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Սույն հոդվածում ներկայացվում է ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասա-

խոսական (ՊԴ) կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշա-

վորման համար մշակված և ներդրված մոտեցումները և մեխանիզմները, 

որոնք ուսումնասիրման և հետազոտության արդյունք ենֈ 

Միաժամանակ ներկայացվում է դրա գործածումից հետո նախնական 

փորձնական (պիլոտային) հետազոտության արդյունքներն ու դրանց 

հիման վրա իրականացված բարելավումներըֈ 

Բանալի բառեր. ՊԴ կազմ, վարկանիշավորում, գնահատման 

չափանիշ, մարդկային ռեսուրսների որակի կառավարումֈ 
 

1. Նախաբան: Բուհերի համար որակի կառավարման 

գործընթացները մեծ կարևորություն ունեն [1-4]: ՀՀ-ում այդ հարցին 

առավել մեծ ուշադրություն սկսել են հատկացնել 2009 թ.-ից, երբ 

հիմնվեց «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային 

կենտրոն» հիմնադրամը և բուհերի համար պարտադիր դարձավ 

ենթակառուցվածքային հավատարմագրումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 

30.06.2011թ.-ի N 978-Ն որոշման [5, 6]ֈ Ենթակառուցվածքային 

հավատարմագրման համար սահմանված են չափանիշներ՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 30.06.2011 թ.-ի N 959-Ն որոշման [7]ֈ Բուհերի որակի 

կառավարման գործընթացներում առանձնակի կարևորություն և 

նշանակություն ունի մարդկային ռեսուրսների կառավարումը [8-12]: 

Ենթակառուցվածքային հավատարմագրման սահմանված չափանիշ-

ներից 5-րդը՝ ՊԴ և ուսումնաօժանդակ (ՈւՕ) կազմ, ենթադրում է.   

ՄՈւՀ-ի առաքելությանը հասնելու և ՄԿԾ-ների նպատակներն 
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իրականացնելու համար հաստատությունն ապահովված է անհրաժեշտ 

մասնագիտական որակներ ունեցող ՊԴ և ՈւՕ կազմով [5, 7]: 

Այս առումով շատ կարևոր են ՊԴ կազմի գնահատման, 

կատարելագործման և կատարելագործման խրախուսման մեխանիզմ-

ների մշակումն ու ներդրումը բուհերումֈ Տարբեր բուհեր մշակել են 

համապատասխան մեխանիզմներ (կանոնակարգ, կարգ, ընթացակարգ) 

ՊԴ կազմի գնահատման և վարկանիշավորման համար՝ ուղղված ՊԴ 

կազմի մասնագիտական և այլ որակների կատարելագործմանը և բուհի 

ռազմավարական առաջնահերթությունների արդյունավետ իրակա-

նացմանը [13-16]ֈ Ուստի ակտուալ էր այս տեսանկյունից ուսումնասի-

րությունների իրականացումն ու ՇՊՀ-ում համապատասխասխան 

մեխանիզմների մշակումն ու ներդրումըֈ Սույն աշխատանքում 

ներկայացվում է ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի պարբերաբար գնահատման և 

վարկանիշավորման մշակված մեխանիզմները, որոնք մշակվել են ՇՊՀ-ի 

Գիտական քաղաքականության որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի ղեկավարի կողմից [17-19]ֈ Բացի այդ, ներկայացվում են 

մշակված մեխանիզմների ներդրման արդյունքում փորձնական 

հետազոտության ընդհանրական արդյունքները, ինչպես նաև պրակտիկ 

փորձառության հենքով մեխանիզմի բարելավումներըֈ  

2. ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի գնահատման չափանիշներըֈ ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի 

գնահատման համար տարբեր տարիների ներդրվել են տարբեր 

մեխանիզմներֈ Մասնավորաբար, 2014թ.-ից իրականացվել են 

հարցումներ ուսանողների շրջանում, նույն ժամանակահատվածում 

ներդրվել է նաև ՊԴ կազմի գիտահետազոտական գործունեության 

խթանման մեխանիզմ, ինչը նաև գնահատում էր ենթադրումֈ Վերջինս 

տարիների ընթացքում կատարելագործվել է՝ ուղղված արդյունա-

վետության ապահովմանըֈ 2017թ.-ին ՇՊՀ-ի Որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի կողմից մշակվել և ներդրվել է «Ուսանողների 

կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցաթերթիկը», 

որը, ի տարբերություն նախորդի, հստակ շեշտադրել է ՊԴ կազմի 

մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների գնահատումը, վեր հանել խնդիրները հետագա 

բարելավման նպատակովֈ Հարցաթերթիկը երկու անգամ գործածվել է և, 

դրա արդյունքում բարելավվելով՝ հետագայում կազմել է ՊԴ կազմի 

գնահատման բաղադրիչներից մեկըֈ 
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Նույն ժամանակահատվածում արդեն նպատակ էր դրվել մշակել 

ՊԴ կազմի համակողմանի գնահատման մեխանիզմ, որի արդյունքները 

կլինեին արժանահավատ, հակակշռված և կօգտագործվեին ինչպես 

խրախուսման, այնպես էլ բարելավումների իրականացման համարֈ 

Ուստի ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնը ձեռնարկեց մշակել այդպիսի մեխանիզմ, որը 

միաժամանակ ուղղված կլիներ ՊԴ կազմի կատարելագործման 

խթանմանը՝ ուղղված համալսարանի ռազմավարական նպատակների 

արդյունավետ իրականացմանըֈ 

Մշակվել է ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի պարբերաբար գնահատման և 

վարկանիշավորման կարգ, որը հաստատվել է 2018 թ.-ին [17]ֈ Այն 

միտված է ՊԴ կազմի գիտակրթական գործունեության վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման, վերլուծության, ինչպես 

նաև վերլուծության արդյունքների հիման վրա բարելավման 

միջոցառումների կազմակերպման ու ՊԴ կազմի վարկանիշավորման 

գործընթացների կանոնակարգմանը: ՊԴ կազմի գործունեության 

գնահատման հիմնական նպատակն է ուսումնական, գիտական և 

մանկավարժական աշխատանքների իրականացման համար համալսա-

րանի կադրային պոտենցիալի որակի ուսումնասիրումը, հետագա 

զարգացումը և կատարելագործումը, գիտակրթական գործունեության 

որակի ապահովումը: Կանոնակարգում որպես ՊԴ կազմի գնահատման  

բաղադրիչներ, առանձնացվում են ՊԴ կազմի մասնագիտական 

կոմպետենցիաները, մանկավարժական կոմպետենցիաները, կազմա-

կերպչական կոմպետենցիաները, ՊԴ կազմի գիտական, գիտահետա-

զոտական և գիտամեթոդական գործունեությունը, ՊԴ կազմի ուսումնա-

մեթոդական, ուսումնական, ուսումնակազմակերպչական և գիտակազ-

մակերպչական գործունեությունը, ներհամալսարանական և արտահա-

մալսարանական (հանրային) հասարակական գործունեությունը: 

Ըստ այդ բաղադրիչների՝ առանձնացվում են գնահատման չորս 

ձևեր. 1. Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, 

մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների 

գնահատում՝ դասընթացի շրջանակում: 2. Փորձագետների (ներքին և 

արտաքին) կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատում՝ դասընթացի 

շրջանակում: 3. ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների 

գնահատում՝ դասընթացի շրջանակում: 4. ՊԴ կազմի գործունեության 
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մշտադիտարկում, փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և վերլու-

ծություն, տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն: Բոլոր 

ձևերի իրականացման համար մշակված են ձևաչափեր, և նկարագրված 

է մանրամասն ընթացակարգֈ  

Բացի այդ, մշակված է համապաստասխան ձևաչափ 

համընդհանուր տեղեկատվության հավաքագրման համար, որի մեջ 

ներառվում են վերոնշյալ ուսումնասիրությունների արդյունքների 

վերլուծություններըֈ ՊԴ կազմի կողմից դեռևս լրացվում է էլեկտրոնային 

Word փաստաթղթում կազմված ձևաչափը, սակայն, ըստ 

կանոնակարգի, նպատակ կա հետագայում մշակել առցանց ձևաչափ՝ 

գործընթացն առավել դյուրին և արդյունավետ դարձնելու նպատակովֈ 

Այս ձևաչափում բացի ընդհանուր տվյալներից առանձնացվում են երեք 

ուղղություններ. 1. Ուսումնական, ուսումնամեթոդական և ուսումնա-

կազմակերպչական գործունեություն, 2. Գիտական, գիտահետազո-

տական և գիտակազմակերպչական գործունեություն, 3. Ներհամալ-

սարանական և արտահամալսարանական (հանրային) հասարակական 

գործունեություն, 4. ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների միջին ցուցանիշներ: Հարկ է 

նշել, որ 4-րդ բաժնում արդյունքները տեղադրվում են ըստ վերոնշյալ 1-3 

ձևերի իրականացված հետազոտությունների արդյունքներիֈ 

Բաժիններից յուրաքանչյուրում չափանիշները սահմանվել են՝ 

գլխավորապես նկատի ունենալով բուհի ռազմավարական 

առաջնահերթությունների արդյունավետ իրականացումը և ներքին 

շահակիցների կարծիքներըֈ Միաժամանակ ուսումնասիրվել է ՀՀ և 

արտասահմանյան բուհերի փորձն այս ուղղությամբ [13-16]ֈ 

Մասնավորաբար ուսումնասիրվել է ՀՊՄՀ, Հայաստանի ազգային 

ագրարային համալսարան, ՀՊՃՀ փորձըֈ 

3. ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի փորձնական գնահատման գործընթացը և 

բարելավումներըֈ 2018-2019 ուստարվա համար ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի 

շրջանում իրականացվել է փորձնական մշտադիտարկում, 

հետազոտություն, վերլուծվել են արդյունքներըֈ Գործընթացի 

իրականացման արդյունքում վեր են հանվել խնդիրներ, որ սահմանված 

չափանիշները լրացուցիչ մեկնաբանման կարիք ունեն առավել 

դյուրըմբռնելի լինելու համար, ինչպես նաև վերանայվել են որոշ 

դրույթներֈ Այսպես, ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի 22.02.2021թ.-ի նիստում 

հաստատվել է այդ հենքով ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի պարբերաբար 

գնահատման և վարկանիշավորման կարգի լրամշակված տարբերակը 
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[18]: Բացի այդ, մշակվել է համապատասխան մեթոդական ցուցումներ՝ 

մանրամասն նկարագրով [19]ֈ Փաստաթղթային հիմքերի հավա-

քագրման և ուսումնասիրման ժամանակ պարզվել է, որ որոշ 

գործընթացների հետ կապված պահանջվող հիմքերը հստակեցման 

կարիք ունեն. այս հանգամանքը ևս հաշվի է առնվել մեթոդական 

ցուցումները կազմելիսֈ 

Փորձնական հետազոտությունն իրականացվել է                            

2018-2019 ուստարվա համար, որին մասնակցել է ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի         

75 %–ըֈ  Փորձնական վերլուծության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 

ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի ընդհանուր տվյալների հիման վրա ձևավորված միջին 

վարկանիշային միավորը 48 է, իսկ ըստ ամբիոնների՝ տատանվում է           

27-ից 67ֈ Ուսումնական, ուսումնամեթոդական, ուսումնակազմակերպ-

չական գործունեության արդյունքում ձևավորված միջին միավորը շուրջ 

23 է, իսկ ըստ ամբիոնների՝ տատանվում է 9-ից 44ֈ Ըստ այս 

գործունեության՝ առանձնացված են երեք հիմնական ուղղութուններ՝ 

ուսումնական աշխատանք, ուսումնամեթոդաան աշխատանք, 

ուսումնակազմակերպչական աշխատանք, որոնցից յուրաքանչյուրի 

համար նշվում են գործունեության տեսակներն ու սահմանվող 

միավորները: Նկ. 1-ում պատկերված է ուսումնական, ուսումնամեթո-

դական, ուսումնակազմակերպչական գործունեության ըստ սահմանված 

բաղադրիչների միջինացված ցիցանիշների դիագրամը համալսարանի 

համար:  

 
Նկ. 1 
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Գիտական, գիտահետազոտական և գիտակազմակերպչական 

գործունեության միջին միավորը շուրջ 2 է, իսկ ըստ ամբիոնների՝ 

տատանվում է 0-ից մինչև 7, ընդ որում՝ այս հարցում արտահայտված 

առավելություն ունեն բնագիտամաթեմատիկական ուղղվածության ՊԴ 

կազմի ներկայացուցիչներըֈ Ըստ այս գործունեության՝ առանձնացված 

են երկու հիմնական ուղղութուններ՝ գիտական և գիտահետազոտական 

գործունեություն, գիտակազմակերպչական աշխատանք: Նկ. 2-ում 

պատկերված է գիտական, գիտահետազոտական, գիտակազմակերպ-

չական գործունեության ըստ սահմանված բաղադրիչների միջինացված 

ցիցանիշների դիագրամը համալսարանի համար:  

 
Նկ. 2 

Ներհամալսարանական և արտահամալսարանական (հանրային) 

հասարակական գործունեության միջին վարկանիշային միավորը 0,7 է, 

իսկ ըստ ամբիոնների՝ տատանվում է 0,3-ից 1,3ֈ Նշենք, որ 

վերլուծությունն իրականացվել է ըստ յուրաքանչյուր դասախոսի, 

կիրառվել է Microsoft Excel միջավայրըֈ Ըստ այս գործունեության՝ 

առանձնացված են երկու հիմնական ուղղութուններ՝ ներհամալսա-

րանական հասարակական գործունեություն, արտահամալսարանական 

հասրակական գործունեություն: Նկ. 3-ում պատկերված է ներհամալ-

սարանական և արտահամալսարանական (հանրային) հասարակական 

գործունեության ըստ սահմանված բաղադրիչների միջինացված 

ցիցանիշների դիագրամը համալսարանի համար: 

Այնուհետև, նկատի ունենալով փորձնական հետազոտության 

արդյունքում ձեռք բերբած փորձառությունը և արդեն լրամշակված 

կարգը, ձեռնարկվել է 2019-2020 ուստարվա համար հետազոտության 

իրականացման գործընթացըֈ 2019-2020 ուստարվա համար 
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իրականացված հետազոտությանը մասնակցել ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի 73 %–ըֈ 

Արդյունքները դեռևս վերլուծվում են, որից հետո, համապատասխան 

հանձնախմբում քննարկելով, կիրառվելու են խրախուսման միջոցներֈ 

Այս պարագայում, կարծում ենք, հաջորդիվ մասնակցությունն առավել 

համակարգված և մոտիվացված բնույթ կկրիֈ Քանի որ, ինչպես ցույց է 

տալիս համանման ուսումնասիրությունների փորձը, նման 

պարագայում էական նշանակություն է ստանում հետազոտության 

արդյունքներով պայմանավորված հետևանք ունենալը, ինչը մոտիվաց-

ման կարևոր աղբյուր էֈ Արդեն իրականացված հետազոտությունները 

ցույց են տալիս, որ ՊԴ կազմը բավականին հետաքրքրություն է 

ցուցաբերում և ձգտում է կատարելագործել իր գործունեությունը ըստ 

սահմանված չափանիշների, չնայած որ դեռևս որևէ հետևանք չի 

կիրառվելֈ Կարծում ենք, որ արդյունքները շոշափելի կլինեն 

հետևանքների պարագայումֈ 

 
Նկ. 3 

 

4. Եզրակացություն: Այսպիսով, հարկ է նշել, որ մշակված 

մեխանիզմը կարևոր նշանակություն ունի ՊԴ կազմի ռեսուրսային 

գնահատման և այն արդյունավետ տեղաբաշխելու առումովֈ Ներդված 

մեխանիզմը հնարավորություն է ընձեռել գնահատելու ռազմավարական 

առաջնահերթությունների և նպատակների իրագործման համար 

մարդկային ռեսուրսները, վեր հանել խնդիրները, ինչը իր հերթին թույլ է 

տալիս քայլեր ձեռնարկելու դրանք հաղթահարելու ուղղությամբ, 

կատարելագործելու ռեսուրսային հնարավորությունները, ինչպես նաև 

խթանելու ըստ ՌԾ-ի նպատակների անհրաժեշտ որակների 

ձևավորումն ու կատարելագործումըֈ 
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ШГУ КАК МЕХАНИЗМ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Саргсян А. А.  

 

В данной статье представлены разработанные и встроенные подходы 

и механизмы регулярной оценки и рейтинга профессорско-

преподавательского состава ШГУ, которъе являются результатом 

исследования. При этом представлены результаты первоначального 

пилотного исследования и на основе  практического использования 

внесенны улучшения. 

Ключевые словаֈ профессорско-преподавательский состав, 

рейтинговая система, критерии оценки, управление качеством 

человеческих ресурсов. 

 

THE RATING SYSTEM OF PROFESSOR-TEACHING STAFF IN SUSH  

AS A MECHANISM FOR MANAGING THE HUMAN RESURCES  

QUALITY 

Sargsyan A. H.  

 

In this paper the developed and built-in approaches and mechanisms for 

regular assessment and rating  of teaching staff of SUSh are presented which 

are the outcomes of the research. It presents the results of the initial pilot 

study and, based on practical use, the improvements are made. 

Keywords: professor-teaching staff, rating system, assessment criteria, 

human resources quality management. 
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