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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԱՄԱ ԼՅԱ ՍԱ ՐԻ ԲԵ ԿՅԱՆ
ԵՊՀ, տն տե սա գի տու թյան և կա ռա վար ման 

ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սոր, տնտեսագիտության թեկնածու 

ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԱՐ ԴԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ. ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ՐԵ

ԼԱՎ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵՐՆ ԱՅԴ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

Աշ խար հա քա ղա քա կան և աշ խար
հատն տե սա կան բուռն փո փո խու թյուն նե
րի ներ քո հա սա րա կա կան–տն տե սա կան 
հա մա կար գի վար քա գիծն այ սօր դար ձել 
է հա վա սա րա պես ածան ցյալ թե՛ գլո բալ 
զար գա ցում նե րից և ընդ հա նուր քա ղա
քակր թա կան մա կար դա կից, թե՛ լո կալ 
զար գա ցում նե րից և ազ գի բա րո յա–հո
գևոր կերտ ված քից: Սա, իր հետ բե րե լով 
լուրջ տե ղա շար ժեր հա սա րա կա կան–
տն տե սա կան հա մա կար գի ներ սում, այն 
դարձ րել է ավե լի բազ մա շերտ ու բազ
մաբ նույթ՝ իր հետ բե րե լով զար գաց ման 
նոր առաջ նա հեր թու թյուն ներ: Այս տեղ 
առանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն են ներ
կա յաց նում հա սա րա կու թյուն–տն տե սու
թյուն փոխ հա րա բե րու թյան հար ցե րը: 

Հանգուցային բա ռեր և արտահայ
տու թյուններ – հա սա րա կա կան–տն
տե սա կան զար գա ցում, կր թու թյան 
զար գա ցում, տն տե սա գի տա կան կր
թու թյուն, վե րա պատ րաս տում ներ, տն
տե սա գի տու թյուն, հու մա նի տար և 
հա սա րա կա կան գի տու թյուն ներ, տն
տե սա գի տու թյան և հա սա րա կա գի տու
թյան ին տեգ րում, կր թա կան ծրագ րեր, 
մե թո դա բա նա կան մո տե ցում ներ, դա
սա վանդ ման տեխ նո լո գի ա ներ:

Մի կող մից՝ տն տե սու թյու նը հա սա րա
կու թյան ան դամ նե րի այն մի ջա վայրն է, 
որ տեղ ստեղծ վում են նյու թա կան բա րիք
ներ՝ ուղղ ված հա սա րա կա կան պա հանջ
մունք նե րի ( նյու թա կան և ոչ նյու թա կան՝ 

հո գևոր, էթի կա կան կամ էս թե տի կա կան) 
բա վա րար մա նը: Մյուս կող մից՝ մի այն 
առողջ և ար դյու նա վետ հա սա րա կա
կան մի ջա վայրն է ի զո րու ապա հո վել 
այն տն տե սա կան մի ջա վայ րը, որը կտա
նի հա սա րա կա կան–տն տե սա կան զար
գաց ման ցան կա լի առա ջըն թա ցի: Ասել 
է թե, հա սա րա կու թյան զար գա ցու մը և 
տն տե սա կան կյան քը, մշ տա պես գտն վե
լով խիստ փոխ կա պակց վա ծու թյան մեջ, 
ապա հո վում են զար գա ցում: «Ինչ պի սի՞ն 
է այդ զար գաց ման բնույ թը», «Որո՞նք են 
այն պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը և նա
խադ րյալ նե րը» և այլ բազ մա թիվ հար
ցեր մշ տա պես պա հան ջում են կոնկ րետ 
ժա մա նա կա հատ վա ծից բխող հա մար ժեք 
մո տե ցում ներ և լու ծում ներ: Այ սօր հա սա
րա կու թյու նը նո րից հայտն վել է հեր թա
կան փնտր տու քի ճա նա պար հին:

Ս տեղծ ված իրա վի ճա կում, հաշ
վի առ նե լով կր թու թյան բա ցա ռիկ կա
րևորու թյու նը, ան հրա ժեշ տու թյուն է 
առա ջա ցել կր թու թյան ոլոր տը դի տար
կելու նոր զար գա ցում նե րի ներ քո: Ել
նե լով մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու
թյան շրջա նակ նե րից, որ պես քն նար կան 
առար կա, դի տարկ վում են տն տե սա
գի տու թյան և հա սա րա կա գի տու թյան 
ոլորտ ները՝ նրանց փո խազ դե ցու թյուն
նե րի հա մա տեքս տում:

 Տն տե սա գի տու թյան և հա սա րա
կա գի տու թյան զար գաց ման ար դի մի
տում նե րը:
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Այս տեղ առանձ նա պես կար ևոր վում 
են հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի
տու թյուն նե րը (ՀՀԳ): Ակն հայտ է, որ այդ 
առար կա նե րը նա խա տես ված են ոչ մի
այն մշա կու թա–ի մա ցա կան շր ջա նակ
նե րը ընդ լայ նե լու և առան ձին փաս տեր 
մեկ նա բա նե լու հա մար, այլ նաև մարդ
կային քա ղա քակր թու թյան և հա սա րա
կու թյան զար գաց ման մա սին ամ բող ջա
կան պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար: 
Չնա յած տո տալ գա ղա փա րա խո սու թյան 
կր թա կան հա մա կար գից հրա ժա րումն 
ազա տեց հու մա նի տար և հա սա րա կա
կան առար կան նե րը նույ նա կա նա ցու մից, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, կր թա կան հու մա նի
տար առար կան նե րի բազ մա զա նու թյան 
և նրանց մե թո դա կան հա գեց վա ծու թյան 
պատ ճա ռով նրանք դար ձան իրար հա
կա սող և մաս նատ ված: 

Ցա վոք, հա սա րա կա կան և հու մա նի
տար գի տու թյուն նե րի կա րևորու թյու նը 
դեռևս լի ար ժե քո րեն չի գի տակց վում 
պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կող մից: 
Ավե լին, բա ցա կա յում է ՀՀԳ–քա ղա քա
կա նու թյուն և ՀՀԳ–հա սա րա կու թյուն 
կա պը, ինչն իր հեր թին հան գեց նում է 
բնա գա վա ռի վե րա բե րյալ ձևա վոր վող 
կար ծի քի որո շա կի աղ ճատ ման: Աս վածն 
ու նի օբյեկ տիվ հիմ քեր՝ պայ մա նա վոր
ված հե տև յալով.

•  հա սա րա կա կան և հու մա նի տար 
գի տու թյուն նե րը բա վա կան տե ղայ նաց
ված են և պար փակ ված պե տա կան մա
կար դա կով և, հետ ևա բար՝ 

• ՀՀԳ ոլոր տի ու սու ցու մը սահ մա
նա փակ ված է որո շա կի առար կա յա կան 
շր ջա նակ նե րով: 

Մի կող մից՝ ՀՀԳ ոլոր տի թեր կա
րևորու մը, մյուս կող մից՝ պե տու թյան հե
տա գա զար գաց ման գոր ծում ՀՀԳ ոլոր
տի աճող կա րևորու թյու նը ար դի ա կան 
են դարձ նում հե տև յալ պար զա բա նում
նե րը. որո՞նք են ՀՀԳ ոլոր տի հա սա րա
կա կան պա հանջ մունք նե րը, ի՞նչ կա րող է 
առա ջար կել ՀՀԳ–ն, և կա րո՞ղ են արդյոք 
գի տե լիք ստեղ ծող հաս տա տու թյուն ներն 
ապա հո վել ան հրա ժեշտ որակ [1, էջ 3–9]: 

Դի տարկ ված խն դիր նե րի հա ջող հան
գու ցա լու ծու մը են թադ րում է հա մա լիր 
մո տե ցում, որ տեղ հա վա սա րա պես կար
ևոր վում են ինչ պես գի տա կան հա մա պա
տաս խան հա մայնք նե րի միջև գոր ծուն 
կա պե րի ձևա վոր ման հար ցե րը, այն պես էլ 
տար բեր առար կա յա կան ոլորտ նե րի միջև 
կա ռու ցո ղա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հար ցե րը: Նման մո տե ցումն ապա հո վե
լով բազ մա ռար կա յու թյուն, և նպաս տե
լով ՀՀԳ ոլոր տում գի տե լի քի ստեղծ ման 
գոր ծում նոր մո տե ցում նե րի ներդր մա նը, 
կա րող է տա նել հա սա րա կա կան և քա
ղա քա կան պա հանջ մունք նե րի առա վել 
նպա տա կային բա վա րար մա նը:

ՀՀԳ ոլոր տի պա հանջ վա ծու թյու նը սկ
սել է ի հայտ գալ դեռևս 1990–ա կան թթ.՝ 
պայ մա նա վոր ված այդ ժա մա նա կաշր
ջա նում սկս ված գլո բալ զար գա ցում նե
րով: 

ՀՀԳ ոլոր տի գլո բալ փո փո խու թյուն
նե րի ամե նա կա ևոր պատ ճառ նե րից էին 
գի տա տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցը և 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
սրըն թաց ներ թա փան ցու մը հա սա րա
կան–տն տե սա կան կյան քի բո լոր ոլորտ
նե րը և, որ պես հետ ևանք, սրըն թաց, 
լայ նա ծա վալ, խո րը ու բազ մա վեկ տոր 
գլո բալ գոր ծըն թաց նե րը: 

Գ լո բալ փո փո խու թյուն նե րի հա մար 
լուրջ պատ ճառ դար ձավ Եվ րո մի ու թյան 
ստեղ ծու մը: Այն, առաջ բե րե լով ան
դամ երկր նե րի գի տա հե տա զո տա կան 
գոր ծու նե ու թյան հայե ցա կար գային ու
ղե նի շե րի և չա փո րո շիչ նե րի հա մա պա
տաս խա նեց ման խն դի րը, դար ձավ ՀՀԳ 
կա ռա վար ման հա մա կար գի վե րա փոխ
ման պատ ճառ:

ԽՍՀՄ և սո ցի ա լիս տա կան երկր նե րի 
փլու զու մը լուրջ փո փո խու թյուն նե րի ան
հրա ժեշ տու թյուն առա ջաց րեց ՀՀԳ ոլոր
տում՝ պայ մա նա վոր ված գա ղա փա րա
կան ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րով: 
Սո ցի ա լիս տա կան երկր նե րում գե րիշ
խում էին մարք սիզ մի ու սում նա սի րու
թյան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը, 
իսկ այդ ոլոր տի գիտ նա կան նե րը՝ նրանց 

Հա սա րա կա կան–տն տե սա կան ար դի 
զար գա ցում նե րի ներ քո գնա լով սեր տա
ճում և խիստ փոխ կա պակց ված են դառ
նում հա սա րա կու թյան և տն տե սու թյան 
հատ ված նե րում տեղ գտած տե ղա շար
ժե րը: Այ սօր ար դեն հա սա րա կա կան այս 
կամ այն եր ևույ թի ու սում նա սի րու թյունն 
առնչ վում է ոչ մի այն հա սա րա կակ գի տու
թյանն, այլ նաև տն տե սա գի տու թյա նը, և 
հա կա ռա կը: Աս վա ծի մա սին են վկա յում 
նաև ժա մա նա կա կաից զար գա ցում նե րի 
ներ քո տե ղի ու նե ցող գի տու թյուն նե րի, 
մաս նա վո րա պես տն տե սա գի տու թյան և 
հա սա րա կա գի տու թյան զար գաց ման ին
տեգր ման մի տում նե րը: Ընդ որում, եթե 
տն տե սա գի տու թյու նում այս հար ցե րը 
հե տա զոտ ված են բա վա րար ման րա
մաս նու թյամբ, ապա հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման հար ցե րի ավե լի խոր քային 
ու սում նա սի րու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը 
շա րու նա կում է մնալ ար դի ա կան: Խն դիրն 
էլ ավե լի հրա տապ է դար ձել հա սա րա
կա կան–տն տե սա կան ար դի փո խա կեր
պու մային (տ րանս ֆոր մա ցի ոն) գոր ծըն
թաց նե րի ներ քո, երբ հա սա րա կա կան 
գոր ծըն թաց նե րի վե րագ նա հատ ման հար
ցը դար ձել է ժա մա նա կի հրա մա յա կան: 
Աս վածն առա վել կար ևոր վում է հա սա
րա կա կան ու տն տե սա կան եր ևույթ նե րի 
ճա նա չո ղու թյան, հա սա րա կա կան–տն տե
սա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, ինչ
պես նաև ար դյու նա վետ հա սա րա կա
կան–տնտե սա կան քա ղա քակա նու թյուն 
իրա կա նաց նե լու տե սա կե տից:

 Հա սա րա կա կան զար գա ցու մը և 
կրթու թյու նը

 Հա սա րա կա կան զար գա ցումն այ սօր 
դար ձել է որո շիչ հա սա րա կա կան–տնտե
սա կան առա ջըն թա ցի գոր ծում: Եթե 
տնտե սա կան զար գա ցու մը դի տարկ
վում է որ պես հա սա րա կա կան–տն տե սա
կան զա րաց ման ու երկ րի առա ջըն թա ցի 
ան հրա ժեշտ պայ ման, ապա հա սա րա
կա կան զար գա ցումն այդ ամե նի իրա
գործ ման այն բա վա րար պայ մանն է, 
որն իս կա պես կա պա հո վի դրանց իրա
գոր ծու մը: Հա սա րա կա կան զար գաց ման 

ար դյու նա վետ իրա գոր ծումն ան մի ջա
կա նո րեն ածան ցյալ է տվյալ հա սա րա
կու թյան քա ղա քակր թա կան մա կար դա
կից, ին չը դրս ևոր վում է մշա կու թային, 
քա ղա քա կան, տն տե սա կան ար ժե հա
մա կար գային չա փո րո շիչ նե րի մշակ ման 
ու իրաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի 
և դրան ցից բխող ինս տի տու ցի ո նալ ու 
կա ռուց ված քային հեն քի ապա հով ման 
մի ջո ցով: Հաշ վի առ նե լով, որ ար ժե չա
փե րը հո գևոր զար գաց ման ար դյունք 
են, ան հրա ժեշտ է դրանք փնտ րել տվյալ 
հա վա քա կա նու թյան (ազգ, ժո ղո վուրդ 
և այլն) հո գևոր ըն կա լում նե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի մեջ: Սա, իհար կե, 
բարդ գոր ծըն թաց է, ինչն էլ ավե լի է 
բար դա նում, պայ մա նա վոր ված հա սա
րա կու թյան ան դամ նե րի հո գևոր ըն կալ
ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, քա նի 
որ դա կա րող է հան գեց նել չա փո րո շիչ
նե րի կան խա կա լու թյան ( սուբյեկ տի վիզ
մի) և դժ վա րաց նել խնդ րի օբյեկ տիվ 
լու ծու մը: Աս վա ծը շատ բնու թագ րա կան 
է հայե րի հա մար՝ պայ մա նա վոր ված մեր 
հա վա քա կա նու թյան ան դամ նե րի ծայ
րա հեղ ան հա տա կա նաց վա ծու թյամբ, 
ինչ պես նաև քա ղա քակր թա կան մա
կար դա կի ոչ հա մար ժեք ըն կալ ման և 
դրա գնա հատ ման բո լոր ցու ցա նիշ նե րի 
ար տա հայտ ված կան խո րոշ վա ծու թյամբ: 
Այս տեղ ծայ րա հեղ կար ևոր է դառ նում 
գա ղա փա րա խո սա կան հեն քի հս տա
կեց ման, ար ժե հա մա կար գի որո շա կի
ու թյան, սո ցի ալ–հո գե բա նա կան ճիշտ 
ազ դակ նե րի՝ որ պես հա սա րա կա կան ու 
տն տե սա կան զար գաց ման կողմ նո րո շիչ
ներ ձևա վոր ման խն դի րը: Հաշ վի առ նե
լով աս վա ծը, ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել 
կր թա կան հա մա կար գի խն դիր նե րը՝ հա
սա րա կա կան–տն տե սա կան զար գաց ման 
ար դի տե ղա շար ժե րի հա մա տեքս տում: 
Դա վե րա բե րում է ինչ պես կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի մի ջազ գային չա
փո րո շիչ նե րին հա մա հունչ կր թա կան ծա
ռա յու թյուն նե րի մա տուց մա նը, այն պես էլ 
առա ջարկ վող առար կա յա կան ծրագ րե
րին ու դրանց բո վան դա կու թյա նը: 



16 17

Հա յաս տա նում ՀՀԳ ոլոր տին առա ջին 
ան գամ որո շա կի ար ձա գանք է կա տար վել 
2002թ. ըն դուն ված «Գի տու թյան և տեխ
նո լո գի ա նե րի ուղ ղու թյուն նե րի առաջ
նա հեր թու թյուն նե րի» վե րա բե րյալ փաս
տա թղ թում, ին չի կի րար կու մը, ցա վոք, 
մնաց ցածր մա կար դա կի վրա: Ոլոր տի 
զարգաց մա նը նոր ան դրա դարձ է կա
տար վել 2010 թվա կա նին՝ «Հա յաս տա նի 
գի տու թյան և տեխ նի կայի զար գաց ման 
2010–2014թթ. գե րա կա յու թյուն նե րի վե րա
բե րյալ» փաս տա թղ թում, որ տեղ առանձ
նա կի տեղ էր հատ կաց վել հու մա նի տար 
և սո ցի ալ–տն տե սա գի տա կան ոլորտ նե
րին, ինչի հի ման վրա ըն դուն վեց հու մա
նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե
րի զար գաց ման հայե ցա կար գը: 

Հիմք ըն դու նե լով աս վա ծը և հաշ վի 
առ նե լով, որ հա սա րա կա կան–տն տե
սա կան և քա ղա քա կան ու մշա կու թային 
ար դի փո փո խու թյուն նե րի պայ ման նե
րում կր թա կան հա մա կար գի կա տա րե
լա գործ ման կար ևոր նա խադ րյալ նե րից 
մե կը հա սա րա կա կան–տն տե սա կան 
հա մա կար գի մար տահ րա վեր նե րին և 
հա մաշ խար հային զար գա ցում նե րին 
ժա մա նա կին ար ձա գան քելն է՝ նպա տա
կա հար մար է տն տե սա գի տա կան մաս
նա գի տու թյուն նե ի ու սում նա կան կա ռու
ցա մա սի կր թա կան ծրագ րի ընդ հա նուր 
մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րում նե
րա ռել հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րին 
և հան րային կա ռա վար մանն առնչ վող 
մո դուլ–դա սըն թաց ներ՝ դա սա խո սու
թյուն նե րի հետ մի ա սին նա խա տե սե լով 
գործ նա կան պա րապ մունք ներ՝ կի րա
ռա կան թես տե րի և վար ժու թյուն նե րի, 
իրա վի ճա կային վեր լու ծու թյուն նե րի, 
կլոր սե ղան նե րի և այլ ձևե րով: Առա
վել առար կա յա կան և խո րը մա կար դա
կի ու սում նա ռու թյան ան հրա ժեշ տու թյու
նը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կա կան 
զար գաց ման և հան րային կա ռա վար ման 
ոլոր տի բո վան դա կային բազ մա շեր տու
թյամբ և լայ նա ծա վա լու թյամբ, ինչ պես 
նաև դրա տե սա–կի րա ռա կան բա վա կան 
բարդ բնույ թով: 

Տն տե սա կան զար գա ցու մը և կր թու
թյու նը:

Չ նա յած երկ րում իրա կա նաց ված 
կրթա կան լայ նա ծա վալ բա րե փո խում նե
րին, տն տե սա գի տա կան կր թու թյան կա
ռուց ված քա–բո վան դա կային և մե թո դա
բա նա կան խն դիր նե րը մշ տա պես մնում են 
օրա կար գային: Աս վածն, առա ջին հեր թին, 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, 
որ տն տե սա գի տու թյու նը՝ որ պես ու սում
նա սի րու թյան առար կա, մշ տա պես գտն
վում է զար գաց ման մեջ, անընդ հատ ի 
հայտ են գա լիս զար գաց ման նոր մի տում
ներ, բա ցա հայտ վում նոր օրի նա չա փու
թյուն ներ և ձևա վոր վում նոր եր ևույթ ներ, 
որոնք պա հան ջում են հա մա պա տաս խան 
տե սա–գործ նա կան գնա հա տա կան ներ և 
նոր մո տե ցում ներ: Սա կր թա կան գոր
ծըն թա ցին հա ղոր դում է շար ժու նու թյուն, 
ինչն էլ, իր հեր թին, պա հան ջում է կր թա
կան բա րե փո խում նե րի անընդ հատ վե
րա նա յում և ար դի ա կա նա ցում:

 Ժա մա նա կա կից տն տե սու թյունն այ
սօր ավե լի շատ մտ քի գոր ծու նե ու թյուն է, 
որ տեղ գե րա կա յում է ոչ նյու թա կան՝ ին
տե լեկ տո ւալ գոր ծոն նե րի դե րը: Այս տե
սա կե տից, տն տե սա գի տա կան կրթ վա
ծու թյան, և այդ հիմ քի վրա գի տե լիք ներն 
և գա ղա փար ներն ար տադ րո ղա կա նո
րեն ու ար դյու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծե
լու տն տե սու թյան ու նա կու թյու նը հենց 
այն է, ին չից կախ ված է հա ջող տն տե սա
կան զար գա ցու մը: Սա նշա նա կում է, որ 
տն տե սա գի տա կան կր թու թյան ար դյու
նա վե տու թյան խն դի րը կրում է հա մա
լիր բնույթ: Նման մո տե ցումն էլ ավե լի է 
կար ևոր վում հա սա րա կա կան–տն տե սա
կան ար դի զար գա ցում նե րի ներ քո տե ղի 
ու նե ցող տե ղա շար ժե րի պայ ման նե րում: 

Ա նընդ հատ աճող տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պայ ման նե րում բիզ
նես–մի ջա վայ րի փո փո խա կա նու թյունն 
էլ ավե լի է դժ վա րեց նում բիզ նես–
սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Ըն
կե րու թյու նը պետք է, փոր ձե լով լի նել 
բա վա կան ճկուն փո փո խու թյուն նե րի 
նկատ մամբ, հաս նի ար դյու նա վե տու

ընդ հա նուր թվա քա նա կում, զբա ղեց նում 
էին բա վա կան մեծ տե սա կա րար կշիռ: 
ԵՎ, բնա կա նա բար, ՀՀԳ ոլոր տի մեծ 
թվով մաս նա գետ ներ ստիպ ված էին կամ 
վե րա վո րա կա վոր վել, կամ հա մա լրել 
գոր ծա զուրկ նե րի հս կա յա կան բա նա կը: 
Այս ամե նը դար ձավ լուրջ պատ ճառ՝ ՀՀԳ 
ոլոր տում ար մա տա կան փո փո խու թյուն
ներ իրա կա նաց նե լու հա մար: 

Չ նա յած այս ոլոր տում տե ղի ու նե ցած 
դրա կան տե ղա շար ժե րին, անե լիք նե
րը մեր երկ րում դեռևս շատ են: Խն դիրն 
առանձ նա պես կար ևոր վում է տե ղա կան 
և արևմ տյան ար ժեք նե րի ու մո տե ցում
նե րի, ինչ պես նաև հե տա զո տու թյուն նե րի 
տե սա մե թո դա կան հիմ քե րի միջև եղած 
ճեղ քի հա մա հար թեց ման առու մով: Մաս
նա վո րա պես, ՀՀԳ ոլոր տում դեռևս չկան 
մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի գի տա կան 
ամ սագ րեր, ին չը շատ կար ևոր է ոլոր տի 
մի ջազ գայ նաց ման և օգ տա կա րու թյան 
տե սա կե տից: Քիչ են նաև հա մաշ խար
հային գի տա կան հա սա րա կու թյա նը հա
սա նե լի հրա պա րա կում նե րը: Լուրջ խն դիր 
է երի տա սարդ կադ րե րի սա կա վու թյու նը 
և, ընդ հան րա պես, նրանց թեր մո տի վաց
վա ծու թյու նը գի տա կան, մաս նա վո րա
պես ՀՀԳ ոլորտ ներգ րավ վե լու ուղ ղու
թյամբ: Ցածր է ատե նա խո սու թյուն նե րի 
մաս նա գի տա կան մա կար դա կը, դրանց 
թե մա նե րը միտ ված չեն մեր երկ րի, տա
րա ծաշր ջա նային և հա մընդ հա նուր 
մար տահ րա վեր նե րի լու ծում նե րին [2]: 
Ան բա վա րար են ժա մա նա կա կաից մաս
նա գի տա կան և գի տա մե թո դա կան գրա
կա նու թյան հրա պա րակ ման մա կար դա կը: 
Ցածր է նաև գի տա կան ու գի տա ման կա
վար ժա կան կադ րե րի վե րար տադ րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը, ին չի ար դյուն քում 
շա րու նա կում է ցածր մնալ հա սա րա կա
կան–տն տե սա կան զար գաց ման ար դի 
խն դիր նե րից բխող և կր թա կան ժա մա նա
կա կից պա հանջ նե րին հա մար ժեք մաս նա
գի տա կան կր թու թյան մա կար դա կը:

 Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀԳ–ն իր բնույ
թով շատ արագ է ար ձա գան քում հա սա
րա կա կան–քա ղա քա կան տե ղա շար ժե

րին՝ ան մի ջա կա նո րեն իր վրա կրե լով 
դրանց ազ դե ցու թյու նը, զար գա նում է 
խիստ տար բե րակ ված՝ ըստ երկր նե րի, 
քա ղա քա կան ու գա ղա փա րա խո սա կան 
հեն քե րի և տա րա ծաշր ջան նե րի:

 Հե տաքրք րա կան է, որ այդ տա րի նե
րին տար բեր երկր նե րում ՀՀԳ ոլոր տի 
զար գաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե
րը ( ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի մշա
կում ու իրա կա նա ցում, կա ռա վար ման 
կա ռուց ված քային հա մա կար գի վե րա
փո խում կամ նո րի ստեղ ծում և այլն) 
առանձ նա պես դրա կան տե ղա շար ժեր 
չեն դրսևո րել՝ ան կախ երկ րի նե րու
ժից, չա փից կամ զար գաց ման աս տի ճա
նից: Պատ ճա ռը հա մընդ հա նոր էր բո լոր 
երկր նե րի հա մար և, հիմ նա կա նում պայ
մա նա վոր ված էր ժա մա նա կաշր ջա նային 
զար գա ցում նե րի ընդ հան րու թյուն նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ, դի տարկ ված խն դիր
նե րին հան գու ցա լու ծում տա լու և հա
սա րա կա կան առա ջըն թաց զար գա ցում 
ապա հո վե լու հրա մա յա կա նի պայ ման նե
րում, ՀՀԳ դի նա միկ զար գաց ման հար
ցը շա րու նա կում էր մնալ ար դի ա կան: 
ՀՀԳ բա րե լավ ման մի տում ներ սկ սե ցին 
ար ձա նագր վել 2000–2007 թ.թ՝. հիմ նա
կա նում զար գա ցած երկր նե րում: Այ սօր 
ՀՀԳ–ն ար դյո ւնա վե տո րեն ներդր վել և 
ար դեն իսկ տվել է բա վա կան կեն սու նակ 
ար դյունք [3, էջ 179–184]: Զար գա ցող, 
մաս նա վո րա պես ան ցու մային երկր նե
րում այդ գոր ծըն թա ցը դեռևս գտն վում 
է ձևա վոր ման փու լում: 

ՀՀԳ ոլոր տի ու սա նե լի ու թյան տե սա կե
տից Հա յաս տա նի հա մար բա վա կան ու
շագ րավ են լուրջ գի տա հե տա զո տա կան 
նե րուժ ու նե ցող և առա ջա տար դիր քեր 
զբա ղեց նող երկր նե րի (Արևմ տյան Եվ րո
պայի երկր ներ, ԱՄՆ, Կա նա դա, Ավստ
րա լի ա) փոր ձը, ինչ պես նաև մարդ կային 
նե րու ժով Հա յաս տա նի հետ հա մադ րե լի 
երկր նե րի (Իռ լան դի ա, Բուլ ղա րի ա, հա
րավս լա վա կան երկր ներ) ու պատ մա
քա ղա քա կան որո շա կի ընդ հան րու թյուն
ներ ու նե ցող երկր նե րի փոր ձը ( նախ կին 
ԽՍՀՄ հան րա պե տու թյուն ներ) [4, էջ 39]: 
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դիր նե րի լու ծու մը բա վա կան բարդ է և 
պա հան ջում է ըն կե րու թյան ռազ մա վա
րա կան կա ռա վար ման ու ղե նի շնե րի վե
րա նա յում և հս տա կե ցում: 

Ե թե տն տե սա գի տա կան կր թու թյու նը 
Հա յաս տա նում բա վա րար զար գա ցած 
է, ապա բիզ նես–կր թու թյու նը (բիզ նես 
դպրոց նե րը) ընդ հա նուր առ մամբ բա
ցա կա յում է: Մինչ դեռ Հա յաս տա նյան 
շու կա յում խիստ զգաց վում է ձեռ նար
կա տի րու թյան աջակ ցու թյան ան հրա ժեշ
տու թյու նը՝ որ պես տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյան խթան ման կար ևոր մե խա նիզմ 
և սո ցի ա լա կան կա յու նու թյան գոր ծոն: 
Խն դիրն էլ ավե լի է կար ևոր վում, պայ
մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ ներգ րավ ված մաս նա գետ ներն իրենց 
կր թու թյու նը ստա ցել են դեռևս խորհր
դային կր թա հա մա կար գով, և նրանց մի 
զգա լի մա սը վե րաո րա կա վոր ված ին
ժե ներ ներ են: Բնա կա նա բար, գոր ծող 
ձեռ նար կա տե րե րի ան պատ րաստ վա
ծու թյունն ու պրո ֆե սի ո նալ ան հա մա
պա տաս խա նու թյու նը շու կա յա կան տն
տե սու թյան պա հանջ նե րին խոչն դո տում 
է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյա նը 
և, հետ ևա բար, տն տե սու թյան զար գաց
մա նը: Այս տե սա կե տից պատ րաստ ման, 
վե րա պատ րաստ ման և որա կա վոր ման 
բարձ րաց ման կա րիք ու նե ցող թի րախ 
խմ բեր կա րող են լի նել.

•  ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե կա
վար նե րը. ներ կա յումս յու րա քան չյուր 
կազ մա կեր պու թյան առջև ան խու սա
փե լի ո րեն առաջ է գա լիս սե փա կան 
զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան ընտ
րու թյան կամ, զա նա զան սո ցի ալ–տնտե
սա կան և տեխ նա ծին գոր ծոն նե րի աճող 
ազ դե ցու թյան հետ ևան քով, դրա էա կան 
ճշգրտ ման խն դիր, 

• սկս նակ ձեռ նե րեց նե րը (այդ 
թվում՝ կա նայք, երի տա սարդ ներ, գոր
ծա զուրկ ներ),

•  ձեռ նար կու թյուն նե րի մաս նա
գետ նե րը (շու կա յա վար ման, իրաց ման 

հար ցե րով մաս նա գետ ներ, հաշ վա պահ
ներ և այլն),

•  ձեռ նե րեց նե րի հետ աշ խա
տող ան ձինք, մաս նա վո րա պես պետ
ծա ռայող նե րը (ձեռ նար կա տի րու թյան 
աջակ ցու թյան հար ցե րով զբաղ վող 
հանձ նա ժո ղով նե րի, վար չու թյուն նե րի 
և բա ժին նե րի ղե կա վար ներ ու մաս նա
գետ ներ): 

Այ սօր ար դեն փոխ վել են ձեռ նար կա
տե րե րի պատ րաստ ման նպա տա կային 
շեշ տադ րում նե րը: Կար ևոր է ու շադ րու
թյունն ավե լի շատ սևե ռել շու կա յա կան 
(կա տա րո ղա կան, մաս նա գի տա կան, 
կազ մա կերպ չա կան և ձեռ նար կա տի րա
կան) մշա կույ թի ձևա վոր ման և աշ խա
տան քի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ
չա կան ու տեխ նո լո գի ա կան ձևե րի 
վե րա բե րյալ իրա զեկ վա ծու թյան (հե նա
կե տային ու գոր ծառ նա կան տե ղե կույ թի 
տրա մադ րում) ապա հով ման հար ցե րին: 

Ա րագ տեմ պե րով աճում է թո ղարկ
վող կր թա կան ու գիտ ական գրա կա նու
թյու նը, ինչ պես նաև վի ճա կագ րա կան և 
այլ սո ցի ալ–տն տե սա կան տե ղե կատ վու
թյու նը, ին չը շատ է կա րևորում տն տե սա
գի տա կան կր թու թյան դա սա վանդ ման 
մե թո դա կան հար ցե րը: 

Ու սու ցու մը, կախ ված իրա կան պա
հանջ նե րից և առ կա հնա րա վո րու թյուն
նե րից, կա րե լի է իրա կա նաց նել տար բեր 
մե թոդ նե րով, մաս նա վո րա պես. առ կա 
(ս տա ցի ո նար), հե ռա կա կամ ինք նու
սուց մամբ, արագ ու սուց մամբ, խո րաց
ված ու սուց մամբ և այլն: Ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը կա րող է կազ մա կերպ վել 
դի տարկ ված ձևե րից յու րա քան չյու րով՝ 
որ պես ինք նու րույն վե րա պատ րաստ ման 
ձև կամ դրանց տար բեր հա մակ ցու թյուն: 

Չ նա յած տն տե սա գի տու թյու նը կրում է 
առա վե լա պես ու սում նա կան՝ զուտ տե
սա կան, բնույթ, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն, 
օժտ ված է լուրջ գործ նա կան օգ տա
կա րու թյամբ: Այս առու մով ու սու ցումն 
ավե լի ար դյու նա վետ կլի նի, եթե դա
սըն թա ցը նե րա ռի ինչ պես գի տա–տե սա
կան ու տե ղե կատ վա կան նյու թեր, այն

պես էլ կի րա ռա կան բնույ թի թես տեր և 
վար ժու թյուն ներ: Նպա տա կա հար մար է 
նաև կրթա կան գոր ծըն թաց նե րի այն պի
սի ձևե րի կի րա ռու մը՝ ինչ պի սիք են կլոր 
սե ղան նե րը, իրա վի ճա կային վեր լու ծու
թյուն նե րը և այլն: Նման մո տե ցու մը կն
պաս տի մաս նա գի տա կան ձեռք բե րում
նե րի խո րաց մա նը, դրանց կի րա ռա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի տի րա պետ
մանն ու ար դյու նա վետ ներդր մա նը, ինչն 
առանձ նա պես կար ևոր է շու կա յա կան 
արա գըն թաց փո փո խու թյուն նե րի ու քա
ղա քատն տե սա կան զար գա ցում նե րի 
ար դի փու լում: 

Քա նի որ տն տե սա գի տու թյունն, առա
ջին հեր թին, ուս մունք է առօ րյա կեն սա
կերպ ապա հո վե լու մա սին, ապա բնա
կան է, որ այն պետք է հա սա նե լի լի նի 
յու րա քան չյու րին՝ որ պես ան հատ, վաս
տա կող ու ծախ սող, խնայող ու ներդ րող, 
ար տադ րող ու իրաց նող և, ի վեր ջո, որ
պես քա ղա քա ցի ու հա սա րա կու թյան ան
դամ: Այս տե սա կե տից, տն տե սա գի տու
թյու նը նաև ուս մունք է հա սա րա կու թյան 
շր ջա նակ նե րում տն տե սա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի մա սին: Այս տեղ կար
ևոր վում են ինչ պես տն տե սա գի տա կան 
ակա դե մի ա կան կր թու թյու նը, այն պես էլ 
վե րա պատ րաս տու մը՝ որ պես շա րու նա
կա կան կր թու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ:

 Հա յաս տա նում վե րա պատ րաս տում
ներն այ սօր դար ձել են կազ մա կերպ վող 
դա սըն թաց նե րի առա վել իրաց վե լի տե
սակ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանց հնա րա
վո րու թյուն նե րը՝ որ պես կր թա կան առա
վել ճկուն և օպե րա տիվ մի ջոց, դեռևս 
քիչ է օգ տա գործ վում: 

Կա րևորե լով տն տե սու թյան զար
գաց մանն առնչ վող տե սա կան ու գործ
նա կան բնույ թի հիմ նային առար կա նե րի 
դե րը, ինչ պես նաև հիմ նա կան և հա տուկ 
առար կա նե րի ճիշտ հա րա բե րակ ցու թյան 
հար ցը, հաշ վի առ նե լով, որ կր թու թյան 
բո վան դա կու թյան նո րա ցու մը կա րող է 
նպաս տել երկ րում առ կա կա րևորա գույն 
խն դիր նե րի լուծ մա նը, մաս նա վո րա պես՝ 
տն տե սու թյան ու ձեռ նար կա տի րու թյան 

զար գաց վա ծու թյան ան հա մա մաս նու
թյուն նե րի հաղ թա հար մա նը, ան հա տի 
սո ցի ա լա կան ու մաս նա գի տա կան շար
ժա կա նու թյան ապա հով ման հա մար 
պայ ման նե րի ստեղծ մա նը և հան րու թյան 
սո ցի ա լա կան բևե ռաց վա ծու թյան հաղ
թա հար մա նը, հա սա րա կու թյուն–տն տե
սու թյուն, հա սա րա կու թյուն–պե տու թյուն 
հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե լավ մա նը, 
առա ջարկ վում է տն տե սա գի տա կան 
կրթու թյան ու սում նա կան կա ռու ցա մա սի 
կր թա կան ծրագ րի ընդ հա նուր մաս նա
գի տա կան դա սըն թաց նե րում կա տա րել 
փո փո խու թյուն ներ՝ ուղղ ված բիզ նես 
մի ջա վայ րի գոր ծո նային վեր լու ծու թյա
նը և ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման 
ար դի խն դիր նե րին ու կա ռուց ված քային 
փո փո խու թյուն նե րին: Այս ոլորտ նե րի 
կա րևորու մը և դրանց լայ նա ծա վալ ու 
խո րը ու սում նա ռու թյան ան հրա ժեշ տու
թյու նը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կա
կան–տն տե սա կան զար գաց ման գլո բալ 
գոր ծըն թաց նե րի հետ բիզ նես մի ջա վայ
րի սերտ փո խառն չու թյուն նե րով, և նրա 
բա վա կան բարդ բազ մա գոր ծո նային 
բնույ թով, ինչ պես նաև հա սա րա կա
կան–տն տե սա կան զար գաց ման ար դի 
իրա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված կա
ռա վար ման լծակ նե րի և մո տե ցում նե րի 
հստա կեց ման պա հան ջով: 

 Վեր ջա բա նի փո խա րեն
Կր թա կան ծրագ րե րը, դրանց ձևե

րը, մե թոդ ներն ու մո տե ցում նե րը պետք 
է բխեն մեկ մի աս նա կան գա ղա փա րից, 
ու նե նան նպա տա կային կողմ նո րո շում և 
գոր ծու նե ու թյան ընդ հա նուր տրա մա բա
նու թյուն: Այս տեղ շատ են կար ևոր վում 
ինչ պես կր թա կան ծրագ րային առար կա
նե րի բո վան դա կու թյու նը, նրանց որակն 
ու մա կար դա կը, այն պես էլ դա սա վանդ
ման տեխ նո լո գի ա նե րի ու մե թոդ նե րի դե
րը, ինչն էլ իր հեր թին պայ մա նա վոր ված 
է դա սա վան դող նե րի կազ մով ու մա
կար դա կով: Սա նշա նա կում է այդ ամե նի 
անընդ հատ վե րա նյում ու ար դի ա կա նա
ցում, և, հետ ևա բար, մշ տա կան հետ ևո
ղա կան աշ խա տանք այդ ուղ ղու թյամբ: 



20 21

ՖԻԶԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԼ ԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի տնօ րեն,

 ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ՍԵՐԳԵՅՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ
Եր ևա նի ֆի զի կայի ի նս տի տու տի ա վագ գի տաշ խա տող,  

 ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ԵՐ ՋԱ ՆԻԿ ԶԱՐ ԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի ու սում նա կան մա սի վա րիչ,  

 ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ԷԴԳԱՐՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի աշ խա տա կից,  

 ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ՉԱՓ ՄԱՆ ՀՈ ՍԱՆ ՔԻ ՄԵ ԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ԲԱԶ ՄԱԲՅՈՒ ՐԵ ՂԱՅԻՆ YBA2CU3OX ՄԻ Ա ՑՈՒԹՅԱՆ  
ԳԵՐ ՀԱ ՂՈՐԴ ՉԱՅԻՆ Ա ՆՑ ՄԱՆ ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԻ ՎՐԱ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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НИЯ:МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕПОДХОДЫУЛУЧШЕНИЯЭКОНОМИЧЕСКОГООБРА

ЗОВАНИЯВЭТОМКОНТЕКСТЕ
А МА ЛИЯ СА РИ БЕ КЯН

ЕГУ, факультет экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, профессор

Под воз дейст ви ем сов ре мен но го об щест вен но–э ко но ми чес ко го раз ви тия раз ме ще ния в 
об щест вен ном и эко но ми чес ком сек то рах сли я ют ся и ста но вят ся бо лее вза и мос вя зан ны ми. 
Се год ня изу че ние тех или иных об щест вен ных яв ле ний соп ри ка са ет ся не толь ко с об щест
во ве де ни ем, но и с эко но ми кой, и на о бо рот. В этом кон текс те це ле со об раз но вве де ние мо
дуль ных кур сов от но си тель но об щест вен ных на ук и об щест вен но го уп рав ле ни я, а так же 
сов ре мен ных проб лем и ст рук тур ных из ме не ний ст ра те ги чес ко го уп рав ле ния в прог рам мы 
эко но ми чес ких спе ци а ли за ций. 

Об ра зо ва тель ные прог рам мы, их фор мы, ме то ды и под хо ды долж ны ис хо дить из еди
ной идеи и иметь об щую ло ги ку. Здесь важ на роль тех но ло гий и ме то дов пре по да ва ни я. Это 
под ра зу ме ва ет их неп ре рыв ный пе рес мотр и об нов ле ни е, что тре бу ет пос то ян ной пос ле до
ва тель ной ра бо ты в этом нап рав ле ни и. 

MODERNPROBLEMSOFEDUCATIONDEVELOPMENTINARMENIA:
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF ECONOMIC 

EDUCATION IN THIS CONTEXT
AMALYA SARIBEKYAN

YSU, Faculty of Economics and Management, PhD of Economic sciences, Professor

Under the influence of modern socialeconomic development changes in socialeconomic 
sectors become more interconnected. Nowadays, the study of certain social phenomena doesn’t 
only touch upon social sciences but also economics, and vice versa.  In this context, it is expedient 
to introduce module courses concerning social sciences and public management, as well as courses 
on modern problems and structural changes of strategic management into the programs of 
economic specializations.

Educational programs, their forms, methods and approaches should proceed from one unified 
concept and have common logic. Of paramount importance is the role of technologies and methods 
of teaching. It means a continuous revision and updating of the abovementioned, which demands 
constant and consistent work in this field.  

 Տե սա կա րար դի մադ րու թյան ջեր մաս
տի ճա նային կախ վա ծու թյան r(T) կո րե
րի ըն տա նի քի գրանց ման ճա նա պար հով 
ու սում նա սիր վել է չափ ման հո սան քի (I) 
փո փո խու թյան ազ դե ցու թյու նը (0.5–20) 
մԱ մի ջա կայ քում բազ մա բյու րե ղային 
YBa2Cu3Ox մի ա ցու թյան գեր հա ղորդ չային 
(ԳՀ) ան ցման վար քագ ծի վրա: Ցույց է 
տր ված, որ ե րբ հո սան քը ա ճում է մինչև 
I=7mA, ԳՀ ան ցման լայ նու թյու նը՝ ΔΤC–ն, 
կրի տի կա կան ջեր մաս տի ճա նը՝ ΤC –ն, և 
ֆլուկ տո ւա ցի ոն ռե ժի մում r–ը ցու ցա
բե րում են հս տակ ար տա հայտ ված ան
կա յուն վար քա գիծ: Հաս տատ վել է, որ 
I–ի ա վե լի բարձր ար ժեք նե րի տի րույ
թում r–ի մո նո տոն ա ճը ու ղեկց վում է 
ΤC–ի մի ա ժա մա նա կյա նվազ մամբ, թեև 
ΔΤC–ն դեռևս շա րու նա կում է դրս ևո րել 
ան կա յուն վար քա գիծ: Ստաց ված ար
դյունք նե րի մեկ նա բա նու մը կա տար վում 
է նմու շում առ կա և տար բեր ΤC–ով օ ժտ
ված ԳՀ փու լե րի, ի նչ պես նաև ոչ ԳՀ գո
յա ցու թյուն նե րի և միկ րոս կո պիկ մա կար

դա կով նրանց ան հա մա սեռ բաշխ ման 
մո դե լի շր ջա նակ նե րում:

Հան գու ցային բա ռեր և բա ռա
կա պակ ցու թյուն ներ. բարձր ջեր մաս
տի ճա նային գեր հա ղոր դա կա նու թյուն 
(ԲՋԳ), գեր հա ղորդ չային (ԳՀ) ան ցում, 
ԳՀ ան ցման լայ նու թյուն (ΔΤC), ԳՀ ան
ցման կրի տի կա կան ջեր մաս տի ճան (ΤC), 
բա ցա սա կան և դրա կան մագ նի սա դի
մադ րու թյուն:

Ար տա քին ազ դակ նե րի դե րը բարձր 
ջեր մաս տի ճա նային գեր հա ղոր դիչ նե
րի (ԲՋԳ) բնու թագ րե րի փո փո խու թյան 
վրա ու նի ի նչ պես կար ևոր գի տա կան, 
այն պես էլ կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն 
[1–7]: Այդ պի սի ազ դակ նե րի թվին կա
րե լի է դա սել սե փա կան (չափ ման հո
սան քով պայ մա նա վոր ված) և ար տա քին 
մագ նի սա կան դաշ տե րը, ո րոնց փո փո
խու թյու նը լայն տի րույ թում պայ ման
վո րում է ԲՋԳ մի ա ցու թյուն նե րի ֆի զի
կա կան հատ կու թյուն նե րի նշա նա կա լից 
փո փո խու թյուն ներ, ո րոնց ման րա մասն 


