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 ՀՀ ՏՆՏԵՍ�ԱՆ  ՍՊԱՍԱՐԿ ՄԱՆ   ՈԼՈՐՏԸ. 

ԸՆԴ ՀԱ Ն� Ր ԲՆ�  ԹԱ ԳԻ ՐԸ: 

ԿՐ Թ�   ԱՆ ԵՎ ԳԻ Տ�   ԱՆ ՃՅ�  ՂԵ ՐԸ 

Նա խորդ դա սով մե նք ավար տե ցինք տն տե ս�  թյան ար տադ րա կան ոլոր տի և 
դրա ճյ�  ղե րի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ�  նը: 

 Թվար կե՛ք մե ր հան րա պե տ�  թյան տն տե ս�  թյան 
 ար տադ րա կան ոլոր տի հիմն  ա կան ճյ�  ղե րը:

Տն տե ս�  թյան մյ� ս ոլոր տը սպա սարկ ման (կամ ծառայ# թյ# նների) ոլորտն 

է (օգ տա գործ վ# մ է նաև ոչ ար տադ րա կան ոլորտ ան վա ն#  մը)1: Այն մի  ա  վո-
ր� մ է տն տե ս�  թյան այն ճյ�  ղերն �  մարդ կա յին գոր ծ�  նե �  թյան տե սակ նե րը, 
որոնք # ղ ղա կի ո րեն չեն մաս նակ ց# մ նյ#  թա կան ար ժեք նե րի ստեղծ մա նը, 

բայց հա մա տեղ # ժե րով որոշ # մ են մարդ կանց ապ րե լա կեր պը, կյան քի մա-

կար դա կը, բա րե կե ց#  թյ# նն #  սպա ռ#  մը, բա վա րա ր# մ են նրանց հոգևոր 

և նյ# թական պա հանջ նե րը: Այդ ճյ�  ղերն �  գոր ծ�  նե �  թյան տե սակ ները 
ն� յնպես բազմազան են (առևտ# ր, կր թ#  թյ#  ն, գի տ#  թյ#  ն, առող ջա պա հ# -

թյ#  ն, մշակ# յթ, սպոր տ, կա պ, մար դա տար տրանս պոր տ, բան կա յին գոր ծ, 

ֆի նան սա վար կա յին սպա սար կ#  մ, պե տա կան և հա սա րա կա կան կա ռա վա-

ր#  մ):
 Աշ խար հի շատ երկր նե րի նման, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ևս 

սպա սարկ ման ոլորտն ավե լի արագ է զար գա ն� մ, քան ար տադ րա կա նը: Դրա 
բա ժի նն աճ� մ է երկ րի հա մա խառն ներ քին արդ յ� ն ք� մ (ՀՆԱ) և ազ գա յին 
եկամ տ� մ: Առա ջըն թաց տեմ պե րով մե  ծա ն� մ է այդ ոլոր տ� մ զբաղ ված նե րի 
թի վը: Ներ կա յ� մս հան րա պե տ�  թյան զբաղված� թյան շ# րջ 44%-ը բա ժին է 

ընկ ն# մ սպա սարկ ման ոլոր տին: 
 Սպա սարկ ման ոլոր տի զար գա ց# մն  #  տա րած քա յին կազ մա կեր պ#  մը 

պայ մա նա վո րող գլ խա վոր գոր ծոն նե րն են. երկ րի տն տե սա կան զար գաց ման 

մա կար դա կը, բնակ չ#  թյան թի վը և կազ մը, կեն սա մա կար դա կը, տա րաբ նա-

կեց ման բն# յ թը, աշ խա տան քա յին ռե ս# րս նե րի թիվն  #  որա կը, տրանս պոր-

տա յին հա մա կար գի զար գաց ման մա կար դա կը: Ինչ քան այդ ց#  ցա նիշ նե րը 

բարձր են, այն քան զար գա ցած է սպա սարկ ման ոլոր տը, և արդ յ#  նա վետ է 

տա րած քա յին կազ մա կեր պ#  մը: 
Սպա սարկ ման ոլոր տի ճյ�  ղե րի մի  մա սի տե ղա բաշ խ�  մը հիմն  ա կա ն� մ կրկ-

ն� մ է բնակ չ�  թյան տե ղա բաշխ ման և տա րաբ նա կեց ման պատ կե րը: Այդպիսի 
ճյ�  ղե ր կան ՀՀ գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե ր� մ: Որ քան մար դաշ ատ է բնա կա-
վայ րը և որ քան ավե լի կենտ րո նա կան տեղ է գրա վ� մ տա րաբ նա կեց ման ցան-
ց� մ, այն քան շատ են այդ տեղ առ կա սպա սարկ ման ոլոր տի տե սակ նե րը:

ՀՀ-� մ  2011 թ.  ծառայ� թյ� նների ընդհան� ր ծավալի 86%-ը բաժին է 
ընկել Երևանին:  Մեկ բնակչին ընկնող ծառայ� թյ� նների ծավալով Երևանը 
գերազանց� մ է մի ջին հանրապետական ց� ցանիշը  2,5 անգամ: Մինչդեռ 
բոլոր մարզերը մե կ բնակչին ընկնող ծառայ� թյ� նների ծավալով զիջ� մ են 
մի ջին հանրապետական ց� ցանիշին 3-ից (Կոտայքի մարզ)  6 (Արարատի 
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մարզ) անգամ:
Կան նաև սպա սարկ ման ոլոր-

տի այն պի սի ճյ�  ղեր, որոնց հա մար 
բնո րոշ է հա մա կենտ րո նաց ված տե-

ղա բաշ խ#  մը, այ սինքն` դրանք հա-

մա տա րած չեն և կենտ րո նա ն# մ են 

մի  այն որոշ ա կի բնա կա վայ րե ր# մ:
Ծա նո թա նանք ՀՀ սպա սարկ ման 

ոլոր տի մի  քանի կարևոր ճյ�  ղե րին 
ավե լի ման րա մասն:

Կր թ#  թյ#  նը: Յ� րաքանչյ� ր 
ժո ղովր դի �  պե տ�  թյան կյան ք� մ 
չա փա զանց մե ծ է կր թ�  թյան դե րը:  
Հայ ժո ղո վ� ր դը մի շտ էլ առանձ նա-
հա տ� կ նշա նա կ�  թյ� ն է տվել կր-
թ�  թյա նը: Քրիս տո նե �  թյ�  նը պե-

տա կան կրոն հռ չա կե լ� ց հե տո բազ մա թիվ եկե ղե ցի նե րին կից բաց վել են  դպ-
րոց ներ, իսկ ավե լի � շ՝ մի ջին դարեր� մ, ստեղծ վել են նաև հա մալ սա րան ներ 
(Տաթևի, Գլա ձո րի և այլն):

1914-1915 թթ. � ստա ր� մ ՀՀ -ի ներ կա յիս տա րած ք� մ հաշվ վ� մ էր տար բեր 
տի պի շ� րջ 460 հան րակր թա կան դպ րոց: Դրան ցից ըն դա մե  նը 7-ն էր մի ջ նա-
կարգ կամ ոչ լրիվ մի ջ նա կարգ: 1921 թ. դեկ րետ ըն դ� ն վեց հա ս� ն տա րի քի 
բնակ չ�  թյան անգ րա գի տ�  թյ�  նը վե րաց նե լ�  մա սին, և 1929 թ. սկս վեց ընդ հա-
ն� ր տար րա կան �  ս�  ց�  մը, իսկ 1970 թ.` հա մընդ հա ն� ր մի ջ նա կարգ պար տա-
դիր կր թ�  թյ�  նը:

Այժմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ գոր ծ� մ է շ� րջ 660 նա խադպ րո-
ցա կան �  ս� մն  ա կան հաս տա տ�  թյ� ն` ավե լի քան 63 հազ. երե խա յով, և 1441 

հան րակր թա կան դպ րոց` մոտ 386 հազ. աշ ա կեր տով: Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ 
գոր ծ� մ են նաև երաժշ տա կան, ար վես տի և գե ղար վես տի 220-ից ավե լի դպ-
րոց ներ` մոտ 38 հազ. սո վո րո ղով: 

Նա խադպ րո ցա կան և հան րակր թա կան հիմն  արկ նե րի տե ղա բաշ խ#  մը 

հա մընկ ն# մ է բնա կա վայ րե րի տե ղա բաշխ ման, այ սինքն` տա րաբ նա կեց ման 

ցան ցի հետ: Ընդ որ� մ, դրանք ներկայացված են բնակավայրերի մե ծ մաս� մ: 
Ընդ հա ն� ր օրի նա չա փ�  թյ� ն է. ինչ քան բնա կա վայ րը խոշ որ է, և որ քան խիտ է 
դրա հա րա կից տա րածք նե րի բնակ չ�  թյ�  նը, այն քան շատ �  բազ մա տե սակ են 
կր թա կան հիմն  արկ նե րը: 

 Մի ջին մաս նա գի տա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը կամ քոլեջները (թվով 97) 
տե ղա բաշխ ված են քա ղաք նե րի մե ծ մաս� մ, իսկ բարձ րա գ� յն պե տա կան � -
ս� մն  ա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րը (թվով 23) հիմն  ա կա ն� մ կենտ րո նաց ված 
են Երևան� մ: Պե տա կան բ�  հեր կամ մաս նաճ յ�  ղեր կան նաև  մարզ կենտ-
րոն նե ր� մ,մասնավորապես` Գյ� մրի� մ,Վանաձոր� մ,Գավառ� մ,Կապան� մ, 
Իջևան� մ և Եղեգնաձոր� մ:

ՀՀ ան կա խա ց�  մի ց հե տո  ավելի քան 45 բարձրագ� յն �  ս� մն  ա կան հաս-

Երևանի պետական համալսարանի 
կենտրոնական մասնաշենքը
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տա տ�  թյ� ն ների ստեղծ� մը  նպաս տեց բարձրագ� յն կրթ� թյան ապա կենտ րո-
նաց մա նը: Ներկայ� մս 68 բ� հերից 53-ը գտնվ� մ են Երևան� մ, որոնց բաժին 
է ընկն� մ � սանողների թվաքանակի շ� րջ 80%-ը: Անկախ� թյան տարիներին 
բ� հերի թվաքանակի ավելացմանը զ� գընթաց մոտ երկ�  անգամ ավելացել   է 
� սանողների թվաքանակը: ՀՀ բ� հերից առաջնեկը և խոշորագ� յնը Երևանի 
պետական համալսարանն է (ԵՊՀ):      

Մեր հան րա պե տ�  թյան հա մար նոր երև� յթ են ՀՀ և ար տա սահ ման յան 
երկր նե րի հետ հա մա տեղ ստեղծ ված պե տա կան հա մալ սա րան նե րը: Առայ-
սօր դրանք երեքն են և գոր ծ� մ են Երևան� մ (Հայ-ռ� սական (սլա վո նա-
կան) պե տա կան հա մալ սա րա նը, Հա յաս տա նի Ամե  րիկ յան հա մալ սա րա նը, 
Հա յաս տա ն� մ ֆրան սի ա կան հա մալ սա րա նը):

Հան րա պե տ�  թյան բ�  հե րը մաս նա գետ ներ են պատ րաս տ� մ ժա մա նա կա-

կից  տն տե ս#  թյան արտադրական և սպասարկման ոլորտների գրեթե բոլոր 

մաս նա գի տ#  թյ# ն նե րի գծով: 
Գի տ#  թյ#  նը: Կր թ�  թյան հետ մի  ա սին գի տ�  թյ�  նը սպա սարկ ման ոլոր տի 

այն ճյ� ղն է, որը երկ րի հզո րաց ման, մի  ջազ գա յին հե ղի նա կ�  թյան, բնակ չ� -
թյան նյ�  թա կան �  հոգևոր մա կար դա կի բարձ րաց ման հա մար #  նի հիմն  ա րար 

նշա նա կ#  թյ# ն: Ըն դ� ն ված է ասել, որ այժմ գի տ�  թյ�  նը վե րած վ� մ է հզոր 

ար տադ րո ղա կան #  ժի, այ սինքն` դառ ն# մ է ար տադ րա կան գործընթացի 

և տն տե սա կան արդ յ# ն քի ստեղծ ման ան մի  ջա կան մաս նա կից: Գի տա կան 
հե տա զո տ�  թյ� ն նե րի արդ յ� նք նե րի, գյ�  տե րի �  հայտ նա գոր ծ�  թյ� ն նե րի 
ներդր ման մի  ջո ցով մե ծապես ավե լա ն� մ է աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա ն� -
թյ�  նը: 

Գի տ�  թյ�  նը որ պես առան ձին ճյ� ղ գո յ�  թյ� ն է �  նե ցել ոչ բո լոր ժա մա նակ-
նե ր� մ և ոչ բո լոր ժո ղո վ� րդ նե րի մոտ: Այ սօր այն հան դես է գա լիս որ պես 

ամե ն մի  ազ գի #  պե տ#  թյան զար գաց ման մա կար դա կի գլ խա վոր ց#  ցա նիշ:

Անց յալ դա րի սկզ բից ար դեն աշ խար հի զար գա ցած երկր նե ր� մ գիտ նա կան-

նե րի թի վը տն տե ս�  թյան մյ� ս ճյ�  ղե ր� մ զբաղ ված նե րի թվի հա մե  մա տ� -
թյամբ աճ� մ էր առա ջան ցիկ տեմ պե րով:

Հա յաս տա ն� մ գի տ�  թյան` որ պես ինք ն�  ր� յն ճյ�  ղի, հիմ քե րը դր վե ցին 
առա ջին հան րա պե տ�  թյան տա րի նե րին: Սկզ բ� մ այն սկ սեց զար գա նալ նոր 
ստեղծվող բ�  հե ր� մ: Հե տա գա յ� մ 
հիմն  վե ցին նաև գի տա հե տա զո տա-
կան ինք ն�  ր� յն հիմն  արկ ներ: Ավե լի 
� շ դրանք մի  ա վոր վե ցին հան րա պե-
տ�  թյան նո րաս տեղծ Գի տ#  թյ# ն-

նե րի ազգային ակա դե մի  ա յի (ԳԱԱ) 

հա մա կար գ� մ (1943թ): 
Հա յաս տա նի ան կա խ�  թյան նա-

խօր յա կին գի տա կան աշ խա տող նե-
րի թի վը գե րա զան ց� մ էր 23 հազ.-ը: 
Յ� րաքանչյ� ր 1000 բնակչին բաժին 
ընկնող գիտնականների թվով 

ՀՀ Գիտ! թյ! նների ազգային
ակադեմի այի գլխավոր մասնաշենքը
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Հայաստանը առաջնակարգ տեղ էր 
գրավ� մ նախկին ԽՍՀՄ-� մ: Գի-
տ�  թյան ամե  նա տար բեր ճյ�  ղե րի 
գծով գի տա կան մշա կ� մն  եր էին 
իրա կա նաց ն� մ Գի տ�  թյ� ն նե րի 
ակա դե մի  ա յի և նա խա րա ր�  թյ� ն նե-
րի մի  քա նի տասն յակ գի տա հե տա-
զո տա կան ինս տի տ� տ ներ և ավե լի 
մե ծ թվով բ�  հա կան ամ բի ոն ներ: 
Գի տ�  թյան մի  շարք այն պի սի ճյ� -
ղեր, ինչ պի սիք են հա յա գի տ#  թյ# -

նը, աստ ղա ֆիզիկան, մա թե մա տի-

կան, քի մի  ան, լայն ճա նաչ ման էին 
ար ժա նա ցել ամբողջ աշխարհ� մ: 

Ան կա խ�  թյան առա ջին տա րի նե րին սկս ված խոր տն տե սա կան ճգ նա ժա մը 
մե ծ հար ված հասց րեց նաև գի տ�  թյա նը: Փակ վե ցին  մի  շարք գի տա կան հիմ-
նարկ ներ, զգալիորեն նվա զեց գի տաշ խա տող նե րի թի վը, խիստ կր ճատ վե ցին պե-
տա կան բյ�  ջե ից գի տ�  թյա նը հատ կաց վող մի  ջոց նե րը, գիտահետազոտական 
ոլորտ� մ մե ծ հեռանկարներ � նեցող շատ երիտասարդներ ստիպված հեռացան 
հայրենիքից: Այդ ամե  նով հան դերձ հայ գի տ�  թյան մե ծ նե ր�  ժի հիմն  ա կան մա-
սը պահ պան վել է, և բո լոր հիմ քե րը կան հա վա տա լ� , որ առա ջի կա յ# մ այն 

կկա րո ղա նա հաղ թա հա րել առ կա դժ վա ր#  թյ# ն նե րը, կվե րա կա ռ# ց վի #  

կվե րա կանգ նի իր նախ կին դե րը` ի նպաստ պե տ�  թյան հզո րաց ման, մե ր տն-
տե ս�  թյան �  մշա կ� յ թի զար գաց ման: 

Գի տա կան կազ մա կեր պ#  թյ# ն ներն #  հիմն  արկ նե րը, ի տար բե ր�  թյ� ն 
կր թա կան հիմն  արկ նե րի, հա մա տա րած տե ղա բաշ խ# մ չ#  նեն: Դրանք առա-
վե լա պես կենտ րո նա ցած են Երևան� մ: Մյ� ս կենտ րոն նե րից հիշ ար ժան են 
Գյ� մ րին, Վա նա ձո րը, Վա ղար շա պա տը, Աշ տա րա կը, Բյ�  րա կա նը:

Հնագ! յն ձեռագրեր




