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Ինքնավերլուծությունն իրականացրած աշխատանքային խմբի կազմը 

Անուն, Ազգանուն Պաշտոն 

Այվազյան Տիգրան Կրթության որակի և հեռակա ուսուցման գծով պրոռեկտոր 

Թամազյան Արմեն Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր 

Մելիք – Բախշյան Մհեր Ուսումնամեթոդական վարչության պետ, պրոռեկտոր 

Գևորգյան Սրբուհի Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր 

Երեմյան Արա Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով 

պրոռեկտոր 

Իսպիրյան Մարիամ Ռեկտորի օգնական-քարտուղարության պետ 

Ավագյան Մկրտիչ Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչության պետ 

Գևորգյան Ռիտա Հեռանկարային ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման վարչ. պետ 

Սարգսյան Վահան Պրակտիկայի վարչության պետ 

Մարկոսյան Դիանա Լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչության պետ 

Միրզախանյան Քնարիկ Ֆինանսների պլանավորման և վիճակագրության վարչության պետ 

Տարախչյան Էլեոնորա Իրավաբանական վարչության պետ 

Մշեցյան Վլադիմիր Տնտեսական վարչության պետ 

Ավագյան Արմենուհի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան 

Միքայելյան Տիգրան Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան 

Դեմիրխանյան Գագիկ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկան 

Էդգար Հովհաննիսյան Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան 

Յուրի Դավթյան Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան 

Հեղինե Խաչատրյան Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան 

Սվետլանա Հովակիմյան Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի 

դեկան 

Ռուզաննա Պետրոսյան Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան 

Գևորգ Թադևոսյան  Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկան 

Սարգիս Էլբակյան Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան 

http://armspu.am/whoiswho/ln/am/p/1144
http://armspu.am/whoiswho/ln/am/p/2462
http://armspu.am/whoiswho/ln/am/p/1767
http://armspu.am/whoiswho/ln/am/p/979
http://armspu.am/whoiswho/ln/am/p/574
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Խանյան Կարեն Բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ գիտական գծով, 

որակի ապահովման պատասխանատու 

Խառատյան Վահագն  Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի 

տեղակալ գիտական գծով 

Հովսեփյան Վարդուհի Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի 

դեկանի տեղակալ գիտական գծով, որակի ապահովման 

պատասխանատու 

Պողոսյան Սամվել Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 

գիտական գծով, որակի ապահովման պատասխանատու 

Հարությունյան Աննա Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 

գիտական գծով 

Մակիչյան Սոնա Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի 

տեղակալ գիտական գծով, որակի ապահովման պատասխանատու 

Մարտիրոսյան Արտաշես Կուլտուրայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ գիտական գծով, որակի 

ապահովման պատասխանատու 

Պողոսյան Լուսինե Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ գիտական 

գծով, որակի ապահովման պատասխանատու 

Ազատյան Թերեզա Հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ գիտական գծով, 

որակի ապահովման պատասխանատու 

Սահակյան Անի Օտար լեզու ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ գիտական գծով, որակի 

ապահովման պատասխանատու 

Արամյան Լիդա  Կրթության հոգեբանության և սոցիալագիայի որակի ապահովման 

պատասխանատու 

Մելիքսեթյան Գոհար Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի որակի ապահովման 

պատասխանատու 

Հարությունյան Սուսաննա Ներքին աուդիտի բաժնի պետ 

Արշակյան Շուշանիկ Մեթոդական բաժնի պետ 

Առաքելյան Հասմիկ Կազմակերպչական բաժնի պետ 

Ծատուրյան Քրիստինա Միջազգային համագործակցության բաժնի պետ 

Հարությունյան Լյովա Մասնագիտական որակավորումների բարձրացման և 

վերապատրաստման բաժնի պետ 



 

4 
 

Թորոսյան Անժելա Անձնակազմի հաշվարման բաժնի պետ 

Մուրադյան Գայանե Նյութատեխնիկական մատակարարման և գնումների համակարգման 

բաժնի պետ 

Աղեկյան Մարինա Պաշտոնական կայքի ապահովման բաժնի պետ 

Ափրոյան Սամվել Անվտանգության ծառայության պետ 

Վարդանյան Սիմա Ասպիրանտուրայի բաժնի պետ 

Հախումյան Աննա Որակի ապահովման բաժնի պետի տեղակալ 

Մանուկյան Սեդա Անձնակազմի հաշվառման բաժնի պետի տեղակալ 

Վարդանյան Կամո Գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար 

Լալաբեկյան Անահիտ Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի վարիչ 

Հովհաննիսյան Հասմիկ Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ 

Գալստյան Աշոտ Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ 

Սուրեն Բարսեղյան Շախմատի և սպորտի ամբիոնի վարիչի տեղակալ 

Աիդա Թոփուզյան Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության 

ամբիոնի վարիչ 

Կառլեն Խաչատրյան Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար 

Հակոբ Գրիգորյան Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և 

քաղպաշտպանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

Լաուրա Ասատրյան Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար 

Հարություն Մուրադյան Շախմատի և սպորտի ամբիոնի որակի ապահովման 

պատասխանատու 

Պողպատյան Սոնա Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի որակի ապահովման 

պատասխանատու 
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Գասպարյան Արմեն Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոնի որակի ապահովման 

պատասխանատու 

Հովհաննիսյան Հասմիկ  Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի որակի 

ապահովման պատասխանատու 

Պողոսյան Լուսինե Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության 

ամբիոնի որակի ապահովման պատասխանատու 

Մայրանուշ Գևորգյան Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի որակի 

ապահովման պատասխանատու 

Մոսինյան Դավիթ Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի ասիստենտ 

Բաբախանյան Աշոտ Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսորի 

պաշտոնակատար 

Տանաջյան Քրիստինա Ուսումնական միջավայրի մոդելավորման և նախագծման 

հոգեբանական հիմնախնդիրների ծրագրի գիտաշխատող 

Կուրղինյան Աննա Մագիստրատուրայի բաժնի գիտաշխատող 

Սարգսյան Անուշ Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչության մասնագետ 

Ստամբոլցյան Ինգա Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչության մասնագետ 

Օհանյան Հրայր Համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոնի 

մասնագետ 

Սահակյան Լիլիթ Միջազգային համագործակցության բաժնի մասնագետ 

Առաքելյան Գոհար Միջազգային համագործակցության բաժնի մասնագետ 

Բաբաջանյան Անուշ Գլխավոր հաշվապահ 

Ասրյան Սիլվա <<Մանկավարժական համալսարան>> թերթի գլխավոր խմբագիր 

Ստեփանյան Արմենուհի Ռադիո Ֆամայի խմբագիր 

Արամյան Սոնա Լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչության լրագրող 

Գրիգորյան Գրիգոր Ճարտարագետ 

Մելիքսեթյան Դավիթ Նյութատեխնիկական մատակարարման և գնումների համակարգման 
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բաժնի գնահատման համակարգման պատասխանատու 

Թանդիլյան Լուսինե Բժշկուհի 

Մելքոնյան Քրիստինե Կայքի պատասխանատու քարտուղար 

Գրիգորյան Ալվարդ Թանգարանի տնօրեն 

Պետրոսյանց Տիգրան Գիտական գրադարանի տնօրեն 

Տողանյան Նաիրա Հիմնական դպրոցի տնօրեն 

Սաֆարյան Նառա Ավագ դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատար 

Մարգարյան Ներսիկ Ուսանողական խորհրդի նախագահ 

Մելքումյան Մարիամ 1-ին կուրսի ասպիրանտ, ուսանողական գիտական ընկերության 

նախագահ 

Ստամբոլցյան Ինգա Կրթության կառավարման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող 

Մարգարյան Էլվինա Կրթության կառավարման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող 

Նալբանդյան Ռոզա Կրթության կառավարման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող 

Ամիրխանյան Աննա Կրթության կառավարման մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Ուսումնական հաստատության կառավարումը, կրթական և հետազոտական 

գործունեությունը և հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները պարբերաբար 

բարելավվում են և միտված են. 

 որակի մշակույթի ձևավորմանը, 

 կրթական այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, որը կնպաստի աշխատաշուկայի 

հարափոփոխ պահանջներին համապատասխան ուսումնառողների գիտելիքների, 

հմտությունների, կարողությունների ձևավորմանը, 

 մասնագիտական կրթության արդյունավետության բարձրացմանը և 

հասարակության առջև հաշվետվողականության ապահովմանը, 

 ազգային և միջազգային մակարդակներում ուսումնական հաստատության 

կողմից մատուցվող ծառայությունների համադրելիության և մրցունակության, ինչպես նաև 

թափանցիկության ապահովմանը: 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

մասին 

 

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Հայաստանի 

Հանրապետության մանկավարժական կադրեր պատրաստող մայր բուհն է:  Համալսարանը 

հիմնադրվել է 1922 թվականին, և 1948 թվականից կրում է մեծ լուսավորիչ ու մանկավարժ 

Խաչատուր Աբովյանի անունը: 

2004-2005 ուսումնական տարվանից իրականացնում է եռաստիճան (բակալավրիատ, 

մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա) կրթություն՝ շուրջ յոթ տասնյակ կրթական ծրագրերով, 

ուսուցման առկա և հեռակա ձևերով: Համալսարանում սովորում է շուրջ 11.000 ուսանող: 

Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմը համալրված է ԳԱԱ-ի ակադեմիկոսներով, 

բուհում դասավանդում է գիտությունների շուրջ 400 դոկտորներ և թեկնածուներ: 

Համալսարանի կառուցվածքային հիմնական ստորաբաժանումներն են 10 

ֆակուլտետները, 52 ամբիոններն ու 7 համահամալսարանական ամբիոնները, 

վարչությունները, գիտաուսումնական կենտրոններն ու ինստիտուտները, ծառայությունները, 

հենակետային վարժարանը (ավագ դպրոց), Վահան Թոթովենցի անվան №57 հիմնական 

դպրոցը, գիտական գրադարանն ու եռաչափ թանգարանը: 

Գործունեության ընթացքում բուհը սահմանել է մանկավարժագիտության նոր 

սկզբունքներ՝ զարգացած երկրների կրթական  փորձը հարմարեցնելով ավանդական 

մոտեցումներին: 

http://www.aspu.am/aboutus/ln/am
http://www.aspu.am/aboutus/ln/am
http://www.aspu.am/home/ln/am
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Համալսարանում գործում են նաև «Սփյուռք» գիտաուսումնական կենտրոնը, 

նորաստեղծ Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոնը, ինչպես նաև 

Հոգեբանության գիտահետազոտական, Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային 

օպտիկայի նոր նյութերի և «Նաիրի» ինժեներական լաբորատորիաները, 

Մետափիլիսոփայության և փաստարկման տեսության միջազգային ինստիտուտը և այլ 

հետազոտական կառույցներ: 

Մանկավարժական համալսարանն համագործակցում է տեղական ուսումնական 

հաստատությունների և պետական այլ կառույցների հետ, ընդլայնում և ամրապնդում է 

միջազգային կապերը. վերջին տարիներին բուհը համագործակցության հուշագրեր է կնքել 

օտարերկրյա առաջատար համալսարանների հետ՝ ինչպես ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ 

դասախոսների, ուսանողների փոխանակման ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ:  

Համալսարանն ունի ինքնակառավարվող երկու մարմին՝ Արհեստակցական 

կազմակերպություն և Ուսանողական խորհուրդ, տարբեր մասնագիտությունների գծով 

սահմանված է 25 անվանական  կրթաթոշակ:  

Համալսարանն ունի «Մանկավարժական համալսարան» պաշտոնաթերթ, եռալեզու 

www.aspu.am (www.armspu.am, www.spu.am) պաշտոնական կայք, Որակի ապահովման 

տեղեկատվական պորտալ, համալսարանական ռադիո radiofama.am և այլ քայքէջեր, որոնց 

հղումները առկա են պաշտոնական կայքում: 

Համալսարանն այսօր էլ հաստատուն քայլերով առաջ է ընթանում, իր առջև դնում նոր 

խնդիրներ ու նպատակներ՝ բուհի և գիտության տարբեր ոլորտների պատմության մեջ 

ամրագրելով  գիտնականների նոր անուններ ու ձեռքբերումներ: 

Հասցե՝ Հայաստան, 0010, Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 17 շենք, էլեկտրոնային հասցե՝ 

info@armspu.am: 

http://www.aspu.am/
http://www.armspu.am/
http://www.spu.am/
http://qa.aspu.am/hy/
http://qa.aspu.am/hy/
http://www.radiofama.am/
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ  ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Չափանիշներ` հատուկ առանձնացված ձևակերպումներ են, որոնք վերստուգելի 

տերմիններով սահմանում են հաստատության գործունեության կամ իրականացվող կրթական 

ծրագրերի բնութագրերը: 

Չափորոշիչներ` ձևակերպումներ են, որոնք սահմանում են յուրաքանչյուր չափանիշին 

համապատասխանելու չափը և անաչառ գնահատելու համար անհրաժեշտ պայմանները:  

Օգտագործված հապավումներ 

ՀՊՄՀ - Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան 

ԳԽ – Գիտական խորհուրդ  

ՊԴԱ - Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ 

ՌԾ - Ռազմավարական ծրագիր 

ՄԿԾ - մասնագիտական կրթական ծրագիր 

ՊԻՍԲ - Պլանավորում, իրականացում, ստուգում, բարելավում 

ՈԱԱԿ - Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ 

ՈՒԽ - Ուսանողական խորհուրդ 

ՈՒԳԸ - Ուսանողական գիտական ընկերություն 

ՈԿՀ - Որակի կառավարման համակարգ 

ՈՆԱ - Որակի ներքին ապահովում 

ՈԱ - Որակի ապահովում 

ՄՈՒՀ - մասնագիտական ուսումնական հաստատություն 

ՄԳԾ – միջազգային գործունեության ծրագիր 

ՄՀԲ – միջազգային համագործակցության բաժին 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՊԼԱՆ - Ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարելավման պլան 

ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ - Ինստիտուցիոնալ Կարողությունների Ինքնավերլուծություն 
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ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԸՍՏ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ 
 

I.ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (այսուհետ`ՄՈՒՀ) վարած 

քաղաքականությունն ու ծավալած գործունեությունը համապատասխանում են 

հաստատության որդեգրած առաքելությանը, որը համահունչ է ՀՀ կրթության 

որակավորումների ազգային շրջանակին:  

 

Արդի կրթական բարեփոխումների համատեքստում խիստ արդիական է մանկավարժի 

մասնագիտական և հոգեբանամանկավարժական որակների զարգացման հիմնախնդիրը: 

Հատկապես կարևորվում է մասնագիտորեն մրցունակ, համագործակցության ընդունակ և 

բազմակողմանի զարգացած մանկավարժ մասնագետների պատրաստումը: Այս 

համատեքստում առաջնային է դառնում  օրեցօր նորացվող տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներին, ուսուցման հեռահաղորդակցության ձևերին տիրապետելու, 

մասնագիտական գիտելիքները շարունակաբար թարմացնելու,  կրթություն ողջ կյանքի 

ընթացքում սկզբունքը կիրառելու պահանջը: 

Գլոբալ կրթական բարեփոխումների դաշտում մանկավարժական կրթության ոլորտում 

առկա մարտահրավերների լուծման նպատակով մշակված ռազմավարական պլանը 

բովանդակում է Համալսարանի հեռանկարային զարգացման նպատակներն ու խնդիրները, 

որոնք ներկայացված են 2011-2015 թթ. Համալսարանի զարգացման ռազմավարական պլանում: 

Ռազմավարական պլանում ամրագրված առաքելությունն ու նպատակները համահունչ են 

ՀՊՄՀ-ի ծավալած գործունեությանը, նրա վարած քաղաքականությանը, և հաստատված 

կանոնադրությանը: 

Չափանիշով նկարագրվող ոլորտի համար չափելի տերմիններով համառոտ (մինչև 10 տող) 

ներկայացնել հաստատության հավակնությունները (ամբիցիաները)` հղում տալով այն 

ռազմավարական փաստաթղթերին, որոնցում այդ ամբիցիաները ձևակերպված են որպես 

նպատակ կամ խնդիր: 

http://www.aspu.am/upload/file/5(16).pdf
http://www.aspu.am/upload/file/455.pdf


 

14 
 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն  ունի նպատակներն ու խնդիրներն արտացոլող հստակ 

ձևակերպված առաքելություն, որը համահունչ է ՈԱՇ-ին: 

Հիմքեր  

ՄՈՒՀ-ի կանոնադրությունը 

 

ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրները  

Վերլուծել և հիմնավորել, թե որքանո՛վ է  հաստատության ռազմավարական ծրագիրը 

համապատասխանում ՄՈւՀ-ի առաքելությանը, նպատակներին և խնդիրներին /կատարել 

համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/ 

Համաձայն <<Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին>> 

օրենքի հոդված 15-ի կետ 10-ի՝ նախատեսված է բուհերում ունենալ ռազմավարական հնգամյա 

ծրագիր և ռազմավարական նպատակների իրականացման համար գործողությունների 

կատարման ժամանակացույց: Վերոնշյալ աշխատանքների  իրականացման և կազմակերպման 

գործընթացները ղեկավարվում են <<Հեռանկարային ծրագրերի մշակման և 

մշտադիտարկման>> վարչության կողմից, իսկ համակարգումը իրականացվում է որակի 

ապահովման և հեռակա ուսուցման գծով պրոռեկտորը: 

Համալսարանի Կառավարման խորհրդի կողմից 2012 թվականի նոյեմբերին հաստատվեց 

Ռազմավարական պլանի վերանայված տարբերակը: Մինչ հաստատվելը այն ներկայացվել է  

համալսարանի արտաքին և ներքին շահակիցներին և քննարկվել է ֆակուլտետներում: Նույն 

թվականի հոկտեմբերին այն ներկայացվել էր նաև համագործակցային ծրագրի շրջանակներում 

համալսարանում գտնվող Օուլուի համալսարանի փորձագետներին և ստացվել է դրական 

արձագանք, որը բովանդակված է ֆինն մասնագետների կողմից տրված եզրակացությունում: 

Վերանայված տարբերակում պահպանվել են համալսարանի զարգացման 

ռազմավարության հիմնական ուղենիշները, առաքելությունը, և հաշվի են առնվել ժամանակի 

մարտահրավերները, ՀՀ կայուն զարգացման գերակայությունները, ՀՀ կրթության զարգացման 

2011-2015թթ. պետական ծրագրի նպատակադրումները, ինչպես նաև ,,Մասնագիտական 

կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն,, հիմնադրամի կողմից հավատարմագրման 

գործընթացին ներկայացված հիմնական պահանջները և չափանիշները: 

Պլանի նախագիծը տեղադրվել է Համալսարանի ինտերնետային կայքում քննարկման և 

առաջարկությունների համար: Քննարկումների արդյունքում լրամշակված նախագիծն 

արժանացել է Գիտական խորհրդի հավանությանը և հաստատվել ՀՊՄՀ-ի Խորհրդի կողմից: 

ՀՊՄՀ-ն իրականացնում է բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

հիմնական կրթական ծրագրեր` բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի որակավորման 

աստիճանների շնորհմամբ: Համալսարանի կայքում տեղադրված են  մասնագիտությունների 

ցանկը և դրանց պետական կրթական չափորոշիչները բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերի համար: Յուրաքանչյուր մասնագիտության համար ներառված են ուսումնառության 

ելքային համապատասխան արդյունքներ` գիտելիք, հմտություններ և կարողություններ 

համատեքստում, որոնց  ուսումնառողն ուսուցման ավարտին պետք է տիրապետի: 

http://www.aspu.am/upload/file/455.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/5(16).pdf
http://www.aspu.am/applicant/ln/am
http://www.aspu.am/applicant/ln/am
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Համալսարանում ընթացող բարեփոխումները, բոլոր մասնագիտությունների 

բակալավրական և մագիստրոսական ուսուցմամբ  կրթական վերանայված ծրագրերը միտված 

են ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի (ՀՈԱՇ) համադրելիության ապահովմանը և  

իրենց կառուցվածքային և բովանդակային բնույթով համապատասխանում են Բոլոնիայի 

պահանջներին: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, նպատակները և խնդիրներն արտացոլում են 

ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները: 

Հիմքեր 
Ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջները բացահայտող 

մեխանիզմները /հավելված 7/ 

Վերլուծել, թե ինչպե՛ս է ՄՈՒՀ-ը վերհանում ներքին և արտաքին շահակիցների 

կարիքները: Հիմնավորել մոտեցման արդյունավետությունը/ կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/ 

Համալսարանի զարգացման ռազմավարական պլանի մշակման գործընթացում  

կարևորվել է ներքին և արտաքին շահակիցների  նկատառումները,  որոնք  ամփոփվել  և  հաշվի 

են առնվել  ռազմավարական պլանի վերանայման ժամանակ:  

Ստորաբաժանումներից  և ֆակուլտետներից ստացված առաջարկությունները և 

դիտողությունները,  ներկայացվել են ռազմավարական պլանում և դրա իրականացման 

գործողությունների  ժամանակացույցը մշակող հանձնախմբին: Լայն քննարկում անցկացնելու 

նպատակով այն տեղադրվել է համալսարանի կայքում: 

Նախագծի քննարկումից հետո ներքին և արտաքին շահակիցների կողմից արված 

առաջարկությունների, լրացումների և ճշգրտումների հիման վրա աշխատանքային խումբը 

ռազմավարական պլանի լրամշակված տարբերակը ներկայացրել է համալսարանի Գիտական 

խորհրդի քննարկմանը: Գիտական խորհրդի կողմից հավանության արժանացած տարբերակը 

ներկայացվել է Համալսարանի խորհրդի հաստատմանը:  Համալսարանի կառավարման 

խորհրդի  կազմում ընդգրկված արտաքին և ներքին շահակիցների ընդգրկվածությունը ևս 

ապահովում է նրանց  կարիքների վերհանմանը և որոշումների կայացման գործընթացին 

մասնակցությանը:  

Ընդ որում  ուսանողության ներկայացուցիչները ևս ակտիվ մասնակցություն են ունեցել 

ռազմավարական պլանի քննարկումներին, հատկապես ֆակուլտետի ռազմավարական ծրագրի 

մշակման ընթացքում:  

Համաձայն հավատարմագրման պահանջների և միջազգային չափանիշների՝ 

համալսարանի առաքելության և ռազմավարական նպատակներին համահունչ  

ֆակուլտետները ևս պետք է ունենան  ռազմավարական ծրագիր, որում ընդգրկուն ձևով պետք է 

տրվի ֆակուլտետների գործունեության ոլորտների առանձնահատկությունները: 

Վերոնշյալ խնդիրները լուծելու նպատակով համալսարանի ռազմավարության հիման 

վրա ֆակուլտետային մակարդակով  ձևավորվել են հանձնախմբեր, որում ընդգրկված են 

ֆակուլտետի դեկանը, փոխդեկանը, առաջատար մասնագետներ, ամբիոնի վարիչներ, 

ուսանողության ներկայացուցիչ: 

Հավելված%207.%20ՌԾ-ի%20արտաքին%20շահակիցների%20ներգրավման%20հիմքեր.pdf
Հավելված%207.%20ՌԾ-ի%20արտաքին%20շահակիցների%20ներգրավման%20հիմքեր.pdf
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Աշխատանքները իրականացնելիս   հանձնախմբերը հիմնվել են  նախորդ տարիների 

ֆակուլտետի գործունեության արդյունքների վերլուծության վրա՝  հաշվի առնելով 

համալսարանի ռազմավարական ուղենիշները և այն ձևաչափը, որը մշակվել է հեռանկարային 

ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման վարչության կողմից: Վերլուծության արդյունքների 

հիման վրա  ֆակուլտետներում կազմվել է SWOT վերլուծական մատրիցը` որը 

հնարավորություն է տալիս միաժամանակ համադրել ֆակուլտետի ուժեղ և թույլ կողմերը 

արտաքին հնարավորությունների հետ` նախապես բացահայտելով արտաքին միջավայրից 

սպասվող վտանգները:  

Համալսարանում առաջին անգամ ռազմավարական խնդիրները իջեցվել են  նաև 

ամբիոնային մակարդակ և վեր են հանվել ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին  շահակիցների 

կարիքները: Մասնավորապես գործատուների կարիքների բացահայտման նպատակով 

հարցաշարերի միջոցով ուսումնասիրվել է շրջանավարտների պատրաստվածության 

մակարդակից նրանց բավարարվածության աստիճանը, իսկ առաջարկությունները նպաստել են  

կրթական ծրագրերի հետագա բարելավմանը:  

Կարիքների վերհանման և ներկայացման գործընթացները ապահովվել են հետևյալ 

գործառույթներն իրականացնելիս 

 Ամբիոնի և ֆակուլտետի ռազմավարության մշակման հանձնախմբի աշխատանքների 

ընթացքում /հավելված 6/. ներքին շահակիցների` ուսանողների  և դասախոսների կարծիքը  

ֆակուլտետի նիստերում 

 Արտաքին շահեկիցների հետ հարցումների իրականացման ընթացքում 

 Վարչական  ստորաբաժանումների ռազմավարության մշակման գործընթացում 

 Մշտադիտարկման ընթացքում շեղումների բացահայտում 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են առաքելության ու նպատակների իրականացման 

արդյունքների գնահատման և բարելավման հաստատված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

Առաքելության և նպատակների իրականացման արդյունքների 

գնահատման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 

/հավելված14/  

 

Շահակիցների (դասավանդողների, ուսումնառողների) 

ներգրավվածությունն արտացոլող հիմքեր /հավելված 6/ 

 

ՄՈՒՀ-ի առաքելության և նպատակների իրականացման 

արդյունքների գնահատման տարեկան զեկույցները /հավելված 14/ 

Ռազմավարական ծրագրի իրականացման և որակի ապահովմանը նպաստող 

մեխանիզմների  վերլուծություն  (տրամադրել համապատասխան հիմքեր և կատարել հղումներ 

համապատասխան փաստաթղթերին): Վերլուծել, թե ինչքանո՛վ են որակի ապահովման 

մեխանիզմները նպաստում շարունակական բարելավմանը:  

ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար մշակվել է կարճաժամկետ և 

Հավելված%206.%20Համալսարանի%20ստորաբաժանումների%20ռազմավարության%20կառավարման%20գործընթացների%20իրականացման%20պլան-ժամանակացույց.pdf
Հավելված%206.%20Համալսարանի%20ստորաբաժանումների%20ռազմավարության%20կառավարման%20գործընթացների%20իրականացման%20պլան-ժամանակացույց.pdf
Հավելված%2014.%20Զեկույց%20ՌԾ%20իրականացման%20մասին.docx
Հավելված%2014.%20Զեկույց%20ՌԾ%20իրականացման%20մասին.docx
Հավելված%2014.%20Զեկույց%20ՌԾ%20իրականացման%20մասին.docx
../ASPU-self-assessment-2015
../ASPU-self-assessment-2015
Հավելված%2014.%20Զեկույց%20ՌԾ%20իրականացման%20մասին.docx
Հավելված%2014.%20Զեկույց%20ՌԾ%20իրականացման%20մասին.docx
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երկարաժամկետ գործողությունների իրականացման պլան-ժամանակացույց և գնահատման 

ընթացակարգը: 

Համալսարանի և Գիտական խորհուրդների նիստերում պարբերաբար քննարկվել են 

ֆակուլտետների ռազմավարական ծրագրերի իրականացման կատարողականը և ընդունվել 

համապատասխան որոշումներ:  

Յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա ավարտին ֆակուլտետների դեկանների 

հաշվետվության մեջ մանրամասն ներկայացվում են ռազմավարական ծրագրի կատարման 

տեսանկյունից իրականացված աշխատաքները ըստ նպատակների, որոնք ամփոփ ձևով 

ներկայացվել են գիտական խորհրդի նիստին, կատարվել են անհրաժեշտ լրացումներ, ճշտվել 

են հաջորդ տարվա խնդիրները և դրանց կատարման ժամկետները: 

Մինչև 2011թ.-ը գործող ռազմավարական ծրագիրը լիարժեքորեն չէր արտացոլում  առկա 

խնդիրները և նպատակների ձեռքբերման ուղենիշները, բացակայում էր գործընթացների  

արդյունավետության  գնահատման գործիքակազմը:  

Առաջատար բուհերի փորձի ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է առաջընթացի 

գնահատման  ցուցանիշների համակարգը, և այն տեղայնացվել է՝ հաշվի առնելով բուհի 

առանձնահատկությունը: 

Ռազմավարական պլանի վերանայման և իրականացման, մշտադիտարկման գործընթացների  

կազմակերպման արդյունքում: 

Ձևակերպվել են համալսարանի մնայուն արժեքները: 

Առաջադրվել են համալսարանի գործունեության հիմնական բնագավառներն արտացոլող,  

նորովի ձևակերպված 10 նպատակները՝  նախկին 7-ի փոխարեն, որոնք ուղղված են՝ 

համալսարանի կառավարման համակարգի արդյունավետության ապահովմանը, ֆինանսական 

կայունությանը, հակակառուպցիոն քաղաքականության իրականացման աջակցմանը, 

համալսարանի կրթական համակարգի որակին` Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին 

համահունչ, ներառական կրթության կազմակերպմանը, դիմորդների  մասնագիտական 

կողմնորոշման   մեխանիզմների բարելավմանը  և ուսումնառողների  ներգրավվածության 

ապահովմանը` համալսարանի գործունեության տարբեր ոլորտներում, բուհի կադրային 

ներուժի զարգացմանը և մասնագիտական, հետազոտական, ստեղծագործական 

նախաձեռնության աճին, համալսարանի ենթակառուցվածքների բարելավմանը, 

նյութատեխնիկական բազայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդիականացմանը, 

համալսարանի գիտահետազոտական գործունեությանը, մրցունակ գիտական և նորարարական 

ներուժի ձևավորմանը, մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցմանը և առաջանցիկ 

կրթափորձի  տարածմանը, համալսարանի սոցիալական բազայի զարգացմանը, արտաքին 

կապերի և միջազգային համագործակցության զարգացմանն ու ընդլայնմանը:  

Ֆակուլտետի գործունեության արդյունավետության համալիր գնահատման  

աշխատանքային փաթեթը բաղկացած է  նկարագրման, գնահատման և հետագա 

պլանավորման  բաժիններից: Նկարագրման բաժնում ներկայացվում է Ֆակուլտետի 

իրավիճակի  օբյեկտիվ պատկերը` ըստ նշված ցուցանիշների: Գնահատման բաժնում 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Strategic_plan_2011-2015.pdf
http://www.aspu.am/structure/t/94/ln/am
http://www.aspu.am/structure/t/94/ln/am
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կատարվում է Ֆակուլտետի գործունեության արդյունավետության մանրամասն գնահատում, 

առանձնացվում են հաջողությունները և մարտահրավերները:  

ՀՊՄՀ ռազմավարական ծրագրի իրականացման ընթացքի և ստորաբաժանումների  

ռազմավարական պլանների մասին ներկայացվում են ընթացիկ և տարեկան զեկույցներ 

գիտխորհրդի նիստում:  
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SWOT 

Վերլուծություն 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

 ՀՀ կառավարության կողմից 

մանկավարժական  ոլորտի  

զարգացմանն ուղղված 

աջակցություն 

 Միջազգային   կրթական 

կազմակերպությունների,  

համալսարանների հետ համատեղ   

ծրագրերի միջոցով  

հեռանկարային ծրագրերի 

մշակում   

 Աշխատաշուկայի պահանջներին  

համապատասխան կրթական 

ծրագրերի առկայություն 

 Ռազմավարության մշակման 

գործընթացում արտաքին 

փորձագետների ընդգրկում  

 

 Ռազմավարական խնդիրների 

լուծման համար ոչ բավարար 

ֆինանսական ռեսուրսներ 

 Ուսանողական համակազմի  

համալրման ցածր տեմպ 

 Մանկավարժական կադրերի 

պահանջարկի նվազում  

 Արտաքին շահակիցների ոչ 

բավարար աջակցությունը 

ռազմավարական 

հիմնախնդիրների լուծման 

գործընթացին 

Ուժեղ կողմեր 

Միջոցառումներ ուղղված ուժեղ 

կողմերի միջոցով արտաքին 

հնարավորությունների ընդլայնմանը 

Միջոցառումներ ուղղված ուժեղ 

կողմերի միջոցով վտանգների 

նվազեցմանը 

 Առաջատար 

բուհերի փորձի 

ուսումնասիրության 

հիման վրա 

առաջընթացի 

գնահատման 

ցուցանիշների 

համակարգի մշակում 

և տեղայնացում 

 Համալսարանի 

առաքելության և 

ռազմավարական 

նպատակներին 

համահունչ՝  

ֆակուլտետներում և 

վարչություններում  

ռազմավարական 

պլանի մշակում 

 Պատասխանա

 Գործատուների ընդգրկումը  

մրցունակ մասնագետների  

պատրաստման գործընթացներում  

 Համալսարանի 

ռազմավարության իրականացման 

համար  ռեսուրսների և պայմանների 

ապահովում 

 Ուսանողների ակտիվ 

ներգրավում իրականացվող 

գործընթացներին , 

տեղեկատվությունից օգտվելու 

մատչելիության ապահովում  

 Ռազմավարական և օպերատիվ 

պլանների համաձայնեցվածություն 

  

 Համալսարանի/ ֆակուլտետի 

հեռանկարային ծրագրերի մշակում  

 Շրջանավարտների 

աշխատանքի տեղավորման 

հնարավորություննների ընդլայնում 

աշխատաշուկայի պահանջարկի 

մոնիտորինգի իրականացում  

 Ռազմավարության 

իրականացման գործընթացների 

արդյունավետության ապահովման 

նպատակով սեմինարների միջոցով 

աշխատակիցների 

վերապատրաստում 

 Ռազմավարական խնդիրների 

լուծման համար մեթոդական և 

կազմակերպչական աջակցում: 
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տվությունների  

հստակ բաշխում՝ 

համաձայն 

գործողությունների 

իրականացման պլան-

ժամանակացույցի 

 

Թույլ կողմեր 

Միջոցառումներ՝ ուղղված արտաքին 

հնարավորությունների միջոցով 

հաղթահարել թույլ կողմերը 

Միջոցառումներ՝ ուղղված թույլ 

կողմերի  ազդեցության 

նվազեցմանը և արտաքին 

վտանգների շրջանցմանը 

 Փոփոխությունների 

կառավարման 

հստակ 

սահմանված  

կառուցակարգերի 

բացակայություն 

 Ռազմավարական 

ցուցանիշների 

գնահատման 

սանդղակի 

կիրառման 

դժվարություններ՝ 

պայմանավորված 

մշակութային 

ոլորտում 

մասնագետների 

պատրաստման 

առանձնահատկութ

յամբ 

 Կազմակերպական 

կառուցվածքի և կառավարչական 

համակարգի 

համապատասխանության  

ապահովում, օպերատիվ և 

ռազմ,ավարական պլանների 

փոխհամաձայնեցվածություն 

 Ղեկավարների և 

աշխատակիցների մտածելակերպի և 

վարքագծի 

փոխակերպում(հանձնարարություննե

րի ձևական կատարումից  անցում 

ռազմավարական նպատակների 

իրագործմանը) 

 Կրթության որակի 

ապահովման  ներքին համակարգի 

կատարելագործում՝ համաձայն 

ռազմավարական պլանի 

ուղենիշների 

 Ուսանողների կարիերայի 

զարգացման, դիմորդների 

մասնագիտական կողմնորոշման  

համար  ռազմավարական պլանով 

նախատեսված ծառայությունների 

ընդլայնում,  

  Ռազմավարական խնդիրների 

լուծմանն ուղղված գործընթացների 

թափանցիկության ապահովում 
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II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը, վարչական կառույցները և դրանց գործառնումն 

արդյունավետ են և միտված են հաստատության առաքելության ու նպատակների իրականացմանը` 

պահպանելով կառավարման էթիկայի նորմերը: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Հաստատության կառավարման համակարգն ապահովում է սահմանված 

էթիկայի կանոններին համապատասխան որոշումներ կայացնելու կանոնակարգված գործընթաց 

և ունի կրթական ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային, 

նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ: 

Հիմքեր 

Կառավարման մարմնների կանոնակարգերը և աշխատակարգերը 

 

Ներքին աուդիտի կանոնակարգը և աուդիտի արդյունքները 

 

ՄՈՒՀ-ի ստորաբաժանումների ցանկը և գործունեության 

կանոնակարգերը 

 

Կառավարման մարմինների ընտրության կարգերը  

 

ՄՈՒՀ-ի աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման, տեղափոխման,  

հեռացման, առաջխաղացման, խրախուսման ու տույժի կիրառման 

քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 

 

Չափանիշով նկարագրվող ոլորտի համար չափելի տերմիններով համառոտ (մինչև 10 

տող) ներկայացնել հաստատության հավակնությունները (ամբիցիաները)` հղում տալով այն 

ռազմավարական փաստաթղթերին, որոնցում այդ ամբիցիաները ձևակերպված են որպես 

նպատակ կամ խնդիր:   

Դեռևս 2011թ. ՀՊՄՀ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության, դրա 

հիման վրա փորձնական հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի արդյունքների հիման 

վրա մշակված բարելավման գործողությունների պլանը ներառում է այն բոլոր քայլերը, որոնք 

համալսարանն իրականացրել է կառավարման գործընթացի բարելավման նպատակով:  

1. Բարելավել համալսարանի կառավարման համակարգը:  

2. Իրականացնել կառավարման կառուցվածքային համակարգի բարեփոխումներ: 

3. Բարձրացնել վարչակառավարչական ապարատի գործունեության վերաբերյալ 

Համալսարանի աշխատակիցների և հանրության իրազեկվածությունը:  

4. Ներդնել Համալսարանի կառավարման էլեկտրոնային համակարգ:  

http://www.aspu.am/upload/file/455.pdf
http://www.aspu.am/structure/t/94/ln/am
http://www.aspu.am/upload/file/%D5%86%D4%B5%D5%90%D5%94%D4%BB%D5%86%20%D4%B1%D5%88%D5%92%D4%B4%D4%BB%D5%8F%D4%BB%20%D4%BF%D4%B1%D5%86%D5%88%D5%86%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3.pdf
http://www.aspu.am/structure/ln/am
http://www.aspu.am/structure/ln/am
http://www.aspu.am/upload/file/455.pdf
http://www.aspu.am/structure/t/268/ln/am
http://www.aspu.am/structure/t/268/ln/am
http://www.aspu.am/structure/t/268/ln/am
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Ներկայացնել կազմակերպական կառուցվածքում ներգրավված մարմինների 

տեղաբաշխման քարտեզը /կառուցվածքը/:   

Վերլուծել կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետությունը/ կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում հաստատության 

առաքելության արդյունավետ իրականացմանը, և որքանո՞վ է այն հասանելի անձնակազմին:  

ՀՊՄՀ կառավարումն իրականացվում է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին», «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և ՀՀ 

Կառավարության որոշմամբ հաստատված ՀՊՄՀ կանոնադրությանը համապատասխան 

ինքակառավարման հիման վրա` համալսարանի խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորի 

գործառույթների իրականացմամբ: 

Համալսարանի կառավարումն  իրականացվում է  ինքնակառավարման հիման վրա` 

միանձնյա ղեկավարման և կոլեգիալության սկզբունքների զուգակցմամբ, ինչպես նաև 

կարևորագույն հարցերի լուծմանը Համալսարանի կոլեկտիվի մասնակցության սկզբունքների 

վրա: 

ՀՊՄՀ  կառավարման համակարգը ունի՝  

1) հիմնադիր և պետական կառավարման լիազոր մարմին, որոնք  իրակացնում են 

համալսարանի կառավարումը՝ օրենքով  ամրագրված իրենց լիազորությունների շրջանակում  

2) համալսարանական մարմիններ (գիտական  խորհուրդ, ռեկտորատ,  ռեկտոր), 

որոնց միջոցով  իրականացնում է ընթացիկ կառավարումը ինքնակառավարման և 

ինքնավարության, կոլեգիալ ու միանձնյա կառավարման զուգակցման սկզբունքների հիմքով: 

ՀՊՄՀ խորհուրդը համալսարանի կոլեգիալ կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որի 

լիազորության ժամկետը 5 տարի է:  

ՀՊՄՀ խորհուրդը քննարկում և հաuտատում է Համալսարանի բյուջեն, ՀՊՄՀ զարգացման 

ռազմավարական պլանը, լuում և գնահատում է ՀՊՄՀ տարեկան գործունեության վերաբերյալ 

ռեկտորի հաշվետվությունը, ընտրում է ՀՊՄՀ ռեկտորին:  

ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդը (ԳԽ)  համակարգում է բուհի ուuումնամեթոդական և 

գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման և կառավարման հիմնահարցերը:  

ՀՊՄՀ ԳԽ լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական Խորհրդի ձևավորման և 

գործունեության կարգը uահմանվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀՊՄՀ կանոնադրությամբ, ԳԽ 

կանոնակարգով և այլ իրավական ակտերով: 

ՀՊՄՀ ԳԽ-ին կից գործում են մշտական հանձնաժողովներ, որոնց գործունեությունը 

կարգավորվում է ՀՊՄՀ կանոնադրությամբ և ԳԽ կանոնակարգով: Կարևորություն ներկայացնող 

յուրաքանչյուր հարց մինչ Գիտական Խորհուրդ ներկայացնելը նախապես քննարկվում է 

համապատասխան հանձնաժողովում և միայն դրանից հետո ներառվում է Գիտական Խորհրդի 

օրակարգում: 

ՀՊՄՀ ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ՀՊՄՀ խորհրդի և ԳԽ 

նիuտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում, սահմանված կանոնակարգով, իրեն տրված 

լիազորությունների շրջանակներում քննարկում է համապատասխան ոլորտներին վերաբերող 

հարցերը, ՀՊՄՀ խորհրդի և Գիտական Խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքը: 

http://www.aspu.am/structure/ln/am
http://www.aspu.am/upload/file/455.pdf
http://www.aspu.am/structure/t/90/ln/am
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ՀՊՄՀ Ուսանողական խորհուրդը ուսանողական ինքնակառավարման մարմին է և իր 

ներկայացուցիչներն ունի ՀՊՄՀ Խորհրդում, ԳԽ-ում և ռեկտորատում: Ուսանողական 

խորհուրդի լիազորությունները սահմանված են թե՛ համալսարանի կանոնադրությամբ և թե՛ 

Ուսխորհրդի կանոնադրությամբ:  

Ֆակուլտետների կառավարման կարգը սահմանված է ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀՊՄՀ 

կանոնադրությամբ և ՀՊՄՀ ֆակուլտետի կանոնադրությամբ:  Ֆակուլտետների 

ստորաբաժանումները՝  ամբիոններ, լաբորատորիաներ և այլն,  գործում և կառավարվում են 

ՀՊՄՀ կանոնադրությանը, ֆակուլտետների կանոնադրությանը համապատասխան:  

Համալսարանի գործունեության տարբեր ոլորտների անմիջական ղեկավարումն ու 

համակարգումը իրականացնում են համալսարանի պրոռեկտորները, ովքեր նշանակվում են 

ռեկտորի հրամանով:  

Համալսարանի ուսումնական ստորաբաժանումների ղեկավարները (ֆակուլտետի դեկան, 

ամբիոնի վարիչ) և պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները իրենց պաշտոններում 

ընտրվում են բաց մրցութային կարգով: 

Համալսարանի կողմից ընդունված որոշումները միտված են համալսարանի 

առաքելությանն ու նպատակների իրականացմանը և  կյանքի են կոչվում ռեկտորի կողմից 

արձակած հրամաններով կամ հրահանգներով: Համալսարանը, պահպանելով արդյունավետ 

կառավարման, հաշվետվողականության և թափանցիկության  նորմերն ու  կանոնները, 

ծառացած խնդիրների ու  առաջարկությունների հիման վրա քննարկում է  ստորին օղակից 

(ամբիոն, ֆակուլտետի նիստ)՝ մինչև վերին օղակը՝ ԳԽ նիստ՝ ապահովելով  կարևորագույն 

խնդիրների  լայն քննարկումներ՝ որոշումների նախագծերը  նախօրոք Համալսարանի 

էլեկտրոնային ցանցում տեղադրելով` դիտողությունների, առաջարկությունների և կարծիքների 

արտահայտման և դրանց հետագա հաշվառման  համար: 

Այսպիսով,՝ ՀՊՄՀ-ում որոշումների կայացման գործընթացը լիովին համապատասխանում 

է կառավարման էթիկայի երեք հիմնական սկզբունքներին. 

ա/ որոշումների լեգիտիմությունը. ապահովվում է այնպիսի որոշումների ընդունմամբ, 

որոնց լիազորությունները սահմանվում են ՀՊՄՀ գործունեության վրա ազդող իրավական 

նորմերով, 

բ/ որոշումների արդարությունը. ապահովվում է որոշումների ընդունման գործընթացում 

շահակիցների ներգրավմամբ, 

գ/արդյունավետությունը. ապահովվում է ռազմավարական նպատակներին 

համապատասխանությամբ:  

Համալսարանի ուսումնական գործընթացների, ինչպես նաև գիտահետազոտական, 

ֆինանսական և տնտեսական գործունեության վարչարարությունն ու կառավարումն 

իրականացվում է վարչությունների, բաժինների և այլ ստորաբաժանումների միջոցով:  

Վերջինս գալիս է հավաստելու, որ իր բազմակողմանի գործառույթներն իրականացնելու 

համար համալսարանի կառավարման համակարգն ապահովված է անհրաժեշտ մարդկային և 

նյութական ռեսուրսներով:  

Համալսարանի աշխատակիցները հիմնականում ընտրվում են մրցութային կարգով 

(հայտարարությունները տեղադրվում են համալսարանի www.aspu.am կայք էջում). նրանց 

http://www.aspu.am/studentslife/ln/am
http://www.aspu.am/
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աշխատանքի ընդունումը, աշխատանքային պայմանագրի փոփոխումը, աշխատանքային 

պայմանագրի լուծումը իրականացվում է ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության  դրույթներին 

համապատասխան:  

Համալսարանում մշակման ընթացքում են գտնվում էլեկտրոնային ամբողջական 

համակարգը, որից այժմ գործում են ՛՛Դեկանատ՛՛, ՛՛Ուսումնական գործընթաց՛՛, ՛՛Ուսանողներ՛՛ 

մոդուլները: Այս ուղղությամբ ամբողջական աշխատանքների ներդրումը կլինի մինչև 2015թ.-ի 

դեկտեմբեր: 

ՀՊՄՀ-ն սեփականության իրավունքով և օգտագործման իրավունքով տիրապետում է 

գույքի, շենք-շինությունների:  

ՀՊՄՀ ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղվում են կանոնադրական և ռազմավարական 

խնդիրների իրականացմանը:  

Համալսարանի Ֆինանսական միջոցները ձևավորվում են վճարովի հիմունքներով սովորող 

ուսանողների վարձավճարներից, պետական բյուջեից և այլ մուտքերից: Ֆինանսական 

միջոցները համալսարանի ռեսուրսային բազայի հիմքն են և ծախսերը պլանավորվում են՝ հիմք 

ընդունելով մասնավորապես՝ համալսարանի ռազմավարական ծրագրի գերակա 

ուղղությունները, նյութատեխնիկական մատակարարման և գնումների համակարգման բաժնի 

կողմից իրականացված մանրակրկիտ մոնիտորինգը և դրա արդյունքում առանձին 

ֆակուլտետների, ստորաբաժանումների հայտերի հիման վրա կազմված ապրանքների և 

ծառայությունների գնումների պլանը, կրթական ծրագրերի իրականացման և ուսումնական 

միջավայրի ապահովման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ինչպես նաև համալսարանի 

ֆինանսական կարողությունները: 

Համալսարանում գործում է Ներքին աուդիտի բաժինը, ներքին աուդիտն անկախ, օբյեկտիվ 

հավաստիացման և խորհրդատվական գործառույթ է, որն ուղղված է Համալսարանի 

գործունեության արդյունքի բարելավմանը և աջակցում է Համալսարանին` վերջինիս 

նպատակների արդյունավետ իրականացման գործում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս  

դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցել իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը: 

Հիմքեր 

Դասախոսների և ուսանողների մասնակցությունն ապահովող կարգերը 

 

 Որոշում կայացնելու գործընթացներում ուսումնառողների և 

դասավանդողների մասնակցությունը երաշխավորող քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը 

 

Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին օրենքի 19 և 17 

հոդվածներ, Գիտական խորհրդի կանոնակարգը 

 

ՀՊՄՀ ֆակուլտետի կանոնադրություն  

Ներկայացնել որոշում կայացնելու գործընթացում դասավանդողների և ուսումնառողների 

ներգրավվածության արդյունավետության վերլուծությունը: 

ՀՊՄՀ կառավարման համակարգը, գործող կանոնադրությունն ու կանոնակարգերը 

http://www.aspu.am/structure/t/94/ln/am
http://www.aspu.am/upload/file/455.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/455.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/455.pdf
http://aspu.am/upload/file/Bardzraguyn%20ev%20hetbuhakan.pdf
http://aspu.am/upload/file/Bardzraguyn%20ev%20hetbuhakan.pdf
http://www.armspu.am/structure/t/94/ln/am
http://www.aspu.am/faculties/ln/am
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դասախոսներին և ուսանողներին հնարավորություն են տալիս ընդգկվելու տարբեր 

մակարդակների կառավարման օղակների կազմերում և անմիջականորեն մասնակցելու թե՛ 

բուհի կառավարման գրծընթացին, թե՛ հարցերի քննարկմանը և դրանց վերաբերյալ որոշումների 

կայացմանը,՝ առավել  թափանցիկ և հաշվետվողական  դարձնելով ՀՊՄՀ-ի գործունեությունը: 

ՀՊՄՀ-ն անշեղորեն իրականացնում է  «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» 

ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածով ամրագրված դրույթը՝,  այն է՝  պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի մասնակցության իրավունքը՝ ա) ընտրելու և ընտրվելու պաշտոններում և 

կառավարման մարմիններում, բ) մասնակցելու բուհի գործունեությանը վերաբերող հարցերի 

քննարկմանը և լուծմանը և ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածով ամրագրված բուհի կառավարմանը 

ուսանողների մասնակցության իրավունքը՝ ա) մասնակցելու բուհերի համապատասխան 

կառավարման մարմինների աշխատանքներին` օրենքով կամ բուհի կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով, 

բ) մասնակցելու իր կրթության բովանդակության ձևավորմանը: 

Մասնավորապես. 

Ամբիոնի ողջ պրոֆեսորադասախոսական կազմը մասնակցում է ամբիոնի կրթական, 

գիտական հարցերի քննարկմանը և լուծմանը:  

ՊԴԱ-ն ընդգրկված է ֆակուլտետների խորհուրդներում`. Ֆակուլտետի խորհրդում 

մասնակցությունը ի պաշտոնե է և ընտրովի ձևերով:  

Ընտրովի անդամներն առաջադրվում են տվյալ Ֆակուլտետի ուսումնական գործընթացն 

ապահովող ամբիոնների, այլ ֆակուլտետների և համահամալսարանական ամբիոնների կողմից: 

ՀՊՄՀ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով կազմավորվող համալսարանի  գիտական 

խորհուրդում ՊԴԱ-ի ներկայացուցիչները առաջադրվում են  ֆակուլտետների կողմից՝ որոշակի 

համամասնությամբ: Նույնը նաև ՀՊՄՀ բարձրագույն կառավարման մարմնի` Խորհրդի կազմում 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, ովքեր առաջադրվում են գիտխորհրդի 

կողմից: 

ՀՊՄՀ ուսանողները ներկայացված են  համալսարանի ֆակուլտետների կառավարման 

համակարգում: Ֆակուլտետների խորհուրդների անդամների 25%-ը ուսանողական համակազմի 

ներկայացուցիչներն են: Ուսանողները ներկայացված են նաև ՀՊՄՀ ռեկտորատում, գիտական 

խորհրդում, խորհրդում: 

Համալսարանում գործում է ուսանողության ինքնակառավարման և նրա շահերը 

պաշտպանող մարմին` ուսանողական խորհուրդ, որը ՀՊՄՀ բյուջեում ունի մասնաբաժին՝ 

նախատեսված տարբեր միջոցառումների համար: 

Արհմիությունը ևս ներկայացված է ՀՊՄՀ կառավարման համակարգում: Արհմիության 

նախագահը,՝ որպես աշխատողների շահերը ներկայացնող լիազորված անձ, հանդիսանում է 

ՀՊՄՀ Գիտական խորհրդի և ռեկտորատի անդամ, իսկ ֆակուլտետների արհմիության 

ներկայացուցիչները՝ ֆակուլտետների խորհուրդների անդամ, ինչը կանոնակարգված է 

Համալսարանի ռեկտորի և արհմիության նախագահի միջև կնքված կոլեկտիվ պայմանագրով:  

Այսպիսով՝ , համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը և ուսանողները 

կառավարման գրեթե բոլոր մակարդակներում անմիջականորեն մասնակցում են որոշումների 

ընդունման գործընթացին, նրանց մասնակցությունը կառավարման մարմիններում 

http://www.aspu.am/upload/file/3(38).pdf
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կանոնակարգված է, իսկ նրանց ընտրությունն այդ մարմիններում իրականացվում է համաձայն 

գործող ընթացակարգի՝ ներքևից վերև: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը մշակում և իրականացնում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ  պլանավորում` իր առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան, և 

ունի դրանց իրականացման և մշտադիտարկման հստակ մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Գործողությունների կարճաժամկետ ծրագիրը և իրականացման հիմքերը 

 

Գործողությունների միջնաժամկետ ծրագիրը և իրականացման հիմքերը 

/հավելված 14/ 

 

Գործողությունների երկարաժամկետ ծրագիրը և իրականացման հիմքերը 

Վերլուծել պլանավորման և վերջիններիս իրականացման արդյունավետությունը/կատարել 

համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում 

հաստատության առաքելության արդյունավետ իրականացմանը: 

ՀՊՄՀ -ին՝ որպես բարձրագույն մասնագիտական կրթություն իրականացնող պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն, ելնելով գործունեության բնույթից, իրականացնում է 

կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորում: 

Որպես երկարաժամկետ պլանավորում` Համալսարանում և նրա ֆակուլտետներում, բուհի 

առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան, մշակվում է 5-ամյա ռազմավարական  

պլան, որը հաստատվում է ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի /ֆակուլտետների դեպքում ֆակուլտետի 

խորհրդի/ կողմից:  

Միջնաժամկետ պլանավորում, որը մինչ օրս իրականացվել է ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների գնահատման նպատակով բարելավման պլանի մշակման շրջանակներում և 

համապատասխան գործողությունների ծրագրերում:  

Կարճաժամկետ պլանավորումը նախատեսված է մեկ օրացուցային տարվա և/կամ 

ուսումնական տարվա համար:  

ՀՊՄՀ–ում, առկա է պլանավորման երկու մակարդակ 1) ռազմավարական հնգամյա 

պլանավորում, 2) ընթացիկ տարեկան պլանավորում / ուսումնական, գիտական, ֆինանսական/:   

Պլանավորման առաջին մակարդակն ուղղված է համալսարանի զարգացման և 

բարեփոխումների ռազմավարության ամրագրմանը: 

Ռազմավարական  պլանի իրականացման և մշտադիտարկման համար հիմք են 

հանդիսանում ռազմավարական գործողությունների պլանում ամրագրված առաջընթացի 

գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները հինգ տարվա կտրվածքով, որոնք սահմանվում են 

յուրաքանչյուր նպատակի և խնդիրների իրականացման համար: 

Համալսարանի Ռազմավարական  պլանի շրջափուլը, իր մեջ ներառում է իրականացման և 

մշտադիտարկման հետևյալ մեխանիզմը. ռազմավարական գործողությունների տարվա 

արդյունքով ստուգվում է ծրագրի իրականացումը, որից հետո արդյունքներն ամփոփվում և 

վերլուծվում են, ապա հստակեցվում են  ծրագրավորված  հաջորդ տարվա գործողությունները: 

Պլանավորման, իրականացման և մշտադիտարկման գործընթացի շարունակականությունը 

ապահովում է գործող մեխանիզմի արդյունավետությունը: 

http://armspu.am/aboutus/t/3275/ln/am
Հավելված%2014.%20Զեկույց%20ՌԾ%20իրականացման%20մասին.docx
Հավելված%2014.%20Զեկույց%20ՌԾ%20իրականացման%20մասին.docx
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Strategic_plan_2011-2015.pdf
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ՀՊՄՀ-ում տարեկան պլանավորման հիմքում ընկած է նաև “Կրթության մասին” ՀՀ օրենքը, 

ըստ որի կրթության գործընթացը կազմակերպվում է ուսումնական պլաններով, առարկայական 

ծրագրերով, ուսումնական ժամանակացույցերով և դասացուցակներով /Կրթության մասին 

օրենքի 14-րդ հոդված, 1-ին մաս/: 

Իրականում տարեկան  պլանավորումը ՀՊՄՀ գործունեության մեջ դրսևորվում է առաջին 

հերթին կրթական գործընթացի պլանավորմամբ, որի իրականացման ձևը բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական գործընթացի պլանավորումն է: Կրթական ծրագրերի ուսումնական 

տիպային պլանների հիման վրա աշխատանքային ուսումնական պլանների կազմումը, դրանց  

հիման վրա դասախոսների հաստիքների և ուսումնական բեռնվածության տարեկան 

պլանավորումը: 

Նախորդ տարվա աշխատանքի վերլուծության հիմքով առարկայական նկարագրերի, 

դրանց դասավանդման մեթոդաբանության, գնահատման բաղադրիչների հստակեցումը 

նույնպես կարճաժամկետ պլանավորման մասն են կազմում և ամրագրված են համալսարանի 

որակի ներքին ապահովման ուղեցույցում և ՀՊՄՀ որակի կառավարման համակարգի (ՈԿՀ) 

ուղեցույցում: 

Կարճաժամկետ պլանավորումը ներառում է նաև ուսումնական կիսամյակի 

ժամանակացույցով առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի ստուգարքների ընդունման, քննաշրջանի անցկացման, պարտքերի մարման 

ժամկետների, ինչպես նաև տվյալ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների սկիզբի, 

ավարտի, հաջորդ կիսամյակի պարապմունքների մեկնարկի հստակ սահմանումը՝ ընթացիկ 

տարվա բյուջեով նախատեսված ռեսուրսներին համապատասխան:  

Կարճաժամկետ գործառնական պլանավորումն իրականացվում է  նաև ՀՊՄՀ 

գործունեության մնացած  ուղղություններով` ֆինանսական, մարդկային ռեսուրսների, գույքի և 

այլն, ինչը հստակ կերպով արտահայտվում է ռեկտորի տարեկան հաշվետվություններում: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կատարում է իր գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրություն և  որոշումներ կայացնելիս հիմնվում է հավաստի տվյալների վրա: 

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ի գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրության համար կիրառվող մեխանիզմները և գործիքները 

/հավելված 10/ 

Այլ հիմքեր և վերլուծություններ   

Նշել վերջին երեք տարիներին հաստատության գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց արտացոլումը ռազմավարական ծրագրում:  

Համալսարանի գործունեության վրա  էական ազդեցություն է թողնում արտաքին և ներքին 

միջավայրերի փոփոխությունները, ուստի և ՀՊՄՀ-ն մշտապես կատարում է իր գործունեության 

վրա ազդող առանցքային գործոնների մշտադիտարկում, ուսումնասիրություն և վերլուծություն: 

Համալսարանի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությունն ու 

վերլուծությունը ՀՊՄՀ-ում պարբերաբար իրականացվող շարունակական գործընթացներ են:  

Համալսարանի գործունեության վրա ազդող արտաքին և ներքին գործոնների 

ուսումնասիրության  օրինակ է  2014 թվականին ՀՊՄՀ-ի կողմից  «Մանկավարժական 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QA_guideline.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QA_guideline.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QM_guidline.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QM_guidline.pdf
http://www.aspu.am/aboutus/t/3275/ln/am
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QM_guidline.pdf
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կրթության հայեցակարգի» մշակումը, որտեղ ի թիվս այլ հարցերի, վերլուծված են 

մանկավարժական կրթության համակարգի առկա վիճակը և հիմնախնդիրները, 

մանկավարժական կրթության  մարտահրավերները, մանկավարժական կրթության 

արդիականացման հիմնական ուղղությունները, բուհի առաքելությունն ու մանկավարժական 

կրթության բովանդակության արդիականացումը, ինչպես նաև մանկավարժական կրթության 

բարեփոխման առաջարկություններն ու հեռանկարային զարգացումները: Փաստաթուղթը 

հանդիսանում է և միտված է ՀՊՄՀ-ի հիմնական առաքելությանը ծառայող վերլուծություն և թույլ 

է տալիս  որոշումները  կայացնելիս հիմնվել  հավաստի տվյալների վրա: 

Բացի այդ, ՀՊՄՀ-ում որպես ազդող գործոնների ուսումնասիրությունն ու վերլուծության 

գործընթաց՝ շարունակաբար իրականացվում են ուսուցման որակի վրա ազդող գործոնների 

բացահայտման նպատակով հարցումներ ՀՊՄՀ-ի ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում 

/հավելված 10/: Հարցումներից ստացված տվյալների վերլուծության արդյունքների հիման վրա 

կատարվում են ճշգրտումներ: 

Գործոնների ուսումնասիրության մեխանիզմ է նաև ՀՊՄՀ ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների վերլուծությունները, որոնք ՀՊՄՀ-ում կատարվել են պարբերաբար /2011-

2014թթ./՝ ռազմավարական պլանավորման, բուհի գործունեության բարելավման նպատակով:  

Համալսարանի գործունեության վրա ազդող այնպիսի արտաքին գործոններ, ինչպիսիք են  

ընդունելությունը, ֆինանսավորման համակարգը, աշխատաշուկայի և հասարակական 

պահանջները,  օրենսդրական փոփոխությունները և ներքին գործոններ, ինչպիսիք են  

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնահետազոտական գործունեությունը, 

հոսունությունը, լաբորատոր գործիքակազմի ապահովվածությունը, ենթակառուցվածքների 

աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետությունը և այլն,  ուսումնասիրվում և վերլուծվում 

են  համալսարանի ոլորտին պատասխանատու վարչությունների և բաժինների կողմից և գտնում 

իրենց արտացոլումը ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունում, ռեկտորատի և գիտական 

խորհրդի որոշումներում: 

Ներկայումս բուհը զգալիորեն բարելավել է ներքին և արտաքին գործոնների 

ուսումնասիրության գործիքակազմը: Ներդրվել են մի շարք որակական և քանակական 

ուսումնասիրության էլեկտրոնային գործիքներ (Atlas.ti, SPSS): Բարելավվել և հստակ 

հայեցակարգային հենքով (Force field analyses) իրականացվում է նաև նպաստող և խոչընդոտող 

գործոնների բացահայտման գործընթացը, ինչը ներառվել է ՀՊՄՀ-ի կողմից ստեղծված մի շարք 

կարգերում /Ուսումնական ռեսուրսների արդյունավետության և հասանելիության գնահատման 

ընթացակարգ/: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Քաղաքականություն և ընթացակարգերի վարչարարությունն 

իրականացվում է  որակի կառավարման սկզբունքով (պլանավորում, իրականացում, 

գնահատում, բարելավում): 

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ի կառավարման և վարչարարության որակի ապահովման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

 

Այլ հիմքեր և վերլուծություններ   

Վերլուծել որակի ապահովմանը նպաստող մեխանիզմների  արդյունավետությունը / 

file:///C:/Users/Anush/Google%20Drive/ARMSPU/Հավատարմագրում/Հավելված%2010.%20Հետազոտության%20արդյունքներ.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/QA%20policy.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/QA%20policy.pdf
http://qa.aspu.am/%D5%88%D4%B1%D5%80%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%80
http://qa.aspu.am/%D4%BB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AC%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%BA%D5%AC%D5%A1%D5%B6
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կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Նշել, թե ինչքանո՛վ են որակի 

ապահովման մեխանիզմները նպաստում շարունակական բարելավմանը:  

Համաձայն  ՀՊՄՀ-ում մշակված և հաստատված ՀՊՄՀ որակի կառավարման համակարգի 

/ՈԿՀ/ ուղեցույցի՝  ՈԿՀ-ի շրջանակներում իրականացվում են գործունեության հետևյալ 

ուղղությունները`  

 ռազմավարական պլանավորում, /իրականացվում է ՀՊՄՀ կառավարման մարմինների 

կողմից/ 

 պլանավորում` ըստ գործընթացների, /իրականացվում է համալսարանի 

ստորաբաժանումների կողմից /, 

 գործընթացների փաստաթղթավորում, /իրականացվում է կառավարման բոլոր 

մակարդակներում, հսկվում ներքին աուդիտի պատասխանատուների կողմից/,  

 կրթության որակի մշտադիտարկում /իրականացվում է որակի կառավարման 

պատասխանատուների կողմից և համակարգվում որակի կառույցի կողմից/,  

 գործընթացների ներքին աուդիտ, /իրականացվում է համակարգի արդյունավետության 

գնահատման նպատակով աւուդիտի պատասխանատուների կողմից, ռեկտորի հսկողությամբ/ 

 գիտական աշխատողների և դասախոսական, ինչպես նաև վարչական անձնակազմի 

վերապատրաստման ստանդարտների մշակում /պլանավորվում է գիտահետազոտական 

կենտրոնի կողմից, իրականացվում համապատասխան ստորաբաժանումների և հսկվում որակի 

կառույցի կողմից/:  

Բուհի ՈԿՀ-ն իրականացնողն ու պատասխանատու գլխավոր կառույցներն են՝ Կրթության 

զարգացման և որակի ապահովման վարչությունը:  

ՈԿՀ-ի հիմնական ուղղությունները կիրառվում են ՀՊՄՀ կառավարման բոլոր 

մարմիններում, ինչպես նաև համալսարանի գործունեության բոլոր ուղղություններում: 

Ուղղություններից յուրաքանչյուրն ապահովված է անհրաժեշտ մարդկային, նյութական 

ռեսուրսներով, որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ կարգերով:  

Համաձայն նույն փաստաթղթի Համալսարանի ՈԿՀ-ն հիմնված է որակի ապահովման 

հետևյալ նորմատիվ բազայի վրա`   

 “Կրթության մասին” ՀՀ օրենք,  

 “Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին” ՀՀ օրենք,  

 բարձրագույն կրթության որակի ապահովման չափորոշիչներ և ուղեցույցներ (ESG),  

 ՀՊՄՀ-ի կանոնադրություն,  

 ՀՊՄՀ-ի այլ իրավական ակտեր:  

Կառավարման գործընթացի որակի ապահովման նշված մեխանիզմների ներդրումը 

հնարավորություն է տվել էապես կանոնակարգել ՀՊՄՀ կառավարման գործընթացները, 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի ու դասավանդման, ուսումնառության, գնահատման 

հետազոտության, միջազգայնացման, սոցիալական համագործակցության որակը:  

Միաժամանակ պետք է փաստել, որ նշված համակարգի ներդրման արդյունավետության 

գնահատումն իրականացվել է միջազգային փորձագետների և բուհի շահակիցների 

մասնակցությամբ /հավելված 5/, նրանց կողմից հետադարձ կապի հիման վրա և ամփոփում ու 

եզրափակում է պլանավորում-իրականացում-գնահատում-բարելավում շղթայի առաջին 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QM_guidline.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QM_guidline.pdf
http://www.aspu.am/aboutus/t/88/ln/am
http://www.aspu.am/structure/t/268/ln/am
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
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շրջափուլը:   

Գործընթացում դիտարկված բացթողումները և առաջացած նոր մարտահրավերները հիմք 

են հանդիսանում ռազմավարական պլանավորման նոր շրջափուլի նախագծման համար: 

Ներկայումս գործող ՈԿՀ-ը, ինչպես նաև դրանով կառավարվող գործընթացները 

բավականաչափ ճկուն են և հետադարձ կապի հիման վրա թույլ են տալիս իրականացնել 

անհրաժեշտ մասնակի և ամբողջական փոփոխություններ՝ ռազմավարական և օպերատիվ 

կառավարման համապատասխան մակարդակներում:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ- ում գործում են մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ 

գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, 

վերլուծումը և կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման 

մեխանիզմները  

 

Այլ գործընթացների արդյունավետության գնահատման 

մեխանիզմները /հավելված 5/  

 

Տեղեկատվության հավաքագրման համակարգը /հավելված 10/ 

 

Համապատասխան վերլուծություններ /հավելված 10/ 

Վերլուծել ՄՈՒՀ- ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ 

գործընթացների գնահատման մեխանիզմների  արդյունավետությունը / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման մեխանիզմները և դրանց 

արդյունավետությունը մանրամասն նկարագրված է սույն ինքնավերլուծության 3 չափանիշի ա. 

և ե. Չափորոշիչներում:  

Կրթական ծրագրերի արդյունավետության մասին տեղեկատվության հավաքագրումն ու 

ամփոփումը իրականացվում է ՄԿԾ-երից շահակիցների բավարարվածության գնահատման 

նպատակով իրականացվող հետազոտությունների միջոցով: Հետազոտության նախագծումը, 

իրականացումը, ընտրակազմի մշակումը, մեթոդների ստեղծումը, փորձարկումը, ինչպես նաև 

տվյալների բազայի ստեղծումը  կատարվում է ՀՊՄՀ-ում ստեղծված հատուկ մասնագիտական 

հանձնախմբի կողմից: Գործընթացը հետազոտության արժանահավատության և հուսալիության 

ապահովման զգալի ռեսուրս է պարունակում, քանի որ իրականացվում է հետազոտության 

ժամանակակից սկզբունքներին համապատասխան /մեթոդների վալիդություն, ընտրակազմի 

ներկայացուցչականություն, հետազոտության կազմակերպման և ընթացքի ստանդարտացում/:  

Արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ են. 

Ա. Համալսարանի գիտական խորհրդում համալսարանի կարգերի և այլ նորմատիվ 

փաստաթղթերի, և մասնավորապես կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման և 

վերանայման ընթացակարգի քննարկման և հաստատման գործընթացը,  

Բ. Գիտական խորհրդում ՄԿԾ-ների վերաբերյալ ընթացիկ հարցերի քննարկումները, 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Rules_of_educational_programs_reviewing.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Rules_of_educational_programs_reviewing.pdf
file:///C:/Users/Anush/Google%20Drive/ARMSPU/Հավատարմագրում/Հավելված%205.Օուլուի%20հաշվետվություններ/5.6%20Օուլուի%20անգլերեն%20հաշվետվություն.docx
file:///C:/Users/Anush/Google%20Drive/ARMSPU/Հավատարմագրում/Հավելված%205.Օուլուի%20հաշվետվություններ/5.6%20Օուլուի%20անգլերեն%20հաշվետվություն.docx
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
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Գ. Ռազմավարական պլանի կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունները, 

Դ. Ամբիոնների, ֆակուլտետների  տարեկան հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 

համապատասխան առաջարկներ ՄԿԾ-ի բարելավման ուղղությամբ՝ արտաքին շահակիցների 

կարծիքների հաշվառմամբ /ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժաղովներ, պրակտիկաներ, 

այլ/:  

Ե. մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և այլ գործընթացների գնահատման 

մեխանիզմների  արդյունավետությունը արտացոլված է նաև համալսարանում պարբերաբար 

իրականացված ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություններում և դրանց 

առնչվող այլ զեկույցներում ու փաստաթղթերում:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների 

որակի մասին թարմացված, օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական և որակական 

տեղեկատվության հրապարակումները գնահատող մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 
Հրապարակային տեղեկատվության տարածման քաղաքականությունը 

և ընթացակարգերը 

Վերլուծել ՄՈՒՀ- ի կողմից տրամադրված որակական և քանակական տեղեկատվության  

հրապարակումների գնահատման մեխանիզմների արդյունավետությունը /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ-ում կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների թափանցիկությունը 

ապահովելու ուղղությամբ կատարում են բազմաբնույթ աշխատանքներ: 

Բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի և դրանց համապատասխան 

շնորհվող որակավորումների մասին տեղեկատվությունը տեղակայված է թե՛ ՀՊՄՀ 

պաշտոնական կայքում (www.aspu.am) և թե՛ առանձին գովազդային գրքույկների տեսքով: Բացի 

այդ, որակավորման և մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուղղությամբ տեղեկության 

տարածումը իրականացվում է նաև դիմորդներին տրվող մասնագիտական կողմնորոշման ձևով՝ 

մայրաքաղաքի,մարզերի դպրոցներ այցերի ընթացքում՝ այդ թվում նաև Վրաստանի և ՌԴ 

հայաշատ շրջաններում և մարզերում:  

Որպես տեղեկատվության գնահատման մեթոդ է կիրառվում նաև Ֆեյսբուք սոցիալական 

կայքում տեղակայված ՀՊՄՀ բոլոր ֆակուլտետների և հիմնական ստորաբաժանումների էջերը, 

որոնք տեղեկատվության տարածման և մեկնաբանման աղբյուր են հանդիսանում: 

Նկատի ուենանալով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացումը, ինչպես 

նաև որակավորումների և որակի մասին մատչելի տեղեկատվության առկա պահանջարկը՝ 

ՀՊՄՀ-ն ստեղծել է համալսարանի կրթության որակի ապահովման համակարգի 

տեղեկատվական պորտալ qa.aspu.am, որտեղ զետեղված է ժամանակակից, ամբողջական և 

մատչելի տեղկատվություն ՀՊՄՀ բոլոր կրթական ծրագրերի, շնորհվող որակավորումների, 

դրանց որակի ապահովման քաղաքականության, համալսարանի ռազմավարական 

կառավարման գործընթացների, մասին: Պորտալում ներկայացված տեղեկատվությունը 

կառուցված է օգտվողին հարմարավետության սկզբունքով:  

Կրթական ծրագրերի մասին հասարակությանն իրազեկելու յուրօրինակ ինքնատիպ 

ներկայացման միջոց է նաև ՀՊՄՀ-ում ստեղծված առաջին համահամալսարանական ռադիոն՝ 

http://qa.aspu.am/%D4%BB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AC%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%BA%D5%AC%D5%A1%D5%B6
http://armspu.am/upload/file/Kanon/Lratvakani%20kanonadrutyun%20(1)%20(1)%20Diana.pdf
http://armspu.am/upload/file/Kanon/Lratvakani%20kanonadrutyun%20(1)%20(1)%20Diana.pdf
http://www.aspu.am/
file:///C:/Users/Anush/Google%20Drive/ARMSPU/Հավատարմագրում/Հավելված%204.%20Մասնագիտական%20կողմնորոշման%20ժամանակացույց%20և/Հավելված%204.1.%20Մասնագիտական%20կողմնորոշման%20նպատակով%20հանդիպումների%20ժամանակացույց.pdf
file:///C:/Users/Comp3/ՀԱՎԵԼՎԱԾ%202015/Մասնագիտական%20կողմնորոշում.docx
http://qa.aspu.am/
http://qa.aspu.am/
http://www.qa.aspu.am/
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ռադիո-ֆաման, որի ունկնդիրների քանակն օրեցօր աճում է: 

2012-2013 թթ.-ին ՀՊՄՀ-ն իր կրթական ծրագրերը ներկայացրել է Կրթությունը 

Հայաստանում ցուցահանդեսին, որին մասնակցել են մեծ թվով շահառուներ և գործընկերներ:  

2014թ.-ին ՀՊՄՀ-ն ԵՊՀ –ն համատեղ կազմակերպել են <<Կրթություն և կարիերա>> 

խորագրով ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվել են ոչ միայն նշված բուհերի կրթական ծրագրերը, 

այլև այդ գործընթացին անմիջական մասնակցություն են ունեցել բուհերի գործընկերները, 

գործատուները:  

Վերլուծել Չափանիշ 2-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ 

կողմերը, արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

 

Չափանիշ 2-ի վերաբերվող SWOT - վերլուծություն 

 

Ուժեղ կողմեր Հնարավորություններ 

 

1. ՀՊՄՀ-ն ունի հստակ ձևավորված, 

կանոնակարգված, համապատասխան 

ստորաբաժանումների կանոնադրություն-ներով 

կառավարման համակարգ:  

2. Համալսարանում որոշումները 

կայացվում են որակի ամբողջական 

կառավարման  սկզբունքներով: 

3. ՀՊՄՀ-ում մշակված են Որակի 

կառավարման հստակ համակարգը, 

մեխանիզմները և ներքին իրավական ակտեր: 

 4. Համալսնարանի շահակիցները 

ներգրավված են կառավարման 

գործընթացներում: 

5. Համալսարանում ներդրված են 

տեղեկատվության հավաքման, վերլուծության և 

հրապարակման նոր գործիքներ և 

մեխանիզմներ:  

6. Համալսարանում գործում է ներքին 

աուդիտի բաժինը: 

1. Առաջատար համալսարանների հետ 

համագործակցությունը  կառավարման 

նորագույն մոդելների ներդրման նպաստավոր 

պայմաններ է ստեղծում: 

2. Կրթության կառավարման 

մասնագիտության ներդրումը կառավարման 

կազմի համալրման և կայունության 

ապահովման հնարավորություն են ստեղծում:  

3. Կառավարման էլեկտրոնային 

միջոցաների զարգացումը զգալիորեն 

կբարելավի կառավարման և 

տեղեկատվության հավաքագրման ու 

հրապարակման գործընթացները:  

 

Թույլ կողմեր Վտանգներ 

1. Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ 

ծրագրերը մասամբ են սահմանազատված:  

2. Ուսանողների կողմից որոշումների 

ընդունման գործընթացում 

նախաձեռնողականության պակաս է զգացվում: 

1. Արտաքին գործոնների հետևանքով 

ուսանողների թվի նվազումը կարող է առաջ 

բերել ռիսկեր ֆինանսների տնօրինման 

քաղաքականության մեջ: 

2. Կրթության ոլորտում և միջավայրում 
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3. Տեղեկատվության հավաքագրման և 

հրապարակման ու վերլուծության գործիքների 

գնահատման մեխանիզմները մասնակի 

բարելավման կարիք ունեն: 

4. Վարչական անձնակազմի 

կոմպետենցիաների գնահատման և 

շարունակական բարելավման մեխանիզմների 

անկատարությունը: 

 

որակի մշակույթի սակավ 

զարգացվածությունը կարող է զսպել 

ինստիտուցիոնալ զարգացման առկա 

միտումները: 

3. Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման մեխանիզմների 

սակավությունը բուհի առջև ծառացած 

մարտահրավերների դիմակայման 

գործընթացում:    

 Մշակել և ներդնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ժամանակակից հայեցակարգ 

և գործիքակազմ, դրանք տարածել շահակիցների շրջանում՝ որակի մշակույթի զարգացման, 

կոմպետենցիաների զարգացման և բուհի վրա ազդող արտաքին գործոնների կառավարման 

նպատակով: 

 

III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄԿԾ-երը համապատասխանում են հաստատության առաքելությանը, կազմում 

են հաստատության պլանավորման բաղկացուցիչ  մաս և նպաստում են շարժունությանը և 

միջազգայնացմանը: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը համահունչ են 

առաքելությանը, համապատասխանում են պետական կրթական չափորոշիչներին, մանրամասն 

նկարագրված են` ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող ուսումնառության 

արդյունքների: 

Հիմքեր 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի նկարագիրը (նմուշօրինակ)  

 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի 

համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման 

քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և կատարված աշխատանքի 

հիմքերը /Կրթության որակ և համապատասխանություն ծրագրի 

հաշվետվություն /հավելված 5// 

Վերլուծել ՄԿԾ-ում նշված  ուսումնառության  ակնկալվող արդյունքների  

համահունչությունը հաստատության առաքելության հետ և համադրելիությունը  պետական 

կրթական չափորոշիչների և Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ:  

ՀՊՄՀ-ն,՝ որպես բարձրագույն մասնագիտական կրթության մանկավարժական և  

մշակութային մասնագիտությունների թողարկման բնագավառում մասնագիտացված 

համալսարան,  ՀՊՄՀ ՄԿԾ-երը լիովին համահունչ են համալսարանի առաքելությանը, որի 

համաձայն՝՛՛ ՀՊՄՀ-ն մասնագիտական խորը գիտելիքներով բարձրորակ մանկավարժների 

պատրաստման և վերապատրաստման բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է` 

http://qa.aspu.am/hy/%D5%80%D5%8A%D5%84%D5%80_%D5%88%D4%B1%D4%BF_%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%801/
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Benchmarking.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Benchmarking.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Benchmarking.pdf
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
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մանկավարժամշակութային արժեքների զարգացմամբ՛՛: 

ՀՊՄՀ-ն ՀՀ Կառավարության  հաստատած մանկավարժական և մի շարք մշակութային   

մասնագիտությունների գծով առաջարկում է կրթական ծրագրերի  լայն ցանկ կրթական բոլոր 

մակարդակներում (բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական աստիճաններում), որը 

համահունչ է համալսարանի առաքելությամբ սահմանված գործունեության հիմնական 

ուղղություններին, որը նպատակաուղղված է Կրթության և սոցիալական ոլորտի ժամանակակից 

մասնագետներ պատրաստելուն, և որպես ուսուցիչների վերապատրաստման բազային կենտրոն 

զարգանալու հնարավորությանը:  Համալսարանի 10 ֆակուլտետներում  իրականացվում է 71 

կրթական ծրագիր, որոնցից 35-ը՝ բակալավրի, 36-ը՝ մագիստրոսի, 7-ը՝ ասպիրանտուրայի 

կրթական աստիճաններում (մասնագիտությունների ցանկ): Մասնագիտությունները 

խմբավորված են երեք հիմնական ոլորտներում՝ մանկավարժական, սոցիալական և 

մշակութային, ինչը բխում է համալսարանի առաքելությունից:  

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության հաստատած «Բարձրագույն և միջին 

մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչները» (2001թ.), ՀՀ ԿԳՆ 

հաստատած չափորոշիչների ձևաչափը (2003թ.), ՀՀ Կառավարության «ՀՀ բարձրագույն 

կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որոշումը (2005)՝ 

2005/2006 ուսումնական տարվանից ՀՊՄՀ-ն 5-ամյա կրթությամբ միաստիճան համակարգից 

անցում կատարեց բակալավրի և մագիստրոսի որակավորումներով երկաստիճան կրթական 

համակարգին: Նույն ժամանակահատվածում ՀՊՄՀ բոլոր մասնագիտությունների համար 

մշակվել են համապատասխան կրթական չափորոշիչներ, որոնցով էլ համալսարանն 

առաջնորդվել է կրթական ծրագրերն իրականացնելիս: Հարկ է նշել, որ երկաստիճան 

համակարգի չափորոշիչների մշակմամբ համալսարանը նպատակ է հետապնդել հստակեցնելու 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերից դեպի աշխատաշուկա ելքերի ապահովումը, 

որի համատեքստում մատնանշվել են բակալավրի և մագիստրոսի որակավորումներով 

շրջանավարտների կարողությունների, կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների շրջանակը, 

շրջանավարտների գործունեության բնագավառներն ու հետագա ուսումնառության 

հնարավորությունները: 

2011 թվականին ՀՊՄՀ-ն, ՀՀ բուհերի մեջ առաջինը, իր վրա վերցրեց, փորձնական 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում  անցնելու պատասխանատվությունը, որը համընկավ 

մշակված ՄԿԾ-ների ՊԻԳԲ առաջին շրջափուլի ավարտին: 2011-ին ՀՊՄՀ-ի իրականացրած 

առաջին ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծությունը, փորձագետների զեկույցը /հավելված 16/ 

օգնեցին վեր հանել առկա թերությունները և անցնել բարելավման փուլ: Արդյունքնում 2012թ.-ից 

ՀՊՄՀ-ն անցավ մասնագետների պատրաստման բովանդակության փոփոխության և որակական 

նորացման պահանջին համապատասխան նոր եվրոպական մոտեցումների ներդրմանը: 

Համաշխարհային բանկի ՛՛Կրթության որակ և համապատասխանություն՛՛ ծրագրի 

շրջանակներում ՀՊՄՀ-ն  սկսեց համագործակցությունը  Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի 

հետ (Հաշվետվություն Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և  Խաչատուր Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի  համագործակցության կրթության 

որակ եվ համապատասխանույուն երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակ  /apl 2/ 2011 թվական 

դեկտեմբեր /հավելված 5/),  ինչպես նաև 2011-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման  

http://www.aspu.am/applicant/ln/am
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/ASPU-Self-Assessment-Institutional-2011.pdf
../ASPU-self-assessment-2015
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
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փորձագիտական զեկույցի հիման վրա մշակվեց ՄՈՒՀ-ի բարելավման գործողությունների 

պլանը:  

2011-1214 թվականների համագործակցության շրջանակներում մշակվեցին, 

վերակառուցվեցին ՀՊՄՀ-ում մագիստրոսի և բակալավրի պատրաստման կրթական ծրագրերի 

կառուցվածքը և բովանդակությունը՝ ուղենիշ ունենալով կրթական վերջնարդյունքների հստակ 

նախագծումը, դրանց համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

կիրառումը, ինչպես նաև գնահատման չափանիշների ու գործիքակազմի 

համապատասխանեցումը: կրթական ծրագրի կառուցվածքի  հնարավոր մոդուլացումը և 

վերջիններիս արտահայտումը ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն արտահայտող 

ECTS կրեդիտներով: Արդյունքում ՀՊՄՀ-ում վերջին տարիներին բոլոր ուղղություններով 

ներդրվեցին ՄԿԾ-ների նոր եվրոպական չափանիշներին համապատասխան մասնագրեր, որոնք 

համապատասխանում են ժամանակակից  մանկավարժական աշխատաշուկայի պահանջներինֈ 

Բոլոր կրթական ծրագրերի դասընթացներն ունեն առարկայական նկարագրեր, որոնք 

ներառում են առարկայի նպատակը, խնդիրները, բովանդակությունը, դասընթացի ուսուցման 

նախապայմանները, կրթական վերջնարդյունքները, դասավանդման, ուսումնառության և 

գնահատման մեթոդները, օրացուցային պլանը և գրականության ցանկը: 

ՀՊՄՀ-ում ներկայումս զգալի աշխատանքներ են տարվել ՄԿԾ-երի ակնկալվող 

ուսումնառության արդյունքների և պետական կրթական չափորոշիչների և Որակավորումների 

ազգային շրջանակի հետ համադրելիությունը ապահովելու ուղղությամբ: 

Համալսարանի բոլոր կրթական ծրագրերը իրականացվում են ՀՀ ՈԱՇ-ի բարձրագույն 

կրթության տիրույթում որակավորումների մակարդակների համաձայն, ինչը վկայում է դրանց 

համապատասխանության մասին:  

ՀՊՄՀ-ն ԵՊՀ-ի հետ համատեղ համակարգում է որակավորումների նոր ազգային 

շրջանակի մշակման աշխատանքները, որոնք իրականացվում են ՛՛Տեմպուս ԱՐՄԵՆՔԱ՛՛ 

ծրագրի շրջանակներում: Նշված աշխատանքների կարևորագույն խնդիր է դիտվել ՈԱՇ-ի 

խմբագրված տարբերակին համապատասխան ՄԿԾ-ՈԱՇ համապատասխանեցման գործիքների 

մշակումը, ինչպես նաև շահակիցների համար ՈԱՇ-ի ներդրման և իրականացման 

մեխանիզմների ստեղծումը: 

ՈԱՇ-ի խմբագրված և վերջին լրամշակված տարբերակը կառուցվել է որակավորումների 

եվրոպական շրջանակին համապատասխանեցման սկզբունքով: Թե ՈԱՇ-ը, և թե ԵԱՇ-ը 

մշակված են Բ. Բլյումի և մի շարք այլ առաջավոր կրթական նպատակների նկարագրիչների 

հիման վրա:  ՀՊՄՀ-ն մշակել և ներդրել է նաև ՄԿԾ-երի մշակման համապատասխան 

մեթոդական ուղեցույցներ, որոնցում ամփոփված են այս ուղղության առաջավոր փորձն ու 

մոտեցումները: Նշված մոտեցումները հետագայում տեղ են գտել բոլոր ՄԿԾ-ներում, որոնցում 

առաջնահերթություն է տրվել ակնկալվող վերջնարդյունքների մանրամասն նկարագրությանը, 

ինչպես նաև ՛՛ուսումնառության, դասավանդում, գնահատում՛՛ միասնականությանը: 

Կրթական ծառայությունների որակը ապահովելու և բարելավելու նպատակով, այս պահին 

ՀՊՄՀ -ում մշակվել են ՄԿԾ-ների մշակման մեթոդական ուղեցույցը, կրթական ծրագրերի 

մշակման, հաստատման մշտադիտարկման ու պարբերաբար վերանայման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգը: Դրանք ներառում են կրթական վերջնարդյունքների 

http://qa.aspu.am/%D4%BB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AC%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%BA%D5%AC%D5%A1%D5%B6
http://qa.aspu.am/%D4%BB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AC%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%BA%D5%AC%D5%A1%D5%B6
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ծրագրի մշակման քայլերի հաջորդականությունը, վերջնարդյունքների լրակազմի սահմանումը 

ըստ ձևակերպված նպատակների և խնդիրների, ծրագրի բովանդակության և կառուցվածքի 

որոշումը, ուսումնական պլանի քարտեզի ձևավորումը, դասավանդման, ուսումնառության և 

գնահատման մեթոդների ընտրությունը, ծրագրի որակի գնահատման և շարունակական 

բարելավման միջոցառումների մշակումը, գործող կրթական ծրագրերի վերակառուցումը, նոր 

կրթական ծրագրի ստեղծման աշխատակարգը, կրթական ծրագրի պարբերաբար վերանայման և 

մշտադիտարկման ընթացակարգը: 

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով 

ՄՈՒՀ-ը կատարել է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի առաջավոր փորձի 

համեմատական վերլուծություն (բենչմարքինգ): 

Առաջավոր փորձի ուսումնասիրության, համեմատական վերլուծության և փորձի 

ներդրման նպատակով ուսումնասիրվել են Օուլուի համալսարանի /Ֆինլանդիա/, Բաթ Սպա 

համալսարանի /Մեծ Բրիտանիա/, Միդլսեքս համալսարանի /Մեծ Բրիտանիա/, Մազարիկի 

համալսարանի /Չեխիա/ և մի շարք այլ կրթական ծրագրեր, կազմակերպվել են բազմաթիվ 

խորհրդատվական հանդիպումներ միջազգային փորձագետների հետ: (Օուլուի համալսարանի 

հետ կատարված աշխատանքների հաշվետվություն 2014 /հավելված 5/): Արդյունքում բոլոր 

մասնագիտական ծրագրերը վերանայվել են առաջավոր եվրոպական փորձին համաատասխան: 

ՀՊՄՀ-ն համեմատական վերլուծության նպատակով կնքել է մի շարք համաձայնագրեր 

2011-2015թթ.-ին մի շարք բուհերի հետ՝ համատեղ կրթական ծրագրեր իրականացնելու, 

փոխադարձ աջակցության և այլ ոլորտների շուրջ: 

Ի լրումն նշված ինստիտուցիոնալ համագործակցության՝ ՀՊՄՀ-ի մի շարք կրթական 

ծրագրեր մասնակիորեն համադրվել են՝ հաշվի առնելով Ֆրանսիայի Լիլի համալսարանի 

բարձրագույն մանկավարժական դպրոցի, Մինսկի Տանկի անվան պետական մանկավարժական 

համալսարանի և այլ համալսարանների առաջավոր փորձը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈւՀ-ն ունի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդների ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է 

ուսանողակենտրոն ուսուցմանը: 

Հիմքեր 

Ուսումնառության արդյունքները և նրանց համապատասխան 

դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները 

(պատահական հիմունքներով ՈԱԱԿ-ի կողմից ընտրված 3 ՄԿԾ-ների համար) 

 

Դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումների և մեթոդների 

պարբերաբար արդիականացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

(պետական քննական հանձնաժողովի արձանագրություններ, կրթական 

ծրագրերի վերանայման կանոնակարգ) 

 

Դասավանդման նյութերի և  ռեսուրսների արդիականացման  

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը /ուսումնական ռեսուրսների 

արդյունավետության և հասանելիության ընթացակարգ/ 

Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
http://aspu.am/structure/t/1890/ln/am
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Rules_of_educational_programs_reviewing.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Rules_of_educational_programs_reviewing.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
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1 Իր մասնագիտության 

էությունն ու սոցիալական 

նշանակությունը հասկանալու, 

կայուն հետաքրքրություն 

դրսևորելու կարողություններ: 

 Փոխներգործուն դասախոսություն 

 Թիմային քննարկում 

 Բանավեճ 

1 

2 Սեփական գործունեությունը 

կազմակերպելու, 

մասնագիտական խնդիրները 

բազմակողմանիորեն վերլուծելու, 

լուծման եղանակներն ու 

մեթոդներն ընտրելու, դրանց 

արդյունավետությունն ու որակը 

գնահատելու կարողություն: 

ա) Մեթոդների մշակում և ներկայացում 

բ ) Մեթոդական խնդիրների կազմում և 

քննարկում 

գ) Արդիական գրականության 

վերլուծություն 

դ) Բանավեճ, խմբային քննարկումներ 

2 

3 Քննադատական և ստեղծա-

գործական մտածողության, ինք-

նագնահատման կարողություն:  

 

ա) Խմբային քննարկում 

բ) Գործնական աշխատանքի վերլուծություն 

գ) Ուսումնաօժանդակ նյութերի 

պատրաստում 

դ) Մտագրոհ 

3 

4 Սեփական գործունեությու-

նը ուսումնառության ողջ գոր-

ծընթացում վերլուծելու և 

սեփական մասնագիտական աճը 

գնահատելու կարողություններ: 

 

ա) Անհատական և խմբային քննարկումներ 

բ) Ինքնավերլուծություն և 

ինքնագնահատում 

գ) Հետազոտականաշխատանք 

դ)Խնդրահարույց իրավիճակների 

քննարկում և վերլուծություն 

4 

5 Ձեռքբերված գիտելիքները 

պրակտիկայում կիրառելու, 

դրանք հիմնավորելու և 

գնահատելուկարողություններ: 

ա)Գործնական աշխատանքներ և դրանց 

վերլուծություններ  

բ)Խմբային քննարկում և վերլուծություն 

գ)Դերայինխաղեր 

5 

6 Շարունակական կրթության 

դերը գիտակցելու, ինքնակրթու-

թյամբ զբաղվելու, մասնա-

գիտական և անձնային 

զարգացման խնդիրներն ինքնու-

րույն պլանավորելու և իրա-

կանացնելուկարողություններ: 

ա) Փոխներգործուն դասախոսություն 

բ) Թիմայինք ննարկում 

գ) Օգտագործված մեթոդների մշակում 

դ)Իրավիճակների մոդելավորում, 

ե)Դերային խաղեր 

6 

7 Թիմային աշխատանքի, 

միասնական որոշումներ 

ընդունելու և դրանց համար պա-

տասխանատվություն կրելու 

կարողություն: 

ա)Թիմային քննարկում 

բ) Տեսադիտումներ 

գ) Զույգերով աշխատանք 

դ) Բանավեճ 

7 
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8 Գործընկերների և 

շրջապատողների հետ դրական և 

կայուն սոցիալական 

փոխազդեցություններ 

ապահովելուկարողություն: 

ա) Խմբային քննարկում 

բ) Գործնական վերլուծություն 

գ) Տեսադիտումներ 

դ)Բանավեճ – դեբատ 

8 

9 Երկրորդ լեզվով 

հաղորդակցվելու կարողություն` 

անձնային և մասնագիտական 

ոլորտներում: 

 

ա) Փոխներգործուն զրույց 

բ) Գործնական աշխատանքներ 

գ) Տեսադիտումներ 

դ)Երկխոսություններ 

ե) Իրավիճակների մոդելավորում 

զ) Դերային խաղեր 

9 

Վերլուծել ՄԿԾ-ում նշված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Բոլոր կրթական ծրագրերում (Կրթական ծրագրերի ձեռնարկներ) ներառվել են 

ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդներ: Այդ մեթոդները զգալիորեն ընդլայնել և բարելավել են 

դասավանդման և ուսումնառության ուսանողակենտրոն բնույթը: Հստակեցվել են ուսանողների 

ինքնուրույն աշխատանքների, պրակտիկաների, գործնական պարապմունքների 

կազմակերպման մեխանիզմները: Համալսարանում աշխատանքներ են տարվել 

ուսումնառության արդյունքների, դասավանդման մեթոդների և գնահատման չափանիշների 

համապատասխանության ուղղությամբ: Մասնավորապես նշված աշխատանքներն 

իրականացվել են դեռևս Օուլուի համալսարանի հետ համագործակցության շրջանակներում և 

բարելավվել են համալսարանում գնահատման նոր կարգի ներդրման շրջանակներում 

կազմակերպված սեմինարների ընթացքում: 

Ամբիոններում ամենամյա իրականացված գնահատումների արդյունքում վերանայվել և 

լրամշակվել են բոլոր առարկայական նկարագրերը, որոնցում ներդրվել են դասավանդում-

ուսումնառություն-գնահատում միասնականության ապահովման կառուցակարգեր: Ներդրման 

նպատակով կազմակերպվել են սեմինար վերապատրաստումներ ՀՊՄՀ դասավանդող կազմի 

համար: Առաջին փուլում, որն ընդգրկել է 2011-2012 թթ. Վերապատրաստումները 

կազմակերպվել են Օուլուի համալսարանի փորձագետների կողմից համագործակցության 

ծրագրի շրջանակներում /հավելված 5/: Վերապատրաստումների երկրորդ փուլն իրականացվել 

է սովորողների գիտելիքների և կարողությունների նոր կարգի ներդրման շրջանակներում: 

Որպես արտաքին գործընկերային գնահատման մեխանիզմ՝ հանդես են եկել միջազգային 

փորձագետների ստուգիչ և միջանկյալ հաշվետվությունները /հավելված 5.10/: Մշակվել է 

Կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղեցույց, որում առանձին ներկայացվել է 

դասավանդման և ուսումնառության և գնահատման մեթոդների ընտրության բաժինը և 

համապատասխան քարտեզագրումը: 

Ներկայումս համալսարանը հաստատել է մի շարք կարգեր /դասախոսական անձնակազմի 

ինքնագնահատման և փորձագիտական գնահատման, ուսումնական ռեսուրսների 

արդյունավետության և հասանելիության և այլն/, որոնք առավել կանոնակարգել են նշված 

http://qa.aspu.am/hy/%D5%80%D5%8A%D5%84%D5%80_%D5%88%D4%B1%D4%BF_%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%801/
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ/5.10%20ՀՊՄՀ%20ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ%202012%20ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ.docx
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ուղղություններով աշխատանքները:  

ՀՊՄՀ-ի կողմից իրականացվող քաղաքականության շնորհիվ զգալիորեն բարելավվել է 

նաև ուսանողակենտրոն ուսուցումը, որտեղ մեծ տեղ է հատկացվել սովորողների 

ինքնուորույնությանը, նրանց կարիքների վերլուծությանը, սովորողների մասնակցությանը ՄԿԾ 

մշակման աշխատանքներին, սովորողների մասնակցությանը դասալսումներին:  

Մագիստրատուրայում իրականացված դասի  դիտարկումները ցույց են տվել, որ 

հատկապես արդյունավետ են դասավանդման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդները, որոնք թույլ 

են տալիս ներգրավել առավել մեծ թվով ուսանողների, զգալիորեն ավելանում է ուսանողների 

մոտիվացիան, նրանց մասնակցությունը դասագործընթացին: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈւՀ-ն ունի ուսանողների գնահատման քաղաքականություն՝ ըստ 

ուսումնառության արդյունքների, և  ապահովում է ակադեմիական ազնվությունը: 

Հիմքեր 

Ուսանողների գնահատման քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 

 

Ուսումնառության արդյունքներին համապատասխան սահմանված 

գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

 

Ակադեմիական ազնվության քաղաքականությունը, ընթացակարգերը, 

ինչպես նաև հիմքեր ապահովող փաստաթղթեր 

 

Ուսումնառողների գնահատման քաղաքանության վերանայման 

հիմքերը և արդյունավետությունն ապահովող մեխանիզմները  

Պատահական հիմունքներով ՈԱԱԿ-ի կողմից ընտրված 3 ՄԿԾ-ների համար ներկայացնել 

ուսումնառության արդյունքները և համապատասխան գնահատման մեթոդները 

2014-ին հաստատված ՀՊՄՀ-ի ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման 

համակարգի համար հիմք է հանդիսացել ՀՊՄՀ-ում 2011-ին անցկացված ինստիտուցիոնալ 

հավաստագրման գործընթացում փորձագետների կատարած դիտողությունները: Արդյունքում 

մշակվել է գնահատման նոր կարգ, որն անցել է փորձաշրջան համալսարանի երկու 

ֆակուլտետների առաջին կուրսերում,  քննարկվել համալսարանի ռեկտորատի և գիտական 

խորհրդի նիստերում, անց են կացվել ուսանողների և դասախոսների հարցումներ և հետո միայն  

ներկայացվել համալսարանի  դասախոսներին և ուսանողներին ի գործառություն (տե՛ս ՀՊՄՀ 

ռեկտորատի, գիտական խորհրդի արձանագրությունները, ուսանողների և դասախոսների 

հարցման արդյունքների վերլուծությունը /հավելված 10/): 

Համաձայն 2011թ. ՀՊՄՀ ինստոիտուցիոնալ կարողությունների փորձնական 

գնահաատման արդյուքների հիման վրա մշակված բարելավման գործողությունների պլանի՝ 

ուսանողների գիտելիքների և կարողությունների գնահատման նախկին մեխանիզմները 

հնարավորություն չէին տալիս առավելագույնս ապահովել ուսանողների կրթական 

վերջնարդյունքների գնահատումը և դասավանդում-ուսումնառություն-գնահատում գործընթացի 

միասնականությունը: Կարիքների հետազոտության հիման վրա անհրաժեշտ է համարվել  

համալսարանում մշակել եվրոպական առաջավոր կրթափորձի հետ համադրելի ուսանողների 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/giteliqneri%20gnahatman%20hamakarg%202014.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/giteliqneri%20gnahatman%20hamakarg%202014.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/giteliqneri%20gnahatman%20hamakarg%202014.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Tsitman%20normeri%20ev%20gragoghutyan%20masin.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Tsitman%20normeri%20ev%20gragoghutyan%20masin.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20gnahatman%20hamakargi%20ardyunavetutyuan%20barelavman%20karg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20gnahatman%20hamakargi%20ardyunavetutyuan%20barelavman%20karg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/giteliqneri%20gnahatman%20hamakarg%202014.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/giteliqneri%20gnahatman%20hamakarg%202014.pdf
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
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գիտելիքների ու կարողությունների, ինչպես նաև  գործընթացի գնահատման ու վերանայման 

մեխանիմզներ: 

ՀՊՄՀ-ում բոլոր կրթական ծրագրերի շրջանակներում կիրառվում է ուսանողների 

գիտելիքների ստուգման և գնահատման վերանայված Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և 

գնահատման կարգի դրույթներին համապատասխան ընթացակարգ (տե՛ս՝ Համալսարանի 

գիտական խորհրդի որոշումը ` 29.10.2014 , թիվ 4 ):  

Կարգը սահմանում է գնահատման վերահսկման ձևերը, կառուցվածքը և վերահանձնումը՝ 

գիտելիքների ստուգման և գնահատման ընթացիկ, միջանկյալ և ավարտական եզրափակիչ 

գնահատման ձևերը (գրավոր կամ բանավոր ստուգումների զուգակցմամբ), գնահատման 

կառուցվածքը ըստ դասընթացների, ուսանողի գիտելիքների գնահատման չափանիշները: ՀՊՄՀ-

ում առկա են բազմագործոն գնահատման համար անհրաժեշտ ստուգումների սահմանված 

ժամկետները, և իրականացման  ձևերը,  գնահատման 100-միավորանոց սանդղակը, 

ստուգումներին արդյունքների բողոքարկման, վերահանձնման ընթացակարգերը և 

ժամանակացույցը, ինչպես նաև ավարտական ատեստավորման  գնահատման չափանիշները: 

Համաձայն այս կարգի՝ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողի 

արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է մի շարք բաղադրիչ գնահատումներից՝, որոնք 

սահմանում են համապատասխան մասնագիտական ամբիոնները: Դրանով էապես բարելավվել 

է կրթական վերջնարդյունք-գնահատումը, փոխկապակցումը, ինչպես դասավանդողների 

ակադեմիական ազատության պահանջի համապատասխանությունը:  

Գնահատման չափանիշները և ձևերը հասանելի են թե՛ դասախոսներին, և թե՛ 

ուսանողներինֈ Քանզի առարկայական ծրագիր-նկարագրերի մշակման և ստեղծման, դրանցում 

առկա գնահատման համակարգի ներդրման պատասխանատուն դասավանդող դասախոսն է 

կամ դասախոսական խումբը:  

Պրակտիկայի ընթացքում առավել կարևորվում է ուսանողների տեսական ուսուցումից 

ձեռք բերված գիտելիքների ու կարողությունների տիրապետումն ու կիրառումը գործնական 

տիրույթում: Ուստի և առանձնակի նշանակություն է ստանում նրա գնահատումը, որը 

իրականացվում է համաձայն ՀՊՄՀ պրակտիկայի վարչության մշակած կարգի 

համապատասխան՝ մանկավարժական պրակտիկայի թղթապանակի հիման վրա, նախապես 

մշակված չափանիշներով,. թիմային աշխատանք, դեպքերի վերլուծություն, ամփոփիչ էսսսե, 

որոնք պրակտիկայի յուրաքանչյուր շրջափուլում համապատասխանում են կոնկրետ 

ուսումնառության ելքային արդյունքներին: Պրակտիկայի ելքային կրթական արդյունքները 

ենթադրում են նաև վերջնական ստուգում ամփոփիչ ատեստավորման ընթացքում:  

Բոլոր դասընթացների արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքների և կարողությունների 

գնահատումն իրագործվում է տարբերակված եղանակով՝ համապատասխան նիշի և 

վարկանիշային  գնահատականի նշանակմամբ: 

2014-2015 ուսումնական տարվանից գնահատումը իրականացվում է համակարգչային 

ծրագրային ապահովմամբ՝ համակարգչային ամփոփաթերթերով և հաշվառմամբ: 

Ուսանողների գնահատման գործող համակարգի արդյունավետության, թափանցիկության 

և օբյեկտիվության վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացվում է ուսանողների հարցումների 

հետադարձ կապի օգնությամբ /հավելված 10/ : 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/Pedagogical%20practice.pdf
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
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Ուսանողների առաջարկված հարցաշարերը թույլ են տալիս վերլուծել նրանց կարծիքը 

գնահատման չափանիշների, մեթոդների և եղանակների, գնահատման արդյունավետության 

վերաբերյալ, ինչպես նաև դասախոսների` գնահատման եղանակների և մեթոդների, 

արդյունավետության վերաբերյալ /հավելված 10/ : Վերլուծությամբ վեր է հանվում գնահատման 

գործող համակարգի հիմնական թերությունները՝ հատկապես ուշադրություն դարձնելով 

վերջինիս կապին կրթական ելքային արդյունքների հետ:  

Շահակիցների կարծիքները վեր են հանվել կարողությունների զարգացման և ռեսուրսների 

պլանավորման նպատակով կազմակերպված սեմինարների ընթացքում /հիմք՝ սեմինարների 

ժամանակացույց և ներկայաթերթեր/: Մասնավորապես, վեր են լուծվել նախկին գնահատման 

կարգի թույլ կողմերը, առաջարկվել դրանց հաղթահարման ուղիներ: Որպես նոր գնահատման 

համակարգի ուժեղ կողմ մատնանշվել է գնահատման կապը կրթական ելքային արդյունքների, 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների հետ, գնահատման բաղադրիչներից 

յուրաքնչյուրի կշռի մեծացումը ի տարբերություն նախկին կարգի, բաղադրիչները շահակիցների 

հետ համատեղ նախագծելու հնարավորությունը, գնահատման գործընթացի տեխնիկական 

ապահովման հնարավորությունը: Որպես նոր կարգի ներդրման վտանգ՝ մատնանշվել է դրա 

աշխատատար լինելը:  

Գնահատման համակարգի փոփոխությունը թույլ է տվել զգալիորեն բարելավել 

ստեղծագործական բնույթի առաջադրանքների տրամադրման, գնահատման գործիքների 

բազմազանության և համապատասխանաբար, նպաստել է նաև ակադեմիական ազնվության 

մեխանիզմների զարգացմանը: Համալսարանում հաստատվել է նաև գրագողության 

կանխարգելման և ակադեմիական ազնվության ընթացակարգ /տե՛ս հավելված որակի 

ապահովման ուղեցույց, գլուխ 3, կրթական գործընթացի էթիկայի հիմնախնդիրներ, էջ 36/ որը 

հստակ սահմանում է այս հասկացությունները և դրանց առնչվող իրավահարաբերությունները 

համալսարանում:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈւՀ-ի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը բովանդակային 

առումով համահունչ են նմանատիպ այլ ճանաչված մասնագիտությունների կրթական 

ծրագրերին և նպաստում են ուսանողների ու դասավանդողների շարժունությանը, 

միջազգայնացմանը: 

Հիմքեր 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի տարանջատումը տեսական, 

գործնական բաղադրիչների 

 

Հաստատության ներսում կամ տեղական ու միջազգային այլ 

հաստատությունների տվյալ կամ այլ մասնագիտության կրթական 

ծրագրերի հետ համահունչություն ստեղծելու քաղաքականություն: 

 

Ուսանողների և դասավանդող անձնակազմի շարժունության 

հնարավորությունները պարզաբանող հիմքեր: 

 

 

Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QA_guideline.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QA_guideline.pdf
http://qa.aspu.am/hy/%D5%80%D5%8A%D5%84%D5%80_%D5%88%D4%B1%D4%BF_%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%801/
http://qa.aspu.am/hy/%D5%80%D5%8A%D5%84%D5%80_%D5%88%D4%B1%D4%BF_%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%801/
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Benchmarking.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Benchmarking.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Benchmarking.pdf
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Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և 

ուսանողների թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն ունի ուսանողների 

փոխանակումն ու շարժունությունն ապահովող գործող համաձայնագրեր: 

Ուսանողների ներհոսք 

 Երկիր,  հաստատություն 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Ուկրաինա, Կիև, Դրագամանովի 

մանկավարժական համալսարան 

  7   

2 Ֆինլադիա,Օուլուի համալսարան   3 7  

3 Լիտվա,  Կրթական գիտությունների 

համալսարան 

   10  

4 Վրաստան, Իլիայի պետական համալսարան    5  

Ուսանողների արտահոսք 

 Երկիր, հաստատություն 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Լեհաստան,''Արի-Արի '' և ''Հանգրվան'' 

հասարակական  հիմնադրամ 

  3   

2 Մոսկվա,Մոսկվայի քաղաքային հոգեբանա-

մանկավարժական համալսարան 

  4   

3 Ուկրաինա, Կիև, Դրագամանովի անվան 

ազգային Մանկավարժական համալսարան 

  13   

4 Ֆրանսիա   1   

5 Ֆինլանդիա, Օուլուի համալսարան    12  

6 Շվեյցարիա    1  

7 Լիտվա,Վիլնիուս,Կրթական գիտությունների 

համալսարան 

  12 

պար 

10  

8 Անգլիա,Միդլսեքսի համալսարան    2  

9 Վրաստան, Իլիայի պետական համալսարան    5  

1 Հունաստան    15 

պար 

 

1 Իրան    12 

պար 

 

1 Կոբլենց, Գերմանիա     1 

Ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը (նշելով երկիրը և դասավանդողների 

թվաքանակն ըստ տարիների), որոնց հետ հաստատությունն  ունի  դասավանդող անձնակազմի 

փոխանակումն ու շարժունությունը ապահովող գործող համաձայնագրեր: 

Դասավանդողների ներհոսք 

 Երկիր , հաստատություն 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ԱՄՆ 

 Օրիգոնի համալսարան, Յուդժին,  

* Հարավային Կոնեկտիկուտի պետական 

 1  1* 

1** 
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համալսարան 

** Կոլումբիայի համալասարան 

2 Սվինբուռնի տեխնոլոգիական համալսարան, 

Մելբուռն, Ավստրալիա 

 1    

3 Թունիսի համալսարան, Թունիս  1    

4 Ֆինլանդիա, Օուլուի համալսարանի   7   

5 Լեհաստան,   ք. Կրակով-Յագելոնյան համալ-

սարան , 

*Կվիդին- «Վերականգնողական կենտրոն» 

  1 1*  

6 Ֆրանսիա (GREF/Բուրգունդի համալսարան) 

* Փարիզ,Նուբարյան գրադարան 

  4 1* 1 

7 Իռլանդիա,  Դուբլինի Յունիվերսիթի քոլեջ    1  

8 Գերմանիա 

Բեռլին,Ազատ համալսարան 

*Տյուբինգեն ,Երկրագիտության համալսարան 

   1 

1* 

 

9 Սանկտ-Պետերբուրգի պետական 

տնտեսագիտական համալսարանի 

   1  

1 Մոսկվա, Մոսկվայի քաղաքային 

հոգեբանամանկավարժական համալսարան 

   1  

Դասավանդողների արտահոսք 

 Երկիր, հաստատություն 201

1 

2012 2013 2014 2015 

1 Ֆինլանդիա, Օուլուի համալսարան   9   

2 Իռլանդիա, Լիմերիկ   2   

3 Գերմանիա 

Կոբլենցի համալսարան 

  3 5 7 

4 Շվեդիա , Լինշոփինգ համալսարան    2  

5 Իսպանիա, Գրանադայի համալսարան    2 2 

6 Դանիա, Աարուսի համալսարան    3  

7 Դանիա,Կոպենհագեն  1    

8 Վրաստան, Իլիայի պետական 

համալսարան 

 3    

9 Սլովակիա  2  1 

Անհ. 

 

 Բելգիա,Բրյուսել  2  1 2 

 ՌԴ,Մոսկվայի քաղաքային հոգեբանա-

մանկավարժական համալսարան 

 4 5   

 Ուկրաինա, Դրագոմանովի անվ. Ազգային 

մանկավարժական համալսարան 

 1 2  1 
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 Գերմանիա 

Ֆրանկֆուրտ 

*/DAAD/ 

  2 

2* 

1 

Անհ. 

 

 Իտալիա,  

Պալերմո 

*  Վենետիկի Մխիթարյան  միաբանության 

գրադարան 

**Բոցոնի համալսարան 

***Մեսինայի համալսարան 

 1 2 

1* 

2** 

1*** 

  

 Չեխիա, Պրահա, Եվրոպական 

մանկավարժական բուհերի ռեկտորների 

ասոցիացիա 

 1    

 ԱՄՆ 

Նյու-Յորք,Նյուհեվնի հարավային 

պետական Կանյեկտիկուտի համալսարան 

*Արիզոնայի համալսարան 

 1 1* 

Անհ. 

  

 Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ     1 

 Լեհաստան   

ք. Պոզնան,Միցկիևիչի անվան 

համալսարան 

*Գդանսկի համալսարան 

 2 

Անհ. 

3* 

Անհ. 

  

 Խորվարթիա, Զադարի համալսարան  3 

Անհ. 

   

 Թեհրան   1   

 ՌԴ, Կրթության ակադեմիայի Շտկողական 

մանկավարժության ինստիտուտ 

*Պերկինսի միջազգային դպրոց 

  2 1 

 

1* 

 

 Թուրքիա, Ստամբուլ   3 Անհ.   

 Մոսկվա 

 Օ.Շմիդտի անվ. Երկրաբանության 

ֆիզիկայի ինստիտուտ 

*Դոնի Ռոստով, փառատոն 

  1  1* 

 Ֆրանսիա   1 Անհ.  2 

Անհ. 

 Բելառուս, կոնֆերանս   1 Անհ.   

 Ավստրիա, Վիեննա   1 Անհ. 2 

Անհ. 

 

 Լեհաստան,Վարշավա, գիտաժողով    2 

Անհ. 
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 Ճապոնիա    2  

 Մեծ Բրիտանիա, Բրիտանական Խորհուրդ   2 2  

 Բրազիլիա   1 Անհ.   

 Մեքսիկա, Կանկուն     1 Անհ. 

 Լիբանան, Բեյրութ     1  Անհ. 

 ԱՄՆ,Ապպալաչիան IREX     1 

 Շվեյցարիա,Ցյուրիխ     1 

 Իսրայել Շֆաիմ Մաշավ 

 

   1  

Վերլուծել և հիմնավորել մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային 

հուսալիությունը,  ՄՈՒՀ-ի և այլ հաստատութունների համապատասխան մասնագիտական 

ծրագրերի հետ  համադրելիությունը, ինչպես նաև այդ մոտեցումների արդյունավետությունը 

/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում 

ուսումնառողների ու դասավանդողների շարժունությանը:  

ՀՊՄՀ մի շարք մասնագիտական կրթական ծրագրեր վերանայվել են Օուլուի 

համալսարանի հետ համատեղ իրականացված ՛Կրթության որակ և համապատասխանություն՛՛ 

ծրագրի շրջանակներում: Հետագայում նշված ծրագրերը ուղենիշ են հանդիսացել համալսարանի 

բոլոր ծրագրերի վերանայման և միջազգային առաջավոր փորձին համապատասխանեցնելու 

համար:  

Համալսարանում մշակվել է համապատասխան ընթացակարգ, որով կարգավորվում են 

ուսանողների շարժունության հետ կապված իրավահարաբերությունները: ՛՛Տեմպուս 

Մահաթմա՛՛ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են ուսանողների փոխանակում Միդլսեքս 

համալսարանի, ինչպես նաև Վրաստանի Իլյայի պետական համալսարանի հետ: Օուլուի 

համալսարանի հետ համագործակցության շրջանակներում կազմակերպվել է ՀՊՄՀ 2 

ուսանողների պրակտիկան Օուլուի համալսարանում, ինչպես նաև Օուլուի համալսարանի 

երկու ուսանողների պրակտիկան ՀՊՄՀ-ում: Համալսարանը քայլեր է ձեռնարկել նաև 

համապատասխան նոր պայմանագրերի կնքման ուղղությամբ: 2013 և 2014թթ. ամռանը 

կազմակերպվել է Ամառային դպրոց, որը հնարավորություն է տվել կազմակերպել ուսանողների 

փոխանակումներ Լիտվայի կրթական գիտությունների, Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի, 

Արցախի պետական համալսարանի, Կիևի Դրագոմանովի անվան համալսարանի հետ: 

2011-2013 թթ. Կրթության որակ և համապատասխանություն ծրագրի շրջանակներում 

ՄՈՒՀ-ում իրականացվող 8 բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերը կառուցվածքային 

և բովանդակային համեմատման են ենթարկվել ՌԴ Գերցենի անվան ռուսաստանյան 

մանկավարժական համալսարանի, Մոսկվայի քաղաքային հոգեբանամանկավարժական 

համալսարանի և Ֆինլանդիայի Օուլուի  այլ համանման ծրագրերի հետ:  

ՌԴ-ից  վերլուծվել են մի շարք մանկավարժական համալսարանների ՄԿԾ-ներ, որոնք 

նույնպես զուգադրվել են Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրին 

համապատասխանությանը: 

Վերլուծությամբ պարզվել է, որ ՌԴ-ում կրթական ծրագրերը մասնագիտական առումով 

առավել ընդգրկուն են, ոչ մոդուլացված, ելքային արդյունքների խիստ բազմազանությամբ:  

http://aspu.am/structure/t/611/ln/am
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Այնուհետև անդրադարձ է կատարվել Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի կրթական 

ծրագրերին: Ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ Եվրոպական վերոնշյալ համալսարանի 

համապատասխան կրթական ծրագրերի առարկայացանկերը ունեն մոդուլային կառուցվածք, 

դասընթացի գնահատման և կրեդիտային համակարգեր, ընդգրկում է դիտարկվող 

մասնագիտության հիմնական առարկայացանկը: ՀՊՄՀ 8 ՄԿԾ-ների կառուցվածքը 

համեմատվել է Եվրոպական ՄԿԾ- ներիի պահանջների հետ նաև ըստ դասընթացների 

կրթաբլոկների: 

Համապատասխան կրթական ծրագրերի բովանդակային և կառուցվածքային 

վերլուծության հիման վրա վերանայման են ենթարկվել Համալսարանում իրականացվող  8 

մասնագիտությունների ՄԿԾ-ները՝ դրանք դարձնելով բովանդակային, կառուցվածքային  

առումով համահունչ նմանատիպ Եվրոպայում մանկավարժական կրթության մեծ ճանաչում 

ունեցող ֆիննական կրթական ծրագրերին:  

ՀՊՄՀ-ի կրթական մյուս ծրագրերը վերանայելու հետագա աշխատանքում, որպես 

նախատիպ ընտրվել են Օուլուի  համալսարանի նույնանուն կրթական ծրագրերը, որոնք և այսօր 

թույլ են տալիս ՀՊՄՀ ռեկտորի Օուլուի համալսարան այցի արդյունքում ստորագրված 

պայմանագրի հիման վրա, անցնել որակական նոր մակարդակի, այն է՝ կրկնակի/ համատեղ  

դիպլոմների շնորհման փուլին: 

 ՀՊՄՀ կրթության բարեփոխումների և որակի վարչությունը դեռևս 2012թ.-ից նախաձեռնել 

և մշակել է ՀՊՄՀ կրթական ծրագրերի բովանդակային հուսալիության չափանիշների և 

բնութագրիչների համակարգ: Վերջինս արտացոլվել է ՀՊՄՀ կրթության որակի ապահովմանն 

առնչվող մի շարք կարգերում և հաշվետու փաստաթղթերում: /Տե՛ս որակի ապահովման բոլոր 

կարգերը/  

Մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային հուսալիությունն արտացոլող 

հիմնական բնութագրիչներն են. 

ա/ Փորձագետների գնահատականները /հավելված 5/: 

Այս համատեքստում միջազգային փորձագետները իրականացրել են  ծրագրերի 

գնահատում /հավելված 5/՝ ըստ մի շարք բովանդակային չափանիշների, և ծրագիրն ընդհանուր 

առմամբ գնահատել արդյունավետ: Չնայած ՛՛Կրթության որակ և համապատասխանություն՛՛ 

ծրագրում ներառված են եղել միայն ՀՊՄՀ 8 ՄԿԾ-ներ, այնուհանդերձ դրանց հիման վրա 

համալսարանում վերանայվել են բոլոր մասնագիտական կրթական ծրագրերը, շահակիցների 

մասնակցությամբ:  

բ/ Շահակիցների հետ քննարկումներն ու մշտադիտարկման արդյունքները: ՄԿԾ-ի 

շահակիցների հետ հետադարձ կապն արդյունավետ իրագործելու նպատակով ՀՊՄՀ-ում 

պարբերաբար կազմակերպվել են քննարկումներ սեմինարներ, որոնց ընթացքում քննարկվել են 

մի շարք հարցեր՝ կապված ՄԿԾ-ների բովանդակային հուսալիության ապահովման օրախնդիր 

հարցերի հետ: Շահակիցների հետ քննարկումները իրականացվել են համալսարան-գործատու 

համագործակցության, ավարտական ատեստավորման և այլ մեխանիզմներով: Քննարկման 

արդյունքում մշակվել են ՄԿԾ-ների մշակման հստակ ուղենիշներ: /տե՛ս մեթոդական 

ուղեցույցը/: 

գ/ Այլ հաստատությունների նմանատիպ ծրագրերի հետ համադրելիությունը:  

http://www.oulu.fi/yliopisto/
http://qa.aspu.am/%D5%88%D4%B1%D5%80%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%80
http://qa.aspu.am/%D5%88%D4%B1%D5%80%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%80
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
http://qa.armspu.am/application/ext/source/MKTs/Masnagitakan%20krtakan%20tsragreri%20mshakum%20(ughecuyc).pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/MKTs/Masnagitakan%20krtakan%20tsragreri%20mshakum%20(ughecuyc).pdf
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Այս չափանիշի համար ուղենիշ են հանդիսացել Օուլուի համալսարանի փորձագետների 

հետ կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև համալսարանի միջազգային 

համագործակցության ցանցը և այս ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները /տե՛ս 

Արտաքին կապեր և միջազգայնացում չափանիշը/:  

դ/ Ուսանողների պրակտիկ մասնագիտական գործունեությունը և գործատուների կողմից 

ստացվող հետադարձ կապը:  

Այս բաղադրիչի համատեքստում դիտարկվել է ուսանողների մասնագիտական 

պրակտիկան և այդ ընթացքում ուսանողների դրսևորած կարողությունները, որոնք 

գործատուների կողմից դիտվել են որպես դինամիկ զարգացող:  

ե/ Ուսանողների բավարարվածությունը ՄԿԾ-ով /տե՛ս հարցման արդյունքների 

վերլուծությունը /հավելված 10//: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈւՀ-ում առկա է մասնագիտության կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման, արդյունավետության գնահատման, բարելավման քաղաքականություն: 

Հիմքեր 

Արտաքին և ներքին շահակիցների կարիքների ուսումնասիրության 

մեթոդները /հավելված 10/ 

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և 

վերանայման ընթացակարգը  

Վերլուծել ՄԿԾ-ի  մշտադիտարկման, գնահատման և վերանայման մեխանիզմները և 

դրանց արդյունավետությունը:  

Համալսարանում 2011թ.-ին իրականացված ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

փորձնական ինքնագնահատման և գնահատման արդյունքում փաստվել է, որ համալսարանը  

ՄԿԾ-ի մշտադիտարկման, գնահատման և վերանայման հստակ կանոնակարգված 

մեխանիզմներ չունի: Զուգահեռաբար Կրթության որակ և համապատասխանության ծրագրի 

շրջանակներում վեր են լուծվել և գնահատվել համալսարանի ՄԿԾ-ները: Կարիքների 

գնահատման հիման վրա ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր, որոնք իրականացրել են 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսումնասիրություն, ներկայացրել բարելավման 

առաջարկներ /Գործընթացը մանրամասն ներկայացված է Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի 

և  ՀՊՄՀ համագործակցության կրթության որակ և համապատասխանություն երկրորդ 

վարկային ծրագրի շրջանակային հաշվետվություններում/: Նկատի ուենանալով ծրագրերի 

գնահատման, մշտադիտարկման առկա փորձը՝ 2013թ.-ին ՀՊՄՀ-ում մշակվել և ներդրվել է 

Կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ, որը ենթադրում 

է սիստեմատիկ ինքնուսումնասիրություն և ինքնագնահատում, նպաստում է հետագա 

ռազմավարական ուղղությունների ձևավորմանը և կրթական գործընթացների բարելավմանը:  

Կարգի համաձայն Մշտադիտարկումը իրականացվում է դասալսումների, ուսանողների և 

դասախոսների հետ խորհրդակցությունների և ուսանողներից և դասախոսներից 

հարցաթերթիկների միջոցով ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրության միջոցով: /5.1.3. 

կետ, մշտադիտարկման մեխանիզմ/: 

Կարգը հստակ սահմանում է նաև ՄԿԾ գնահատման և վերանայման մեխանիզմները:     

ՄԿԾ-ի  մշտադիտարկման, գնահատման և վերանայման մեխանիզմների ուժեղ կողմերն են 

ներքին շահակիցների ակտիվ ներգրավումը, կարգի դրույթների պարզությունն ու  

Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
http://qa.armspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Rules_of_educational_programs_reviewing.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Rules_of_educational_programs_reviewing.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Rules_of_educational_programs_reviewing.pdf
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հասկանալիությունը և փորձի հիման վրա մշակված լինելը, համակարգվածությունը 

կառավարման տարբեր մակարդակներում: Թույլ կողմերից է թերևս արտաքին շահակիցների 

ցածր ներգրավվածությունը, որը, սակայն, փաստացի իրականացվում է պրակտիկաների, 

ավարտական ատեստավորման հանձնաժողովներում գործատուների ներգրավմամբ:   

Պարբերական վերանայման գլխավոր նպատակը կրթական ծրագրի արդյունավետության և 

որակի ապահովումն է: ՀՊՄՀ-ի որակի ներբուհական վերանայման գործընթացները պետք է 

նպաստեն և խրախուսեն բոլոր աստիճաններում կրթական ծրագրերի արդյունավետության և 

որակի բարձրացումը, ապահովեն դրանց համապատասխանությունը ՀՊՄՀ-ի և տվյալ կրթական 

ծրագրի առաքելությանը: 

Հաշվի առնելով այն, որ Համալսարանում ներկայումս մշակված կրթական ծրագրերը դեռ 

նոր են շրջանառության մեջ մտել, ուստի դեռևս համապատասխան նոր ամբողջական 

գնահատում չի իրականացվել, սակայն առկա են ընթացիկ գնանատման և մշտադիտարկման 

արդյունքները:  

Նկարագրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մասնագիտության կրթական ծրագրի 

վերանայման շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց 

հիման վրա իրականացրած բարելավումները:  

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում ամբողջովին ուսումնասիրվել և վերանայվել են ՀՊՄՀ 

բոլոր կրթական ծրագրերը՝ առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծության և ներդրման 

միջոցով: Մասնավորապես, ՛՛Կրթության որակ և համապատասխանություն՛՛ ծրագրի 

շրջանակներում մշակվել են նոր կրթական ծրագրեր, որոնք մանրամասնորեն նկարագրված են 

կրթական վերջնարդյունքներով, համահունչ են ՀՊՄՀ նոր վերանայված առաքելությանը և 

Վերանայվել է մասնագիտական պրակտիկաների կազմակերպման համակարգը: 

Ուսումնասիրվել և կարիքների վերլուծության հիման վրա վերանայվել է ուսանողների 

գիտելիքների գնահատման համակարգը: Կատարված վերանայումներն ու բարելավումները 

գնահատվել են միջազգային փորձագետների կողմից /հավելված 5/ որոնք ընդհանուր առմամբ 

դրական են համարել կատարված փոփոխությունները: 

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներն արտացոլված են  

Ա. ՄԿԾ-ի բավարարվածության մասին տարբեր ցուցանիշներում և վերլուծություններում 

/հավելված 10/: 

 Բ. Ուսանողների գիտելիքների և կարողությունների գնահատման կարգի փոփոխության 

նպատակով նշված համակարգի փորձնական ներդրման արդյունքների մշտադիտարկման 

արդյունքներում /գնահատման կարգի ֆոկուս խումբ /հավելված 10//:  

Մասնավորապես, գնահատման կարգի փորձարկման արդյունքների ուսումնասիրության 

ժամանակ ուսանողների և դասախոսների կողմից արվել են հետևյալ առաջարկները և տրվել են 

համապատասխան լուծումները: 

 Առաջարկներ Լուծումներ 

 Միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների 

ցանկացած հանձնարարության համար 

/գրավոր աշխատանք, ռեֆերատ, էսսե և այլն/ 

մշակել հստակ գնահատման չափանիշներ, 

Մշակվել են և ներդրվել 

ենառարկայակա նկարագրերի նոր 

ձևանմուշներ՝ նշված պահանջների 

հաշվառմամբ 

Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
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որոնց համաձայն դասախոսը կկարողանա 

արդարացի և անաչառ գնահատել ուսանողի 

աշխատանքը 

 Սահմանել առաջնային և երկրորդային 

առարկաներ /major, minor/, որոնցից 

առաջինների համար պարտադիր կլինի 

ավարտական ամփոփիչ քննությունը, իսկ 

մյուսների համար՝ ոչ: 

ՄԿԾ-ում հիմնական 

մասնագիտական առարկաները 

համարվել են առաջնային, իսկ 

բաղադրիչների քանակը կախված է 

առարկայի կարգավիճակից 

 Էլեկտրոնային մատյանների ստեղծում 

 

Ստեղծվել են գնահատման 

էլեկտրոնային համակարգ, որն 

առաջիկայում կներառի նաև 

էլեկտրոնային մատյան 

 Բանավոր բաղադրիչի համար 

առանձին ժամեր հատկացնել 

 

Տրվել է մասնակի լուծում. որոշ 

ստուգման ձևեր և ամփոփիչ 

ստուգումը թույլ է տրվում գրավոր-

բանավոր եղանակով:  

Գ. Դասալսումներ, պրակտիկայի դիտարկումներ և ներքին աուդիտ.  

Դ. Գործատուների բավարարվածության հարցումներ/հավելված 10/ 

Վերլուծել Չափանիշ 3-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ 

կողմերը, արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

  

http://www.aspu.am/upload/file/%D5%86%D4%B5%D5%90%D5%94%D4%BB%D5%86%20%D4%B1%D5%88%D5%92%D4%B4%D4%BB%D5%8F%D4%BB%20%D4%BF%D4%B1%D5%86%D5%88%D5%86%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3.pdf
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
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Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. ՀՊՄՀ կրթական ծրագրերը 

համապատասխանում են բուհի 

առաքելությամբ սահմանված 

նպատակներին: 

2. Վերանայվել են բոլոր մասնագի-

տական կրթական ծրագրերը առաջավոր 

եվրոպական փորձին համահունչ և 

եվրոպական փորձագետների 

աջակցությամբ:  

3. Մշակվել է գիտելիքների 

բազմագործոն գնահատման նոր համակարգ 

դասավանդման, ուսումնառության 

մեթոդներին և կրթական ելքային 

արդյունքներին համապատասխան: 

4. Փորձարկվել և ներդրվել է 

մանկավարժական պրակտիկայի նոր 

համակարգը՝ ըստ Բ. Բլյումի կրթական 

նպատակների աստիճանակարգի: 

5. Մշակվել են մի շարք ընթացակարգեր 

և փաստաթղթեր, որոնք նպատակաուղղված 

են կրթական ծրագրերի կայուն 

գործարկմանն ու հուսալիությանը:  

6. ՄԿԾ-ները պլանավորվում, 

գործարկվում և կառավարվում են որակի 

ամբողջական կառավարման սկզբունքով:  

1. Ուսանողների շարժունության 

տեմպերը ցածր են: 

2. Կրթական ծրագրերի ընթացիկ 

մշտադիտարկման գործիքակազմի կիրառման 

տիրույթում առկա է փորձի պակաս:  

3. Նոր մշակված կրթական ծրագրերը 

դեռևս ամբողջական պարբերաշրջանի 

վերջին՝ վերանայման փուլում են: 

4. ՄԿԾ-ների մշտադիտարկման 

գործընթացում սակավ է արտաքին 

շահակիցների ֆորմալ մասնակցությունը: 

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Համալսարանում առկա է 

անհրաժեշտ մարդկային, իրավական 

ռեսուրսներ կրթական ծրագրերի 

պարբերական մշտադիտարկման համար: 

2. Նոր մշակված ընթացակարգերը 

հնարավորություն են տալիս զգալիորեն 

կանոնակարգել ՄԿԾ-ների արդյունավետ 

գործարկումն ու այդ գործընթացի 

հսկողությունը:  

3. Միջազգայնացման և արտաքին 

շահակիցների ներգրավման առկա 

միտումները հնարավորություն են ստեղծում 

1. Կրթական ծրագրերի շրջանակներում  

ուսանողների և դասավանողների 

փոխանակման ցածր տեմպերը կարող են 

խոչընդոտել զարգացման առկա միտումների 

կայունությանը: 

2.Դասավանդող անձնակազմի 

մասնագիտական որակների և ՄԿԾ-ների 

կարիքների համապատասխանության 

գնահատման բացակայությունը կարող է 

խոչընդոտել նոր ՄԿԾ-ների արդյունավետ 

գործարկմանը:  

3. Դեռևս մշակման փուլում է 
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դասավանդողների և ուսումնառողների 

շարժունության խթանման 

մեխանիզմների/ՄԿԾ-երի շարունակական 

բարելավում, անհատական ուսումնական 

ծրագրերի ստեղծում և այլն/ ներդրման 

համար: 

4.Համալսարանի իրավակազմակերպական 

կարգավիճակի փոփոխությունը ՄԿԾ-ի 

կառավարման ռեսուրսների զգալի 

բարելավման հնարավորություններ է 

ստեղծում:  

անհատական ուսումնական ծրագրերի 

ներդրման գործընթացը, ինչը խոչընդոտում է 

շարժունության տեմպերի կտրուկ 

զարգացմանը 

4. ՄԿԾ-երի փորձագիտական 

գնահատման նախապես պլանավորված 

գործընթացը հետաձգվել է 

հավատարմագրման գործընթացում կրկնակի 

ներգրավման և առաջնահերթությունների 

մասնակի փոփոխությունների պատճառով: 

 

Թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

1. Մշակել և ներդնել ուսանողների և դասախոսների շարժունության խթանման գործուն 

մեխանիզմներ, 

2. Ամփոփել բոլոր ՄԿԾ-երի մշտադիտարկման արդյունքները,  

3. Նախաձեռնել նոր ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում ՄԿԾ արդյունա-

վետության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությունների մեկնարկը՝ արտաքին 

շահակիցների ներգրավմամբ: 
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 IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն  ուսանողներին տրամադրում է համապատասխան աջակցություն` 

կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով: 

 

ՀՊՄՀ–ն  ելնելով ռազմավարության  ծրագրի դրույթներից հավակնում է   ընդլայնել 

համալսարանի ընդունելության պրոֆիլը, և այն համապատասխանեցնել երկրի զարգացման 

կարիքներին և աշխատաշուկայի պահանջներին, ինչպես նաև միտված է զարգացնել 

ուսանողական համակազմի միջազգայնացումը: Նախատեսվում է զարգացնել ՀՊՄՀ  

գովազդարշավը, ակտիվացնել մարքեթինգը, ընդլայնել աշխատանքը դպրոցների հետ, 

դյուրացնել մուտքը համալսարան, ընդլայնել և  խթանել սփյուռքահայ դիմորդների 

ներհոսքը; : 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և 

ընդունելության իրականացման հստակ մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

 Ուսանողների  հավաքագրման (մասնագիտական կողմնորոշման 

/հավելված 4/) քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

Ուսանողների ընդունելության անցկացման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը  

Ընդունելության արդարությունը և թափանցիկությունն ապահովող 

ընթացակարգերը և հիմքերը 

Յուրաքանչյուր մասնագիտության կրթական ծրագրում ընդգրկված  

ուսանողների թիվը` ըստ Հավելված 1-ի 

Ընդունելության արդյունավետությունն արտահայտող այլ հիմքեր և 

վերլուծություններ վերջին 3 տարիների համար:  

Բարելավմանն ուղղված ծրագրեր 

Ուսումնական հաստատությունում ուսանողների թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի և 

ուսուցման ձևերի: 

Ուսանողների թիվը  2010 2011 2012 2013 2014 

Բակալավրի 
առկա 7196 6312 5130 4850 4601 

հեռակա 5027 5054 4750 4616 4323 

Մագիստրոսի 
առկա 944 1146 1366 1400 1350 

հեռակա     - 130 175 298 290 

 

Հետզոտողի 

առկա      

հեռակա      

Ուսումնառողների շարժունությունը 

Ուսումնառողների շարժը վերջին 5 տարվա կտրվածքով 

Ուսանողների արտահոսք 

file:///C:/Users/Anush/Google%20Drive/ARMSPU/Հավատարմագրում/Հավելված%204.%20Մասնագիտական%20կողմնորոշման%20ժամանակացույց%20և
Հավելված%204.%20Մասնագիտական%20կողմնորոշման%20ժամանակացույց
http://www.aspu.am/upload/file/%D5%86%D4%B5%D5%90%D5%94%D4%BB%D5%86%20%D4%B1%D5%88%D5%92%D4%B4%D4%BB%D5%8F%D4%BB%20%D4%BF%D4%B1%D5%86%D5%88%D5%86%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/%D5%86%D4%B5%D5%90%D5%94%D4%BB%D5%86%20%D4%B1%D5%88%D5%92%D4%B4%D4%BB%D5%8F%D4%BB%20%D4%BF%D4%B1%D5%86%D5%88%D5%86%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3.pdf
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Հաստատություն/երկիր 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Հայաստանի Հանրապետություն 3 2 1 8 6 

2 Ռուսաստանի Դաշնություն   1   

Ուսանողների ներհոսք 

 4 Հաստատություն/երկիր 2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Երևանի պետական համալսարան   /ՀՀ/ - 4 2 - 4 

2.  Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական 

համալսարան /ՀՀ/ 

7 10 2 2 1 

3.  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ/ՀՀ/ 

2 3 1 - 3 

4.  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ /ՀՀ/ / 

2 4 2 2 2 

5.  ՀՊԱՀ /ՀՀ/ 1 - - - - 

6.  Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական 

իսնտիտուտ 

1 1 - - 1 

7.  Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 

ակադեմիա /ՀՀ/ 

1 - 1 - 2 

8.  Արցախի պետական համալսարան /ԼՂՀ/ 3 3 1 - 1 

9.  Երևանի ճարտարապետության և 

շինարարության պետական համալսարան /ՀՀ/ 

3 1 1 - - 

10.  Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 

բժշկական համալսարան /ՀՀ/ 

2 - - - - 

11.  Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան /ՀՀ/ - - - - 2 

12.  Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 

համալսարան /ՀՀ/ 

- - - 1 1 

13.  Գավառի պետական համալսարան /ՀՀ/ - - 1 - 1 

14.  Գորիսի պետական համալսարան /ՀՀ/ - 2 - 2 1 

15.  Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 

մասնաճյուղ /ՀՀ/ 

1 1 - 1 - 

16.  Մայր Աթոռ  Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարան /ՀՀ/ 

- 1 - - - 

17.  Հյուսիսային համալսարան /ՀՀ/ 2 - - 2 1 

18.  Երևանի Ուրարտու համալսարան /ՀՀ/ 1 1 - - - 

19.  Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարան /ՀՀ/ 1 5 1  1 
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20.  Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան /ՀՀ/ 1 - - 1 1 

21.  Արմավիրի Արարատ համալսարան /ՀՀ/ 1 - - - - 

22.  Երևանի Հրաչյա Աճառյան համալսարան /ՀՀ/ 1 5 4 2 - 

23.  Երևանի մենեջմենթի համալսարան /ՀՀ/ 1 - - - - 

24.  Արտաշատի համալսարան /ՀՀ/ 1 - - - - 

25.  Երևանի դատական փորձագիտության և 

հոգեբանության ինստիտուտ /ՀՀ/ 

1 - -  - 

26.  Երևանի Ինտերլինգվա լեզվագիտական 

համալսարան /ՀՀ/ 

1 - - - - 

27.  Լ. Քալաշյանի անվան հայկական Բաց 

համալսարան /ՀՀ/ 

3 - - - - 

28.  Հայկական բժշկական ինստիտուտ /ՀՀ/ 1 -    

29.  Ավ. Մկրտչյանի անվան 

տնտեսաիրավագիտական համալսարան /ՀՀ/ 

2 3 - - - 

30.  Մարտունու Վանեվան ինստիտուտ /ՀՀ/ 2 2 - -  

31.  Գալիք համալսարան /ՀՀ/ - 2 - - 1 

32.  Գլաձոր համալսարան /ՀՀ/ - 1 - - - 

33.  Մովսես Խորենացու անվան համալսարան /ՀՀ/ - - 1   

34.  Տամբովի Դերժավինի անվան պետական 

համալսարան /ՌԴ/ 

1 - - - - 

35.  Նիժնի Նովգորոդի Լոբասևսկու անվան 

համալսարան/ՌԴ/ 

1 - - - - 

36.  Չելյաբինսկի պետական մանկավարժական 

համալսարան /ՌԴ/ 

1 - - - - 

37.  Ռուսաստանի պետական սոցիալական 

համալսարան/ՌԴ/ 

1 - - - - 

38.  Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի ջրային 

տրանսպորտի պետական ակադեմիա/ՌԴ/ 

1 - - - - 

39.  Բրյանսկի Ի. Դ. Պետրովսկու անվան պետական 

համալսարան /ՌԴ/ 

1 - - 1 - 

40.  Մոսկվայի Վ. Գարյաչկինի անվան 

ագրոինժեներական պետական համալսարան /ՌԴ/ 

1 - - - - 

41.  Ալթայի կուլտուրայի և մշակույթի պետական - 1 - - - 
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ակադեմիա /ՌԴ/ 

42.  Նովոչերկասկի ռազմական բարձրագույն 

հրամանատարական կապի ինստիտուտ /ՌԴ/ 

- 1 - - - 

43.  Օրենբուրգի պետական մանկավարժական 

համալսարան/ՌԴ/ 

- - 1 - - 

44.  ՌԴ Արմավիրի պետական մանկավարժական 

համալսարան /ՌԴ/ 

- 1 - - - 

45.  Տյումենի մշակույթի, արվեստի և սոցիալական 

տեխնոլոգիաների պետական ակադեմիա /ՌԴ/ 

- - - 1 - 

46.  Օրսկի հումանիտար-տեխնիկական ինստիտուտ /ՌԴ/ - - - - 1 

47.  Տվերի պետական համալսարան /ՌԴ/ - - - - 1 

48.  Մինսկի պետական լեզվաբանական 

համալսարան/Ուկրաինա/ 

- 1 - - - 

49.  Կիևի դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և 

դիզայնի Մ. Բայչուկի անվան պետական ինստիտուտ 

/Ուկրաինա/ / 

- 1 - - - 

50.  Գերմանիայի Մայնցի Համալսարան/ ԳԴՀ/ 1 - - - - 

Հեռացումներ և վերականգնումներ 

 Ուսանողների թիվ 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Դուրս մնացած ուսանողների 

տոկոսը/ թիվը 

2.7/366 3.6/584 2.7/582 3.7/657 3.1/675 

2 Վերականգնված ուսանողների 

տոկոսը/թիվը 

3.2/425 4.6/454 5/308 5.8/ 414 6.4/318 

Վերլուծել  հաստատությունում գործող  ուսանողների հավաքագրման, ընտրության և 

ընդունելության իրականացման մեխանիզմների  արդյունավետությունը / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Դիմորդների ընդունելությունը ՀՊՄՀ բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 

համակարգում իրականացվում է ՀՀ Կառավարության 26.04.2012թ. որոշմամբ հաստատված 

«Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության 

(ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի» համաձայն: Ըստ նշված կարգի` բուհերն առկա 

ուսուցմամբ ընդունելություն են կատարում տվյալ ուսումնական տարվա համար ՀՀ 

Կառավարության հաuտատած մաuնագիտությունների ցանկի և տեղերի համաձայն: 

Ընդունելությունն իրականացվում է հանրապետական միասնական քննությունների արդյունքում: 

ՀՊՄՀ ընդունելության գործընթացը կազմակերպում և իրականացնում է ՀՊՄՀ  ընդունող 

հանձնաժողովը, որը դիմորդի դիմում-հայտի լրացման ժամանակ դիմորդին տրամադրում է 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգում ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարի 2012թ. հուլիսի 27-ի հրամանով հաստատված «ՀՀ պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության 



 

56 
 

կանոններով», համաձայն որի` ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը և հատկացվող 

տեղերի քանակը հաստատվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով: 

Դիմորդները մասնակցում են միայն մեկ բուհի մեկ մասնագիտության ընդունելության մրցույթին:  

Մագիստրատուրայում ընդունելությունը կատարվում է ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարի 2007 թ. դեկտեմբերի 6-ի հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և 

ուսուցման կարգի» համաձայն: 

ՀՊՄՀ ընդունելության և դիմորդների նախապատրաստման ուղղությամբ համալսարանի 

ստորաբաժանումների աշխատանքների համակարգումն ա ռ  2015թ. իրականացվել է 

դիմորդների ընդունելության կազմակերպման և համակարգման բ ա ժ ն ի  կողմից: 

Ռազմավարական ծրագրով նախատեսված խնդիրների շրջանակներում  ավագ դպրոցների 

հետ կնքվել է համագործակցության պայմանագիր, դպրոցների հետ աշխատանքներ են 

տարվում կնքված համաձայնագրերի շրջանակներում: Կան համագործակցության 

պայմանագրեր քոլեջների հետ:  

Ավանդույթ են դարձել ՀՊՄՀ-ում կազմակերպվող հանրակրթական տարբեր 

առարկաների գծով օլիմպիադաները, ողջ տարվա ընթացքում կազմակերպվում են 

համալսարանականների այցելություններ դպրոցներ և «Բաց դռների օրերի» շրջանակներում 

աշակերտների ճանաչողական այցեր համալսարան, պատրաստվում են ՀՊՄՀ -ի, այդ թվում` 

առանձին ֆակուլտետների մասին պատմող տեղեկատվական նյութեր և տ ե ս ա ֆիլմեր, 

որոնք հասանելի են նաև համացանցում, ՀՊՄՀ պաշտոնական կայքում գործում է «Դիմորդ» 

ենթաբաժինը: ՀՊՄՀ-ն կազմակերպում է նաև դիմորդների համար նախատեսված 

նախապատրաստական դասընթացներ: 

Ելնելով համալսարանի ռազմավարական ուղենիշերի իրականացման պլան-

ժամանակացույցից՝  2012-2015 թվականներին որոշակի աշխատանք են կատարել դիմորդների 

մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ: 

Մինչ դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը ֆակուլտետների դեկանները, նրանց 

տեղակալները, ամբիոնների վարիչներն ու առաջատար դասախոսները ռեկտորի կողմից 

հաստատված ժամանակացույցով այցելել են հանրապետության մարզերի և Երևան քաղաքի 

հանրակրթական դպրոցներ մասնագիտական կողմնորոշման, խորհրդատվական և 

բացատրական աշխատանք տանելու համար: 

Իրականացված միջոցառման արդյունքում զգացվել է դիմորդների հոսքի ակտիվացումը 

դեպի համալսարան:  

Համալսարանն ակտիվ համագործակցում է Մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի 

հետ, որտեղ ուսանողներն անց են կացնում իրենց մասնագիտական պրակտիկան և ներգրավվում 

տարբեր կրթական հաստատություններում կազմակերպվող մասնագիտական կողմնորոշման 

աշխատանքներին: 

Աշխատանք է տարվել Նուբարաշենում և Արարատում տեղակայված զորամասերում 

զորացրման ենթակա զինծառայողներին ընդունելության քննություններին նախապատրաստման 

ուղղությամբ: Շուրջ երեք ամիս քննական առարկաներից անցկացվել են պարապմունքներ, 

որոնցում ներգրավվել են ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնի վարիչները: Կատարված 

http://www.aspu.am/applicant/ln/am
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աշխատանքը արժանավույն է գնահատվել զորամասերի հրամանատարության կողմից: 

Համալսարանի մի շարք աշխատակիցներ պարգևատրվել են գովասանագրերով և պատվոգրերով:  

Դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշմանն է նվիրված եղել նաև 2012, 2013 թթ. 

համալսարանի մասնակցությունը հանրապետական մասշտաբով անցկացված ,,Կրթությունը 

Հայստանում,, Էքսպո ցուցահանդեսին, որտեղ ներկայացված է եղել դիմորդների ընդունելությանը 

վերաբերող բազմաթիվ ցուցադրական նմուշներ և համալսարանի առօրյան լուսաբանող 

գովազդային զանազան նյութեր: 

 

Վերհանել հեռացումների և վերականգնումների պատճառները և տրամադրել տվյալ 

խնդիրների լուծման տարբերակները / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան 

հիմքերից/: 

 

ՀԵՌԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒՄՆԵՐ 

 

Հեռացումների/ազատումների պատճառերը 

Ուսանողների թիվը ըստ 

տարեթվերի 

0
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Անբավարար առաջադիմություն և ուսման վարձի 

պարտք 

168 261 283 254 12 

Անբավարարար առաջադիմություն 89 139 102 12 13 

Ուսման վարձի պարտք 24 16 13 1 38 

Անհարգելի բացակայություն  2 5 11 6 14 

Բնակության վայրը փոխելը/երկրից մեկնելու/ 29 75 81 137 60 

Սոցիալական պայմաններից ելնելով 27 48 60 6 18 

Անձնական և ընտանեկան խնդիրներ 1 5 7 5 7 

Բուժման նպատակով 1 17 8 6 4 

Աշխատելու նպատակով 1 8 12 6 7 

Այլ բուհ տեղափոխվելու կապակցությամբ 3 2 1 8  

Առանց հիմնավորման 2 7 4 14 96 

 

Վերջին հինգ տարիների վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ սովորողների 

հեռացումների հիմնական պատճառներն են՝ անբավարար առաջադիմությունը  և ուսման վարձի 

պարտքը: Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 

1242–Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի»՝ 12 

կրեդիտ պարտք ունեցող սովորողներին հնարավորություն է տրվում ևս 2 անգամ վճարովի 
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հիմունքներով հանձնել քննությունները կամ ստուգարքները: : Այս կարգի կիրառումը զգալի 

նվազեցնում է հեռացված սովորողների թիվը: Այսպես, 2013 թվականին անբավարար 

առաջադիմության համար հեռացվող ուսանողների թիվը կազմել է 1.4 %, իսկ 2014 թվականին 

ընդամենը  0.9 %: Գրանցվել է ուսման վարձի պատճառով հեռացվող ուսանողների թվի աճ: 

Ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2014 թվականին՝ 38 սովորող:  

Ուսանողների իրենց դիմումի համաձայն ազատման հիմնական պատճառներն են՝ 

բնակության վայրը փոխելը, սոցիալական պայմանները և անձնական խնդիրները: Այսպես, ըստ 

վիճակագրական տվյալների բնակության վայրը փոխելու պատճառով ազատված ուսանողների 

թիվը 2013 թվականին կազմել է 1.2 %, իսկ 2014 թվականին 0.5%: Սոցիալական պայմանների 

պատճառով բուհից ազատված ուսանողների ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2012 

թվականին՝ 60 ուսանող:  

Այսպիսով,՝ ՀՊՄՀն իր բնականոն և անխափան գործունեությունն ապահովում է՝ 

առաջնորդվելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով սահմանված՝ ուսանողների 

հեռացման և վերականգնման կարգով, իսկ գործընթացի ապահովման վերահսկումն ու 

իրականացումը ՀՊՄՀ-ի բնականոն գործունեության կարևոր մասնաբաժիններից են: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման 

քաղաքականություն և ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

Ուսանողների կարիքների վերհանման քաղաքականությունը 

և ընթացակարգերը 

 

Վերհանված կարիքները փաստող հիմքերը և վերջին 3 

տարիների վերլուծությունները /հավելված 10/ 

 

Վերհանված խնդիրների լուծումները և նրանց 

արտահայտումը ՄՈՒՀ-ի քաղաքականության մեջ 

Վերլուծել  ուսանողների կարիքների վերհանման ՄՈՒՀ-ի  քաղաքականության և 

ընթացակարգերի իրականացման մեխանիզմների  արդյունավետությունը / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ-ում ուսանողների կրթական կարիքների վերհանումը  հաստատության համար իր 

գործունեության ներքին գնահատման կարևորագույն միջոց է, որն իր արտահայտումն է գտնում 

ՄՈՒՀ-ում ծավալվող բոլոր  գործընթացներին ուսանողների կարիքների և կարծիքի 

հնարավորինս կանոնակարգված հաշվառմամբ:  

ՀՊՄՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրի մի շարք դրույթներով, ինչպես նաև ՀՊՄՀ 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների արտաքին գնահատման փորձագիտական զեկույցի հիման 

վրա ստեղծված բարելավման գործողությունների պլանով՝ ուսանողների շրջանում նախատեսում 

է իրականացնել վերլուծություններ կրթական կարիքների բացահայտման, ուսումնական 

գործընթացից և ռեսուրսներից բավարարվածության գնահատման և այլ նպատակներով: 

Այդ գործընթացները իրականացվում են հստակ մշակված հետազոտական նախագծով և 

մասնագիտական հանձնախմբի կողմից: /Հավելված 10 տե՛ս հետազոտական խմբի 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Harcumneri%20anckacman%20karg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Harcumneri%20anckacman%20karg.pdf
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
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հաշվետվությունը/: 

Համալսարանում առկա են ուսանողական խորհուրդ և ուսանողական գիտական 

ընկերություն, որոնք համագործակցելով  համալսարանական ստորաբաժանումների հետ, 

պարբերաբար վեր են հանում ուսանողների կրթական կարիքները (հանդիպումներ ուսանողների 

հետ, քննարկումներ ուսանողական կառույցների անդամների հետ, ուսանողների դիմումների 

վերլուծություններ և այլն): 

Հանդիպումները  իրականացվում են որոշակի  պարբերականությամբ, սակայն ոչ հստակ 

ժամանակացույցով:  

Ավանդույթ են ռեկտորի և համալսարանի ղեկավար կազմի հանդիպումներըն առաջին 

կուրսեցիների, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների 

հետ: Հանդիպումների ժամանակ ռեկտորին, դեկաններին կամ վարչական մասի ներկայացուցչին 

տրվում են են բանավոր հարցեր: Բարձրացված խնդիրները ստացել են տարբերակված լուծումներ: 

ՀՊՄՀ-ն ուսանողների կարիքների վերհանման գործընթացները կազմակերպում է նաև 

ուսանողների մասնակցությամբ, մասնավորապես մագիստրատուրայի ուսանողները ընդգրկվում 

են դասալսումների գործընթացում, կազմակերպվող հարցումներն ու ֆոկուս խմբերը 

իրականացվում են և վերլուծվում ուսանողների մասնակցությամբ:  

Մասնավորապես, ուսանողների առաջարկներով վերանայվել է մանկավարժական 

պրակտիկային հատկացվող ժամաքանակը, վերափոխման է ենթարկվել և բարելավվել կրթական 

ծրագրերի բովանդակությունը, տեսական և գործնական ժամերի բաշխումը: 

Համալսարանի Որակի ապահովման նոր պորտալը տալիս է հնարավորություն  

առաջիկայում ներդնել ուսանողների առցանց հարցումների կազմակերպման գործընթաց: Այս 

ուղղությամբ նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ավարտվել են Կրթության 

բարեփոխումների և որակի ապահովման վարչության կողմից: 

Ուսանողների կրթական կարիքների վերահանմանն անմիջականորեն նպաստում է նաև ՀՀ 

օրենսդրությամբ և համալսարանի ներքին կանոնակարգերով սահմանված ուսանողների 

ներգրավվածության մասնաբաժինը կառավարման մարմնում և տարբեր խորհուրդներում 

(գիտական, ֆակուլտետային, ուսանողական և այլն), որտեղ և ներկայացվում ու քննարկվում են 

ուսանողների արձագանքները համալսարանի կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների, 

ինչպես նաև` համալսարանի գործունեության տարբեր ոլորտներին առնչվող հարցերի շուրջ:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և 

խորհրդատվություն տրամադրելու  հնարավորություններ`ուսանողների արդյունավետ 

ուսումնառությանը նպաստելու համար:   

Հիմքեր 

 Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների նկարագրությունը, 

նպատակները և ժամանակացույցը /հավելված 9/ 

 

Խորհրդատուների աշխատանքի ժամանակացույցը /հավելված 9/  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված խորհրդատվական 

ծառայությունների մասին:  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է ընդգրկված լրացուցիչ 

65-70 

Պատասխանել հետևյալ հարցին: % 

Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%209.%20Լրացուցիչ%20խորհրդատվական%20պարապմունքների%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%209.%20Լրացուցիչ%20խորհրդատվական%20պարապմունքների%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%209.%20Լրացուցիչ%20խորհրդատվական%20պարապմունքների%20ժամանակացույց.docx
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խորհրդատվական պարապմունքներում: 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված խորհրդատվական 

ծառայություններից:  

Հետևյալ հարցերին պատասխանել այո կամ ոչ: ԱՅՈ ՈՉ 

Արդյոք ուսումնառողներին հատկացվո՞ւմ են խորհրդատուներ:  +  

Եթե ոչ, արդյոք դա նախատեսվո՞ւմ է:   

Վերլուծել  լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների և ակադեմիական 

օժանդակություն ու ուղղորդում տրամադրելու համար գործընթացի կազմակերպման 

արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և խորհրդատվություն 

տրամադրման  հնարավորություններ`ուսանողների արդյունավետ ուսումնառությանը նպաստելու 

համար:  

Լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպումն  ու խորհրդատվություն տրամադրումը 

ՀՊՄՀ-ում ծառայում են երկու նպատակի՝ ա/ նպաստել ուսանողի գիտելքների ձեռքբերմանը բ/ 

նպաստել ուսանողի ապագա մասնագիտական աշխատանքի նախապատրաստմանը:   

Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքները նպաստում են ուսանողների 

առաջադիմության բարձրացմանը, ինչպես նաև` տվյալ թեման չյուրացնելու կամ տվյալ դասից 

բացակայելու հետ կապված դասավանդվող առարկաներից լրացուցիչ բացատրությունների ու 

խորհրդավությունների միջոցով ուսանողների մասնագիտական գիտելիքների խորացմանը:  

Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների բարելավման ծրագրերը և ժամանակացույ- 

ցերը  կազմվում են համապատասխան ամբիոնների կողմից, որոնցով առաջնորդվում են և’ 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, և’ ուսանողները: 

Բակալավրիատում քննաշրջանների նախաշեմին և  ամփոփիչ ատեստավորումից առաջ 

ուսանողների համար  կազմակերպվում են լրացուցիչ  խորհրդատվություններ (նախաքննական 

կոնսուլտացիաներ և ակնարկային դասախոսություններ): 

ՀՊՄՀ բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնը պարբերաբար կազմակերպում է 

տարբեր սեմինարներ, դասընթացներ, խորհրդատվական հանդիպումներ, անհատական 

խորհրդատվություններ` ուղղված աշխատաշուկայում ուսանողների և շրջանավարտների 

մրցունակության բարձրացմանը: 

Բակալավրիատում ամփոփիչ ատեստավորումից առաջ ուսանողների համար 

կազմակերպվում են խորհրդատվություններ և ակնարկային դասախոսություններ:  

ՀՊՄՀ -ում գործում են նաև մի շարք կենտրոններ՝ Սփյուռքի, մշակույթի, բուհ-գործատու 

համագործակցության., Գիտահետազոտական, շախմատի կրթական հետազոտությունների, որոնք 

իրենց գործունեության շրջանակներում աջակցում են ուսանողներին՝ լրացուցիչ բավարարելու 

իրենց կրթական կարիքները: 

Ամբիոնների կողմից ևս մատուցվում են պարտադիր խորհրդատվական ծառայություններ 

ավարտական և հետազոտական աշխատանքների ընթացքում: Մի շարք մասնագիտությունների 

գծով լրացուցիչ պարապմունքներն իրականացվում են անհատական պարապմունքների միջոցով: 

/Հավելված 9. Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների մասին տեղեկատվություն և 

ժամանակացույց/ կներկայացվի թղթային տարբերակով/: Խորհդատուների գործունեությունն 

Հավելված%209.%20Լրացուցիչ%20խորհրդատվական%20պարապմունքների%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%209.%20Լրացուցիչ%20խորհրդատվական%20պարապմունքների%20ժամանակացույց.docx
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իրականացվում է նաև թեզերի և հետազոտական աշխատանքի ընթացքում: Մի շարք 

ֆակուլտետներում գործում է կուրսղեկ-խորհրդատուների ինստիտուտը:  

Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքներ կազմակերպվում են նաև մանկավարժական 

պրակտիկաների ընթացքում, որտեղ ուսանողներն ունեն մանկավարժ և հոգեբան 

խորհրդատուներ, որոնք աջակցում և ուղղորդում են ուսանողներին մասնագիտական 

փորձառության գործընթացում: /Տե՛ս Պրակտիկայի ձեռնարկ, հավելված պարապմունքների 

ժամանակացույց/ 

Համալսարանի ամբիոններում առկա են խորհրդատվությունների ժամանակացույցը և 

պատասխանատուների ցանկը /հավելված 9/:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում սահմանված է ուսանողներին օժանդակություն և ուղղորդում 

տրամադրելու նպատակով վարչական աշխատակազմին դիմելու հստակ կանոնակարգ և 

ժամանակացույց:  

 

Հիմքեր 

Ուսումնառողներին` վարչական կազմի կողմից հավելյալ 

օժանդակման և ուղղորդման կանոնակարգը 

 

Համապատասխան ժամանակացույցեր 

 

Պատասխանել հետևյալ հարցին: % 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված իրեն վերաբերող 

վարչական ծառայությունների մասին:  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից: 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված այդ 

ծառայություններից: 

73 

48 

74 

 

Վերլուծել  լրացուցիչ վարչական օժանդակություն ու ուղղորդում տրամադրելու համար 

գործընթացի կազմակերպման արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ-ն հնարավորություն է ընձեռում ուսանողին դասից դուրս հաղորդակցվելու 

դասախոսների ու վարչական կազմի հետ: Յուրաքանչյուր հինգշաբթի՝ ժամը 14:00-16:00, ռեկտորի 

մոտ կազմակերպվում է սովորողների ընդունելություն՝ նրանց հուզող բոլոր հարցերին 

պատասխանելու համար: Բարձրացված խնդիրներին լուծում են տրվում համապատասխան 

ֆակուլտետներում և ամբիոններում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հարցը քննարկվում է 

ռեկտորատի նիստում: Ուսումնամեթոդական վարչություն ուղղված սովորողների հարցերի 

շրջանակը հիմնականում ներառում է դասացուցակների կազմումը, քննաշրջանների 

ժամանակացույցը, ուսանողի հեռացման, ազատման, վերականգնման, ակադեմիական պարտքերի 

/լուծարքների/ կազմակերպման ու անցկացման ժամանակացույցը, պրակտիկաների 

կազմակերպումը, ինչպես նաև դասավանդողներից ու դասընթացներից ունեցած դժգոհությունները 

և/կամ առաջարկությունները, ուսման վարձի խնդիրները: Ուսումնական գործընթացի հետ 

կապված բոլոր փաստաթղթերը՝ դասացուցակներ, քննական գրաֆիկներ, ժամանակացույցեր, 

հայտարարություններ և այլն, փակցված են ՀՊՄՀ- ի տեսանելի վայրում՝ հայտարարությունների 

http://qa.aspu.am/hy/%D5%80%D5%8A%D5%84%D5%80_%D5%88%D4%B1%D4%BF_%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%801/
http://qa.aspu.am/hy/%D5%80%D5%8A%D5%84%D5%80_%D5%88%D4%B1%D4%BF_%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%801/
Հավելված%209.%20Լրացուցիչ%20խորհրդատվական%20պարապմունքների%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%209.%20Լրացուցիչ%20խորհրդատվական%20պարապմունքների%20ժամանակացույց.docx
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ցուցանակին: Նույն փաստաթղթերը տեղադրվում են ՀՊՄՀ-ի կայքում: Վարչական անձնակազմի 

գործառույթներում ամրագրված է ուսանողների խորհրդատվություն տրամադրելու 

պարտականությունը:  

ՀՊՄՀ-ի վարչակազմի անմիջական մասնակցությունն ու միջամտությունը դրական 

ազդեցություն են թողնում ուսանող-բուհ փոխհարաբերությունների և փոխադարձ վստահության 

վրա: Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների վերաբերյալ ուսանողների հետ 

կազմակերպված հանդիպումները վկայում են, որ նրանք մեծամասամբ գոհ են նշված 

ծառայություններից: Կախված մասնագիտական կրթական ծրագրերից՝ այդ գործունեությունը 

տարբեր արդյունավետություն ունի: Սակայն համալսարանը դեռևս չունի այդ գործընթացի 

կառավարման միասնական համակարգ, որը դիտարկվում է որպես բարելավման կարիք ունեցող 

ուղղություն: Համալսարանում նախատեսվում է այդ գործընթացն իրականացնել պարբերական 

բարելավման միջոցով և առավել համակարգված ձևով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կարիերային նպաստող 

ծառայություններ: 

Հիմքեր 

Ուսումնառողների կարիերային նպաստող ծառայությունների 

կանոնակարգերը  

 

Այդ գործընթացներն իրականացնող ենթակառուցվածքը և դրա 

գործառույթները  

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  % 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված կարիերային նպաստող 

ծառայությունների մասին:  

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ ծառայություններից: 

60 

40 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ ծառայություններից:  32 

Վերլուծել ուսանողների՝ կարիերային նպաստող ծառայությունների արդյունավետությունը / 

կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոնի կողմից իրականացվող 

գործառույթներից է համալսարանի ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայությունների 

մատուցումը, որի մասին տեղեկատվությունը տարածվում է հետևյալ հիմնական  եղանակներով՝  

 Կենտրոնի մասին ուսանողների շրջանում տեղեկատվական բուկլետի (տպագիր և 

էլեկտրոնային)՝ տարածման միջոցով  

 Համալսարանի կայքում կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկատվության  միջոցով  

http://www.aspu.am/additional1/ln/am  

 Համալսարանի ֆակուլտետների  դեկանների տեղակալների միջոցով (քանի որ կենտրոնի 

աշխատանքները կազմակերպվում են ապակենտրոնացված եղանակով, ապա  յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետ ունի կենտրոնի գործառույթները իրականացնող պատասխանատու) 

 Համալսարանի ֆակուլտետներում ուսանողական ներկայացուցիչների միջոցով 

(կենտրոնը ֆակուլտետներում ունի ներկայացուցիչներ, ինչպես բակալավրիատից, այնպես էլ 

մագիստրատուրայից)  

 Կենտրոնի Facebook-ի խմբի և էջի միջոցով https://www.facebook.com/groups/CCARSP/ 

http://www.aspu.am/additional1/ln/am
http://www.aspu.am/additional1/ln/am
http://www.aspu.am/additional1/ln/am
http://www.aspu.am/additional1/ln/am
http://www.aspu.am/additional1/ln/am
https://www.facebook.com/groups/CCARSP/
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https://www.facebook.com/UECC3 

  Հանդիպումների, քննարկումների, միջոցառումների միջոցով (նշվածների մասին 

տեղեկատվությունը տե՛ս http://aspu.am/additional1/ln/am) 

Կենտրոնի ծառայություններից օգտվողների հաշվառման համար ստեղծվել է 

գրանցամատյան:  

Ուսանողներին կենտրոնի մատուցված ծառայությունների բավարարվածության վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրման համար կազմվել է հարցաթերթիկ, ապա յուրաքանչյուր 

(կենտրոնի ծառայություններից օգտված) 15-րդին տրվել է (անանուն եղանակով) լրացնել 

հարցաթերթիկը: Վերլուծությունների արդյունքները ներկայացված են Հավելված 17–ում:  

Համաձայն վերլուծության արդյունքների. 

 «Սեմինարը լա՞վ էր կազմակերպված» հարցվածների 98.31 %-ը տվել է դրական 

պատասխան: 

 «Արդյո՞ք ռեզյումեների (CV) և ուղեկից նամակների կազմման ձևերին ծանոթանալը 

օգտակար են» հարցվածների 99.15 %-ը տվել է դրական պատասխան: 

  «Ըստ Ձեզ՝ ռեզյումեների (CV) և ուղեկից նամակների կազմման վերաբերյալ 

ներկայացված եղանակները կիրառություն կունենա՞ն Ձեզ համար» հարցվածների 91.13 %-ը տվել 

է դրական պատասխան: 

Համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների համար պատրաստվել են ձեռնարկներ ՝  

 «Կարիերայի առաջին քայլերը» http://aspu.am/upload/file/1(144).pdf 

Վերոնշյալ ձեռնարկներում մանրամասն նկարագրված է (գործնական օրինակներով, 

թեստերով և խորհուրդներով) կարիերա սկսելու և գործնական առաջխաղացում ունենալու 

քայլերի հաջորդականությունը: 

Ձեռնարկները հասանելի են ուսանողներին և շրջանավարտներին, ինչպես տպագիր, 

այնպես էլ էլեկտրոնային տարբերակներով: Ուսանողների հետ արդյունավետ կապ հաստատելու 

համար մշակվել է «Գրանցման թերթիկ» 

http://aspu.am/upload/file/Registration%20form%20for%20UECC%20FINEL.pdf, որի միջոցով 

հավաքում և մուտքագրվում են  ուսանողների տվյալները շտեմարանում՝ հետադարձ կապի 

ապահովման և համագործակցության համար: 

Ուսանողներին տրամադրվող ծառայությունների ցանկը ընդլայնելու և  կենտրոնի 

գործունեությունը է՛լ ավելի թիրախային դարձնելու նպատակով ավելի քան 80 գործատուների 

հետ ստորագրվել են համագործակցության հուշագրեր /http://aspu.am/news/n/3486/ln/am, 

http://aspu.am/news/n/3011/ln/am/: Կենտրոնի գործառույթներում  կարևորվում են նաև 

գործատուների  կարծիքի ուսումնասիրության հետ կապված աշխատանքները, արդյունքների 

փոխանցումը համապատասխան մասնագիտական ամբիոններին, որոնց հիման վրա 

վերանայված կրթական ծրագրերը կնպաստեն գործատուների պահանջներին համահունչ 

մասնագետների պատրաստմանը և ուսանողների մոտ համապատասխան  հմտությունների 

ձևավորմանը: 

 

 
 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը աջակցում է ուսանողներին` ներգրավվելու հաստատության 

https://www.facebook.com/UECC
http://aspu.am/additional1/ln/am
file:///C:/Users/Anush/Google%20Drive/ARMSPU/Հավատարմագրում/Հավելված%2017.%20Կարիերայի%20սեմինարների%20հարցումներ%20և%20վերլուծություն.xlsx
http://aspu.am/upload/file/1(144).pdf
http://aspu.am/upload/file/Registration%20form%20for%20UECC%20FINEL.pdf
http://aspu.am/news/n/3486/ln/am
http://aspu.am/news/n/3011/ln/am
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գիտահետազոտական աշխատանքներում:  

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում 

ուսումնառողների մասնակցության  ապահովման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգը 

ՄՈՒՀ-ի համար գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված 

ուսանողների թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի 

 Ուսումնառողներ 2011 2012 2013 2014 2015 

 Բակալավր    15 20 

 Մագիստրոս 42 43 33 58  

 Հետազոտող      

Ուսումնառողների մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը և  դրանցում 

ներգրավված ուսանողների թիվն ըստ տարիների 

 Գիտահետազոտական ծրագիր 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  Գիտական զեկուցումներ   8   

2.  ՈւԳԸ 4 4 8  4 

3.  Գիտաժողովներ   3  28 

4.  

Տարածական կողմնորոշման 

ինստրուկտորների վերապատրաստման 

ծրագիր, 1-ին փուլ՝ Հայաստան, 2-րդ փուլ՝ 

Լեհաստան: 

 10    

5.  

Կույր և բազմակի խնդիրներով 

երեխաների հոգեբանական աջակցություն, 4 

փուլ Հայաստան:  

 6 6   

6.  Ամառային ճամբար-Լիտվա          1  

7.  

Համաուկրայինական 9-րդ օլիմպիադա, 

հատուկ մանկավարժության Դրագոմանովի 

անվան մանկավարժական համալսարանում 

(Ուկրաինա, միջազգային մանկավարժություն):  

  2   

8.  Կրթության կամավորական միջոցառում  15 15 25  

9.  
Կամավոր հետազոտական աշխատանք 

դպրոցում  
   

1

5 
 

10.  

գիտաժողով՝ «Русский язык как средство 

реализации межпредметных связей в 

современной парадигме образования» 

  

1 
    

11.  

Միջազգային III գիտաժողով՝ «Русский 

язык как средство реализации межпредметных 

связей в современной парадигме образования» 

 

 
   

5 
   

12.  Միջազգային IV գիտաժողով՝ «Русский          

https://sssarmspu.wordpress.com/
https://sssarmspu.wordpress.com/
https://sssarmspu.wordpress.com/
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язык как средство реализации межпредметных 

связей в современной парадигме образования» 

1 

13.  

Միջազգային VII գիտաժողով՝ «Русский 

язык как средство реализации межпредметных 

связей в современной парадигме образования» 

   
    

2 
 

14.  

Գերմաներենի ուսուցումը վաղ 

տարիքում» առցանց կուրս  

2014-2015 ուստարի 

   
     

7 
 

15.  

«Օտար լեզվի դասավանդումը  մեծ 

տիկնիկներով». Թբիլիսի/Գյոթե ինստիտուտ 

08.-10.10.2014թ. 

   1  

16.  
«Օտար լեզվի ուսուցումը վաղ տարիքում» 

Մինսկ 16-20.06.2014թ. 
   1  

17.  
Գիտահետազոտական պրակտիկա 

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանում 
   1  

18.  
DAAD-ի կրթաթոշակ, ամառային 

դասընթացներ. Գերմանիա 
 

  

1 
 1  

19.  

3-րդ ամենամյա ուսանողական 

հետազոտական գիտաժողով, Հայաստանում 

Ամերիկյան համալսաան 

   
 

3 
 

20.  

 

Հատուկ կարիքներով մարդկանց մուտքը 

հասարակություն:  
  

   

1 
  

21.  
Դաստիարակների վերապատրաստում 

“ Քայլ առ քայլ “  
   

    

1 
 

22.  

«Կրթության և դաստիարակության 

խնդիրները ժամանակակից դպրոցում» 

խորագրով ուսանողական գիտաժողով:  

   
   

10 
 

23.  

Փոքր Մհեր կրթահամալիրում 

կազմակերպվել է գիտաժողով՝ 

<<Ցեղասպանության հոգեբանական 

հետևանքները>> խորագրով:  

    3    

24.  

ՌԴ Ռյազան քաղաքի Ս. Ա. Եսենինի 

անվան պետական համալսարան, միջազգային 

կոնֆերանս 

 1    

Ուսումնառողների հեղինակությանբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված 

աշխատանքների թիվը 

 Տպագրված աշխատանք 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Գիտական հոդված 1 14 25 30 2 
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Վերլուծել  հաստատության գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների  

ներգրավվածության  արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/: 

Բուհի ներսում և դրա շրջանակներից դուրս գիտահետազոտական ծրագրերում ներգրավված 

համալսարանի ուսանողների քանակի ընդլայնում: Ուսանողների` կոնֆերանսներին 

մասնակցության խթանում և ընդլայնում, ինչը կնպաստի իրենց հմտությունների զարգացմանը: 

2011-2015թթ. գիտական, կրթական, հետազոտական ոլորտներում ակտիվորեն կազմակերպվել են 

ուսանողական բազմապիսի նախաձեռնություններ, ուսանողական գիտաժողովներ, սեմինարներ, 

գիտահանրամատչելի դասախոսություններ, բանավեճեր:  Աշխատանքներ են տարվել 

միջհամալսարանական կրթական և գիտական կապերի հաստատման, համագործակցության, 

կրթական և գիտական խմբակներում ու ծրագրերում ուսանողների ներգրավվածության, 

ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական կազմի, կրթական գիտական կենտրոնների, բուհերի 

ուսանողական գիտական ընկերությունների հետ համագործակցության ուղղությամբ:  

Կազմակերպված միջոցառումների արդյունավետության  մասին են վկայում ուսանողների 

կողմից տպագրված հոդվածների քանակը, այս գործընթացում փորձառու մասնագետների 

ներգրավումը և ուսանողներին աջակցության տրամադրումը: Ուսանողների կողմից նման 

նախաձեռնողականության դրսևորումը էապես ազդել է նրանց հետագա հետազոտական 

աշխատանքներում ներգարվվելու մոտիվացիայի վրա: Վերը նշված աղյուսակից երևում է, որ 

տպագրված հոդվածների քանակը տարեցտարի աճում է: Հատկապես տպավորիչ է օտարալեզու 

հոդվածների, ինչպես նաև մանկավարժական բնույթի հոդվածների և միջոցառումների շարքում 

գիտաժողովների մասնակցության քանակը: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում է ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար 

պատասխանատու մարմին: 

Հիմքեր 

Ուսումնառողների իրավունքները արտացոլող փաստաթուղթը 

 

Ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը 

 

Ուսումնառողների իրավունքներով, բողոքներով և բողոքարկումներով 

զբաղվող ենթակառուցվածքի գործունեությունը կանոնակարգող 

փաստաթղթերը (տե՛ս կետ 2.16-2.18) 

 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ուսանողների բողոքների և այդ 

խնդիրների լուծման վիճակագրական տվյալները և համապատասխան 

հիմքերը 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:  % 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված համապատասխան 

ծառայությունների վերաբերյալ: 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում համապատասխան ծառայությունից: 

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացից:   

 

http://www.aspu.am/upload/file/455.pdf
http://aspu.am/studentslife/t/184/ln/am
http://qa.aspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/QMS%20and%20QA.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/QMS%20and%20QA.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/QMS%20and%20QA.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/QMS%20and%20QA.pdf
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Վերլուծել  ՄՈՒՀ-ում գործող ուսումնառողների իրավունքների պաշտպանության համար 

պատասխանատու մարմնի աշխատանքների արդյունավետությունը /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Համալսարանի ուսանողների իրավունքներն ու պարտականություններն ամրագրված են ՀՀ 

օրենսդրությամբ («Կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 49, «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 17, 3-րդ կետ), ներքին կարգապահական 

կանոններում (Համալսարանի ուսանողները, նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները): 

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող կառույցներից է 

Ուսանողական խորհուրդը` ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի ներկայացուցչական 

մարմին, որն իրազեկում է ուսանողներին իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին, 

կառավարման մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց շահերն ու 

իրավունքները, մասնակցում համալսարանում ներքին կարգապահության պահպանմանը, 

կազմակերպում ուսանողական և երիտասարդական տոների անցկացում, աջակցում ուսանողների 

հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը: 

Համալսարանի ուսանողների իրավունքների ու պարտականությունների հարցերով 

զբաղվում են նաև համալսարանի կառավարման մարմինները, կառավարման խորհուրդը և 

գիտական խորհուրդը, որոնցում ներկայացուցչականության սկզբունքով և ՀՀ օրենքներով ու ՀՊՄՀ 

կանոնադրությամբ և այլ ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով ներգրավվում են 

ուսանողների ներկայացուցչներ: Համալսարանի գիտական խորհրդում համալսարանի 

ղեկավարությունը բազմիցս լսել է ուսանողական խորհրդի հաշվետվությունները, որոնցում 

մանրամասն ներկայացվել են նաև ուսանողների իրավունքներին առնչվող հարցերը և գնահատել 

բավարար:  

Ամփոփիչ ատեստավորման կամ ավարտական աշխատանքի գնահատականը ուսանողը 

գրավոր բողոքարկում է ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահին` արդյունքները 

հրապարակելուց հետո մեկ ժամվա ընթացքում: Հանձնաժողովի նախագահը բողոքի քննարկումը 

կազմակերպում է նույն օրը` ռեկտորի կողմից նախապես հաստատված, հանձնաժողովի անդամ 

չհանդիսացող աշխատակցի և ուսանողական խորհրդի ներկայացուցչի մասնակցությամբ: 

Շրջանավարտի ներկայությամբ, հանձնաժողովը լսում է պատասխանի ձայնագրությունը, ապա 

բաց քվեարկությամբ կայացվում է որոշում գնահատականի բարձրացման կամ անփոփոխ թողնելու 

մասին: 

Բողոքարկման գործընթացը կանոնակարգվում է որակի ապահովման ձեռնարկում 

զետեղված հատուկ կարգով: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ը. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ 

մատուցվող ծառայությունների գնահատման  և որակի ապահովման մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ում գործող ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ 

օժանդակող ծառայությունների/հավելված 9/ մատուցման  գնահատման  և 

որակի ապահովման քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և 

մեխանիզմները 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/QMS%20and%20QA.pdf
Հավելված%209.%20Լրացուցիչ%20խորհրդատվական%20պարապմունքների%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%209.%20Լրացուցիչ%20խորհրդատվական%20պարապմունքների%20ժամանակացույց.docx
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Ուսումնական գործընթացների վերաբերյալ ուսումնառողների 

արձագանքի օրինակները /հավելված 10/ 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող ուսանողների կրթական, խորհրդատվական և այլ օժանդակող 

ծառայությունների  գնահատման  և դրանց որակի ապահովման մեխանիզմների 

արդյունավետությունը  / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ-ում կրթական, խորհրդատվական և այլ օժանդակող ծառայությունների  գնահատման և  

որակի ապահովման նպատակով ստեղծվել է Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչություն: 

Որակի ապահովման խնդիրներն ամրագրված են ՀՊՄՀ ռազմավարական պլանում: 

Ֆակուլտետներում գործում են նաև որակի հանձնախմբեր, որոնցում ներգրավված են 

պրոֆեսորդասախոսական անձնակազմի և ուսանողների ներկայացուցիչներ: Որակի ապահովման 

մեխանիզմները մանրամասն շարադրված են համապատասխան ուղեցույցներում: Կրթական, 

խորհրդատվական և այլ օժանդակող ծառայությունների որակի ապահովման մխանիզմներից է 

նաև մասնագիտական ամբիոններում կրթության որակի վերաբերյալ զեկուցումներն ու 

խորհրդակցությունները: Համալսարանում մշակվել է նաև ուսումնական ռեսուրսների 

արդունավետության ու հասանելիության գնահատման ընթացակարգ, որը նախատեսում է 

կրթական և այլ ուսումնական գործընթացների գնահատման մեխանիզմներ՝ որակի ամբողջական 

կառավարման սկզբունքներին համապատասխան:  

Կրթական, խորհրդատվական և այլ մատուցվող ծառայությունների գնահատման և որակի 

ապահովման մեխանիզմներից է նաև Կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման և 

վերանայման ընթացակարգը: 

Խորհրդատվական և այլ օժանդակող ծառայությունների  որակի գնահատման նպատակով 

կազմակերպվում են հարցումներ, ըստ նախապես հաստատված ծրագրի և ժամանակացույցի 

/Հավելված.10 տե՛ս հետազոտական հաշվետվությունը/:  

Շրջանավարտների զբաղվածության մակարդակը վերջին հինգ տարվա համար (թվով): 

 Զբաղվածություն/ուսման շարունակություն 2011 2012 2013 21 2015 

1 Ավարտլուց անմիջապես ետո     58 31 

2 Նախավարտելը    93 513 

3 Մասնագիտությամբ    292 515 

 
Ոչ-մասնագիտությամբ    59 317 

 

Վերլուծել Չափանիշ 4-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

Չափանիշ 4-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն վերջին 5 տարիների 

համար: 

Ուժեղ  կողմեր Թույլ կողմեր 

1. ՀՊՄՀ-ում կանոնակարգված է 

ուսանողների հավաքագրման և կողմնորոշման 

գործընթացը, որը շարունակաբար բարելավվում 

է:  

1. Ուսանողների բողոքների և դրանց 

հիման վրա խնդիրների լուծման տվյալները 

քանակական վերլուծության չեն ենթարկվել:  

2. Ուսանողների զբաղվածության 

Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
file:///C:/Users/Anush/Google%20Drive/ARMSPU/Հավատարմագրում/qa.aspu.am
http://qa.armspu.am/%D5%88%D4%B1%D5%80%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%80
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
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2. Բուհում առկա է ուսանողների 

իրավունքները պաշտպանող մարմին, որը 

գործում է հստակ կանոնակարգով: 

3. Վարչական անձնակազմի 

գործառույթներում ամրագրված է ուսանողների 

խորհրդատվություն տրամադրելու 

պարտականությունը:  

4. Ուսանողները ստանում են 

խորհրդատվություն իրենց մասնագիտական 

ուսման, փորձառության, հետազոտական 

աշխատանքներում:   

5. Ուսանողները ներգրավված են իրենց 

իրավունքների պաշտպանության և կրթական ու 

այլ ծառայությունների որակի պահովման 

գործընթացներում:  

6. ՀՊՄՀ-ում տարեցտարի աճում է 

գիտահետազոտական աշխատանքներում 

ուսանողների ներգրավվածությունը 

7. Ուսանողների կրթական կարիքների 

վերհանումն ու դրանց արդյունքների 

վերլուծության գործընթացները իրականացվում 

են հետազոտական չափանիշներին 

համապատասխան և ուսանողների ակտիվ 

ներգրավվածությամբ: 

մասին տեղեկությունները նոր են 

հավաքագրվել և ընդրգկում են 

համեմատաբար փոքր ժամանակահատված: 

3. Որակի ապահովման հարցերում 

ուսանողների ներգրավվածությունը ցածր է:  

4. Լրացուցիչ խորհրդատվական 

պարապմունքները կազմակերպվում են 

համակարգվածության որոշակի 

բացթողումներով:  

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1.Բուհի գիտահետազտական 

աշխատանքների ընդլայնումը կհանգեցնի 

ուսանողների՝ գիտահետազոտական 

աշխատանքներում ներգրավվելու քանակական 

և որակական աճին:  

2. Մանկավարժական պրակտիկայի 

գործընթացի բարելավումը և կարիերայի 

ծառայությունների առկայությունը էապես 

կնպաստի շրջանավարտների կարիրերայի 

զարգացմանը:   

3. Համալսարանում ստեղծված նոր 

էլեկտրոնային պորտալը էապես կնպաստի 

կրթական կարիքների պարբերական 

ուսումնասիրությանն ու դրանց հիման վրա 

որոշումների կայացմանը:  

1. Ընդունելության միասնական համակարգը 

կարող է սահմանփակել դրա արդյունավե-

տության նկատմամբ բուհի ազդեցության 

հնարավորություն-ները և ընդունելության 

թիրախայնությունը: 

2. Ուսանողների անտարբեր 

վերաբերմունքն իրենց իրավունք-ների 

նկատմամբ կարող է վտանգել դրանց 

արդյունավետության և կրթական ու այլ 

ծառայությունների որակի շարունակական 

բարելավմանը:  

3.Հանրակրթության համակարգում ուսուցիչ-

ների ընտրության մեխանիզմների բացթո-

ղումները և սերնդափոխության ցածր 

տեմպերը խոչընդոտում են 
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շրջանավարտների զբաղվածության 

ցուցանիշների դինամիկ զարգացմանը:  

Բարելավման ուղիներ. 

1. Ձեռնարկել քայլեր՝ ուսանողների՝ իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցերում 

նախաձեռնողականության բարձրացման ուղղությամբ, 

2. Մշակել և ներդնել  հանրակրթության համակարգում ուսուցիչների ընտրության 

մեխանիզմների բարելավման  հայեցակարգ և ծրագիր,  

3. Բարելավել ուսանողների բողոքների և դրանց հիման վրա խնդիրների լուծման 

ընթացակարգերը:  
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V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ  

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը հասնելու և ՄԿԾ-ների  նպատակներն իրականացնելու համար 

հաստատությունը ապահովված է անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմով:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ որակավորումներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 

կազմի ընտրության քաղաքականություն և ընթացակարգեր: 

ՊԴԱ և ուսումնաօժանդակ կազմի ձևավորման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

հիմնվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 1996 թվականի նոյեմբերի 25-ի «ՀՀ 

պետական բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման մասին»  թիվ 311-Մ 

հրամանի, «Բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման 

(բացառությամբ բժշկական բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի) 

լիցենզավորման կարգի մասին», ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի, «Կրթության մասին», 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների դրույթների 

վրա և ամրագրված են ՀՊՄՀ-ի կանոնադրությունում, ներքին կարգապահական կանոններում և 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգում), Խ.Աբովյանի անվան 

հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ստորաբաժանումների տեսակները, 

աշխատատեղերի տարակարգերը և դրանց զբաղեցման կանոնակարգում: 

ՀՊՄՀ-ում ՊԴԱ կազմի աշխատանքի ընդունումն իրականացվում է պայմանագրային 

հիմունքներով, որին նախորդում է պաշտոնի հավակնորդի բաց մրցութային կարգով 

ընտրությունը: Համալսարանի ռեկտորը ամբիոնում ազատ հաստիքի առկայության, 

մանկավարժական հատուկ տարակարգեր զբաղեցնելու կամ նոր բացվող ամբիոնի կազմի 

ձևավորման դեպքերում իրավասու է հրամանագրել անձանց` համապատասխան 

պաշտոններում, մինչև մեկ տարի ժամկետով:  

Չափանիշով նկարագրվող ոլորտի համար չափելի տերմիններով համառոտ (մինչև 10 տող) 

ներկայացնել հաստատության հավակնությունները (ամբիցիաները)` հղում տալով այն 

ռազմավարական փաստաթղթերին, որոնցում այդ ամբիցիաները ձևակերպված են որպես 

նպատակ կամ խնդիր:   

1. Մշակել ՊԴԱ և ուսումնաօժանդակ կազմի համալրման քաղաքականություն,  

2. Ստեղծել Համալսարանի աշխատակիցների որակավորման բարձրացման առաջանցիկ 

համակարգ, 

3. Վերանայել պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի ընտրության 

գործող քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը կրթական ծրագրերի ելքային 

արդյունքների տեսանկյունից: 

4. Բարելավել անձնակազմի ընտրության թափանցիկությունը և ներդնել աշխատակազմի 

որակների գնահատման և ինքնագնահատման նոր ընթացակարգեր: 

http://www.aspu.am/aboutus/t/88/ln/am
http://www.aspu.am/upload/file/89.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/89.pdf


 

72 
 

ՀՊՄՀ-ում գործում են մի շարք կանոնակարգեր և ընթացակարգեր, որոնք կոչված են 

նպաստելու անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող ՊԴԱ և ուսումնաօժանդակ կազմի 

ընտրությանը և պահպանմանը/կայունությանը: Այս գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է 

կազմում Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգը, որտեղ սահմանվում 

են  ՊԴԱ ձևավորման կարգը, պաշտոնների առաջքաշման չափանիշները, մրցութային 

ընտրության և պաշտոնների տեղակալման կարգն ու պայմանները, որը հաստատվել է ՀՊՄՀ-ի 

գիտական խորհրդի 2012թ. մարտի  14-ի նիստի որոշմամբ: 

Ամբիոնի վարիչների ընտրությունն իրականացվում է նախապես հաստատված ՛՛Ամբիոնի 

վարիչի ընտրության կարգ՛՛ -ով՝ Ֆակուլտետների դեկանների ընտրությունն իրականացվում է 

նախապես ՀՊՄՀ-ի գիտական խորհրդի 2012թ. սեպտեմբերի 2-ի նիստի որոշմամբ 

հաստատված ՛՛Ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կարգ՛՛-ով: 

ՀՊՄՀ-ի աշխատակազմի բաղկացուցիչ մասն է կազմում համալսարանի վարչական և 

ուսումնաօժանդակ անձնակազմը: Վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմն 

աշխատանքի է ընդունվում ղեկավարվելով Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի ստորաբաժանումների տեսակները, աշխատատեղերի 

տարակարգերը և դրանց զբաղեցման կանոնակարգ-ով: 

Հիմքեր 

Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի  

աշխատանքի ընդունման և հեռացման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը 

 

Հիմնական և համատեղությամբ դասավանդողների կազմը ըստ 

ամբիոնների և որակավորումների` նշելով գիտական աստիճանները և 

կոչումները, աշխատանքային ստաժը բուհում, նրա կողմից վարվող 

հիմնական դասընթացները /հավելված 1/ 

 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի 

մասնագիտական որակների համապատասխանությունը ՄՈՒՀ-ի առաքելությանը և կրթական 

ծրագրի նպատակներին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aspu.am/upload/file/AmbiwniVarich.pdf
http://aspu.am/upload/file/AmbiwniVarich.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/Fakulteti%20dekani%20@ntrman%20karg.pdf
http://aspu.am/%20additional3/t/1236/ln/am
http://aspu.am/%20additional3/t/1236/ln/am
http://aspu.am/%20additional3/t/1236/ln/am
http://www.aspu.am/additional3/ln/am
http://www.aspu.am/additional3/ln/am
http://www.aspu.am/additional3/ln/am
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
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Առաքելությամբ 

սահմանված նպատակները 

GAPS Համալսարանի կողմից 

իրականացված քայլերի ամփոփ 

նկարագիրը 

 

 

Կրթության և մշակութային 

ոլորտի արդի պահանջներին 

համահունչ մասնագետների 

պատրաստմանը, Համալսարանի 

հետազոտական հնարավորու-

թյունների զարգացմանը` աջակ-

ցելով ՀՀ կրթական համակարգի 

գիտահետազոտական և գիտա-

մեթոդական գործունեությանը, 

մանկավարժական մտքի ձևա-

վորմանը և առաջադեմ կրթա-

փորձի տարածմանը, կրթական 

գործունեության արդյունավե-

տության և որակի բարձրացման 

շնորհիվ կրթության և գիտության 

աշխատաշուկաներում շրջանա-

վարտների մրցունակության 

բարձրացմանը, Ուսուցիչների 

վերապատրաստման բազային 

կենտրոնի առաջնորդող դերի 

ապահովմանը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանի ՊԴԱ գերակշիռ մասն 

ունի գիտական աստիճան և/կոչում 

կրթության, մանկավարժության և մշակույ-

թի ոլորտներում և/կամ ունի զգալի 

ներդրում, ճանաչում համապատասխան 

մասնագիտական բնագավառներում: 

 

Համալսարանի ՊԴԱ հիմնական 

անձնակազմը ամբողջովին ներգրավված է 

համալսարանի գերակա գիտական 

ուղղությունների շրաջանկներում 

իրականացվող հետազոտություններում:  

 

Համալսարանի ՊԴԱ անձնակազմում 

մեծ թիվ են կազմում նաև գործատուները 

կամ նրանց ներկայացուցիչները և 

համալսարանի քաղաքականությունը 

հստակ միտված ունի անձնակազմը 

համալրելու ոլորտի լավագույն 

մասնագետներով:  

Համալսարանի կազմում ներառված 

հիմանական և ավագ դպրոցների 

զարգացման նպատակով մշակվել և 

հետևողականորեն իրականացվում է  

մասնագիտական զարգացման դպրոցի 

ստեղծման և զարգացման գաղափարը, որը 

աստիճանաբար վերածվում է նաև 

ուսուցիչների գործնական պատրաստու-

թյան և վերապատրաստման կենտրոնի: 

Նշված գործունեության համար հիմք են 

հանդիսացել Կրթահամալիրի զարգացման 

ռազմավարությունը և մանկավարժական 

կրթության հայեցակարգը, որոնք մշակվել 

են համալսարանի աշխատակիցների 

կողմից:  
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Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի  

աշխատանքի ընդունման և հեռացման քաղաքականության և ընթացակարգերի 

արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Ամբիոնի վարիչների ընտրությունն իրականացվում է հաստատված ՛՛Ամբիոնի վարիչի 

ընտրության կարգ՛՛ -ով: 

Ֆակուլտետների դեկանների ընտրությունն իրականացվում է ՀՊՄՀ-ի գիտական խորհրդի 

2012թ. սեպտեմբերի  2-ի նիստի որոշմամբ հաստատված <<Ֆակուլտետի դեկանի ընտրության 

կարգ>>-ով: 

ՀՊՄՀ-ի աշխատակազմի բաղկացուցիչ մասն է կազմում համալսարանի վարչական և 

ուսումնաօժանդակ անձնակազմը: Վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմն 

աշխատանքի է ընդունվում ղեկավարվելով <<Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի ստորաբաժանումների տեսակները, աշխատատեղերի 

տարակարգերը և դրանց զբաղեցման>> աշխատակարգով: 

Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի  աշխատանքի ընդունման և 

հեռացման քաղաքականության և ընթացակարգերը գործուն են և միտված ապահովելու ՄԿԾ-

երի շարունակական զարգացումը:  

Համալսարանում պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի 

համալրումը պայմանավորված է համալսարանի առաքելության և կրթական ծրագրերի 

նպատակները պատշաճ իրականացնելու անհրաժեշտությամբ:  

Համալսարանի դասախոսական անձնակազմը համալրելու համար, հայտարարվում է 

մրցույթ, որի միջոցով ստուգվում են մրցույթին դիմած դասախոսների մասնագիտական 

որակների համապատասխանությունը տվյալ ժամանակահատվածի կրթական ծրագրերի 

առաքելությանը և նպատակներին, կամ աշխատանքի են հրավիրվում բարձր որակավորում 

ունեցող մասնագետներ:  

Բուհում այլ աշխատանքի փոխադրվելը, աշխատանքի պայմանների փոփոխությունը և 

աշխատանքային պայմանագրի լուծումը կատարվում են ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով 

նախատեսված, ինչպես նաև համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնների խախտման 

դեպքում:  

Աշխատանքի պայմանների փոփոխումը, տեղի է ունենում նաև տարբեր հիմքերի 

առկայության դեպքում. ստորաբաժանման լուծարման, աշխատանքի կազմակերպման 

պայմանների փոփոխման, պայմանագրի լուծում ժամկետը լրանալու հիմքով, գործատուի կամ 

աշխատողի նախաձեռնությամբ և այլն: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար սահմանված են 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ 

պահանջներ: 

 

Հիմքեր 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող պահանջները 

Մասնագիտական որակներին ներկայացվող պահանջների 

վերանայման քաղաքականությունը 

 

http://www.aspu.am/upload/file/89.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/89.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/89.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/89.pdf
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Հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կոմպետենցիաների 

համապատասխանությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի սահմաններում շնորհվող 

որակավորումներին:  

Ուսումնական հաստատությունում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման 

հիմնական կրթական ծրագրերի իրականացումը պետք է ապահովվի գիտամանկավարժական 

կադրերով` ըստ գործող կարգի (տե՛ս ՀՀ Կառավարության 09.07.2009թ. N808-Ն որոշման 

հավելվածներ): 

Դասախոսական կազմի ընտրության համար ուղենիշ են հանդիսանում ՀՊՄՀ 

ռազմավարությունը, ՄԿԾ-ի նպատակները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մասնագիտության 

համար դասախոսներ ընտրելիս ՀՊՄՀ-ն հաշվի է առնում թեկնածուների բազային կրթության, 

աշխատանքային փորձի (դասավանդման) և այլ տեղեկություններ, որոնց հավաստող 

փաստաթղթերը ներկայացվում են անձնակազմի հաշվառման բաժին, համապատասխան 

ամբիոն, ապա՝մրցութային հանձնաժողովներին:  

Համալսարանն ունի պրոֆեսորադասախոսական տարակարգերը և դրանց բնութագրերը, 

որոնք արտացոլված են ՀՊՄՀ ՊԴԱ կազմի ձևավորման կանոնակարգում: Համաձայն կարգի 

Համալսարանի անձնակազմի հաշվառման բաժինը մրցույթի անցկացումից ոչ ուշ, քան քսան օր 

առաջ մրցույթին ներկայացված փաստաթղթերը և թեկնածուի որակական ցուցանիշները 

ամբիոնի նիստում քննարկելու և խորհրդի մրցութային հանձնաժողովին եզրակացություն 

ներկայացնելու նպատակով տրամադրում է համապատասխան ամբիոնին: Ամբիոնն 

իրականացնում է որակական գնահատում՝ հաշվի առնելով նաև ՄԿԾ-ի կարիքներն ու 

նպատակները, հավակնորդի կարողությունների համապատասխանությունը մասնագիտության 

կրթական ծրագրերի սահմաններում շնորհվող որակավորումներին:  

2015թ.ին գործընթացն օբյեկտիվացնելու նպատակով համալսարանում մշակվել և 

ներդրվել է ՊԴԱ ինքնագնահատման և փորձագիտական գնահատման ընթացակարգ, որը 

սահմանում է գնահատման նպատակների և չափանիշների պարբերական վերանայում:  

Վերանայման արդյունքում մշակվել և փորձարկվել է նաև ՀՊՄՀ ՊԴԱ վարկանիշավորման 

նոր կարգի նախագիծ, որով սահմանվում են դասախոսների վարկանիշավորման և դրա հետ 

կապված իրավահարաբերությունները: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ը սահմանել է հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր 

դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար: 

Հիմքեր 

Դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց 

աշխատանքի գնահատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

/ինքնագնահատման և փորձագիտական գնահատման ընթացակարգ/ 

 

Դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց 

աշխատանքի գնահատման մեխանիզմներն ու գործիքները  

/թղթապանակներ/ 

 

Արձագանքների օրինակները /հավելված 10/ 

http://www.aspu.am/upload/file/89.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/profesoradasaxosakan%20andznakazmi%20imqnagnahatman%20ev%20porzagitakan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/profesoradasaxosakan%20andznakazmi%20imqnagnahatman%20ev%20porzagitakan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/profesoradasaxosakan%20andznakazmi%20imqnagnahatman%20ev%20porzagitakan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
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Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման 

քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Դասախոսական կազմի պարբերական գնահատման համար մշակվել և ներդրվել է ՊԴԱ 

ինքնագնահատման և փորձագիտական գնահատման ընթացակարգ: 

 Համալսարանի բոլոր ամբիոններում ներդրվել է դասախոսի թղթապանակ, որի 

նպատակն է իրականացնել ՊԴԱ մասնագիտական որակների պարբերական գնահատում: 

Թղթապանակում, որպես կանոն, ներառվում են դասախոսի անհատական ուսումնական 

պլանը, իր կողմից դասավանդվող առարկաների նկարագրերը և մեթոդական փաթեթները, 

մեթոդական և մանկավարժական գործունեության արդյունքները, գիտահետազոտական 

աշխատանքների մասին վավերացված տեղեկությունները, համալսարանի գործունեության 

տարբեր ոլորտներում իրականացված աշխատանքների վկայությունները, տարեկան 

հաշվետվությունները, մասնագիտական փորձառությանն առնչվող, մասնագիտական 

որակները բնութագրող փաստաթղերն ու նյութերը, դասալսումների, պրակտիկաների 

դիտարկման արդյունքները: Թղթապանակը տարեկան մեկ անգամ ենթակա են գնահատման 

ամբիոնի /այդ թվում նաև գործընկերների/ և ուսանողների կողմից: 

Դասախոսների գնահատման կարևորագույն բաղադրիչն է ուսանողների կողմից 

դասախոսների գործունեության գնահատումը /հավելված 10/, որի գործիքակազմի մշակման 

համար համեմատվել են մի շարք արտասահմանյան, ինչպես նաև Հայաստանի ամերիկյան 

համալսարանի փորձը:  

Մագիստրատուրայում կրթության որակի բարելավման նպատակով իրականացվել է նաև 

մագիստրատուրայում դասերի դիտարկումներ: 

Գնահատման արդյունքները հիմք են հանդիսանում դասախոսի հրամանագրման և/կամ 

մրցույթի մասնակցության համար ամբիոնի եզրակացության համար: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների 

արդյունքում բացահայտված կարիքներին համապատասխան` ՄՈՒՀ-ն իրականացնում է 

դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ: 

Հիմքեր 

Պահանջվող որակավորումներին համապատասխան 

դասավանդողների կոմպետենցիաների շրջանակի ընդլայնումն 

ապահովող մեթոդները և հիմքերը /հավելված 8/  

 

Դասավանդողների կատարելագործման միջոցառումների 

պլանները` ըստ մեթոդական, մասնագիտական և բարեփոխումների 

ուղղվածությունների 

 

Դասավանդողների կատարելագործման թեմաները 

Դասավանդողների կատարելագործման միջոցառումների 

ժամանակացույցը /հավելված 8/ 

Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի կատարելագործման 

Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%208․%20Վերապատրաստված%20դասախոսների%20ցանկ%20և%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%208․%20Վերապատրաստված%20դասախոսների%20ցանկ%20և%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%208․%20Վերապատրաստված%20դասախոսների%20ցանկ%20և%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%208․%20Վերապատրաստված%20դասախոսների%20ցանկ%20և%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%208․%20Վերապատրաստված%20դասախոսների%20ցանկ%20և%20ժամանակացույց.docx
Հավելված%208․%20Վերապատրաստված%20դասախոսների%20ցանկ%20և%20ժամանակացույց.docx
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գործընթացների արդիականությունը վերջին 3 տարիների համար / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման քաղաքականության և 

ընթացակարգերի արդյունավետությունը  հիմնավորված է դրա նախագծման ընթացքում 

ներդրված սկզբունքներով և շահակիցների հետ դրանց քննարկման արդյունքներով: 

Մասնավորապես, որպես ընթացակարգի ելակետային սկզբունքներ հանդես են գալիս 

համակարգային մոտեցումը, փորձագետների անկախությունն ու ընտրության 

հիմնավորվածությունը, գնահատման և ինքնագնահատման գործիքակազմի 

համապատասխանությունը նպատակներին, Գնահատման ընթացակարգի թափանցիկությունը 

և հասանելիությունը գնահատողներին ու փորձագետներին: Նախագիծը առաջադրում է հստակ 

ալգորիթմ, որը վերաբերվում է թե՛ նոր ընդունվող և թե՛ արդեն դասավանդող կազմին և 

ապահովում ընտրության ու ատեստավորման պահանջների միասնությունը: 

Խ. Աբովյանի անվան  հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը նույնպես 

ակտիվորեն ընդգրկվել է կրթական բարեփոխումների գործընթացին, մասնավորապես  

որակավորումների բարձրացման առումով, սակայն 2011թ. Ինքնավերլուծության և 

փորձագիտական զեկույցի հիման վրա մշակված բարելավման գործողությունների պլանի 

համաձայն՝համալսարանում թերի էր պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման 

գործընթացը: Ներկայումս այդ ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ են տարվել , ուսումնասիրվել 

է այլ երկրների և Հայաստանի Հանրապետության այլ բուհերի առկա փորձը: Այնուհետև 

համալսարանում ներդրվել է ՊԴԱ և ուսումնաօժանդակ կազմի վերապատրաստումների 

փուլային ծրագիր և ժամանակացույց:  

Առաջին փուլում նախատեսվել և իրականացվել է մրցույթով անցած   դասախոսների 60 

ժամ տևողությամբ վերապատրաստում: Ընդ որում, գործընթացին ներգրավվել են 

հանրապետության առաջատար մասնագետներ: Երկրորդ փուլի աշխատանքները ներկայումս 

ընթացքի մեջ են: /Հավելված. տե՛ս վերապատրաստումների ծրագիրը և ժամանակացույցը/: 

Ստորև ներկայացնում ենք ՀՊՄՀ կողմից դասավանդողների կարողությունների 

զարգացման նպատակով կազմակերպած վերապատրաստումների մասնակիցների ամփոփ 

պատկերը:  
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Վերջին երեք տարիների վերլուծությունը փաստում է, որ դասավանդող կազմի 

վերապատրաստումներն աճման իրական միտում ունեն՝ որն արտահայտվում է հատկապես 

նորարարական և մեթոդական վերապատրաստումների մասերով: 2015թ. Կրթության որակ և 

համապատասպխանություն ծրագրի շրջանակներում գործընթացներում ներգրավված 

դասընթաց մշակող դասավանդող կազմը զուգահեռաբար մասնակցել է նաև միջագային 

փորձագետ-խորհրդատուների կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին՝ 

առաջավոր նախագծերի կառավարման մեթոդաբանությամբ, որտեղ բարեփոխումներն 

ընթացել են կարողությունների զարգացմանը զուգահեռ: Գործընթացին մասնակցել են 45  

մասնագետներ:  

ՀՊՄՀ աշխատակիցները վերջին երեք տարիներին մասնակցել են մի շարք 

վերապատրաստումների նաև բազմաթիվ միջազգային ծրագրերի շրջանակներում: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ը երաշխավորում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովվածության կայունությունը: 

Հիմքեր 

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցանկը (նշելով 

որակավորումները, գիտական աստիճանները և/կամ կոչումները 

/հավելված 1/) 

 

Համատեղությամբ աշխատող դասավանդողների ցանկը(նշելով 

որակավորումները, գիտական աստիճանները և/կամ կոչումները 

/հավելված 1/) 

 

Վերլուծել և հիմնավորել պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 

կարողությունների արդիականությունը վերջին 3 տարիների համար / կատարել համառոտ 

Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%201.%20Տեղեկություններ%20պրոֆեսորադասախոսական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
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մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Բուհը հստակ քաղաքականություն է վարում պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

կայունության և կարողությունների արդիականացման ուղղությամբ: Որպես նշված 

գործընթացի հիմք՝ հանդես են գալիս. 

Ա. պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի գերակշռումը համատեղությամբ 

աշխատող կազմի քանակի նկատմամբ,  

Բ. Բուհի կայուն քաղաքականությունը պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

աշխատավարձի շարունակական բարձրացման ուղղությամբ /վերջին երեք տարիների 

ընթացքում պրոֆեսոդասախոսական անձնակազմի  աշխատավարձը կրկնակի բարձրացվել է 

40-ական %-ով/,  

Գ. Սկսնակ աշխատակազմի խրախուսման քաղաքականությունը, որը հաստատվել է 

ՀՊՄՀ գիտական խորհրդում,  

Դ. Դասախոսների պարբերական գնահատման ճկուն մեխանիզմների առկայությունը 

/տե՛ս սույն չափանիշի դ. չափորոշիչը/,  

Ե. Ուսանող-դասախոս քանակական տվյալների հարաբերակցության կայուն 

ցուցանիշները: 

Զ. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական կարողությունների 

արդիականությունն արտացոլող հիմքերն արտացոլում են նաև կարիքներին 

համապատասխան կազմակերպված վերապատրաստումները /հավելված 8/,  

Է. Գործունեության կարգավորման նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերը 

/Աշխատանքային օրենսգիրք, կոլեկտիվ պայմանագիր, ՀՊՄՀ կանոնադրություն և այլն/:  

Ը. Բուհի դասավանդող անձնակազմում գիտական աստիճան և կոչում ունեցողների 

տոկոսային հարաբերակցության ցուցանիշները, որոնք արտահայտում են մասնավորապես 

ակադեմիկոսների, պրոֆեսորների թվի վերընթաց շարժընթացը վերջին երեք տարիներին. տե՛ս 

հաջորդ էջի գծապատկերը, որտեղ հստակ երևում է, որ համալսարանում տոկոսային 

հարաբերակցությամբ աճել է պրոֆեսորների և դոցենտների տեսակարար կշիռը: 

Համալսարանում աճել է նաև դասավանդող ակադեմիկոսների քանակը:  

Նշված հիմքերն ու գործընթացները երաշխավորում են պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մասնագիտական կարողությունների արդիականությունը և նախադրյալ ստեղծում 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակի շարունակական բարելավման համար:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
Հավելված%208․%20Վերապատրաստված%20դասախոսների%20ցանկ%20և%20ժամանակացույց.docx
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Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտական աստիճանաշնորհման մակարդակը 

ըստ ուսումնական տարիների: 
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Որոշակի աճ է գրանցվել նաև վերջին երեք տարիներին բուհի ՊԴԱ-ում գիտությունների 

դոկտորների և թեկնածուների տոկոսային ցուցանիշներում:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական առաջընթացի 

ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը  

Սկսնակ դասավանդողների խրախուսման և մասնագիտական 

առաջընթացի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 

առաջընթացի ապահովման քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը 

վերջին 3 տարիների համար /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ ՊԴԱ և ուսումնաօժանդակ կազմի խրախուսման քաղաքականությունը ամրագրված 

է ՀՊՄՀ-ի ներքին կարգապահական կանոններում և գիտամանկավարժական, ՊԴԱ կազմի 

ձևավորման կանոնակարգում: Աշխատանքային պարտականությունների կատարման 

http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
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ընթացքում բարձր ցուցանիշներ ապահովելու և հանձնարարությունները պատշաճ կատարելու 

համար աշխատողների համար կարող են կիրառվել խրախուսման հետևյալ միջոցները` 

շնորհակալության հայտարարում, միանվագ դրամական պարգևատրում, ՀՊՄՀ-ի 

հուշամեդալով պարգևատրում, արժեքավոր նվերով պարգևատրում, պատվոգրով 

պարգևատրում և կարգապահական տույժի հանում:  

ՀՊՄՀ-ում նաև մշակվել է սկսնակ աշխատակազմի խրախուսման քաղաքականություն և 

հետազոտական գործունեության զարգացման ռազմավարական ծրագիր, որը միտված է 

լուծելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական առաջընթացի ապահովման 

խնդիրները: 

ՀՊՄՀ վարած քաղաքականությունը վերջին երեք տարիներին երիտասարդ կոմպետենտ 

կադրերի առաջխաղացման հստակ և թափանցիկ ուղղվածություն ունի: Մասնավորապես 

զգալիորեն բարելավվել է համալսարանի վարչական անձնակազմի որակը. ամբիոններում 

երիտասարդ մասնագետները ներգրավված են հետազոտական աշխատանքներում՝ իբրև 

հայցորդներ և ասպիրանտներ, իսկ ստեղծված բարենպաստ կրթական միջավայրը ավագ և 

փորձառու դասախոսների կողմից ապահովում է փորձի փոխանցումը սկսնակ 

աշխատակազմին:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմ ռազմավարական նպատակների իրականացման համար: 

Հիմքեր 

Վարչական աշխատակազմի ցանկը` ըստ հաստատության 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների /հավելված 2/ 

Ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի գործառույթները /հավելված 3/  

Աշխատակազմի գործունեության որակն ապահովող 

մեխանիզմները և գործիքները 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի 

արդյունավետությունը վերջին 3 տարիների համար /կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/: 

Ռազմավարական նպատակների իրականացման համար համալսարանն ունի 

համապատասխան վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ: Համալսարանը 

վարչական և և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի ձևավորումն իրականացվում է համաձայն 

ՀՊՄՀ կանոնադրության, ինչպես նաև Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի ստորաբաժանումների տեսակները, աշխատատեղերի 

տարակարգերը և դրանց զբաղեցման կանոնակարգով: Վարչական և ուսումնաօժանդակ 

աշխատակազմի մասին տեղեկատվությունը հասանելի է http://aspu.am/structure/ln/am 

կայքէջում: Վերջին տարիներին համալսարանում զգալի աշխատաքներ են իրականացվել 

վարչական և և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի զարգացման ուղղությամբ:  

Բոլոր վարչական ստորաբաժանումները ներկայումս մշակել են իրենց գործունեության 

ուղղությունների զարգացման ռազմավարական հայեցակարգ, ինչպես նաև 

ստորաբաժանումները՝ գործունեության կանոնակարգեր, որոնք հիմք են հանդիսացել ՀՊՄՀ 

ռազմավարական հայեցակարգի մշակման համար և պարբերաբար իրենց գործունեության 

Հավելված%202․%20Տեղեկություններ%20վարչական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%202․%20Տեղեկություններ%20վարչական%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%203․%20Տեղեկություններ%20ուսումնաօժանդակ%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
Հավելված%203․%20Տեղեկություններ%20ուսումնաօժանդակ%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
http://qa.aspu.am/%D5%88%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB%20%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%20(%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81)
http://qa.aspu.am/%D5%88%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB%20%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%20(%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81)
http://aspu.am/structure/ln/am
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մասին հաշվետու են համալսարանի գիտական խորհրդին և ռեկտորատին:  

Վարչակազմում որպես ղեկավարներ՝ ընդգրկվել են միջազգային ծրագրերի, կրթության 

որակի փորձագետներ, ոլորտի երիտասարդ նորարարական մտածողությամբ մասնագետներ, 

որոնք մասնակցել են բազմաթիվ միջազգային ծրագրերի, վերապատրաստումների:  

Ուսումնաօժանդակ կազմը /հավելված 3/՝ որպես կանոն, գործում է ֆակուլտետների և 

ամբիոնների կազմում: Ուսումնաօժանդակ կազմի գործառույթները սահմանվում են 

աշխատատեղերի տարակարգերի զբաղեցման կանոնակարգով, ինչպես նաև 

համապատասխան ֆակուլտետների կանոնդրությամբ:  

Զգալիորեն բարելավվել է նաև վարչական և և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի 

գործունեության նյութատեխնիկական բազան:  

Աշխատակազմի որակի ապահովման մեխանիզմներից են պարբերաբար իրականացվող 

ներքին աուդիտը, որը ստուգումներ է իրականացնում համապատասխան 

ստորաբաաժանումներում և ներկայացնում առաջարկներ՝ գործունեության 

արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:  

 

Վերլուծել Չափանիշ 5-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ 

կողմերը, արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

Չափանիշ 5-ի վերաբերյալ ներկայացնել SWOT վերլուծություն վերջին 5 տարիների 

համար :   

Ուժեղ  կողմեր Թույլ կողմեր 

1. ՀՊՄՀ-ում կանոնակարգված է ՊԴԱ և 

վարչական ու ուսումնաօժանդակ կազմի 

ձևավորման գործընթացը:  

2. ՀՊՄՀ-ն ունի ՊԴԱ գնահատման 

մեխանիզմներ: 

3. Վարչական և ուսումնաօժանդակ 

անձնակազմի գործառույթներն ամրագրված են 

համապատասխան նորմատիվ փաստաթղթերում: 

4. Մշակվել են ՊԴԱ և վարչական ու 

ուսումնաօժանդակ կազմի վերապատրաստման 

ձեռնարկներ՝ միջազգային փորձագետների 

խորհրդատվությամբ: 

5. Դասավանդող կազմի 

վերապատրաստումներն ընթանում են հստակ 

կանոնակարգված մեխանիզմներով: 

6. ՀՊՄՀ-ում առկա է աշխատակազմի 

խրախուսման և առաջխաղացման կայուն և 

հետևողական քաղաքականություն:  

7. Աշխատանքի վարձատրության 

1. Համալսարանի կողմից 

աշխատակիցների խրախուսումն 

իրականացվում է առանց 

խրախուսվողների տարբերակման  ըստ 

գործունեության արդյունավետության 

հստակ ցուցիչների:  

2. ՄԿԾ-ների կարիքների հիման 

վրա ՊԴԱ ընտրության չափանիշներն ու 

չափորոշիչներըն առավել խոր 

հիմնավորման կարիք ունեն:  

3. Թույլ են աշխատակազմի 

մասնագիտական կարողությունների 

գնահատման ու զարգացման որակի 

ապահովման մեխանիզմները: 

4. Վարչական և ուսումնաօժանդակ 

կազմի կարողությունների գնահատման 

մեխանիզմները բարելավման կարիք 

ունեն: 

5. Նոր մշակված ընթացակարգերի 

Հավելված%203․%20Տեղեկություններ%20ուսումնաօժանդակ%20անձնակազմի%20մասին.xlsx
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շարունակական աճ:  դեռևս նոր են հաստատված և դեռ չեն 

անցել կիրառման ամբողջական 

շրջափուլ:  

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. ՀՊՄՀ-ի կողմից միջազգային 

դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում 

պարբերական վերապատրաստումները կարող են 

լավ հենք հանդիսանալ առաջավոր փորձի 

փոխանցման և դասավանդող ու վարչական 

անձնակազմի կարողությունների զարգացման 

համար: 

2. Տարբեր ոլորտների փորձառու և բացառիկ 

մասնագետների ընդգրկումը համալսարանում՝ 

դասավանդման և կառավարման գործընթաց-

ներում, առաջավոր փորձի շահեկան 

հնարավորություն է ստեղծում:  

3. Առաջավոր փորձի ներդրումը կարող է 

նպաստել անձնակազմի որակների գնահատման 

գործիքակազմի շարունակական բարելավմանը:  

1. Խրախուսման ոչ տարբերակված 

մոտեցումը կարող է անբարենպաստ 

ազդեցություն ունենալ աշխատակիցների 

մի մասի մոտիվացիայի վրա: 

2. Վերապատրաստումների 

ամբողջական գործընթացի ներդրման 

համար արտերկրի մասնագիտական 

ներուժի ներգրավման պակաս է 

զգացվում: 

3. Երիտասարդ մասնագետների 

հնարավոր արտահոսքը Աշխատաշուկա,  

պահանջների արագ փոփոխությունները 

կարող են վտանգել անձնակազմի 

մասնագիտական որակների 

արդիականությունը  

1. Մշակել և ներդնել  անձնակազմի տարբերակված խրախուսման մեխանիզմներ: 

2. Ստեղծել անձնակազմի գնահատման ու կարողությունների զարգացման որակի 

ապահովման գործուն քաղաքականություն:  

3. Ընդլայնել և խորացնել վերապատրաստման գործընթացում միջազգային փորձի 

ներդրումը: 
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VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտական գործունեության իրականացումը և կապն 

ուսումնառության հետ: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է հետազոտական ոլորտում իր հետաքրքրությունները և 

հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն:  

Հիմքեր 

 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի ռազմավարությունը  

 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի սկսնակ աշխատակազմի հետազոտական 

գործունեությունը և միջազգային հետազոտությունների իրականացումը 

խրախուսելու քաղաքականություն 

 Ցիտման նորմերի եվ գրագողության մասին 

 Մանկավարժահոգեբանական կրթության տեսլական 

 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի 

կանոնակարգ 

 ՀՊՄՀ  գիտական կենտրոնի տնօրենի հաշվետվություն, ՀՊՄՀ 

հրատարակված աշխատանքներ, գրանտային ծրագրեր: 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և 

հավակնությունների ռազմավարության արդյունավետությունը վերջին 3 տարիների համար և 

արդիականությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ հետազոտական ոլորտի հետաքրքրությունները և հավակնություններն արտահայտվոում 

են  ՀՊՄՀ ռազմավարության հետևյալ խնդիրներում. 

ՀՊՄՀ –ն նպատակ ունենալով ձևավորել մրցունակ գիտական և նորարարական ներուժ 

նախատեսում է՝ 

 ապահովել հետազոտությունների ներդրման գործընթացի արդյունավետությունը 

կրթական գործընթացում, 

 ընդլայնել մասնակցությունը հանրապետական և արտասահմանյան մրցույթներում և 

ծրագրերում, գիտական նախագծերի և մտավոր գործունեության արդյունքների 

մասնագիտական փորձագիտության ոլորտում, 

 զարգացնել համագործակցության ձևերը կրթական, գիտահետազոտական 

հաստատությունների և արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ և  խթանել 

հրապարակման ակտիվությունը  բարձր հեղինակություն ունեցող ամսագրերում, 

 ստեղծել պայմաններ աշխատակիցների մտավոր սեփականության և հեղինակային 

իրավունքի պաշտպանման, գիտական աշխատանքների իրավական 

պաշտպանվածության և նորմատիվ ապահովման համար:  

 

http://www.aspu.am/upload/file/5(16).pdf
http://www.aspu.am/upload/file/5(16).pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Tsitman%20normeri%20ev%20gragoghutyan%20masin.pdf
http://www.aspu.am/homesub/t/3374/ln/am
http://www.aspu.am/science/t/601/ln/am
http://www.aspu.am/science/t/601/ln/am
http://www.aspu.am/science/t/601/ln/am
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 ապահովել հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների ներդրման արդյունավետությունը 

կրթական գործընթացում, տարածաշրջանի և երկրի տնտեսությունում:  

 ընդլայնել Համալսարանի գիտնականների մասնակցությունը հանրապետական, 

տարածաշրջանային, ԱՊՀ այլ մրցույթներին և ծրագրերին:  

 ընդլայնել մասնագիտական փորձագիտության ոլորտում Համալսարանի մասնակցությունը 

գիտական նախագծերի և մտավոր գործունեության արդյունքների միջոցով:  

 զարգացնել համագործակցության ձևերը գիտահետազոտական հաստատությունների, այդ 

թվում նաև արտասահմանյան կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների հետ:  

 ապահովել Համալսարանի արտաբյուջետային միջոցների աճ, որն ստացվել է Համալսարանի 

աշխատակիցների մտավոր գործունեության արդյունքների ներդրման հաշվին:  

 խթանել Համալսարանի գիտնականների աշխատությունների հրապարակման ակտիվությունը 

հեղինակավոր ամսագրերում: 

Հետազոտական ռազմավարության արդյունավետության մասին է վկայում համապատասխան 

ռեսուրսների առկայությունը /գիտահետազոտական կենտրոն, լաբորատորիաներ, գիտական 

դպրոցներ և ուղղություններ/, միջազգայնացմանը և առաջավոր փորձի տեղայնացմանը միտված, 

հետազոտության քանակական և որակական աճի համար նյութական ռեսուսրներ ներգրավելու և 

գիտահետազոտական գործունեության արդյունքները կրթական և նորարարական գործունեության մեջ 

ներդնելու պատրաստակամությունը:   

Հետազոտության ռազմավարության մշակման և լրամշակման համար ՀՊՄՀ-ի կողմից 

իրականացվել է կարիքների վերլուծություն:  

ՀՊՄՀ ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարելավման պլանի համաձայն, հետազոտական 

ոլորտում առկա է. 

1. հետազոտական աշխատանքների ոլորտում առկա կարիքների վերհանման հստակ 

մոտեցումների և միասնական ծրագրի, համապատասխան քաղաքականության մշակման և 

հաստատման անհրաժեշտությունը: 

2. Ուղղակի շահակիցների  և վերջնական արդյունքները կիրառողների կարիքների վերհանման 

անհրաժեշտությունը և նրանց կողմից տրամադրվող հետադարձ կապը,  որը կարող է իրականացվող 

հետազոտական աշխատանքների համար արդյունավետության գնահատման ցուցիչ հանդիսանալ:  

3. Բուհում ընթացող հետազոտական աշխատանքներն առավել թիրախային և 

նպատակաուղղված դարձնելու և կանոնակարգման անհրաժեշտությունը:  

Նկատի ունենալով այս խնդիրները, ինչպես նաև մինչ 2011-2015թթ ռազմավարական պլանի 

մշակումը իրականացված ուսումնասիրությունները՝ համալսարանը ստեղծել է. 

Ա. Գիտահետազոտական գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթեր, 

Բ. Սկսնակ աշխատակազմի հետազոտական գործունեության միջազգայնացման խրախուսման 

քաղաքականություն, 

Գ. Գիտահետազոտական ոլորտի կառավարման հստակ մեխանիզմներ, /ուսումնագիտական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի հաստիք, գիտահետազոտական կենտրոն, գիտական ինստիտուտ, 

և այլն/ 

ՀՊՄՀ-ում գիտության զարգացումը և գիտական գործունեությունը հսկում է գիտաուսումնական 

գծով պրոռեկտորը, որն ի պաշտոնե համակարգում է նաև Գիտահետազոտական կենտրոնի 
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աշխատանքները:  

Կենտրոնի հիմնական առաքելությունը համալասարանում իրականացվող գիտական, 

գիտահետազոտական, գիտամեթոդական, փորձագիտական և տեխնոլոգիական աշխատանքների 

համակարգումն է, գիտական ներուժի զարգացումը և միջազգային գիտական ծրագրերում նրա 

արդյունավետ օգտագործումը: Գիտահետազոտական կենտրոնը նախապատրաստում և 

կազմակերպում է նաև տարբեր գիտական ծրագրերի մրցույթներին դասախոսական կազմի ակտիվ 

մասնակցությունը:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն և միջնաժամկետ ու 

կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտության ոլորտում ՄՈՒՀ-ի 

հետաքրքրությունները և հավակնությունները: 

 

ՀՊՄՀ-ի համար հետազոտական գործունեության ռազմավարությունը համալսարանի 

երկարաժամկետ գործունեության ընթացքում կատարված մանկավարժական, հոգեբանական և այլ 

գիտությունների  հետազոտությունների շարունակականությունն է, տարիների ընթացքում 

ձևավորված հետազոտական դպրոցների պահպանումն ու հետագա  զարգացումը, որն իրականացվում 

է  համալսարանի մասնագիտական ամբիոններում,  գիտահետազոտական ինստիտուտներում, 

կենտրոններում,լաբորատորիաներում: 

ՀՊՄՀ-ում որպես միջնաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրեր՝ իրականացվում են 

ռազմավարական ուղղություններով պլանավորված և կոնկրետացված խնդիրները մոտակա մեկից 

երեք  տարիների համար:  

2012 - 2015թթ. ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի հետ համագործակցության շրջանակներում 

ՀՊՄՀ-ն իրականացրել է միջնաժամկետ և կարճաժամկետ հետազոտական ծրագրեր, որոնց 

ուսումնասիրությունների շրջանակը  հիմնականում ընդգրկում է մանկավարժական և հոգեբանական 

ոլորտները: 

ՀՊՄՀ-ում իրականացվող հետազոտությունների ուղղությունները ներկայացված են ամբիոնների 

համար նախանշված երկարաժամկետ գիտահետազոտական թեմաների ցանկում: 

Կարճաժամկետ բնույթ ունեն  նաև հաստատված անհատական, ամբիոնային, միջամբիոնային և 

ստեղծագործական խմբի հիմունքներով ՀՊՄՀ-ում իրականացվող ներհամալսարանական գիտական 

հետազոտությունները: 

Յուրաքանչյուր ամբիոն իրականացնում է իր մասնագիտական ուղղվածությանը 

համապատասխան գիտահետազոտական աշխատանքներ, որոնց արդյունքներն ամփոփվում են 

ամենամյա  հաշվետվություններում:  

Հիմքեր 

 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի ռազմավարություն (հայեցակարգ և 

զարգացման ծրագիր) 

 ֆակուլտետների և սկսնակ աշխատակազմի հետազոտության 

ռազմավարություն 

Հետազոտությունների մեթոդաբանությունն ու հրապարակումներին 

ներկայացվող պահանջները 

http://www.aspu.am/upload/file/3_%20Razmavarutyan%20cragir%20(2).pdf
http://www.aspu.am/upload/file/3_%20Razmavarutyan%20cragir%20(2).pdf
http://www.aspu.am/upload/file/3_%20Razmavarutyan%20cragir%20(2).pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://armspu.am/science/t/158/ln/am
http://armspu.am/science/t/158/ln/am
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Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա հետազոտական ոլորտում հետաքրքրությունների և 

հավակնությունների միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերի իրականացման 

արդյունավետությունը վերջին 3 տարիների համար և արդիականությունը / կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ-ում գիտահետազոտական միասնական իրավական դաշտ ապահովելու և 

մշտադիտարկման մեխանիզմների արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով կենտրոնում գործում է նորմատիվային փաստաթղթաստեղծ գործունեության 

ապահովման խումբը:  2012-2015թթ.  Կենտրոնում ստեղծվել են 5 կանոնակարգեր (Տե՛ս հիմքերում): 

Համալսարանում ներմուծվել է գիտության գծով ֆակուլտետների դեկանի տեղակալների 

հաստիք, իսկ համահամալսարանական ամբիոններում` գիտության գծով պատասխանատուների 

ինստիտուտը:  

Կենտրոնի կողմից իրականացվել են տեղեկատվական-վերլուծական հետազոտություններ 

համալսարանի գիտական ներուժի վիճակի և զարգացման հեռանկարների պարզաբանման 

ուղղությամբ, որոնց արդյունքների հիման վրա կատարվել են նաև նախապատրաստական 

աշխատանքներ համալսարանում գիտական նոր ենթակառուցվածքների ներդրման ուղղությամբ: 

/Այդպիսի նոր ուղղություն է «Շախմատը դպրոցում» ծրագիրը, որը ներդրվեց 2015 թվականին/: 

Համալսարանում մեծ ուշադրություն է դարձվում ուսուցման գիտականության վրա. 2011-2015թթ. 

ընթացքում գիտամանկավարժական կադրերը համալրվել են ՀՀ ԳԱԱ անդամներով և թղթակից 

անդամներով, առաջատար և ճանաչված գիտնականներով,   որոշ մասնագիտությունների գծով   

հաստատվել են սերտ  և  գործնական  հարաբերություններ  ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների, այլ 

գերատեսչական կազմակերպությունների միջև պաշտոնական պայմանագրերի հիման վրա 

(Մոլեկուլյար կենսաբանության, Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտներ, Էրեբունի թանգարան-

ինստիտուտ և այլն), արդյունքում ՀՊՄՀ-ի որոշ մասնագիտությունների մագիստրոսները 

հետազոտական պրակտիկաները  անցկացնում են այդ ինստիտուտներում:  

Համալսարանում հրատարակվում է 5 գիտական հանդես: 

Գիտահետազոտական կենտրոնի կողմից աշխատանքներ են տարվում նոր ժողովածուների 

ստեղծման ուղղությամբ: Հատկապես կարևորվում է այլ բուհերի և գիտական հաստատությունների 

/հատկապես արտասահմանյան/ հետ համատեղ գիտական պարբերականների լույսընծայումը:  

Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ակտիվորեն մասնակցել է նաև  բազում 

հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների աշխատանքներին: Մասնավորապես ՝ 

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարանի 90-ամյակին 

նվիրված գիտական նստաշրջանների  մոտ 500 հոդվածների այժմ ավարտական խմբագրման և 

հրատարակման փուլում են, հրատարակվել է ժողովածուի II և III պրակները և աշխատանքներ են 

տարվում IV պրակը հրատարակելու ուղղությամբ:   

2011-2014 թթ. Համալսարանում անցկացվել են միջազգային և հանրապետական գիտաժողովներ՝ 

1.  «Շախմատը դպրոցներում» միջազգային կոնֆերանս, մասնակիցների թիվը 180, այդ թվում` 50-

ը  աշխարհի 30 երկրներից:  

2. «Միջազգային բազմամշակութային երկխոսության հիմնախնդիրը մոնոէթնիկ և բազմաէթնիկ 

կրթական միջավայրում (Հայաստանի և Ռուսաստանի օրինակով)»:  

3. «Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում և Վրաստանում. 10 տարի 
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անց»:  

4. «Կառավարության և կառավարման կարողությունների զարգացում` հանուն կայուն 

զարգացման»  գիտաժողով: 

5. «Քիմիական կրթության զարգացման հիմնախնդիրները և հեռանկարները դպրոցում»  

6. Մաթեմատիկական կրթության հանրապետական 2-րդ գիտաժողով  

7.  «Տարրական դպրոցի զարգացման հեռանկարները 21-րդ դարում»:  

8.  «Աշխարհագրական-պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը Հայաստանի 

Հանրապետությունում և նրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում»: 

Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հաշվետու տարում ֆինանսավորվել է 7 գիտական 

կոնֆերանսների կազմակերպում:  

 ՀՊՄՀ Ֆակուլտետներում կատարվող գիտական աշխատանքները ամփոփում և գնահատվում է  

ամբիոնների և ֆակուլտետի խորհրդի կողմից,իսկ համալսարնի  գիտական խորհուրդը յուրաքանչյուր 

տարվա վերջում գնահատում և հավանություն է տալիս համալսարանի գիտահետազոտական 

գործունեության: /Հիմք՝ ռեկտորի 2013-2014 թվականի հաշվետվությունները/: 

Ռազմավարական ծրագրին համապատասխան՝ ՀՊՄՀ-ում զգալիորեն բարելավվել է նաև 

գիտական դրամաշնորհային ծրագրերում համալսարանի աշխատակիցների մասնակցությունը: 

Մասնավորապես, Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված թեմատիկ 

ֆինանսավորման մրցույթին ներկայացված և բազային ֆինանսավորմանը ներկայացված հայտերը: 

Վերջին 4 տարիների ընթացքում բազային ֆինանսավորվող ծրագրերը 2-ից  դարձել են 9-ը, իսկ 2016թ. 

համար ներկայացվել են 13 նոր հայտեր: 

ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից բազային ֆինանսավորվող թեմաների քանակը 

2012թ. 2013թ. 2014թ. 

4 7 9 

ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից թեմատիկ ֆինանսավորվող թեմաների քանակը 

2012թ. 2013թ. 2014թ. 

1 2 3 

 

 

Վերը բերված աղյուսակներից երևում է, որ վերջին երեք տարիներին գիտահետազոտական 

ծրագրերը դինամիկ աճ են ունեցել: Տեղի են ունեցել հանդիպումներ ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական 

կոմիտեի նախագահի և այլ պատասխանատուների հետ, որոնք նույնպես բարձր են գնահատել 

գիտահետազոտական ոլորտում մանկավարժական համալսարանի ձեռքբերումները:  

Համալսարանում ստեղծվել է նոր գիտահետազոտական կենտրոն:  

Այսպիսով,՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում իրականացվող աշխատանքները որպես կանոն 

հիմնարար բնույթ են կրում, իսկ դրանց արդյունքները մասնագետներին են ներկայացվում գիտական 

ժողովածուների, մենագրությունների, պարբերականների, գրքերի և համացանցային 

հնարավորությունների միջոցով: 

 

 

http://aspu.am/aboutus/t/3275/ln/am
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտությունների  իրականացումը և իր 

զարգացումը` հստակ քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով: 

Հիմքեր 

1. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի ռազմավարություն (հայեցակարգ և 

զարգացման ծրագիր) 

2. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի սկսնակ աշխատակազմի հետազոտական 

գործունեությունը և միջազգային հետազոտությունների իրականացումը 

խրախուսելու քաղաքականություն 

3. Ակադեմիական ազնվությունը (օբյեկտիվություն) երաշխավորող և 

գրագողությունը կանխարգելող միջոցների քաղաքականությունն ու 

ընթացակարգերը 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին նպաստող 

քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետությունը և արդիականությունը /կատարել 

համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ հետազոտությունների զարգացմանն ու նորարարություններին նպաստող 

քաղաքականության ու ընթացակարգերի արդյունավետության մասին են վկայում հետևյալ 

ցուցանիշները. 

1. Ավելացվել է գիտական լաբորատորիաների թիվը (հիմք՝ բազային և թեմատիկ ֆինանսավորվող 

ծրագրերը) և դրանց արդյունքների ներդրումը կրթական ոլորտում:  

2. Ավելացվել է գիտության ոլորտում պրոֆեսորադասխոսական անձնակազմի 

ներգրավվածությունը (հիմք՝ բազային և թեմատիկ ֆինանսավորվող ծրագրերը), ինչը վկայում է 

կրթական և գիտական գործունեության միասնականացման միտումների մասին: 

3. Խրախուսվում է երիտասարդ գիտնականների ընդգրկումը հետազոտական աշխատանքներին. 

բազային և թեմատիկ ֆինանսավորվող ծրագրերում պարտադիր ներառվում են երիտասարդ 

գիտնականներ (հիմք՝ բազային և թեմատիկ ֆինանսավորվող ծրագրերը): 

4. Որոշ մասնագիտությունների գծով հաստատվել են սերտ և գործնական հարաբերություններ 

ՀՊՄՀ-ի և ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների, միջև՝ պաշտոնական պայմանագրերի հիման վրա (Մոլեկուլյար 

կենսաբանության, Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտներ, Էրեբունի թանգարան-ինստիտուտ և 

այլն), որոնց շնորհիվ  էլ ներկայումս ՀՊՄՀ-ի մագիստրոսները որոշ մասնագիտությունների գծով  

անցկացնում են հետազոտական պրակտիկաներ: Նմանատիպ գործընթացների շրջանակը 

ապագայում նախատեսվում է լայնացնել` ընդգրկելով  հանրապետության առաջատար գիտական 

կենտրոնները (հիմք՝ պայմանագրերը):  

5. Բուհը երիտասարդ գիտնականների գիտական գործուղումների, գրախոսվող ժողովածուներում 

տպագրվելու նպատակով ցուցաբերում է ֆինանսական օժանդակություն (հիմք՝ հաշվապահական 

փաստաթղթեր): 

6. Գիտահետազոտական կենտրոնում գիտական քաղաքականության իրավական դաշտի 

մշակման և նորմատիվային փաստաթղթաստեղծ գործունեության ապահովման խումբը (հիմք՝ 

մշակված և շրջանառության մեջ մտած փաստաթղթեր) նախագծել, փորձարկել և մշակել է մի շարք 

http://www.aspu.am/upload/file/3_%20Razmavarutyan%20cragir%20(2).pdf
http://www.aspu.am/upload/file/3_%20Razmavarutyan%20cragir%20(2).pdf
http://www.aspu.am/upload/file/3_%20Razmavarutyan%20cragir%20(2).pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Tsitman%20normeri%20ev%20gragoghutyan%20masin.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Tsitman%20normeri%20ev%20gragoghutyan%20masin.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Tsitman%20normeri%20ev%20gragoghutyan%20masin.pdf
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հիմնարար փաստաթղթեր բուհի հետազոտական գործունեությունը կանոնակարգելու նպատակով: 

7. Ստեղծվել է միջգիտակարգային շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն, որն իր 

կազմում ներառել է հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիան և ներկայումս 

հետազոտություններ է իրականացնում ներառական կրթության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի 

ոլորտներում: 

8. Ժամանակակից ՏՀՏ զարգացման միտումներին համապատասխան ստեղծվել է կրթական 

ռոբոտատեխնիկայի բազային գիտահետազոտական լաբորատորիա: 

9. ՀՊՄՀ-ի հետազոտական գործունեության ռազմավարության շրջանակներում համալսարանի  

հետաքրքրությունների և հավակնությունների լավագույն ցուցիչներից է նաև հետևյալ  գիտական 

հանդեսների հրատարակումը. 

1. Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ /միջբուհական կոնսորցիումի 

գիտական հանդես/  

2. Գիտական   տեղեկագիր  

3. Հայագիտական հանդես  

4.Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ 

5. «Իմաստություն» պարբերական:  

10. ՀՊՄՀ-ում գործում են Մանկավարժության  020, և փիլիսոփայության և հոգեբանության 064 

մասնագիտական խորհուրդները, որոնք կազմակերպում են պաշտպանություններ մանկավարժության 

և հոգեբանության մի շարք մասնագիտություններով և որոնցում ընդգրկված են հանրապետության 

մանկավարժական, փիլիսոփայական և հոգեբանական գիտության առաջատար մասնագետները:   

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ը կարևորում է հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը: 

Հիմքեր 

Միջազգային հետազոտական նախաձեռնություններում 

ուսումնառողների և դասավանդողների ներգրավվածությունը խրախուսող 

կանոնակարգերը 

ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում 

հրապարակումների կարգավորումը 

Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում 

հրապարակումների կարգավորումը 

Միջազգային (ԱՊՀ և օտարերկրյա) գրախոսվող ամսագրերում  

հրապարակումների ցանկը վերջին 3 տարվա համար 

 

ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկ 

 Ամսագիրը 
Վարնիշ

ը 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 

Материалы VIII международной научно-
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2013г. МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 2013 

    +  

2 
международный журнал “Филологические 

науки”, Москва, 2014г 
     + 

http://aspu.am/homesub/t/3107/ln/am
http://aspu.am/homesub/t/3107/ln/am
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7 
Проблемы современной науки и 
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     + 

10 

// Universum: Психология и образование : 
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URL: 

http://7universum.com/ru/psy/archive/item/1439 
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11 

Universum: Психология и образование, // 

Universum: Психология и образование : электрон. 

научн. журн. 2014. № 7(7) . URL: 

http://7universum.com/ru/psy/archive/item/1439 
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Психология и психотехника. 2013. № 5., 
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Современные научные исследования. 
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http://7universum.com/ru/psy/archive/item/1439
http://7universum.com/ru/psy/archive/item/1439
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 Ամսագիրը  
Վարկ

անիշը 
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ՀՀ գրախոսվող մասնագիտական 

ամսագրերում հրապարակված հոդվածների 

քանակը 

+  256 441 603 594 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի հետազոտական գործունեության միջազգայնացման քաղաքականության 

արդյունավետությունը և վերջին հինգ տարիների նվաճումները  /կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ  ռազմավարական  նպատակ  7-ը և 10-ը դնում են hամալսարանի հետազոտական 

գործունեության միջազգայնացման խնդիր,՝ այն համարելով ֆակուլտետների, ամբիոնների 

կենտրոնների,լաբորատորաների գործունեության հիմնական նպատակ: 

ՀՊՄՀ-ն երկկողմ պայմանագրերի և համաձայնագրերի շրջանակներում գիտական 

համագործակցություն է իրականացնում  Ֆրանսիայի, Ֆինլանդիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, 

Բուլղարիայի, Ուկրաինայի,  Լատվիայի,  Վրաստանի և այլ երկրների բուհերի ու գիտական 

կազմակերպությունների հետ, իսկ «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրի շրջանակներում Մեծ Բրիտանիայի, 

Իտալիայի, Գերմանիայի  համալսարանների հետ: 

2011-2015թթ. ընդլայնվել է միջազգային գիտաժողովներին ՀՊՄՀ աշխատակիցների 

մասնակցության աշխարհագրությունը, համալսարանի դասախոսները մասնակցել են Հայաստանում 

և արտերկրում կայացած մի շարք միջազգային գիտաժողովների՝ նվիրված տնտեսագիտական, 

բնապահպանական, կրթական և այլ թեմաների: ՀՊՏՀ գիտության և արտաքին կապերի բաժիններն 

այս առումով մշտապես աջակցում են ուսումնառողներին և դասավանդող- 

ներին՝ սպասվելիք միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի և գիտական նախագծերի վերաբերյալ 

տրամադրելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն և օժանդակելով դրանց մասնակցության 

հայտադիմումների ձևակերպմանը: 

ՀՊՄՀ-ն գիտահետազոտական ոլորտում անդամակցում է հետևյալ կազմակերպություններին. 

 Համալսարանների Եվրասիական Ասոցիացիա 

 Եվրոպայի Մանկավարժական Համալսարանների Ռեկտորների Ասոցիացիա 

 Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալություն   

 ՏԵՄՊՈՒՍ 
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 Բրիտանական խորհուրդ 

 ՌՈՍՍՈՏՐՈՒԴՆԻՉԵՍՏՎՈ հայաստանյան ներկայացուցչություն  

 UNICEF 

 UNDPI 

 ABA CEELI (Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցություն) 

 Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցություն CEELI inc.-ի հայաստանյան 

ներկայացուցչություն 

 Հայաստանում Ֆրանսիայի էմիգրացիայի և ինտեգրման գրաասենյակի ներկայացուցչություն 

 «Ինտեգրիտի Էքշն» Մեծ Բրիտանիա կազմակերպություն 

 «Վերադարձ Հայաստան» հիմնադրամ 

 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիայի պետական ծառայություն 

(Heimatgarten ադապտացման կենտրոն Երևան-ՀԱՅ (RECEA)) 

ՀՊՄՀ-ն կնքել է համագործակցության պայմանագրեր մի շարք արտերկրի բուհերի և այլ 

կազմակերպությունների հետ, որոնք թույլ են տալիս էապես խթանել համագործակցությունը 

միջազգային հետազոտությունների ոլորտում:  

Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ-ում հետազոտական գործունեության միջազգայնացումը յուրաքանչյուր 

գիտական ստորաբաժանման կարևորագույն նպատակն է, որի համար ստեղծվել է «Խ. Աբովյանի 

անվան ՀՊՄՀ-ի սկսնակ աշխատակազմի հետազոտական գործունեությունը և միջազգային 

հետազոտությունների իրականացումը խրախուսելու քաղաքականություն» կանոնակարգը: 

Հետազոտությունների միջազգայնացմանը նպաստող կարևոր քայլ է միջազգային 

գիտաժողովների կազմակերպումը ՀՊՄՀ-ում: Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

ակտիվորեն մասնակցել է նաև  բազում հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների 

աշխատանքներին/ գիտաժողովների ցանկը տե՛ս Չափ.ա-ում/:  

Միջազգայնացման կարևորագույն ցուցանիշ է միջազգային գրախոսվող պարբերականներում 

բուհի աշխատակիցների հրապարակումների քանակը և համապատասխան գործակիցը, որը 

հաշվարկվում է ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից:  

Արտասահմանյան երկրների հետ ՀՊՄՀ աշխատակիցների համատեղ դրամաշնորհային  

ծրագրեր. 

 Բելառուսիայի հետ համատեղ 2012թ. “ԳՊԿ-ՀՀԲՀՀ-2011’’/ 11РБ- 007 թեմայի ղեկավարը` ֆ.մ.գ. 

դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Ռ. Ղուլղազարյանն է:  

 «Հազվագյուտ հողի խմբի օոններով լեգիրված բարդ օքսիդային, այդ թվում՝ միկրոկառուցվածք 

ունեցող,  բյուրեղների հիման վրա քվանտային էլեկտրոնիկայի համար նոր նյութերի ստեղծում» 

թեման: Լաբորատորիան համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 

ինստիտուտի, Ֆրանսիայի Լորենի համալսարանի Օպտիկական Նյութերի և Ֆոտոնիկական 

Համակարգերի լաբորատորիայի և Մետալուրգիական Նյութերի, Նանոգիտությունների, Պլազմաների և 

Մակերևույթների Jean Lamour ինստիտուտի և այլնի հետ: 

Լաբորատորիայի աշխատակիցները զեկույցներով հանդես են եկել «Կիսահաղորդչային Միկրո- 

և Նանոէլեկտրոնիկա» Միջազգային Իններորդ գիտաժողովին, Երևան, 24-26 մայիսի 2013թ. և 

«Fundamentals of Laser Assisted Micro- and Nanotechnologies” (FLAMN-13) Սանկտ Պետերբուրգ, 

Ռուսաստանի Դաշնություն, 24-28 հունիսի 2013թ.: 

http://aspu.am/homesub/t/3107/ln/am
http://aspu.am/homesub/t/3107/ln/am
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 2014թ. «Միջազգային բազմամշակութային երկխոսության բազմագործառութային մոդելի 

մշակումը մոնոէթնիկ և բազմաէթնիկ կրթական համակարգում (Հայաստանի և Ռուսաստանի 

օրինակով)» թեմայի հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել է հիմնախնդրի մշակվածության 

աստիճանը ՀՀ կրթական միջավայրում: Միջազգային բազմամշակութային երկխոսության 

հիմնախնդիրը հետազոտվել է հայ մանկավարժների, լեզվաբան-մեթոդիստների, հոգեբանների, 

ինչպես նաև սփյուռքահայ գիտնականների աշխատություններում:  

 «Մաթեմատիկայի ուսումնասիրման մոտիվացիայի զարգացումը ժամանակակից աշխարհում» 

Հայ-ռուսական հումանիտար գիտական հետազոտությունների համատեղ ծրագրի շրջանակներում 

2014 թվանին մարտի 24-29-ը Ծաղկաձորում անցկացվել է գիտաժողով:  

Միջազգային գիտաժողովներ. 

 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարանում 

2012թ. ապրիլի 16-17-ը անցկացվեց իր նախադեպը չունեցող միջազգային գիտաժողով: 

«Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրները 

(փիլիսոփայության և հոգեբանության տեսանկյուններ)»  խորագրով գիտաժողովում բացառիկ 

զեկուցումներով հանդես եկան աշխարհի տարբեր երկրների համալսարաններից  ու գիտական 

կենտրոններից՝ Հունաստանից, Ավստրիայից, Դանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ֆինլանդիայից, 

Ֆրանսիայից, Ռումինիայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Վրաստանից, ինչպես նաև Հայաստանից և 

Արցախից հրավիրված փիլիսոփայության և հոգեբանության ոլորտի համաշխարհային ճանաչում 

ունեցող գիտնականներ: Մասնակիցները հիանալի հնարավորություն ստացան լսելու ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմիկոս, փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի նախագահ, Մետափիլիսոփայության, 

փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման տեսության միջազգային գիտահետազոտական 

ինստիտուտի տնօրեն Գեորգ Բրուտյանին (Հայաստան), Փիլիսոփայության դոկտոր, Աթենքի 

համալսարանի պրոֆեսոր, ակադեմիկոս, փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի 

համանախագահ Եվանգելոս Մոութսոպոուլոսին (Հունաստան), Կոպենհագենի Աարուսի 

համալսարանի պրոֆեսոր, կրթության բաժանմունքի էթիկայի և իրավունքի կենտրոնի տնօրեն, 

Փիլիսոփայական  ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի պրեզիդենտ Փիթեր Քեմփին 

(Դանիա), Ինսբրուքի համալսարանի պրոֆեսոր, փիլիսոփայության բաժանմունքի ղեկավար, 

փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի համանախագահ Հանս Կոհլերին, (Ավստրիա), Տուրկուի 

համալսարանի պրոֆեսոր Յուհա Ռայկային (Ֆինլանդիա), Բուխարեստի պոլիտեխնիկական 

համալսարանի փիլիսոփայության պրոֆեսոր Անա Բազակին, Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան 

պետական համալսարանի տրամաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Յուրի Իվլևին, Մինսկի պետական 

համալսարանի պրոֆեսոր Վլադիմիր Բերկովին (Բելառուս), հոգեբանության և իրավունքի 

եվրոպական ընկերակցության նախագահ, Գլազգոյի շոտլանդական համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ 

Կուկին, Դիդրոյի անվան համալսարանի պրոֆեսոր, հոգեբանության դոկտոր Ֆրանսուա Նոյին 

(Ֆրանսիա), Վրաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, Դ. Ուզնաձեի 

հոգեբանության ինստիտուտի տնօրեն, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Իրակլի 

Իմեդադձեին, Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր Ռամազ Մակվալիձեին, և 

ուրիշների: 

 2013թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանում անցկացվեց «Լեզուն, կրթությունը և ընտանիքը հայրենադարձության 
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գործընթացում» խորագրով միջազգային երկօրյա գիտաժողովը:  

 2013թ. «Անընդհատ /շարունակական/ պրակտիկայի իրականացումը և կազմակերպման 

մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում»  

 2013թ. «Կրթության արդիականացումը ժամանակակից մանկավարժական հարացույցների 

համատեքստում» միջազգային գիտաժողովի հանդիսավոր բացումը, որին մասնակցում էին նաև 

Հայաստանում Իտալիայի լիազոր դեսպանը,  ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն 

Աշոտյանը, ԱՊՀ երկրներում Բոլոնյան համալսարանի ռեկտորի խորհրդական Կամիլլա Դանիլչենկոն 

/Իտալիա/, Սամարայի նահանգի կրթության և գիտության նախարարության Օտրադնենսկիի 

վարչության ղեկավար Վլադիմիր Գուսարովը, բազմաթիվ պաշտոնատար անձինք: 

 2014թ. հոկտեմբերի 17-ին մանկավարժական համալսարանում մեկնարկեց «Շախմատը 

դպրոցներում» խորագրով միջազգային կոնֆերանսը, մասնակիցների թիվը 180 էր, այդ թվում` 50-ը 

Հայաստան էին ժամանել աշխարհի 30 երկրներից: Կոնֆերանսին ներկա էին նաև ՀՀ նախագահ Սերժ 

Սարգսյանը, Շախմատի համաշխարհային ֆեդերացիայի նախագահ Կիրսան Իլյումժինովը, ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, 

ոլորտի ներկայացուցիչներ: 

 2014թ. հոկտեմբերի 8-ից 10-ը ՀՀ Կառավարության և ՄԱԿ-ի կառույցների նախաձեռնությամբ 

անցկացվեց «Կառավարության և կառավարման կարողությունների զարգացում` հանուն կայուն 

զարգացման» թեմայով գիտաժողով, որին մասնակցում էին պետական կառավարման, 

ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, 12 միջազգային կազմակերպություններ, երեք 

տասնյակ երկրների ավելի քան 60 ներկայացուցիչներ: Ներկա էին ՀՊՄՀ և այլ բուհերի դասախոսներ, 

ուսանողներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հյուրեր 

Գերմանիայից, Նիդերլանդներից, ԱՄՆ-ից, Սլովակիայից, Տաջիկստանից: 

 2014թ. «Միջազգային բազմամշակութային երկխոսության հիմնախնդիրը մոնոէթնիկ և 

բազմաէթնիկ կրթական միջավայրում (Հայաստանի և Ռուսաստանի օրինակով)» խորագրով երկօրյա 

սեմինար-քննարկում:  

 2014թ. մայիսի 5-ին մանկավարժական համալսարանում տեղի ունեցավ «Էրգոթերապիա 

մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում և Վրաստանում. 10 տարի անց» խորագրով 

էրգոթերապիայի 2-րդ համակովկասյան եռօրյա աշխատաժողովը:  

3. Հայաստանի գիտական արդյունքները միջազգային գրախոսվող պարբերականներում 

տպագրելը. 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ РИНЦ 

WEB OF SCIENCE, WEB OF 

KNOWLADGE, SCOPUS, BRITISH 

LIBRARY, THOMSON REUTERS etc. 
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4. Արտասահմանյան գիտնականների աշխատանքների հրատարակումը համալսարանի 

պարբերականներում. 

2012-2013 թվականն ընկած ժամանակահատվածում հրատարակվել է նմանատիպ 31 հոդված: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են հետազոտական գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Հետազոտական գործունեությունը ուսումնական գործընթացի հետ 

փոխկապակցելուն ուղղված քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և 

մեթոդները 

Գիտահետազոտական կենտրոնի կանոնադրություն 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի ռազմավարություն (հայեցակարգ և զարգացման ծրագիր) 

ֆակուլտետների և սկսնակ աշխատակազմի հետազոտության 

ռազմավարություն 

ՀՀ գիտության զարգացման ռազմավարություն 

Հետազոտական գործունեությունը և ուսումնական գործընթացի 

փոխկապակցումը արտահայտող հիմքեր (գիտական աշխատանքներ 

ուսանողների մասնակցությամբ, հետազոտությունների շնորհիվ 

վերանայված ծրագրեր, այլ աշխատանքներ) /տե՛ս չափանիշ 4/ 

Դրամաշնորհային ծրագրերում մագիստրոսների, հայցորդների և 

ասպիրանտների ընդգրկվածություն 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով իրականացվող հետազոտական 

աշխատանքի կարգ  

Պատասխանել հետևյալ հարցերին:   

 

% 

Ուսումնառողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ 

գործընթացներից:  

 

66 

Դասավանդողների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ 

գործընթացներից:  

 

58 

Գործատուների ո՞ր տոկոսն է բավարարված վերոնշյալ գործընթացներից: 

 

51 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 

փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ-ում հետազոտական աշխատանքի և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման 

մեխանիզմը միասնական կրթական ծրագիր է, որը թույլ է տալիս պատրաստել մասնագետներ 

որակավորումների ազգային շրջանակին համապատասխան: Կրթական ծրագրի կարևորագույն 

բաղադրիչներից է պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, որը դիտվում է որպես ՄԿԾ-ի 

կայունությունն ու կրթության շարունակականությունն ապահովող ռեսուրս: Նկատի ունենալով 

ՀՊՄՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներգրավվածությունը հետազոտական 

աշխատանքներում՝ այս մեխանզիմնը նախևառաջ թույլ է տալիս նրանց բացահայտած գիտական 

արդյունքն անմիջականորեն ներդնել իրենց կողմից դասավանդվող դասընթացներում՝ հաշվի առնելով 

http://www.aspu.am/science/t/601/ln/am
http://www.aspu.am/science/t/601/ln/am
http://www.aspu.am/science/t/601/ln/am
http://armspu.am/upload/file/Gitahetazotakan%20Kentron%20KANONAKARG.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/3_%20Razmavarutyan%20cragir%20(2).pdf
http://www.aspu.am/upload/file/3_%20Razmavarutyan%20cragir%20(2).pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Sksnak%20ashxatakazmi%20hetazotakan%20gortsuneutyuny%20ev%20mijazgain%20hetazotuyunneri%20irakanacumy%20xraxuselu%20qaghaqakanutyun.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/MA_research.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/MA_research.pdf
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սովորողների կարիքներն ու հնարավորությունները և կրթական ծրագրի պահանջները: 

ՀՊՄՀ բակալավրի  կրթական ծրագրերով նախատեսվում են փոքր հետազոտական 

աշխատանքներ ինչպես առարկաների սահմաններում ինքնուրույն աշխատանքի ձևով, այնպես էլ 

տարբեր կուրսային աշխատանքների տեսքով: Վերջին տարիներին՝ հաշվի առնելով 

մանկավարժական գործնական կարողությունների խիստ կարևորությունը և մանկավարժական 

պրակտիկայի վերափոխման արդի հրամայականները մի կողմից, և հետազոտող մանկավարժների 

պատրաստման ֆիննական առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծությունը՝ համալսարանում 

զգալիորեն բարելավվել է բակալավրի կրթական ծրագրով սովորողների հետազոտական 

գործունեությունը մանկավարժական պրակտիկայի շրջանակներում: Դա թույլ է տալիս 

համալսարանի դասավանդողների հետազոտական արդյունքները ներդնել և փոխկապակցել 

ուսուցման գործընթացում և պրակտիկան դիտարկել որպես բուհ-գործատու որակի փոխադարձ 

գնահատման գործիք: Կարճաժամկետ հեռանկարում նախատեսվում է պրակտիկայի կրթական 

արդյունքները, որոնք ներառում են զգալի հետազոտական ռեսուսրներ,ներդնել ամփոփիչ 

ատեստավորման գործընթացում:  

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողները պետք է գրեն մագիստրոսական հետազոտական 

ատենախոսություն, որի համար համալսարանը մշակել է համապատասխան կարգ և գնահատման 

չափանիշներ: Որպես կանոն, թեզի ղեկավարներ հանդես են գալիս գիտության տվյալ բնագավառում 

հայտնի գիտնականները կամ հետազոտողները, որոնք ունեն գիտական աստիճան: 

Բացի այդ, մագիստրոսական կրթական ծրագրի դասընթացները ունեն հստակ հետազոտական 

ուղղվածություն:   

Մագիստրոսական ծրագրերում ներառված են նաև հատուկ կուրսեր, որոնք ճանաչված 

գիտնականների ուսումնասիրման արդյունքներն են:  

 

Վերլուծել Չափանիշ 6-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները:  

http://qa.armspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/MA_research.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/MA_research.pdf
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Ուժեղ  կողմեր Թույլ կողմեր 

1. ՀՊՄՀ հետազոտական գործունեությունը 

համապատասխանում է բուհի առաքելությամբ 

սահմանված նպատակներին: 

2. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ն 

առաջատար հետազոտական կենտրոն է 

հոգեբանության և մանկավարժության 

բնագավառում: 

3. Բուհը նյութապես և մեթոդապես 

աջակցում և խրախուսում է միջազգային 

ինդեքսավոված պարբերականներում իր 

աշխատակիցների հրապարակումները:  

4. Գիտական լաբորատորիաների և 

կենտրոնների  քանակը աստիճանաբար աճում 

է:  

5. Համալսարանում և 

ստորաբաժանումներում առկա են 

գիտահետազոտական գործունեությունը 

համակարգող և ուսումնագիտական 

աշխատանքները փոխկապակցող մարմիններ 

/ուսումնագիտական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր, գիտահետազոտական կենտրոն, 

գիտության գծով դեկանի տեղակալներ և այլն/: 

6. ՀՊՄՀ-ում հրատարակվող 

պարբերականների քանակը տարեցտարի 

ավելանում է /5 պարբերականներ/, 

աշխատանքներ են տարվում 

արտասահմանյան տարբեր բուհերի հետ 

համատեղ գիտական պարբերականների 

ստեղծման ուղղությամբ: 

7. Մշակվել են մի շարք ընթացակարգեր և 

փաստաթղթեր, որոնք նպատակաուղղված են 

հետազոտական գործունեության կայուն 

գործարկմանը: 

8. ՀՊՄՀ-ն քայլեր է ձեռնարկել իր 

շահառուներին ժամանակակից 

գրադարանային միջազգային հետազոտական 

գրականությամբ ապահովելու ուղղությամբ: 

 

1. Գիտական լաբորատորիաներում 

առկա է ժամանակակից սարքավորումների 

պակաս: 

2. Թերի է հետազոտական 

աշխատանքների գծով ամբիոնների 

գործունեության պլանավորումը և 

հաշվետվողականությունը:  

3. Հետազոտական աշխատանքների 

մշտադիտարկումն իրականացվում է առանց 

հստակ պարբերականության և 

կանոնակարգման:  

4. Եվրոպական գիտական կառույցների 

հետ համատեղ գիտական ծրագրերում բուհի 

աշխատակիցների ներգրավվածությունը 

ցածր է:  

5. Համալսարանի աշխատակիցների  

փորձագիտական ծառայություններում 

ներգրավելու ռեսուրսը արդյունավետ չի 

օգտագործվում:  

6. Համալսարանը լիարժեք չի գործարկել 

սկսնակ աշխատակազմի միջազգային 

հետազոտության խրախուսման իր 

քաղաքականությունը:  
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Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Պաշտոնական պայմանագրերի հիման 

վրա հաստատվել են սերտ  և գործնական  

հարաբերություններ ՀՊՄՀ-ի և ՀՀ ԳԱԱ 

ինստիտուտների, այլ գերատեսչական 

կազմակերպությունների միջև: 

2. Հետազոտության ժամանակակից 

գործիքների հասանելիությունը 

հնարավորություն կտա բարելավել 

հետազոտական աշխատնքների որակը: 

3. Հանրապետության բարձրագույն 

կրթական շուկայի զարգացումը  կարող են 

խթանել կրթության ոլորտում մարքետինգային 

և սոցիալական հետազոտությունների 

զարգացումը: 

4. Աշխարհի առաջատար 50 

գիտնականներ վերջին երեք տարիներին 

հրատարակել են գիտական հոդվածներ ՀՊՄՀ 

պարբերականներում, իսկ համալսարանի մի 

շարք  գիտնականներ ընդգրկված են 

միջազգային գրախոսվող պարբերականների 

խմբագրական խորհուրդներում, ինչը կարող է 

ընդլայնել ՀՊՄՀ հետազոտության 

միջազգայնացումը:   

1.  Հետազոտական ծրագրերում 

ընդգրկված անձանց ցածր վարձատրությունը 

կարող է խաչընդոտել կոմպետենտ կադրերի 

ներհոսքը հետազոտական գործունեություն: 

2. Սոցիալական գիտությունների 

ոլորտում հետազոտական արդյունքի 

պահանջարկի չձևավորվածությունը կարող է 

սահամանափակել հետազոտական 

գործունեության սրընթաց զարգացումը: 

3. Գիտության երիտասարդացման 

գործուն քաղաքականության բացակայությու-

նը կարող է հանգեցնել համալսարանի 

գիտական աշխատողների ծերացման:  

թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

1. Գործարկել սկսնակ աշխատակազմի միջազգային հետազոտության խրախուսման իր 

քաղաքականությունը:  

2. Մշակել և ներդնել ամբիոններում հետազոտական գործունեության պլանավորման, 

մշտադիտարկման, ռեսուրսներով ապահովման և հաշվետվողականության գործուն 

մեխանիզմներ:  
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VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

 
ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ` ուսումնական միջավայրի ստեղծման և 

սահմանված առաքելության և նպատակների արդյունավետ իրականացման համար:    

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ում առկա է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման 

համար անհրաժեշտ ուսումնական միջավայր: 

Հիմքեր 

Հաստատության մասնաշենքերը և դրանց օգտագործման 

նպատակները /հավելված 15/  

Լաբորատորիաները, ուսումնական կաբինետները, 

արվեստանոցները, արհեստանոցները և  դրանց օգտագործման 

նպատակները  

Գրադարանների, պաշտոնական ինտերնետային կայքերի և  

գրականության հասանելի այլ աղբյուրների ցանկը  

Ռեսուրսներով ապահովվածության վերլուծությունը  

Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները և 

մեխանիզմները 

 

Պատասխանել հետևյալ հարցերին: 

 

% 

Արդյո՞ք ուսումնառողները բավարարված են ռեսուրսների 

ապահովվածությունից:  

 

50-70 

Արդյո՞ք դասավանդողները բավարարված են ռեսուրսների 

ապահովվածությունից:  

 

----- 

Չափանիշով նկարագրվող ոլորտի համար չափելի տերմիններով համառոտ (մինչև 10 տող) 
ներկայացնել հաստատության հավակնությունները (ամբիցիաները)՝ հղում տալով այն 
ռազմավարական փաստաթղթերին, որոնցում այդ ամբիցիաները ձևակերպված են որպես 
նպատակ կամ խնդիր:  

1. Բարձրացնել ենթակառուցվածքային օբյեկտների օգտագործման 

արդյունավետությունը:  

2. Զարգացնել հիմնական միջոցների և նյութական պաշարների օգտագործման 

հաշվառման և վերահսկման համակարգը:  

3. Արդիականացնել Համալսարանի ուսումնագիտական բազան:  

4. Որոնել ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներ` ենթակառուցվածքային 

օբյեկտների բարելավման նպատակով:  

5. Բարելավել Համալսարանի գրադարանի գործունեությունը` ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների ներդրման շնորհիվ:  

6. Ձևավորել Համալսարանի տեղեկատվական ռեսուրսների միասնական 

էլեկտրոնային շտեմարան:  

7. Ստեղծել ուսման հարմարավետ պայմաններ ապահովող 

ենթակառուցվածքային օբյեկտներ` սահմանափակ հնարավորություններով 

անձանց համար:   

Հավելված%2015.%20ՀՊՄՀ%20մասնաշենքեր
Հավելված%2015.%20ՀՊՄՀ%20մասնաշենքեր
https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ebscohost.com%2F&ei=VvA8VbThGIuCzAPqxYB4&usg=AFQjCNF7FXR36h06LT20n6lejEzMiiPEDg&sig2=Ep_y1Th1ucwv2fCqxQFRlg&bvm=bv.91665533,d.bGQ
https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ebscohost.com%2F&ei=VvA8VbThGIuCzAPqxYB4&usg=AFQjCNF7FXR36h06LT20n6lejEzMiiPEDg&sig2=Ep_y1Th1ucwv2fCqxQFRlg&bvm=bv.91665533,d.bGQ
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Վերլուծել ուսումնական ռեսուրսների համապատասխանությունը հաստատության 
որակավորումների շրջանակի հետ:  

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական Համալսարանի ուսումնական և այլ 

շենքերը, շինությունները, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով սահմանված կարգով 

իրենց սպասարկման հողատարածքներով, ինչպես նաև նվազագույն աշխատավարձի 10000-ապատիկից 

ավելի արժողությամբ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվել են «Խ. Աբովյանի 

անվան հայկական պետական մանկավարժական Համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2002թ. հոկտեմբերի 24-ի թիվ 1813-Ն որոշմամբ:  

Համալսարանն ունի հինգ  ուսումնական  և մեկ վարչական մասնաշենք՝ 31 291.7 քմ ընդհանուր 

մակերեսով /վարչական մասնաշենքում առկա է թվով 28 լսարան, որտեղ իրականացվում են 

դասընթացներ: Բոլոր մասնաշենքերը հանդիսանում են պետության սեփականություն, որոնք 

Համալսարանին տրված են անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով: 2010թ.–ին 

Համալսարանին է միացել Հենակետային վարժարանը, 2011թ.՝ Ա. Բակունցի անվան քոլեջը, իսկ 2013թ.-

ին Թոթովենցի անվան թիվ 57 հիմնական դպրոցը: Համալսարանն ունի նաև ուսումնամարզական բազա 

Աղավնաձորում՝ 6827 քմ ընդհանուր մակերեսով, որտեղ տարին երկու անգամ կազմակերպվում է 

ուսանողների ուսումնաարտադրական պրակտիկան, ինչպես նաև պարբերաբար կազմակերպվում են 

տարբեր գիտական և հասարակական միջոցառումներ: Աղավնաձորի ուսումնամարզական բազան 

ծառայում է  նաև որպես հանգստավայր, որտեղ  ստեղծված են ժամանցի և հանգստի համար  բոլոր 

անհրաժեշտ պայմանները: Համալսարանի աշխատակիցների և ուսանողների համար գործում է ճկուն 

զեղչային համակարգ, իսկ  Համալսարանի բարձր առաջադիմություն ունեցող և  սոցիալապես 

անապահով ուսանողների համար  հանգիստը կազմակերպվում է անվճար հիմունքներով:  

ՀՊՄՀ-ն իր առաքելությանը համապատասխան պատրաստում է մասնագետներ ՀՀ 

որակավորումների ազգային շրջանակի 6, 7 և 8-րդ մակարդակներում: Մասնավորապես Համալսարանի 

մագիստրոսական կրթական ծրագրերն առավել շատ ունեն հետազոտական և ինքնուրույն 

բաղադրիչներ:  

Համալսարանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում սովորողների՝ ռեսուրսներով 

ապահովվածության հարցերին՝ նրանց կրթական կարիքներին համապատասխան:  

Համալսարանը ստեղծել է ուսումնական ռեսուրսների արդյունավետության և հասանելիության 

ընթացակարգ: Համաձայն սույն կարգի ուսումնական ռեսուրսը  ուսումնական համալիր է, որի  

կիրառումը հնարավորություն է տալիս իրականացնել ուսուցման  գործընթացը`  մասնագիտական 

կրթական ծրագրին համապատասխան: Ուստի ՀՊՄՀ-ն ռեսուրսների պլանավորման և տրամադրման 

ժամանակ հաշվի է առնում և  առաջնորդվում  ոչ միայն որակավորումների, այլև մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի կարիքներով: 

 
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում առկա մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման համար 

անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրի արդյունավետությունը՝ նշելով շահակիցների 
բավարարվածության աստիճանը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը /կատարել 
համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://armspu.am/upload/file/us_%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
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Ամփոփ տեղեկատվություն 2014թ.-ի Համալսարանի զբաղեցրած տարածքների վերաբերյալ 

Աղյուսակ 1 

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐ 
Ընդհանուր 

մակերեսը (մ2) 
Գտնվելու Հասցեն 

Մասնաշենք 1 9266.4 քմ Ք. Երևան, Խանջյան 5 

Մասնաշենք 2 4729.3 քմ ք. Երևան, Խանջյան 5 

Մասնաշենք 3 5188.5 քմ ք. Երևան,Ալեք Մանուկյան 13 

Մասնաշենք 4 2915.7 քմ ք. Երևան,Այգեստան 7 փ. 1 

Մասնաշենք 5 3731.7 քմ ք. Երևան,Ալեք Մանուկյան 13 

Մասնաշենք 6 5460.1 քմ ք. Երևան,Տիգրան Մեծի 17 

Աղավնաձորի 

ուսումնամարզական բազա 
6827 քմ 

Կոտայքի մարզ, գյուղ 

Աղավնաձոր, Ղշով աղբյուր 1  

Հենակետային (ավագ 

դպրոց) վարժարան և ՀՊՄՀ-

ի թիվ 57 հիմնական դպրոց 

4488.3 ք. Երևան,Ագաթանգեղոսի 7 ա 

Բակունցի անվան քոլեջ 1838.8 ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհ 20 

 

Աղյուսակ 2  

 2011 2014 

Համալսարանի զբաղեցրած 

տարածքների անվանում 

ընդհանուր 

թիվը 

(հատ) 

ընդհանուր 

մակերեսը 

(մ2) 

ընդհանուր 

թիվը (հատ) 

ընդհանուր 

մակերեսը (մ2) 

Լսարաններ 148 6438.8 156 6525.2 

Համակարգչային 

լսարաններ 

 

7 258.4 10 374.7 

Լաբորատորիաներ  24 1096 19 848.8 

Արվեստանոցներ  34 1074.6 23 824.7 

Ընթերցասրահներ 1 520 7 936 

 Հանդիսությունների և 2 499.7 4 848.5 
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կոնֆերանս դահլիճներ 

Հանրային սննդի 

սպասարկման կետեր 

3 
846 

5 947 

Մարզադահլիճ 3 524,1 4 749,3 

 

Համադրելով Աղյուսակ 2-ի 2011 և 2014թթ. տվյալները՝ պարզ է դառնում, որ վերջին չորս տարիների 

ընթացքում ավելացել  է լսարանների, ընթերցասրահների, համակարգչային լսարանների թիվը: 

Ուսումնական գործընթացը առավել արդյունավետ կազմակերպելու և ենթակառուցվածքների 

օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով /տե՛ս ռազմավարական ծրագրի 

նպատակ 6., Խնդիր 6.1, էջ 32/  վերանայվել և ուսումնասիրվել են Համալսարանի զբաղեցրած 

տարածքները, դրանց օգտագործման նպատակայնությունը, որի արդյունքում ժամանակակից 

ուսումնական գործընթացին ոչ այդքան համապատասխան կաբինետներ, արվեստանոցներ, բարոյապես 

մաշված սարքավորումներով լաբորատորիաներ փակվել և լուծարվել են: Արդյունքում ստեղծվել են 

նորերը, կամ որոշ տարածքներ միավորվել են՝ վերածվելով լսարանների:  

Ներկայումս լաբորատորիաները կահավորված են, առկա են ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութերն ու սարքավորումները:  

2011-2014թթ. հիմնավորապես վերանորոգվել են բոլոր լաբորատորիաները, մասնակիորեն 

նորացվել է հին կահույքը:  

Մագիստրոսական թեզերի և հետազոտական պրակտիկայի գերակշռող մասը իրականացվում է ՀՀ 

ԳԱԱ գիտահետազոտական ինստիտուտներում և կենտրոններում, որոնց հետ Համալսարանը կնքել է 

փոխադարձ համագործակցության պայմանագրեր:  

Համալսարանի ռազմավարության նպատակ 6-ում (էջ 32) նշված է ենթակառուցվածքների 

զարգացման, նյութատեխնիկական բազաների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդիականացման 

կարևորությունը: Այդ նպատակով վերջին չորս տարիների ընթացքում Համալսարանում իրականացվել 

են հետևյալ աշխատանքները՝   

Համալսարանի թվով հինգ գործող մասնաշենքերից երեքում 2011-2014թթ. իրականացվել են 

կապիտալ վերանորոգման, իսկ մնացած 2-ում՝ ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, 

մասնավորապես. 

ա/ կառուցվել և կապիտալ վերանորոգվել են նշված մասնաշենքերի բոլոր սանհանգույցները՝ 1780 

քմ մակերեսով /ընդհանուր առմամբ 30 հատ/, 

բ/ գրեթե ամբողջությամբ վերանորոգվել է նշված մասնաշենքերի լսարանային ֆոնդը և 

աշխատասենյակները,  

գ/ամբողջությամբ վերանորոգվել և ժամանակակից խոհանոցային սարքավորումներով 

վերազինվել են թիվ 3 և 5 մասնաշենքերի հանրային սննդի կետերը: 2014թ.-ին թիվ 1 մասնաշենքի 

նախասրահում և հարևանությամբ բացվել են 2 ժամանակակից կաֆետերիաներ, իսկ թիվ 3 մասնաշենքի 

բակում՝ ամառային բացօթյա սրճարան: Բոլոր նշված, ինչպես նաև 6-րդ մասնաշենքի հանրային սննդի 

կետերում Համալսարանն իր միջոցներով ուսանողների և աշխատակիցների համար կազմակերպում է 

բարձրորակ և մատչելի սննդի մատուցման ծառայություններ,  

դ/ հիմնանորոգվել և բարեկարգվել է /ոռոգման ցանց, կանաչապատում/ 3-րդ մասնաշենքի 

բակային տարածքը, ասֆալտապատվել և բարեկարգվել է 1-ին մասնաշենքին կից սպորտային 

հրապարակը, հիմնանորոգվել է 5-րդ մասնաշենքի հրաձգարանը և այլն, 

 ե/ նորոգվել և ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայով վերազինվել ու ինտերնետ կապով 

ապահովվել են Համալսարանի բոլոր ընթերցասրահները  և համակարգչային լսարանները, 

http://aspu.am/aboutus/t/89/ln/am
http://aspu.am/aboutus/t/89/ln/am
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 զ/ նորոգվել և մասամբ նոր լաբորատոր սարքերով համալրվել են Համալսարանի բոլոր 

լաբորատորիաները, 

է/ նորոգվել և ժամանակակից սարքավորումներով վերազինվել են Համալսարանի բոլոր 

կոնֆերանս դահլիճները, 

ը/ 2014թ.-ն կապիտալ վերանորոգվել և նոր սարքավորումներով վերազինվել են Համալսարանի 

երկու կաթսայատները, 

թ/ 2014թ. շահագործման է հանձնվել թիվ 3 մասնաշենքի 4-րդ հարկում գտնվող 

բազմաֆունկցիոնալ դահլիճը /500-550 նստատեղով/, որն ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է,  

կահավորվել և հագեցվել է ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով: Դահլիճն ունի բարձրորակ 

լուսավորություն, հագեցած է ժամանակակից ակուստիկ սարքավորումներով, իսկ բեմը շարժական է, 

ինչը հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպել թե՛ տարաբնույթ համերգային ու ժամանցային 

միջոցառումներ, և թե՛ ներկայացուցչական, միջազգային գիտաժողովներ:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կողմից իրականացվում են Համալսարանի ներքին 

լարային ցանցի կառուցման շարունակական բնույթի աշխատանքներ: Համալսարանում արդեն 

անցկացվել է շուրջ 11 կմ լարային ցանց և բոլոր համակարգիչները միացված են լարային ցանցին: 

Պարբերաբար կատարվում են ցանցի սպասարկման, ինչպես նաև Wi-Fi ցանցի սփռման տարածքի 

մեծացման և արդիականացման աշխատանքներ: 2014թ.-ից Համալսարանի մասնաշենքերը և 

Աղավնաձորի ուսումնամարզական բազան ամբողջությամբ Wi-Fi գոտիներ են: 

Ուսումնական կարիքների բավարարման և արդյունավետ պլանավորման նպատակով, 

Համալսարանի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումները, ֆակուլտետները, ամբիոնները, ելնելով 

կրթական ծրագրերի իրականացման և ընթացիկ գործունեության կազմակերպման պահանջներից, 

զեկուցագրերի և պահանջագրերի հիման վրա ձեռք են բերում անհրաժեշտ ռեսուրսներ: 

Համալսարանում ներկայումս գործում են բազմաթիվ հետազոտական կենտրոններ և 

լաբորատորիաներ. 

Ստորև Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է 2010-2014թթ. համառոտ տեղեկատվություն Համալսարանի 

գիտական գրադարանի վերաբերյալ: 

Աղյուսակ 3 

  2010 2011 2012 2013 2014 

1 Ընթերցողների թիվ 17 821 16 596 16 805 18 105 21 287 

2 Հաճախումների թիվ 321 540 601 328 604 398 816 594 1 201 627 

3 Գրքային ֆոնդ  634 442  597 120  598 120 602 116 606 613 

4 Գրապահոցներ 2 2 2 2 2 

5 Ընթերցասրահներ  1 2 3 7 

6 Գրադարակներ  140 156 172 186 

7 Համակարգիչներ 3 16 28 39 48 

8 Էլ. տարբերակով գրքերի և 

նյութերի ուղարկում 

  

10,825    

            

56,841    

            

79,655    

                  

950,000    

http://armspu.am/science/t/601/ln/am
http://armspu.am/science/t/602/ln/am


 

115 
 

 ուսանողներին 

9 Գրքային համալրում ՝որից 6 358 4 417 3 141 5 996 7 778 

 ՀՊՄՀ-ի միջոցներով 1073 945 768 2214 467 

 Նվիրատվություն 5 285 3 472 2 373 3 782 7 311 

 Էլեկտրոնային գրականություն 

(շտեմարանային գրքեր) 
- - - 200 2 570 

 Թերթեր և ամսագրեր՝  94 70 70 70 42 

 որից արտասահմանյան 71 46 46 46 18 

 Գրադարանի 

աշխատողների թիվը 

22 19 18 22 22 

 

Աղյուսակ 3-ից երևում է, որ մինչև 2013թ. գրադարանը չուներ Էլեկտրոնային գրականություն: Այժմ 

գրադարանում առկա է 2570 անուն էլեկտրոնային գիրք՝ 70 մասնագիտությունների գծով՝ 3 լեզուներով: 

2015թ.-ին նախատեսվում է դրանց թիվը  կրկնապատկել:  Էլեկտրոնային գրականության միջոցով 

կտնտեսվեն գրքերի ձեռք բերման և պահպանման հետ կապված ծախսերը: Արդեն պատրաստ է ու 

գրադարանի համակարգչային պահոցում առկա է 13 հազար օրինակ գրքերի էլեկտրոնային 

քարտարանը:  

Ներկայումս Համալսարանն անդամակցում է Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների 

կոնսորցիումին, ինչը հնարավորություն է տալիս օգտվել մի շարք համաշխարհային հետազոտական և 

կրթական ռեսուրսներից: 

Համալսարանի պաշտոնական կայք էջը՝ http://www.aspu.am/ ուսանողներին թույլ է տալիս օգտվել 

բոլոր մասնագիտություններով կրթական ռեսուրսներից՝ առարկայական փաթեթներ, ծրագրեր և այլն:  

Եթե համեմատական տանենք 2005-2011թ. և 2011թ.-ից հետո ընկած ժամանակահատվածի միջև, 

ապա նկատելի են դրական տեղաշարժեր՝ ենթակառուցվածքների բարելավմանը և ժամանակակից 

տեխնիկայով վերազինմանն ուղղված աշխատանքներում: Ամփոփելով վերը շարադրածը՝ կարելի է 

վստահ ասել, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում Համալսարանում իրականացվել են լայնածավալ 

աշխատանքներ՝ ստեղծելու տեխնոլոգիապես հագեցած ժամանակակից ուսումնական և 

աշխատանքային միջավայր, ինչը կխթանի բոլոր ուսանողների և աշխատողների արդյունավետ 

գործունեությունը:  Բոլոր ամբիոններին՝ այդ թվում նաև համահամալսարանական, տրամադրվել են  

ժամանակակից շարժական սարքավորումներ, /պռոյեկտորներ, դյուրակիր համակարգիչներ/, որոնց 

միջոցով ցանկացած ժամանակ լսարանը կարող է վերածվել ինտերակտիվ լսարանի: 

 2011թ.-ին առկա լսարանային ֆոնդի և աշխատասենյակների վերանորոգումից և տեխնիկապես 

վերազինումից զատ, Համալսարանը ձեռնամուխ է եղել նոր ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած 

լսարանների, լաբորատորիաների, համակարգչային լսարանների, հանրային սննդի կետերի բացմանը՝ 

ինչը հնարավորություն է ընձեռում արդյունավետ կազմակերպել ուսումնական գործընթացը, ինչն էլ իր 

հերթին նպաստում է ուսուցման որակի բարձրացմանը: 

 

 

http://www.aspu.am/
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը, իր առաքելությունն և նպատակներն իրականացնելու համար, 

հատկացնում է համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսներ` անհրաժեշտ միջոցներով և 

սարքավորումներով ապահովելու ու գործարկելու համար: 

Հիմքեր 

Բյուջեի բաշխումը` ըստ մուտքերի և ծախսերի  

 

Բյուջեի բաշխումը՝ ըստ ՄՈՒՀ-ի առաքելության հիմնական 

ուղղությունների (դասավանդում և ուսումնառություն, հետազոտություն և 

զարգացում, ծառայություն հասարակությանը) 

 

Բյուջեի բաշխումը՝ ըստ ռազմավարական ուղղությունների 

Ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերի բաշխումը` 

պետական ֆինանսավորում, ուսման վճարներ, վերապատրաստումներ և 

այլն (արտահայտված տոկոսներով) 

 

Հետազոտական աշխատանքների, դասավանդման և 

ուսումնառության, մասնագիտական զարգացման, գրադարանների 

թարմացման և հարստացման , սարքավորումների, գույքի ձեռքբերման 

համար նախատեսված հատկացումները (արտահայտված տոկոսներով) 

 

Դրամաշնորհային ծրագրերով  ստացված ֆինանսների բաշխումը 

 

Այլ աղբյուրներից ստացված ֆինանսների բաշխումը 

 

Վերլուծել բյուջեի բաշխման արդյունավետությունը: Արդյո՞ք ուսումնական գործընթացին վերաբերող 
ծախսերի բաշխումը համապատասխանում է հաստատության ռազմավարական նպատակներին: 
Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան 
հիմքերից/: 

 

Համալսարանի ֆինանսական ռեսուրսների կառավարումն իրականացվում է տարեկան կտրվածքով՝ 

բյուջեի նախահաշվի կազմման և բյուջեի փաստացի կատարողականի վերլուծության միջոցով:  

Համալսարանի  2011-2014թթ. դրամական միջոցների ներհոսքն ունի հետևյալ պատկերը:  

 

Աղյուսակ 4 

հազար դրամ 

  2011 2012 2013 2014 

1 
Պետական բյուջեից մուտքեր 

     544 464     548 272  568 687 698 860 

13% 12,6% 14% 17% 

 

2 

Բարձրագույն և 

հետբուհական կրթության  

ուսման վարձավճարներից 

մուտքեր 

3 371 246 3 299 833 3 161 021 3 021 133 

81,5% 76% 79% 74% 
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3 
Այլ եկամուտներ 

226 677 492 868 284 644 362 352 

5.5% 11.4% 7% 9% 

 Ընդամենը մուտքեր 4 142 387 4 340 973 4 014 352 4 082 345 

 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 4-ից, վերջին չորս տարիների ընթացքում ուսման վարձավճարներից 

դրամական մուտքերը նվազել են, ինչը կազմում է ընդհանուր մուտքերի 74-82%-ը, ինչը պայմանավորված է 

ինչպես ուսանողների թվի նվազմամբ /տե՛ս գծապատկեր 1/, այնպես էլ օրենսդրական փոփոխությունների  

արդյունքում Համալսարանի ֆինանսական միջոցների հաշվին ուսանողներին տրվող ուսման վարձի 

զեղչերի ավելացմամբ:  

գծապատկեր 1 

 
Նկատի ունենալով մանկավարժական բուհի սոցիալական պատասխանատվության արդի 

հրամայականը՝ բուհը վերջին տարիներին չի բարձրացրել վարձավճարներնը, ինչն ապահովել է 

դիմորդների վարձավճարների հաշվին դրամական մուտքերի հարաբերական կայուն դինամիկա վերջին 

չորս տարիներին:  

Ինչ վերաբերվում է այլ եկամուտներին (այլ եկամուտների մեջ ներառված են մուտքեր՝ 

դրամաշնորհային ծրագրերից, հանրային սնունդ միավորումից, Աղավնաձորում հանգստի 

կազմակերպման ուղեգրերի վաճառքից, լրացուցիչ դասընթացներից և այլն), ապա վերջին տարիներին 

դրանք էականորեն ավելացել են թե՛ բացարձակ մեծությամբ և թե՛ %-ային արտահայտությամբ,  ինչը 

գոհացուցիչ ցուցանիշ է և համապատասխանում է ռազմավարության հիմնական ուղղություններին՝, այն է՝ 

մեծացնել այլ եկամուտների ներհոսքը և  բազմազանեցնել դրանց ձևավորման աղբյուրները՝ 

Համալսարանի զարգացման կարիքներին համապատասխան: Այդ կապակցությամբ Համալսարանը 

ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում ձեռնարկել է և շարունակում է ձեռնարկել մի շարք 

միջոցառումներ, որոնք ուղղված են մատուցվող ծառայությունների ընդլայնմանն ու զարգացմանը՝ 

մասնավորապես. 

 ա/ ընդլայնվում է հանրային սննդի կազմակերպման ցանցը, 

 բ/ նախատեսվում է առավել արդյունավետ օգտագործել Աղավնաձորի ուսումնա-մարզական 
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բազայի հնարավորությունները՝ նախ և առաջ ապահովելով վերջինիս ինքնածախսածածկումը, 

 գ/ տարեցտարի ավելանում է Համալսարանի ընդգրկվածությունը/մասնակցությունը միջազգային 

դրամաշնորհային ծրագրերին, 

դ/ նախատեսվում է ավելացնել վճարովի այլ ծառայությունների թիվը և շրջանառությունը՝ 

հատկապես մանկավարժության և հոգեբանական ծառայությունների ոլորտում:  

Պետական ֆինանսավորումը 2011-2013 թվականներին ավելացել է շատ աննշան չափով: Ավելացումը 

հիմնականում պայմանավորված է 2011թ. Ա. Բակունցի անվան քոլեջի և 2013թ.-ին թիվ 57 հիմնական 

դպրոցի Համալսարանին միացմամբ: 2014թ.-ին 2013թ.-ի համեմատ պետական ֆինանսավորումը ավելացել 

է գրեթե 23%-ով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է պետության կողմից մեկ ուսանողի համար 

հաշվարկված ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցման գումարի  և գիտահետազոտական ծրագրերի 

ֆինանսավորման  էական ավելացմամբ (2014թ.-ին 2013թ.-ի համեմատ ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական  

կոմիտեի կողմից ֆինանսավորումը ավելացել է մոտ 50%-ով): Չնայած այն հանգամանքին, որ 2014թ.-ին 

զգալիորեն ավելացել են պետ բյուջեից մուտքերը, սակայն այլ բուհերի հետ համեմատած ընդհանուր 

եկամտի մեջ փոքր տոկոս են կազմում պետական ֆինանսավորումից եկամուտները:  

Ֆինանսական միջոցները Համալսարանի ռեսուրսային բազայի հիմքն են և ծախսերը պլանավորվում 

են` հիմք ընդունելով ֆինանսական կարողությունները: 

Ստորև ներկայացված է  Համալսարանի 2011-2014թթ. դրամական միջոցների ելքերի բաշխումը  

Աղյուսակ 5 
Հազար դրամ  

 Ելքերի բաշխում 2011 2012 2013 2014 

1. 
Սարքեր, սարքավորումներ, 

համակարգչային տեխնիկա 

116 761 36 486 86 400 86 000 

2.9% 0,9% 2% 2,3% 

2. 
 Գույք՝ այդ թվում 

մարզական  և ուսումնական 

18 036,2 139 035 44 200 29 405 

0,5% 3,4% 1% 0,8% 

3. 
Կապիտալ  և ընթացիկ 

վերանորոգման ծախսեր 

165 000 328 000 279 500 54 770 
4,1% 7,9% 6,7% 1,5% 

4. 
Գիտության և հետազոտության 

վրա կատարվող ծախսեր 

24 308 39 261 39 484 59 087 

0,6% 1% 1% 1,6% 

5. Ուսումնական ծախսեր 
2 026 317 2 251 870 2 491 678 2 315 265 

50,4% 54,3% 59,3% 61,2% 

6. 
Դրամաշնորհային ծրագրերի 

շրջանակում կատարվող 

ծախսեր 

48 612 46 433 185 280 123 420 

1,2% 1% 4,4% 3,2% 

7. Այլ ծախսեր 
1 622 556 1 307 787 1 079 667 1 113 322 

40,3% 31,5% 25,6% 29,4% 

 Ընդամենը դրամական 

ելքեր 

4 021 590 4 148 872 4 206 209 3 781 269 

 

Աղյուսակ 5-ից  երևում է, որ կայուն հենքի վրա են դրվել հիմնական միջոցների ձեռքբերումը 

/նյութատեխնիկական բազան/ և կապիտալ վերանորոգումը, որոնք ապահովել են ուսուցման և 

հետազոտության կայուն զարգացումը: 2013-2014թթ.-ին համեմատած  2011-2012թթ.-երի հետ գրեթե 3-4 

անգամ ավելացել են նաև դրամաշնորհային ծրագրերի հաշվին կատարված ծախսերը, ինչ վկայում է, որ 

Համալսարանը արդյունավետ գործունեություն է ծավալում այլ ֆինանսկան աղբյուրների ներգրավման 

ուղղությամբ: 

2011-2014 տարիների ընթացքում աճել են Համալսարանի ընդհանուր ծախսերը, ինչը բացատրվում է 

աշխատանքի վարձատրության, ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման, ինչպես նաև 
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ուսումնական միջավայրի շարունակական բարելավմանն ուղղվող ֆինանսական միջոցների ավելացմամբ:  

Ավելացել են նաև մեկ ուսանողին բաժին ընկնող  ուսումնական ծախսերը, ինչպես նաև գիտության և 

հետազոտության վրա կատարվող ծախսերը, ինչը բխում է Համալսարանի ռազմավարության հիմնական 

ուղղություններից: 

Ուսումնական ծախսերի մեջ հիմնականում  ներառված են պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի աշխատավարձը, ուսումնաարտադրական  պրակտիկան,  ուսումնական նյութեր, 

ուսանողության  հանգստի վրա  կատարվող ծախսերը, լողավազան հաճախելու գումարը և այլն: Այլ 

ծախսերի մեջ ներառված են վարչական, սպասարկող անձնակազմի աշխատավարձը, թիվ 57 դպրոցին, 

վարժարանին, քոլեջին բաժին ըկնող ծախսերը, կոմունալ ծախսեր, կապի, հեռահաղորդակցության, 

մաքրության սպասարկման ծախսերը և այլ ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերը: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում նվազել է թե՛ ուսանողների և թե՛ 

աշխատակիցների թիվը, սակայն 2011-2014 թվականների ընթացքում ձեռք բերված սարք- 

սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկան և աքսեսուարները (սարք-սարքավորումների գերակշիռ 

մասը ձեռք է բերվել 2011թ.-ին) քանակային և գումարային առումով ավելի շատ են  ձեռք բերվել, քան՝ 2005-

2010թթ ընթացքում: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակների 

իրականացումն ու շարունակականությունն ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական միջոցների 

բաշխման քաղաքականություն:  

Հիմքեր 

Հաստատության կրթական նպատակների իրականացման համար 

ֆինանսական միջոցները կառավարելու և դրանք նպատակներին 

համապատասխան բաշխելու մեխանիզմները 

 

Ֆինանսական միջոցներին համապատասխան հաստատության 

գործունեության պլանավորման, կառավարման և մշտադիտարկման 

քաղաքականությունը  

 

Պետական, մասնավոր և միջազգային կազմակերպություններից 

ստացվող ֆինանսական և նյութական միջոցների օգտագործման 

ընթացակարգը  

 

Ֆինանսական միջոցների օգտագործման նպատակայնությունը 

երաշխավորող մեխանիզմների (աուդիտներ, հաշվետվություններ) 

 
Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի նպատակների 

իրականացումը ու շարունակականությունը ապահովող և երաշխավորող ֆինանսական միջոցների 
բաշխման քաղաքականության  արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը 
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

Համալսարանը, համաձայն իր կանոնադրության, ինքն է տնօրինում իր ֆինանսական միջոցները, 

ինքնուրույն որոշում դրանց օգտագործման ուղղությունները՝ ներառյալ իր աշխատողների 

վարձատրության և նյութական խրախուսման կարգը և չափերը: Համալսարանում ֆինանսական 

գործունեության համար հիմք են ծառայում Համալսարանի կանոնադրությունը, հաշվապահության 

կանոնադրությունը, ֆինանսների  ծրագրավորման և վիճակագրության վարչության կանոնադրությունը, 

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>> ՀՀ 

օրենքը, միջազգային հաշվապահական ստանդարտները, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման 

http://www.aspu.am/aboutus/t/3275/ln/am
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ստանդարտների համառոտ ուղեցույցը, ինչպես նաև  <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքը: Ֆինանսական 

միջոցների բաշխման հիմքում դրված են կրթական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները: Բյուջեի նախահաշիվը կազմվում է ռեկտորի, ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտորի և 

ֆինանսների ծրագրավորման և վիճակագրության վարչության պետի կողմից՝ հիմքում ունենալով 

Համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը, նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը, 

նյութատեխնիկական մատակարարման և գնումների համակարգման բաժնի կողմից իրականացված 

մանրակրկիտ մոնիտորինգը և դրա արդյունքում առանձին ստորաբաժանումների հայտերի հիման վրա 

կազմված ապրանքների և ծառայությունների գնումների պլանը, որտեղ  հաշվի են առնվում 

ֆակուլտետների և ամբիոնների կողմից կրթական ծրագրերի իրականացման  և ուսումնական միջավայրի 

ապահովման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: Բյուջեի նախահաշվի կազմման համար հիմք է 

հանդիսանում նաև նախորդ տարիներից պահեստում առկա ապրանքանյութական պաշարների 

մնացորդը, ֆինանսների ծրագրավորման և վիճակագրության վարչության կողմից իրականացվող 

կանխատեսումները՝ դրամական մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ, հաշվապահության կողմից հաշվարկվող 

եկամուտները, կատարվելիք հիմնական ծախսերը (աշխատավարձ, հարկեր, տուրքեր, կրթաթոշակ, 

կոմունալ վճարումներ և այլն), որը տարեվերջին ներկայացվում է խորհրդի հաստատմանը:  

Խորհուրդը, լսում և գնահատում է տարեկան գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի 

հաշվետվությունը, քննարկում և հաստատում է Համալսարանի բյուջեն, իրականացնում է ֆինանսական 

միջոցների կառավարման վերահսկողություն՝ իրեն տրված լիազորությունների շրջանակում: 

Յուրաքանչյուր ուստարվա վերջում՝ ֆակուլտետները և համահամալսարանական ամբիոններն 

ուսումնամեթոդական վարչությանն են ներակայացնում հաջորդ ուստարվա դասախոսների ուսումնական 

ծանրաբեռնվածությունը, որը հիմք է հանդիսանում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի դրույքների 

ձևավորման համար, իսկ աշխատավարձի չափը որոշվում է համաձայն դրույքների, գիտական աստիճանի, 

կոչման և պաշտոնի: Վարչական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմի հաստիքացուցակը 

վերանայվում է ուստարվա սկզբներին և հաստատվում է ռեկտորի կողմից՝ հաշվի առնելով 

ռազմավարական ծրագրի  գերակա ուղղությունները, ուսանողության թիվը, ինչպես նաև կրթական 

ծրագրերը սպասարկող ենթակառուցվածքների քանակը: Հաստատված հաստիքակազմի առկայությունը 

հնարավորություն է տալիս ԲՈՒՀ-ին հնարավորինս իրատեսորեն, ոչ էական մեծ շեղումներով 

պլանավորել  աշխատավարձի ֆոնդը:  

Պետական բյուջեից ստացված միջոցները բաշխվում են ըստ տրամադրման նպատակների՝ հիմք 

ընդունելով ՀՊՄՀ-ի և ՀՀ ԿԳՆ-ի միջև կնքված պայմանագրերը: Միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերից 

ստացվող ռեսուրսների կառավարումն իրականացվում է համապատասխան պայմանագրերի և դրանցով 

սահմանված ընթացակարգերի հիման վրա: 

Դրամական հոսքերը վերահսկելու և ԲՈՒՀ-ի շարունակական վճարունակությունը ապահովելու   

նպատակով հաշվապահական հաշվառման բաժինը եռամսյակային կտրվածքով ներկայացնում է 

հաշվետվություն ստացված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ` նշելով փաստացի շեղումները՝ բյուջեի 

նախահաշվի հետ համեմատած: Ելնելով ՀՀ օրենսդրության պահանջներից՝ Համալսարանում  2013թ.-ից 

գործում է ներքին աուդիտի բաժինը, որն անմիջապես ենթարկվում  է ռեկտորին: Ներքին աուդիտի բաժինը 

պարբերաբար ուսումնասիրություն է իրականացնում տարբեր ստորաբաժանումներում՝ բացահայտելու 

համար առկա ռիսկերը,  գործառույթների իրականացման պատշաճությունը: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ի ռեսուրսային բազան հնարավորություն է ընձեռում մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի և ռազմավարական պլանի իրականացման համար, ինչը նպաստում է որակի 

շարունակական բարելավմանը և կայունությանը: 

Հիմքեր  

Ռեսուրսների ժամանակին բաշխելու մեխանիզմները, գործընթացները և 

ընթացակարգերը 
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Ուսուցման գործընթացների որակի ապահովման համար 

դասավանդողների և ուսումնառողների կարիքների բավարարման 

մեխանիզմները 

 
Վերլուծել որակի շարունակական բարելավումն ու կայունությունը ապահովելու նպատակով ՄՈՒՀ-

ի ռեսուրսային բազայի արդյունավետությունը:  Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը 
/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

Համալսարանում ուսումնական միջավայրի և կրթական գործընթացի իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսների պլանավորումը կատարվում է բուհի առանձին ստորաբաժանումների 

վարչական կազմի կողմից՝ սեփական կարիքների բացահայտման հիման վրա:    

Կարևորվում են տեխնիկական միջոցների և էլեկտրոնային ռեսուրսների զարգացման գործընթացի 

ապահովումը և շարունակական բարելավումը: 

Ռեսուրսների պլանավորման և ձեռքբերման տեսանկյունից կարևոր փոփոխական է հանդիսանում  

ուսանողների և աշխատողների թիվը /տե՛ս Աղյուսակ 6/:  

Ստորև աղյուսակ 6-ում ներկայացված է ուսանողների և աշխատակիցների հարաբերակցությունը 

վերջին 3 ուստարիների ընթացքում, որը կարևոր նախապայման է ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման 

գործընթացում: 

Աղյուսակ 6 
 

   2012-

2013    ուս. 

տարի 

 

 

2013-2014                 

ուս. տարի 

 

2014-2015                 

ուս. Տարի 

 
1 Աշխատողների թիվ՝ այդ 

թվում պրոֆեսորադասախոսական 
1374 1246 1223 

2 դասախոսների թիվ* 934 823 798 

3 Ուսանողների թվաքանակ 11 700 11 180 10 600 

Ուսանողներ/աշխատակիցների 

թիվ  

10 10 10 

ուսանողների և աշխատակիցների թիվը վերցված է  յուրաքանչյուր ուստարվա սկզբի 

 դրությամբ *Դասախոսների թվի մեջ ներառված չեն ժամավճարային հիմունքներով աշխատող դասախոսները 

 

Միաժամանակ ռեսուրսների պլանավորման համար հիմք են հանդիսանում կրթական ծրագրերի 

կարիքները, ինչպես նաև ռազմավարական պլանավորմամբ նախատեսված գործողությունների համար 

անհրաժեշտ միջոցները:  

  

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի համաձայն՝ Համալսարանը նախապես պլանավորում է 

առաջիկա ֆինանսական տարվա համար պահանջվող ռեսուրսները՝ դրանց գնման գործընթացն ըստ 

օրենքի պահանջի (մրցույթի հայտարարում, մատակարարների ընտրություն և այլն) իրականացնելու 

համար:  

Դասավանդողների և ուսումնառողների կարիքների բավարարման և ուսումնական միջավայրի 

արդյունավետության բարձրացման նպատակով մշտապես իրականացվում են ընթացիկ և կապիտալ 

վերանորոգման աշխատանքներ, ձեռք են բերվում նոր սարքավորումներ, նորացվում է լսարանների 

կահավորումը, համալրվում է գրադարանային ֆոնդը: 

ՀՊՄՀ –ն կրթական միջավայրի շարունակական բարելավումն ապահովելու գործընթացըն 
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իրավական հենքի վրա դնելու նպատակով հաստատել է ուսումնական ռեսուրսների արդյունավետության 

և հասանելիության գնահատման ու վերանայման ընթացակարգ: 

 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում առկա է տեղեկատվությունը և փաստաթղթավորման գործընթացները 

կառավարելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ:   

Հիմքեր 

Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման 

կանոնակարգերը /հավելված 13/ 

 

Գործընթացի վերանայման արդյունքները վերջին 5 տարիների համար  

 

Գործընթացների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները 

Վելուծել ՄՈՒՀ-ում գործող տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության գործընթացների 
կառավարման քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և 
արդյունավետությունը  /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի խնդիր 6.6-ում նախատեսված է բարելավել 
տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման և վերահսկողության համակարգը՝ 

ստեղծելով  Համալսարանի տեղեկատվական ռեսուրսների միասնական էլեկտրոնային շտեմարան: Այդ 

նպատակով 2013 թվականին Համալսարանը ձեռք է բերել Mulberry էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառության համակարգ, որի ներդրումը  հնարավորություն է ընձեռում արդյունավետ 

կառավարել փաստաթղթերի հոսքը, ապահովել թափանցիկության բարձր մակարդակ և կատարողական 

վերահսկողություն, կենտրոնացված պահպանել փաստաթղթերի և կից նյութերի էլեկտրոնային 

տարբերակները, բացառել փաստաթղթերի կորուստը, իրականացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերի արագ 

որոնում, փաստաթղթաշրջանառության պատմության գրանցում ու վերահսկում փաստաթղթի շարժի 

բոլոր փուլերում, փաստաթղթերի հետ աշխատանքի միասնական ձևի ապահովում, մի քանի 

ստորաբաժանումների միաժամանակյա աշխատանքի ապահովում: Այդ համակարգի ներդրման 

գործընթացին զուգահեռ կազմակերպվեցին աշխատակազմի վերապատրաստման դասընթացներ: 

Ներկայումս Համալսարանը Mulberry համակարգի միջոցով ստանում է  միայն ՀՀ Կրթության և Գիտության 

նախարարությունից փաստաթղթեր: 

Մշակվել և ներդրվել է Տեղեկատվության ավտոմատ կառավարման համակարգ, որն ուղղված է 

ուսումնական գործընթացի կառավարման ավտոմատացմանը: 

2014թ.-ից օգտագործվում են <<Ամբիոն>> և <<ՈՒսումնական մաս>> մոդուլները, որոնց միջոցով 

ինքնաշխատ հիմքերի վրա է դրվել ամբիոնների և ուսումնական մասի գործունեությունը՝ դասաժամերի 

ծավալների և դասաբաշխման առումով:  Դասաժամերի ծավալների հաշվարկը դուրս է եկել ամբիոնների 

գործունեության ոլորտից, ինչի արդյունքում 80 տոկոսով նվազել է ամբիոնների ծանրաբեռնվածությունն 

այս հաշվարկները կատարելու տեսակետից, պարզեցվել և հեշտացվել է ուսումնական մասի աշխատանքը, 

մինիմալացվել են հնարավոր սխալները: 2014թ.-ին Համալսարանի ուսումնական գործընթացի 

կառավարման ավտոմատացմանն ուղղված տեղեկատվական համակարգում՝ կենտրոնի 

ծրագրավորողների կողմից վերջնականապես ծրագրավորվել և  ներդրվել է համակարգի <<e-դեկանատ>> 

ենթածրագրի հիմնական մասը՝ նոր գնահատման համակարգով, <<Դասախոս>> առանձին ենթածրագիրը, 

ինչպես նաև կատարվել է անհրաժեշտ վերահսկող գործիքների ավելացում <<Ադմինիստրատոր>> 

ենթածրագրում, արդեն եղած <<Դասաբաշխում>>, <<Դասաժամերի ծավալներ>> և <<ՈՒսուցման 

պլաններ>> ենթածրագրերի համաձայնեցում ներդրված նոր (e-դեկանատ և դասախոս) ենթածրագրերին:  

Նշված ենթածրագրերը գրեթե ամբողջությամբ ավտոմատացնում են դեկանատների և ամբիոնների 

http://armspu.am/upload/file/us_%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://armspu.am/upload/file/us_%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
Հավելված%2013.%20Փաստաթղթաշրջանառության%20կարգ.docx
Հավելված%2013.%20Փաստաթղթաշրջանառության%20կարգ.docx
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աշխատանքները: Դրանց շրջանակներում ապահովվել են.  

ուսանողների տվյալների բազայի (ֆակուլտետների կողմից արդեն մուտքագրվել են առկա և հեռակա 

ուսանողների առաջին կուրսի անհատական տվյալները) առկայությունը, 

մասնագիտությունների և առարկաների, ինչպես նաև առարկայական բաղադրիչների  

նորմալիզացված տվյալների բազայի (արդեն մուտքագրվել և ճշգրտվել են Համալսարանում առկա բոլոր 

մասնագիտությունները և առարկայացանկերը) առկայությունը, 

ֆակուլտետների կողմից ուսանողների խմբերի և  ենթախմբերի ձևավորման, ամփոփաթերթերի 

ավտոմատ կերպով ստեղծման (դասախոսների կողմից որոշակի ժամկետի ընթացքում լրացման համար 

բաց լինելու ապա փակվելու և արխիվացվելու ֆունկցիայով), վերջնական գնահատականների ավտոմատ 

կերպով հաշվարկման (ըստ նոր գնահատման համակարգի) և ամփոփման, ինչպես նաև դեկանատների 

հետաքրքրությունների ոլորտում գտնվող այլ հնարավորությունների ապահովում: 

Դասախոսների համար ստեղծվել է առանձին միջերես (interface), որի միջոցով վերջիններս տեսնում 

են ձևավորված ամփոփաթերթերը, քննության օրը, ակտիվ ամփոփաթերթում նշանակում ուսանողի 

գնահատականը: Ստեղծվել է նաև ամփոփաթերթերի արագ և հարմարավետ փնտրման գործիք, որի 

միջոցով դասախոսը հեշտորեն կարողանում է կատարել փնտրում ինչպես լրացված, այնպես և ակտիվ 

ամփոփաթերթերի մեջ: Դասախոսին տրվել է նաև հնարավորություն իր միջերեսում դիտել իր 

բեռնվածությունը: 

Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում համակարգի ընթացիկ սպասարկման, ինչպես նաև e-

դեկանատ ենթածրագրում Էլեկտրոնային մատյանի ավելացման, և համակարգում ֆայլերի 

շրջանառության հավելվածի պատրաստման ուղղություններով: 

Համալսարանի պայմաններին է համապատասխանեցվել և ներդրվել Համալսարանի  առաջին կուրսի 

հեռակա ուսանողների հեռավար ուսուցման ապահովմանն ուղղված բաց փաթեթ: Դրա շրջանակներում 

մշակվել է  ֆակուլտետների կողմից անհրաժեշտ գրականության, էլեկտրոնային դասախոսությունների և 

այլ ուսումնաօժանդակ նյութերի ներմուծման (անհրաժեշտ գրադարանի պատրաստում) 

հնարավորությունը, ինչպես նաև, ուսանողների խմբերի ստեղծման հնարավորությունը՝ 

համապատասխանաբար կցելով դրանք դասախոս օգտատերերին և վերը նշված գրադարաններին: 

Ապահովված է ուսանողների և դասախոսների միջև տեքստային երկխոսությունների հնարավորությունը: 

Ուսանողները կարող են օգտվել այս ծրագրային ապահովումից իրենց  համար նախատեսված միջերեսում՝ 

ինչպես վեբ տարբերակով, այնպես էլ բջջային (Android, iOS) և համակարգչային (Windows XP/Vista/7/8, Mac 

OS, Linux) օպերացիոն համակարգերի  համար նախատեսված հավելվածի միջոցով: Ստեղծված է նաև՝ 

կոնսուլտացիաների և միջանկյալ քննությունների ժամանակ ուսանողների և դասախոսների միջև 

տեսաձայնային կապի ապահովման հնարավորություն, առանձին կանչվող հավելվածի միջոցով: 

 Ինպես արդեն նշվել է Չափորոշիչ 1-ում Համալսարանում տեղեկատվության տարածման ինպես նաև 

շահակիցների իրազեկվածության բարձրացմանն էապես նպաստում  է պաշտոնական կայք էջը, ,,Ռադիո 

ֆաման,, և ,,Մանկավարժական Համալսարան,, պաշտոնաթերթը:  

2013 թվականին բուհը ձեռք է բերել Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված ՀԾ-

Հաշվապահ-6 ծրագիրը: Ծրագրի ներդրման գործընթացներին զուգահեռ,՝ տվյալ համակարգով աշխատելու 

նպատակով իրականացվել է հաշվապահության բաժնի բոլոր աշխատակիցների վերապատրաստում: ՀԾ-

Հաշվապահ-6 ծրագրի միջոցով ՀՊՄՀ-ն կատարելագործել է հիմնական միջոցների և նյութական 

պաշարների հաշվառման և վերահսկման համակարգը, ինչը բխում էր ռազմավարական ծրագրի 
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խնդիրներից: 2015թ.-ին Համալսարանը ձեռք է բերել ՀԾ աշխատավարձ-կադրեր համակարգը և սկսել է 

ներդրման աշխատանքները: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ը ստեղծում է ապահով և անվտանգ միջավայր առողջապահական և 

անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների միջոցով` հաշվի առնելով հատուկ կարիքներ 

ունեցող ուսանողներին:   

Հիմքեր 

Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ծառայությունների ենթակառուցվածքները  

 

Առողջության և անվտանգության (հաշվի առնելով առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող ուսումնառողներին) պահպանմանն ուղղված 

ծառայությունների քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը  

 

Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ծառայություններին հատկացված ֆինանսական միջոցների բաշխումը վերջին 

4 տարվա համար  

 

Առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ծառայություններն ապահովող անձնակազմը և դրա անդամների 

աշխատանքային նկարագրերը 

 

Մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը արտահայտող 

այլ հիմքեր և վերլուծություններ 

Վերլուծել առողջության և անվտանգության պահպանման ծառայությունների արդյունավետությունը` 
հիմնվելով շահեկիցների արձագանքների վրա:  

Բուհում առկա են առողջության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածքները, գործում են անվտանգության ծառայությունը և 2 բուժկետեր: Անվտանգության 

ծառայությունը շուրջօրյա հերթապահության միջոցով ապահովում է Համալսարանի ներքին 

անվտանգությունը, հսկում է ուսանողների, աշխատողների և այլ անձանց կողմից Համալսարանի ներքին 

կարգապահական կանոնների պահպանումը: Ներկայումս Համալսարանի առանձին տարածքներում 

հսկողությունն իրականացվում է ժամանակակից տեսանկարահանման սարքերի օգտագործմամբ: 

Առաջիկա տարիներին նախատեսվում է նման սարքերի տեղադրում Համալսարանի բոլոր 

մասնաշենքերում: Անվտանգության ծառայության անձնակազմը բաղկացած է 41 աշխատակիցներից: 

Բուհի ներքին հակահրդեհային անվտանգության ապահովման նպատակով ձեռք են բերվել 48 հատ 

կրակմարիչ, 10 հատ հրշեջ փողրակ, որոնք տեղադրված են մասնաշենքերի հարկաբաժիններում: 

Համալսարանի բոլոր մասնաշենքերի բոլոր հարկաբաժինների տեսանելի վայրերում փակցված են 

<<Տարհանման պլան - սխեմա>> ցուցանակներ:  

Համալսարանի թիվ 1 և թիվ 3 մասնաշենքերում գործում են երկու բուժկետեր՝ ՀՀ առողջապահության 

նախարարության ենթակայությամբ, որոնք իրենց գործառույթներն իրականացնում են պայմանագրային 

հիմունքներով: Բուժկետերի աշխատակիցները ընդամենը չորսն են՝ յուրաքանչյուր բուժկետում մեկական 

թերապևտ և բուժքույր: Բուժկետերն ապահովված են անհրաժեշտ դեղորայքով և բուժսարքերովֈ 

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին մասնագիտական ամբիոնները բուժկետերի հետ միասին 

կազմակերպում են I-ին և II-րդ կուրսի ուսանողների պարտադիր բուժզննում, իսկ 2015թ. սեպտեմբերից 

պարտադիր բուժզննում կանցնեն նաև Համալսարանի բոլոր աշխատակիցները: 

Աղյուսակ 7-ում ներկայացված են առողջության ու անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ֆինանսական միջոցների 2011-2014թթ.-ի դինամիկան: 
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Աղյուսակ 7 
Հազար դրամ 

  2011 2012 2013 2014 

Առողջության և անվտանգության 

պահպանմանն ուղղված 

ֆինանսական միջոցներ 

27 371 61 842 70 003 70 911 

Տեսակարար կշիռն ընթացիկ 

տարվա ընդհանուր ծախսերի մեջ 

,% 

0,7% 1,5% 1,7% 1,9% 

 

Ինչպես վկայում են Աղյուսակ 7-ի տվյալները, նշված ժամանակահատվածում Համալսարանի 

ղեկավարությունը  2.5 անգամ ավելի ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել  առաղջության և 

անվտանգության պահպանման համար, որոնք նպատակաուղղվել են հիմնականում  այդ 

ծառայությունների որակի բարելավմանը:  

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի միջավայրի ապահովության, առողջության և անվտանգության պահպանմանն 

ուղղված ծառայությունների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը 

/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

Համալսարանի  ղեկավարությունն իր  ուշադրության  կենտրոնում  է պահում  ֆիզիկական 

դաստիարակության հետ կապված հարցերը: Մասնավորապես, բարելավվել են «Ֆիզկուլտուրա» 

առարկայի դասավանդման հետ կապված հետևյալ պայմանները. 

 Ֆիզդաստիարակության համահամալսարանական ամբիոնը համալրվել է բարձր որակավորում 

ունեցող սպորտի մասնագետներով և 2011թ.-ին վերանվանվել է Շախմատի և սպորտի ամբիոն, 

 ամբիոնին կից ստեղծվել և գործում են սեղանի թենիսի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի, շախմատի և 

ֆուտբոլի մարզական սեկցիաները (5 մարզաձևեր), 

 հիմնովին վերանորոգվել են Համալսարանի թիվ 1 մասնաշենքի մարզադահլիճները, նորացվել է 

մարզական գույքը, ասֆալտապատվել և բարեկարգվել է 1-ին մասնաշենքին կից սպորտային 

հրապարակը, 

 հիմնանորոգվել է 5-րդ մասնաշենքի հրաձգարանը, որտեղ՝ հատկացված առանձին ուսումնական 

ժամերի ընթացքում՝ ուսանողներն անցնում են ռազմական  հմտությունների դասընթացներ, 

 2012թ.-ից սկսած՝ Երևանի լողավազաններում I-ին կուրսեցիների  համար կազմակերպվում են լողի 

դասընթացներ,  իսկ 2014-15 ուսումնական տարում լողի առարկան ներառվեց ֆիզդաստիարակության 

ծրագրում՝ որպես ստուգարք, 

 2012/2013 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակից սկզբնական կրթության ֆակուլտետի  առաջին 

կուրսեցիների համար որպես ֆիզդաստիարակության պարտադիր առարկա ներդրվեց շախմատը, 

 2013 թվականից սկսած՝ ուսանողներին հատկացվում է միատարր մարզահագուստ՝ 

ֆիզկուլտուրայի դասերին և մարզային սեկցիաներին մասնակցելու համար:  

Ներկայումս Շախմատի և սպորտի համահամալսարանական ամբիոնն ունի 19 աշխատող՝ որից 12 

դասախոս, իսկ 7-ը՝ որպես ուսումնաօժանդակ: 

 

Բուհում ներառական կրթություն կազմակերպելու և հաշմանդամ ուսանողների և դասախոսների 

համար հավասար պայմաններ ապահովելու նպատակով հատուկ կրթության ֆակուլտետը մինչ այժմ 

իրականացրել է հետևյալը.   
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 ֆակուլտետի դասախոսների և ուսանողների նախաձեռնությամբ Համալսարանի երկու 

մասնաշենքերի աստիճանները ներկվել են դեղին գծերով, ինչը ապահովում է թույլ տեսնողների ազատ 

տեղաշարժը շենքերում,    

 ՀՊՄՀ-ի ընթերցասրահի համակարգիչներում ներբեռնվել է տեսողության խնդիրներ ունեցողների 

համար նախատեսված ծրագիր, որի օգնությամբ էլեկտրոնային տեքստը վերածվում է աուդիոյի,      

 ՀՊՄՀ-ի թանգարանի և ցուցանմուշների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվում է նաև 

Բրայլյան գրի միջոցով:     

 ՀՊՄՀ-ի թանգարանի աուդիո գիդը հարմարեցված է լսողության խնդիրներ ունեցող այցելուների 

կարիքներին,    

 ՀՊՄՀ-ում կազմակերպվում են աշխատաժողովներ, գիտաժողովներ, որտեղ վեր են հանվում 

ներառական կրթությանը վերաբերող հարցերն ու զարգացման հեռանկարները, 

 ցուցաբերվում է հոգեբանական ու խորհրդատվական աջակցություն հատուկ կարիքներ ունեցող 

ուսանողներին, ինչպես նաև դասախոսներին: 

Ներառական կրթության զարգացման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց լիարժեք ներգրավման 

հարցերը դեռևս ինստիտուցիոնալ լուծման կարիք ունեն, նախ՝ ենթակառուցվածքների 

համապատասխանեցման, ինչպես նաև ուսումնական գործընթացների հարմարեցման տեսակետներից: 

Այս ուղղության զարգացման նպատակով ՀՊՄՀ-ում ձեռնարկվել են միջոցներ հաշմանդամություն ունեցող 

ուսանողների և բուհի անձնակազմի անդամների հաշվառման, կարիքների գնահատման և ըստ 

կարիքների՝ աջակցության մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ: Վիճակագրական տվյալների 

բազաների վարումը նույնպես կներառի հաշմանդամությունը բնութագրող որոշակի ցուցանիշներ և 

տվյալներ:  

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության ոլորտում ներառման հիմնախնդիրների 

հետազոտության և առաջարկությունների ձևավորման նպատակով ՀՊՄՀ հատուկ կրթության 

ֆակուլտետը ՀՀ գիտության պետական կոմիտեին ներկայացրել է հայտ՝ ֆակուլտետի բազայի վրա 

ներառական կրթության գիտահետազոտական կենտրոնի հիմնադրմանը ֆինանսական աջակցություն 

ցուցաբերելու մասին: 

ՈՒսանողների բժշկագիտական տեսական պատրաստվածությունը ամրապնդելու համար առաջին 

բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոնը առաջին անգամ  

հրատարակել է <<Առաջին բուժօգնություն>> ուսումնական ձեռնարկը՝ բակալավրիատի ուսանողների 

համար: Համալսարանի ուսանողները գործնական պարապմունքներ են անցնում Սուրբ Գրիգոր 

Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում: Ամբիոնի դասախոսները մշակել են նաև արտակարգ իրավիճակների 

վերաբերյալ տեսական նյութեր: Հրատարակության է ներկայացված <<Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղպաշտպանության հիմնահարցեր>> և <<Թեստային առաջադրանքներ առաջին բուժօգնությսն 

վերաբերյալ>> ուսումնական ձեռնարկները: 

ՀՊՄՀ-ի ուսանողների համար արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանությանն առնչվող  

գործնական պարապմունքներն  անցկացվում են Երևանի Ֆիզիկայի ինստիտուտի, Ավիացիայի 

ինստիտուտի, Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի և Ճգնաժամային կառավարման 

նախարարության ապաստարաններում: Ուսանողները գործնական պարապմունքների ընթացքում  

բազմիցս այցելել են <<Զվարթնոց>> օդանավակայանի հրշեջ մաս և հատուկ ծառայության 

ապաստարաններ, ծանոթացել դրանց տեսակներին, նշանակությանը: 

Կազմակերպվել է բանասիրական, օտար լեզուների, գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետների 

ուսանողների փորձնական տարհանում, որին մասնակցել են այդ ֆակուլտետների ուսանողները, 

դասախոսները, ֆակուլտետների ղեկավարությունը, ճգնաժամային նախարարության նախարարը և այդ 
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ոլորտի պատասխանատուներ: 

Ամբիոնի դասախոսները մշտապես հոդվածներ են տպագրում <<Մանկավարժական Համալսարան>> 

թերթում, որտեղ լուսաբանվում են առողջ ապրելակերպի, ալկոհոլամոլության, ծխախոտամոլության, 

նարկոմանիայի հետ կապված հարցեր: Ամբիոնում պարբերաբար ցուցադրվում են վերը նշված 

խնդիրներին առնչվող ֆիլմեր: Նման հարցեր քննարկվում են նաև ուսանողների հետ կազմակերպված 

հանդիպումների ժամանակ: 

Ինչպես նշվեց Չափորոշիչ 1-ում, Աղավնաձորում Համալսարանն ունի ուսումնամարզական բազա, 

ինչը աշխատողների և ուսանողների համար ծառայում է նաև որպես  հանգստավայր, որտեղ  ստեղծված են 

ժամանցի և հանգստի համար  բոլոր անհրաժեշտ պայմանները:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող 

ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Կրթական գործընթացների  կարգավորմանն ուղղված ծրագրերը 

 

Կրթական գործընթացների իրականացման արդյունքների  

վերլուծությունը (նշելով արդյունավետությունը) 

 

Գործընթացի նպատակների իրականացումն ու ձեռքբերումների 

գնահատման գործիքները /ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների 

հետազոտություն /հավելված 10// 

Վերլուծել ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների կիրառելիության, 

հասանելիության և արդյունավետության գնահատման գործող մեխանիզմների և ծառայությունների 

արդյունավետությունը:  Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ-ում ուսանողներին տրամադրվող ռեսուրսների և ծառայությունների օգտակարության, 

հասանելիության և արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներն են շրջանավարտների, 

դասավանդողների և ուսանողների շրջանում հարցաթերթիկի միջոցով անցկացվող հարցումների 

կազմակերպմամբ կարիքների բացահայտումը: 

Հարցաթերթիկում ներառված է լսարանների, համակարգչային լսարանների հասանելիության և 

հագեցվածության, գործնական աշխատանքների անցկացման անհրաժեշտ սարքավորումների, 

գրադարանային ծառայության, ճաշարանում սննդի որակի և այլնի վերաբերյալ տարատեսակ հարցեր:  

Ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության գնահատման նպատակով, որպես բարելավման 

ուղղություն, կարելի է առանձնացնել արդյունավետության գնահատման գործիքների և կառուցակարգերի, 

ինչպես նաև ընթացակարգի մշակումն ու իրականացումը: 

Ներկայումս այս ուղղությամբ հետազոտության կազմակերպման համար հիմք է հանդիսացել ՀՊՄՀ-ի 

ուսումնական ռեսուրսների արդյունավետության ու հասանելիության գնահատման և վերանայման 

ընթացակարգը:  

Կազմակերպված հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ ուսանողներն ընդհանուր առմամբ 

բավարար են համարում ուսումնառության նպատակով տրամադրվող ռեսուրսները:  

Միաժամանակ առանձնացվել են այն բոլոր խնդիրները, որոնք բարելավման կարիք ունեն: 

Մասնավորապես պարզվել է, որ ուսանողները հատկապես կարիք ունեն նոր գույքի, իրենց 

մասնագիտական գործունեության համար կաբինետներում, լաբորատորիաներում և արհեստանոցներում 

կիրառվող գույքի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության:  

 Որպես ռեսուրսներով ապահովվածության անհրաժեշտ բարեփոխումների առաջնահերթություն, 

ուսանողների հարցման համաձայն, հանդես է եկել ուսումնական գործընթացը տեխնիկայով 

Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/us.%20resursneri%20ardyunavetutyan%20gnahatman%20yntacakarg.pdf
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/համակարգիչներ, էլ. գրատախտակներ, պրոեկտորներ և այլն/ համալրելու անհրաժեշտությունը:  

Ուսումնական ռեսուրսների արդյունավետության և հասանելիության գնահատումն իրականացվում է 

նաև ուսանողների՝ բուհ ընդունվելու դրդապատճառների վերլուծության, պրակտիկայի՝ որպես 

մասնագիտական գործունեության բազային ռեսուրսների գնահատման և այլ ոլորտներում, որոնք 

մանրամասն ներկայացված են ՀՊՄՀ Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հետազոտության մեջ: 

 

Նշված խնդիրների մասին ՀՊՄՀ-ն պարբերաբար իրազեկվում է և անհրաժեշտաբար ձեռնարկում 

քայլեր և դրանք ներառում իր ռազմավարական և կարճաժամկետ պլաններում:   

 Այդ նպատակով Կրթության բարեփոխումների և Որակի վարչության պաշտոնական 

տեղեկատվական պորտալում ներդրվել է առցանց հարցումների անցկացման համակարգ, որը նաև 

հնարավորություն է տալիս մանրակրկիտ մաթեմատիկական վիճակագրության վերլուծություն 

իրականացնել ամեն հարցման համար: 

 

Վերլուծել Չափանիշ 7-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, 

արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

 

ՈՒժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. ՀՊՄՀ-ում առկա է ուսումնական միջավայրի 

համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և 

ռեսուրսներ՝ ներքին համակարգչային ցանց, անվճար 

WiFi, նորաստեղծ ճաշարաններ, անվտանգության 

ծառայություն, բուժկետ, մարզադահլիճներ, 

ավտոմատացված էլեկտրոնային համակարգեր, 

լսարանային ֆոնդ և պրակտիկայի բազաներ, որոնք 

բարելավվում են մշտադիտարկման, շահակիցների 

հետադարձ կապի և համակարգված 

քաղաքականության  հիման վրա: 

2. ՀՊՄՀ-ում դիվերսիֆիկացվել են ֆինանսական 

մուտքերը և ֆինանսների բաշխման մեխանիզմները:  

3. Բարեփոխումների սկզբում ՀՊՄՀ-ն զգալի 

ներդրումներ է իրականացրել հիմնական միջոցների 

և բազային ռեսուրսների ապահովման ոլորտում, 

ինչը թույլ է տվել արդյունավետորեն իրականացնել 

բարեփոխումների գործընթացը:   

4. ՀՊՄՀ-ն զգալի աշխատանքներ է 

իրականացրել հաշմանդամություն ունեցող և 

հատուկ կարիքներով անձանց համար պայմանների 

բարելավման, միջավայրի անվտանգության և 

առողջության պահպանման ոլորտներում՝ խթանելով 

ռեսուրսների տրամադրումը հասարակական 

պատասխանատվության նպատակով:  

1. Սովորողները բավականաչափ իրազեկված 

չեն իրենց մասնագիտական գործունեության 

համար անհրաժեշտ սարքավորումների մասին:  

2. Համալսարանի տարածքում 

հանրակացարանի բացակայությունը խոչընդոտ է 

հանդիսանում հեռավոր շրջաններից և 

արտասահմանից ուսանողների թվաքանակի 

ավելացման և համալսարանական միջավայրի 

զարգացման համար: 

3.  Համալսարանի էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառությունը դեռևս 

վերջնականապես ներդրված չէ: 

4. Համալսարանում ներդրված չէ կրթության 

շուկայի և ֆինանսական ներհոսքի վրա ազդող 

արտաքին գործոնների ուսումնասիրության 

համակարգված մեխանիզմ:  

5. Ուսումնական ռեսուրսների արդյունավե-

տության և հասանելիության գնահատման ու 

վերանայման ընթացակարգը նոր է հաստատված 

և դեռևս գնահատման հիման վրա չի բարելավվել:  

  

http://qa.aspu.am/
http://qa.aspu.am/
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Հնարավորություններ Վտանգներ 

1. Լրացուցիչ և նախապատրաստական 

կրթության ծառայություններից դրամական 

մուտքերի ավելացում  

2. Միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերում 

ընգրկվածության ընդլայնում 

3. Վճարովի ծառայությունների տեսակների և 

շրջանառության ծավալների ավելացման 

հնարավորություններ կան՝  հատկապես մանկավար-

ժության և հոգեբանական ծառայությունների 

ոլորտում: 

4. Գիտահետազոտական աշխատանքների 

իրականացման համար դրամաշնորհների 

ներգրավում: 

5. Առկա են Գիտահետազոտական և 

ուսումնամեթոդական արտադրանքի / արդյունքների 

առևտրայնացման հնարավորություններ:  

6. Հանրակացարանի ստեղծման ուղղությամբ 

ծրագրերի իրագործումը կարող է լրացուցիչ ուսա-

նողների ներհոսքի հնարավորություններ ստեղծել:  

7. Առկա են գործարար համայնքի  հետ փոխշա-

հավետ համագործակցության ընդլայնման և որակա-

կան բարելավման հնարավորություններ՝ և այդ 

ուղղությամբ արտաքին շահակիցների պատրաստա-

կամությունը:   

1. Առկա է պետական բյուջեից  

ֆինանսավորման հնարավոր նվազման 

վտանգներ՝ նկատի ունենալով պետպատվերով 

սովորող ուսանողների քանակի նվազման առկա 

միտումները: 

2. Երկրի սոցիալ - տնտեսական վիճակի 

վատթարացումը կարող է հանգեցնել բնակչության 

վճարունակության և ուսանողների թվի 

նվազմանը:  

3. Օրենսդրության անկանխատեսելի 

փոփոխությունները կարող են հանգեցնել 

ռեսուրսներով ապահովվածության 

կայունությանը: 

Բարելավման պլանավորվող ուղիներ:  

1. ՀՊՄՀ-ում ներդնել ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների բաշխման, կառավարման 

արդյունավետության ու հասանելիության գնահատման և դրանց վրա ազդող գործոնների 

մշտադիտարկման կայուն մեխանիզմներ և միասնական քաղաքականություն:  
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VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն իր տրամադրած կրթության, իրականացրած հետազոտության և 

օգտագործած ռեսուրսների համար հաշվետու է պետությանը և հասարակությանը: 

 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի հաշվետվողականության սահմանված կարգ: 

Հիմքեր 

Շահակիցների առջև հաշվետվողականությունն ապահովող 

քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և մեխանիզմները  

 

Հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների ռազմավարական 

նպատակները և քաղաքականությունը (օր.՝ մասնագիտական 

զարգացման/վերապատրաստման դասընթացներ, խորհրդատվական 

ծառայություններ, օժանդակում հանրակրթական հաստատություններին, 

միջավայրի բարելավմանը միտված գործունեություններ և այլն) /պրակտիկ 

վերապատրաստումների հարթակ, կայքէջ, բլոգ, դասեր 

 

Հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների իրականացման 

հիմնավորումները  

 

Հասարակության զարգացմանը միտված ՄՈՒՀ-ի իրականացրած այլ 

աշխատանքները 

Վերլուծել, թե որքանո՛վ է ՄՈՒՀ-ի հաշվետվողականությունը նպաստում կառավարման 

բարելավմանը: Հիմնավորել մոտեցումը և արդյունավետությունը /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Չափանիշով նկարագրվող ոլորտի համար չափելի տերմիններով համառոտ (մինչև 10 

տող) ներկայացնել հաստատության հավակնությունները (ամբիցիաները)` հղում տալով այն 

ռազմավարական փաստաթղթերին, որոնցում այդ ամբիցիաները ձևակերպված են որպես 

նպատակ կամ խնդիր: 

1. Ապահովել աշխատակիցների և ուսանողների բավարարվածությունը սոցիալական 

միջավայրից:  

2. Ընդլայնել մշակութային ծրագրերը և միջոցառումները Համալսարանի ներուժի 

արդյունավետ օգտագործմամբ:  

3. Զարգացնել սոցիալական համագործակցության համակարգը՝ որպես Համալսարանի 

գործունեության ինքնուրույն ուղղություն:  

4. Ընդլայնել սոցիալական ոլորտի գործընկերների շրջանակը: 

http://qa.armspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/QMS%20and%20QA.pdf
http://qa.armspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/QMS%20and%20QA.pdf
http://www.aspu.am/upload/file/razmavardproc18_04_14%20Dneeeeeeeel%20(1).pdf
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ՀՊՄՀ հաշվետվողականության գործընթացը կանոնակարգվում է «Կրթության մասին», 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին», «Պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքներով, ՀՀ կառավարության 

որոշումներով, ինչպես նաև ՀՊՄՀ կանոնադրությամբ: 

ՀՊՄՀ գործունեության հիմնական հաշվետու փաստաթուղթը տարեկան 

հաշվետվությունն է, որն արտացոլում է բուհի գործունեության գրեթե բոլոր բնագավառներն ու 

հիմնախնդիրները:  

ՀՊՄՀ  կառավարման խորհուրդը ՀՊՄՀ կանոնադրության համաձայն, լuում և գնահատում 

է  ռեկտորի հաշվետվությունը տարեկան գործունեության մասին, որը ներառում է 

համալսարանական բոլոր ստորաբաժանումների գործունեության մասին մանրամասն 

տեղեկատվություն եւ վերլուծություն: Նախապես հաշվետվության նախնական տարբերակը 

համալսարանի ստորաբաժանումների կողմից ներկայացվում է ռեկտորին: Այնուհետև 

տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացվում է խորհրդի անդամներին: Խորհուրդը 

ձևավորվում է ներքին և արտաքին շահակիցներից /Համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության, ՀՀ Կառավարության, Կրթության և 

գիտության նախարարության ներկայացուցիչներից/: Խորհրդի նիստի ժամանակ բացի խորհրդի 

անդամներից, նիստին մասնակցում են նաև լրագրողներ և նիստը լայնորեն լուսաբանվում է 

ԶԼՄ-ներով: Բացի այդ, հաշվետվությունը տեղադրվում է նաև համալսարանի պաշտոնական 

կայքէջում:  

Բացի ՀՊՄՀ խորհրդին ներկայացվող հաշվետվություններից՝  տարվա ընթացքում 

օրենքով սահմանված կարգով հաշվետվություններ է ներկայացնում ՀՀ Կրթության և 

գիտության նախարարությանը, Գիտության պետական կոմիտեին, Պետեկամուտների 

կոմիտեին, Վիճակագրական վարչությանն ու այլ պետական գերատեսչություններին: 

Հաշվետվողականության մեխանիզմ են հանդիսանում նաև ՀՊՄՀ ռազմավարական 

ծրագրի կատարման ընթացքի մասին ամենամյա լսումները համալսարանի գիտական 

խորհրդում, որտեղ գնահատման առանցքային ցուցիչներով վերլուծվում է և գնահատվում 

համալսարանի ձեռքբերումները և բացթողումները:  

Համալսարանի կառավարման խորհրդի և գիտական խորհրդի նիստերի օրակարգը և 

ընդունված որոշումները հրապարակվում են ՀՊՄՀ պաշտոնական կայքէջում, հեռարձակվում 

են ռադիոյով և հրատարակվում պաշտոնաթերթում: 

Հաշվետվողականության ներկայիս համակարգը նպաստում է առավել արդյունավետ 

կառավարմանը, արձանագրվում են բոլոր ձեռքբերումները, տարանջատվում են 

հիմնախնդիրները, ուրվագծվում են զարգացման միտումները, մշտադիտարկման 

/մոնիտորինգի/ են ենթարկվում համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների աշխատանքը:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ընթացակարգերի, գործընթացների 

թափանցիկությունը և հասանելիությունը հասարակությանը:  

Հիմքեր 

ՄՈՒՀ-ի հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմները 

 

Հաշվետվությունները, զեկույցները, վերլուծությունները վերջին 5 

տարվա ընթացքում 

http://www.aspu.am/aboutus/t/3275/ln/am
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Վերլուծել հասարակությանը հաշվետվողականությունն ապահովող մեխանիզմների 

արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը  /կատարել համառոտ մեջբերումներ 

համապատասխան հիմքերից/: 

 

Բուհը 2013, 2014 թվականներին առաջատար դիրք է զբաղեցրել ՀՀ բուհերի ազգային 

վարկանիշավորման համակարգի երեք կրթական աստիճաններում և երեք ու ավելի 

մասնագիտական ոլորտներում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհերի շարքում:  

2013թվականին ՀՊՄՀ-ն նշված խմբում զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, իսկ 2014թվականին 

երրորդ տեղը՝ երկրորդ դիրքում գտնվող համալսարանին զիջելով 0,14 գործակցով:  

2011 թվականից Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանում գործում է Լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչությունը: 

Վարչության կազմում գործում է <<Մանկավարժական համալսարան>> պաշտոնաթերթը, 

http://www.aspu.am պաշտոնական կայքէջը, Առաջին համալսարանական ռադիո <<Ֆամա>>-ն 

եւ ռադիոյի կայքը՝ www.radiofama.am: 

 Վարչության կազմում գործում է <<Մանկավարժական համալսարան>> թերթը, որը 

հրատարակվում է հայերեն լեզվով  1800 տպաքանակով, ամիսը երկու անգամ, երկու մամուլ 

ծավալով:  

Պաշտոնաթերթն  իրականացնում է իրեն վերապահված խնդիրները՝ անաչառ 

տեղեկատվության ապահովում, համալսարանի ստորաբաժանումներին տեղեկատվական 

աջակցության ցուցաբերում և իրազեկում, ռեկտորատի և գիտական խորհրդի նիստերում 

քննարկվող կարևորագույն հարցերի լուսաբանում և դրանց շուրջ հասարակական կարծիքի 

ձևավորում, համալսարանի գործունեությունը ներկայացնող հոդվածների հրապարակում և 

այլն: 

Դասախոսները և ուսանողները թերթի տարբեր խորագրերի ներքո հանդես են գալիս 

բուհի հիմնախնդիրներին և անցուդարձին վերաբերող հրապարակումներով:  

Թերթը տարածվում է համալսարանի ներսում և բուհից դուրս՝ Հայմամուլի, մասամբ  էլ 

խմբագրության կողմից անվճար հիմունքներով: Հայմամուլի միջոցով՝ 250 և խմբագրության 

կողմից՝ 100 թերթ ուղարկվում է հանրապետության ղեկավար մարմիններին, 

դեսպանատներին, հիմնադրամներին, գրադարաններին, բուհերին, տարբեր կառույցների: 

Մնացած 1450 օրինակը բաշխվում է համալսարանական ֆակուլտետների 

դեկանատներին,ավագ և հիմնական դպրոցներին, ուսանողական խորհրդին, համալսարանի և 

ռեկտորարատի  բոլոր ստորաբաժանումներին:  

Դասախոսները և ուսանողները աջակցում են թերթի կազմակերպական` նյութերի 

տրամադրման և տարածման  աշխատանքներին: 

Ֆակուլտետների ղեկավարների և ուսանողական խորհրդի լրատվական հանձնաժողովի 

հետ համագործակցության արդյունքում խմբագրությունը պարբերաբար փորձում  է  թերթի 

բովանդակությունը դարձնել առավել հետաքրքիր, ինչպես նաև գտնել թերթի բաշխման և 

տարածման առավել արդյունավետ  ձևեր:  

Համալսարանի պաշտոնական կայքէջը՝ aspu.am, երեք լեզվով ոչ միայն  ներկայացնում է 

համալսարանական տարբեր իրադարձությունների հետ կապված տեղեկատվություն, այլև շատ 

http://ranking.armedu.am/
http://ranking.armedu.am/
http://www.aspu.am/
http://www.radiofama.am/
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գործնական նշանակություն ունի ուսանողների, ասպիրանտների, հայցորդների, դիմորդների 

համար, որոնք կայքում կարող են գտնել ամենաանհրաժեշտ տեղեկատվությունը 

համալսարանի, իրենց ուսումնական գործընթացի մասին՝ սկսած դասացուցակից, քննական 

հարցաշարարերից, մինչև առարկայական ծրագրեր և անհրաժեշտ գրականություն: Ամբողջ 

տեղեկատվությունը եռալեզու է, ինչը հնարավորություն է ստեղծում հետևել մեր բուհի 

զարգացումներին ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում: 

www.aspu.am-ը ստեղծվել է 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ին. գործունեության կարճ 

ժամանակահատվածում այն դարձել է համալսարանի մասին ամբողջական տեղեկատվության  

հիմնական աղբյուրը: 

Կայքն առաջնորդվում է օպերատիվության սկզբունքով՝ ապահովելով բուհի 

յուրաքանչյուր կառույցի վերաբերյալ  թարմ և բազմակողմանի տեղեկատվություն: 

Պարբերաբար թարմացվում է Մանկավարժական համալսարանի մասին 

տեղեկատվությունը, կայքի համապատասխան բաժնում տեղադրված են բուհի  

կանոնադրությունն ու ռազմավարական ծրագիրը: 

Պարբերաբար կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ. 

մասնավորապես, վարչական կառուցվածքում կայքի այցելուները կարող են ոչ միայն  

անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալ բուհի  ղեկավար մարմինների` ռեկտոր, ռեկտորի 

օգնական, պրոռեկտորներ, այլև  վերջիններիս հետ կապ հաստատել էլեկտրոնային հասցեների 

միջոցով: 

Մանկավարժական համալսարանի ստորաբաժանումներից յուրաքանաչյուրի 

գործունեության, խնդիրների և նպատակների մասին այցելուն կարող է նորացված 

տեղեկատվություն ստանալ համապատասխան բաժնից:   

«Ֆակուլտետ» բաժնում ևս պարբերաբար լրացվում, խմբագրվում և  անհրաժեշտ 

փոփոխությունների են ենթարկվում բուհի 10 ֆակուլտետների, ֆակուլտետների 53 

ամբիոնների և 7 համահամալսարանական ամբիոնների պատմությունները, աշխատակազմը,  

ուսումնական ծրագրերն ու դասացուցակները:  

Կայքը հետ չի մնում տեղեկատվական տեխնոլոգիանների զարգացումներից. քննական 

գործընթացն առավել թափանցիկ դարձնելու նպատակով` օգտագործվում են ինովացիոն նոր 

մեթոդներ. յուրաքանչյուր կիսամյակային քննություններին ընդառաջ` համապատասխան 

բաժնում  տեղադրվում են ընթացիկ (միջանկյալ) ստուգման հացաշարերը, քննական 

գրաֆիկները, ավարտական որակավորման քննությունների հարցարանները:   

«Կրթություն» բաժնի միջոցով յուրաքանչյուրը կարող է լիարժեք տեղեկատվություն 

ստանալ բակալավրիական և մագիստրոսական կրթության, որակի ապահովման, 

մասնագիտությունների և դրանց պետական կրթական չափորոշիչների մասին: 

«Պրակտիկա» ենթաբաժինը ամբողջական տեղեկատվություն է հաղորդում 

համալսարանում մանկավարժական պրակտիկայի գործընթացի վերաբերյալ`ըստ 

մասնագիտությունների՝ անցակցման վայրի ու  ժամանակացույցի, պրակտիկայի ղեկավար 

անձնակազմի, պրակտիկային առնչվող նորմատիվ փաստաթղթերի, պրակտիկայի 

հիմնարկների հասցեների և այլնի մասին:  

«Գիտություն» բաժնում պարբերաբար տեղադրվում են գիտական հանդեսների նոր 

http://www.aspu.am/
http://aspu.am/faculties/ln/am
http://aspu.am/education/ln/am
http://aspu.am/education/t/138/ln/am
http://aspu.am/science/ln/am
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համարները, թարմացվում են մասնագիտական խորհուրդների  կազմը, գիտահետազոտական 

կենտրոնի, դպրոցների,  ինստիտուտների և  լաբորատորիաների գործունեությունը:  

Մանկավարժական համալսարանը, որդեգրելով ուսանողակենտրոն քաղաքականություն, 

ամեն ինչ անում է, որպեսզի  ուսանողների և  դիմորդների համար բուհի հետ կապված 

տեղեկատվությունը դառնա առավել մատչելի  և հասանելի: Այդ նույն քաղաքականությունն է 

մշակել նաև բուհի պաշտոնական կայքը: 

Առկա և հեռակա բաժիններում ընդունելության քննություններին ընդառաջ «Դիմորդ» 

բաժնում տեղադրվում են մասնագիտությունների նորացված ցանկը, այդ ուսումնական տարվա 

ընդունելության կարգը, ամբողջական տեղեկատվություն քննությունների և վարձավճարների 

վերաբերյալ: Նշենք, որ ամեն  օր ներկայացվում է դիմորդների՝ դիմումների շարժն ըստ 

մասնագիտությունների: Մագիստրատուրայի դիմորդները հնարավորություն ունեն  դիմում-

հայտը լրացնել օն-լայն տարբերակով: 

Ուսանողական կյանքի լուսաբանումը բուհի կայքի կարևորագույն խնդիրներից է. 

Մանկավարժականի «ամենաուսանողական» կառույցների` Ուսանողական խորհրդի և 

Ուսանողական գիտական ընկերության գործունեությունը, կազմակերպած միջոցառումներն ու 

ժամանցը  տեղ են գտնում համապատասխան ենթաբաժիններում:  

Հետևողական աշխատանք է տարվում համալսարանի աշխատակազմի անձնական 

տվյալների (CV ձևաչափով) տեղադրման և  թարմացման  գործում:  

Կայքում իր ուրույն տեղն ունի նաև բուհի Հենակետային (ավագ դպրոց) վարժարանը: 

Կայքի համապատասխան ենթաբաժնում այցելուն տեղեկատվություն կարող է ստանալ նաև 

ՀՊՄՀ Վ.Թոթովենցի անվան N57 հիմնական դպրոցի վերաբերյալ: 

Կայքը նախապես տեղադրում է Մանկավարժական համալսարանում անցկացվող  

միջազգային, տարածաշրջանային, հանրապետական մեծածավալ գիտաժողովների  ծրագրերն  

ու զեկույցների սեղմագրերը, ապա օպերատիվ  լուսաբանում գիտաժողովների յուրաքանչյուր 

մասնաճյուղի ամենօրյա աշխատանքները:   

Համալասարան-գործատու համագործակցության մասին առավել ամբողջական 

տեղեկատվություն ստալու նպատակով` կայքում ստեղծված է Համալսարան-գործատու 

համագործակցության կենտրոնի համապատասխան բաժինը: 

Կենտրոնի գործունեության, նպատակի և գործատուների հետ փոխհամագործակցության 

մասին տեղադրված հարուստ տեղեկատվությունն ու միջոցառումների լուսաբանումը միտված 

են ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի առաջընթացին: 

Համալսարանում կառուցվածքային փոփոխությունները ենթադրում են նոր 

աշխատակիցների համալրում. կայքում գործող «Թափուր աշխատատեղեր» բաժնում 

պարբերաբար տեղադրվում են այն մրցույթները, որոնք պարբերաբար հայտարարվում են այս 

կամ այն թափուր աշխատատատեղը զբաղեցնելու նպատակով, օրենքով սահմանված կարգով: 

Պարբերաբար թարմացվում է կայքի «Հայտարարություններ» բաժինը. տեղադրվում են 

ուսանողական տարբեր ծրագիր-մրցույթների, ինչպես նաև կայանալիք բազմաբնույթ 

միջոցառումների, հանդիպումների և դասախոսությունների անոնսները: 

Կայքը հնարավորություն է ընձեռում  էլեկտրոնային եղանակով ծանոթանալ նաև  

«Մանկավարժական համալսարան պաշտոնաթերթ»-ի բոլոր համարներին:   

http://aspu.am/applicant/ln/am
http://www.aspu.am/applicant/t/563/ln/am
http://aspu.am/careercenter/ln/am
http://aspu.am/additional4/ln/am
http://aspu.am/developmentcenter/ln/am
http://aspu.am/additional1/ln/am
http://aspu.am/additional1/ln/am
http://aspu.am/home/ln/am
http://aspu.am/pdf/ln/am
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Վերջին շրջանի ՀՊՄՀ-ի բուռն գործունեությունը լուսաբանվում է ամենատարբեր 

զանգվածային լրատվամիջոցներում, որոնք ներկայացվում են կայքի «Մամուլը մեր մասին» 

բաժնում: 

Կայքում տեղադրված են համալսարանը ներկայացնող տեսահոլովակներ: Յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետ ունի իր մասին պատմող տեսանյութ, որը պարբերաբար ցուցադրվում է պլազմային 

էկրանների վրա, որոնք տեղադրված են համալսարանի յուրաքանչյուր մասնաշենքի առաջին 

հարկում: 

ՀՊՄՀ-ն ունի իր ռադիոն՝ Առաջին համալսարանական ռադիո Ֆաման, որն իր 

գործունեությունը սկսել է 2013-ի նոյեմբերի 1-ից: Որպես լրատվական գործունեություն 

իրականացնող՝ ռադիո Ֆամայի եթերում երեք ժամը մեկ հեռարձակվում է օրվա լուրերի 

թողարկումը \12:30, 15:00, 18:00 /գլխավոր թողարկում/ և 21:00 առավել հստակ ներկայացնել 

տեխնիկական հագեցվածությունը և տեղեկատվական տիրույթի ներգրավվածությունը: 

Ռադիո Ֆամայի հաղորդացանցի այսօրվա բոլոր հաղորդումների հեղինակները հենց 

ուսանողներն են՝ իրենց նոր մոտեցումներով ու երիտասարդական շնչով: Դրանք միտված են 

բացահայտելու համալսարանի երիտասարդ սետածագործողներին, անդրադառնալու 

ուսանողներին անհանգստացնող ու հետաքրքրող ամենատարբեր հարցերին, ողջունելու   

շնորհալի ու տաղանդավոր երիտասարդների նախաձեռնությունները: 

Ռադիո Ֆաման ծանոթացնում է ուսանողական և երիտասարդական, մշակութային ու 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում կատարվող իրադարձություններին ու 

նորություններին: Մյուս կողմից այն նաև մանակավարժական համալսարանի Կուլտուրայի 

ֆակուլտետի Հեռուստա և ռադիո լրագրության ամբիոնի ուսանողների համար գործնական 

պարպմունքների, փորձ  ձեռք բերելու լավագույն դպրոց է: Առաջին համալսարանական ռադիոն 

ունի նաև radiofama.am կայքը, որում տեղադրվում են  երիտասարդական նորություններ և 

հաղորդումների  ձայնագրություններ:  

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը 

նպաստող հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի հաստատման քաղաքականությունը և 

ընթացակարգերը 

 

Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի գործիքները 

 

Ամփոփված արդյունքները և վերլուծությունները  

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը 

/կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

ՀՊՄՀ-ն գիտաժողովների, հանդիպումների, տարբեր միջոցառումների ժամանակ  

http://aspu.am/pressaboutus/ln/am
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ապահովում է լրատվամիջոցների ներկայությունը, մամուլի համար պատրաստում է 

հաղորդագրություններ, հանրապետական մամուլի էջերում տպագրության հանձնում բուհին 

վերաբերող հոդվածներ,  հրապարակումներ,  հետևում օրվա մամուլին, անհրաժեշտության 

դեպքում՝ պատասխանում դրանց, կազմակերպում հեռուստահաղորդումներ, տպագրում 

բուկլետներ, տալիս հայտարարություններ, պատրաստում գովազդային հոլովակներ: 

Բազմաթիվ հեռուստահաղորդումներ են կազմակերպվել ՀՀ-ում և արտերկրում՝ 

արբանյակով, հեռարձակվող տարբեր հեռուստաալիքներով: Մեծ թվով հոդվածներ են 

հրապարակվել հանրապետական մեծ սփռում ունեցող թերթերում:  Ամսվա ընթացքում միջինը 

20 նյութ, լուր և հոդված է տպագրվում հանրապետական մամուլում:   

Կազմակերպվում են բազմաթիվ հեռուստահաղորդումներ, ասուլիսներ համալսարանի 

ներկայացուցիչների՝ դեկանների, պրոռեկտորների, դասախոսների մասնակցությամբ,:  

Հետադարձ կապի ապահովման նպատակով ստեղծվել են մանկավարժական 

համալսարանի մասին պատմող ֆիլմեր եւ լուսանկարների արխիվ: Յուրաքանչյուր տարի 

պատրաստվում է ֆիլմ-հաշվետվություն, որը ոչ միայն տեղադրվում է կայքում, այլև 

պահպանվում և ցուցադրվում է թանգարանում, և թանգարանի այցելուները կարող են 

ծանոթանալ, թե վերջին տարիների ընթացքում, այսինքն,՝ վարչության գոյության ընթացքում 

ինչ աշխատանքներ են կատարվել համալսարանում:  

Հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների ներդրման նպատակով, ինչը սահմանված է 

ՀՊՄՀ ռազմավարությամբ, պարբերաբար կազմակերպվում են հարցումներ, քննարկումներ, 

բանավեճեր և սեմինարներ ՀՊՄՀ արտաքին շահակիցների մասնակցությամբ:   

Որպես հետադարձ կապի կայուն և հաստատված հիմնական մեխանիզմ՝ 

իքնանվերլուծության խումբը դիտարկում է կառավարման խորհրդում ռեկտորի 

հաշվետվությունը:  

Հաշվետվության մեջ սահմանված կարգով ներառվում են բոլոր ստորաբաժանումների 

վերլուծությունները, որոնցում համապատասխանաբար ընդգրկված են իրենց կողմից 

կիրառված հետադարձ կապի գործիքները: Օրինակ՝ հաշվի առնելով համալսարանի 

պրակտիկայի գործընթացում արտաքին շահակիցների մեծ ընդգրկվածությունը՝ ՀՊՄՀ 

պրակտիկայի գործընթացում ներդրված է ՛՛force field՛՛ վերլուծության գործիքը, որը 

հնարավորություն է տալիս հավասարակշռել ազդող և խոչընդոտող ներքին և արտաքին 

գործոնները հետադարձ կապի միջոցով ստացված տեղեկատվության վերլուծության հիման 

վրա: Ուստի ՀՊՄՀ-ում փաստացի գործում են հետադարձ կապի ինստիտուցիոնալ և ազատ 

մեխանիզմներ, որոնք համահունչ են ռազմավարական նպատակներին:  

Մանկավարժական համալսարանի Լրատվության եւ հանրության հետ կապերի 

վարչությունն ակտիվ է նաև սոցիալական ցանցերում (Facebook, Twitter). ՀՊՄՀ-ն ունի իր 

պաշտոնական էջերը: Մասնավորապես` Facebook սոցիալական ցանցում գործող ՀՊՄՀ էջն 

արդեն ունի ավելի քան 6000 հետևորդ: Այդ էջի միջոցով նույնպես ՀՊՄՀ դիմորդները, 

ուսանողներն ու շրջանավարտները տեղեկանում են համալսարանում  կատարվող 

իրադարձություններին, իսկ պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեով ապահովված է նրանց հետ 

հետադարձ կապը. ամեն օր միայն վարչության հասցեով ստանում ենք ավելի քան հիսուն 

նամակ, որոնք պատշաճ պատասխան են ստանում են օրենքով սահմանված ժամկետներում: 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/Pedagogical%20practice.pdf
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ՀՊՄՀ-ն հետադարձ կապի միջոցով ստացվող տեղեկատվության կառավարումը 

համարելով որպես իր կառավարման կարևոր գործիք,՝ գիտական խորհրդում հաստատվող 

բոլոր կարգերի, շահակիցներին առնչվող որոշումների նախագծերը նախապես տեղադրում է 

համալսարանի կայքում՝ շահակիցներից ստանալով հետադարձ կապ  դրանց վերաբերյալ:  

Գործընթացի դիտարկումը որակի պատասխանատուների կողմից ցույց է տալիս, որ 

գիտական խորհրդի որոշումների նախագծերի շուրջ արձագանքներ հիմնականում գալիս են 

ներքին շահակիցներից: Միաժամանակ Ուսանողական խորհուրդը նույնպես ակտիվորեն 

ներգրավված է հետադարձ կապով ապահովելու գործընթացներում և ստանում է 

արաձագանքներ հասարակական լայն շերտերից և դրանք ներկայացնում բուհի կառավարման 

մարմիններին /տե՛ս ուսանողական խորհրդի հարցումները/:  

Հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմ է նաև Լրատվության վարչության կողմից մամուլի 

պարբերական վերլուծությունը, որը փաստում է համալսարանի դրական իմիջի զարգացման 

կայուն և ակնհայտ միտումների մասին: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ում գործում են հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների) 

փոխանցման մեխանիզմներ: 

Հիմքեր 

Հաստատության կողմից լրացուցիչ կրթական և 

խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման 

քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 

 

Հասարակությանը մատուցվող լրացուցիչ կրթական և 

խորհրդատվական ծառայությունների ներքին և արտաքին 

գնահատման գործիքները  

 

Հասարակությանը գիտելիքի (արժեքների) փոխանցման 

հիմնական գործառույթների ներքին գնահատման գործընթացները և 

հիմքերը  

Վերլուծել հաստատության կողմից լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական 

ծառայությունների իրականացման արդյունավետությունը և արդիականությունը: Հիմնավորել 

մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Համալսարանի կազմում գործող կրթահամալիրում? պարբերաբար կազմակերպվում են 

վերապատրաստումներ ուսուցիչների համար: Վերապատրաստման առանձնահատկությունն 

այն էր, որ մի սեղանի շուրջ  աշխատում էին և՛ հիմնական դպրոցի ուսուցիչները, և՛ 

համալսարանի դասախոսները, և՛ ապագա ուսուցիչները (պրակտիկանտները):  

Համալսարանի զարգացման ռազմավարական ուղղության նպատակը կրթության որակի 

ապահովումն է, որը միտված է  է աջակցել հասարակության մտավոր, կրթական, գիտական, և 

մշակութային առաջընթացին: ՀՊՄՀ-ում վերջերս ստեղծվել է կրթության կառավարման 

բաժինը, որպեսզի ՀՊՄՀ-ն հնարավորություն ունենա ժամանակակից աշխատաշուկայում 

մրցակցային տեղ զբաղեցնել:  

ՀՊՄՀ գիտելքիների և արժեքների փոխանցման ամենակարևոր մեխանիզմը 

մանկավարժական բուհ լինելու հանգամանքն է, որը ենթադրում է գիտելիքի փոխանցումը 

http://aspu.am/pressaboutus/ln/am
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ապահովող մարդկային ռեսուրսների զարգացում: Այս տեսանկյունից բուհը բացառիկ 

նշանակություն ունի հանրապետության ուսուցչական և մանկավարժական կադրերի 

պատրաստման առումով, ինչն ամրագրված է նաև բուհի առաքելության մեջ: Այս ուղղությամբ 

բուհն ունի հսկայական ձեռքբերումներ վերջին տարիներին: Մասնավորապես ՀՊՄՀ կողմից 

ստեղծվել է մանկավարժական կրթության հայեցակարգ, վերափոխվել  է մանկավարժական 

պրակտիկան, մշակվել է դպրոցի՝ իբրև կրթահամալիրի զարգացման ռազմավարությունը, 

ընթացքում է դաստիարակության հայցեկարգի մշակման աշխատանքները: Այս բոլոր 

ուղղություններով կատարված աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել բուհի 

արտաքին և ներքին շահակիցները:  

2015թ.-ին հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում բացվել է Շախմատի 

կրթական հետազոտությունների կենտրոն, որի նպատակն է հանրակրթական դպրոցում 

բարելավել շախմատի ուսուցման որակը: Շախմատի կրթական հետազոտությունների 

կենտրոնի յուրահատկությունն ու նորամուծությունը «Էգոսկոպ» համալիրն է: Այն 

հնարավորություն է տալիս պարզել հետազոտվողի ուշադրության մակարդակը ու որոշել, թե 

ինչպե՛ս է շախմատը անդրադառնում երեխայի հոգեկան աշխարհի զարգացման վրա: 

Կենտրոնում կազմակերպվում է նաև հոգեբանության և սոցիոլոգիա մասնագիտությամբ 

ուսանողների պրակտիկան:  

Համալսարանի թանգարանի նպատակն է ներկայացնել ՀՊՄՀ-ի պատմությունը և 

գործունեությունը՝ սկզբնավորումից մինչև մեր օրերը` շեշտելով նրա տեղը և նշանակությունը 

Հայաստանի բուհական համակարգում և երկրի պետականության կայացման գործում:  

Թանգարանի ֆոնդային և ցուցադրական նյութի հիման վրա բուհի ուսանողները գրում են 

կուրսային և դիպլոմային աշխատանքներ, պաշտպանում են մագիստրոսական թեզեր: 

 Համալսարանի թանգարանն իրականացնում է նաև բուհի թանգարանագետ կադրերի 

պատրաստման մասնագիտական բազային կենտրոնի գործառույթները,՝ սերտ 

համագործակցելով համապատասխան ամբիոնի հետ:  

Թանգարանը գիտամեթոդական կենտրոն է Հայաստանի տարբեր թանգարանների 

համար` կազմակերպելով խորհրդատվություններ և ուսուցում-վարժանքներ թանգարանային 

աշխատակիցների համար:    

Թանգարանում ստեղծվել է նաև հայկական մանկավարժության պատմության հարուստ 

ավանդույթները ներկայացնող ցուցադրություն: Այդ ցուցադրության հիման վրա թանգարանում 

իրականացվում է խաղ-էքսկուրսիա կրտսեր տարիքի դպրոցականների համար <<Հայ գրերի 

ստեղծումը>> թեմայով. մշակվել և անցկացվում են թեմատիկ էքսկուրսիաներ <<Ճանաչենք Խ. 

Աբովյանին>>, ինչպես նաև դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը նպաստող և 

այլ թեմաներով  տարբեր տարիքային խմբերի համար նախատեսված էքսկուրսիաներ, 

բազմաբնույթ միջոցառումներ:  

Միջազգային համագործակցության արդյունքում այսօր թանգարանի էքսկուրսիան 2 

լեզուներով՝ հայերեն և անգլերեն, հասանելի է նաև աուդիո տարբերակով IZI travel 

տեխնոլոգիայի միջոցով՝ աշխարհի ցանկացած վայրում:  

Թանգարանում տեղադրված հպազգայուն էկրանը հնարավորություն է տալիս միանալու 

ինտերնետային ցանցին և մուտք գործել համալսարանի կայք ու տեղում ծանոթանալ բուհում 

http://aspu.am/upload/file/Hayecakargh.pdf
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տեղի ունեցող բոլոր իրադարձություններին: Թանգարանում ցուցադրվող Խ. Աբովյանի 3D 

ձայնային պատկերը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում բոլոր այցելուների մոտ: 

Համալսարանի՝ գիտելիքի ստեղծմանն ու  տարածմանն ուղղված քաղաքականության 

մասին է վկայում ՀՊՄՀ գրադարանի գործունեությունը: Համալսարանի ղեկավարությունը 2010 

թ.-ից որդեգրել է գրադարանի աշխատանքների կազմակերպման, աշխատանքի որակի ու 

հասցեականության բարելավման, տեխնիկական ժամանակակից միջոցներով գրադարանը 

ապահովելու նոր մոտեցում՝ մասնագիտական ընթերցասրահների տեսքով: 2011-2013 թթ.-ին 

բացվել են մի շարք ընթերցասրահներ՝ ըստ մասնագիտական ուղղվածությունների: Որդեգրվել 

է նոր մոտեցում ընթերցասրահներին, որոնցում համատեղվել են գրադարանային դասական 

գրքային հավաքածուն և ժամանակակից համակարգչային ապահովումը /գծային և wifi 

ինտերնետային կապով/:  Աշխատանքների կազմակերպման, նորագույն գրականության 

ձեռքբերման, տեխնիկական համալրման միջոցով մեծացել է գրադարանի սպասարկման 

հնարավորությունները: 

2011-2013 թթ.-ին գրադարանը սպասարկման ցուցանիշներով /ընթերցողների թիվ, 

գրքաշրջանառություն/ առաջին տեղում է բուհական համակարգի գրադարանների թվում և 

գրքաշրջանառության ցուցանիշով՝ առաջինը հանրապետությունում: 

 2010թ.-ից համացանցում գործում է mankavarzh.do.am կայք /բուհական համակարգում 

միակ գրադարանային կայքը/: Չորս տարում կայքն ունեցել է ավելի քան 117000  այցելու 

աշխարհի 91 երկրից և 4 միջազգային կազմակերպություններից /որից 107 հազարը 

Հայաստանից, 10 հազարը՝ այլ երկրներից: ՛՛Գրապահոց՛՛ բաժնում տրված են Հայաստանում 

՛՛Ալեֆ՛՛ ծրագրով գործող գրադարանային քարտերի համահավաք շտեմարանի հասցեները և 

համաշխարհային հարյուրից ավելի համալսարանական ու գիտական հաստատությունների 

դարպասներ, որոնք տալիս են շուրջ 1,5 միլիոն անվճար ամսագրերի ու աղբյուրների հասցեներ:  

Համալսարանում բոլոր մասնագիտությունների գծով պարբերաբար կազմակերպվում են 

գիտաժողովներ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համալսարանի բոլոր շահակիցներին:  

Համալսարանի սոցիալական համագործակցության հաջողված փորձի օրինակ է նաև 

ՀՊՄՀ և ՊՆ միջև համագործակցությունը, որի շրջանակներում Զինվորական 

մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտությամբ սովորողներին հնարավորություն է 

տրվել պրակտիկան անցկացնել ոչ միայն դպրոցներում, այլև՝ ուսումնամարզական ՛՛Փոքր 

Մհեր՛՛ կրթահամալիրում և ՊՆ Նուբարաշենի զինավանում: Պարբերաբար տեղի են ունեցել 

համատեղ սեմինարներ, ՊՆ և ՀՊՄՀ աշխատակիցների մասնակցությամբ: Բուհի 

աշխատակիցների կողմից մշտապես կազմակերպվում են զինծառայողների համար 

դասընթացներ և խորհրդատվական հանդիպումներ:  

Համալսարանում գործում  են գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական 

խորհուրդներ, որոնք նույնպես նպատակամետ են գիտական գիտելիքի վավերացմանը, 

հավաստմանը, տարածմանը:  

ՀՊՄՀ-ի դասախոսների և հրավիրված մասնագետների ուժերով և համատեղ կազմված 

ծրագրերով ուսուցիչների համար կազմակերպվել են վերապատրաստման տարբեր 

դասընթացներ,  որը նույնպես բխում է բուհի ռազմավարական նպատակներից: Այդ 

վերպատրաստումների արդյունավետությունը գնահատվել է, սակայն այդ գնահատման 
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գործիքները նույնպես պարբերական մշտադիտարկման և վերանայման կարիք ունեն: 

Թերևս պետք է նշել, որ համալսարանը միտված է! գիտելիքի ստեղծմանն ու տարածմանը՝ 

իր գործունեության բոլոր ոլորտներում, որոնք ամրագրված են ՀՊՄՀ կանոնադրության մեջ:  

Ներկայացնել քաղաքացի դաստիարակելու գործում հաստատության ունեցած դերն ու 

կատարած ներդրումները: Նշել հիմնական ձեռքբերումներն ու խոչընդոտները:   

Նկատի ունենալով դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշման արդի 

պահանջարկը՝ համալսարանը երկու տարի շարունակ իրականացնում է մասնագիտական 

կողմնորոշման աշխատանքներ՝ համաձայն հստակ պլանի, ժամանակացույցի /հավելված 4/: 

Պարբերաբար քննարկումների արդյունքում այս աշխատանքները ենթարկվում են 

շարունակական բարելավման:  

Բուհի բոլոր մանկավարժական պրակտիկաների բաղկացուցիչ պարտադիր մասն է 

կազմում արտադասարանական և դաստիիարակչական աշխատանքների մասնակցությունն ու 

կազմակերպումը, որի շրջանակներում 2013-2014 ուստարում ՀՊՄՀ և դպրոցների 

համագործակցության արդյունքում կազմակերպվել են դաստիարակչական բնույթի շուրջ 150  

միջոցառումներ: Գործընթացը պարբերաբար մշտադիտարկվում է և բարելավվում:  

Համալսարանը ներկայումս մշակել է շարունակական դաստիարակության հայեցակարգ, 

որը քննարկվել է հանրապետության կրթության ոլորտի կարկառուն ներկայացուցիչների հետ:  

Վերլուծել Չափանիշ 8-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ 

կողմերը, արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

 

Ուժեղ կողմեր Հնարավորություններ 

1. ՀՊՄՀ-ում ներդրվել է 

հաշվետվականության համակարգ, որի շնորհիվ 

ՀՊՄՀ գործունեության մասին 

հաշվետվությունները ներկայացվում են 

շահակիցներին և հանրությանը: 

2. ՀՊՄՀ հաշվետվությունները քննարկվում 

են տարբեր մակարդակներում, ապահովվում է 

հաշվետվությունների քննարկման 

հրապարակայնությունը և հաշվետվությունների 

հասանելիությունը: 

3. ՀՊՄՀ-ում  գործում է Հանրության հետ 

կապերի վարչությունը, ապահովված են ՀՊՄՀ-

ում իրականացվող գործընթացների 

թափանցիկությունն ու հասանելիությունը: 

4. ՀՊՄՀ-ում ներդրված հասարակայնության 

հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի մեխանիզմները հիմնվում են 

հանրային կարծիքի երկրորդային վերլուծության 

1. Լրացուցիչ պարպմունքները և 

խորհրդատվությունների պահանջարկը 

այդ ծառայությունների որակական և 

քանակական բարելավման պայման է: 

2. ՏՀՏ-ի դինամիկ զարգացումը կարող 

է նպաստել հետադարձ կապի և 

հաշվետվողականության որակի 

բարձրացմանը: 

3. Կրթության ոլորտի առանցքային 

դերակատարների ներգրավումը 

կառավարման մարմիններում ՀՊՄՀ-ին 

կրթության քաղաքականության վրա 

ազդելու նպաստավոր պայմաններ է 

ստեղծում:  

Հավելված%204.%20Մասնագիտական%20կողմնորոշման%20ժամանակացույց
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վրա /ըստ ԶԼՄ-ների հրապարակումների/: 

5. ՀՊՄՀ-ի  գործունեության բոլոր ոլորտները 

միտված են գիտելիքի ստեղծմանն ու 

տարածմանը: 

Թույլ կողմեր Վտանգներ 

1. Հաշվետվականության և հետադարձ կապի 

գործընթացները սակավ թիրախային են և առավել 

չափելի գնահատման ցուցիչների կարիք ունեն:  

2. Չնայած  նրան, որ հանրության հետ 

հետադարձ կապի գործիքների կիրառման 

անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը 

ամրագրված են մի շարք այլ փաստաթղթերում, 

դեռևս այդ գործիքների կիրառումը բավարար 

համակարգված չէ:  

3. Լրացուցիչ և խորհրդատվական 

ծառայությունների աճի տեմպերը ցածր  են, և ոչ 

բոլոր ոլորտներն են հստակ համակարգված:  

 

1.  Առանց բավարար 

ուսումնահետազոտական բազայի որոշ 

բուհերին, կազմակերպություններին 

մանկավարժական կրթության և/կամ 

վերապատրաստումներ իրականացնելու 

իրավունք վերապահելը մանկավարժական 

կրթության իրականացման համար 

անհավասար մրցակցային պայմաններ է 

առաջացնում:  

2. Հանրապետության առաջատար 

կրթական ուղղվածությամբ բուհի 

մասնագետների սակավ 

ներգրավվածությունը բարձրագույն 

կրթության որակի հավաստման և 

հավատարմագրման մարմիններում 

մրցակցային անհավասար պայմաններ է 

ստեղծում: 
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IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ  

 

ՉԱՓԱՆԻՇ: Արտաքին կապերի միջոցով ՄՈՒՀ-ը խրախուսում է փորձի փոխանակումը և 

զարգացումը` նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը:   

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող 

միջավայր ստեղծելու նպատակով ՄՈՒՀ-ում գործում է արտաքին կապերի հաստատումը 

խրախուսող քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի ռազմավարական պլան 2011-2015թթ. 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի միջազգայնացման ռազմավարական ծրագիր (այսուհետ՝ 

ՄՌԾ) 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի 2015-2020թթ. միջազգայնացման ռազմավարություն 

(այսուհետ՝ ՄՌ) 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի սկսնակ աշխատակազմի հետազոտական գործունեության և 

միջազգային հետազոտությունների իրականացումը խրախուսելու 

քաղաքականություն 

ՀՊՄՀ-ի միջազգայցնացման հիմնական և կարևորագույն նպատակն է միջազգային 

համագործակցության արդյունքում բարելավել կրթական ծառայությունների և հետազոտության 

որակը, համալսարանի մրցունակությունը ազգային և միջազգային մակարդակներում, ստեղծել 

միջմշակութային երկխոսության նպաստավոր միջավայր և ապահովել համալսարանի 

շրջանավարտների պահանջարկվածությունը և մրցունակությունը ազգային և միջազգային 

մակարդակներում:  

ՀՊՄՀ-ի միջազգայնացման ռազմավարական ուղղությունները սահմանված են վերոնշյալ 

փաստաթղթերում, և, մասնավորապես ՌՊ-ում, որոնք են.  

1. Միջազգային կապերի կառավարման առկա համակարգի վերանայում, միջազգային կապերն 

ապահովող ստորաբաժանման գործունության զարգացման ռազմավարության մշակում: 

2. Համագործակցային նոր ծրագրերի մշակում: 

3. Միջազգային ծրագրերում ասպիրանտների, մագիստրոսների մասնակցության խթանման 

մեխանիզմների մշակում: 

4. Ուսանողների, դասախոսների, վարչական կազմի շարժունության ապահովում: 

5. Առաջատար բուհերի հետ միջազգային համագործակցության ընդլայնում: 
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ՀՊՀՄՀ-ի միջազգային համագործակցությունը կանոնակարգվում է վերոնշյալ 

փաստաթղթերով, ինչպես նաև ՀՊՄՀ-ի ռեկտորի և Աշխատակազմի և միջազգային 

համագործակցության գծով պրոռեկտորի համապատասխան շրջաբերականներով, որը 

հնարավորություն է տալիս արագ արձագանքել և լուծումներ տալ առաջացած խնդիրներին և 

համալսարանի կարիքներին: 

ՀՊՄՀ-ի ՄԳԾ-ն հստակ սահմանում է յուրաքանչյուր խնդրի լուծմանն ուղղված 

գործողությունների ժամկետները և յուրաքանչյուր գործողության համար նախատեսված 

պատասխանատուներին: Այն հնարավորություն է տալիս մշտադիտարկել, վերանայել և բարելավել 

անհրաժեշտ արդյունքներին հանգեցնող գործողությունները, ինչպես նաև ներգրավել 

հնարավորինս մեծ քանակությամբ մասնագետներ:  

Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող միջավայրի 

ստեղծմանն է նպաստում նաև ՀՊՄՀ-ի սկսնակ աշխատակազմի հետազոտական գործունեության և 

միջազգային հետազոտությունների իրականացումը խրախուսելու քաղաքականությունը, 

գործողությունների ծրագիրը և համապատասխան կանոնակարգը: Գործողությունների ծրագրի 

մշակման համար ուղենիշ են հանդիսացել նաև “Եվրոպայի երիտասարդ գիտնականների ֆորում”-

ի կողմից մշակված առանցքային հանձնարականներն ու սկզբունքները: Հարկ է նշել, որ թեպետև 

վերոնշյալ քաղաքականությունը մանրամասն մշակվել է՝ հաշվի առնելով և՛ միջազգային, և՛ 

ազգային փորձերը, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է իրականացնել վերջինիս լայնածավալ 

ներդրման և իրազեկվածության բարձրացման աշխատանքները:  

Հաշվի առնելով ՀՊՄՀ-ի փորձը ուսանողների և դասախոսների շարժունության ասպարեզում, 

ինչպես նաև ուսումնասիրելով համագործակից համալսարաններում գործող ընթացակարգերը, 

համալսարանի միջազգայնացումը խթանելու և դասախոսների ու ուսանողների շարժունությունը 

դյուրինացնելու նպատակով ՄՀԲ-ն մշակել է «Շարժունության կարգ», որը հնարավորություն է 

տալիս կանոնակարգել շարժունության գործընթացները համալսարանում, ինչպես նաև ճանաչել 

շարժունության արդյունքում ձեռքբերված արդյունքները:  

ՀՊՄՀ-ի միջազգայնացման քաղաքականությունը ապահովող վերոնշյալ փաստաթղթերի և 

ընթացակարգերի, ինչպես նաև միջազգայնացման ռազմավարական ուղղությունների  վերաբերյալ 

ՀՊՄՀ-ի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ուսանողների 

իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով՝ 2014-2015 թթ. և առայսօր համալսարանում 

տարվել են լայնածավալ աշխատանքներ: Թվարկված գործողությունները մասնավորապես 

նպաստում են համապատասխան միջավայրի ձևավորմանը և համալսարանի համապատասխան 

օղակների ներգրավվածությանը միջազգայնացման գործընթացներին:  

Ընդհանուր առմամբ, անդրադարձ կատարելով ՀՊՄՀ-ում միջազգայնացմանը միտված 

փաստաթղթերի արդյունավետությանը` հարկ է նշել, որ դրանք հիմնականում հայեցակարգային և 

ուղեցույցային բնույթ են կրում և միայն մասամբ են պարունակում համապատասխան 

մեթոդաբանական ու կազմակերպական ուղենիշներ՝ ցանկալի նպատակներին հասնելու համար: 

Այդ բացը լրացնելու համար այլ կազմակերպական խնդիրներն իրագործվում են՝ հիմք ընդունելով 

ՀՊՄՀ-ի ՄՌ-ն, ՌԾ-ն՝ աշխատանքային կարգով բոլոր շահառուների ներգրավվածությամբ: 

Արդյունքում, կարելի է փաստել, որ համալսարանում միջազգայնացման գործընթացները կրում են 

կանոնակարգված բնույթ, բխում են համալսարանի ռազմավարական ուղղութուններից և 
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միջազգայնացման խնդիրներից: Համալսարանի տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

ամսական կտրվածքով ՄՀԲ ներկայացնում են տեղեկատվություն միջազգային ուղղվածություն 

ունեցող միջոցառումների, օտարերկրյա ուսանողների շարժի, ուսանողների և դասասախոսների 

շարժունության, օտար լեզվով իրականացվող դասընթացների, միջազգային ուղղվածություն 

ունեցող կոնֆերանսների և սեմինարների վերաբերյալ: Այն հնարավորություն է տալիս ՄՀԲ-ին ոչ 

միայն տեղեկացված լինել համալսարանում իրականացվող միջազգային ուղղվածություն ունեցող 

գործունեությունից, ստուգել առաջընթացի ցուցանիշներով նախատեսված արդյունքները, վեր 

հանել կարիքները և ուղղորդել ֆակուլտետներում միջազգայնացման գործունեությունը, այլև 

ապահովել այդ տեղեկատվության հրապարակումը համապատասխան ուղիներով:  

  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման 

ենթակառուցվածքը երաշխավորում է կանոնակարգված գործընթաց: 

Հիմքեր 

Միջազգային համագործակցության բաժնի կանոնադրություն 

 

Բենչմարքինգի նպատակով մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների ընտրման ընթացակարգ 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման ապահովման ենթակառուցվածքի 

աշխատանքների արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

ՀՊՄՀ-ի միջազգայնացման ուղղությամբ ռազմավարական խնդիրների լուծմանն ուղղված 

գործողությունները համակարգվում են ՀՊՄՀ-ի միջազգային համագործակցության բաժնի 

(այսուհետ՝ ՄՀԲ) կողմից: Բաժինը գործում է ՀՊՄՀ-ի և ՄՀԲ-ի կանոնադրությունների հիման վրա: 

Վերջինիս աշխատանքները համակարգում է ՀՊՄՀ-ի աշխատակազմի և միջազգային 

համագործակցության գծով պրոռեկտորը: Բաժինը ունի 4 հաստիք՝ 1 բաժնի ղեկավար, 1 

առաջատար մասնագետ և 2 մասնագետ: Յուրաքանչյուր հաստիքային աշխատող կատարում է իր 

գործառույթները՝ համաձայն պաշտոնի անձնագրով սահմանված պատասխանատվությունների: 

ՄՀԲ-ի անձնակազմը տիրապետում է միջազգային մակարդակում համագործակցություն 

իրագործելու անհրաժեշտ գիտելիքի և հաղորդակցման կարևոր հմտություններին, ինչպես նաև 

անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ՀՊՄՀ-ի 

հաղորդակցությունը օտարերկրյա գործընկերների հետ, ինչպես նաև արդյունավետ կազմակերպել 

համալսարանի միջազգայնացմանն ուղղված ծրագրերը: Ավելին, աշխատակիցները ակտիվ են ոչ 

միայն միջազգային համագործակցությանը տեխնիկապես կազմակերպելու, այլև տեղյակ են 

բարձրագույն կրթության ասպարեզում վերջին առաջխաղացումներին և ձեռքբերումներին: Հարկ է 

նշել, որ միջազգայնացման գործընթացներում և բարձրագույն կրթության բարեփոխումների 

իրագործման ոլորտում ակտիվ գործունեության արդյունքում ՄՀԲ-ի ղեկավարի թեկնածությունը 

որպես Էրասմուս պլյուսի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների էքսպերտ 2015թ. 

առաջադրվել և հաստատվել է ազգային գրասենյակի կողմից: Նշված մասնագիտական 

գիտելիքները նպաստում են համալսարանի միջազգայնացման գործընթացների ուղղորդմանը՝ 

http://armspu.am/upload/file/Kanon/mijazgayin%20hamagorcakcutyan.pdf
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համաձայն ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական խնդիրների և ՀՀ բարձրագույն կրթության զարգացման 

միտումներին: Բաժնի հիմնական նպատակն է խթանել համալսարանի միջազգային 

գործունեությունը, համակարգել ՀՊՄՀ-ի մասնակցությունը միջազգային ծրագրերին և 

համագործակցությունը համապատասխան բնագավառում ճանաչված և առաջադեմ 

հաստատությունների հետ, որոնք ուղղված են բարձրացնելու ՀՊՄՀ-ի առաքելությամբ սահմանված 

տրամադրվող կրթության, ուսումնական ծրագրերի և մանկավարժական կադրերի պատրաստման 

որակը և համապատասխանելիությունը միջազգային չափանիշներին, ինչպես նաև ՀՊՄՀ-ի 

մրցունակության ապահովմանը միջազգային մակարդակում: 

ՄՀԲ-ի հիմնական գործառույթներն ապահովում են համալսարանի միջազգայնացման 

գործընթացների իրականացումը երեք մակարդակներում՝ ինստիտուցիոնալ, 

ենթակառուցվածքային և ուսանողական: Դրանք են. 

 ՀՊՄՀ-ի օտարերկրյա հյուրերի և պատվիրակությունների հրավերների անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի և վիզաների ձևակերպում, վերջիններիս ընդունելության կազմակերպում,  

 Միջազգային գիտակրթական հաստատությունների և գիտահետազոտական կենտրոնների 

հետ պաշտոնական փաստաթղթերի փոխանակում ու նամակագրության վարում, 

 Հայաստանի և արտասահմանյան այլ բուհերի համապատասխան ստորաբաժանումների 

հետ համագործակցություն և փորձի փոխանակում, 

 աջակցություն համատեղ գիտական և ուսումնական միջոցառումների ու համալիր 

ծրագրերի, այդ թվում՝ միջազգային սեմինարների, կոնֆերանսների, աշխատանքային 

հանդիպումների և գիտակրթական ցուցահանդեսների իրականացմանը, գրականության 

փոխանակմանը և այլն,  

 օտարերկրյա ուսանողների վերաբերյալ գրանցամատյանի վարում և կացության 

ապահովում,  

 արտերկրի հաստատություններից ստացված պաշտոնական հարցման հիման վրա ՀՊՄՀ-

ում սովորող քաղաքացիների ու շրջանավարտների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 

(տե´ս ՄՀԲ կանոնադրություն, 2.3 Միջազգային համագործակցության բաժնի գործառույթները): 

ՄՀԲ-ն իր գործառույթների իրագործման նպատակով պարբերաբար իրականացնում է նաև 

ուսումնասիրություն արտաքին աղբյուրների ֆինանսավորմամբ միջազգային ծրագրերի 

հնարավորությունների վերաբերյալ, տրամադրում համապատասխան տեղեկատվությունը ՀՊՄՀ-ի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, կազմակերպում իրազեկման բարձրացման 

սեմինարներ: Համալսարանի ստորաբաժանումների կողմից համապատասխան 

հետաքրքրվածության ցուցաբերման պարագայում ՄՀԲ-ն աջակցում է դրամաշնորհային հայտի 

նախապատրաստմանը, տրամադրում է անհրաժեշտ օրինակելի ձևերը, երաշխավորական 

նամակներ, կատարում համապատասխան ծրագրերի գրանցում, իսկ շահած ծրագրերի 

պարագայում, իրականացնում վերջիններիս իրականացման վերահսկումը:  

Խորհրդատվություն և աջակցություն ստանալու համար ՄՀԲ-ի աշխատակիցները հասանելի 
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են ուսանողներին և պրոֆեսորադասախոսական կազմին աշխատանքային ժամերին՝ թե՛ առերես և 

թե՛ վիրտուալ տարածքում:  

ՄՀԲ-ն՝ իր աշխատանքների արդյունավետությունը ապահովելու, ինչպես նաև այն 

գնահատելու համար, հանդիպումներ է կազմակերպում ՀՊՄՀ-ի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների հետ: Հանդիպումները միտված են ոչ միայն ծրագրերի վերաբերյալ 

իրազեկվածության բարձրացմանը, այլև կարիքների գնահատմանը և վերլուծությանը: 

Մասնավորապես, 2014 թ. հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին կազմակերպվել են հանդիպումներ 

ՀՊՄՀ-ի ամբիոնների ներկայացուցիչների հետ, որտեղ քննարկվել են ամբիոնի միջազգայնացման 

խնդիրները: Հանդիպումների արդյունքում վերհանված խնդիրների վերաբերյալ կազմվել է 

տեղեկանք և քննարկվել ՀՊՄՀ-ի ղեկավարության հետ՝ համալսարանի հետագա բարելավման 

ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով:  

ՄՀԲ-ն, միջազգային գիտաժողովների, ամառային դպրոցների աշխատանքների 

համակարգման և կազմակերպման նպատակով, ներգրավում է նաև մասնակցության ցանկություն 

հայտնած ակտիվ ուսանողների: Այն հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ձեռք բերել 

համապատասխան հմտություններ՝ միջմշակութային հաղորդակցման, աշխատանքների 

կազմակերպման հարցերում, բարելավել իրենց օտար լեզվով հաղորդակցման հմտությունները, 

ինչպես նաև տեղեկանալ միջազգային ծրագրերի վերաբերյալ: 

ՄՀԲ-ն մշակել է համալսարանի միջազգայնացման գործունեությունից բավարարվածության 

հարցաթերթ, որը հասցեագրված է համալսարանի ուսանողներին: Այն հնարավորություն կընձեռնի 

բաժնին՝ ուսումնասիրելու բուհի ուսանողների կարիքները և սպասելիքները ՀՊՄՀ-ի 

միջազգայնացման գործունեությունից՝ բաժնի աշխատանքները առավել արդյունավետ 

կազմակերպելու, ինչպես նաև համալսարանի միջագայնացման գործունեության հայեցակարգային 

ուղենիշները բարելավելու համար: Մինչ այժմ կարիքների վերհանումն իրականացվել է 

ուսանողների հետ հանդիպումների ընթացքում:  

ՄՀԲ-ի գործունեության ընթացքում ի հայտ են գալիս նաև խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են 

ստորաբաժանման բնականոն և արդյունավետ գործունեությանը: ՄՀԲ-ի արդյունավետ 

գործունեությանը խոչընդոտում է որոշ դեպքերում տեղեկատվության հասանելիության խնդիրները 

թիրախային խմբերին:  Մասնավորապես, համապատասխան մասնագետների մոտիվացիայի 

բացակայությունը, ծրագրերին մասնակցելու որոշակի նոր հմտությունների պակասը և անգլերեն 

լեզվի ոչ բավարար իմացությունը չի նպաստում տեղեկատվության նկատմամբ 

հետաքրքրվածության ցուցաբերմանը, և հետագա մասնակցությանը:  

Չնայած վերը թվարկված խնդիրներին և խոչընդոտներին, որոնք ըստ ՀՊՄՀ-ի ՄՌԾ-ի ենթակա 

են լուծման և հաղթահարման, կարելի է փաստել, որ ՀՊՄՀ-ն կարճ ժամանակահատվածում 

ստեղծել է անհրաժեշտ փաստաթղթային, իրավական հիմքը՝ միջազգային գործունեության 

կանոնակարգման և համակարգման համար: ՄՀԲ-ի որակավորված անձնակազմի 

աշխատանքների արդյունքում, ՀՊՄՀ-ի ռազմավարության, ՄՌԾ-ի, ՄՌ-ի և վերոնշյալ 

փաստաթղթերի ու ընթացակարգերի դրույթները ներդրվում են ֆակուլտետներում: Իրականացված 

աշխատանքների արդյունքում ձեռքբերված առաջընթացը համալսարանի միջազգայնացման 

ասպարեզում` պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներգրավվածության բարձրացումը 

միջազգային ծրագրերում, օտարերկրյա դասախոսների մասնակցությամբ դասախոսությունների 
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քանակի, շարժունության ծավալների մեծացումը,  թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ՄՀԲ-ն գործում է 

իր գործառույթների սահմաններում և ըստ նախանշված ծրագրի, իսկ հետադարձ կապի միջոցով 

ստացված տեղեկատվությունը կիրառում թիրախային՝ միջազգային համագործակցությունը 

բարելավելու նպատակով:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն արդյունավետորեն  համագործակցում է տեղական և միջազգային 

հաստատությունների և կառույցների հետ: 

Հիմքեր 

ՀՊՄՀ-ի համագործակցային բոլոր պայմանագրերի ցանկը 

 

ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը 

 

Օտարերկրյա դասավանդողների կողմից իրականացված 

դասախոսությունների ցանկ 

 

ՀՊՄՀ-ի ռազմավարական խնդիրների իրագործումը գնահատվում է առաջընթացի 

գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշներով. 

 Միջազգային համագործակցության ծրագրերի քանակը և արդյունքները, 

 Արտաքին ֆինանսավորմամբ համատեղ ծրագրերի թիվը,  

 Գործընկեր առաջատար բուհերի քանակը,  

 Միջազգային ծրագրերում ընդգրկված դասախոսների թվաքանակը, 

 Միջազգային կապերն ապահովող ստորաբաժանման զարգացման ռազմավարության 

կատարողականները: 

ՀՊՄՀ-ի տեղական և միջազգային համագործակցությունների արդյունավետությունը 

գնահատելու համար հարկ է վերհանել համեմատական որակական և քանակական առաջընթացը՝ 

համաձայն առաջընթացի կողմնորոշիչ ցուցանիշների: 

 Այսօր, ՀՊՄՀ-ն ունի թվով 29 համագործակցության պայմանագրեր ԱՄՆ-ի, Ֆինլանդիայի, 

Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Բուլղարիայի, Լիտվայի, Ուկրաինայի, Բելառուսի, Ֆրանսիայի, 

Վրաստանի և Ռուսաստանի առաջատար և զարգացած բուհերի հետ, որոնց շարքում են. 

 Հարավային Կոնետիկուտի պետական համալսարանը, Օուլուի համալսարանը, Լորենի 

համալսարանը, Կ. Օխրիդսկու անվան Սոֆիայի համալսարանը, Լիտվայի կրթական 

գիտությունների համալսարանը, Իլիայի պետական համալսարանը և այլն: Համեմատության 

համար նշենք, որ 2011 թ. այդ թիվը կազմում էր 7 (տե՛ս պատկեր 9.1 և 9.2): Համաձայնագրերի 

կնքումը կրում է թիրախային բնույթ՝ համաձայն ՀՊՄՀ-ի առաքելության և խնդիրների: 

Մասնավորապես, 2014-2015 թթ. ընթացքում համագործակցային համաձայնագրեր են կնքվել 

Սանկտ Պետերբուրգի Հերցենի անվան պետական մանկավարժական, Բելառուսի Մաքսիմ Տանկի 

անվան պետական մանկավարժական համալսարանների և Ֆրանսիայի Լիլ ակադեմիայի 

մանկավարժական կրթության բարձրագույն դպրոցի հետ, որոնք ունեն ՀՊՄՀ-ին համադրելի 

առաքելություն: ՀՊՄՀ-ն համագործակցություն է իրականացնում ոչ միայն բուհերի, այլև 

http://armspu.am/structure/t/1890/ln/am
http://armspu.am/structure/t/2135/ln/am
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բարձրագույն կրթության ոլորտում ակտիվ կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են.  

Բրիտանական խորհուրդ, ՌՈՍՍՈՏՐՈՒԴՆԻՉԵՍՏՎՈ հայաստանյան ներկայացուցչություն, 

UNICEF, UNDPI, ABA CEELI (Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցություն), «Ուսուցիչներ առանց 

սահմանի» ֆրանսիական կամավորական կազմակերպություն և այլն: ՏԵՄՊՈՒՍ ԱՐԱՐԱՏ ծրագրի 

շրջանակներում ստեղծվել է Համալսարան-գործատու կենտրոնը, որի հիմնական նպատակը 

աշխատաշուկայի կարիքներին բարձրագույն կրթության համապատասխանելիության 

ապահովման միջոցով աշխատաշուկայի հետ կապի պահպանումն է և մշտական երկխոսության 

ապահովումը: Այս կառույցի գործունեության արդյունքում համագործակցության հուշագրեր են 

ստորագրվել 80-ից ավելի կազմակերպությունների հետ, որոնց շրջանակներում իրականացվում է 

ուսանողների մոտ աշխատանքի հնարավորությունների վերաբերյալ իրազեկվածության 

բարձրացում, աշխատանքի տեղավորում, շրջանավարտների գիտելիքի և կարողությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն:  

Տեղական կազմակերպությունների հետ համագործակցության լավագույն օրինակներից է 

“Վերադարձ Հայաստան” հիմնադրամի հետ համագործակցությունը, որի շրջանակներում շուրջ 10 

սփյուռքահայերի համար կազմակերպվել է ռուսաց լեզվի ուսուցում: ՀՊՄՀ-ն նաև ակտիվ 

համագործակցում է Բրիտանական Խորհրդի հետ, որի շրջանակներում ՀՊՄՀ-ի Օտար լեզուների 

ֆակուլտետի դասախոսները մասնակցել են վերապատրաստումների և սեմինարների թե՛ 

Հայաստանում, և թե՛ Միացյալ Թագավորությունում: 
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Բացի այդ համագործակցային պայմանագրերից ՀՊՄՀ-ն ներգրավված է 7 TEMPUS ծրագրերի 

մեջ, որոնցից մեկում՝ ՏԵՄՊՈՒՍ ՄԱՀԱԹՄԱ, ծրագրում հանդիսանում է համակարգող (տե՛ս 

Հավելված 15): Համեմատական վերլուծության արդյունքում տեսանելի է, որ այսօր այդ քանակը 

արդեն իսկ համադրելի է ՀՀ այլ բուհերի նմանատիպ ծրագրերի քանակին, չնայած որ 

աշխատանքները այդ ուղղությամբ սկսվել են ընդամենը 3 տարի առաջ: 

Այդ ծրագրերի շրջանակներում համալսարանը ստեղծել է համագործակցային ցանցեր, 

որոնցում ներգրավված են թե՛ տեղական բարձրագույն կրթության բնագավառում գործող 

հաստատություններ և թե՛ մի շարք միջազգային բարձր վարկանիշ ունեցող բուհեր, ինչպիսիք են 

Դանիայի Օրհուսի համալսարանը, Գենտի համալսարանը և այլն: Այս համագործակցային ցանցերը 

կարևոր են մի քանի տեսանկյուններից. նախ՝ խնդրո առարկան համակողմանի դիտարկելու 

տեսանկյունից՝ բոլոր շահակիցների մասնակցությամբ: Բացի այդ, առավել լայն շրջանակի 

մասնակիցների առկայությունը թույլ է տալիս իրականացնել համապատասխան անձնակազմի 

կարողությունների հզորացում, գիտելիքի փոխանցում, իրականացնել համատեղ 

հետազոտություններ, ծանոթանալ բարձրագույն կրթության ասպարեզում կատարվող վերջին 

բարեփոխումներին և նորամուծություններին: Այդ ծրագրերի շրջանակներում վերջին երկու 

տարիներին վերապատրաստվել է  շուրջ 20 պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմ 

(Տե՛ս պատկեր 9.3): 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html
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ՀՊՄՀ-ն Համալսարանների Եվրասիական Ասոցիացիայի, Եվրոպայի մանկավարժական 

համալսարանների ռեկտորների Ասոցիացիայի և Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական 

գործակալության լիիրավ անդամ է: Այն հնարավորություն է ընձեռնում համալսարանին մշտապես 

տեղեկացված լինելու հնարավոր միջազգային ծրագրերից, ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն 

միջազգային կոնֆերանսներին և հետազոտական ծրագրերին, ինչպես նաև իրականացնել 

ուսանողների փոխանակում:  

Հարկ է նշել, որ համալսարանի ղեկավարությունը, հետամուտ լինելով իր որդեգրած 

միջազգայնացման քաղաքականությանը, ներդրել է բոլոր ջանքերը վերոնշյալ համագործակցային 

պայմանագրերի դրույթները իրականացնելու նպատակով: ՀՊՄՀ-ի գրեթե բոլոր 

համագործակցային պայմանագրերը կիրառելի են տարբեր միջոցառումներում. մասնակցություն 

կոնֆերանսներին, համատեղ հրատարակություններ, հետազոտություններ և այլն: Եվս մեկ 

օրինակ՝ համալսարանի ՌԾ-ի դրույթները իրագործելու և միջազգայնացմանն ուղղված 

գործողությունները համակարգված և հետևողականորեն իրագործելու հարցում. ՀՊՄՀ-ն արդեն 

երկու տարի է, ինչ կազմակերպում է ամառային դպրոցներ՝ ուսանողների փոխանակման 

նպատակով: Նմանատիպ ամառային դպրոցները հնարավորություն են տալիս հզորացնել 

ուսանողների կարողությունները և ստեղծել ուսանողական ցանցեր՝ հետագա համատեղ ծրագրերի 

իրականացման նպատակով: Այս ծրագրերը մշակելիս ՀՊՄՀ-ն ընդգրկում է այն օտարերկրյա 

համալսարաններին, որոնց հետ ունի համագործակցային պայմանագրեր: Այս 

համագործակցությունը կրում է շարունակական բնույթ, և տարեցտարի մասնակից ուսանողների 

թիվը մեծանում է:  

Հարկ է առանձնացնել ՀՊՄՀ-ի և Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի միջև 

համագործակցությունը, որը սկսել է դեռևս 2011թ. և հանդիսանում է օրինակելի՝ թե՛ 

կազմակերպական և թե՛ արդյունավետության առումով: Այդ համագործակցության շրջանակներում 

տեղի են ունեցել ոչ միայն բովանդակային և կառուցվածքային փոփոխություններ, այլև ակտիվացել 

է համալսարանական շարժունությունը՝ համալսարանի շուրջ 50 աշխատակից ակտիվ մասնակցել 

է փորձի փոխանակման սեմինարներին, իսկ շուրջ 14 հոգի՝ Օուլուի համալսարանում 

կազմակերպված ուսումնական այցին: Արդյունքում իրականացվել է նաև ուսանողների 
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փոխանակում՝ թե՛ հետազոտական պրակտիկան անցկացնելու և թե՛  երկուստեք կազմակերպված 

ամառային դպրոցներին մասնակցելու նպատակով: Ավելին, այս համագործակցության 

շրջանակներում Օուլուի համալսարանի Կրթության գլոբալացում մագիստրոսական ծրագրի 

ուսանող իրականացրել է հետազոտություն՝ ՀՊՄՀ-ի և Օուլուի համալսարանի 

համագործակցության օրինակով մասնագիտական ուսուցման վերաբերյալ, որը 

համաղեկավարվում է ՀՊՄՀ-ի կողմից: Սա առաջին նմանատիպ հաջողված համագործակցության 

ձևն էր և, որը նախատեսվում է դնել ընթացակարգային և պարբերական հիմքերի վրա:  

 

Թե՛ համալսարանի համագործակցային համաձայնագրերի և թե՛ ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրերի 

շրջանակներում ակտիվացել է համալսարանի պրոֆեսորսադասախոսական և վարչական 

անձնակազմի, ինչպես նաև ուսանողների շարժունությունը (տե՛ս Պատկեր 9.4 և 9.5):  
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Շարունակական ավանդույթ է դարձել նաև օտարերկրյա դասախոսների կողմից 

դասավանդումը թե՛ առկա և թե՛ հեռահար միջոցներով:  

Վերոնշյալ նվաճումների հետ մեկտեղ գոյություն ունեն որոշ դժվարություններ, որոնք ազդում 

են միջազգային համագործակցության գործընթացի լիակատար արդյունավետության վրա: 

Հատկապես հարկ է նշել, որ ՀՊՄՀ-ն ունի նաև մի քանի համաձայնագրեր, որոնց շրջանակներում 

որոշ գործողություններ կամ չեն իրականացվում, կամ իրականացվում են մասնակիորեն, առանց 

մեծ ներգրավվածության և ազդեցության: Այն նախ պայմանավորված է, որ համաձայնագրերում 

նկարագրված են ընդհանրական դրույթներ, չկան հստակ գործողություններ և դրանց 

ֆինանսավորման դրույթներ, ժամկետներ և պատասխանատուներ: Երբեմն, ֆակուլտետների 

ներկայացուցիչները ներկայացնում են կնքման համագործակցային պայմանագրեր, որոնք չեն 

ունենում հստակ աշխատանքային ծրագիր և այդ իսկ պատճառով հետագայում մնում 

չիրագործված: Այնուամենայնիվ, ՀՊՄՀ-ն առաջին իսկ հնարավորության պարագայում 

(անհրաժեշտ նյութատեխնիկական և մարդկային ռեսուրսների առկայության պայմաններում) 

գործադրում է պայմանագրերը և իրականացնում համապատասխան համագործակցային 

գործունեություն:  

Վերոնշյալ միջազգային ծրագրերը, շարժունությունը և ՀՊՄՀ-ի ակտիվ ներգրավվածությունը 

նմանատիպ նախաձեռնություններին փաստում է, որ գրեթե զրոյական մեկնարկային 

պայմաններում վերջին 3 տարիների ընթացքում համալսարանը բազմազանեցրել և զարգացրել է իր 

միջազգային համագործակցության շրջանակը, խրախուսել համալսարանի աշխատակազմի 

ներգրավվածությունը նմանատիպ ծրագրերին, իրականացրել տեղեկատվության տարածում, որը 

նպաստում է նմանատիպ ծրագրերի մասայականացմանը և շարունակականության ապահովմանը: 

Աշխատանքների արդյունքում հնարավոր է դարձել ապակենտրոնացնել գործընթացները և  

ներգրավել առավել մեծ քանակությամբ պրոֆեսորադասախոսական կազմ տարբեր 

ֆակուլտետներից:  

Այսօր արդեն նախաձեռնությունները բխում են ֆակուլտետներից և իրականացվում 

վերջիններիս կողմից: Ընդհանուր առմամբ հարկ է նաև փաստել, որ աճել է ՀՊՄՀ-ի 

համագործակցային շրջանակը՝ ներառելով նոր միջազգային, տեղական ու տարածաշրջանային 

գիտահետազոտական և գիտակրթական կազմակերպություններ: Սա վկայում է այն մասին, որ 

ՀՊՄՀ-ն կարևորում է միջազգայնացման գործընթացը և քայլ առ քայլ ներդնում նոր գործընթացներ, 

ընթացակարգեր և խրախուսման մեխանիզմներ՝ այն առավել արդյունավետ կազմակերպելու և 

միջազգային ասպարեզում տեսանելի դառնալու համար: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ներքին շահակիցների օտար լեզվի իմացության 

անհրաժեշտ մակարդակ` միջազգայնացման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: 

Հիմքեր 
Օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության ուղեցույց 

Տեղեկատվություն միջազգային ծրագրերի վերաբերյալ 

 

Օտար լեզուներին տիրապետող դասավանդողների, վարչական աշխատողների թիվը և 

տոկոսը վերջին 3 տարիների համար: 

 Աշխատակիցներ 2012 2013 2014 

http://armspu.am/structure/t/1972/ln/en
https://www.facebook.com/pages/ArmSPU-international-department/349150781846460?ref=hl
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Քանակ % Քանակ % Քանակ % 

 Դասավանդող 959 84 852 91 824 88 

 Վարչական աշխատող 134 77 142 93 143 91 

Օտար լեզուներին տիրապետող ուսանողների թիվը և տոկոսը վերջին 3 տարիների համար: 

 Ուսանողներ 
2012 2013 2014 

Քանակ % Քանակ % Քանակ % 

 Բակալավր 5336 77 5451 66 5381 70 

 Մագիստրոս 999 97 1216 96 1407 97 

 Հետազոտող 113 99 107 98 99 98 

Օտարերկրյա ուսումնառողներին առաջարկվող օտար լեզուներով դասավանդվող 

դասընթացներ/ՄԿԾ-ներ և օտարերկրյա ուսանողների թիվ ըստ տարիների 

 
Դասընթացի կամ ՄԿԾ-ի 

անվանումը 

2010 2011 2012 2013 2014 

 

Բարձրագույն կրթության 

կառավարման մագիստրոսական 

ծրագիր 

   1 1 

       

       

       

Օտար լեզուներով դասավանդվող դասընթացներում/ՄԿԾ-ներում ներգրավված ուսանողների 

թիվը ըստ երկրների  

 Երկրներ 2010 2011 2012 2013 2014 

 Սիրիա    1 1 

Ներկայացնել և վերլուծել վերոնշյալ գործընթացներում հաստատության վերջին 3 տարվա 

նվաճումները: Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան 

հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ-ն ընտրել է օտար լեզվի իմացության բարձրացման խրախուսման մեխանիզմը, այն է՝ 

ստեղծել համապատասխան միջավայր՝ համալսարանի աշխատակազմի և ուսանողների 

շրջանակներում օտար լեզվի իմացությունը բարելավելու մոտիվացիան բարձրացնելու նպատակով: 

Այդ նպատակով կազմակերպվում են տարրաբնույթ իրազեկման սեմինարներ, որտեղ 

ներկայացվում են օտարերկրյա համալսարաններում հետազոտություն իրականացնելու, 

երկարատև և կարճատև դասընթացներին մասնակցելու, ամառային դպրոցներին և միջազգային 

ծրագրերին մասնակցելու հնարավորությունները և այդ ծրագրերին մասնակցության համար օտար 

լեզվին տիրապետելու կարևոր նախապայմանը: ՄՀԲ-ի կողմից կատարած 

ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ միջազգային ծրագրերում սկսել են ներգրավվել 

դասախոսներ և ուսանողներ տարբեր ֆակուլտետներից, որը վկայում է, որ օտար լեզվի 

իմացությունը տարեցատարի կարևորվում է անձնակազմի կողմից և շատ դեպքերում պատշաճ 

մակարդակի է:  

Ավելին, ներկայիս միջազգային ծրագրերին և փոխանակումներին մասնակցում են 
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բացառապես օտար լեզվի իմացությամբ մասնագետներ, որը ստեղծում է առողջ մրցակցային դաշտ՝ 

մյուս մասնագետներին օտար լեզվի իմացության մակարդակը բարձրացնելու համար: Արդյունքում, 

վերջին տարիներին նկատվել է մեծ հետաքրքրություն օտար լեզվի ուսուցման նկատմամբ և ՀՊՄՀ-

ի աշխատակիցները տարեցտարի բարելավում են իրենց օտար լեզվի իմացությունը:  

2015թ. ՄՀԲ-ն համալսարանի բոլոր 10 ֆակուլտետների բակալավրի առաջին կուրսի 

ուսանողների համար կազմակերպել է տեղեկատվական սեմինար՝ օտար լեզվի իմացության 

պարագայում առկա միջազգային ծրագրերին ուսանողների մասնակցության վերաբերյալ: 

Սեմինարների նպատակն էր խրախուսել և բարձրացնել ուսանողների հետաքրքրվածությունը 

օտար լեզվի ուսուցման ուղղությամբ:  

Բացի այդ, ՀՊՄՀ-ի անձնակազմի 91%-ը տիրապետում է առնվազն մեկ օտար՝ ռուսերեն 

լեզվին, որը չափազանց կարևոր է ՀՊՄՀ-ի ԱՊՀ տարածքում ճանաչելի ապրանքանիշ դառնալու 

համար: Այն կարևոր է ելնելով ոչ միայն ՀՊՄՀ-ի առաքելությունից և ռազմավարական խնդիրներից, 

այլև հայաստանյան արտաքին քաղաքականության զարգացման միտումներից: 

Միաժամանակ ՀՊՄՀ-ն, կարևորելով օտար լեզվի իմացության բարձր աստիճանը,  

բակալավրական ծրագրերում ավելացրել է օտար լեզվի ուսուցման ժամերի քանակը. նախկին 4 

կիսամյակի փոխարեն ուսանողները օտար լեզուն ուսումնասիում են 8 կիսամյակ, 

համապատասխանաբար 200 լսարանային ժամի փոխարեն՝ 400: Կրթական ծրագրերի 

կառուցվածքով՝ որպես խնդիր դրված է նաև, որ բակալավրիատի շրջանավարտը պետք է 

տիրապետի օտար լեզվին Լեզուների ընդհանուր եվրոպական շրջանակի B 2 մակարդակով: 

ՀՊՄՀ-ում օտար լեզվի իմացությունն անհրաժեշտ է տարբեր օտարերկրյա գիտակրթական և 

գիտահետազոտական հաստատությունների հետ համատեղ միջմասնագիտական ծրագրերի 

մշակման ու ներդրման համար: Օտար լեզվի անհրաժեշտ մակարդակի ապահովումը կարևոր 

նախապայման է հանդիսանում նաև այն պատճառով, որ ՀՊՄՀ-ում պարբերաբար 

դասախոսությունները օտար լեզվով կարդում են օտարերկրյա հրավիրված դասախոսներ: 2014թ. 

ՀՊՄՀ-ի և Բրիտանական Խորհրդի միջև համագործակցության շրջանակներում նախատեսվում է 

համատեղ Անգլերեն լեզվի ուսուցման կենտրոնի բացում ՀՊՄՀ-ում: 

Այսպիսով՝ կարելի է փաստել, որ ՀՊՄՀ-ում օտար լեզվի իմացությունը բարձրացնելու համար 

ներկայումս իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ: Նմանատիպ միջոցառումների 

իրագործումը կրում է շարունակական բնույթ, և ՀՊՄՀ-ն հաստատուն գործողություններով 

զարգացնում է օտար լեզվի իմացության խրախուսման մեխանիզմները և ստեղծում 

համապատասխան միջավայր: 

Համալսարանի միջազգայնացման խնդիրներից և համագործակցային շրջանակից ելնելով՝ 

ՀՊՄՀ-ում օտար լեզուներից կիրառելի են հիմնականում ռուսերեն և անգլերեն լեզուները, որոշ 

դեպքերում՝ ֆրանսերենն ու գերմաներենը: ՀՊՄՀ-ն երբևիցե չի կազմակերպել համալսարանի 

աշխատակազմի օտար լեզուների ստուգում, քանզի այն չի հանդիսանում համալսարանի 

ռազմավարական խնդիր և չի բխում իր գործառույթներից,  հետևաբար բարդ է ներկայացնել 

աշխատակազմի օտար լեզվի իմացությունը՝  քանակական տվյալներով:  Միևնույն ժամանակ, 

միջազգային համագործակցության վերաբերյալ բուհերի միջև համեմատական վերլուծություններ 

իրականացնելիս պարզ է դարձել, որ օտար լեզվի իմացությունը անհրաժեշտ է միայն այն 

խմբերում, որոնք անմիջապես իրականացնում են միջազգային համագործակցություն՝ 
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ֆակուլտետներում և ինստիտուցիոնալ մակարդակում: ՀՊՄՀ-ում օտար լեզվի իմացությունն 

անհրաժեշտ է հատկապես տարբեր օտարերկրյա գիտակրթական և գիտահետազոտական 

հաստատությունների հետ համատեղ միջմասնագիտական ծրագրերի մշակման ու ներդրման 

համար: Ուսանողների մոտ օտար լեզվի անհրաժեշտ մակարդակի ապահովումը կարևոր 

նախապայման է նաև այն պատճառով, որ ՀՊՄՀ-ում պարբերաբար դասախոսությունները օտար 

լեզվով կարդում են օտարերկրյա հրավիրված դասախոսներ՝ թե՛ տեղում և թե՛ հեռավար: Այդ իսկ 

պատճառով, վերջին 3 տարիների ընթացքում, հաշվի առնելով ՀՊՄՀ-ի ՌԾ-ի և ՄՌԾ-ի դրույթները 

աշխատանքի ընդունելության պահանջների մեջ ավելացվել է օտար լեզվի իմացության պարտադիր 

պայմանը:  

Բուհի ներքին ռեսուրսների ներուժը գնահատելու նպատակով ՄՀԲ-ն իրականացրել է 

նախնական  ուսումնասիրություն, ըստ որի ՀՊՄՀ ողջ աշխատակազմի 91 %-ը տիրապետում է 

ռուսերեն լեզվին՝ Լեզուների ընդհանուր եվրոպական շրջանակի նվազագույնը B1 մակարդակի: 

Անձնակազմի անգլերեն լեզվի իմացությունը ավելի թույլ է:  Միջազգային համագործակցության 

բաժնի բոլոր աշխատակիցները տիրապետում են անգլերեն լեզվին բարձր մակարդակով: 

Ուսանողների լեզվի իմացության մակարդակը միջինից բարձր է, իսկ որոշ ուսանողներ 

կատարելապես են տիրապետում առնվազն մեկ օտար լեզվին:  

Միաժամանակ ՀՊՄՀ-ն, կարևորելով օտար լեզվի իմացության բարձր աստիճանը,  

բակալավրական ծրագրերում ավելացրել է օտար լեզվի ուսուցման ժամերի քանակը. նախկին 4 

կիսամյակի փոխարեն ուսանողները օտար լեզուն ուսումնասիում են 8 կիսամյակ, 

համապատասխանաբար 200 լսարանային ժամի փոխարեն՝ 400: Կրթական ծրագրերի 

կառուցվածքով, որպես խնդիր դրված է նաև, որ բակալավրիատի շրջանավարտը պետք է 

տիրապետի օտար լեզվին Լեզուների ընդհանուր եվրոպական շրջանակի B 2 մակարդակով: Բացի 

այդ, առանձին ֆակուլտետներ կազմակերպում են հեռավար դասընթացներ՝ ՀՊՄՀ-ի 

համագործակից համալսարանների դասախոսների մասնակցությամբ, որը  նպաստում է օտար 

լեզվի իմացության բարձրացմանը:  

Այսպիսով,՝ կարելի է փաստել, որ ՀՊՄՀ-ում օտար լեզվի իմացությունը բարձրացնելու համար 

ներկայումս իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ: Նմանատիպ միջոցառումների 

իրագործումը կրում է շարունակական բնույթ և ՀՊՄՀ-ն հաստատուն գործողություններով 

զարգացնում է օտար լեզվի իմացության խրախուսման մեխանիզմները և ստեղծում 

համապատասխան միջավայր: Այդ աշխատանքների արդյունքում 2014թ. ՀՊՄՀ-ի և Բրիտանական 

Խորհրդի միջև համագործակցության շրջանակներում նախատեսվում է համատեղ Անգլերեն լեզվի 

ուսուցման արդի կենտրոնի բացում ՀՊՄՀ-ում: 

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով ՄՈՒՀ-ը 

կատարել է արտաքին կապերի ու միջազգայնացման քաղաքականության և ընթացակարգերի 

բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն):  

ՄՀԲ-ն՝ համալսարանի միջազգային գործունեության բարելավման նպատակով, 

պարբերաբար իրականացնում է օտարերկրյա գործընկերներ հաստատությունների 

համապատասխան կառույցների հետ բենչմարքինգ: Այն չի կրում փոխհամաձայնեցված բնույթ  

(համաձայնագրի հիմունքներով), սակայն ՄՀԲ-ն իր համեմատական ուսումնասիրություններն 

իրականացնելուց ընդգրկում է տարածաշրջանային բուհ՝ Վրաստանի Իլիայի պետական 



 

156 
 

համալսարանը և Մոսկվայի հոգեբանամանկավարժական ինստիտուտը, որի հետ ՀՊՄՀ-ն ունի 

զարգացման համանման պատմություն և խնդիրներ, և եվրոպական բուհ՝ այս պարագայում 

Ֆինլանդիայի Օուլուի և Լիտվայի կրթական գիտությունների համալսարանները: Համեմատական 

ուսումնասիրությունների ընթացքում իրականացվում է վեբկայքերում զետեղված 

միջազգայնացման գործընթացներին վերաբերող տեղեկատվության (նորություններ, 

ընթացակարգեր, կառուցվածքային փոփոխություններ, միջազգայնացման ռազմավարական 

ուղղություններ և համապատասխան միջոցառումներ և այլն) պարբերական ուսումնասիրություն, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև կատարվում է հարցում: Ուսումնասիրված գործընթացները և 

ընթացակարգերը համադրվում  են ՀՊՄՀ-ում իրականացվող գործընթացների հետ, կատարվում 

վերլուծություն և արդյունքները, ըստ կարևորության և անհրաժեշտության, ներդրվում ՀՊՄՀ-ի 

միջազգայնացման գործընթացներում: Համեմատական ուսումնասիրություններ իրականացվում են 

նաև օտարերկրյա առաջատար համալսարանների հետ՝ հանդիպումների և ուսումնական այցերի 

ընթացքում, որոնք առավել մեծ հնարավորություն են ստեղծում նմանատիպ 

ուսումնասիրությունների համար, քանի որ տեղեկատվությունը լինում է չմիջնորդավորված:  

Ուժեղ կողմեր Հնարավորություններ 

1. Բազմազան և գործուն համագործակցային 

համաձայնագրերի առկայություն ԱՊՀ, Եվրոպայի 

և ԱՄՆ-ի առաջատար և զարգացած բուհերի հետ, 

2. Անդամակցություն միջազգային 

ասոցիացիաներին և ակտիվ մասնակցություն 

ասոցիացիաների կողմից իրականացվող 

միջոցառումներին և ծրագրերին,  

3. Տարբեր միջազգային ծրագրերի 

շրջանակներում ՀՊՄՀ-ի շուրջ 100 աշխատակցի 

հզորացված կարողություններ, 

4. Միջազգային համագործակցության 

արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ և 

որակի ապահովման մեխանիզմների 

առկայություն, Համալսարանի ղեկավարության 

կողմից թիրախային փոխանակման ծրագրերի 

ֆինանսավորման պատրաստակամություն: 

5. ՀՊՄՀ- ի ուսանողների և աշխատակազմի 

օտար լեզվի գիտելիքների բարելավում:  

1. Եվրամիության և Եվրոպայի այլ 

կազմակերպությունների կողմից 

ֆինանսավորվող բազմաթիվ ծրագրերի 

առկայություն, 

2. Հայաստանի Եվրոպական 

բարձրագույն կրթական տարածքի 

ինտեգրման գործընթացին 

մասնակցություն և դրանից բխող 

հնարավորություններ: 

3. Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի մուտքի 

արտոնագրերի ձեռքբերման ընթացա-

կարգերի դյուրինացում: 

4. Եվրասիական մաքսային 

տարածքի ստեղծման արդյունքում 

որոշակի հնարավորությունների 

ստեղծում՝ համատեղ կրթական 

ծրագրերի իրագործման և ակադեմիական 

շարժունության համար: 

Թույլ կողմեր Վտանգներ 

1. Անգլերեն լեզվի իմացությամբ 

աշխատակազմի սակավաթվություն, 

2. Միջազգային ծրագրերում ներգրավվելու 

ՀՊՄՀ-ի աշխատակազմի հետաքրքրության ոչ 

մասայական բնույթ, 

1. ՀՀ արտաքին քաղաքականության 

փոփոխություններ, արդյունքում՝ 

եվրոպական ֆոնդերից ֆինանսավորման 

նվազեցում, 

2. ՀՀ բարձրագույն ուսումնական 
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3. Ֆակուլտետներից կողմից նախաձեռնված 

համագործակցային համաձայնագրերի 

անհամապատասխանելիություն ՀՊՄՀ-ի ՌԾ-ի և 

ՄՌԾ-ի դրույթներին, 

4. Համատեղ և իրականացվող կրթական 

ծրագրերի բացակայություն:  

հաստատությունների և կրթական 

ծրագրերի որակի նկատմամբ ոչ 

բավարար վստահություն: 

ՀՊՄՀ-ն արդեն միջոցներ է ձեռնարկել հաղթահարելու վերոնշյալ SWOT վերլուծությունում 

նշված թույլ կողմերն ու վտանգները: Մասնավորապես. 

 արդեն Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Ռուսաստանի հոգեբանամանկավարժական 

ինստիտուտի հետ քննարկվել են համատեղ կրթական ծրագրեր իրականացնելու 

հնարավորությունները՝ հաշվի առնելով համալսարանների միջև երկարամյա 

համագործակցությունը; 

 2015-2016 թթ. Էրասմուս պլյուսի հայտարարության ժամանակ ներկայացվելու է 

«Էրգոթերապիա» մասնագիտությամբ մագիստրոսական համատեղ կրթական ծրագրի ներդրման 

առաջարկ՝ ՀՊՄՀ-ի Հատուկ կրթության և Շվեդիայի Գավլեի համալսարանի Կրթության և 

տնտեսության ֆակուլտետների  կողմից:  

 2015 թվականին Էրասմուս պլյուս ծրագրի ֆինանսավորմանն է ներկայացվել 4 

շարժունության ծրագիր,  որը կմեծացնի համալսարանի ուսանողների և դասախոսների 

շարժունությունը,  

 առկա են նախնական պայմանավորվածություններ Բրիտանական Խորհրդի հետ՝ օտար 

լեզվով դասավանդման ժամանակակից կենտրոնի ստեղծման և արտոնյալ պայմաններով ՀՊՄՀ-ի 

անձնակազմի անգլերեն լեզվի իմացության բարելավման նպատակով, 

 մշակվում է Ֆակուլտետների կողմից ՀՊՄՀ-ի համագործակցության առաջադրման կարգը, 

որը նախատեսում է կանոնակարգել համաձայնագրերի թիրախայնությունը և 

համապատասխանելիությունը համալսարանի ռազմավարական խնդիրներին:  

Ընդհանուր առմամբ,  ՀՊՄՀ-ն իր գործունեությունը ուղղել է համալսարանի միջազգայնացման 

նպատակով ռազմավարական խնդիրների իրագործմանը: Այդ տեսանկյունից մեծ 

հնարավորություններ են ընձեռնում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը և, 

մասնավորապես, Էրասմուս Պլյուսը: Համալսարանում միջազգայնացման միջավայրի ձևավորման 

տեսանկյունից էական խթան կհանդիսանա ՀՊՄՀ-ի ընդգրկումը Էրասմուս Պլյուսի կրեդիտային 

շարժունության ծրագրերում: Օրեցօր առավել ակնհայտ է դառնում անգլերեն լեզվի իմացության 

կարևորությունը, որը թելադրված է թե՛ արտաքին և թե՛ ներքին ազդակներով: Այդ տեսանկյունից 

նկատվում է համալսարանի աշխատակիցների հետաքրքրվածության բարձրացումը՝ անգլերեն 

լեզվի ուսուցման գործընթացներում:  
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X. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման ներքին համակարգ, որը նպաստում է 
հաստատության բոլոր գործընթացների շարունակական բարելավմանը և որակի մշակույթի 
ձևավորմանը: 

 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի որակի ապահովման քաղաքականություն ու 

ընթացակարգեր: 

Հիմքեր 

 

Որակի ապահովման ներքին համակարգի ձեռնարկը 

 

Որակի ապահովման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը   

 

Այլ փաստաթղթեր 

 

Ներկայացնել և վերլուծել ՄՈՒՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգի 
քաղաքականության և ընթացակարգերի արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը և 
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

ՀՊՄՀ-ում Որակի ապահովման ազգային և եվրոպական չափանիշների պահանջներին 

համահունչ ՈԱ համակարգի հիմնումը սկսվել է 2011 թ-ին:  

2011 թ-ին ՀՊՄՀ-ում ստեղծվեց Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչությունը: 

Վարչության նպատակները և խնդիրները կառուցված են որակի ներքին ապահովման 

հիմնական դրույթների, սկզբունքների, քաղաքականության (հավելված), հայեցակարգի  և 

ընթացակարգերի վրա: 

Սակայն գործընթացի սկզբնական շրջանում բուհի արտաքին շահեկիցները ակտիվորեն 

չէին մասնակցում  կրթական ծրագրերի մշակման, գնահատման և վերանայման 

Չափանիշով նկարագրվող ոլորտի համար չափելի տերմիններով համառոտ (մինչև 10 

տող) ներկայացնել հաստատության հավակնությունները (ամբիցիաները)` հղում տալով այն 

ռազմավարական փաստաթղթերին, որոնցում այդ ամբիցիաները ձևակերպված են որպես 

նպատակ կամ խնդիր:   

Ա. ՀՊՄՀ-ի որակի ներքին ապահովման ենթակառուցվածքի վարչական անկախության 

ապահովում 

Բ. ՀՊՄՀ-ի որակի ներքին ապահովման ենթակառուցվածքի գործունեության 

կանոնակարգում և բարելավում 

Գ. ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատաման և 

մշտադիտարկման ապահովում 

Դ. Վերանայել և բարելավել ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործող համակարգը 

Ե. Նախապատրաստել և հրատարակել ՀՊՄՀ-ի կրթության ներքին որակի ապահովման 

գործընթացների ձեռնարկ 

http://qa.aspu.am/%D5%88%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB%20%D5%B6%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%B6%20%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4%20(%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81)
http://qa.aspu.am/%D5%80%D5%8A%D5%84%D5%80%20%D5%88%D4%B1%D5%80-%D5%AB%20%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%20%D6%87%20%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3
http://qa.aspu.am/%D5%88%D4%B1%D5%80%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%80
http://aspu.am/structure/t/547/ln/am
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գործընթացներին: Վերոնշյալ խնդիրների լուծման համար համալսարանը սկսել է կիրառել և 

կիրառում է ՊԻԳՀ և որակի ամբողջական կառավարման մեթոդները, որոնք հնարավորություն 

տվեցին համապատասխան լուծումներ գտնել, որոնց արդյունքնում ՀՊՄՀ-ում սկսեց գործել 

վարչական անկախություն ունեցող որակի ներքին ապահովման ենթակառուցվածքը: 

Վարչական անկախությունն արտահայտվում է որակի ինքնուրույն ստորաբաժանման 

ստեղծմամբ, որի կողմից որակի գործընթացներին առնչվող բոլոր հարցերն ու նորաստեղծ 

կանոնակարգեր քննարկվել և հաստատվել են գիտական խորհրդում: Ստորաբաժանումների 

մակարդակով անկախությունն արտահայտվում է բոլոր ֆակուլտետներում որակի 

հանձնախմբերի ստեղծմամբ, որոնք իրենց գործունեության համար հաշվետու են ֆակուլտետի 

խորհրդին:   

Այս ծրագրի շրջանակներում ՀՊՄՀ-ում ստեղծված վերոնշյալ վարչության 

աշխատակիցները և անհրաժեշտ պատրաստվածություն ունեցող համալսարանի կրթական 

ոլորտների առաջատար մասնագետները, առաջնորդվելով որակի շարունակական 

բարելավման, որակի ապահովման եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխանության, 

միջազգային և տեղական մակարդակում հաշվետվողականության ապահովման և 

մասնագիտական կրթության հավատարմագրման անհրաժեշտության սկզբունքներով, 

ձեռնամուխ են եղել համալսարանում կրթության որակի ապահովման գործընթացների 

կանոնակարգման նպատակով մի շարք հայեցակարգային փաստաթղթերի մշակմանը, որոնց 

թվում` 

 Որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն, 

 Որակի ներքին ապահովման հայեցակարգ, 

 Ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման 

չափանիշների, ընթացակարգ և մեխանիզմներ, 

 Դասախոսական վերապատրաստման մեթոդական ձեռնարկ, 

 ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ինքնագնահատման եվև 

փորձագիտական գնահատման ընթացակարգ, 

 Գործող կրթական ծրագրերից ուսանողների բավարարվածության վերաբերյալ 

հարցման ձևաթուղթ, 

 ՀՊՄՀ շրջանավարտներից գործատուների բավարարվածության հարցումների 

ձևաթերթ, 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության որակի վարկանշային գնահատման 

կարգ: 

ՈԱ հաստատված փաստաթղթերը բաժանված են համալսարանի բոլոր ուսումնական և 

վարչական կառույցներին, իսկ արտաքին շահեկիցներին և լայն հանրությանը հասանելի 

դարձնելու նպատակով տեղադրվում են նաև ՛՛ՀՊՄՀ Կրթության որակի ապահովում՛՛ 

տեղեկատվական պորտալում և ՀՊՄՀ կայքէջում: 

Թվարկված փաստաթղթերը քննարկվել և հաստատվել են ՀՊՄՀ ԳԽ-ի կողմից, 

նախատեսվել է նշված հայեցակարգային փաստաթղթերից բխող լրացուցիչ կարգերի և 

ուղեցույցների մշակում: 

Որակի ապահովման համակարգի ստեղծմամբ և զարգացմամբ ՀՊՄՀ-ն ձևավորում է 

բարեփոխումների մի շրջանակ, որը նպաստելու է ՀՊՄՀ-ի կարողությունների վերլուծությանը, 

արժևորմանը և արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև վարչական, ֆինանսական և 

ուսումնական գործունեության բարելավմանը: 

Նշենք նաև, որ որակի ներքին ապահովման գործընթացները ՀՊՄՀ-ում շարունակական 

բնույթ են կրում և իրականացվում են «պլանավորում – իրականացում – գնահատում - 

բարելավում» շրջափուլով: 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/QA%20Handbooks%202013/Training%20of%20trainers.pdf
http://qa.aspu.am/
http://aspu.am/home/ln/am
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         Որակի ապահովման համակարգը ՀՊՄՀ-ում որակի ապահովման համակարգը 

գտնվում է կայացման վերջնական փուլում: Մշակված և հաստատված են ՈԱ անհրաժեշտ 

կարգերն ու ընթացակարգերը, որոնք հաջորդաբար ներդրվել են համալսարանի 

գործունեության մեջ: Որակի ապահովման գործընթացներում, պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմին ներգրավելու նպատակով կազմակերպվել են վերապատրաստումներ: 

Որպես որակի ներքին համակարգի արդյունավետության հիմք՝ հանդես են գալիս 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարելավման գործողությունների պլանում որպես 

ակնկալվող արդյունք առաջադրված որակի ներքին ապահովման ենթակառուցվածքի՝ որպես 

անկախ վարչական կառույցի գործառնությունը, որի ցուցիչ է հանդիսացել ՀՊՄՀ բոլոր 

գործառույթների որակի գնահատման օբյեկտիվության բարձրացումը: Ներկայումս ՀՊՄՀ բոլոր 

գործառույթները անաչառ, մանրամասն և անկողմնակալ ուսումնասիրության են ենթարկվել 

որակի ապահովման կառույցի կողմից՝ այդ գործընթացում ներգրավելով անկախ 

հետազոտական խմբերի և համալսարանի այլ շահակիցների, որոնք ունեն համապատասխան 

փորձառություն:  Նշված գնահատումները ներկայացվել են տարբեր զեկույցներում և մասամբ 

նաև՝ սույն ինքնավերլուծության մեջ:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման նպատակով 

ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ: 

Հիմքեր 

Որակի ապահովման գործընթացներում մարդկային ռեսուրսների 

ներգրավվածությունը կարգավորող փաստաթղթերը /հավելված 11/  

 

Որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը 

երաշխավորող նյութական ռեսուրսների բաշխումը կարգավորող 

փաստաթղթերը  

 

Որակի ապահովման ենթակառուցվածքը` ներառյալ մարդկային 

ռեսուրսները և նրանց աշխատանքային նկարագրերը 

Վերլուծել որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման համար 
տրամադրվող ժամանակային, մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների 
արդյունավետությունը:   Հիմնավորել մոտեցումը  / կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից/: 

 
2011թ-ից  որակի ապահովման գործընթացների իրականացումը ՀՊՄՀ-ում վերապահվել է 

կրթական բարեփոխումների և որակի վարչությանը: 2013թ.-ից որակի ապահովման 

աշխատանքները համակարգում է որակի ապահովման բաժինը, որը համալրվում է 

անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսներով: 

Որակի ապահովման բաժնի նպատակներն են՝ 

 Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի որակի ապահովման գործընթացների 

հետ համեմատելի ու համադրելի գործընթացների կիրառման ապահովմանը նպաստելը. 

 ՀՊՄՀ-ում ինքնաուսուցանվող համակարգի ու համայնքի ձևավորման ապահովմանն 

աջակցելը: 

Որակի ապահովման բաժնի խնդիրներն են՝ 

 Որակի միասնական չափանիշների պահպանում, ՈԱ գործընթացների ներդաշնակեցում 

և իրականացում ՀՊՄՀ գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտներում, 

 Կանոնակարգային և կազմակերպական հենքի ստեղծում և վարչական 

օժանդակություն` ՀՊՄՀ և նրա կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և 

../ASPU-self-assessment-2015
../ASPU-self-assessment-2015
../ASPU-self-assessment-2015
../ASPU-self-assessment-2015
../ASPU-self-assessment-2015
../ASPU-self-assessment-2015
http://www.aspu.am/structure/t/547/ln/am
http://www.aspu.am/structure/t/547/ln/am
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հավատարմագրման համար, որակի ներքին և արտաքին գնահատման գործընթացների միջև 

կապի ապահովում, 

 Կրթության որակի համար ՀՊՄՀ հաշվետվողականության ապահովում ներքին և 

արտաքին շահեկիցների առջև: 

Որակի ապահովման բաժնի գործառույթները` 

 Մշակում, իրականացնում և մշտապես բարելավում է որակի ներքին ապահովման 

գործընթացները, զեկուցում դրանց արդյունքների մասին,  

 Սահմանում է որակի ներքին չափանիշներ և չափորոշիչներ` ընդունված եվրոպական 

պահանջներին համահունչ, 

 Համակարգում, վերահսկում և վարչական աջակցություն է տրամադրում ՈԱ 

գործընթացների իրականացմանը ՀՊՄՀ բոլոր ստորաբաժանումներում, 

 Ապահովում է ՈԱ գործընթացների և ընթացակարգերի թափանցիկությունը, դրանցում 

ուսանողների, շրջանավարտների, հիմնական գործատուների և արտաքին փորձագետների 

գործուն մասնակցությունը, 

 Համակարգում է համալսարանի ստորաբաժանումների աշխատանքը 

հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի ժամանակ և համագործակցում է ՀՀ 

մասնագիտական կրթության Որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի հետ, 

 Համակարգում է ՀՊՄՀ կրթական ծրագրերի որակի ինքնագնահատումը և օժանդակում 

դրանց արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին, 

 Համագործակցում է ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի և ֆակուլտետների խորհուրդների ՈԱ 

մշտական հանձնաժողովների հետ և աջակցում նրանց աշխատանքներին: 

 Պատրաստում է ՈԱ ընթացակարգեր կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, 

ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման համար, 

համակարգում և աջակցում է դրանց իրականացմանը ՀՊՄՀ բոլոր ստորաբաժանումներում, 

 Մշակում և իրականացնում է դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների 

գնահատման ՈԱ գործիքակազմը (հարցումներ, ֆոկուս խմբեր և այլն) և ընթացակարգերը: 

ՈԱ գործընթացներն արդյունավետ կերպով իրականացնելու նպատակով ռեկտորի 

հրամանով ստեղծվել են ՀՊՄՀ գիտխորհրդին կից ՈԱ-ի  հանձնաժողովը, բոլոր 10 

ֆակուլտետներում 2013 թ. ստեղծվել են «Ֆակուլտետների և ամբիոնների Որակի ապահովման 

մշտական հանձնաժողովներ»: Այդ հանձնաժողովները բաղկացած են 5-9 անդամներից, 

ներառյալ ուսանողներ: 

Ներքին շահեկիրների ներգրավվածության ապահովման նպատակով գործում է նաև ՈԱ-ի 

ուսանողական խորհուրդի հանձնախումբը: 

2011թ. դեկտեմբերից ՀՊՄՀ-ում Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ 

իրականացվում է «Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրա 

հետագա բարելավման» դրամաշնորհային ծրագիր, որը նպատակաուղղված է ՀՊՄՀ-ում որակի 

ներքին ապահովման ստորաբաժանման կայացմանը, դրա գործունեության սկզբունքների և 

կանոնակարգերի մշակմանը, հետագա զարգացմանն ու հզորացմանը, որակի ներքին 

ապահովման մշակույթի ձևավորմանը, որակի ապահովման եվրոպական չափանիշներին 

համահունչ կրթության որակի ապահովման ներբուհական նոր կառուցակարգերի ներդրմանը, 

դրանց անընդհատ վերանայման ու կատարելագործման ուղիների հստակեցմանը, ինչպես նաև 

նոր ընթացակարգերով և կառուցակարգերով որակի ներքին գնահատման իրականացմանը: 

Համալսարանի որակի ապահովման կառույցն ապահովված է փորձառու 

մասնագետներով և անհրաժեշտ ռեսուրսներով. 

1. Չնայած այն հանգամանքին, որ վարչությունը համալրված է համեմատաբար փոքր 

թվաքանակի մասնագետներով, այդուհանդերձ բաց և համագործակցային միջավայր ստեղծելու, 
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համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների օրախնդիր հարցերը լուծելու բարձր 

պատրաստակամության, առաջնորդության կարողություններ դրսևորելու շնորհիվ ՀՊՄՀ 

կրթության բարեփոխումների և որակի վարչությանը հաջողվել է մշտապես համակարգել 

կրթության որակի շարունակական բարելավման գործընթացը:  

2. Մասնագիտական ռեսուրսների ակտիվ և արդյունավետ ներգրավման նպատակով 

համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում ստեղծվել են որակի հանձնախմբեր: Սակայն 

վարչական անձնակազմը որակի պատասխանատուներ չունի՝, չնայած նրան որ 

վարչությունների գործառնություններն իրականացվում են որակի ամբողջական կառավարման 

նույն սկզբունքներով:  

3. Ֆինանսական լրացուցիչ միջոցների, ինչպես նաև փորձառու մասնագետների 

ներգրավման միջոցով որակի ստորաբաժանմանը հաջողվել է համեմատբար կարճ 

ժամանակահատվածում համալսարանում ներդնել որակի կառավարման մշակույթ և 

համապատասխան նորմատիվ-իրավական հենք:  

4. Վարչության կողմից իրականացված աշխատանքների և տրամադրված ռեսուրսների 

համադրությունը վկայում է ռեսուրսների օգտագործման առաջավոր և օրինակելի փորձի 

մասին: 

 

 
  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի ապահովման 

գործընթացներում:  

Հիմքեր 

Որակի ապահովման գործընթացներում ուսումնառողների և այլ 

շահակիցների ներգրավվածությունը հաստատող հիմքերը  

 

Ներկայացնել որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին 
շահակիցների ներգրավվածության աստիճանը և վերլուծել  արդյունավետությունը:   
Հիմնավորել մոտեցումը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

Որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներգրավված են ներքին (ուսանողներ) և 

http://qa.aspu.am/%D6%86%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%A5%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80
http://qa.aspu.am/%D6%86%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%A5%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80
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արտաքին շահակիցներ (շրջանավարտներ, փորձագետներ, դասախոսներ, ԿԳՆ, գործատուներ 

և այլն): 

Որակի աշխատանքային խմբերը ձևավորվել են բուհի պրոֆեսորադասախոսական, 

ուսանողական և վարչական կազմի ներկայացուցիչներից, գործատուներից և 

շրջանավարտներից, որոնց ընտրությունն իրականացվել է հետևյալ սկզբունքներով. 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմից աշխատանքային խմբի թեկնածուներին 

առաջադրում են ամբիոնները:  

 Ուսանողների ներկայացուցիչներից աշխատանքային խմբի թեկնածուներ են 

առաջադրում ուսանողական խորհուրդը, ֆակուլտետները, ամբիոնները: Ուսանողական 

խորհրդի կողմից աշխատանքային խմբի անդամության թեկնածու կարող է առաջադրվել բարձր 

առաջադիմություն և հասարակական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող ցանկացած սովորող 

/ուսանող կամ ասպիրանտ/: Ֆակուլտետները ընտրում են ցածր և միջին առաջադիմություն 

ունեցող ուսանողներին` ըստ մասանգիտության և կուրսերի բաշխվածության` յուրաքանչյուր 

մասնագիտության բակալավրիատի 1-4-րդ և մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ ուսումնական 

տարվա ուսանողներ: 

 Վարչական անձնակազմի ընդգրկվածությունը որակի աշխատանքային խմբում 

համամասնական է վարչական ստորաբաժանումներին և ֆակուլտետներին: Որակի 

աշխատանքային խմբում կարող են ներգրավվել նաև գործատուներ և շրջանավարտներ: 

 ՀՊՄՀ որակի ապահովման բաժինը, ըստ անհրաժեշտության, իրավասու է Որակի 

աշխատանքային խմբում ներգրավել տեղական և միջազգային փորձագետների: 

Որոշ շահակիցների (ուսանողներ և շրջանավարտներ) համար վերապահվում է ձայնի 

իրավունքի հնարավորությունը.: Ներքին շահակիցների համար գործում է հարցումների 

համակարգ: Հարցումների միջոցով ուսանողները ներկայացնում են կրթական որակի ինչպես 

նաև դասախոսական կազմի օպտիմալ նկարագրություն, որը կարող է լինել դրական և միևնույն 

ժամանակ ունենալ բացասական հետևանք: ՀՊՄՀ–ի Կրթական ծրագրերում պարբերաբար 

աչքի են անցկացվում և օգտագործվում շահակիցների հարցումների արդյունքները: ՀՊՄՀ-ում 

ստեղծվել է Գիտական խորհրդի Որակի ապահովման հանձնաժողովը», որը բաղկացած է 

դասախոսական և ուսանողկան կազմից: Այդ մասնաճյուղի ուսանողները մասնակցում են 

ինչպես հարցումներին պատասխանելուն, այնպես էլ հարցումների կայացման գործընթացին,. 

Համալսարանը հարցումի միջոցով նպատակ ունի վերլուծելու և գնահատելու ՀՊՄՀ 

ինստիտուցիոնալ կարողությունները:  

ՀՊՄՀ գիտխորհրդին կից գործում է ՈԱ հանձնաժողով, որում ընդգրկված են վարչական, 

դասախոսական և ուսանողական կազմերի ԳԽ անդամ-ներկայացուցիչներ: Հանձնաժողովն 

ունի իր աշխատակարգը, որը սահմանում է ՈԱ  հիմնական գործառույթները` 

 ՈԱ նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում, 

 ՈԱ չափորոշիչների, գործընթացների և ընթացակարգերի կիրարկման, նոր և 

վերանայված կրթական ծրագրերի հաստատման վերաբերյալ երաշխավորությունների և 

առաջարկների տրամադրում,  

 ՀՊՄՀ ՈԱ ներքին կառույցների ու խմբերի միջև համագործակցության համակարգումֈ 

 Ինչպես նշվեց վերևում, ֆակուլտետներում, ամբիոններում ՈԱ գործընթացներն 

արդյունավետ կերպով իրականացնելու նպատակով ՀՊՄՀ բոլոր 10 ֆակուլտետներում 2013 թ.-

ին ստեղծվել են ֆակուլտետների Որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովներ, որոնց 

հիմնական գործառույթներն են.  

- ՈԱ հարցերի վերաբերյալ ֆակուլտետի խորհրդին երաշխավորությունների 

ներկայացում, 

- ուսումնական ծրագրերի և դասընթացների համապատասխանեցում մասնագիտական 
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կրթական չափորոշիչների պահանջներին, 

- ուսանողական հարցումների արդյունքների քննարկում և բարելավող միջոցառումների 

առաջարկում և այլն: 

Համալսարանի շուրջ 30 աշխատակիցներ մասնակցել են Համաշխարհային բանկի 

«Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում 

Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի փորձագետների կողմից իրականացվող «Որակի 

արտաքին և ներքին ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» խորագրով 

վերապատրաստման դասընթացների բոլոր երեք փուլերին: 

Վերոնշյալ վերապատրաստումները միտված են բուհերում որակի մշակույթի 

ձևավորմանը, ինչպես նաև որակի ապահովման գործընթացների վերաբերյալ առավել լայն 

շրջանակներում իրազեկվածության ընդլայնմանը: 

Որակի ապահովման բաժնին ՀՊՄՀ վարչական մասնաշենքում հատկացվել է մշտական 

գործող աշխատասենյակ, որն ապահովված է անհրաժեշտ գույքով և նյութատեխնիկական 

ռեսուրսներով: 

Առկա ռեսուրսների, բոլոր ստորաբաժանումների և կառուցվածքային միավորների 

գործունեության վերաբերյալ հավաքագրված տվյալների հիման վրա ստեղծվել է ՀՊՄՀ 

կրթության որակի համակարգման տեղեկատվական պորտալ: 

Համալսարանը նպատակամետ է ընդլայնելու և շարունակաբար բարելավելու 

ուսանողների ներգրավվածությունը որակի ապահովման գործընթացներում: Մասնավորապես 

ՀՊՄՀ-ն մասնակցության հայտ է ներկայացրել TEMPUS  ծրագրի շրջանակներում ուսանողների 

մասնակցությունը որակի ապահովման գործընթացները խթանող ESPAQ ծրագրին, որին 

ներկայացված է ի դեմս համալսարանի ՈՒԳԸ նախագահի և պրոռեկտորի: 

 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է:    

 

Հիմքեր 

Որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը 

 

Որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար 

վերանայման մեխանիզմները և գործիքները 

 

Համապատասխան այլ հիմքեր և վերլուծություններ 

Վերլուծել որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման 
մեխանիզմների արդյունավետությունը:  Հիմնավորել մոտեցումը / կատարել համառոտ 
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 ՀՊՄՀ-ում որակի ապահովումը իրագործվում է «պլանավորում – իրականացում – 

գնահատում - բարելավում» շրջափուլով: Որակի ապահովման ստորաբաժանման կողմից 

մշակված հայեցակարգային փաստաթղթերի հիման վրա մշակվում են դրանցում ամրագրված 

սկզբունքների կիրառումն ապահովող կարգեր, ուղեցույցներ և քաղաքականություն: Կրթության 

որակին առնչվող մշակված և հաստատված բոլոր փաստաթղթերը իրենց բովանդակության մեջ 

կրում են պարտադիր վերանայման պայման:  

2011թ., 2013-2014թթ. Որակի ապահովման աշխատանքային խմբերը ՀՊՄՀ որակի 

ապահովման բաժնի աշխատակիցների աջակցությամբ իրականացրել են համալսարանի 

ենթակառուցվածքային կարողությունների փորձնական ինքնավերլուծություն` համաձայն 

Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի կողմից մշակված և Կառավարության որոշման 

հավելված կազմող ձևաչափի: Հավաքագրված տեղեկատվության ամփոփման, ինչպես նաև 

http://qa.aspu.am/
http://qa.aspu.am/
http://qa.aspu.am/%D5%88%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB%20%D5%B6%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%B6%20%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4%20(%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81)
http://qa.aspu.am/%D5%88%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB%20%D5%B6%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%B6%20%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4%20(%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81)
http://qa.aspu.am/%D5%88%D4%B1%D5%80%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%80
http://qa.aspu.am/%D5%88%D4%B1%D5%80%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%80
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որակի աշխատանքային խմբերի ու որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցների համատեղ 

քննարկումների արդյունքում մշակված ՀՊՄՀ փորձնական ինքնավերլուծության զեկույցը 

ներկայացվել է որակի ապահովման խորհրդի ուսումնասիրմանը, ստացված դիտողությունները 

հաշվի են առնվել ինքնավերլուծության վերջնական զեկույց պատրաստելիս: ՀՊՄՀ-ի 

դասախոսական կազմը պարբերաբար վերապատրաստվում է՝ կատարելագործելով որակի 

ներքին ապահովման համակարգը: Բացի դրանից, որակի ներքին ապահովման համակարգի 

պարբերաբար վերանայման ժամանակ հիմք են հանդիսանում տեղական և արտասահմանյան 

առաջատար բուհերի բենչմարքինգի արդյունքները:  

ՀՊՄՀ-ում ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության արդյունքների 

հիման վրա կազմվել է բարելավման գործողությունների պլան, որտեղ ամրագրվել են 

բարելավման ուղիները: Որպես բարելավման արդյունավետության ցուցիչներ՝ առաջադրվել է 

շահակիցների բարձր իրազեկվածությունը, քննարկումները ՈԱ կառույցում և ամբիոններում, 

հրատարակված ձեռնարկները, համեմատությունն առաջավոր արտասահմանյան բուհերի հետ, 

որոնք  փաստացի  հավաստվել են տարբեր հարցումների և հետադարձ կապի միջոցով:  

Որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման մեխանիզմները և 
գործիքները ամրագրված են որակի ներքին կառավարման համակարգի ուղեցույցում և ՀՊՄՀ 
կողմից մշակված այլ փաստաթղթերում:  

Համալսարանում որակի ապահովումը իրականացվում է ըստ սահմանված չափանիշների 

և հետազոտման արդյունքների /հավելված 10/: Համակարգի պարբերաբար վերանայման 

արդյունքում ձևավորվել է որակի ապահովման ներքին համակարգի ադմինիստրատիվ 

կազմակերպական կառուցվածքը:  

Որակի ներքին համակարգի վերանայման արդյունավետության մասին է վկայում 

համալսարանի գիտական խորհրդում քննարկված և վերջնական հաստատում ստացած որակի 

ապահովմանն առնչվող կարգերն ու փաստաթղթերը, որոնք արտացոլում են այս ուղղությամբ 

վերջին երեք տարվա կատարված աշխատանքները: 

Նշված փաստաթղթերը մինչ հաստատման ներկայացնելը անցել են փորձաշրջան, 

արտացոլվել են համապատասխան հաշվետվություններում և դրական արձագանք են ստացել 

դրամաշնորհային ծրագրի հաշվետվության ուսումնասիրության արդյունքում: 

Որակի ներքին ապահովման համակարգը ենթակա է պարբերաբար վերանայման և 

բարելավման՝ հիմք ընդունելով հետադարձ կապի միջոցով ձեռք բերված տեղեկատվությունը: 

Այս համակարգի իրագործման վերահսկողությունն իրականացնում է ՀՊՄՀ-ի ռեկտորը, իսկ 

համակարգումը՝ Կրթության զարգացման և որակի ապահովման վարչության ղեկավարը:  

 

Ներկայացնել այն կազմակերպությունների ցանկը (նշելով երկիրը), որոնց օրինակով 
ՄՈՒՀ-ը կատարել է որակի ապահովման գործընթացների քաղաքականության և 
ընթացակարգերի բենչմարքինգ (առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն):  

1. Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարան՝ Կրթության որակ և համապատասխանություն 

ծրագրի շրջանակներում /հավելված 5/ 

2. Բուլղարիայի Սոֆիայի համալսարան՝ փոխադարձ այցելությունների և շփումների, 

համագործակցության հուշագրի շրջանակներում 

3. Լոնդոնի Միդլսեքսի համալսարան՝ Տեմպուս Մահատմա ծրագրի շրջանակներում 

4. Օրհուսի համալսարան՝ Արմենքա ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված 

վերապատրաստումների  

 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202015/Ka/Benchmarking.pdf
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
Հավելված%205.%20Կրթության%20որակ%20և%20համապատասխանություն%20ծրագրի%20հաշվետվություններ
http://www.mahatma.am/
http://www.armenqa.am/
http://www.armenqa.am/
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է բավարար 

հիմքեր որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների համար:  

Հիմքեր 
Տարեկան ինքնավերլուծությունները և հաշվետվությունները ըստ  

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշների և չափորոշիչների: 

Հիմնավորել տրամադրված հիմքերի հավաստիությունը և մոտեցման 
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

 

ՀՊՄՀ-ում իրականացվել է ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն 

2011թ.-ին, որի արդյունքներում արտաքին գնահատման նպատակով կազմվել է 

փորձագիտական զեկույց: Համալսարանի որակի ապահովման պատասխանատուները 

ուսումնասիրելով զեկույցում մատնանշված հարցերը՝ իրականացրել է առկա կարիքների 

հետազոտություն, որի հիման վրա 2014թ.-ին ՈԱԱԿ է մշակել է բարելավման 

գործողությունների պլան: Վերջինս ներառում էր ոչ միայն առաջիկայում կատարվելիք 

պլանավորված գործողությունները, այլև՝ այն քայլերը, որոնք իրականացվել են 2012թ.-ին 

փորձագիտական զեկույցում մատնանշված խորհրդատվությունների շուրջ: ՈԱԱԿ 

աշխատակիցների հետ քննարկումների արդյունքում բարելավման ծրագիրը դրական է 

գնահատվել:   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է ՄՈՒՀ-ի 

գործունեության թափանցիկությունը` տրամադրելով ՄՈՒՀ-ի գործընթացների որակի մասին 

տեղեկատվություն` ներքին և արտաքին շահակիցների համար: 

Հիմքեր 

Շահակիցների տեղեկացվածությունն ապահովող մեխանիզմները և 

համապատասխան փաստաթղթերը 

 

Վերլուծել ՄՈՒՀ-ի գործունեության թափանցիկությունը ապահովող  մեխանիզմների              
արդյունավետությունը / կատարել համառոտ մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: 

Որակի ապահովման համակարգի թափանցիկությունն ապահովվում է ՀՊՄՀ որակի 

ապահովման խորհրդին և գիտական խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունների միջոցով: 

ՀՊՄՀ պաշտոնական կայքում (http://www.aspu.am/) հրապարակվում է բուհի գործունեության, 

կառուցվածքային միավորների, առկա մասնագիտությունների, գործող կրթական ծրագրերի, 

ընդունված որոշումների, նորությունների և այլնի մասին բազմակողմանի և թափանցիկ 

տեղեկատվություն: Բացի այդ, ներքին և արտաքին շահակիցները համալսարանի 

գործունեության վերաբերյալ իրենց կարծիքն արտահայտելու հնարավորություն ունեն ՀՊՄՀ 

ֆեյսբուքյան էջում: ՀՊՄՀ-ի այժմյան գործող կայքը պարբերաբար թարմացվում է կրթական 

ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ: Բացի դրանից, բուհի գործունեության 

թափանցիկության առանձին դրսևորում է տարբեր հանդիպումները, սեմինարները 

ուսանողների ու դասախոսական կազմի հետ, հրապարակային քննարկումները: 

Ստեղծվել են նաև էլեկտրոնային հարցաթերթիկներ համալսարանի գործունեության 

վերաբերյալ, որի միջոցով հնարավոր է ուսումնասիրել շահակիցների կարծիքը՝ ՀՊՄՀ-ի 

գործունեության վերաբերյալ, հետադարձ կապ ապահովելով բուհի և շրջանավարտների միջև:  

Համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումներում ստեղծվել են որակի խմբեր, որոնք 

http://qa.aspu.am/
http://qa.aspu.am/
http://www.aspu.am/
https://www.facebook.com/hpmhvorak?ref=hl
https://www.facebook.com/hpmhvorak?ref=hl
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նպաստում են ՀՊՄՀ կրթական հետազոտական և այլ գործընթացների շարունակական 

բարելավմանը, դրանցում որակի մշակույթի ձևավորմանը: Որակի բարելավման գործընթացը 

իրականացվում է առցանց հարցումների անցկացմամբ, ուսանողությանը համալսարանի 

գործընթացի մեջ ներգրավմամբ (ուսանողական խորհուրդներում որակի խմբերի ձևավորում): 

Որակի ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում և բարելավվում է՝ նպաստելով 

բուհի գործունեության կատարելագործմանը և որակի ապահովման համակարգի վերելքին: 

Որակի ապահովման գործընթացների թափանցիկության ապահովման նպատակով ՀՊՄՀ 

կրթության բարեփոխումների և որակի վարչությունը հրապարակել է բազմաթիվ ձեռնարկներ: 

Զուգահեռաբար բոլոր գործընթացները հրապարակվում են ՀՊՄՀ կայքում: Գործընթացի 

բարելավման նպատակով ստեղծվել է ՀՊՄՀ կրթության որակի ապահովման համակարգի 

տեղեկատվական պորտալ:  

 

 

 
 

 

Վերջինս ապահովում է շահակիցների իրազեկվածության մակարդակ, որն աճման 

միտում ունի: Պորտալի օգնությամբ բոլոր շահակիցները կարող են գտնել ցանկացած ՀՊՄՀ-ում 

իրականացվող ՈԱ գործընթացի վերաբերյան նյութեր, ինչպես նաև կարող են ընդհանուր 

պատկերացումներ կազմել Որակի Ապահովման միջազգային նյութերին: 

Որակի ապահովման գործընթացներից իրազեկվածության ցուցիչ են հարցումների 

արդյունքները /հավելված 10/, որոնք վկայում են առկա բարեփոխումներից ուսանողների 

ներկայացուցչական ընտրակազմի բավականաչափ բարձր իրազեկվածության մասին:  

http://qa.aspu.am/hy/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80/
http://qa.aspu.am/hy/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80/
http://qa.aspu.am/hy/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80/
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
Հավելված%2010.%20Շահակիցների%20կարիքների%20և%20ինստիտուցիոնալ%20բարեփոխումների%20հետազոտության%20արդյունքներ.doc
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Վերլուծել Չափանիշ 10-ով նկարագրվող տիրույթում հաստատության ուժեղ և թույլ 

կողմերը, արտաքին հնարավորությունները և վտանգները: 

Ներկայացնել թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

 

Չափանիշ 10-ի վերաբերվող SWOT վերլուծություն վերջին 3 տարիների համար: 

 

ՈՒժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1.Համալսարանում առկա է որակի 

ապահովման կառույց, որն ապահովված է  

մարդկային, նյութական ռեսուրսներով: 

2.Կրթության որակի շուրջ հետադարձ կապի 

նպատակով իրականացվող  հետազոտությունները 

իրականացվում են ժամանակակից պահանջներին 

համապատասխան: 

3.Որակի ապահովման նպատակով մշակվել 

են անհրաժեշտ բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնք 

համապատասխանում են եվրոպական կրթության 

որակի արդի չափանիշներին և ուղենիշներին:  

4. Շահակիցների իրազեկումը, որակի մասին 

տեղեկատվության ստացումը ՀՊՄՀ-ում կայացել է 

որպես ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ ՀՊՄՀ 

Կրթության որակի ապահովման տեղեկատվական 

պորտալի շնորհիվ:  

5.ՀՊՄՀ-ում առկա է որակի գնահատմանն 

ուղղված ինքնավերլուծությունների, կրթության 

որակի գնահատման  իրականացման հարուստ 

փորձ և մասնագիտական ռեսուրսներ: 

6.ՀՊՄՀ-ն ակտիվորեն ներգրավում է 

շահակիցներին որակի ապահովման 

գործընթացներում և իրականացնում հավելյալ 

ռեսուրսների ներգրավում գործընթացում 

միջազգային ծրագրերի շնորհիվ՝ որակի 

ապահովման հարցերը փոխկապակցելով 

կրթության բարեփոխումների հետ:  

 

1. Համալսարանի գիտական 

խորհրդի և ստորաբաժանումների որակի 

հանձնախմբերի աշխատանքներում 

մոտիվացիայի մակարդակի շարունակա-

կան աճի կարիք կա: 

 

2. Որակի ապահովման 

գործընթացներում բուհի որոշ փոքր թվով 

ստորաբաժանումներ դեռևս լիարժեք 

ներգրավված չեն:  

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1.Առկա է համալսարանի և մասնագիտական 

կրթության որակի ապահովման ազգային 

1. Առաջավոր փորձի հետ 

համեմատության տիրույթում որակի 
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կենտրոնի հետ համագործակցության հարուստ 

փորձ և կայացած մշակույթ: 

2.Որակի ապահովման գործընթացների 

քաղաքականության և ընթացակարգերի 

բենչմարքինգի ուղղությամբ Ֆինլանդիայի Օուլու 

համալսարանի և ՀՊՄՀ այլ միջազգային 

գործընկերների աջակցությունը: 

3. ՀՊՄՀ ակտիվ ներգրավվածությունը 

որակավորումների և կրթության որակին առնչվող 

միջազգային դրամաշնորհներում, ինչպես նաև այս 

ուղղությամբ առկա միտումները որակի մշակույթի 

շարունակական զարգացման ռեսուրսների 

ներգրավման հնարավորություն են տալիս:  

 

ապահովմանը հատկացվող ռեսուսրների 

սահմանափակությունը:  

2. ՀՀ կրթության որակի ապահովման 

անհրաժեշտության կարևորության ոչ 

բավարար գիտակցումը հասարակության 

կողմից: 

3. Հանրապետությունում որակի 

մշակույթի զարգացման ուղղությամբ 

համալսարանների, պետական 

մարմինների և այլ շահագրգիռ 

կազմակերպությունների 

համագործակցության պակասը կարող է  

խոչընդոտել գործընթացների 

զարգացմանը:  

4. Կրթության ոլորտում տարբեր 

իրավական փաստաթղթերի և հաշվետ-

վողականությանն առնչվող պահանջների 

ներքին հակասությունները որակի 

ապահովման ուղղությամբ ռեսուրսների 

անարդյունավետ բաշխման կարող են 

հանգեցնել:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

Հավելվածի N Անվանում 

1. Տեղեկություններ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասին 

2. Տեղեկություններ վարչական անձնակազմի մասին 

3. Տեղեկություններ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մասին 

4. Մասնագիտական կողմնորոշման ժամանակացույց  

5. Կրթության որակ և համապատասխանություն ծրագրի հաշվետվություններ 

6. Համալսարանի ստորաբաժանումների ռազմավարության կառավարման 

գործընթացների իրականացման պլան-ժամանակացույց 

7. ՌԾ-ի արտաքին շահակիցների ներգրավման հիմքեր  

8. Վերապատրաստված դասախոսների ցանկ և ժամանակացույց 

9. Լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքների ժամանակացույց 

10. Շահակիցների կարիքների և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների 

հետազոտության արդյունքներ 

11. ՈԱ վարչության ստեղծման հրաման 

12. Տեղեկություններ ՀՊՄՀ-ի համալսարան-գործատու համագործակցության 

կենտրոնի աշխատանքների մասին 

13. Փաստաթղթաշրջանառության կարգ 

14. Զեկույց ՌԾ իրականացման մասին 

15. ՀՊՄՀ մասնաշենքեր 

16. Արտաքին գնահատման փորձագիտական զեկույց  

17. Կարիերայի զարգացման սեմինարներ. հարցումներ և վերլուծություն 

 


