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Սեդա Գաբրիելյան, Սիրանուշ Մելոյան 

 

Ժ.-Փ. Վինեյի և Ժ.Դարբելնեի թարգմանական ընթացակարգերը գործնականում 

Ամփոփագիր 

 

Սույն հոդվածը ներկայացնում է Ժ.-Փ. Վինեյի և Ժ. Դարբելնեի կողմից  

առաջարկված թարգմանական երկու հիմնական մեթոդները՝ ուղիղ կամ բառացի և 

անուղղակի կամ մոտավոր: Ըստ նրանց, վերջիններս հանգում են յոթ հիմնական 

թարգմանական ընթացակարգերի՝ փոխառություն, պատճենում, բառացի 

թարգմանություն, վերադասավորում, տատանում, շարակարգային փոփոխություն    

և հարմարեցում: Աշխատանքում փորձ է արվել յոթ հիմնական թարգմանական 

ընթացակարգերը դիտարկել փաստացի նյութի վերլուծությամբ՝ Ավ. Իսահակյանի 

«Լիլիթ»-ի և դրա հայերեն թարգմանության զուգադրությամբ: 

Բանալի բառեր՝ 

թարգմանական մեթոդներ, ուղիղ կամ բառացի թարգմանություն, անուղղակի կամ 

մոտավոր թարգմանություն, թարգմանական ընթացակարգեր 

 

 

Габриелян Седа, Мелоян Сирануш 

 

Процедуры перевода по Дарбельне и Вине на практике 

Резюме 

 

Настоящая статья рассматривает два основных метода перевода по Дарбельне и 

Вине: прямой или буквальный, косвенный или приблизительный перевод. По мнению 

ученых, вышеназванные методы состоят из семи взаимосвязанный процедур по 

возрастанию сложности: заимствование, калька, буквальный перевод, транспозиция, 

модуляция, эквивалентность, адаптация. В данной работе сделана попытка  

проиллюстрировать переводческие процедуры на сопоставительном анализе 
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фактического материала - произведения Ав. Исаакяна «Лилит» и ангклийского 

перевода. 

Ключевые слова: 

методы перевода, прямой или буквальный перевод, косвенный или 

приблизительный перевод, процедуры перевода 

 

Seda Gabrielyan, Siranush Meloyan 

  

J.P. Vinay and J.Darbelnet’s Translation Procedures in Use 

Summary 

 

The present article examines two basic translation methods, i.e. direct or literal 

translation, and indirect or oblique translation as suggested by Vinay and Darbelnet. It 

outlines such translation procedures as borrowing, calque, literal translation, transposition, 

modulation, total syntagmatic change and adaptation and illustrates the application of these 

complex techniques to lexis, grammar, and the message itself by the examples derived from 

''Lilit'' by A. Isahakian and its translation into English. 

Key words: 

translation methods, direct or literal translation, indirect or oblique translation, translation 

procedures 

 

 

 



Նվարդ Վարդանյան 

Բանաստեղծություն և թարգմանություն 

Բանաստեղծ և թարգմանիչ 

Ամփոփագիր 

 Բանաստեղծը և թարգմանիչը մեկ միասնություն են, հակառակ դեպքում 
ցանկացած գրական ստեղծագործության փոխանցումը աղբյուր լեզվից թիրախ լեզու 
ոչ թե հեղինակին ճիշտ ներկայացնելու, նրա մտադրությունը ընթերցողին հասցնելու 
միջոց կլինի, այլ տվյալ գործի աղավաղումով նոր հեղինակի հայտնություն, որը կլինի 
թարգմանիչն ինքը: Իսկ վերջինիս նպատակն է վերակերտել ստեղծագործության ձևն 
ու բովանդակությունը այնպես ինչպիսին բնագիրն է: Թարգմանիչը պարտավոր է 
կիրառել նույն լեզվաոճական հնարներն ու միջոցները` ստեղծելով մտածելակերպի, 
ձևի, բովանդակության, լեզվի և ոճի մեկ ընդհանրություն:  

 Բանաստեղծն ու թարգմանիչը պետք է լինեն մեկ անձ, մեկ հոգի, բայց տարբեր 
լեզվական միջավայրերում: Պոեզիան, ինչպես և նրա թարգմանությունը, արվեստ է: 

 Բանալի բառեր. 

 բանաստեղծություն, բանաստեղծ, թարգմանություն, թարգմանիչ, աղբյուր լեզու, 
թիրախ լեզու, ձև և բովանդակություն, լեզու և ոճ 

 

Нвард Варданян 

Стихотворение и перевод 

Поэт и переводчик 

Резюме 

  Поэт и переводчик – единое целое, в противном случае передача любого 
литературного произведения с исходного языка на переводящий язык не будет служить 
средством правильного представления автора и его замысла, а наоборот – путем 
искажения данного произведения появится новый автор – сам переводчик. А цель 
последнего – воспроизвести форму и содержание произведения в точном соответствии 
с оригиналом. Переводчик должен использовать те же самые лингвостилистические 



приемы и средства, создавая единую общность мышления, формы, содержания, языка и 
стиля. 

 Поэт и переводчик должны быть одним телом, одной душой, но в разной 
языковой среде. Поэзия, так же как и ее перевод – искусство.   

Ключевые слова: 

поэзия, поэт, перевод, переводчик, исходный язык, переводящий язык, форма и 
содержание, язык и стиль 

 

Nvard Vardanyan 

Poem and Translation 

Poet and Translator 

Summary 

  The poet and the translator are a single whole; otherwise the transfer of any 
literary work from the source language into the target language won’t be a means of proper 
presentation of the author and his intention, but appearance of a new author – translator 
himself – through the distortion of the given work. And the goal of the translator should be 
to reproduce the form and the content of the work in accordance with the original. The 
translator should use the same linguo-stylistic devices and means, creating integrity of 
thought, form, content, language and style. 

 The poet and the translator should be one body and soul, but in different linguistic 
environments. Poetry, as well as its translation, is an art.  

Key words: 

poetry, poet, translation, translator, source language, target language, form and content, 
language and style 



 

Լուսինե Սարգսյան 

 

Մեքենայացված թարգմանությունը և համակարգչային լեզվաբանությունը 

Ամփոփագիր 

 

Մարդու կողմից կատարվող թարգմանությունը շարունակում է մնալ 

թարգմանության առավել հուսալի և ճշգրիտ եղանակը: Միաժամանակ, կասկածից 

վեր է, որ մարդու կողմից կատարվող թարգմանությունը պետք է զուգադրվի 

մեքենայացված թարգմանության հետ՝ թարգմանիչների գործի արագությունն ու 

արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով: Սույն հոդվածում արծարծված են 

մեքենայացված թարգմանության նախապատմությանը, արդի իրողություններին և 

հավանական ապագային վերաբերող հարցեր: Նկարագրվում են եղանակներից 

յուրաքանչյուրի հիմնական առավելություններն ու թերությունները: 

Բանալի բառեր. 

մեքենայացված թարգմանություն, համակարգչային լեզվաբանություն, մարդու կողմից 

կատարվող թարգմանություն, համակարգչային (ավտոմատացված) թարգմանություն, 

ինտերակտիվ թարգմանություն 

 

Лусине Саргсян 

 

Машинный перевод и компьютерная лингвистика 

Резюме 

 

Перевод, сделанный человеком, остается самой надежной и точной формой 

перевода. В то же время, перевод, сделанный человеком, несомненно должен 

интегрироваться с машинным переводом для повышения скорости и эффективности 



переводчиков. В данной статье рассматриваются некоторые элементы истории 

нынешнего статуса и вероятного будущего машинного перевода. Также определяются 

основные преимущества и недостатки каждого из методов.  

Ключевые слова:  

машинный перевод, компьютерная лингвистика, перевод сделанный человеком, 

автоматический перевод, интерактивный перевод 

 

Lusine Sargsyan 

 

Machine Translation and Computational Linguistics 

Summary 

 

Human translation remains the most reliable and accurate form of translation 

available. At the same time, it is out of question that human translation should integrate with 

machine translation to improve the speed and efficiency of translators. In the present article 

some elements of the history: state of the art and probable future of Machine Translation are 

discussed. It defines the basic advantages and disadvantages of each technique.  

Key words:  

machine translation, computational linguistics, human translation, computer-aided 

translation, machine-aided human translation, interactive translation 

 

 

 



Աննա Խաչատրյան 

Հիշողության մարզման կարևորությունը բանավոր թարգմանության մեջ 

Ամփոփագիր 

 Բանավոր թարգմանիչների պատրաստման գործում հիշողության մարզումն ունի 
առանձնահատուկ կարևորություն և նպատակաուղղված է աղբյուր լեզվի ավելի ստույգ 
ըմբռնմանը և հետագա համարժեք վերարտադրմանը: Հաջորդական և համընթաց 
թարգմանության մեջ հիշողության գործառույթները բավականին տարբերվում են, քանի որ 
դրա տևողությունը հաջորդական թարգմանության գործընթացում ավելի երկար է, քան 
համընթաց թարգմանության մեջ: Մարդկային հիշողության հոգեբանական 
հետազոտություններում առանձնացվում են հիշողության երկու տեսակ` կարճաժամկետ և 
երկարաժամկետ: Բանավոր թարգմանիչներ պատրաստելիս հատուկ ուշադրություն է 
դարձվում հատկապես կարճաժամկետ հիշողության զարգացման հմտություններին, և 
գոյություն ունեն կարճաժամկետ հիշողության մարզման տարբեր մեթոդներ և 
համապատասխան վարժություններ: 

Բանալի բառեր. 

 հիշողության մարզում, կարճաժամկետ հիշողություն, երկարաժամկետ հիշողություն, 
տեղեկատվության վերականգնում, ձայնային, տեսողական իմաստային կոդավորում 

 

Анна Хачатрян 

Значение развития памяти в устном переводе 

Резюме 

 Развитие памяти при подготовке переводчиков имеет особое значение, так как это 
важно для более полного восприятия исходного языка и его дальнейшего адекватного 
перевода. Функции памяти отличаются в последовательном и синхронном переводе: в 
синхронном переводе ее длительность намного короче. Согласно психологичеким 
исследованиям различаются два вида памяти: кратковременная и долговременная. 
Долговременную память можно охарактеризовать как учебный процесс, необходимый для 
приобретения необходимых для переводчика знаний, но при подготовке устных переводчиков 
особое внимание уделяется развитию навыков кратковременной памяти. Для этого существуют 
различные методы и соответствующие упражнения. 



 Ключевые слова: 

  развитие памяти, кратковременная память, долговременная память, восстановление 
информации, аккустическая, визуальная и смысловая кодировка 

 

Anna Khachatryan 

The Importance of Memory Training in Interpretation 

Summary 

The purpose of memory training in interpreting is to achieve a better understanding of the 
source language, which will lead to adequate interpreting. Memory functions differ in consecutive 
and simultaneous interpreting, because the duration of memory is longer in CI than in SI. 
Psychological studies of human memory make a distinction between short-term memory (STM) and 
long-term memory (LTM). Long-term memory is a learning process, and it is essentially an important 
part of the interpreter’s acquisition of knowledge, but the memory skills which need to be imparted 
to trainee interpreters are mainly short-term memory skills. There are different methods of training 
STM in interpretation, and there are also some exercises widely used for memory training. 

Key words: 

memory training, short-term memory, long-term memory, information retrieval, acoustic, 
visual, semantic coding 

 



Սոնա Սեֆերյան 

 

Շեքսպիրի     «Հռոմեական ողբերգությունները» Հ.Մասեհյանի մեկնությամբ 

Ամփոփագիր 

 Շեքսպիրի հռոմեական գործերը «Հուլիոս Կեսար», Անտոնիոս և 
«Կլեոպատրա» և «Կորիոլան» ունեն մի ընդհանուր աղբյուր` Պլուտարքոսի 
«Ազնվական հույների և հռոմեացիների կյանքը»: Շեքսպիրին առավել հետաքրքրել 
են հերոսների կյանքից մանրամասն փաստերն ու ակնարկները` անհատի 
բնավորությանը շեշտադրելով պիեսի կերպարային միջավայրը: Դրանք խարսխված 
են ոգու և մարմնի, կենդանական և բուսական աշխարհի, երկնային լուսատուների, 
գուշակությունների, նախազգացումների վրա:  

 Այս երեք գործերը թարգմանել է հայ դասական թարգմանիչ  Հովհ. Մասեհյանը: 
Նախաքրիստոնեական այս կառույցներում միմյանց հետ գոյատևում են բարին ու 
չարը, հերոսությունն ու դավաճանությունը, սակայն գնահատելի են և հաղթանակում 
են ազնվությունն ու բարի անունը: 

 Բանալի բառեր.  

 հռոմեական պիեսներ, պատկերային միջավայր, կենդանական և բուսական 
պատկերներ, կերպարային միջավայր, թարգմանություն 

 

Сона Сеферян 

§Римские трагедии¦  Шекспира в интерпретации О.Масеяна 

Резюме 

 

 Римские произведения Шекспира - «Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра» и 

«Кориолан» - имеют один общий источник – «Жизнь знатных греков и римлян» 
Плутарха. Шекспира более интересовали отдельные факты из жизни героев и 
проявление характера личности в образной среде пьесы. Они опираются на дух и тело, 
животный и растительный мир, небесные светила, гадания и предчувствия. 



 Перевод этих трех произведений осуществил армянский классический 
переводчик О. Масеян. В этих дохристианских сюжетах сосуществуют добро и зло, 
героизм и измена, но высоко ценятся и одерживают победу честность и доброе имя. 

 Ключевые слова: 

 римские пьесы, образная среда, животные и растительные образы, черты характера, 
перевод 

 

Sona Seferyan 

Shakespeare’s “Roman Plays” Translated by H. Massehian 

Summary 

 

 Shakespeare’s Roman plays – “Julius Caesar”, “Anthony and Cleopatra” and 
“Coriolanus” have one source – Plutarch’s “The Life of Greek and Roman Nobles”.  
Shakespeare was much interested in the biographical details, features of the characters 
focusing on imagery. The latter includes the images connected with spirit and body, water 
fauna and flora, celestial bodies, fortune telling, warning and the like. 

 These three plays were translated and interpreted by the classic Armenian translator 
H. Massehian. In the prechristian period of these three plays there existed side by side good 
and evil, heroism and treachery, friendship and enmity, but in the end honesty and good are 
the winners.  

 Key words: 

 Roman plays, imagery, animal and plant images, character features, translation 

 



ԷՄՄԱ ԹԵՄՐԱԶՅԱՆ 

 

ՇԵՔՍՊԻՐԻ “ԼԻՐ ԱՐՔԱ” ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ամփոփագիր 

Ավելի քան չորս դար առաջ գրված Վիլյամ Շեքսպիրի “Լիր արքա” 
ողբերգությունը այսօր ավելի քան արդիական է: Բոլոր ժամանակներում 
մարդկությանը հուզող ծնող-զավակ փոխհարաբերությունից բացի, հեղինակն 
անդրադառնում է պետություն և իշխանություն, անհատ և հասարակություն, սեր և 
հավատարմություն, արդարություն և դավաճանություն, կարեկցանք և 
ներողամտություն, կնոջ տեղն ու դերը ընտանիքում և պետությունում թեմաներին, 
դարձնելով ողբերգությունը համաշխարհային դրամատուրգիայի ամենահզոր և 
ամենախոր սոցիալ-հոգեբանական ստեղծագործություններից մեկը:  

Բանալի բառեր. 

Շեքսպիր, Լիր արքա, ողբերգություն, հայերեն թարգմանություն, թարգմանական 
համարժեքություն, Ստ. Մալխասյանց, Հովհ. Մասեհյան, Խ. Դաշտենց, դրամատուրգ, 
թատրոն 

 

 ЭММА ТЕМРАЗЯН   

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТРАГЕДИИ У. ШЕКСПИРА “КОРОЛЬ ЛИР” 

Резюме 

 

Трагедия “Король Лир”, написанная У. Шекспиром четыре века назад, на 
сегодняшний день более чем актуальна. Кроме взаимоотношений отцов и детей, 
волнующих человечество во все времена, автор обращается к теме государства и 
власти, индивидуума и общества, любви и преданности, несправедливости и 
предательства, сострадания и снисходительности, места и роли женщины в семье и в 
государстве, превращая трагедию в одну из самых мощных и глубоких социально-
психологических произведений мировой драматургии.  

Ключевые слова:  



Шекспир, Король Лир, трагедия, армянский перевод, переводческая эквивалентность, 
Ст. Малхасянц, О. Масеян, Х. Даштенц, драматург, театр 

 

EMMA TEMRAZYAN  

THE ACTUALITY OF THE TRAGEDY “KING LEAR” BY SHAKESPEARE 

Summary 

 

The tragedy of “King Lear” by Shakespeare, written more than four centuries ago, is 
still very topical today. The author reveals the themes which have touched the hearts and 
minds of all generations in all times: parents-children, state-power, individual-society, love-
loyalty, justice-treachery, tolerance-forgiveness, humanity-nature, the place and role of 
women in the family and country, thus making the tragedy one of the most powerful and 
profound social and psychological works of the world drama. 

Key words: 

Shakespeare, King Lear, tragedy, translation, S. Malkhasyants, H. Masehyan, Kh. Dashtents, 
dramatist, theatre, Shakespearean studies 

 



ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ԷՄՄԱ ԹԵՄՐԱԶՅԱՆ 

   

ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶՅԱՆԸ՝ §ԼԻՐ ԱՐՔԱ¦ -Ի ՄԵԿՆԱԲԱՆ 

Ամփոփագիր 

 Իր խաղացանկի մեջ հաստատուն տեղ գտած “Լիր արքան” խաղալիս 
աշխարհահռչակ դերասան Վ. Փափազյանը հաճախ է օգտվել իր իսկ կատարած 
թարգմանությունից, հոգեկան կապ զգալով իր թարգմանության և շեքսպիրյան 
տողերի մեջ՝ համեմատելով այն իր իմացած այլ լեզուներով կատարված 
թարգմանություննների հետ: Կյանքի վերջին տարիներին Լիր արքայի մասին 
ունեցած թատերական ապրումները Փափազյանը զետեղում է “Լիր արքան” 
գրքում, որը հրատարակվում է նրա մահից հետո:    

 Բանալի բառեր. 

Վահրամ Փափազյան, Շեքսպիր, Լիր արքա, թարգմանություն, դերասան, բեմ, 
թատրոն, շեքսպիրագիտություն, ողբերգություն  

 

ЛЮДМИЛА ОГАНEСЯН, ЭММА ТЕМРАЗЯН  

ВАГРАМ ПАПАЗЯН – ИСТОЛКОВАТЕЛЬ ТРАГЕДИИ “КОРОЛЬ ЛИР” 

Резюме 

Играя роль “Короля Лира”, которая нашла свое постоянное место в его 
репертуаре, всемирно известный актер В. Папазян часто пользовался переводом, 
сделанным им самим, ощущая душевную связь между своим переводом и 
шекспировскими строками, сопоставляя свой перевод с другими переводами, 
сделанными на других известных ему языках. Сценические переживания В. 
Папазяна – книга “Король Лир”, написанная в последние годы его жизни, издается 
после его смерти.  

Ключевые слова:  

Ваграм Папазян, Шекспир, Король Лир, перевод, актер, сцена, театр, 
шекспироведение, трагедия       

 

 



LUDMILA HOVHANNISYAN, EMMA TEMRAZYAN 

 

VAHRAM PAPAZYAN AS AN INTERPRETER OF “KING LEAR” 

Summary 

The world-famous Armenian actor Vahram Papazyan played the role of King Lear 
more than twenty years.  He often used his own translations, compared with others done into 
the languages he knew well enough. During the last years of his life he wrote about it in the 
book “King Lear” which was published after his death, in 1971.  

Keywords:  

Vahram Papazyan, Shakespeare, King Lear, tragedy, translation, actor, theatre, dramatist, 
Shakespearean studies 
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Սիրանուշ Սեյրանյան 

 

ԲԱՅՐՈՆԻ «ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ» ԴԱՌՆՈՒՄ ԵՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ամփոփագիր 

 

Սույն հոդվածը ներկայացնում է Ջորջ Բայրոնի երկու 
բանաստեղծությունների` «Հրաժեշտ» և «Ուրվանկար» կամ «Ուրվանկար 
անձնական կյանքից» վերլուծությունը և քննության է ենթարկում զգայուն 
բանաստեղծի կողմից  միևնույն ընտանեկան հանգամանքների առիթով գրված 
ստեղծագործությունների լեզվա-ոճական տարբերությունները: Բացի այդ, 
ներկայացվում են մանրամասներ, որոնք առնչվում են երկու բանաստեղծությունների 
տպագրման հանգամանքներին, ինչպես նաև բարեպաշտ բրիտանական հանրության 
կողմից ցուցաբերած ընդունելությանը ՝ վերոնշյալ «սրտաճմլիկ» և «գարշելի» 
տողերն ընթերցելուց հետո:  

Բանալի բառեր. 

բաժանումի բանաստեղծություններ, Ջորջ Բայրոնի ապահարզանը, բանաստեղծու-
թյուններ ընտանեկան հանգամանքների մասին, հրաժեշտ, դաժան անեծք, հանրության 
արձագանքը  

 

Сирануш Сейранян 

 

“Стихи про семейные обстоятельства” Байрона 

становятся  собственностью  общества 

Резюме 

 
В настоящей статье проводится анализ двух стихотворений Лорда Байрона 

“Прощай” и “Эскиз” или “Эскиз из частной жизни” и рассматриваются их 
стилистические различия, написанные крайне впечатлительным поэтом об одних и тех 
же семейных обстоятельствах. В статье также излагаются детали об аналогичном 
контексте их публикации и приводится подробное описание спорных отзывов 
благочестивого британского общества после прочтения этих "ноющих" и "скверных" 
стансов. 
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 Ключевые слова: 
стихи про разлуку, развод Лорда Байрона, стихи про семейные обстоятельства, 

прощание, жестокое прокленание, общественная реакция 
 
 
 

Siranush Seyranyan  

 

BYRON’S  “DOMESTIC PIECES” MADE PUBLIC 

Summary 

 

The present paper analyzes Lord Byron’s two poems Fare Thee Well and A Sketch or 
Sketch from Private Life elaborating on their difference in tone and style employed by the 
extremely sensitive poet while writing about the same family circumstances. It also 
introduces details on the analogous context of publication of the two poems, as well as 
accounts on the controversial reception by the moralistic British society after reading these 
“whining” and “doggerel” stanzas.  

Key words: 

poems of separation, Lord Byron’s divorce, domestic pieces, farewell, bitter curse, public 
reception  
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Լյուդմիլա  Հովհաննիսյան, Վիոլետա Հովհաննիսյան 

 

Դ. Հ. Լորենսը և բնաշխարհը 

Ամփոփագիր 

 

Սույն հոդվածը նվիրված է  Դ. Հ. Լորենսի և բնության   փոխհարաբերությանը: 

Լորենսի մանկությունը կապված  է բնության հրաշքների վերծանման  հետ, որը 

հետագայում արտացոլվել է նրա ստեղծագործություններում: Բնության 

յուրաքանչյուր տարր գտել  է իր  սեփական, կենդանի հոգին բնապաշտի ստեղծած 

արվեստում: Թվում է` իսկապես, ինչ-որ գերբնական ուժ է առաջնորդում նրան 

բնաշխարհը զգալու և այն անթերի կերպով պատկերելու համար: Սա հազվագյուտ 

պարգև  է` համահունչ լինել բնաշխարհի հետ: Դա հոգևոր կապ է ներքին և արտաքին 

աշխարհների միջև: 

Բանալի բառեր. 

բնության հրաշքների վերծանում, բնապաշտ, գերբնական ուժ, համահունչ 

լինել բնաշխարհի հետ 

 

Оганнесян Людмила, Оганнесян Виолета 

 

Д. Г. Лоренс и природа 

Резюме 

 

Статья посвящена отношению Д. Г. Лоренса с природой. Детство Лоренса  было 

связанно с открытием чудес природы, что позднее отразилось в его работах. Каждый 

элемент имеет свою собственную,  живую душу в произведениях пантеиста. Кажется, 

на самом деле, какая-то сверхъестественная сила руководит Лоренсом, для того, чтоб 

почувствовать  и идеально отобразить природу. Быть в гармонии с природой, редкий 

дар. Это духовная связь между внутренним и внешним миром. 

Ключевые слова: 
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открытие чудес природы, пантеист, сверхъестественная сила, быть в гармонии с 

природой 

 

Lyudmila Hovhannisyan, Violeta Hovhannisyan  

 

D. H. Lawrence and Nature 

Summary 

 

The article is about D. H. Lawrence’s attitude to nature. Lawrence's childhood is 

associated with decoding the wonders of nature, which was later reflected in his works. Each 

element has its own, living soul in the works of the pantheist. It seems, indeed, that 

Lawrence is guided by some supernatural power to feel and to depict natural phenomena 

perfectly. Being in harmony with nature is a unique gift. It is a bond between the inner and 

outer worlds. 

Key words: 

decoding the wonders of nature, pantheist, supernatural power, to be in harmony with nature 
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Լյուդմիլա  Հովհաննիսյան, Վիոլետա Հովհաննիսյան 

 

Դ. Հ. Լորենսի կենսափիլիսոփայությունը 
 

Ամփոփագիր 

 
Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Դ.Գ.Լորենսի կենսափիլիսոփայությունը: 

Լորենսը լի է հավատով, բայց այդ հավատը քրիստոնեական չէ: Լորենսի աշխարհընկալումը 

պանթեիստական է: Նա պաշտում է բնությունը, քանի որ բնության մեջ տեսնում է Աստծուն: 

Նրան քննադատել են գիտությունը մերժելու և մարդու` բնազդային ազդակներից 

կախվածության համար: Մինչդեռ, Լորենսը ցանկանում է, որպեսզի մարդիկ լինեն բնական, 

ինչպես ինքը` բնությունը: Նա կարծում է, որ բնությունից առանձնանալը և մարդու կողմից 

ստեղծված արհեստական աշխարհում ապրելը չարիք է: Այդ աշխարհում ապրող մարդիկ 

ավերում են գեղեցիկը և անիծված են: 

Բանալի բառեր. 

Կենսափիլիսոփայություն, հավատք, պանթեիստական աշխարհընկալում, պաշտել, 

բնազդ 

 

Оганнесян Людмила, Оганнесян Виолета 

 

Философия Лоренса о жизни 

Резюме 

Цель данной статьи заключается в представлении философии Лоренса о жизни. Вера 

Д.Г. Лоренса реальна, но она не по-христиански. Его восприятие мира пантеистическое. 

Лоренс обожает природу, потому что он видит Бога в природе. Он был подвергнут критике за 

отказ от науки и за зависимость от инстинктивных импульсов человека. Однако, Лоренс хочет, 

чтобы люди были так же естественны, как сама природа. Он считает, что  живя отдельно от 

природы в искусственном мире, созданном человеком, это зло. Люди, живущие в этом мире, 

разрушают красоту и прокляты. 

Ключевые слова: 
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Философия о жизни, вера, пантеистическое восприятие мира, обожать, инстинкт 

 

 

Lyudmila Hovhannisyan, Violeta Hovhannisyan  

 

D.H Lawrence’s life philosophy 

Summary 

The article presents Lawrence’s life philosophy and world outlook. Lawrence is full of belief, 

but he is not Christian. His perception of the world is pantheistic.  Lawrence worships Nature, 

because he sees God in Nature. He was criticized for the rejection of science and dependence on 

man’s instinct, whereas Lawrence wants man to be as natural as Nature itself. He believes that living 

separately from Nature in an artificial world created by men is evil. People living in that world 

destroy the beautiful and are damned. 

Key words: 

Life philosophy, faith, pantheistic perception of the world, to worship , instinct  

 
 
 
  



Նարինե Զաքարյան 

Սինքլեր Լուիսը և ամերիկյան գրականությունը 

Ամփոփոգիր 

Ամերիկյան գրականությունը զարգացման բարդ ճանապարհ է անցել, որտեղ 20-
րդ դարի սկզբին իր ուրույն տեղն ունի Սինքլեր Լուիսը: Յեյլի համալսարանի սանին 
հաջողվում է կյանքի վաթսունվեց տարիների ընթացքում գրել քսաներկու վեպ, ինչպես 
նաև՝ պատմվածքներ, նոթեր, հոդվածներ: Լուիսի ստեղծած կերպարները տարբեր 
տեսանկյուններից ներկայացնում են իր ժամանակի միջին խավի ամերիկացուն, իսկ 
նրա վեպերը բարձր են գնահատվել դեռևս հեղինակի կենդանության օրոք: Նա 
արժանացել է Նոբելյան մրցանակի: 

Բանալի բառեր.  

ամերիկյան գրականություն, Սինքլեր Լուիս, Նոբելյան մրցանակակիր, միջին խավի 
ամերիկացի 

 

Нарине Закарян 

Синклер Льюис и американская литература 
Резюме 

 
Американская литература прошла сложный путь развития. В начале 20-го века в его 

истории свою уникальную страницу написал Синклер Льюис. Выпускнику Йельского 
университета удается в течении своей жизни написать двадцать два романа, а так же 
рассказы, стихи, статьи. Образы Льюиса с разных сторон представляют американца 
средного класса своего времени. Романы Льюиса получили высокую оценку еще при 
жизни автора. Он был удостоен Нобелевской премии. 

Ключевые слова:  

американская литература, Синклер Льюис, лауреат Нобелевской премии, американский 
средний класс 

 

 



Narine Zakaryan 

 
Sinclair Lewis and American Literature 

Summary 
 

American literature has passed a difficult way of development. Sinclair Lewis wrote his 
unique page in its history at the beginning of the 20th century. The graduate of Yale University 
wrote twenty-two novels, many short stories, notes and articles during the sixty-six years of his 
life. Lewis's heroes present the middle class American of his time from different points of view. 
Lewis's novels got a high mark during the author’s lifetime. He was awarded the Nobel Prize. 

Key words:   
American literature, Sinclair Lewis, Nobel laureate, middle class American 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Նարինե Զաքարյան 
 

Թարգմանությունը և գեղարվեստական գրականությունը 
Ամփոփագիր 

 
Մարդկության բազմադարյան պատմությունն իր զարգացման ընթացքում հասել է 

մի վիճակի, երբ յուրաքանչյուր ժողովուրդ խոսում է մի առանձին լեզվով: Նման 
պայմաններում անհնար է թերագնահատել թարգմանության դերը մարդկային 
հարաբերությունների կայացման գործում: Թարգմանությանն անդրադարձել են տարբեր 
տեսաբաններ, ովքեր առանձնացրել են դրա տարբեր տեսակները: Թարգմանության 
տեսակների բազմազանության մեջ իր ուրույն տեղն ունի գեղարվեստական 
թարգմանությունը, որը թարգմանչից պահանջում է հատուկ հմտություններ: 

Բանալի բառեր. 
ձևի և բովանդակության միասնություն, գրավոր թարգմանություն, բանավոր 

թարգմանություն, գեղարվեստական թարգմանություն 
 
 

Нарине Закарян 

 
Перевод и фикция 

Резюме 
 

Многовековая история человечества в течении своего развития достигла такого 
уровня, когда каждый народ говорит на своем языком. В таких условиях невозможно 
недооценить роль перевода в человеческих отношениях. В многообразных видах перевода 
свою уникальную роль играет художественный перевод, который требует от переводчика 
специальных навыков. 

Ключевые слова:  
единство формы и содержания, письменный перевод, устный перевод, художественный 

перевод. 
 
 
 

 
 
 



Narine Zakaryan 

 
Translation and Fiction 

Summary 
 

During the many centuries of its development the history of humanity has reached a 
state, when each nation speaks a particular language. In such conditions it's impossible to 
underestimate the role of translation in the formation of human relations. Various theorists have 
studied translation, pointing different types of it. Among the various types of translation literary 
translation plays a unique role. It requires artistic skills from the translator.  

Key words:   
unity of form and content, written translation, oral translation, literary translation 
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Քրիստինե Հարությունյան 

 

 

Անգլերեն և հայերեն ազգանունները. ընդհանրույթներ և տարերություններ 

Ամփոփագիր 

 

Սույն հոդվածում փորձ է արվում համեմատել անգլերեն և հայերեն 

ազգանունները` վերջիններիս ընդհանրություններն ու տարբերություններն 

բացահայտելու նպատակով:  Տրված լեզուներում “ազգանունը” վերաբերում է այն 

անվանը, որն օգտագործվում է ընտանիքի անդամներին նույնականացնելու 

նպատակով: Ազգանունները սովորաբար ունեն ծագման չորս աղբյուր. հոր անունը, 

անձի բնակության վայրը, մասնագիտությունը կամ մականունը:  

 Բանալի բառեր. 

 ազգանուն, հայրանուն, բնակության վայր, մասնագիտություն, մականուն 

 

Кристина Арутюнян 

 

               Фамилии в английском и армянском: универсалии и различия 

Резюме 

 

Данная  статья является попыткой сравнения  английских  и армянских 

фамилий с целью найти сходства и различия, существующие в представленных языках.   

В данных языках «фамилия» относится к имени, совместно используемого для 

идентификации членов семьи.  Фамилии обычно являются производными от одного из 

четырех источников: имя отца, место жительства, профессия человека и кличка, 

описывающая человека. 

Ключевые слова: 

фамилия, отчество, место жительства, профессия, кличка 
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Kristine Harutyunyan 

. 

 

              English and Armenian Surnames: Universalities and Differences 

Summary 

 

The present article is an attempt to compare English and Armenian surnames to find 

the resemblances and differences existing in the given languages.   

In both languages “surname” refers to a name shared in common to identify the 

members of a family. English and Armenian surnames are generally derived from one of four 

sources: the name of the person's father (patronymic), the person's locality, the person's 

occupation, or a descriptive nickname for the person. 

Key words: 

surname, patronymic, locality, occupation, nickname 

 

 

 

  

 

 

 



Աննա Կնյազյան 

Գենդերային ագրեսիայի դրսևորումը անգլիական անեկդոտներում 

Ամփոփագիր 

  

 Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել ագրեսիայի դրսևորումը 

անգլիական անեկդոտներում: Հումորում արտահայտվում է մարդկանց  

առօրյա կյանքը, իրադարձությունների  և  գործողությունների գնահատումը, 

դերային դիրքորոշումները, որոնք պայմանավորված են  գենդերային 

փոխհարա-բերություններով:  

 Մի քանի կարծրատիպեր,պատկերացումներ գենդերային 

տարբերության վերաբերյալ համակողմանի են բոլոր մշակույթների համար: 

Դրանց են պատկանում ագրեսիվությունը կնոջ (զոքանչի) նկատմամբ: 

“Զոքանչը” անեկդոտներում ենթարկվում են ծաղրանքի և քննադատության: 

 Բանալի բառեր. 

երգիծական  խոսույթ, գենդերային ագրեսիա, անգլիական անեկդոտներ, 

“զոքանչ” հասկացույթ          

   
  

                                                                                                          Анна Князян 
   
 

 
Реализация гендерной агрессии в жанре анекдота 

Резюме 
  

Статья  посвящена  изучению реализации гендерной агрессии в  английском 

юмористическом дискурсе (анекдоте). Смеховые тексты играют важнейшую роль в 

существовании социума и каждого индивида. Для современной английской социо-

культуры отношения mother-in-law / son-in-law являются наиболее актуальными из 

всех свойственных связей. Ирония  прослеживается   в  английских анекдотах о 



конфликте между зятем и тещей.  В подавляющем большинстве анекдоты, касающиеся 

гендерных аспектов, являются сексистскими, то есть, открыто или завуалировано 

дискриминируют женщин, высмеивая несостоятельность в приписываемых 

обязанностях, правилах и способах обязательного поведения. 

ключевые слова: 
 юмористический  дискурс, английские  анекдоты, гендерная  агрессия, концепт 

“теща”. 
                                                                                     Anna Knyazyan 

   

 

Realization  of Gender Aggression in English Anecdotes 

Summary 

 

 The  present  article  highlights  the   realization of  gender aggression in English 
anecdotes. Humor can be found in a variety of everyday situations, it can also be expressed 
differently. Anecdotes help to understand how people relate to one another. Aggressive 
anecdotes   frequently disparage   women. The image of the evil mother- in- law is pretty 
universal.  Mother-in-laws are the brunt of more jokes than any others. 

Key words:  

humorous discourse, gender aggression, English anecdotes, “mother-in- law“ concept 

 

 

 

 

 

 

 

  



Աննա Կնյազյան, Հասմիկ Ղաջոյան 

 

 

Համակարգչային տերմինների բառակազմական առանձնահատկությունները 

Ամփոփագիր 

       

           Սույն հոդվածում քննության են ենթարկվում համակարգչային տերմինների 
բառակազմական առանձնահատկությունները: Համաձայն Դուբուկի ուսումնա-
սիրության՝ գոյություն ունի չորս մեթոդ, որոնք կարող են կիրառվել նոր 
համակարգչային տերմինների ձևավորման գործընթացում: Առաջին մեթոդը 
իմաստային փոփոխությունն է: Բառը կարող է ունենալ ուղիղ իմաստ մի 
համատեքստում և ձեռք բերել նորը՝ մյուսում: Այսպիսի համակարգչային 
տերմինները համարվում են փոխաբերություններ: Երկրորդ մեթոդը ձևաբանական 
փոփոխությունն է: Այն ընդգրկում է այնպիսի բառակազմական միջոցներ, ինչպիսիք 
են բառածանցումը, բառաբարդումը և հապավումը: Այս երեք բառակազմական 
միջոցներն էլ իրենց բնորոշ առանձնահատկություններով կարևոր դեր են խաղում 
համակարգչային տերմինների ստեղծման գործում: 

         Բանալի բառեր. 

          համակարգչային տերմիններ, բառակազմական միջոցներ, բառածանցում, 
բառաբարդում, հապավում 
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Особенности словообразования компьютерных терминов 

Резюме 

              В данной статье рассматриваются особенности словообразования 
компьютерных терминов. Анализируя исследование Дубука, нужно отметить, что 
сушествуют четыре метода для образования новых компьютерных терминов. Первым 
методом является семантическое изменение. Слово имеет прямое значение в одном 
контексте и может приобрести новое значение в другом. Такие термины являются 
метафорами. Вторым методом является морфологическое изменение, которое включает 
такие словообразовательные способы, как аффиксация, словосложение и сокращение. 
Эти словообразовательные методы являются самым продуктивным для компьютерных 
терминов.   



          Ключевые слова: 

         компьютерные термины. аффиксация, словосложение, сокращение,  слово-
образование 

 

Anna Kniazian, Hasmik Ghajoyan 

   

Specific features of word-formation in computer terms 

Summary 

 

 This article analyzes specific features of word-formation in computer terms which is 
based on Dubuc’s methods. According to him there are four methods which are used to 
create new terms. The first method is semantic change. Taking into consideration this 
method it must be stated that the word may have its general meaning in one context and get 
a new one in another. So, many computing words are considered to be metaphors. The 
second method is morphological change. It includes such processes as clipping and 
composition (“affixation, compounding, combining, blending and initializing”). Affixation, 
compounding and abbreviations are considered to be the most productive ways of word-
formation in computing.       

        Key words:  

          word-formation, computer terms, affixation, suffixes, prefixes, compounding, abbreviations 

  

 

 

 

     

 



Սվետլանա Ազիզյան 
 

Ստորոգելիական դերբայական բարդ կառույցների դասակարգումը 
Ամփոփագիր 

 
Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գործընթացում իրենց մտքերը, հույզերը, 

զգացմունքներն ու փոխհարաբերություններն արտահայտելու համար կողմերը 
գործածում են տարբեր քերականական կառույցներ: Ուստի անհրաժեշտ է կողմերի 
մոտ ձևավորել որոշակի հմտություներ ու կարողություններ, որոնք հնարավորություն 
են տալիս ճանաչել, հասկանալ, կազմել և գործածել ստորոգելիական կառույցները 
հաղորդակցվելիս: Սույն հոդվածում փորձ է արվում դասակարգել ստորոգելիական 
բարդ կառույցներն ըստ տարբեր սկզբունքների: 

Բանալի բառեր. 
կախվածություն, անկախություն, ստորոգում, ոճ, տրոհում, պատճառ-հետևանք, 

դրամատիկական էֆֆեկտ, շարահյուսական սեղմում, տրոհում 
 
 
 
 

Светлана Азизян 
 

Классификация сложных предикативных конструкций с наречиями 
Резюме 

 
В процессе устного и письменного общения для передачи своих мыслей, 

эмоций, чувств и взаимоотношений стороны часто пользуются различными 
грамматическими конструкциями, в том числе предикативние конструкции. 
Естесвенно необходимо формировать у сторон определенный круг навыков и умений, 
позволяющих узнавать, понимать, конструировать и употреблять данные конструкции. 
В данной статье классифицируются предикативние конструкции по разным 
принципам. 

ключевые слова: 
Зависимость, независимость, стиль, членение, причина-следствие, драматический 

эффект, синтаксический прессинг 
 
 
 
 
 
 



Svetlana Azizyan 
 

Classification of Complex Predicative Adverbial Constructions 
Summary 

 
 

 In the process of oral and written communication to express their thoughts, 
judgements, emotions, feelings and mutual relations communicators use different 
grammatical structures, predicative constructions among them. Accordingly it’s necessary to 
formulate and develop some basic skills and abilities to recognize, understand, construct and 
use predicative constructions in their speech. This article is an attempt to classify predicative 
constructions according to different principles. 
 Key words: 

dependence, independence, predication cause-result, position, dramatic effect, syntactical 
pressing, division, ellipsis 
  



Սվետլանա Ազիզյան 
 

Անգլերենի և հայերենի ենթադրական եղանակները 
Ամփոփագիր 

 
Օտար լեզվի քերականության արդյունավետ ու անխափան դասավանդման 

համար անհրաժեշտ է վերացնել այն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ խոչընդոտները, որոնք 
արգելակում են ուսուցման գործընթացը: Նման խոչընդոտող, արգելակող, ոչ 
բարենպաստ երևույթ է անգլերենի ենթադրական եղանակը, քանի որ հայերենի 
եղանակների համակարգում կա համապատասխան ենթադրական եղանակ, մինչդեռ 
ենթադրական եղանակով անգլերեն նախադասությունների թարգմանությունը 
մատնացույց է անում մեկ ուրիշ եղանակի: Սույն հոդվածում փորձ է արվում 
պարզաբանել անգլերենի ենթադրական եղանակի հետ կապված հարցեր, նպաստել, 
խթանել ու իրականացնել քերականական այս երևույթի ուսուցման գործընթացը: 

Բանալի բառեր. 
Ենթադրական եղանակ, ուսուցման գործընթաց, եղանակային ցուցիչներ 
 
 

Светлана Азизян 
 
 

Предположительные наклонения в английском и армянском 
Резюме 

 
 

 Для продуктивного преподавания грамматических явлений необходимо 
преодолеть обьектывные и субьективные трудности, препятствующие обучению 
одного из английских косвенных наклоненний студентам у которых армянский-
родной язык. В системе армянских наклоненеий теоретически соответствует одно 
наклонение, а английскому наклонению  практический перевод доказывает совсем 
другое. Настоящая статья рассматривает проблемы и трудности, связанные с 
преподаванием выделенного английкого наклонения и формирование необходимых 
навыков и умений употребления его в устной и письменной речи. 
 Ключевые слова: 
 Предположительное наклонение, учебный процесс, индикаторы наклонения 
 
 
 
 



Svetlana Azizyan 
 

Suppositional Moods in English and Armenian 
Summary 

 
To improve the atmosphere in teaching-learning process of English grammar and to 

make it effective it is of paramount importance to abolish those basic objective and subjective 
difficulties preventing us from achieving our goal. One of those difficulties is connected with 
the presentation of the English suppositional mood and naturally it is necessary to develop 
necessary skills to use the above mentioned mood in oral and written communications.  

The present paper discusses some main issues concerning the method of teaching the 
suppositional mood to the students whose native language is Armenian and to choose in the 
Armenian mood system the very mood that corresponds to the English suppositional one. 

Keywords: 
Suppositional mood, learning process, mood indicators 
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Лусик Варданян 

Характер и степень синтаксической связи между 

составляющими предложениями на основе порядка предложений в условных 
конструкциях 

Резюме 

Тот факт, что условные конструкции обычно представляются как "если ... то", 
отражает общее наблюдение, что в большинстве случаев условные предложения 
предшествуют главные предложения. Это подтверждается в нескольких дискурс-
ориентированных исследованиях: условных предложений в начальной позиции 
больше, чем в конце  в соотношении примерно три к одному. 

Эта статья рассматривает  порядок предложений в условных конструкциях и ее 
связь с функцией. Она также концентрируется на роли условных предложений, их 
позиции/места в конструкции, а также каким образом актуальность и данность связаны 
в условных предложениях. 

Ключевые слова: 

условные конструкции, дискурс-ориентированные исследования, 
синтаксическая связь, составляющие предложения 

 

Lusik Vardanyan 

 

THE NATURE AND DEGREE OF SYNTACTICAL INTERCONNECTION  

BETWEEN CONSTITUENT CLAUSES BASED ON CLAUSE ORDER 

IN CONDITIONAL CONSTRUCTIONS 

Summary 

The fact that conditional constructions are usually given a general representation as 

“if p…then q” reflects a common observation that in the majority of cases if-clauses precede 



2 
 

the main clause. This is confirmed in several discourse-oriented studies of conditionals: 

initial conditional clauses outnumber the final ones by a ratio of about three to one. 

This paper is concerned with the order of clauses in conditional constructions and its 

correlation with function. It also concentrates on the role of if-clauses, their position in 

relation to the construction, and the ways in which topicality and givenness are related in 

conditionals.   

Keywords: 

conditional constructions, syntactical interconnection, discourse-oriented studies, 

constituent clauses 

 

 

 

 



Գոհար Մադոյան  
 

Գեղեցիկի և անկատարության հակադրությունը Օսկար Ուայլդի 
ստեղծագործություններում 

Ամփոփագիր 
 

Գեղեցիկի և “այլանդակի” գաղափարները մշտապես ուղեկցում են գեղեցիկի 
հավետ ջատագով իռլանդացի դրամատուրգ և գրող Օ.Ուայլդի 
ստեղծագործություններին: Դրանց հավիտենական պայքարը կարմիր թելի պես 
անցնում է նրա գեղեցիկ և տգեղ կերպարների հակադրության մեջ, որի արդյունքում 
էլ Ուայլդին հաջողվում է հասնել արվեստի իր գերագույն նպատակին՝ գեղեցիկին: 
Արվեստի միակ նպատակը գեղեցիկի կերտումն ու նրա գովերգումն է. սա է այն 
մոտեցումը, որին Օսկար Ուայլդը հավատարիմ մնաց իր ստեղծագործական 
գործունեության ողջ ընթացքում: Այն դարձավ նրա ուրույն անհատական ոճի 
այցեքարտը:  

Բանալի բառեր. 
գեղեցիկ, անկատարություն, հավիտենական պայքար, սուբյեկտիվություն, 

հեղինակի մտադրություն, անհատական ոճ 
 
 
 
 

Гоар Мадоян  
 

КОНТРАСТ КРАСОТЫ И НЕСОВЕРШЕНСТВА 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ УАЙЛЬДА 

Резюме 
 

Идеи красоты и несовершенства всегда сопровождали вечного сторонника 
красоты, ирландского драматурга и писателя О. Уайльда. Их вечная борьба проходит 
красной нитью сквозь все его произведения в контрасте красивых и несовершенных 
образов, в результате чего Уайльду удается достичь своей высшей цели в искусстве-
красоты. Создание красоты и есть истинная цель искусства. Уайьлд остался верен 
своим творческим принципам в течении всей своей творческой деятельности. И этот 
подход в первую очередь отражается в его индивидуальном стиле.  

Ключевые слова: 
красота, несовершенство, вечная борьба, замысел автора, индивидуальный стиль 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gohar Madoyan 
 

The Beauty and the Ugly in the Works of O. Wilde 
Summary 

 
The concepts of the beauty and the ugly have always accompanied the works of the 

great Irish playwright O. Wilde – a true advocate of beauty. The everlasting conflict between 
the two makes itself apparent in all of his works when the beautiful and the «cursed» clash. It 
is with this contradiction that Wilde manages to achieve the utmost purpose of his art – 
Beauty. Art for art's sake. This was the key principle he remained faithful to throughout his 
creative career.  

Key words: 
beauty, ugly, everlasting conflict, subjectivity, authorial intention, individual style 



Լուսինե Բագումյան 

 

Կրկնությունը Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիներում» վեպում 

և դրա հայերեն թարգմանությունը 

Ամփոփագիր 

 

Սույն հոդվածը ներկայացնում է Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիներում» 

վեպում կրկնությունն իր տարատեսակներով: Կրկնությունը վեպում հատուկ 

շեշտադրում է շարադրանքի որոշակի հատվածներ և ընթերցողի վրա մեծ 

գեղագիտական ներգործություն է թողնում: Կրկնության օրինակները 

համեմատվում և զուգադրվում են, որպեսզի բնագիր և թարգմանական 

տարբերակներում տարբերություններն ու նմանություններն ի հայտ բերվեն և 

ցույց տրվի, թե ինչպես է թարգմանիչը փորձել պահել բնագրի և´ կառուցվածքը, և´ 

ոճը: 

Բանալի բառեր. 

կրկնություն, կրկնապատկություն, բաղհյուսում, դարձ, համաստիճանություն, 

շղթայակցում, հոմանշային կրկնություն 

 

 

Лусине Багумян 

 

Повторение в романе Кеннета Грэхема "Ветер в ивах" 

и перевод на армянском 

Резюме 

Настоящая статья посвящена обсуждению повторения со своими 

разнородностями в книге Кеннета Грэхема “Ветер в ивах”. Повторение ставит 

особый акцент на определенные части  высказывания и оставляет большое 

эстетическое воздействие на читателей. Примеры повторения в о8игинале и в 
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переводе сравниваются и сопоставляются  с целью найти сходства и различия 

между оригиналом и переводом. Кроме этого цель этой статьи показать,  

как переводчик может сохранить не только структуру, но и стиль романа. 

Ключевые слова: 

повторение, анафора, эпифора, удвоение, синонимичное повторение 
 

 

Lusine Bagumyan 

 

Repetition in Kenneth Grahame’s “The Wind in the Willows” 

and Its Armenian Translation 

Summary 

 

The present article touches upon repetition with its subtypes in Kenneth 

Grahame’s “The Wind in the Willows’’. Repetition puts a special stress on a certain part 

of utterance and makes a highly aesthetic impact on the readers. Examples of repetition 

are compared and juxtaposed in order to find differences and similarities between the 

original and the translation, and also to show how the translator seeks to preserve not 

only the structure but also the style of the novel. 

Key words: 

repetition, anaphora, epiphora, epistrophe, frame repetition, linking repetition, 
reduplication, anadiplosis, synonymical repetition 
 

 
 

 



Դիանա Զարգարյան 
 

Գրական կերպարը մոեմյան աշխարհում 
Ամփոփագիր 

 
20-րդ դարի անգլիական գրականության կարկառուն ներկայացուցիչ Վ.Ս.Մոեմն իր 

վեպերում քանդակագործի նման հատված առ հատված բացահայտում է հերոսների 
բնավորության յուրահատուկ գծերը: Մարդկային հոգու երկվությունը Մոեմի արձակի 
կենտրոնական նյութն է հանդիսանում. հերոսների միջոցով հեղինակն ապացուցում է, որ 
ստեղծագործական սկզբունքը և կենդանի մարդը տարբեր բևեռներ չեն, նրանք 
փոխներթափանցում են: Նա ստեղծում է հիշարժան, կենսուրախ և տաքարյուն կերպարներ` 
հիասքանչ, դյութիչ, գրավիչ, բայցև կամակոր: Անհատական ազատության ձգտումը` 
սոցիալական կաստայի կուռ համակարգից անկախ, այն շարժառիթն է, որն առկա է Մոեմի 
ողջ արձակի մեջ: Հետևաբար, մոեմյան արձակը, կրելով արևմտաեվրոպական վեպի 
հատկանիշները, նոր շունչ է հաղորդում ռեալիստական վեպին` նախևառաջ կարևորելով 
հեղինակի ներկայությունը, փիլիսոփայական պոզիտիվիզմի` որպես գրական 
ստեղծագործության բաղկացուցիչ մասի առկայությունը: 

Բանալի բառեր.  

հերոսների բնավորության գծեր, մարդկային հոգու երկվությունը, ստեղծագործական 
սկզբունք, փոխներթափանցում, կամակոր կերպարներ, անհատական ազատություն, մոեմյան 
արձակ, արևմտաեվրոպական վեպ, ռեալիստական վեպ, հեղինակի ներկայություն, փիլիսո-
փայական պոզիտիվիզմ: 

 

Диана Заргарян 

 

Литературный персонаж моэмского мира 
Резюме 

 
Эта статья отражает тот факт, как известный автор 20-ого века британской литературы 

У.С. Моэм, в своиx романах как скульптор по частям раскрывает уникальные черты характера 
персонажей. Дуальность человеческой души является центральной темой моэской прозы: с 
помощю персонажей автор доказывает, что творческий принцип и живой человек не два 
различныx полюса, они взаимодействуют друг с другом. Автор создает запоминающиеся 
образы-веселые и жгучие, красивые, обаятельные, привлекательные, но упрямые. 
Индивидуальное стремление свободы от твердой системы социальной касты является 
мотивом всей прозы Моэма. Таким образом, моэмская проза, имея черты западного романа, 
дает новое дыхание реалистическому роману, первозначно выделяя присутствие автора и 



философского позитивизма в качестве неотъемлемой части любого литературного 
произведения. 
 

Ключевые слова: 

черты характера персонажей, дуальность человеческой души, творческий принцип, 
взаимадействование, упрямые образы, индивидуальное стремление свободы, моэмская проза, 
западный роман, реалистический роман, присутствие автора, философский позитивизм. 

  

Diana Zargaryan 

Literary Character of the Maughamean World 
Summary 

 
The 20th century English prominent writer W.S. Maugham touches upon the characteristic 

peculiarities of his heroes like a sculptor. The duality of human nature is the central theme of the 
his prose. The author proves that the creative principle and a living being are not different poles but 
interact with each other.  The author creates memorable characters - cheerful and hot, beautiful, 
glamorous, attractive, yet stubborn. The urge for individual freedom from solid social caste system is 
the very motive of Maugham’s prose. Thus, wearing Western novel features, it gives new breath to 
the realist novel first of all highlighting the author’s presence and philosophical positivism as an 
integral part of any literary work. 

Key words: 

characteristic peculiarities of the heroes, duality of human soul, creative principle, interaction, 
stubborn characters, individual freedom, Maughamean prose, western novel, realist novel, author’s presence, 
philosophical positivism. 

 

 

 

 



Դիանա Զարգարյան 
 

Գենդերի գործոնը Մոեմի ստեղծագործություններում 
Ամփոփագիր 

 
Սույն հոդվածը ներկայացնում է Ս.Մոեմի 3 վեպերում («Ստրկություն 

մարդկային», «Լուսին և վեցպենսանոց», «Թատրոն») սեռերի լեզվական հատկանիշները: 
Հեղինակն իր վիթխարի բառապաշարի շնորհիվ, որոշակիորեն տարանջատելով կանանց 
և տղամարդկանց, նրանց սրված փոխհարաբերությունների միջոցով կարողանում է իր 
արձակին հաղորդել այնպիսի դինամիկա, որը լարված է պահում ընթերցողին` նորը 
բացահայտելու և իր հարցերի պատասխաններն ի վերջո գտնելու նկրտումով: 
Պատկերավոր լեզվի հնարներով հեղինակը և´ խայթում, և´ միևնույն ժամանակ 
բացահայտում է իր հերոսներին՝ խոսքին հաղորդելով նաև քննադատական բնույթ: 
Հեղինակն ընդհանուր առմամբ անողոք է տղամարդկանց հանդեպ, ինչը վկայում են 
արական սեռին վերաբերող արտահայտություններն ու նկարագրությունները, իսկ իր 
հերոսուհիներին նա փորձում է արդարացնել կամ ներկայացնել նրանց որպես 
ընտանիքի նվիրյալների` վեր հանելով զույգերի փոխհարաբերությունները և նրանց միջև 
տարբերությունը: Իր դիտարկումներով հանդերձ` հեղինակն ընթերցողներին ակամա 
ստիպում է ներթափանցել մարդկային հոգու առեղծվածը: 
 Բանալի բառեր. 

սրված փոխհարաբերություններ, արձակի դինամիկա, պատկերավոր լեզվի հնարներ, 
արական սեռին վերաբերող արտահայտություններ, զույգերի փոխհարաբերություններ, 
մարդկային հոգու առեղծված 

 

Диана Заргарян 

 

Гендерный фактор в произведенияx Моэма 
Резюме 

 
Эта статья представляет особенности гендерного языка в треx романx С.Моэма - 

“Бремя страстей человеческиx”, “Луна и грош”, “Театр”. Автор со своим огромным 
словарным запасом, в некоторой степени различая между мужчинами и женщинами, через 
их заостренные отношения сообщает прозе динамику, чтобы держать читателя 
напряженным, проявляя новое для себя и в конечном итоге найдя ответы на свои вопросы. 
Образные языковые навыки автора критикуют и в то же время раскрывают своих героев, 
передавая речи критический характер. Автор в целом безжалостен к мужчинам, что и 
доказывают выражения и описания мужского пола. В то же время он пытается оправдать 
своих героинь или представлять их как преданных семье, показывая отношения и различия 



между парами. Вместе со своми наблюденияами  автор невольно заставляет читателя 
проникнуть в тайну человеческой души. 

Ключевые слова: 
напряженные отношения, динамика прозы, навыки образного языка, выражения мужского, 

пола, отношения между парами, тайна человеческой души. 
 

Diana Zargaryan 
 

Gender Factor in the Works of Maugham 
Summary 

 
This article reveals gender language peculiarities in S.Maugham’s 3 novels: “Of Human 

Bondage”, “Moon and Sixpence” and “Theatre.” The author with his immense vocabulary 
somehow distinguishing between men and women and via their strained relations manages to 
give his prose such a dynamic effect, which is tuned to keep the reader with the aim of 
discovering something new and ultimately finding answers to his questions. With the means of 
figurative language the author both stings and at the same time reveals his heroes giving critical 
nature to his speech. Maugham is generally ruthless to male, which is proved by the statements 
and descriptions concerning the male sex, while he tries to justify his heroines or present them as 
family devotees by revealing relationships between the couples and their differences. 
Nevertheless, together with his observations, the author inadvertently makes his readers 
penetrate into the mystery of human soul themselves. 

Key words: 
strained relations, dynamic effect of prose, figurative language means, statements concerning, 

male sex, couples’ relationship, mystery of human soul 
 

 

 



      Գայանե Գրիգորյան 

 

Զույգերի միջև հարաբերությունները Հեմինգուեյի կարճ պատմվածքներում 

Ամփոփագիր 

 

Մանկուց ունենալով լուրջ խնդիրներ մոր հետ, Հեմինգուեյի ողջ անձնական 

հասուն կյանքը կրում է իր վրա դրա հետևանքները: Դա նաև պատճառ է դառնում, որ 

նա այդպես էլ չի գտնում ճանապարհ դեպի առողջ կին-տղամարդ 

հարաբերությունները: «Կատուն անձրևի տակ», «Կիլիմանջարոյի ձյուները», 

«Սարեր սպիտակ փղերի նման» պատմվածքներում դիտարկելով զույգերի կյանքից 

միայն մի փոքր հատված, հեղինակը կարողանում է ողջ խորությամբ բացահայտել 

նրանց հարաբերությունների լրջությունը, լարվածությունը և հաճախ անհեռանկար 

լինելը: 

Բանալի բառեր. 

առողջ կին – տղամարդ հարաբերություններ, կյանքի փոքր հատված, լուրջ խնդիրներ, 

հետևանքներ 

 

Гаяне Григорян 

 

Взаимоотношения между парами в коротких рассказах Хемингуэя 

Резюме 

 

С детства у Хемингуэя сформировались серезные взаимоотношения с матерью, 

которые больно отразились на его взрослой личной жизни. Это стало еще и причиной 

того, что он так и не смог найти путь к здоровым отношениям между мужчиной и 

женщиной. В рассказах “Кошка под дождьем”, “Снега Килиманнджаро”, “Горы как 

белые слоны” писатель отображает лишь маленький эпизод из жизни пар, и ему 

удается расскрыть во всей своей трагичности серьезность, натянутость и 

неперспективность этих отношений. 

Ключевые слова: 



взоимотношения пар, эпизод из жизни, натянутость, неперспективность, здоровые 

отношения 

 

        Gayane Grigorian 

 

Relationships Between Couples in Hemingway’s Short Stories 

Summary 

 

Hemingway never recovered from the emotional damage inflicted by his mother, 

evident in his personal life and in the dysfunctional relationships in his short stories. His fear 

of emasculation made it impossible for Hemingway to establish a healthy man-woman 

relationship in his stories. “Cat in the Rain”, “The Snows of Kilimanjaro”, “Hills Like White 

Elephants” are three among many other short stories where the author taking a short episode 

from their lives, succeeds in showing complicated, unperspective and tragic nature of the 

relations between the couples.  

Key words: 

relationships, couples, episode, complicated, unperspective, tragic 

  



        Գայանե Գրիգորյան 

 

Կորսված սերունդ 

Կյանք և սեր առ աշխարհում կորած հոգիների սերնդին 

Ամփոփագիր 

 

Միացյալ Նահանգներում առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո 

ձևավորվեց մի սերունդ, որն անվանվեց կորուսյալ սերունդ: Ետպատերազմյան այս 

ժամանակաշրջանում առաջացավ մի նոր ուղղություն, որի հիմքում հակադրվելն էր 

հասարակությանը և մշակույթին: Կարգախոսն էր` §Ավելի լավ է սիրել և կորցնել¦ : 

Ժամանակի ընթացքում այդ սերունդը վերացավ, մնացին հավերժ այն 

ստեղծագործողները, ովքեր այդպես ազնվորեն պատմել էին նրանց կյանքի, սիրո և 

հույզերի մասին: 

Բանալի բառեր. 

I համաշխարհային պատերազմ, նոր ուղղություն, նոր սերունդ, հասարակություն, 

մշակույթ, հակադրում 

        

        Гаяне Григорян 

 

Потерянное поколение. С желанием любви и жизни поколению душ 

потерявшимся в мире 

Резюме 

 

После первой мировой войны в Америке сформировалось поколение, которое 

было названо “потерявшимся”. В поствоенном времени появилось новое мышление, 

которое в основе которого лежало оппозиционирование обществу и культуре. Девизом 

стало “лучше любить и потерять”. Со временем “потерянное поколение” ушло, но 

писатели, которые рассказали об их жизни, любви и страданиях, остались навсегда. 

Ключевые слова: 



первая мировая война, поколение, новое мышление, оппозиционировать, культура 

Gayane Grigorian 

 

Lost generations Love and Life for a Generation of Souls Lost in the World 

Summary 

 

The status of affairs in America in the years following the First World War spawned a 

generation of authors termed “The lost generation”. They posited themselves as more in tune 

to the climate of culture and society. The saying “It is better to have loved and lost” may 

have served this generation beneficially. While in its time the generation may have been 

lost, in modernity the passion written down so honestly has served to immortalize the 

authors in their own right. 

Key words: 

First World War, generation, posite themselves, culture, immortalize 

 

 



Գայանե Հակոբյան 

             Է. Հեմինգուեյի արձակի լեզվական առանձնահատկությունները 

Ամփոփագիր 

 

         Սույն հոդվածը նվիրված է 20-րդ դարի ականավոր ամերիկացի գրող Է. 
Հեմինգուեյի արձակ ստեղծագործությունների լեզվական առանձնահատ-
կությունների ուսումնասիրությանը: Իր ստեղծած գրական ոճով ու արծարծած 
խնդիրներով նա նորույթ էր, հատկապես իր յուրահատուկ «iceberg theory» ոճով: Նա 
գրում էր սեղմ, ազդեցիկ ու պատկերավոր, պարզ, բայց՝ խորը: Նա համեմատում էր իր  
ստեղծագործությունները «այսբերգի» հետ, որի միայն 1/8 մասն է երեւում ջրի 
մակերեսին (դա նրա ստեղծագործության բառերն ու պատկերներն են՝ պարզ, 
հստակ, հակիրճ), իսկ մնացած  7/8- ը հեղինակի թաքնված զգացմունքներն ու 
մտքերն են, այն ենթատեքստը, որը պիտի խորը հետք թողնի ընթերցողի հոգում: 

       Բանալի բառեր. 

        լեզվական առանձնահատկություններ, գրական ոճ, «այսբերգի» մեթոդ, սեղմ, 
հակիրճ բառեր, պարզ, հստակ ոճ ) 

 

 

 

Гаяне Акопян  

 

Лингвистические особенности прозы Э. Хемингуэя 

Резюме 

 

         Данная статья посвящена изучению лингвистических особенностей прозы 
великого американского писателя ХХ века Э. Хемингуэя. Работы Хемингуэя 
отличаются простотой стиля. Будучи противником лишних фраз, Хемингуэй пишет в 
простом, аскетическом стиле. Писатель использует приём “айсберга”, то есть вокруг 
лаконичного, строгого сюжета (1/8 часть айсберга) имеется скрытый подтекст. В этом  
подтексте и заключены все эмоции, символы, ассоциации, вся художественность 
текста. Сухой, на первый взгляд, текст Хемингуэя вызывает сильнейшие чувства 
читателей, затрагивает саму душу человека. 

         Ключевые слова: 



       лингвистические особенности,  приём “айсберга”, лаконичные слова и описания,  
простой, аскетический стиль) 

 

Gayane Hakobyan 

 

Linguistic Peculiarities of Hemingway’s Prose 

Summary 

 

             The present paper studies the linguistic peculiarities of E. Hemingway’s prose. As one 
of the influential American writer’s of the 20th century E. Hemingway pioneered a 
generation of writing style. He is famous for his unique writing style – iceberg theory. He 
compared his creation to an iceberg. Think of an iceberg – one eighth of it is above the water 
(words and images), all of the rest (the writer’s emotions and thoughts) is implied. One must 
go very deep beneath the surface to understand the full meaning of his writing. He advocates 
that the writer should express the most complicated meaning by the most succinct words 
avoiding the useless circuitousness. His style is seemingly rather simple and direct. 

          Key words: 

          linguistic peculiarities, writing style, “iceberg theory”,  simple and direct style, succinct 
words  and images ). 

 

 

 



                                                     
 Նարինե Գասպարյան 

Բարեմաղթանք-կենացը որպես խրախուսանքի արտահայտման միջոց 

Ամփոփագիր 

 

       Աշխատանքում բարեմաղթանք - կենացը դիտարկվում է որպես խրախուսական 
խոսողական ակտ, որն առանձնանում է արտահայտչականությամբ, հուզական 
երանգավորումով և արտահայտում է խոսողի օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ դրական 
գնահատականը: Այս ակտի իրականացումը պայմանավորված է մի շարք 
հաղորդակցական նպատակներով: Նրա հիմնական հաղորդակցական գործառույթը 
խոսակցին ոգևորելն է,  խրախուսելը` նրա հանդեպ իրականացնելով 
քաղաքավարության ծիսական ակտ: Բարեմաղթանք -կենացները արտահայտվում 
են կայուն կառույցներով, սակայն ազատ բառակապակցություններով` կախված 
կենացի թեմատիկ տեսակից: 

Բանալի բառեր. 

կենաց, խոսողական ակտ, խրախուսական, արտահայտչական, նպատակ 

       

         Нарине    Гаспарян 

ТОСТ-ПОЖЕЛАНИЕ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ 

Резюме 

В работе тост рассматривается как эксплицитно-перформативный, 
экспрессивный речевой акт и воспринимается как искренний, или неискренний. 
Рассматриваемый акт функционирует в рамках определенных ситуативных условий, 
представляя экспрессивную положительную оценку. Реализация этого акта 
обусловлена рядом коммуникативных намерений. Основная функция акта тоста 
воодушевлять и поощрять коммуниканта. В работе представлены прагматические, 
грамматические и лексические особенности высказываний  тоста. 

Ключевые слова:  

тост, речевой акт, поощрение, намерение, экспрессивный 

 

 



Narine Gasparyan 

Toast-wish as a Means of Expressing Encouragement 

Summary 

The article is devoted to the study of the speech act of toasting, which is considered to 
be a means of expressing encouragement. It is illocutionary, explicit-performative, sincere or 
insincere positive evaluative, expressive speech act. Toast belongs to the category of emotive 
utterances, which expresses the emotive state of the communicators and their mutual 
relations, addressers highly explicit their own emotive state or the emotive attitude towards 
the facts of speech. The topicality of this research is caused by analysis of some  peculiarities 
of toast in the aspect of pragmalinguistics, the article is also an attempt to outline the 
semantic, grammatical and lexical peculiarities of this speech act.  

Key words:   

toast, speech act, encouragement, intention, expressive 

 

 

            

      



Տատյանա Սահակյան 

Լսողական գործունեության երեք մակարդակները 

Ամփոփագիր 

 

  

 Լսողական գործունեությունը նպաստում է օտար լեզվի ավելի արագ 
ընկալմանը ուսուցման յուրաքանչյուր փուլում, քանի որ կան լսողական 
վարժությունների տարբեր տեսակներ` նախատեսված տարբեր նպատակների և 
լեզվի ուսուցման յուրաքանչյուր մակարդակի համար: Հարկ է ուշադրություն 
դարձնել, որ միայն ուսուցչի` դասաժամերին օտար լեզվով խոսելը բավարար չէ 
ուսանողներին լեզուն արագ և պատշաճ սովորելու համար, հատկապես` սկսնակ 
մակարդակում:  Լսողական գործունեության կարևոր կիրառումներից մեկը նոր 
նյութի ներկայացումն է, որին նախորդում են նախալսողական համապատասխան 
վարժություններ: 

 Բանալի բառեր. 

 լսողական գործունեություն, ուսուցման մակարդակներ, նախալսողական 
վարժություններ, նոր նյութի ներկայացում, արտասանություն, բառապաշար 

 

Татьяна Саакян 

Три уровня аудирования 

Резюме 

 Аудирование сопутствует более быстрому восприятию иностранного языка на каждой 
стадии изучения, так как существуют разные виды аудиоупражнений, предназначенные для 
разных целей и для каждого уровня изучения. Надо обратить особое внимание на то, что 
только иностранная речь учителя на уроках недостаточна для студентов для быстрого и 
правильного усвоения языка, особенно на начальном уровне. Особенно важно применять 
аудирование при представлении нового материала, чему должны предшествовать 
соответствующие подготовительные упражнения. 



 Ключевые слова: 

 аудирование, уровни изучения, подготовительные упражнения, представление нового 
материала, произношение, словарный запас. 

 

Tatiana Saakyan 

Three Levels of Listening 

Summary 

  

 Teachers can find listening activities to promote learning at every stage, because there 
is a wide range of listening tasks for different purposes and for every level of language study. 
We must pay attention to the fact that not only teachers’ talking at the lessons helps students 
learn a foreign language quickly and properly, especially at the beginning level. One of the 
most important usage of listening is the presentation of new material preceded by a 
prelistening activity. 

 Key words: 

 listening activity, learning levels, prelistening exercises and tasks, presentation of new 
material, pronunciation, vocabulary 

  

 



 

ÂáíÙ³ëÛ³Ý  ¶³Û³Ý» 

19-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û-³Ý·ÉÇ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ 

Ð³ñáõÃÛáõÝ  ²í·»ñÛ³Ý 

 ²Ù÷á÷³·Çñ 

     Ðá¹í³ÍÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 19-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û-³Ý·ÉÇ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ, 

Ýñ³ µáõéÝ ½³ñ·³óáõÙÁ` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÙÇ ß³ñù å³ï×³éÝ»ñáí, ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ »ñÏáõ 

÷áõÉ»ñÁ, µ»ñíáõÙ µáÉáñ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í µ³é³ñ³ÝÝ»ñÁ:  Ðá¹í³ÍÇ »ñÏñ»ñ¹ Ù³ëÁ Ý»ñ-

Ï³Û³óÝáõÙ ¿ Ð. ²í·»ñÛ³ÝÇ ³Ý·É»ñ»Ý-Ñ³Û»ñ»Ý µ³é³ñ³ÝÁ, í»ñÉáõÍáõÙ ³ÛÝ` ÝÏ³ñ³·ñáõÙ 

µ³é³ñ³ÝÇ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ, µ³é³Ñá¹í³ÍÇ ¨ µ³é³ó³ÝÏÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ, µ³éÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý 

Ó¨»ñÁ, µ³é³Ñá¹í³ÍáõÙ Ï³ï³ñí³Í ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý , á×³Ï³Ý, ÏÇñ³é³Ï³Ý, ëïáõ·³µ³-

Ý³Ï³Ý ÝßáõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: 

 

     ´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ` 

µ³é³ñ³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ, µ³é³ñ³Ý, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ, µ³é, µ³é³Ñá¹í³Í, µ³éÇÙ³ëï, 

µ³é³å³ß³ñ, µÝáõÃ³·ñáõÙ, ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý, ÏÇñ³é³Ï³Ý: 

 

 

Òîâìàñÿí Ãàÿíý 

Àðìÿíî- àíãëèéñêàÿ ëåêñèêîãðàôèÿ 19-îãî âåêà 

Àðóòþí Àâãåðÿí 

Ðåçþìå 

     Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò ñôåðó àðìÿíî- àíãëèéñêîé ëåêñèêîãðàôèè 19-îãî âåêà, åãî 

ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå îáóñëîâëåííîå ðÿäîì ïðè÷èí, ðàññìàòðèâàåò åãî äâà ïåðè-

îäà ðàçâèòèÿ, àòìå÷àÿ âñå èçäàííûå ñëîâàðè. Âòîðàÿ ÷àñòü ñòàòüè ïðåäñòàâëÿåò 

àíãëèéñêî- àðìÿíñêèé ñëîâàðü À. Àâãåðÿíà, àíàëèçèðóåò åãî: ðàññìàòðèâàåò îòäåëû 

ñëîâàðÿ, ñòðóêòóðó ñëîâàðíîé ñòàòüè è ñëîâàðíîãî ñîñòàâà, ôîðìû ïåðåâîäà ñëîâà, 

ãðàììàòè÷åñêèå, ñòèëèñòè÷åñêèå, ïðèêëàäíûå è òåìàòè÷åñêèå îòìåòêè  â ñëîâàðíîé 

ñòàòüå è ò.ä. 

 

     Êëþ÷åâûå  ñëîâà: 

Ëåêñèêîãðàôèÿ, ñëîâàðü, ïåðåâîä, ñëîâî, ñëîâàðíàÿ ñòàòüÿ, ñëîâàðíûé ñîñòàâ, 

õàðàêòåðèñòèêà, ãðàììàòè÷åñêèé, ïðèêëàäíîé. 

 

Tovmass5an Gayane 

The  Armenian- English Lexicography in the 19- th Century 

A. Avgerian 

Summary 

    The article presents the sphere of the Armenian- English lexicography in the 19-th century, its 

rapid development Conditioned by a number of reasons, gives all the published dictionaries.The 

second part illustrated A. Avgerian`s English- Armenian dictionary, analyzes if: describes its 

parts, the structure of the glossary and wordentry, the forms of the translation of the word and 

etc. 

 

Key Words: 

Lexicography, dictionary, translation, word, wordentry, word-meaning,glossary,characterization, 

grammatical,applied. 
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