ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՏԱ Ն?

ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ.Ը
Մայիսի 6-ին տեղի ունեցավ Հայկական ՍՍՀ
գիտությունների ակադեմիայի
տարեկան ընդ
հանուր ժողովը, որին ներկա էին ընկ. ընկ.
Կ. II. Դեմիրնյաէւբ, Р. հ. Սարկիսովբ, %. Տ.
Ս ստ րգսյա նլւ,

Կ.

I,.

Դ ս ւյ յա ք յ ա ն | ւ ,

Լ.

Ն.

Նեա իս-

յա&ը, ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի նախագահի
տեղակալ Ցօւ. Ь. հւոջամիրյա&բ, ՀԿԿ Կենտկոմի
բաժինների
Մ.

1».

վարիչներ

Ա.

Պ.

Ս*ելքոնյէԱ&ք,

Թ ո ր ա ն յւ ս ն ր :

ներածական խոս թով (քողովը բա ցեց Հա յկա 
կան ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի պրե
զիդենտ, ակադեմիկոս *Լ. Հ . Հւսմթաւ՝ձոււքյաՕլւ:
Նա ընդգծեց,
որ հանրապետության
գիտու
թյունների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր
ժողովը տեղի է ունենում Հայրենական մեծ
պատերազմում սովետական ժողովրդի տարած
պատմական հա/չթանակի քառասունամյակի նա
խ օրյակին։ Նշելով այդ պանծալի տոնը, գիտու
թյան աշխատոէլները հպարտությամբ են վեր
հիշում այն դերը, որ խաղաց գիտությունը մեծ
հաղթանակի գործում։ Այն ժամանակվա գի
տական լարված աշխատանքը ոչ միայն օգնեց
սովետական ժողովրդի հաղթանակին, ա յ/և հիմք
ծառայեց գիտական այն վերելքի համար, որը
մեզ հասցրեց մինչև երկրի աոաջին արհեստա
կան արբանյակների արձակումը, տիեզերական
հետազոտությունները,
ատոմային Էներգիային
տիրապետէդը և լազերների հայտնադործումը։
Այնուհետև Վ. Հ . Համբարձումյանն ասաց, որ
կուսակցության Կենտկոմի 1985 թ . ապրիլյան
պլենումը նշեց երկրի տնտեսական և մշակու
թա յին նոր վերելքն ապահովելու ուղին։ Պետք
Է հսկայական խնդիրներ լուծել ամբողջ աշխա

տական հիմնարկների
հանջելով բարձրացնել

գործունեությանը, պա
գիտական աշխատանքի

աՐԴյո^ ,սվետոլթյունը և նպատակասլացությու
նը, ամրապնդել կապը հանրապետության ժո
ղովրդական տնտեսության հետ։ Դրա շնորհիվ
սւնցած տարում ձեոք են բերվել ավելի շատ գի
տական ե կիրառական արդյունքներ, քան նա
խորդ տարիներին։
Այնուհետև Վ. Հ . Համբարձում յանն անդրա
դարձավ գիտական տարբեր հիմնարկների կա
տարած տեսական ու գործնական կարևոր նըշանակոլթյուն ունեցող աշխատանքներին, դըրանց տվեց բարձր գնահացյական և շեշտեց աււանձին գիտական կոլեկտիվների աշխատանքը
բարելավելու, այն այսօրվա հրատապ խնդիր
ների լուծմպնը ‘ծա ռայեցնելու անհրաժեշտու
թյունը։ ՚ Խոսելով գիտությունների ակադեմիայի
հասարակական գիտությունների երկու բաժան
մունքների գործունեության մասին, Վ. Հ . Հա մ
բարձումյանը նկատեց, որ նրանք աշխատել են
զգալի արդյունավետությամբ։ Կարևոր նվաճում
Է հայ ժողովրդի պատմության ութհատորյակի
հրատարակության
ավարտը։
Այնուհետև նա
հանգամանորեն խոսեց գիտական աշխատանք
ների ինտենսիվացման, գիտական հետազոտու
թյունների բնագավառում հաշվողական տեխնի
կայի լա յն արմատավորման մասին, նշեց այն
մեծ օգնությունը, որ ցույց Է տալիս ՀԿԿ Կենտ
կոմը' երիտասարդ գիտական կադրերի պատ
րաստման և որակավորման բարձրացման գոր

տանքի ինտենսիվացման և նրա արդյունավետ ության բարձրացման բնագավառում։ Դրանց
հասնելու գլխավոր միջոցներից են մի կողմից
կարգ ու կանոնի հաստատումը, մյուս կողմիցճ

ծում ։
Վերջում Վ. Հ . Համբարձում յանը
հավաս
տիացրեց,
որ հանրապետության գիտնական
ներն այսուհետև ևս պատվով կկատարեն իրենց
առջև դրված խնդիրները և կուսակցության XXVII
համագումարը կդիմավորեն նոր նվաճումներով։
Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

գիտատեխնիկական
առաջադիմության օգտա
գործումը։ Ուստի, ավելի խիստ պահանջներ են
ներկայացվում բոլոր գիտական հիմնարկներին,

յի 1984 թ . գիտական և կազմակերպչական գոր
ծունեության հիմնական
արդյունքների մասին
զեկուցումով հանդես եկավ ակադեմիայի ակա-

աՏԴ թվոլմ և գիտությունների ակադեմիաներին,
որոնց հիմնարար հետազոտությունները պետք
Է գործնական և տնտեսական խնդիրների լուծ
ման նոր ուղիներ բա ցեն։
Հաշվետու ժամանակաշրջանում, նշեց Հ ա յ
կական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի պրե
զիդենտը, ՀԿԿ Կենտկոմը բազմիցս անդրադար
ձել Է գիտությունների ակադեմիայի և նրա գի

ղեմիկոս-քարտուղար,

ՀՍՍՀ

ԳԱ ակադեմիկոս

Դ. Ա. Գալոյ սւնբ: նա ընդգծեց երկրի սոցիալտնտեսական նվաճումների
ապահովման ԳՈՐ՜
ծում հայրենական գիտության դերի մեծացման,
նրա ինտենսիվ զարգացումը ժողովբդական տընտեսության շահերին առավել արդյոէնավետորեն
ծառայեցնելու կարևորությունը և կուսակցու
թյա ն

առաջադրած

նոր

պահանջների
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Գիտական կյանք
IւԼրքա վերլուծեց Հաշվետու ժամանակաշրջա
նում հանրապետության գիտությունների ակա
դեմիայի ձեռքբերումներըւ Զեկուցողը նշեց, որ
Հաշվետու տարում Հայկական ՍՍՀ գիտություն
ների ակադեմիայի Համակարգում գիտական աշ
խատանքներ են կատարվել 141 պրոբլեմների
գծով։ Այժմ ակադեմիայի հիմնարկները մաս
նակցում են Միության 18 և հանրապետության
2 կոմպլերս ծրագրերի իրագործմանը։ Դրա հետ
մեկտեղ մի շարք ինստիտուտներ պայմանա
գրային կարգով դիտական հետազոտություններ
են կատարում տարրեր միավորումների, հիմ
նարկների և կազմակերպությունների
համարւ
Գ. Ա. Գալոյանն ընդգծեց, որ Հայկական ՍՍՀ
գիտությունների
ակադեմիայի
գիտակաղմակերպչական գործունեության հետագա բարելավ
ման համար կարևոր նշանակություն են ոլևեցել яժողովրդական տնտեսության մեշ գիտա
տեխնիկական առաջադիմությունն արագացնելու
միշոցաոումների մասին»
ՍՄԿԿ Կենտկոմի ե
ՍՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի որոշումը, ւՀա յաստանի հանրապետական կուսակցական կազ
մակերպությունում
ՍՄԿԿ Կենտկոմի 1983 թ.
Հունիսյան պլենումի որոշումների կատարման
ընթացքի մա սին։ ՍՄԿԿ Կենտկոմի որոշումը,
գիտատեխնիկական
աոաշադիմ ությա ն
արա
գացման վերաբերյալ ՀԿԿ Կենտկոմի և հանրա
պետության կառավարության մշակած միշոցաոումնհրըէ
Զեկուցման շուրշը ծավալվեց մտքերի փոխա
նակություն, որին
մասնակցեցին
Հայկական
ՍՍՀ

գիտությունների

ակադեմիայի

ակադեմի

կոսներ Ա. Р. Նալրւսնղյանր, է. Մ. Д грш уш Е р,
թղթակից
անդամներ լԼ. լԼ. Ա|եքսեես1յ|ւն
և
4 . Մ. Հերունին:
Այնուհետև 1 1941 — 1945

թթ .

Հայրենական

մեծ

պատերազմում

սովետական

ժողովրդի

Հաղթանակի Համաշխարհային պատմական նըշանակոլթյունըյ) թեմա յով զեկուցմամբ Հանդես
եկավ Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ա կ ա դե ֊
միայի ակադեմիկոս Р. Ն. Աոաքե|յանբ:
Տարեկան ընդՀանուր
ժողովում տեղի ունեյա վ Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի պարգևների Հանձնման ամենամյա Հան
դիսավոր արարողությունը։
Բազմաբեղուն և Հանրօգուտ գիտական գոր
ծունեության Համար
«гՄեծարման գիրս ստա
ցավ Հայկական ՍԱՀ գիտությունների ակադե
միայի ակադեմիկոս Մ. Վ. Կասյսւնը:
Գիտության
զարգացման
գործում ներդրած
մեծ ավանդի Համար էէՎաստակագրով» պարգեվա տրվեց ին V Հայկական
ՍՍՀ գիտությունների
ակադեմիայի թղթակից անդամներ Ա. Տ . Ասլա&յանր, Р . Լ. Աբրահամյանը, №. Վ . Վարսա
մովը, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր
Ս. Մ. Ցւսթ|ոկով—Խնձորյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր Ե. Ղ- Սարգսյանր, բա 
նասիրական
գիտությունների
դոկտոր Ս. Я*.
Արրահսւմյա11լւ, տեխնիկական գիտությունների
թեկնածու Ս. Ս. Կսւրւսիւսւնյա&բ և պատմական
գիտությունների թեկնածու Ե. Մ. Խալեյանը:
Գիտահետազոտական
արդյունավետ գործու
նեության Համար մի մեծ խումբ գիտնականնե
րի Հանձնվեց «Գովեստագիրդ է
Առաջին անգամ Հանձնվեցին երիտասարդ գիտ
նականի մրցանակի դափնեկրի դիպլոմներ։ Մի
շարք աշխատողներ ստացան Հայկական ՍԱՀ
գիտությունների .ակադեմիայի նախագահության
պատվոգրԼր։
Դրանով Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակագեմ իա յի
տարեկան
ընդՀանուր
ժողովն
ավարտեց իր աշխատանքը։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ Եվ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՐԱԺԱՆՄՈԻՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ
Մայիււի 5-ին տեղի ունեցավ ՀՍՍՀ ԳԱ պատ
մության ՚ և տնտեսագիտության բաժանմունքի
տարեկան ժողովը։ Բաժանմունքի 1984 թ . գոր
ծունեության Հիմնական

արդյունքների

մասին

Հաշվետու զեկուցմամբ Հանդես եկավ պատմու
թյա ն և տնտեսագիտության բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար։ ՀԱԱՀ գիտությունների
ակադեմիայի ակադեմիկոս Р. Ն. Աոաքելյանբ:
Նա նշեց, որ առաջնորդվելով ԱՄԿԿ XXVI Հա
մա գումարիք ՀետՀամագում արյան պլենումների,
ինչպես նաև ՀԿԿ Կենտկոմի և ՀԱ ԱՀ Մինիստր
ների խորհրդի որոշումներով, բաժանմունքի գի
տական Հ՜իմնարկները Հաշվետու տարում զգալի
աշխատանք են կատարել։ Բաժանմունքի գի
տական Հիմնարկների կարևոր նվաճումներից Է
Լրաբեր 5 — 7

1986—2005 թ թ « Հայկական ՍԱՀ գիտահետա
զոտական
աոաշադիմության
կոմպլեքսային
ծրագրի մշակումը ք որը Հիմնարար գիտական՛
աշխատանք Է և օգտագործվում Է երկարաժամ
կետ պլանների մշակման Համար։
Անդրադառնալով
բաժանմունքի
գիտական
Հիմնարկների
գործունեության ա ր դյո ւքն ե րի ն %
զեկուցողը նշեց, որ Հետազոտություններում աււանձնահա տուկ տեղ Է Հատկացվել մեր Հանրա
պետության տնտեսական ու սոցիալական զար
գացման արդի փուլի առանձնաՀատկություևների ուսումնասիրությանը է սոցիալիստական Հաասրակարգի կատարելագործման պրոբլեմների
մշակմանը։ Բացի ա յդ։ բաժանմունքի գիտական
Հիմնարկները մեծ տեղ են Հատկացրել տեսու-
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թյան ու պրակտիկայի հրատապ հարցերի բ ա զ ֊
մա կողմանի ոլսումնա սիրմանն ու իմաստավոր
մանը, դրանց գործնական նշանակության բա 
ցահայտմանը։ Խոսելով բաժանմունքի գիտա
կան հիմնարկների
առջև
դրված խնդիրների
մասին, Р. Ն. Աոաքելյանը շեշտեց բուրժուական դաղավ/արախոսության դեմ պայքարի ու
ժեղացման
անհրաժեշտությունը և նշեց
այն
շնորհակալ աշխատանքը, որ այդ բնագավառում
կատարում են հանրապետության գիտություն
ների ակադեմիայի հասարակական գիտություն
ների գծով հրատարակվող պարբերականները'
«Պատմա-բանասիրական հանդեսը» և (ГԼրաբեր
հասարակական
գիտությունների» ամսագիրը։.
Այնուհետև զեկուցողը կանգ աոավ բաման .մունքի գիտական հիմնարկներում տեղ գտած
թերությունների և աշխատանքներին խանգարող
հանգամանքների վրա։
Զեկուցման շ ուրշը
ծավալված մտքերի փո
խանակությանը
մասնակցեցին
ՀՍՍՀ գիտու
թյունների ակադեմիայի ակադեմիկոսներ Մ. Գ.
ՀԱՏԿԱԿԱՆ

ՍՍՀ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Ա ո ւի ս յա ն ր . Գ. Р. Ղաւփրյսւ|;յանը և Ա. Ա.
Աոաքհլյսւն|1 : Նրանք
Հավանություն
տվեցին
հաշվետու դեկոլցմանը к խոսեցին պատմու
թյան թուրք/ական կեղծարարների դեմ պայքարի
ուժեղացման, պատմության պետական թանգա
րանը ակադեմիայի համակարգի մեք մտցնելու,
Արևելագիտության
ինստիտուտի
գրադարանի
պայմանների բարելավման, արտասահմանյան
գործուղումները կագմակերպվաձ հիմքերի վրա
գնելու, որակյալ քաղաքատնտեսական կադրերի
պատրաստման անհրաժեշտության և ա յլ հարցերի մասին։
Ժողովում դիտական դեկոլցումներով հանդես
եկան պատմական գիտությունների դոկտորներ
Խ. Լ. ԲաաԼդյանը և Ա. Մ. Հակոբյանը: Նրան
ցից աոաջինը զեկուցեց « Հա յ ժողովրդի ներդը բումը Հայրենական մեծ պատերազմում սովե
տական ժողովրդի հաղթանակի մեջձ թեմա յով,
իսկ երկրորդի զեկուցման խորադիրն էր «Հյու
սիսային Կովկասի ազատագրումը և հայկական
Թամ անյա ն դիվիզիայի մարտական ուղին»։
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ

ЬЧ Р ԱՆԱՍ И 'Ոիք* ՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ Ժ-ՈՂՈՎԸ
Մայիսի 5-ին տեղի ունեցավ ՀՍՍՀ ԳԱ փի
լիսոփայության և բանասիրության բաժանմունվէի տարեկան ժողո։[ը։ Բաժանմունքի 1984 թ .
գործունեության հիմնական արդյունքների մա 
սին հաշվետու զեկուցմամբ հանդես եկավ բա 
ժանմունքի
ակադեմիկոս
քարտուղար։ ՀՍՍՀ
գիտությունների
ակադեմիայի
ակադեմիկոս
Գ. Ա. Րրուտյանլ»: նա ասաց, որ հաշվետու տա
րում բաժանմունքը զգալի հաջողությունների է
հասել ՍՄԿԿ XXVI, ՀԿԿ XXVII համագումար
ների, ՍՄԿԿ Կենտկոմի հունիսյան (19 8 3 թ .) և
հետագա պլենումների և ՀԿԿ Կենտկոմի համա
պատասխան որոշումների, ինչպես նաև հան
րապետության ղեկավար մարմինների որոշում
ների կատարման ուղղությամբ։ Բաժանմունքի
դիտական
հիմնարկներում ինտենսիվ աշխա
տանք է կատարվել կադրերի մասնագիտական
և գաղափարաքաղաքական մակարդակի բարձ
րացման, աշխատանքային, պլանային և պե
տական

կարգապահության

ամրապնդման

ուղ

ղությա մբ,
ուժեղացվել է վերահսկողությանը
գիտական աշխատակիցների կողմից ՚ թեմատիկ
պլանները ժամանակին կատարելու ւ[րա։ Զե
կուցողը նշեց, որ գիտահետազոտական աշխա
տանքներն ընթացել են հետևյալ պրոբլեմների
ուղղությամբ'
գիտական իմացության
տեսու
թյա ն և տրամաբանության, կոմունիզմի նյութա
տեխնիկական բա զա յի ստեղծման, զարգացած
սոցիալիզմի
արտադրական
հարաբերություն
ների կատարելագործման և սոցիալիստական
ապրելակերպի
յեմներ,

ՍՍՀՄ

ամրապնդման տեսական պրոբժողովուրդների

մշակույթների

պատմությունը և նրա տեղը համաշխարհային
մշակույթում,
գիտատեխնիկական հեղափոխու
թյա ն տեսական պրոբլեմներ, սովետական գրա
կանություն
և լեղվ_ի պատմություն, պատմա
համեմատական
լեզվաբանություն, տերմինա
բանություն և ա յլն։ Բաժանմունքի գիտական
հիմնարկներում
24 հիմնական
պրոբլեմների
ուղղությամբ կատարվող գիտահետազոտական
աշխատանքների շրջանակներում մշակվել է 43
թեմա, որից հաշվետու տարում ավարտվել է 1-ը ։
Զեկուցման շուրջը ծավալված մտքերի փո
խանակությանը
մասնակցեցին
ՀՍՍՀ գիտու
թյունների ակադեմիայի ակադեմիկոսներ է. П.
Աղայւսն Լ), Գ. Р. Ջահուկյանը, թղթակից ան
դամ Ո\ վ . ^արյանը և ֆի դխկամա թեմատիկա
կան գիտությունների դոկտոր Գ. Р. Պնտրոսյանր: նրանք հավանություն
տվեցին հաշվետու
զեկուցմանը և խոսեցին բաժանմունքի գիտա
կան հիմնարկների նյութատեխնիկական բազա
յի ցածր մակարդակի, լեզվի և գրականության
ինստիտուտների կարգի բարձրացման անհրա
ժեշտության, բուհերի շրջանավարտների անբա
վարար որակավորման և ա յլ հարցերի մասին։
Ժողովում գիտական զեկուցումներով հանդես
եկան ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս է . Մ. Ջրբաշյանը և տեխնիկական
գիտությունների թեկնածու Ո*. Լ. Ուոուսւյանը:
Նրանցից աոաջինը
խոսեց
Վահան Տերյանի
ստեղծագործության գիտական ուսումնասիրու
թ յա ն, իսկ երկրորդը՝ լեզվական հարցերի լուծ
ման մեջ հաշվո զական տեխնիկայի կիրառմ ան
մասին։

