
Երևանի առաջին արական դպրոցը 

 

    1832 թ. հունվարի 14-ին Երևանում բացվում է առաջին պետական, գավառական 

տիպի արական դպրոցը: Նրա առաջին տեսուչը Մոսկվայի համալսարանի ուսանող 

Զուբոևն էր:  Դպրոցը սկզբում գտնվել է Երևանի բերդի տարածքում, հետագայում 

տեղափոխվում է Ս. Սարգիս եկեղեցու,  ապա՝  Ս. Պողոս-Պետրոս եկեղեցու բակը:  

Աշակերտների ավելացմանը զուգընթաց առաջանում է մեծ դպրոց  ունենալու 

անհրաժեշտությունը: Անդրկովկասի դպրոցների վարչության տրամադրած միջոցներով 

1838 թ. սկսվում է նոր շենքի կառուցումը, որն ավարտվում է 1842 թ.: Դպրոցական շենքի 

կառուցման համար կազմակերպվում է նաև հանգանակություն  քաղաքի բնակիչներից: 

1843-1848 թթ. դպրոցի տեսուչը Խաչատուր Աբովյանն էր: Նրա տեսչության առաջին 

երկու տարում աշակերտների թիվը 90-ից հասնում է 190-ի:   Աբովյանը փորձում է 

ուսուցումը դարձնել 8 տարեկանից, վերացնել ծեծը, շատ ժամանակ տրամադրել 

մայրենի լեզվին, դպրոցը համալրել խելացի և գրագետ ուսուցիչներով: 1846 թ. դպրոցին 

կից նա հիմնում է հնությունների կաբինետ, որն ընդունված է համարել առաջին 

թանգարանը քաղաքում: 1850-ական թթ. գավառական դպրոցը դառնում է երեքդասյա, 

1868 թ. սեպտեմբերի 1-ից՝ պրոգիմնազիա: Այս շրջանից սկսած ուսումնական 

հաստատությունը դառնում է նաև գիշերօթիկ: 1881 թ. մարտից պրոգիմնազիան 

վերակառուցվում է արական դասական գիմնազիայի (դասական էր կոչվում, որովհետև 

դասավանդվում էին հունարեն և լատիներեն): Գիմնազիայի նախապատրաստական 

դասարան ընդունվում էին 7-10 տարեկան երեխաները: Գիմնազիան ուներ 9 դասարան: 

Աշակերտներն ունեին իրենց համազգեստը՝ հատուկ տարբերանշաններով: 

Ընդունելության պայմանները խիստ էին, առանց գիտելիքների որոշ պաշարի գիմնազիա 

ընդունվել չէին կարող: Նախապատրաստական դասարան ընդունվելու համար երեխան 

պետք է իմանար աղոթք ասել, ռուսաց լեզվով գրել, կարդալ, հաշվել և 1000-ի 

սահմաններում  թվաբանական գործողություններ կատարել: Ուսումը վճարովի էր, 20-

րդ դարի սկզբին հասնում էր 100 ռուբլու: Սա մեծ գումար էր և մատչելի էր միայն ունևոր 

ընտանիքներին, այդ պատճառով այստեղ սովորում էին հիմնականում ազնվականների, 

հարուստ արհեստավորների և առևտրականների տղաները: Արական դասական 

գիմնազիան ամենամեծ ուսումնական հաստատությունն էր քաղաքում՝ ուժեղ կարգ ու 

կանոնով: 1883 թ. տվյալներով գիմնազիայի աշակերտների թիվը 231 էր, 1909 թ. հասնում 

է 568-ի և շարունակում է աճել: Ավարտողները կարող էին ընդունվել պետական 

համալսարաններ, ունեին նաև արտոնություններ զինվորական  ծառայության մեջ: 

Արական գիմնազիան ուներ նաև իր հարուստ գրադարանը, որն ամենամեծն էր քաղաքի 

բոլոր դպրոցների գրադարանների մեջ և որի բազայի վրա հետագայում բացվեց 

հանրային գրադարանը: Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո, 1920 թ. 

դեկտեմբերին, արական գիմնազիայի հիմքի վրա ստեղծվում է երկրորդ աստիճանի թիվ 



2 դպրոցը, որը 1925 թ.-ից սկսած առ այսօր կրում է Խ. Աբովյանի անունը:  Նյութը 

տրամադրել է Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը:

















 


