային հանքավայրերի առաջաց
ման մոդելները, որոշվել են նրանց
առաջացման հասակները՝ (Ռ.
Մելքոնյան, Ր. Տայան, Ս. Հովակի–
մյան)։ Քաջաբանի (Ս. Մովսեսյան,
Ս. Մկրտչյան) և Դաստակերտի
(Հ. Մաղաքյան) հանքավայրե
րի հայտնաբերման և ուսումնա
սիրման համար Ինստիտուտի և
արտադրական կազմակերպու
թյունների մի շարք աշխատա
կիցներ արժանացել են ԽՍՀՄ
պետական մրցանակի, Ինստի
տուտի մի շարք աշխատակից
ներ (Հ. Մաղաքյան, Գ. Փիջյան,
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Ա. Ֆարամազյան, Շ. Ամիրյան, Ա.
Կարապետյան, Վ. Պարոնիկյան,
Ռ. Զարյան, Բ. Մելիքսեթյան, Ա.
Հակոբյան) Հայաստանի հանքա
յին ֆորմացիաներում գլխավոր
և հազվագյուտ տարրերի տեղա
բաշխման օրինաչափությունների
բացահայտման համար արժա
նացել են ՀՀ պետական մրցա
նակի գիտության բնագավա
ռում։ Մշակվել և փորձարկվել են
խոր տեղադրված տարբեր տիպի
հանքավայրերի որոնման երկրա
քիմիական նոր մեթոդներ, որոնք
հավատարմագրված են որպես
գիտական հայտնագործություն
ներ (ՄԳրիգորյւսն)։
Հիդրոերկրաբանություն և
ինժեներային
երկրաբանու
թյուն։ Մշակվել է ՀՀ հանքային
ջրերի դասակարգման սխեմա՝
ըստ դրանց քիմիական կազմի
(Ա. Դեմյոխին), առանձնացվել է
կարբոնատային բորակիր, հազ
վագյուտ ալկալային մետաղներ
պարունակող ջրերի փոքրկով–
կասյան մարզր (է. Խալաթյան)։
Մշակվել և կիրառվել է մետա
ղական օգտակար հանածոների
հանքավայրերի որոնման հիդ–
րոերկրաքիմիական մեթոդը (և.
Դոլուխանովա, Պ. Ղափլանյան,
Ա. Գալստյան և ուրիշներ)։ Ի հայտ
են բերվել ՀՀ բազմաթիվ բնակա
վայրերի ջրամատակարարման
պայմանները, պարզաբանվել և
նկարագրվել է ջրերի որակը (Հ.
Շահինյան)։
Երկրա ինֆ որմա տ իկա ։
Կազմվել է « ջրային պաշւսրնե–
րի նոր կոդավորման համակարգ։
Կազմվել է ռեփեֆի եռաչափ մո
դելի և միջին տարեկան հոսքի
մոդուլի թվային քարտեզի հիման
վրա գետի տրված հատվածքում
հոսքի քանակի ալգորիթմ (Արշ.
Ավագյան)։
Մինչև 1993 թ. ԵԳԻ-ում գործել
է նաև աշխարհագրության բաժի
նը, որտեղ կազմվել է Հայաստա
նի հիդրոլոգիական ատլասը (Ա.
Բաղդասարյան)։

լացմամբ, նյութի մեկնաբանման
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ
1961 թ. Լենինականում (այժմ՝քանակական նոր մեթոդների և
Գյումրի) Երկրաֆիզիկայի և ինժե տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։
Համալիր երկրաֆիզիկական
ներային սեյսմաբանության ինս
տիտուտի ստեղծումով նոր փուլ մեթոդներով ուսումնասիրվել են
սկսվեց Հայաստանում երկրւսֆի– երկրակեղևի խորքային կառուց
զիկական և ինժեներւսսեյսմաբա– վածքը և նրանում ընթացող տեկ
նական գիտական ուղղություննե տոնական պրոցեսների բնույթը։
րի զարգացման համար։ Որպես Կազմվել է Մոխոյի և կոնսոլի
հիմնական ուղղություններ, ինս դացված կեղևի մակերևույթների,
տիտուտում գիտական հետա երկրակեղևի և հրաբխանստված–
զոտություններ են ծավալվել կա քային ծածկույթի հզորություն
ռուցվածքային երկրաֆիզիկայի, ների, ինչպես նաև իզոստատիկ
սեյսմաբանության, մագնիսակա վիճակի 1:500000 մասշտաբի
նության և հնէամագնիսականու– քարտեզներ ( Շ. Հովհաննիսյան)։
Հրաբխականության և խզում–
թյան, հանքային և ինժեներային
երկրաֆիզիկայի, տեսական և նային տեկտոնիկայի կապի
ուսումնասիրություննե
հաշվողական երկրաֆիզիկայի, մասին
երկրաշարժերի նախանշանների րի արդյունքում Գեղւսմ-Սյունիքի
և սեյսմիկ վտանգի ուսումնասիր շրջանում հայտնաբերվել են ոչ
ման և գիտական սարքաշինու մեծ խորություններում տեղադր
ված մագնիսաակտիվ խոշոր
թյան բնագավառներում։
Նորաստեղծ ինստիտուտում մարմիններ, որոնք ունեն մինչ
նշված ուղղություններով հետա այժմ չսառած արմատներ երկ
զոտություններն իրականացվում րակեղևի ներքին շերտերում (Մ.
էին հանրապետության նշանա Բադալյան)։ Սևանի ավազանի
վոր գիտնականներ Ա. Նազարո– երկրակեղևի վերին շերտի կա
վի (տնօրեն), Բ. Կարապետյանի, ռուցվածքի գրավիտացիոն երկ–
Ց. Հակոբյանի, Շ. Հովհաննիսյա չափ մոդելի մշակման արդյուն
նի, Հ. Վանցյւսնի, Ս. Դարբինյանի, քում ստացված տվյալները
Ս. Բաղալյանի, Ս. Գ. Շահինյանի, հնարավորություն են տվել ավելի
Ս. Ա. Շահինյանի, Ն. Կարապե հավանական համարելու Փոքր
տյանի և ուրիշների գիտական և Մեծ Սևանների ոչ միաժամա
նակյա ծագման վարկածը (Հ.
ղեկավարությամբ։
Երկրաֆիզիկայի և կառուց Բաբաջանյան)։
Հայաստանի սեյսմաակտիվ
վածքային
երկրաֆիզիկայի
բնա գա վա ռի
հետազոտու տարածքներում ստեղծված երկ–
թյուններ։ Երկրակեղևի խորքա րադինամիկական փորձադաշ
յին երկրաբանական կառուցված տերում կատարված գրավիտա
քի ուսումնասիրման և օգտակար ցիոն դաշտի ոչ մակընթացային
հանածոների
հանքավայրերի փոփոխությունների ուսումնասիր
որոնման նպատակով երկրաֆի– ման արդյունքում մշակվել են երկ
զիկական պլանաչափ հետազո րակեղևի դինամիկ ակտիվության
տություններ կատարվել են դեռևս գնահատման չափորոշիչները (Հ.
Հայրենական մեծ պատերազմից Հովհաննիսյան)։
Մշակվել և կատարելագործվել
հետո։ Սակայն հետագայում հե
տազոտություններն իրականաց են երկրակեղևի գրավիտացիոն,
վել են ավելի համակարգված և սեյսմագրավիտացիոն և երկրա–
բնութագրվել են ուսումնասիրու ջերմային մոդելների կառուցման
թյունների մասշտաբի խոշորաց– մեթոդները։ Սեյսմիկ վտանգի
մամբ, համալիր մեթոդների ավե– ճշգրտման նպատակով կառուց
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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վել է երկրակեղևի սեյսմաակտիվ
շերտի 1:200000 մասշտաբի կա–
ռուցվածքադինամիկ եռաչափ
մոդելը (Ս. Հովհաննիսյան, Հ. Հով
հաննիսյան, Հ. Գասպարյան, Ֆ.
Ֆիդանյան), ինչպես նաև Հայաս
տանի տարածքի ընդհանրաց
ված ջերմային մոդելը և ջերմային
հոսքի նոր քարտեզը (Կ. Վարդա
նյան)։
Սեյսմաբանական հետազո
տություններ։ Սեյսմաբանական
հետազոտությունները Հայաստա
նում ուղղված են հիմնականում
երկրակեղևի կառուցվածքային և
երկրաշարժի օջախի ֆիզիկայի
ուսումնասիրմանը։ 1966 թ. Հա
յաստանում սեյսմիկ կայանների
միասնական համակարգի ստեղ
ծումը նոր հնարավորություններ
է ընձեռնել սեյսմաբանական հե
տազոտություններին։
Ծավալային սեյսմիկ ալիքնե
րի տարածման արագությունների
կտրվածքների որոշման հիման
վրա կառուցվել են Փոքր Կովկա–
սի և Հայկական լեռնաշխարհի
տարածքի ծավալային սեյսմիկ
ալիքների հոդոգրաֆները (Ն.
Կարապետյան, Ա. Սահակյան,
Ա. Ավետիսյան)։ Հեռավոր ուժեղ
երկրաշարժերից ձևավորվող մա
կերևութային սեյսմիկ ալիքների
խմբային արագությունների տա–
րալուծման հետազոտությունների
հիման վրա որոշվել են երկրա
կեղևի ամբողջ և նրա առանձին
շերտերի հզորությունները (Ա.
Բաղրամյան)։ Հիմնական գիտա
կան ձեռքբերումներից են ուղիղ և
անդրադարձված սեյսմիկ ալիք
ների օգնությամբ Փոքր Կովկա–
սի կառուցվածքի ինչպես հորի
զոնական, այնպես էլ ուղղաձիգ
անհամասեռությունների հայտ
նաբերումը, դրանց տարածական
կողմնորոշման, խորքային բեկ
վածքների ու դրանց խորության
որոշման համար նոր մեթոդների
մշակումը։
Երկրաշարժի օջախների ֆի–
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զիկայի ուսումնասիրությունները
նպատակաուղղված են երկրա–
շարժերի էներգիայի, մեխանիզմ
ների որոշման և դրանց հիման
վրա խզումագոյացման պրոցես
ների և երկրակեղևի սեյսմածին
շերտի լարվածադեֆորմացիոն
վիճակի ուսումնասիրմանը (ե.
Կարապետյան, է. Գյոդակյւսն,
Մ. Մկրտչյան)։ Մանրամասն ու
սումնասիրվել են Սպիտակի երկ
րաշարժի հետշոկային դաշտը,
օջախների մեխանիզմը և տեղա
շարժերի դասը դրանցում։ Երկ–
րաշարժերի կանխագուշակման
հիմնախնդրի շրջանակներում
կատարվել են սեյսմիկ ռեժիմի
քանակական բնութագրերի տա
րածաժամանակային փոփոխու
թյունների հետազոտություններ՝
նպատակաուղղված երկրաշար–
ժերի երկարաժամկետ և միջնա
ժամկետ նախանշանների բա
ցահայտմանը (է. Գյոդակյան, Մ.
Մկրտչյան)։
Սեյսմիկ վտանգի ուսումնա
սիրման աշխատանքներն ըն
թանում են հանրապետության
տարածքի ընդհանուր և ման
րակրկիտ սեյսմիկ շրջանցման,
քաղաքների և հիդրոտեխնիկա
կան կառույցների ու էներգիական
համալիրների
տարածքների
սեյսմիկ միկրոշրջանցման ուղ
ղություններով։
Հանքային
երկրաֆիզի
կայի բնա գա վա ռի հետա
զոտություններ։
Հանքային
երկրաֆիզիկայի
կիրառումը
պայմանավորված է հանրապե
տության տարածքում օգտակար
հանածոների
հանքավայրերի
երկ րա բանա հետախուզական
աշխատանքների արդյունավե
տության բարձրացման անհրա
ժեշտությամբ։ Գնահատվել են
երկրաֆիզիկական մեթոդների
որոնողահետախուզական հնա
րավորությունները Հայաստանի
ոսկու հանքավայրերում՝ հիմնվե–
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լով դրանց դետերմինացված ֆի–
զիկաերկրաբանական մոդելների
վյ1ա (Ա. Չիլինգարյան)։ Տվյալնե
րի մշակման ժամանակ կիրառ
վել են միաչափ էներգիական և
ինքնակարգավորվող ֆիլտրացի
այի մեթոդները, որոնց շնորհիվ
երկրաֆիզիկական դաշտերում
առանձնացվել են թույլ արտա
հայտված անոմալիաները (Կ.
Կարապետյան)։
Կարևոր արդյունքներ են
ստացվել ակուստիկ կարոտաժի,
էմանացիոն հանույթի, ինչպես
նաև ուրբանիզացված տարածք
ների գեոէկոլոգիական իրավի
ճակի գնահատման և քարտե
զագրման բնագավառում (Ռ.
Գասպարյան, Ս. Փահլևանյան)։
Հանքային
երկրաֆիզիկա
յի գիտական մշակումների մեջ
իրենց ուրույն դերն են ունեցել
էլեկտրահետախուզական մեթոդ
ների ընդգետնյա տարբերակնե
րի զարգացման և հանրապետու
թյան հանքավայրերում դրանց
ռացիոնալ համալիրների ներդր
ման հարցերը։ Մյդ հարցերի տե
սական, մեթոդական և պրակ
տիկ կիրառական արդյունքներն
ամփոփված են հեղինակային
խմբի (Ս. Բադալյան, Գ. Ղազա–
րյան, Վ. Գամոյան) հրատարա
կած «Ընդգետնյա էլեկտրահե–
տախուզություն
Հայաստանի
մետաղային հանքավայրերում»
ծավալուն մենագրության մեջ։
Երկրամագնիսականության
և հնէամագնիսականության
բնա գա վա ռի
հետազոտու
թյուններ։ Այս բնագավառի
հետազոտությունները հիմնա
կանում միտված են Երկրի մագնի
սական դաշտի և նրա տարածա
ժամանակային համընդհանուր
փոփոխությունների հիման վրա
երկրակեղևի երկրաբանական
և տեկտոնական կառուցվածքի,
մագնիսական բևեռների տեղա
շարժի ու նշանափոխության ու
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սումնասիրմանը։
Հետաքրքիր
արդյունքներ են ստացվել գլո
բալ մասշտաբով մագնիսական
դաշտի վարիացիաների առանձ
նահատկությունների
հետա
զոտման, ճեղքերի առաջացման
ֆիզիկական մեխանիզմի և արե
գակնային ակտիվության հետ
դրանց առնչության բացահայտ
ման բնագավառում, ինչպես նաև
հանրապետության տարածքում
տեկտոնական լարումների դինա
միկայի հետ կապված ռեգիոնալ
դաշտի վարիացիաների անո
մալիաների բացահայտման ու
հետազոտման խնդիրներում (Ա.
Սիմոնյան, Ս. Հովհաննիսյան)։
Տարբեր հասակի և ծագման
ապարների պետրոմագնիսա–
կան և հնէամագնիսական ուսում
նասիրությունների արդյունքում
կազմվել է Ֆաներոզոյի հնէա–
մագնիսական-շերտագրական
ամփոփ սանդղակը (Ջ. Մինա–
սյան, Թ. Սիրունյան, Ա. Կարախա
նյան)։
Տեսական երկրաֆիզիկա
յի բնա գա վա ռի հետազոտու
թյուններ։
Տեսական երկրաֆիզիկայի
լաբորատորիայում աշխատանք
ներ են տարվում երկրաֆիզի
կական տարբեր խնդիրների
լուծման նպատակով մաթեմատի
կական մեթոդների կիրառման
ուղղությամբ։ Շարունակվել են
հետազոտությունները գրավիչա–
փության, մագնիսաչափության
և սեյսմաբանության տվյալների
մեկնաբանման նոր մեթոդների
մշակման ուղղությամբ։
Մշակվել է գծային, ոչ կոռեկտ
խնդիրների լուծման երկակի մե
թոդ, որը հնարավորություն է տա
լիս երկրաֆիզիկական խնդիր
ները լուծելու դրանց առավել
բնական դրվածքի, ոչ բավարար
ելակետային
ինֆորմացիայի
պայմաններում (Ս. Հովհաննի
սյան)։

« ԳԱԱ –70

6 1Տ տ վ յա լն ե ր ի
բ ա զ ա Հ ա յկ ա կ ա ն
ա տ ո մ ա կ ա յա ն ի ց 50 կ մ
շ ա ռ ա վ ղ ո վ ՝ ն ե ր ա ռ յա լ
երկրա բա նա կա ն,
հրա բխ ա գիտ ա կա ն,
երկրա ֆ իզիկա կա ն,
տ եկտ ոնա կա ն
տ վ յա լն ե ր ը ։ (ՀՀ ԳԱԱ
երկրա բա նա կա ն
գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի
ի ն ս տ ի տ ո ւտ )

Հետազոտվել է սեպմիկ ալի
քային դաշտն անիզոտրոպ մի
ջավայրում։ Լուծվել է տատա
նումների կետային ներդաշնակ
աղբյուրից անիզոտրոպ միջա
վայրում սեյսմիկ ալիքների տա
րածման հարթ խնդիրը։ Գնա
հատվել են սեյսմիկ լայնական
ալիքի ճակատի վրա առաջա
ցած բացատների չափերը (Կ.
Մկրտչյան)։
Ինժեներային սեյսմաբա–
նության և սեյսմակայուն շի
նարարության բնա գա վա ռի
հետազոտություններ։ Ինժենե
րային սեյսմաբանության ուղղու
թյամբ իրականացվել են բազ
մաբնույթ
զիտակիրառական
հետազոտություններ։ Մշակվել
և կատարելագործվել է երկրա
շարժի ժամանակ գետնահողի
տատանման քանակական պա
րամետրերի գնահատման մե
թոդը, գործիքային հիմքով գնա
հատվել է սեյսմիկ ուժգնությունը
(Ա. Նազարով, Բ. Կարապետյան,
Ս. Դարբինյան, Վ. Գրիգորյան, Ջ.
Կարապետյան)։
Կազմվել են հանրապետու
թյան տարածքի սեսյմիկ վտան
գի և սեյսմիկ շրջանացման
քարտեզները, ինչպես նաև Հա
յաստանի Հանրապետության,

Արցախի և հարակից տարածք
ներում հնագույն ժամանակնե
րից մինչև 2003 թ. տեղի ունեցած
ուժեղ երկրաշարժերի ատլաս
(Թ. Բաբայան), հանրապետու
թյան խոշոր քաղաքների, հիդ
րոտեխնիկական կառույցների և
հատուկ նշանակության օբյեկտ
ների մանրամասն սեյսմիկ
գոտիավորման քարտեզներ (Ս.
Փիրուզյան, Ս. Սիմոնյան, Ս. Կա
րապետյան, Թ. Բաբայան), որա–
կապես նոր հիմքի վրա կազմվել
է ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտի
ավորման 1:200000 մասշտա
բի քարտեզը, որի վրա առաջին
անգամ անջատվել են գրունտ–
ների տատանումների 0,6ց արա
գացումների արժեքով գոտիներ
(Վ. Գրիգորյան)։ Արդիականաց–
վել է ՀՀ տարածքի 1:200000
մասշտաբի սեյսմիկ շրջանաց
ման քարտեզը, որի վրա առա
ջին անգամ առանձնացվել են
գրունտների
առավելագույն
արագացման 0.7-1.2 ց արժեք
ներով գոտիներ (Ս. Հովհաննի
սյան, է. Գյոդական, Ջ. Կարապե
տյան, Հ. Հովհաննիսյան)։
Հետազոտություններ
են
տարվում կառույցների և շենքե
րի վրա սեյսմիկ ազդեցության
հաշվարկների, կառույցի և նրա
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հիմնատակի փոխազդեցության
մի շարք հիմնահարցերի ուղ
ղությամբ (Բ. Կարապետյան, Ս.
Դարբինյան, Ս. Խաչատրյան, Ռ.
Մարտիրոսյան, Լ. Մխիթարյան,
Հ. Սարգսյան, Կ. Տոնոյան, Ա.
Հովսեփյան)։
Ձևախեղման
ենթարկվող
պինդ մարմինների նմանության
տեսության մշակումը (Ա. Նազա
րով, 1965) հնարավորություն է
տվելիրականացնելնաևշենքերի
և կառույցների, դրանց առանձին
տարրերի տարաբնույթ և կիրա
ռական տեսանկյունից կարևոր
փորձարարական աշխատանք
ներ (Ս. Շահինյան, Ս. Շահինյան,
Ռ. Համասյան, Ա. Մկրտչյան, Վ.
Մնացականյան, Դ. Մխիթարյան,
Պ. Խաչատրյան, Կ. Գոմցյան)։
Կատարելագործվել են շենքերի
և կառույցների հաշվարկման մե
թոդները՝ հաշվի առնելով սեյս
միկ ազդեցությունների ալիքային
բնույթը և կոնստրուկցիաների
տարածական աշխատանքը։
երկա ֆիզիկ ական
սար
քաշինությա ն
բնա գա վա ռի
հետազոտություններ։ Երկրա
ֆիզիկական սարքաշինության
լաբորատորիան զբաղվում է
սարքերի մշակմամբ, նախագծ–
մամբ և փորձանմուշների պատ–
րաստմամբ։ Պատրաստվել են
հատուկ նշանակության օբյեկտ
ների (այդ թվում ատոմակայան
ների) սեյսմիկ անվտանգության
ապահովման
համակարգեր,
ծովային սեյսմատվիչների մի
քանի տիպ։ Նախագծվել, պատ
րաստվել և փորձարկվել է կոշտ
հիշողությամբ թվային հորա–
տանցքային արագացումաչափ
(աքսելերոմետր)։ Փորձարկման
բարձր ցուցանիշները հիմք են
հանդիսացել
պատրաստելու
տեխնոլոգիական հարմարանք
ներ սարքի փոքր քանակով
արտադրության համար (Մ. Հա
րությունյան, Ռ. Սարգսյան, Ա.
Գասպարյան)։
1՝|շ2–3. 20 .3

^

ՎՒԼԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԲՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Հայաստանում
բնական
գիտությունների ոլորտում գիտա
հետազոտական աշխատանքնե
րը գրեթե միաժամանակ սկզբնա
վորվել են գյուղատնտեսության,
բուսաբանության, ջրակենսաբա
նության, մանրէաբանության, իսկ
ավելի ուշ՝ նաև ագրոքիմիայի
և կենսատեխնոլոգիայի ուղղու
թյուններով։ Այղ գիտությունները
նոր վերելք են ապրել XX ղարի
սկզբից։ Այսպես՝ 1943 թ., Գիտու
թյունների ակադեմիայի կազ
մավորման հետ միաժամանակ
հիմնադրվել է Կենսաբանական

Ա կ ա դեմիկոս, բ ժ շ կ ա կ ա ն գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի դ ո կ տ ո ր ,
բ ն ա կ ա ն գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի բ ա ժ ա ն մ ո ւն ք ի
ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս -ք ա ր տ ո ւղ ա ր ,

Գ ՈՀԱ Ր ՑԱԿԱՆՈՎԱ
Կ ե ն ս ա բ ա ն ա կ ա ն գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի թ ե կ ն ա ծ ո ւ,
բ ն ա կ ա ն գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի բ ա ժ ա ն մ ո ւն ք ի
գ ի տ ա կ ա ն ք ա ր տ ո ւղ ա ր

գիտությունների բաժանմունքը,
որի կազմի մեջ էին մտնում Բու
սաբանության,
Կենդանաբա
նության, Բույսերի գենետիկայի
և սելեկցիայի, Ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտները, Միկրոբիոլո–
գիայի սեկտորը և Սևանի ջրա
կենսաբանական կայանը, որը
հետագայում վերակազմավորվել
է Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբա
նության ինստիտուտի (1990 թ.)։
Հետագայում Կենսաբանական
գիտությունների բաժանմունքում
տեղի են ունեցել մի շարք վերա
կազմավորումներ և համալրում

ներ. ստեղծվել են Ագրոքիմիայի
լաբորատորիան (1947 թ.), որը
հետագայում վերակազմավորվել
է Գ. Դավթյանի անվան հիդրոպո
նիկայի պրոբլեմների ինստիտու
տի (1966 թ.), Բժշկագիտական
բաժանմունքը (1950 թ.), Նուրբ
օրգանական քիմիայի (1955 թ.),
Ընդհանուր անօրգանական քի
միայի (1957 թ.), Կենսաքիմիայի
(1961 թ.) և Մանրէաբանության
(1961 թ.) ինստիտուտները։
1960 թ. Բժշկագիտական
սեկտորը
վերակազմավորվել
է Բժշկական գիտությունների

էԿ ւա ա րսւև ությւսն ի և ս տ ի տ ա ա

Լ ք՝|–ԼւԼւիա|*սսև|՚ւ աեւս|
կ ե ն ս ա ւփ ս ի ա յի ի ն ս տ ի տ ո ւ տ
Դ 11աւ|ի*–յւււե|ւ աԼււ| հ ի դ լա պ ո ն ի կ ա յ ի
պ ր ո բ լ ե մ ն ե ր ի ի ե ս ս ւի ա ո ւ ա
՚ԿԼԼւդւսնարսւււաբյաԽ ի ն ս տ ի տ ո ւ տ
ձիքւրոէկուա յիսյւի ն ձ կ ն ա բ ա ն ո ւ թ յա ն
իԼաւոէււոա ւո
Թ սսկա ե
պ ի տ ա թյու ե ե Լ յփ
բա ^ա նմա նր

Կ Լնղա նա յ՝ա նութ յսւյև և
հ խ յր ո 1.կ ո |քհփ ա |ի վ ի ա ա կ ա 1ւ
կ Ա ե ա յա ն

\ ։1| ո լոպաևոոսֆէւ ր ա յի ն հ ե տ ա զ ո տ ո ւթյու ն ն ն յփ
կԼնտ րոն
^ Կ ք ո ւ + ո լ ո ւ փ ւ ս յի քւէւսէոիւոատ
Մ ա և ր Լ ե ե ր ի ս ^ ա Լ դ ա ղ |ւմ ւււն կ Լն ս ւր ո և
Կ ե ն ա ս տ ն խ ն ո ւ ա փ ա յ ի ի ն ււս փ ւո ա տ
Ս ո |հ կ ա ր պ ի ն կ Ն է ա ա ր ա ն ա բ ր ս ն
ի ե ս ս փ ս ւա ս ւ
է. Թ ր ր ե յա աէյ*) (փ ւփ ոլոպ իւսփ
ինսսփ ա ա ա
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" ձ ա յկ Լ և ս ա տ ն խ և ո |ո < |ի ա ՛
յփ տ ս ւս ւր տ « պ ր ա կ ս ւն
կենտ րոն

բաժանմունքի՝ իր կազմի մեջ վերանվանվել է Սոլեկուլային թյան կարկառուն դեմքեր՝ ակա
ընգրկելով Ֆիզիոլոգիայի, Ռենտ կենսաբանության ինստիտուտի։ դեմիկոսներ Խ. Կոշտոյանցը
1994
թ. Կենսաբանական(1943-1947 թթ.), Հ. Բունիաթյւսնը
գենաբանության և ուռուցքաբա
նության, ինչպես նաև Սրտաբա գիտությունների ու Քիմիական և (1947-1957 թթ.), Վ. Գուլքանյանը
նության ինստիտուտները։ 1963 երկրաբանական գիտություննե (1957-1970 թթ.), Վ. Ղազարյանը
թ. Բժշկական գիտությունների րի բաժանմունքները վերամի (1970-1994 թթ.), է. Գաբրիելյանը
բաժանմունքը լուծարվել է, իսկ ավորվել են՝ կազմելով Բնական (1994-2005 թթ.)։ Այսօր բաժան
բաժանմուն մունքը ղեկավարում է ակադեմի
բաժանմունքի կազմի մեջ մտնող գիտությունների
ինստիտուտներից Ֆիզիոլոգի քը։ Սակայն 2006 թ. քիմիական կոս Վ. Հակոբյանը։
2013 թ. դրությամբ Բնա
այի ինստիտուտը կրկին անցել ուղղությամբ ինստիտուտները,
է Կենսաբանական գիտություն առանձնանալով Բնական գիտու կան գիտությունների բաժան
ների բաժանմունքի, իսկ Ռենտ թյունների բաժանմունքից, հիմ մունքի կազմի մեջ են մտնում
գենաբանության և ուռուցքա նադրել են Քիմիական և Երկրի 11 գիտահետազոտական կազ
բանության,
Սրտաբանության մասին գիտությունների բաժան մակերպություններ. Բուսաբա
ինստիտուտները՝ Առողջապա մունքը։
նության, Կենդանաբանության,
2006 թ. Կենդանաբանության Կենսատեխնոլոգիայի, Հ. Բու–
հության նախարարության ենթա
ինստիտուտի ու Հիդրոէկոլոգի– նիաթյանի անվան կենսաքի
կայության տակ։
1964
թ. Կենսաբանականայի և ձկնաբանության ինստի միայի, Գ.Դավթյանի անվան
գիտությունների
բաժանմուն տուտների միավորմամբ ՀՀ ԳԱՍ հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների,
քի՝ Նուրբ օրգանական քիմիա պատմության մեջ առաջին ան Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբա
յի, Ընդհանուր և անօրգանական գամ ստեղծվել է Կենդանաբանու նության, Սիկրոբիոլոգիայի, Սո–
քիմիայի, Օրգանական քիմիայի թյան և հիդրոէկոլոգիայի գիտա լեկուլային կենսաբանության, Լ.
Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի
և Կենսաքիմիայի ինստիտուտ կան կենտրոն։
2010 թ. Բնական գիտություն ինստիտուտները և էկոլոգանո–
ներն անցել են Գիտությունների
ազգային ակադեմիայի կազմում ների բաժանմունքը համալրվել ոսֆերային հետազոտություննե
նույն թվականին հիմնադրված է Կենսատեխնոլոգիայի ինս րի ու Սանրէների ավանդադրման
Քիմիական գիտությունների բա տիտուտով։ Սիկրոբիոլոգիայի կենտրոնները, որոնցից 5-ը միա
ինստիտուտի և Սանրէների վորված են 2 կենտրոնների մեջ՝
ժանմունքի կազմի մեջ։
Հետագա տարիներին Կեն ավանդադրման կենտրոնի միա էկոլոգանոոսֆերային հետազո
սաբանական գիտությունների վորմամբ ստեղծվել է «Հայկենսւս– տությունների, Կենդանաբանու
բաժանմունքում ստեղծվել են տեխնոլոգիա» գիտաարտադրա– թյան և հիդրոէկոլոգիայի գիտա
կան, «Հայկենսատեխնոլոգիա»
էկոլոգանոոսֆերային հետազո կան կենտրոնը։
Գիտության վերելքի այս 70 գիտաարտադրական կենտրոն
տությունների կենտրոնը և Փոր
ձարարական կենսաբանության տարիների ընթացքում բաժան ներ։
ինստիտուտը, որը հետագայում մունքը ղեկավարել են գիտու
ԲԱԺԱՄՈՒՆՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ
70 տարվա ընթացքում բաժանմունքում
իրենց բեղմնավոր գործունեությունն են ծա–
վալել շատ արժանավոր և աշխարհահռչակ
գիտնականներ։ Ցավոք, 31 ակադեմիկոս,
15 թղթակից անդամ և 2 արտասահմանյան
անդամներ վախճանվել են՝ թողնելով իրենց
գիտական հարուստ ժառանգությունը սե
րունդներին։
Այսօր բաժանմունքում ընդգրկված են 9
ակադեմիկոս, 11 թղթակից և 29 արտասահ
մանյան անդամներ, ինչպես նաև 12 պատվա
վոր դոկտորներ։

Իւ1փայ*յս4ե
17–19Տ7թբ.
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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ
ԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸ
Այսօր ՀՀ ԳԱՍ. համակարգում
ընդհանուր և կիրառական կեն
սաբանության ուղղութիւներով
հետազոտություններ են տարվում
բուսաբանության, էկոլոգիայի,
կենդանաբանության, կենսաքի
միայի, մանրէաբանության, կեն
սատեխնոլոգիայի, գենետիկայի,
հիդրոպոնիկայի և ջրակենսաբա
նության բնագավառներում։
Բուսաբանություն։ Բուսաբա
նական ուսումնասիրությունների
սկիզբը Հայաստանում կապված

է (ավելի քան 500 հազար նմուշ),
որը մեծ ճանաչում ունի ինչպես
մեր երկրում, այնպես էլնրա սահ
մաններից դուրս։
Հիմնարար և կիրառական
նշանակության
արժեքավոր
հետազոտություններ են իրա
կանացվել հանրապետության
ֆլորայի, բուսական ծածկույթի,
էվոլյուցիոն կարգաբանության,
բույսերի ֆիզիոլոգիայի, ինչպես
նաև բուսաբանական այգիներում
(Երևանի, Վանաձորի և Սևանի)
բույսերի ներմուծման ու կլիմա
յավարժեցման ուղղություններով։
Այսպես, վերջին տարիներին ՀՀ

ծումը հանրապետության տա
րածքում։
Նշանակալից գիտական հե
տազոտություններ են ծավալվել
նաև
երկրաբուսաբանության,
բույսերի էկոլոգիայի և անտա
ռագիտության ուղղություններով։
Բուսաբանական գիտության կի
րառական նշանակություն ունե
ցող ուղղություններից է համաշ
խարհային ֆլորայի օգտակար
բուսատեսակների ներմուծումը
և կլիմայավարժեցումը։ Վեր
ջին տարիներին Հայաստանում
զարգացել է նաև բրածո բույսե
րի ուսումնասիրման ուղղությունը՝

է բնախույզ Ա. Շելկովնիկովի գոր
ծունեության հետ. 1920-ական
թթ. նրա պատրաստած հերբա
րիումի հիման վրա ստեղծվել է
Հայաստանի բնապատմական
թանգարանի հերբարիումը, իսկ
հետագայում՝ նաև Բուսաբանու
թյան ինստիտուտը։ Այսօր այն
ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինս
տիտուտի բարձրակարգ բույսե
րի կարգաբանության և աշխար
հագրության բաժնի հերբարիումն

ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտու
տի մասնագետները պատրաս
տել և հրատարակել են «Հայաս
տանի ֆլորա» 11-հատորյակը
և Հայաստանի բույսերի Կար
միր Գրքի երկրորդ լրամշակված
տարբերակը, որում, Հայաստանի
կարևոր բուսաբանական տա
րածքների առանձնացման նպա
տակով, գնահատվել է Կարմիր
Գրքում ընդգրկված հազվագյուտ
ու անհետացող բույսերի տարւս–

հնէաբուսաբանությունը։
Կարևոր
հետազոտություն
ներ են իրականացվում նաև հիդ
րոպոնիկայի՝ բույսերի անհող
մշակման պայմաններում բույսե
րի արտադրության արդյունավե
տության բարձրացման ուղղու
թյամբ։
էկոլոգիա։ ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգա–
նոոսֆերային հետազոտություն
ների կենտրոնում հիմնարար
և կիրառական նշանակության
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արժեքավոր հետազոտություններ են իրականացվել շրջակա միջավայրի կայուն ւսղտոտիչների՝ ծանր մե
տաղների ասոցիացիաների ձևավորման, զարգացման դինամիկայի, էկոլոգիական ռիսկի գործոնների
դրսևորման, Երևանի շրջակա միջավայրի հիմնական երկրաքիմիական ցուցանիշների քանակական և
որակական փոփոխությունների, էկոհամակարգերի գործունեության կենսաերկրաքիմիական ցիկլայնու
թյան, քիմիական տարրերի ջրային միգրացիայի ուղղությամբ։ Հետազոտություններ են տարվում նաև հան–
քալեռնային արդյունաբերական
քաղաքներում հանքանյութի կազ
մում պարունակվող թունավոր քի
միական տարրերի (հց, Շճ, ^տ) ու
սումնասիրման ուղղությամբ, որոնք
ռիսկի գործոն են բնակչության
առողջության համար։ Հիմնարար
և կիրառական նշանակության կա
րևոր ուղղություն է նաև լանդշաֆ
տային պլանավորման և լանդշաֆ
տային կայունության գնահատման
գիտամեթոդական հիմունքների և
շրջակա միջավայրի աղտոտման
հեռազննման
մոնիթորինգային
համակարգի մշակումը։ Կարևոր
և ռազմավարական հետազոտու
թյուններ են իրականացվում նաև
սննդի որակի վերահսկման ուղղու
թյամբ։
Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտը միակ կազմկակերպությունն է, որն իրականացնում է
հետազոտություններ Սևանի էկոհամակարգի գնահատման, էվտրոֆացման պրոցեսների կանխման կամ
դրանց ընթացքի դանդաղեցման, ջրի որակի բարելավման, լճում բուսական և կենդանական տեսակնե
րի կենսապայմանների վերականգնման, գետերի հուների փոփոխության, բնապահպանական նորմերին
համապատասխան նոր կառուցվող հիդրոտեխնիկական կառույցների, Հայաստանի անդրսահմանային՝
Դեբեդ, Ողջի, Աղստև գետերի և Հրազդան հիդրոէկոհամակարգի ուսումնասիրությունների ուղղությամբ։
Կենդանաբանություն։ Հիմնարար հետազոտություններ են իրականացվել ազգային անվտանգու
թյան, հետևաբար՝ ռազմավարության գերակա և առաջնահերթ խնդրի՝ հանրապետության կենդանական
աշխարհի համակողմանի ուսումնասիրության ուղղությամբ։
Կենդանաբանության և հիդրոէկո–
լագիայի գիտական կենտրոնի աշխա
տակիցներն իրականացնում են ֆաու
նայի բազմազանության, էկոլոգիայի,
կենսաբանության, տարածվածության
և ներկա վիճակի գնահատման ու–
սումնւսսիություն։ Արժեքավոր են հնէ–
ակենդանաբանության ասպարեզում
կատարվող
հետազոտությունները՝
պլեյստոցենի, հոլոցենի և միջնադարի
բնական դամբարանների, հուշարձան
ների և կենդանիների ժայռապատկեր
ների ուսումնասիրության ուղղությամբ։
Կարևոր և արժեքավոր հետազոտու
թյուններ են տարվում էնդեմիկ ձկնա–
տեսակների գենոֆոնդը պահպանելու
ուղղությամբ։ Նույն կենտրոնում ստեղծ
վել է ֆաունայի անողնաշար և ողնա–
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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շարավոր կենդանիների թանգա
րան։ Կենտրոնի աշխատակիցները
պատրաստել և հրատարակել են
«Հայաստանի գյուղատնտեսական
կուլտուրաների, անտառների և պա
հեստների վնասատուներ» տեղե
կագիրը, «Հայկական ՍՍՀ Կարմիր
գիրքը» (կենդանիներ, 1987), «Հա
յաստանի Հանրապետության կեն
դանիների Կարմիր գիրքը» (2010)։
Կենսաքիմիա։ Մեր հանրապե
տությունում կենսաքիմիական հե
տազոտությունների զարգացումը
կապված է Հ. Բունիաթյանի անվան
հետ։ 1961թ. ՀՀ ԳԱԱ Լ. Օրրելու ան
վան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի
կազմում ընդգրկված կենսաքիմի
այի բաժնի հիման վբա ստեղծվել
է ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան
կենսաքիմիայի ինստիտուտը, որը
հետագայում դարձավ ուղեղի կեն
սաքիմիայի խոշոր կենտրոններից
մեկն աշխարհում։ Այնտեղ հիմնադր
վել է նեյրոհորմոնների կենսաքի
միայի ուղղությունը, զարգացվել են
նեյրոքիմիայի և մոլեկուլային նեյրո–
էնդոկրինոլոգիայի երկու նոր՝ նեյրո–
էնդոկրին սրտաբանության և ուղեղի
նեյրոէնդոկրին իմուն համակարգի
տեսությունները (ակադեմիկոս Ա.
Գալոյան)։ Հիմնարար հետազոտու
թյուններ են տարվում սրտամկանի
մեռուկացման և ռեպերֆուզիայի
վնասակար ազդեցության բուժման,
բակտերիաների սկրինինգի, տար
բեր հիվանդությունների ժամանակ
ակտիվ թթվածնի նյութափոխանա
կության առանձնահատկություննե
րի, նեյրոսպեցիֆիկ սպիտակուցնե
րի, ադենիլային միացությունների,
նյարդային հյուսվածքում կենսա–
էներգիական մեխանիզմների, թա
ղանթային սպիտակուցների ուսում
նասիրության ուղղությամբ։
Կենսատեխնոլոգիա։ «Հայկեն–
սատեխնոլոգիա» գիտաարտադ–
րական կենտրոնում հիմնարար,
կարևորագույն ռազմավարական
նշանակության հետազոտություն
ներ են իրականացվել սպիտակու
ցային Լ-ամինաթթուների նորագույն
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արտադրական կենսատեխնո
լոգիաների մշակման և դրանց
հիման վրա «Պոլիամին» և «Պա–
նամին» ամինաթթվային բնույ
թի
դեղապատրաստուկների
արտադրության կազմակերպ
ման ուղղությամբ։ Զարգաց
վել է կենսամիմետիկ ասիմետ
րիկ սինթեզի ուղղությունը, որի
շնորհիվ մշակվել են հակւսվի–
րուսային,
հակաուռուցքային,
հակաթմրանյութային, հակահի–
պերտենզիվ և այլ ազդեցության
դեղապատրաստուկների ստաց
ման
համար օպտիկապես
ակտիվ ոչ սպիտակուցային
ամինաթթուների և դրանցից
կազմված պեպտիդների սին
թեզի արդյունավետ տեխնոլո
գիաներ։ Լայն միջոցառումներ
են իրականացվել մանրէաբա
նության գիտաարտադրական
բազան ամրապնդելու, ինչպես
նաև ընդհանուր և կիրառական
մանրէաբանությունն ու մանրէա
բանական արդյունաբերությունը
զարգացնելու ուղղությամբ։ Իրա
կանացվել են նաև կարևոր մշա
կումներ
առողջապահության,
գյուղատնտեսության, սննդար
դյունաբերության, բնապահպա
նության և կենսաբանորեն ակ
տիվ նյութերի կենսամիմետիկ
սինթեզի ուղղությամբ։
Մանրէաբանություն։ Կարև
որ հետազոտություններ են իրա
կանացվել մարդու և կենդանի
ների վիրուսային վարակների
ուսումնասիրությունների,
ինչ
պես նաև դրանց դեմ պայքարե
լու համար պատրաստուկների
ստեղծման, գյուղատնտեսական,
տեխնիկական, ինչպես նաև ընդ
հանուր և կիրառական մանրէա
բանության զարգացման ուղղու
թյամբ։
Մոլեկուլային կենսաբանու
թյուն։ Կարևոր և հիմնարար
հետազոտություններ են իրա–
կանցվել օրգանիզմի տարբեր
ախտաբանական վիճակներում՝

աուտոիմունային, աուտոբորբո–
քային, վարակիչ, օնկոլոգիա
կան, հոգեկան և ուղեղանոթային
հիվանդությունների ժամանակ
բջջային ակտիվության կար
գավորման մեխանիզմների և
դրանց խանգարումների ուսում
նասիրման ուղղությամբ։ Հետա
զոտությունների կարևորագույն
ուղղություններից է նաև հայերի
գենոմի
ուսումնասիրությունը։
Եվս մեկ կարևոր ուղղություն է
սննդի անվտանգության վերահս
կումը։ Արժեքավոր է իմունային և
ազդանշանային համակարգերի
միջնորդանյութերի ուսումնասի
րությունը։
Ֆիզիոլոգիա։ Հայաստանում
ֆիզիոլոգիայի բնագավառում
գիտական
հետազոտություն
ները սկզբնավորվել են 1921 թ.
Երևանի պետական համալսա
րանում ստեղծված Կենդանի
ների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում,
որի հիման վրա կազմակերպվել
է հանրապետությունում առաջին
գիտահետազոտական լաբորա
տորիան։ Հայկական ֆիզիոլոգի
ական գիտության ձևավորման ու
զարգացման գործում բացառիկ
է Լ. Օրբելու, Խ. Կոշտոյանցի, է.
Հասրաթյանի ավանդը։ Կարև
որ և արժեքավոր են նյարդա–
ֆիզիոլոգիակւսն, շարժողական
և վեգետատիվ ֆունկցիաների
կենտրոնական կարգավորման
նեյրոնային
մեխանիզմների,
նյարդային համակարգի վւոխ–
հատուցողական հատկություն
ների, օրգանիզմի նեյրոնա
յին մեխանիզմների ընդերային
գործառույթի
կենտրոնական
կարգավորման, ուղեղի լիմբիկ
համակարգի, հարթ մկաննե
րի ֆիզիոլոգիայի, ԿՆՀ-ի շարժո
ղական համակարգի օղակնե
րում նեյրոնային և սինապտիկ
կազմավորումների, ԿՆՀ-ում և
ՊՆՀ-ում ռեաբիլիտացիայի նա
խաձեռնման և արագացման,
սինապտիկ անցելիության փոր–
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ձարարական հատկանիշների բնական ռեսուրսների կառա
ուղղությամբ իրականացված ու վարման գործընթացների բա
րեփոխումը։ Այդ շրջանակներում
սումնասիրությունները։
կարևոր են նաև Հայաստանի և
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՀԱՆԴԵՍՆԵՐԸ Արցախի ժամանակակից ու բրա
Բաժանմունքի կազմում են ծո բույսերի կենսակարգաբանա–
«Հայաստանի
բժշկագիտու կան և ֆլորիստիկ ուսումնասի
թյուն» (գլխ. խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ րությունները, էկոհամակարգերի
կանխատեսու
ակադեմիկոս Ցու. Ալեքսանյան), փոփոխության
«Հայաստանի կենսաբանական մը՝ կապված կլիմայի սպասվող
հանդեսը» (գլխ. խմբագիր՝ ՀՀ փոփոխության հետ։ Կարևոր
ԳԱԱ թղթ. անդամ է. Գևորգյան), վում է նաև Հայաստանի ւսրի–
«Բնական գիտությունների նոր դային տարածաշրջանների չո
էլեկտրոնային հանդեսը» (գլխ. րադիմացկուն և տնտեսապես
խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս արժեքավոր ծառաբույսերի էկո–
Ա. Շահինյան) և «Նեյրոքիմիա» լոգոցենոտիկ առանձնահատկու
(գլխ. խմբագիր՝ կ.գ.դ., պրոֆ. Ս. թյունների ուսումնասիրությունը։
Անթրոպոգեն ազդեցության և
Աղաջանով) գիտական հանդես
անընդհատ վատթարացող պայ
1 ները։
մաններում հետզհետե մեծ կարև
XXI ԴԱՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՎ
որություն են ստանում նաև ֆա
ունայի վիճակի գնահատումն ու
ՈԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒ
ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒ պահպանությունը, տնտեսական
ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
նշանակություն ունեցող, վտանգ
XXI դարի մուտքը Հայաստա ված, ինչպես նաև մարդու առող
նում բնական գիտությունների ջության համար ռիսկի գործոն
բնագավառ բերեց զարգացման հանդիսացող տեսակների վեր
նոր մակարդակ, նոր հորիզոններ, հանումը և համամոլորակային
ինչպես նաև հնարավորություն՝ խնդիր դարձած կլիմայի փոփո
մշտապես լինելու համաշխար խության, անապատացման, ներ
հային գիտության զարգացման կայումս առավել խոցելի վիճա
կում հայտնված բարձրլեռնային
առաջին շարքերում։
Հայաստանում
բնական համակարգերի ուսումնասիրու
գիտությունների
զարգացումը թյունը։
Բնակչության առողջապահու
խորապես կապված է հանրա
պետության՝
համաշխարհա թյան առումով կարևոր ռազմա
յին ճանաչում ունեցող գիտնա վարական նշանակություն ունի
կանների դրած կարևորագույն սննդի շղթայի ռիսկի գնահատ
խնդիրների լուծման հետ։ Այսպես, ման ոլորտը, որի զարգացումն
Հայաստանում XXI դարի կարևոր էապես կապված է սննդամթերքի
և ռազմավարական ուղղություն անվտանգության ապահովման,
ձևափոխված
է երկրաբնապահպանությունը, գենետիկորեն
քանի որ հանրապետությունում օրգանիզմների ռիսկերի վեր
հրատապ խնդիրներ են տարած լուծության և անվտանգության
քի էկոլոգիական իրավիճակի գնահատման, բարեխիղճ գյու
համալիր գնահատումը, ռիսկե ղատնտեսական գործելակեր
րի գործոնների բացահայտումը, պի մեթոդների մշակման հետ։
առողջապահու
էկոլոգիական փորձաքննության Բնակչության
գիտամեթոդական հիմունքների թյան համընդհանուր խնդիր է
մշակումը, մարդու էկոլոգիային նաև Հայաստանում մեծ տարա
առնչվող խնդիրների լուծումը, ծում գտած հիվանդությունների
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ծագման, զարգացման և բար
դացման հիմքում ընկած մոլե–
կուլաբջջային մեխանիզմների
բացահայտումը և հայկական գե–
նոմի ուսումնասիրությունը՝ այդ
հիվանդությունների կանխարգել
ման, կանխորոշման, ախտորոշ
ման և բուժման արդյունավետ
եղանակների մշակման նպատա
կով։
Համաշխարհային տնտեսու
թյան առավել դինամիկ զարգա
ցող և ներդրումային ոլորտներից
է նաև կենսատեխնոլոգիան։
Անցած 70 տարիները բա
վական արգասաբեր են եղել
Բնական գիտությունների բա
ժանմունքի գիտական կազմա
կերպությունների համար։ Մեր
բաժանմունքի գիտնականները
հաջողությամբ ստացել են կա
րևոր գիտական և կիրառական
արդյունքներ, որոնք ունեցել են
միջազգային ճանաչում։ Այժմ էլ
բաժանմունքի գիտական կազ
մակերպությունների,
բաժան
մունքի անդամների գիտական
հետազոտությունները մեծ ար
ժեք են ներկայացնում ոչ միայն
Հայաստանի Հանրապետության,
այլ նաև միջազգային գիտական
հանրության համար։
Բաժանմունքի
գիտական
կազմակերպություններում կան
նաև բազմաթիվ չլուծված հար
ցեր՝ ֆինանսական ծանր խնդիր
ներ, ժամանակակից գիտական
սարքավորումների խիստ անբա
վարար մակարդակ, գիտական
հետազոտությունների բազմա
թեմայնություն, ինստիտուտների
և լաբորատորիաների անհրա
ժեշտ ինտեգրման անբավարար
վիճակ, երիտասարդ գիտնա
կանների արտահոսք և այլն։
Այսուհանդերձ
բաժանմունքի
գիտական կազմակերպություն
ներն ապահովում են գործունեու
թյան բարձր մակարդակ։
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ԱՇՈՏ ՍԱՂՑԱՆ

ԷՎՐԻԿ ԳԵՂԱՄԻ
ԱՖՐԻԿՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս ,
ՀՀ ԳԱԱ « Հ ա կ ե ն ս ա տ ե խ ն ո լո գ ի ա »

ԳԱԿ տ ն օ ր ե ն

ք
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, կենսաբանական գիտու
թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հանրապետության
գիտության վաստակավոր գործիչ էվյոիկ Գեղամի
Աֆրիկյանը ծնվել է 1925 թ. մայիսի 14-ին Երևանում։
1947 թ. ավարտել է Երևանի պետական բժշկական
ինստիտուտը։ Ուսանողական տարիներին աշխա
տել է ընդհանուր վիրաբուժության կլինիկայում,
տպագրել է մի շարք գիտական հոդվածներ, «Պե
նիցիլինը և դրա նշանակությունը բժշկության մեջ»
(1947 թ.) մենագրությունը, որն այդ տարիներին Սո
վետական միությունում հրատարակված ակնարկ
ներից առավել ընդգրկունն է։
Ուսուցումը ԽՍՀՄ ԳԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստի
տուտին կից ասպիրանտուրայում, ականավոր ման
րէաբան, ԳԱ թղթակից անդամ Ն. Ա. Կրասիլնիկովի
ղեկավարությամբ որոշիչ նշանակություն է ունեցել
նրա հետագա գիտական գործունեության համար։
1963 թ. է. Աֆրիկյանը ղեկավարել է ՀՍՍՀ ԳԱ
Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտը։ Նրա արդյունա

վետ գիտակազմակերպչա–
կան գործունեության շնոր
հիվ ինստիտուտը դարձավ
ԽՍՀՄ-ում ընդհանուր և կի
րառական մանրէաբանու
թյան խոշոր կենտրոններից
մեկը։ Հայաստանում այդ
բնագավառի գործարան
ների նախագծման, շինմոն
տաժային աշխատանքների
և շահագործման փորձն էա
կան նշանակություն ունե
ցավ ԽՍՀՄ-ում բակտերիալ
ինսեկտիցիդների, ամինաթթուների և այլ կարև
որ կենսապատրաստուկների արդյունաբերական
արտադրության զարգացման համար։ 1993 թ. Միկ–
րոբիոլոգիայի ինստիտուտի բազայի վրա է. Աֆրի
կյանը հիմնել է «Մանրէների ավանդադրման
հանրապետական կենտրոնը» որն այնուհետև

ՀՀ ԳԱԱ Մ ի կ ր ո բի ո լո գ ի ա յի ի ն ս տ ի տ ո ւտ ը (ք.Ա բովյա ն)
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դարձել է գիտաարտւսդրական
նշանակության ոչ ախտածին
միկրոօրգանիզմների կուլտուրա
ների «Ազգային հավաքածու»։
Երկար ժամանակ է. Աֆրի–
կյանն աշխատել է արտասահմա
նյան առաջատար կենտրոննե
րում՝ Պաստյորի ինստիտուտում
(Ֆրանսիա, Փարիզ), ԱԱՆ-ի,
Կանադայի, ճապոնիայի գիտա
կան լաբորատորիաներում։ Նա
մասնակցել է բազմաթիվ մի
ջազգային
գիտաժողովների,
իսկ 1993-1998 թթ. ընտրվել է
1ն11ձՏ միջազգային հիմնադրա
մի գիտական խորհրդի անդամ
(Բելգիա, Բրյոաել)։
է. Աֆրիկյանը հեղինակ է 4
մենագրության և ավելի քան 300
գիտական հոդվածների, որոնք
արտացոլում են նրա գիտա
կան հետաքրքրությունների լայն
շրջանակը՝ մանրէային անտագո
նիզմ և հակաբիոտիկներ, էնտո–
մոպաթոգեն բակտերիաներ և
վնասակար բակտերիաների դեմ
պայքարի միկրոկենսաբանական
միջոցներ, մանրէային կենսա–
քայքայիչներ, կենսակատալիզ և
կենսավտխակերպում և ընդհա
նուր ու կիրառական միկրոկեն–
սաբանության այլ խնդիրներ։
է. ևֆրիկյանի հետազոտու
թյունների հիմնական առարկան
աերոբ սպորառաջացնող բակ
տերիաներն են և դրանց մի
ջոցով կենսաբանորեն ակտիվ
նյութերի ստացումը։ Երկար տա
րիների բեղմնավոր աշխատան
քի արդյունքում բացահայտվել
են հողում այդ բակտերիաների
տարբեր տեսակների և խմբերի
տարածվածության
օրինաչա
փությունները և էկոլոգիական
առանձնահատկությունները։
Պարզաբանվել է նշված բակ
տերիաների անտագոնիստա
կան հատկությունների յուրօրի–
նակությունը, ինչը հաստատել է
Ն. Կրասիլնիկովի առաջարկած
հակաբիոտիկների առաջացման

տեսակային
մենահատուկու–
թյան դրույթը։ Բակտերիաների
անտագոնիստական տեսակնե
րը բնութագրվել և օգտագործ
վել են բուսաբուծության մեջ։ Այդ
աշխատանքների արդյունքներն
ամփոփվել են «Բակտերիաներ–
անտագոնիստներ և դրանց կի
րառությունը» գրքում (1959 թ.)։
Իր մշակած էլեկտրոնային ման
րադիտակով տեսածրման մե
թոդի կիրառմամբ է. Աֆրիկյանը
բացահայտել է 8յՃ11ատ ա/օօ/ժ6Տ–
ի ինվերսիվ ձևերի էությունը՝
պայմանավորված ագար պարու
նակող սննդատար միջավայրերի
մակերևույթին գոյացած բակտե–
րիական ձգափոկերի բջիջների
կիսման տարբեր ինտենսիվու
թյամբ։
ԽՍՀՄ-ում է. Աֆրիկյանը
կոորդինացրել է էնտոմոպա–
թոգեն բակտերիաների
ու
սումնասիրման և կիրառման
աշխատանքները՝ ուղղված էկո
լոգիայի, դասակարգման, նյու
թափոխանակության, ինսեկտի
ցիդ ազդեցության, էնտոմոցիդ
թույների ուսումնասիրման, ինչ
պես նաև 8յօ11ատ էհսոոցւշոտ՚ւտ–
ի օգտագործմամբ նոր բակ
տերիային
ինսեկտիցիդային
պատրաստուկների
արտադ
րության կազմակերպմանը։ Այդ
աշխատանքների արդյունքներն
ամփոփված են «էնտոմոպաթո–
գեն բակտերիաները և դրանց
նշանակությունը» մենագրությու
նում (1973 թ.)։ էնտոմոպաթոգեն
բացիլների առանձին տարա
տեսակների էկոլոգա-աշխար֊
հագրական տարածվածության
որոշակի օրինաչափությունների
բացահայտման հետ մեկտեղ,
առաջին անգամ հայտնաբերվել
է բյուրեղանման թույներ չառա–
ջացնող 6ձշ///լ/տ օտաստ-ի կուլ
տուրաների խաչաձև սեռոլոգի–
ական ագլյուտինացումը 8յօ11ատ
էհսոոցտոտւտ֊ի հւսկաշիճուկների
հ-հակագեների հետ։ Տվյալ երև–
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ույթը վկայում է այդ տեսակնե
րի ֆիլոգենետիկ սերտ կապի
մասին և լայն հնարավորություն
է ստեղծում էնտոմոպաթոգեն
և այլ տեսակների բացիլների
գենետիկական ճարտարագի–
տության համար։
8յՃ1Խտ էհսոոց&ոտւտ–ի շտամ–
ների էնտոմոլոգիական, կեն–
սաբժշկական և թունաբանական
հատկությունների ուսումնասի
րությունների հիման վրա կազ
մակերպվել է էնտոմոպաթոգեն
պատրաստուկների մեծածավալ
արտադրություն՝ թեփուկաթև–
ավորների դեմ պայքարի հա
մար բակտերիալ ինսեկտիցիդ
պատրաստուկների և մոծակնե
րի թրթուրների դեմ՝ լարվիցիդ
պատրաստուկի։
է. Աֆրիկյանն աշխատակից
ների հետ առաջին անգամ հայտ
նաբերել է միջատասպան թույ
ների
կենսասինթեզի գենե
տիկական դետերմինանտների
պլազմիդային բնույթը (1976 թ.)։
է. Աֆրիկյանն ուսումնասիրել
է նաև այլ էնտոմոպաթոգեն բա–
ցիլներ՝ մասնավորապես 8յշ11–
1ատ տբհՅՇՈՇԱՏ-ը և ծագումով մոտ
այլ տեսակներ։ Բացահայտել
է դրանց կենսաբազմազանու–
թյունը, անջատել նոր, ակտիվ
շտամներ՝ մորեխների, մոծակ
ների, բզեզների և այլ առավել
վտանգավոր
վնասատուների
դեմ։ էնտոմոպաթոգեն բացիլնե–
րի (8յշ111ստ թօբաւՅՑ-ւշոԱտօրեստ)՝
ճապոնական բզեզի կաթնային
հիվանդության հարուցիչների ու
սումնասիրման արդյունքում բա–
ցահայտել է դրանց կախվածու
թյունը թիամինից և բիոտինից։
Հայտնաբերել է դիաուքսիայի
երևույթը, որի պատճառով հե
ղուկ արհեստական միջավայրե
րում աճելու պրոցեսում այդ բակ
տերիաների սպորագոյացումն
արգելափակվում է։
է. Աֆրիկյանը և իր աշխա
տակիցները երկար տարիներ
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ուսումնասիրել են թթենու շերա
մի բակտերիոզները և հայտնա
բերել են, որ որոշ բակտերիային
հիվանդությունների պատճառը
դրանց աղիքային միկրոֆլորա–
յում ոչ սպորավոր, վիտամիննե
րի և ամինաթթուների պահանջ
ունեցող բակտերիաների առան
ձին տեսակների ակտիվ բազմա
ցումն է։ Նման բակտերիոզներն
առանձնացվել են որպես ինք
նուրույն նոզոլոգիական խումբ
և բնութագրվել որպես վարակիչ
ավիտամինոզներ։ Հատկանշա
կան է, որ հայտնաբերված հարու
ցիչը և հիվանդության ախտան
շանները նկարագրվել են դեռևս
Լուի Պաստյորի՝ թթենու շերա
մի հիվանդությունների մասին
աշխատությունում։
է. ԼԼֆրիկյանի ղեկավարու
թյամբ մանրէների ավանդադր
ման կենտրոնն այսօր էլ ակ
տիվ գործունեություն է ծավալել
էնտոմոպաթոգեն
բացիլների
ուսումնասիրման և կիրառման

ուղղությամբ։ Ներկայումս միկ
րոօրգանիզմների Ազգային հա
վաքածուն ներառում է 8յՃ11ատ
էհսոոցտոտւտ և մի շարք ուրիշ
տեսակների շուրջ 5000 էնտո
մոպաթոգեն շտամներ։ Առանձ
նահատուկ ուշադրություն է
հատկացվում էքստրեմոֆիլ բա–
ցիլների՝ մասնավորապես աղա
սերների, ալկալոֆիլների և ջեր
մասերների
ուսումնասիրման
աշխատանքներին։
Տարբեր
տեսակի բացիլների մոտ նկա
րագրվել են ցիկլոդեքստրինների
կենսասինթեզի առանձնահատ
կությունները՝ կախված բակտե
րիային բջջի սպորառաջացման
ընթացքում ֆերմենտների ակտի
վությունից։
1976 թ. է. Աֆրիկյանի ղեկա
վարությամբ իրականացվել են
մանրէաբանական և կենսաքի
միական հետազոտություններ՝
տիեզերական տեխնիկայում օգ
տագործվող պոլիմերային նյու
թերի մանրէներով քայքայման
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պրոցեսների ուսումնասիրման
ուղղությամբ։ Վերջին տարիներին
այս աշխատանքները կատար
վել են ԻՎձՏձ-ի և Եվյւոպական
տիեզերական գործակալության
ֆինանսավորման շրջանակնե
րում։ Կենսաքայքայված պոլի
մերներից անջատված սնկային
քայքայիչների
կուլտուրաների
հավաքածուն ներառում է մոտ
1000 շտամ։ Հետազոտություննե
րի արդյունքներն ամփոփված են
«Պոլիմերային նյութերի սնկային
դեգրադանտներ. տվյալների բա
զա և կուլտուրաների հավաքածու
ատլասի հետ» գրքում (2005թ.)։
Չնայած պատկառելի տարի
քին, էվյոիկ Գեղամի Աֆրիկյանն
այսօր էլ շարունակում է իր ակ
տիվ և բեղմնավոր գործունեու
թյունը՝ հաստատելով Վոլտերի
իմաստալից խոսքերը. «Հիմարի
համար ծերությունը բեռ է, տգե
տի համար՝ ձմեռ, իսկ գիտության
մարդու համար՝ ոսկե հունձ»։
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ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
ՀՐԱՉՅԱ
ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆԻ
ՄԱՍԻՆ

ԱՐՄԵՆ ՍԻՄՈՆՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բ ո ւն ի ա թ յա ն ի ա ն վ ա ն

կ ե ն ս ա ք ի մ ի ա յի ի ն ս տ ի տ ո ւտ ի
լա բ ո ր ա տ ո ր ի ա յի վա րիչ,
ՀՀ գ ի տ ո ւթ յա ն վ ա ս տ ա կ ա վ ո ր
գործիչ, պ ր ո ֆ ես ո ր

Ակադեմիկոս Հրաչյա Բունի–
աթյանն ականավոր գիտնական
ու մանկավարժ Էր, գիտության
ոլորտի անխոնջ կազմակերպիչ։
Երկար տարիներ ԳԱԱ կենսա
քիմիայի ինստիտուտում աշխա
տելով նրա կողքին, լինելով նրա
աշակերտներից մեկը՝ ուզում
եմ ներկայացնել իմ հուշերից մի
քանիսը, որոնք բնութագրում են
նրան՝ որպես մեծ մտավորակա
նի, հոգատար ու զգայուն ուսուց
չի ու ազնիվ քաղաքացու։
Հ. Բունիաթյանը չէր հան
դուրժում բամբասանք, ավելորդ
խոսակցություններ և դրանք
տեղնուտեղը կանխում էր։ Կեն
Այս տարի ՀՀ գիտություննե սաքիմիայի ինստիտուտի երի
րի ազգային ակադեմիան նշում տասարդ աշխատակիցներից
Է իր կազմավորման 70–ամյա– մեկը գանգատվում է նրան,
կը։ Ակադեմիան կազմավորվել Է թե իր լաբորատորիայի վարի
Հայրենական մեծ պատերազմի չը ամսագրերը տուն է տարել
ծանր տարիներին։ Ակադեմիայի և իրենց զրկել դրանցից օգտ
հիմնադիր անդամներ են դար վելու հնարավորությունից։ Բու–
ձել ճանաչված գիտնականներ, նիաթյանն իսկույն հրավիրում
գրականության ու մշակույթի է վարիչին և բողոքողի ներկա
գործիչներ, որոնք դեմք ու դիմա յությամբ հարցնում, թե ինչու է
գիծ են տվել մեր ժողովյւդին։ նա ամսագրերը տուն տարել։
Ակադեմիայի հիմնադիր անդամ Պարզվում է, որ բողոքը ստահոդ
ներից Է նաև Հրաչյա Բունիաթյա– է։ Զուսպ ձևով ասում է՝ գնացեք,
նը, որը XX դարի կենսաքիմիայի գնացեք աշխատեք։ Բողոքողը
բնագավառի համաշխարհային քրտնած դուրս է գալիս աշխա
ճանաչման արժանացած գիտ տասենյակից։
Ն. Ալեքսիձեն մեր մասնա
նական Է։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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գիտական խորհուրդ էր ներ
կայացրել դոկտորական ատե
նախոսություն, որի վերաբերյալ
իր գործընկերները Թբիլիսիում
(որտեղ կատարվել էր աշխա
տանքը) բացասական կարծիք
էին հայտնել։ Հ. Բունիաթյանը,
որը խորհրդի նախագահն էր,
համբերատար ծանոթանալով
աշխատանքին, դրական կար
ծիք հայտնեց, և աշխատանքը
ներկայացրեցինք հրապարա
կային պաշտպանության։ Ամեն
ինչ անցավ բարեհաջող, ներկա
յացվող խիստ պահանջներին
համապատասխան։
Գործերը
պատրաստեցինք Աոսկվա՝ ԲՈՀ
ներկայացնելու համար։ Եվ այդ
պահին Թբիլիսիից ստացանք եր
կու անստորագիր նամակ, որոնց
մեջ բացասաբար էր խոսվում
աշխատանքի մասին։ Հ. Բունի–
աթյանը ինձ, որպես խորհրդի
գիտքարտուղարի, կանչեց և
վրդովված ու անորոշ ասաց.
- Է5րբ վերջ կլինի սրան, բան
ունեք ասելու՝ գիտնականին վա
յել ձևով եկեք, նստենք քննար
կենք։ ՉԷ՞ որ գիտությունը նման
ձևով Է զարգանում և ոչ թե անս
տորագիր նամակներով։
Հոգնած աչքերով նայելով ինձ
հարցրեց.
- ՒԴւչ անենք։
Աշ2–3. 2013
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Այն ժամանակ անստորագիր նամակներն
այնքան էլ ուշադրության չէին արժանանում,
անտեսվում էին, մանավանդ, երբ դրանց մեջ
զգացվում էր սուտն ու կեղծիքը։
- Դեն գցենք,– ասացի։
Բունիաթյանը ժպտաց և պատռելով նա
մակները՝ աղբարկղնետեց։
Մի քանի ամիս հետո Ն. Ալեքսիձեի աշխա
տանքը ԲՐՀ-ը հաստատեց, և որոշ ժամանակ
անց նրան ընտրեցին Վրաստանի գիտություն
ների ակադեմիայի անդամ։
Մինչև այսօր Ն. Ալեքսիձեն երախտագիտու
թյամբ է հիշում այդ ամենը և շարունակում է իր
գիտական ու մարդկային անկեղծ համագոր
ծակցությունը մեր ինստիտուտի հետ։
Հ. Բունիաթյանի կինը՝ Թամարա Մախ–
մուրյանը, պրոֆեսոր էր, ճանաչված բժիշկ և
աշխատում էր Ռենտգեն ինստիտուտում, որն
այն ժամանակ Թումանյան փողոցի վրա էր։ Եր
բեմն նա զանգահարում էր ամուսնուն՝ խնդրե
լով, որ ինստիտուտի ավտոմեքենան ուղարկի՝
իրեն տուն տանելու։ Ամուսնու պատասխանը
միշտ նույնն էր.
- Թամարա, այդտեղից մինչև մեր տուն
տաքսին ինչքան է վերցնում, մեկ ռուբլի։ Դու
վճարիր, գնա տուն, ես կգամ, քեզ կվերա
դարձնեմ։
Այն տարիներին դեռ տրամվայն անցնում
էր Բաղրամյան փողոցով (որի վրա էր Հ. Բու–
նիաթյանի առանձնատունը)։ Շատ անգամ եմ
ականատես եղել, թե ինչպես էր նա շաբաթ
կամ կիրակի օրերին տրամվայ նստում Խան–
ջյան փողոց՝ քրոջ տուն գնալու համար, եր
բեք չչարաշահելով իրեն՝ որպես Ակադեմիայի
փոխնախագահի, հատկացված ծառայողա
կան ավտոմեքենան։
Պ. Սևակի փողոցում նոր էր շահագործման
հանձնվել Ակադեմիայի կենսաքիմիայի ինստի
տուտի հսկայական շենքը։ Արդեն հայտնի էր,
թե տնօրինությունը որտեղ է տեղավորվելու,
ինչ տարածքներ են զբաղեցնելու լաբորատո
րիաները։ Հ. Բունիաթյանին, որպես տնօրենի,
հատկացվել էր ընդարձակ աշխատասենյակ
երկրորդ հարկի վերջումը։ Ես մտածեցի աշխա
տասենյակին կից սենյակը դարձնել սանհան
գույց, որտեղից կօգտվեր միայն տնօրենը։ Երբ
միտքս նրան հայտնեցի, պատասխանը խիստ
ու կտրուկ եղավ.
- Ինձ առանձին սանհանգույց պետք չէ, մի
այն աշխատեք ընդհանուր սանհանգույցը մա
քուր պահել։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Շահագործման հանձնելուց տարիներ հետո
ինստիտուտի շենքի մաշվւսծությունը նկատելի
դարձավ։ Մի օր ասացի. «Հրաչիկ Խաչատուրի,
Ձեր աշխատասենյակը լրիվ տեսքից ընկել է, պա
տերը ճեղքվել են և կարող են փլվել, լավ կլիներ՝
վերանորոգեինք»։
- Իմ առանձնասենյակը վերանորոգել պետք
չէ, ես այսպես էլ յոլա եմ գնում, լավ կլինի դուք
որոշ լաբորատորիաների շուռ եկող դռներն
ամրացնեք,– պատասխանեց նա։
Այս տողերը գրելիս երևակայությանս մեջ
հառնում էր Հ. Բունիաթյանի պապի՝ Հայրապետ
աղա Խաչատրյանի կարճահասակ, սովորական,
փոքր-ինչ հնամենի հագուստով, խոհուն ու լուրջ
մարդու, միլիոնատիրոջ կերպարը, ով անցյալ
դարի սկզբներին իր ողջ կարողությունը նվիրել
էր իր քաղաքի՝ Նոր Բայագետի բարգավաճման,
հայրենակիցների բարօրության ու կրթության
գործին, ապրելով սովորական, բայց պատվա
վոր, ժողովրդի կողմից սիրված ու հարգված բա
րերարի կյանքով։
Ակամայից ես ակադեմիկոս Բունիաթյանի մեջ
տեսնում էի այն գեների դրսևորումները, որոնք
նրան էին փոխանցվել պապից՝ նրա մեջ դրսևո
րելով չափավորություն, համեստություն, ազնվու
թյուն և դիմացինին օգնելու պատրաստակամու–
թյուն։
Հայաստանի Կոմերիտմիության կենտկոմը
1967 թ. առաջին անգամ սահմանել էր մրցա
նակ՝ երիտասարդ գիտնականների աչքի ընկ
նող աշխատանքները խրախուսելու համար։ Հ.
Բունիաթյանն իմ աշխատանքը, որ վերաբերվում
էր ուղեղում էներգիական փոխանակությանը,
ներկայացրեց այդ մրցանակին։ Աշխատանքը
քննարկվեց ոչ միայն Ակադեմիայում, այլև Բժշկա
կան ինստիտուտում և դրական եզրակացությամբ
ներկայացվեց կոմսոմոլի կենտկոմ։ Չորս շնորհա
լի երիտասարդ գիտնականների աշխատանքնե
րի թվում իմ աշխատանքը ևս արժանացավ այդ
մրցանակին, և ինձ շնորհվեց Հայաստանի Լենի
նյան կոմերիտմիության մրցանակի դափնեկրի
պատվավոր կոչում։ Իմ կյանքում շատ կոչումներ
ու մրցանակներ եմ ստացել, բայց այդ առաջինն
ինձ համար մնաց ամենանվիրականը։
Հաջորդ օրը, երբ ես դափնեկրի պատվավոր
կոչման շնորհագիրը ձեռքիս մտա Բունիաթյանի
աշխատասենյակ, նա տեղից բարձրացավ, ըն
դառաջ եկավ, շնորհավորեց ինձ և հայրաբար
գրկելով, ցածր ձայնով ասաց.
- Միայն չմեծամտանաս։
Այդ պատգամն իմ ամբողջ կյանքում մշտա–
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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պես ուղեկցել է ինձ մարդկանց
հետ իմ Փոխհարաբերություննե
րում։ Հետագա իմ հաջողություն
ները վերագրում եմ ոչ միայն իմ
նպատակաուղղված, ազնիվ ու
տքնաջան աշխատանքին, այլև
այդ պատգամին։
Հ. Բունիաթյանը դեմ էր մեր
գիտական լեզվում տասնյակ
տարիների ընթացքում հարա
զատ դարձած օտարալեզու շատ
տերմինների
հայերենացման
գործընթացին, համարելով, որ
դա խառնաշփոթ է առաջացնում
և աղքատացնում լեզուն։ Օրինակ
էր բերում անգլերենը ու եվրո
պական այլ լեզուներ, որոնց մեջ
հարյուրամյակների ընթացքում
օտար լեզուներից փոխառնվել և
հարազատ են դարձել հազարա
վոր գիտական տերմիններ։
Տարիներ անց, երբ Հ. Բունի
ւսթյ անն այլևս չկար, Ա. Գալոյան ի
և Ի. Բատիկյանի հետ հրատա
րակեցինք երեք մեծածավալ ռու–
սերեն-հայերեն, ռուսերեն-անգ֊
լերեն-հայերեն կենսաքիմիական
և կենսաբանական բացատ
րական բառարաններ, ինչպես
նաև անգլերեն-ռուսերեն-հայե֊
րեն կենսաբանական մեծածա
վալ բառարան, որը ներառում
է կենսաբանության տարբեր
բնագավառներին վերաբերող
ավելի քան 80 հազար տերմին։
Այդ բառարաններն ստեղծե
լիս աշխատել ենք հնարավորս
հայերեն դարձնել օտարալեզու
հազարավոր կենսաբանական
տերմիններ, սակայն հետևելով
ակադեմիկոս Հ. Բունիաթյանի
խորհրդին՝ պահպանել ենք նաև
դրանց՝ այլ լեզուներից փոխառն
ված բարեհնչյուն ու հասկանալի
հոմանիշները, թողնելով ժամա
նակի քննությանը այն հարցը, թե
դրանցից ավելի ընդունելին որը
կմնա մեր լեզվում։
Պրոֆեսոր Հ. Բունիաթյանը
կյանքում և գիտության մեջ աչքի
էր ընկնում սկզբունքայնությամբ,
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իր և իր աշակերտների նկատ
մամբ
պահանջկոտությամբ,
ճշտապահությամբ,
ազնվու
թյամբ, բարեխղճությամբ և հան
դուրժողականությամբ։ Այդ ոգով
էլ դաստիարակում էր իր սանե
րին։
Ւր կենդանության ժամանակ
մեր ինստիտուտից որևէ գիտա
կան հոդված առանց նրա կար
դալու և բարեխղճորեն կատար
ված շտկումների տպագրության
չէր ներկայացվում։
Հիշում եմ՝ իմ ասպիրան
տական տարիներին փորձերի
նույն տարբերակը տասն ան
գամ կրկնում էի և նմանատիպ
արդյունք ստանում։ Ոգևորված
ներկայացնում էի իմ ղեկավարին՝
Հ. Բունիաթյանին։ Խրախուսող
աչքերով նայում էր ինձ և ասում.
«Հետաքրքիր տվյալներ են, բայց
մի անգամ էլ կրկնիր, որ ավելի
վստահ լինենք»։ Նրա յուրաքան
չյուր խորհուրդ մենք երբեք չէինք
հակադարձում և կատարում էինք
ամենայն բարեխղճությամբ։
Հ. Բունիաթյանի բացառիկ
հիշողություն ունենալու վկայու
թյունն է հետևյալ դեպքը։ Մենք
մասնակցում էինք կենսաքիմի
ային նվիրված համամիութենա
կան հերթական գիտաժողովնե–
րից մեկին, որը տեղի էր ունենում
Մինսկում։ Գիտաժողովի առաջին
օրը, պլենար նիստում Հ. Բունիա–
թյանը ներկայացնում էր նյարդա–
քիմիայի բնագավառում վերջին
երեք տարիների հաջողություննե
րը։ Այդ դասախոսությունը տևեց
ավելի քան երկու ժամ, որի ըն
թացքում նա ներկայացրեց նաև
տարբեր հեղինակների աշխա
տանքներից հղումներ, առանց
հուշաթղթի, միայն հիշողությամբ՝
մեծ գոհունակություն պատճառե–
լով հարյուրավոր ներկաներին։
Ես ոչ միայն պրոֆ. Հ. Բունիւս–
թյանի աշակերտն եմ եղել, այլև
նրա հայրենակիցը։ Ծնողներիցս
շատ բան էի լսելՆոր Բայազետում
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Բունիաթյանների տոհմիկ ընտա
նիքի մասին՝ կապված հատկա
պես Հ. Բունիաթյանի հոր՝ Խաչա
տուր Բունիաթյանի և իմ պապի՝
Գեղւսմ Տեր-Սիմոնյանի բարե
կամական և ընկերական հա
րաբերությունների հետ։ Անցյալ
դարի սկզբներին նրանք երկար
տարիներ միասին դասավանդել
են Նոր Բայազետի Ս. Հռիփսի–
մե-Մեսրոպյան ուսումնարանում՝
աշխատելով այնպիսի նշանավոր
մարդկանց հետ, ինչպիսիք էին
ակադեմիկոս Հրաչյա Աճառյանը,
նշանավոր գրող ու հրապարա
կախոս Ավետիս Ահարոնյանը և
ուրիշներ։
Նոր Բայազետից Հ. Բունիա–
թյանի աշակերտներից էր նաև
պրոֆ. էմիլ Մխեյանը, որն այն
տարիներին կենսաքիմիկոսների
մեջ աչքի էր ընկնում իր գիտական
վերլուծական մտածողությամբ,
հետազոտությունների արդյունք
ների մեկնաբանման ու կարողու
թյամբ։ Նա մեծ հարգանք ուներ Հ.
Բունիաթյանի նկատմամբ և վա
յելում էր նրա փոխադարձ հար
գանքն ու վստահությունը։
Ինչպես է. Մխեյանը, այնպես էլ
ես, միշտ ներքուստ հպարտացել
ենք, որ ակադեմիկոս Հ. Բունիւս–
թյանը մեր հայրենակիցն է, սա
կայն երբևէ դա չենք բարձրաձայ–
նել ու առավել ևս՝ չարաշահել։
Ակադեմիկոս Հ. Բունիաթյանն
ապրել է բազմաբեղուն, հետաքր
քիր ու ուսանեւի կյանք։ Նրա դե
րը Հայաստանում՝ կենսաքիմի
ական գիտության զարգացման
մեջ հսկայական է և, հիրավի, նա
Հայաստանի կենսաքիմիական
դպրոցի հիմնադիրն է։
Ականավոր գիտնականի ու
մանկավարժի՝ Հրաչյա Բունիւս–
թյանի կերպարը լավ օրինակ է
գիտնականների երիտասարդ
սերնդի դաստիարակության հա
մար։

ւսաա(ճւտււքւսււ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԸ

ԺԻՐԱՑՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Բ ուս ա բ ա ն ո ւթ յա ն ի ն ս տ ի 

տ ո ւտ ի տ ն օր ե ն ,
Հ Հ ԳԱԱ թ ղ թ ա կ ի ց ա ն դ ա մ

XX ԴԱՐԻ ԱԿԱՆԱՎՈՐ
ԲՈՒՍԱԲԱՆԸ՝ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
ԱՐՍԵՆ ԼԵՎՈՆԻ Թ ԱԽՏԱՋ8ԱՆ

XX դարի ականավոր բուսաբան, ֆիլոգենետիկ
և էվոլյուցիոնիստ, ՀՀ ԳԱԱ և ՌԴ ԳԱ ակադեմիկոս
Արմեն Լևոնի Թախտաջյանի արգասաբեր գիտա
կան գործունեությունը հսկայական նշանակություն
է ունեցել բուսաբանական գիտության զարգաց
ման գործում Հայաստանում Ռուսաստանում, նաև
ամբողջ աշխարհում։ Նա մինչև կյանքի վերջը շա
րունակ հարստացրել է բույսերի կենսակարգաբա–
նությունը նոր փաստերի մեկնաբանումով և ամփո
փումով, մեթոդական նոր մոտեցումներով։
Նրա հայրը՝ Լևոնը, կրթվել է Գերմանիայում,
ստացել ագրոնոմի որակավորում, այնուհետև կա
տարելագործել է իր մասնագիտությունն Անգլիա–
յում, Ֆրանսիայում և Շվեյցարիայում։ Աշխատել է

Վ ա յոց ձոր, 1933 թ.

Շուշիում, որտեղ ամուսնացել է։ Նրա որդին՝ ապա
գա գիտնականը, ծնվել է Շուշիում 1910 թ. հունիսի
10-ին։
Դեռևս ուսանողական տարիներին Թիֆլիսի Մեր
ձարևադարձային կուլտուրաների համամիութենա
կան ինստիտուտում Կովկասի բուսականության մե
ծագույն գիտակ Դ. Սոսնովսկու ղեկավարությամբ Ա.
Թախտաջյանը կատարելէ իր առաջին հետազոտու
թյունները բարձրակարգ բույսերի դասակարգման
և էկոլոգիայի վերաբերյալ։ Գիտարշավների ժամա
նակ հավաքած բույսերի ուսումնասիրման համար
հաճախ մեկնել է Լենինգրադ, այնտեղ առնչվել է
ժամանակի խոշորագույն բուսաբանների, հատկա
պես Ն. Վավիլովի հետ։

Գ ի տ ա ր շ ա վ դ ե պ ի Ե ր ա ն ո ս սա ր, 1973 թ.
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Արմեն Թախտաջյանը, 34 տա
րեկանում դառնալով Բուսաբա
նության ինստիտուտի տնօրեն,
իսկ 35-ում՝ ԳԱ թղթակից անդամ,
անմիջապես ձեռնամուխ է եղել
բուսաբանական գիտության հիմ
նական ուղղությունների (կարգա
բանություն, մորֆոլոգիա, անա
տոմիա, երկրաբուսաբանություն,
հնէաբուսաբանություն, կարիոլո–
գիա, պալինոլոգիա) ստեղծմանը
և զարգացմանը։ Ի դեպ, պալինո–
լոգիական ուսումնասիրությամբ
(փոշեհատիկի կառուցվածքի)
Խորհրդային Միությունում և հենց
Հայաստանում առաջինը սկսեց
զբաղվել Ա. Թախտաջյանը՝ իր
աշակերտներ Ե. Ավետիսյանի, Թ.
Ծատուրյանի, Վ. Աղաբաբյանի և
ուրիշների հետ։
Երևանի պետական համալ
սարանում նա ղեկավարել է
բույսերի մորֆոլոգիայի և կար
գաբանության ամբիոնը, որտեղ
նրա հետաքրքրությունը ֆիլոգե–
նիայի (բույսերի ցեղակցական
կապերի) նկատմամբ վերածվել
է բարձրակարգ բույսերի տար
բեր խմբերի միջև ցեղակցական
փոխհարաբերությունների և ընդ
հանրապես բուսական աշխար
հի էվոլյուցիայի նպատակաս
լաց ուսումնասիրության։ Այդ
հետազատությունների վերջնա
կան արդյունքը բարձրակարգ
բույսերի ինքնատիպ համակար
գի ստեղծումն է, որի համար նա
արժանացել է ԽԱՀՄ Կոմարո–
վյան մրցանակի։ Իր այդ համա
կարգը նա անընդհատ կատարե
լագործել է՝ լրացնելով մեծ թվով
բնութագրական հատկանիշնե
րով։ Դասագրքերում, տեղեկագ
րերում, հանրագիտարաններում
Ա. Թախտաջյանի համակարգը
աստիճանաբար փոխարինում
է հնացած կամ անբավարար
մշակված համակարգերին։ ժա
մանակին այն մտավ Խորհրդա
յին Մեծ Հանրագիտարանի (1978
թ.) 3-րդ հրատարակության, Բրի–
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տանական Հանրագիտարանի
15-րդ հրատարակության (1975
թ.), գերմանական բարձրա
գույն դպրոցի բուսաբանության
դասական դասագրքի 30-րդ
և 31-րդ հրատարակություննե
րի մեջ (1971 թ.)։ Մեծատաղանդ
գիտնականը շարունակել է մշա
կել համակարգի նոր տարբերակ,
որտեղ արդեն արտացոլվել են
մոլեկուլային բուսաբանության
և ժամանակակից գիտական
այլ ուղղությունների նորագույն
տվյալները։
Գիտական բազմաթիվ արշա–
վախմբերի ընթացքում Ա. Թախ
տաջյանի
առանձնահատուկ
ուշադրության կենտրոնում Հա
յաստանի և Անդրկովկասի բու
սականությունն էր, որին նա
նվիրել է մի շարք կարևոր ու
սումնասիրություններ։ Ուշագրավ
է հատկապես նրա «Հայաստա
նի
բուսաաշխարհագրական
ակնարկ» աշխատությունը, որը
թեև հրատարակվել է 1941 թվա
կանին, սակայն մինչ օրս էլ կա
րևոր տեղեկատու է Հայաստանի
բուսականության բնութագրման
մասին։ Շրջագայելով տարբեր
մայրցամաքներում,
երկրնե–
րում և արևադարձային կղզինե
րում, ուսումնասիրելով վիթխարի
գրականություն՝ ակադեմիկոս
Ա. Թախտաջյանը մոլորակի բու
սաբանների համար ստեղծել է
«Երկրի ֆլորիստիկական մարզե
րը» չափազանց կարևոր աշխա
տությունը, որի համար 1981 թ.
նրան շնորհվել է ԽՍՀՄ պետա
կան մրցանակ։ Նա ձևակերպել է
ֆիտոխորիոնոմիայի հիմնական
սկզբունքները։
Ավելի ուշ՝ 1986 թվականին,
այդ գիրքը, ֆիտոխորիայի քար
տեզներով և հիմնավորապես
մշակված, անգլերեն հրատա
րակել է Կալիֆոռնիայի համալ
սարանը։ XX դարի խոշորւսգույն
բուսաբաններից մեկը՝ Լ. Ստե–
բինսը, այսպես է գնահատել այդ
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գիրքը. «Աշխարհի բույսերի այս
դասակարգումը լավագույնն է
մինչև հիմա եղածներից»։
Դեռևս 40-ական թվականնե
րին, երբ Արմեն Թախտաջյանն
աշխատում էր Երևանում, որոշեց
ստեղծել հիմնարար և հանրագի–
տարանային ուսումնասիրություն
Հայաստանում աճող բոլոր բու
սատեսակների մասին։ Բնակա
նաբար, այն ժամանակ ոչ ոք չէր
ենթադրում, թե Հայաստանի ֆլո
րան այդքան հարուստ է, և կպա
հանջվի բազմաթիվ հատորների
հրատարակում։ Առաջին հատորը
(1954 թ.) ամբողջությամբ գրեց Ա.
Թախտաջյանը։ Միաժամանակ
նա մեծ եռանդով կարգաբան
մասնագետներ էր պատրաս
տում, որոնք պետք է շարունակե
ին և իրականացնեին նրա մտա–
հաղացումը՝ Ցա. Մուլքիջանյան,
Ե. Ավետիսյան, Վ. Ավետիսյան,
է. Գաբրիելյան և ուրիշներ։ Սա
կայն ԽՍՀՄ գյուղատնտեսական
գիտությունների
ակադեմիա
յի տխրահռչակ սեսիան և դրան
հաջորդած լիսենկոյական խայ
տառակ կամայականություննե
րը Ա. Թախտաջյանին ստիպում
են Երևանից տեղափոխվել Լե–
նինգրադ, որտեղ նա սկզբում
զբաղեցնում է Լենինգրադի հա
մալսարանի կենսաբանության
և հողագիտության ֆակուլտետի
դեկանի, իսկ ավելի ուշ՝ ԽՍՀՄ
առաջատար Վ. Կոմարովի ան
վան բուսաբանական ինստի
տուտի տնօրենի պաշտոնները։
Սակայն նա երբևէ չխզեց իր կա
պերը Հայաստանի հետ։ Ամեն
տարի այցելելով Հայաստան՝
նա իր աշակերտների հետ կազ
մակերպում էր բուսաբանական
արշավախմբեր։ Ան. Ֆյոդորովի
հետ համատեղ նա իրականաց
րել է «Երևանի ֆլորայի» երկու
հրատարակություն
(հայերեն՝
Երևանում, ռուսերեն՝ Լենինգ–
րադում), շարունակել խմբագրել
«Հայաստանի ֆլորան» հրատա–
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րակությունը (մինչև 1986 թ.
լույս է տեսել 8 հատոր)։ Այս
շարքի 9-րդ հատորի վրսյ
տարվող աշխատանքները
համընկան մեր երկրի հա
մար ծանր ժամանակաշր
ջանին։
Հպարտությամբ պետք
է նշել, որ հետխորհրդա–
յին ամբողջ տարածքում
Հայաստանը եզակիներից
մեկն էր, իսկ Կովկասում՝
միակ հանրապետությունն
էր, որ պահպանեց բույ
սերի
կարգաբանության
բաժինն իր արդյունավետ
գիտական
գործունեու
թյամբ։ Շնորհիվ Ա. Թախ–
տաջյանի՝
գերմանացի
գործընկերների հետ ունե
ցած սերտ կապերի պայ
մանավորվածություն ձեռք
բերվեց «Հայաստանի ֆլո
րայի» հետագա հատորնե
րի գերմանական հայտնի
մասնագիտացված հրա
տարակչության
կողմից

ՀՀ ԳԱԱ Բ ուս ա բ ա ն ո ւթ յա ն ի ն ս տ ի տ ո ւտ , 1980 թ.

Գ ի տ ա ր շ ա վ դ ե պ ի Վ ա յոց ձոր, 1982 թ.
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անվճար տպագրության մասին։
1995 թ. տպագրվել են «Հայաս
տանի ֆլորայի» 9-րդ, իսկ 2001 թ.՝
10-րդ հատորները։ 2010 թ. լույս
տեսավ «Հայաստանի ֆլորայի»
եզրափակիչ՝ 11-րդ հատորը, որը
նվիրված է Հայաստանում աճող
հացազգի տեսակներին (100 ցեղ,
ավելի քան 300 տեսակ)։
Ա. Թախտաջյանի մեծագույն
աշխատություններից էնաև «Բույ
սերի կյանքը» (ռուսերեն) յոթհա–
տորյա հրատարակությունը։
Ակադեմիկոս Ա. Թախտա–
ջյանն ստեղծել է հայ բուսաբան–
կարգաբանների հզոր դպրոց,
որտեղ աշխատում են մի քանի

սերունդների ճանաչված մասնա
գետներ։
Ընդգրկուն է նաև Ա. Թախտա
ջյանի գիտակազմակերպական
գործունեությունը։ Նա եղել է “6օ–
73հհ46Շ1<«& »<^թհՅ/ւ” (ՍանկԱ1 Պե֊
տերբուրգ) հանդեսի գլխավոր
խմբագիր, Հայկական աշխար
հագրական ընկերության նա
խագահ,
Համամիութենական
բուսաբանական
ընկերության
նախագահ և Լոնդոնի Լինեյի
ընկերության արտասահմանյան
անդամ, Հնդկաստանի հնէաբու–
սաբանական ընկերության պատ
վավոր անդամ, ԱՄՆ-ի, Նորվեգի–
այի, Լեհաստանի, Ֆինլանդիայի

գիտությունների ակադեմիանե
րի արտասահմանյան անդամ,
գերմանական
«Լեոպոլդինա»
բնագիտության
ակադեմիայի
անդամ և այլ։
Բնական
գիտությունների
բնագավառում ակնառու նվա
ճումների, երկարամյա և բեղմնա
վոր գիտական գործունեության
համար Հայաստանի նախագահի
հրամանագրով ակադեմիկոս Ա.
Թախտաջյանը 2009 թ. պարգև
ատրվել է «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտո
ցի» շքանշանով։
Ա. Թախտաջյանը վախճանվել
է 2009 թ. նոյեմբերի 13-ին Սանկտ
Պետերբուրգում։

ԱԿԱՆԱՎՈՐ ՖԻՏՈՖԻՋԻՈԼՈԳԸ՝
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՄԻՔԱՅԵԼ
ՔՐԻՍՏԱՓՈՐԻ ՉԱՅԼԱԽՏԱՆ
Մեծ է ՀՀ ԳԱՄ և ՌԴ ԳԱ ակա
դեմիկոս Միքայել Քրիսւոա–
վւորի Չայլախյանի ներդրումը
կենսաբանական
գիտության
զարգացման գործում ինչպես
Հայաստանում, այնպես էլ ամողջ
աշխարհում։ Մ. Չայլախյանը
պատկանում է բույսերի ֆիզիոլո
գիայի ականավոր հիմնադիրնե
րի թվին և համարվում է XX դարի
եվրոպական առաջատար գիտ
նականներից մեկը։
Չայլախյանը ծնվել է 1902 թ.
մարտի 8-ին Նոր Նախիջևանում
(այժմ՝ ՌԴ Դոնի Ռոստով քաղա
քում)։
Չայլախյանի նախնիները Հին
Հայաստանի մայրաքաղաք Անի–
ից են։ Միջնադարում, փրկվելով
հալածանքներից,
տեղափոխ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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վել են Ղրիմ և Դրիմի արևելյան
մաս, Թեոդոսիայի հարևանու
թյամբ, որը հայտնի էր որպես
Ծովային Հայաստան։ Մ. Չայլա–
խյանը սովորել է Նովոչերկասկի
դասական արական դպրոցում։
Ուսման տարիներին ընտանի
քը բնակվել է Նովոչերկասկում,
այնուհետև՝ տեղափոխվել Երև
ան։
1926-1928 թթ. Մ. Չայլախյւսնն
աշխատել է էջմիածնի բույսե
րի բուծման կայանում։ 1926 թ.
ավարտել է ԵՊՀ գյուղատնտե
սական ֆակուլտետը և աշխա
տել ԽՍՀՄ ԳԱ Բույսերի ֆիզիո
լոգիայի ԳՀԻ-Ում։ 1928-1929 թթ.
նա աշխատել է ՀԽՍՀ հողժող
կոմատի գյուղատնտեսության
վարչությունում՝ որպես հրա–
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հւսնգիչ, իսկ 1929-1931 թթ.՝
Անդր կովկասյան Անասնաբուծւս–
կան-անասնաբուժական ինստի
տուտի բուսաբանության ամբիո
նում՝ որպես ասիստենտ։
1931-1934 թթ. Մ. Չայլախյւս–
նը եղել է ՍՍՀՄ ԳԱ Լենինգրադի
կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիա
յի լաբորատորիայի ասպիրանտ։
Նույն թվականին էլ Բույսերի
կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիա
յի լաբորատորիայի կազմում տե
ղափոխվել է Մոսկվա, որտեղ հե

տազոտությունները է կատարել
ակադեմիկոս Ա. Ա. Ռիխտերի ղե
կավարությամբ։
1935-1991 թթ. Մ. Չայ լախյ անն
աշխատել է ԽՍՀՄ ԳԱ Կ. Ա. Տիմի–
րյազևի անվան Բույսերի ֆիզիո
լոգիայի ինստիտուտում՝ որպես
բույսերի աճման ու զարգացման
լաբորատորիայի վարիչ։ Նրա
կյանքում արմատական փոփո
խություններ են տեդի ունեցել
ինստիտուտում աշխատելու տա
րիներին։ Այստեղ ձևավորվել

են երիտասարդ գիտնականի
գիտահետազոտական աշխա
տանքների
ուղղությունները։
2008 թ., ի պատիվ նշանավոր
կազմակերպչի և պրոֆեսորի,
Կ. Տիմիրյազևի անվան բույսերի
ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիան
պաշտոնապես անվանակոչվել
է ակադեմիկոս Մ. Չայլախյանի
անունով։

Տ ի մ իր յա զ և ի ա նվ.
ԲՖՒ-ի լա բ ո ր ա տ ո ր ի ա

Մ. Չայլախյանը եղել է ԵՊՀ–
ի բույսերի անատոմիայի և ֆի
զիոլոգիայի (1941-1948 թթ.),
միաժամանակ Հայկական գյու
ղատնտեսական ինստիտուտի
բույսերի ֆիզիոլոգիայի և ման
րէաբանության ամբիոնների վա
րիչ (1941-1946 թթ)։ Եռանդուն
գիտաստեղծագործական, փոր
ձարարական և հետազոտա
կան գործունեության արդյուն
քում արժանացել է ճանաչման
ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ
արտասահմանում։
1941 թ. աշխատել է ՀԽՍՀ
ԳԱ Բուսաբանության ինստիտու
տում, որտեղ 1942 թ. հիմնել է
Բույսերի ֆիզիոլոգիայի լաբո
րատորիան։ Լինելով պարզ և

համեստ մարդ, Մ. Չայլախյանն
աչքի էր ընկնում մտքի ճկունու
թյամբ և ինքնուրույնությամբ,
դատողությունների յուրօրինա–
կությամբ, ուժեղ կամքով, եռան
դով և անսովոր աշխատասիրու
թյամբ։
1967 թ. Մ. Չայլախյանը
արժանացել է ԽՍՀՄ գիտու
թյան վաստակավոր գործչի կոչ
ման, 1968 թ.՝ ընտրվել ԽՍՀՄ ԳԱ
ակադեմիկոս։
1969 թ. Մ. Չայլախյանն ընտր
վել է Գերմանիայի բնախույզնե
րի «Լեոպոլդինա» ակադեմիայի
ակադեմիկոս։ Մասնակցելէ Ռոս–
տոկի համալսարանի 600–ամյա–
կին նվիրված գիտաժողովին
«Բույսերի ծաղկման հորմոնալ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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կարգավորում» զեկուցմամբ և
արժանացել Ռոստոկի համալ
սարանի պատվավոր դոկտորի
կոչման։ Նույն տարում ընտրվել
է նաև բույսերի ֆիզիոլոգների
Ամերիկյան, Հնդկական և Բուլ
ղարական բուսաբանական ըն
կերությունների պատվավոր ան
դամ և հանդես է եկել բազմաթիվ
զեկույցներով։
1971
թ. Մ. Չայլախյանն
ընտրվել է ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմի
կոս, 1972 թ. կենսաբանական
գիտության զարգացման և իր
ծննդյան 70-ամյակի կապակցու
թյամբ պարգևատրվել է Լենինի
շքանշանով, իսկ 1975 թ.՝ «Կար
միր դրոշի շքանշանով», 1979 թ.
ԱՄՆ-ում միջազգային ասոցացի–
Աշ2–3. 2013
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այի X համագումարին Մ. Չայլախյանն արժանա
ցել է պատվո շքանշանի, 1982 թ. գիտական բա
ցառիկ նվաճումների համար և ծննդյան 80-ամյակի
կապակցությամբ պարգևատրվել է Հոկտեմբերյան
հեղափոխության շքանշանով։
Մ. Չայլախյանի գիտական աշխատանքները
հիմնականում վերաբերում են բույսերի աճման ու
զարգացման հարցերին, օնթոգենեզի ընդհանուր
օրինաչափությունների մշակմանը, գեներատիվ
զարգացման, սնուցողական և հորմոնային գործոն
ների բացահայտմանը։ Նա բույսերի զարգացման ու
ծաղկման հորմոնային տեսության հիմնադիրն է, որը
նրան համաշխարհային ճանաչում է բերել։ Դեռևս
1936-37 թթ. նա հանգել է այն եզրակացության, որ
բույսերի ծաղկման լուսապարբերական կարգա
վորումն իրականանում է հորմոնային գործոնների
օգնությամբ, որոնց անվանել է ֆլորիգեն։ Մ. Չայ–
լախյանը ցույց է տվել, որ ֆլորիգենը հորմոնային
կոմպլեքս է, կազմված 2 բաղադրամասերից՝ հի–
բերելիններից և անտեզիններից. հիբերելինների
անբավարարությունը սահմանափակում է երկարօ
րյա բույսերի զարգացումը կարճ օրվա պայմաննե
րում, իսկ անտեզինների պակասը դանդաղեցնում
է կարճօրյա բույսերի զարգացումը։ Նա միաժամա
նակ պարզել է, որ, բացի հորմոնային խթանիչնե
րից, բույսերի ծաղկման կարգավորմանը մասնակ
ցում են նաև արգելակող (ինհիբիտորային) բնույթի
նյութերը։

Բույսերի ծաղկման, տրոֆիկ սնուցման և հորմո
նալ գործոնների ուսումնասիրության արդյունքների
հիման վրա Մ. Չայլախյանը ձևակերպել է ընդհա
նուր հայեցակարգ, համաձայն որի բոլոր միամյա
բույսերի ծաղկումն ընթանում է երկու փուլով, նախ
առաջանում են ծաղկային ցողունները, ապա ծա
ղիկները։
Մ. Չայլախյանի աշխատանքները կարևոր
գիտական և գործնական նշանակություն ունեն նաև
գյուղատնտեսության համար։ Նա ավելի քան 500
գիտական աշխատանքների հեղինակ է, այդ թվում
10 մենագրության։
Մ. Չայլախյանը վախճանվել է 1991 թ. նոյեմբերի
30-ին և թաղված է Մոսկվայի (Վագանկովյան) հայ
կական գերեզմանատանը։

Նկ. 8 Ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս Ա.Ւ. Մ երկիսը պ ա ր գ և ա տ ր ո ւմ է
Մ.Ք. Չ ա յլա խ յա ն ի ն ա ն վ ա ն ա կ ա ն ժ ա պ ա վ ե ն ո վ

Նկ. 10 Մ. Չ ա յլա խ յա նը

Նկ. 9 Մ. Չ ա յլա խ յա ն ը և Ա Լ ա ն գ ը
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ
հՈՍԻՖՅԱՆԻ

Տ ե խ ն ի կ ա կ ա ն գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի դ ո կ տ ո ր ,
պ րոֆ եսոր, Հ Հ ԳԱԱ
ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս , ՀՊ ՃՀ պ ր ո ռ ե կ տ ո ր

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների
շարքում իր պատվավոր տեղն
ունի ականավոր գիտնական,
հատուկ և տիեզերական էլեկտ
րամեխանիկայի
հիմնադիր,
Սոցիալիստական աշխատան
քի հերոս, Լենինյան և Պետա
կան մրցանակների դափնեկիր,
Ռուսաստանի և Հայաստանի
գիտության և տեխնիկայի վաս
տակավոր գործիչ Անդրանիկ Իո–
սիֆյանը։
Նա ծնվել է Ղարաբաղի Ծմա–
կահող գյուղում ուսուցչի ընտա
նիքում։ 1922 թ. կամավոր գնացել
է բանակ։ Զորացրվելուց հետո
ընդունվել է ինստիտուտ։ Արդեն
ուսանողական
տարիներին
դրսևորվել են նրա բացառիկ ըն
դունակությունները։ Բուհն ավար
տելուց հետո Ւոսիֆյանին հրա
վիրում են Համամիութենական
էներգետիկ ինստիտուտ, որտեղ
նա աշխատում է մինչև 1941 թ.։
Այդ ինստիտուտում էնա ձևավոր
վել որպես գիտնական և 35 տա
րեկանում դարձել տեխնիկական
գիտությունների դոկտոր, պրո
ֆեսոր։ Այդ ժամանակաշրջա
նին են վերաբերում հոսիֆյանի
եզակի մշակումները էլեկտրա
կան գնդացիրների և հեռահար

տ
V

հրանոթների, թափավազքի գծա
յին շարժիչների ստեղծման ուղ
ղությամբ, ոչ հպումային սելսինի
գյուտը, դրա հիման վրա էլեկտ
րական մեքենաների ընդհան
րացված տեսության ստեղծումը
և այլն։
Նրա՝ ոչ հպումային սելսի–
նի գյուտը բացառիկ դեր է ունե
ցել տիեզերական, ավիացիոն և
ռազմական տեխնիկայում։
1941 թ. սեպտեմբերին ռազ
մական
էլեկտրատեխնիկայի
մշակման և թողարկման նպա
տակով Մոսկվւսյում ստեղծվում է
Պետական միութենական ՒՎ627
գործարանը, և 36-ամյա Իոսիֆ–
յանը նշանակվում է այդ գործա
րանի տնօրեն։
հոսիֆյանի ղեկավարությամբ
հետագայում գործարանը վե
րաճել է էլեկտրատեխնիկա
կան խոշորագույն կայսրության՝
էլեկտրամեխանիկայի Համամի
ութենական գիտահետազոտա
կան ինստիտուտի (ԷՄՀԳՀԻ), որն
այժմ կրում է նրա անունը։
Դժվար է գերագնահատել
ԷՄՀԳՀԻ-ի նշանակությունը հրթի–
ռատիեզերական
տեխնիկայի
կայացման և զարգացման գոր
ծում։ 40-ականների վերջում հո–
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սիֆյանը նշանակվել Է հրթիռ
ների և տիեզերական սարքերի
Էլեկտրատեխնիկական սարքա
վորման գլխավոր կոնստրուկտոր
և ներգրավվել Է Ս. Կորոլյովի,
ապա նաև Մ. Ցանգելի ղեկավա
րած գլխավոր կոնստրուկտորնե
րի խորհրդի կազմի մեջ։
Տիեզերքում շահագործելու
համար նախատեսված Էլեկտրա
տեխնիկական սարքավորումնե
րը տիեզերական փորձարկում
ների կարիք ունեին։ Անդրանիկ
հոսիֆյանի
ղեկավարությամբ
համաշխարհային պրակտիկա
յում առաջին անգամ ստեղծվում
Է «Օմեգա» տիեզերական Էլեկտ
րատեխնիկական լաբորատորի
ան։ Այդ մշակումներին մասնակ
ցել Է նաև հոսիֆյանի ստեղծած
ԷՄՀԳՀԻ-ի երևանյան մասնաճյու
ղը։
հոսիֆյանի
գլխավորած
ԷՄՀԳՀԻ-ի խոշորագույն նվա
ճումներից Է օդերևութաբանա
կան արբանյակների ստեղծումը,
որը նախորոշեց ինստիտուտի՝
հետագա տարիների թեմատի
կան։ Այսօր Իոսիֆյանի անվան
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ԷՄՀԳՀԻ-ն ՌԴ միակ կազմակեր
պությունն է, որտեղ մշակվում
են Երկրի օդերևութաբանական
բնույթի արհեստական արբա
նյակներ։
Գլխավոր
կոնստրուկտոր
Իոսիֆյանի
ղեկավարությամբ
մշակված «Կոսմոս», «Մետեոր»,
«Մետեոր-պրիրոդա», «Ռեսուրս»,
«էլեկտրո», «Օմեգա» և այլ տիե
զերական կայանների տասնյակ
օրինակներ տարբեր ժամանակ
ներում դուրս են բերվել ուղեծիր։
Ւոսիֆյանի գլխավորությամբ
60-ական թվականների սկզբին
ծավալվել են սուզանավերի էներ
գի ակ ան համակարգի ստեղծման
ուղղությամբ
աշխատանքներ։
Ստեղծվող էլեկտրասարքավո
րումը պետք է բավարարեր բա
ցառիկ բարձր պահանջների՝
սակավաղմկություն, ցածր մագ
նիսականություն, բարձր օգտա
գործելիություն և ավտոմատա
ցում։ Որոշակի սուզանավերի
համար էլեկտրասարքավորման
մշակմանը և ստեղծմանը զու
գահեռ ձևավորվել է գիտական
նոր գաղափար՝ հեռանկարային
ատոմային սուզանավերի համար
գերհաղորդիչ թիավար էլեկտրա
կան շարժիչների և գերհաղորդիչ
տուրբոգեներատորների օգտա–
գործմամբ, ատոմային սուզանա–
վերի էլեկտրաշարժման համա
կարգի ստեղծման ուղղությամբ։
Նման գերխնդիր կարող էր առա
ջադրել միայն այնպիսի ռոման
տիկ գիտնականը, որպիսին Անդ
րանիկ հոսիֆյանն էր։ Ցավոք,
նրա մահվանից հետո այդ հույժ
հեռանկարային աշխատանքնե
րը չգտան իրենց տրամաբանա
կան ավարտը։
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70-ականների վերջին, երբ
սկսվեց ատոմային էներգետիկա
յի բուռն զարգացումը, Անդրանիկ
Իոսիֆյանը նշանակվեց ատոմա
յին էլեկտրակայանների համար
էլեկտրասարքավորումների հա
մալիրի ստեղծման աշխատանք
ների գիտական ղեկավար։
Ստեղծված «Սկալա» համա
կարգը, որը ներառում է ոչ մի
այն ռեակտորի կառավարման
և պաշտպանության ավտո
մատացված համակարգ, այլև
երաշխավորված սնուցման հա
մակարգ, այսօր հաջողությամբ
շահագործվում է ատոմային շատ
էլեկտրակայաններում։
Հատուկ էլեկտրատեխնիկա
յի բնագավառի բարդագույն և
կարևորագույն խնդիրների լուծ
ման հետ մեկտեղ, Անդրանիկ
Իոսիֆյանը շատ ժամանակ էր
հատկացնում ընդհանուր արդյու
նաբերական
նշանակության
էլեկտրատեխնիկայի արտադրու
թյանը, որի ամենախոշոր նվա
ճումն միջազգային ինտեգրացի–
ւսյի շրջանակներում Իոսիֆյանի
ղեկավարությամբ
սինքրոն
շարժիչների թողարկումն էր
(1968-1972 թթ.), իսկ հետագա
յում հաստատուն մագնիսներով
միկրոշարժիչների ստեղծումը։
Այդ հիստերեզիսային շարժիչնե
րի ներդրման շնորհիվ ծնվեց «ու
ժային հոլակադիտում» նոր ուղ
ղություն։
Հարկ է նշել, որ Իոսիֆյանը
զգալի ներդրում ունի Հայաստա
նի գիտության և արդյունաբերու
թյան զարգացման գործում։ Ըստ
էության, էլեկտրատեխնիկական,
ռադիոտեխնիկական և էլեկտրո
նային գիտությունն ու արդյունա
բերությունը Հայաստանում սկիզբ
են առել Ւոսիֆյանի նախաձեռ
նությամբ և որոնց զարգացմանը
նա մշտապես աջակցելէ։
Համալիր էլեկտրասարքավոր
ման համամիութենական գիտա
հետազոտական ինստիտուտն
ստեղծվել էր որպես ԷՄՀԳՀԻ երև–
անյան մասնաճյուղ։ Հետագայում
այն դարձավ վերերկրյա և վերջ
րյա շարժական բազավորման
ինքնավար էլեկտրամատակա
րարման համակարգերի գլխա
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մասային կազմակերպություն, որի
եզակի մշակումները ցայսօր թո
ղարկվում են զեն իթա հր թի ռայ ին
համալիրների ղեկավարման հա
մակարգերի էլեկտրամատակա
րարման համար։
Գործնականում ինստիտու
տում ստեղծված ողջ արտադ
րանքը թողարկվել է Հայէլեկտ–
րագործարանում, որը դարձել
էր էներգիական համակարգերի
խոշորագույն արտադրողը, բա
վական է ասել, որ ՑՕ֊ականնե–
րին այստեղ թողարկել է երկրում
արտադրվող էլեկտրամատակա
րարման միջոցների 40 %-ը։
Իոսիֆյանի
նախաձեռնու
թյամբ Երևանում ստեղծվեց երկ
րորդ խոշորագույն ինստիտուտը՝
Մաթեմատիկական մեքենաների
Երևանի գիտահետազոտական
ինստիտուտը, որը կարճ ժամա
նակամիջոցում դարձավ էլեկտ
րոնային հաշվողական մեքենա
ների միասնական թողարկման
մի հատվածի մշակման գլխա
մասային ձեռնարկություն, կյան
քի կոչելով կառավարման եզակի
ավտոմատացված համակարգ,
որը շահագործվում է մինչև այ
սօր։
1962 թ. Մոսկվայում ստեղծե
լով Ծ-3 փոքրածավալ էլեկտրո
նային հաշվողական մեքենայի
առաջին նշումները՝ դրանցից
մեկը Իոսիֆյանն ուղարկել է Երև
ան, և դրա հիման վրա կազմա
վորվել է ՀԽՍՀ ԳԱ հաշվողական
կենտրոնը, որը հսկայական դեր է
խաղացել հանրապետությունում
հաշվողական գիտության կւս–
յացման և զարգացման գործում։
,Տրանզիստորն ՀԿԲ Երևա
նում, «Ավտոմատիկա» ԳՀԻ Կի–
րովականում,
էլեկտրոնային
արդյունաբերության ձեռնարկու
թյունների համալիրը Աբովյանում.
ահա ոչ լրիվ ցանկը այն եզակի
գիտաարտադրական ձեռնար
կությունների, որոնք ստեղծվել են
Ւոսիֆյանի աջակցությամբ։
Անդրանիկ Իոսիֆյանը մեծ
գիտնական էր, անխոնջ նվիրյալ,
մեծ հայրենասեր, որն իր կյանքն
ի սպաս դրեց իր երկրի գիտու
թյան և տեխնիկայի կայացմանն
ու զարգացմանը։
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