
555ԱՐՓԻՆԵ ԴԻՆՈՒՆՑ

ԱՐՓԻՆԵ ԴԻՆՈՒՆՑ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ 
ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԳՈՐԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

 
ԱյսհոդվածըԳորիսիտարածաշրջանումմաթեմատիկականկրթությանպատմութ

յուննուսումնասիրելուիմառաջինփորձնէևդիտարկվումէերկուհարց՝մաթեմատի
կականկրթությունըԳորիսիտարածաշրջանումևգորիսյանմաթեմատիկականգիտա
կանդպրոցիկազմավորումըԳորիսիպետականհամալսարանում(19672017):

Բա նա լի բա ռեր` կրթականկենտրոն,մաթեմատիկայիպատմություն,մաթեմա
տիկականկրթություն,ֆիզիկամաթեմատիկականգիտություններ,մաթեմատիկական
գիտականդպրոց:

1) ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՐԻՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
Որ պես կրթա կան կենտ րոն՝ Ս յու նի քը հայտ նի է ե ղել հնա գույն ժա մա-

նակ նե րից[1,4]: Պահ պան վել են մա թե մա տի կա կան կրթութ յան ան հեր քե լի 
ա պա ցույց ներ. դրանք Քա րա հունջ գյու ղի հա րա կից տա րած քում վեր խո յա-
ցող մե գա լիթ ներն են, ո րը ըստ Պ. Հե րու նու ու սում նա սի րութ յուն նե րի՝ քա րե 
հնա գույն աստ ղա դի տա րան է[2]: Պատ մա կան փաս տե րի բե րու մով ան ցած 
վեր ջին դա րե րի ըն թաց քում Գո րի սի այժմ յան տա րած քում մա թե մա տի կա-
կան գի տութ յուն նե րի աս պա րե զում չի ե ղել հա մա կարգ ված ոչ մի գի տա կան 
աշ խա տանք: Տա րա ծաշր ջա նում միակ գի տա կան գոր ծու նեութ յունն ար տա-
հայտ վում էր նրա նով, որ ծխա կան դպրոց նե րում ու սու ցիչ նե րը զբաղ վում էին 
պար զու նակ ու սում նա սի րութ յուն նե րով: Խորհր դայ նա ցու մից ան մի ջա պես 
հե տո Հա յաս տա նում սկսվեց ի րա կա նաց վել կրթա կան և մ շա կու թա յին նոր 
քա ղա քա կա նութ յուն: Դպ րոցն ան ջատ վեց ե կե ղե ցուց, փակ վե ցին մաս նա վոր 
դպրոց նե րը, կրթութ յու նը դար ձավ անվ ճար: 1921թ. սեպ տեմ բե րի 21-ին ՀԽՍՀ 
Ժող կոմ խոր հը ո րո շում ըն դու նեց չա փա հաս բնակ չութ յան անգ րա գի տութ յու-
նը վե րաց նե լու մա սին: Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նում ստեղծ վե ցին անգ րա գի-
տութ յան վե րաց ման կա յան ներ (լիկ կա յան ներ): Մինչև 1940թ.-ը հիմ նա կա նում 
անգ րա գի տութ յու նը վե րաց վեց: Գ րա գետ էր դար ձել բնակ չութ յան ա վե լի քան 
80%-ը[5]: 1960-ա կան թվա կան նե րի սկզբից Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի առջև 
ծա ռա ցավ սո ցիալ-տնտե սա կան վե րա փո խում նե րի հիմ նա հար ցը: Ս տեղծ-
վում, վե րա կա ռուց վում էին արդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յուն ներ, բաց վում 
նոր մաս նաճ յու ղեր: Արդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման այդ պի սի ըն թաց քը նոր 
պա հանջ ներ ա ռա ջադ րեց գի տութ յան նկատ մամբ: Ա ռա վել ընդգծ վում էր ֆի-
զի կա մա թե մա տի կա կան գի տութ յուն նե րի նշա նա կութ յու նը: Քայ լեր ձեռ նարկ-
վե ցին բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն ստեղ ծե լու ուղ ղութ յամբ, 
ո րը կհան դի սա նար շուրջ 6 դար ա ռաջ գոր ծած Տաթ ևի հռչա կա վոր հա մալ սա-
րա նի՝ Ս յու նի քի ա ռա ջին բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յան շա րու-
նա կութ յու նը: Հայ կա կան ԽՍՀ նա խա րար նե րի խորհր դի՝ 1967թ.-ի հոկ տեմ բե-
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րի 1-ի ո րոշ մամբ Գո րիս քա ղա քում կազ մա կերպ վում է Եր ևա նի Խ. Ա բով յա նի 
ան վան Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի մաս նաճ յուղ՝ 
մա թե մա տի կա յի և ֆի զի կա յի ֆա կուլ տետ նե րով: Այս պի սով ստեղծ վե ցին բա-
րեն պաստ պայ ման ներ մա թե մա տի կա կան գի տե լիք նե րի լայն տա րած ման և 
մա թե մա տի կա յի զար գաց ման հա մար: Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նում 
բարձ րա գույն մա թե մա տի կա յի դա սա վան դումն սկսվել է հա մալ սա րա նի հիմ-
նադր ման օր վա նից՝ մա թե մա տի կա յի ֆա կուլ տե տում: Հա մալ սա րա նի մա թե-
մա տի կա յի ֆա կուլ տե տի պատ մութ յու նը, ել նե լով ֆա կուլ տե տի կա ռուց ված քից 
ու նպա տա կադ րու մից, դա սա խո սա կան կազ մի ո րա կից և  այլ հան գա մանք նե-
րից, պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել ե րեք ժա մա նա կաշր ջան նե րի:

Ա ռա ջին ժա մա նա կաշր ջանն ընդգր կում է 1967-1984 թվա կան նե րը: Այդ 
տա րի նե րին ֆա կուլ տե տը ման կա վար ժա կան էր, պատ րաս տում էր բա ցա ռա-
պես մա թե մա տի կա յի ու սու ցիչ ներ՝ հան րակր թա կան դպրոց նե րի հա մար: Այդ 
նպա տա կին էին հար մա րեց ված ու սում նա կան պլան ներն ու ծրագ րե րը, ո րոնց 
մեջ զգա լի տեղ էին գրա վում ման կա վար ժա կան ու մե թո դա կան ա ռար կա նե րը 
և քիչ ժա մա քա նակ էր հատ կաց վում մա թե մա տի կա յի նո րա գույն բա ժին նե րի 
ու սում նա սի րութ յա նը: Գո րիս ե կան հրա վիր ված դա սա խոս ներ Շ. Սա հակ յա-
նը, Լ. Շա հին յա նը, Ֆ. Հա րութ յուն յա նը, Վ. Գ նու նին, Ս. Հա կոբ յա նը, Գ. Բաղ-
դա սար յա նը: Ն րանց գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված էր ե ղել մեկ հիմ նա կան նպա-
տա կի՝ պատ րաս տել ու սու ցիչ ներ և գ յու ղա կան վայ րե րում հան րակր թա կան 
դպրոց ներն ա պա հո վել ու սու ցիչ նե րով: Եվ այդ պար տա կա նութ յու նը նրանք 
կա տա րել են պատ վով: Ն րանք շնոր հա կալ գործ են կա տա րել՝ ու սում նա կան 
պրո ցե սի կազ մա կերպ ման, մայ րե նի լեզ վով դա սա խո սութ յուն ներ կար դա լու, 
դա սա խո սա կան կազ մի հա մալր ման և  այլ աս պա րեզ նե րում. այդ տա րի նե րին 
ֆա կուլ տե տի դա սա խո սա կան կազ մը հա մալր վում էր նոր, ե րի տա սարդ մաս-
նա գետ նե րով(Կ. Բա բա յան), հիմ նա կա նում՝ ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին տա րի նե րի 
շրջա նա վարտ նե րից(Վ. Նա րին յան): 1970 թ.-ից ֆա կուլ տետ դա սա խո սա կան 
աշ խա տան քի էր հրա վիր վել նաև ԵՊՀ շրջա նա վարտ, ե րի տա սարդ շնոր հա լի 
մա թե մա տի կոս, ֆիզ մաթ գիտ. թեկ նա ծու Ա. Մար տի րոս յա նը, ով բարձր մա-
կար դա կով դա սա խո սութ յուն ներ էր կար դում դի ֆե րեն ցիալ և  ին տեգ րալ հա-
վա սա րում նե րի և մի շարք այլ ա ռար կա նե րի գծով: 

Երկ րորդ ժա մա նա կաշր ջանն ընդգր կում է 1984-1999թթ.-ը: Այդ ժա մա նակ 
ֆա կուլ տետն ըստ էութ յան դառ նում է հա մա հա մալ սա րա նա կան ֆա կուլ տետ, 
և սկ սում է ո րակ յալ մաս նա գետ ներ պատ րաս տել ոչ միայն միջ նա կարգ դպրոց-
նե րի հա մար: Այդ տա րի նե րին ֆա կուլ տե տի դա սա խո սա կան կազ մը շա րու նա-
կա բար հա մալր վում է նոր, ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րով( Յու. Սա ֆար յան, Հ. 
Մա լինց յան, Վ. Վար դա զար յան): 

Եր րորդ ժա մա նա կաշր ջանն ընդգր կում է 1999-ից մինչև մեր օ րե րը: Այս 
տա րի նե րին ա ռա ջին փոր ձերն են ար վել պատ րաս տե լու ՏՏ բնա գա վա ռում հե-
տա զո տող մաս նա գետ ներ. ներդր վել են « Կի րա ռա կան մա թե մա տի կա», « Մա-
թե մա տի կա, ին ֆոր մա տի կա» մաս նա գի տութ յուն նե րը, կազ մա կերպ վում է մա-
գիստ րո սա կան կրթութ յու նը: Նոր պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան՝ էա կան 
փո փո խութ յուն ներ մտցվե ցին ու սում նա կան պլան նե րում ու ծրագ րե րում, զգա-
լի չա փով ու ժե ղաց վե ցին մաս նա գի տա կան հա տուկ դա սըն թաց ներն ու սե մի-
նար նե րը:
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Այս պի սով, ֆա կուլ տե տի դա սա խո սա կան կազ մը հիմ նա կա նում բաղ կա-
ցած էր ե րի տա սարդ մա թե մա տի կոս նե րից, ո րոնք աս պի րան տու րա յում մա թե-
մա տի կա կան հա րուստ գի տե լիք ներ էին ձեռք բե րել և  ա ռա ջին փոր ձերն էին 
ա րել գի տա կան-ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի բնա գա վա ռում: Ն րան ցից 
շա տե րը հիմ նա կան մա թե մա տի կա կան ա ռար կա նե րը դա սա վան դում էին հա-
մալ սա րա նա կան լրիվ ծրագ րե րով ու գի տա կան բարձր մա կար դա կով, ա ռա-
ջին ան գամ սկսե ցին կար դալ մաս նա գի տա կան հա տուկ դա սըն թաց ներ, կազ-
մա կերպ վե ցին գի տա կան սե մի նար ներ՝ բարձր կուր սե րի ու սա նող նե րի մաս-
նակ ցութ յամբ: Ու սա նող նե րը, ժա մա նա կա կից բարձր մա կար դա կով մա թե մա-
տի կա կան կրթութ յուն ստա նա լով, միա ժա մա նակ ծա նո թա նում էին չլուծ ված 
գի տա կան խնդիր նե րին, նրանց լուծ ման մե թոդ նե րին, աս տի ճա նա բար ներգ-
րավ վում գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տան քի ո լորտ:

1967-2017թթ. դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն ներ են պաշտ պա նել Ա. 
Մար տի րոս յա նը, Յու. Սա ֆար յա նը: Թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն ներ են 
պաշտ պա նել Ռ. Մու սա յել յա նը, Վ. Վար դա զար յա նը, Ա. Դի նուն ցը, Ա. Դավթ յա նը:

2) ԳՈՐԻՍՅԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ(1967-2017)

Ֆա կուլ տե տի պատ մութ յան հա մա ռոտ ու սում նա սի րութ յու նը ցույց տվեց, 
որ հա մալ սա րա նում ինք նու րույն գի տա կան ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք-
ներն սկսվել են 1973 թվա կա նից: Այդ գոր ծում ա ռանձ նա պես մեծ վաս տակ 
ու ներ այն ժա մա նակ դեռ ե րի տա սարդ մա թե մա տի կոս Ա. Մար տի րոս յա նը: 
1973թ. աս պի րան տու րան ա վար տե լով և վե րա դառ նա լով Գո րիս, նա կա րո ղա-
նում էր հա ջո ղութ յամբ զու գակ ցել գի տա կան ու դա սա խո սա կան աշ խա տանք-
նե րը: Կոմպ լեքս տի րույ թում ֆակ տո րի զա ցիա նե րի տե սութ յան գծով իր հե տա-
զո տութ յուն նե րի արդ յունք ներն ամ փո փե լով՝ 1990թ. նա հա ջո ղութ յամբ պաշտ-
պա նում է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն և դառ նում Ս յու նի քում ա ռա ջին 
դոկ տո րը ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տութ յուն նե րի գծով: 

Նա մի կող մից շա րու նա կում էր արդ յու նա վետ գի տա հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք նե րը, ստա նում մի շարք ար ժե քա վոր արդ յունք ներ: Մ յուս կող մից նա 
բա ցա ռիկ դեր կա տա րեց նոր, ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման 
գոր ծում: Ա. Մար տի րոս յա նը մե կու սա ցած, ինք նամ փոփ գիտ նա կան չէր: Նա 
իր մտքե րին ու գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րին հա ղոր դա-
կից էր դարձ նում ու սա նող նե րին: Նա կա րո ղա նում էր նկա տել ա ռա վել շնոր-
հա լի ու սա նող նե րին, նրանց մեջ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նել դե պի մա թե-
մա տի կան, աշ խա տա սի րութ յուն սո վո րեց նել և հո գա տա րութ յամբ ա ճեց նել 
ու պատ րաս տել գի տա կան գոր ծու նեութ յան հա մար: Դեռևս 1984 թվա կա նից 
նրա ղե կա վա րութ յամբ ընդգրկ վել էին մի խումբ շնոր հա լի ու սա նող ներ, դա սա-
խոս ներ: Ար ցախ յան պա տե րազ մի ա ռա ջին տա րի նե րին նրանք ցրվե ցին: Սա-
կայն Ա. Մար տի րոս յա նը սի րով շա րու նա կում էր պա րա պել նոր ու սա նող նե րի 
հետ: Ա. Մար տի րոս յա նի ա մե նօր յա գի տա կան շփում նե րը Գո րի սի պե տա կան 
հա մալ սա րա նում ձևա վո րեց գո րիս յան ինք նա տիպ մա թե մա տի կա կան գի տա-
կան դպրոց: Դպ րո ցի ձևա վոր ման սկզբնա կան և  ամ րապնդ ման շրջան նե րում 
անգ նա հա տե լի օգ նութ յուն է ցույց տվել ան վա նի գիտ նա կան Ա.Գ. Բագ դո ևը[3]:
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРИССКОМ РЕГИОНЕ - АРПИНЕ ДИНУНЦ  - Эта статья является моей первой 
попыткой изучения истории математического образования в Горисском регионе и 
рассмотрены только два вопроса: математическое образование в Горисском регионе 
и формирование Горисской математической научный школы в Государственном 
университете Гориса (1967-2017). 
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образование, физико-математические науки, математическая научная школа.

ORIGINS AND FURTHER DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL EDUCATION IN 
GORIS REGION - ARPINE DINUNTS - The paper is my first attempt to study the history 
of mathematical education in Goris region and there is considers only two questions: the 
mathematical education in Goris region and the formation Goris mathematical scientific 
school at the Goris State University (1967-2017).

Key words: Educational center, history of mathematics, mathematical education, 
physical and mathematical sciences, mathematical scientific school.


