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Ինքնավերլուծությունը իրականացրած աշխատանքային խմբի կազմ 

 

Անուն, Ազգանուն Պաշտոն 

Տիգրան Այվազյան պրոռեկտոր 

Մհեր Մելիք-Բախշյան պրոռեկտոր 

Մկրտիչ Ավագյան կրթության զարգացման և որակի ապահովման 

վարչության պետ 

Հայկ Պետրոսյան նոր տեխնոլոգիաների և որակի ապահովման բաժնի 

պետ 

Մարիաննա Հարությունյան դասախոս 

Զարուհի Հարությունյան դասախոս 

Վարդինե Սահակյան դասախոս 

Արմինե Դավթյան դասախոս 

  

  

Անհրաժեշտության դեպքում տողեր ավելացնել  
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Սկզբունք: Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը պետք է բավարար 

կարողություններ ունենա ուսանողներին կայուն, բարձրորակ և հասանելի 

ծառայություններ մատուցելու համար և պատասխանատվություն կրի 

հասարակությանը բարձրորակ կրթություն ապահովելու հարցում:  
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 1 – Առաքելություն և նպատակներ 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (ՄՈՒՀ) որդեգրած 
առաքելությունն ու նպատակները համահունչ են հաստատության վարած 
քաղաքականությանն ու ծավալած գործունեությանը և համապատասխանում են ՀՀ 
որակավորումների ազգային շրջանակին:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 1.1: ՄՈՒՀ-ի նպատակները և խնդիրները արտացոլող առաքելությունը   

համապատասխանում է որակավորումների ազգային շրջանակին  

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) 

կանոնադրությունը, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության որոշմամբ  N 1813-Ն 

24 հոկտեմբերի 2002 թվականին, բուհը, որպես  պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

համարվում է կրթական ու գիտական պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, 

որի գործունեությունը նպատակաուղղված է բնական, հումանիտար` հատկապես 

մանկավարժական և հոգեբանական գիտությունների, մշակույթի բնագավառներում գիտական 

հետազոտությունների և ուսումնառության կազմակերպմանը` բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական մակարդակներում` օրենքով նախատեսված կարգով և կրթական ծրագրերին 

համապատասխան /Հավելված№ 1.1.1 ՀՊՄՀ-ի կանոնադրությունը/: 
 

ՀՊՄՀ-ի 2007թվականի խորհրդի 15.06.07թ-ի նիստում հաստատված  ռազմավարական 

ծրագրի համաձայն Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանը կրթության քաղաքականության գիտահետազոտական աշխատանքների և 

կրթական ոլորտներում իր առաքելությունն է համարում` 

 պահպանել բազմադարյան հայ դպրոցի մանկավարժամշակութային ավանդույթներն 

ու արժեքները, զարգացնել մանկավարժական միտքը, 

 տալ հանրապետության դպրոցներին որակյալ ուսուցիչներ, բարեփոխումների և 

նորամուծությունների ճանապարհով զարգացնել բարձրագույն մանկավարժական 

կրթության համակարգը, 

 ընդլայնել միջմշակութային փոխգործակցության շրջանալաները` նպատստելով 

երկրի սոցիալ-հոգևոր արժեքների պահպանմանը, տեղեկատվական 

հասարակության կայացմանը, ազգաբնակչության մանկավարժական կրթության 

որակի բարձրացմանը, 

 պատրաստել և վերապատրաստել մասնագիտական խորը գիտելիքներով օժտված 
բարձրորակ մանկավարժներ /Հավելված№ 1.1.2 ՀՊՄՀ -ի ռազմավարական ծրագիրը/: 

 

Որպես մանկավարժական գիտության զարգացման կենտրոն` համալսարանը իր գերակա 

նպատակներն ու խնդիրներն է համարում. 

1. Կրթության քաղաքականության ոլորտում` 
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 ինտեգրվել համաշխարհային կրթական համակարգին, 

 ստանձնել մանկավարժական կրթության համակարգողի և կրթամշակութային 

միջգիտական ուսումնական կապերի իրականացման կենտրոնի 

պարտականությունները: 

 

2. Գիտահետազոտական աշխատանքների ոլորտում` 

 ստեղծել մանկավարժության տեսության և պատմության, մանկավարժական 

հոգեբանություն, առարկայանական մեթոդիկաների, սոցիալական 

մանկավարժության, համեմատական մանկավարժության հիմնախնդիրների 

հիմնարար գիտական հետազոտությունների կենտրոն: 

 

3. Կրթության ոլորտում 

 դառնալ որակապես նոր, եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող, 

Բոլոնյայի հռչակագրի դրույթները կյանքի կոչող կրթական հաստատություն` 

հիմնվելով մասնագիտական պատրաստության բովանդակության իրացման 

առաջատար սկզբունքների` ժողովրդավարացման, մարդասիրացման, սոցիալ-

մշակութային հարմարման և գործնական կողմնորոշվածության վրա, 

 պատրաստել ժամանակակից կրթական շուկայի պահանջներին համապատասխան 

մրցունակ կադրեր, 

 հավատարիմ մնալ համամարդկային, կրթամշակութային, հոգևոր-բարոյական 

արժեքներին, ժողովրդավարացման, ազատականացման, հանդուրժողականության, 

կրթության մատչելիության, շարունակականության սկզբունքներին: 

 

Այս բոլոր նպատակներն ու խնդիրները առանձին վերցված և ամբողջության մեջ բխում են և 

համապատասխանում ՀՊՄՀ-ի առաքելության: 

 

ՀՊՄՀ-ն, համաձայն ՀՀ ազգային որակավորումների շրջանակի, ծավալում է 

գործունեություն` կրթության 6,7,8 մակարդակներում համաձայն ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից իրեն 

ընձեռնված լիցենզիաների /Հավելված№ 1.1.3 ՀՊՄՀ -ի  որակավորումների շրջանակը/: Կից 

ներկայացվում է ՀՊՄՀ-ում թողարկվող մասնագիտությունների ցանկը /Հավելված№ 1.1.4 ՀՊՄՀ-
ում թողարկվող մասնագիտությունների ցանկը/   

 

Պահանջվող 

հիմքերը  

Հավելված№ 1.1.1 ՀՊՄՀ-ի կանոնադրությունը 
Հավելված№ 1.1.2 ՀՊՄՀ -ի ռազմավարական ծրագիրը  
Հավելված№ 1.1.3 ՀՊՄՀ -ի  որակավորումների շրջանակը 

Հավելված№1.1.4 ՀՊՄՀ-ում թողարկվող մասնագիտությունների ցանկը   

Հավելված№ 1.1.5 ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ 
Հավելված№ 1.1.6 ՀՀ վարչապետի ելույթ  
 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և ներկայացնել 

հաճախականությունը: ԱՅՈ ՈՉ 
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1) Արդյո՞ք ՄՈՒՀ-ը հետևում է ռազմավարական ծրագրին: այո  

2) Արդյո՞ք գործում է ռազմավարական ծրագրի գնահատման 

գործընթաց: 

այո  

3) Եթե այո, նշել գնահատման հաճախականությունը: տարին մեկ 

անգամ 

կառավարման 

խորհրդին 

ներկայացվող 

հաշվետվության 

տեսքով 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական գործող ծրագիրը  մշակվել է 2007-ին և ընդգրկում է մինչև 2015-ն 

ընկած ժամանակահատվածը: Ռազմավարական ծրագիրը ըստ իր առաքելության, 

նպատակների և ռազմավարական ուղղությունների համահունչ  է և  համապատասխան  ՀՀ 

կառավարության կողմից տրված կանոնադրական լիազորություններին և ՀՀ որակավորումների 

ազգային շրջանակին (ՈԱՇ) /Հավելված№ 1.1.5 ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ/: 

Չնայած վերոհիշյալին, հիմք ընդունելով ՀՊՄՀ-ի  ռազմավարական ծրագրից բխող ռեկտորի 

տարեկան հաշվետվությունները /2008, 2009, 2010 թվականններ/, ինչպես նաև ՀՊՄՀ 

կառավարման խորհրդի նոր նախագահ, ՀՀ վարչապետ Տ. Սարգսյանի առաջանցիկ 

մոտեցումները, մանկավարժական կրթությանը պոստինդուստրիալ հասարակության և 

տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում բուհի կառավարման նոր 

խորհուրդը 2011թ փետրվարին ստեղծել է աշխատանքային խումբ` մշակելու 

ռազմավարությունը 2011-2015 և մինչև 2020թթ. Կտրվածքով /խմբի անդամներ` Մ. Մկրտչյան-ՀՀ 

ԿԳՆ փոխնախարար, Տ. Այվազյան-ՀՊՄՀ պրոռեկտոր որպես համանախագահներ, Մ. Ավագյան 

– ՀՊՄՀ կրթական զարգացումների և որակի ապահովման վարչության պետ, Ն. Ղուկասյան – ՀՀ 

ԿԱԻ տնօրեն, Բ. Փափազյան – ՀՀ կառավարության ազգային մրցակցության կենտրոնի տնօրեն, 

Կ. Վարդանյան – ՀՊՄՀ գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար, Ս. Գևորգյան – ՀՊՄՀ 

հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան/: 2007-2015թթ ռազմավարական 

ծրագրի գործունեության ուղղությունները, դրանց կատարման ընթացքը արտահայտող 

խնդիրները ըստ տարիների և գործունեության ուղղությունների այսօր արդեն ամենաքննարկելի 

հարցերն են  համալսարանի  ամբիոնների, ֆակուլտետների և համալսարանի գիտական 

խորհրդի նիստերում /Հավելված№ 1.1.6 ՀՀ վարչապետի ելույթ/: 

 

Ներկայացնել հաստատության որակավորումների շրջանակի համադրելիությունը  ՀՀ 

որակավորումների ազգային շրջանակին: 

ՀՊՄՀ-ում պատրաստվում են մասնագետներ շուրջ 50 մասնագիտությունների 
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շրջանակներում, որոնք գործում են համաձայն ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից տրված լիցենզիաների:  2011-ին 

հաստատված ՀՀ ՈԱՇ-ի հետ ՀՊՄՀ  կրթական ծրագրերի համադրումը ցույց է տալիս որ ՀՊՄՀ 

որակավորումների շրջանակը համահունչ է վերջինիս, ՀՊՄՀ–ն  իր գործունեության մեջ 

առաջնորդվում է այն նույն բնութագրիչներով, որոնք առկա են ՈԱՇ-ում /Հավելված№ 1.1.3 
ՀՊՄՀ-ի  որակավորումների շրջանակը/: ՀՊՄՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության բոլոր 

չափորոշիչների հիմքում, որպես նպատակ և արդյունք դրված են գիտելիք, կարողություն և 

հմտություն բաղադրիչները ՈԱՇ-ի 7-րդ և 8-րդ մակարդակներում` ապահովելով դրանց առավել 

գիտականությունը և հետազոտական բնույթը: Ներկայումս չափորաշիչների և ՈԱՇ-ի 

համապատասխանելիության վերաբերյալ որևէ պաշտոնական համեմատակն արված չէ, քանի 

որ ՈԱՇ-ը իր հաստատումն է ստացել միայն 2011 թվականին: Սակայն ապագայում 

նախատեսվում է մեկնարկել համեմատության և համապատասխանեցման գործընթացներ: 

 

Ինչպե՞ս է ՄՈՒՀ-ի աշխատակազմը ներգրավված ռազմավարական ծրագրի մշակման և 

գնահատման գործընթացներում: Նկարագրել այդ գործընթացները:  

2007-2015 թթ. ՀՊՄՀ ռազմավարական ծրագրի մշակման աշխատանքներին 

աշխատակազմի  մասնակցությունը  ապահովվել է ռեկտորի, պրոռեկտորի, դեկանների, 

ամբիոնի վարիչների, դասավանդողների ու կառուցվացքային ստորաբաժանումների 

մակարդակով:  

ՀՊՄՀ-ի նոր ռազմավարական ծրագրի մշակման համար կառավարման խորհրդի 

որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ ՀՀ ԿԳՆ փոխնախարար Մ. Մկրտչյանի 

նախագահությամբ: Քննարկվել է կառուցվածքը աշխատանքային խմբում, որից հետո 

համալսարանի ամբիոնների և ֆակուլտետների ներկայացուցիչների հետ: Հավաքագրվել են 

ամբիոնների և ֆակուլտետների մոտեցումները ռազմավարական առանձին ուղղությունների 

համալսարանական գերակայությունների հետ կապված: Միևնույն ժամանակ ուսումնասիրվել 

են և վերլուծվել ամերիկյան, եվրոպական, ԱՊՀ բուհերի տեսլականներն ու ծրագրերը: 

Ռազմավարական ծրագրի դրույթները նախագծերի տեսքով կրկին ուղղորդվում  են ամբիոններ, 

ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտուտ լրամշակման: Ռազմավարական 

ծրագրի դրույթների քննարկումներ են կազմակերպվել նաև ամռանը վերապատրաստում 

անցնող ավագ դպրոցների ուսուցիչների հետ` ֆոկուս խմբերի ստեղծմամբ և համապատասխան 

հարցումների տեսքով: Ստեղծվում են նաև ամբիոնային և ֆակուլտետային ռազմավարական 

ծրագրեր: Նախատեսվում է իրականացնել սոցիոլոգիական տարբեր հարցումներ 

աշխատակազմի ներգրավվածության բավարար մակարդակը պարզելու համար:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 1.2:  ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը արտացոլում է ներքին և արտաքին 

շահակիցների կարիքները 

ՀՊՄՀ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված և ռազմավարական ծրագրով կանխանշված  

առաքելությունը ամբողջությամբ նպատակաուղղված է ներքին և արտաքին շահակիցների 

կարիքների բավարարմանը: Մանկավարժական գիտությունների կենտրոն դառնալու 

համալսարանի մղումը, իր նպատակների և խնդիների մասով, հանդիսանում է  արտաքին 

շահակիցների` կրթության ազգային ինստիտուտի, հանրակրթական դպրոցների  համար 
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մանկավարժական մտքի գիտական մշակումների, հանրակրթական դասագրքերի, 

մանկավարժա-հոգեբանական դասագրքերի ու ձեռնարկների ստեղծման շտեմարան: 

Առաքելությամբ կրթության ոլորտում նախանշված խնդիրները Բարձրագույն Մասնագիտական 

Կրթության նոր չափորոշիչների, ուսումնական պլանների և ծրագրերի տեսքով ներմուծվում են 

ուսանողական լսարան, փոխելով կրթության և բովանդակությունը և արդյունքահենությունը` 

ծառայելով ներքին շահակիցների պահանջներին /Հիմքերը  ինքնավերլուծականի այլ դասերում/: 

Պահանջվող 

հիմքերը  
 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:   

Արդյո՞ք առկա են ՄՈՒՀ-ի առաքելության, 

նպատակների և խնդիրների վերանայման 

գործընթացներ:  

ԱՅՈ/ Հաճախականությունը ՈՉ 

այո/տարին մեկ  

Հիմնավորել մոտեցումը: 

ՀՊՄՀ-ում  առաքելության վերանայումը  պայմանվորված է  նրանից բխող 

միջոցառումների և դրանց վերլուծությանը ուղղված ՀՊՄՀ ռեկտորի տարեկան 

հաշվետվությունների հետ,  կառավարման խորհրդի ընդունած որոշունմներից բխող 

անհրաժեշտությամբ, գիտական խորհրդի որոշումներով: Ներկա պահին ընթացող  

ռազմավարական ծրագրի վերանայման գործընթացում` ներքին շահակիցների հետ 

անցկացվում են  քննարկումներ, արտաքին շահակիցների հետ` ավագ դպրոցի ուսուցիչների 

օրինակով  հարցաշարերի մշակում, պարբերական հետազոտությունների անցկացում: 

Վերանայման գործընթացը ընդգրկում է նաև ծրագրի տեղադրում համալսարանի էլ. կայք էջում 

և հրապարակում համալսարանի թերթում, որը տարածվում է բուհերի, դպրոցների, ՀՀ 

կառավարության և ՀՀ ԱԺ-ի ասպարեզում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 1.3: Հաստատության ներքին շահակիցները ընդունում և օժանդակում են 

ՄՈՒՀ-ի առաքելության իրականացմանը  

ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական ծրագրից բխող առաքելության` այն է ՀՀ հանրակրթությանը 

որակյալ կադրերի տրամադրման գործին հպատակաուղղված է համալսարանական 

դասավանդողների` ողջ կոլեկտիվի ջանքերը, ուստի և առկա է նրանց ամենօրյա 

ներգրավվածությունը: Ուսումնառողների կտրվածքով այն տեղի է ունենում ինքնավար 

ուսանողական` համալսարանական, ֆակուլտետային կառույցների տեսքով, նրանց 

ներկայացուցիչների ընդգրկվածությամբ համահամալսարանական և ֆակուլտետային 

կառույցներում /Հավելված№ 1.3.2. ՀՊՄՀ ֆակուլտետի խորհրդի կանոնակարգը/` 
խորհուրդներում /Հավելված№ 1.3.1. ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգը, Հավելված№ 
1.3.3. ՀՊՄՀ ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը, կրթաթոշակների նշանակման և 

փոխատեղման հանձնաժողովներում և այլն: 
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Պահանջվող 

 հիմքերը  

Հավելված№ 1.3.1. ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգը 
Հավելված№ 1.3.2. ՀՊՄՀ ֆակուլտետի խորհրդի կանոնակարգը 
Հավելված№ 1.3.3. ՀՊՄՀ ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ 

և ներկայացնել հաճախականությունը: ԱՅՈ/Հաճախականություն ՈՉ 

1) Արդյո՞ք առկա է գործընթաց, որն 

ապահովում է որոշումների կայացման 

համապատասխանությունը 

առաքելությանը: 

 
Ոչ 

2) Արդյո՞ք առկա է գործընթաց, որն 

ապահովում է շահակիցների 

ներգրավվածությունը որոշումներ 

կայացնելիս: 

 Ոչ 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Համալսարանի ամբողջ գործունեությունը նպատակաուղղված է առաքելության, դրված 

նպատակների իրականացմանը և խնդիրների լուծմանը, բոլոր ամբիոններում, ֆակուլտետային 

խորհուրդներում քննարկվող հարցերն ու իրականացվող միջոցառումները նպատակաուղղված 

են և բխում են առաքելությունից: Սակայն մինչ այժմ այդ գործընթացի արդյունավետությունը 

ուսումնասիրված չէ: ՀՊՄՀ–ի ռազմավարական ծրագրից բխող առաքելության` այն է  ՀՀ 

հանրակրթությանը որակյալ կադրերի տրամադրման գործին   նպատակաուղղված է 

համալսարանական դասավանդողների` ողջ կոլեկտիվի ջանքերը, ուստի և առկա է նրանց 

ամենօրյա ներգրավվածությունը: Ուսումնառողների կտրվածքով այն տեղի է ունենում 

իրնքնավար ուսանողական` համալսարանական, ֆակուլտետային կառույցների տեսքով, նրանց 

ներկայացուցիչների ընդգրկվածությամբ համահամալսարանական և ֆակուլտետային 

կառույցներում` խորհուրդներում, կրթաթոշակներրի նշանակման և փոխատեղման 

հանձնաժողովներում և այլն: 

Սակայն ներկայումս ՀՊՄՀ-ում չկա հստուկ ձևավորված գործընթաց, դրա մշակման 

աշխատանքները ընթացքի մեջ են: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 1.4: ՄՈՒՀ-ում գործում են առաքելության ու նպատակների 

իրականացման արդյունքները գնահատելու պաշտոնապես 

սահմանված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր 

ՀՊՄՀ առաքելության առանձին նպատակային ուղղություն հանդիսացող խնդրի  

իրականացման արդյունքների գնահատումը տեղի է ունենում առաքելության այս կամ այն 

խնդրին ուղղված հարցերի օրակարգային քննարկման տեսքով` համալսարանի գիտական 

խորհրդում, համաձայն տարեկան հաստատված աշխատանքային պլանի, ամբողջական 

գնահատումը իրականացվում է ֆակուլտետների և ռեկտորի տարեկան հաշվետվություններով 

համալսարանի կառավարման մարմիններում: Սրանով հանդերձ պաշտոնապես հաստատված 

մեխանիզմ բուհում առկա չէ, որը ներկայումս գտնվում է մշակման համար անհրաժեշտ 

քննարկման փուլում:  

 

ՀՊՄՀ-ի շահեկիրներից ստացած արձագանքները հիմնականում արդյունք են ԶԼՄ-ներում 

տպագրված հոդվածների, մանկավարծական պրակտիկայի և կամ ֆակուլտետների 

նախաձեռնությամբ անցկացված այս կամ այն գործունեության: Այս ամենում իր դրական 

ազդեցությունը կարող է բերել համալսարանի կարիերայի կենտրոնի ստեղծումը, որը և այժմ 

գտնվում է նախագծային վիճակում: 

Պահանջվող 

հիմքերը  
 

Հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:  ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք առկա են սահմանված մեխանիզմներ ՄՈՒՀ-ի 

առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների 

գնահատման համար:  

 Ոչ 

2) Արդյո՞ք առկա են վերոնշյալ գործընթացի վերաբերյալ 

շահակիցների տարեկան զեկույցները:  

 Ոչ 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Համալսարանի առաքելության և նպատակների իրականացման գործընթացի նկատմամբ 

իրականացվում է ներբուհական վերահսկողություն, իսկ արդյունքների գնահատման 

սահմանված մեխանիզմները` քննարկումներն են կառավարման տարբեր մակարդակներում: 

Դեռևս չկան հստակ սահմանված մեխանիզմներ, գնահատումը հիմնականում ներառում է 

քննարկումների տեսք և որոշումների ընդունում: 

Ինչպե՞ս են շահակիցները ներգրավված ՄՈՒՀ-ի առաքելության և նպատակների 

իրականացման արդյունքները գնահատելու գործընթացին: Նկարագրել այդ 

գործընթացը:  

Շահակիցները հնարավորինս ընդգրկված են համալսարանի տարբեր մակարդակների 

խորհուրդներում, մասնավորապես ՀՊՄՀ կառավարման խորհրդում, ներգրավված են 

հանրապետությունում կրթական բարեփոխումների, որակյալ մանկավարժական կադրերով 

հանրակրթությունը ապահովելու շահագրգիռ և պատասխանատու ներկայացուցիչներ ՀՀ ԿԳՆ-
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ից, ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտից, Երևանի քաղաքապետարանի կրթության 

վարչությունից, ՀՀ ԱԺ կրթության հանձնաժողովից, ներքին շահակիցները` դասավանդողներ և 

ուսումնառուներ, իրենց մասնակցությունը սույն գործընթացին բերում են  ֆակուլտետային 

խորհուրդներում, արհեստակցական և ուսանողական ինքնավար կառույցներում: 

Համալսարանի բոլոր շահակիցների ներգրավվածություը ապահովվում է վերահսկողության և 

քննարկումներին մասնակցության միջոցով:   

 

Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT) վերլուծության 

ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 5 տարվա վերլուծություն չափորոշիչների 

դաս 1-ի համար:   
 

Ուժեղ կողմեր` 

 համալսարանի առաքելության, նպատակների, խնդիրների ձևակերպվածության 

հստակությունը, 

 մասնագիտական կրթության որակի և դաստիարակության գործընթացի 

արդյունավետության պայմանների, պատրաստվող մասնագետների մրցունակության 

երաշխիքների ապահովման արտահայտվածությունը համալսարանի ռազմավարական 

ծրագրում, 

 համալսարանի ռազմավարական ծրագրի հարցերի ընդգրկվածության լայնությունն ու 

խորությունը,համակողմանիիությունը,մանկավարժական դիագնոստիկայի և 

կանխատեսման արդյունքներով հավաստի և իրատեսական  լինելը, բարձրագույն 

կրթության զարգացման արդի միտումների հաշվառումն ու հետագա զարգազման 

տեմպերի ապահովումը, 

 ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգի ձևավորումը, նորագույն տեխնոլոգիաների 

ներդրումը, 

 գիտամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեությունը, 

 միջազգային գործունեությունը, 

 տեղեկատվական համակարգի առկայությունը, 

 համալսարանի կառավարման նյութատեխնիկական բազային ընդլայնումը և որակի 

ապահովման գործընթացի կառավարման նպատակով գնահատման կենտրոնի 

ստեղծումը:  

 

Թույլ կողմեր` 

 որակավորումների ազգային շրջանակի իրականացմանն անհրաժեշտ միջոցառումների 

հապաղումը, 

 պետական կրթական չափորոշիչներ մշակող հատուկ պետական կառույցի 

բացակայությունը, 

 բարձրագուն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկի 

անկատարությունը, 

 ուսումնառողների ընդունելության կարգերի և ընթացակարգերի անկատարությունը, 

 ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը, 

 ուսումնական լաբորատորիաների, արհեստանոցների, կաբինետների հագեցվածության, 

գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրների ապահավման ցածր տեմպերը 
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 ուսումնառության արդյունքների արժևորման և գնահատման գոծընթացի 

աշխատատաությունը, 

 մանկավարժական նորարարությունների և գիտական հետազոտությունների 

արդյունքների ներդրման ցածր տեմպը, 

 

Նպաստավոր հնարավորություններ` 

 Ուսուցչի նոր  կերպարի ձևավորում, ազգային կրթության  ոլորտի ապահովում  

հետազոտող տիպի մասնագետներով,  

 Կրթուրյան նոր որակի  հաստատում և տարածում,  դրանց հասնելու արդյունավետ 

ձևերի որոշում 

 Գիտամանկավարժական  դպրոցների հիմնում, դրանց  տեսական գիտելիքների  

փոխանցում  կրթության  բովանդակություն և  նպաստում դրանց յուրացմանը: 

 համալսարանի կանոնադրության սահմաններում որոշակի ազատությունները 

ռազմավարական ծրագրի մշակման, առաքելության, նպատակների սահմանման և 

դրանց, ինչպես նաև նպատակների իրականացման առաջադրած խնդիրների 

վերանայման հարցերում, 

 ոլորտում առաջավոր փորձի ուսումնասիրման և ներդրման հնարավորությունները, 

 

Վտանգներ` 

 ՀՀ կառավարության կողմից 2007թ. Օգոստոսի 30-ի N1038 որոշմամբ հատատված 

բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկի, շնորհվող 

որակավորումների ընդհանրական լինելը, անջրպետը աշխատաշուկայի պահանջներին, 

 մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների միասնականան դասակարգչի 

բացակայությունը, 

 որակի ապահովման ներքին նորմատիվ և արտաքին օրենսդրության անկատարությունը,  

 ըստ մասնագիտությունների ուսումնառողների ընդունելության գործընթացներում 

մասնագիտական հակումների և ունակությունների բացահայտման միտումների 

բացակայությունը,  

 կրթության համակարգի գերկենտրոնացվածությունը: 

 

Ակնհայտորեն անհրաժեշտ է նորովի նայել համալսարանի ռազմավարությանը,որը և 

ներկա պահին արվել է ՀՊՄՀ-ում: Մշակված ռազմավարական ծրագիրը ճիշտ իրագործելու 

դեպքում մանկավարժական կրթության արդիականացման խնդիրների լուծման 

համատեքստում, համալսարանը ձեռք կբերի ուսուցիչների պատրաստման իրատեսական 

կենտրոնի կարգավիճակ, որն իրականացնում է տարբեր կրթական հաստատությունների 

ցանցային փոխգործողություններ հանրապետության  և տարաշրջանային մակարդակներում, 

իսկ նրա զարգացումը որպես հետազոտական համալսարան կնպաստի կրթության ազգային 

համակարգի բոլոր մակարդակների արդյունավետ առաջատար զարգացմանը: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 2: Կառավարում ու վարչարարություն  

ՉԱՓԱՆԻՇ: Հաստատության կառավարման համակարգն ապահովում է էթիկայի 
նորմերին համապատասխան որոշումներ կայացնելու կանոնակարգված գործընթաց և 
ունի կրթական ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային, 
նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 2.1: ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը, վարչական կառույցները և դրանց 

գործառնումը արդյունավետ են և միտված են հաստատության 

առաքելության ու նպատակների իրականացմանը` պահպանելով 

կառավարման էթիկայի նորմերը 

ՀՊՄՀ կառավարումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությանը  համապատասխան, 

ինքնակառավարման հիման վրա`միանձնյա ղեկավարման և կոլեգիալության սկզբունքների 

զուգակցմամբ, համալսարանի խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի գործառույթների 

իրականացմամբ: Համալսարանի կառավարումը հիմնված է ինքնավարության, միանձնյա և 

կոլեգիալ կառավարման զուգակցման, ինչպես նաև կարևորագույն հարցերի լուծմանը 

համալսարանի կոլեկտիվի մասնակցության սկզբունքների վրա /Հավելված№ 1.1.1 ՀՊՄՀ-ի 
կանոնադրությունը/:  

ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգի, վարչական կառույցների և դրանց գործառման 

ընթացակարգերը կարգավորող պաստաթղթերը ներկայացված են`  

 

 Հավելված№ 2.1.1 Գույքի և տարածքային ռեսուրսների փաստաթղթեր 
 Հավելված№  2.1.2 Ֆինանսական միջոցների տնօրինումը  
 Հավելված№  2.1.3 Ֆինանսական աուդիտի կանոնակարգ 
 Հավելված№  2.1.4 Ռեկտորի ընտրության ընթացակարգը 
 Հավելված№ 2.1.5 Դեկանի ընտրության կանոնակարգը 
 Հավելված№ 2.1.6 Ամբիոնի վարիչի ընտրության կանոկարգը 
 Հավելված№ 2.1.7  Ներքին կարգապահական կանոններ 

 

Համալսարանի խորհուրդը կոլեգիալ կառավարման մարմին է, որն ստեղծվում է 5 տարի 

ժամկետով: Խորհրդի անդամների թիվը 28-ն է: Խորհուրդը ձևավորվում է համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության, հիմնադրի և պետական կառավարման 

լիազոր մարմնի  ներկայացուցիչներից: Պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված խորհրդի 

անդամները կազմում են խորհրդի անդամների 25%-ը տոկոսը: Համալսարանի ուսանողության 

ներկայացուցիչներից խորհրդի անդամության թեկնածուներ են առաջադրում ֆակուլտետների 

ուսանողական խորհուրդները և կազմում են խորհրդի անդամների 25%-ը: Հիմնադրի անունից 

խորհրդի անդամներ է առաջադրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը` պետական 

պաշտոն զբաղեցնող անձանցից (խորհրդի կազմի 25%-ը): Լիազոր մարմնի կողմից խորհրդի 

անդամներ են առաջադրվում կրթության, գիտության, մշակույթի և տնտեսության տարբեր 

ոլորտների ճանաչված ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ճանաչված գործատուներ (խորհրդի կազմի 

25%-ը): Խորհրդի գործունեության մեջ մտնում են համալսարանի բյուջեի, ռազմավարական 

ծրագրերի հաստատումը, համալսարանի գործունեության մասին տարեկան հաշվետվության (որը 
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ներկայացնում է ռեկտորը) լսումն ու գնահատումը, ռեկտորի ընտրությունը, ինչպես նաև 

համալսարանի կանոնադրությունը, դրա մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

վերաբերյալ առաջարկությունը լիազոր մարմին ներկայացնելը: 

Համալսարանի գիտական խորհուրդը` համալսարանի ռեկտորի նախագահությամբ գործող 

մարմին է, որը լուծում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսումնամեթոդական և 

գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման, պլանավորման և կառավարման 

հիմնահարցերը: Գիտական խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի 

անդամների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել 60-ը: Գիտական խորհրդի կազմի մեջ մտնում 

են համալսարանի ռեկտորը (նախագահ), պրոռեկտորները, համալսարանի գիտական 

քարտուղարը, ռեկտորի խորհրդականը, ուսումնական և գիտական վարչությունների պետերը, 

ֆակուլտետների դեկանները, համահամալսարանական ամբիոնների վարիչները, 

արհմիութենական կազմակերպության նախագահը, գրադարանի տնօրենը, հենակետային 

վարժարանի տնօրենը, ուսանողական խորհրդի նախագահը, համալսարանի ուսանողության 

ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև համալսարանի ռեկտորի ընտրությամբ` այլ կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների ղեկավարներ, հանրապետության գիտության և կրթության առաջատար 

մասնագետներ (ընդհանուր թվի մինչև 15%-ը): 
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      ՀՊՄՀ խորհուրդը, գիտական խորհուրդը, ռեկտորատը, ֆակուլտետային խորհուրդներն ու 

ամբիոնները ինչպես նաև բուհի  վարչական ստորաբաժանումները  ծավալում է գործառնություն 

միտված ՀՊՄՀ առաքելությանը,դրա նպատակներին և խնդիրներին: 

     Ստորև ներկայացված են այս չափորոշչի հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ հիմքերը 

հավելվածների տեսքով, ինչը ակնառու է դարձնում բուհի կառավարման համակարգը, վարչական 

կառույցների և դրանց գործառման առկայությունը էթիկայի նորմերին համապատասխան: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 1.1.1 ՀՊՄՀ-ի կանոնադրությունը 
Հավելված№ 2.1.1 Գույքի և տարածքային ռեսուրսների փաստաթղթեր 
Հավելված№  2.1.2 Ֆինանսական միջոցների տնօրինումը  
Հավելված№  2.1.3 Ֆինանսական աուդիտի կանոնակարգ 
Հավելված№  2.1.4 Ռեկտորի ընտրության ընթացակարգը 
Հավելված№ 2.1.5 Դեկանի ընտրության կանոնակարգը 
Հավելված№ 2.1.6 Ամբիոնի վարիչի ընտրության կանոկարգը 
Հավելված№ 2.1.7  Ներքին կարգապահական կանոններ 
 

Հետևյալ հարցին պատասխանել այո կամ ոչ: 

Հասանելի՞ է արդյոք աշխատակազմին կազմակերպական 

կառուցվածքի սխեմատիկ պատկերը:  

ԱՅՈ ՈՉ 

այո 
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Ներկայացնել կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված մարմինների 

տեղաբաշխման քարտեզը:   

ՀՊՄՀ կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված են ՀՊՄՀ ադմինիստրացիան, 

ֆակուլտետները` թվով 10, ամբիոնները` թվով 50, քոլեջը և վարժարանը: Տիգրան Մեծ 17 հասցեում  

տեղաբաշխված   են համալսարանի ռեկտորատը և 2 ֆուլտետներ, Խանջյան 5 և 5ա հասցեով 

գտնվող շենքներում  4 ֆակուլտետներ` իրենց կառուցվածքի մեջ մտնող  ամբիոններով, Ալեք 

Մանուկյան 13 և 13 ա հասցեով գտնվող շենքերում 4 ֆակուլտետներ իրենց կառուցվածքի մեջ 

մտնող  ամբիոններով, ՀՊՄՀ վարժարանը և քոլեջը գտնվում են Ա.Բակունցի անվան ուսումնարանի 

շենքում` Գարեգին Նժդեհ 20 հասցեում, որը ՀՀ կառավարության որոշմամբ հատկացվել է ՀՊՄՀ-ին: 

Իսկ հատուկ մանկավարժության ֆակուլտետի էրգոթերապիայի բաժինը տեղակայված է Խարբերդի 

մասնագիտացված մանկատանը գյուղ Նոր Խարբերդում` Բաղրամյան 58 հասցեում:  

Բուհի աշխատակիցները հիմնականում գիտակցում են գործող կառավարման օղակների 

գործունեության ոլորտները ը գործառույթները, ծանոթ է բուհի ընդհանուր կառուցվածքին և 

սխոմատիկ պատկերին, կարողանում են ազատ կողմնորոշվել այդ շրջանակներում: 

Նկարագրել կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետությունը: Ինչքանո՞վ է այն 

համահունչ հաստատության առաքելությանը:  

Համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքային ստորաբաժանումները ստեղծվել են 

տարբեր տարիներին համաձայն այդ ժամանակահատվածում հաստատության առաքելությանը, 

կազմակերպության առջև դրված նպատակներին և խնդիրներին: ՀՊՄՀ-ն մշտապես  թարմացնում և 

նորացնում է իր կազմակերպչական կառուցվածքը, հնարավորինս մոտեցնելով այն իր 

ռազմավարական խնդիրներին: Նոր ռազմավարական ծրագրի լույսի ներքո գործունեության 

առավել արդյունավետություն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է կառուցվածքային 

փոփոխություն: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 2.2 ՄՈՒՀ-ի դասավանդողները և ուսումնառողները հնարավորություն ունեն 

մասնակցել իրենց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 

ազդեցություն ունեցող Կառավարման մարմնի որոշումների կայացման 

գործընթացներում 

Համալսարանի կանոնադրությունը, կառավարման մարմինների և օղակների գործունեության 

կարգերն ու աշխատանքային ընթացակարգերը, ընդունված որոշումները միտված են 

դասավանդողների և ուսումնառողների ուղղակի մասնակցությանը համալսարանի 

կառավարչական, ուսումնական, գիտական, դաստիարակչական գործընթացներում: 

Կառավարման մարմինների որոշումները նախագծի տեսքով մշտապես ուղարվում են ամբիոններ, 

քննարկումների ժամկետները դառնում իրազեկելի, ամբիոններն ու դասախոսները, ուսանողական 

խորհուրդներն ու ուսումնառողները ազատ են իրենց դիտողությունները և առաջարկությունները 

ներկայացնելու համար: Սրա հետ մեկտեղ դասախոսները և ուսումնառողները ներգրավված են 
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կառավարման բոլոր մարմիններում և որոշումների կայացման բոլոր մակարդակներում, նրանց 

կամ նրանց միավորումների, կազմակերպությունների ներկայացուցիչների միջոցով: 

Պահանջվող 

հիմքերը   

 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:   ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

Արդյո՞ք վերոնշյալ քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը պարբերաբար վերանայվում են:  

այո, 

անհրաժեշտության դեպքում 
 

 Հիմնավորել հարցի պատասխանը:  

Համալսարանի դասավանդողների և ուսումնառողների վրա ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն ազդեցություն ունեցող կառավարման մարմնի որոշումների կայացման 

գործընթացների քաղաքականության և ընթացակարգերի վերանայման գործընթացները 

պայմանավորված են`  

 Գործընթացներում չկանոնակարգված դեպքերի ի հայտ գալու, 

 ՀՀ օրենքների և կառավարության որոշումների, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 

հրամանների պարունակած դրույթների փոփոխության հետ, 

Համալսարանի կանոնադրության, կառավարման մարմնի գործառույթների լրիվ կամ 

մասնակի փոփոխությունների հետ: 

Ներկայացնել որոշում կայացնելու գործընթացում դասավանդողների և ուսումնառողների 

ներգրավվածության արդյունավետության վերլուծությունը: 

Որոշում կայացնելու գործընթացում դասավանդողների և ուսումնառողների 

ներգրավվածության արդյունավետության   հիմք կարելի է համարել պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի և ուսանողության 25% ներկայությունը խորհրդում, ՀՊՄՀ գիտական խորհրդում, 

ֆակուլտետային խորհրդներում, ինչպես նաև ընդունվող որոշումների նախագծերի հնարավոր 

քննարկումները համալսարանական բոլոր օղակներում: Դասավանդողների և ուսումնառողների 

անմիջական մասնակցությունը գործընթացներին ապահովում է որոշումների կայացման 

թափանցիկություն, օբյեկտիվություն, հրապարակայնություն: Իրականացվող դիտարկումները թույլ 

են տալիս մշտադիտարկման արդյունքում մշտապես վերանայել համալսարանի այս կամ այն 

գործունեությունը, դրանով ապահովելով ոչ միայն նրանց ներգրավվածությունը այլն նաև 

գործընթացների արդյունավետության բարձրացումը: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 2.3: ՄՈՒՀ-ի առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան 

իրականացվում է գործողությունների կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ պլանավորում 

ՀՊՄՀ-ի գործողությունների ծրագիրը բխում է նրա 2007-2015 ռազմավարական ծրագրից: 

Կարճաժամկետ ծրագրերը հիմնականում իրականացվում են ամբիոններում և ֆակուլտետներում, 

ելնելով ՀՊՄՀ ռազմավարական ծրագրի վրա հիմնված գիտխորհրդի աշխատանքային պլանից: 

Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի  իրականացման վերլուծությունը տեղի է ունենում 

ֆակուլտետների հաշվետվություններում խորհրդների առջև և ռեկտորի տարեկան 

հաշվետվություններում:  
 

Գործողությունների կարճաժամկետ ծրագիրը 

 Համալսարանի կառուցվածքային փոփոխություններ 

 Կրթական գործունեության բարեփոխումներ 

 Պրակտիկաների բազաների ընդլայնում 

 Կրթական գործունեության պայմանների գնահատում, պայմանների ապահովման և 

պահանջների բավարարման ուղղությամբ միջոցառումների կազմակերպում 

 Համալսարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատում և կրթական 

գործունեության ինքնավերլուծության իրականացում 

 Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքի ամենամյա 

գնահատման իրականացում 

 Գործունեության կարգերի որակի գնահատում 
 

Գործողությունների միջնաժամկետ ծրագիրը 

 Գործունեության կարգերի և ընթացակարգերի արդիականացում  

 Նոր կրթական ծրագրերի ներդրում 

 Հետազոտական ոլորտի ընդլայնում և արդյունքների ներդրում 

 Դասավանդող կազմի որակավորման բարձրացման ուղղությամբ միջոցառումների 

իրականացում 

 Միջբուհական կոնսորցիումի սահմաններում ուսումնառողների փոխանակման և 

շարժունության պայմանների ապահովում 
 

Գործողությունների երկարաժամկետ ծրագիրը 

 Համալսարանի կրթական գործունեության տարածքների ընդլայնում 

 Գործունեության արդյունքներով կրթական ծրագրերի վերանայում, առարկայական 

ծրագրերի արդիականացում 

Համալսարանի, դրա կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների պետական 

հավատարմագրման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում 

Պահանջվող 

հիմքերը   
 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո (ընդգծել 

առկա տարբերակը) կամ ոչ և ներկայացնել 

հաճախականությունը: 
ԱՅՈ/հաճախականություն ՈՉ 
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1) Արդյո՞ք իրականացվում է գործողությունների 

կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ պլանավորում:  

Կարճաժամկետ` 

յուրաքանրյուր տարի,  

միջնաժամկետ` 

յուրաքանրյուր 3 տարվա 

համար, 

երկարաժամկետ` 3 տարուց 

ավելի ժամկետների համար, 

 

 

2) Արդյո՞ք այդ ծրագրերը պարբերաբար 

գնահատվում և վերանայվում են: 
 

 

այո 

 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 2.4:  ՄՈՒՀ-ում իրականացվում է իր գործունեության վրա ազդող 

գործոնների ուսումնասիրություն,  որի արդյունքներն օգտագործվում են 

գործունեության արդյունավետության բարելավման նպատակով      

ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր և կրթական գործունեության վրա ազդող գործոնների բացահայտման 

համար ներկայումս կիրառվող մեխանիզմներից ու գործիքներից են` 

 գործընթացի պայմանները նորմատիվներին, համապատասխանության պարբերական 

գնահատումը, որի արդյունքում  ՀՀ կառավարությունը զբաղվում է ՀՊՄՀ-ին լրացուցիչ շենքեր և 

շինություններ տրամադրելու խնդրով; 

 մանկավարժական գործընթացների դիագնոստիկայի իրականացումը, գործընթացների 

մանկավարժական կանխատեսման միջոցների և մեթոդների կիրառությունը, գործընթացների 

առանձին մասերի մշտադիտարկումը, 

 ամբիոնների դասալսումների, քննարկումների և վերլուծությունների տեսքով, պարբերաբար 

ամբիոններում անցկացվող մեթոդական սեմինարները; 

 փաստաթղթային ուսումնասիրությունները  և արդյունքների բացահայտումը: 

 

Սակայն ներկայումս այս խնդրի շուրջ իրականացվում է առաջին շրջափուլի 

ուսումնասիրում, բացահայտում, նոր մոտեցումների մշակման գործընթաց /պրոռեկտոր Այվազյան, 

կրթության զարգացման և որակի ապահովման վարչություն, ուսումնամեթոդական վարչություն/: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը   
  

Նշել վերջին երեք տարիներին հաստատության գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրությունների հիմնական արդյունքները և դրանց արտացոլումը 

ռազմավարական ծրագրում:  

Նշել վերջին երեք տարիներին հաստատության գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրությունների հիմնական արդյունքները և դրանց արտացոլումը ռազմավարական 

ծրագրում:  

 Ենթակառուցվածքի կառավարման պրոցեսների թույլ կանոնակարգությունը; 

 աշխատակիցների և սովորողների անբավարար ակտիվությունը համալսարանի 



19 
 

 

Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT) վերլուծության 

ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 5 տարվա վերլուծություն չափորոշիչների 

դաս 2-ի համար:   

 
Ուժեղ կողմեր` 

 վարչական կառույցների գործունեության ընթացակարգերը ապահովում են 

համալսարանի կրթական գործունեության բնականոն ընթացքը, 

 դասվանդողների և ուսումնառողների ներգրավվածությունը կառավարման և 

որոշումների կայացման մարմիններում և մակարդակներում ապահովում է 

գործընթացների թափանցիկությունն ու անկողմնակալությունը, 

 կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրերը ապահովում են 

հաստատության նպատակների իրականացման և դրված խնդիրների լուծման կայուն 

ընթացքը, ռազմավարության պարբերական վերանայումը, դժվարությունների, 

արտաքին և ներքին խոչնդոտների աստիանական հաղթահարումը, բացահայտում 

զարգացման միտումներն ու տեպերը, 

 կրթական գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությունը 

հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել արտաքին և ներքին խոչնդոտները, 

խախտումները, թերություններն ու բացթողումները, 

 

Թույլ կողմեր` 

 գործունեության պայմանների բարելավման գորընթացի տեմպը, 

 վարչական որոշ գործառույթների իրականացման մեքենայացված չլինելը հանգեցնում 

մարդկայն, նյութական և ֆինանսական վատնումներ, 

 համալսարանում փաստաթղթաշրջանառության մեքենայացված չլինելը հանգեցնում է 

գործընթացների անտեղի հապաղման, 

 նշյալ գործընթացների մեքենայացման գործընթացը պահանջում է նշանակալի 

նյութական միջոցների ներդրում, 

 դժվարությունների, խախտումների, թերությունների ու բացթողումների մեխանիզմներն 

ավելի հստակ են գործում քան, դրանց հաղթահարման մեխանիզմները: 

 

Նպաստավոր հնարավորություններ` 

 համալսարանի կառավարման մարմիններում դասվանդողների և ուսումնառողների 

ներկայացուցիչների փոփոխության մեխանիզմները, 

 կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրերում շտկումերի 

հնարավորությունը, 

ենթակառուցվածքի օգտագործման, պահպանման ու զարգացման մեջ; 

 բովանդակային, տեխնիկական ու կազմակերպչական  գործընթացների ոչ բավարար 

ապահովվածություն:  
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 գործընթացների ընթացակարգերի վերանայման հնարավորությունը, 

 կոմպետենտ անձանց առկայությունը, 

 քաղաքականության մեջ, կարգերում, ընթացակարգերում փոփոխություններ կատարելու 

հնարավորությունների (մեխանիզմի) առկայությունը  

 

Վտանգներ` 

 զարգազման միտումների և տեմպերի բացահայտման արագությունը, 

 էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ներդրման հապաղումը, 

 արտաքին և ներքին խոչնդոտների հաղթահարման դժվարությունները, 

 կրթական ծրագրերի մշակման , ներդրման և (վերանայման) բարեփոխումների ոլորտում 

հաստատության իրավասությունների ոլորտի սահմանափակվածությունը և ոլորտի 

զարգացման ու ծրագրերի արդիականացման հարցում գործող մեխանիզմների 

խորնդոտող բնույթը (գործող մեխանիզմները հնարավորություն չեն ընձեռում արագ 

արձագանքելու փոփոխությունների անհրաժեշտությանը): 

 

       Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՊՄՀ-ի  հիմնական խնդիրները կառավարման և 

վարչարարության ոլորտում հետևյալն են`համալսարանական կառույցի ստեղծում, որն 

կրթական համակարգի կառավարման մակարդակում ապահովվում է ռազմավարական 

կառավարումը, գործընթացների տեղեկատվական-վերլուծական աջակցությունը, 

ուսումնասիրությունների և խորհրդատվությունների  անցկացումը: Կառուցվածքի մանրակրկիտ 

վերամշակում ֆունկցիոնալ, ռեսուրսային և կադրային լրացմամբ, որը պարտադիր է 

կառավարման ապարատի գործունեության նորմատիվ բազայի և կանոնակարգերի  համար: 

Կրթության կառավարման նորարական տեխնոլոգիաների տարածման և փորձարկման համար 

փորձարական տարածքների կազմավորում: Վարչակառավարչական անձնակազմին 

կառավարման ժամանակակից մեթոդների ուսուցում, նրանց վերապատրաստման և 

որակավորման բարձրացման համակարգերի ստեղծում: Հանրային հասարակական 

կառույցների իրական մասնակցության ապահովում համալսարանի կառավարման և նրա 

գործունեության հսկման մեջ հոգաբարձուների և վերահսկիչ խորհուրդների միջոցով:  

Համալսարանի հանրությանը հասանելության ապահովում, նրա գործունեության 

հասարակական մասնագիտական փորձաքննության լայն կիրառման հիման վրա, այդ թվում 

նաև արտասահմանյան փորձագետների ներգրավմամբ, հրապարակային հաշվետվության 

հրատարակմամբ, համալսարանի կայքում արտաքին և ներքին աուդիտի և որակի տվյալների 

մոնիթորինգի արդյունքների տեղադրմամբ:  Կառավարման գործընթացում մասնագիտական 

(ակադեմիական) ինքնակառավարման դերի բարձրացում համալսարանի աշխատակիցների 

ակտիվ ներգրավմամբ: Համալսարանում գիտանորարական և կրթական գործունեության 

մոնիթորինգի, գնահատման և ինքնագնահատման, կրթական ծառայությունների և 

արտադրանքի համալիր կենտրոնի ստեղծում: Ֆինանսական միջոցների աղբյուրների 

դիվերսիֆիկացիա, ինտելեկտուալ, կադրային, ֆինանսական, նյութատեխնիկական, 

տեղեկատվական և այլ ռեսուրսների կառավարման արդյունավետ համակարգի ստեղծում: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 3: Որակի ներքին ապահովման համակարգ  

ՉԱՓԱՆԻՇ: «Որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներին և ուղենիշներին» 
(ՈԱԵՉՈՒ/ESG) համապատասխան ՄՈՒՀ-ի ընդհանուր կառավարման համակարգի 
որակի ներքին ապահովման ենթակառուցվածքը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.1: Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման 

նպատակով ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է ժամանակային, մարդկային, 

նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ   

 Համալսարանի ռեկտորի 2009թ. Հունիսի 21-ի N2-87 հրամանի համաձայն համլսարանի 

վարչակառավարչական ապարատում ստեղծվել է նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման 

և որակի գնահատման կենտրոն, որը 2010 թ, վերակազմակերպվելել է նորագույն 

տեխնոլոգիաների ներդրման և որակի գնահատման բաժնի կրթության զարգացման և 

որակի ապահովման վարչության կազմում /Հավելված№ 3.1.1 ՀՊՄՀ Կրթության 
զարգացման և որակի ապահովման վարչության կանոնադրություն/:  

 Ներկայումս ՀՊՄՀ-ի որակի ապահովման գործընթացների իրականացմանը երաշխավորող 

ֆինանսական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող փաստաթղթերը գտնվում են 

քննարկման գործընթացում, հաշվի առնելով վերջիններիս անհրաժեշտությունը և 

կարևորությունը:  

 Որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը երաշխավորող նյութական 

ռեսուրսների բաշխումը կարգավորվում է յուրաքանչյուր տարվա համար ռեսուրսների 

բաշխման  բյուջեյի նախահաշիվներով: 

 Համալսարանի ռեկտորի 2009թ. Հունիսի 21-ի N2-87 հրամանով նախատեսվել է ղեկավարի, 

16 մասնագետների և գործավարի պաշտոններ /Հավելված№ 3.1.2 ՀՊՄՀ ԿԳՆ Հունիսի 21-ի 
N2-87 հրաման/: Սակայն, մինչ այժմ զբաղեցվել է երեք հաստիք`  բաժնի պետ, մասնագետ և 

գործավար:  

 Նախատեսվոմ է մշակել բաժնի պաշտոնների անձնագրեր, որոնք պետք է սահմանեն 

յուրաքանչյուր պաշտոնում աշխատողի իրավասությունները, պարտականությունները, 

նրանց գիտելիքներին, կարողություններին, հմտություններին ներկայացվող պահանջները: 

Սակայն ՀՊՄՀ-ի որակի ապահովման նոր համակարգը գտնվում է նախագծային փուլում և 

ենթադրում է ապագա մշակում և ներդրում /Հավելված№ 3.1.3 ՀՊՄՀ որակի ապահովման 
համակարգ/: 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 3.1.1 ՀՊՄՀ Կրթության զարգացման և որակի ապահովման 
վարչության կանոնադրություն  

Հավելված№ 3.1.2 ՀՊՄՀ ԿԳՆ Հունիսի 21-ի N2-87 հրաման 

Հավելված№ 3.1.3 ՀՊՄՀ որակի ապահովման համակարգ 

 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք որակի ապահովման համար հատկացվող 

ռեսուրսների բաշխումը պարբերաբար վերանայվում է:   

այո  

2) Արդյո՞ք ռեսուրսների բաշխման սկզբունքները և 

ընթացակարգերը պարբերաբար վերնայվում են:  

այո  
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3) Արդյո՞ք որակի ապահովման ենթակառուցվածքն անկախ է և 

ինքնուրույն է որոշումներ կայացնում:  

 Ոչ 

4) Արդյո՞ք որակի ապահովման գործընթացները և դրանց 

վերաբերյալ կայացրած որոշումները թափանցիկ են:  

այո  

Հիմնավորել 1-4 հարցերի պատասխանները: 

1. Ռեսուրսների բաշխումը կարգավորվում է յուրաքանչյուր տարվա համար` ռեսուրսների 

բաշխման  բյուջեյի նախահաշիվներով, որը ապահովում` բաշխման վերանայումը 

յուրաքանչյուր տարի: 

2. Ռեսուրսների բաշխման սկզբունքը մեկն է` նպաստել որակի ապահովման 

գործընթացների արդյունավետությանը, բաշխումը իրականացվում է 

համահամալսարանակաան բաշխումների հետ միասնական գործընթացում: 

3. Համալսարանի կրթության զարգացման և որակի ապահովման վարչությունը հաշվետու է 

միայն պրոռեկտորին: 

4. Որակի ապահովման գործընթացների և դրանց վերաբերյալ կայացրած որոշումների 

թափանցիկությունը ապահովվում է գործընթացներին շահառուների լայն 

մասնակցության, հրապարակումների, քննարկումների միջոցով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.2:  ՄՈՒՀ-ն ունի իրականացվող մասնագիտական կրթական ծրագրերի և 

շնորհվող որակավորումների որակի ու չափորոշիչների պահանջների 

ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: Յուրաքանչյուր 

մասնագիտական կրթական ծրագրի ռազմավարությունը և 

նպատակները պաշտոնապես հաստատված են և հանրությանը 

հասանելի:  Որակի ապահովման գործընթացներում կարևորվում է 

ուսումնառողների և այլ շահակիցների դերը 

Որակի ապահովման հստակ ձևակերպված և պաշտոնապես գործող քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր ՀՊՄՀ-ում դեռևս չկան: Այդ ուղղությամբ հաստատված փաստաթուղթ դեռևս ևս 

չկա, այն գտնվում է նախագծային և քննարկան փուլում /Հավելված№ 3.2.1 Նախագիծ. որակի 
ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը/:  

Որակի ապահովման գործընթացներում ուսումնառողների և այլ շահակիցների 

ներգրավվածությունը հաստատող հիմքերը բացակայում են, քանի որ գործընթացը ըստ էության 

նոր է և այդ պատճառով դեռևս շահակիցների ներգրավվածությունը ապպահովված չէ: 

Որակի ներքին ապահովման գործընթացների ձեռնարկը   ձեռնակը բացակայում է, 

սակայան մշակման փուլում են համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

գործունեության որակի գնահատման կանոնակարգերը, որպես օրինակ ներկայացվում է 

ամբիոնի գործունեության որակի գնահատման կանոնակարգ-նախագիծը /Հավելված№ 3.2.2 
ՀՊՄՀ ամբիոնի գործունեության որակի գնահատման կանոնակարգ/:  
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Պահանջվող 

հիմքերը 

 Հավելված№ 3.2.1 Նախագիծ. որակի ապահովման 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

Հավելված№ 3.2.2 ՀՊՄՀ ամբիոնի գործունեության որակի գնահատման 
կանոնակարգ 
 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ`  ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք որակի ապահովման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը հաստատված են պաշտոնապես:  

 Ոչ 

2) Արդյո՞ք որակի ապահովման սկզբունքները և գործընթացները  

հասանելի են հանրությանը: 

այո  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

        Որակի ապահովման քաղաքականությունը և սկզբունքները ամրագրված են 

օրենսդրությամբ, հրատարակված են Կրթության ազգային ինստիտուտի «Բարձրագույն 

կրթություն», «Ուսանողի ուղեցույց» տեղեկատուներում, գործընթացին ներգրավված են 

միջբուհական կոնսորցիումի բուհերի կառուցվածքային ստորաբաժանումները, հանրությանը 

հասանելի են պաշտոնական հրապարակումների միջոցով: Համալսարանի մակարդակով որակի 

ապահովման քաղաքականությունը և սկզբունքները, ինչպես նաև կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների գործունեության որակի գնահատման կարգերը ներկայումս մշակման 

փուլում են:  
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.3:  ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, 

որակի գնահատման,  մշտադիտարկման և պարբերաբար 

վերանայման գործընթացների գնահատման պաշտոնապես 

հաստատված մեխանիզմներ 

Կրթական ծրագրերը մշակվում են մասնագիտությունների պետական կրթական 

չափորոշիչների հիման վրա,  դրանց պահանջներին համապատասխան: Դրանց մշակման 

հատուկ ընթացակարգեր գոյություն չունեն, սական գործընթացը ավանդաբար իրականացվում և 

վերանայվում է միջբուհական կոնսորցիումի շրջանակներում` ֆակուլտետների, ամբոնների և 

մասնագետների լայն մասնակցությամբ: 

        Կրթական ծրագրերի որակի գնահատման հատուկ մեխանիզմ գոյություն չունի: Այն 

իրականացվում է միջբուհական կոնսորցիումի շրջանակներում փորձագիտական գնահատման 

միջոցով: Առարկայական բովանդակային մասով որակի ապահովումը իրականացվում է 

արտաքին փորձագիտական կարծիքների ապահովման միջոցով /Հավելված№ 3.3.1  ՀՊՄՀ-ի 
կրթական ծրագրերի որակի ապահովման ներքին քաղաքականությունը և ընթացակարգերը, 

Հավելված№ 3.3.2 Ուսումնական ծրագրի արտաքին կարծիք/:   
Կրթական ծրագրերի պարբերաբար մշտադիտարկումը իրականացվում է դեկանատների, 

ամբիոնների կողմից, որոնց առաջարկությունները քննարկվում են գիտական խորհրդում, 

անհրաժեշտության դեպքում որոշում է կայացվում ծրագրերի վերանայման կամ անհրաժեշտ 

փոփոխությունների մասին:    
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Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 3.3.1  ՀՊՄՀ-ի կրթական ծրագրերի որակի ապահովման 
ներքին քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

Հավելված№ 3.3.2 Ուսումնական ծրագրի արտաքին կարծիք 

Հավելված№ 3.3.3. Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչ «Կենսաբանություն» 
մասնագիտությամբ, էջ 58-59   

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:    
ԱՅՈ/Հաճախականությունը 

ՈՉ 

1) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական 

կազմը ներգրավված է կրթական ծրագրերի 

մշակման, հաստատման, 

մշտադիտարկման և պարբերաբար 

վերանայման գործընթացներում: 
 

2) Արդյո՞ք առկա է 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ներգրավվածությունն ապահովող 

մեխանիզմների վերանայման գործընթաց: 

3) Արդյո՞ք կրթական ծրագրերի մշակման, 

հաստատման, մշտադիտարկման և 

պարբերաբար վերանայման 

գործընթացներում ներգրավված են նաև այլ 

շահակիցներ: 

4) Արդյո՞ք առկա են կրթական ծրագրերի 

որակի գնահատման մեխանիզմներ  

այո 

 

 

 

 

 

 

Ոչ 

 

այո 

 

 

 Ոչ 

5) Արդյո՞ք առկա է այլ շահակիցների 

ներգրավվածությունն ապահովող 

մեխանիզմների վերանայման գործընթաց: 

 Ոչ 
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Հիմնավորել 1 -5 հարցերի պատասխանները:  

1. Դասավանդող կազմը ներգրավված է կրթական ծրագրերի գործառնային 

վերլուծություններին մշակման փուլում ամբիոնների առաջատար մասնագետների 

ներկայացուցչության միջոցով, հաստատման փուլում հաստատող մարմիններում` լայն 

մասնագետների ներկայացուցչության միջոցով, մշտադիտարկման փուլում` ամբիոնների 

մասնագիտական խմբերի ու ղեկավարների միջոցով, իսկ կրթական ծրագրերի 

բարեփոխումների ու վերանայման  գործընթացները չափորոշիչների մշակող 

հանձնաժողովների կողմից: Հավաստող փաստերից է մասնագիտությունների պետական 

կրթական նոր սերնդի չափորոշիչների որակական էական տարբերությունները նախորդ 

սերնդի չափորոշիչներից /Հավելված№ 3.3.3. Բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
պետական կրթական չափորոշիչ «Կենսաբանություն» մասնագիտությամբ, էջ 58-59/:   

2. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի որակի գնահատման մեխանիզմը գտնվում 

մշական փուլում: 

3. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման հաստատման, մշտադիտարկման 

և պարբերաբար վերանայման գործընթացներում այլ շահակիցների ներգրավվածությունն 

իրականացվում է չպլանավորված կերպով,  անհրաժեշտության դեպքում: Կրթական 

ծրագրերի մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման և վերանայման գործընթացներում 

ներգրավվում են նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների, դպրոցների տնօրեններ, ուսումնական գծով տնօրենների 

տեղակալներ, առաջատար ուսուցիչներ, դասավանդողներ, մշակույթի ոլորտի ճանաչված 

մասնագետներ: 

4. Կրթական ծրագրերի որակի գնահատման մեխանիզմները բացակայում են, սակայն 

դրանց մշակման աշխատանքները ներառված են առաջիկա աշխատանքներում: 

5. Կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման և վերանայման 

գործընթացներում այլ շահակիցների ներգրավվածությունն ապահովող հստակ 

մեխանիզմը բացակայում է, այն իրականացվում է  ավանդաբար ձևավորված 

ընթացակարգով, համալսարանի համապատասխան ստորաբաժանումների 

ներկայացմամբ, կառավարման մարմինների որոշումների հիման վրա: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.4: ՄՈՒՀ- ում գործում են ուսումնառողների գնահատման համակարգի 

արդյունավետությունը չափող մեխանիզմներ 

ՀՊՄՀ-ում գործում է կրեդիտային համակարգում ուսումնառողների գնահատման կարգ` 

հիմքում ուսնենալով գնահատման կարգանիշային և վարկանիշային համակարգ: Գնահատման 

սկզբունքների մշակումը պայմանավորված է գնահատման ձևավորման հետևյալ 

բաղադրիչներով` հաճախում, գիտելիք, ունակություն, կարողություն /Հավելված№ 3.4.1 
Գնահատման ժամանակավոր կարգ/: 

Ուսումնառողների գնահատման  գործընթացը պարբերաբար ենթարկվում է 

մշտադիտարկման, որի նկատառումները քննարկվում են համապատասխան օղակներում և 

վերանայվում: Արդյունքում ողջ գործընթացը համապատասխանեցվում է ուսուցման 

ժամանակակից պահանջներին:  

Ուսումնառողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման համար 

ՀՊՄՀ-ում ստեղծվել են համապատասխան փաստաթղթերի ձևանմուշներ /Հավելված№ 3.4.2 
Ուսանողների գնահատման վարկանիշային թերթիկ և ամփոփաթերթիկ/, որտեղ ամրագրվում 

են ուսանողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալները: Այդ գործընթացը իրականացվում է 

ֆակուլտետներում և պարբերաբար վերահսկվում ուսումնագիտական հարցերի համակարգման 

վարչության կողմից: Ընթացիկ ստուգումների ժամանակահատվածում և քննաշրջանի 

ընթացքում ֆակուլտետների դեկանները պարբերաբար տեղեկատվություն են ներկայացնում 

ուսումնագիտական հարցերի համակարգման վարչություն, որի քննարկման և վերլուծության 

արդյունքում մշակվում է առաջադիմությանը խթանող մեխանիզմ: 

Ուսումնառողների առաջադիմությունը վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, մշակման, 

համակարգման և վերլուծության գործընթացների պատասխանատու մարմնի 

գործողությունների վերանայման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը ՀՊՄՀ-ում մասամբ 

են ձևավորված, օրինակ հստակ մշակված են պրակտիկայի ընթացակարգերը, որտեղ 

ներկայացվում են ուսումնառողների առաջադիմության գնահատման չափանիշները, 

միավորային և միավորավարկանիշային համակարգերը և դրանց կիրառման մեխանիզմները 

/Հավելված№ 3.4.3 Բակալավրի կրթական ծրագրի մանկավարժական մասնագիտությունների 

պրակտիկայի ծրագիր, էջ 35-59, Հավելված№ 3.4.1 Գնահատման ժամանակավոր կարգ/: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 3.4.1 Գնահատման ժամանակավոր կարգ 

Հավելված№ 3.4. 2 Ուսանողների գնահատման վարկանիշային թերթիկ և 
ամփոփաթերթիկ 

Հավելված№ 3.4.3 Բակալավրի կրթական ծրագրի մանկավարժական 
մասնագիտությունների պրակտիկայի ծրագիր, էջ 35-59 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:    ԱՅՈ/Հաճախականությունը ՈՉ 

1. Արդյո՞ք ուսումնառողների գնահատման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

հրապարակված են:   
 Ոչ 

2. Արդյո՞ք ուսումնառողների գնահատման 

ընթացակարգերը պարբերաբար 

վերանայվում են: 

այո 
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3. Արդյո՞ք ուսումնառողները ներգրավված 

են գնահատման գործընթացների 

մշտադիտարկմանը և վերանայմանը:  

այո  

Հիմնավորել 1 - 3 հարցերի պատասխանները:  

Ուսումնառողների գնահատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

հրապարակված են ՀՀ ԿԳՆ-ի “Ուսանողի ուղեցույց” ձեռնարկում, սակայն ներկայումս ՀՊՄՀ-ն 

չունի իր կողմից մշակված որևէ հրապարակում չկա: Ուսանողները իրազեկվում են 

ֆակուլտետներում գործող տեղեկատվական հուշատախտակների վրա փակցված 

ինֆորմացիայի միջոցով: Գնահատման ընթացակարգերը անհրաժեշտության դեպքում 

վերանայվում են, դեկանատների նիստերին ավագների ներգրավվմամբ, ինչես նաև 

ֆակուլտետային խորհուրդների նիստերում ուսումնառող անդամների մասնակցությամբ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.5: ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական որակների արդյունավետության գնահատման 

մեխանիզմներ: Այդ մեխանիզմները հասանելի են արտաքին 

գնահատում իրականացնողներին 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակները գնահատվում են զբաղեցվող 

պաշտոններում ընտրության ժամանակ, հաստատված գիտամանկավարժական և ուսումնական 

գործունեության վարկանիշային թերթիկների միջոցով /Հավելված№ 3.5.1 Դասախոսի 
վարկանիշային թերթիկ/: 
 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակների գնահատման հատուկ 

մեխանիզմները ՀՊՄՀ-ում ներկայումս բացակայում են, դրանք իրականացվում են ավանդաբար 

ձևավորված ընթացակարգով, իսկ որպես գործիքներ հանդիսանում են դասախոսի 

գիտամանակավարժական և ուսումնական գործունեության վարկանիշային համակարգը 

/Հավելված№ 3.5.2 Դասախոսի գիտամանկավարժական գնահատման վարկանիշային թերթիկ/: 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 3.5.1 Դասախոսի վարկանիշային թերթիկ/: 

Հավելված№ 3.5.2 Դասախոսի գիտամանկավարժական գնահատման 
վարկանիշային թերթիկ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:    ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք գնահատման չափանիշները 

պարբերաբար վերանայվում են:  

այո,  

անհրաժեշտության 

պարագայում 

 

2) Արդյո՞ք նոր գործընթացում հաշվի են 

առնվում հետադարձ կապի արդյունքները:  
այո  
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Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

ՀՊՄՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտամեթոդական և ուսումնական, 

ինչպես նաև մասնագիտական որակների գնահատումը տեղի է ունենում համապատասխան 

տարակարգում, իրենց ընտրության նախօրեին, 5 տարին մեկ անգամ: Ընդհանուր առմամբ 

գնահատման չափանիշները վերանայվում են գործընթացներում անհրաժեշտության դեպքում, 

նաև`հետադարձ կապի իրականացման արդյունքում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.6: ՄՈՒՀ- ում գործում են ուսումնառողներին և դասավանդողներին 

տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և 

արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ 

 Համալսարանի նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման և որակի ապահովման բաժնի 

կողմից մշակվել է մանկավարժական մասնագիտությունների գծով անհրաժեշտ կաբինետների, 

լաբորատորիաների արհեստանոցների ուսումնական ռեսուրսներով հագեցնածության 

չափաքանակներ և չափանիշներ /Հավելված№ 3.6.1 Մանկավարժական մասնագիտությունների 
գծով անհրաժեշտ կաբինետների, լաբորատորիաների արհեստանոցների ուսումնական 
ռեսուրսներով հագեցնածության չափաքանակներ և չափանիշներ/: Դրանց հաստատման 

պարագայում կմշակվեն նաև կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության 

գնահատման չափանիշները: 
Բուհում ուսումնառողներին և դասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների 

կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման գործիքները և 

մեխանիզմները դեռևս մշակված չեն: 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 3.6.1 Մանկավարժական մասնագիտությունների գծով 
անհրաժեշտ կաբինետների, լաբորատորիաների արհեստանոցների 
ուսումնական ռեսուրսներով հագեցնածության չափաքանակներ և 
չափանիշներ  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:   ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ռեսուրսների բաշխումը պարբերաբար 

վերանայվում է:  
երբեմն  

2) Արդյո՞ք ռեսուրսների բաշխումը թափանցիկ է:  
այո  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Քանի դեռ գոյություն չուներ մանկավարժական մասնագիտությունների համար 

անհրաժեշտ կաբինետների, լաբորատորիաների արհեստանոցների ուսումնական ռեսուրսներով 

հագեցվածության չափաքանակներ և չափանիշներ, որոշակի չէր նաև ռեսուրսների 

կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման չափանիշները: 

Վերոհիշյալ փաստաթղթի հաստատման պարագայում հնարավոր կդառնա մշակել 

հասանելիության կիրառելիության մեխանիզմները և գործիքները: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.7: ՄՈՒՀ- ում գործում են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և 

այլ գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրումը, վերլուծումը և կիրառումը 

գնահատող մեխանիզմներ 

ՀՊՄՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման և այլ 

գործընթացների արդյունավետության մասին տեղեկատվության հավաքագրումը, վերլուծումը և 

կիրառումը իրականացվում է ուսումնառողների, դասավանդողների և այլ արտաքին 

շահակիցների շրջանում հարցումների միջոցով, որի վերլուծության արդյունքները հիմք են 

հանդիսանում ռեկտորատի և գիտխորհրդի նիստերում քննարկումների` ավանդաբար 

ձևավորված մեխանիզմերի միջոցով:   

Պահանջվող 

հիմքերը   

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:    ԱՅՈ/Հաճախականությունը ՈՉ 

1. Արդյո՞ք գնահատման չափանիշները 

պարբերաբար վերանայվում են:  

այո, անհրաժեշտության 

դեպքում 
 

2. Արդյո՞ք գործիքներն ու մեխանիզմները 

թարմացվում են:  

այո, անհրաժեշտության 

դեպքում 
 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Ներկայումս չկա որևէ հատուկ հիմնավորում և վերջիններից վերանայումը տեղի է ունենում ըստ 

անհրաժեշտության: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.8: ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերի և շնորհվող 

որակավորումների մասին թարմացված, օբյեկտիվ և անկողմնակալ 

քանակական և որակական տեղեկատվության հրապարակումները 

գնահատող մեխանիզմներ  

          Կրթական ծրագրերի և որակավորումների մասին տեղեկատվությանը պարբերաբար 

անդրադարձ է լինում “Մանկավարժական Համալսարան” ամսաթերթում, ինչպես նաև 

քանակական հետադարձ կապի միջոցով` “Սփյուռ” տեղեկատվական համակարգի միջոցով 

/Հավելված№ 3.8.1 Սփյուռ տեղեկատվական կենտրոնի վերջին 3 տարվա հաշվետվությունները/: 
         Հրապարակայնության ապահովումը տեղի է ունենում “Հայաստանի Հանրապետություն”, 

“Կրթություն”, “Հայաստան” թերթերում. ինֆորմացիոն հրապարակումներով և լուսանկարներով 

պարբերաբար լուսաբանվում է համալասարանի անցուդարձը: 2010-ից համագործակցում է 

“Ազգ”, “Առավոտ”, “168 ժամ” և այլ թերթերի հետ: Անցկացվող կարևոր իրադարձությունները 

հրապարակվում են նաև Հայաստանի տարբեր հեռուստաալիքների և ռադիոյի լուրերի միջոցով: 

Նախորդ տարում բուհը ներկայացնող շուրջ 20 տարաբնույթ հաղորդումներ են եթեր 

հեռարձակվել Երևան TV-ի “Դպրության ղողանջներ” հաղորդաշարով:  

          ՀՊՄՀ-ի 50 մասնագիտություններից 26 մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը 

ամբողջովին համապատասխանեցված է միջբուհական կոնսորցիումի կողմից մշակված 

մասնագիտությունների չափորոշիչներին, որոնց շրջանակներում շնորհվող որակավորումները 

համապատասխանում են մասնագիտության մակարդակին ներկայացվող պահանջներին: 

Մնացած մասնագիտությունների շնորհվող որակավորումները արդիականացված են, չնայած 

դրանց պետական չափորոշիչների նախագծերը դեռևս վերամշակման փուլում են: 

        ՀՊՄՀ-ում ներկայումս չկան հստակ ձևավորված PR նյութերի և հրապարակումների 

գնահատման չափանիշներ, թեպետ առկա են հրապարակումներ /Հավելված№ 3.8.2 ՀՊՄՀ 
հրապարակումների օրինակներ/: 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 3.8.1 Սփյուռ տեղեկատվական կենտրոնի վերջին 3 տարվա 
հաշվետվությունները 
Հավելված№ 3.8.2 ՀՊՄՀ հրապարակումների օրինակներ  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:     ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք քաղաքականությունն ու 

ընթացակարգերը պարբերաբար 

վերանայվում են:  

այո  

2) Արդյո՞ք կան մեխանիզմներ, որոնք 

գնահատում են հրապարակումները:  
 

 Ոչ 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը պարբերաբար վերանայվում են, հրապարա-

կումները գնահատում են յուրաքանչյուր հերթական համարի քննարկման արդյունքում: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 3.9: Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար 

վերանայվում է   

        Որակի ապահովման քաղաքականությունը նախատեսվում իրականացնել համալսարանի 

ստորաբաժանումների գործունեության որակի գնահատման կանոնակարգերով /Հավելված№ 
3.2.2 Ամբիոնի գործունեության որակի գնահատման կանոնակարգ/: Մյուսների մշակամն 

աշխատանքները ընթացքի մեջ են: 

        Մինչև 2009թ. որակի ներքին ապահովումը հիմնված էր ներհամալսարանական 

վերահսկողության վրա, ավանդաբար արդյունքները քննարկվում և վերահսկողության 

գործընթացները վերանայվում էին կառավարման տարբեր մակարդակներում: Քննարկման 

արդյունքներով որոշումներ են կայացվել վերահսկողության մեխանիզմների, օբյեկտների, 

գործընթացների կազմակերպման վերաբերյալ:  Որակի ներքին ապահովման գործիքնե են 

հանդիսացել` 

 առանձին գործընթացների  հետևումը,  

 գործընթացների մշտադիտարկումը, 

 դասալսումները,  

 առարկաների դրվածքների ուսումնասիրությունները, 

 ուսուցման և ուսումնառության որակի հետազոտման մեթոդների գործածումը, 

 ուսանողների ամփոփիչ ատեստավորումների արդյունքների քննարկումներն ու դրանց 

արդյունավետության ուղղությամբ միջոցառումները, 

 դասավանդող կազմի հեռազոտական աշխատանքների աևդյունքների ներդրման որակական 

հետազոտությունները և այլն: 

Պահանջվող 

հիմքերը 
Հավելված№ 3.2.2 Ամբիոնի գործունեության որակի գնահատման 
կանոնակարգ 

Հետևյալ հարցին պատասխանել այո կամ ոչ` նշելով 

հաճախականությունը:    ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

Արդյո՞ք որակի ապահովման  քաղաքականության 

վերանայման մեխանիզմներն ու ընթացակարգերը 

արդիականացվում են:  

Անհրաժեշտության դեպքում  

Հիմնավորել հարցի պատասխանը:  

Որակի ապահովման գործընթացը անընդհատ գործընթաց է, փոփոխությունները 

ենթադրվում են իրականացման և մշտադիտարկման շրջափուլերի ավարտից հետո 

արդյունքների ամփոփման արդյունքներով: Հանկարծահաս դեպքերում` հարցը քննարկվում և 

քննվում է գործընթացում: 
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Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով 

ՄՈՒՀ-ը կատարել է որակի ապահովման գործընթացների քաղաքականության և 

ընթացակարգերի բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն): 

 Չերկատսկի Բ. Խմելնիցկու անվան ազգային համալսարան, 

 Վրաստանի գիտությունների ակադենիայի Ուզնադզեյի անվան ինստիտուտ, 

 Մոսկվայի քաղաքային հոգեբանա-մանկավարժական համալսարան, 

 Սանկտ-Պետերբուգի պետականինժիներա-տնտեսագիտական համալսարան, 

 ԱՄՆ-ի Այովայի համալսարան, 

 Սամարայի պետական մանկավարժական համալսարան, 

 Կլ.Օրխիդսկու անվան Սոֆիայի համալսարան:  

 

Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT)  վերլուծության 

ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 2 տարվա վերլուծություն չափորոշիչների 

դաս 3-ի համար:  

 
Ուժեղ կողմեր` 

 մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման  ձևավորված 

համակարգը ապահովում է գործունեության պայմանների բարելավումը և 

գործընթացի արդյունավետությունը, 

 մասնագիտական կրթական ծրագրերի և դրանց շնորհող որակավորումների և 

չափանիշների ապահովման բուհում ձևավորված համակարգը ինքնաբերաբար 

բովանդակում է դրանց համապատասխանությունը պետական կրթական 

չափորոշիչների պահանջներին, 

 կրթական ծրագրերի մշակման, դրանց որակի գնահատման, իրականացման 

գործընթացի մշտադիտակման, վերանայման գործընթացները ապահովում են դրանց 

լավարկումն ու  բարձրացնում դրանց գործածման արդյունավետությունը: 

 

Թույլ կողմեր` 

 գործընթացների տեղատվությունը, 

 ուսանողների գնահատման սկզբունքների, մեխանիզմների և հատկապես 

չափանիշների անկատարությունը, 

 ուսումնական լաբորատորիաների, արհեստանոցների, կաբինետների 

արդիականացման տեմպերի հապաղումը,  

 մարզադահլիճների պայմանները և դրանց հագեցվածությունը: 

 

Նպաստավոր հնարավորություններ` 

 որակի գնահատման բաժնի ստեղծումը կրթության զարգացման և որակի 

ապահովման վարչության ներքո, 
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 որակի ապահովման ոլորտում հետազոտությունների իրականացման 

հնարավորությունները, հստակ վերահսկման մեխանիզմների ստեղծումը, 

 որակի ապահովման հիմնախնդիրը, տարբեր մակարդակներում քննարկման 

հնարավորությունները: 

 

Վտանգներ` 

 գիտական հետազոտությունների արդյունքների ներդրման գործընթացի 

բացակայությունը, 

 դասավանդող անձնակազմի վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման, 

վերաորակավորման գործընթացների բացակայությունը, 

 ակտիվ և ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդները դասավանդման գործընթացում 

ներդնելու հապաղելը, 

 կարծրատիպերի առկայությունն ու դրանց հետևանքները: 

 

          ՀՊՄՀ-ում կրթության որակի ապահովման գործընթացների կառավարման համակարգի 

զարգացման միտումները հնարավորություն են տալիս օբյեկտիվ գնահատել առկա 

պայմանները և ներկայիս վիճակը, ինչպես նաև ուրվագծել համակարգի տեսլականը և 

կրթական ծրագրերի արդյունավետության ապահովման մեխանիզմները: Գործընթացների 

զարգոցումը վկայում է նպաստավոր հնարավորությունների բազմակողմանիության և 

կրթական ծրագրերին համահունչ լինելու մասին: Սակայն դեռևս առկա է գործընթացների 

տեղատվության և կրթության զարգացման և որակի ապահովման վարչության արդյունավետ 

աշխատանքի պայմանների ապահովման հապաղում: Այս ամենի հետևանքով առկա են 

որոշակի վտանգներ ուսումնական գործընթացի որակի ապահովման, գիտական 

հետազոտությունների արդյունքների ներդրման ոլորտում, դասավադող անձնակազմի 

վերապատրաստման որակավորման բարձրացման խնդի-լուծման հարցում: 

          Այսպիսով ՀՊՄՀ-ում հնարավոր է ունենալ որակի ապահովման համակարգի 

արդյունավետություն թույլ և վտանգավոր կողմերի վերացման պարագայում: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 4: Արտաքին կապեր և միջազգայնացում  

ՉԱՓԱՆԻՇ: Արտաքին կապերի խրախուսման միջոցով ՄՈՒՀ-ը նպաստում է փորձի 
փոխանակմանը և գործունեության միջազգայնացմանն ու բարելավմանը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 4.1:    Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը 

նպաստող միջավայր ստեղծելու նպատակով ՄՈՒՀ-ում գործում է 

արտաքին կապերի հաստատումը խրախուսող քաղաքականություն 

ու ընթացակարգեր  

ՀՊՄՀ-ում արտաքին կապերը խրախուսող և միջազգայնացմանը նպաստող կառույց է 

հանդիսանում Միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման վարչությունը, որը 

գործում է հստակ մշակված կանոնակարգով /Հավելված№ 4.1.1 Միջազգային 
համագործակցության և ստանդարտացման վարչության կանոնակարգ/: Այդուհանդերձ, 

ներկայումս մշակվում է արտաքին կապերի հաստատմանը խրախուսող քաղաքականություն ու 

ընթացակարգեր, ինչն առավել կընդլայնի բուհի գործունեության ասպարեզը միջազգային 

ոլորտում: 

Արտաքին կապերի և միջազգայնացման վերաբերյալ համալսարանը.  

 շարունակում է կնքել պայմանագրեր և համագործակցել աշխարհի տարբեր բուհերի և 

կենտրոնների հետ /Հավելված№ 4.1. 2. ՀՊՄՀ-ի ռեկտորի հաշվետվություններ 2008, 2009, 2010 
թթ, միջազգային համագործակցություն/, 

 միջազգային համագործակցային աշխատանքներ աշխարհի տարբեր համալսարանների և 

գիտակրթական կենտրոնների հետ /Հավելված№ 4.1.3. Վերջին երեք տարվա ընթացքում 
կնքված պայմանագրեր և ձեռք բերված համաձայնագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր/,  

 իրականացնում է ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի փորձի և 

հմտությունների փոխանակման գործընթացներ աշխարհի տարբեր համալսարանների և 

գիտակրթական կենտրոնների հետ, միջազգային համատեղ գիտաժողովներ, գիտական 

սեմինարներ, վերապատրաստումներ, շարունակական կրթություն: 
 

Գրաֆիկ 4.1 Դասախոսների և ուսումնառողների մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին  

 

Ըստ համահամալսարանական ֆակուլտետների և ամբիոնների տվյալների 2008 թվականից 

մինչ 2010 թվականը միջազգային գիտաժողովներին դասախոսների և ուսանողների 

մասնակցությունը նկատելի աճել է /տես Գրաֆիկ 4.1/, օրինակ եթե 2008 թվականին բուհից 37 

միջազգային գիտաժողովներին մասնակցել է 61 դասախոս և 7 ուսումնառող, ապա 2010 թվականի 

124 միջազգային գիտաժողովներին արդեն մասնակցել է 155 դասախոս և 89 ուսանող: 

Այս փաստարկները վկայում է այն մասին որ ՀՊՄՀ-ն ընդլայնել է իր կապերը միջազգային 
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ասպարեզում, ավելի մեծ քանակությամբ միջազգային բուհեր և տարբեր գիտա-կրթական 

կենտրոններ ու հաստատություններ են իրազեկվել բուհի գործնեության և ծրագրերի մասին: Այս 

ամենը իր հերթին նպաստում է դասախոսական և ուսանողական կազմի միջազգային փորձի 

ձեռքբերմանը և փոխանակմանը, տեղեկացվածության բարձրացմանը, հետագայում բուհում 

նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմանը և կիրառմանը դասավանդման և ուսումնառության 

պրոցեսում:  

Ուշագրավ է նաև այն, որ ՀՊՄՀ-ի դասախոսներից հետբուհական շարունական կրթություն են 

ստանում արտասահմանյան առաջավոր բուհերում: Օրինակ`հատուկ մանկավարժության 

ամբիոնի 2 դասախոս մագիստրական կրթություն են ստանում Նիդերլանդներում,  իսկ 

բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի 1 դասախոս դոկտորական կոչում է 

արդեն իսկ ստացել Բելգիայում:           

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№  4.1.1 Միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման 
վարչության կանոնակարգ 
Հավելված№ 4.1. 2 ՀՊՄՀ-ի ռեկտորիհաշվետվություններ 2008, 2009, 2010 թթ, 
միջազգային համագործակցություն 
Հավելված№ 4.1.3 Վերջին երեք տարվա ընթացքում կնքված պայմանագրեր և 
ձեռք բերված համաձայնագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր  
 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:  ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք արտաքին կապերի և միջազգայնացման 

ռազմավարական ծրագիրը պարբերաբար բարելավվում է:  

---  

2) Արդյո՞ք արտաքին կապերի և միջազգայնացման տարեկան 

հաշվետվություններում արձանագրված արդյունքները հաշվի 

են առնվում բարեփոխումների ծրագրերում: 

---  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը գտնվելով 

բարեփոխումների փուլում, խիստ կարևորում է արտաքին կապերի և միջազգայնեցման 

գործընթացը: Եվ ըստ այդմ, ՀՊՄՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության 

բաժնի կողմից պլանավորվում է մշակել և ներդնել միջազգայնացման ռազմավարական ծրագիր, 

որի կիրառումը կխթանի միջազգայնացմանը նպաստող տարբեր համալսարանների հետ սերտ 

համագործակցությունների մեխանիզմների ստեղծմանը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 4.2:  ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման 

ենթակառուցվածքը երաշխավորում է բնականոն գործընթաց 

Միջազգայնության ապահովման ենթակառուցվածքի գործունեությունը սահմանված է 

Միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման վարչության կանոնակարգով 

/Հավելված№ 4.1.1 Միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման վարչության 
կանոնակարգ/  և այդ գործընթացը կարգավորող ընթացակարգերը ներկայացված են Հավելված№ 
4.2.1  Միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման վարչության կառուցվածքը և 
պարտականությունները մասում:  

Ենթակառուցվածքի որակի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 
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ներկայումս գտնվում են մշակման փուլում: Նախատեսվում է բարելավել և ընդլայնել 

միջազգայնացման գործընթացի կարևորությունը և իրականացնել բարեփոխմանն ուղղված 

համապատասխան միջոցառումներ /Հավելված№ 4.2.2 ՀՊՄՀ-ի 2010-2011թթ հուլիսի 8-ի թիվ 
գիտական խորհրդի նիստի թիվ 16 արձանագրություն «ՀՊՄՀ-ի միջազգայնացմանն ուղղված 
գործընթացների մասին»/: 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 4.1.1 Միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման 
վարչության կանոնակարգ 

Հավելված№4.2.1  Միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման 
վարչության կառուցվածքը և պարտականությունները 

Հավելված№ 4.2.2 ՀՊՄՀ-ի գիտական խորհրդի որոշում «ՀՊՄՀ-ի 
միջազգայնացմանն ուղղված գործընթացների մասին»    

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 4.3: ՄՈՒՀ-ը արդյունավետորեն  համագործակցում է տեղական և 

օտարերկրյա հաստատությունների հետ  

 Արտաքին կապերի և միջազգայնացմանը վերաբերող բոլոր համաձայնագրերը` 

առանձնացնելով գործողները ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերը ներկայացվում են 

կից /Հավելված№ 4.1.3 Վերջին երեք տարվա ընթացքում կնքված պայմանագրեր և ձեռք 
բերված համաձայնագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր/  

 Տեղական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունները իրականցվում են 

կնքված պայմանագրերի հիման վրա /Հավելված№ 4.3.1 Տեղական կազմակերպությունների 
հետ կնքված պայմանագրերի փաթեթ/: 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 4.1.3 Վերջին երեք տարվա ընթացքում կնքված պայմանագրեր և 
ձեռք բերված համաձայնագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր  

Հավելված№ 4.3.1 Տեղական կազմակերպությունների հետ կնքված 
պայմանագրերի փաթեթ 

Հավելված№ 4.3.2 2008 թ. ՀՊՄՀ ռեկտորի հաշվետվություն,միջազգային 
համագործակցություն 

Հավելված№ 4.3.3 Draft Contract University of Oulu 

Ներկայացնել վերջին 3 տարիներին արտաքին կապերի և միջազգայնացման 

գործընթացներում հաստատության հիմնական նվաճումները, համաձայնագրերի 

չգործելու պատճառները: 

 Բոլոնիայի հռչակագրի պահանջներին համապատասխան ՀՊՄՀ գիտակրթական 

համակարգի արդիականացմանն ուղղված միջոցառումներ / Հավելված№ 4.3.2 2008 թ. ՀՊՄՀ 
ռեկտորի հաշվետվություն,միջազգային համագործակցություն/,  

 Համագործակցության հաստատում Ֆինլանդիայի Օուլույի համալսարանի հետ, որն 

ուղղված է մանկավարժական կրթության ոլորտում նոր և եվրոպականի հաեցակարգի 

ներդրմանը /Հավելված№ 4.3.3 Draft Cօntract University օf Օulu/,   

 Համագործակցություն ներհանրապետական – միջբուհական համակարգի, ինչպես նաև 

աշխարհի մի շարք համալսարանների գիտակրթական կենտրոնների հետ, 

 Մասնագիտական որակավորումների բարձրացման ծրագրերի իրականացում, 

 Միջազգային, միջբուհական դաշտի ընդլայնում, համագործակցային պայմանգրերի կնքում 
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/Հավելված№ 4.1.3 Վերջին երեք տարվա ընթացքում կնքված պայմանագրեր և ձեռք բերված 

համաձայնագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր/, 

 UNESCԳ-ի “Հետբուհական և շարունակական կրթության” ամբիոնի հիմնադրում, 

Միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման վարչության ներքո 

մասնագիտական որակավորումների բարձրացման կենտրոնի հիմնադրում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 4.4: Օտար լեզվի իմացությունը անհրաժեշտ մակարդակի հասցնելու 

միջոցով ՄՈՒՀ-ը խթանում է միջազգայնացման արդյունավետութան 

բարձրացումը  
Օտար լեզվի ուսուցումը բուհում իրականացվում է համաձայն ուսումնական պլանների, 

միջինում 3 կիսամյակի ընթացքում: Ուսումնառողների շրջանում օտար լեզուների 

մասնագիտական մակարդակի իմացությանը նպաստող հավելյալ մեխանիզմներ բուհում 

ներկայումս չեն գործում: Ուսումնառողների շրջանում իրականացված սոցիոլոգիական հարցման 

արդյունքում, պարզ դարձավ, որ ուսումնառողների 73%-ը նախընտրում է օտար լեզվի 

իմացության մակարդակի բարելովում հետևյալ կերպ.  

 Խիստ վերահսկված լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպում 

 Դասավանդման մեթոդիկայի փոփոխություն, նորագույն մեթոդիկաների 

կիրառում 

Ուսումնառողների 17%-ը համարում է, որ բավականին լավ է տիրապետում օտար լեզվին և 

դիտելով ֆիլմեր և կարդալով գրականություն էլ ավելի է զարգացնում օտար լեզվի իմացությունը, 

այնինչ 10%-ը ընդհանրապես հետաքրքրված չէ և ցանկություն չունի օտար լեզվի հավելյալ 

ուսումնասիրության մեջ:  

 Աշխատակազմի համար նախատեսված օտար լեզվի դասընթացներ 

ընդհանրապես բուհում նախատեսված չեն: Դասավանդողների շրջանում 

իրականացված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքում վեր են հանվել 

հետևյլա ցուցանիշները. 

 Դասավանդողների 68%-ը գտնում է, որ օտար լեզվի իմացությունը խթանելու 

համար նպատակահարմար է բուհի կողմից հավելյալ դասընթացների 

կազմակերպում դասախոսական անձնակազմի համար, ինչը կնպաստի 

միջազգայնացման արդյունավետության բարձրացմանը: 

32%–ը համարում է, որ տիրապետում է օտար լեզվին և կարծում, որ յուրաքանչյուր 

դասախոս պետք է զբաղվի ինքնակրթությամբ` բարձրացնելով օտար լեզվի իմացության 

մակարդակը իր իսկ միջոցներով:   

Պահանջվող 

հիմքերը  

Ներկայացնել վերոնշյալ գործընթացներում հաստատության վերջին 3 տարվա 

նվաճումները:  

Համաձայն ուս. խորհրդի նախագահի բանավոր ներկայացման ՀՊՄՀ-ում ուս. խորհրդի 

կողմից կազմակերպվել է օտար լեզվի խմբակ, բուհում ուսումնառողների համար: 
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Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով 

ՄՈՒՀ-ը կատարել է արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականության և 

ընթացակարգերի բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն):  

Քանի որ ներկայումս համալսարանը գտնվում է բարեփոխումների փուլում և ինչպես 

վերընշված է դեռ մշակման փուլում է արտաքին կապերի հաստատմանը խրախուսող 

քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը, այդ իսկ պատճառով արտաքին կապերի 

միջազգայնացման քաղաքականության և ընթացակարգերի բենչմարքինգը գտնվում է 

ուսումնասիրության և մշտադիտարկման փուլում: Այդ նպատակով  ուսումնասիրվում է 

Եվրոմիության “TEMPUS” միջազգային կրթական կազմակերպության  և Օկուպացիոն Թերապիայի 

Բարձրագույն Կրթության Եվրոպական Ցանցի /ENԳTHE/ առաջավոր փորձը: 

 

Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT) վերլուծության 

ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 3 տարվա վերլուծություն չափորոշիչների 

դաս 4-ի համար:  

 

Ուժեղ կողմեր` 

 միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման վարչության առկայություն, 

 կրթական գործունեության կազմակերպման նոր ձևերի ներդրում, 

 մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորման գործընթացի շեշտադրում, 

 ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազի փորձի և հմտությունների 

փոխանակման գործընթացների կազմակերպում աշխարհի տարբեր համալսարանների 

և գիտակրթական կենտրոնների հետ: 

 

Թույլ կողմեր` 

 օտար լեզվի իմացությամբ ուսումնառողների և դասախոսական անձնակազմի պակաս, 

 օտար լեզուների մասնագիտական մակարդակի իմացությանը նպաստող հավելյալ 

մեխանիզմներ բացակայություն: 

 

Նպաստավոր հնարավորություններ` 

 միջազգային և տեղական կառույցների հետ համագործակցում, 

 առաջավոր փորձի ուսումնասիրման և ներդրման հնարավորություններ, ընդլայնում 

հնարավորությունների ստեղծում: 

 

Վտանգներ` 

 համաձայնագրերի չգործելու վտանգ, 

 բենչմարքինգի արդյունքում առաջ եկող մշակութային առանձնահատկությունների 

վտանգ: 
 

Այսպիսով արտաքին կապերի հաստատման, միջազգային և տեղական համաձայնագրերի 

և գործակցային պայմանագրերի կնքման միջոցով ՄՈՒՀ-ը փորձում է խթանել հաստատության 

փորձի փոխանակմանը և ընդհանուր գործունեության միջազգայնացմանն ու բարելավմանը: 

Այս ամենը կօգնի միջազգային  գիտական կապերի ամրապնդմանը և զարգացմանը, որն 
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ուղղված է փոխադարձ հետազոտական  գործունեությանը` գիտության և կրթության  

առաջնային  ուղղությունների  ոլորտներում  կրթության նորարական  զարգացման 

ապահովման  մեջ գիտական  ձեռքբերումների  միջազգային ճանաչմանը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 5:  Ուսումնառողներ  

ՉԱՓԱՆԻՇ: Կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով 
ՄՈՒՀ-ն ուսումնառողներին տրամադրում է խորհրդատվական և աջակցության 
ծառայություններ:   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.1: ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսումնառողների հավաքագրման և 

ընդունելության իրականացման հստակ մեխանիզմներ     
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1. Առկա ուսուցմամբ ուսանողների ընդունելությունը ՀՊՄՀ-ում իրականացվում է. 

 կենտրոնացված միասնական քննությունների արդյունքներով անցկացվող մրցույթով 

/Հավելված№ 5.1.1 Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների ընդունելիության կարգը (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի/; 

 համալսարանական ներքին ընդունելության քննություններ`մշակույթի ֆակուլտետի 

14 մասնագիտությունների շրջանակներում /Հավելված№ 5.1.2  ՀՊՄՀ-ի 

ներբուհական քննությունների ընդունելության ընթացակարգերը/; 

 ընդունելություն մագիստրատուրա /Հավելված№ 5.1.3   ՀՀ  Կրթության և Գիտության 

նախարարի հրաման ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

մագիստրատուրայի ըդունելությոն կարգը հաստատելու մասին/; Հավելվածներ № 

5.1.4 Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի 

մագիստրատուրայի երկրորդ փուլի ընդունելության ընթացակարգը/;   

2. Հեռական ուսուցման կազմակերպում և իրականացում ՀՊՄՀ-ի կողմից 

/Հավելվածներ№ 5.1.5 ՀՀ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

հեռակա ուսուցման կարգ,  և № 5.1.6 Կրթության մասին ՀՀ օրենքի, 14 հոդված, 8-րդ 

մաս/;  

3. Լրացուցիչ մասնագիտական կրթության կազմակերպում և անցկացում /Հավելված№ 

5.1.7 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում լրացուցիչ մասնագիտական կրթության 

ընթացակարգ/: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված № 5.1.1 Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների ընդունելիության կարգը (ըստ բակալավրի 
կրթական ծրագրի 
Հավելված№ 5.1.2  ՀՊՄՀ-ի ներբուհական քննությունների ընդունելության 
ընթացակարգերը  
Հավելված№ 5.1. 3 ՀՀ  Կրթության և Գիտության նախարարի հրաման ՀՀ 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի 
ըդունելությոն կարգը հաստատելու մասին 
Հավելված№ 5.1.4   Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական 
համալսարանի մագիստրատուրայի երկրորդ փուլի ընդունելության 
ընթացակարգը 
Հավելված№ 5.1.5  ՀՀ Բարձրագույն Ուսումնական Հաստատություններում 
Հեռակա Ուսուցման Կարգ 
Հավելված№  5.1.6  Կրթության Մասին ՀՀ օրեննք, 14 հոդված, 8-րդ մաս 
Հավելված№ 5.1.7   Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում լրացուցիչ 
մասնագիտական կրթության ընթացակարգ  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք իրականացվող մեխանիզմները արդյունավետ 

են:  

այո  
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2) Արդյո՞ք ուսումնառողների ընդունելության և մրցույթի 

անցկացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

պարբերաբար վերնայվում են:  

այո  
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Ուսումնառողների վերաբերմունքը միասնական 

ընդունելության քննությունների նկատմամբ  

 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

ՀՀ ուսումնառողների պետական և ոչ պետական բուհեր ընդունելության արդարությունը 

ապահովող ընթացակարգերը արձանագրված են “Պետական և ոչ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգեր”-ում /Հավելված№ 5.1.1 Պետական 

և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը (ըստ 

բակալավրի կրթական ծրագրի/` միասնական քննությունների կազմակերպման, անցկաման և 

բողոքարկման բաժնում: Սակայն այս հարցի շուրջ  բուհը հարցումներ է իրականացրել, ինչը 

հնարավորություն է տվել պատկերացում կազմել միասնական և ներբուհական ընդունելության 

քննությունների վերաբերյալ ուսումնառողների տեսանկյունների մասին (գրաֆիկ 5.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներբուհական ընդունելության քննությունների /մասնագիտական, հեռակա, 
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Ուսումնառողների վերաբերմունքը ներբուհական 

ընդունելության վերաբերյալ 

մագիստրատուրա/ քաղաքականությունը և ընթացակարգերը ներկայացվում են ԿԳՆ-ի կողմից: 

Համաձայն կուլտուրայի ֆակուլտետի 101  ուսումնառողների շրջանում իրականացված 

սոցիոլոգիական հարցումների` ներբուհական ընդունելության քննությունների հավաքագրման 

մեխանիզմները հիմնականում գնահատվում են դրական: Հարցաթերթիկներում 

ուսումնառողները ընդունելության առավելությունների հետ մեկտեղ չեն բացառում նաև 

թերությունները: Ուսումնառողների կողմից առանձնացված հատկանիշները ներբուհական 

քննությունների վերաբերյալ ներկայացված են ստորև` գրաֆիկ 5.2: 
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Մասնագիտական և հեռակա ուսուցման ընդունելության ընթացակարգերը վերանայվում 

են ամբիոնների կողմից, առաջարկությունները ներկայացվում են ԿԳՆ`գիտխորհուրդի 

հաստատումից հետո: Ներբուհական ընդունելության շրջանակներում ՀՊՄՀ-ն իրականացնում 

է ակնարկային դասընթացներ, որը հնարավորություն է ընձեռում դիմորդներին իրազեկվել և 

ընդհանուր պատկերացում կազմել իրենց կողմից ընտրված մասնագիտության վերաբերյալ: 

          Մագիստրատուրա  հավաքագրման, ընտրման և ընդունելության քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը սահմանվում են ԿԳՆ-ի կողմից: Ընդունելության ընթացակարգերը 

վերանայվում են մագիստրատուրայի ընդունելության հանձնաժողովի կողմից և 

համապատասխան փոփոխությունները ներկայացվում են գիտխորհուրդ հաստատման 

/Հավելված№ 5.1.3 ՀՀ  Կրթության և Գիտության նախարարի հրաման ՀՀ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ըդունելության կարգը հաստատելու 

մասին/: 

Աղյուսակ 1. Ուսումնառողների և դասավանդողների շարժունությունը                                                          

Ուսումնառողների շարժունությունը վերջին 5 տարվա կտրվածքով 

 

 Ուսումնական տարիներ 

 2005- 2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Թիվը 

Հաս

տատ

ությո

ւնը 

Թիվը 

Հաս

տատ

ությո

ւնը 

Թիվը 

Հաս

տատ

ությո

ւնը 

Թիվը 

Հաս

տատ

ությո

ւնը 

Թիվը 

Հաս

տատ

ությո

ւնը 

Այլ 

հաստատություններից 

փոխադրված 

ուսումնառողների 

27  21  11  6  4  

Այլ 

հաստատություններ 

փոխադրված 

ուսումնառողների 

 

3 

  

36 

  

29 

  

16 

  

10 

 

Փոխանակման 

ծրագրերի 

սահմաններում այլ 

հաստատություններից 

փոխադրված 

ուսումնառողների 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Փոխանակման 

ծրագրերի 

սահմաններում այլ 

հաստատություններ 

փոխադրված 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 



45 
 

ուսումնառողների 
 

 

Հեռացումներ և վերականգնումներ 

 2006 2007 2008 2009 
Դուրս մնացած ուսումնառողների 

տոկոսը/ թիվը  

123 (1.8%) 202 (2,7 %) 192 (25 %) 168(2.3 %) 

Վերականգնված ուսումնառողների 

տոկոսը/թիվը 

136 (1.9 %) 150 (2 %) 118 (1.5 %) 15 (2.2%) 

 

Հաստատությունից ուսումնառողների հեռանալու 5 հաճախ կրկնվող պատճառները: 

 Ակադեմիական անհամապատասխանություն, ցածր առաջադիմություն, 

 Զինծառայություն*, 

 Ֆինանսական անապահովվածություն, 

 Տեղափոխումներ այլ ուսումնական հաստատություններ, 

 Անհատական պատճառաբանությամբ դիմումների համաձայն: 

 

*Դուրս մնացած ուսումնառողների հիմնական մասը կազմում են առանց տարեկետման 

իրավունքի` ԱՏ, բանակ զորակոչվող ուսումնառողները, որոնցից մի մասը ծառայությունից 

հետո կրկին վերականգնում են իրենց իրավունքները` համալսարանում ուսումը շարունակելու 

համար: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում ԱՏ-ով ընդունվել է 683 արական սեռի ուսանող 

Տվյալ հաստատությունում ուսումնառողների ուսումը շարունակելու հաճախ կրկնվող 5  

պատճառները: 

 զորացրում /ներկա պահին զորացրվելուց հետո 105 ուսանող վերականգնել է ուսումը/, 

 նյութական պայմանների բարելավում,  

 ուսման հանդեպ հետաքրքրության, ուսումնական դրդապատճառների բացահայտում, 

 բնակավայրի փոփոխություն, 

 այլ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.2: Ուսումնառությանը նպաստելու համար ՄՈՒՀ-ը լրացուցիչ 

խորհրդատվական պարապմունքների կազմակերպման 

հնարավորություններ է ընձեռում 

ՀՊՄՀ-ում ներկայումս լրացուցիչ խորհրդատվական  պարապմունքները 

իրականացվում են ոչ հստակ սահմանված ընթացակարգով և ժամանակացույցով,  մշտապես 

իրականացվում է ուսումնառողների խորհրդատվություն` ուսման ողջ գործընթացում 

հանդիպող տարաբնույթ հարցերի շուրջ: 

ՀՊՄՀ-ում տարբեր բաժիններում ուսուցանվող 200 ուսանողների շրջանում 

իրականացված հարցումները լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների 

անհրաժեշտության մասին, վկայում են վերջիններիս կարևորության և անհրաժեշտության 



46 
 

մասին, ինչը նշել է հարցվողների  մեծամասնությունը: Հատկանշական է, որ այս պարագայում 

ուսումնառողները ավելի շատ դիմում են համացանցի օգնությանը, փորձում են հարցերի 

պատասխաները փնտրել այստեղ, կամ դիմում են լրացուցիչ գրականության օգնությանը: 

Դասախոսների և ընկերների օգնությանն են դիմում համեմատաբար ավելի քիչ 

ուսումնառողներ (Աղյուսակ 5.1): 

# Քայլեր Հարցվածների % 

1 Դիմում է դասախոսի օգնությանը 25.3 

2 Դիմում է ընկերների օգնությանը 16 

3 Փնտրում է համացանցում 44 

4 Լրացուցիչ գրականության օգնության է դիմում 14.7 

 

          ՀՊՄՀ-ն կարևորելով խնդրի լրջությունը և անհրաժեշտությունը, հետագայում 

նախատեսում է քննարկել և կազմել համապատասխան ընթացակարգ` լրացուցիչ 

խորհրդատվական պարապմունքների կազմակերպման և անցկացման համար: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը  

Ուսումնառողների քանի՞ տոկոսն է ընդգրկված լրացուցիչ 

խորհրդատվական պարապմունքներում: 
66% 

 
 

Նկարագրել լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների կազմակերպման 

գործընթացը և դրա արդյունավետությունը:  

Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքները հնարավորություն են ընձեռնում 

մասնագիտական կողմնորոշում ստանալ հատկապես այն ուսանողներին, ովքեր 

պատկերացում չունեն իրենց ընտրած մասնագիտության մասին և համապատասխանաբար 

որոշում կայացնել հետագա ուսման վերաբերյալ: Չնայած նրան, որ ներկայումս ՀՊՄՀ-ն ոչ 

համակարգված ձևով է իրականացնում լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքները, 

այնուամենայնիվ այն ունի իր դրական ազդեցությունը տվյալ ծառայությունից օգտվող 

ուսանողների համար` հնարավորություն ընձեռնելով նրանց լրացուցիչ տեղեկություններ 

ստանալ կոնկրետ առարկայական ծրագրերի, նյութերի հայթայթման և այլ ծագող խնդիրների 

շուրջ: 

Պատասխանել հետևյալ հարցին: % 



47 
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.3 Ուսումնառողներին օժանդակություն և ուղղորդում տրամադրելու 

համար ՄՈՒՀ-ում սահմանված է  վարչական աշխատակազմին 

դիմելու ժամանակացույց 

Ուսումնառողները յուրաքանչյուր շաբաթ` հինգշաբթի ժամը 14:00 – 18:00 կարող են 

դիմել ՀՊՄՀ-ի ռեկտորին` համապատասխան աջակցություն և օժանդակություն ստանալու 

համար:   

Ուսումնառողների հավելյալ օժանդակումը և ուղղորդումը ներկայումս իրականացվում 

է  խորհրդատվությունների միջոցով, նշանակված խորհրդատուների կողմից, անհատական 

կամ խմբային եղանակով: Նման գործընթացում հիմնականում ներգրավված են ֆակուլտետի 

դեկանատի աշխատակիցները և մենթորները, ուսխորհուրդը, հարկ եղած դեպքում բուհի 

վարչական ստորաբաժանումները: Անհրաժեշտության դեպքում ուսանողը դիմում է 

համապատասխան ենթակառույց կամ տվյալ հարցով իրավասու անձին` առանց հստակ 

ամրագրված ժամանակացույցի` շաբաթվա բոլոր օրերին, դասերից հետո: Սակայն բուհում չկա 

հստակ ձևակերպված մարմին, որը պատասխանատու է ուսանողների օժանդակության և 

ուղղորդման համար: 

Ուսումնառողներին համակարգված աջակցություն և օժանդակություն ցուցաբերելու 

անհրաժեշտությունից ելնելով  ՀՊՄՀ-ն նախատեսում է հիմնել ուսումնառողների 

օժանդակության և ուղղորդման կենտրոն /Հավելված№ 5.3.1 ՀՊՄՀ-ում  ուսումնառողների 

օժանդակության և ուղղորդման կենտրոնի ստեղծման նախագիծ/: 

Պահանջվող 

հիմքերը 
Հավելված № 5.3.1  ՀՊՄՀ-ում  ուսումնառողների օժանդակության և 
ուղղորդման կենտրոնի ստեղծման նախագիծ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ուսումնառողներին հատկացվում են 

խորհրդատուներ:  

այո  

2) Եթե ոչ, արդյո՞ք դա նախատեսվում է:   

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

 Ուսումնառողներին միշտ տրվում են խորհրդատվություններ կապված նրանց 

հետաքրքրող հարցերի հետ, իսկ խորհրդատուներ հատկացնելու հարցը, ինչպես նաև 

ուսումնառողների օժանդակման կենտրոնի ստեղծման հարցը ներկայումս քննարկվում 

և պլանավորվում է նախագծային մակարդակով: Այսօրվա կրթական համակարգը 

պահանջում է, որպեսզի ուսումնառողները ցանկացած պահի դիմեն խորհրդատուների` 

անհրաժեշտ աջակցություն և իրենց հուզող հարցերի պատասխաները ստանալու 

համար: 

 Ներկայումս ՀՊՄՀ-ն արդեն իսկ տեսնում է ուսումնառողների օժանդակության և 

ուղղորդման համակարգված ծառայության ստեղծման անհրաժեշտությունը, որի 

հիմնադրման համար արդեն իսկ մշակվել է հատուկ նախագիծ` բուհում 
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համապատասխան ստորաբաժանման ստեղծման հնարավորությունը քննարկման 

ներկայացնելու համար /Հավելված№ 5.3.1 ՀՊՄՀ-ում  ուսումնառողների 

օժանդակության և ուղղորդման կենտրոնի ստեղծման նախագիծ/: 

 ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.4: ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսումնառողների կարիերային նպաստող 

ծառայություններ 

Ներկայումս ՀՊՄՀ-ում ուսումնառողների կարիերային նպաստող ծառայություններ չեն 

գործում, սակայն, հաշվի առնելով հանրապետությունում առկա սոցիալ-տնտեսական 

անկայուն և ճգնաժամային վիճակը, աշխատաշուկայի բարդ համակարգում երիտասարդ 

մասնագետների կողմնորոշման, շրջանավարտների մրցունակության  բարձրացման 

խնդիրները հաղթահարելու անհրաժեշտությունը, նախատեսվում է հիմնել կարիերայի 

կենտրոն, որը ուսումնառողներին և շրջանավարտներին կմատուցի համապատասխան 

ծառայություններ` ունենալով հստակ մշակված կանոնակարգ /Հավելված№ 5.4.1 ՀՊՄՀ-ում 

կարիերայի կենտրոնի ստեղծման նախագիծ/:  

Նման կենտրոնի ստեղծման անհրաժեշտության մասին վկայում է նաև 

ուսումնառողների և դասավանդողների շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցման 

արդյունքների վերլուծությունը: Օրինակ, տեղեկացված ուսումնառողները նշել են կենտրոնի 

գործունեության որոշ գործառույթներ (խորհրդատվությունը, մասնագիտական 

ուղղվածությունը, կապը գործատուների հետ, անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը) 

որոնք շատ կարևոր են ինչպես ուսումնառության ընթացքում, այնպես էլ բուհն ավարտելուց 

հետո և, այսպիսով, շատ են կարևորել այս կենտրոնի առկայությունը ՀՊՄՀ-ում: Նմանատիպ 

պատկեր է նաև դասախոսների շրջանում, որոնց մեծամասնությունը (66%-ը) տեղեկացված չէ 

կարիերայի կենտրոնի և դրա նշանակության մասին: Տեղեկացված դասախոսները դժվարացել 

են նկարագրել կարիերայի կենտրոնների արդյունավետությունը, սակայն կարևորել են 

վերջինիս անհրաժեշտությունը ՀՊՄՀ-ում` համեմատական անցկացնելով հանրապետության և 

միջազգային առաջավոր բուհերի միջև: 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 5.4.1 ՀՊՄՀ-ում կարիերայի կենտրոնի ստեղծման 
նախագիծ  
 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  % 

1) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված այդ 

ծառայությունների մասին: 

19.1% 

2) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից: --- 

3) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ 

ծառայություններով:  

--- 
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Հիմնավորել  և բացատրել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:   

Հարցումները ցույց են տվել, որ ուսումնառողների միայն 19.1%-ն է տեղեկացված 

ուսումնառողների կարիերային նպաստող ծառայությունների մասին: Կենտրոնի 

գործունեության մասին տեղեկացված ուսանողները կարևորում են նման կենտրոնի 

առկայությունը ՀՊՄՀ-ում, չնայած հստակ պատկերացում չունեն, թե ինչ կարելի է ակնկալել 

այդ կենտրոնի գործունեությունից: Սա կարելի է բացատրել նրանով, որ նման կենտրոնների 

գոյությունը հայաստայնա բուհերում դեռևս նոր է և գտնվում է կայացման փուլում: 

Ներկայումս ՀՊՄՀ-ում կարիերայի կենտրոնի բացակայության պատճառով չկան այդ 

ծառայությունից օգտվող ուսումնառողներ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.5: ՄՈՒՀ-ում գործում են կառավարման գործընթացում 

ուսումնառողների ներգրավվածությանը նպաստող 

քաղաքականություն և ընթացակարգեր   

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կառավարման գործընթացում ուսումնառողների 

ներգրավվածությունը կանոնակարգվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 

15-ի N 1720-ն որոշման 3-րդ գլխի 16.2 հոդվածով /Հավելված№ 5.5.1. ՀՀ կառավարության 2005 

թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1720-ն որոշում, 3-րդ գլուխ, 16.2 հոդված/: 

          ՀՊՄՀ-ի կառավարման գործընթացում ուսումնառողների ներգրավվածությանը նպաստող 

քաղաքականությունն և ընթացակարգերը ամրագրված են ուսխորհդի և գիտխորհրդի 

կանոնադրության մեջ  /Հավելված№ 1.3.3 Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն; 

Հավելված № 1.3.1  Գիտական խորհրդի կանոնակարգ/: 

          Ուսանողության ներկայացուցիչները կազմում են կառավարման խորհրդի անդամների 25 

տոկոսը /Հավելված№ 5.5.2 Կառավարման խորհրդի մեջ ներգրավված ուսումնառողների ցանկը 

ըստ ամբիոնների/: Ուսանողության ներկայացուցիչ-խորհրդի անդամները մասնակցում են 

համալսարանի բյուջեի, ռազմավարական ծրագրերի հաստատմանը, համալսարանի 

գործունեության մասին տարեկան հաշվետվության լսմանն ու գնահատմանը, ռեկտորի 

ընտրությանը: Ուսանողության ներկայացուցիչները ընդգրկվում են նաև ֆակուլտետների 

խորհուրդների կազմում /Հավելված№ 1.3.2 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետների 

խորհրդի 23.10.2006թ. կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի ենթակետ/: 
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Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 5.5.1.  ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 

1720-ն որոշում, 3-րդ գլուխ, 16.2 հոդված 

Հավելված№ 1.3.3 Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն 

Հավելված№ 1.3.1  Գիտական խորհրդի կանոնակարգ 

Հավելված№ 5.5.2  Կառավարման խորհրդի մեջ ներգրավված 

ուսումնառողների ցանկը ըստ ամբիոնների 

Հավելված № 1.3.2  Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետների խորհրդի 
23.10.2006թ. կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի ենթակետ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք  վերոնշյալ գործընթացը 

կանոնակարգող փոստաթղթերը 

վերանայվում են:  

այո,  ըստ անհրաժեշտության  

2) Արդյո՞ք բարելավումը կատարվում է 

հիմնվելով վերլուծության արդյունքների վրա: 

այո,  ըստ անհրաժեշտության  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

Համալսարանի կառավարման գործընթացում և ուսումնառողների ներգրավվածությունը 

կառավարող քաղաքականության վերաբերյալ բարելավումները իրականցվում են ըստ 

անհրաժեշտության և պահանջարկի: Սակայն այս հարցի վերաբերյալ փաստող որևէ գրավոր 

հիմքեր չկան, քանի որ բոլոր փաստարկները սովորաբար ներկայացվում են բանավոր կերպով 

և ըստ անհրաժեշտության միջոցառումներ են ձեռնարկվում: Հիմնականում ուս. խորհրդի 

գործունեության բարելավմանն ուղղված միջոցառումները ուղղված են ուսումնառողների 

մասնակցությանը տարբեր ստորաբաժանումներում ապահովող գործընթացի 

կատարելագործմանն ու համապատասխան կանոնակարգի ստեղծմանը: Ներկայումս ուս. 

խորհրդի կանոնադրությունը վերանայվում է և նոր կանոնադրության ստեղծումը գտնվում է 

մշակման փուլում, որի վերջնական ամփոփումը և պատրաստի փաստաթուղթը ներկայացվելու 

է հաստատման`համապատասխան ընթացակարգով: 

  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.6: Ուսումնառողները ներգրավված են գերակա գիտահետազոտական 

աշխատանքներում 

Բուհի կողմից իրականացվող բոլոր գիտահետազոտական ծրագրերում մասնակցում են 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսումնառողները: Ուսումնառողների 

ներգրավվածությունը Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գիտական և գիտամեթոդական 

աշխատանքներում իրականացվում է. 
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 Մագիստրական թեզի պաշտպանություն 

 Գիտաժողովների մասնակցություն, զեկույցների ներկայացում 

 Գիտական աշխատությունների հրապարակումներ`համահեղինակություն  

2008-2010թթ-ի ընթացքում ՀՊՄՀ-ի գիտահետազոտական աշխատանքներում 

ներգրավված են եղել 2454 մագիստրատուրայի ուսումնառող:              

 ՀՊՄՀ-ն համագործակցում է մի շարք գիտահետազոտական կենտրոնների հետ /ՀՀ ԳԱԱ 

Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, Լ. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, ՀՀ 

գիտությունների ազգային ակադեմիա/, որտեղ իրենց մասնագիտական և գիտա-

հետազոտական գործունեություններն են իրականացնում մագիստրատուրայի ուսանողները 

/Հավելված№ 5.6.1 Գիտա-հետազոտական կենտրոնների հետ կնքված պայմանագրեր և 

ներգարվված ուսումնառողների թիվը/:     

Պահանջվող 

հիմքերը  

 Հավելված№ 5.6.1 Գիտահետազոտական կենտրոնների հետ կնքված 
պայմանագրեր և ներգարվված ուսումնառողների թիվը 

 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ուսումնառողների 

հետաքրքրությունները հաշվի են առնվում 

հետազոտական աշխատանքներում: 

այո  

2) Արդյո՞ք ուսումնառողները հնարավորություն 

ունեն առաջարկելու հետազոտության իրենց  

ուղղվածությունը: 

այո  

Հետազոտական աշխատանքներին մասնակցում են մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

սովորող ուսումնառողները` համալսարանում իրականացվող հետազոտական 

ուղղություններով: Համաձայն հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դասախոսական 

անձնակազմի բանավոր հարցման արդյունքների ուսումնառողներին հնարավորություն է 

ընձեռնվում ընտրել հետազոտական աշխատանքի ոլորտը ըստ իրենց նախասիրությամբ: 

Ուսումնառողները  նաև հնարավորություն են ունենում առաջարկել իրենց գիտական 

ղեկավարին հետազոտության նախընտրած ուղղվածությունը և միասին պլանավորել և 

քննարկել հետագա քայլերը: նավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.7: Ուսումնառողները ներգրավված են հաստատության գործունեության 

գնահատման գործընթացներում 

Ներկայումս ՀՊՄՀ-ի գործունեության գնահատման գործընթացը, որում ներգրավված են 

ուսումնառողները, իրականացվում է ֆակուլտետների և ամբիոնների կողմից ոչ համակարգված 

ձևով, օրինակ ուսանողները հնարավորություն են ունեցել գնահատել դասախոսներին` 

“դասախոսը ուսանողի աչքերով” թեմայի շրջանակներում: Այս գործընթացը բուհում դեռևս 
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համակարգված չէ և ներկայումս նախատեսվում է մշակել գնահատման գործընթացի 

իրականացման մեխանիզմներ` ներգրավելով բուհի գործունեության բոլոր օղակները և 

ապահովել ուսումնառողների ակտիվ մասնակցությունը: 

Պահանջվող 

հիմքերը  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք հաստատության գործունեության 

գնահատման գործընթացում 

ուսումնառողների դերը սահմանող 

կանոնակարգերը վերանայվում են: 

 Ոչ 

2) Արդյո՞ք գործընթացների պլանավորումը 

պարբերաբար վերանայվում է:   

 Ոչ 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Ներկայումս բուհում չի գործում հստակ սահմանված կանոնակարգ, որը կկարգավորի 

ուսումնառողների կողմից հաստատության գործունեության գնահատման կարգը: Սակայն 

բուհը կարևորում է այս գործընթացը և նախատեսվում է մշակել համապատասխան 

մեխանիզմներ բուհի ներսում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.8: ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսումնառողների իրավունքների 

պաշտպանության համար պատասխանատու մարմին 

Ուսումնառողների իրավունքների պաշտպանության պատասխանատու մարմինն է ուս. 

խորհուրդը, որն առաջնորդում է  ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1720-

ն որոշումն է` «Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին» /Հավելված№ 5.5.1.  ՀՀ կառավարության 2005 

թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1720-ն որոշում/: Բացի այդ  ուսանողների իրավունքների 

պաշտապանությունը արտացոլված է ՀՊՄՀ-ի գիտական խորհրդի, ֆակուլտետների 

խորհուրդների, ռեկտորի, ուսանողական խմբերի, արհմիութենական կոմիտեի, ուսանողական 

գիտական ընկերությունների կանոնակարգերում և կանոնադրություններում /Հավելված№ 1.3.2 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետների խորհրդի 23.10.2006թ. կանոնակարգ, 

Հավելված№ 1.3.1  Գիտական խորհրդի կանոնակարգ, Հավելված№ 1.3.2 Ուսանողական 

խորհրդի կանոնադրություն, Հավելված№ 5.8.1 ԱՐՀԿՈՄԻ Կանոնակարգ/: 
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Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 5.5.1.  ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 

1720-ն որոշում  
Հավելված№ 5.8.1 ԱՐՀԿՈՄԻ Կանոնակարգ  
Հավելված№ 1.3.2 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետների խորհրդի 
23.10.2006թ. կանոնակարգ,  
Հավելված№ 1.3.1  Գիտական խորհրդի կանոնակարգ 

 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  
  

% 

1) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է ներգրավված վերոնշյալ մարմնի 

գործունեության որակի ապահովման գործընթացներում: 

15 

2) Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ 

գործընթացով:   

80 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Ուսանողական խորհուրդը կազմում է ՀՊՄՀ-ի ուսանողության 15%-ը /ըստ ուս. խորհրդի 

նախագահի/ և հանդիսանում որպես միակ մարմին, որը զբաղվում է ուսումնառողների 

իրավունքների և շահերի պաշտպանության հարցերով` ներկայացնելով ուսանողների 

խնդիրները բուհի կառավարման տարբեր ենթակառույցներում: Համաձայն ուս. խորհրդի 

պատասխանատու անձանց շրջանում անցկացված ֆոկուս խումբ հարցման վերլուծության 

համաձայն, հարցվողների 80%-ը բավարարված է վերոնշյալ մարմնի գործունեությամբ: 

Այդուհանդերձ, ներկայումս քննարկվում է Ազգային Ժողով ներկայացնել ուս. խորհրդի 

ինքնավար մարմին ճանաչելու մասին նախագիծը, ինչը հնարավորություն կտա լինել առավել 

ավտոնոմ և որոշիչ դեր ունենալ կառավարման գործընթացներում` խթանելով ուս. խորհրդի 

մասնակիցների մոտիվացիան վերոնշյալ գործընթացում, իրականացնել ուսանողների 

իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, լայնածավալ և արդյունավետ 

համագործակցություն բուհի բոլոր ենթակառույցների հետ: 

 

 

 

 

 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 5.9: Ուսումնառողները ներգրավված են որակի ապահովման 

գործընթացներում 

ՀՊՄՀ-ում որակի ապահովման գործընթացն իրականացվում է որակի ապահովման 
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կենտրոնի կողմից: Ուսումնառողների ներգրավվածության ապահովման մեխանիզմները 

որակի ապահովման գործընթացում և համապատասխան ընթացակարգերի ստեղծումը 

ներկայումս ձևավորման փուլում են: 

Պահանջվող 

հիմքերը  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1. Արդյո՞ք վերանայվում են հաստատության 

որակի ապահովման գործընթացներում 

ուսումնառողների դերը սահմանող 

կանոնակարգերը:  
 

---  

2. Արդյո՞ք գործընթացների պլանավորումը 

պարբերաբար վերանայվու է: 

---  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Հաշվի առնելով համակարգի զարգացման միտումները, կարևորելով ուսանողների 

մասնակցությունը որակի ապահովման գործընթացին նախատեսվում է որակի ներքին 

գնահատման գործընթացին ներգրավել ուսանողական հնարավորինս լայն զանգված, այդ 

նպատակով մշակման փուլում է գտնվում ուսանողական ներկայացուցչություն ապահովող 

կանոնակարգի և մեխանիզմների մշակումը: 

 

Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT)  վերլուծության 

ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 5 տարվա վերլուծություն չափորոշիչների 

դաս 5-ի համար: 

 
Ուժեղ կողմեր 

 Լրացուցիչ կրթության հնարավորություն 

 Ուս. խորհրդի ակտիվ գործունեություն  

 

Թույլ կողմեր 

 ՀՊՄՀ-ի կառավարման և որակի ապահովման գործընթացներին ուսումնառողների ոչ 

բավարար մասնակցություն   

 Ուսումնառողների օժանդակման և ուղղորդման մատուցման կենտրոնի 

բացակայություն  

 Ուսումնառողների կարիերայի  նպաստող ծառայության բացակայություն 
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Նպաստավոր հնարավորություններ  

 Մասնագիտական կողմնորոշման ակնարկային դասընթացներ 

 Լրացուցիչ խորհրդատվալան պարապմունքների հնարավորություններ 

Վտանգներ  

 ԱՏ համակարգով սովորող արական սեռի ուսանողների մեկնումը զինծառայության  

 

Լրացուցիչ կրթության շրջանակներում ուսանողը հնարավորություն է ունենում նաև 

ստանալ լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն և ավարտելուց հետո ստանալ վկայագիր 

լրացուցիչ մասնագիտության վերաբերյալ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ներկայիս 

աշխատաշուկայի պայմաններում լինել ավելի ճկուն: 

Ներկայումս ՀՊՄՀ-ի ուս. խորհուրդը ակտիվորեն ներգրավված է ուսանողների 

իրավունքների պաշտպանության հարցերում, ինչպես նաև ներկայացնում է վերջիններիս 

շահերը համալսարանի տարբեր վարչական օղակներում: 

Հնարավորություն ընձեռելով ուսումնառողներին ակտիվորեն ներգրավվել բուհի 

կառավարման և որակի ապահովման գործընթացներին, բուհը կկարողանա կատարել անաչառ 

գնահատում և հետևաբար առաջարկել իրատեսական մոտեցումներ` ուսումնական 

գործընթացը հնարավորինս ուսանողակենտրոն դարձնելու համար:  

Ուսումնառողների օժանդակման և ուղղորդման մատուցման կենտրոնի առկայությունը 

հնարավորություն կտա բոլոր ուսումնառողներին ստանալ անհրաժեշտ օժանդակում 

համակարգված ձևով, ըստ հստակ սահմանված ժամանակացույցի ուսումնառության ողջ 

ընթացքում` զերծ մնալով ոչ համակարգված տարերային տեղեկացվածությունից: 

Կարիերայի նպաստող ծառայությունները հնարավորություն կտան իրազեկել ուսման 

գործընթացի մեջ ներգրավված ուսումնառողներին, շրջանավարտներին  և բուհը ավարտած 

մասնագետներին  ապագայում մասնագիտական գործունեությանն ուղղված աշխատանքների 

մասին` տրամադրելով համընդգրկում ծառայություններ, ծրագրեր և կարիերայի զարգացմանն 

ուղղված խորհրդատվություն, ինչը ժամանակակին աշխատաշուկայում խիստ անհրաժեշտ 

պայման է: 

Մասնագիտական կողմնորոշման ակնարկային դասընթացները հնարավորություն են 

տալիս ուսումնառողին ավելի իրազեկված լինել ընտրված մասնագիտության մասին և 

հետևաբան ուսումնառողը ապագայում հստակ պատկերացում է կազմում իր մասնագիտական 

կոմպետենտությունների մասին: 

Լրացուցիչ խորհրդատվական ծառայությունները ուղղորդում են ուսաումնառողներին 

ուսումնական գործընթացում և նպաստում վերջինիս ավելի մատչելի յուրացմանը: 

ԱՏ համակարգով սովորող արական սեռի ուսանողների մեկնումը զինծառայության 
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դիտարկվում է որպես ուսումը զորացրումից հետո չշարունակելու`բարձրագույն 

մասնագիտական որակավորում չստանալու վտանգ, ինչը առաջնային ազդակ է ծառայում 

արական սեռի ներկայացուցիչների կրթական ցածր մակարդակի համար: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 6: Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ   
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ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտության կրթական ծրագրերի նպատակներն իրականացնելու 
համար ՄՈՒՀ-ն ապահովված է անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող 
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով:  
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.1: ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերի իրականացման համար 

անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի հավաքագրման 

քաղաքականություն և ընթացակարգեր 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրությունը պայմանավորված է ՄՈՒՀ-ի տարբեր 

մասնագիտական ամբիոնների ուսումնական ծրագրեի և մասնագիտությունների 

առանձնահատկություններով: 

ՀՊՄՀ-ում ներկա դրությամբ գործում են 10 ֆակուլտետ, 51 ամբիոն և 3 համահամա-

լսարանական ամբիոն:  

ՀՊՄՀ-ում ըստ կարգավիճակի` աշխատակազմը բաժանվում է չորս ենթախումբի` 

1) պայմանագրային մշտական, 

2) ներքին համատեղության 

3) արտաքին համատեղության հիմունքներով աշխատողների 

4) ժամավճարային:  

Պրոֆեսորադասախոսական պաշտոնների տեղակալումն իրականացվում է մրցութային 

կարգով, որը սահմանվում է «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՊՄՀ կանոնադրության, ՀՊՄՀ խորհրդի և գիտական խորհրդի կողմից 

հաստատված կանոնակարգերին համապատասխան: /Հավելված№ 6.1.1. ՀՀ օրենքը կրթության 

մասին, Հոդված 28-ի 1-5 կետեր; Հավելված№ 6.1.2. ՀՀ օրենքը բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին, Հոդվածներ 15, 19; Հավելված№ 6.1.3. Խ.Աբովյանի ՀՊՄՀ 

աշխատողների ընդունման, տեղափոխման և ազատման կարգը; Հավելված№ 6.1.4. ՀՀ 
պետական բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ, 

Հավելված№ 6.1.5. ՀՊՄՀ պարգևների և պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգ/ 
Աշխատողների հետ աշխատանքային հարաբերությունները իրականացվում են ՀՊՄՀ-ի 

ռեկտորի կամ նրա կողմից լիազորված պաշտոնատար անձի հետ աշխատանքային 

պայմանագիր կնքելու միջոցով /Հավելված№ 6.1.5. ՀՊՄՀ պարգևների և պատվավոր կոչումների 
շնորհման կանոնակարգ /: 

Ամեն ուսումնական տարվա վերջում մեկ տարվա ժամկետով կնքված պայմանագրով, 

բայց հիմնական աշխատողները զրկվում են բուհում ամսական աշխատավարձի իրավունքից, 

սակայն փաստացի մնում են աշխատանքային գործընթացի մեջ: Այս մոտեցումը, տնտեսական 

քայլ լինելով հանդերձ, վնասում է դասախոսների սոցիալական վիճակին և խախտվում է նրանց 

իրավունքները` աշխատանքի դիմաց վճարվելու առումով: 

Մասնագիտական գործունեության նկատմամբ առաջադրվող պահանջներն ամրագրված 

են աշխատանքային պայմանագրի, Բարձրագույն կրթության մասին ՀՀ օրենքի դրույթներում 

/Հավելված№ 6.1.6. Աշխատանքային պայմանագրերի ձևանմուշներ/: 

ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական և գիտական աշխատողներն իրավունքներն ու 

պարտականությունները սահմանված են բարձրագույն եվ հետբուհական 
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մասնագիտական կրթության մասին օրենքների դրույթներին համապատասխան: 

/Հավելված№  6.1.2. ՀՀ օրենքը բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
մասին, Հոդվածներ 15, 19/: 

 Գիտամանկավարժական կազմի բոլոր թափուր պաշտոնների տեղակալումը 

իրականացվում է ըստ աշխատանքային պայմանագրի, որը կնքվում է 5 տարի ժամկետով: 

Աշխատանքային պայմանագրի կնքմանը նախորդում է բաց մրցութային ընտրություն: 

Աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո գիտամանկավարժական 

աշխատողի հետ կարող է կնքվել նոր աշխատանքային պայմանագիր մինչև 5 տարի ժամկետով, 

առանց մրցութային ընտրության` պայմանագրային ժամկետում նրա գիտամանկավարժական 

գործունեության արդյունքների գնահատման հիման վրա: Նշված պաշտոնների տեղակալման 

կարգը հաստատում է ՀՊՄՀ խորհուրդը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 

համապատասխան /Հավելված№ 6.1.7. ՀՊՄՀ 2008-2010թթ. Հաշվետվություններ` 2008 և 2009- էջ  
27, 2010թ-էջ 20: 

ՄՈւՀ-ում գործում է անհրաժեշտ ուսումնաօժանդակ կազմ /Հավելված№ 6.1.8. ՀՊՄՀ 
ուսումնաօժանդակ կազմի ցանկ/: 

Ընդհանուր առմամբ ընդգրկված են 330 մասնագետ, որոնց գործառույթները սահմանվում 

է համապատասխան աշխատանքային կանոնակարգերով: Ուսումնաօժանդակ կազմը 

ապահովում է, ուսումնառողների հետ ուսումնական, հետազոտական, քննական 

գործընթացների, ամբիոնների, դեկանատների և ռեկտորատի միջև բոլոր տիպի 

փոխգործունեության և համագործակցության  կազմակերպումը:  

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 6.1.1. ՀՀ օրենքը կրթության մասին, Հոդված 28-ի 1-5 կետեր 

Հավելված№ 6.1.2. ՀՀ օրենքը բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին, Հոդվածներ 15, 19 

Հավելված№ 6.1.3. Խ.Աբովյանի ՀՊՄՀ աշխատողների ընդունման, 

տեղափոխման և ազատման կարգը 

Հավելված№ 6.1.4. ՀՀ պետական բուհերի պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի ձևավորման կանոնակարգ 

Հավելված№ 6.1.5. ՀՊՄՀ պարգևների և պատվավոր կոչումների 
շնորհման կանոնակարգ  

Հավելված№ 6.1.6. Աշխատանքային պայմանագրերի ձևանմուշներ 

Հավելված№ 6.1.7. ՀՊՄՀ 2008-2010թթ. Հաշվետվություններ` 2008 և 
2009- էջ  27, 2010թ-էջ 20: 

Հավելված№ 6.1.8. ՀՊՄՀ ուսումնաօժանդակ կազմի ցանկ 

Հավելված№  6.1.9 Դասախոսների մասնագիտական որակի ստուգման 
նախագիծ 
Հավելված№ 6.1.10 Վերապատրաստումների ցուցակ,Սոցիոլոգիական 
հարցաթերթ-ում 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական որակները համապատասխանում են 

կրթական ծրագրի առաքելությանը և նպատակներին:  

այո  
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2) Արդյո՞ք դասավանդողներին ներկայացվող պահանջները 

պարբերաբար վերանայվում են:  

այո, 

անհրաժոշտության 

դեպքում, 5 տարին մեկ 

անգամ կամ կրթական 

ռազմավարական 

ծրագրերի փոփոխման 

հետ կապված 

 

3) Արդյո՞ք ուսումնառողները ներգրավված են վերոնշյալ 

գործընթացների   մշտադիտարկման և վերանայման 

գործընթացներում:  

այո, 

անհրաժեշտության 

դեպքում, 

հիմնականում 

մրցույթների 

մասնակցող 

դասախոսների 

գնահատման 

գործընթացում, տարին 

մեկ-երկու  անգամ 

 

Հիմնավորել 1, 2 և 3 հարցերի պատասխանները: 

ՄՈւՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակի օբյեկտիվ և 

քանակական ցուցանիշների գնահատման մինչ այժմ գործող մեխանիզմները փաստացի և 

ակնառու արձանագրված են միայն գիտական աստիճանի և կոչման վկայագրերով, 

հրատարակված հոդվածների, աշխատանքների և գիտական գործունեության արձանագրման 

փաստաթղթերում: Քանակական և որոշ հատկանիշներով որակական ցուցանիշների 

վերլուծությունը ներկայացված է /Հավելված№ 6.1.2. ՀՀ օրենքը բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին, Հոդվածներ 15, 19/: 

Ընդհանուր առմամբ ՀՊՄՀ- գիտամանկավարժական գործընթացում ներգրավված են 973 

դասախոս, որոնցից 1-1.5 դրույքով ամրագրված են 62%-ը, 0.25 դրույքով` 4%-ը, 0,5-ով` 26%, 

0,75-ով` 8%-ը: Նկատենք, որ 0,5 % համատեղությամբ աշխատողների 33,3% բաժին է ընկնում 

կուլտուրայի ֆակուլտետին, որը կապված է ֆակուլտետի մասնագիտական 

առանձնահատկությունների հետ: 0,5 դրույքով դրսում համատեղողների 10,4% պատմության 

ֆակուլտետում է: Մյուս ֆակուլտետներում դրսում համատեղողների թիվը շատ փոքր է: 

Գրաֆիկ 6.1 

 

 
 

1 դրույք 

և ավ. 

62% 

0,5 

դրույք 

26% 

0,25 

դրույք  

4% 

0,75 

դրույք 

8% 
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Թեպետ, ՀՊՄՀ-ի աշխատողները, ռեկտորի թույլտվությամբ, լրացուցիչ` մինչև 0,5 

հաստիքաչափով կարող են աշխատել համատեղությամբ /Հավելված№ 6.3-ի 2,5 կետ/, դրսում 

համատեղողների տոկոսային ներգրավվածությունը կազմում է մոտավորապես 15%, ներքին 

համատեղությունը`2%, 83%-ը հիմնական դասախոսներ են:  

 

 

Ելնելով միջբուհական համագործակցության և պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մոբիլության արդի պահանջներից` կարելի է նկատել, որ ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի պահանջարկը դրսում այդքան էլ մեծ չէ, որը կարող է լինել թե՛ որակական, թե՛ ներքին 

քաղաքականության ցուցանիշ: Արտաքին և ներքին համատեղությունների նկատմամբ 

ռեկտորի վերջին շրջանում տարածած դիրքորոշումից, կարելի է պնդել, որ ցածր արտաքին 

համատեղությունների ցուցանիշը ավելի ներքին որակի ապահովման ռազմավարական բնույթ 

է կրում, քան որակական: 

 
 

15% 
2% 

83% 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

հիմնական և համատեղությամբ 

աշխատողների  հարաբերակցությունը 

հ/դ հ/ն հիմն. Դաս 
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ն. 
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Ք
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ը
 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական 

աստիաճանակարգի և գիտական կոչումների 

ցուցանիշները/2010-2011 ուս տարի 
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ՀՊՄՀ գիտական աստիճան ունեցող և չունեցող դասախոսների քանակի վերլուծու-

թյունից պարզ է դառնում, որ նրանց 47% գիտական աստիճան չունի: Այս հարցը պետք է լուրջ 

վերլուծել, մշակվել գիտական գործունեությամբ պայմանավորված մասնագիտական 

զարգացման հետագծեր և կառուցել մարդկային ներուժի կառավարման համակարգը: 

Գոյություն չունեն համեմատական ցուցանիշներ, մշակված չեն որակավորման և 

ատեստավորման հստակ հայեցակարգեր, որոնց հիման վրա կարելի է որոշել մասնա-

գիտական որակը, դրանք կրում են սուբյեկտիվ բնույթ: 

ՀՊՄՀ-ի 21 ամբիոններում (39%) առհասարակ բացակայում է դոկտորական գիտական 

աստիճանը, 8-ում կա'մ ընդհանրապես չկան, կա'մ կա 1 գիտությունների թեկնածու: 

Միայն նման ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքերի և մասնագիտական 

բնույթի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքում հնարավոր կլինի բացահայտել 

պատճառները: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 54 ամբիոններից 8-ում չկան պրոֆեսորներ, մինչդեռ 

կան թե' դոցենտներ, թե' ավագ դասախոսներ /Հավելված№ 6.1.2, Աղյուսակներ/: Այս 

նպատակով, հարկավոր է յուրաքանչյուր ամբիոնի շրջանակներում սկսել վերլուծություններ, 

հասկանալու համար խնդիրներն ու խոչընդոտները և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել` միտում 

ունենալով հստակ ժամկետներում գրանցել առաջընթաց: Հավանաբար հարկ կլինի, 

վերանայել և վերահաշվարկել յուրաքանչյուր դասախոսի ուսումնամեթոդական ծանրաբեռն-

վածությունը, և լսարանային, կամ արտալսարանային մանկավարժական գիտահետազո-

տական աշխատանքների բաշխման գործընթցում հիմնվել ամբիոնի նպատակների և դասա-

խոսի գիտաուսումնական “հասունության” աստիճանի վրա, ինչպես նաև վերանայել 

գիտական աստիճանակոչման հասանելիության ցուցանիշները, գիտական աշխատանքով 

զբաղվածության շահագրգռման մեթոդները:  

ՄՈւՀ-ում կիրառվում է «Դասախոսի  գիտամանկավարժական գործունեության գնա-

հատման վարկանիշային թերթիկը» և «Դասախոսի  ուսումնական գործունեության վարկա-

նիշային թերթիկը»` որպես մասնագիտական որակի գնահատման գործիքներ: Մեծ մասամբ 

դրանց արդյունքները ուսումնական վարչության կողմից վերլուծության չեն ենթարկվել և չեն 

հրապարակվել, հաշվի է առնվել միայն դասախոսների ընտրությունների ժամանակ:  

Ամեն տարի ամբիոնների աշխատակիցները ներկայացնում են տարեկան 

հաշվետվություններ, որոնց հիման վրա նոր ուսումնական տարում կատարվում է 

դասաբաշխում: Այն դասախոսները, որոնք ակտիվ անհարգելի պատճառներով չեն 

մասնակցում գիտամանկավարժական գործունեությանը և այլ աշխատանքներին, չեն 

ցուցաբերում աշխատանքային կարգապահություն և օրինակելի վարք կարող են 

աշխատանքից ազատվել` ռեկտորի հրամանի համաձայն /Հավելված№ 6.1.3. 3-դ և 4-րդ 

ենթակետերի համաձայն/:  
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Ելնելով վերոնշյալ պահանջներից, այսօր պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական կոմպետենցիաների ցանկը վերանայվում է:  

Համապատասխանաբար մշակվել են բակալավրական և մագիստարական կրթական 

աստիճանի մասնագետների որակավորման բնութագրեր, որպես վեց հիմնական 

իրավասությունների /կոմպետենցիաների/ ամբողջություն. 

1. անձնային որակներ, 

2. դասավանդման նպատակների ու խնդիրների ձևակերպման կոմպետենցիաներ, 

3. ուսանողների մեջ ուսման և կրթական գործունեության մոտիվացիա առաջացնող 

կոմպետենցիաներ, 

4. կրթական ծրագրերի մշակման և գործնական որոշումների կայացման 

կոմպետենցիաներ,  

5. մանկավարժական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրելու 

կոմպետենցիաներ, 

6. կրթական գործունեության կազմակերպման կոմպետենցիաներ:   

 

Չափանիշներ և ցուցանիշներ. 

 մեթոդաբանական` նպատակադրում, պլանավորում, ռեֆլեքսիա, 

 կազմակերպչական` ուսուցման լավագույն ձևերի և մեթոդների ընտրություն, 

սուբյեկտների միջև փոխգործակցության մոդելավորում; մասնագիտական 

գործունեության մոդելների կիրառում; վերահսկողության և գնահատման 

գործընթացների և միավորող կապերի մոդելավորում, 

 հաղորդակցական` շփման լավագույն ձևերի մոդելավորում:  

 

Դրանց հիման վրա մշակման գործընթացում են դասավանդողների մասնագիտական 

որակների գնահատման նոր գործիքներ և հայեցակարգեր /Հավելված№ 6.1.9 Դասախոսների 
մասնագիտական որակի ստուգման նախագիծ/: 

 
Ուսումնառողները ներգրավվում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մանկավարժական գործունեության գնահատմանը միայն տվյալ դասախոսի ընտրության 

առաջադրման դեպքում: Ընդհանուր կազմի մասնագիտական որակի գնահատման 

մշտադիտարկման և վերանայման հայեցակարգ ՄՈւՀ-ում կանոնակարգված չի գործում, 

բնականաբար ուսումնառողները դրանում ընդգրկված են մասամբ: Յուրաքանչյուր դասախոսի 

ընտրության ժամանակ հարցում է  կատարվում միջինը 100 ուսանողների: Աղյուսակում 

ներկայացված է վերջին 3 ուսումնական տարվա ընթացքում այդ գործընթացին մասնակցած 

ուսումնառողների միջին թիվը: 
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Նկատենք, որ ուսանողների 

մասնակցությունը կախված է ընտրվող 

դասախոսների թվից, իսկ այլ 

ուսումնառողների` վերապատրաստված 

ուսուցիչների և ղեկավարների թիվը երեք 

տարիների ընթացքում կտրուկ աճել է, որը խոսում է ՀՊՄՀ-ի կողմից կրթական 

գործընթացներին մասնակցության և հանրակթության հետ համագործակցության 

ակտիվացման մասին: Վերապատրաստվողների քանակական ցուցանիշներն ու 

Ընտրված, 

հիմնական 

դասախոսներ

ի թիվը 

Ընտրված  

դասախոսների 

թիվը 

Ուսանողների 
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ուսումնառության որակի մասին հարցման թերթիկների նմուշը ներկայացված  են Հավելված№ 

6.1.10 Վերապատրաստումների ցուցակ,Սոցիոլոգիական հարցաթերթ-ում: 

 

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ վերապատրաստվողների 52% գոհ է 

մանկավարժական կադրերի պատրաստման որակից, 46%` ոչ այդքան: Ցուցանիշների գրեթե 

հավասարությունը հակասում է հաջորդ հացին. «Գոհ եք ներկայիս կրթական 

հաստատությունների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ձևերից», դրական են 

պատասխանել 20%, ոչ այդքան` 64%, բացասական` 13%: Սա նշանակում է, որ 

մանկավարժական կարդերի որակի հարցում վերապատրաստողները գրեթե համակարծիք են 

դրական առումով, իսկ կրթական գործընթացների կազմակերպման նկատմամբ նկատելի է 

խիստ բացասական վերաբերմունք:  

Երկաստիճան բարձրագույն կրթության և մասնագիտական կրթության որակի 

փոխկապվածության առումով գերակշռում է կասկածանքի վերաբերմունքը: 32% և 38% 

կասկածելի պատասխանների մեջ համենայն դեպս նկատելի է լավատեսական մոտեցում` 

«Երևի թե», ընդամենը 25%-ն է դրական համարում այդ մոդելը: Սա կարող է լինել 

իրազեկվածության պակասի ցուցանիշ, քանի որ մեծ մասամբ վերապատրաստվողները ծանոթ 

չեն նոր համակարգի առանձնահատկություններին և առավելություններին: 

Համարժեք լավատեսական, բայց անորոշ վերաբերմունք է նկատվում մանկավարժական 

կրթության որակի վրա բարեփոխումների ազդեցության նկատմամբ. 31% և 35% «Երևի» և 

«չգիտեմ» պատասխաններով: 
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 Գոհ եք ներկա մանկավարժական կադրերի 

պատրաստման որակից  
Գոհ եք ներկայիս կրթ. Հաստ. Ուսումն. գործընթացի 

կազմակերպման ձևերից 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.2: ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի դասավանդողների 

մասնագիտական որակներին ներկայացվող պահանջները 

այո երևի ոչ չգիտեմ 
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Արդյոք բակալավր. և մագիստր. Աստիճ. Կրթ. կնպաստի որակի 

բարելավմանը 

Կրթ. բարեփոխումները նպաստում են մանկ. մասնագետի 

որակի բարելավմանը 
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ՄՈՒՀ-ում գործող յուրաքանչյուր 10 ֆակուլտետի բնորոշ է որոշակի մասնագիտական 

առանձնահատկություններ, որոնցով պայմանավորված կազմակերպված են նաև 

համապատասխան մասնագիտական ամբիոններ, որոնք զբաղվում են համապատասխան 

ուսումնական ծրագրերի ձևավորման աշխատանքներով: 

 Բոլոնյան համաձայնագրի  ՀՀ կառավարության արձանագրության համաձայն` դրանք պետք է 

համահունչ լինեն եվրոպական չափանիշներին, աշխատաշուկայի պահանջներին, այսինքն` ՀՀ 

կողմից շնորհվող կրեդիտները և որակավորումները պետք է համադրելի լինեն կրեդիտների 

կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգին: 

Յուրաքանչյուր մասնագիտության բակալավրական և մագիստրական կրթական 

ծրագրերի իրականացման համար ամբիոններում ընդգրկված են մասնագիտության 

մասնագիտական առարկաների գծով մասնագետներ, գիտական աստիճան և/կամ կոչում 

ունեցող համապատասխան քանակի դասավանդողներ: Անհրաժեշտության դեպքում դրանք 

հրավիրվում են այլ բուհերից կամ ամբիոններից: 

Տես` Հավելված№ 6.2.1. ՄՈՒՀ-ում ամբիոններում մագիստրական և բակալավրական 

կրթության գծով պատրաստված ծրագրերի քանակը: 

Ֆակուլտետներում և ամբիոններում պրոֆեսորադասախոսական կազմի բաշխվածության 

աղյուսակներում արտահայտվում է յուրաքանչյուր մասնագիտական ամբիոնում 

դասախոսների գիտական կոչման, աստիճանակագի ցուցանիշների բաշխվածությունը 

/Հավելված№ 6.2.2 Աղյուսակներ/: Դրանց արդյունավետությունը արտահայտվում է 

ուսանողների կրթության որակի ցուցանիշներում: 

Մագիստարական և բակալավրական կրթական գործընթացներում 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ապահվման և որակի վերաբերյալ հարցում է կատարվել 

տարբեր մասնագիտությամբ 50 մագիստրոսների և 50 բակալավրերի մոտ /Հավելված№ 6.2.2 

Աղյուսակներ/: 

Ամբիոններում կատարված հարցումների արդյունքում պարզել ենք, որ 98% ամբիոնների 

կողմից սպասարկվող բակալավրական և մագիստրական դասընթացների համար 

պատրաստված են ծրագրեր և դասախոսությունների փաթեթներ նոր ձևաչափերով: 

/Հավելված№ 6.2.1. ՄՈՒՀ-ում ամբիոններում մագիստրական և բակալավրական կրթության 

գծով պատրաստված ծրագրերի քանակը/  

2011թ.-ց բակալավրում և մագիստարտուրայում դասախոսություններ պետք է կարդան 

հիմնականում գիտական կոչում և աստիճան ունեցողները: Վերջիններիս բացակայության 

պայմաններում աշխատողները կարող են վարել միայն գործնական և սեմինար 

պարապմունքներ: Բացառություն կարող են կազմել մասնագիտական յուրահատկությունը և, 

ամբիոնների վարիչի հիմնավորումներով ներկայացված դասախոսները, որոնք ունեն 

համապատասխան բնութագրեր և գիտամանկվարժական գործունեության հավաստող 

փաստաթղթեր: 
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Սակայն դեռևս հիմնավոր մշակված չեն այն չափանիշները, որոնցով պայմանավորված է 

նման որոշումը: 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 6.2.1. ՄՈՒՀ-ում ամբիոններում մագիստրական և 

բակալավրական կրթության գծով պատրաստված ծրագրերի քանակը: 

Հավելված№ 6.2.2 Աղյուսակներ 

 Հավելված№ 6.2.3. «Դասախոսի  գիտամանկավարժական 

գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկի» և «Դասախոսի  

ուսումնական գործունեության վարկանիշային թերթիկի»: 

Հավելված№ 6.2.4. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և կրթական 

գործընթացի որակի հետազոտության հարցաթերթիկ   

 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:  ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

կոմպետենցիաները համապատասխանում են 

մասնագիտության կրթական ծրագրերի 

սահմաններում շնորհվող որակավորումներին: 

այո  

2) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական կազմին 

ներկայացվող որակական պահանջները 

պարբերաբար վերանայվում են: 

այո  

3) Արդյո՞ք բարելավման ծրագրերը պարբերաբար 

վերանայվում են:  

այո  

Հիմնավորել 1, 2 և 3 հարցերի պատասխանները: 

ՄՈւՀ-ի մշակված չեն մասնագիտությունների գծով նոր կրթական չափորոշիչներին 

համապատասխան դասավանդողների մասնագիտական կոմպետենցիաները: Քանի որ 

առանձին մասնագիտությունների համար դրանց մշակումը ծավալուն և երկարատև գործընթաց 

է, առայժմ չենք կարող ներկայացնել համապատասխան հիմքեր:  

Մինչ օրս պրոֆեսորադասախոսական կազմին ներկայացվող որակական պահանջները 

պարբերաբար վերանայվում են ընտրությունների կապակցությամբ /Հավելված№ 6.2.3. 

«Դասախոսի  գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկի» 

և «Դասախոսի  ուսումնական գործունեության վարկանիշային թերթիկի»/ հիման վրա:  

Մանկավարժական և գիտաուսումնական գործունեության գնահատման չափանիշները 

այսօր չեն բավարարում ժամանակակից կրթական պահանջներին, քանի որ, մինչ օրս 

գնահատումը կատարվել է Հետազոտել ենք 154 ուսանողների հարցումների միջոցով, 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի կոմպետենցիաները համապատասխանելիությունը 

մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում շնորհվող որակավորումներին 

/Հավելված№ 6.2.4. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և կրթական գործընթացի որակի 
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հետազոտության հարցաթերթիկ/:  

Արդյունքում դասընթացների համապատասխանելիությունը բակալավրական և 

մագիստրական կրթական չափանիշներին ուսանողների կողմից գնահատվել է  “5” միավոր-

14,2%, “4”- 23,4% բակալավրում, մագիստրատուրայում այդ ցուցանիշներն ավելի ցածր են  “5”-

5,2%, “4”-12%: 

Դասախոսների մասնագիտական որակների ապահովությունը` “5” միավոր-21%, “4“ 

միավոր- 21% բակալավրում, մագիստրատուրայում այդ ցուցանիշներն նույնպես ավելի ցածր 

են  “5”-9%, “4”-14.%, “3”-7.8%: 

Դասախոսների անձնային որակների ապահովությունը “5” միավոր-12%, “4”- 34% 

բակալավրում, մագիստրատուրայում այդ ցուցանիշներն  են  “5”-12%, “4”-18.%, “3”-2.6%: 

Հետազոտական աշխատանքներում իրենց մասնակցությունը ուսանողների “5” միավոր-13%, 

“4”- 18% բակալավրում, մագիստրատուրայում այդ ցուցանիշներն  են  “5”-23.4%, “4”-15.6.%, 3-

7.8%: 

Դասերի և բակալավրական և մագիստրական կրթական գործընթացների 

կազմակերպմանը “5” միավոր-6.5%, “4” միավոր- 31% բակալավրում, մագիստրատուրայում այդ 

ցուցանիշներն  են  “5”-0%, “4”-14.2.%, “1”-10.4%: 

Այն հարցին, թե գիտական աստիճանը կապված է դասավանդողի մասնագիտական 

որակների հետ` 78% պատասխանել են ոչ, 22 %` այո: 

Այս ցուցանիշները խոսում են ուսումնառողների կրթական գործընթացի կազմակերպման 

նկատմամբ ոչ լիարժեք բավարարվածության մասին, որի մի բաղադրիչը 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողի անբավարար փոխհամագործակցությունն է 

ուսուցման գործընթացում: Սա հետևանք է դասախոսների և ուսանողների ֆիզիկական և 

մտավոր ծանրաբեռնվածության մեծածավալ թղթաբանական և կազմակերպական 

աշխատանքներով, որը նոր կրթական մոդելի անխուսափելի պարտադրանքի արդյունք է: 

Գիտական աստիճան կամ կոչում ունեցող դասավանդող կազմի որակավորումները 

փաստաթղթային հիմքերով համապատասխանում են մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

շրջանակներում նրանց կողմից ավանդած առարկաների պահանջներին: Դրանք հիմնավորվում 

են պետական որակավորման վկայագրերով, դիպլոմներով և երաշխավորագրերով: Որոշ 

կոմպետենցիաների բավարարման համար ամբիոններում տարվում են որոշակի 

աշխատանքներ դասախոսների աշխատանքային կարգապահության, հաղորդակցական և 

դասավանդման հմտությունների զարգացման ուղղությամբ: 

Սակայն պրոֆեսորադասախոսական կազմին ներկայացվող որակական պահանջները 

պահապանվել են դեռևս խորհրդային շրջանից: Դրանք չեն վերանայվել, սակայն որակի 

ապահովման նոր մոտեցումների թելադրանքով ՀՊՄՀ-ում ստեղծված որակի բաժնի կողմից 

մշակվում է որակավորման տարբեր բաղադրիչների համալիր ստուգման մեխանիզմներ և 

մեթոդներ: Դրանք ծրագրավորվում է փորձարկել նոր ուսումնական տարում: 

Բարելավման ծրագրերը վերանայվում են արդյունավետության ապահովման 

տեսանկյունից: Կրթական ծրագրերի մշակման որակի պատասխանատվությունն ընկած է 

գիտական աստիճանակարգ ունեցող փորձառու մասնագետների վրա, սակայն ակնհայտ է, որ 

մշակումը իրականացվում է շատ դասավանդող դասախոսների կողմից, որոնք օբյեկտիվ 

պատճառներով չունեն դեռևս գիտական աստիճան: Անհնարին ու անհավանական է այն 

պահանջը, որ ծրագրի կազմման և դրա հեղինակ լինելու իրավունք ունի միայն գիտական 

աստիճան ունեցողը: Նման մոտեցմամբ խախտվում է անձի հեղինակային իրավունքները և 

հնարավորություն չի տալիս բացահայտելու ՄՈւՀ-ին իր ներուժը: ՀՊՄՀ-ում դասավանդվող 

առարկայացանկի առանձին դասընթացների ծրագրերի կազմմանը մասնակցել են ոչ գիտական 
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աստիճան ունեցող դասավանդողներ, որոնց մասնակցության եղելությունը չի աձանագրվում 

միայն նրա համար, որ չունեն գիտական աստիճան: Այս մոտեցումը վերանայման կարիք ունի, և 

կարող է նպաստել երիտասարդ ներուժի բացահայտմանն ու զարգացման խթանմանը:  

ՀՊՀՄ ռեկտորի հրամանով, դասավանդվող առարկայի պահանջներին 

համապատասխան, գործնական դասընթացներ վարողները պետք է ունենան առնվազն 

մագիստրոսի աստիճան կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում: Տեսական 

դասընթացները պետք է վարեն հիմնականում գիտական աստիճան և կոչում ունեցողները կամ 

որոշակի չափանշներ բավարարող դասախոսները` ռեկտորի կամ նրա կողմից լիազորված 

պրոռեկտորի համապատասխան թույլատվությամբ:  

Մագիստրական դասընթացների առանձնահատկություններից ելնելով` դրանց 

դասավանդման իրավունքը է տրվում բարձր գիտական աստիճան և կոչում, 

գիտամանկավարժական հարուստ փորձ և ստաժ, հետազոտական աշխատանք ղեկավարելու 

կոմպետենցիաներ ունեցող մասնագետներին: 

Սակայն նման մոտեցումը լուրջ վնաս կարող է հասցնել բուհում ուսումնառողների 

կրթական պահանջների բավարարմանը, քանի որ բակալավրական և մագիստրական 

դասընթացների եռամյա դասավանդման ընթացքում որոշ մասնագետներ մշակված 

դասընթացներ են ստեղծել և բավական փորձ կուտակել, որոնք կարող էին հավակնել 

խորացման և զարգացման: Վերոնշյալ հրամանի արդյունքում որոշ յուրահատուկ և 

մասնագիտական խորը գիտելիքներ պահանջող դասընթացների դասավանդման իրավունք է 

տրվում գիտական աստիճան ունեցող, բայց այդ դասընթացների հարցում ոչ կոմպետենտ 

մասնագետների: Արդյունքում բախվում ենք ուսանողների բողոքներին ու պահանջներին: 

“Դասավանդող դասախոսներից քանիսից քանիսին եք համարում կոմպետենտ 

մագիստրատուրայում դասավանդելու համար” հարցին ուսանողները պատասխանել են միջինը 

բակալավրում` 13-ից 10-ը, մագիստրատուրայում` 8-ից 5-ը: 

Եթե հաշվի առնենք նաև, որ վերջին երեք տարիներին ՀՊՄՀ-ում, կառավարման 

համակարգի փոփոխությունների պայմաններում, գիտական աստիճանների շնորհման հարցում 

նկատելի է ցածր արդյունավետություն, նման ռազմավարական քայլը լուրջ խնդիրներ է 

առաջացրել հատկապես մագիստարտուրայում դասաբաշխումների հարցում: Ներկայիս 

վիճակը կարող է կտրուկ իջեցնել մագիստրատական կրթության որակը, քանի որ որոշ 

դասընթացների վարման մասին որոշ մասնագետներ տեղեկացել են ուսումնական տարվա 

սկզբից 2-5 օր առաջ: Բնական է, որ այս մոտեցումը անհնարին է դարձնում դասախոսի 

համապատասխան պատրաստվածությունը դասընթացի վարմանը: 

Հարցման արդյունքում ուսանողների 55 տոկոսը գոհ են պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի որակից և մոտեցումներից: 

Դեռևս, դասխոսական կազմի կոմպետենցիաների համակարգի նկարագիր կազմված չէ, 

մշակված չեն կրթական ծրագրի և դասավանդողների համապատասխանելիության 

գնահատման մեխանիզմներն ու մեթոդները: 

Առայժմ մշակվել են բակալավրի և մագիստրոսի աստիճանի մասնագետների 

կոմպետենցիաների համակարգը` նոր մասնագիտությունների, կրթական չափորոշիչների 

ուսումնական պլանների արմատական վերակառուցման հիման վրա /Հավելված№ 6.2.3. 

«Դասախոսի  գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկի» 

և «Դասախոսի  ուսումնական գործունեության վարկանիշային թերթիկի»/: 
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Այս գործընթացը հիմնականում կազմակերպվում է վերահսկվում է ՀՀ պետական բուհերի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգի պրոֆեսորադասախոսական 

տարակարգերի տարիֆիկավորման բնութագրերի /Հավելված№ 6.1.4. ՀՀ պետական բուհերի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ/, ինչպես նաև, մասնագիտական 

ամբիոնների վարիչների կողմից դասավանդողների մասնագիտական որակների օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ գնահատականների հիման վրա: 

«Դասախոսի  գիտամանկավարժական գործունեության գնահատման  վարկանիշային 

թերթիկը»  և  «Դասախոսի  ուսումնական գործունեության վարկանիշային թերթիկը», որպես 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վարկանիշային գնահատման գործիք այսօր չի 

համապատասխանում բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ցուցանիշներին: Այժմ 

մշակման փուլում է այլընտրանքային վարկանիշային գնահատման բազմաբաղադրիչ մոդելի 

էլեկտրոնային տարբերակը, որն առավել լայն հնարավորություն կընձեռի օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ չափանիշների բացահայտման և գնահատման համար /Հավելված№ 6.1.9 
Դասախոսների մասնագիտական որակի ստուգման նախագիծ/: 

Անհրաժեշտություն կա մշակելու դասախոսների մասնագիտական որակի նկարագիր` 

ըստ նրա կողմից դասվանդվող առարկաների առանձնահատկությունների:  

Բացի այդ, ՄՈւՀ-ում որոշ ամբիոններում հստակեցված չէ դասընթացների բաշխման 

ռազմավարությունը և շատ դասախոսները ամեն տարի, ստիպված են լինում նոր դասընթացներ 

վարել, այդպիսով զրկվելով նախորդ դասընթացների խորացման և զարգացման վրա 

աշխատելու հնարավորությունից, արդյունքում դանդաղում է գիտության զարգացման 

գործընթացը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.3: ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

պարբերաբար գնահատման  քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր 

ՀՊՄՀ-ում դասախոսի, ասիստենտի, դոցենտի, պրոֆեսորի պաշտոններում նշանակվում 

են 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ընդունված «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով: Մինչ օրս օրենքի այս 

հարցի վերաբերող դրույթներում փոփոխություններ արված չեն: Գիտական պաշտոններ 

նշանակվում են ռեկտորի հրամանով` մրցույթների արդյունքների հիման վրա:  Մրցույթի 

անցկացման ժամանակ կիրառվում են «Դասախոսի  գիտամանկավարժական գործունեության 

գնահատման վարկանիշային թերթիկը» և «Դասախոսի  ուսումնական գործունեության 

վարկանիշային թերթիկը» /Հավելված№ 6.2.3. «Դասախոսի  գիտամանկավարժական 

գործունեության գնահատման վարկանիշային թերթիկի» և «Դասախոսի  ուսումնական 

գործունեության վարկանիշային թերթիկի»/: 

Այս քաղաքականության շնորհիվ Մուհ-ում ձևավորված է համապատասխան 

պրոֆեսորադասախոսական կազմը /Հավելված№ 6.2.2 Աղյուսակներ/: 

Վարկանիշային թերթիկներում ընդգրկված որակների ցանկն այսօր բավական նեղ է, նոր 

կրթական ռազմավարության ձևավորմանը զուգընթաց պրոֆեսորադասախոսական 

աշխատանքների նկատմամբ առաջադրվում են նոր մոտեցումներ և պահանջներ: Հաշվի 

առնելով այդ հանգամանքները մշակվում են գնահատման նոր չափանիշներ, գործիքներ և 
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մեխանիզմներ /Հավելված№ 6.1.9 Դասախոսների մասնագիտական որակի ստուգման 

նախագիծ, Հավելված№  6.3.1 Դասախոսների մասնագիտական որակի ստուգման գործիքներ/ 

Ուսանողական հարցումն անցկացվում է ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքի 28 հոդվ. 4-րդ 

կետի պահանջների հիման վրա: 

Ուսանողական հարցման կանոնակարգը հաստատում և դրա մեջ փոփոխություններ ու 

լրացումներ է կատարում ինստիտուտի գիտական խորհուրդը:  

Սակայն կարոնակարգված հարցում և վերլուծություն մինչ օրս կատարված չէ:  

Ուսանողական հարցումն կազմակերպվում է ՀՊՄՀ-ի ուսումնական վարչության կողմից` 

դեկանատների օժանդակությամբ:  

Ուսանողական հարցումն անցկացվում է դասերի հաշվին, ոչ պակաս քան 15 հոգուց 

բաղկացած խմբերում: Ձևաթերթերը ստորագրվում են հարցումն անցկացնողների կողմից:  

Հարցման ձևաթերթերի բաժանումը, հավաքումը և ուսվարչությանը հանձնումը վավերացվում է 

ստորագրություններով:  

Ուսանողական հարցման արդյունքները մշակվում են ուսումնական վարչության կողմից:  

Գնահատման հարցաթերթերը պետք է պահվեն 5 տարի` ուսումնական վարչությունում, 

սակայն դրանք ձեռբերել և ստուգել հնարավոր չեղավ: Ուսանողական հարցման արդյունքները 

պետք է քննարկվեն համապատասխան ամբիոնում, այնուհետև ֆակուլտետի խորհրդի 

նիստերում: Անհրաժեշտության դեպքում քննարկման արդյունքում մշակվում են 

համապատասխան առաջարկություններ և խորհուրդներ` ուղղված տվյալ դասախոսի 

դասավանդման որակի բարելավմանը: Սակայն լավագույն փորձի և ձեռքբերումների 

փոխանակման և տարածման հարցում չեն իրականացվում որոշակի միջոցառումներ, չեն 

կազմակերպվում առաջավոր փորձի փոխանցման, վերապատրաստման դասընթացներ 

դասավնդողների համար:   

Ուսանողների գրավոր կարծիքները, դիմում բողոքները քննարկվում են ֆակուլտետի 

մեթոդական խորհրդի նիստերում: Մրցույթների ժամանակ հարցման արդյունքները 

տրամադրվում են մրցութային հանձնաժողովին:  

Ուսանողական հարցման անհատական արդյունքները չեն հրապարակվում, որը չի 

համապատասխանում գնահատման թափանցիկության սկզբունքին: Դրանք օգտագործվում են 

միայն հավակնորդի` պաշտոնում ընտրվելու և առաջխաղացման գործընթացում: 

Դասավանդողների մեծ մասը հետաքրքրված չէ դրանց արդյունքներով և չի վերանայում իր 

գործունեության ընթացքը`դիտարկումների հիման վրա: 

Ամբիոններում պարբերաբար կազմակերպվում են դասավանդողների դասալսումներ, 

բաց դասեր: Գնահատվում է դասախոսի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

վարպետությունը, հաղորդակացական կարողությունները, ուսուցման նոր մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների կիրառման կարողությունները: Դասալսման արդյունքները քննարկվում, 

վերլուծվում և համապատասխան դիտողություններ են կատարվում ամբիոնների նիստերի, 

ֆակուլտետի խորհրդի նիստերի ժամանակ, դրանց արձանագրությունները պահպանվում են 

գրառումների հատուկ մատյաններում: 

Սակայն ՄՈւՀ-ում առկա են ամբիոններ, որոնք չունեն համապատասխան գրանցումներ և 

արձանագրություններ: Օրինակելի է Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի 

աշխատանքային գործընթացի արձանագրության փաստաթղթերը և 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի բարելավվմանն ուղղված ռազմավարությունը: 
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Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 6.1.9 Դասախոսների մասնագիտական որակի ստուգման 
նախագիծ 
Հավելված№ 6.2.2 Աղյուսակներ 

Հավելված№ 6.2.3. «Դասախոսի  գիտամանկավարժական գործունեության 

գնահատման վարկանիշային թերթիկի» և «Դասախոսի  ուսումնական 

Հավելված№ 6.3.1 Դասախոսների մասնագիտական որակի ստուգման 

գործիքներ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

գնահատման քաղաքականությունն ու 

ընթացակարգերը պարբերաբար 

վերանայվում են:  

այո, դրանք վերանայվել են վերջին 

հնգամյակում կրեդիտային 

համակարգի անցման 

կապակցությամբ 

 

2) Արդյո՞ք դասավանդողների  

կատարելագործման ծրագրերն 

անդրադառնում են մասնագիտական, 

մեթոդական և բարեփոխումներին 

վերաբերող խնդիրներին:  

այո, դրանք հիմնվում են 

ժամանակակից կրթական 

բարեփոխումների և պահանջների 

վրա 

 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման քաղաքականությունն ու 

ընթացակարգերը պետք է վերանայվեն ժամանակի պահանջներից ելնելով: Մշակվում են 

գնահատման նոր մեխանիզմներ, չափորոշիչներ և գործիքներ:  

Գնահատման ներկայիս համակարգը զուտ կադրերի գրանցման ու նվազագույն 

տեղեկատվության տրամադրման գործառույթ է իրականացնում, որը նորօրյա պայմաններում 

կարելի է գնահատել անբավարար և անհամապատասխան: Անհարաժեշտ է մշակվում է 

այնպիսի մոդել, որում կգնահատվի դասավանդողների կարողությունների, կոմպետենցիաների 

ավելի լայն շրջանակ: Մանկավարժական գործունեության համար դրանք հետևյալներն են. 

ա/դասավանդողը  ունի ստեղծագործական ներուժ և այն հստակ տեսանելի է, 

բ/ շարունակաբար զբաղվում է իր ինքնազարգացմամբ և ինքակրթությամբ, 

գ/ սահմանել է գործունեության բարձր չափանիշներ, խստապահանջ է իր և 

մյուսների նկատմամբ, 

դ/ աշխատանքում գործածում է ՏՀՏ-ներ, 

ե/ հաղորդակցվում է արդյունավետ ձևով, որը ներառում է հաղորդակցության բոլոր 

մեթոդներն ու միջոցները, 

զ/ կարող է աշխատել թիմերում և, առաջադրանքը կատարելիս, համագործակցել 

այլոց հետ, 

է/ պատկերացնում է կազմակերպության կառուցվածքը և հստակ պատկերացնում է 

նպատակներն ու առաջիկա տարիների նպատակները, 

ը/ զարգացման կողմնակից է և դրսևորում է համապատասխան վարքագիծ, 

թ/ գործառնություններին նայում է սպառողի, հաճախորդի, ուսանողի տեսանկյունից, 

ժ/ հստակ պատկերցնում է բուհական շուկայի համընդհանրացման միտումները, 
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ժա/ ունի ռազմավարական մտածողություն, 

ժբ/ կարողանում է պատվիրակել ու հստակ հանձնարարականներ տալ, 

ժգ/ պատվիրակմանը զուգահեռ նաև կարողանում է ուղղորդել անձնակազմին ու տրամադրել 

հստակ խորհրդատվություն, 

ժդ/ ունի առաջնորդելու կարողություններ: 

Այս մոտեցմամբ ցանկացած կազմակերպություն, մրցունակ լինելու և կազմակերպական 

նպատակներին հասնելու նպատակով, գնահատում և նկարագրում է աշխատակիցների 

գիտելիքի, հմտությունների ու վարքագծի համակարգը: Տարիների փորձը ցույց է տվել, որ 

տարբեր շահառուների տեսնակյունից այս մոդելը գործունակ է համարվել և ունի մեծ 

օգտակարություն: 

Նոր պահանջներից ելներլով` մշակվում են երկաստիճան ՄՈւՀ-ին համապատասխան 

ծրագրային փաթեթներ, որոնք ներառում են դասավանդման մեթոդների, ուսումնառողների 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների, նորագույն գրականության և 

տեղեկատվության միջոցների մասին համապատասխան տեղեկատվություն: Այդ ծրագրերի 

կազմման աշխատանքներում ընդգրկված է ամբիոնների ամբողջ գիտական ներուժը:   

Աշխատանքերը բաշխվում են ըստ գիտահետազոտական գործունեության ստաժի, 

ներուժի, փորձի, հետազոտության ոլորտի և գիտական աստիճանակարգի: 

Խրախոսման մեխանիզմները հստակ մշակված են, սակայն ելնելով վերջին երեք տարիների 

վերլուծություններից, ակնհայտ նվազել է դրանց համար կատարված դրամական 

ներդրումները: Ի հակադրություն դրա, աճել է մեդալների և պատվոգրերի թիվը: 

Նվազել են նաև դրամական օգնությունները` 975.000-ից` մոտ 500.000 դրամ, 2008-ից` 

2009թթ.: Իսկ 2010թ.-ում ընդհանրապես գրանցված չէ նման հատկացում: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.4: Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների 

արդյունքում բացահայտված կարիքների համապատասխան` 

ՄՈՒՀ-ում իրականացվում են դասավանդողների 

կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ 
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Դասավանդողների ներքին և արտաքին գնահատման խիստ կանոնակարգված 

պարբերականություն ՄՈՒՀ-ում չի գործում: Արտաքին գնահատումը հիմնականում 

արտահայտվում է հասարակական կարծիքի, ԶԼՄ-ներում զետեղված նյութերի, ծնողների և 

ուսանողների արձագանքների միջոցով: Դրանց  ՀՊՄՀ  ղեկավարությունն արձագանքում է 

անմիջապես:  

ՀՊՄՀ-ում արդեն երկրորդ տարին է մեկնարկվել է որակի ապահովման համակարգի 

ձևավորման գործընթացը, որը թույլ է տալիս բուհի ընհանուր ռազմավարության և 

առաքելության շրջանակներում ձևավորել գործող հարաբերությունների համակարգի ու 

արդյունքների արտապատկերման մեխանիզմ: Այն ուղղված է զարգացման միտումների 

գնահատմանն ու շտկմանը` միջազգային գիտակրթական զարգացումների և բուհի 

ռազմավարական ծրագրի համապատասխան: 

Հետևաբար, ՀՊՄՀ-ում ստեղծվող ինքնավերլուծական մշակույթի առաջին փորձերից է 

ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման և ծրագրերի վերլուծության փորձագիտական 

հանձնախմբերի ձևավորումը, որոնք համագործակցում են Բարձրագույն կրթության որակի 

ապահովման ազգային կետրոնի հետ: 

Որակի ապահովման կենտրոնի կատարած վերլուծությունների շնորհիվ բացահատվում 

են մինչ այժմ անտեսված բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պետք է համակարգված լուծում 

ստանան, ստեղծելով անհատական ու համակարգային ինքնավերլուծությանը խոչընդոտող 

խնդիրների ախտորոշման շարունակական մեխանիզմներ: Այս ամենն անհրաժեշտ է բուհի 

համաքայլ զարգանացման և իր մշակութային առանձնահատկության մեջ միջազգայնացմանը 

ուղղված միջոցառումների իրականացման համար: 

Դասավանդողների մասնագիտական զարգացման պլանները ունեն հետևյալ 

ուղղություններն ու բովանդակությունը` 

 

1. Գրականության ուսումնասիրություններ 

- հասարակական-քաղաքական, 

- օրենսդրական և նորմատիվ, 

- գիտական գրականություն, 

- գիտական, գիտամեթոդական, ուսումնամեթոդական պարբերականներ 

 

2. Գիտական, գիտամանկավարժական և գիտամեթոդական հետազոտություններ 

- հետազոտությունների թեմայի առկայությունը 

- թեմայի հաստատման մարմինը 

- հետազոտությունների ուղղությունը, բնագավառը 

- գիտաժողովներում, ամբիոներում` սեմինարների, ներկայացումների անցկացում, 

զեկուցումների ընթերցում 

- գիտական, գիտամեթոդական հոդվածների, ձեռնարկների, գրքերի, մենագրությունների 

հրատարակում 

 

3.Մասնագիտական աճի ապահովում 

- մասնակցություն որակավորման, բարձրացման, վերապատրաստման դասընթացների 

- մասնագիտական որակավորման քննությունների հանձնում 

- ատենախոսության թեմայի շրջանակներում սեմինարների, քննարկումների անցկացում 

- ատենախոսության պաշտպանություն 
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4. Գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստում,  

- վերապատրաստում, որակավորման բարձրացում, վերաորակավորում 

- ասպիրանտների և հայցորդների առկայությունը 

- անհատական աշխատանքային պլանի առկայությունը 

- գիտական աշխատանքների ղեկավարման ուղղությունները 

- ասպիրանտների և հայցորդների մասնագիտական որակավորման քննությունների 

հանձնումը անհատական պլանին համապատասխան ժամկետում 

- ասպիրանտների և հայցորդների հրատարակման պատրաստվող աշխատանքները 

 

5. Ուսումնական աշխատանքներ 

- դասավանդած առարկան 

- ծրագրային և դասագրքերի մասով ապահովվածությունը 

- օրացուցային-թեմատիկ պլանի առկայությունը ուսումնական նյութերի մշակվածության 

աստիճանը  ուսումնառություն և բաշխիչ նյութերի առկայությունը 

- կուրսային, ավարտական, դիպլոմային աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի 

թեմատիկայի ընտրությունը 

- մանկավարժական պրակտիկայի ծրագրային և մեթոդական ապահովվածությունը 

- ուսուցման նյութերի և դիդակտիկ նյութերի, նախագծում, մշակում 

- - ուսանողների ինքնուրույն, ստեղծագործական, ստուգողական   աշխատանքների 

անցկացում, գնահատում 

- ուսանողական ուսումնական թղթապանակների ստուգում, գնահատում 

- քննությունները ծրագրերով և հարցաշարերով ապահովվածությունը 

6. Մանկավարժական առաջավոր փորձի փոխանակում- բաց, ցուցադրական դասերի 

կազմակերպում 

- մասնակցություն ամբիոնի, համալսարանի գիտական, մեթոդական, կազմակերպչական 

աշխատանքներին 

- մասնակցություն փոխադարձ դասալսումներին 

 

Դասավանդողների մասնագիտական զարգացման թեմաները  

 Մանկավաժության տեսություն 

 Կրթության, մանկավարժական մտքի և դպրոցի պատմություն 

 Հատուկ մանկավարժություն 

 Համեմատական մանկավարժություն 

 Սոցիալական մանկավորժություն 

 Սոցիոլոգիա 

 Անդագոգիկան 

 Դասավանդման մեթոդիկաներ և տեխնոլոգիաներ 

 Հոգեբանության տեսություն և պատմություն 

 Հատուկ հոգեբանություն 

 Իրավաբանական հոգեբանություն 

 Սոցիալական հոգեբանություն 

 Մշակութաբանություն և արվեստագիտություն 
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 Կերպարվեստի տեսություն և պատմություն 

 Երաշտագիտություն 

 Մատենագիտություն և գրադարանագիտություն 

 Բնական գիտություններ 

 Լեզվաբանություն և բանասիրություն 

 Պատմագիտություն 

Իրավագիտություն դասավանդողների մասնագիտական զարգացման ժամանակացույցը 

 Նախատեսվում է յուրաքանչյուր հինգ տարում առնվազն մեկ անգամ: 

 Դրանք անհատական բնույթ ունեն, ընդհանուր ժամանակացույց գոյություն չունի: 

Դասավանդողների մասնագիտական զարգացման գործընթացի վերլուծությունը վերջին 3 

տարվա համար ներկայացված է /Հավելված№ 6.4.1. ՀՊՄՀ 2008-2010թթ. Հաշվետվություններ, 
ամբիոնների հաշվետվությունների բաժիններ/ 

Պահանջվող 

Հիմքերը 

Հավելված№ 6.4.1. ՀՊՄՀ 2008-2010թթ. հաշվետվություններ, ամբիոնների 
հաշվետվությունների բաժիններ 

Հավելված№ 6.4.2 Գիտական հրատարակությունների քանակական 
վերլուծություն 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը: 

ԱՅՈ/հաճախականությունը Ոչ 

1) Արդյո՞ք դասավանդողների 

կատարելագործման միջոցառումների  

պլանները պարբերաբար վերանայվում են:  

այո, տարեկան մեկ անգամ, 

տարեվերջյան 

հաշվետովությունների տեսքով 

 

2) Արդյո՞ք դասավանդողների 

կատարելագործման թեմաները 

պարբերաբար վերանայվում են:  

այո/ կախված թեմաների 

արդիականության պահանջից 

 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Դասավանդողները մասնագիտական զարգացման առանձին պլանավորում չեն 

ներկայացնում: Ամեն ուսումնական տարվա վերջում տարեկան հաշվետվությունների մեջ 

արտացոլվում են անցած ուս. Տարում կամ երեք տարիների ընթացքում իրականացված 

աշխատանքները և կատարողականության ցուցանիշները: Դրանք պարունակում են նաև 

տեղեկատվություն` այն աշխատանքների և հետազոտությունների մասին, որոնց 

դասավանդողները մասնակցել են տարբեր ծրագրերի, համաժողովների, հրավերների 

շրջանակներում /Հավելված№ 6.4.1 Հաշվետվություններ 2008-2010թթ./: 
Գիտական  գործունեության  ոլորտում  ոչ  բոլոր  դեպքերում  է   մշակվել  և  իրագործվել 

նորարարական քաղաքականության հայեցակարգը:  Գիտական  արդյունքների  մեծ  մասը  

դուրս  է  մնում միջազգայնացման  գործընթացից: Կան ամբիոններ, որոնք քիչ են 

հրատարակում միջազգային  ճանաչված  հանդեսներում: Հրատարակվում են մեծ ծավալի 

աշխատանքներ` հոդվածների համալսարանական և ամբիոնական ժողովածուներում, 
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դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ, ստեղծվել են թեմատիկ 

մատենաշարեր: Կատարված աշխատանքների որակի մոնիթորինգ իրականացված չէ: 

Քանակական վերլուծությունը տես /Հավելված№ 6.4.2 Գիտական հրատարակությունների 

քանակական վերլուծություն/-ում: Թերի է միջամբիոնական գիտական համագործակցությունը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.5: Մասնագիտության կրթական ծրագրերը ապահովված են 

համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով  

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցուցակը (նշելով որակավորումները, 

կոչումները և գիտական աստիճանները) կցվում է` Հավելված№ 6.5.1 Հիմնական 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցուցակ 

 

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի վիճակի կայունությունն ապահովող 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

Քաղաքականությունը` 

 լիցենզիային պայմանների ապահովումը և պահանջների բավարարումը 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասով, գիտական բարձր որակավորում ունեցող և 

ճանաված մասնագետների ներգրավում ուսումնական գործընթացին: 

Ընթացակարգը` 

 պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների ընտրության կարգ 

Համատեղությամբ դասավանդողների ցանկը ներկայացված է Հավելված 6.5.1 Հիմնական 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցուցակ 

 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության որակի ապահովմանն ուղղված 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

Քաղաքականությունը` 

 Վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցով որակավորման բարձրացում, 

 Միջազգային կառույցների կողմից իրականացվոց ծրագրերին մասնակցության 

ապահովումվ 

 վերապատրաստման, վերաորակավորման,  որակավորման բարձրացման 

արդյունքների հաշվառում 

 սոցիալական պայմանների ուսումնասիրում և բարելավման հարցում աջակցում 

Ընթացակարգը`  

Հասարակական կառույցների ուսումնասիրությունների 

 արդյունքների հաշվառում, 

Հաշվառման արդյունքներով` ¹ñանց օժանդակում 
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Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 6.5.1 Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցուցակ 

 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: 

1) Որքա՞ն է հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

գործունեության արդյունավետությունը: 

2) Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ո՞ր տոկոսն են կազմում 

հիմնական դասավանդողները:   

% 

76- 80% 

 

83,4% 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը    

արտահայտությունը միջնորդավորված արդյունք է, հաշվվում է յուրաքանչյուր 

կիսամյակի վերջում, մինչև պարտքերի մարման շրջանը: 

 Երկրոորդ հարցը հիմնավորման կարիք չունի, այն ուղղակի փաստ է: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.6: ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

խրախուսման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի խրախուսման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը տես`  

Հավելված№ 6.1.5. Դասավանդողների խրախուսման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2010թթ-ին պարգևատրման են արժանացել` 

 արտաքին գործիչներ- 37 

 ուսանողներ-16 

աշխատակիցներ-140 

 

Երիտասարդ դասավանդողների խրախուսման հատուկ մշակված քաղաքականությունը և 

ընթացակարգեր չկան: 
 

 

2008թ. 2009թ. 2010թ. 
Դրամ. 

պարգև. 

Մեդալ Դրամ. 

Օգն. 

Դրամ. 

պարգև. 

Մեդալ Դրամ. 

Օգն.. 

Դրամ. 

Պարգև. 

Մեդալ Դրամ. 

Օգն. 

96աշխ 

25ուս. 

11 անձ 975.000

դր 

21 անձի  24 անձ 7 

անձի, 

մոտ 

500,000 

44անձ 16 մեդալ 

3 պատվ. 

պրոֆ. 

1պատվ.դ

ոկտ. 

- 

Տարեկան 2 անգամ 

հավելյալ աշխատավարձ 

Տարեկան 2 անգամ 

հավելյալ աշխատավարձ 

Տարեկան 1 անգամ 

հավելյալ աշխատավարձ 
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Երիտասարդ դասավանդողների մենթորության քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

գտնվում են մշակման փուլում է: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 6.1.5. Դասավանդողների խրախուսման 
քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 
ներկայացնել հաճախականությունը:  

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

խրախուսման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը վերանայվում են:   

այո, անհրաժեշտության դեպքում  

2) Արդյո՞ք սկսնակ դասավանդողները 

ներգրավված են վերանայման 

գործընթացում:  

այո,մասամբ  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի խրախուսման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը վերանայվում են պարբերաբար, փոփոխությունների, լրացումների 

կամ ըստ էության նոր փաստաթղթի ընդունման միջոցով, անհրաժեշտության ծագման 

պարագայում: Վերջին 3 տարիների ընթացքում որպես կանոն, տարեկան 2 անգամ մեկ 

աշխատավարձի չափով տրվում է դրամական պարգևատրումներ տոների 

կապակցությամբ: Ինչպես նաև բարձրացվել է աշխատավարձը` ըստ ռեկտորի 2011թ. 

մարտի 4-ի թիվ 2-36 հրամանի, 40%-ով: 

 Երիտասարդ դասավանդողների ներգրավվածությունը վերանայման գործընթացին 

կանոնակարգված չէ: Այն  իրականացվում է քաղաքականության մշակման, 

վերանայման և հաստատման  հանձնաժողովներում և օրգաններում ընդգրկված 

ներկայացուցիչների միջոցով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 6.7: ՄՈՒՀ-ում առկա է ռազմավարական նպատակների իրականացման 

համար անհրաժեշտ վարչական և օժանդակ աշխատակազմ 

ՀՊՄՀ վարչատնտեսական, ինժեներատեխնիկական, արտադրական, ուսումնաօժանդակ 

և այլ աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ, ՀՊՄՀ կանոնադրությամբ և ներքին 

կարգապահական կանոններով: 

ՀՊՄՀ կոլեգիալ կառավարման մարմինը ՀՊՄՀ խորհուրդն է, որը ստեղծվում է 5 տարի 

ժամկետով, բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը 

համապատասխան։ Խորհրդի նախագահի և անդամների իրավասությունները սահմանվում են 
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կանոնադրությամբ /Հավելված№ 6.1.1. ՀՀ օրենքը կրթության մասին, Հոդված 28-ի 1-5 կետեր/ 

Խորհուրդը ձևավորվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության 

պրոֆեսորադասախոսական կազմից, ուսանողության ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև 

հիմնադրի, լիազորված մարմնի ներկայացուցիչներից: 

Խորհրդի ձևավորման կարգը լիազորված մարմնի ներկայացմամբ սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Խորհրդի թվաքանակը սահմանվում է 

տվյալ բուհի կանոնադրությամբ, առնվազն 20 հոգի: 

Խորհրդի գործունեության մեջ մտնում են հաստատության բյուջեի, ռազմավարական 

ծրագրերի հաստատումը, բարձրագույն ուսումնական հաստատության գործունեության 

տարեկան հաշվետվության (որը ներկայացնում է ռեկտորը) լսումն ու գնահատումը, ռեկտորի 

ընտրությունը, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնադրության, 

դրա մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու առաջարկության ներկայացումը 

հիմնադրին: 

ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդը ձևավորվում է ՀՊՄՀ լուծում է բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության 

կազմակերպման, պլանավորման և կառավարման հիմնահարցերը: 

Գիտական խորհրդի լիազորությունները և գործունեության կարգը սահմանվում է ՀՊՄՀ 

կանոնադրությամբ /Հավելված№ 6.7.1. ՀՊՄՀ կոլեգիալ կառավարման մարմնի, Հավելված№ 
6.7.2. ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդի կազմ/: 

ՀՊՄՀ ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է ուսումնական 

հաստատության գործադիր մարմինը՝ ռեկտորը: 

ՀՊՄՀ ռեկտորն ընտրվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և ՀՊՄՀ սահմանված բաց մրցույթի 

կարգով՝ ուսումնական հաստատության խորհրդում, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի 

ժամկետով: Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել ռեկտորի 

պաշտոնում: 

Ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատում է հիմնադիր խորհուրդը, որի կազմում 

ընդգրկված են ՀՀ վարչապետը, պատգամավորներ, ԿՆ փոխնախարարներ: Արդյունքներն 

անվավեր ճանաչելու դեպքում, համաձայն գործող կարգի, նշանակվում է ռեկտորի նոր 

ընտրություն: 

Եթե նույն թեկնածուն ընտրություններում հավաքում է գիտական խորհրդի անդամների 

ձայների առնվազն երկու երրորդը, ապա հիմնադիրը հաստատում է գիտական խորհրդի 

որոշումը: 

ՀՊՄՀ ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որի ձևավորման կարգը և 

լիազորությունները սահմանվում են ՀՊՄՀ կանոնադրությանը համապատասխան: 

Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության մասնաճյուղի տնօրենը ընտրվում է 

ուսումնական հաստատության խորհրդի նիստում գաղտնի (փակ) քվեարկությամբ, 5 տարի 

ժամկետով, բաց մրցույթով: Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել 

մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնում: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության պրոռեկտորները (մասնաճյուղի տնօրենի 

տեղակալները) նշանակվում են ռեկտորի (մասնաճյուղի տնօրենի) հրամանով, և նրանց հետ 

կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր: 

Ֆակուլտետի դեկանի (ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարի), ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնները ընտրովի են, որոնց ընտրության կարգը սահմանվում է բարձրագույն 

ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ: Ֆակուլտետի դեկանի (ուսումնական 

ստորաբաժանման ղեկավարի) գործունեությունը համարվում է գիտամանկավարժական 

աշխատանք: 
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Վարչական աշխատակազմի ցանկը` ըստ հաստատության կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների ներկայացված է Հավելված№ 6.7.1-ում և Հավելված 6.7.2-ում:    
Օժանդակ աշխատակազմի գործառույթները սահմանվում են աշխատանքային 

պայմանագրերով /Հավելված№ 6.1.6. Աշխատանքային պայմանագրերի ձևանմուշներ/: 
Վարչական և օժանդակ աշխատակազմի կայունությունը ապահովվում է օրենսդրությամբ, 

սահմանաված աշխատանքային պարտականությունների կատարողականության 

մակարդակով 

Վարչական և օժանդակ աշխատակազմի գործունեության որակի ապահովման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

 Հատուկ քաղաքականություն և ընթացակարգեր չկան, կարգավորվում են 

աշխատանքային պայմանագրով: 
 

Աշխատակազմի գործունեության որակն ապահովող մեխանիզմները և գործիքները 

 

 Գործիքները` օրենսդրությունն ու ենթաօրենսդրական ակտերը, մեխանիզմները` դրանց 

պահանջների անվերապահ կատարումը: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 6.1.6. Աշխատանքային պայմանագրերի ձևանմուշներ 

Հավելված№ 6.7.1. ՀՊՄՀ կոլեգիալ կառավարման մարմնի կազմ 

Հավելված№ 6.7.2 ՀՊՄՀ  գիտական խորհուրդի կազմ 
 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: % 

1) Որքա՞ն է վարչական աշխատակազմի գործունեության 

արդյունավետությունը: 

Հետազոտված 
չէ կոնկրետ 
թվերով 

2) Որքա՞ն է օժանդակ աշխատակազմի գործունեության 

արդյունավետություն: 

Հետազոտված 
չէ կոնկրետ 
թվերով 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Վարչական և օժանդակ աշխատակազմի գործունեության արդյունավետության գնահատման 

հատուկ կարգեր չկան, կարգավորվում են աշխատանքային պայմանագրերով սահմանաված 

աշխատանքային պարտականությունների կատարողականության մակարդակով: 

 

Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT) վերլուծության 

ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 3 տարվա վերլուծություն չափորոշիչների 

դաս 6-ի համար:   
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Ուժեղ կողմեր` 

 դասախոսի պաշտոն զբաղեցնող և այդ պաշտոնին ներկայացվող պահանջները բավա-

րարող անձանց կազմը ապահովվում և պաշտպանվում է օրենքով սահմանված կար-

գերով, 

 մասնագիտական աճ և համապատասխան ներուժ ունեցող մասնագետների համար առ-

կա են աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություններ, գործում են խրա-

խուսման մեխանիզմներ: 
 

Թույլ կողմեր` 

 դասախոսների ատեստավորման և գնահատման ընթացակարգերը, 

 հստակ և թափանցիկ չեն դասախոսների մասնագիտական զարգացման գործընթացի 

ընթացակարգերը, չափանիշները, ժամանակացույցը, 

 միշտ չէ որ դասախոսների մասնագիտական զարգացման միջոցառումներն ու աշ-

խատանքները համընկնում են նրա հետազոտության և գործունեության բնագավառին, 

 մի շարք ամբիոններում ապահովված չէ գիտական աստիճան կամ կոչում ունեցող դա-

սախոսների թիվը: 
 

 Նպաստավոր հնարավորություններ` 

 մշակվում են դասախոսներին ներկայացվող պահանջների վերանայման մեխանիզմ-

ները, վարկանիշային թերթիկների նոր ձևաչափեր, 

 ընդլայնվում ու բարելավվում են դասխոսների մասնագիտական աճի հնարավորու-

թյունները, 

 առկա է գիտական աստիճան կամ կոչում ստանալու հնարավորություններ, 

 ակտիվացվում է գիտական պարբերականների գործունեությունը:  
 

Վտանգներ` 

 դասախոսների մասնագիտական զարգացման պլանները հաճախ կրում են ձևական, 

տարերային բնույթ, երբեմն բացակայում են, քանի որ դեռևս մշակված չեն դրանց 

ձևավորման և վերահսկողության հստակ ընթացակարգեր և մեխանիզմներ, 

 գիտական աստիճան կամ կոչում ստանալու մոտիվացիայի բացակայությունը 

դասախոսների մոտ: 

 

Այսպիսով կարելի ասել, որ ՀՊՄՀ-ն ապահովված է համապատասխան 

պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմով, որոնք իրականացնում են 

պետական և հասարակական պահանջին համապատասխան մասնագիտական բարձրագույն 

ուսուցման գործընթացի կազմակերպումը և իրագործումը: ՀՊՄՀ-ն որպես վտանգ է դիտարկում 

մի շարք մասնագիտությունների գծով գիտական աստիճան կամ կոչում ստանալու 

մոտիվացիայի բացակայությունը դասախոսների մոտ, ինչը առաջացնում է այդ ոլորտի 

գիտական և նորարարարական զարգացման պասիվացում, որն էլ իր հերթին կարող է վտանգել 
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ընդհանրապես տվյալ ճյուղի պահպանումը: 

Միանշանակ չեն դասախոսների ատեստավորման, ինչպես նաև, դասախոսների մաս-

նագիտական կոմպետենցիաների գնահատման ընթացակարգերն ու դրանք իրականացնող 

մարմինները, գործիքներն ու մեխանիզմները: 

 

 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 7: Մասնագիտության կրթական ծրագրեր 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համապատասխանում են 
հաստատության առաքելությանը, կազմում են հաստատության պլանավորման և 
ռեսուրսների բաշխման մաս, համապատասխանում են ազգային պահանջներին, 
ուսումնառողների և այլ շահակիցների պահանջմունքներին և համոզիչ են 
բովանդակային առումով:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.1: Կրթական ծրագրերը ձևակերպված են շնորհվող 

որակավորումներին համապատասխանող ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքներով 

Բոլոնյայի գործընթացի դրույթներին համապատասխան բուհը մշակել է նոր կրթական 

ծրագրեր, վերանայել առկա ծրագրերը` դրանք համապատասխանեցնելով ուսուցման նոր 

համակարգին:   

Բուհի մասնագիտական կրթական ծրագրերում ներառված են ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքները, որոնք ամփոված են որակավորման պետական կրթական 

չափորոշչում  /Հավելված№ 7.1.1 «Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն 
/Էրգոթերապիա/ մասնագիտության բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի 
որակավորման պետական կրթական չափորոշիչ»/, ինչը պետական պահանջների 

համախումբ է և պարտադիր է նշված մասնագիտության բակալավրի հիմնական կրթական 

ծրագիր իրականացնող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար և, 

միաժամանակ, համահունչ է Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կրթության քաղաքականության 

գիտահետազոտական աշխատանքների և կրթական ոլորտների առաքելությանը  

/Հավելված№ 1.1.2 Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական ծրագիր, Բաժին 1 ՀՊՄՀ-ի 
առաքելությունը և պատմությունը 2007-2015 թթ/: 

Բակալավրի հիմնական ծրագիրը ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի համախումբ է, 

որը ներառում է. 

 ուսումնական պլան,  

 առարկայական դասաբաշխման պլան, 

 ուսումնական դասընթացների մոդուլների առարկայական ծրագրեր 

 մասնագիտական առարկաների բովանդակային և ուսումնառության ուղեցույց:  

Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ մասնագիտության կրթական ծրագրի 

համադրելիությունը ներկայացված է /Հավելված№ 7.1.2 Մասնագիտության կրթական 
ծրագրի համադրելիությունը Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ/: 
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Պահանջվող 

հիմքերը  

Հավելված№ 7.1.1 «Շտկող մանկավարժություն և հատուկ 
հոգեբանություն /Էրգոթերապիա/ մասնագիտության բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության բակալավրի որակավորման պետական 
կրթական չափորոշիչ»  
Հավելված№ 1.1.2 Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական 
ծրագիր, Բաժին 1 ՀՊՄՀ-ի առաքելությունը և պատմությունը 2007-2015 
թթ  
Հավելված№ 7.1.2. Մասնագիտության կրթական ծրագրի 
համադրելիությունը որակավորումների ազգային շրջանակի հետ 
Հավելված№ 7.1.3. Տիֆլոհոգեբանության առարկայական ծրագիր և 
փաթեթ 
Հավելված№ 7.1.4 TEMPUS–ի և ENOTHE-ի հետ կնքված 
համաձայնագրեր 
Հավելված№ 7.1.5 Տասիսի հետ համագործակցության հիմքեր 

 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 
ներկայացնել հաճախականությունը: 

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք դասավանդման և 

ուսումնառության մոտեցումները և 

մեթոդները պարբերաբար 

արդիականացվում են:  

այո  

2) Արդյո՞ք դասավանդման նյութերը և  

ռեսուրսները արդիական են: 

այո, մասամբ  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

Բուհում դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները արդեն իսկ 

արդիականացվել են բուհի որդեգրած ռազմավարության և Բոլոնիայի կրթական ծրագրերի 

պահանջներին համապատասխան: Քանի որ ներկայումս բուհը գտնվում է բարեփոխումների 

շրջանում, դասավանդաման նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման գործընթացը ևս 

մշտադիտարկման գործընթացում է` համապատասխան  ՀՀ-ի և արդի եվրոպական 

բարձրագույն կրթական համակարգին: 

Ըստ փոփոխված կրթական համակարգի ներկայումս սկսվել է նաև դասավանդաման 

նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման գործընթացը, որը մեկնարկել է և գտնվում է 

ընթացիկ արդիականացման փուլում:  

  Օրինակ, Հատուկ կրթության ամբիոնում արդեն իսկ մշակվել և կազմվել  են 

առարկայական ծրագրերի փաթեթները /Հավելված№ 7.1.4. Տիֆլոհոգեբանության 
առարկայական ծրագիր և փաթեթ/:  

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց 

օրինակով ՄՈՒՀ-ը կատարել է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն (բենչմարքինգ):   

ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգը ինտեգրվել է կրթության եվրոպական 

տարածքին, որի արդյունքները ամրագրվել են Բոլանիայի հռչակագրով և մի շարք այլ 

միջազգային նորմատիվ ակտերով: Այս գործընթացին ներգրավվել է նաև Խ. Աբովյանի 
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անվան ՀՊՄՀ-ն` իրականացնելով առաջնային բենչմարքինգ հետևյալ հաստատությունների 

և միջազգային կառույցների հետ. 

 Եվրոմիության TEMPUS կազմակերպություն` կրթական ծրագրերի շրջանակներում  

 Օկուպացիոն Թերապիայի Բարձրագույն Կրթության Եվրոպական Ցանցի /ENԳTHE/ - 

«Անկարող անձանց մասնակցության խթանումը Հայաստանում և Վրաստանում» 

ծրագրի շրջանակնեորւմ - Հոլանդիա/Ամստերդամ  /Հավելված№ 7.1.5 TEMPUS–ի և 

ENԳTHE-ի հետ կնքված համաձայնագրեր/ 

Եվրոմիության Տասիս «Աջակցություն միջին մասնագիտական կրթության և 

ուսուցման/միասնական համակարգի զարգացմանը Հայաստանում» - Շոտլանդիա/Գլազգո 

Սթիռլինգի համալսարան  /Հավելված№ 7.1.6 Տասիսի հետ կնքված համաձայնագիր/ 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.2: Մասնագիտության կրթական ծրագրերի ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքները համապատասխանում են 

ուսումնառողների և այլ շահակիցների կարիքներին   
Մասնագիտական կրթական ծրագրերի կազմման գործընթացում շահակիցների 

պահանջները ձևավորվում են մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչների 

մշակման հիման վրա: Մասնագիտական կրթական ծրագրերը ներառում են տեսական և 

գործնական պարապմունքներ, պրակտիկ գործունեություն` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր 

մասնագիտության մասնագիտական պահանջները և կոմպետենտությունները:   

Այսօր համահամալսարանական արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքների 

ուսումնասիրության ընթացակարգ չկա: Սակայն ՀՊՄՀ-ն, հաշվի առնելով բուհի հետագա 

զարգացման ռազմավարական մոտեցումները, նախատեսում է  մշակել և իրականացնել 

արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքների ուսումնասիրություն մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի բարելավման համար:   

Սակայան մինչ օրս, արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքների և 

պահանջմունքների գնահատման և վերհանման նպատակով իրականացվել է. 

 Մասնակցություն ամենամյա միջազգային համաժողովներին և 

Համակովկասյան կոնֆերանսներին: ՀՊՄՀ-ն հանդիսանալով ENԳTHE–ի 

/Էրգոթերապիայի բարձրագույն կրթության եվրոպական ցանց/ լիիրավ 

անդամ, մասնավորապես էրգոթերապիա մասնագիտության շրջանակներում, 

պարբերաբար մասնակցություն է ցուցաբերում ամենամյա միջազգային 

համաժողովներին և Համակովկասյան կոնֆերանսներին /Հավելված№ 7.1.4 
ENOTHE և ՀՊՄՀ-ի միջև կնքված համաձայնագրեր/:   

 Մասնագիտական արդի հիմնահարցերի շուրջ քննարկումները, փորձի 

փոխանակումը, նոր կապերի հաստատումը` հետագա համագործակցության 

նպատակով, հիմնականում իրակաացվել են մասնակցություն ցուցաբերելով 

տեղական և միջազգային գիտաժողովներին: Վերջին երեք տարիների 

ընթացքում տեղի ունեցած 217 տեղական և միջազգային գիտաժողովներին 

մասնակցել են 385 դասախոս և ուսումնառող: Նման գիտաժողովները 

նպաստում են արտաքին և ներքին շահակիցների փոխճանաչմանը, փորձի 

փոխանակմանը, գիտական ասպարեզում տեղի ունեցած 

նորարարությունների մասին իրազեկմանը և այլն:   
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Պահանջվող 

հիմքերը  
Հավելված№ 7.1.4 ENOTHE և ՀՊՄՀ-ի միջև կնքված 
համաձայնագրեր 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը Ոչ 

1) Արդյո՞ք  գործընթացի 

քաղաքականությունն ու մեխանիզմները 

պարբերաբար վերանայվում են:  

 ոչ 

2) Արդյո՞ք վերանայման մեխանիզմներն ու 

գործիքները թարմացվում են:  

 ոչ 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

Քանի որ ներկայումս ՀՊՄՀ-ում նման գործընթացը դեռևս չի իրականացվում 

կանոնակարգված և համակարգված կերպով, ուստի հնարավոր չէ ներկայացնել 

համապատասխան քաղաքականությունն ու մեխանիզմները և հիմնավորել վերոնշյալ 

հարցադրումները:   

Նկարագրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մասնագիտության կրթական ծրագրի 

վերանայման շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների հիմնական 

արդյունքները և դրանց հիման վրա իրականացրած բարելավումները:   

Մանկավարժական մասնագիտությունների համար խիստ անհրաժեշտ էր կրեդիտային 

համակարգի ներդրումը` դրական փորձի արդյունքներով: Իրականացվել է ՀՊՄՀ-ի բոլոր 

կրթական ծրագրերի գծով մոդուլային կառուցվածքով, կրեդիտային հիմքով ուսումնական 

պլանների և դրան համապատասխան առարկայական ծրագրերի վերանայում և ներդրում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.3: Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշտադիտարկվում են, 

իսկ դրանց արդյունավետությունը գնահատվում է 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի համեմատական 

վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

ՀՊՄՀ-ում որպես այդպիսին հստակ ամրագրված չեն: Սակայն հաշվի առնելով ներկայիս 

կրթական ոլորտում  իրականացվող բարեփոխումները և նոր մասնագիտությունների 

ներդրման անհրաժեշտությունը ՀՊՄՀ-ում, մասնավորապես Էրգոթերապիա 

մասնագիտության ներդրման համար իրականացվել է Եվրոպական առաջավոր փորձի 

համեմատական վերլուծություն` մասնագիտության հետագա կայացման ընթացքը 

ապահովելու համար: Որպես փորձարարական գնահատման օրինակ է հանդիսանցել 

Էրգոթերապիա բաժնի ուսումնառողների շրջանում անցկացված գնահատման արդյունքների 

վերլուծությունը: 

Իրականացնելով Էրգոթերապիա մասնագիտության Եվրոպական փորձի 

վերլուծություն, հարկ է նշել, որ այն ի սկզբանե ՀՊՄՀ-ում ներդրվել է եվրոպական կրթական 

չափորոշիչներին համապատասխան մշակված ուսումնական պլանով, որն իր մեջ ներառում 

էր զուտ մասնագիտական և մասնագիտությանը հարակից անհրաժեշտ 

մասնագիտություններ: Նման ուսումնական պլանով առաջնորդվելը հնարավորություն է 

տալիս ուսումնառողներին ակտիվ ներգրավվել մասնագիտության ուսումնասիրության 
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գործընթացին` համադրելով տեսական մոտեցումների կիրառումը գործնականում ողջ 

ուսումնառության ընթացքում: 

Մյուս առավելությունը կայանում էր նրանում, որ այս ուսումնական պլաններում 

բավականին շատ ժամաքանակ է հատկացվում գործնական և նախագծային 

աշխատանքների իրականացմանը, ինչը օգնում էր խթանել անհատական և խմբային 

աշխատանքային մեթոդները, զարգացնում վերլուծական և քննադատական մտածելակերպը: 

ՀՊՄՀ-ում վերոնշյալ մոտեցմամբ է ներդրվել Էրգոթերապիա մասնագիոտթյունը և 

թողարկվել է երեք սերունդ հենց այս ուսումնական պլանով: Սակայն, 2008 թվականին ՀՀ 

Կրթության և Գիտության նախարարության հրամանով, ուսումնական պլաններում 

անհրաժեշտաբար կատարվել են փոփոխություններ` համաձայն որի Էրգոթերապիա 

մասնագիտության ուսուցումը ևս ներառեց պարտադիր մասնագիտությունների ցանկը 

/Հավելված№ 7.1.1 «Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն /Էրգոթերապիա/ 
մասնագիտության բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի որակավորման 
պետական կրթական չափորոշիչ»/: 

Արդյունքում, վերլուծելով նախորդ երեք սերունդների և ներկայիս ուսումնական 

պլանով ուսումնառողների առաջադիմությունը և հենց իսկ ուսումնառողների կարծիքները, 

կարող ենք փաստել, որ Եվրոպական կրթական չափորոշիչներին համաձայն ներդրված 

ծրագրով ուսումնառելը ավելի արդյունավետ էր, քանի որ ողջ ուսումնառության գործընթացը 

ուղղված էր միայն մասնագիտության և մասնագիտական նեղ առարկաների 

ուսումնասիրմանը, գործնական առաջադրանքների կատարմանը /Հավելված№ 7.3.1 
«Օccupatiգnal Therapy curriculum 2005»/: Եվ ուսումնառողը ամբողջությամբ իր 

ուսումնառության ողջ ժամանաքանակը հատկացնում էր մասնագիտության 

տիրապետմանը, ինչը չի կարելի ասել ներկայիս ուսումնառողների համար, ովքեր ստիպված 

են ոչ մասնագիտական առարկաների համար հատկացնել բավականին շատ ժամաքանակ, 

ինչը խոչընդոտ է հանդիսանում մասնագիտական առարկաների լիարժեք ուսումնառությանը 

և յուրացմանը: Եվ արդյունքում ներկայիս սերունդները իրենց մասնագիտական որակներով 

և գիտելիքներով միանշանակ զիջում են նախորդ երեք սերնդներին: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 7.1.1 «Շտկող մանկավարժություն և հատուկ 
հոգեբանություն /Էրգոթերապիա/ մասնագիտության բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության բակալավրի որակավորման պետական 
կրթական չափորոշիչ» 

Հավելված№ 7.3.1 «Օccupatiգnal Therapy curriculum 2005» 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք մշտադիտարկման և 

վերանայման գործընթացները 

շրջափուլային են:  

 ոչ 

2) Արդյո՞ք գործիքներն ու մեխանիզմները 

կատարելագործվում են:   

 ոչ 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  
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Գնահատման համակարգի առավելությունները` 

ըստ դասախոսների

 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.4 Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի շրջանակներում  

ուսումնառողները գնահատվում են ուսումնառության ակնկալվող 

արդյունքներին համապատասխան` ապահովելով 

ակադեմիական ազնվությունը   
ՀՊՄՀ-ում գործում է կրեդիտային համակարգում ուսումնառողների գնահատման 

կարգի ուղեցույց, որն իր հիմքում ունի ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների 

արդյունքները: Ուսանողի վարկանիշի ամփոփոիչ գնահատումը կատարվում է 100 բալանոց 

համակարգով, գնահատման ձևավորման բաղադրիչներին հատկացված տոկոսներին 

համապատասխան /Հավելված№ 7.4.1 Գնահատման հուշաթերթիկ/:  
ՀՊՄՀ-ում ներկայումս ուսումնառողների գնահատումն իրականացվում է 

համալսարանում ներդրված գնահատման կարգանիշային և վարկանիշային գնահատման 

համակարգին համապատասխան: Սակայն գնահատման նման կարգը հնարավորություն չի 

տալիս ունենալ դասավանդման մեթոդներին համապատասխան ձևաչափեր և ցուցիչներ, 

ըստ որի հնարավոր կլինի գնահատել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերվող 

կարողությունները /Հավելված№ 3.4.1 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կրեդիտային 
համակարգի սովորողների գնահատման ժամանակավոր կարգ/:   

Քանի որ գնահատման համակարգը ևս նորաստեղծ է, իրականացված 

հետազոտությունների արդյունքում /200 դասախոսների շրջանում/ վեր են հանվել այդ 

համակարգի առավելությունները և թերությունները` ներկայացնելով դրանց 

արդյունավետության բարձրացման ուղիները: 
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Գնահատման համակարգի թերություններ` 

ըստ դասախոսների

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Համաձայն վերընշված առավելությունների և թերությունների դասախոսները 

առաջարկել են նաև գնահատման օբյեկտիվացմանն ուղված հետևյալ մեխանիզմները. 

 

# Մեխանիզմներ %հարց-
վածներից 

1 Գրավոր քննություններին զուգահեռ բանավոր քննությունների 

իրականացում 

21.1 

2 Համակարգչային թեստավորման, գնահատման կիրառում 11.3 

3 Վերադարձ նախկին համակարգին 8.5 

4  Գրավոր քննության ժամանակ խիստ վերահսկողություն 5.6 

5 Թեստային համակարգի կիրառում 5.6 

6 Գնահատականների չփոխանցում որպես կիսամյակային 

գնահատական 

5.6 

7 Վերահսկողություն, խստություն 5.6 

8 Դասախոսի կողմից օբյեկտիվ մոտեցում 4.2 

9 Գնահատման նոր մեթոդի կիրառում 4.2 

10 Կատարելագործել գնահատման չափորոշիչները 2.8 

11 Որակյալ դասախոսական կազմ 2.8 

12 Դժվարացել է որևէ մեխանիզմ մատնանշել 24.7 

 
 Այսպիսով վերլուծելով ներկայացված իրավիճակը ակնհայտ է դառնում, որ ներկայիս 

գործող համակարգը ունի առավելություններ, սակայն վերոհիշյալ մեխանիզմների 

համակարգված կիրառումը կդարձնի ավելի օբյեկտիվ և արդյունավետ: 
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Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 7.4.1 Գնահատման հուշաթերթիկ   

Հավելված№ 3.4.1 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կրեդիտային 
համակարգի սովորողների գնահատման ժամանակավոր կարգ 

  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ուսումնառողների գնահատման 

գործընթացի կազմակերպումը 

երաշխավորում է գնահատման 

ակադեմիական ազնվությունը: 

այո, մասամբ  

2) Արդյո՞ք ուսումնառողների գնահատման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

պարբերաբար վերանայվում են:  

այո  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

ՀՊՄՀ-ում գնահատման գործընթացը իրականացվում է համապատասխան բուհի 

գնահատման ընթացակարգի և կանոնակարգի, որն հնարավորինս երաշխավորում է 

գնահատման ակադեմիական ազնվությունը, սակայն ըստ դասախոսների, այն ունի 

բավականին լուրջ վերանայման կարիք և այստեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև 

ուսումնառողների կարծիքները, ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ ամբողջական 

պատկեր կազմելու համար: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 7.5: Մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային առումով 

հուսալի են, համահունչ են նմանատիպ այլ կրթական ծրագրերին 

և նպաստում են ուսումնառողների ու դասավանդողների 

շարժունությանը 

Մասնագիտության կրթական ծրագրերի տարանջատումը իրականացվում է 

առարկայական ծրագրերի պլանավորմանը համապատասխան` հստակ սահմանված 

տեսական և գործնական պարապմունքների համար նախատեսված ժամաքանակով, որը 

համապատասխանում է «Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության պետական 

ընդհանուր չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավորության որոշմանը 

/Հավելված№ 7.5.1 Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր 
չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավորության որոշում, 16 հունվարի 2001 թ/ : 

Յուրաքանչյուր առարկայի դասավանդումը իրականացվում է նախապես պլանավորված 

ժամանակացույցով, և իր մեջ ներառում է տեսական գիտելիքների ձեռքբերման մաս, 

այնուհետև գործնական պարապմունքների մաս`տարբեր հաստատություններում, որը 

նպատակ ունի ուսումնառողներին իրազեկել և համապատասխան հմտություններ 

տրամադրել նաև գործնական ոլորտում աշխատելու համար /Հավելված№ 7.5.2 
Առարկայական ծրագրերի կաղապարը/: 

ՀՊՄՀ-ի նախաձեռնությամբ ստեղծված է ՀՀ մանկավարժական բուհերի կոնսորցիում, 

որի շրջանակներում, ինչպես նաև հանրապետությունում գործող այլ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների շրջանակներում ապահովվում է ուսումնառողների 

շարժունությունը /Հավելված№ 7.5.3 ՀՀ մանկավարժական բուհերի միջբուհական 
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կոնսորցիումի հուշագիր/: Սակայն միջազգային համատեղ կրթական ծրագրեր դեռևս 

չունենալու պատճառով համալսարանը միանշանակ դեռ չունի շարժունակություն 

միջազգային կրթական ոլորտում: 

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար համալսարանը 

կնքել է պայմանագրեր, որի արդյունքում բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին  

հնարավորություն է ընձեռնվում կրթությունը շարունակել մանկավարժական 

համալսարանում` առաջին կամ երկրորդ կուրսերում: Սա խթանում է բարձրագույն 

կրթություն ստանալու մոտիվացիան` միջին մասնագիտական հաստատությունների 

ուսումնառողների շրջանակում /Հավելված№ 7.5.4 Միջին մասնագիտական 
հաստատությունների հետ կնքած պայմանագրերը/: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը  

Հավելված№ 7.5.1 Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության 
պետական ընդհանուր չափորոշիչները հաստատտելու մասին» ՀՀ-յան 
կառավորության որոշում, 16 հունվարի 2001 թ  
Հավելված№  7.5.2 Առարկայական ծրագրերի կաղապարը   
Հավելված№ 7.5.3 ՀՀ մանկավարժական բուհերի միջբուհական 
կոնսորցիումի հուշագիր 
Հավելված№  7.5.4 Միջին մասնագիտական հաստատությունների հետ 
կնքած պայմանագրերը 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: Այո ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում ուսումը 

շարունակել այլ ծրագրերով տվյալ ուսումնական 

հաստատությունում կամ դրանից դուրս ազգային և 

միջազգային մակարդակներում: 

այո, 

մասամբ 

 

2) Արդյո՞ք կա հաստատության ներսում կամ տեղական ու 

միջազգային այլ հաստատությունների տվյալ կամ այլ 

մասնագիտության կրթական ծրագրերի հետ 

համարժեքություն ստեղծելու գործընթաց: 

այո, 

մասամբ 

 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

          Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում ուսումը շարունակել այլ ծրագրերով տվյալ 

ուսումնական հաստատությունում կամ դրանից դուրս ազգային  մակարդակներում` 

բակալավրիատի մակարդակում մասնագիտական հարակից ոլորտներում, իսկ 

մագիստրատուրայում` ազատ` առանց նախապայմանների: 

          Ներկայումս հաստատության ներսում, ինչպես նաև կոնսորցիումի շրջանակներում 

առկա է մասնագիտության կրթական ծրագրերի հետ համարժեքության գործընթաց:  

         Ներկայումս Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 

իրականացվում է համատեղ աշխատանք Ֆինլանդիայի Օուլույի համալսարանի հետ` ՀՊՄՀ-

ի և ֆիննական Օուլույի համալսարանի միջև կրթական ծրագրերի համադրելիության 

ապահովման և դրա լույսի ներքո ՊԴԱ և ուսանողական շարժունության ապահովման 

համար:  
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Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց 

հետ մասնագիտությունների կրթական ծագրերը ունեն ուսանողների փոխանակումն 

ու շարժունությունը ապահովելու համաձայնագրեր:  

            Ներկայումս ՀՊՄՀ-ն ակտիվ բանակցությունների մեջ է գտնվում Մոսկվայի 

քաղաքային մանկավարժական համալսարանի և Ուկրաինայի Կիևի Մանկավարժական 

համալսարանի հետ`մասնագիտությունների կրթական ծագրերի նույնացման և 

ուսանողների ակտիվ փոխանակման ու շարժունության ապահովման ուղղությամբ: 

 

Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT) 

վերլուծության ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 3 տարվա վերլուծություն 

չափորոշիչների դաս 7-ի համար:   

 
Ուժեղ կողմեր` 

 մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը հնարավորինս հստակ ներկայացնում են 

ծրագրային բովանդակությունը, շրջանավարտներին ներկայացվող պահանջները, 

գործունեության ոլորտները, առարկայական ցանկը և նկարագրությունը, 

 ակնկալվող արդյունքների նախագծումը հնարավորություն է ընձեռում 

մասնագիտական և անձնային կոմպետենտությունների ձևավորման գործընթացը 

մշտապես վերահսկել, 

 ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները նաև մասնագետների պատրաստման 

գործընթացի որակի յուրօրինակ ինդիկատորներ են դառնում ուսումնառության 

արդյունքների գնահատման և շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման 

ժամանակ, 

 

Թույլ կողմեր` 

 դեռևս բացակայում են սովորողների գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների գնահատման հարցում մասնագիտական ընդհանրական 

մոտեցումները, որի պատճառով էլ միջազգային բուհերի հետ բարդանում է 

ուսանողների շարժունությունը, նրանց ակադեմիական մակարդակի որոշումը, 

 մշտադիտարկման և դասախոսական կազմի օբյեկտիվ, համակողմանի գնահատման 

հստակ մեխանիզմների բացակայությունը, 

 բարեփոխուման առաջանցիկ գործընթացների և համապատասխան ընթացակարգերի 

բացակայություն: 

 

Նպաստավոր հնարավորություններ` 

 ուսումնական պլանների վերանայում` ոչ մասնագիտական առարկանների 

բեռնաթափում, 

 գործընթացների բարելավման հնարավորությունները` ելնելով եվրոպական 
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կրթական չափանիշներին համապատասխան Էրգոթերապիա մասնագիտության 

ներդրման փորձից:  

 կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացի մեխանիզմը մասամբ հնարավորություն է 

ընձեռում հաշվառել գործատուների պահանջները և աստիճանաբար ընդգրկել դրանք 

կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացին: 
 

Վտանգներ` 

 ուսումնական պլանների ծանրաբեռնվածությունը ոչ մասնագիտական 

առարկաներով հանգեցնում են մասնագիտության հանդեպ ոչ լիարժեք 

պատկերացումների ձևավորմանը և խորը մասնագիտական գիտելիքների և 

հմտությունների ձեռքբերմանը,  

 ակադեմիական ազատության ճկուն մեխանիզմների բացակայության արդյունքնում 

ուսումնառողները իրազեկված չեն իրենց իրավունքների մասին,    

 կրթական ծրագրերի մշակման հարցում հաստատություններին տրված 

ակադեմիական ազատությունները հաճախ հանգեցնում են նույն մասնագիտության 

գծով բովանդակությամբ իրարից էապես տարբեր ծրագրով մասնագետների 

պատրաստման: 

 
Այսպիսով կրթական ծրագրերի առաջընթաց զարգացման կառավարումը վերջիններիս 

կտա նորարարական, գիտածավալուն բնույթ, և ըստ այդմ կրթական ծառայությունների 

շուկայի փոփոխման պայմաններում ՀՊՄՀ-ի նորարարական բնույթի կրթական ծրագրերի 

իրականացման պայմանների ու բովանդակության պահանջների ընդլայնում: Միջազգային 

ծրագրերին ու նախագծերին մասնակցելու նպատակով համագործակցությունների 

ընդլայնումը թույլ կտա իրավահավասար մուտք գործել եվրոպական ու համաշխարհային 

գիտական ու կրթական միջավայր: 

Կարևորվում է ստեղծել և հրապարակել չափանիշներ, կանոնակարգեր և 

ընթացակարգեր` ուսանողների ուսումնառության արդյունքների օբյեկտիվ գնահատման 

համար, ստեղծել վերանայման և բողոքարկման մեխանիզմներ, և ապահովել դրանց 

հրապարակայնությունը, ինչը իր հերթին կնպաստի ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի 

դերակատարության բարձրացմանը ողջ ուսումնառության գործընթացում: ՀՊՄՀ-ն խիստ 

անհրաժեշտ է համարում Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում` ուսանողների 

շարժունության ապահովումը, ուսումնական ծրագրերի կառուցվածքի 

համապատասխանեցումը, դասընթացների բովանդակության և ուսումնառության 

արդյունքների գնահատման չափանիշների համապատասխանեցումը եվրոպական 

տարածված փորձին։  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 8: Հետազոտություն և զարգացում 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ը նպաստում է հետազոտական նպատակների, նախագծերի իրականացմանը 

և ապահովում ակնկալվող արդյունքները: Առկա են հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքների վավերացման մեխանիզմներ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.1: Հետազոտական ոլորտում ՄՈՒՀ-ի ռազմավարությունը 

 
Մանկավարժական գիտության զարգացումը ապահովելու համար համալսարանը 

ծավալում է գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական գործունեություն` 

առավելագույնս օգտագործելով ՀՊՄՀ – ի գիտական ներուժը /Հավելված№ 1.1.2  ՀՊՄՀ-ի 

ռազմավարական ծրագիր, Բաժին 7/:  

Այս ռազմավարության շնորհիվ բուհը 2008թ.-ից սկսել է կրեդիտային համակարգով 

ուսումնառության նոր քաղաքականության մշակումը, երկաստիճան բարձրագույն կրթության 

համակագում: Ստեղծվել են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան 49 

բակալավրական և 43 մագիստրական, 41 մասնագիտությամբ հեռակա ուսուցման կուրսեր, 

որոնց համար պատրաստվել են համապատասխան առարկայական ծրագրեր և չափորոշիչներ: 

2008-2011թթ. Մասնագիտությունների և ուսումնառողների շարժը 2008-2011թթ. 

 Ուսումնառողների շարժ Մասնագիտությունների շարժ 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Բակալավրիատ/առկա 7795 7363 6876 48 49 49 

Մագիստրատուրա 447 927 1074 28 35 43 

Ասպիրանտուրա 9 5 8 * * * 

Ձևակերպված հայցորդ 93 68 62 * * * 

Հեռակա 5686 5012 5329 38 40 41 

 

 

Բակալավում վերջին 3 տարիներին նկատվում է ուսանողների թվի նվազում, որը 
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ընդհանուր բնակչության թվի նվազման հետ տրամաբանական կապի մեջ է: Ի հակադրություն 

դրա նկատելի է մագիստրական կրթության ձգտողների թվի կտրուկ աճ` 447-ից 1074: Նկատենք, 

որ ՄՈՒՀ-ում աճել է նաև մագիստրական և հեռակա կրթություն առաջարկող 

մասնագիտությունների թիվը` 28-ից` 43, 38-ից` 41: 

Շատ մեծ չի տատանումը ասպիրանտուրա ընդունվածների մեջ: Իսկ հայցորդների թիվը 

կտրուկ նվազման միտում ունի` 93-ից 62: Սա կապված է հայցորդության պայմանների 

խստացման և պաշտպանությունների թվի նվազման հետ: 

ՀՊՄՀ ամբիոններում իրականացվում են թեմատիկ և բազային ֆինանսավորմամբ 

ծրագրեր, ինչպես նաև` ներամբիոնային գիտամանկավարժական  հետազոտություններ: 

Համալսարանում. 2009-2012թթ.  իրականացվել են 23 թեմատիկ ֆինանսավորմամբ գիտական 

թեմաներ` 40,25 հաստիքակազմով, 81 կատարողներով: 2011-2013թթ. համար փորձագիտական 

հանձնաժողով է ներկայացվել 20 գիտական թեմա` հետագա ֆինանսավորում ստանալու 

համար:  

2010թ.-ին հաստատվել է ՀՊՄՀ գիտահետազոտական կենտրոնի կանոնակարգ, որի 

աշխատանքների համակարգման արդյունքում ակտիվացվել և կազմակերպվում են 

համալսարանում իրականացվող գիտական, գիտահետազոտական, գիտամեթոդական, 

փորձագիտական և տեխնոլոգիական աշխատանքները /Հավելված 8.1.1. Խ. Աբովյանի անվ. 

ՀՊՄՀ–ի գիտահետազոտական կենտրոնի կանոնակարգը, Հավելված 8.1.2. 2008-2011թթ. 

ռեկտորատի հաշվետվությունների ժողովածու, գիտական կենտրոնի հաշվետվություններ/ 

2009-2012թթ. բազային ֆինանսավորման շրջանակներում Համալսարանի 

հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի (10 հաստիք) աշխատողների կողմից 

իրականացվել է կրթական համակարգի համար կարևոր նշանակություն ունեցող գիտական 

հետազոտություններ: 

Բոլոնյան ծրագրի շրջանակներում, Եվրոպական կրթական պահանջներին 

համապատասխան, աշխատանքներ են տարվում բարձրագույն, մասնագիտական և 

հանրակրթական կրթության բարեփոխումների ուղղությամբ` ուսուցման հաջորդականության, 

անընդհատության և այլ սկզբունքների, տարիքային և հոգեբանական  

առանձնահատկությունների  շեշտադրման հիման վրա: 

Գիտահետազոտական աշխատանքների, փորձարարական  կոնկրետ մեխանիզմների 

շնորհիվ ստացված արդյունքները պրակտիկ գործունեության մեջ ներդնելու  նպատակով 

ներկայացված են բուհում և ավագ դպրոցներում պրոֆիլային և ոչ պրոֆիլային  

հանրակրթական առարկաների բովանդակության, համապատասխան կրթական 

չափորոշիչների, ուսումնական պլանների վերաբերյալ հրապարակումներ: 

ՀՊՄՀ-ը մասնակցել է հանրակրթական ավագ դպրոցների ուսուցիչների 

վերապատրաստման, ատեստավորման և որակավորման 2009-2011թթ. ՀՀ ԿՆ կողմից 

անցկացվող մրցութային ծրագրերին:  

Հետազոտությունների իրականացման  և զարգացման ծրագրերի իրագործման  
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նպատակով 2011թ. ապրիլից ՀՊՄՀ-ում գործում է Տրամաբանության և փաստարկման 

տեսության միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտը, մայիսից` Քվանտային 

էլեկտրոնիկայի և ինտեգրացման օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիան /Հավելված 8.1.2, 

2008-2011թթ. ռեկտորատի հաշվետվությունների ժողովածու, գիտական կենտրոնի 

հաշվետվություններ/: 

 

 

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 1.1.2  ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական ծրագիր  
Հավելված№   8.1.1. Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ–ի գիտահետազոտական 
կենտրոնի կանոնակարգը: 
Հավելված№   8.1.2. 2008-2011թթ. ռեկտորատի հաշվետվությունների 
ժողովածու, գիտական կենտրոնի հաշվետվություններ: 
Հավելված№  8.1.3. Պարբերական գիտական հրատարակություններին և 
գիտական աշխատանքների ժողովածուներին ներկայացվող ՀՀ ԲՈՀ-ի 
պահանջները: 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո 

կամ ոչ` նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

Արդյո՞ք հետազոտությունների 

մեթոդաբանությունը թարմացվում 

է:   

այո, 1-3 տարի հաճախականությամբ  

Արդյո՞ք հրապարակումներին 

ներկայացվող պահանջները 

թարմացվում են:  

այո, կապված պարբերականների 

չափանիշների ու ԲՈՀԻ պահանջների  

փոփոխության հետ 

 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

Հաշվի առնելով անցումային շրջանի առանձնահատկությունները գիտական 

հետազոտությունների մեթոդաբանությունը համապատասխանեցվում է ժամանակակից 

գիտության պահանջներին, գիտության զարգացման միջազգային տենդենցներին ու 

ձեռքբերումներին: Դրանք վերանայվում են նաև ԲՈՀ-ի 2011թ.-ի պահանջներին 

համապատասխան /Հավելված№   8.1.3, Պարբերական գիտական հրատարակություններին 
և գիտական աշխատանքների ժողովածուներին ներկայացվող ՀՀ ԲՈՀ-ի պահանջները/: 

Հետազոտությունների ռազմավարությունը և ուղղությունները ներկայումս 

իրականացվում են աշխատանքներ դրա արդիականացման, ՀՀ-ի տնտեսության, գիտության 

և կրթության զարգացման պահանջներին և հրամայականներին  համապատասխանեցման 

ուղղություններով: 
  

ՀՊՄՀ-ի գիտական հետազոտությունների ոլորտում առաջնային ուղղություններն են` 

1) Մանկավարժության տեսություն, կրթության և մանկավարժական մտքի 

պատմություն, գործնական մանկավարժություն, սոցիալական 

մանկավարժություն, կիրառական հոգեբանություն, օտար լեզուների ուսուցում: 

2) Համալսարանում դասավանդվող առարկայական մեթոդիկաների տեսություն և 
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պրակտիկա: 

3) Դպրոցական, ուսումնամեթոդական, գիտամեթոդական ձեռնարկների ստեղծում: 

4) Հոգեբանության հիմնահարցեր: 

5) Մարդու իրավունքներ և քաղաքացիական կրթություն: 

6) Միջմշակութային հաղորդակցություն և մշակութաբանություն: 

Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը ակտիվ մասնակցություն է 

ցուցաբերել կրթական բարեփոխումների հետ կապված ուսումնական դասագրքերի և 

մեթոդական ձեռնարկների հրատարակման աշխատանքներին:  

Յուրաքանչյուր հետազոտություն իրականացվում է ժամանակակից 

մեթոդաբանության հիման վրա` հենվելով հոգեբանության, մանկավարժության, 

սոցիոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի, իմացաբանության, մշակութաբանության և այլ 

տեսությունների նվաճումների վրա, հաշվի առնելով նաև հատուկ մասնագիտական 

առարակաների հետազոտման առանձնահատկություններն ու հայեցակարգերը: Դրանց 

արդյունքները  հրատարակվում է գիտական սկզբնաղբյուրի պահանջներին 

համապատասխան: 

Հաստատության ռազմավարության և հետազոտությունների  ուղղությունների միջև 

կապն արտացոլող փաստաթուղթ  

Ներկայումս առկա են գիտական ժողովածուներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր 

հրապարակման պահանջները, բնականաբար գիտական և գիտամեթոդական 

աշխատանքները ձևավորվում և համապատասխանեցվում են նշված պահանջներին: 

Հրատարակված գիտահետազոտական աշխատանքների ցուցակը տես Գրաֆիկ 8.1 
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Նկատենք, որ աճում է հրատարակվող գիտական հոդվածների, ուսումնական 

ձեռնարկների և դասգրքերի թիվը: Որոշ տվյալների բացակայության պատճառով հնարավոր 

չէ մյուս տարատեսակների հարցում հստակ վերլուծությունները: Մեծ թիվ չեն կազմում 

մենագրությունները, որոնց թիվը նվազել է 2009-ի համեմատությամբ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.2: Հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին նպաստող 

ՄՈՒՀ-ի քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը   

ՀՊՄՀ-ում առկա է հետազոտական ոլորտում իր հետաքրքրությունները և 

հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն, որն ապահովվում է 

հետազոտությունների իրականացումը և զարագացումը` հստակ քաղաքականության և 

ընթացակարգերի միջոցով, կարևորում է հետազոտական գործունեության 

միջազգայնացումը, գործում են հետազոտական գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմներ: 

 Որակյալ հետազոտությունների անցկացման նպատակով բուհի ամբիոններին կից 

լաբորատորիաները, ընթերցասրահներն ու գրադարանները պարբերաբար նորացվում են 

գիտական սարքավորումներով, գիտական գրականությամբ, ամսագրերով: Համալսարանի 

դասախոսները համագործակցում են ԵՊՀ-ի և գիտական ու հասարակական այլ 

կազմակերպությունների, կրթական հաստատությունների հետ (Մոլեկուլյար 

կենսաբանության ինստիտուտ, Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, Էրեբունի տուն-

թանգարան ինստիտուտ, ՀՕՖ-ի գրասենյակ, «ՍՕՍ» մանկական գյուղ և այլն), որտեղ 

համալսարանի բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողները անցկացնում են իրենց 

մասնագիտական և արտադրական պրակտիկաները /Հավելված№   8.2.1., Պրակտիկայի 

բաժնի կանոնակարգ և պայմանագրերի աղյուսակ/: Ուսումնական, մանկավարժական 

պրակտիկաների ուսանողների մասնակցության թիվը` 2010-2011թթ. բակալավր-4455, 

մագիստր-697, հեռակա-802: ՀՊՄՀ-ն պրակտիկաների անցկացման ունի պայմանագրեր 56 

տարբեր հաստատությունների հետ: 

Համալսարանում իրականացվող թեմատիկ և բազային ֆինանսավորմամբ գիտական 

թեմաներում ներգրավված են նաև երիտասարդ դասախոսներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ 

և մագիստրոսներ: Վերջիններս ակտիվորեն մասնակցում են գիտահետազոտական և 

գիտամեթոդական աշխատանքների իրականացմանը (համաժողովներ, գիտական 

սեմինարներ, հոդվածների հրատարակում, մասնակցություն փորձարարական 

աշխատանքներին և ալյն) /Հավելված№ 8.1.2. 2008-2011թթ. Ռեկտորատի 

հաշվետվությունների ժողովածու, Գիտական կենտրոնի հաշվետվություններ/: 
2011-2012թթ. ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսվում են ներդրումներ գիտական 

հետազոտությունների զարգացման խթանման նպատակով:  

Երիտասարդ աշխատակազմի գիտահետազոտական գործունեության խրախուսման 

կոնկրետ հայեցակարգ մշակված չէ: Հրատարակչական և անհրաժեշտ նյութածախսերի 
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խնդիրը դժվարացնում է հետազոտողների գիտահետազոտական գործունեության 

ծավալների ընդլայնումը: 

Նախատեսվում է կանոնադրական միջոցառումներ նմանատիպ դրսևորումները 

կանխարգելելու համար. 

 Ստեղծել հրատարակված գիտական աշխատանքների բանկ 

 Ստեղծել փորձագիտական մասնագիտական հանձնաժողով,  որը  նշված  

խնդիրները պետք է կանոնակարգի և տա փորձագիտական եզրակացություն 

 Ստեղծել պաշտպանված և հաստատված ատենախոսությունների  թեմաների 

վերլուծությունը` դրանց ոչ արդիականությունը և կրկնությունը կանխելու 

նպատակով։  

 Հսկողություն սահմանել մասնագիտական խորհուրդների աշխատանքների 

նկատմամբ` ԲՈՀ-ի կանոնակարգի պահանջները խստիվ պահպանելու նպատակով 

 Ստեղծել արտասահմանյան գիտական աշխատանքների վերնագրերի բազա:  

Գործընթացը մշակման փուլում է: 

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 8.1.2. 2008-2011թթ. Ռեկտորատի հաշվետվությունների 

ժողովածու, Գիտական կենտրոնի հաշվետվություններ 

Հավելված№ 8.2.1. Պրակտիկայի բաժնի կանոնակարգ և 

պայմանագրերի աղյուսակ  

Հավելված№ 6.2.4. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և կրթական 

գործընթացի որակի հետազոտության հարցաթերթիկ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

Արդյո՞ք վերոնշյալ գործընթացների քաղաքականությունն 

ու ընթացակարգերը պարբերաբար վերանայվում են:  

 

այո, մասամբ  

Արդյո՞ք ուսումնառողներն ու 

դասավանդողները ներգրավված են 

վերանայման գործընթացներում:  

այո, մասամբ  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները: 

Վերը նշված հիմնախնդիրները խիստ արդիական են, այդ պատճառով դրանք միշտ 

ուշադրության կենտրոնում են: 

Ուսանողներին տրամադրվում են ծրագրի սահմաններում ուսումնառությանը 

նպաստող օգտակար ու մատչելի տեղեկատվություն և խորհրդատվություն: 

Յուրաքանչյուր ամբիոն տարեսկզբին քննարկում և հաստատում է դասավանդողների, 

գիտական ղեկավարների կողմից կուրսային, դիպլոմային, մագիստրական թեզերի, 

թեկանածուական ատենախոսությունների համար մշակված և առաջարկվող թեմաներն ու 
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խորագրերը: Դրանք հաստատվում են համապատասխան գիտական խորհուրդներում, իսկ 

ուսումնառողները ծանոթանում և ընտրում են թեմաները իրենց ցանկությամբ: Նրանք 

իրավունք ունեն ղեկավարների հետ համաձայնեցնել և հստակեցնել թեմաների հետ 

կապված բոլոր խնդիրները: 

Սակայն ուսանողների հետ անհատական հետազոտական գործընթացի 

կազմակերպումը լուրջ դժվարություն է առաջացնում դասախոսական կազմի համար, որն 

այսօր ծանրաբեռնցած լինելով նորագույն տեխնոլոգիաների համապատասխան 

աշխատանքների կազմակերպման պահանջներին, գրեթե հնարավորություն չի ունենում 

անհատական հետազոտական աշխատաներ կազմակերպել ուսանողների հետ:  

Հարցման արդյունքում (Մագիստարական և բակալավրական կրթական 

գործընթացներում պրոֆեսորադասախոսական կազմի ապահվման և որակի վերաբերյալ 

հարցում է կատարվել տարբեր մասնագիտությամբ 100 մագիստրոսների և 100 

բակալավրերի մոտ /Հավելված№  6.2.4. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և կրթական 

գործընթացի որակի հետազոտության հարցաթերթիկ/ պարզեցինք, հետազոտական 

աշխատանքներում իրենց մասնակցությունը ուսանողների 70% համարում են ոչ բավարար` 

3 միավոր: Գրեթե նույն պատկերն է դասախոսների աջակցության հարցում: 

Որոշ ամբիոններում ուսանողներն ակտիվորեն ընդգրկվում են 

ուսումնագիտահետազոտական գործունեության մեջ, լավագույն ուսանողները 

զեկույցներով հանդես են գալիս գիտաժողովներում և սեմինարներում: 

 

 ԿՈւԼՏՈւՐԱՅԻ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ 

  Ամբիոն Գիտ. Աշխ. Մասն ուսան. 

1 Մասսայ. հանդիս. ռեժիս. և մշակութ.  6 

2 Խմբավ.և ձայանդր. 5 

3 Երաժշտ. տես. և դասավ. մեթոդ. 10 

4 Պարարվ. մանկավ. 5 

 Ն/Դ. ԵՎ ՀԱՏ. ԿՐԹ. ՖԱԿՈւԼՏԵՏ 

1 Մանկ. միջֆակ. 6 

2 ՀՈԳԵԲԱՆՈւԹՅԱՆ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ 

3 Տարիք. և մանկ. Հոգեբ. 5 

 ՊԱՏՄՈւԹՅԱՆ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ 

1 Համաշխ. Պատմ. 11 

2 Իրավագ. և նրա դաս. մեթոդիկայի 15 

3 Հայոց պատմ. 20 

 ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ 

1 Կենսաբ և դաս մեթոդ. 10 

2 Քիմիայի և դաս մեթոդ. 12 
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3 Էկոլ. և բնահամ. 5 

4 Սոց-տնտես. Աշխ. և աշխ Դաս.մեթ..  5 

 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈւԼՏԵՏ 

1 Բաձր. Հանր. և երկր. 2 

2 Ինֆորմ.ՀՏ և դասավ. Մեթոդ. 12 

   Ընդամենը 129 

 

Նույնը չի կարելի ասել ամբիոնների մեծամասնության մասին, որոնք չեն ներկայացրել 

տվյալներ ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքներում անհատական 

ընդգրկվածության մասին, բացառությամբ մագիստրական թեզերի: 

Ակնհայտ է, որ ֆիզիկական դաստիարակության, կուլտուրայի և գեղարվեստի 

ֆակուլտետներում ուսանողների մասնակցությունը խիստ կապված է մշակութային 

գործունեությանը և չի պահանջվում տեսական մշակումներ, մյուս ամբիոններում նման 

փաստարկը անհարգելի է:  

ՀՊՄՀ-ի կողմից գիտահետազոտական աշխատանքների զարգացման համար 2008-

2011թթ. տարեկան հատկացվող ֆինանսները տրված են աղյուսակով: Ակնհայտ է, որ ՀՊՄՀ-

ի կողմից գիտական հետազոտությունների զարգացմանը հատկացվում է ընդհանուր բյուջեի 

0.01%: Պետական բյուջետային ֆինանսավորումներ հատկացված չեն, սակայն 

առաջիկայում նախատեսվում են: 

 

 

 Ընդամենը 
տարեկան բյուջե 

ՀՀ դ 

Գիտական 
հետազոտությունների 

հատկացված գումարը ՀՀ դ. 

Բյուջեի քանի տոկոսն է 
կազմում 

2010թ. 4.071.791.000 45.070.000 0.01 

2009թ. 3.636.353.100 45.518.000 0.01 

2008թ. 3.371.735.000 42.636.000 0.01 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.3: ՄՈՒՀ-ի հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը 
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Արտաքին կապերի միջոցով խրախուսվում է փորձի փոխանակումը և զարգացումը` 

նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը:  

 Խրախուսվում է օտար լեզուների իմացությունը և հատկապես օտար լեզվով 

մասնագիտական հաղորդակցության կարողությունների զարգացումը` միջազգայնացման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Ավելի մանրամասն այս կետի մասին 

խոսվում է Դաս 4-ում, 4.4 չափորոշիչում: 

ՀՊՄՀ-ում գործում է արտաքին կապերի հաստատումը խրախուսող 

քաղաքականություն ու ընթացակարգեր, ՀՊՄՀ արտաքին կապերի և միջազգայնացման 

ապահովման համար գործում է Միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման 

բաժինը, ինչպես նաև, «Սփյուռք» կենտրոնը, որոնց գործունեությունը կարգավորվում և 

երաշխավորում համապատասխան կանոնակարգերով /Հավելված№  4.1.1 Միջազգային 
համագործակցության և ստանդարտացման վարչության կանոնակարգ, Հավելված№ 4.1. 2 
ՀՊՄՀ-ի ռեկտորիհաշվետվություններ 2008, 2009, 2010 թթ, Հավելված№ 4.1.3 Վերջին երեք 
տարվա ընթացքում կնքված պայմանագրեր և ձեռք բերված համաձայնագրեր և 
փոխըմբռնման հուշագրեր/:  

 
 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№  4.1.1 Միջազգային համագործակցության և 

ստանդարտացման վարչության կանոնակարգ 

Հավելված№ 4.1. 2 ՀՊՄՀ-ի ռեկտորիհաշվետվություններ 2008, 

2009, 2010 թթ, միջազգային համագործակցություն 

Հավելված№ 4.1.3 Վերջին երեք տարվա ընթացքում կնքված 

պայմանագրեր և ձեռք բերված համաձայնագրեր և փոխըմբռնման 

հուշագրեր 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

Արդյո՞ք կանոնակարգերը թարմացվում 

են:  

այո, կապված նոր 

մոտեցումների հետ 

 

Արդյո՞ք հրապարակումների կանոնակարգերը 

համապատասխանում են միջազգային չափորոշիչներին:  

 

այո  

Արդյո՞ք հրապարակումների 

կանոնակարգերի վերանայումը հիմնված 

է առաջավոր փորձի ուսումնասիրման 

(բենչմարքինգի) արդյունքների վրա:  

այո  

Հիմնավորել 1, 2 և 3 հարցերի պատասխանները:  

ՀՀ-ում գիտահետազոտական աշխատանքների դրվածքը խիստ կարևորվում է, այդ իսկ 

պատճառով վերոնշյալ հիմնախնդիրները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են, 
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ուսումնասիրվում են այդ բնագավառում միջազգային փորձը, մասնավորապես` 

չափորոշիչները և կանոնակարգերը: 

 

Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց 

օրինակով հաստատությունը կատարել է հրապարակումների կանոնակարգերի առաջավոր 

փորձի փոխանակում (բենչմարքինգ): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.4: Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 

փոխկապակցման մեխանիզմները   

Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման 

մեխանիզմները ձևվորվում են ՄՈՒՀ-ի առաքելության և ռազմավարության հիման վրա 
/Հավելված№ 1.1.2 ՀՊՄՀ -ի ռազմավարական ծրագիրը/: 

 Այս գործընթացի հիմնական կազմակերպողները ՀՊՄՀ-ում մասնագիտական 

ամբիոններն են: Այստեղ են ձևավորվում համապատասխան մասնագիտությունների գծով 

գիտական հետազոտությունների թեմաները, իրականացվում հետազոտություններն ու 

ներկայացվում քննարկման: Հաջողված և արդիական թեմաների, գիտական 

նորամուծությունների ուսումնական գործընթացում ընդգրկման հնարավորություն է 

ընձեռվում` ինքնակազմակերպման, ինչպես նաև, դրանց հատկացված ընտրովի 

դասընթացների համար թեմաների ընտրության ազատության իրավունքներով: 

Մագիստարատուրայի ուսումնական պլանների ձևավորումը իրականացվել է 

հիմնականում գիտական հետազոտության համար անհրաժեշտ դասընթացների 

ներմուծմամբ, որոնք մեծացնում են ուսումնառողների հետազոտական անհատական 

գործունեության որակական բարելավման հնարավորությունները: 

Ուսումնառողների գիտահետազոտական աշխատանքների տեսակներն են. 

 ուսումնահետազոտական աշխատանքներ` ռեֆերատ, կուրսային, որոնք 

իրականացվում են ուղղակիորեն գիտական դասընթացների 

ուսումնառության ընթացքում.   

 առանձին հետազոտական ծրագրեր, որոնք կատարվում են 

ֆակուլտետների, գերատեսչական և միջամբիոնի ուսանողական 

գիտական կազմակերպությունների, միավորումների շրջանակներում.  

 ուսումնագիտագործնական աշխատանքներ, որոնք անմիջականորեն 

իրականացվում են դասընթացի ուսուցման ընթացքում կամ ինքնուրույն 

նախաձեռնությամբ: 

 Իրենց մագիստարական, ասպիրանտական, թեկնածուական գիտահետազոտական 

աշխատանքների ընթացքի վերբերյալ ուսումնառողները պարբերաբար (տարին 1-2  անգամ) 

ներկայացնում են հաշվետվություններ: 
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Հաշվետվությունը պարունակում է. 

 զեկույց  անհատական ուսումնական և գիտահետազոտական աշխատանքների 

մասին.  

 հաղորդում գիտական թեմայի աշխատանքների վերաբերյալ....  

 գիտական հոդվածի հրապարակման մասին տեղեկատվություն.  

 ծրագրային նախագծեր, մոդելներ և այլն; 

 շնորհանդեսների, ցուցահանդեսների և մրցույթների համար պատրաստված 

տարբեր նյութեր.  

 այլ (ներկայացված ամբիոնների կողմից).  

Դրանք արտահայտվում են ուսումնառողների հաշվետվություններում, գիտական 

հետազոտությունների և թեզերի գնահատականներում, ներդրման ակտերում: 

Ուսումնառողների գիտահետազոտական աշխատանքների գնահատման ժամանակ 

հաշվի է առնվում ընդհանուր կարգապահությունը, աշխատանքների որակը, 

ինքնուրույնությունն ու ակտիվությունը, գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների մակարդակը, որոնք գնահատվում են համապատասխանաբար 20 

միավորանող սանդղակով և հաշվի են առնվում կրեդիտների կուտակման ժամանակ: 

Այդ տվյալները արտահայտվում են ուսումնառողների հաշվետվություններում, 

գիտական հետազոտությունների և թեզերի գնահատականներում, ներդրման ակտերում: 

ՄՈՒՀ-ի 43 մասնագիտություններից մագիստրական թեզերի ուղղությամբ կատարված 

գիտական հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների լրացված օրինակները 

ներկայացված են Հավելված№  8.4.1. Հաշվետվության ձևաչափ և լրացված օրինակներ: 

Յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում, ամբիոններ կազմակերպել են գիտական 

սեմինարներ ուսումնառողների մասնակցությամբ, որտեղ կարող են ներկայացվել 

զեկույցներ գիտական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ:  

Ուսումնառողների գիտահետազոտական աշխատանքների խրախուսման և 

պարգևատրման հիմնական ձևերն են. 

 գիտական աշխատանքի ժամանակ ստացված արդյունքերի հաշվառումը 

դասընթացների կիսամյակային գնահատման ժամանակ; 

 առավել օժտված ուսանողներին հետագա աշխատանքի տեղավորման աջակցություն 

և հետագա գիտական գործունեության շարունակության և համարգիտական 

աստիճանի ստանալու պայմանների ապահովում, 

 լավագույն աշխատանքների ներկայացում տարբեր մրցույթների և 

ցուցահանդեսների; 

 միջազգային համնաժողովների և դասընթացների մասնակցության ուղեգրում և այլն: 

 Լավագույն տվյալներով ուսումնառողները ամբիոնների կամ ՄՈւՀ-ի կողմից կարող 
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են երաշխավորվել ասպիրանտական կրթություն և համակարգում թափուր տեղերում 

աշխատանք ստանալու համար: 

Այս ռազմավարությունը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում ՄՈՒՀ-ում 

ուսանողական ներուժի զարգացման խթանման և առավել ակնառու և պոտենցյալ 

ուժի բացահայտման համար: Գործատուների հետ համագործակցության 

արդյունքում առավել աչքի ընկնող ուսանողները ավելի մեծ հավանականություն են 

ունենում աշխատանքով ապահվման համար: 

 

 

 

Պահանջվող 

հիմքերը 

Հավելված№ 1.1.2 ՀՊՄՀ -ի ռազմավարական ծրագիրը 

Հավելված№ 8.4.1. Հաշվետվության ձևաչափ և լրսացված 

օրինակներ 

 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:   % 

Որքանո՞վ է արդյունավետ (տոկոսով) հետազոտական 

գործունեությունը ուսումնական գործընթացին 

փոխկապակցելը: 

հետազոտություն չկա 

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված 

վերոնշյալ գործընթացներից:  

52.5%, բակալավր 

30% մագիստրատուրա 

Դասավանդողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված 

վերոնշյալ գործընթացներից:   

Հետազոտոություններ չկան 

Գործատուների ո՞ր տոկոսն է բավարարված 

վերոնշյալ գործընթացներից: 

Հետազոտոություններ չկան 
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Հիմնավորել 1-4 հարցերի պատասխանները:  

5 միավոր /%/ 
4 միավոր 

/%/ 
3 միավոր 

/%/ 
2 միավոր 

/%/ 
1 միավոր 

/%/ 

բակ մագ բակ մագ բակ մագ բակ մագ բակ մագ 

17 0 17 5,2 12 14,2 6,5 6,5 0 4 

 

Վերոնշյալ հարցերի պատասխանները պետք է հաշվարկվեն սոցիոլոգիական 

հարցումների հիման վրա, որը նախատեսվում է իրականացնել 2011-2012թթ. 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի և ուսումնական գործընթացի արդյունավետության 

վերաբերյալ կազմակերպվող հարցումների և հետազոտությունների հիման վրա: 

Ընթացակարգը մշակման փուլում է: 
 Հավելված№  6.2.4. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և կրթական գործընթացի որակի 

հետազոտության հարցաթերթիկ - ում “Դասընթացների համապատասխանելիությունը 

մագիստրական կրթության ձեր պատկերացումներին” հարցին մագիստրատուրայի 

ուսանողներից ոչ մեկը 5 միավոր չի նշանակել, բակալավրում բարձր են գնահատել 17%-ը: 3 

միավոր` 14.2% բավարար են համարում մագիստրատուրայի ուսանողները, որոնցից 10.5%-ը 

նույնիսկ 1-2 միավոր են գնահատել: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 8.5: Հետազոտական գործունեության և մշակումների որակի ապահովման 

մեխանիզմները  

Հետազոտական գործունեության և մշակումների որակի ապահովման մեխանիզմները  

ՀՊՄՀ-ում իրականացվում են գիտահետազոտական աշխատանքների հետևյալ ձևերի` 

թեմատիկ և բազային գիտահետազոտական աշխատանքների, ամբիոններում կատարվող և 

ՈՒԳԸ համատեքստում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների, ինչպես նաև 

դրամաշնորհային գիտահետազոտական աշխատանքների շրջանակներում`ԲՈՀ- 

իպահանջներին համապատասխան:  

Թեմատիկ և բազային գիտահետազոտական աշխատանքների որակի հսկողությունը 

իրականացվում է ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի փորձագիտական հանձնաժողովի, 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի և Նորագույն 

տեխնոլոգիաների ներդրման և որակի գնահատման կենտրոնի կողմից մշակված 

կանոնակարգերի հիման վրա:  

Ամբիոններում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների որակի 

հսկողությունը իրականացվում է բակալավրիատում` դիպլոմային և մագիստրատուրայում` 

մագիստրոսական ավարտական աշխատանքների ներկայացվող կանոնակարգերի հիման 

վրա, որոնք մշակման փուլում են:  
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Պահանջվող 

հիմքերը 

 

 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 
նշելով հաճախականությունը:     

ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

Արդյո՞ք հետազոտական 

գործունեության և մշակումների որակի 

ապահովման քաղաքականությունն ու 

ընթացակարգերը պարբերաբար 

վերանայվում են:   

այո  /5 տարին մեկ/  

Արդյո՞ք վերանայման 

քաղաքականությունը հիմնված է 

առաջավոր փորձի փոխանակման 

(բենչմարքինգի) արդյունքների վրա:  

այո  
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Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

 
Որակյալ  հետազոտությունների անցկացման նպատակով բուհի ամբիոններին կից 

լաբորատորիները պարբերաբար նորացվում են  գիտական սարքավորումներով, գիտական 

գրականությամբ, ամսագրերով: Համալսարանի դասախոսներն ու ուսանողները  

համագործակցում են ԵՊՀ-ի և գիտական այլ կազմակերպությունների հետ /Մոլեկուլյար 

կենսաբանության ինստիտուտ, Նուրբ օր•անական քիմիայի ինստիտուտ, Էրեբունի տուն-

թանգարան ինստիտուտ, սոցիալական հիմնարկներ, երեխաների խնամքի կենտրոններ/, 

որտեղ համալսարանի բարձր կուրսի ուսանողները և մագիստրոսները մի շարք 

մասնագիտությունների  գծով  անցկացնում են  իրենց  մասնագիտական և  արտադրական 

պրակտիկաները:  

Գործընթացի բարելավման նպատակով իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ. 

 դասախոսական անձնակազմի կողմից ուսանողության գիտական 

գործունեության աջակցում, հսկում և ուղղորդում, 

 ֆակուլտետների ուսումնական պլանների ցանկում գիտական հոդվածների 

անվանացանկի ներառում, 

 ուսանողության գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության 

ներկայացում, 

 պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստումների և 

մասնագիտական որակավորման բարձրացման պարբերական գործընթաց, 

երիտասարդ  դասախոսների արհեստավարժության բարձրացում, 

 ՚երիտասարդ դասախոսների դպրոցի̔ ստեղծում, 

 ուսանողներ ինքնուրույն ուսումնառության կարողության զարգացում, 

 համակարգչային լայն ցանցի ստեղծում և ինտերնետային կապի հասանելիություն  

ուսանողական  ծառայությունների մատուցման ոլորտում, 

 գործնական և լաբորատոր աշխատանքների իրականացում հանրապետության 

գաա ճանաչված գիտահետազոտական ինստիտուտների լաբորատորիաներում, 

 բուհ-ի, դպրոցի և սոցիալական այլ կառույցների` գիշերօթիկ ու հատուկ 

դպրոցների, մանկական խնամքի կենտրոնների և այլնի հետ կապերի ընդլայնում 

և ապահովում, հատկապես հետազոտական աշխատանքների առումով, 

 ատենախոսական հետազոտությունների կիրառական-նորարարական 

կողմնորոշման խթանում: 

ՀՊՄՀ-ում գիտահետազոտական աշխատանքների դրվածքը խիստ կարևորվում է, այդ 

իսկ պատճառով վերոնշյալ հիմնախնդիրները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են, 

ուսումնասիրվում են այդ բնագավառում միջազգային փորձը, մասնավորապես` 

չափորոշիչները և կանոնակարգերը, նորացվում և թարմացվում են ներսի կանոնակարգերը: 
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Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT) վերլուծության 

ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 3 տարիների վերլուծություն չափորոշիչների դաս 8-ի 

համար:  

Ուժեղ կողմերը` 

 պարբերաբար օրինականացվում և կանոնակարգվում են գիտական 

հետազոտությունների որակի բարձրացմանն ուղղված մեխանիզմները, քննարկվում են 

նախագծեր և առաջարկներ 

 ապահովվում է գիտության և կրթության միասնության սկզբունքը 

 իրականացվում են գիտական հրապարակումների կանոնակարգերի լրամշակման 

գործընթացներ (ԱՊՀ երկրներում և արտասահմանում)  

 խրախուսվում են գիտահետազոտական ոլորտում ամբիոնների երիտասարդ 

գիտնականների ինքնադրսևորումների ձևերը, նրանց ներգրավումը ՄՈւՀ-ի 

կազմակերպակառավարչական գործընթացներ: 

Թույլ կողմերը` 

 պետք է մեծացնել ՄՈՒՀ-ի գիտական ոլորտների նորագույն ուղղությունների 

զարգացմանը խթանող գործոնները` գիտահետազոտական աշխատանքների 

յուրահատկությունների հաշվառման հիման վրա, հատկապես, կրթական 

համակարգում մանկավարծական հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների 

բնագավառներում հիտահետազոտական աշխատանքների, դրանց արդյունքների 

հաշվառման և հրապարակաման ռեսուրսների հատկացումն ու արդյունավետության 

բարձրացման նյութատեխնիկական բազայի ապահվումը,  

 գիտական հետազոտությունների զարգացման համար չի հատկացված պետական 

բյուջե, որը մեծ ծանրությունը թողնում է ՄՈՒՀ-ի վրա, 

 հստակ և թափանցիկ չեն համալսարանի հետազոտական գործունեության 

միջազգայնացման չափորոշիչները, ԱՊՀ երկրներում մասնագիտական 

/միջազգայնորեն/ ճանաչված ամսագրերում հրապարակումների կանոնակարգերը, 

 գիտական հետազոտությունների ոլորտում ոչբավարար չափով է մշակվել և 

իրագործվել նորարարական քաղաքականության հայեցակարգը: Գիտական 

հետազոտությունների ավարտուն արդյունքների մեծ մասը դուրս են մնում միջազգային 

գործընթացներից: Քիչ են միջազգային հանդեսներում հրատարակումները, 

 ոչ բավարար կերպով է իրականացվում կատարված աշխատանքների արդյունքների 

վերլուծություն, թույլ է միջամբիոնային գիտական համագործակցությունը:  
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Նպաստավոր հնարավորությունները` 

 խմբագրման, լրամշակման և գիտական մոտեցման խթանման դեպքում չափորոշիչը 

գիտահետազոտական աշխատանքների համար կարող է ունենալ ուղղորդող բնույթ,  

 համապատասխան կառույցների հետ համագործակցելու դեպքում կարելի է կազմել 

հստակ չափորոշիչներ, նպաստել դրանց իրագոծելիության ապահովվմանը: 

Վտանգները` 

 գիտական հետազոտությունները կարող են առաջ բերել գիտության և կյանքի կապի 

սկզբունքի խախտումներ:  

Քանի որ չափորոշիչները չեն արտահայտում կրթության որակի ապահովման 

պարամետրերը, ուստի գիտական հետազոտությունները կարող են առաջ բերել գիտության և 

կյանքի կապի սկզբունքային խախտումներ, որոնք էլ իրենց հերթին կնվազեցնեն գիտական 

հետազոտության, մշակված չափորոշիչների արդիականացման ու պրակտիկ կիրառման 

արդյունավետությունը: 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գիտահետազոտական կենտրոնի նոր կանոնակարգի մեջ 

ամփոփված են գիտության զարգացման ռազմավարական միտումները և տակտիկական 

մեխանիզմները /գտնվում են լրամշակման փուլում և ունեն արդիականացման ու խմբագրման 

կարիք/: 

Այսպիսով ՈՒԹՀՎ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՊՄՀ-ում երկաստիճան կրթության 

համակարգի անցման կապակցությամբ վերանայվում են գիտահետազոտական 

աշխատանքների մեթոդաբանական հիմքերը, ձևաչափերը, չափորոշիչները, 

արդիականացվում և լրամշակվում են միջազգային չափորոշիչների ու Բոլոնյան գործընթացի 

պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքներ են տարվում նաև փաստաթղթերի 

միջազգայնացման, թափանցիկության ապահովվման ուղղությամբ:  
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍ 9: Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ   

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ 
իրականացման և ուսումնական միջավայրի ստեղծման համար ամրացված անհրաժեշտ 
ռեսուրսները:    
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.1: ՄՈՒՀ-ում առկա է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայր 

ՄՈՒՀ-ի տրամադրության տակ գտնվում են 6 մասնաշենքեր` 34.666 քմ ընդհանուր 

մակերեսով: 

 Թիվ 1 մասնաշենք - Խանջյան 5 

 Թիվ 2 մասնաշենք -Խանջյան 5ա 

 Թիվ 3 մասնաշենք - Ալեք Մանուկյան 13 

 Թիվ 4 մասնաշենք – Այգեստան 7 

 Թիվ 5 մասնաշենք - Ալեք Մանուկյան 13ա  

 Թիվ 6 մասնաշենք – Տիգրան Մեծ 17 

 Թիվ 7 մասնաշենք - Գարեգին Նժդեհ 20  

 Աղավնաձորի ուսումնական բազա 

 Նոր Խարբերդ, Բաղրամյան 58, Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան նոր 

մասնաշենք /համագործակցության հիմունքներով /Հավելված№ 9.1.1 ՀՊՄՀ-ի և ԽՄՄ 
միջև համագործակցության հաստատում/  

 ՀՀ ՊՆ Արմենակ Խմփերանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտ 

/պայամագրային կարգով /Հավելված№ 9.1.2 ՀՊՄՀ-ի և ՀՀ ՊՆ Արմենակ Խմփերանցի 
անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի միջև համագործակցության պայմանագիր/  

 ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական 

կենտրոն/համագործակցության հիմունքներով /Հավելված№ 9.1.3 ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական 
և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի հետ կնքված 
պայմանագիր/  
 

Մասնաշենքերում տեղակայված են բուհի 10 ֆակուլտետներ 54 ամբիոններով, ինչպես 

նաև ստորաբաժանումներ, լաբորատորիաներ, գիտական գրադարանը, քոլեջը և այլն: 

Համալսարանում և համալսարանից դուրս գործում են մի շարք լաբորատորիաներ, 

ուսումնական կաբինետներ, արվեստանոցներ, արհեստանոցներ, որոնք ծառայում են 

ուսուցման պրոցեսի արդյունավետ գործընթացին: 

Կից ներկայացվում է դրանց համառոտ ցուցակը ըստ մասնագիտությունների. 

Համահամլսարանական` 

 Գիտական գրադարան /www.mankavarzh.dգ.am/ 

 Համակարգչային կենտրոն, համակարգչային լսարան 

 Ա.Աբրահամյանի անվան  համակարգչային կենտրոնի լաբորատոր լսարան 

 Ընդհանուր մանկավարժության կաբինետ 

 Ֆիզդաստիարակության ամբիոնին կից հրաձգարան 

 

http://www.mankavarzh.do.am/
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Ֆիզիկա, բնագիտություն, տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն` 

 Մեխանիկայի լաբորատորիա,  

 Օպտիկայի լաբորատորիա 

 Մոլեկուլիար ֆիզիկայի լաբորատորիա  

 Էլեկտրականության և ռադիոէլոկտրոնիկայի լաբորատորիա 

 

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն` 

 Փայտամշակման արհեստանոց 

 Մետաղամշակման /փականագործական/ արհեստանոց 

 Մետաղների մեխանիկական մշակման արհեստանոց 

 Ավտոմոբիլների և գյուղ մեքենաների լաբորատոր լսարան 

 Կարի տեխնոլոգիայի և սարքավորումների արհեստանոց 

 

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն, կերպարվեստ և գծագրություն` 

 Քանդակի արհեստանոց 

 Հաստոցաշինության գրաֆիկայի կաբինետ 

 Կերպարվեստի արհեստանոց 

 Գծային լաբորատորիա 

 Համակարգչային գրաֆիկայի լաբորատորիա 

 

Ֆիզիկա` 

 Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի /Էլեկտրական և օպտիկա/ լաբորատոր լսարան 

 Ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի /մեխանիկայի և մոլեկուլյար ֆիզիկայի/ լաբորատոր 

լսարան 

 

Քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն` 

 Քիմիայի լաբորատորիա 

 Աշխարհագրության կաբինետ 

 Կենսաբանության լաբորատորիա  
 

Օտար լեզուներ և գրականություն, հայոց լեզու և գրականություն`  

 Ա.Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի կաբինետ 

 Բանահյուսության և գրականության մեթոդիկայի կաբինետ 

 Աբովյանագիտության կաբինետ 

 Ռուսաց լեզվի բանասիրության լինգաֆոնային կաբինետ 

 Արտասահմանյան լեզուների և նրա դասավանդման մեթոդիկայի կաբինետ 

 

Երաժշտություն` 

 Պարարվեստի դահլիճ /3 հատ/ 

 

Հատուկ մանկավարժություն` 

 էրգոթերապիայի կաբինետ-լաբորատորիա 

 Լսողության խանգարումներով երեխաների հատուկ կրթահամալիր, 

սուրդոմանկավարժության կաբինետ 

 Տեսողության խանգարումներով երեխաների թիվ 14 դպրոց, տիֆլոմանկավարժության 
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կաբինետ 

 Ավանի մտավոր զարգացման խանգարումներով երեխաների թիվ 6 դպրոց, 

օլիգոֆրենոմանկավարժության կաբինետ   

 

Մանկավարժություն և հոգեբանություն` 

 Հոգեբանության կաբինետ 

 

Պատմություն` 

 Հայոց պատմության կաբինետ 

 Ընդհանուր-համաշխարհային պատմության կաբինետ 

 

         Վերոնշյալ կաբինետները, լաբորատորիաները և արհեստանոցները, ունենալով շատ նեղ 

մասնագիտացումներ, ծառայում են կոնկրետ մասնգիտությունների դասավանդման 

գործընթացի իրականացմանը` ապահովելով բնականոն և որակյալ կրթություն:  

ՀՊՄՀ-ի գիտական գրադարանը իր գրապահոցում 2010 թվականի տարեվերջի դրությամբ 

ունի շուրջ 700 հազար օրինակ ուսումնական, գիտական, հանրագիտարանային-

տեղեկատվական տպագիր արտադրանք (գրքեր, գրքույկներ):  

2010 թվականի հունվարի 25-ին գիտական գրադարանը համացանցում ստեղծել է 

mankavarzh.dգ.am կայքը, որն ամենօրյա թարմացումներով մեկ տարում հարստացել ու դարձլ է 

գրադարանի առօրյա աշխատանքի գործիք:  

Գրադարանային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման շնորհիվ 2010 թվականին 

գրադարանը ապահովել է 17.821 ընթերցող (այս թվից մոտ 1000-ը այլ բուհերի ուսանողներ են, 

ովքեր ՀՊՄՀ-ի ուսումնառողներին համահավասար սպասարկվում են) և այդ ընթացքում 

2.123.245 միավոր գիրք շրջանառվել է /տես կայքում/: ՀՊՄՀ-ի գրադարանում գրականությունը 

բաշխված է ըստ մասնագիտությունների և բաժինների, ինչը հեշտացնում է գրադարանից 

օգվելու գործընթացը: /Հավելված№ 9.1.4 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գիտական գրադարանի 

կառուցվածքը և պարտականությունները/: 

 

Պահանջվող 

Հիմքերը 

Հավելված№ 9.1.1 ՀՊՄՀ-ի և ԽՄՄ միջև համագործակցության 

հաստատում 

Հավելված№ 9.1.2 ՀՊՄՀ-ի և ՀՀ ՊՆ Արմենակ Խմփերանցի անվան 

ռազմական ավիացիոն ինստիտուտի միջև համագործակցության 

պայմանագիր  

Հավելված№ 9.1.3 ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի 

գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի հետ կնքված պայմանագիր  

Հավելված№ 9.1.4 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գիտական 

գրադարանի կառուցվածքը և պարտականությունները 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: % 

1) Արդյո՞ք ուսումնառողները բավարարված են ռեսուրսների 

ապահովվածությունից:  

88,3 
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2) Արդյո՞ք դասավանդողները բավարարված են ռեսուրսների 

ապահովվածությունից:  

84,5 

Հիմնավորել և բացատրել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Հիմնականում ռեսուրսները բավարար են ուսումնառության հիմնական առարկաների 

/բնագիտական և ճշտգրիտ առարկաներ/ համար, սակայն մշտական թարմացում և առկա 

ռեսուրսների վերանայում միշտ չէ որ իրականացվում է համակարգված կերպով: Քանի որ 

գիտական գրադարանը համարվում է ուսումնառության գործընթացի իրականացման համար 

խիստ անհրաժեշտ նախապայման, ուստի ռեսուրսների ապահովվածության վերաբերյալ 

հարցումները իրականացվել են նախևառաջ գրադարանի վերաբերյալ: Նախատեսվում է 

իրականացնել նաև ավելի ընդլայնված ուսումնասիրություններ այլ ռեսուրսների` 

լաբորատորիանների, կաբինետների, բավարարվածության վերաբերյալ:    

Ուսանողների և դասավանդողների շրջանում իրականացված է սոցիոլոլոգիալան 

հարցման արդյունքում պարզվեց, որ գրադարանում առկա մասնագիտական գրականությունը 

ընդհանուր առմամբ նպաստում է դասավանդման գործընթացին:  

200 ուսանողների շրջանում 

իրականացված հարցումների արդյունքների 

վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 

ուսումնառողների 32.4%-ը համարում է, որ 

գրադարանը շատ է նպաստում 

ուսումնառության գործընթացին: 

Միաժամանակ հարցվողների 55.9%-ը գտնում է, 

որ առկա գրականությունը մասամբ է 

նպաստում ուսումնառությանը, իսկ 11,7 %-ը համարում է, որ գրեթե չի նպաստում: 

Գրադարանում գրքերի ոչ բավարար առկայության դեպքում ուսումնառողները հիմնականում 

օգտվում են այլ գրադարաններից և ինտերնետային կայքերից: 

Դասավանդողների մոտ 33.8%-ը կարծիք է հայտնել, որ դասավանդման գործընթացը 

կազմակերպելու համար գրադարանը ապահովված է անհրաժեշտ ժամանակակից 

գրականությամբ: Սակայն 50.7%-ը համարում են, 

որ մասամբ են ապահովված այդ գրականութամբ, 

իսկ 15.5%-ը կարծում է, որ բոլորովին ապահովված 

չէ և չեն չկարողանում համապատասխան 

գրականություն գտնել գրադարանում, անհրաժեշտ 

նյութերը ձեռք են բերում այլ աղբյուրներից: 

Այսպիսով, ուսումնառողների և դասավանդողների 

գերիշխող մեծամասնության կարծիքով, 

գրադարանը որպես ռեսուրս, բավարարում է նրանց պահանջներին, ուստի կարելի է 

եզրակացնել, որ բուհը այս առումով կարողանում է ապահովել համապատասխան 
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ուսումնական միջավայր: Հատկանշական է նաև, որ բուհի տարածքում կառուցվում է 

բավականին ընդարձակ նոր ընթերցասրահ, որը շահագործման կհանձնվի 2011թ. 

տարեվերջին: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.2: ՄՈՒՀ-ը ձգտում է ճիշտ բաշխել բավարար ֆինանսական 

ռեսուրսներն իր առաքելությունն ու նպատակների 

իրականացումն, ուսումնական և հետազոտական 

գործընթացները  նյութատեխնիկական բազայով` սարքերով, 

սարքավորումներով, ուսումնադիդակտիկ միջոցներով, 

ուսումնական և տեղեկատվական գրականությամբ ապահովելու 

համար  

          Ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման կարգը բուհում հետևյալն է. յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարեսկզբին, երբ հայտնի և հստակ է ընդունված ուսումնառողների քանակը 

ըստ մասնագիտությունների, ՀՊՄՀ-ն  իրականացնում է իր ուսումնական և գիտական 

գործընթացների իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների առկա վիճակի գնահատում 

և, հետևաբար, ֆինանսների բաշխումը կատարում է ըստ հայտնաբերված կարիքների և 

խնդիրների: 

         Համալսարանի բոլոր եկամուտներն ու ծախսերը նախատեսվում և օգտագործվում են 

սահմանված կարգով հաստատված տարեկան նախահաշվին համապատասխան /Հավելված№ 
9.2.1 ՀՊՄՀ-ի 2010 թ-ի նախահաշիվ/: Բուհի ֆինանսական մուտքերը գոյանում են. 

 բյուջեից` պետական պատվերով սովորող ուսանողների համար հատկացվող 

գումարներից,  

 վճարովի ուսուցմամբ  ուսումնառողներից ստացվող գումարներից, 

 համալսարանի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեությունից, 

 ՀՀ  և օտարերկրյա պետությունների իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց 

կատարած ներդրումներից (դրամաշնորհային ծրագրեր և այլ աղբյուրներ),  

 ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից: 

          ՀՊՄՀ-ի ստացված զուտ շահույթն ուղղվում է համալսարանի կանոնադրական 

խնդիրների իրականացմանը: 

Ծախսեր 

Պետբյուջե 

Կազմվում է ընդհանուր գումարի նախահաշիվ. 

1. Աշխատավարձի ֆոնդ – մոտ 54% 

2. Կենսաթոշակային ֆոնդ – 0,8% 

3. Կրթաթոշակ- 21% 

4. Այլ ծախսեր /գրասենյակային, տնտեսական, ուսումնական, կոմունալ/ - 24,2% 
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Ընդհանուր ծախսեր 

1. Աշխատավարձի ֆոնդ – 51,5% 

2. Կենսաթոշակային  ֆոնդ - 0,8% 

3. Հարկեր, տուրքեր - 0,6% 

4. Ընթացիկ և կապիտալ ծախսեր – 0,7% 

5. Այլ ծախսեր - 46,4% /գրասենյակային, 

տնտեսական, ուսումնական, 

գործուղումներ, տրանսպորտային, 

վառելիք, կոմունալ և այլն/  

Ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերը բաշխվում են հետևյալ կերպ.  

Պետական ֆինանսավորումը կազմում է. 

1. ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերի - 12%, 

2. վճարովի ուսանողներից ստացվող եկամուտները կազմում են ուսումնական 

գործունեությունից ստացվող մուտքերի - 74%, 

3. այլ գործունեությունից ստացվող եկամուտները /հոգեբանական, լոգոպեդական 

ծառայություններ, մանկավարժական հրատարակչություններ, տարածքի 

վարձակալություն և այլն/ կազմում են - 14% 

 

          Հետազոտական աշխատանքներին, դասավանդմանը և ուսումնառությանը, 

մասնագիտական զարգացմանը, գրադարանների բարելավմանը, սարքավորումների, գույքի 

ձեռքբերման համար նախատեսված հատկացումները (արտահայտված տոկոսներով). 

 Հետազոտական աշխատանքներ - 1% 

 Դասավանդում և ուսումնառություն - 29% 

 Մասնագիտական զարգացում - 1% 

 Գրադարանների բարելավում - 0,3% 

 Սարքավորումների և գույքի ձեռք բերում - 4% 

 

Պահանջվող 

հիմքերը  

Հավելված№ 9.2.1 ՀՊՄՀ-ի 2010 թ-ի նախահաշիվ 
Հավելված№ 1.1.2 ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական ծրագիր 2007-2015թթ, 

բաժին 9, ֆինանսատնտեսական գործունեություն 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:     
ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացին 

վերաբերող ծախսերի բաշխումը 

համապատասխանում է հաստատության 

ռազմավարությանը: 

այո  
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2) Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացի համար 

արվող  ծախսերը ապահովում է 

նպատակների իրականացումը:  

այո, մասամբ  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

          Ուսումնական գործընթացին վերաբերող ծախսերը կատարվում են բացառապես 

համալսարանի ռազմավարությանը համապատասխան: Ծախսերի պլանավորումը 

կատարվում է  նպատակների իրականացման տեսանկյունից: Ինչպես արդեն նշվել է, ՀՊՄՀ-ի 

բյուջեի եկամուտային մասը հիմնականում ձևավորվում է վճարովի ուսուցումից ստացված 

եկամուտներից և հնարավորություն է տալիս ապահովելու բուհի գործունեությունը, սակայն 

այն բավար չէ նրա զարգացման խնդիրների լուծման համար: Ուստի, բացի գոյություն ունեցող 

եկամուտների աղբյուրներից, նախատեսվում են նոր եկամտային աղբյուրներ, որոնք 

հնարավորություն կտան հաջողությամբ լուծել համալսարանի հիմնական խնդիրները: 

Այսպիսի աղբյուրներից են օրինակ, ֆինանսական կառավարման բյուջետային նոր ծրագրերի 

մշակումը; ֆինանսական և նյութական միջոցների արդյունավետ օգտագործման գնահատման 

համակարգի մշակումը և ներդնումը, և այլն /Հավելված№ 1.1.2 ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական 

ծրագիր 2007-2015թթ, բաժին 9, ֆինանսատնտեսական գործունեություն/: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.3: ՄՈՒՀ-ում գործում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

նպատակաների իրականացումը ու շարունակականությունը 

ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական միջոցների բաշխման 

քաղաքականություն   

          Հաստատության կրթական նպատակների իրականացման համար բուհը ֆինանսական 

միջոցներ է տրամադրում բակալավր, մագիստրոս և հետբուհական կրթական ծրագրերի 

իրականցման և շարունակականության համար: Կրթական ծրագրերի համար հատկացվող 

ֆինանսավորումը իրականցվում է ամենամյա պլանավորման միջոցովч հետևյալ 

քաղաքականությամբ. յուրաքանչյուր ուսումնական տարեսկզբին կազմվում է ծախսերի 

նախահաշիվ /Հավելված№ 9.2.1 ՀՊՄՀ-ի 2010 թ-ի նախահաշիվ/, այնուհետև ֆինանսական 

տարեվերջին, հաշվի առնելով ուսումնառողների ընդունելության թիվը, ինչպես նաև 

յուրաքանչյուր ֆակուլտետի կողմից ներկայացված պահանջագիրը,  կատարվում է բյուջեի 

վերանայում, հնարավոր վերաբաշխումներ նախահաշվում, փոփոխություններ և 

ներկայացվում կառավարման խորհրդի հաստատմանը: Այսպիսով կարելի է ասել, որ 

համալսարանում գործող ֆինանսական միջոցների բաշխման քաղաքականությունը 

իրականացվում է ճկուն մեխանիզմով` պահպանելով պարտադիր նորմատիվային 

հոդվածների անփոփոխությունը և, ըստ պահանջի և կարիքների, փոփոխության ենթարկելով 

ոչ պարտադիր հոդվածները նախահաշվում:   
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Պահանջվող 

հիմքերը  
Հավելված№ 9.2.1 ՀՊՄՀ-ի 2010 թ-ի նախահաշիվ  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 

ներկայացնել հաճախականությունը: 
ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք առկա է ռեսուրսների բաշխման 

հստակ սահմանված գործընթաց:   

այո  

2) Արդյո՞ք հաստատությունը կատարում է 

ֆինանսական միջոցների պարբերաբար 

պլանավորում ու մշտադիտարկում:  

այո, յուրաքանչյուր տարի  

3) Արդյո՞ք  այլ կազմակերպություններից 

ստացվող ֆինանսական և նյութական 

միջոցների օգտագործման ընթացակարգը 

պարբերաբար վերանայվում է: 

այո  

4) Արդյո՞ք մասնագիտությունների կրթական 

ծրագրերի անընդհատությունը երաշխավորող 

քաղաքականությունը պարբերաբար վերանայվում 

են:  

 

այո  

Հիմնավորել 1-4 հարցերի պատասխանները:  

Համալսարանում գործում է ռեսուրսների բաշխման հստակ սահմանված գործընթաց: 

Յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա սկզբում իրականացվում է ֆինանսական միջոցների 

պլանավորում և դիտարկում, օրինակ ընդհանուր ֆինանսական միջոցների 60%-ը 

տրամադրվում է աշխատավարձի ֆոնդին և հարկերին, իսկ մնացածը 40%-ը նորմատիվներով 

հաշվարկվում են մնացած բոլոր ծախսերի համար` ըստ ՀՊՄՀ-ի հաստատված բյուջեի: Այլ 

ծախսերի հաշվարկը իրականացվում է ըստ պետական նորմատիվների, համաձայն որի 

սահմանվում են ծախսերի ընդհանուր և առանձին հոդվածները և դրանց համար հատկացվող 

գումարը մեկ ուսանողի կտրվածքով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.4: Որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունը 

ապահովելու նպատակով ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազան 

օժանդակում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և 

ռազմավարական պլանի իրականացումը  

Համալսարանի աշխատողների, այդ թվում` ուսումնաօժանդակ և սպասարկող 

անձնակազմի, աշխատաժամանակի ռեժիմը, ռեսուրսների ժամանակին բաշխելու 

մեխանիզմները և ընթացակարգերը կանոնակարգվում են համալսարանի կանոնադրությամբ 

և ներքին իրավական ակտերով, աշխատանքային պայմանագրերով և աշխատանքների 

կատարման ժամանակացույցով /Հավելված№ 9.4.1  Աշխատանքային պայմանագրեր/, որը 
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կազմվում է մինչև ուսումնական տարվա սկիզբը` հաստատվում ռեկտորի կողմից` հաշվի 

առնելով մանկավարժական համալսարանի գործունեության առանձնահատկությունները:   

Դասավանդողները առաջնորդվում են ռեկտորի կողմից տարվա սկզբում հաստատված 

ուսումնական ծանրաբեռնվածության տարեկան ծավալով, որի հիման վրա կատարվում է 

դասաբաշխումը: Իսկ յուրաքանչյուր դասավանդողի դասաբաշխումը որոշվում է ամբիոնի 

վարիչի կողմից` հաշվի առնելով աշխատողի մասնագիտական որակավորումը, ուսումնական 

պլանները և տվյալ ուստարվա համար համալսարանի կողմից մշակված չափակարգը 

/Հավելված№ 9.4.2 Ուսումնական աշխատանքների ծավալների հաշվարկի չափորոշիչ/:  

Որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունը ապահովող ռեսուրսային 

բազան, որը կօժանդակի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և ռազմավարական 

պլանի իրականացմանը ներկայումս գտնվում է քննարկման, ուսումնասիրության և 

վերլուծության փուլում:  

Պահանջվող 

հիմքերը  

Հավելված№ 9.4.1  Աշխատանքային պայմանագրեր 

Հավելված№ 9.4.2 Ուսումնական աշխատանքների ծավալների 

հաշվարկի չափորոշիչ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 

ներկայացնել հաճախականությունը: 
ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1)  Արդյո՞ք առկա է ռեսուրսների բաշխման 

վերանայման գործընթաց: 

այո, յուրաքանչյուր տարի  

2) Արդյո՞ք առկա է ռեսուրսների բաշխման 

գործընթացում դասավանդողների 

ներգրավվածությունը վերանայելու 

գործընթաց:   

այո, յուրաքանչյուր տարի  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Ռեսուրսների բաշխման գործընթացը իրականացվում է համաձայն պետական 

նորմատիվ ակտերով սահմանված հոդվածների, ըստ որի յուրաքանչյուր հոդվածի համար 

նախատեսված է համապատասխան գումար մեկ ուսանողի կտրվածքով: Ըստ այդ 

նորմատիվների կազմվում է ռեսուրսների բաշխման նախահաշիվ, որը հետագայում` 

ուսումնական տարվա սկզբին ենթարկվում է համապատասխան փոփոխության` ելնելով 

ընդունված ուսանողների թվից և ներկայացված պահանջագրերից: Այսպիսով, բուհը 

իրականացնում է ռեսուրսների բաշխման ներքին գործընթացի մշակման աշխատանքներ, 

հաշվարկելով յուրաքանչյուր ստորաբաժանման /ֆակուլտետ, ամբիոն/ համար անհրաժեշտ 

նյութական ռեսուրսների ծավալը: Օրինակ, համալսարանի Հոգեբանության տեսության և 

պատմության, Տարիքային և մանակավարժական հոգեբանության, Զարգացման և կիրառական 

հոգեբանության ամբիոնները  սպասարկում են ավելի քան 13.000 ուսումնառող, իսկ Քիմիայի 

անբիոնը ընդամենը` 202, ուստի ռեսուրսների բաշխման ժամանակ պետք է հաշվի առնել 

ինչպես ուսումնառողների քանակը, այնպես էլ տվյալ ստորաբաժանման գործունեությունը: 

Այսպիսով, ռեսուրսների բաշխման վերանայման գործընթացը ՀՊՄՀ-ում պարբերական 
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բնույթ է կրում` ելնելով նորագույն տեխնոլոգիաներով վերազինման անհրաժեշտությունից և 

բուհի կարիքներից: Այս գործընթացն իրականացվում է հաշվի  առնելով նաև 

դասավանդողների առաջարկները և դասավանդման գործընթացը արդյունավետ 

կազմակերպելու պահանջները:  Այս ամենը տեղի է ունենում ամբիոնի նիստերում 

քննարկումների միջոցով, ապա անհրաժեշտ ռեսուրսների պահանջները ներկայացվում են 

ֆակուլտետի խորհուրդ և ապա`գիտխորհուրդ: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.5: ՄՈՒՀ-ում գործում են տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանառության գործընթացների կառավարման 

քաղաքականություն և ընթացակարգ  

Փաստաթղթաշրջանառության ճիշտ կազմակերպումն օժանդակում է կառավարման 

ապարատում փաստաթղթերի օպերատիվ անցմանը: Այդ պահանջների պրակտիկ 

կենսագործումն իրականացվում է համալսարանում փաստաթղթերի ռացիոնալ շարժի 

սխեմայի միջոցով: Փաստաթղթաշրջանառության սխեման մշակվում է հաստատության 

գործունեության ռեալ պայմանների հաշվառմամբ /Հավելված№ 9.5.1 Տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանառության կառավարման կանոնակարգ և մեխանիզմներ/:   

Պահանջվող 

փաստաթղթեր  

Հավելված№ 9.5.1 Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության 

կառավարման կանոնակարգ և մեխանիզմներ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:   ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք արդյունավետ են գործում տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանառության համակարգերը:  

այո  

2) Արդյո՞ք արդյունավետությունը ստուգող գործիքները հուսալի 

են:   

---  

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

2004 թվականից սկսած համալսարանի գրասենյակը անցել է համակարգչային 

աշխատանքի, ինչի արդյունքում աշխատանքները գրասենյակում և' որակապես, և' ժամանակի 

առումով բարելավվել են: Սակայն դիտարկումները ցույց են տալիս, որ գործընթացը կարիք 

ունի վերանայման և ընթացակարգի հստակ ձևավորման: Ներկայումս գործող 

տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման կանոնակարգը և 

մեխանիզմները ներառում են զուտ բուհից դուրս եկող և ներս մտնող փաստաթղթերի 

ձևաչափերը և շրջանառությունը ու քիչ են անրադառնում բուհի ներսի 

փաստաթղթաշրջանառությանը /Հավելված№ 9.5.1 Տեղեկատվության և 

փաստաթղթաշրջանառության կառավարման կանոնակարգ և մեխանիզմներ/: Սակայն ելնելով 

այն փաստից, որ ՀՊՄՀ-ն հանդիսանում է հանրապետության խոշորագույն կրթական 

կառույցներից մեկը, որը ունի նաև ուսումնական բազաներ, կաբինետներ այլ 

հաստատություններում, խիստ կարևոր է հզոր համակարգչային ցանցային մեխանիզմերի 

ստեղծումը, տվյալների էլեկտրոնային համընդգրկուն բազայի և արխիվացման համակարգի 
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համակարգչայնությունը, ինչը գործընթացը կդարձնի ավելի արագ, հուսալի, ճկուն և 

ռացիոնալ: Այս գործընթացը ներկայումս գտնվում է ակտիվ քննարկման փուլում և ընդունվում 

են առաջարկություններ այս գործընթացի հնարավորինս ռացիոնալ և դյուրին ներդրման և 

կիրառման վերաբերյալ: 

Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակում արդեն սկսվել 

է համալսարանի գործունեությունը իրականացնել համակարգչային ծրագրավորման 

մեխանիզմի կիրառումը: Արդյունավետությունը ստուգող գործիքներ որպես այդպիսին բուհում 

ձևավորված չեն և գտնվում են քննարկման և մշակման փուլում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.6: Քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վարչարարությունը 

իրականացվում է  որակի ամբողջական կառավարման (Tգtal Quality 

Management) սկզբունքով  

        Կրթական գործընթացների կազմակերպման և իրականացման կոնցեպցիաները և 

մեխանիզմները կիրառելիս, բուհը առաջնորդվում է կրթության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, 

որտեղ հստակեցված են կառավարչական, գերատեսչական ակտերի, կանոնակարգերի, 

ինչպես նաև համալսարանի գիտական խորհրդի իրավասությունների շրջանակները, որոնք 

ներկայացված են «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքներում:  

Կրթական բարեփոխումների  ռազմավարության վերաբերյալ մշակված միջոցառումների 

փաթեթը, որի մեջ ընգրկված են ոչ միայն կրթական գործընթացների կազմակերպմանը 

ուղղված ծրագրերը, այլև արդի պահանջներից բխող քաղաքականությունը և նրա 

իրականացման կոնցեպցիաները: Համալսարանում կրթական գործընթացներին վերաբերվող 

ծրագրերը և կրթական բարեփոխումներին վերաբերվող կոնցեպցիաները համալսարանի 

գիտական խորհուրդում քննարկվելուց և ռեկտորի կողմից վավերացումից հետո, ուսումնական 

և գիտամեթոդական գործունեության համակարգող վարչությունը (ՈՒԳՄԳՀ) ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի ղեկավարությամբ մշակում է միջոցառումների պլան և 

ժամանակացույց այն համալսարանի համապատասխան ստորաբաժանումներում ներդնելու 

համար: Նշված գործունեության իրականացման աշխատանքների կազմակերպումը և 

հսկողությունը դրվում է ՈՒԳՄԳՀ վարչության վրա: Համալսարանի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներում (դեկանատներում), ելնելով ուսումնական գործունեության 

կազմակերպման վերաբերյալ գործող կանոնակարգերից և որոշումներից, աշխատանքներ են 

տարվում այդ ծրագրերը հստակեցված ժամանակահատվածներում ներդնելու համար: 

Այս գործընթացը, լինելով նոր ներդրված մեխանիզմ բուհում դեռևս արձանագրված չէ: 
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Պահանջվող 

հիմքերը   

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ` 

նշելով հաճախականությունը:     
ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք որակի ամբողջական 

կառավարման համակարգը պարբերաբար 

վերանայվում է:   

Համակարգը դեռևս նոր է  

2) Արդյո՞ք մոտեցումներն արդյունավետ են:    

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասխանները:  

Գործընթացը նոր է, արձանագրություններ չկան:  
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 9.7 Առողջապահական և անվտանգության պահպանման 

ծառայությունների միջոցով ՄՈՒՀ-ը անվտանգ միջավայր է 

ապահովում  

Համալսարանի առողջապահական և անվտանգության ծառայությունների 

ենթակառուցվածքի մեջ մտնում են` 

 Բուժկետ – 2, 

 Անվտանգության ծառայություն /Հավելված№ 9.7.1 Խ.Աբովյանի անվան հայկական 

պետական մանկավարժական համալսարանի անվտանգության ծառայության 

կանոնակարգ/: 

Առողջապահական և անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների 

բյուջեի բաշխումը տեղի է ունենում համապատասխան բուհի ֆինանսական ընդհանուր 

միջոցների ծախսման գործընթացի: 

Համալսարանում գործում է 2 բուժկետ, որտեղ աշխատում են 2 բժիշկ-թերապևտ և 2 

բուժքույր: Նրանք հանդիսանում են ՀՀ Առողջապահության նախարարության հատուկ 

պոլիկլինիկա ՓԲԸ-ի աշխատակիցներ, որոնք հավելավճարով աշխատում են ՀՊՄՀ-ի 

բուժկետերում: Բուհում չկա առողջապահական պահպանմանն հստակ մշակված 

քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: Նրանց աշխատանքային գործառույթներն են. 

 առաջին բուժ.օգնության իրականացում,  

 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսումնառողների բուժ.կանխարգելիչ զննում, 

 հիվանդ ուսաումնառողների դիսպանսերիզացիա,  

 ամբուլատոր օգնության կազմակերպում և իրականացում, 

 նեղ մասնագիտական կոնսուլտացիաների ուղեգրում,  

 ուսումնառողների շրջանում բժշկա-հիգիենիկ կրթություն,  

 հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,  

 ժամանակավոր անաշխատունակության փարձաքննության իրականացում:  
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           Բուժկետերի աշխատանքային ժամերն են 9:00-18:00`յուրաքանչյուր օր` բացի ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրերից: Բուժկետերի 

տեղաբաշխումը կատարված է` հաշվի առնելով տվյալ մասնաշենքից օգտվող ուսանողների, 

վարչական և դասախոսական անձնակազմի թվաքանակի մեծությունը: 

  

Անվտանգության ծառայությունը բուհում գործում է 2010 թվականի դեկտեմբերի 1-ից: 

Նրանց գործունեությունը բուհում իրականացվում է անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ծառայության ենթակառուցվածքի կողմից` սահմանված կանոնակարգով /Հավելված№ 9.7.1 

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

անվտանգության ծառայության կանոնակարգ; Հավելված 9.7.2 անվտանգության պահպանն 

ուղղված ծառայությունների ենթակառուցվածք/:  

Այս ծառայության ներդրումը կարևոր է բուհում անվտանգ միջավայր ստեղծելու, 

ապահովելու և պահպանելու համար, ինչը հատկապես դրական արձագանք է գտել բուհի թե’ 

ուսումնառողների և թե’ դասավանդողների շրջանում: 

Պահանջվող 

հիմքերը  

Հավելված№ 9.7.1 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի անվտանգության ծառայության 

կանոնակարգ 

Հավելված№ 9.7.2 Անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ծառայությունների ենթակառուցվածք 

Հավելված№ 9.7.3 Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների 

վերլուծություն. անվատնգության և բուժծառայության գործունեության 

վերաբերյալ 

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ և 

ներկայացնել հաճախականությունը: 
ԱՅՈ/հաճախականությունը ՈՉ 

1) Արդյո՞ք առողջապահական և 

անվտանգության պահպանմանն 

ուղղված ծառայությունների 

ընթացակարգերը պարբերաբար 

վերանայվում են:  

այո  

2) Արդյո՞ք ուսումնառողները 

ներգրավված են վերանայման 

գործընթացում:  

այո, հարցումների 

շրջանակներում 

 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասախանները:  

Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները վկայում են որ, բուհում 

անվտանգության համակարգի առկայությունը մեծամասամբ կարևորվում է ուսումնառողների 

և դասախոսական կազմի կողմից, համաձայն որոնց 200 հարցվողներից 120-ը` /60%-ը/, 

համարում են, որ բուհում շատ կարևոր է անվտանգության համակարգի առկայությունը: 

Ինչպես ցույց են տալիս հետազոտության արդյունքները` անվտանգության համակարգի 
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առկայությունը հատկապես կարևորվում է բուհի տրամադրության տակ գտնվող գույքի և 

ռեսուրսների պաշտպանությամբ. այդպես են կարծում հարցվողների 156 հոգի /78%-ը/: 

Մինչդեռ ուսումնառողների և դասախոսների միայն 15%-ն է համարում, որ անվտանգության 

համակարգի առկայությունը պաշտպանում է ուսումնառողներին և բուհի անձնակազմին 

համալսարանում հնարավոր վտանգներից:   

 Հատկանշական է, որ 

հարցվողների մեծ մասը` 59%-ը (1), նշել 

են, որ անվտանգության աշխատանքի 

առկայության որևէ թերություն չեն 

տեսնում բուհի համար: Մինչդեռ մի 

մասը` 34.5%-ը (2), կարծում էր, որ 

անվտանգության համակարգի 

առկայությունը անիմաստ ծախսերի 

վատնում է բուհի համար: Բուհում 

անվտանգության աշխատանքներում 

առավել արդյունավետության հասնելու համար հարցվողների կողմից առաջարկվել է 

հատկապես անձնակազմի և ուսումնառողների շրջանում իրազեկվածության բարձրացում 

ապահովել: Այդպես են կարծում հարցվողների շուրջ 50 %-ը: Մյուս հիմնական մասն էլ` 47 %-

ը, գտնում է, որ անհրաժեշտ է արտակարգ իրավիճակների համար վերապատրաստում 

իրականացնել անձնակազմի և ուսումնառողների համար:  

Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ անվտանգության համակարգի առկայությունը 

բուհում դրական արձագանքի է արժանանում և ըստ էության առավել արդյունավետ կդառնա 

վերը նշված բարեփոխումների դեպքում:  

Բուհում բուժկետի առկայության 

կարևորության մասին կարծիքները 

գրեթե հավասարապես են բաշխվել: 

Հարցվողների զգալի մի մասը`40 %-ը (1),  

կարծում է, որ բուժկետի առկայությունը 

շատ կարևոր է, մյուս ոչ պակաս զգալի 

մասը` 38 %-ը (2) կարծում է, որ դրա 

առկայությունը կարևոր չէ: Կարծիքների 

նման բաշխումը կարելի է բացատրել 

նրանով, որ մի կողմից բուժկետի առկայության շնորհիվ հնարավոր է ուսումնառողին կամ 

բուհի անձնակազմին հրատապ օգնություն հասցնել անհրաժեշտության դեպքում, սակայն 

մյուս կողմից` բուհի մասնաշենքերը թվով շատ են, իսկ բուժկետները ընդհամենը` երկուսը, և 

հաճախ բուժկետը ի վիճակի չի լինում լիովին իրականացնել իր ֆունկցիան: Բուհում բուժկետի 

առավել արդյունավետ գործառնության համար` ըստ հարցումների արդյունքների, 

նպատակահարմար է ավելացնել դրանց թիվը /Հավելված№ 9.7.3 Սոցիոլոգիական հարցման 
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արդյունքների վերլուծություն. անվատնգության և բուժծառայության գործունեության 

վերաբերյալ/: 

Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT)  վերլուծության 

ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 5 տարվա վերլուծություն չափորոշիչների դաս 9-ի 

համար:   

 

Ուժեղ կողմեր` 

 Գիտամեթոդական կաբինետների և լսարանների առկայությունը այլ 

գիտահետազոտական և կրթական հաստատություններում 

 Առողջապահական և անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների 

ենթակառուցվածքի գործունեությունը բուհի ներսում 

 

Թույլ կողմեր` 

 փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կայուն բազայի բացակայություն, 

 հաստատության գործունեության պլանավորման, կառավարման և մշտադիտարկման 

քաղաքականության բացակայություն   

Նպաստավոր հնարավորություններ` 

 գիտական գրադարանի և կայքում էլեկտրոնային գրադարանի առկայությունը, 

 ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման ճկուն համակարգ, 

Վտանգներ` 

 հաստատության կրթական նպատակներին հասնելու համար ֆինանսական 

ռեսուրսների սահմանափակությունը, 

 որակի ամբողջական կառավարման  քաղաքականության և ընթացակարգերի ոչ 

բավարար գործառնությունը, 

 գործընթացի նպատակների իրականացումն ու նվաճումներն ապահովող գնահատման 

գործիքների բացակայությունը: 

 
 

 

ՄՈՒՀ-ի սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ իրականացման և 

ուսումնական միջավայրի ստեղծման համար, նյութական բազայի զարգացման ու 

կատարելագործման համար անհրաժեշտ է բուհի ներսում ունենալ հստակ մեխանիզմ, որը 
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թույլ կտա ֆակուլտետներին, ամբիոններին և այլ ստորաբաժանումներին մշտապես 

վերազինել նորագույն սարքավորումներով ու կահավորանքով, ինչպես նաև տրամադրել 

անհրաժեշտ տարածք: 

Համալսարանի  հագեցվածությունը համակարգչային ու ցանցային ծրագրերով և 

տեխնիկայով, թույլ կտա ամբողջ ծավալով իրականացնել բուհի 

փաստաթղթաշրջանառությունը, ինչպես նաև կիրառել նոր տեխնոլոգիաներ գիտական 

հետազոտություններում, մանկավարժական ու կառավարման  գործունեության մեջ: Սա 

կնպաստի բուհի տեղեկատվական ու հրատարակչական գործունեության  հետագա  

զարգացմանը, էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների լայնածավալ կիրառմանը: 

 
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԻ ԴԱՍ 10: Հասարակական պատասխանատվություն  

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ը իր տրամադրած կրթության և օգտագործած ռեսուրսների` 
նպատակներին համապատասխանության համար հաշվետու է շահակիցներին:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 10.1: ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը 

նպաստող հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմներ  

Բուհում գործող հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ 

կապի կայուն մեխանիզմներ են հանդիսանում. 

 Բուհի լրատվության և հանրային կապերի վարչությունը, որը հանդիսանում է 

հասարակության հետ կապերի հաստատման և փոխադարձ կապի ձևավորման 

օղակ, գործում է իր կանոնդարության համաձայն /Հավելված№ 10.1.1 

Լրատվության և հանրային կապերի վարչության կանոնադրություն/  և 

իրականացնում բուհի գործունեության լուսաբանման լայնածավալ 

աշխատանքներ` կազմակերպելով հեռուստա-ռադիո հաղորդաշարեր, մամլո 

ասուլիսներ, ֆիլմաշարերի նկարահանում և ցուցադրում, «Մանկավարժական 

համալսարան» թերթի, բուկլետների և տեղեկագրերի թողարկում: Նման 

ուղղվածությունը միտված է բուհի գործունեությանն առնչվող հասարակական 

հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների լուսաբանմանը, տեղեկատվական 

նյութերի պատրաստմանն և հրատարակմանը, լրատվամիջոցներին տարբեր 

առաջարկություններով հանդես գալը: Բաժնի կողմից ամիսը երկու անգամ 

թողարկվող ''Մանկավարժական համալսարան'' խորագրով թերթը նախատեսվում 

է դարձնել շաբաթաթերթ` հաշվի առնելով դրա հանդեպ աճող պահանջարկը և 

բուհի լայնածավալ գործունեության լուսաբանման անհրաժեշտությունը:   

 ՀՊՄՀ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայքը (www.aspu.am), որը հանդիսանում է 

բուհի վերաբերյալ ինֆորմացիայի տրամադրման կարևորագույն օղակ: Այն 

ներկայումս գտնվում է բարելավման և արդիականացման փուլում` հաշվի առնելով 

ուսումնառողների և դասախոսների կողմից ներկայացված պահանջները, ինչպես 

նաև այն հասարակության համար մատչելի և արդյունավետ դարձնլու 
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հանգամանքը:    

 Ուսումնառողների կողմից իրականացվող հասարակական կամավորական 

գործունեությունը, ինչը հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել 

հասարակության իրազեկման և ինֆորմացիայի փոխանցման գործընթացը: 

Արդյունքում հասարակության տարբեր օղակներ հստակ պատկերացում են 

կազմում բուհի մասնագիտական գործունեության, մատուցվող ծառայությունների 

և առանձին մասնագիտությունների մասին: Նման գործունեությունը անհրաժեշտ և 

արդյունավետ է հատկապես բուհում ներդրված նորաստեղծ 

մասնագիտությունների լուսաբանման և հասարակության իրազեկման համար 

/Հավելված№ 10.1.2 Էրգոթերապիա բաժնի ուսունառողների հասարակական 

գործունեության նկարագրություն/ 

 “Սփյուռ” տեղեկատվական ընկերության հետ սերտ համագործակցություն, ինչը 

հնարավորություն է տալիս հասարակության լայն զանգվածներին 

հեռախոսազանգերի և ինտերնետային կայքի միջոցով ստանալ անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն ՀՊՄՀ-ի վերաբերյալ: Համաձայն ՀՊՄՀ-ին ներկայացված 

հաշվետվության վերլուծության, բուհի մասին Սփյուռից տեղեկատվություն 

ստացողների թիվը վերջին երեք տարիներին աճել է /Հավելված№ 3.8.1 Սփյուռ 

տեղեկատվական կենտրոնի վերջին երեք տարիների հաշվետվություն/:  

 

Պահանջվող 

Հիմքերը 

Հավելված№ 10.1.1 Լրատվության և հանրային կապերի վարչության 

կանոնադրություն 

Հավելված№ 10.1.2 Էրգոթերապիա բաժնի ուսունառողների 

հասարակական գործունեության նկարագրություն  

Հավելված№ 3.8.1 Սփյուռ տեղեկատվական կենտրոնի վերջին երեք 

տարիների հաշվետվություն  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ:  ԱՅՈ ՈՉ 

1) Արդյո՞ք գործընթացի կազմակերպումը ապահովում է դրա 

արդյունավետ իրագործումը:   

այո  

2) Արդյո՞ք վերոնշյալ գործընթացի քաղաքականությունն ու 

ընթակարգերը պարբերաբար վերանայվում են 

այո, 

մասամբ 

 

Հիմնավորել 1 և 2 հարցերի պատասախանները:  

Հաշվի առնելով ներկայիս վիճակը բուհում գործող հասարակության հետ հետադարձ 

կապերի մեխանիզմների վերաբերյալ, հատկանշական է այն, որ դրանք միտված են ծառայելու 

արտաքին և ներքին շահակիցների` հասարակության կարիքներին: Հասարակության հետ 

կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի մեխանիզմների արդյունավետության 

մասին նշելու համար ներկայումս չկան բավարար հիմքեր, սակայն բուհը նախատեսում է, 

հնարավորության սահմաններում, հետազոտել և ներդնել նման գործընթացի կայուն հիմքեր, 

որի միջոցով կամփոփվի և հանրությանը կներկայացվի անհրաժեշտ և բովանդակալից 
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տեղեկատվություն, կհետազոտվի և հաշվի կառնվի ներկայիս աշխատաշուկայի պահանջները և 

տեղի ունեցող բարեփոփումները: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 10.2:  ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակությանը արժեքների 

(գիտելիքների) փոխանցման մեխանիզմներ   

Բուհում, որպես հասարակությանը արժեքների (գիտելիքների) փոխանցման 

մեխանիզմներ են հանդիսանում. 

 Հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը, որը մատուցում է 

գիտահետազոտական, հոգեախտորոշիչ-փորձագիտական, խորհրդատվական 

ծառայություններ: Համաձայն կենտրոնի տարեկան հաշվետվությունների 

վերլուծության /Հավելված№ 10.2.1 Հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի 

հաշվետվություններ 2008 - 2010/, կենտրոնի մատուցված ծառայություններից 

օգտվողների թիվը զգալիորեն աճել է. 

 
Կենտրոնը, իր գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով 

համագործակցում է տարբեր միջազգային և տեղական հասարակական 

կազմակերպությունների հետ, հաշվի առնելով ուսանողների ակտիվությունը և 

պահանջմունքները` ընդլայնում իր գործունեության շրջանակները: 

 Լոգոպեդական ծառայությունների կենտրոնը /Հավելված№ 10.2.2 Խ. Աբովյանի 

անվան ՀՊՄՀ լոգոպեդական ծառայությունների հանրապետական կենտրոնի 

տնտեսահաշվարկային առանձնացված ստորաբաժանման կանոնադրություն/ 

կրճատված  ուսումնական պլանով իրականացնում է լոգոպեդների պատրաստման 

երկամյա լրացուցիչ կրթություն` բժշկական ու մանկավարժական միջնակարգ 

մասնագիտական կրթության բազայի վրա: Նման կրթությունը շրջանավարտներին 

տալիս է լոգոպեդի որակավորում` հնարավորություն ընձեռելով աշխատել այդ 

ոլորտում: Տարեկան միջին հաշվով այստեղ 25 հոգի ստանում է լոգոպեդի 

մասնագիտություն: Այսօր նրանց ընդհանուր թիվը կազմում է 304: Ներկայումս 

շրջանավարտների հետ չկա հետադարձ կապ, սակայն կենտրոնի գործունեության 
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ընդլայնման պարագայում կստեղծվեն անհրաժեշտ մեխանիզմներ: Բացի այդ, այս 

կենտրոնը մինչ 2005 թվականը մատուցել է լոգոպեդական ծառայություններ 

խոսքային խանգարումներով անձանց համար և շուրջ 50 այցելու շտկել  են իրենց 

խոսքային արատները /կակազություն, դիսլալաիա, դիզարտրիա և այլն/, իսկ ավելի 

քան 100-ը` ստացել են անվճար լոգոպեդական խորհրդատվություն: Կենտրոնի 

գործունեությունը ժամանակավորապես ընդհատվել է շենքային անբարենպաստ 

պայմանների պատճառով և խոսքային արատների շտկողական աշխատանքներ 

ներկայումս չեն իրականացվում:  

 Սփյուռք” գիտաուսումնական կենտրոնը, որը գործում է համապատասխան 

կանոնադրության /Հավելված№ 10.2.3 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ “Սփյուռք” 

գիտաուսումնական կենտրոնի կանոնակարգ/ և մատուցում լայնածավալ 

ծառայություններ, որոնք համաձայն ներկայացրած հաշվետության վերլուծության 

ունեցել են դրական ազդեցություն Սփյուռք/Հայաստան կապի ամրապնդման և 

ընդլայնման, հասարակայնության հետ կապերի հաստատման, հասարակության 

իրազեկման և կրթական բարեփոխումների իրականացման գործում /Հավելված№ 

10.2.4 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ “Սփյուռք” գիտաուսումնական կենտրոնի 

գիտակրթական գործունեության նկարագրություն/: 

 Մշակույթի կենտրոնը, լինելով նորաստեղծ, նպատակ ունի բարձրացնել ՀՊՄՀ-ի 

կոլեկտիվների պրոֆեսիոնալ մակարդակը, ցուցաբերել ստեղծագործական 

աջակցություն և համակարգել նրանց գործունեությունը  /Հավելված№ 10.2.5 Խ. 

Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մշակույթի կենտրոնի կառուցվածք և 

պարտականություններ/: Կենտրոնի կողմից կազմակերպված և իրականացված 

միջոցառումները դրական արձագանք են ստացել ուսումնառողների և 

դասավանդողների շրջանում /Հավելված№ 10.2.6 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Մշակույթի կենտրոնի հաշվետվություն/:  
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Պահանջվող 

Հիմքերը 

 Հավելված№ 10.2.1 Հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի 

հաշվետվություններ 2008 - 2010 

Հավելված№ 10.2.2 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպեդական 

ծառայությունների հանրապետական կենտրոնի տնտեսահաշվարկային 

առանձնացված ստորաբաժանման կանոնադրություն/ 

Հավելված№ 10.2.3 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ “Սփյուռք” 

գիտաուսումնական կենտրոնի կանոնակարգ 

Հավելված№ 10.2.4 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ “Սփյուռք” 

գիտաուսումնական կենտրոնի գիտակրթական գործունեության 

նկարագրություն/ 

Հավելված№ 10.2.5 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մշակույթի կենտրոնի 

կանոնակարգ 

Հավելված№ 10.2.6 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մշակույթի կենտրոնի 

հաշվետվություն 

Ներկայացնել հիմնական ձեռքբերումներն ու խոչընդոտները  

Հիմնական ձեռքբերում կարելի է համարել ՀՊՄՀ-ի պաշտոնական ինտերնետային 

կայքի ստեղծումը /հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով/, ինչը ներկայիս 

տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում հանդիսանում է առաջնային և կարևորագույն 

միջոց տեղեկատվության ապահովման և տարածման համար: 

Բացի այդ բուհի կողմից իրականացվող լրացուցիչ կրթության ապահովումը ևս 

հնարավորություն է ընձեռնում ձեռք բերել մասնագիտական կրթություն և որակավորում` 

հետագա աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար:  

Բուհի կողմից իրականացվող վերապատրաստումները, սեմինարները, 

գիտաժողովները, կոնֆերանսները, կլոր սեղան-քննարկումները ևս նպաստում են 

հասարկության իրազեկման բարձրացմանը, բուհի ձեռքբերումների և առաջավոր փորձի 

փոխանցմանը, նորագույն տեխնոլոգիաների, նորարարությունների ներդրմանը:  

Բուհի կողմից մատուցվող ծառայությունների բարելավման և արդիականացման 

հիմնական խոչընդոտ է հանդիսանում շենքային անբարենպաստ պայմանների 

առկայությունը, գործընթացների արդյունավետության բարձրացման մեխանիզմների ոչ 

լիարժեք լինելը, սահմանափակ ֆինանսական միջոցները:  

Ներկայացնել քաղաքացի դաստիարակելու գործում հաստատության ունեցած դերն ու 

կատարած ներդրումները: Նշել հիմնական ձեռքբերումներն ու խոչընդոտները:   

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ն, հանդիսնալով հանրապետության խոշորագույն 

բուհերից մեկը, ունի մանկավարժական և գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման 

տասնամյակների փորձ ու  ավանդ: Հանրապետության միջնակարգ և միջին մասնագիտական  

ուսումնական հաստատություններում /ոսումնարաններ, քոլեջներ/ դասավանդողների 
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կրթման և պատրաստման գործում ՀՊՄՀ-ն առաջատար դեր ունի, ինչը համարվում է բուհի 

խոշորագույն ձեռքբերումներից մեկը: 

Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկումն ու արդիականացումը համապատասխան 

եվրոպական առաջավոր փորձի հանդիսանում է մանկավարժական կրթության որակի և 

դաստիարակչական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նախապայման:    

 

Հիմնվելով Ինքնագնահատման ուղեցույցում բերված ՈՒԹՀՎ (SWԳT)  վերլուծության 

ուղենիշների վրա` ներկայացնել վերջին 5 տարվա վերլուծություն չափորոշիչների 

դաս 10-ի համար:   

 

Ուժեղ կողմեր` 

 բուհի լրատվության և հանրային կապերի վարչության տարաբնույթ գործունեությունը, 

 ԶԼՄ-ների հետ ակտիվ համագործակցություն, 

 ՀՊՄՀ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայք,  

 ուսումնառողների հասարակական կամավորական գործունեությունը, 

 հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն,  

 լոգոպեդական ծառայությունների հանրապետական կենտրոն, 

 Սփյուռք գիտահետազոտական կենտրոն, 

 մշակույթի կենտրոն:   

 

Թույլ կողմեր` 

 հասարակությանը արժեքների (գիտելիքի) փոխանցման գործընթացն ուսումնասիրող 

ներքին և արտաքին հետադարձ կապի հստակ ձևակերպված մեխանիզմների 

բացակայությունը, 

 հաստատության պատասխանատվությունն ու հաշվետվողականությունն ապահովող 

ներքին քաղաքականության ու ընթացակարգերի բացակայությունը, 

 հասարակությանը արժեքների (գիտելիքի) փոխանցման հիմնական գործառույթների 

ներքին գնահատման գործընթացների բացակայությունը:   
 

Նպաստավոր հնարավորություններ` 

 ՀՊՄՀ պաշտոնական ինտերնետային կայք, 

 “Սփյուռ” տեղեկատվական կենտրոնի հետ սերտ համագործակցություն, 

 “Մանկավարժական համալսարան” պարբերականի հրատարակում, 

 տեղեկագրերի հրատարակում, 

 PR գործունեության իրականացում հանրակրթական հաստատություններում, 

 

Վտանգներ` 

 գիտելիքի փոխանցման գործընթացի կառավարման մեխանիզմների բացակայությունը: 
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Ելնելով բուհի ռազմավարական ծրագրի ուղղվածությունից, բուհը նպատակ ունի 

ապահովել հասարակության հետ կապերի հետագա զարգացումը, նպաստելով բուհի ու նրա 

գործունեության ճանաչմանն ու արտաքին օժանդակությանը: 

Հաշվի առնելով ներկայիս հասարակության պահանջները և զարգացման միտումները, 

կարևոր է ստեղծել հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի 

կայուն մեխանիզմներ, բարելավել և ընդլայնել հասարակության հետ կապերի հաստաման և 

արժեքների փոխանցման գործընթացը: 

Հարկավոր է նպաստել բուհում գործող տարբեր ծառայությունների մատուցման 

կենտրոնների գործունեությանը, իրականացնել հասարակության իրազեկման լայնածավալ 

աշխատանքներ:  

Ինտեսիվ կիրառելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ` բազմազանեցնել 

տեղեկատվության տարածման ձևերը, ներհամալսարանական սպառումից անցնել արտաքին 

սպառման: 

Պարբերաբար իրականացնել համալսարանի իմիջի մոնիթորինգ` PR գործունեությունն 

առավել օպերատիվ և նպատակային դարձնելու նպատակով` կիրառելով գովազդային-

լրատվական, քարոզչական և մարքեթինգային բոլոր կարողությունները:  

Ընդլայնել PR գործունեությունը դպրոցներում, վարժարաններում, դիմորդների,  

ծնողների, կրթական կազմակերպությունների, պետական իշխանությունների   

մասնակցությամբ: 

Ստեղծել երկարաժամկետ համագործակցային կապեր համալսարանի հիմնական 

գործատու կազմակերպությունների և հանրային կառույցների հետ: 

ՀՊՄՀ-ում  կազմակերպել աշխատանքի տոնավաճառներ և հանդիպումներ գործատու 

կազմակերպությունների ու հասարակական կառույցների ներկայացուցիչների համար և բաց 

դռների օրեր դիմորդների և նրանց ծնողների համար:  

    

 

 

 

 



133 
 

Հավելված 1 

 

 

Լրացնել աղյուսակը վերջին հինգ տարվա համար:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մասնագիտության 

անվանումը 
տարին 

Կրթական 

աստիճանը 
կուրսը 

Ուսման ձևը 

առկա հեռակա հեռավար դրսեկություն 

 2005 Բակալավր      

     

     

     

     

Մագիստրոս      

     

     

     

     

Դիպլոմավորված 

մասնագետ 
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ՄՈՒՀ-ի կողմից ներկայացված հավելվածների ցանկ 

Հավելվածի N Անվանում 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Անհրաժեշտության դեպքում տողեր ավելացնել  

 


