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ԳՊՄԻ ենթակառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ) կարողությունների ինքնավերլուծությունն 

իրականացրած պատասխանատու  

կազմ 

 

Գլխավոր խորհրդատու 

Վարդևան Գրիգորյան  Ռեկտոր 

Համակարգող խումբ 

Անահիտ Ֆարմանյան Գիտության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր 

Նազելի Ավետիսյան ՈԱԿ տնօրեն 

Սամվել Սարգսյան Բարձրագույն մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի և նրանց 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ 

Աշխատանքային խումբ 

Ելենա Վարդանյան Պատմության, իրավագիտության և նրանց դասավանդման 

մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ 

Թամարա Մելիքյան Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան 

Հենրիկ Դրմեյան Ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և նրանց դասավանդման 

մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ 

Ռուզաննա Մարդոյան Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

Կարինե Բարսեղյան Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի ՈԱ 

պատասխանատու 

Ինեսսա Շուխյան Մանկավարժության ֆակուլտետի ՈԱ պատասխանատու 

Անի Սահակյան Ֆիզիկամաթեմատիկական և տնտեսագիտության  ֆակուլտետի 

ՈԱ պատասխանատու 

Գագիկ Համբարյան Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի ՈԱ պատասխանատու 

Գայանե Գալստյան Օտար լեզուների ֆակուլտետի ՈԱ պատասխանատու 

Գևորգ  Աղանյան Ֆիզիկական դաստիարակության  և ՆԶՊ-ի ֆակուլտետի ՈԱ 

պատասխանատու 

Արմինե Զարգարյան  ՈԱԿ մասնագետ  

Գագիկ Դեմիրճյան Ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և նրանց դասավանդման 

մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ 

Հովհաննես Խորիկյան  Պատմության, իրավագիտության և նրանց դասավանդման 

մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս 

Լևոն Մարտիրոսյան Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի վարիչ 
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Օֆելյա Ավետիսյան  ՈՒԽ նախագաh 

Ալբինա Կարապետյան  Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի բակալավրի  2-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

Սոֆյա Հովհաննիսյան  Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի բակալավրի 4-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

Սաթենիկ Մարգարյան  Մանկավարժության ֆակուլտետի բակալավրի 4-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

Գոհար Աբգարյան Ֆիզիկական դաստիարակության  և ՆԶՊ-ի ֆակուլտետի 

բակալավրի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Կատյա Հարությունյան Ֆիզիկամաթեմատիկական և տնտեսագիտության  ֆակուլտետի 

մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Բենիկ Վարդանյան  Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ 

կուրսի ուսանող 

Անգին Շաբոյան Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ 

կուրսի ուսանողուհի 
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ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ ԳՊՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

 

Շիրակի մայր բուհը՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտը (ԳՊՄԻ), որը հիմնադրվել է 1934թ.-ին, հիմնադրման առաջին իսկ տարվանից 

Հայաստանի հյուսիսային մասում ծավալել և շարունակում է իրականացնել կրթական, 

գիտական և մշակութային գործունեություն:  

Մանկավարժական ինստիտուտը գործունեության սկզբնական շրջանում ուներ ընդամենը 

երեք ֆակուլտետ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, լեզվագրական, պատմության, և շուրջ 100 

ուսանող ու 16 դասախոս: Առաջին 5 տարիներին ինստիտուտը տվել է 375 շրջանավարտ: 

Մինչպատերազմյան տարիները բուհի համար ինքնահաստատման տարիներ էին. 

ձևավորվեցին ամբիոններ, լուծում ստացան ուսումնագիտական աշխատանքի բազմաթիվ 

հիմնախնդիրներ, որոշակիացվեցին պետական ծրագրերը:  

1949 թվականից ինստիտուտը կոչվեց հայ մեծ լուսավորիչ, դեմոկրատ Մ. Նալբանդյանի 

անունով՝ թոթափելով պատերազմյան տարիների դժվարությունները և կրկին բռնելով վերելքի 

ուղին: Արդեն 50-ական թվականներին բուհն ուներ 420 ուսանող: Այդ և հետագա տարիներին 

բուհում դասախոսական աշխատանք են ծավալել հայրենական գիտության բազմաթիվ 

նշանավոր գիտնականներ, որոնց թվում՝ նաև ակադեմիկոսներ:  

Հայրենական կրթության և գիտության բնագավառում լուրջ հաջողությունների համար 

ԳՊՄԻ 1984թ.-ին  պարգևատրվել է «Պատվո նշան» շքանշանով:  

Սակայն 1988թ. աղետալի երկրաշարժը նոր մարտահրավերների առջև կանգնեցրեց բուհը. 

հիմնովին կործանվեց նրա մասնաշենքերից մեկը, մյուսները դարձան անօգտագործելի: Աղետին 

զոհ գնացին 104 ուսանողներ, դասախոսներ: Չնայած ահեղ հարվածին՝ ընդամենը մեկ շաբաթ 

անց բուհի դասախոսները և ուսանողները ընդհանուր ժողովում որոշեցին մնալ քաղաքում  և 

շարունակել գործունեությունը՝ հույսի պատվար դառնալով աղետյալ քաղաքի համար: Մի քանի 

օր անց ԳՊՄԻ-ի  ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետը սկսեց գործել Գյումրու քաղաքային 

այգում տեղակայված վրաններում: Այս ֆակուլտետին միացան նաև մյուս ֆակուլտետները՝ 

օգտագործելով ավերված քաղաքի վթարային կառույցները: Հետաղետյա առաջին տարիները  

ինստիտուտի պատմության ամենածանր շրջանն էին:  

1994թ.-ից բուհն իր գործունեությունը ծավալեց նորակառույց մասնաշենքում: 

Վերակազմակերպվեցին գործող ֆակուլտետները, ինչի շնորհիվ նրանց թիվը հասավ վեցի, 

կառուցվածքային փոփոխություններ կրեցին նաև գործող մի շարք ամբիոններ: Այսօր բուհն ունի 

6 ֆակուլտետ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական և տնտեսագիտության, բնագիտաաշխարհագրական, 

պատմաբանասիրական, մանկավարժության, օտար լեզուների, ֆիզիկական 

դաստիարակության և ՆԶՊ, 21 մասնագիտական ամբիոններ, որոնք ուսումնական գործընթացը 
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կազմակերպում են բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերով. 

բակալավրի առկա համակարգում՝ 31, հեռակա համակարգում՝ 29, մագիստրոսի կրթական 

ծրագրով՝ 18, հետազոտողի կրթական ծրագրով` 4 ուղղություններով: 

 ԳՊՄԻ այսօր արդեն տվել է 30.000-ից  ավելի շրջանավարտ, որոնք կազմում են Շիրակի 

մարզի հանրակրթության ոլորտի կադրերի 80%-ից ավելին: Բուհն իրականացնում  է 

եռաստիճան կրթական ծառայություն:  

2006թ.-ից ԳՊՄԻ-ում սկիզբ են առել ուսումնական գործընթացի բարեփոխումներ, որոնց 

նպատակն է նպաստել Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին (EHEA) ինտեգրմանը՝ 

անցնելով ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի: Առաջին      

շրջանավարտների թողարկմանը հաջորդեց համակարգի խնդիրների վերլուծությունը, և սկիզբ 

դրվեց  ուսումնական գործընթացի բովանդակային  բարեփոխումներին:  

2011թ.-ից արդեն ձևավորված Որակի ապահովման կենտրոնի կողմից կատարվեց առաջին 

ինքնավերլուծությունը՝ վեր հանելով ուժեղ և թույլ կողմերը (տե՛ս DIUSAS: 

Հաստատություններում ինքնագնահատման համակարգերի մշակում և ներդնում, Մաս 1, Եր., 

2012, էջեր 68-74, 111-117), և կազմվեց զարգացման կարճաժամկետ (միամյա) պլան, այնուհետև 

մշակվեց   ԳՊՄԻ 2015-2019թթ. զարգացման  ռազմավարական  ծրագիրը:  

Որակի ապահովման կենտրոնի գործառույթների մեջ ներգրավված  են բուհի 

ստորաբաժանումները: ՈԱԿ-ը գործունեություն է ծավալում համապատասխան իր 

կանոնադրության, քաղաքականության և ընթացակարգերի:  ՈԱԿ-ի գործունեությունը 

կանոնակարգվում է այս հիմքերի համաձայն, որի արդյունքում հստակեցվել են կրթության և 

որակի կառավարիչների գործառույթները: 

Այսօր ԳՊՄԻ-ի գործունեությունը միտված է ժամանակակից կրթական բարեփոխումների 

ոգով կրթության կազմակերպմանը՝ իրականացնելով մատուցվող ծառայությունների 

շարունակական բարելավում (տե՛ս ԳՊՄԻ զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2015-

2019թթ.)): Ինստիտուտի «կառավարումը հիմնված է ինքնավարության, միանձնյա և կոլեգիալ 

կառավարման զուգակցման, ինչպես նաև կարևորագույն հարցերի լուծմանն ինստիտուտի 

կոլեկտիվի մասնակցության սկզբունքների վրա» (ԳՊՄԻ-ի կանոնադրության): ԳՊՄԻ-ի 

կառավարումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության և ԳՊՄԻ-ի կանոնադրության 

համապատասխան, և կառավարման մարմիններն են Խորհուրդը, Գիտական խորհուրդը, 

Ռեկտորատը:  

Ներկայումս բուհի կառուցվածքային միավորներն են Որակի ապահովման կենտրոնը 

(ՈԱԿ), ուսումնամեթոդական վարչությունը (ՈՒՄՎ), ֆինանսատնտեսական բաժինը, 

արտաքին կապերի բաժինը, հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժինը, ընդհանուր 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/fc1f445eceeee1a12379398277f23389.pdf
http://gspi.am/media/pdf/fc5d33c31b890bb76bf7ef7bafd3c8e6.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
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բաժինը, կադրերի բաժինը, հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինը, 

գիտական գրադարանը, արխիվը: 

Բուհում գործում են մի շարք աջակցող ծառայություններ՝ բուհ-գործատու 

համագործակցության կենտրոնը, լեզուների ուսուցման կենտրոնը, հոգեբանական 

ծառայությունների կենտրոնը, ուսանողական գիտական ընկերությունը և այլն: Բուհի կազմում 

գործում են նաև միջին մասնագիտական կրթության բաժինը և ավագ դպրոցը: 

Վերջին տարիներին բուհն ակտիվ համագործակցում է հայաստանյան, ԱՊՀ երկրների և 

եվրոպական առաջատար բուհերի և գիտական կենտրոնների հետ: 

  Իր ուսումնական գործընթացը բուհը կազմակերպում է հիմնականում Պարույր Սևակի 4, 

ինչպես նաև Վազգեն Սարգսյան 26, 28 հասցեներում: 

 

I. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

 

Հավակնություններ. ԳՊՄԻ-ի առաքելությունն է. «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական մանկավարժական ինստիտուտը կրթական, գիտական և մշակութային 

հաստատություն է, որի առաքելությունն ազգային աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան կարողություններով և անհրաժեշտ գիտելիքներով օժտված մասնագետների 

պատրաստումն է բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի որակավորումներով՝ 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման միջոցով» (ԳՊՄԻ  զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր (2015-2019թթ.)): 

ԳՊՄԻ-ի գործունեությունը միտված է առաքելությունից բխող որոշակի նպատակների, 

որոնք ամրագրված են ԳՊՄԻ 2015-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրում: Դրանք են. 

1. ձևավորել ուսանողակենտրոն միջավայր, որակի և սովորելու մշակույթ՝ 

մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ) մրցունակության ու որակավորումների 

համադրելիության ապահովման, արտաքին հարափոփոխ միջավայրի 

մարտահրավերներին դիմակայելու համար,  

2. ձևավորել մշակույթ՝ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման, 

շրջանավարտներին աշխատանքային կարիերային նախապատրաստելու և 

գիտելիքահենք հասարակությանն ինտեգրելու համար, 

3. ձևավորել արտաքին և ներքին շահակիցների հետ մասնակցային համագործակցության 

և հաշվետվողականության մշակույթ՝ նպաստելով հասարակությանը մատուցվող 

կրթական և այլ ծառայությունների թափանցիկությանը: 

Առաջիկա տարիների համար ԳՊՄԻ ունի իր տեսլականը, որը կապված է  

աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ կրթական ծրագրերի իրականացման և մատուցող 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/e7f6437dbde99ac89b75889e31a0e8d8.pdf
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կրթական ծառայությունների մրցունակության ապահովման հետ: ՄՈՒՀ-ն առաջնային է 

համարում «սովորող կազմակերպություն» դառնալը, որի գործունեության բոլոր ոլորտներում 

անհրաժեշտ է հարատև սովորելու միջավայրի առկայություն և որակի մշակույթի ձևավորում ու 

շարունակական զարգացում: Գիտակցելով իր դերակատարությունը տարածաշրջանի 

գիտակրթական, մարզամշակութային և սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում, ինչպես նաև 

քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործընթացում ԳՊՄԻ հավակնում է դառնալ 

Շիրակի մարզի, Գյումրի քաղաքի համար յուրատեսակ «համայնքային կենտրոն»: Բուհի 

հիմնական գործունեությունը միտված է եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրմանը և 

գիտակրթական համակարգի միջազգայնացմանը:   

ՉԱՓԱՆԻՇ: Մասնագիտական ուսումնական հաստատության (այսուհետ`ՄՈՒՀ) վարած 

քաղաքականությունն ու ծավալած գործունեությունը համապատասխանում են հաստատության 

որդեգրած առաքելությանը, որը համահունչ է ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային 

շրջանակին:  

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

առաքելություն,  որը համահունչ է ՈԱՇ-ին: 

      ՄՈՒՀ-ի առաքելությունը, որը համահունչ է ՈԱՇ-ին, սահմանում է հիմնադիր 

փաստաթուղթը՝ կանոնադրությունը, ըստ որի «ԳՊՄԻ գործունեությունը նպատակաուղղված է 

մանկավարժական կրթության, հիմնարար գիտական հետազոտությունների և 

ուսումնառության կազմակերպմանը՝ հանրակրթական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն 

մասնագիտական, հետբուհական մասնագիտական մակարդակներում՝ օրենքով նախատեսված 

կարգով և կրթական ծրագրերի ձևերով (առկա, հեռակա, դրսեկություն)»: ՀՀ Կառավարության 

կողմից ԳՊՄԻ Կանոնադրության հաստատումից հետո, նկատի ունենալով տարածաշրջանի 

աշխատաշուկայի պահանջները և ՄՈՒՀ-ի դերակատարությունը մասնավորապես Շիրակի 

մարզում, ԿԳ նախարարության համապատասխան հրամաններով ԳՊՄԻ իրականացրեց և 

այսօր էլ իրականացնում է նաև ոչ մանկավարժական կրթական ծրագրեր՝ ունենալով և 

ապահովելով համապատասխան ռեսուրսներ: Բակալավրի կրթական ծրագրերի (ԲԿԾ) 

ուսուցման առկա ձևում 31 մասնագիտություններից 11-ը ոչ մանկավարժական են, ուսուցման 

հեռակա ձևում՝ 29-ից 7-ը , մագիստրատուրայի կրթական ծրագրում (ՄԳԿԾ)՝ 18-ից 4-ը 

(Հավելված 1.1): ԳՊՄԻ-ի կանոնադրությունն այսօր կարիք ունի մասնակի խմբագրման՝ իր 

գործունեությանը համապատասխան: 

Կրթական ծրագրերի ( ԿԾ ) իրականացման համար ՀՀ կառավարության կողմից 

սահմանված ՈԱՇ-ի շրջանակներում յուրաքանչյուր մասնագիտության համար ներառված են 

ուսումնառության ելքային համապատասխան արդյունքներ, որոնք ցույց են տալիս, թե 

ուսումնառողը ուսումնառության ավարտին ինչ կոմպետենցիաներ է ձեռք բերում: 

http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
http://gspi.am/pages/312.html
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Յուրաքանչյուր մասնագիտության համար հաստատված են բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության պետական կրթական չափորորոշիչները, որոնց հիման վրա էլ կազմվել են 

ուսումնական պլաններով նախատեսված դասընթացների ծրագրերը: Ուսումնական պլանների 

իրականացումը նպաստել է ուսանողների կոմպետենցիաների ձեռքբերմանը և ՀՀ 

կառավարության կողմից հաստատված ՈԱՇ-ի պահանջների իրականացմանը: Շնորհիվ այս 

ամենի բուհի ԿԾ-ները համադրելի են և համապատասխանում են ՈԱՇ-ին:   

Բուհն այսօր իր գործունեությունը  ծավալում է  2015-2019թթ. զարգացման ռազմավարական 

ծրագրին  (ՌԾ)  համապատասխան:  

Մինչ 2014 թվականը ԳՊՄԻ իր գործունեությունը ծավալել է համապատասխան 

Ռազմավարական զարգացման հայեցակարգի (2009-2014թթ.) (Հավելված 1.2)՝ առանձնացնելով 

զարգացման 6 հիմնական ոլորտներ իրենց ենթաոլորտներով. 

1. Ուսումնական աշխատանքների  

2. Գիտահետազոտական 

3. Կառավարման (վարչական) և կադրային քաղաքականության 

4. Ֆինանսատնտեսական 

5. Արտաքին կապերի և բարեփոխումների  

6. Սոցիալական և աջակցող այլ ծրագրերի իրականացման: 

Այս հայեցակարգը հաստատվեց  արագ փոփոխվող կրթական միջավայրի և Բոլոնյան 

գործընթացի  շրջանակներին համահունչ գործունեություն ծավալելու նպատակով: 2007թ.-ին 

կազմվեց «Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակագի կիրառման 

ուղեցույց բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար 

(«Երկրաբնապահպանություն», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն», 

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտություններով սովորող ուսանողների համար)» 

(Հավելված 1.3) կարևոր փաստաթուղթը, և 2007-2008 ուստարում ԳՊՄԻ մեկ ֆակուլտետում՝ 

բնագիտաաշխարհագրական, փորձնական կիրառվեց ԿԿՓԵՀ: Համակարգի ներդրման 

խնդիրներն առավել տեսանելի դարձան գործարկման առաջին երկու տարում: Եվ արդեն 

պարզ էր, որ Ռազմավարական զարգացման հայեցակարգը շատ առումներով բարելավման 

անհրաժեշտություն ուներ: Այս փուլում ուշադրությունը բևեռված էր նոր մշակույթի 

ձևավորման, ուսանողների և դասախոսների շրջանում ԿԿՓԵՀ-ի մասին տեղեկատվության 

տարածման, հատկապես կրեդիտային համակարգի հիմնական նորմերին համապատասխան 

կրթական ծրագրերի իրականացման խնդիրներին՝ առաջնորդվելով ՀՀ ԿԳՆ կողմից 

հաստատված «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական 

գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգ»-ով (ՀՀ ԿԳՆ, ԿԱԻ, 

Տեղեկագիր. Բարձրագույն կրթություն, Պրակ 3, 2008թ.): Երբ 2010թ.-ին մեկնարկեց 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
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ինքնագնահատման համակարգերի մշակման գործընթացը,կատարվեցին  

ինքնավերլուծության առաջին փորձերը (մասնավորապես DIUSAS և PIQA ծրագրերի 

շրջանակներում)՝  վերհանելով ուժեղ և թույլ կողմերը, կազմվեց զարգացման կարճաժամկետ 

(միամյա) պլան (տե′ս ռեկտորի հաշվետվետվություն, 2013), որին հաջորդեց ԳՊՄԻ 2015-

2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի  մշակումը:  

Այսօր ԳՊՄԻ ՌԾ-ում նպատակներն առանձնացված են եվրոպական չափորոշիչների և 

ուղենիշների պահանջներին համապատասխան՝ հաշվի առնելով կրթական չափանիշների 

համապատասխանությունը ԲԿԵՏ-ին և ՈԱՇ-ին:  

ՌԾ մշակվել է ելակետ ունենալով կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների 

համապատասխանությունը ՈԱՇ-ին: ԳՊՄԻ-ին  իր տեսլականում առաջնային է համարել 

«աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ կրթական ծառայություններ մատուցող 

ժամանակակից մրցունակ ուսումնական, գիտահետազոտական ու մարզամշակութային 

հաստատություն» դառնալը (ՌԾ, ԳՊՄԻ Առաքելությունը և տեսլականը, նպատակ 1): 

ՌԾ  ընձեռում է նոր  ՄԿԾ-ների հեռանկարներ  և իրականացման հնարավորություններ: 

Այս փուլում՝ տարածաշրջանի համար տնտեսական բարդ իրավիճակում, ՄՈՒՀ-ի կողմից  

նման մոտեցումը ճիշտ է, առավել ևս, որ որպես խնդիր առանձնացվել է աշխատաշուկայի 

պահանջներին համապատասխան ՄԿԾ-ների մշակումը (ՌԾ, բաժին 3, խնդիր 5): 

ՌԾ բաղկացած է 10 հիմնական կառուցամասերից, որոնցից յուրաքանչյուր ուղղության 

համար սահմանված է հստակ նպատակ, վերհանված են դրանով պայմանավորված 

խնդիրները և իրականացմանը միտված գործողությունները, քայլերը: 

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

և արտաքին շահակիցների կարիքները: 

     ՄՈՒՀ-ի արտաքին և ներքին շահակիցները՝ ՀՀ Կառավարությունը, գործատուները, 

դիմորդները, նրանց ծնողները, ուսանողները, շրջանավարտները, պրոֆեսորադասախոսական 

(ՊԴ) և ուսումնաօժանդակ կազմերը (ՈւՕ), մասնակցում են նրա կառավարման 

գործընթացներին՝ ապահովելով կառավարման միանձնյա և կոլեգիալ սկզբունքների 

զուգակցումը (ԳՊՄԻ-ի կանոնադրություն, III բաժին, կետեր 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 22, 23, 27, 28) և 

ՌԾ-ի մշակման գործընթացին՝ ներգրավվելով մշակման աշխատանքային խմբում:  

Նկատի ունենալով տարածաշրջանի և ՄՈՒՀ-ի առանձնահատկությունները՝ ներքին և 

արտաքին շահակիցների կարիքները բացահայտվում են տարբեր միջոցներով՝ ելնելով 

շահակիցների ակնկալիքներից:  

Մանկավարժական մասնագիտությունների համար ԳՊՄԻ-ի հիմնական արտաքին 

շահակիցը, գործատուն հանրակրթությունն է: Հանրակրթության բովանդակային և 

կառուցվածքային փոփոխությունները, մասնավորապես  առարկայական չափորոշիչների 

http://gspi.am/media/pdf/acde484877becd01f121e887f64c2829.pdf
http://gspi.am/media/pdf/0f5900f374619a44e965d6da0768503f.pdf
http://gspi.am/media/pdf/0f5900f374619a44e965d6da0768503f.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
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սահմանումն ու հստակեցումը,  բուհը կանգնեցրին նոր մարտահրավերի առջև: Վերոնշյալ 

գործատուի կարիքների բացահայտումը սկզբնական շրջանում իրականացվել է պլանավորված 

տարբեր հանդիպումների, այցերի միջոցով, որոնք այսօր էլ շարունակվում են, օրինակ՝ 

Պրակտիկայի բաժնի կողմից գործատուների հետ կազմակերպվող հանդիպումները՝ 

յուրաքանչյուր պրակտիկայի շրջափուլին նախորդող և հաջորդող ժամանակահատվածում:  

Գործատուների հետ հանդիպումները տեղի են ունենում նաև տարբեր ծրագրերի 

շրջանակներում, ինչպես օրինակ, TEMPUS-ի SuToMa, PIQCA, ARARAT, ARMENQA, HEN-GEAR 

և այլ ծրագրերի շրջանակներում: Գործատուների կարիքների վերհանումը կարևորելով՝ ՌԾ-ի 

մշակման աշխատանքային խմբում ներգրավված են եղել գործատուների  ներկայացուցիչներ:    

Դիմորդների և նրանց ծնողների կարիքների վերհանումը հիմնականում կատարվել է 

մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով այց-հանդիպումների անցկացման, ինչպես նաև 

պաշտոնական կայքի և ֆեյսբուքյան էջի միջոցով:  

Շրջանավարտների կարիքները վեր են հանվում տարբեր մեխանիզմներով: Այս 

շահակիցների կարիքների վերաբերյալ  ԳՊՄԻ տեղեկատվություն ձեռք բերեց մասնավորապես 

Բուհ-գործատու համագործակցության  կենտրոնի (նախնական անվանումը՝ Կարիերայի 

կենտրոն) ծավալած նպատակային գործունեության արդյունքում: Այսօր կենտրոնը տարբեր 

միջոցներով մշակում և կիրառում  է  գործիքներ շահակիցների պահանջների վերհանման 

համար: Օրինակ 1.1. TEMPUS HEN-GEAR ծրագրի շրջանակներում մշակվել  է բազմաբովանդակ 

հարցաթերթ, որով արդեն երկրորդ տարին է կատարվում շրջանավարտների հարցում: 

Հարցման վերլուծության արդյունքները ներկայացված են  ամփոփիչ զեկույցով:   

Ուսանողների՝ ներքին շահակիցների կարիքների վերհանումը մշտապես գտնվում է  

ԳՊՄԻ-ի կրթության և որակի կառավարիչների ուշադրության կենտրոնում: Տարբեր  

մեխանիզմներով վերհանված  խնդիրների բարելավմանն ուղղված քայլերը տեղ են գտել   ՌԾ-

ում (օրինակ, ՌԾ, բաժին 4, խնդիր 2, քայլ 2.1, 2.2),  որի  մշակման աշխատանքային խմբում 

ներգրավված են եղել նաև ուսանողները: 

 ՊԴ և ուսումնաօժանդակ կազմերը բուհի ներքին շահակիցներն են, որոնց կարիքների 

վերհանումը հիմնականում կատարվում է ամբիոնների կողմից ներկայացվող ամենամյա 

պլանավորված հաշվետվությունների, անհատական հանդիպումների, նաև հետադարձ կապի 

միջոցով: Այս միջոցները հնարավորություն են ընձեռում արդյունավետ և արագ արձագանքել 

ներքին շահակիցների կարիքներին:  

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

արդյունքների գնահատման և բարելավման հաստատված մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 

ՌԾ-ում ամրագրված  խնդիրների  իրականացման առաջընթացը և 

արդյունավետությունը գնահատվում են գործողությունների իրականացման ժամանակացույց-

http://gspi.am/news/get/41
http://www.picqa.org/en/Default.aspx
http://ararattempus.org/
http://armenqa.am/
http://www.hen-gear.net/
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/316.html
http://gspi.am/pages/316.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/385.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
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աշխատանքային պլանի ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերմամբ: ՌԾ-ի աշխատանքային 

պլանը հաստատվում է ԳՊՄԻ-ի Գիտական խորհրդի (ԳԽ) նիստում: ՌԾ իրականացման 

արդյունքների գնահատումը կատարվում է ռեկտորի և ՄՈՒՀ-ի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների, մասնավորապես Ուսումնամեթոդական վարչության (ՈՒՄՎ), 

Գիտության և արտաքին կապերի, Հասարակայնության հետ կապերի բաժինների, 

հաշվապահության, ֆակուլտետների, ամբիոնների ամենամյա հաշվետվությունների հիման 

վրա, որոնք ներկայացվում են համապատասխանաբար ԳՊՄԻ-ի Խորհրդում, Գիտական 

խորհրդում, ֆակուլտետային խորհրդում, ամբիոնում: Հիմնական նպատակների 

իրականացումը գնահատող մեխանիզմներից են նաև Ուսանողական խորհրդի (ՈւԽ) և 

Արհկոմի հաշվետվությունները:  

Գնահատման տարեկան պարբերականությունը ոչ այնքան արդյունավետ էր և անցում 

կատարվեց կատարողականի ընթացքի մասին պարբերաբար հաղորդումներին՝ առաջացած 

խնդիրներին արագ արձագանքելու նպատակով: ԳՊՄԻ-ի կառուցվածքային միավորները՝ ըստ 

ստորակարգության,  իրականացնում են ՌԾ-ից բխող կատարողականի ընթացիկ 

գնահատումներ՝ ապահովելով հետադարձ կապը: Շարունակական բարելավման նպատակով 

գնահատումներ կատարվել են նաև ԳՊՄԻ-ի Որակի ապահովման կենտրոնի (ՈԱԿ) կողմից, 

օրինակ, փաստաթղթային ստուգումներ, հարցումներ, ֆոկուս խմբերով հարցումներ, ֆորմալ և 

ոչ ֆորմալ հանդիպումներ (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
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http://gspi.am/pages/385.html
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Չափանիշ 1-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

    
Ն

Ե
Ր

Ք
Ի

Ն
 

 
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1. ԳՊՄԻ-ն ՀՀ հյուսիսային 

տարածաշրջանում  80-ամյա 

գործառություն ունեցող 

առաջին պետական բուհ: 

2. ԳՊՄԻ ունի հստակ 

սահմանված առաքելություն՝ 

ամրագրված Զարգացման 

ռազմավարական ծրագրում: 

3. Արտաքին և ներքին 

շահակիցները մասնակցում են 

ՌԾ-ի մշակման գործընթացին՝ 

ներգրավվելով մշակման 

աշխատանքային խմբում: 

4. Զարգացման ՌԾ-ի  

իրականացումը վերահսկվում է 

ժամանակացույց-

աշխատանքային պլանով՝ 

ակնկալվող արդյունքների 

ձեռքբերմամբ: 

1. ԳՊՄԻ Կանոնադրությունն  ունի 

խմբագրման անհրաժեշտություն՝ իր 

գործունեությանը համապատասխան: 

2. Նոր ձևաչափով ՌԾ  մշակման փորձի 

պակասություն: 

3. ՌԾ-ի նպատակների վերանայման 

հստակ սահմանված մեխանիզմների 

բացակայություն: 

    

Ա
Ր

Տ
Ա

Ք
Ի

Ն
 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

 1. Աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան նոր  ՄԿԾ-ների 

իրականացման 

հնարավորություններ: 

1. Տարածաշրջանի տնտեսական 

բարդ իրավիճակը: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

     Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

առանձնահատկություններից մեկը ՀՀ հյուսիսային տարածաշրջանում կրթական, գիտական և 

մշակութային ավանդաբար մեծ դերակատարություն ունեցող հաստատություն լինելն է: Ելնելով 

տարածաշրջանի աշխատաշուկայի պահանջներից՝ բուհը իրականացնում է ոչ միայն 

մանկավարժական, այլև ոչ մանկավարժական կրթական ծրագրեր և հնարավորություն ունի 

(մարդկային, ֆինանսական, նյութական ռեսուրսներ) այդ պահանջներին համապատասխան 

նոր  ՄԿԾ-ներ ևս իրականացնել՝ ապահովելով մատուցվող կրթական ծառայությունների 

մրցունակությունը: Այսօր բուհի Կանոնադրությունն ունի խմբագրման անհրաժեշտություն՝ իր 

գործունեությանը համապատասխան:  

    ԳՊՄԻ իր գործունեությունը ծավալում է առաքելությանը համապատասխան և որպես ուղենիշ 

ունի զարգացման հեռանկար, որն ամրագրված է ՌԾ-ում: Ինստիտուտն ունի նոր ձևաչափով 

ՌԾ  մշակման փորձի պակասություն:  Առանց ուժերի գերագնահատման/թերագնահատման, 

իրատեսական զարգացման ծրագիր ունենալու համար  բուհը  ՌԾ-ի մշակման գործընթացում 

ներգրավել է արտաքին և ներքին շահակիցներին՝ ունենալով այն համոզումը, որ այդ ծրագիրը 

հաջողությամբ կիրականացվի միայն այն դեպքում, երբ բոլոր հետաքրքրված կողմերը 

մասնակցություն ցուցաբերեն դրա կազմման գործընթացում: Որպես զարգացման ՌԾ  

իրականացման վերահսկման եղանակ ինստիտուտն ընտրել  է ժամանակացույց-

աշխատանքային պլանով վերահսկումը՝ նկատի ունենալով ակնկալվող արդյունքների 

ձեռքբերումը: Այս փուլում դեռևս չկան ՌԾ-ի նպատակների վերանայման հստակ սահմանված 

մեխանիզմներ,  սակայն աշխատանքային գործընթացի կազմակերպումը և վերահսկումը 

փաստացի հնարավոր է դարձնում վերանայումը:   

    Ժամանակակից  պայմանններում լուրջ խնդիր է Շիրակի մարզում տիրող տնտեսական բարդ 

իրավիճակը, որն ուղղակիորեն անդրադառնում է բուհի գործունեության վրա: Չնայած այս 

իրավիճակին՝    ԳՊՄԻ մնում է մարզի և Գյումրի քաղաքի համար կարևոր գիտակրթական և 

մշակութային կենտրոն: 

 

II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ՈՒ  ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

                          Հավակնություններ. ԳՊՄԻ ՌԾ-ում որպես կառավարման և վարչարարության 

ռազմավարական նպատակ ամրագրված է «առաքելությանը համապատասխան արդյունավետ 

գործունեություն ծավալող, անհրաժեշտ մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներով 

ապահովված կառավարման համակարգի բարելավումն ու զարգացումը» (Գյումրու Մ. 

http://gspi.am/pages/319.html
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Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր (2015-2019)):  

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: 

ԳՊՄԻ-ի կառավարման համակարգը միտված է ինստիտուտի կրթական, 

գիտահետազոտական գործունեության և միջազգային համագործակցության արդյունավետ 

իրականացմանը: «Ինստիտուտի կառավարումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության և 

կանոնադրության համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա՝ միանձնյա 

ղեկավարման և կոլեգիալության սկզբունքների զուգակցմամբ» (տե՛ս Կանոնադրություն, բաժին 

III): Ինստիտուտի միանձնյա ղեկավարումն  իրականացնում է ռեկտորը, իսկ կոլեգիալ 

կառավարման մարմիններն են ԳՊՄԻ-ի Խորհուրդը, Գիտական խորհուրդը և ռեկտորատը՝ 

բոլոր մակարդակներում ապահովելով էթիկայի կանոնները:  

ԳՊՄԻ-ի խորհուրդը ինստիտուտի կոլեգիալ կառավարման բարձրագույն մարմինն է,  

որի լիազորության ժամկետը 5 տարի է, որը քննարկում և հաuտատում է ԳՊՄԻ-ի զարգացման 

ռազմավարական պլանը, ինստիտուտի բյուջեն, լuում և գնահատում է ԳՊՄԻ-ի տարեկան 

գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը, ընտրում է ռեկտորին: Կառավարման 

խորհրդում 25-ական տոկոսով ընդգրկվում են ՀՀ Կառավարության ներկայացուցիչները և 

կրթության, գիտության, մշակույթի, տնտեսության տարբեր ոլորտների ճանաչված 

ներկայացուցիչները, ճանաչված գործատուները՝ որպես արտաքին շահակիցներ, իսկ որպես 

ներքին շահակիցներ՝ ՊԴ կազմի և ուսանողության ներկայացուցիչները՝ 25-ական տոկոսով:  

Ինստիտուտի ռեկտորը խորհրդի անդամ չէ, նա խորհրդի նիuտերին մաuնակցում է 

խորհրդակցական ձայնի իրավունքով՝ ապահովելով կառավարման էթիկայի նորմերը:  

      ԳՊՄԻ-ի  գիտական խորհուրդը համակարգում և կառավարում է ուuումնական, 

ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեությունը: ԳԽ-ի լիազորությունների 

ժամկետը 5 տարի է: ԳԽ-ի նախագահը ռեկտորն է: ԳԽ-ի ձևավորման և գործունեության կարգը 

uահմանվում է ԳՊՄԻ-ի կանոնադրությամբ և ԳԽ-ի կանոնակարգով: Ի պաշտոնե ԳԽ-ի կազմի 

մեջ մտնում են ռեկտորը, պրոռեկտորները, ինստիտուտի գիտական քարտուղարը (որն 

իրականացնում է նաև գիտական խորհրդի քարտուղարի պարտականությունները), 

ֆակուլտետների դեկանները, միայն համաինստիտուտային նշանակության ամբիոնների 

http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
http://gspi.am/pages/292.html
http://gspi.am/media/pdf/7502a084c18880b910d9a3050ebdc496.pdf
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http://gspi.am/media/pdf/70e601101e32c0412ef195c3288c80eb.pdf
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վարիչները, որակի ապահովման կենտրոնի տնօրենը, արհեստակցական կազմակերպության 

նախագահը, գրադարանի տնօրենը, ուսանողական խորհրդի նախագահը, ինչպես նաև 

ռեկտորի նշանակմամբ`գործատուների ներկայացուցիչներ, գիտության, կրթության, մշակույթի 

ոլորտի առաջատար մասնագետներ, հասարակական, քաղաքական գործիչներ և ընտրովի 

անդամներ, ովքեր ընտրվում են ԳԽ-ի կանոնակարգին և ՈՒԽ կանոնադրությանը 

համապատասխան: ԳԽ-ի անդամների ընդհանուր թիվը 60 է, որոնցից 1 ԳԱԱ թղթակից անդամ 

է, 12 պրոֆեսոր,  27 դոցենտ, 5 դասախոս և 15 ուսանող՝ բոլոր ֆակուլտետներից: ԳԽ-ի 

կանոնակարգը հնարավորություն է ընձեռում կազմում ներգրավել նաև գործատուների 

ներկայացուցիչներ: Ներգրավված չլինելով հիմնական կազմի մեջ՝ գործատուների 

ներկայացուցիչները, ըստ անհրաժեշտության, հրավիրվում են գիտխորհրդի նիստերին՝ 

խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:  

ԳԽ-ին կից մինչև 2014թ.-ը  գործել է Որակի ապահովման և վերահսկման 

հանձնաժողովը: Իսկ այսօր գործում է բուհի Ռազմավարական պլանավորման հիմնահարցերի 

հանձնաժողովը, որը մշակում, լրամշակում է բուհի գործունեության տարբեր ոլորտներին 

վերաբերող ներքին իրավական ակտեր:  Մշակված կամ լրամշակված փաստաթղթերը 

տրամադրվում են բուհի ստորաբաժանումներին՝ քննարկման և  գրավոր դիտողությունների ու 

առաջարկությունների ակնկալիքով: Անհամաձայնության դեպքերն առանձին քննարկվում են 

յուրաքանչյուր ստորաբաժանման հետ և նոր ներկայացվում ԳԽ-ի քննարկմանն ու 

հաստատմանը:  

Ինստիտուտի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը միանձնյա իրականացնում է 

ԳՊՄԻ-ի գործադիր մարմինը` ռեկտորը: Ռեկտորն ընտրվում է ինստիտուտի խորհրդի 

նիստում, փակ գաղտնի քվեարկությամբ` 5 տարի ժամկետով, և այդ պաշտոնը կարող է 

զբաղեցնել ոչ ավելի, քան 2 ժամկետ անընդմեջ: Ռեկտորի իրավասությունն ու 

պարտականությունները սահմանվում են ԳՊՄի-ի կանոնադրությամբ:  

ԳՊՄԻ-ի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ԳՊՄԻ-ի խորհրդի 

և ԳԽ-ի նիuտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում, սահմանված կանոնակարգով, իրեն 

տրված լիազորությունների շրջանակներում քննարկում է բուհի գործունեության բոլոր 

ոլորտներին վերաբերող հարցերը, խորհրդի և ԳԽ-ի որոշումների կատարման ընթացքը: 

Ռեկտորատի կազմի մեջ մտնում են ինստիտուտի ռեկտորը, պրոռեկտորները, ինստիտուտի 

գիտական քարտուղարը, արհեստակցական կազմակերպության նախագահը, ֆակուլտետների 

դեկանները, իրավախորհրդատուն: Ռեկտորի որոշմամբ ռեկտորատի կազմում ընդգրկված են 

ՈԱԿ տնօրենը, ՈՒՄՎ պետը, տնտեսական մասի վարիչը, գլխավոր ֆինանսիստը և ըստ 

անհրաժեշտության հրավիրվում են ՈՒԽ նախագահը կամ ՊԴ կազմի ներկայացուցիչ(ներ)ը, 
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նաև այլ մասնագետներ և  խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում քննարկվող 

հարցերին: 

ԳՊՄԻ-ի ՈՒԽ-ն ուսանողության ներկայացուցչական, ինքնակառավարման և նրա 

շահերը ներկայացնող բարձրագույն, ապաքաղաքական և ապակուսակցական ընտրովի 

մարմին է, որը պաշտպանում է ուսանողության շահերը, նպաստում նրանց կրթական, 

գիտական, ստեղծագործական, ֆիզիկական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը: ՈՒԽ-ն իր 

ներկայացուցիչներն ունի կառավարման բոլոր օղակներում: ՈՒԽ-ն իր լիազորություններն 

իրականացնում է համաձայն իր կանոնադրության:  

Ինստիտուտի կազմակերպական կառուցվածքը (Հավելված 2.1) և նրանում 

փոփոխությունները սահմանվում են ռեկտորի կողմից` ԳԽ-ի որոշմամբ: Ինստիտուտի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներ են ՈՒՄՎ, ՈԱԿ, Արտաքին կապերի բաժինը, 

Հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժինը, ֆակուլտետները, ամբիոնները,  գրադարանը և 

այլ ստորաբաժանումներ: 

 Ֆակուլտետը ինստիտուտի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործընթացը 

կազմակերպող հիմնական ստորաբաժանում է, որը կազմված է ամբիոններից և 

լաբորատորիաներից: Ֆակուլտետի կառավարման կոլեգիալ մարմինը ֆակուլտետի խորհուրդն 

է, որի նախագահը ֆակուլտետի դեկանն է:  

Ամբիոնը ինստիտուտի կամ ֆակուլտետի ուսումնական և գիտական կառուցվածքային 

ստորաբաժանում է, որը, միավորելով մասնագիտական ընդհանրություն ունեցող 

գիտամանկավարժական կազմը, իրականացնում է որոշակի մասնագետների պատրաստումը և 

ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական գործընթացները: Ամբիոնը ղեկավարում է 

ամբիոնի վարիչը:    

Ինստիտուտի գործունեության առանձին ոլորտների անմիջական ղեկավարումն 

իրականացնում են երեք պրոռեկտորները՝ գիտության և արտաքին կապերի գծով, ուսումնական 

գծով, ընդհանուր հարցերի գծով: Պրոռեկտորները նշանակվում են ռեկտորի հրամանով: 

Ինստիտուտի ուսումնական գործընթացների, ինչպես նաև գիտահետազոտական, տնտեսական 

գործունեության վարչարարությունն ու կառավարումն իրականացվում է համապատասխան 

պրոռեկտորների և նրանց ենթակայությամբ գործող վարչություն(ներ)ի և բաժինների միջոցով:  

Ինստիտուտի ուսումնական ստորաբաժանումների ղեկավարները (ֆակուլտետի դեկան, 

ամբիոնի վարիչ) և ՊԴ կազմի անդամներն իրենց պաշտոններում ընտրվում են մրցութային 

կարգով՝ համաձայն համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի ընտրության 

ընթացակարգերի: Աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են իրավական մի 

շարք ակտերով, մասնավորապես՝  ներքին կարգապահական կանոններով, 

http://gspi.am/pages/school.html
http://gspi.am/media/pdf/b450da305a57314e7bcb487ad19f8376.pdf
http://gspi.am/pages/136.html
http://gspi.am/media/pdf/dd07c7dfa950b61f86e32a900656489d.pdf
http://gspi.am/media/pdf/3905696c5f87d36cd6f71694b262f1dc.pdf
http://gspi.am/media/pdf/15bb348656432d4392d4dae00c804819.pdf
http://gspi.am/pages/469.html
http://gspi.am/media/pdf/6435eac92c0e298c607251d33c862b60.pdf
http://gspi.am/media/pdf/429938a23e5391e2ecaef657bd86598e.pdf
http://gspi.am/media/pdf/580ef58802c81062b0755166654141b4.pdf
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պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի ձևավորման կանոնակարգով, 

ակադեմիական ազնվության հայեցակարգով, կոլեկտիվ պայմանագրով և այլն:  

Այսպիսով, ինստիտուտն ունի հստակ կառավարման ռեսուրսներ իր տարաբնույթ 

գործառույթների կազմակերպման համար:  

Ինստիտուտի կառավարման համակարգի բոլոր մակարդակներում ընդունված 

որոշումները իրագործվում են ռեկտորի հրամաններով կամ հրահանգներով և միտված են 

ինստիտուտի առաքելությանն ու նպատակների իրականացմանը:  

Լայն քննարկումներ ապահովելու նպատակով մշակված կանոնակարգերը, 

ընթացակարգերը, նախագծերը, օրինակ՝ զարգացման ռազմավարական պլանը, 

կանոնակարգային դրույթները և այլն, օրինակներով (տպագիր, էլեկտրոնային)  ներկայացվում 

են համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ ֆակուլտետներին, ամբիոններին, ընդհանուր 

քննարկումներ կազմակերպելու նպատակով: Կառավարման ստորին օղակներում ձևավորված 

առաջարկությունները քննարկվում են ներքևից վերև՝ ամբիոնի նիստ, ֆակուլտետի խորհուրդ, 

ռեկտորատ, ԳԽ` պահպանելով ժողովրդավարության և էթիկայի կանոնները: Այս մեխանիզմի 

արդյունավետությունը բարձրացվել է նյութական համապատասխան միջոցների 

շահագործմամբ, օրինակ, բուհի աշխատակիցների համար նախատեսված պաշտոնական 

փոստային ընդհանուր կապի ներմուծումով և  ինստիտուտի էլեկտրոնային ներքին ցանցի 

արդյունավետ շահագործմամբ:         

Արդի փուլում ԳՊՄԻ-ի կառավարման գործունեության հիմնական ուղենշային 

փաստաթուղթը ԳՊՄԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիրն (2015-2019) է, որը մշակվել է 

հաշվի առնելով բուհում առկա մարդկային, ֆինանսական և նյութական ռեսուրսները:   

Բուհն  իր գույքային-ֆինանսական գործունեությունը կազմակերպում է ՀՀ 

օրենսդրության և  ԳՊՄԻ-ի կանոնադրության համապատասխան, և նրա ֆինանսական 

ռեսուրսներն ուղղվում են կանոնադրական և ռազմավարական խնդիրների իրականացմանը: 

ԳՊՄԻ-ի ֆինանսների տնօրինման քաղաքականությունը սահմանվում է իր կանոնադրությամբ 

(տե՛ս Կանոնադրություն, բաժին 7): Ֆինանսական գործունեությունը ներառում է 

աշխատավարձի, կրթաթոշակի վճարման, ուսման վարձի փոխհատուցման, ուսանողական 

նպաստների տրամադրման, ինստիտուտի ռեսուրսների պահպանման և զարգացման, 

գիտահետազոտական գործունեությանը նպաստող այլ ծախսեր: Ինստիտուտի տարեկան 

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը հաստատում է Խորհուրդը: Յուրաքանչյուր հաջորդ 

տարվա բյուջեն՝ եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը,  հաստատվում է նախորդ տարում 

կատարված ծախսերի հաշվառումով:  

Մինչև 2014թ.-ը ՄՈՒՀ-ը չի իրականացրել երկարաժամկետ ֆինանսական նախագծեր՝ 

ելնելով իր գործունեության առանձնահատկություններից, մասնավորապես ֆինանսական 

http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/b5e6a6df7475bfa4b6b078c04a069a3d.pdf
http://gspi.am/media/pdf/e7ae7bfcda995b23e0032e9554bd7afc.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
http://gspi.am/media/pdf/60fb2a70c67d2776a5fa71ba9a3cbfa1.pdf
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միջոցների ձևավորման աղբյուրներից: Նոր ՌԾ-ի հաստատմանը կից ներկայացվեց բուհի 

երկարաժամկետ ֆինանսական նախագիծը՝ ապահովելով ռազմավարական զարգացման 

ծրագրի իրատեսությունն ու կայունությունը: 

Ֆինանսական միջոցների կառավարման արդյունավետությունը գնահատելու համար 

2015թ.-ի 4-րդ եռամսյակում նախատեսվում է  ֆինանսական աուդիտի կազմակերպում:  

Կառավարման օղակների գործունեության արդյունավետության գնահատման 

նպատակով ՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել են հարցումներ ՊԴ կազմի և ուսանողության 

շրջանում: Հարցված ուսանողների և դասախոսների 86% գտնում է, որ աշխատանքները 

կազմակերպվում են իրենց հետ կնքված պայմանագրերին (աշխատանքային և 

ուսումնառության) համապատասխան: 

Հարցումների վերլուծության արդյունքները ներկայացվում է Գծապատկեր 2.1-ում՝ 

արտահայտված միջին գնահատականով. 

 

Գծապատկեր 2.1. Կառավարման օղակների գործունեության արդյունավետության գնահատման 

նպատակով ՊԴ կազմի և ուսանողության շրջանում ՈԱԿ-ի կողմից իրականացրած հարցումների 

վերլուծության արդյունքները` արտահայտված միջին գնահատականով: 

 

Ընդ որում, ներկայացվող գծապատկերի վերջին երեք կետերի առնչությամբ կատարվել 

են բարելավման քայլեր, որոնք առավելապես միտված են եղել ՊԴ կազմի և ուսանողության 

առավել ակտիվ մասնակցության ապահովմանը այդ գործընթացներում (քննատախտակի, 

դասատախտակի կազմում) և ՈւՄՎ-ի ու դեկանատների կողմից լսարանային ֆոնդի բաշխման 

գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության բարձրացմանը: Գնահատման համար հիմք են 

ծառայել նաև մասնավոր, անհատական, ոչ ֆորմալ զրույցները, ընդհանուր քննարկումները, 

որոնց արդյունքում պարզ է դարձել, որ ԳՊՄԻ կազմակերպական կառուցվածքը գործում է 

բավականաչափ արդյունավետ, ինչը նպաստում է բուհի առաքելության իրականացմանը:  
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ՈՒսումնական գործընթացի վերահսկումից

ՈՒսումնական գործընթացի կազմակերպումից

Վարչական աշխատանքի կազմակերպման

էթիկայի նորմերից

ՊԴ կազմի և ուսանողության բավարարվածությունը 5 միավորանոց համակարգով
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    Ներկա վիճակի քննությունը ցույց է տալիս, որ սահմանված չեն կառավարման համակարգին 

վերաբերող կանոնակարգերի, աշխատակարգերի արդյունավետության գնահատման 

մեխանիզմները, բացակայում են ֆինանսների տնօրինման ընթացակարգերը: 

2015-2019թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրում  կրթության կառավարիչների կողմից 

առանձնացվել են կառավարման համակարգի և վարչական կառույցների գործունեությանը 

վերաբերող կանոնակարգերի և աշխատակարգերի արդյունավետության գնահատումը, 

վերանայումը և բարելավումը, ինչպես նաև մարդկային, նյութական և ֆինանսական 

ռեսուրսների ապահովման և տնօրինման քաղաքականության մշակումը, պարբերաբար 

վերանայումը և բարելավումը՝ որպես առանձին խնդիրներ՝ ենթադրելով համապատասխան 

քայլերի իրականացում(տե՛ս ՌԾ, բաժին 2, խնդիրներ 1, 3, քայլեր 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2):  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս  

դասախոսներին և ուսանողներին մասնակցել իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը: 

Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին ՀՀ օրենքի 17-րդ, 19-րդ հոդվածներով և 

ԳՊՄԻ-ի կանոնադրությամբ ու ստորաբաժանումների գործունեության կանոնակարգերով 

ապահովվում է դասախոսների և ուսանողների ընդգրկվածությունը կառավարման 

համակարգում: 

ԳՊՄԻ-ի Խորհրդում  ՊԴ կազմը և ուսանողությունը ներկայացված են 25-ական տոկոսով: 

ՊԴ կազմի ներկայացուցիչներն առաջադրվում են ԳԽ-ի կողմից, իսկ   ուսանողության 

ներկայացուցիչները՝ ՈՒԽ կողմից:  

       ԳՊՄԻ-ի ԳԽ կազմավորվում է իր   կանոնակարգին համապատասխան: ԳԽ-ի  կազմում ի 

պաշտոնե ընդգրկվում է նաև ուսանողական խորհրդի նախագահը: Ուսանողների 

ներկայացուցիչները, ովքեր կազմում են գիտական խորհրդի անդամների 25%-ը,  

համապատասխան կարգով առաջադրվում են ՈՒԽ կողմից: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ներկայացուցիչներն  առաջադրվում են ֆակուլտետների կողմից:  

Ֆակուլտետի խորհուրդը կազմավորվում է ԳՊՄԻ-ի ֆակուլտետի խորհրդի 

կանոնակարգին համապատասխան: Ֆակուլտետի խորհրդի կազմի 25%-ն ուսանողներն են, 

որոնց թեկնածություններն առաջադրվում են ֆակուլտետային ուսխորհուրդների կողմից, 25%-ը 

դասախոսներ են, ովքեր առաջադրվում են ամբիոնների կողմից:  

Ռեկտորատը կազմավորվում է իր կանոնակարգին համապատասխան: Ի պաշտոնե 

ռեկտորատի կազմի մեջ մտնում է նաև արհեստակցական կազմակերպության նախագահը՝ 

որպես աշխատակիցների շահերը ներկայացնող լիազորված անձ: Ռեկտորի որոշմամբ 

ռեկտորատի նիստերին ըստ անհրաժեշտության հրավիրվում են ՈՒԽ նախագահը և ՊԴ կազմի 

ներկայացուցիչ(ներ)ը:  

      ԳԽ-ի  և ռեկտորատի նիստերի արձանագրությունները, որոշումները տեղադրվում են 

http://gspi.am/pages/319.html
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ԳՊՄԻ-ի ինտերնետային կայքում և էլեկտրոնային ներքին ցանցում, որոշումների թղթային 

տարբերակները պարտադիր ներկայացվում են համապատասխան բաժիններ, 

ստորաբաժանումներ,  որով էլ ապահովվում է  հասանելիությունը բոլոր շահակից կողմերին:

 ԳՊՄԻ-ի արհեստակցական կազմակերպության նախագահը, որպես աշխատողների 

շահերը ներկայացնող լիազորված անձ, ԳՊՄԻ-ի Խորհրդի, ԳԽ-ի և ռեկտորատի անդամ է, իսկ   

արհեստակցական կազմակերպության ֆակուլտետային ներկայացուցիչները՝ ֆակուլտետների 

խորհուրդների անդամ, ինչը կանոնակարգված է ԳՊՄԻ-ի և նրա արհեստակցական 

կազմակերպության միջև  կնքված կոլեկտիվ պայմանագրով:  

     Համաձայն առանձին կարգերի՝ ինստիտուտի կառավարման մարմիններում ձայնի 

իրավունքով որոշումների կայացմանը մասնակցում են ՊԴ կազմի և ուսանողների 

ներկայացուցիչները՝ ապահովելով նաև իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը: 

Կառավարման համակարգում ուսանողների նախաձեռնողականության,  ակտիվության 

մակարդակը դեռևս ցածր է:   

Ուսանողների և դասախոսների շրջանում ՈԱԿ-ի կողմից անցկացված հարցումներով 

պարզվել է, որ կառավարման համակարգում կոլեգիալության սկզբունքները պահպանվում են, և  

հարցվածների 81% գտնում է, որ իրենց իրավական կարգավիճակի վրա ազդող որոշումների 

ընդունման ժամանակ հաշվի է առնվում իրենց կարծիքը (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում):  

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: 

Առաքելությանն ու նպատակներին համապատասխան ԳՊՄԻ-ն  իր գործունեությունը մինչև 

2014թ.-ը ծավալել է կարճաժամկետ (կիսամյակային) և միջնաժամկետ (տարեկան) 

պլանավորմամբ՝ ելնելով ռեկտորի տարեկան հաշվետվություններից, իսկ 2015թ.-ից՝ 

երկարաժամկետ պլանավորմամբ՝ հնգամյա տևողությամբ Ռազմավարական ծրագրին 

համապատասխան, որը հստակեցրել է բուհի տեսլականը, պլանավորել է դրան  հասնելու 

ուղիներն ու միջոցները: ԳՊՄԻ-ի յուրաքանչյուր ստորաբաժանում, հիմք ընդունելով 

զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, ուսումնական տարվա համար կազմում է 

աշխատանքային պլան, որի կատարողականը գնահատվում է հաշվետվությամբ՝ ելնելով ՌԾ 

յուրաքանչյուր նպատակի և խնդիրների իրականացման համար աշխատանքային պլանում 

ամրագրված ակնկալվող արդյունքներից:  

Կառուցվածքային ստորաբաժանումները տալիս են ընթացիկ և տարեկան 

հաշվետվություններ՝ ըստ համապատասխան ստորակարգության՝ ամբիոններում, 

ֆակուլտետային խորհուրդներում, ԳԽ-ում, Խորհրդում: Օրինակ՝ ՈՒՄՎ-ի  տարեկան 

հաշվետվությունը ներկայացվում է ԳԽ-ում՝ համաձայն կանոնակարգի:   Ամբիոնի, ֆակուլտետի 
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աշխատանքային գործունեության հաշվետվությունները ներկայացվում են 

համապատասխանաբար ֆակուլտետի խորհրդի, ԳԽ նիստերում: Հաշվետվություններն 

իրականացվում են բուհի կողմից սահմանված պարտադիր չափորոշիչներին, ձևաչափին 

համապատասխան:               

ՄՈՒՀ-ի տարեկան աշխատանքային գործունեության հաշվետվությունը ռեկտորի կողմից 

ներկայացվում է ԳՊՄԻ-ի Խորհրդում և հիմնված է ստորաբաժանումների հաշվետվությունների 

վրա, որտեղ տարեկան գործունեության ամբողջական ամփոփում է կատարվում: 

Հաշվետվությամբ կատարվում է աշխատանքային տարեկան գործունեության գնահատում, 

արձանագրվում են հիմնական ցուցանիշները և որոշվում են հետագա գործունեության 

առաջնահերթությունները: ՄՈՒՀ-ի բոլոր շահակիցներին և հանրությանը հասանելի դարձնելու 

նպատակով հաստատումից հետո  բոլոր հաշվետվությունները տեղադրվում են ԳՊՄԻ կայք-

էջում:  

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

ուսումնասիրություն և  որոշումներ կայացնելիս հիմնվում է հավաստի տվյալների վրա: 

Ինստիտուտի գործունեության վրա ազդեցություն ունեն ինչպես արտաքին, այնպես էլ 

ներքին միջավայրի փոփոխությունները: Ինքնավերլուծության, գնահատման  առաջին փորձերը, 

որոնք մեկնարկել էին  2011թ.-ից, ցույց տվեցին, որ ՄՈՒՀ-ում առկա են խնդիրներ, որոնք դուրս 

են մնացել ուշադրության դաշտից, կամ բավարար ուշադրության չեն արժանացել: Մինչև 

վերջերս ինստիտուտի գործունեության վրա ազդող գործոններին անդրադարձը կատարվել է 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների, նաև ռեկտորի հաշվետվությունների միջոցով, 

որոնցում կատարվում էր գործունեության վերլուծություն և ըստ առաջնահերթության 

բարձրացվում էին հարցեր, սակայն գործունեության վրա ազդող գործոնների նպատակադիր 

քննություն և ուսումնասիրություն առանձին չէր կատարվել:  

Վերջին տարիներին կրթական համակարգում տեղի ունեցող փոփոխությունները և 

կրթական օրենսդրությունից բխող լրացումները, ներքևից վերև եկող առաջարկությունները, 

հարցումների, առանձին կառույցների հաշվետվությունների միջոցով կարիքների վերհանումը   

հանգեցրին ՄՈՒՀ-ի ներքին իրավական ակտերի վերանայման, լրամշական և նոր 

կանոնակարգերի, ընթացակարգերի մշակման և կիրառման՝ ներքին և արտաքին 

հարաբերությունները արդյունավետ կառավարելու  համար (հիմքերը՝ ՈւՄՎ):  ԳՊՄԻ ՈԱԿ-ի 

կողմից որակի մշակույթի ձևավորման և տարածման սկզբնական գործողությունները  միտված 

են եղել մասնավորապես ներքին և արտաքին հարաբերությունների կանոնակարգման 

խնդիրների լուծմանը (տե՛ս TEMPUS-ի DIUSAS ծրագրի ամփոփիչ համաժողով, ԳՊՄԻ զեկույցը 

ինքնավերլուծության շրջանակներում): 

Ինքնավերլուծության առաջին փորձերից հետո ԳՊՄԻ-ում մարդկային ռեսուրսների 

http://gspi.am/pages/286.html
http://erasmusplus.am/wp-content/uploads/2014/09/6-GSPI-QA-of-teaching-staff-arm-for-ANQA1.pdf
http://erasmusplus.am/wp-content/uploads/2014/09/6-GSPI-QA-of-teaching-staff-arm-for-ANQA1.pdf
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արդյունավետ կառավարման նպատակով կատարվել են բարելավման որոշակի քայլեր. 2011 

թվականից վերանայվել, լրամշակվել և ուժի մեջ են մտել մի քանի տասնյակ կանոնակարգեր:  

Ինքնավերլուծության առաջին փուլում կարևոր խնդիր էր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, 

արտաքին և ներքին գործոնների հստակ առանձնացումը, ինչպես օրինակ, Շիրակի մարզի 

ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական ոչ բավարար վիճակը, հավանական դիմորդների 

համար հետաքրքրության դաշտում հայտնվելը, կառավարման համակարգի գործունեության 

արդյունավետության ապահովումը և այլն:              

Ուսուցման որակի վրա ազդող գործոնների վերհանումը պարզելու նպատակով 

անցկացվել են շրջանավարտների համալիր հարցումներ 2013-14 ուստարում՝ (TEMPUS HEN-

GEAR ծրագրի շրջանակներում): Հարցումների վերլուծության արդյունքները (տե՛ս ԳՊՄԻ 

հաշվետվությունը) կրթության կառավարիչների ուշադրությունը հրավիրել են, օրինակ,  

լաբորատորիաների, լսարանային ֆոնդի, գրադարանային ծառությունների բարելավմանն 

ուղղված քայլերի կատարման անհրաժեշտության վրա՝ նկատի ունենալով Գծապատկեր 2.2 -ում 

ներկայացված արդյունքները. 

 

Գծապատկեր 2.2. Շրջանավարտների բավարարվածությունը հարմարություններից: 

Նկատի ունենալով այս պատկերը՝ 2015թ. ավելացվեց վերանորոգվող լսարանների թիվը 

և դրանցից վեցը տեխնիկական վերազինման ենթարկվեցին: «Ֆիզիկայի» լաբորատորիայի 

փորձասարքերի նոր հավաքածու ձեռք բերվեց, բարելավվեց կիրառական արվեստի 

մասնագիտական լսարան-արվեստանոցների նյութատեխնիկական բազան և այլն: ԳՊՄԻ 

փորձեց գտնել լաբորատորիաների վերազինման և նորերի ձեռքբերման այլ աղբյուրներ ևս: 

Արդյունքում 2015թ.-ին «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային 2-րդ ծրագրի 

շրջանակներում կվերազինվեն բուհի կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա և աշխարհագրություն 

գիտակարգերի գծով լաբորատորիաներով: 

2014-2015 ուստարվա ընթացքում ԳՊՄԻ-ի Բուհ-գործատու համագործակցության  
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http://gspi.am/media/pdf/f6a444d6d337171875dd9a54e98ed072.pdf
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կենտրոնի կողմից ուսումնասիրություն է անցկացվել (հարցման տեսքով) Շիրակի մարզի 

տարբեր գյուղական համայնքների դպրոցների ավարտական դասարանների և Գյումրի քաղաքի 

ավագ դպրոցների աշակերտների շրջանում՝ պարզելու համար հավանական դիմորդների 

քանակը, բուհի ընտրության դրդապատճառները, մասնագիտական կողմնորոշումը, 

կրթությունը շարունակելու մոտիվացիան և այլն (հիմքերը՝ Բուհ-գործատու 

համագործակցության  կենտրոնում): Այս ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծության 

հիման վրա հավանական դիմորդների շրջանում աշխատանքների իրականացման նոր 

աշխատաոճ որդեգրվեց, որի արդյունքները արդեն երևացին 2015-2016 ուստարվա 

ընդունելության ժամանակ: Մասնավորապես մեծ ուշադրություն դարձվեց տեղեկատվությանը. 

ավելի մեծ քանակությամբ տեղեկատվական բուկլետներ տրամադրվեցին դպրոցներին, այց-

հանդիպումներում ներգրավվեցին ոչ միայն վարչական կազմի, այլև ՊԴ կազմի 

ներկայացուցիչներ՝ առաջավոր, հեղինակություն վայելող դասախոսներ, ցուցադրվեցին ԳՊՄԻ 

առօրյան ներկայացնող տեսանյութեր, որտեղ շեշտադրումը կատարված էր առանձին 

մասնագիտությունների ներկայացման վրա: Արդյունքում նախորդ՝ 2014թ.-ի 276 դիմորդի 

փոխարեն 2015թ.-ին ԳՊՄԻ ունեցավ 360-ից ավելի դիմորդ՝ Շիրակի մարզի դպրոցների 

շրջանավարտների նվազող  քանակի  պարագայում:  ԳՊՄԻ նախատեսում է ամենամյա դարձնել 

նման ուսումնասիրությունները և  բուհի ռազմավարական քաղաքականության որոշման 

ընթացքում հաշվի առնել դրանց արդյունքները: 

ԳՊՄԻ-ում շրջանավարտների շրջանում հարցումներ են կատարվել նաև վարչական, ՊԴ, 

ուսումնաօժանդակ կազմերից բավարարվածության վերաբերյալ, որոնք մեծացրել են ոլորտի 

խնդիրների բացահայտման հնարավորությունները: 2013-2014 ուստարվա շրջանավարտների 

բավարարվածությունը հնարավոր հարաբերություններից ունի հետևյալ պատկերը (տե´ս 

Գծապատկեր 2.3). 
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Գծապատկեր 2.3.  Շրջանավարտների շրջանում վարչական, ՊԴ, ուսումնաօժանդակ կազմերից 

բավարարվածության վերաբերյալ անցկացված հարցումների վերլուծության արդյունքները: 

Արդյունքների  ամփոփումից ակնհայտ էր , որ եթե կա  վարչական, ՊԴ և ՈւՕ կազմերից և 

ուսանողների միջև փոխադարձ հարաբերություններից բավարարվածության բարձր ցուցանիշ, 

ապա ցածր է բավարարվածության մակարդակը կուրսային, ավարտական աշխատանքների 

ղեկավարներից: Եղավ ռեկտորի հրահանգը  բարձրացնել  կուրսային, ավարտական 

աշխատանքների, նաև թեզերի կատարման ընթացքի և գնահատման վերահսկողության 

աստիճանը: 

Հատկապես ներքին գործոնների բացահայտման առումով  քայլեր միշտ էլ ձեռնարկվել 

են՝ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ դրանց բարելավման ուղղությամբ 

հնարավորությունները առավել կառավարելի են՝ ի տարբերություն արտաքին գործոնների, 

օրինակ,  տարեցտարի ՀՀ ավագ դպրոցների շրջանավարտների թվի նվազումը:  

Բուհի գործունեության վրա ազդող արտաքին և ներքին միջավայրի գործոնները 

ուսումնասիրվում և վերլուծվում են բուհի համապաասխան ստորաբաժանումների կողմից, 

օրինակ՝ ամբիոնների, ֆակուլտետների, Բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնի, 

Արտաքին կապերի բաժնի՝ համապատասխան հաշվետվություններում պլանավորելով 

բարելավման քայլերը:   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  ե.  Քաղաքականություն և ընթացակարգերի վարչարարությունն իրականացվում 

է  որակի կառավարման սկզբունքով (պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում): 

ԳՊՄԻ, իր գործունեության առաջնահերթություններից ելնելով,  2010թ.-ից պլանավորել 

էր համակարգի արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ ներքին իրավական ակտերի 

մշակում, որոնք համապատասխանում են որակի ապահովման կառավարման մոդելին՝ 
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պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում: Տվյալ ժամանակահատվածում ԳՊՄԻ 

գտնվում  է վարչարարության իրականացման հիմնականում պլանավորման, իրականացման, 

գնահատման և մասամբ էլ բարելավման փուլերում, որոնք հնարավոր են ըստ ընթացակարգերի: 

Այսպես, կառավարման այսպիսի մոդելի արդյունքում մի շարք ընթացակարգեր և 

կանոնակարգեր ենթարկվել են բարելավման՝ նկատի ունենալով արձանագրված փաստերը: 

Օրինակ 2.1. «ԳՊՄԻ-ի բակալավրիատի առկա/հեռակա ուսուցման կրեդիտային կրթական 

ծրագրով գիտելիքների գնահատման ընթացակարգը» (հաստատված 18 հոկտեմբերի, 2012թ.) 

(Հավելված 2.2), փոխարինվեց լրամշակված  «ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի բակալավրիատի առկա/հեռակա և 

մագիստրատուրաի կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության արդյունքների 

գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգով» (հաստատված 29 հոկտեմբերի, 2013թ.)՝ 

գնահատելով իրականացման ընթացքը, հիմնվելով շահառուների դիտարկումների, համատեղ 

քննարկումների ժամանակ արտահայտված կարծիքների վրա (տե'ս Ինքնավերլուծություն, 

ուղղություն 3, չափորորոշիչ Գ.):  

Օրինակ 2.2. «ԳՊՄԻ-ի դասախոսի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական 

աշխատանքները խթանելու հավելավճարի տարբերակված համակարգի»` հաստատված 16 

փետրվարի, 2012թ.(Հավելված 2.3), փոխարեն գործածության մեջ դրվեց «ՊԴ կազմի 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգը» 

(հաստատված 23 ապրիլի, 2014թ.): Վերոնշյալ համակարգի  նպատակը սկզբից ևեթ եղել էր 

դասախոսների գիտական և մեթոդական գործունեության խթանումը, որը կապահովեր բուհի 

համար վարկանիշային  պատշաճ միավոր և կլիներ դրա բարձրացման երաշխիքներից մեկը: 

Համակարգի կիրառման առաջին տարում՝ 2012թ.-ին,  արդեն ակնհայտ դարձավ, որ այն 

արդյունավետ չէ: Առաջին իսկ գնահատումը ցույց տվեց, որ կարգն ըստ իր նպատակի 

վերանայման անհրաժեշտություն ունի, և 2014թ.-ին գործածության մեջ դրվեց նոր լրամշակված 

տարբերակը: 2014թ. արդյունքների ամփոփումից պարզ դարձավ, որ ճիշտ է, հատկացված 

գումարը մնացել էր նույնը, բայց այն ծախսվել էր նպատակային՝ բարձրացնելով ՊԴ կազմի 

շահագրգռվածության աստիճանը, խթանելով գիտահետազոտական և մեթոդական 

գործունեության զարգացումը, ապահովելով վարկանիշային աճը: 

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

գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, 

վերլուծումը և կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ: 

       ՄՈՒՀ-ում  մշակվում և ներդրվում են ՄԿԾ-ների և այլ գործընթացների արդյունավետության 

վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, վերլուծումը և կիրառումը գնահատող 

մեխանիզմներ: ԳՊՄԻ-ում գործում են ՄԿԾ-ների իրականացման գործընթացների 

արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման ամրագրված 

http://gspi.am/media/pdf/3de0e3024667bc094ad596bcc8852f5b.pdf
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կանոնակարգեր և ընթացակարգեր: Օրինակ՝ ըստ ՈւՄՎ-ի կանոնակարգի (բաժին 3, 3.6, 3.7, 3.13 

կետեր) կատարվում է ամփոփիչ ատեստավորման, կիսամյակային և ընթացիկ քննությունների 

արդյունքների հավաքագրում, առաջադիմության վերլուծություն, որն ամփոփվում է  

հաշվետվությամբ, կամ` ամբիոնների աշխատանքային պլանով յուրաքանչյուր կիսամյակի 

ավարտին նախատեսվում է քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում, որի ընթացքում վեր են 

հանվում նաև դասընթացների և այլ հարցերի վերաբերյալ եղած նկատառումները, 

դիտողությունները դասավանդման մեթոդների, գնահատման ձևերի վերաբերյալ և այլն: ՄԿԾ-

ների և այլ գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տվյալները հավաքագրվում են 

նաև ուսանողների և շրջանավարտների հարցումներով: Ամբիոնի ընթացիկ և տարեկան  

հաշվետվությունում այդ հարցերը պարտադիր արտահայտվում են և քննարկվում 

ֆակուլտետային խորհրդում, որտեղից էլ բարձրացված խնդիրները լուծում են ստանում՝ գործող 

ընթացակարգերի միջոցով: 

       ԳՊՄԻ-ի հաստատված կրթական ծրագրերը կանոնավոր ենթարկվում են մշտադիտարկման 

և վերանայման: Դրանց արդյունավետության և որակի վերաբերյալ տեղեկատվության 

հավաքագրման իրականացման հնարավորություն ընձեռում է նաև    կրթական ծրագրերի 

մշակման,  հաստատման,  մշտադիտարկման և վերանայման քաղաքականությանը վերաբերող 

փաստաթուղթը, որով նախատեսվում է ԿԾ-ների «պլանավորման, առաջադրման, մշակման, 

հաստատման, իրականացման, որակի մշտադիտարկման, գնահատման և պարբերաբար 

վերանայման ընթացակարգերի ներդրում» (խնդիր 5): ԳՊՄԻ-ում ՄԿԾ-ների որակի,  

մշտադիտարկման,  գնահատման ու պարբերաբար վերանայման ընթացակարգերի և 

մեխանիզմների մշակումը և կիրառումը  ՌԾ-ի առաջնահերթություններից է (տե′ս ՌԾ, բաժին 3, 

խնդիր 4, քայլ 4.2): 

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

որակի մասին թարմացված, օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական և որակական 

տեղեկատվության հրապարակումները գնահատող մեխանիզմներ: 

ԿԾ-ների և շնորհվող որակավորումների որակի մասին հավաստի և անընդհատ թարմացվող 

տեղեկատվության աղբյուրները ԳՊՄԻ-ի շահակիցների համար հիմնականում հետևյաներն են. 

Հաշվետվությունները՝ հասանելի ԳՊՄԻ-ի պաշտոնական կայք -էջում   

1. ամբիոնների տարեկան հաշվետվությունները, որտեղ ներկայացվում են նաև կրթական 

ծրագրերի իրականացման և դրանց որակի գնահատման ու բարելավման հարցերը, 

2.  ֆակուլտետների գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները, 

որոնցում առանձին տեղ է հատկացվում ֆակուլտետներում շնորհվող որակավորումների 

որակի մասին տեղեկատվությանը և դրանց որակի գնահատման, խնդիրների 

բացահայտման և բարելավման նպատակով անցկացվող ինքնավերլուծության հարցերին, 
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http://gspi.am/media/pdf/9960876166302a2de6ac9de729211500.pdf
http://gspi.am/media/pdf/9960876166302a2de6ac9de729211500.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/385.html
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3. համապատասխան ստորաբաժանումների, օրինակ՝  ՈՒՄՎ գործունեության վերաբերյալ 

տարեկան հաշվետվությունը,  

4. ռեկտորի տարեկան հաշվետվություն ինստիտուտի գործունեության վերաբերյալ ` նույն 

գործընթացներն արտացոլելով ողջ ինստիտուտի մակարդակով,  

5. Հաշվետվությունների գնահատման նպատակով լայն քննարկումներ ԳՊՄԻ-ի 

խորհրդում, ԳԽ-ի նիստերում (նաև ընդլայնված):  

Քանակական և որակական տեղեկատվություն, վերլուծություններ պարունակող 

վերոնշյալ բոլոր հաշվետվությունները, Խորհրդի, ԳԽ-ի նիստերի արձանագրությունները ևս 

հասանելի է ԳՊՄԻ-ի կայք էջում («Արձանագրություններ» ենթապատուհան):  

Ուսումնառության արդյունքների և ուսուցման արդյունավետության գնահատման 

հավաստիության ու որակի բարձրացման նպատակով ԳՊՄԻ-ի ԳԽ-ի և ռեկտորատի նիստերում 

պարբերաբար տեղի են ունենում քննարկումներ, ընդունվում որոշումներ, որոնք ուղղված են 

ՄԿԾ-ների և շնորհվող որակավորումների որակի ապահովման տարբեր հարցերին, օրինակ՝ 

ուսանողների ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատմանը, պետական որակավորման քննությունների 

արդյունքների գնահատմանը ու կատարելագործմանը: Շնորհվող որակավորումների որակի 

գնահատման համար տեղեկատվական կարևոր սկզբնաղբյուր է ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվությունները: Սակայն դրանք հաճախ ոչ 

վերլուծական բնույթ են կրում:  
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Չափանիշ 2-ի վերաբերյալ ներկայացնում ենք SWOT  վերլուծություն վերջին 5 տարիների 

համար 

Չափանիշ 2-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

    

Ն
Ե

Ր
Ք

Ի
Ն

 

 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ   ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1. Ինստիտուտի կառավարման 

համակարգի բոլոր 

մակարդակներում ընդունված 

որոշումները միտված են 

ինստիտուտի առաքելությանն 

ու նպատակների 

իրականացմանը:  

2.  Որակի կառավարման և  

վերահսկման կառույցի 

առկայություն: 

3. Կառավարման ստորին 

օղակներում ձևավորված 

առաջարկությունները 

քննարկվում են ներքևից վերև՝  

պահպանելով 

ժողովրդավարության և 

էթիկայի կանոնները: 

4. Վարչական կառույցներից ՊԴ 

կազմի և ուսանողների 

բավարարվածության բարձր 

ցուցանիշ (միջինից բարձր): 

1. Կառավարման համակարգում 

գործատուների թույլ 

ներգրավվածություն: 

2. Կառավարման համակարգում 

ուսանողների նախաձեռնողականության 

ցածր մակարդակ: 

3. Ֆինանսների տնօրինման 

ընթացակարգերի բացակայություն: 
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Ն
 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

1. Գործատուների 

ներգրավվածության 

բարձրացում:  

2. ԳՊՄԻ վերաբերյալ 

տեղեկատվության տարածման 

տարբեր միջոցների կիրառում:  

1. Ֆինանսական միջոցների 

ձևավորման մեծ կախվածություն 

ընդունելության ցուցանիշներից: 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

    ԳՊՄԻ-ի կառավարման համակարգը միտված է ինստիտուտի կրթական, 

գիտահետազոտական գործունեության և միջազգային համագործակցության արդյունավետ 

իրականացմանը: Այն իրականացվում է միանձնյա ղեկավարման և կոլեգիալության 

սկզբունքների զուգակցմամբ, և ինստիտուտ կառավարման բոլոր մակարդակներում ընդունված 
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որոշումները միտված են ինստիտուտի առաքելությանն ու նպատակների իրականացմանը` 

ապահովելով էթիկայի կանոնները: Ինստիտուտի կառավարման մարմիններում ՊԴ կազմի և 

ուսանողների մասնակցությունը ապահովում է կայացվող որոշումների գործընթացին նրանց 

մասնակցությունը և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը: Կառավարման 

համակարգում ուսանողների նախաձեռնողականության,  ակտիվության մակարդակը դեռևս 

ցածր է, թույլ է նաև գործատուների ներգրավվածության աստիճանը: 

  ԳՊՄԻ իր գործունեությունը մինչև 2014թ.-ը ծավալել է կարճաժամկետ (կիսամյակային) և 

միջնաժամկետ (տարեկան) պլանավորմամբ՝ ելնելով ռեկտորի տարեկան 

հաշվետվություններից, իսկ 2015թ.-ից՝ երկարաժամկետ պլանավորմամբ՝ հնգամյա 

տևողությամբ Ռազմավարական ծրագրին համապատասխան, որը հստակեցրել է բուհի 

տեսլականը, պլանավորել է դրան  հասնելու ուղիներն ու միջոցները, այդ թվում նաև՝ 

ֆինանսական: ԳՊՄԻ համար կարևոր խնդիր է ֆինանսների տնօրինման ընթացակարգերի 

ստեղծումը և կիրառումը, որն ամրագրված է ՌԾ-ում: ՌԾ-ով նախատեսվում է նաև ԳՊՄԻ-ի 

ֆինանսական գործունեության աուդիտի կազմակերպման ձևերի,  մեթոդների ու արդյունքների 

ամփոփման կանոնակարգերի մշակում: Այս բոլոր գործողությունները կնպաստեն  

ֆինանսական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, մանավանդ որ ԳՊՄԻ-ի  

ֆինանսական միջոցների ձևավորումը մեծ կախվածություն ունի ընդունելության 

ցուցանիշներից: Մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների ապահովման և 

տնօրինման քաղաքականության մշակումը, պարբերաբար վերանայումը և բարելավումը որպես 

առանձին խնդիրներ ամրագրված են ԳՊՄԻ-ի 2015-2019թթ. զարգացման ռազմավարական 

ծրագրում՝ ենթադրելով համապատասխան քայլերի իրականացում: 

III. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՐԹԱԿԱՆ   ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

                               

                          Հավակնություններ. ԳՊՄԻ-ին իրականացնում է որակի ապահովման ազգային շրջանակին, 

պետական կրթական չափորոշիչներին և իր առաքելությանը համահունչ, աշխատաշուկայի 

պահանջները բավարարող, շարժունությանը և միջազգայնացմանը նպաստող ճկուն ՄԿԾ-ներ: 

(տե՛ս «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի 

զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2015-2019)): 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄԿԾ-ները 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, 

http://gspi.am/pages/286.html
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մանրամասն նկարագրված են` ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող 

ուսումնառության արդյունքների: 

        ԳՊՄԻ-ի ՄԿԾ-ները բխում են նրա առաքելությունից, այսինքն ՄՈՒՀ-ը կրթական ծրագրեր 

է իրականացնում ՈԱՇ-ի 3՝ բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի մակարդակներում՝ 

ազգային աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան կարողություններով և 

անհրաժեշտ գիտելիքներով օժտված մասնագետներ պատրաստելով:  ԳՊՄԻ-ի 6 

ֆակուլտետներում իրականացվում է բակալավրի առկա 31, հեռակա՝ 29, մագիստրոսի առկա՝ 

18, հետազոտողի 4 գիտական ուղղություններով՝ 20  հետազոտական ԿԾ-ներ (տե՛ս Հավելված 

3.1): 

ԳՊՄԻ բոլոր ՄԿԾ-ները մանրամասն նկարագրված են ըստ շնորհվող որակավորումների 

ակնկալվող արդյունքների (տե՛ս Հավելված 3.2): ՄԿԾ-ների կառուցվածքային բաղադրիչներն 

են. 

 Մասնագիտության մասնագիրը 

 Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը 

 Ուսումնական պլանը 

 Առարկայական նկարագրերը 

 ՄԿԾ-ի բովանդակությունը՝ ըստ կոմպետենցիաների 

 Մասնագիտության մասնագիրը ներառում է հստակ և ամբողջական տեղեկություն 

կրթական ծրագրի վերաբերյալ.  

 Ծրագրի անվանումը 

 ՈԱՇ-ի մակարդակը 

 Մասնագիտությունը, աստիճանը և շնորհվող որակավորումը 

 Կրեդիտների քանակը 

 ԿԾ  իրականացնող բուհի, ֆակուլտետի, ամբիոնի անվանումները 

 Ուսուցման լեզուն  

 Լիցենզավորված /հավատարմագրված է 

 ԿԾ-ի մուտքի պայմանները 

 Ծրագրի նկարագիրը 

 Ծրագրի նպատակը 

 Մասնագիտության ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները /կոմպետենցիաները 

 Ծրագրի կառուցվածքը, կրեդիտները 

 Գնահատման մեթոդները 

 Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները 

ԲԿԾ-ի ուսումնական պլանի կառուցվածքում առկա է 4 կրթամաս. 

http://gspi.am/media/pdf/0f5900f374619a44e965d6da0768503f.pdf
http://gspi.am/pages/312.html
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1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական 

2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական  

3. Ընդհանուր մասնագիտական  

4. Հատուկ մասնագիտական: 

ՄԳԿԾ-ի ուսումնական պլանի կառուցվածքում առկա է 2 կրթամաս. 

1. Ընդհանուր մասնագիտական  

2. Հատուկ մասնագիտական: 

ԲԿԾ-ներին հատկացված 240 կրեդիտների (8 կիսամյակ տևողությամբ, յուրաքանչյուրը՝ 30 

կրեդիտ) առնվազն 85%-ը տրամադրված է մասնագիտական դասընթացներին (ընդհանուր և 

հատուկ): Ուսումնական պլաններով գործնական, սեմինար, լաբորատոր աշխատանքներին 

հատկացված լսարանային ժամաքանակը ընդհանուր լսարանային ժամաքանակի 60-65 %-ն է, 

իսկ որոշ մասնագիտությունների ուսումնական պլաններով՝ մինչև 85-90% (օրինակ՝ 

«Կիրառական արվեստ», «Թարգմանչական գործ»):  

Յուրաքանչյուր դասընթաց (կրթական մոդուլ) ունի առարկայական նկարագիր: 

Առարկայական նկարագրի կառուցվածքի պարտադիր բաղադրիչներ են. 

 Համապատասխան ֆակուլտետի անվանումը՝ թողարկող ամբիոնով 

 Առարկայի անվանումը և ընթացիկ մոդուլը 

 Առարկայի դասիչը և մոդուլների քանակը 

 Մասնագիտությունը 

 Կուրսը/կիսամյակը 

 Դասընթացի նպատակը 

 Կրթական արդյունքները 

 Դասընթացի կազմակերպման նկարագիրը 

 Նախապայմանները 

 Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները 

 Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը 

 Գրականությունը (հիմնական, լրացուցիչ) 

 Ստուգման  և գնահատման ձևերը 

 Գնահատման բաղադրիչները  և կշիռը 

 Գնահատման սանդղակը 

 Այլ տեղեկություններ 

Առարկայական նկարագրի առանձին մաս է ուսանողի ծանրաբեռնվածության 

աշխատաժամանակի հաշվարկը: 
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ՄԿԾ-ների բոլոր առարկայական նկարագրերի արդյունքների ապահովման համար 

կազմված են ուսումնական նյութեր, մասնավորապես էլեկտրոնային դասախոսությունների 

փաթեթներ, որոնք հասանելի են կայքում: Առարկայական նկարագրերին համապատասխան 

յուրաքանչյուր ուստարի կազմվում են թեմատիկ օրացույցային պլաններ (ԹՕՊ)՝ 

համապատասխան ձևաչափով: Հավելված 3.3-ում ներկայացված է 3 դասընթացների օրինակելի 

առարկայական նկարագրեր՝ համապատասխան ԹՕՊ-երով:  

    2007-2008 ուստարում ԳՊՄԻ-ի բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետն անցավ 

կրեդիտային համակարգով ուսուցման՝ հիմնվելով «Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման համակարգի կիրառման ուղեցույցին» (Հավելված 1.3), իսկ 2008-2009 

ուստարվանից ԳՊՄԻ-ի բակալավրի առկա համակարգի բոլոր ԿԾ-ների իրականացումը 

կատարվեց կրեդիտային համակարգով: ECTS կրեդիտներով արտահայտված ուսումնական 

պլանների կազմման առաջին շրջանում դասընթացներին կրեդիտները հատկացվել էին 

առավելապես մեխանիկորեն՝ պայմանավորված առարկաների ժամաքանակով,  և գործընթացը 

կարելի է բնութագրել առավելապես վայրընթաց՝ վերևից ներքև՝ խուսափելու համար 

դասընթացների աշխատածավալի գերագնահատումից/թերագնահատումից: Իսկ հաջորդ 

փուլում արդեն դրվեց կրեդիտների չափելիության հարցը և առանձնացվեց այն հարցադրումը, 

թե սահմանված վերջնարդյունքներին հասնելու համար ինչպիսի ընդհանուր ժամաքանակ է 

պահանջվում ուսանողից և համապատասխանում է արդյոք ամրագրված կրեդիտը: 

Կրեդիտների չափելիության ապահովման համար դասընթացների ԹՕՊ-երում  

արտահայտվեցին ոչ միայն լսարանային ժամերը, այլև ուսանողի ինքնուրույն և ընդհանուր 

ժամաքանակները (տե՛ս Հավելված 3.4): Այդ ձևաչափը հնարավորություն տվեց  վերընթաց  

ուղղությամբ չափելի դարձնել հատկացված կրեդիտները:  

ԳՊՄԻ-ին  իր ԿԾ-ների բարելավման ընթացքում օգտագործել է բոլոր 

հնարավորությունները:  

Օրինակ 3.1 Դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում կրթական ծրագրերի 

համեմատական վերլուծություն է կատարվել Ֆինլանդիայի Օուլուի (ՀՊՄԻ-ի հետ 

համագործակցության պայմանագրի և  Բարձրագույն մանկավարժական կրթություն 

իրականացնող միջբուհական կոնսորցիումի  շրջանակներում, 2011-2013) և Իսպանիայի 

Ալիկանտեի (PICQA ծրագրի շրջանակներում, 2010-2012) համալսարանների կրթական 

ծրագրերի հետ, որոնց արդյունքում  վեր են հանվել ՄԿԾ-ների ուժեղ և թույլ կողմերը: 

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի ԿԾ-ների հետ բենչմարքինգի արդյունքում ԳՊՄԻ-ի ՄԿԾ-

ների համադրում կատարվեց, դրանք ենթարկվեցին ախտորոշման, վերանայման ու 

փոփոխության:  
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     Նկատի ունենալով ձեռք բերված փորձառությունը՝ արդեն 2012թ. ստեղծվեց նոր 

փաստաթուղթ՝ «Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության կարգը»: Նկատի ունենալով 

ինչպես այս փաստաթուղթը,  այնպես էլ ուսումնասիրելով աշխատաշուկայի պահանջները և 

ավագ դպրոցի նոր չափորոշիչները՝ լուրջ փոփոխության ենթարկվեցին ուսումնական 

պլանները: Ընդհանուր դասընթացների կրթաբլոկից դուրս հանվեցին այն  դասընթացները, 

որոնց կոմպետենցիաները արդեն ձեռք էին բերվել ավագ դպրոցում: Օրինակ՝ ուսուցչի  

որակավորում շնորհող ՄԿԾ-ից  հանվել են «Բժշկագիտության հիմունքներ»,  «Արտակարգ 

իրավիճակներ և ՔՊ հիմունքներ», «Իրավագիտություն», «Քաղաքագիտություն», 

«Տնտեսագիտություն», «Սոցիոլոգիա»    դասընթացները, քանի  որ այս առարկաներով 

ապահովվող կոմպետենցիաները ձեռք են բերվել  «ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն», 

«Հասարակագիտություն» դպրոցական դասընթացներով:   

     Հաջորդիվ մասնավորապես մանկավարժական մասնագիտությունների ուսումնական 

պլաններում ավելացվեցին դասավանդման մեթոդիկաների կրեդիտները, ընդհանուր 

լսարանային ժամերը, օրինակ՝ «Հայոց լեզու և գրականություն» (031000) մասնագիտության 

նախորդ ԿԾ-ում դասավանդման մեթոդիկաների համար հատկացված է եղել 116 լսարանային 

ժամ՝ 7 կրեդիտ ծանրաբեռնվածությամբ, իսկ 2013թ. ուսպլանում՝ 118 ժամ՝ 10 կրեդիտ 

ծանրաբեռնվածությամբ:  

Ուսումնասիրելով աշխատաշուկայի հրամայականները (ոչ մանկավարժական 

մասնագիտությունների առնչությամբ), մասնավորապես՝ տարածաշրջանի պահանջները,  

վերլուծելով հանրակրթության ոլորտի փոփոխությունները (մանկավարժական 

մասնագիտությունների համար), հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներն ու 

ծրագրերը, ուսուցիչ-մանկավարժի մասնագիտության պահանջները՝ վերջին 5 տարում ԳՊՄԻ 

ընդլայնել է իր թողարկող մասնագիտությունների ցանկը բակալավրի, մագիստրոսի ԿԾ-ներով. 

բակալավրի ԿԾ՝ «Սերվիս», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ», «Կիրառական 

մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա», «Կիրառական արվեստ», «Հոգեբանություն», մագիստրոսի ԿԾ՝ 

«Կրթության կազմակերպում, «Իրավագիտություն», «Կառավարում», «ՆԶՊ», «Հոգեբանություն», 

«Գեղանկարչություն»:  Ինչ վերաբերում է  հետազոտողի ԿԾ-ներին, ապա փոփոխություն տեղի 

չի ունեցել,  և այսօր էլ դրանք իրականացվում են չորս գիտական ուղղություններով՝ 

ֆիզիկամաթեմատիկական, պատմական, բանասիրական, մանկավարժական : 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈւՀ-ն ունի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն ուսուցմանը: 

ԳՊՄԻ-ի առաքելությունից բխող նպատակներից է ուսանողակենտրոն միջավայրի 

ստեղծումը (տե′ս ՌԾ, բաժին 1, նպատակ 1): ԳՊՄԻ-ի յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ում ընդգրկված բոլոր 

http://gspi.am/media/pdf/fa00a18545651bcd15285fdcdd39d44a.pdf
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առարկայական նկարագրերում պարտադիր այլ բաղադրամասերի կողքին առանձնացված են 

նաև դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները: Իսկ 2012թ.-ից գործածության մեջ դրված 

փոփոխված ձևաչափով ԹՕՊ-երում դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները 

պարտադիր ամրագրված են և յուրաքանչյուր ուստարի կարող են ենթարկվել փոփոխության: 

ԹՕՊ-ը կազմվում է դասավանդող դասախոսի կողմից, որտեղ դասախոսն ազատ է 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության հարցում՝ ելնելով կրթական 

արդյունքներին հասնելու նպատակից: Ելակետ ունենալով ուսանողակենտրոն միջավայրի 

ձևավորումը՝ ԹՕՊ-ում յուրաքանչյուր թեմային համապատասխան ամրագրված է 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների փոխկապակցվածությունը: Ուսումնառության 

մեթոդները դիտվում են որպես ինքնուրույն  առաջադրանքի կատարում, որի մասնաբաժինը 

հստակ արձանագրված է  ուսումնական պլանում: ԹՕՊ-երում արտահայտված են ուսանողների 

կրթական հիմնական գործողություններին միտված քայլերը, մասնավորապես, յուրաքանչյուր 

թեմայի համար նշված է համապատասխան գրականությունը՝ էջերով, ուսումնական նյութերը՝ 

էլեկտրոնային դասախոսությունների փաթեթները (ԷԴՓ), գործնական և լաբորատոր 

աշխատանքների ժողովածուները՝ համապատասխան էջերով և համարներով:   

ՈԱԿ-ի կողմից  2013-2014 և 2014-2015 ուստարիներին իրականացվել է  ՄԿԾ-ների առկա 

խնդիրների վերհանմանը, դասընթացների բովանդակությանը, վերջնարդյունքներին միտված՝ 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների համապատասխանությանը վերաբերող  

ստուգումներ: Ստուգումների արդյունքների ամփոփումը կատարվել է առանձին 

հանդիպումներով՝ ամբիոն առ ամբիոն, ներկայացվել են առանձին ամփոփաթերթեր՝ ըստ 

դասախոսների և դասավանդած առարկաների  (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում), ապահովվել է հետադարձ 

կապը՝ վերհանելով  բուհում առկա ընդհանուր խնդիրները:  ՈԱԿ-ի կողմից մշակվել են 

մեթոդական ցուցումներ թեմատիկ օրացուցային պլանի կազմման համար՝ ուղղված 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության արդյունավետությանը (Հավելված 

3.5): Որակի ապահովման կառույցի կողմից իրականացվել են նաև ուսանողների կողմից ՊԴ 

կազմի մասնագիտական և մանկավարժական որակների գնահատման հարցումներ, որոնց 

արդյունքների վերլուծությունը (ՈԱԿ-ի, ամբիոնների կողմից)՝  պարզեց, որ ուսանողակենտրոն 

համակարգի ստեղծման համար դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրությունը 

որոշակի գործողությունների իրականացում է պահանջում: Բարելավման քայլերը մշակվել են 

հիմնվելով՝ 

 ուսանողների ու ՊԴ կազմի կարիքների գնահատման,  

 առանձին դասընթացների միջանկյալ, ամփոփիչ ստուգումների, ուսանողների 

առաջադիմության վիճակագրական տվյալների, ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովների նախագահների կարծիքների ուսումնասիրության կատարման,  
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 մասնագիտական ամբիոնների կողմից նախօրոք ամրագրված ժամանակացույցով 

դասալսումների արդյունքում վերհանված խնդիրների դիտարկման վրա:  

Առաջարկություն կատարվեց  կրթության կառավարիչներին կրթական 

վերջնարդյունքներին միտված դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդների 

վերաբերյալ վերապատրաստումներ իրականացնել, որոնք կազմակերպվեցին և ունենալու են  

շարունակական բնույթ: Վերապատրաստումներ իրականացվեցին ԿԱԻ մասնագետների 

կողմից և թվով 55 աշխատակիցներ ստացան վկայականներ: TEMPUS-ի SuToMa 

շրջանակներում նույն ուղղությամբ վերապատրաստվեցին ևս 30 դասախոսներ:   

2014թ. TEMPUS-ի HEN-GEAR ծրագրի շրջանակներում դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդներից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ տվյալներ 

են ձեռք բերվել, որոնց վերլուծությունը ներկայացնում ենք ստորև (տե'ս Գծապատկեր 3.1). 

 

 

Գծապատկեր 3.1. Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներից շրջանավարտների    

բավարարվածության վերաբերյալ: 

Դիագրամը ցույց է տալիս, որ պատասխանողների մեծ մասը բավարարված է ԳՊՄԻ-ում 

կիրառվող դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներից. պատասխանողների 49%-ը 

պատասխանել է «այո», իսկ 36-%ը՝ «ավելի շատ այո, քան ոչ»:  

ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ում որպես առաջնային խնդիր ամրագրված է «ուսանողակենտրոն կրթական 

համակարգ ձևավորելու նպատակով յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ից ակնկալվող վերջնարդյունքներին 

հասնելու դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների բարելավումը», որի իրականացման 

միջոց բուհը համարում է ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքներին հասնելու դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդների արդիականացմանը միտված քաղաքականության և 

ընթացակարգերի մշակումը (բաժին 3, խնդիր 1, քայլ 1.1):  

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

ուսումնառության արդյունքների, և  ապահովում է ակադեմիական ազնվությունը:  

2013թ.-ից ԳՊՄԻ-ում գործածության մեջ դրվեց «ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի բակալավրիատի 

առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության 

արդյունքների գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգը»: Այս ընթացակարգը ուղղված է 

49%

36%

11% 2% 2%

Այո

Ավելի շատ այո, քան ոչ

Ավելի շատ ոչ, քան այո

Ոչ

Պատասխան չկա
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ուսումնառության արդյունքների գնահատմանը, այսինքն ենթադրվում է, որ գնահատվում են 

դասընթացով ակնկալվող արդյունքները՝ գիտելիք, կարողություն, հմտություն: Ուսումնական 

պլաններում առկա գնահատման ձևերը առաջարկվել են դասավանդող դասախոսների 

կողմից՝ դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներից ելնելով: ԳՊՄԻ-ում կիրառվում են 

գիտելիքների գնահատման 2 հիմնական ձևեր՝ ձևավորող (formative) և եզրափակիչ 

(summative): Ուսանողների գնահատման ձևավորող ձևերից է ընթացիկ ակտիվության 

գնահատումը՝ դասամատյանում ամրագրված առնվազն երկու գնահատական՝ ստուգելով 

ուսուցման փուլում ընթացիկ ձեռքբերումները: Ընթացիկ և ամփոփիչ ստուգումների 

արդյունքները ուսանողների հետ քննարկվում են քննատախտակում ամրագրված 

ժամանակացույցով ՝ ապահովելով հետադարձ կապ:  

Կրեդիտային կրթական ծրագրով բազմագործոնային (վերջնական) գնահատականը 

ձևավորվում է երկու, երեք, չորս կամ հինգ գործոնների հիման վրա` համապատասխան 

կշիռներով՝ հաշվի առնելով դասընթացների ընդհանուր լսարանային ժամերը: Օրինակ՝ 

Բակալավրի ԿԾ-ում (առկա ուսուցում) 

Հինգ գործոնի դեպքում` 

 հաճախումներ` 10  

 ընթացիկ ակտիվություն` 10 

 միջանկյալ I ստուգում` 20 

 միջանկյալ II ստուգում` 20 

 ամփոփիչ ստուգում` 40: 

ՈԱՇ-ի 8-րդ մակարդակի՝ հետազոտողի ԿԾ-ի ուսումնառության արդյունքների 

գնահատումը կատարվում է առանձին՝  «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի ասպիրանտուրայի/հայցորդության  ընդունելության 

և ուսուցման կանոնակարգի համաձայն: Ըստ այդ կանոնակարգի ուսումնառության 

արդյունքները գնահատվում են 3 գործոնով՝  

 հաճախումներ՝ 10,  

 անհատական աշխատանք՝ 20,  

 քննություն կամ ստուգարք՝ 70: 

Այս մակարդակում տարբեր է անցումային շեմը. կրթական կառուցամասի ընդհանուր 

պատրաստվածության պարտադիր առարկաների անցումային շեմ ընդունված է 60 միավորը՝ 

բակալավրի և մագիստրատուրայի 40-ի փոխարեն, իսկ մասնագիտական 

պատրաստվածության պարտադիր կամ  կամընտրական  առարկաներինը՝  80 միավորը: 

      ԳՊՄԻ-ում 2012թ.-ից մշակվել և գործածության մեջ են դրվել անհատական աշխատանքների 

(տե՛ս  կետ   8.2.-ը), կուրսային  (տե՛ս  կետ   3.7.-ը),  մագիստրոսական թեզերի (տե՛ս կետ 4.4.5-
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ը)՝ որպես հետազոտական աշխատանքների գնահատման տարբերակված  մոտեցումները, 

որոնք ամրագրված են դրանց վերաբերող կարգերում: Ընդ որում, գնահատումը կատարվում է 

հաշվի առնելով  կատարված աշխատանքներից յուրաքանչյուրի  համապատասխանությունը 

ներկայացվող պահանջներին, որոնք հիմնականում վերաբերում են թեմայի և ներկայացված 

աշխատանքի բովանդակության համապատասխանությանը, հրապարակային 

ելույթին/ներկայացմանը, հանձնաժողովի/մասնագիտական ամբիոնի դասախոսների հարցերին 

ուսանողի պատասխաններին,  վերջին երկու աշխատանքների դեպքում՝ նաև գրախոսի 

դիտողություններին:  

Գնահատման առանձին մոտեցում է ցուցաբերվում պրակտիկաների համար, որը 

ամրագրված է ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգով 

(տե՛ս կետ 6-ը) և քննված է նաև ուսումնառության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման 

ընթացակարգում: Հետազոտողի ԿԾ-ում պրակտիկաները (մանկավարժական, հետազոտական) 

ապահովում են հետազոտողի մանկավարժական և հետազոտական հմտությունների 

զարգացումը, և տարբերվում են նախորդ կրթական մակարդակների պրակտիկաներից և՛ 

ծրագրով, և՛ տևողությամբ ու գնահատման կշիռներով, և՛ վերջնարդյունքով (տե՛ս «Գյումրու Մ. 

Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի 

ասպիրանտուրայի/հայցորդության  ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգի, կետ 4.2.3-ը): 

ՄՈՒՀ-ի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում գտնվում է ակադեմիական 

ազնվության ապահովման հարցը: Այդ ուղղությամբ կատարվել են որոշակի քայլեր. 

1. Յուրաքանչյուր առարկայական նկարագրում ամրագրված են ստուգման ձևերը՝  քայլերի 

նշումով: 

2. Ստուգումների հարցաշարերը (հարցերի համապատասխան կշիռներով) և 

հարցատոմսերի, թեստերի նմուշները ուսանողներին տրամադրվում են ստուգումների 

անցկացումից առնվազն տասը օր առաջ: 

3. Գործում է բողոքարկման առանձին կարգ:  

4. Շահագործվում է ուսանողների ակադեմիական միասնական տվյալների փակ (կրկնակի 

մուտքի համար անհասանելի)   բազա: 

5. Դասամատյաններում հասանելի են ուսանողների ակադեմիական տվյալները 

(ստուգումների արդյունքները, ՄՈԳ-ը, ՎՄ-ն, կարգավիճակը և այլն): 

6. Հանրապետական /համաինստիտուտային/ կրթամասի դասընթացների արդյունքները 

ստուգվում են ծածկագրված տետրերով, իսկ արդեն 2015թ. ներմուծվել է 

համակարգչային հատուկ ծրագրի միջոցով թեստային ստուգումների անցկացման 

համակարգը: 
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7. 2015թ.-ին մշակվել, գործածության մեջ է դրվել ակադեմիական ազնվության 

հայեցակարգը: 

Չնայած ձեռնարկված քայլերին՝ ԳՊՄԻ-ն այս ուղղությամբ լուրջ անելիքներ ունի:  

    Ուշադրության կենտրոնում պահելով գնահատման համակարգը և ակադեմիական 

ազնվության հարցը՝ ԳՊՄԻ-ին 2008-2010թթ.-ին, բոլոր կրթական ծրագրերով անցնելով 

կրեդիտային համակարգի, գնահատումը կատարել է ըստ համապատասխան ուղեցույցի 

(Հավելված 3.6):  2012թ.-ին գործածության մեջ է դրվել կրեդիտային համակարգով 

ուսումնառության կարգը, որի հիման վրա մշակվեց  և կիրառության մեջ դրվեց «ԳՊՄԻ-ի 

բակալավրիատի առկա/հեռակա ուսուցման կրեդիտային կրթական ծրագրով գիտելիքների 

գնահատման ընթացակարգը» (Հավելված 2.2): Ընթացակարգի մեկամյա փորձարկման 

ընթացքում դասախոսների և ուսանողների հետ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հանդիպումների 

արդյունքում վերհանվեցին մի շարք խնդիրներ: Օրինակ՝ եթե ուսանողը միջանկյալ և 

ամփոփիչ ստուգումների ժամանակ չէր հաղթահարել բավարարի շեմը՝ 40 միավորը, 

հանրագումարային գնահատականի հաշվարկի ժամանակ  այդ գնահատականը չէր 

բազմապատկվում գործակցով, և խախտվում էր գնահատման արժանահավատությունը: 

Վերոնշյալ ընթացակարգի մյուս խնդիրն այն էր, որ  լուծարքային գնահատականը գումարվում 

էր ամփոփիչ հանրագումարային գնահատականին՝ ուսանողների միջև առաջացնելով 

անառողջ մրցակցություն: Կանոնակարգված չէր նաև բողոքարկման կարգը:  

2013թ.-ին գործածության մեջ դրվեց նոր լրամշակված «ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի բակալավրիատի 

առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության 

արդյունքների գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգը»: Ընթացակարգը իր մեջ 

ներառում է ոչ միայն գնահատման, այլև բողոքարկման կարգը: Լրամշակված  ընթացակարգի 

առավելություններից մեկն այն է, որ այն ուսանողները, ովքեր միջանկյալ ստուգումների 

արդյունքում վաստակել են «գերազանց» (86 միավոր և ավելի), կարող են չմասնակցել 

ամփոփիչ ստուգմանը: Ամփոփիչ ստուգման միավորը ձևավորվում է երկու միջանկյալ 

ստուգումների գնահատականների միջին թվաբանականի հիման վրա: Այս մոտեցումը 

հնարավորություն է տալիս բեռնաթափել ուսանողի ծանրաբեռնվածությունը:  Այդ նույն 

ընթացակարգում առանձին քննված և որոշակիացված է նաև մագիստրատուրայի ԿԾ-ով 

սովորող ուսանողների ուսումնառության արդյունքների գնահատման համակարգը:  

     Գնահատման նոր ընթացակարգի գործարկումից հետո ՈԱԿ-ի կողմից ԳՊՄԻ ուսանողների 

շրջանում հարցումներ կատարվեցին պարզելու համար գնահատման և բողոքարկման 

ընթացակարգից ուսանողների իրազեկվածության և բավարարվածության աստիճանը: 

Վերլուծելով արդյունքները՝ պարզեցինք, որ հարցված ուսանողների մոտ 90% հստակ գիտեին 

գործոնները և դրանց կշիռները (տե'ս Գծապատկեր 3.2). 

http://gspi.am/media/pdf/b5e6a6df7475bfa4b6b078c04a069a3d.pdf
http://gspi.am/media/pdf/fa00a18545651bcd15285fdcdd39d44a.pdf
http://gspi.am/media/pdf/fa00a18545651bcd15285fdcdd39d44a.pdf
http://gspi.am/media/pdf/3de0e3024667bc094ad596bcc8852f5b.pdf
http://gspi.am/media/pdf/3de0e3024667bc094ad596bcc8852f5b.pdf
http://gspi.am/media/pdf/3de0e3024667bc094ad596bcc8852f5b.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d4e593d87610785c5aa47bd390876254.pdf
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Գծապատկեր 3.2. Ուսանողների բավարարվածությունը ուսումնառության արդյունքների 

գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգից (հինգմիավորանոց համակարգով): 

 

2014թ.-ին ՈԱԿ-ի կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացիկ և ամփոփիչ ստուգումներից 

հետո գնահատվել են հարցաշարերի, հարցատոմսերի և դասախոսությունների փաթեթների 

համապատասխանությունները՝ ներգրավելով ամբիոնների մասնագետ-

պատասխանատուներին: Գնահատումները ոչ միայն փաստաթղթային  էին, այլև 

բովանդակային, և հարցումների են ենթարկվել ուսանողները՝ առանձին ձևաթղթերով՝ 

պարզելու դասախոսի պլանավորման և իրականացման համապատասխանությունը: Հաջորդ 

քայլը եղավ ամփոփաթերթերի միջոցով արդյունքների ներկայացումը մասնագիտական 

ամբիոններին (հիմքերը՝ ՈԱԿ): ՈԱԿ-ի կողմից վերհանված խնդիրների հիման վրա 

բարձրացվեց վերապատրաստման անհրաժեշտության հարցը: Արդյունքում գնահատման 

ուղղությամբ ԳՊՄԻ-ի մի շարք աշխատակիցներ անցան տարբեր  վերապատրաստումներ: 

Օրինակ 3.2. 2013թ. հոկտեմբերից մինչև  2014թ. մարտը ՀՀ ԿԳ նախարարության և 

Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի կողմից կազմակեպված  «Ընթացիկ 

գնահատում և թեստավորում հանուն արդյունավետ ուսուցման և ուսումնառության» 

դասընթացն անցած վերապատրաստված դասախոսները իրենց ձեռքբերումները դարձրին մյուս 

աշխատակիցներին հասանելի կազմակերպված հանդիպումների, սեմինարների միջոցով:  

      Օրինակ 3.3. Եվրոպական  հանձնաժողովի և ժամանակակից լեզուների եվրոպական 

կենտրոնի կողմից վերապատրաստում անցած ԳՊՄԻ-ի մասնագետները 2015թ. իրականացրել 

են ներքին վերապատրաստումներ  «Օտար լեզու և գրականություն» և  «Թարգմանչական գործ» 

ՄԿԾ-ներ իրականացնող դասախոսների շրջանում՝ «Լեզուների իմացության համաեվրոպական 

համակարգի մոդելը, թեստերի և գնահատման սանդղակների մշակում և կազմում» թեմայով:  

         ԳՊՄԻ-ն, կարևորելով ուսումնառության արդյունքների ձևավորմանը նպաստող 

գիտելիքների գնահատման և ակադեմիական ազնվության ապահովումը (տե՛ս ՌԾ, բաժին 3, 

խնդիր 2), դրա իրականացումը կապել է ակադեմիական ազնվության ապահովման 

քաղաքականություն մշակման հետ (կատարված),  և հաջորդ քայլը համարել է մնացորդային 

3.7

4.1

Ինչքանո՞վ է գնահատման

համակարգը հնարավորություն

տալիս օբյեկտիվ գնահատելու Ձեր

գիտելիքները:  

Որքանո՞վ է նպաստում Ձեր

ուսումնառությանը առկա

գնահատման համակարգը:

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/b5e6a6df7475bfa4b6b078c04a069a3d.pdf
http://gspi.am/media/pdf/b5e6a6df7475bfa4b6b078c04a069a3d.pdf
http://gspi.am/media/pdf/54d412f244ad9d3a9d0343a633041ce2.pdf
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գիտելիքների ստուգման ընթացակարգի մշակումը (կատարված), իսկ առաջիկա տարիներին՝ 

կիրառումը և բարելավումը:  

         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: 

    Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ 

օրենքների պահանջները, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 19.02.07թ.-ի 80 Ա/Ք 

հրամանը, մանկավարժական բարձրագույն կրթություն իրականացնող ուսումնական 

հաստատություններում Բոլոնիայի համաձայնագրի հիմնական դրույթները համակարգված և 

միասնական ներդնելու նպատակով ստեղծվեց միջբուհական կոնսորցիում: Կոնսորցիումի 

անդամ են մանկավարժական որակավորումներ շնորհող բոլոր բուհերը: Հուշագրի կարևոր 

դրույթներից են  միասնական կրթական ծրագրերի մշակումը և շարժունության խթանումը:  

Ըստ այդմ ԳՊՄԻ-ի ՄԿԾ-ները բովանդակային առումով մասնագիտական կրթաբաղադրիչով 

հիմնականում համահունչ են ՀՀ-ում նմանատիպ մասնագիտությունների ԿԾ-ներին, սակայն 

ընդհանրական բաղադրիչով տարբեր են: Տարբերությունն առաջացել է վերջին տարիներին  

ՄՈՒՀ-ի կողմից հանրակրթության չափորոշիչների ուսումնասիրության արդյունքում, որին 

հաջորդել են փոփոխությունները ուսումնական պլաններում: Փոփոխությունները 

պայմանավորված են եղել բակալավրի կրթական ծրագրում  հանրակրթության 

վերջնարդյունքները չկրկնելու և կրեդիտների իրատեսական և նպատակային ճիշտ բաշխմամբ: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ ԳՊՄԻ-ի ԿԾ-ները բովանդակային առումով համահունչ են ՀՀ 

նմանատիպ ԿԾ-ներին, ուսանողների և դասախոսների ակտիվ շարժունություն ՀՀ-ի 

տարածքում դեռևս չի նկատվում: ԳՊՄԻ-ին ունեցել է ուսանողի շարժունության ընդամենը 1 

դեպք՝ 2013-2014 ուստարում մագիստրատուրայի ԿԾ-ով 21 կրեդիտ ուսանողը կուտակել է Խ. 

Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանից: 

Բուհը ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքների համադրելիության և շարժունության 

կայունության ապահովության համար պայմանագրեր է կնքել ինչպես Արցախի, այնպես էլ 

արտասահմանյան մի շարք բուհերի հետ: Մինչև այժմ ԳՊՄԻ-ի 15 ուսանող շարժունությամբ 

կրեդիտներ են կուտակել, և 6 դասավանդող իրենց փորձը ներդրել են եվրոպական առաջավոր 

բուհերում:  

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ուսանողների ներհոսք չկա, իսկ դասավանդողների 

ներհոսքը՝ ընդամենը երեք (տե'ս Աղյուսակ 3.1). 
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Աղյուսակ 3.1 

Արտասահմանյան բուհերում ուսումնառության հնարավորությունների վերաբերյալ 

ուսանողների իրազեկվածությունը և շահագրգռվածությունը վերջին տարիներին աճել է: 

Ուսանողների շարժունության հաշվառումը կատարվում է Արտաքին կապերի բաժնում: 

Կարևորելով ուսանողների և ՊԴ կազմի շարժունությունը՝  բուհը իր առաջնային խնդիրներից է 

համարում լեզվաիմացության մակարդակի բարձրացումը տարբեր կրթական աստիճաններում: 

Այդ խնդրի լուծման համար ձեռնարկվել են մի շարք  քայլեր, որոնցից առաջինը 2012թ. 

«Լեզուների կենտրոնի» հիմնումն էր, ԿԾ-ով նախատեսված լսարանային ժամերի ավելացումը՝ 

բակալավրի ԿԾ-ում՝ 32ժ.-ով, իսկ մագիստրատուրայի ԿԾ-ում ավելացվեց օտար լեզուն 

մասնագիտական ոլորտում դասընթացը՝ 64ժ.: Կարևոր քայլ է նաև ՊԴ կազմի շրջանում օտար 

լեզուների ուղղությամբ վերապատրաստումների իրականացումը՝ տարբեր մակարդակներով, 

որը  ամրագրվում է վկայագրով: Այս քայլերի ձեռնարկումը հնարավորություն կտա օտար 

լեզվով ավելի մեծ թվով ԿԾ-ներ իրականացնել: Իսկ այսօր ԳՊՄԻ-ն հնարավորություն ունի 

օտար լեզվով իրականացնելու միայն հետևյալ ԿԾ-ները՝ «Ռուսաց լեզու և գրականություն», 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Գերմաներեն լեզու և 

գրականություն», «Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն»,  «Թարգմանչական գործ՝ 

անգլերեն և ռուսերեն» բակալավրի կրթական ծրագրերը, մագիստրոսի «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» և  հետազո-տողի  «Անգլերեն լեզու և գրականություն»  ԿԾ-ները: 

Աղյուսակ 3.2-ում ներկայացվում է վերջին 5 տարիների ընթացքում ուսանողների և 

դասավանդողների արտահոսքն ըստ երկրների և հաստատությունների:   

 

 

 

Դասավանդողների ներհոսք 

Երկիր , հաստատություն 2011 2012 2013 2014 2015 

ԱՄՆ, Ջորջթաունի համալսարան  1    

ԱՄՆ, Հարվարդի համալսարան   1   

Չեխիա, Օստրավայի համալսարան     1 

Ուսանողների արտահոսք 

 Երկիր, հաստատություն 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Հունաստան , Սալոնիկի  տեխնիկական 

կրթության համալսարան  
5     

2 Իտալիա , Հռոմի Սապիենզայի համալսարան  1     

3 Սլովենիա , Նովա Գորիցայի համալսարան     2 1 

4 Պորտուգալիա , Լեիրիայի պոլիտեխնիկական 

ինստիտուտ 
   1 2 
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Աղյուսակ 3.2 

Սակայն այս ցուցանիշները չեն բավարարում բուհին: Շարժունության հարցերը, լինելով 

ձևավորման փուլում, իրենց հստակ արտահայտությունն են գտել ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ում՝ որպես 

առաջնահերթություն (տե՛ս ՌԾ, բաժին 3, խնդիր 3, քայլեր 3.1, 3.2): Բուհը նախատեսում է նաև 

ուսումնասիրել առաջավոր բուհերի ՄԿԾ-ները, պարզելու համար բովանդակային 

համադրելիությունը ԳՊՄԻ-ի ԿԾ-ների հետ՝ ԿԾ-ների միջազգայնացմանն ու շարժունության 

ապահովմանը նպաստելու համար:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈւՀ-ում առկա է մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման, 

արդյունավետության գնահատման, բարելավման քաղաքականություն: 

2013թ.-ին ՄՈՒՀ-ը ընդունել է կարևոր մի փաստաթուղթ, որը վերաբերում է  ՄԿԾ-ների 

մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման և վերանայման իր որդեգրած 

քաղաքականությանը: Իր առաքելությանը հավատարիմ՝ ԳՊՄԻ իրականացնում է գործող ՄԿԾ-

ների մշակման, մշտադիտարկման և վերանայման քաղաքականություն, որը միտված է 

«ժամանակակից կրթական բարեփոխումների համատեքստում կրթության որակավորումների 

ազգային շրջանակի, որակավորման բնութագրի և կրթական չափորոշչի պահանջներով 

մասնագետների պատրաստման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանն ու 

իրականացմանը, որը կնպաստի ԲԿ եվրոպական տարածքում մասնագիտությունների 

փոխճանաչման համակարգում ընդգրկվելուն»: ԿԾ-ների մշտադիտարկման և 

արդյունավետության գնահատման գործընթացին մասնակցում են ներքին և արտաքին 

շահակիցները, օրինակ, ՄԿԾ-ների մեթոդական խորհրդի կազմում (հիմքերը՝ ՈՒՄՎ): ՄԿԾ-

ների մեթոդական խորհուրդներում ընդգրկված են գործատուներ, ուսանողներ, ՊԴ կազմի 

ներկայացուցիչներ, շրջանավարտներ: ԿԾ-ի մշտադիտարկման և արդյունավետության 

գնահատմանը գործուն մասնակցություն են ցուցաբերում նաև դասավանդող դասախոսները՝ 

սկսած ուսանողի ծանրաբեռնվածության, դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

գնահատումից, գնահատման ձևերի ընտրությունից, մինչև տրամադրվող ուսումնական 

նյութերի արդիականության գնահատումը: ՄԿԾ-ների  իրականացման տարբեր ոլորտների 

վերանայման և մշտադիտարկման, դասընթացների գնահատման համար հիմք են ՈԱԿ-ի 

կողմից կատարված գնահատման արդյունքները, որոնք ձեռք են բերվել այդ կառույցի կողմից 

մշակված գործիքների միջոցով և վեր են հանվել ԿԾ-ների իրականացման խնդիրները, 

Դասավանդողների արտահոսք 

Երկիր ,հաստատություն 2011 2012 2013 2014 2015 

Լատվիա, Ռեզեկնեի համալսարան  2     

Բուլղարիա,Ռուսեի համալսարան  1     

Պորտուգալիա, Լիսաբոնի համալսարան     1  

Պորտուգալիա , Լեիրիայի պոլիտեխնիկական 

ինստիտուտ 
    1 

Սլովենիա , Նովա Գորիցայի համալսարան      1 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/9960876166302a2de6ac9de729211500.pdf
http://gspi.am/media/pdf/9960876166302a2de6ac9de729211500.pdf
http://gspi.am/media/pdf/9960876166302a2de6ac9de729211500.pdf
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կատարվել են կառուցողական առաջարկություններ: Մշտադիտարկման կարևոր գործիքներից 

են հարցումները: Ուսանողների բավարարվածությունը ԿԾ-ներից պարզելու համար ՈԱԿ-ի 

կողմից իրականացվել են հարցումներ, օրինակ, պրակտիկայի արդյունավետության և որակի 

գնահատման վերաբերյալ հարցումներ,  որոնք հնարավորություն են տվել վերհանել խնդիրները 

և ներկայացնել մասնագիտական ամբիոններ:  Ընդ որում՝ հարցվածների 86%-ը արտահայտել 

են իրենց բավարարվածությունը: 

TEMPUS-ի HEN-GEAR ծրագրի շրջանակներում հարցումներ իրականացնելով 

շրջանավարտների շրջանում ավարտվող կրթական ծրագրի գնահատման վերաբերյալ՝ 

ստացվել է հետևյալ պատկերը (տե'ս Գծապատկեր 3.3).  

 
      Գծապատկերը 3.3.  Կրթական ծրագրից բակալավիատի շրջանավարտների  

բավարարվածության     վերաբերյալ: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ շրջանավարտների  89%-ը բավարարված է ԿԾ-ից:  

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի (կազմի 50%-ը գործատուներ են) 

հաշվետվությունում (հիմքերը՝ ՈՒՄՎ) ներկայացվում են առաջարկություններ մասնագետների 

պատրաստման որակի հետագա բարելավման ուղղությամբ: ԳՊՄԻ-ում բոլոր 

հաշվետվությունները ներկայացվում են թողարկող ամբիոն, որտեղ էլ քննարկում են 

բարելավմանն ուղղված քայլերը: Գործող ՄԿԾ-ները պարբերաբար ենթարկվում են 

մշտադիտարկման, որի մեկ շրջափուլը կազմում է չորս տարի՝ ԲԿԾ-ի համար, ՄԳԾԿ-ի համար՝ 

երկու տարի: 

Կատարվում է նաև ժամանակակից աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն, 

մասնավորապես՝ մարզի աշխատաշուկայի պահանջարկի, որի հիման վրա էլ մշակվում  են նոր 

ՄԿԾ-ներ, օրինակ՝ «Կրթության կազմակերպում», «Սերվիս» «Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա» մասնագիտությունների ԿԾ-ները:   

Չնայած կատարված լուրջ աշխատանքներին՝ այսօր ԳՊՄԻ-ի համար կարևոր 

մարտահրավեր է փոփոխվող կրթական միջավայրի և աշխատաշուկայի պահանջներին 

համահունչ ՄԿԾ-ների իրականացումը: Այս համատեքստում կարևորում է ՄԿԾ-ների 

մշտադիտարկման, գնահատման և պարբերաբար վերանայման ընթացակարգերի ու 

մեխանիզմների մշակումը, ներդրումը, ինչպես նաև իրականացվող քաղաքականության 

գնահատումն ու բարելավումը (տե՛ս ՌԾ, բաժին 3, խնդիր 4, քայլեր 4.1, 4.2):     

57%32%

9%
1% 1%

Այո

Ավելի շատ այո, քան ոչ

Ավելի շատ ոչ, քան այո

Ոչ

Պատասխան չկա

http://gspi.am/media/pdf/045bd59b83e90233dbef78a3eb1840dd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/045bd59b83e90233dbef78a3eb1840dd.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
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Չափանիշ 3-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

   
Ն

Ե
Ր

Ք
Ի

Ն
 

 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1. ԿԾ-ները համապատասխանում 

են բուհի առաքելությանը և ՈԱՇ-

ին: 

2. Կրեդիտների չափելիության 

հստակ մեխանիզմների 

առկայություն: 

3. Դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդների 

կիրառման 

հնարավորությունների և փորձի 

առկայություն: 

4.  Միջազգային տարբեր ծրագրերի 

շրջանակներում կատարված 

բենչմարքինգի արդյունքների  

արդյունավետ կիրառում: 

5. Գնահատման մեթոդների, 

գնահատման և բողոքարկման 

ընթացակարգի մշտադիտարկում 

և պարբերաբար բարելավում: 

6. Նոր ՄԿԾ-ների մշակում: 

7. ՈԱԿ-ի կողմից ՄԿԾ-ների 

իրականացման գնահատում և 

բարելավում: 

1. ՀՀ տարածքում ուսանողների և 

դասավանդողների շարժունության 

բացակայություն: 

2. Ուսանողների և դասավանդողների 

ներհոսքի ցածր ցուցանիշ: 

3. ՄԿԾ-ների  բովանդակային 

համադրելիության 

ուսումնասիրության բացակայություն:  

4. ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքներին 

հասնելու դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդների 

արդիականացմանը միտված 

ընթացակարգերի բացակայություն: 

5. ՄԿԾ-ների մշտադիտարկման, 

գնահատման և պարբերաբար 

վերանայման ընթացակարգերի ու 

մեխանիզմների բացակայություն և 

քաղաքականության վերանայման 

անհրաժեշտություն: 

6. Ակադեմիական ազնվության 

ապահովման փորձի պակասություն: 
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ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

1. Աշխատաշուկայի  

պահանջներին 

համապատասխան նոր 

ՄԿԾ-ների մշակման 

հնարավորություն: 

2. Ուսանողների և 

դասավանդողների 

շարժունության  

հնարավորություն: 

1. Արտաքին շահակիցների, 

հիմնականում գործատուների ոչ 

բավարար շահագրգռվածություն և 

մասնակցություն ԿԾ-ների 

շարունակական բարելավմանը: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳՊՄԻ-ի կողմից իրականացվող ՄԿԾ-ները, որոնք համապատասխանում են բուհի 

առաքելությանը և ՈԱՇ-ին,  ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող արդյունքների 

մանրամասն նկարագրված և ներկայացված են առանձին փաթեթով, որն իր մեջ ներառում է  
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մասնագիտության մասնագիրը, ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը, ուսումնական պլանը,  

առարկայական նկարագրերը և ՄԿԾ-ի բովանդակությունը՝ ըստ կոմպետենցիաների: Բուհն իր 

ԿԾ-ների մշակման և բարելավման առումով օգտագործել է բոլոր հնարավորությունները, այդ 

թվում՝ միջազգային տարբեր ծրագրերի շրջանակներում կատարված բենչմարքինգի: 

Արդյունքում ՄԿԾ-ները բարելավվել են, մասնավորապես փոփոխվել են մասնագիտական 

դասընթացներին հատկացված կրեդիտների, գործնական, սեմինար, լաբորատոր 

աշխատանքներին հատկացված լսարանային ժամաքանակի տոկոսային 

հարաբերակցությունները:  Ուսումնասիրվել են նաև աշխատաշուկայի պահանջները և ավագ 

դպրոցի նոր չափորոշիչները: Արդյունքում  ընդհանուր դասընթացների կրթաբլոկից դուրս են  

հանվել այն  դասընթացները, որոնցով նախատեսված կոմպետենցիաները արդեն ձեռք են 

բերվել ավագ դպրոցում: 

ԳՊՄԻ-ում ՄԿԾ-ների իրականացման այս  փուլում արդեն գործում են կրեդիտների 

չափելիության հստակ մեխանիզմներ: Յուրաքանչյուր դասընթացի (կրթական մոդուլի) համար 

ունենալով առարկայական նկարագիր՝ հնարավոր է կատարել  ուսանողի 

ծանրաբեռնվածության աշխատաժամանակի հաշվարկ: Առարկայական նկարագրերին 

համապատասխան յուրաքանչյուր ուստարի կազմվում են թեմատիկ օրացույցային պլաններ, և 

դրանց արդյունքների ապահովման համար՝ ստեղծվում ուսումնական նյութեր:  

 ԳՊՄԻ-ի առաքելությունից բխող նպատակներից է ուսանողակենտրոն միջավայրի 

ստեղծումը, և այս համատեքստում առանձնացվում է դասավանդման և ուսումնառության 

մեթոդների ընտրության հարցը: ԳՊՄԻ-ն իր ՌԾ-ում առանձնացրել է «ուսանողակենտրոն 

կրթական համակարգ ձևավորելու նպատակով յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ից ակնկալվող 

վերջնարդյունքներին հասնելու դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների բարելավման» 

խնդիրը, ինչպես նաև ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևավորմանը նպաստող 

գնահատման և ակադեմիական ազնվության ապահովումը: ԳՊՄԻ-ն ունի ձեռքբերումներ 

ինչպես դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության հարցում (հիմք ընդունելով 

շրջանավարտների հարցումների արդյունքները), այնպես էլ գնահատման մեթոդների, 

գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգի մշտադիտարկման և պարբերաբար բարելավման 

առնչությամբ (հիմք ընդունելով ՈԱԿ-ի կողմից իրականացված հարցումների արդյունքները): 

Սակայն դեռևս չկան ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքներին հասնելու դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդների արդիականացմանը միտված ընթացակարգեր, որոնց մշակումը 

նախատեսվում է զարգացման ՌԾ-ով: ՌԾ-ով նախատեսված էր նաև մշակել ակադեմիական 

ազնվության ապահովման քաղաքականություն, որն արդեն կատարվել է, սակայն բուհը 

բավարար  փորձ չունի դրա իրականացման բնագավառում:   
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ԳՊՄԻ-ի համար կարևոր  խնդիր է ՀՀ տարածքում ուսանողների և դասավանդողների 

շարժունության բացակայությունը, ինչպես նաև ուսանողների ու դասավանդողների ներհոսքի 

ցածր ցուցանիշը: Այս խնդիրների հաղթահարումը բուհը մի կողմից տեսնում է ՄԿԾ-ների  

բովանդակային համադրելիության ուսումնասիրության մեջ, իսկ մյուս կողմից  արտաքին 

շահակիցների պահանջներին համահունչ որոշ ՄԿԾ-ների  օտարալեզու ուսուցման 

հնարավորության ստեղծման մեջ: Սրանք ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ով նախատեսված քայլեր են, որ 

մոտակա 5 տարվա ընթացքում պիտի իրականացվեն՝ ապահովելով ՊԴ կազմի և 

ուսանողության շարժունությունը և նպաստելով բուհի միջազգայնացմանը: 

Այս փորձառությամբ ԳՊՄԻ-ն այն մասնագիտական հաստատությունն է, որ 

հնարավորություն ունի ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին և իր առաքելությանը 

համապատասխան նոր ՄԿԾ-ներ մշակել և իրականացնել: 

IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 

 

Հավակնություններ. ԳՊՄԻ ՌԾ-ում որպես ռազմավարական նպատակ ամրագրված է 

«կրթական միջավայրի արդյունավետության բարելավման միջոցով ուսանողներին 

համապատասխան աջակցության տրամադրումը» (տե՛ս Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիր 

(2015-2019)): 

ՉԱՓԱՆԻՇ: ՄՈՒՀ-ն ուսանողներին տրամադրում է համապատասխան աջակցություն` 

կրթական միջավայրի արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով: 

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

ընդունելության իրականացման հստակ մեխանիզմներ: 

ԳՊՄԻ-ում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելությունն ու 

մրցույթն իրականացվում են ՀՀ կառավարության հաստատած պահանջներին և չափանիշներին 

համապատասխան: Առկա ուսուցման ընդունելությունն իրականացվում է տվյալ ուստարվա 

համար ՀՀ Կառավարության հաստատած մասնագիտությունների ցանկին համապատասխան:  

Ըստ «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի` բակալավրի առկա ուսուցման 

համակարգում բուհը կազմակերպում է ներբուհական ընդունելության քննություններ 

«Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ», «Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն», 

«Կիրառական արվեստ» մասնագիտություններով: ԲԿԾ-ով հեռակա ուսուցման ընդունելության 

քննությունները կազմակերպում է բուհը` հիմք ունենալով ՀՀ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության կարգը: 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://www.ysu.am/userfiles/dimord/%D5%80%D4%B1%D5%85%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%86%D4%BB%20%D5%80%D4%B1%D5%86%D5%90%D4%B1%D5%8A%D4%B5%D5%8F%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D4%B1%D5%86%20%D5%8A%D4%B5%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86%20%D4%B5%D5%8E%20%D5%88%D5%89%20%25D
http://www.ysu.am/userfiles/dimord/%D5%80%D4%B1%D5%85%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%86%D4%BB%20%D5%80%D4%B1%D5%86%D5%90%D4%B1%D5%8A%D4%B5%D5%8F%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D4%B1%D5%86%20%D5%8A%D4%B5%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86%20%D4%B5%D5%8E%20%D5%88%D5%89%20%25D
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ԳՊՄԻ մագիստրատուրայի, ինչպես նաև կրթական երրորդ աստիճանի՝ հետազոտողի 

ԿԾ-ով սովորողների ընդունելությունը և ուսուցումը կազմակերպվում է ըստ ԳՊՄԻ-ի 

մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման և ասպիրանտուրայի/հայցորդության 

ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգերի: 

ԳՊՄԻ-ն ուսանողների հավաքագրման և համալրման առումով համագործակցում է 

Գյումրի քաղաքի և Շիրակի մարզի բոլոր ավագ դպրոցների հետ: Բուհի վարչական կազմի և 

տարբեր ստորաբաժանումների ներկայացուցիչների կողմից նախապես հաստատված 

ժամանակացույցով իրականացվում են  այցեր մարզի ավագ դպրոցներ՝ թողարկվող 

մասնագիտությունների, կրթական ծրագրերի, շնորհվող որակավորումների, ուսումնական 

գործընթացի, ռեսուրսների և դիմորդներին հետաքրքրող այլ հարցերի վերաբերյալ 

ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով: Վերջին 5 տարում բուհն ավագ 

դպրոցների շրջանավարտների համար անվճար կազմակերպում է մասնագիտական 

նախապատրաստական պարապմունքներ: Պարապմունքներն անցկացնում են բուհի 

առաջավոր մասնագետները (վճարումը՝ ժամավճարային): Օրինակ, 2013-2014 ուստարվա 

ընթացքում նման պարապունքներ անցկացվել են անգլերեն լեզու, հայոց լեզու և գրականություն 

(գրավոր և բանավոր), աշխարհագրություն, քիմիա, կենսաբանություն, հայոց պատմություն, 

ֆիզիկա,  ֆրանսերեն (գրավոր և բանավոր), մաթեմատիկա, ռուսաց լեզու (գրավոր և բանավոր) 

առարկաներից: 2014-2015 ուստարվա ընթացքում վերոնշյալ դասընթացների ցանկն ընդլայնվել 

է 4-ով՝գծանկար, կոմպոզիցիա, ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, ՆԶՊ: 

Որպես ուսանողների հավաքագրման քաղաքականության իրականացման մեխանիզմ 2012 

թ. հիմնադրվեց ԳՊՄԻ-ի ավագ  դպրոցը, որն իր առաջին շրջանավարտները տվեց 2015թ-ին.: 

Ավագ դպրոցի 51  շրջանավարտների 90%-ը համալրել է ԳՊՄԻ-ի ուսանողների շարքերը: 

2015թ. գրանցվել է դիմորդների թվի աճ, մասնավորապես Շիրակի մարզի միասնական 

քննություններին հայտագրված 1110 շրջանավարտներից ԳՊՄԻ-ն ունեցել է 370 դիմորդ 

բակալավրի (առկա) ԿԾ-ում, որոնցից 305-ը հաղթահարել է ամրագրված շեմը՝ դառնալով ԳՊՄԻ 

ուսանող: Ուսանողների թվաքանակը նախորդ տարվանից 74-ով ավելի է, այն դեպքում, երբ 

նախորդ տարվա շրջանավարտների թվաքանակն անհամեմատ մեծ էր՝ մոտ 2752, որոնցից 

ԳՊՄԻ-ի դիմորդները 313 էին, ուսանող դարձան 231-ը: 

Բուհի ռազմավարական նպատակներից ելնելով` իրականացվում են նաև  հետևյալ 

միջոցառումները և գործողությունները. 

- Գյումրու և Շիրակի մարզի ավագ դպրոցների և վարժարանների հետ համագործակցության 

երկարաժամկետ համաձայնագրերի կնքում (օրինակ՝ Հավելված 4.1),     

- ավագ դպրոցների հետ համագործակցության պայմանագրերի շրջանակներում մեթոդական 

աջակցության ցուցաբերում այդ դպրոցների ուսուցիչներին՝ բոլոր մասնագիտությունների գծով,  

http://gspi.am/media/pdf/dd2334c9112d2076bafd2cfeec367bfe.pdf
http://gspi.am/media/pdf/dd2334c9112d2076bafd2cfeec367bfe.pdf
http://gspi.am/media/pdf/dd2334c9112d2076bafd2cfeec367bfe.pdf
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- ԳՊՄԻ-ի մասին տեղեկատվական  նյութերի՝ բուկլետների տպագրության բարելավում 

(Հավելված 4.2) և տարածում, ինչպես նաև պարբերաբար այցելություններ դպրոցներ, 

գովազդային գործունեության ծավալում, օրինակ՝ հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների 

իրականացում, ֆիլմերի պատրաստում, 

- ավանդական դպրոցական օլիմպիադաների կազմակերպում,   

- դիմորդների համարխորհրդատվությունների, ճանաչողական և բաց դռների օրերի  

կազմակերպում: 

ԳՊՄԻ-ի պաշտոնական կայքում առկա է հստակ տեղեկատվություն բարձրագույն 

կրթության 3 մակարդակներում կատարվող ընդունելության, հատկացված տեղերի, 

քննությունների, վարձավճարների վերաբերյալ: 

Աղյուսակ 4.1-ում  ներկայացնում ենք ԳՊՄԻ-ի ուսանողների թիվը`ըստ կրթական 

ծրագրերի և ուսուցման ձևերի. 

Ուսանողների թիվը  2011 2012 2013 2014 2015 

Բակալավրի 
առկա 1335 1186 1327 1176 1000 

հեռակա 1974 1763 1907 1676 1459 

Մագիստրոսի 
առկա 

276 351 405 379 371 

Հետազոտողի/հայցորդ, 

ասպիրանտ 

առկա 5 10 18 17 1+22 

հեռակա  1 1 4 4 

Աղյուսակ 4.1  

Ինչ վերաբերում է ԳՊՄԻ-ի սովորողների շարժին, ինչպես նաև շարժունությանը (տե'ս 

Ինքնավերլուծություն, չափանիշ 3, չափորոշիչ Դ), ապա այն կարգավորվում է համաձայն ՀՀ 

ԿԳՆ «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական 

շարժունության» կարգի: Քննելով ուսանողների շարժի պատճառները, մասնավորապես 

ներհոսքի՝ առանձնացրել ենք դրանցից կարևորները, որոնք են՝ ԳՊՄԻ-ի ՊԴ կազմի նկատմամբ 

վստահությունը, բուհի հեղինակությունը, հայրենի քաղաքից դուրս ուսումնառության 

ֆինանսական դժվարությունները, վարձավճարի հետ կապված խնդիրները, բնակության վայրի 

փոփոխությունը և այլն: Դիտարկելով Աղյուսակ 4.2-ը, որտեղ ներկայացված է ուսումնառողների 

շարժը վերջին 5 տարվա կտրվածքով, տեսնում ենք, որ ներհոսքը ավելի մեծ թիվ է կազմում, քան 

արտահոսքը. 

Ուսանողների արտահոսք 

 Հաստատություն/երկիր 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ՀՊՃՀ  Գյումրու մասնաճյուղ 1     

2 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան (նախկինում` 

ԵՊՄՀ) 

2 3   1 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF_vl8Ya6PQ&feature=youtu.be
http://gpmistudio.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
http://gspi.am/pages/314.html
http://www.ysu.am/files/quality/kv9.pdf
http://www.ysu.am/files/quality/kv9.pdf
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3 
Երևանի ֆիզ. կուլտ.հայկական պետական 

ինստիտուտ 
1     

4 §Պրոգրես¦ համալսարան  1    

5 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան  (նախկինում` ՎՊՄԻ) 
 1    

6 
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 

ակադեմիա  (Գյումրու մասնաճյուղ) 
   1  

Ուսանողների ներհոսք 

 Հաստատություն/երկիր 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան (նախկինում` 

ԵՊՄՀ) 

1 2 3 3 1 

2 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան (նախկինում` ՎՊՄԻ) 
  1  1 

3 Երևանի պետական համալսարան 2  1   

4 Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 

ակադեմիա 
  1 2  

5 Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 

ակադեմիա  (Գյումրու մասնաճյուղ) 
3 3   5 

6 Արցախի պետական համալսարան   1   

7 Գավառի պետական համալսարան  1 1   

8 Երևանի հյուսիսային համալսարան   2   

9 Երևանի տնտեսաիրավագիտական համալսարան    1  

10 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարան (Գյումրու մասնաճյուղ) 
    1 

11 Երևանի գեղարվեստի պետական համալսարան 

(Գյումրու մասնաճյուղ) 
    1 

12 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան     1 

13 Երևանի Հայբուսակ համալսարան     1 

14 ՌԴ Պովոլժեի պետ. սոց. հում. ակադեմիա     1 

15 §Պրոգրես¦համալսարան 1 1    

16 ՌԴ §Տիխոօկինսկի¦ համալսարան 1     

17 ՄՁԱ  (МАП)  Գյումրու մասնաճյուղ  1    

18 ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղ  1    

19 Երևանի  Վ. Բրյուսովի անվան 

լեզվահասարակագիտական  համալսարան 
 1    
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20 Ակադեմիական միջազգային ինստիտուտի 

Երևանի մասնաճյուղ 
 2    

21 ՌԴ §Բալաշիխայի¦  պետական 

§Զինվորատեխնիկական¦ համալսարան 
 1    

Աղյուսակ 4.2 

 

Ստորև ներկայացնում ենք վերջին 5 տարիներին ԳՊՄԻ ուսանողների ներհոսքը և արտահոսքը  

գծապատկերով. 

 

 

Գծապատկեր 4.1  

 Աղյուսակ 4.3-ում ներկայացված է վերջին 5 տարիներին ԳՊՄԻ ուսանողների հեռացումները և 

վերականգնումները. 

Հեռացումներ և վերականգնումներ 

 
Ուսանողների թիվ 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Դուրս մնացած ուսանողների տոկոսը/ թիվը 
252 

7 % 

300 

9 % 

242 

6,6% 

244 

7,5% 

155 

5,5% 

2 Վերականգնված ուսանողների տոկոսը/թիվը 
232 

6,5% 

257 

7,8% 

236 

6,5% 

364 

11,2

% 

125 

4,5% 

Աղյուսակ 4.3 

 

ԳՊՄԻ-ում ուսանողների դուրս մնալու հիմնական պատճառն ակադեմիական 

անբավարար առաջադիմության ցուցաբերումն է: ՄՈՒՀ-ը միայն վարձավճարի պատճառով 

ուսանողներին հեռացում աշխատում է չկատարել` կիրառելով վարձավճարի փոխհատուցման 

տարբեր մեխանիզմներ՝ ԳՊՄԻ ուսման վարձավճարի լրիվ փոխհատուցման ճկուն համակարգը, 

տարբեր հիմնադրամների, կազմակերպությունների հնարավորությունները, սոցիալապես 

անապահով ուսանողների տվյալների բազայի ստեղծումը, որը դյուրացնում և օգնում է 

բարձրացնել  ուսանողների իրազեկման աստիճանը: Մասնակի դեպքերում դուրս մնալու 

պատճառներից են ֆիզիկական և նյութական անկարողությունները: Վերջին 5 տարիներին 

ԳՊՄԻ-ում ԲԿԾ-ով (առկա և հեռակա) սովորող ուսանողների թվաքանակը նման 

արտահայտություն ունի(տե'ս Գծապատկեր 4.1). 
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2011-2015 թվականների ուսանողների
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Գծապատկեր 4.1 
 

ԳՊՄԻ 2007, 2008 և 2009 թվականներին ունեցել է 6500-ից 7000 ուսանող: Վերլուծելու 

համար վերջին 5 տարիներին ուսանողների թվաքանակի նվազման դինամիկան վեր են հանվել 

թվաքանակի փոփոխության վրա ազդեցություն ունեցող մի շարք գործոններ: Առաջինը Շիրակի 

մարզի և Գյումրի քաղաքի շրջանավարտների ընդհանուր թվաքանակի պատկերն է. 2011-2012 

ուստարվա շրջանավարտների բացակայություն՝ 12-ամյա կրթության անցնելու պատճառով, 

2012-2013 ուստարվա շրջանավարտներ՝ 2274, 2013-2014 ուստարվա շրջանավարտներ՝ 2752, 

2014-2015 ուստարվա շրջանավարտներ՝ 2082: Չի կարող անտեսվել նաև արտագաղթի բարձր 

տոկոսը: Վերոնշյալ գործոնները ԳՊՄԻ ազդեցության ոլորտից դուրս են: Բուհը մշտապես 

ուշադրության կենտրոնում է պահում հավաքագրման քաղաքականությունը և ՌԾ-ում 

հավաքագրման մեխանիզմների հստակեցումը ամրագրել է որպես կարևոր խնդիր (բաժին 4, 

խնդիր 1):  Այս առումով բուհն իրականացրել է որոշ ուսումնասիրություններ:  Այսպես, 2014-

2015 ուստարում առանձին հարցաշարով ԳՊՄԻ կողմից կազմակերպվել են հարցումներ 

(հիմքերը՝ Բուհ-գործատու կենտրոնում)  Գյումրի քաղաքի բոլոր ավագ դպրոցների և Շիրակի 

մարզի մեծ թվաքանակով ավագ և միջնակարգ մի շարք դպրոցների (Արթիկ, Ախուրյան, Աշոցք, 

Մարալիկ և այլն) շրջանավարտների շրջանում: Հարցմանը մասնակցել են 643 շրջանավարտ, 

որոնցից 510-ը հայտնել է բուհ դիմելու մասին: Ըստ հարցումների արդյունքների վերլուծության՝ 

350-ը՝ 70%-ը, դիմել է ԳՊՄԻ: Հարցաշարով պարզվել է ինչպես ԳՊՄԻ, այնպես էլ այլ բուհեր 

դիմելու դրդապատճառները: Ըստ  վերլուծության արդյունքների դիմորդների 90%-ը ԳՊՄԻ 

դիմում է որակյալ կրթություն ստանալու և ՊԴ որակյալ կազմ ունենալու համար: Որպես այլ 

բուհեր դիմելու հիմնական դրդապատճառ ամրագրված է մայրաքաղաքի աշխատաշուկայի և 

նախընտրելի մասնագիտություն ստանալու հնարավորությունները, որը կարող է ԳՊՄԻ համար 

հետագայում հիմք հանդիսանալ որոշակի նոր ԿԾ-ների ստեղծման համար:  

Ինչ վերաբերում է մագիստրատուրայի կրթական ծրագրին, ապա արձանագրվում է  
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հիմնականում սովորողների թվի աճ, որը պայմանավորված է աշխատաշուկայի պահանջներով 

(տե'ս Գծապատկեր 4.2). 

 
Գծապատկեր 4.2. Մագիստրատուրայի կրթական սովորող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակ: 

Մյուս կողմից նշենք, որ 2014թ. TEMPUS-ի HEN-GEAR  ծրագրի շրջանակներում 

հարցման ենթարկված շրջանավարտների մեծ մասը մագիստրոսական կրթությունը ցանկանում 

է շարունակել ԳՊՄԻ-ում նույն կամ այլ մասնագիտությամբ (տե'ս Գծապատկեր 4.3. ). 

 

 
Գծապատկեր 4.3.  ԳՊՄԻ-ի շրջանավարտների նախընտրությունը կրկին բուհ ընդունվելու            

կապակցությամբ: 

Վերլուծելով վերջին տարիներին մագիստրատուրայի դիմորդների պատկերը՝ նշենք, որ 

դիմորդները հիմնականում ԳՊՄԻ բակալավրի շրջանավարտներն են, այսպես՝ 

մագիստրատուրայում կրթություն ստանալու նպատակով 2013-2014 ուստարվա ընդհանուր 

թվով 170 դիմորդների 85%-ը ԳՊՄԻ շրջանավարտներն են, իսկ 2014-2015 ուստարվա 

ընդհանուր թվով 248  դիմորդների՝  89%-ը:  

2010-2011 ուստարվանից ՄՈՒՀ-ում ներմուծվել է կրեդիտային համակարգով 

կազմակերպվող հետազոտողի կրթական ծրագիրը: Հետազոտողի կրթական ծրագիրը 

կազմակերպվում է համապատասխան ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և 

ուսուցման կանոնակարգի, որը սահմանում է այդ ծրագրի կառուցվածքը, բովանդակությունը, 

կրթական ու հետազոտական մոդուլների կազմը, ECTS կրեդիտներով արտահայտված 

աշխատածավալները և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հիմնական 

դրույթները:Սակայն այս ուղղությամբ աշխատանքները պահանջում են շարունակական 
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վերանայման և բարելավման ջանքեր` կազմակերպչական և ուսումնական 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Ասպիրանտական համակարգի դիմորդների թվի 

սակավությունը պայմանավորող գործոններից մեկը հավանական դիմորդների օտար լեզվի 

իմացության ցածր մակարդակն է, օրինակ,  2014-2015 ուստարում ՀՀ ԿԳՆ կողմից հատկացված 

տեղի համար դիմորդ չի եղել՝  օտար լեզվի  քննության շեմը չհաղթահարելու պատճառով: 

Հայցորդական ուսումնառության տոկոսը համեմատաբար բարձր է: Ստորև ներկայացնում ենք 

հետազոտողի/հայցորդ, ասպիրանտ  ԿԾ-ներով սովորող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը 

վերջին հինգ տարիներին (տե'ս Գծապատկեր 4.4). 

 
 Գծապատկեր 4.4.  ԳՊՄԻ-ի հետազոտողի/հայցորդ, ասպիրանտ  ԿԾ-ներով սովորող ուսանողների 

ընդհանուր թվաքանակը վերջին հինգ տարիներին: 

Հետազոտողի ԿԾ-ով ԳՊՄԻ-ն հիմնականում իրականացնում է իր կադրային 

քաղաքականությունը և լուծում է սերնդափոխության խնդիրը. համակարգի  ուսումնառողներից 

16-ը ԳՊՄԻ-ի աշխատակիցներ են: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ունի ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման 

քաղաքականություն և ընթացակարգեր: 

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանումը ԳՊՄԻ-ի գործունեության ծավալման, 

կազմակերպման համար կարևոր նշանակություն ունի: Բուհում ուսանողների կրթական 

կարիքների վերհանմանն են միտված մի շարք մեխանիզմներ, որոնցից առաջինը  բուհի 

կառավարման համակարգում ուսանողների մասնակցության ապահովումն է: Ուսանողները, 

մասնակցելով տարբեր կառույցների աշխատանքներին, ինչպես ԳՊՄԻ-ի խորհրդի, այնպես էլ 

ԳԽ-ի, ֆակուլտետային, ՄԿԾ-ի մեթոդական խորհուրդների, բարձրաձայնում են իրենց հուզող 

հարցերի մասին, հնարավորություն ունեն և արտահայտում են իրենց  դիրքորոշումը, 

կարծիքները, որոնց պարտադիր նկատառումով էլ կայացվում են որոշումները, հաստատվում և  

լրամշակվում են  կարգերը, կանոնակարգերը, ընթացակարգերը:  

Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման նպատակով ՈԱԿ-ի կողմից 

պարբերաբար իրականացվում են հարցումներ դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

արդյունավետությունից, ՊԴ կազմի հոգեբանամանկավարժական գործունեությունից, 
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Հետազոտողի ԿԾ-ներով սովորող ուսանողների
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գնահատման համակարգից, դասավանդման վերջնարդյունքից, գիտական գրադարանից, 

պրակտիկայի կազմակերպումից և իրականացումից, ուսումնական խորհրդատուների 

գործունեությունից, առկա այլ ռեսուրսներից բավարարվածության գնահատման, ԿԾ-ներից, 

շրջանավարտների բավարարվածությունից (վերջին երկուսի վերաբերյալ հարցումները 

իրականացվել են Բուհ-գործատու կենտրոնի կողմից) և այլն, որոնց հարցաշարերը 

պարբերաբար վերանայվում  և լրամշակվում են՝  հիմնվելով  ներքին և արտաքին շահակիցների 

կարիքների նպատակաուղղված վերհանման վրա: Հարցումների արդյունքների 

վերլուծությունները որոշիչ են բուհի հետագա գործունեության համար և իրենց 

արտահայտությունն են գտել ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ում:  

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

խորհրդատվություն տրամադրելու հնարավորություններ` ուսանողների արդյունավետ 

ուսումնառությանը նպաստելու համար: 

Ուսումնական խորհրդատուների դերում ԳՊՄԻ-ում ավանդաբար ներկայացել են 

մասնագիտական ամբիոնները կամ դասախոսները /կուրսղեկները/, որոնց որոշ մասը ավելի 

հաճախ բանավոր զրույցների միջոցով ուսանողներին օգնություն է տրամադրել կամընտրական 

դասընթացների, հետազոտական աշխատանքների թեմաների ընտրության հարցում, 

ուսանողների համար պարբերաբար իրականացրել է խմբային և անհատական 

խորհրդատվություններ: ԳՊՄԻ-ում կուրսղեկների ինստիտուտը իր մեջ ներառել է 

ուսումնական խորհրդատուների մի շարք գործառույթներ: 

Ուսումնական խորհրդատուի միջոցով և նրա կողմից ուսանողին հասանելի է դառնում 

դասամատյանում ամրագրված առաջադիմության մասին տեղեկատվությունը՝ ընթացիկ 

առաջադիմությունը, կիսամյակային և տարեկան միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ), 

վարկանիշային միավորը(ՎՄ), ինչպես նաև ուսանողի կարգավիճակի (պետպատվեր, վճարովի) 

մասին տեղեկությունը, ուսման վարձավճարի փոխհատուցման չափը և այլն: Ուսումնական 

խորհրդատուի միջոցով ուսանողը տեղեկացվում է Ուսանողի ուղեցույցի /E-Learning/ մասին, 

որը հասանելի է ԳՊՄԻ կայք-էջում: Վերջինս համապարփակ տեղեկատվություն է 

պարունակում ԳՊՄԻ-ի կրթակարգի, ուսումնական  գործընթացի մասին:  

Ուսումնական խորհրդատուները համապատասխան ամբիոնի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի փորձառու մասնագետներն են, ովքեր ծանոթացնում են 

ուսանողին իր իրավունքներին և պարտականություններին, ՄԿԾ-ին, կրեդիտային 

համակարգին, գնահատման բաղադրիչներին  և դրանց կշիռներին և նպաստում են 

ուսումնառության արդյունավետության բարձրացմանը, հսկում և վերլուծում են ուսանողի 

առաջադիմության շարժը՝ խթանելով հետ մնացող ուսանողների առաջադիմության 

բարձրացումը: Ուսումնական խորհրդատուները, կցված լինելով կուրսերին, պատասխանատու 
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են նաև դասապրոցեսի կազմակերպման համար ընդհանրապես և մասնավորապես այնպիսի 

կարևոր փաստաթղթի, ինչպիսին է դասամատյանը: Խորհրդատուի կողմից յուրաքանչյուր 

կիսամյակի սկզբին ուսանողին դասավանդվող առարկաների վերջնարդյունքները հասանելի 

դարձնելու նպատակով տրամադրվում են առարկայական նկարագրերը և համապատասխան 

ԹՕՊ-երը: 

Գրեթե բոլոր ուսանողները տեղեկացված են ուսումնական խորհրդատուների 

գործունեությունից:  ՈԱԿ-ի կողմից ֆոկուս խմբերով (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում) հարցումներ են արվել 

տարբեր կուրսերում պարզելու համար ուսանողների և՛ տեղեկացվածության, և՛ 

բավարարվածության մակարդակը կուրսղեկների/ուսումնական խորհրդատուների 

գործունեությունից: Հարցվածների մեծ մասը բավարարված է խորհրդատվությունից: 

Ուսումնական խորհրդատուի միջոցով ուսանողը իրազեկվում և բավարար 

տեղեկատվություն է ստանում ոչ միայն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մասին, 

այլև իրեն առնչվող  ներքին իրավական ակտերի, օրինակ՝ «ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի ուսանողական 

նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ»-ի,  

«ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի ուսանողների ուսումնառության ընդհատման, հեռացման (ազատման) և 

վերականգնման կանոնակարգ»-ի և այլն, դրանց հասանելիության աղբյուրի մասին: Որպես 

ուսումնական խորհրդատատուների աշխատանքների կատարողականի գնահատման ձև  

ԳՊՄԻ ընտրել է  հաշվետվությունները: 

Խորհրդատվական ծառայությունները իրականացվում են տարբեր գործողություններով. 

1. Մասնագիտական ամբիոնը յուրաքանչյուր քննաշրջանի ավարտին կատարում է 

ակադեմիական առաջադիմության արդյունքերի ամփոփում, որը հետագայում 

արտահայտվում է ամբիոնի հաշվետվությունում: Արդյունքերի ամփոփման գործընթացի 

բարելավման նպատակով վերջին տարիներին ՈՒՄՎ-ի կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակի 

ավարտին ակադեմիական տվյալների միասնական բազայից ուսումնական խորհրդատուին է 

տրամադրվում «Ուսանողների ակադեմիական առաջադիմության թերթիկը» (Հավելված 4.3)՝ 

վերլուծության և ուսանողի կարիքների վերհանման նպատակով: Կատարվող 

վերլուծությունները հնարավորություն են տալիս առանձնացնելու մասնագիտական 

խորհրդատվության անհրաժեշտություն ունեցող ուսանողներին: Քննարկվում և 

առանձնացվում են նաև ուսանողների առաջադիմությանը խանգարող հանգամանքները: (տե՛ս 

ՌԾ,  բաժին 4, խնդիր3, քայլեր 3.2): 

2. ԳՊՄԻ  գնահատման և բողոքարկման  կարգում ամրագրված է, որ «միջանկյալ, ամփոփիչ 

ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունն ուսանողներին տրամադրվում է 

ստուգումների անցկացման շրջանից հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում»: 

Դասախոսի կողմից լրացուցիչ հանդիպումների ժամանակ, որոնց օրերը ամրագրված են 
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յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում կազմվող քննատախտակներում, քննարկվում և 

հիմնավորվում են ստուգումների արդյունքները: Ամփոփումները հիմք են հանդիսանում 

համապատասխան դասընթացից (կամ որոշ թեմաներից) լրացուցիչ պարապմունքներ 

անցկացնելու համար:  

3. Ուսանողները խորհրդատվություն են ստանում նաև շարժունության վերաբերյալ՝  

ԳՊՄԻ Արտաքին կապերի բաժնից: 

2015թ. գործածության մեջ է դրվել ուսումնական խորհրդատուների գործունեության 

կարգը, որով վավերացվել և կարգավորվել է նրանց գործառույթները, պարտականությունները: 

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

տրամադրելու նպատակով վարչական աշխատակազմին դիմելու հստակ կանոնակարգ և 

ժամանակացույց: 

Հիմնականում բոլոր ուսանողներն էլ տեղեկացված են իրենց վերաբերող վարչական 

ծառայությունների մասին, քանի որ տարբեր խնդիրներով առնչվում են վարչական 

աշխատակազմին: Օրինակ՝ ուսանողների ակադեմիական տվյալների, ընթացիկ և 

կիսամյակային քննությունների անցկացման, վերահսկման, քննաշրջանի արդյունքների 

վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման առումով, ինչպես նաև ուսանողների ՄՈԳ-ի կամ 

շարժի հետ կապված /ընդունելություն, հեռացում, ուսանողական իրավունքների 

վերականգնում, տեղափոխություն, տարկետում, ակադեմիական արձակուրդ, երկրորդ 

մասնագիտություն և այլն/ տեղեկատվության տրամադրումը և այլն: Վարչական 

աշխատակազմին դիմելու համար հստակ մեխանիզմները ներկայացված են առանձին 

կարգերում, կանոնակարգերում, ընթացակարգերում, օրինակ՝ «ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի 

բակալավրիատի առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի կրեդիտային կրթական ծրագրերով 

ուսումնառության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգ»-ում,  «ԳՊՄԻ 

ՊՈԱԿ-ի ուսանողների տեղափոխվող ակադեմիական պարտքերը մարելու կարգ»-ում(տե′ս 

Գրանցման կարգ բաժինը), «ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի ուսանողների ուսումնառության ընդհատման, 

հեռացման (ազատման) և  վերականգման կանոնակարգ»-ում(տե′ս Գրանցման կարգ բաժինը) և 

այլն, ներկայացվում են վարչական աշխատակազմին դիմելու քայլերը:  Վերոնշյալ և այլ 

կանոնակարգերն ու ընթացակարգերն ուսումնառողներին հասանելի են տարբեր աղբյուրներից՝ 

ԳՊՄԻ-ի պաշտոնական կայք-էջից, ՈՒԽ-ից, ուսումնական խորհրդատուներից, ֆակուլտետի 

դեկանից և գործավարից, համապատասխան ամբիոնի վարիչից և լաբորանտից, յուրաքանչյուր 

ֆակուլտետում առկա հայտարարությունների տախտակից և այլն: Մասնավորապես 

տեղեկատվության վերջին աղբյուրը ուսանողներին հնարավորություն է տալիս անընդհատ 

հետևելու իրենց հետ առնչվող կարևոր հարցերին, ընդ որում հայտարարությունները ուղղորդող 

բնույթ ունեն, և դրանցում մանրամասն նշվում են ժամկետները, ներկայացվում է 
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ժամանակացույցը, օրինակ`ակադեմիական պարտքերի մարման, ստուգումների 

կազմակերպման ու արդյունքների ամփոփման և այլն:   Ուսանողներին վարչական 

օժանդակության և ուղղորդման առնչությամբ կարևոր դերակատարություն ունեն հատկապես 

դեկանատն և ամբիոնը, որոնց հետ ուսանողը ամենօրյա հաղորդակցման մեջ է: 

Այլ հարց է` բավարարվածությունն այդ ծառայություններից: Նշենք, որ TEMPUS-ի HEN-

GEAR  ծրագրի շրջանակում  2013-2014 ուստարվա շրջանավարտների շրջանում հարցումներ են 

անցկացվել հնարավոր տարբեր հարաբերություններից` ՊԴ և ՈւՕ կազմերից, կուրսային, 

ավարտական աշխատանքների ղեկավարներից, ուսանողներից, այդ թվում նաև վարչական 

աշխատակազմի հետ ունեցած հարաբերություններից բավարարվածությունը պարզելու համար: 

Շրջանավարտների բավարարվածության միջին գնահատականը 4,3 է (հինգմիավորանոց 

համակարգով): ՈԱԿ-ի կողմից ևս իրականացվել են հարցումներ վարչական կառույցների 

գործունեության արդյունավետության գնահատման  նպատակով: Գծապատկեր 4.4-ում  

ներկայացնում ենք բավարարվածությունը վարչական աշխատակազմից և դեկանատի 

գործունեությունից. 

 

 
Գծապատկեր 4.5 

 

Ինչպես երևում է ներկայացված դիագրամից հարցվածների 81%-ից ավելին 

բավարարված են դեկանատի աշխատանքներից, իսկ վարչական աշխատակազմից՝ 71%-ից 

ավելին: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայություններ: 

ԳՊՄԻ-ում  2012թ.-ին ստեղծվել է Կարիերայի կենտրոն ստորաբաժանումը, որը 2013թ.-

ին TEMPUS-ի ARARAT ծրագրի շրջանակներում վերակազմավորվել է Բուհ-գործատու 

համագործակցության կենտրոնի: Կառույցը գործում է համապատասխան իր կանոնադրության: 

Կենտրոնի գործունեության հիմնական նպատակը աշխատաշուկայում ԳՊՄԻ-ի ուսանողների և 

շրջանավարտների մրցունակության բարձրացումն ու ապահովումն է, աշխատանքի 
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տեղավորումը: 

Կենտրոնն իր կարճատև գործունեության շրջանում իրականացրել է հետևյալ 

աշխատանքները. 

1. ստեղծել է շրջանավարտների տվյալների էլեկտրոնային դինամիկ բազա, որի միջոցով 

բուհը կարող է հստակ տեղեկատվություն ստանալ նրանց աշխատանքային 

գործունեության և ՄԿԾ-ից բավարարվածության մասին: Կենտրոնի կողմից 

ուսումնասիրվել է Շիրակի մարզի ուսուցչական համակազմը, որից պարզվել   է, որ 

վերջինիս  90%  ԳՊՄԻ-ի   շրջանավարտներն են (հիմքերը`Բուհ-գործատու կենտրոնում):  

2. Համագործակցում է Շիրակի մարզի կրթության վարչության, ինչպես նաև Գյումրու 

զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հետ: Վերջինս աշխատատեղերի ամենամսյա 

հայտերը տրամադրում է բուհին, և դրանք զետեղվում են  «ԳՊՄԻ info»  կրթական 

տեղեկատվական ամսաթերթում: 

3. TEMPUS-ի ARARAT ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել են հարցաթերթիկներ 

ուսանողների, շրջանավարտների, դասախոսների և աշխատաշուկայի կարիքների 

վերհանման համար: 2014-2015 ուստարում մեկ ԿԾ-ի շրջանակում` «Կրթության 

կազմակերպում» մասնագիտության,  կատարվել են հարցումներ կրթական կարիքների 

վերհանման նպատակով (հիմքերը՝ Բուհ-գործատու կենտրոնում): Վերլուծությունը 

տրամադրվել է մանկավարժության և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնին  ՄԿԾ-ի 

բարելավման համար: Ընդ որում Բուհ-գործատու կենտրոնի կողմից նախատեսվում է 

բոլոր մասնագիտությունների համար վեր հանել արտաքին և ներքին շահակիցների 

կարիքները: 

Նկատի ունենալով փոփոխվող աշխատաշուկայի պահանջները և վեր հանելով արտաքին 

շահակիցների կարիքները` նախատեսվում է ոչ ֆորմալ դասընթաց(ներ)ի անցկացում 

ավարտական կուրսերի ուսանողների համար, օրինակ` «Կարիերայի պլանավորում» 

դասընթաց (տե′ս ՌԾ,  բաժին 4, խնդիր 4, քայլ 4.2): 

ԳՊՄԻ-ի  ղեկավարությունը մշտապես կարևորել է շրջանավարտների զբաղվածության 

հարցը: Հիմնելով ԳՊՄԻ-ի հենակետային ավագ դպրոցը՝ ուսուցչական համակազմի մոտ 90 

տոկոսը կազմում են ՄՈՒՀ-ի լավագույն մագիստրոս շրջանավարտները: Վարչական 

աշխատակազմը ևս վերջին տարիներին համալրվել է ԳՊՄԻ-ի շրջանավարտներով, որոնց մի 

մասը շարունակում է կրթությունը հետազոտողի կրթական ծրագրով:  

Սակայն ուսանողների փոքր տոկոսն է տեղեկացված և օգտվում կարիերային նպաստող 

ծառայություններից: Այս փուլում բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնը 

միջնաժամկետ աշխատանքային պլանով  նախատեսում է ուսանողների շրջանում կարիերայի 

զարգացմանն ուղղված տեղեկատվության ձեռք բերման և տարածման աշխատանքների 

http://gspi.am/pages/319.html
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իրականացում՝ բարձրացնելով ուսանողների շրջանում իր գործունեության վերաբերյալ 

իրազեկվածության աստիճանը և բարելավելով իր կողմից մատուցվող ծառայությունները: 

Ինչպես նաև կենտրոնը պետք է աշխատանքներ իրականացնի շրջանավարտների հետ 

հետադարձ կապի ապահովման ուղղությամբ: 

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

գիտահետազոտական աշխատանքներում:  

Պայմանավորված առաքելությամբ և նպատակներով՝  ԳՊՄԻ-ն առանձնացնում է 

գիտահետազոտական աշխատանքներին ուսանողների մասնակցությունը որպես ՌԾ-ի 

առաջնահերթություն (բաժին 4, խնդիր5,քայլեր 5.1,5.2): 2014-15 ուստարում ՌԾ-ի 

իրականացմանն ուղղված աշխատանքային պլանով նախատեսվում են որոշակի քայլեր այդ 

ուղղությամբ: Այս առումով էական է ուսանողների մասնակցությունը բուհի կողմից 

կազմակերպվող գիտաժողովներին և ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքներին: 

Առանձնապես կարևոր են դառնում ԳՊՄԻ-ի առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանման՝ 

Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈՒԳԸ), աշխատանքները: ՈՒԳԸ-ն իր 

գործունեությունը կազմակերպում է համապատասխան իր կանոնադրության:  Ուսանողների 

գիտական հետաքրքրությունների խթանման և գիտահետազոտական աշխատանքներում 

ներգրավվածության առումով կարևոր նշանակություն են ստանում ՄՈՒՀ-ում ամենամյա 

ուսանողական գիտաժողովները: Վերջին տարիներին ՄՈՒՀ-ի ղեկավարությունը, 

ուշադրության կենտրոնում ունենալով վերոնշյալ հարցը, այդ առնչությամբ իրականացնում է 

հետևողական աշխատանքներ, որոնց արդյունքում կազմակերպվող ուսանողական 

գիտաժողովների մասնակիցների թվի կտրուկ աճ է գրանցվում, որը պայմանավորված է նաև 

զեկուցումների՝ որպես հոդվածներ տպագրելու հնարավորությունով: Վերջինս կարևոր 

մեխանիզմ է գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների ներգրավածությունը 

խթանելու համար:  

ԳՊՄԻ-ի ուսանողների մասնակցությունն այլ բուհերի գիտաժողովներին առաջընթաց է 

արձանագրել սկսած  2012  թվականից, որը  շարունակման միտում է դրսևորում նաև 2013, 2014 

և  2015թթ.: 

Գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների  ներգրավվածության  

արդյունավետությունը  բարձրացման  առումով  կարևոր դերակատարություն ունեն 

մասնագիտական ամբիոնները, որոնք անհատական պարապմունքների ձևով ուսանողներին 

նախապատրաստում և ներգրավում են գիտական աշխատանքներում: Վերջինիս առումով 

կարևոր և ուսանելի է ԳՊՄԻ-ի Բարձրագույն մաթեմատիկայի և մաթեմատիկայի 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի երկարամյա փորձը, որտեղ բակալավրական 

ուսումնառությունից սկսած կադրեր են պատրաստվում  գիտական դպրոցի համար: 

http://gspi.am/pages/319.html
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Միաժամանակ ամբիոնի հայցորդները և ասպիրանտները  մասնակցում են  պետբյուջեի  

կողմից  ֆինանսավորվող թեմայի աշխատանքներին: 

Վերջին տարիներին` 2011, 2012, 2013 և 2015թթ.-ին միջազգային գիտաժողովներում 

ԳՊՄԻ-ի ուսանողների ակտիվ մասնակցություն է դիտարկվել և ներկայացված աշխատանքները 

տպագրվել են. 

1. System Analysis and Mathematical Modelling, Koblenz, Germany; Modern Computational Science-

Optimization, Oldenburg, Germany; 9th International Conference on Computer Science and 

Information Technologies, Yerevan, Armenia-Նարեկ Փահլևանյան, մագիստրոս, այժմ՝ 

հետազոտող,  

2. The International conference dedicated to the 500th anniversary of Armenian printing and the 65th 

anniversary of the establishment of YSU SSS, Yerevan - Բենիկ Վարդանյան, բակալավր, 

Հովհաննես Հակոբյան,բակալավր, 

3.  The 36rd International Conference of Young Orientalists will be held in the Institute of Oriental 

Studies of NAS RA– Բենիկ Վարդանյան, մագիստրոս, 

4. English Department, Faculty of Philology, Belgrad, Serbia – Մնացյան Ազգանուշ, հետազոտող,  

5. Sultan Qaboos University – Առաքելյան Մարինե, հայցորդ,  

6. St.- Petersburg, Russia,  Россия, Екатеринбург, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 

European Mechanics of Materials Conference, Институт механики сплошных сред Уральского 

отделения Российской академии наук –Ասլանյան Նաիրա, հետազոտող,  

7. Taru, Estonia, University of Taru Press, Цахкадзор, Армения, St.- Petersburg (Repino), Russia, St.- 

Petersburg, г. Ростов-на-Дону, Горис –Степанакерт, Москва- Ժամակոչյան Քնարիկ, 

ասպիրանտ: 

 

 Աղյուսակ 4.4-ում ներկայացված է  ԳՊՄԻ` գիտահետազոտական աշխատանքներում 

ներգրավված ուսանողների թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի. 

 

1. 1

. 
Ուսումնառողներ 2011 2012 2013 2014 2015 

2.  Բակալավր 57 74 71 54 53 

3. 3

. 
Մագիստրոս 52 65 63 48 42 

4. 4

. 
Հետազոտող 6 9 16 20 7 

 

Աղյուսակ 4.4 

 

 

 

    

 

http://www.sci.am/index.php?p=3&langid=1
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Մասնակցելով հանրապետական տարբեր գիտաժողովներին  ուսումնառողների 

հեղինակությամբ  և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված աշխատանքների թիվը 

ներկայացվում է Աղյուսակ 4. 5-ում. 

 

 

 
Տպագրված աշխատանք 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 1 
Երևանի պետական համալսարան  2 9 3 6 

2. 2 
Արցախի պետական համալսարան   7   

3. 3 
Գավառի պետական համալսարան   2  5 

4. 4 Վանաձորի պետական համալսարան 

(նախկինում ՝ ՎՊՄԻ)  
5  9 5 7 

5. 5 
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ     1 

6. 6 
ԳՊՄԻ   46 40 69 

 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5 2 73 48 88 

Աղյուսակ 4. 5 

 

Ինչպես երևում է ներկայացված տվյալներից վերջին 3 տարում դիտարկվում է կտրուկ 

աճ, որը կապված է ԳՊՄԻ-ի կողմից կազմակերպված հանրապետական գիտաժողովների 

մակարդակով և տպագրության հնարավորության ընձեռումով: Իսկ արտերկրում 

կազմակերպվող միջազգային գիտաժողովներին ԳՊՄԻ-ի ուսանողների մասնակցության ցածր 

ցուցանիշը պայմանավորված է ուսանողների սոցիալական վիճակով:Կարևորելուվ այս հարցը ` 

բուհը իր ՌԾ-ում ամրագրել է «հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին 

ուսանողների  մասնակցության խրախուսման ընթացակարգի» մշակումը (ՌԾ,բաժին 4, խնդիր 

5, քայլ 5.2): 

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

պատասխանատու մարմին: 

ՄՈՒՀ-ում ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար պատասխանատու 

մարմինն ՈՒԽ-ն է, որն ուսանողական ընկերության ներկայացուցչական անկախ, 

ապակուսակցական, ապաքաղաքական ինքնակառավարվող մարմին է և գործում է իր 

կանոնադրությանը համապատասխան:  

Դուրս գալով ՄՈՒՀ-ի առանձնահատկություններից՝ ուսանողների բողոքների և 

խնդիրների ներկայացումը կատարվում է ավելի հաճախ ոչ փաստաթղթային հիմունքներով:  

Համաձայն սեփական կանոնադրության` ՈւԽ-ն իր նպատակների իրականացման 

համար պետք է լուծի հետևյալ խնդիրները՝  

 պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները, 

 իրազեկել ուսանողներին իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին, 

 ապահովել ուսանողների մասնակցությունն ինստիտուտի կառավարմանը, 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/school.html
http://gspi.am/media/pdf/b450da305a57314e7bcb487ad19f8376.pdf
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 ինստիտուտի կառավարման համապատասխան մարմիններին ներկայացնել 

ուսանողությանն առնչվող հարցեր, 

 մասնակցել ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը,  

 միավորել ինստիտուտի ուսանողական կազմակերպությունների ջանքերը՝ նպաստելու 

ուսանողության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և խթանելու ուսանողների 

կրթական, գիտական, ստեղծագործական, ֆիզիկական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը 

և ուսանողներին վերաբերող այլ հարցերով, 

 աջակցել ուսանողների սոցիալական վիճակի բարելավմանը, կազմակերպել ուսանողների 

ազատ ժամանցն ու հանգիստը: 

ԳՊՄԻ ՈՒԽ-ն իր գուծունեությունը ծավալում է՝ ելնելով վերը նշված նպատակներից և 

խնդիրներից: Այն կարող է համագործակցել ՀՀ-ում և արտերկրում գործող բուհական, 

ուսանողական, երիտասարդական և այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաև մասնավոր 

անձանց հետ՝ փոխհարաբերությունները կարգավորելով պայմանագրային և 

համագործակցության ու փոխշահավետության հիմունքներով: 

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

մատուցվող ծառայությունների գնահատման և որակի ապահովման մեխանիզմներ: 

ՈԱԿ-ը իր գործունեությամբ պայմանավորված ուսանողներին մատուցվող 

ծառայությունների որակի ապահովման գործընթացներում կիրառում է գնահատման մի շարք 

գործիքներ, օրինակ՝ հարցաթերթերը, ֆոկուս խմբերով հարցումները, առկա վիճակագրական 

տվյալները,  հաշվետվությունները: 

ԳՊՄԻ-ն կարևոր է համարում ուսանողներին մատուցվող ծառայությունների որակի 

ապահովման գործընթացներում ուսանողների ներգրավվածությունը: ՈՒԽ-ի 

ներկայացուցիչները լայնածավալ ընդգրկված են ՈԱԿ-ի աշխատանքներում՝ ներկայացված 

լինելով մշտական և ժամանակավոր խմբերով, որոնք անընդհատ թարմացվում են՝ 

ներգրավվածության և տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով: Ընդ որում 

ուսանողները մասնակցում են տարաբնույթ տեղեկատվության հավաքման և տարածման 

գործընթացներին: Օրինակ՝  «Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական և 

մանկավարժական որակների գնահատման» հարցումների և´ իրականացման, և´վերլուծության 

գործընթացներն իրականացվել են բացառապես ուսանողների մշտական և ժամանակավոր 

խմբերի և ՈԱԿ-ի ֆակուլտետային պատասխանատուների հետ համատեղ: Վերլուծության 

հիման վրա ՈԱԿ-ի կողմից ներկայացվել են բարելավմանն ուղղված քայլեր. այսպես վերոնշյալ 

հարցման արդյունքում հարցվածների միջինը 65% -ն է բավարարված դասավանդման 

մեթոդներից: Առաջարկություն ներկայացվեց բուհի ղեկավարությանը վերապատրաստումներ 

http://gspi.am/pages/473.html
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իրականացնել ՊԴ կազմի դասավանդման մեթոդներին միտված: Առաջարկին հետևեց բուհի 

ղեկավարության հրահանգը իրականացնել նման վերապատրաստումներ (2014 թվականի 

հունիսին, հիմքերը՝ Հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժնում):  

 ՈԱԿ-ի կողմից կատարվել է բուհում գործող ուսումնառության արդյուքների  

գնահատման ընթացակարգի գնահատում: Վերհանելով խնդիրները՝ առաջարկվեցին 

բարելավման քայլեր, օրինակ՝ արդյունքների ամփոփման համար առանձին օր նշանակել և 

կատարել նախօրոք հաստատված ժամանակացույցով:  

2014 թվականի մայիսին ֆոկուս խմբերի միջոցով գնահատվեց ուսանողների 

բավարարվածությունն ուսումնական նյութերից:  Արդյունքների ամփոփումը և վերլուծությունը 

վերհանեցին  որոշ խնդիրներ.  

1. ուսումնական նյութերի անհասանելիություն, 

2. ուսումնական նյութերի և դասավանդվող թեմաների անհամապատասխանություն: 

Արդյունքում կրթության կառավարիչների կողմից եղավ հրահանգ ուսումնական նյութերը 

դարձնել հասանելի բոլորին տարբեր միջոցներով: 

2014թվականի սեպտեմբերին կատարվեցին հարցումներ գիտական գրադարանի մատուցված 

ծառայությունների բավարարվածության մասին և ոչ ֆորմալ հարցազրույցներ՝ մասնավորապես 

ընթերցասրահի վերաբերյալ: Պարզվեց, որ ընթերցասրահի ծառայությունների 

բավարարվածության մակարդակը ցածր է: Բուհի կողմից իրականացվեցին որոշակի քայլեր 

սպասարկման բարելավման  նպատակով, որի արդյունքներն արագ նկատելի դարձան (տե՛ս 

ընթերցասրահի մուտքի մատյանի գրանցումների քանակը): 
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Չափանիշ 4-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

    
Ն

Ե
Ր

Ք
Ի

Ն
 

 
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1. Ուսանողների հավաքագրման և 

ընդունելության իրականացման 

հստակ քաղաքականություն և 

մեխանիզմներ: 

2. Ավագ դպրոցի հիմնումը՝ որպես 

ուսանողների հավաքագրման 

կարևոր մեխանիզմ: 

3. Ուսանողների կրթական 

կարիքների վերհանման տարբեր 

մեխանիզմների կիրառում: 

4. Ուսումնական խորհրդատուների 

գործունեության փորձի 

առկայություն: 

5. ՊԴ կազմի սերնդափոխության 

խնդրի լուծման իրականացումը 

սեփական ռեսուրսների միջոցով: 

6. Վարչական օժանդակությունից 

ուսանողների 

բավարարվածության բարձր 

ցուցանիշ: 

1. Բուհ- գործատու 

համագործակցության 

կենտրոնի գործունեության 

վերաբերյալ 

տեղեկացվածության ցածր 

մակարդակ: 

2. Արտերկրում կազմակերպվող 

միջազգային 

գիտաժողովներում 

ուսանողների մասնակցության 

ցածր ցուցանիշ: 

3.  Ուսանողների բողոքների և 

խնդիրների հաճախ ոչ 

փաստաթղթային 

ներկայացումը: 
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ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

1. Նոր ՄԿԾ-ների մշակում: 

2. Բուհ-գործատու 

համագործակցության կենտրոնի 

կողմից ուսանողների հետագա 

կարիերայի զարգացմանն 

ուղղված աշխատանքների 

իրականացում: 

1. Շրջանավարտների 

թվաքանակի նվազում : 

2. Արտագաղթի բարձր տոկոս: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Ցանկացած բուհի բնականոն գործունեության համար առավել քան կարևոր է  ուսանողների 

հավաքագրումն ու համալրումը: Այս առումով ԳՊՄԻ-ն, հետևելով ՌԾ-ում որպես կարևոր 

խնդիր ամրագրված հավաքագրման մեխանիզմների բարելավման քաղաքականությանը, 
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նախատեսում և իրականացնում է որոշակի մեխանիզմներ՝ սկսած Գյումրի քաղաքի և Շիրակի 

մարզի բոլոր ավագ դպրոցների հետ համագործակցությունից, շրջանավարտների համար 

անվճար մասնագիտական նախապատրաստական պարապմունքների կազմակերպումից մինչև 

ԳՊՄԻ-ի ավագ դպրոցի հիմնումը:Ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման տարբեր 

մեխանիզմների կիրառումով բուհին հաջողվում է շրջանավարտների թվաքանակի 

նվազման,արտագաղթի բարձր տոկոսի պարագայում դիմակայել և պահպանել Շիրակի 

մարզում բուհի առաջատարի տեղը:  Դիտարկելով ուսումնառողների շարժը վերջին 5 տարվա 

կտրվածքով՝ տեսնում ենք, որ ներհոսքը այլ բուհերից ավելի մեծ թվաքանակ է կազմում՝ 45 

ուսանող, քան արտահոսքը՝ 11 ուսանող: Քննելով ԳՊՄԻ-ի ուսանողների հեռացման 

պատճառները՝ տեսնում ենք, որ հիմնականում ակադեմիական անբավարար առաջադիմության 

ցուցաբերումն է, չնայած որ իրականացվում է լրացուցիչ խորհրդատվությունարդյունավետ 

ուսումնառությանը նպաստելու համար: Մյուս կողմից էլ բուհը միայն վարձավճարի 

պատճառով ուսանողների հեռացում աշխատում  է չկատարել՝ ստեղծելով սոցիալապես 

անապահով ուսանողների տվյալների բազա և  կիրառելով վարձավճարի փոխհատուցման 

տարբեր մեխանիզմներ: 

Ինչ վերաբերում է մագիստրատուրայի դիմորդներին, նշենք, որ նրանք հիմնականում 

ԳՊՄԻ-ի բակալավրի շրջանավարտներն են: Հետազոտողի կրթական ծրագրերի 

իրականացմամբ բուհը լուծում է կադրերի սերնդափոխության խնդիրը: Սակայն բուհը 

բավարար տեղեկատվություն չունի իր շրջանավարտների կարիերայի  վերաբերյալ և 

նորաստեղծ բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնը, որի հիմնական նպատակը 

աշխատաշուկայում ԳՊՄԻ-ի ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության 

բարձրացումն է, աշխատանքի տեղավորումը, դեռևս կայացման փուլում է, և դիտարկվում է նրա 

գործունեության վերաբերյալ տեղեկացվածության ցածր մակարդակ, շրջանավարտների հետ 

հետադարձ կապի ապահովման խնդիր: 

Բուհն անելիքներ ունի նաև կազմակերպվող գիտաժողովներին և գիտահետազոտական 

աշխատանքներում ուսանողների մասնակցությունը ապահովելու առումով: Վերջին 3 տարում 

դիտարկվում է գիտաժողովներին մասնակցության աճ, որը կապված է ԳՊՄԻ-ի ուսանողական 

գիտական ընկերության՝ ՈՒԳԸ-ի գործունեությամբ, կազմակերպված հանրապետական 

գիտաժողովների մակարդակով և տպագրության հնարավորության ընձեռումով: Սակայն 

արտերկրում կազմակերպվող միջազգային գիտաժողովներին ԳՊՄԻ-ի ուսանողների 

մասնակցության ցածր ցուցանիշ է դիտարկվում, որը պայմանավորված է առաջին հերթին 

ուսանողների սոցիալական  վիճակով:  Կարևորելով այս հարցը ` բուհն իր ՌԾ-ում ամրագրել է 

«հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին ուսանողների  մասնակցության 

խրախուսման ընթացակարգի» մշակումը, որը կարող է փոփոխություն մտցնել իրավիճակի մեջ: 
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Ունենալով ուսանողների իրավունքների պաշտպանության համար պատասխանատու 

անկախ, ապակուսակցական, ապաքաղաքական ինքնակառավարվող մարմին՝ ՈՒԽ, 

ուսանողներն պատշաճ աջակցություն ստանում են նաև վարչական տարբեր կառույցներից, և 

մեծ մասը արտահայտում է իր բավարարվածությունը այդ կառույցներից: Սակայն հաճախ չի 

կատարվում ուսանողական բողոքների և խնդիրների փաստաթղթային ներկայացում, որը 

հնարավորություն կտար դրանք անհրաժեշտ մակարդակով դիտարկել և վերլուծել: Այս 

երևույթը պայմանավորված է առաջին հերթին բուհում առկա բաց հաղորդակցական 

մթնոլորտով և բարոյահոգեբանական միջավայրով:  

 

V. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ  ԿԱԶՄ 

 

Հավակնություններ.  ԳՊՄԻ ՌԾ-ում որպես ռազմավարական նպատակ ամրագրված է «ՄԿԾ-

ների իրականացման համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսական  և ուսումնաօժանդակ կազմով ապահովվումը»  (տե՛ս Գյումրու Մ. 

Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր (2015-2019)): 

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: 

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ որակավորումներ 

ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ ունենալը, դաշտում առկա լավագույն 

մասնագետներին  ներգրավելը և պահպանելը, ինչպես նաև սահուն սերնդափոխություն 

իրականացնելը կարևոր է ԳՊՄԻ համար:  ԳՊՄԻ-ում ՊԴ կազմի պաշտոնատեղերի  ստեղծման, 

տեղակալման, պայմանագրի կնքման (վերակնքման), բացառիկ դեպքերում` պաշտոններում 

նշանակման սկզբունքները սահմանված են պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 

կազմերի ձևավորման կանոնակարգով: Նույն  կանոնակարգով  սահմանված են  ՊԴ կազմի 

դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր   տարակարգային բնութագրերը՝ ըստ ուսումնական, 

հետազոտական և մեթոդական-կազմակերպչական գործունեության տեսակների: ՊԴ կազմի 

համար սահմանված տարակարգերին առընթեր բուհում գործում են նաև հատուկ 

տարակարգեր՝ խորհրդատու  պրոֆեսոր (դոցենտ), համատեղող  պրոֆեսոր, դոցենտ, 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
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ասիստենտ, դասախոս, ուսումնական  ասիստենտ: 

ԳՊՄԻ-ի ՊԴ կազմը ձևավորվում է մրցութային կամ ոչ մրցութային կարգով, և աշխատանքային 

հարաբերությունները   հաստատվում են պայմանագրային  հիմունքներով:  ԳՊՄԻ-ում գործում 

է հիմնական, համատեղության և ժամավճարային կարգով աշխատանքի ընդունելու 

ընթացակարգ, որտեղ նկարագրված են նաև յուրաքանչյուր պաշտոնին ներկայացվող 

որակական չափանիշները (տե'ս ԳՊՄԻ պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 

կազմերի ձևավորման կանոնակարգ, հավելվածներ 3, 4 ): 

ՈՒՕ կազմի հաստիքների ձևավորման և տեղակալման հարցերը համապատասխան 

ստորաբաժանման  ղեկավարի ներկայացմամբ քննարկվում են բուհի ռեկտորի հետ: Որպես 

կանոն, առավելություն ստանում են այն հավակնորդները, որոնք ունեն մասնագիտական 

որակի բարձրացման հեռանկարներ: Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 

կազմերի ձևավորման կանոնակարգը սահմանում է նաև այդ  կազմերի հեռացման 

ընթացակարգերը: 

ԿԾ-ներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ որակավորումներ ունեցող ՊԴ և ՈւՕ 

կազմերի ապահովումն  ու պահպանումը մասնագիտական ամբիոնների առաջնային խնդիրն է, 

ինչպես նաև ՊԴ կազմի գիտական, մանկավարժական հմտությունների զարգացումը, գիտական 

աստիճանների և կոչումների ձեռքբերմանը նպաստող քայլերի ձեռնարկումը (տե´ս 

Ամբիոնների հաշվետվություններ): ՄԿԾ-ների  իրականացման համար համապատասխան 

որակավորումներով մասնագետների ապահովման վերաբերյալ կարծիքներն ու 

առաջարկությունները ներկայացվում են ներքևից վերև: Օրինակ, Հոգեբանություն, 

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, Իրավագիտություն (մանկավարժություն)  ԿԾ-ների 

իրականացման համար մասնագիտական ամբիոնները հրավիրել են մասնագետներ, որոնց մի 

մասը ժամանակի ընթացքում համալրել  է բուհի հիմնական աշխատակիցների շարքերը: 

Մասնագիտական ամբիոնները, կարևորելով անհրաժեշտ որակավորումներ ունեցող ՊԴ 

կազմի ապահովումը, աջակցում են իրենց աշխատակիցների մասնագիտական աճին, 

կայացմանը: Ստորև  առանձին գծապատկերներով ( Գծապատկեր 5.1, 5.2) ներկայացվում է 

ԳՊՄԻ-ի ՊԴ  կազմն ըստ գիտական աստիճանների և կոչումների վերջին 3 տարվա կտրվածքով. 

 

http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/pages/385.html
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Գծապատկեր 5.1. ԳՊՄԻ ՊԴ կազմն ըստ գիտական աստիճանների:  

 

 

Գծապատկեր 5.2. ԳՊՄԻ ՊԴ կազմն ըստ գիտական կոչումների:  

 

Ինչպես երևում է  Գծապատկեր  5.1-ից,  վերջին 3 տարվա ընթացքում դիտարկվել է գիտական 

աստիճան ունեցող դասավանդողների 9%-ի աճ: Առանց գիտական աստիճանի 

դասավանդողների 36%-ից՝ 77 աշխատակիցներից 42-ը մասնագիտական գործունեության 

ոլորտում ունեն 10 տարուց ավելի աշխատանքային փորձ (որից  22-ը՝ 15 տարուց ավելի), իսկ 6-

ը սովորում են հետազոտողի կրթական համակարգում:  

 Ըստ գիտական կոչումների վերջին 3 տարվա արդյունքների  վերլուծությունը  ցույց է տալիս, 

Դոկտոր Գիտ. թեկնածու Առանց գիտ. 
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որ դիտարկվել է աճի դինամիկա գիտական կոչում ունեցողների շրջանում՝ 3% պրոֆեսորի, 5% 

դոցենտի կոչումների, իսկ առանց գիտական կոչում ունեցողների թիվը 10%-ով նվազել է (տե՛ս 

Գծապատկեր5.2): 

 Գծապատկեր 5.3-ում ներկայացված է վերջին 3 տարվա գիտական աստիճան և կոչում 

ստացած դասավանդողների թվաքանակը. 

 

 

Գծապատկեր 5.3. 2012-2015թթ. գիտական աստիճան և կոչում ստացած դասավանդողների  

թվաքանակը: 

 

ՊԴ և ՈՒՕ կազմերի ձևավորումը համարելով հաջողված՝ այնուամենայնիվ առկա է եղած 

մասնագետներին պահպանելու խնդիրը: «Ֆիզիկա», «Լրագրություն», «Ֆրանսերեն լեզու և 

գրականություն», «Գերմաներեն լեզու և գրականություն», «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն», 

«Քիմիա»  մասնագիտությունների դիմորդների քանակի կտրուկ նվազում է դիտարկվել վերջին  

5 տարվա ընթացքում:  Համապատասխան մասնագիտական կուրսերի թերկոմպլեկտավորման 

պատճառով նվազել է ՄԿԾ-ի իրականացման համար անհրաժեշտ մասնագետների տարեկան 

ծանրաբեռնվածությունը:  Չնայած որ վերջին 3 տարիներին կատարվել է աշխատավարձի  40%-

ի բարձրացում, սակայն վերոնշյալ հիմնական դասախոսների  համար այդ ցուցանիշը բավարար 

չէ, և այս ուղղությամբ դեռևս կան անելիքներ: 

 Բուհն, անշեղորեն վարելով աշխատավարձի բարեփոխումների քաղաքականություն, որպես 

աշխատավարձի բարձրացման հիմնական  թիրախային խումբ ընտրել է գիտական աստիճան 

ունեցող դասախոսներին՝ նպատակ ունենալով էական տարբերություն գոյացնել վերջիններիս և 

գիտական աստիճան չունեցող դասախոսների աշխատավարձերի միջևֈ Ներկայումս, 

Գիտ. 

թեկնածու

Գիտ.  դոկտոր Դոցենտ Պրոֆեսոր
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համաձայն ՊԴ կազմի ձևավորման կանոնակարգի, գիտական աստիճան չունեցող կազմը 

կարող է զբաղեցնել միայն ամենացածր՝ դասախոսի տարակարգը՝ աշխատավարձը՝  85.200 

դրամֈ Հաջորդ տարակարգի՝ ասիստենտի, որը կարող է զբաղեցնել միայն գիտական աստիճան 

ունեցող անձը, աշխատավարձը  114.000  դրամ է,որը դասախոսի տարակարգի 

աշխատավարձից ավելի է 28.800 դրամով՝ 33,8%-ովֈ Նման տարբերությունն էական է և  

անհրաժեշտ է պահպանել աշխատավարձերի հետագա փոփոխությունների ժամանակ ևսֈ Այս 

քաղաքականությունը դասավանդող կազմի համար գիտական  աստիճաններ և  կոչումներ 

հայցելու էական խթան էֈ   Եվ կարևոր է պահպանել արդեն իսկ կիրառվող այն մոտեցումը, որ 

գիտական աստիճան չունեցող դասախոսները հիմնականում ընթերակայի դերով են հանդես 

գալիս, և առանձին դեպքերում է  նրանց վստահվում մասնագիտական դասընթացներ վարելֈ 

Ավելին ՄԳԿԾ-ում և հետազոտողի ԿԾ-ում մասնագիտական գործունեություն ծավալելու 

համար ըստ ռեկտորի հրահանգի պարտադիր է գիտական աստիճան և/կամ կոչում ունենալը: 

Գիտական  աստիճանների և  կոչումների ձեռքբերման համար ԳՊՄԻ-ն կարևորում է 

հատկապես մենթորության քաղաքականության իրականացումը, որն ամրագրված է բուհի ՌԾ-

ում (տե´ս ՌԾ, բաժին 5, խնդիր 2, քայլ 2.2): 

Գիտական աստիճանների, կոչումների հայցման շահագրգռվածությունը բարձրացնելու 

նպատակով բուհը խնդիր է դրել մշակել պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 

առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգ (տե´ս ՌԾ, բաժին 5, խնդիր 2, 

քայլ 2.1): 

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

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ 

պահանջներ: 

Կրթական համակարգում իրականացվող փոփոխություններին համահունչ ԳՊՄԻ-ում 

ՊԴ կազմի մասնագիտական գործունեությանը ներկայացվող պահանջները վերանայվեցին և 

լրամշակվեցին:  ՊԴ կազմի ձևավորման կանոնակարգը և դասախոսի ծանրաբեռնվածության 

ձևավորման հիմնական նորմերը այն նորմատիվային փաստաթղթերն են, որոնցով այսօր 

կարգավորվում է ոլորտը: Առաջին փաստաթղթում նշվում են ՊԴ կազմի պաշտոնների 

չափանիշները, իսկ երկրորդում մանրամասն նկարագրված է դասավանդողի 

ծանրաբեռնվածության բաղադրիչների հիմնական բովանդակությունը՝ ըստ տարակարգերի: 

Օրինակ 5.1 դոցենտի պաշտոնի չափանիշներն են՝ 

դասախոսությունների վարում (բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և 

ասպիրանտուրայում),  

գիտամեթոդական սեմինարների անցկացում,  

բակալավրի ծրագրով ուսումնառուների ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական 

http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/f5bebf6b0acf338b446e23c4f2e63f9f.pdf
http://gspi.am/media/pdf/f5bebf6b0acf338b446e23c4f2e63f9f.pdf
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թեզերի և թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում,  

գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների հրատարակում, 

հետազոտական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում,  

զեկուցումներ հանրապետական և միջազգային գիտաժոդովներում, 

մասնակցություն ծրագրային, մեթոդական և մշտական հանձնախմբերի, խորհուրդների, 

որակավորման և գիտական աստիճաններ շնորհող մարմինների, փորձագիտական և 

խորհրդատվական հանձնախմբերի աշխատանքներին (տե´ս ՊԴ կազմի ձևավորման 

կանոնակարգ): 

    ԳՊՄԻ-ի ՊԴ կազմի մասնագիտական կարողությունները համապատասխանում են կրթական 

ծրագրերով շնորհվող որակավորումներին: ՄԿԾ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ 

մասնագիտական որակներ ունեցող ՊԴ կազմի  ապահովումը ցանկացած բուհի համար 

օրակարգային հարց է և ԳՊՄԻ-ի համար ևս այն ամրագրված ռազմավարական նպատակ է 

(տե'ս ՌԾ,  բաժին 5): 

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

դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման համար: 

ՊԴ  կազմի գնահատումը իրականացվում է առաջին հերթին դասախոսի կողմից ներկայացվող 

ամենամյա անհատական աշխատանքային պլանին համապատասխան՝ պայմանավորված 

աշխատանքային գործունեության տեսակներով՝ ուսումնական, ուսումնամեթոդական, 

գիտահետազոտական կամ ստեղծագործական, հասարակական կամ կազմակերպչական: 

Կատարողականի հաշվետվությունը դասախոսը ներկայացնում է համապատասխան 

մասնագիտական ամբիոն: Ամբիոնի ՊԴ կազմի կատարողականի վերջնական հաշվետվությունը 

ներկայացվում է  ՈՒՄՎ: 

 Դասախոսի անհատական պլանով նախատեսված գիտական կամ ստեղծագործական 

գործունեության գնահատումը կատարվում է ամբիոնի, այնուհետև՝ գիտության ոլորտը 

համակարգող պրոռեկտորի կողմից՝ տպագրված գիտական զեկուցումների, հոդվածների, 

կատարած հետազոտական աշխատանքների ցուցիչներով: 

2013թ.-ից գործածության մեջ է դրվել դասավանդման որակի և արդյունավետության 

գնահատման կազմակերպման կանոնակարգը՝  նորմավորելով իրականացվող գործընթացը: 

Այս փաստաթղթով սահմանվում է դասախոսի դասավանդման որակի և արդյունավետության 

ինքնագնահատումը և ամբիոնի կողմից կազմակերպված դասալսումների միջոցով 

պարբերաբար գնահատումը:  Ամբիոնի կողմից ուսումնական կիսամյակի սկզբում կազմվում է 

դասալսումների ժամանակացույց, որին համապատասխան  էլ դրանք իրականացվում են 

ամբիոնի վարիչի, առաջատար դասախոսների կողմից: Դասալսումների արդյունքում կազմվում 

է համապատասխան ձևաչափով արձանագրություն (տե´ս  Հավելված 5.1), որը պարունակում է 

http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/9bb644c3800c45d06b9c48f1da949fde.pdf
http://gspi.am/media/pdf/9bb644c3800c45d06b9c48f1da949fde.pdf
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առանձին-առանձին տեղեկություններ և գնահատումներ ուսումնառության, դասավանդման, 

գնահատման բաղադրիչների վերաբերյալ:  Համաձայնելով կամ ոչ դասալսման արդյունքների 

հետ՝  դասախոսն անուղղակիորեն ինքնագնահատում է կատարում: ԳՊՄԻ-ում  ՊԴ կազմի 

ինքնագնահատում՝  որպես գնահատման առանձին տեսակ, չի իրականացվում: 

Ուսանողների կողմից դասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման ավանդույթը 

ԳՊՄի-ում վաղուց է գործել, և գնահատումը հիմնականում իրականացվել է «Դասախոսն 

ուսանողի աչքերով» հարցաթերթիկի միջոցով: Ընդ որում՝ հարցումները կատարվել են ըստ 

անհրաժեշտության՝ պաշտոնների տեղակալման և այլ առիթներով: Կրթական 

բարեփոխումների շրջանում այդ ավանդույթը շարունակվել է, մշակվել  է նոր հարցաթերթիկ՝  

«Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական և մանկավարժական որակների 

գնահատման հարցաթերթիկ»: Այսօր ԳՊՄԻ-ն  դասավանդողների գնահատման համար 

կիրառում է քանիցս լրամշակված որակապես նոր  հարցաթերթիկ: Օրինակ, 2014թ. 

կազմակերպված հարցումների անցկացումից հետո ՈԱԿ-ի կողմից կատարվեց հարցաթերթիկի՝ 

որպես գործիքի բարելավում՝ հիմք ընդունելով ամբիոնների ՈԱ պատասխանատուների 

միջոցով  իրականացված հետադարձ կապի արդյունքները (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում),  ուսանողների 

արձագանքը: ԳՊՄԻ-ում այս հարցումները բնութագրվում են որպես ուսումնական գործընթացի 

որակը և արդյունավետությունը բարձրացնող միջոցառում, և կարող են նախաձեռնվել, 

կազմակերպվել և իրականացվել մասնագիտական ամբիոնների, դեկանատի, ՈւՄՎ-ի, ՈԱԿ-ի և 

ՈւԽ-ի կողմից՝ համագործակցության սկզբունքով: 

 Ուսանողական հարցումները կազմակերպվում են յուրաքանչյուր քննաշրջանի 

ավարտից հետո՝ ռեկտորի հրամանով հաստատված հանձնաժողովների կողմից: 

Հանձնաժողովը նախագահում է  պրոռեկտորներից մեկը, մշտական անդամներն են ՈԱԿ-ի 

տնօրենը, աշխատակիցը, արհկոմի նախագահը, ՈՒԽ-ի նախագահը, իսկ ժամանակավոր՝ 

ֆակուլտետի դեկանը, ՈԱ ֆակուլտետային պատասխանատուն: Անցկացված հարցումների 

վերլուծության արդյունքները տրվում են համապատասխան ամբիոններ՝ բարելավման 

նպատակով որոշակի քայլեր ձեռնարկելու համար: Հարցումների արդյունքների ամփոփման 

թերթիկները ներառվում են դասախոսի անհատական թղթապանակում և համարվում 

զբաղեցրած պաշտոնի համապատասխանության ցուցիչ (տե'ս դասավանդման որակի և 

արդյունավետության գնահատման կազմակերպման կանոնակարգը): Պաշտոնների 

տեղակալման մրցույթների ժամանակ հարցումների արդյունքները տրամադրվում են 

մրցույթային հանձնաժողովին: 

 ՊԴ  կազմի գնահատման մեխանիզմներից յուրաքանչյուրն ունի իր խոցելի կողմերը: Դրանց 

բարելավումն  անհրաժեշտություն է , որը ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ում ամրագրված է  որպես առանձին 

խնդիր (տե´ս ՌԾ, բաժին 5, խնդիր 3): 

http://gspi.am/media/pdf/9bb644c3800c45d06b9c48f1da949fde.pdf
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  դ. Պարբերաբար իրականացվող ներքին և արտաքին գնահատումների 

արդյունքում բացահայտված կարիքներին համապատասխան` ՄՈՒՀ-ն իրականացնում է 

դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ: 

ԳՊՄԻ-ում դասախոսական կազմի մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը, 

դասավանդման հմտությունների զարգացմանը և  ընդհանրապես կատարելագործմանն 

ուղղված քայլերը կատարվում են հիմնականում երկու մոտեցմամբ. 

1. Պլանավորված պարտադիր՝ ՊԴ և ՈՒՕ կազմերի վերապատրաստման   և 

մասնագիտական որակավորման բարձրացման  կանոնակարգի համաձայն (ըստ 1.6 կետի, 

որով կանոնակարգը պարտադիր է ԳՊՄԻ-ի հիմնական հաստիքային (մրցութային) և 

պայմանագրային  (ոչմրցութային)  կարգով աշխատող դասախոսների և ուսումնաօժանդակ 

կազմի համար): Այս նույն փաստաթղթով սահմանվում են մասնագիտական որակավորման 

բարձրացման  2  հիմնական  ուղղությունները՝  ընդհանրական և հատուկ մասնագիտական: 

Ընդհանրական  բաղադրիչը կազմված է պարտադիր և տարբերակված մասերից՝ 1. 

ընդհանրական-պարտադիր բաղադրիչը՝ մեթոդամանկավարժական և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական 

գործընթացում ուղղություններով և 2. ընդհանրական-տարբերակված բաղադրիչը՝ օտար 

լեզուների ուսուցման ուղղությամբ: 

Վերապատրաստումներն իրականացվում են ԳՊՄԻ-ի հետբուհական և լրացուցիչ կրթության 

բաժնի կողմից՝ ըստ համապատասխան ծրագրերի, նախապես հաստատված 

ժամանակացույցի,  ավարտվում են ստուգման որոշակի ձև(եր)ով և ունեն  շարունակական 

բնույթ (հիմքերը՝ Հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժնում): 

Ըստ կանոնակարգի՝ հատուկ մասնագիտական վերապատրաստումները համապատասխան 

ամբիոնի որոշմամբ կարող են իրականացվել առաջավոր բուհերում (հայաստանյան և 

օտարերկրյա)՝ առկա, հեռակա կամ հեռավար եղանակով: Վերջին 3 տարում  նման 

վերապատրաստումներ անցել են ԳՊՄԻ-ի  58  դասախոսներ: Սակայն բուհը դեռևս 

անելիքներ ունի  և' դրանց կանոնակարգման, և'  կազմակերպման,  և' իրականացման 

առումով:  Այս համատեքստում կարևորվում է մասնագիտական ամբիոնների կողմից իրենց 

կարիքների վերհանման անհրաժեշտությունը և համագործակցության ակտիվացումը ՀՀ և 

արտերկրյա ՄՈՒՀ-երի, գիտական, հետազոտական կենտրոնների, ինստիտուտների հետ: 

ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ում դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստման մեխանիզմների 

մշակումը, կիրառումը և բարելավումը ռազմավարական խնդիր է (տե'ս ՌԾ,  բաժին 5, խնդիր 

2, քայլ 2.3), որի լուծումը միջոցներից մեկն է ապահովելու պաշտոնատեղերի տեղակալման 

համապատասխանեցումը աշխատակիցների մասնագիտական և հետազոտական 

կարողություններին: 

http://gspi.am/media/pdf/19e2a7d3beb8c8923c187152e9e13eac.pdf
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http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html


75 
 

2. Բացահայտված կարիքներից ելնելով: Կարիքների բացահայտումը կատարվում է 

տարբեր գնահատումների և ցուցանիշների դիտարկման միջոցով. 

Օրինակ 5.2.  2014թ.-ին  ՈԱԿ-ի կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացիկ և ամփոփիչ 

ստուգումներից հետո գնահատվել են հարցաշարերի, հարցատոմսերի և դասախոսությունների 

փաթեթների համապատասխանությունները՝ ներգրավվելով ամբիոնների մասնագետ-

պատասխանատուներին: ՈԱԿ-ի կողմից վերհանված խնդիրների հիման վրա բարձրացվեց 

վերապատրաստման անհրաժեշտության հարցը (տե'ս Ինքնավերլուծություն, չափանիշ 3, 

չափորոշիչ Գ): 

Օրինակ5.3.  Ուսանողների և ՊԴ կազմի շարժունության ցածր ցուցանիշ դիտարկելով՝ բուհը 

առաջնային խնդիր է համարում լեզվաիմացության մակարդակի բարձրացումը: Այս խնդրի 

լուծման համար  ՊԴ կազմի (նաև ուսանողների) շրջանում օտար լեզուների ուղղությամբ 

վերապատրաստումներ են  իրականացվել՝ տարբեր մակարդակների պահանջներով, և 

արդյունքները ամրագրվել են վկայագրերով (տե'ս Ինքնավերլուծություն, չափանիշ 3, 

չափորոշիչ Դ): 

Օրինակ5.4. ՈԱԿ-ի կողմից իրականացված  ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական 

և մանկավարժական որակների գնահատման հարցումներով պարզեց, որ ուսանողակենտրոն 

համակարգի ստեղծման համար անհրաժեշտ է այլ գործողությունների հետ մեկտեղ ՊԴ կազմի 

շրջանում իրականացնել դասավանդմանև ուսումնառության մեթոդների ուղղությամբ 

վերապատրաստումներ, որն էլ իրականացվեց (տե'ս Ինքնավերլուծություն, ուղղություն 3, 

չափորոշիչ Բ): 

Օրինակ 5.5.  Ժամանակակից բարձրագույն կրթության պահանջներին համապատասխան 

գործունեություն ծավալելու նպատակով ԳՊՄԻ-ն  2015թ.-ից  ՊԴ կազմի շրջանում  

կազմակերպել է վերապատրաստումներ էլեկտրոնային ուսուցման ուղղությամբ, որն 

իրականացրել են «Հարավային Կովկասում ինստիտուցիոնալ կառուցում և մարդկային 

ռեսուրսների զարգացում  էլեկտրոնային ուսուցման միջոցով»  ծրագիր շրջանակներում ԳՊՄԻ-

ի արդեն վերապատրաստված մասնագետները (տե'ս Ինքնավերլուծություն, ուղղություն 9, 

չափորոշիչ Ա): 

Օրինակ 5.6. «Անգլերեն լեզուև գրականություն» ՄԳԿԾ-ի իրականացման ընթացքում 

բացահայտվել են «Ակադեմիական գրագրություն» դասընթացի բովանդակության և 

իրականացման հետ կապված խնդիրներ: Արդյունքում 2012 թ. սեպտեմբերից ԳՊՄԻ-ի անգլերեն 

և գերմաներեն  լեզուների ամբիոնը  ԱՄՆ դեսպանության օգնությամբ հյուրընկալել է Ալեքս 

Լաուրիին, ով 10 ամսվա ընթացքում դասավանդել է «Ակադեմիական գրագրություն», հիմնվել է  

«Ակադեմիական գրագրության կենտրոն», որտեղ Ալեքս Լաուրին վերապատրաստել է տեղի 

մասնագետ-դասախոսներին՝ հետագա դասավանդման նպատակով: Անգլերեն և գերմաներեն 

http://gspi.am/media/pdf/54a733411534931aadf7cdde4eebec4b.pdf
http://gspi.am/media/pdf/54a733411534931aadf7cdde4eebec4b.pdf
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լեզուների ամբիոնը 2012 թվականի հոկտեմբերին ՖՈՒԼԲՐԱՅԹ  ծրագրի շրջանակներում  10-

օրյա  ժամանակահատվածով  հյուրընկալել է ԱՄՆ-ի Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր 

Էլեն Սարկիսյանին, ով անցկացրել է  սեմինարների շարք, խմբային և անհատական 

հանդիպումներ է ունեցել բուհի դասախոսների հետ՝ քննարկելով նաև Հարվարդի 

համալսարանում դասախոսների կատարելագործման համակարգը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ը երաշխավորում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովվածության կայունությունը: 

ԳՊՄԻ ՊԴ կազմի թվաքանակը 216 է (առ 01.06.2015թ.), որն ըստ գիտական 

աստիճանների և կոչումների արդեն ներկայացվել է չափորոշիչ Ա-ի Գծապատկեր 5.1 և 5.2-ում: 

Վերջին 3 տարիներին բուհի աշխատակիցների կարգավիճակն ըստ գիտական 

աստիճանի/կոչումի  և գենդերային կազմի ունի հետևյալ արտահայտությունը ( տե'ս 

Աղյուսակներ 5.1, 5.2 և 5.3). 

2012-2013 ուստարի 

 
Գիտական կոչում  և աստիճան 

Գենդերային կազմ՝ 

այդ  թվում 

N Դասավանդո

ղներ 

ընդ

ամ

ենը 

ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմ

իկոս/թղ

թակից 

անդամ 

դոկ

տոր-

պրոֆ

եսոր 

դոկ

տոր 

պրո

ֆեսո

ր 

դոցե

նտ 

գ/թ 

ասիս

տենտ 

դաս

ախո

ս 

կին տղամ

արդ 

1 Հիմնական 240 1 6 12 9 91 105 99 128 76 

2 Համատեղող 28 -  1 1 3 6 17 16 12 

3 Ժամավճար 8 -  - - - - 8 5 3 

Աղյուսակ 5.1 

 

2013-2014 ուստարի 

 
Գիտական կոչում  և աստիճան 

Գենդերային կազմ՝ 

այդ թվում 

N Դասավանդո

ղներ 

ընդ

ամ

ենը 

ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմ

իկոս/թղ

թակից 

անդամ 

դոկ

տոր-

պրոֆ

եսոր 

դոկ

տոր 

պրո

ֆեսո

ր 

դոցե

նտ 

գ/թ 

ասիս

տենտ 

դաս

ախո

ս 

կին տղամ

արդ 

1 Հիմնական 210 1 6 13 11 80 111 78 106 69 

2 
Համատեղող 10 -  1 - 2 1 6 6 4 

3 Ժամավճար 25 -  - - 6 9 10 15 10 

Աղյուսակ 5.2 

 



77 
 

 

2014-2015 ուստարի 

 
Գիտական կոչում  և աստիճան 

Գենդերային կազմ՝ 

այդ թվում 

N Դասավանդո

ղներ 
ընդ

ամ

ենը 

ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմ

իկոս/թղ

թակից 

անդամ 

դոկ

տոր-

պրոֆ

եսոր 

դոկ

տոր 

պրո

ֆեսո

ր 

դոցե

նտ 

գ/թ 

ասիս

տենտ 

դաս

ախո

ս 

կին տղամ

արդ 

1 Հիմնական 198 1 12 14 14 85 31 68 125 73 

2 Համատեղող 18 - - 2 - 8 1 9 9 9 

3 Ժամավճար 16 - - - - - 1 15 8 8 

Աղյուսակ 5.3 

 

Ինչպես երևում է 5.1, 5.2, 5.3 աղյուսակներից, համատեղող և ժամավճարային կարգավիճակ 

ունեցող մասնագետներ մեծ տոկոս չեն կազմում. ըստ ուստարիների համապատասխանաբար 

15%, 16,6% և 17,1% կազմելով, որը փաստում է ՊԴ կայուն կազմ ունենալու, ինքնաբավ 

հաստատություն լինելու մասին: Բուհի ղեկավարությունը հստակ դիրքորոշում ունի իր 

հիմնական կազմի նկատմամբ և մանավանդ վերջին տարիներին իր աշխատակիցների 

հիմնական   զբաղվածությունն  աշխատում է ապահովել ինստիտուտում՝ մեծ ուշադրություն 

դարձնելով ուսումնական գործընթացի պլանավորման, ուսումնական ռեսուրսների 

օգտագործման արդյունավետության բարձրացման վրա: ՊԴ կազմի կայունության ապահովման 

համար կարևոր է վերջին տարիներին իրականացվող աշխատավարձի  բարձրացման 

քաղաքականությունը, որի արդյունքում գիտական աստիճան, կոչում ունեցող դասախոսների 

աշխատավարձը բարձրացվել է 40 %-ով: Աշխատավարձի բարձրացումը բուհի 

ղեկավարությունը գնահատում է որպես դասախոսական աշխատանքի գրավչության 

ապահովման միջոցներից մեկը, որը թույլ կտա բուհական միջավայրը համալրել երիտասարդ 

մասնագետներով: Բուհը կիրառում է նաև պարգևավճարների մեխանիզմ ՊԴ կազմի 

գիտամանկավարժական և հասարակական աշխատանքներին ակտիվ մասնակցությունը 

քաջալերելու նպատակով:  2012թ.-ից գործածության մեջ է դրվել դասախոսի 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքները խթանելու հավելավճարի 

տարբերակված համակարգը՝ գիտամեթոդական գործունեության զարգացումը խթանելու 

նպատակով: ՊԴ կազմի կայունության ապահովումը հնարավոր է առաջին հերթին երիտասարդ 

գիտնականների սոցիալական պայմանների բարելավմանն ուղղված միջոցառումների 

իրականացումով, որը և բուհն աշխատում է իրականացնել: 

ՊԴ կազմի կայունության ապահովման հարցում կարևոր է սերնդափոխության 
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իրականացումը: Դիտարկենք ԳՊՄԻ ՊԴ կազմի  տարիքային առանձնահատկությունները վերջի 

3 տարվա համար գծապատկերներ 5.4, 5.5 և 5.6-ում. 

 

Գծապատկեր 5.4                                                           Գծապատկեր 5.5 

 

Գծապատկեր 5.6 

 

Ինչպես երևում է ներկայացված գծապատկերներից,  ԳՊՄԻ ՊԴ կազմի 50-55% 

հիմնականում  36-60 տարեկան գոտում է գտնվում:  Մինչև 36 տարեկանի գոտում գտնվողների 

թիվը  փոքր է՝ տատանվելով 16-19%-ի սահմաններում, որը նշանակում է, որ առաջիկա մի քանի 

տարիների ընթացքում ավելի մեծ ուշադրություն պիտի դարձնել  այս խնդրին: ՊԴ կազմի 

կայունության ապահովման համատեքստում դրական է մի շարք ամբիոնների ցուցաբերած 

մոտեցումը: Վերջին երեք տարում,օրինակ, բարձրագույն մաթեմատիկայի և մաթեմատիկայի 

դասավանդման մեթոդիկայի, ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, 

աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի և այլ ամբիոններ, իրենց շարքերը 

համալրել են երիտասարդ մասնագետներով: Սակայն խնդիրը առանձին ամբիոնների 

նախաձեռնությամբ չի կարող լուծվել: ՊԴ կազմի զարգացման և կայունության ապահովման 

գրավական է ՌԾ-ում ամրագրված մոտեցումը՝ «մշակել և կիրառել պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի կայունությունն ապահովող մեխանիզմներ» (տե'ս ՌԾ,  բաժին 5, քայլ 1.3):  ԳՊՄԻ-ն 

ՄԳԿԾ-ների իր լավագույն շրջանավարտներին ուղղորդում է հետազոտողի/հայցորդի, 

ասպիրանտի ԿԾ-ում կրթությունը շարունակելու: Դասախոսական կազմի ձևավորման, 

համալրման և երիտասարդացման նպատակով ԳՊՄԻ–ում 2006 թվականից գործում է 

47
19%

119
50%

74
31%

մինչև 36

36-60

60-ից բարձր

2012-2013 ուստարի

Ընդամենը՝ 240

41
19%

113
54%

56
27%

մինչև 36

36-60

60-ից բարձր

2013-2014 ուստարի

Ընդամենը՝ 210

35
16%

112
52%

69
32%

մինչև 36

36-60

60-ից բարձր

2014-2015 ուստարի

Ընդամենը՝ 216
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Ասպիրանտուրայի բաժինը, իսկ այսօր դրա հիմքի վրա վերակազմավորված, գործառութային 

լայն ընդգրկում ունեցող  Հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժինըֈ Այս բաժնի  հիմնական 

նպատակն է ԳՊՄԻ ՊԴ  կազմի համալրումը բարձր որակավորում ունեցող երիտասարդ 

կադրերովֈ  

ԳՊՄԻ-ում ասպիրանտուրայի ընդունելությունը կազմակերպվում է առկա/հեռակա 

ուսուցման ձևերով և հայցորդական համակարգով՝ համաձայն ասպիրանտուրայի և 

հայցորդության  ընդունելության  և  ուսուցման կանոնակարգի: Մասնագիտական ամբիոնները, 

ելնելով  ՄԿԾ-ների պահանջներից, հայտեր են ներկայացնում ասպիրանտուրայի 

նպատակային տեղերի համար: ԳՊՄԻ-ն արտոնված է ատենախոսությունների թեմաներ 

հաստատել  չորս հիմնարար ուղղություններով: Արդյունքում այսօր բուհի մի շարք 

դասախոսներ և ՈւՕ կազմի ներկայացուցիչներ կրթությունը շարունակում են հետազոտողի  

կրթական համակարգում: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ զ. ՄՈՒՀ-ում գործում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական առաջընթացի ապահովման քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

ՊԴ կազմի մասնագիտական առաջընթացի ապահովման, ինչպես նաև մասնագիտական 

և մեթոդական հմտությունները զարգացնելու նպատակով ԳՊՄԻ-ում ներդրվել է դասավանդող  

և ՈւՕ կազմերի պարտադիր վերապատրաստման (որակավորման բարձրացման) համակարգ 

(տե'ս Ինքնավերլուծություն, նույն տեղում, չափորոշիչ Դ), որի արդյունքում  2014թ.-ին տարբեր 

ուղղություններով վերապատրաստվել են 104 դասախոսներ, իսկ 2015թ.՝ 91, որը բավականին 

բարձր ցուցանիշ է: Վերապատրաստումներից հետո հետադարձ կապի միջոցով գնահատվել է 

դրանց արդյունավետությունը և գործնական կարևորությունը՝ գրանցելով բարձր ցուցանիշներ 

(հիմքերը՝ Հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժնում): 

 ՊԴ և ՈւՕ  կազմերի ձևավորման կանոնակարգը  կարգավորում է դասավանդողների և ՈւՕ 

կազմի աշխատանքի ընդունելու գործընթացը, սակայն չի կանոնակարգում մասնագիտական 

առաջընթացի հարցերը: Այս նպատակով ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ում որպես ռազմավարական խնդիր 

առանձնացված է «յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ի արդյունավետ իրականացման համար 

դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջների ու չափանիշների սահմանումը»՝ 

ենթադրելի  հետևյալ քայլերի իրականացումով՝ 

1. մշակել պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական առաջընթացի ապահովման 

քաղաքականություն և ընթացակարգ, 

2. մշակել և կիրառել սկսնակ դասավանդողների մենթորության քաղաքականություն և 

ընթացակարգ, 

3. մշակել, կիրառել և բարելավել դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստման 

մեխանիզմներ (տե'ս ՌԾ,  բաժին 5, խնդիր 2, քայլեր 2.1, 2.2, 2.3): 

http://gspi.am/media/pdf/9b27857d156e946e0ef396ad9a06b10a.pdf
http://gspi.am/media/pdf/9b27857d156e946e0ef396ad9a06b10a.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
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Այս առումով արդեն իսկ առկա են որոշ նկատառումներ, այսպես՝ նախատեսվում է, որ նոր 

աշխատակիցները պետք է անցնեն եռամսյա փորձաշրջան, որի ավարտից հետո միայն պետք է  

որոշում կայացվի տվյալ աշխատակցին աշխատանքի ընդունելու վերաբերյալ՝ հիմնվելով 

փորձաշրջանի ընթացքում մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակի գնահատման 

վրա:  Այդ գնահատումը պետք է հիմնված լինի հետևյալ բաղադրիչների վրա. 

 ամբիոնի կողմից դասալսումների գնահատում, 

 ուսանողների և գործընկերների  կողմից անանուն հարցումների միջոցով 

գնահատումներ, 

 ինքնագնահատում: 

Սկսնակ դասավանդողները հիմնականում մասնագիտական ամբիոնի ասպիրանտներն 

են կամ հայցորդները, մեծ մասամբ բուհի շրջանավարտները,  և որպես կանոն՝ գտնվում են  

ամբիոնի հովանավորության  և  հսկողության ներքո՝ ներգրավված լինելով նրա գործունեության 

ոլորտներում: Այս աշխատակիցների կարիերան սովորաբար սկսվում է դասախոսի 

տարակարգով, հետագայում` գիտական կոչումների և աստիճանների ձեռք բերման հետ 

համընթաց անցում է կատարվում հաջորդ տարակարգիֈ Առանձին դեպքերում բուհը իր կողմն է 

գրավում արդեն կայացած մասնագետներին, ովքեր կարող են զբաղեցնել իրենց գիտական 

աստիճանին և կոչմանը համապատասխան պաշտոն:  

Ինչ վերաբերում է մենթորությանը, ապա երիտասարդների զարգացման այս 

ռազմավարությունը,  մշակույթը,  մեզանում լինելով համեմատաբար նոր, այսօր դեռևս կարիք 

ունի ձևավորման, մենթիները՝ նոր մտածելակերպի յուրացման, մենթոր-մենթի 

հարաբերությունը՝ ճիշտ գնահատման: Մենթորը, նպատակ ունենալով նպաստել մենթիի 

անհատական և մասնագիտական զարգացմանը, պետք է հնարավորություն տա նրան 

կառուցելու անձի ու կարիերայի զարգացման ծրագրեր: Հայաստանյան բուհական 

համակարգում փոխհարաբերության այս որակին ոչ բոլորն են պատրաստ: Այս պատճառներով 

էլ համապատասխան քաղաքականության իրականացումը առաջիկա տարիների համար լուրջ 

ձեռքբերում կարող է որակվել, իսկ ընթացակարգի կիրառումը՝ առավել հավակնոտ քայլ (տե'ս 

ՌԾ,  բաժին 5, քայլ 2.2):   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ է. ՄՈՒՀ-ն ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ 

ռազմավարական նպատակների իրականացման համար: 

ԳՊՄԻ-ն այսօր ունի անհրաժեշտ վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմ 

ռազմավարական նպատակների իրականացման համար: Հավատարիմ  ՀՀ գիտության ոլորտի 

զարգացման ռազմավարական ծրագրին վերջին երեք տարիներին բուհի վարչական 

կառուցվածքում  կատարվել են կառուցվածքային փոփոխություններ: Որոշ բաժինների հիմքի 

վրա վերակազմակերպվել են նոր բաժիններ՝ որոշակի գործառույթների իրականացումով. 

http://gspi.am/pages/319.html
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օրինակ՝ Ուսումնական մասի հիմքի վրա ստեղծվել է ՈւՄՎ՝ տարանջատ կառուցվածքով: ՈւՄՎ 

ունի բակալավրի՝ առկա/հեռակա,  մագիստրատուրայի, պրակտիկայի ենթաբաժիններ՝ իրենց 

համակարգողներով, աշխատակիցներով: Ասպիրանտուրայի բաժնի հիմքի վրա ձևավորվել է 

Հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժինը, իսկ ԳՊՄԻ ստուդիայի հիմքի վրա՝ 

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինը:  Ստեղծվել է նոր կառուցվածքային 

միավոր՝ ՈԱԿ-ը: 2013թ.-ին ԳԽ-ի կողմից հաստատվել և ռեկտորի՝ 13.06.2013թ.-ի N 112 

հրամանով վավերացվել է  ամբիոնների օպտիմալացումը և անվանափոխությունը: 

Կառուցվածքային փոխոխությունների  իրականացումն աշխատանքային ծավալների նվազման 

պարագայում անհրաժեշտություն էր: Ռեկտորի՝20.02.2015թ. N 36/1 հրամանով հաստատված են  

ԳՊՄԻ-ի աշխատակազմի պաշտոնները (տե'ս Հավելված 5.2): 

ԳՊՄԻ-ն անհրաժեշտ վարչական և ՈՒՕ կազմերի ապահովումը և համալրումն 

իրականացնում է բուհի լավագույն շրջանավարտների միջոցով՝ նրանց հնարավորություն 

ընձեռելով շարունակելու ուսումնառությունը կրթական հաջորդ մակարդակում: Վերջին 3 

տարում այս աշխատակազմերը նկատելիորեն երիտասարդացել են. այս տարիներին 

ընդհանուր թվաքանակով 23 շրջանավարտներ համալրել են ԳՊՄԻ-ի աշխատակիցների 

շարքերը: 

 Մշակման փուլում են գտնվում  պաշտոնների անձնագրերը: Ռազմավարական 

պլանավորման հիմնահարցերի հանձնաժողովի կողմից մշակվել և առաջարկությունների 

համար ամբիոններ է ներկայացվել պաշտոնների՝ վարքագծով պայմանավորված գնահատման 

չափանիշները, որոնք հնարավորություն կտան կրթության կառավարիչներին առանձնացնել 

պաշտոնների տեղակալման հավակնորդներին, իսկ աշխատակիցներին՝  ճիշտ պատկերացնել 

այն հավաքական հատկանիշների ամբողջությունը, որը կպահանջվի որոշակի պաշտոնի 

զբաղեցման պարագայում (տե'ս Հավելված 5.3): Օրակարգային խնդիր է մնում վարչական, 

ուսումնաօժանդակ կազմի գործունեության որակի ապահովման ընթացակարգի և 

մեխանիզմների մշակումը, կիրառումը և բարելավումը (տե'ս ՌԾ,  բաժին 5, խնդիր 3, քայլեր 3.1): 
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Չափանիշ 5-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

    
Ն
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Ր

Ք
Ի

Ն
 

 
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1. ԳՊՄԻ-ի ՊԴ կազմի 

համալրումն իր լավագույն 

շրջանավարտներով: 

2. Աջակցություն երիտասարդ 

դասավանդողների 

մասնագիտական աճին, 

կայացմանը:  

3. ՈւՕ կազմի ընտրության 

առումով մասնագիտական 

որակների բարձրացման 

հեռանկար ունեցող 

հավակնորդների 

նախապատվություն:  

4. Գիտամանկավարժական և 

հասարակական ակտիվ 

գործունեության  քաջալերում:  

5. ՊԴ  և ՈւՕ կազմերի 

պարտադիր 

վերապատրաստումների 

համակարգի ներդրում: 

6. ՊԴ  կազմի գնահատման 

սահմանված մեխանիզմների 

առկայություն: 

1. Մի շարք 

մասնագիտությունների 

ուղղությամբ 

թերկոմպլեկտավորված  

կուրսերի պատճառով 

անհրաժեշտ մասնագետների 

տարեկան 

ծանրաբեռնվածության 

նվազումը: 

2. ՊԴ կազմի հատուկ 

մասնագիտական 

վերապատրաստման 

անբավարարություն: 

3. ՊԴ կազմի բարձր միջին 

տարիք: 
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ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

1. Առաջատար մասնագետների 

հրավիրելու 

հնարավորություն: 

2. Միջազգային ծրագրերի 

շրջանակներում 

մասնագիտական 

վերապատրաստումների 

իրականացման 

հնարավորություն:  

3. Մենթորության մշակույթի 

ձևավորում: 

1. Երիտասարդ գիտնականների 

սոցիալական պայմանների 

բարելավման խնդրի 

առկայություն: 

2. Երիտասարդ կադրերի 

հոսունություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

    Մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ 

որակավորումներ ունեցող ՊԴ և ՈւՕ կազմեր ունենալը, դաշտում առկա լավագույն 

մասնագետներին  գրավելը,  պահպանելը, ինչպես նաև սահուն սերնդափոխություն 

իրականացնելը ԳՊՄԻ–ի համար մշտական գործընթացի մաս է և հիմնականում 

մասնագիտական ամբիոնների առաջնային խնդիր: ՊԴ և ՈւՕ կազմերի համալրման, 

փոփոխության առաջարկությունները ներկայացվում են ներքևից վերև: Նույն կերպ 

իրականացվում է նաև ՊԴ կազմի գիտական, մանկավարժական հմտությունների զարգացմանը, 

մասնագիտական աճին,  գիտական աստիճանների և կոչումների ձեռքբերմանը նպաստող 

քայլերի ձեռնարկումը:  

ԳՊՄԻ-ում վերջին 3 տարվա ընթացքում դիտարկվել է թե' գիտական աստիճան, թե' 

գիտական կոչում ունեցողների թվաքանակի աճի դինամիկա:  Աճի պահպանման և 

բարձրացման նպատակով ինստիտուտը, ՊԴ կազմի սոցիալական պայմանների բարելավման 

համար վարելով աշխատավարձի բարեփոխումների քաղաքականություն, որպես 

աշխատավարձի բարձրացման հիմնական  թիրախային խումբ ընտրել է գիտական աստիճան 

ունեցող դասախոսներին՝ նպատակ ունենալով էական տարբերություն գոյացնել վերջիններիս և 

գիտական աստիճան չունեցող դասախոսների աշխատավարձերի միջև: ՊԴ կազմի համար 

գիտական  աստիճաններ և  կոչումներ հայցելու էական խթան է նաև այն, որ գիտական 

աստիճան չունեցող դասախոսները հիմնականում ընթերակայի դերով են հանդես գալիս, և 

միայն առանձին դեպքերում է նրանց վստահվում մասնագիտական դասընթացներ վարել: 

Ավելին, մագիստրոսի և հետազոտողի ԿԾ-ներում մասնագիտական գործունեություն ծավալելու 

համար պարտադիր է գիտական աստիճան և/կամ կոչում ունենալը: 

ՊԴ և ՈՒՕ  կազմերի ձևավորումը համարելով հաջողված՝ այնուամենայնիվ բուհում 

առկա է եղած մասնագետներին պահպանելու խնդիրը, որն էլ բուհը առավելագույնս փորձում է 

լուծել: 

Գիտական  աստիճանների և  կոչումների ձեռքբերման համար ԳՊՄԻ-ն կարևորում է 

մենթորության մշակույթի ձևավորումը: 

    ԳՊՄԻ-ում գործում են ՊԴ կազմի գնահատման սահմանված մեխանիզմներ՝ 

պայմանավորված աշխատանքային գործունեության տեսակներով՝ ուսումնական, 

ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական կամ ստեղծագործական, հասարակական կամ 

կազմակերպչական, ինչպես նաև  գիտական կամ ստեղծագործական գործունեության առանձին 

գնահատում: Կատարվում է նաև  դասավանդման որակի և արդյունավետության գնահատում 

դասալսումների միջոցով:  Առավել  մեծ հաջողությամբ իրականացվում է գնահատում 
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ուսանողական հարցումների միջոցով՝ քանիցս լրամշակված «Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի 

մասնագիտական և մանկավարժական որակների գնահատման հարցաթերթիկի» կիրառմամբ: 

Հարցումների արդյունքները, համարվելով զբաղեցրած պաշտոնի համապատասխանության 

ցուցիչ, կիրառվում են պաշտոնների տեղակալման մրցույթների իրականացման ժամանակ: 

ԳՊՄԻ-ում ՊԴ և ՈՒՕ  կազմերի մասնագիտական որակավորման բարձրացման, 

դասավանդման հմտությունների զարգացման և  ընդհանրապես կատարելագործման 

նպատակով ներդրվել է պարտադիր վերապատրաստումների համակարգ: Բավականաչափ 

արդյունավետ են գործում նաև  բացահայտված կարիքների, տարբեր գնահատումների և այլ 

ցուցանիշների վրա հիմնված  վերապատրաստումները: Բուհում մեծ տոկոս են կազմում 

դասավանդման հմտությունների զարգացման ուղղությամբ վերապատրաստված 

մասնագետները, բայց համեմատաբար ցածր՝ հատուկ մասնագիտական ուղղությամբ: Այս 

համատեքստում կարևորվում է մասնագիտական ամբիոնների կողմից իրենց կարիքների 

վերհանման անհրաժեշտությունը և համագործակցության ակտիվացումը ՀՀ և արտերկրյա 

ՄՈՒՀ-երի, գիտական, հետազոտական կենտրոնների, ինստիտուտների հետ:  

ՊԴ կազմի կայունության ապահովման համար ԳՊՄԻ մի դեպքում իրականացնում է 

աշխատավարձի բարձրացման քաղաքականություն, մյուս դեպքում՝ պլանավորված 

սերնդափոխություն, ինչպես նաև ապագային միտված՝ մասնագիտական առաջընթացի 

ապահովման քաղաքականության ու ընթացակարգերի մշակում և ներդրում: 

 

VI.  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 

     Հավակնություններ.  ԳՊՄԻ ՌԾ-ում որպես հետազոտության և զարգացման  

ռազմավարական նպատակ ամրագրված է « հետազոտական գործունեության 

միջազգայնացման և ուսումնառության հետ կապի ապահովումը» (Գյումրու Մ. Նալբանդյանի 

անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի զարգացման ռազմավարական 

ծրագիր (2015-2019)):  

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: 

Հետազոտական գործունեության իրականացումը և դրա կապն ուսումնառության հետ 

ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ի առաջնահերթություններից է, որը հիմնականում միտված է ՄՈՒՀ-ի 

գործունեության միջազգայնացմանը և ուսումնառության ու հետազոտության կապի 
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ամրապնդմանը: 2015-2019թթ. Ռազմավարական ծրագրում այս նպատակի իրականացմանը 

հասնելու համար ամրագրվել են հետևյալ խնդիրները.  

1. երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ գործունության պլանավորմամբ 

հետազոտությունների իրականացման և զարգացման ապահովում,  

2. կրթական և գիտական գործընթացների արդյունավետ փոխկապակցվածության 

ապահովում,  

3. հետազոտական աշխատանքների միջազգայնացման կարգավորում և խթանում,  

4.գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար նյութատեխնիկական  

և ֆինանսական միջոցների ապահովում: 

Ռազմավարական խնդիրների լուծումը ենթադրում է հաստատված աշխատանքային պլանի 

ժամանակացույցով որոշակի քայլերի իրականացում՝ ակնկալելով հստակ ամրագրված 

արդյունքներ: 

Օրինակ 6.1.   1-ին խնդրի՝«երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ գործունության 

պլանավորմամբ հետազոտությունների իրականացման և զարգացման ապահովում», լուծման 

համար 2017թ.-ի ընթացքում  կատարվելու են հետևյալ քայլերը.  

1. մշակել առաջիկա 5 տարիների համար իրականացվելիք հետազոտությունների 

ուղղությունները և այդ ոլորտներում բուհի հետաքրքրությունները՝ ըստ ամբիոնների 

ներկայացրած ծրագրերի,  

2. պլանավորել առաջիկա 5 տարիների համար (երկարաժամկետ) իրականացվելիք 

հետազոտությունների ուղղությունները և այդ ոլորտներում բուհի հետաքրքրությունները՝ 

ըստ ամբիոնների ներկայացրած ծրագրերի, 

3. հետազոտության ոլորտում բուհի հետաքրքրությունների և հավակնությունների 

երկարաժամկետ ռազմավարության հիման վրա մշակել հետազոտությունների 

միջնաժամկետ (3 տարվա համար) և կարճաժամկետ (1-2 տարվա համար) ծրագրեր,  

4. ներդնել հետազոտությունների միջնաժամկետ (3 տարվա համար) և կարճաժամկետ (1-2 

տարվա համար) ծրագրեր: 

Այս քայլերի իրականացնողները մասնագիտական ամբիոններն են՝ Գիտության և արտաքին 

կապերի գծով պրոռեկտորի համակարգմամբ: 

Յուրաքանչյուր տարվա համար ՌԾ-ի աշխատանքային պլանից առանձնացվում են 

համապատասխան քայլերը, որոնց կատարողականն ստուգվելու է նշված ժամանակացույցին 

համապատասխան: Որպես արդյունք ակնկալվում են մշակված ընթացակարգեր և մեթոդներ, 

հետազոտության ծրագրեր, հաշվետվություններ և այլն:  Այսօր ԳՊՄԻ-ն իր հետազոտական 

գործունեությունն  իրականացնում է հստակ պլանավորմամբ:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  բ. ՄՈՒՀ-ն ունի երկարաժամկետ ռազմավարություն  և միջնաժամկետ ու 
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կարճաժամկետ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են հետազոտության ոլորտում ՄՈՒՀ-ի 

հետաքրքրությունները և հավակնությունները: 

Հետազոտության ոլորտում ԳՊՄԻ-ի հետաքրքրությունները և հավակնությունները 

հանգում են մի դեպքում բուհի համար կարևոր հետազոտական նոր բնագավառների  

առանձնացմանը՝ պայմանավորված ժամանակի հրամայականներով, մյուս դեպքում՝ որոշ 

մասնագիտական ամբիոններում արդեն ձևավորված որոշակի հետազոտության ոլորտներում 

լավագույն ավանդույթների պահպանմանը: Օրինակ՝ Բարձրագույն մաթեմատիկայի, 

մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը՝ «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի 

մեխանիկա» հետազոտության բնագավառում, Հոգեբանության ամբիոնը՝ «Էթնիկական 

հոգեբանության» բնագավառում, Մանկավարժության ամբիոնը՝ «Մանկավարժական 

արժեբանության», «Խոցելի խմբերի սոցիալական հիմնախնդիրների» ,  «Կրթական 

բարեփոխումների» բնագավառներում: Նույն Մանկավարժության ամբիոնը՝ արդեն 

վերանվանված Մանկավարժության և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն, առաջիկա 5 

տարիների համար առանձնացրել է հետազոտության նոր ոլորտներ՝ սոցիալական 

մանկավարժության առանձին տեխնոլոգիաների, շարունակական կրթության 

հիմնախնդիրների հետ կապված և այլն: 

Հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում ԳՊՄԻ-ն ձգտում է պահպանել առաջատարի 

դիրքերը Շիրակի մարզում՝ համագործակցելով տարբեր գիտական, կրթական 

հաստատությունների, ինստիտուտների, կենտրոնների հետ, օրինակ՝ Գյումրու Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կենտրոնի, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների 

կենտրոնի և այլն: 

ԳՊՄԻ-ի զարգացման ՌԾ-ում որպես առանձին քայլ ամրագրված է ըստ ամբիոնների 

ներկայացրած ծրագրերի հետազոտական  ուղղությունների առանձնացումը և իրականացման 

պլանավորումը (տե´ս ՌԾ, բաժին 6, խնդիր 1, քայլ 1.1): 

 Որպես հետազոտությունների ռազմավարական քայլեր առանձնացվել են. 

 Ըստ ամբիոնների առանձնացնել հետազոտությունների ոլորտներ 

 Պլանավորել և իրականացնել հետազոտություններ 

 Ստեղծել մեխանիզմներ երիտասարդ դասախոսներին հետազոտությունների մեջ 

ներգրավելու համար 

 Մշակել հետազոտությունների արդյունքների հրապարակման մեխանիզմներ և 

դրանց գնահատման գործիքակազմ   

Միջնաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերի իրականացման առումով ավելի հաճախ ամբիոնն 

առաջնորդվում է բուհի համար կիրառական նշանակություն ունեցող թեմաների ընտրությամբ, 

օրինակ՝ «Կրթության կազմակերպում» մագիստրոսական ԿԾ-ում՝ «Մարդկային ռեսուրսների 
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կառավարումը բուհական համակարգում (ԳՊՄԻ-ի օրինակով)»  ( 2013-2015թթ), կամ «ՄԿԾ-

ների մշակման և ներդրման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները բուհական 

համակարգում (ԳՊՄԻ-ի օրինակով)» ( 2013-2015թթ.) թեմաներով  մագիստրոսական թեզերի 

կատարումը և այլն: Նույնը կարելի է ներկայացնել նաև որոշ առումով հետազոտողի ԿԾ-ի 

համար, օրինակ՝ ԳՊՄԻ-ի հետազոտողի թեկնածուական աշխատանքի «Հաշվողական 

մեքենաների համալիրների, համակարգերի ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային 

ապահովումը» թեման:  

Հետազոտական աշխատանքների համակարգումը և արդյունքների ամփոփումն ու 

հրապարակումը կատարվում են համակարգող՝ Գիտության և արտաքին կապերի գծով 

պրոռեկտորի կողմից: Զարգացման ՌԾ-ում ԳՊՄԻ-ն նախատեսում է  իր ռազմավարական 

նպատակներին համապատասխան, լրամշակել կառուցվածքային ստորաբաժանումների ցանկը  

(տե'ս ՌԾ, բաժին 2, խնդիր 1, քայլ 1.1) և նախատեսում է նաև համապատասխան 

ստորաբաժանման ձևավորում:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է հետազոտությունների  իրականացումը և իր 

զարագացումը` հստակ քաղաքականության և ընթացակարգերի միջոցով: 

Որակյալ հետազոտությունների իրականացման նախապայմանը գիտական դպրոցների, 

ուղղությունների ձևավորումն է, զարգացումն ու պահպանումը: ԳՊՄԻ -ում այս ուղղությամբ 

իրականացվում են մի շարք քայլեր. 

 ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից բուհին արտոնված է չորս հիմնարար ուղղություններով 

ատենախոսությունների թեմաների հաստատում՝ ըստ ՀՀ Կառավարության հաստատած 

«Ատենախոսության թեմայի հաստատման կարգի»՝ ֆիզիկամաթեմատիկական (Ա.00.00), 

պատմական (է.00.00), բանասիրական (Ժ.00.00) և մանկավարժական (ԺԳ.00.00): Սա 

հնարավորություն է տալիս նպաստելու երիտասարդ աշխատակազմի հետազոտական 

գործունեության ծավալմանը: 

 2012թ.-ին  հիմնվել է ԳՊՄԻ-ի «Գիտական տեղեկագիր» պարբերականը՝ միջազգային 

համարանիշը  ISSN 1829-3808, և 2013 թվականին տպագրվել են առաջին երկու համարները՝ 

յուրաքանչյուրը Ա /մաթեմատիկա, բնագիտական, տեխնիկական գիտություններ, 

տնտեսագիտություն և աշխարհագրություն/ և Բ /հումանիտար ու հասարակագիտական 

գիտություններ, դասավանդման մեթոդիկաներ/ պրակներով: Գիտական հանդեսում տպագրվող 

հոդվածներն ուղարկվում են արտաքին գրախոսման: Հանդեսի տպագրությունը 

շարունակական բնույթ է կրում:  Օրինակ՝ 2014թ.-ին  «Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսել 

մեկ համարով՝ ընդգրկելով 69 հոդված, որի մոտ 50%-ը տպագրված  բուհի ՊԴ կազմի կողմից: 

 ԳՊՄԻ-ն եկամուտների և ծախսերի ամենամյա  նախահաշվում հետազոտության և 

զարգացման համար պարտադիր հատկացումներ է կատարում, և դիտարկվում է 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
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հատկացումների դրական դինամիկա.  2012 թ.-ին այն կազմել է բյուջեի 0,76%,  2013թ.-ին՝ 0,81%,  

2014թ.-ին՝ 1%:  2015-2019թթ.-ի ՌԾ-ով գիտության, հետազոտության զարգացման համար 

նախատեսվում է տարեկան 10 մլն դրամ:  

ԳՊՄԻ-ի մի շարք ամբիոններ (Բարձրագույն  մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի, Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, 

Կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոններ) ունեն ՀՀ պետբյուջեի կողմից 

ֆինանսավորվող թեմատիկ ծրագրերի իրականացման փորձ: Աղյուսակ 6.1-ում ներկայացված է 

վերջին 3 տարվա ընթացքում ԳՊՄԻ-ի թեմատիկ ծրագրերի շրջանակներում կատարված 

ֆինանսավորումն ըստ տարիների. 

 

Տարի 

Ընդամենը 
Թեմատիկ ծրագրերով 

ֆինանսավորում 

Գիտական աստ./կոչում 

ունեցողների 

հավելավճար 

Գումար 

հազ.դր

ամ 

տոկոս 
Գումար 

հազ.դրամ 
տոկոս 

Գումար 

հազ.դր

ամ 

տոկոս 

2012թ. 6651.0 0.8% 6261.0 94.1% 390.0 5.9% 

2013թ. 5880.0 0.6% 5640.0 95.9% 240.0 4.1% 

2014թ. 8535.0 0.9% 8175.0 95.8% 360.0 4.2% 

Աղյուսակ 6.1 

 

Բարձրագույն մաթեմատիկայի, մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը 

այժմ էլ աշխատում է «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» հետազոտության 

բնագավառում՝ ունենալով գիտական հետազոտությունների թեմատիկա՝  «Միկրոպոլյար 

առաձգական բարակ ձողերի, սալերի և թաղանթների կիրառական տեսություններ»: Հայոց լեզվի 

և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնն իրականացրել է «Հովհաննես Թումանյանի 

գեղարվեստական արձակի և հրապարակախոսության լեզուն ու ոճը» եռամյա ծրագիրը, որի 

աշխատանքներում ներգրավվել են ամբիոնի դասախոսները: Հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքների վավերացման հիմնական մեխանիզմը հոդվածների, գիտական 

մենագրությունների, ժողովածուների, մեթոդական ձեռնարկների հրատարակումն է, 

հաշվետվությունների ներկայացումը:  

     Մեր ժամանակներում առավել   քան կարևոր է պետական մակարդակով հետազոտության և 

զարգացման խնդիրների կարգավորումը, մասնավորապես ֆինանսավորումը՝ նկատի առնելով 

բուհերի ֆինանսական ներդրման հնարավորությունները: 

 2014թ.-ին հետազոտության ոլորտի խնդիրների վերհանման, վերլուծության և 

բարելավման արդյունավետության բարձրացման նպատակով հիմնվել է ՊԴ կազմի գիտական 

աշխատանքների տվյալների էլեկտրոնային բազա:  
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 2015թ.-ին մշակվել և գործածության մեջ է դրվել ակադեմիական ազնվության հայեցակարգը: 

Այս փաստաթղթով սահմանվում են ակադեմիական անազնիվ վարքի դրսևորումները, այդ 

թվում՝ գրագողությունը, արգելված աջակցությունը, պաշտոնական դիրքի չարաշահումը, 

կաշառելը: ՊԴ կազմի և ուսանողական համակազմի յուրաքանչյուր անդամ 

պատասխանատվություն է կրում ինստիտուտում ակադեմիական ազնվության հայեցակարգի 

խախտման համար:  

Հայեցակարգն ունի ամրագրված սկզբունքներ՝ 

ա) օրինականության ապահովում,  

բ) սոցիալական արդարության ապահովում,  

գ) թափանցիկության ապահովում, 

 դ) հրապարակայնության ապահովում, 

 ե) որակյալ կրթության ապահովում,  

զ) կրթությունն առանց կոռուպցիայի,  

է) կրթությունն ընդդեմ կոռուպցիայի: 

Հայեցակարգի խնդիրներն են.  

ա) ինստիտուտում ձևավորել և խրախուսել ակադեմիական ազնվության մշակույթ, 

 բ) պահպանել ինստիտուտի բարի համբավը,  

գ) կանխել ՀՀ օրենքների խախտման, հովանավորչության, կաշառք տալու, ստանալու, կաշառքի 

միջնորդության, շորթման, կոռուպցիոն այլ երևույթների և ակադեմիական անազնվության 

ցանկացած այլ դեպք:  Ռեկտորի հրամանով ստեղծվում է «Ակադեմիական անազնվության 

դեպքերը քննող հանձնաժողով» մեկ տարի ժամկետով: Հանձնաժողովում ընդգրկված են նաև 

ուսանողներ.  հինգ անդամից երկուսը ուսանող են: 

 ԳՊՄԻ համագործակցում է տարբեր գիտական կազմակերպությունների հետ՝ 

իրականացնելով գիտակրթական և հետազոտական բնույթի գործունեություն:  

Օրինակ 6.2  Ներկայացնենք 2013թ.-ի տվյալները. 

ա) ԳՊՄԻ-ն  հանդես է եկել  որպես առաջատար կազմակերպություն  31 թեկնածուական և 4 

դոկտորական ատենախոսությունների համար,  

 բ) Բուհի   9 աշխատակիցներն անդամակցել են գիտական աստիճաններ շնորհող 

մասնագիտական  խորհուրդներին, 

գ) Բուհի դասախոսները հանդես են եկել որպես 4 դոկտորական և 21 թեկնածուական 

ատենախոսությունների ընդդիմախոսներ, 

 Գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար նյութատեխնիկական և 

ֆինանսական միջոցների ապահովումը ԳՊՄԻ-ն  ՌԾ-ում ամրագրել է որպես խնդիր 

առաջիկա տարիների համար, որն  ենթադրում է ֆինանսական հատկացումների ծավալի 

http://gspi.am/media/pdf/b5e6a6df7475bfa4b6b078c04a069a3d.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
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մեծացում (տե´ս ՌԾ, բաժին 6, խնդիր 4): 

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

2012թ.-ին և դրան նախորդող տարիներին իրականացված գիտական գործունեության 

վերլուծությունը վերհանեց ոլորտի մի շարք խնդիրներ: Ակնհայտ էր որոշակի քայլերի 

իրականացման  անհրաժեշտությունը, և բուհը  հետազոտական, գիտական  գործունեության 

խթանման նպատակով  գործածության մեջ դրեց գիտահետազոտական և գիտամեթոդական 

աշխատանքները խթանելու հավելավճարի տարբերակված համակարգը (տե'ս 

Ինքնավերլուծություն, չափանիշ 2, չափորոշիչ Ե), որը հետագայում լրամշակվեց և 

գործածության մեջ մտավ որպես ՊԴ-ի կազմի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական 

աշխատանքների խթանման ընթացակարգ: Ըստ այս ընթացակարգի յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարվա ավարտին առանձին աշխատակիցների գիտահետազոտական և 

գիտամեթոդական գործունեության արդյունքները և կուտակած միավորների հաշվարկը` 

համապատասխան հիմքերով, առանձին փաթեթով ամբիոնի վարիչի կողմից ներկայացվում է 

գիտության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորին: Ներկայացված հիմքերին ծանոթանալուց  

հետո փաթեթը ներկայացվում է ռեկտորի հրամանով ձևավորված հանձնաժողովին՝ 

ուսումնասիրման նպատակով: Հիմք ընդունելով  հանձնաժողովի որոշման նախագիծը ՝ ռեկտորը 

տալիս է հավելավճարի վճարման հրաման:   

  2011-2012 ուստարում ԳՊՄԻ-ի ՊԴ կազմի կողմից հրատարակվել են ընդհանուր թվով 197 

գիտական հոդվածներ  և մեթոդական ձեռնարկներ: 2013թ.-ին ՊԴ կազմի կողմից կատարված 

հետազոտական աշխատանքների արդյունքներն ամփոփված են 168 գիտական հոդվածներում և 

թեզիսներում, 10 մեթոդական աշխատանքներում և 6 մենագրություններում: 168 հոդվածներից  16 

-ը տպագրված են ԱՊՀ գրախոսվող, 16-ը՝ օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող, 136-ը՝ ՀՀ-ում 

գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում: Գծապատկեր 6.1-ում ներկայացված է 

հրատարակված հոդվածների քանակն ըստ ամբիոնների. 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/d1e534d8067c733983abf916bf55b7b0.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d1e534d8067c733983abf916bf55b7b0.pdf
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Գծապատկեր 6.1. 2013թ.  հրատարակված հոդվածների քանակն ըստ ամբիոնների:  

 

2014թ.-ին  իրականացված գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքներն ամփոփված 

են 157 գիտական հոդվածներում և թեզիսներում, 11 մեթոդական աշխատանքներում և 3 

մենագրություններում: Հրատարակված աշխատանքները ներկայացնում ենք ըստ 

վարկանիշավորման սանդղակի.  

ա) IMPACT FACTOR-ով միջազգային գիտական ամսագրերում տպագրված 6 հոդված,  

բ) ՌԴ ԲՈՀ-ի կողմից ճանաչված գիտական ամսագրերում կամ ժողովածուներում տպագրված 1 

հոդված,  

գ) ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից ճանաչված գիտական ամսագրերում կամ ժողովածուներում տպագրված 79 

հոդված, որից 36-ը` ԳՊՄԻ-ի «Գիտական տեղեկագրում», 

 դ) Միջազգային գիտաժողովների ժողովածուներում տպագրված 16 հոդված, 

ե) Միջազգային գիտաժողովներում տպագրված 24 թեզիս, 

զ) Հանրապետական գիտաժողովների ժողովածուներում տպագրված 14 հոդված, 

է) Հանրապետական գիտաժողովների ժողովածուներում տպագրված 17 թեզիս,  

ը) Ուսումնական, մեթոդական 11 ձեռնարկ, 

է) Գիտական 3 մենագրություն:  

Գծապատկեր 6.2-ում ներկայացված է հրատարակված հոդվածների քանակն ըստ 

վարկանիշավորման սանդղակի.  

33
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Գծապատկեր 6.2 

 

Հավելված 6.1-ում ներկայացված է ԱՊՀ երկրներում, օտարերկրյա միջազգային  և ՀՀ-ում 

գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում ԳՊՄԻ-ի աշխատակիցների հրապարակումների 

ցանկը վերջին հինգ տարվա համար:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում գործում են հետազոտական գործունեության և ուսումնական  

գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզներ: 

ԳՊՄԻ-ում  ՄԳԿԾ-ներում 120 ընդհանուր կրեդիտից առնվազն 12 կրեդիտը 

տրամադրված է ընտրովի դասընթացներին:  Վերջիններս ուղղակիորեն կապված են 

մասնագիտական ամբիոնների հետազոտական ուղղությունների և ՊԴ կազմի գիտական 

հետաքրքրությունների հետ: Նկատի ունենալով յուրաքանչյուր մագիստրանտի ներուժը և 

գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ ամբիոնի վարիչի, կամ ուսումնական խորհրդատուի, 

կամ թեզի ղեկավար դասախոսի կողմից ուսանողին ներկայացվում են այն թեմաները, որոնք 

կարող են նրան հետաքրքրել: Օրինակ՝ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը հիմնականում հայերենի ոճաբանության 

խնդիրներն են, որոնցից էլ մագիստրանտներին առաջարկվում են թեմաներ, օրինակ՝ 2010-

2011թթ.՝ «Բայի եղանակային ձևերի ոճական արժեքը Հովհ. Թումանյանի չափածոում», 

«Գոյականական բառակապակցությունների ոճական կիրառությունը Համո Սահյանի 

պոեզիայում» և այլն: Եվ իհարկե հետազոտությունների թեմաները ընտրվում են հաշվի առնելով 

ՊԴ կազմի գիտական հետաքրքրությունների ոլորտները, ինչպես օրինակ՝ հայերենի 

պատմության ոլորտը: ՄԳԿԾ-ի ուսումնառողներին առաջարկվում են այդ ուղղությանը 

վերաբերող  որոշակի թեմաներ, օրինակ՝ 2010-2011թթ.՝ «Գրաբարյան բառերի և բառաձևերի 
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գործածությունը 20-րդ դարի հայ պատմագրության լեզվում»,    2013-14թթ.՝ «Պերճ Զեյթունցյանի 

«Արշակ 2-րդ»  պատմավեպի  լեզուն», «Հ. Խաչատրյանի «Տիգրան Մեծ» վեպի լեզուն»  և այլն 

(հիմքերը՝ ՈւՄՎ-ում):  

ԳՊՄԻ-ն բազմապրոֆիլ հետազոտական հաստատություն է: ԳՊՄԻ-ում 

հետազոտություններն  իրականացվում են առանձին մասնագիտական ամբիոնների 

ղեկավարությամբ, ավելին՝ մի շարք ամբիոններում հետազոտությունների ուղղությունները 

հստակ արտահայտված են:  

 

 

Չափանիշ 6-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

    

Ն
Ե

Ր
Ք

Ի
Ն

 

 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1.  ԳՊՄԻ-ն իր հետազոտական 

գործունեությունը ծավալում է 

ՌԾ-ի աշխատանքային պլանի 

համաձայն՝ ակնկալելով 

ամրագրված արդյունքներ: 

2. Բուհը համագործակցության լայն 

շրջանակներ ունի տարբեր 

գիտական, կրթական, 

հետազոտական 

հաստատությունների հետ: 

3. Չորս հիմնարար 

ուղղություններով 

ատենախոսությունների 

թեմաների հաստատման 

իրավունքի ձեռքբերում:  

4.  ԳՊՄԻ հրատարակում է 

միջազգային համարանիշով  

«Գիտական տեղեկագիր» 

պարբերականը:  

5. ՀՀ պետբյուջեի կողմից 

ֆինանսավորվող թեմատիկ 

ծրագրերի իրականացման 

փորձ: 

1. Հետազոտության համար 

տրամադրվող սուղ 

դրամական միջոցներ: 

2. Միջազգային բարձր 

վարկանիշ ունեցող 

գիտաժողովներին, 

կոնֆերանսներին 

անբավարար 

ներգրավվածություն: 

3. Հետազոտության ուղղությամբ 

համապատասխան 

ստորաբաժանման 

բացակայություն: 
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ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

1. Պայմանավորված ժամանակի 

հրամայականներով՝ 

հետազոտությունների 

իրականացում նոր 

բնագավառներում: 

2. Գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

իրականացման համար 

նյութատեխնիկական և 

ֆինանսական միջոցների 

հատկացման ծավալների 

մեծացման հնարավորություն: 

3. Միջազգային բարձր վարկանիշ 

ունեցող գիտաժողովներում 

մասնակցության ընդլայնում: 

1. Գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

իրականացման համար 

պետական հովանավորության 

ցածր ցուցանիշ: 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳՊՄԻ-ն իր հեռապատկերում ունենալով եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրումը և 

գիտակրթական համակարգի միջազգայնացումը՝ կարևորում է հետազոտական գործունեության 

իրականացումը, ուսումնառության ու հետազոտության կապի ամրապնդման խնդիրը: Բուհի 

ռազմավարական ծրագրում այս խնդրի լուծումը պայմանավորված է որոշակի քայլերի  

իրականացմամբ, դրանք են՝ հետազոտական  ուղղությունների առանձնացումը, իրականացման 

պլանավորումը, դրանց ներդրման ծրագրումը: Բուհն ակնկալում է  հստակ ամրագրված 

արդյունքների ձեռքբերում, ինչպես՝ հետազոտական ծրագրեր, մշակված մեթոդներ և այլն: 

Առաջիկա տարիներին ԳՊՄԻ-ն իր հետազոտական գործունեությունն իրականացնելու է 

հստակ պլանավորմամբ: 

    Հետազոտության ոլորտում ԳՊՄԻ-ի հետաքրքրությունները և հավակնությունները հանգում 

են մի դեպքում բուհի համար կարևոր հետազոտական նոր բնագավառների  առանձնացմանը՝ 

պայմանավորված ժամանակի հրամայականներով, մյուս դեպքում՝ որոշ մասնագիտական 

ամբիոններում արդեն ձևավորած որոշակի հետազոտության ոլորտներում լավագույն 

ավանդույթների պահպանմանը: Հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում ԳՊՄԻ-ն ձգտում է 

պահպանել առաջատարի դիրքերը Շիրակի մարզում՝ համագործակցելով տարբեր գիտական, 

կրթական, հետազոտական հաստատությունների, ինստիտուտների, կենտրոնների հետ և  

իրականացնելով գիտակրթական ու հետազոտական բնույթի գործունեություն: 

Հետազոտական աշխատանքների համակարգումը և արդյունքների ամփոփումն ու 

հրապարակումը կատարվում են համակարգող՝ գիտության և արտաքին կապերի գծով 
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պրոռեկտորի կողմից: ԳՊՄԻ-ն, նախատեսելով իր ռազմավարական նպատակներին 

համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների փոփոխություն, ծրագրում է նաև 

համապատասխան ստորաբաժանման ձևավորում:  

ԳՊՄԻ-ն իրականացրել է  մի շարք քայլեր՝ իր զարգացմանը միտված,  ինչպես՝ 

միջազգային համարանիշով  «Գիտական տեղեկագիր» պարբերականի հիմնումը, չորս 

հիմնարար ուղղություններով ատենախոսությունների թեմաների հաստատման արտոնումը ՀՀ 

ԲՈՀ-ի կողմից, ակադեմիական ազնվության հայեցակարգի ստեղծումը, հետազոտության և 

զարգացման համար ֆինանսական հատկացումների դրական դինամիկան և այլն: Վերջինիս 

առնչությամբ կարևոր է պետական մակարդակով հետազոտության և զարգացման խնդիրների 

ֆինանսական կարգավորումը, մասնավորապես նկատի առնելով բուհերի ֆինանսական 

ներդրման սուղ հնարավորությունները: Գիտական, հետազոտական բնագավառներում 

զարգացումն ապահովելու նպատակով բուհը գործածության մեջ է դրել գիտահետազոտական և 

գիտամեթոդական աշխատանքները խթանելու հավելավճարի տարբերակված համակարգը: 

    Վերջին 3 տարիներին իրականացված գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների 

ամփոփումը գրանցում է աճ, սակայն   միջազգային բարձր վարկանիշ ունեցող 

գիտաժողովներին, կոնֆերանսներին բուհի աշխատակիցներն անբավարար 

ներգրավվածություն են ցուցաբերում: 

ԳՊՄԻ-ն առաջիկա տարիների իր գործունեության  կարևոր բաղադրիչն է համարում 

հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցվածության 

քաղաքականության և ընթացակարգերի մշակումն  ու ներդրումը: 

 

VII.  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

 

Հավակնություններ. Արդյունավետ գործունեության իրականացման  համար ԳՊՄԻ-ի 

ռազմավարական նպատակներից մեկն է «համապատասխան ենթակառուցվածքների և 

ռեսուրսների մշտադիտարկումը և բարելավումը» (ԳՊՄԻ  զարգացման ռազմավարական 

ծրագիր (2015-2019թթ.), բաժին 7) : 

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: 

Այսօր ԳՊՄԻ-ն  ունի 6 ֆակուլտետ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական և տնտեսագիտության, 

բնագիտաաշխարհագրական, պատմաբանասիրական, մանկավարժության, օտար լեզուների, 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
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ֆիզիկական դաստիարակության և ՆԶՊ, 21 մասնագիտական ամբիոն, որոնք ուսումնական 

գործընթացը կազմակերպում են բակալավրի (առկա/հեռակա)՝ 60, մագիստրոսի (առկա)՝ 18 

կրթական ծրագրերով և հետազոտողի 4 ուղղություններով: 

ԳՊՄԻ իր ՄԿԾ-ների իրականացման նպատակով պատշաճ կրթական միջավայր 

ապահովելու համար ունի ուսումնական շենքեր, որոնցից առաջինը Պ. Սևակի 4 հասցեում 

տեղակայված երկհարկանի քարե շինություն է՝ ՀՀ ԿԳՆ կողմից անհատույց օգտագործման 

իրավունքով հանձված ԳՊՄԻ-ին և զբաղեցնում է 10003 քառ. մետր մակերես տարածք, որից 

նկուղը՝ 1806քառ. մետր: Այս ուսումնական շենքում լսարանային ֆոնդը կազմում է 3709 քառ. 

մետր մակերես: 

Ուսումնական երկրորդ շենքը՝ Վ. Սարգսյան 28 հասցեում, քառահարկ քարե շինություն է՝ 

ՀՀ ԿԳՆ կողմից հանձնված անհատույց օգտագործման իրավունքով և ունի 2139.83 քառ. մետր 

մակերես:  

Առանձին շահագործվում է Վ. Սարգսյան 26 հասցեում գտնվող քառահարկ քարե 

շինությունը (2148 քառ. մետր տարածք զբաղեցնող), որտեղ տեղակայված է Նախազորակոչային 

և ֆիզիկական պատրաստության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի  ամբիոնը: Այս շենքում է 

նաև հանրակացարանը: 

ԳՊՄԻ-ն ունի նաև միահարկ քարե սպորտային բազա՝ Ավ. Իսահակյան 5 հասցեում 

տեղակայված՝ ընդհանուր մակերեսը 958քառ. մետր, օգտակար մակերեսը՝ 858քառ. մետր:  

Ուսումնական գործունեությունը հիմնականում իրականացվում է Պ. Սևակի 4 հասցեում 

գտնվող շենքում,  որտեղ շահագործվում են  85 լսարան: Վ. Սարգսյան 26 հասցեում է 

կազմակերպվում Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն մասնագիտության 

ուսումնական գործընթացը: Լսարանային ֆոնդի շահագործման արդյունավետությունն 

ապահովելու նպատակով ՈՒՄՎ-ի կողմից կատարվում է լսարանային հիմնական ֆոնդի 

բաշխումը՝ ֆակուլտետների կողմից ներկայացված լսարանային հայտերի հիման վրա:  

Յուրաքանչյուր դասատախտակում ամրագրված է լսարանի հերթական համարը: Ուսումնական 

լաբորատորիաները 10-ն են, իսկ մասնագիտական կաբինետները՝ 23-ը, այդ թվում՝ 

համակարգչային, լինգաֆոնային, համապատասխանաբար 414.13 քառ. մետր և 1063.83 քառ. 

մետր մակերեսներով: Լաբորատորիաներից  5-ը սպասարկում է ֆիզմաթ ֆակուլտետը, 5-ը՝ 

բնագիտաաշխարհագրականը: Կան նաև 8 արվեստանոց՝ խեցեգործության, 

գոբելենագործության, քանդակագործության և այլն, 3 արհեստանոց՝ համապատասխանաբար 

270 քառ. մետր և 110 քառ. մետր մակերեսներով:Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 

երկհերթյա սկզբունքով: Մեկ ուսանողին բաժին ընկնող լսարանային մակերեսը կազմում է 

3.97քառ. մետր: Բուհը բավարար չի համարում իր շենքային պայմանները, որի պատճառով էլ 

դիմել է ՀՀ Կառավարությանը Ջիվանու  74 հասցեում տեղակայված ուսումնական 
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նպատակների համար նախատեսված շինությունը իրեն հատկացնելու համար: ԳՊՄԻ-ին 

անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված Գայի 1 հասցեում գտնվող ուսումնական 

մասնաշենքը՝  5168.15 քառ. մետր, նկուղը՝ 54.66 քառ. մետր, արհեստանոցը՝ 204.45 քառ. մետր, 

արհեստանոցի նկուղը՝  130.13 քառ. մետր մակերեսներով, սպասարկման համար անհրաժեշտ 

0,38 հա հողամասերը, և Հակոբյան 39 հասցեում գտնվող 978.90 քառ. մետր մակերեսով 

մարզադահլիճը ՀՀ Կառավարության (19 սեպտեմբերի, 2010թ. N1203-Ն) որոշմամբ 

վարձակալական իրավունքով տրամադրվել է Գյումրու տնտեսական զարգացման 

հիմնադրամին՝ 15 տարի ժամկետով: ԳՏԶ հիմնադրամի և ԳՊՄԻ-ի միջև կնքված 

համաձայնագրով բուհը կարող է օգտվել մեխանիկայի, էլեկտրոնիկայի,  

հեռահաղորդակցության և մուլտիմեդիայի լաբորատորիաներից: 

ԳՊՄԻ-ի բյուջեով ամեն տարի որոշակի գումարներ են հատկացվում վերանորոգման և 

հիմնանորոգման աշխատանքների համար, ինչպես օրինակ, դա արտահայտված է 2014թ.-ի 

եկամուտների  և ծախսերի նախահաշվում  և կատարողականում (Եկամուտներ և ծախսեր, 2014, 

Հավելված 21, 17-րդ կետ): Բուհում այս առումով առկա են բավարար պայմաններ և 

իրականացվող ՄԿԾ-ների պահանջներին   համապատասխան ուսումնական ու 

աշխատանքային միջավայրի շարունակական բարելավումը մնում է ՌԾ-ում ամրագրված 

խնդիր  (ՌԾ, բաժին 7, խնդիր 1): 

ԳՊՄԻ-ի ամբողջ տեղեկատվական համակարգը հագեցած է ժամանակակից 

համակարգիչներով ու սերվերներով: Բուհում շահագործվում է 4 սերվեր: 

ԳՊՄԻ-ում ինտերնետ ծառայությունը ազատ հասանելի է WiFi տեխնոլոգիայի 

օգնությամբ: Բուհն ունի 6 լսարան ներկայացումների, պաշտպանությունների և նմանատիպ 

ցանկացած տեսակի միջոցառումների համար, և 3 լսարան կահավորված են SmartBoard 

գրատախտակներով: Բուհի բոլոր համակարգիչները միացված են ներքին տեղային ցանցին՝ 

առանձնացումների կիրառմամբ  և ունեն անհրաժեշտ թողունակությամբ ինտերնետ կապ: 

Առկա են նաև ոչ վերջին սերնդի համակարգիչներ, որոնց գործածումը դասապրոցեսում 

հնարավոր է դարձել շնորհիվ տերմինալ սերվեր լուծման կիրառման, որի հիման վրա 

աշխատում են ՀՀ  բոլոր բանկային համակարգերը:  Այս դեպքում 20 համակարգիչ 

միաժամանակ միանում են ժամանակակից սերվերին ցանցի օգնությամբ, և ուսանողին լիարժեք 

հասանելի են դառնում սերվերում սահմանված ռեսուրսները, որոնց շնորհիվ ուսանողը և 

դասախոսը կարող են կիրառել ժամանակակից ծրագրեր:  Նման լուծման շնորհիվ բարձրանում 

է նաև անվտանգությունը՝  բացառելով  ինֆորմացիայի արտահոսքը, քանի որ աշխատանքները 

կատարվում են մեկ տեղային սերվերում: Բուհի կառուցվածքային բոլոր միավորները 

ապահոված են անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով:  

ԳՊՄԻ-ի կարևորագույն ռեսուրսներից է  հեռուստաստուդիան՝ հիմնադրված 2007թ.-ին, որը 

http://gspi.am/media/pdf/2d06e708bb2117fa06e4641e5a26529b.pdf
http://gspi.am/media/pdf/89787358cd4b2e267999c8caa35fa081.pdf
http://gspi.am/media/pdf/60fb2a70c67d2776a5fa71ba9a3cbfa1.pdf
http://gspi.am/media/pdf/60fb2a70c67d2776a5fa71ba9a3cbfa1.pdf
http://gspi.am/media/pdf/60fb2a70c67d2776a5fa71ba9a3cbfa1.pdf
http://gspi.am/media/pdf/60fb2a70c67d2776a5fa71ba9a3cbfa1.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
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առաջին հերթին ստեղծվել էր որպես «Լրագրություն» մասնագիտության ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման կարևոր բաղադրիչ, և իհարկե, որպես բուհի մասին 

հասարակական դրական կարծիք ձևավորելու, գիտական, կրթական, մշակութային 

գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ապահովելու միջոց: Պրոֆեսիոնալ թվային 

երեք տեսախցիկները, մոնտաժի ժամանակակից սարքավորումները, մասնագիտորեն 

կահավորված նկարահանման տաղավարը և շուրջօրյա համացանցային կապը թույլ են տալիս 

պատրաստել ցանկացած ձևաչափի հեռուստատեսային հաղորդում` լրատվական 

թողարկումներ, հեռուստաբանավեճեր, գեղարվեստական ու վավերագրական տեսաֆիլմեր:  

ԳՊՄԻ-ի գիտական գրադարանը (ԳԳ) զբաղեցնում է 434 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով 

տարածք, որից 216 քառ. մետրը հատկացված է 50 տեղով ընթերցասրահին:  Ընթերցասրահում 

շահագործվող վերջին սերնդի համակարգիչները գործարկվում են համակարգչային 

լիցենզավորված ծրագրով: Տեխնիկապես հագեցած ընթերցասրահն ունի հետևյալ 

հնարավորությունները. 

 էլեկտրոնային գրականություն, 

 դասընթացների էլեկտրոնային դասախոսությունների փաթեթներ, 

 ինտերնետային կապ: 

Գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 137.175 միավոր՝բուհական դասագրքեր, 

ուսումնական ձեռնարկներ , մեթոդական-տեղեկատվական գրքեր, որոնցից մասնագիտական 

դասագրքեր՝ 49.536, ուսումնական ձեռնարկներ՝ 53.808, գեղարվեստական գրականություն՝ 

29.852 և այլ նյութեր՝ 3.979  (տե'ս Աղյուսակ 7.1). 

 

 

Գրականություն Քանակ, օրինակ 

Քարտարան մուտքագրված 118 815 

Գրապահոցում առկա չմուտքագրված 14 408 

Ամբիոններում առկա չմուտքագրված 3 620 

Անհատ ընթերցողների մոտ առկա չմուտքագրված 332 

Ընդամենը 137 175 

Աղյուսակ 7.1. Գրադարանի ֆոնդն ըստ մուտքագրման ցուցանիշի (առ 01. 06.  2015թ): 

 

Գրքային ֆոնդի 44%-ը հայալեզու գրականություն է, 48%-ը՝ռուսերեն, 8%-ը՝օտարալեզու: 

Մասնագիտական գրականությունը շահառուներին հասանելի է նաև ամբիոններում: 

Ամբիոններում առկա գրականությունը կազմում է 3915 միավոր: Գրադարանի ամենամյա 

համալրումը գնումների և նվիրատվությունների միջոցով կազմում է մոտավորապես 2000-3000 

միավոր գրականություն: Գրադարան ունի 4 գրապահոց: Գրադարանում պահվում են նաև 

նախախորհրդային շրջանի հնատիպ հրատարակություններ՝ հազվագյուտ գրքեր, 

հանրագիտարաններ, բառարաններ, մամուլ, որը կազմում է գրադարանի «Ոսկե ֆոնդը»: «Ոսկե 
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ֆոնդը» կազմում է 976 միավոր, որից հայերեն՝ 654, ռուսերեն և օտարալեզու՝ 322:  

ԳԳ-ի ծառայություններից օգտվում են բուհի ներքին և արտաքին շահակիցները: 

Ուսանողական համակազմի ամսական գրքաշրջանառությունը կազմում է ավելի քան 500 

միավոր: Գրքատացքի  քանակական տվյալները 2014-2015  ուստարվա համար 51.530 է (տե՛ս 

ԳԳ-ի հաշվետվություն):  

Գրադարանային ֆոնդի համալրումը կատարվում է ներքևից վերև եկող 

առաջարկություններով. ամբիոնների  և այլ ենթակառուցվածքների կողմից ներկայացվում է 

համապատասխան պահանջարկը, որը ձեռք է բերվում  նախապես հատկացված գումարներով 

(Եկամուտներ և ծախսեր, 2014, Հավելված 18): 2014-2015 ուստարում գրադարանային ֆոնդը 

համալրվել է մոտ 2000 միավոր մասնագիտական և գեղարվեստական գրականությամբ: ԳԳ-ի 

զարգացման բնագավառում կարևոր խնդիր  է տեղեկատվական ծավալի ընդլայնումը՝ առավել 

արդիական գիտական և ուսումնամեթոդական տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով: 

Այդ նույն նպատակով ստեղծվել է էլեկտրոնային գրադարանը: Օրակարգային խնդիրէ ՀՀ 

էլեկտրոնային գրադարանների հետ համագործակցության հաստատումը և էլեկտրոնային 

քարտարանի ստեղծումը: 

Կարևորելով ԳԳ-ի զարգացումը՝ ԳՊՄԻ-ում պարբերաբար կատարվում է նրա 

գործունեության վերլուծություն: Օրինակ, 2014թ.-ին կատարվել են գրադարանային 

ռեսուրսների և շահագործման վերաբերյալ հարցումներ (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում):  Ստորև 

ներկայացվում է գրադարանային ռեսուրսներից և շահագործումից ուսանողների և 

դասավանդողների բավարարվածությունը՝ արտահայտված միջին գնահատականով (չորս 

միավորանոց համակարգով) (տե'ս Գծապատկեր 7.1). 

 
Գծապատկեր 7.1 

 

Ինչպես երևում է ներկայացված տվյալներից, ցածր ցուցանիշներ են գրանցվել 

համացանցի հասանելիությունից, ընթերցասրահի կահավորանքից և սպասարկման որակի 

http://gspi.am/media/pdf/aa5a4babe4d5625863c90277f8c70be2.pdf
http://gspi.am/media/pdf/60fb2a70c67d2776a5fa71ba9a3cbfa1.pdf
http://gspi.am/media/pdf/e283c7be771f67a2455d0540e6d01074.pdf
http://gspi.am/media/pdf/e283c7be771f67a2455d0540e6d01074.pdf


100 
 

բավարարվածությունից:  Այս խնդիրների ուղղությամբ  ԳՊՄԻ-ն  իրականացրեց որոշակի 

քայլեր. կատարվեց համացանցային կապի հզորացում, այսօր գրադարանն ունի նոր 

կահավորանք, իսկ ինչ վերաբերում է սպասարկման որակին, ապա տեղի են ունեցել ռեկտորի, 

ՈԱԿ-ի հետ հանդիպումներ, որոնց ընթացքում բարձրացվել են ուսանողներին և ՊԴ կազմին 

հուզող հարցեր,  իսկ որպես այդ հանդիպումների արդյունք գրանցվել է ընթերցասրահից 

օգտվողների թվի աճ  (հիմքը՝ ընթերցասրահի գրանցամատյանը): 

Ուսումնական ռեսուրսների և ուսումնական միջավայրի արդյունավետության 

գնահատումը  կատարվում է նաև ամբիոնների և ֆակուլտետների հաշվետվությունների 

միջոցով: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ը, իր առաքելությունն ու նպատակներն իրականացնելու համար, 

հատկացնում է համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ` անհրաժեշտ միջոցներով և 

սարքավորումներով ապահովելու ու գործարկելու համար: 

ԳՊՄԻ-ում  ֆինանսական հոսքերի կառավարումը և վերահսկողությունը իրականցնելու 

նպատակով կազմվում է բյուջեի տարեկան եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ, իսկ 

ֆինանսական տարվա ավարտից հետո փաստացի տվյալների վերլուծությունների հիման վրա 

ներկայացվում է տարեկան բյուջեի կատարողականը (տե՛ս Ֆինանսական հաշվետվություն): 

Նոր ՌԾ-ի հաստատմանը կից ներկայացվել է բուհի երկարաժամկետ ֆինանսական նախագիծը՝ 

ապահովելով զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրատեսությունն ու կայունությունը (տե՛ս 

ՌԾ): 

ԳՊՄԻ-ի եկամուտները մեծապես կախված են ուսման վարձավճարներից գոյացած  միջոցներից, 

որը միջինը կազմում է ֆինանսական ռեսուրսների մոտ 69%-ը, իսկ պետբյուջեի 

հատկացումները՝մոտ 29%-ը, դրամաշնորհային ծրագրերը՝ 1%-ը, այլ ոչ գործառնական 

եկամուտները՝ 1%-ը:  

 Բուհի ռազմավարական առաջնահերթություններից է ուսումնական, գիտական և մյուս 

ռազմավարական ուղղություններով արդյունավետ գործունեության իրականացման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների ապահովումը (տե՛ս ՌԾ,  բաժին 7, խնդիր 2): Այդպիսի 

ֆինանսական ռեսուրսների աղբյուր կարող է լինել օրինակ, արդի աշխատաշուկայի 

պահանջների  նկատառումով նոր ՄԿԾ-ների  իրականացումը և դրամաշնորհային ծրագրերում 

բուհի ներգրավվածության ակտիվության բարձրացումը:  Բուհը հայտ է ներկայացրել ՊՈԱԿ-ից 

անցնելու հիմնադրամի կարգավիճակի, որը հնարավորություն կընձեռի իրականացնելու 

ձեռնարկատիրական գործունեություն:  

ԳՊՄԻ-ի 2010-2015թթ.եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվները և կատարողականները  

ներկայացված են Հավելված 7.1-ով:. 

Ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման  գործընթացում կարևորվում է ՊԴ-ի կազմի 
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ֆինանսական բավարարումը, ինչը նպաստում է որակյալ աշխատակազմով ՄԿԾ-ների 

իրականացման ապահովմանը:  2012-13 ուստարվանից  ՊԴ կազմի աշխատավարձը բարձրացել 

է 40%-ով, ինչի արդյունքում աշխատավարձերը կազմել են ծախսերի 77,6%-ը (ներառյալ 

պարգևավճարները), որը 2012 ֆինանսական տարում եղել է 68,9%: 2014թ.-ի եկամուտների և 

ծախսերի նախահաշվում աշխատավարձի տոկոսը կազմում է ծախսերի 73,4%-ը: Չնայած 

ֆինանսական որոշ դժվարությունների, աշխատավարձի վճարումը բուհում կատարվում է 

ժամանակին: ՄՈՒՀ-ը  շարունակում է աշխատակազմին ֆինանսապես շահագրգռելու 

քաղաքականությունը:  

Ուսումնական ուղղակի ծախսերի չափաբաժինը  (ՊԴ կազմի աշխատավարձեր, տպագրական 

ծախսեր, ուսումնական ծախսեր, կոմունալ ծառայությունները) ծախսերի ընդհանուր ծավալում 

կազմում է միջինը  72,5%:  Նախորդ 5տարիների համեմատությամբ 2015թ.ուսումնական ուղղակի 

ծախսերից զատ առանձին դրամական միջոցներ են տրամադրվել ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ով նախատեսված. 

 բուհի հավանական դիմորդներին լրացուցիչ ուսումնական ծառայությունների մատուցման 

համար (տե՛ս  ՌԾ , բաժին 4, խնդիր 1, քայլ 1.2),  

   Լեզուների կենտրոնի գործունեության կազմակերպման համար  (տե՛ս ՌԾ,  բաժին 3, խնդիր 

3, քայլ3.2),  

 ՊԴ կազմի վերապատրաստումների իրականացման համար (տե՛ս  ՌԾ, բաժին 3, խնդիր 1, 

քայլ 1.2): 

Ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով ՄՈՒՀ-ը չի կատարել էական 

հատկացումներ  գիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ավելացման 

համար, չնայած որ տպագրական ծախսերը  2012 և 2013 թթ.-ի համեմատությամբ 2014թ.-ին 0,24 

%-ից աճել են մինչև 1 % (տե՛ս  2014թ.-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ, հավելված 11, 

7-րդ կետ): Նկատի ունենալով նման պատկերը՝ 2015-2019թթ. ՌԾ-ում  որպես ռազմավարական 

խնդիր առանձնացվել է երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ գործունեության 

պլանավորմամբ հետազոտությունների իրականացման և զարգացման ապահովումը՝ 

համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսումով (տե՛ս ՌԾ, բաժին 6, խնդիր1, 

քայլեր 1.1, 1.2):  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. ՄՈՒՀ-ում գործում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 

նպատակների իրականացումն ու շարունակականությունն ապահովող և երաշխավորող 

ֆինանսական միջոցների բաշխման քաղաքականություն: 

ԳՊՄԻ-ում ֆինանսական միջոցները բաշխվում են քայլերի հետևյալ 

հաջորդականությամբ. Բյուջեի նախագիծը կազմվում է ռեկտորի, պրոռեկտորների և գլխավոր 

ֆինանսիստի կողմից՝ հիմքում ունենալով զարգացմանն ուղղված քայլերը, նախօրոք հաշվված 

եկամուտները, կատարվելիք ընդհանուր ծախսերը, ինչպես նաև ԳՊՄԻ-ի ստորաբաժանումների 
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կարիքներից բխող հայտերը և առաջնորդվելով նախորդ տարիների փաստացի 

կատարողականով: Բյուջեի նախագիծը քննարկվում է ՄՈՒՀ-ի ԳԽ-ում և հավանության 

արժանանալու դեպքում՝ ներկայացվում ԳՊՄԻ-ի Խորհրդի հաստատմանը: Ֆինանսական 

միջոցների հատկացման հիմքում դրված է ԿԾ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսային պահանջը: ԳՊՄԻ-ի բյուջեի եկամուտները կենտրոնացվում են և այնուհետև 

ծախսերը կատարվում են ըստ առանձին ամբիոնների՝ ելնելով ՊԴ-ի կազմի 

հաստիքացուցակից՝ ըստ ծանրաբեռնվածության (յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին 

ներկայացվում է հաջորդ ուստարվա ուսումնական ծանրաբեռնվածության նախագիծը, որի 

հիման վրա էլ կատարվում է հաստիքի ձևավորումը և վճարումը), շրջանառու միջոցների 

պահանջարկից, ինչպես նաև ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռք բերման, բարելավման 

պահանջարկից:  

ՊԴ-ի կազմի աշխատավարձի չափը որոշվում է համաձայն հաստիքի՝ հաշվի առնելով 

գիտական աստիճանը, կոչումը, պաշտոնը: Գործում է նաև դասախոսի տարբերակված 

հավելավճարի համակարգը: 

Ըստ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի՝ ԳՊՄԻ-ում ֆինանսական միջոցների 

բաշխման մեխանիզմներից է գնումները՝ համապատասխան գնումների պլանի: 

Ֆինանսական միջոցների պլանավորումն ու կառավարումը վերահսկվում է 

ֆինանսական տարվա կտրվածքով հաշվապահության և ռեկտորի հաշվետվություններով, 

որոնք ներկայացվում են համապատասխանաբար  ԳԽ-ում և Խորհրդում: Այդ 

հաշվետվությունները հասանելի են ԳՊՄԻ կայք էջում: 

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: 

Վերջին 5 տարիներին եկամուտների և ծախսերի վերլուծությունը թույլ է տալիս 

դիտարկել կայունության դինամիկա:    

ՄՈՒՀ-ում կրթական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների 

պլանավորումը կատարվում է առանձին ստորաբաժանումների կարիքների բացահայտման 

հիման վրա: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջի համաձայն ՄՈՒՀ-ը նախապես 

պլանավորում է առաջիկա ֆինանսական տարվա համար պահանջվող ռեսուրսները՝ դրանց 

գնման գործընթացն ըստ օրենքի պահանջի իրականացնելու համար:  

ՄԿԾ-ների իրականացման որակի շարունակական բարելավման նպատակով 

ուսումնական տարվա սկզբին նախապես կատարվում է ստորաբաժանումների կողմից 

պահանջված  ռեսուրսների ապահովում և բաշխում: Այսպես, օրինակ, մագիստրոսական ԿԾ-ի 

իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսի ապահովում: Կամ ՄԿԾ-ների 
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իրականացման որակի բարելավման նպատակով ՊԴ կազմի վերապատրաստումների համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ապահովումը, նաև կիրառական արվեստի 

մասնագիտական լսարան-արվեստանոցների՝ գոբելենագործության, խեցեգործության, 

նյութատեխնիկական ռեսուրսներով ապահովումը և այլն: 

ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ում որպես առանձին խնդիր է դիտարկվում իրականացվող ՄԿԾ-ների 

պահանջներին   համապատասխան ուսումնական ու աշխատանքային միջավայրի 

շարունակական բարելավումը: Այս խնդրի իրականացման համար կարևորվում է 

հաստատության մասնաշենքերի, լաբորատորիաների, գրադարանի, ուսումնական 

կաբինետների, արհեստանոցների և արվեստանոցների՝ որպես ռեսուրսների ապահովվումը, 

դրանց արդյունավետության և հասանելիության գնահատման մեխանիզմների և բարելավմանն 

ուղղված միջոցառումների մշակումը և  կատարումը (տե՛ս ՌԾ, բաժին 7, խնդիր 1, քայլ 1.1): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ե. ՄՈՒՀ-ում առկա է տեղեկատվությունը և փաստաթղթավորման 

գործընթացները կառավարելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգ:  

ԳՊՄԻ-ում տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ 

կառավարման նպատակով կիրառվում են մի շարք գործիքներ, որոնցից առանձնանում է 

Mulberry էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: 2013թ.-ից ներդրվել է 

Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական (ՄԿԿՏ) համակարգը, որը 

տեղեկատվական աղբյուր է բուհի գործունեության տվյալների վերաբերյալ: Շահագործվում է 

ուսանողների ընդհանուր տվյալների բազան՝ տեղային տվյալների հենքի վրա: Ներքին 

փաստաթղթաշրջանառության համար կիրառվում է տեղային սերվերը, որն ապահովում է 

վավերացված օգտագործողների մուտքի հնարավորության համակարգ: Նման ցանցերի 

շահագործումը ռեկտոր-ֆակուլտետներ-ամբիոններ-ՈՒՄՎ-ՈԱԿ-հաշվապահություն կապի 

անընդհատականության և տեղեկատվության հասանելիության կառավարման լավագույն 

մեխանիզմներից  է: Տեղեկատվության ստացման առումով կարևոր միջոց է նաև ԳՊՄԻ կայքը, 

որով ապահովվում է ոչ միայն անհրաժեշտ ռեսուրսներից տեղեկատվությունը, այլև հետադարձ 

կապը: 

ԳՊՄԻ-ում գործող Super vision տեղեկատվության կառավարման բազմագործառութային 

ցանցն ունի տարբեր բաժիններ՝ ուսանողներ, քննական տեղեկագիր, ակադեմիական 

տեղեկագիր, դասացուցակ, աշխատանքային ուսումնական պլան, ամբիոնային և 

ֆակուլտետային բեռնվածություններ, դիպլոմի հավելված և որոնում:  

ԳՊՄԻ-ում հասանելի է 35 Մբվ թողունակությամբ ինտերնետ կապ, որն ապահովվում է 2 

տարբեր Ինտերնետ ծառայություն մատուցող ընկերությունների կողմից:  Շնորհիվ նման 

այլընտրանքային մոտեցման՝ հնարավոր է դարձել ապահովել անընդհատ, վթարակայուն կապ:  

Տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կառավարման բարելավումը ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ի 
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խնդիրներից է (տե՛ս ՌԾ, բաժին 7, քայլ 1.2): 

ԳՊՄԻ-ի փաստաթղթաշրջանառությունը տեղի է ունենում նաև թղթային տարբերակով: 

ԳՊՄԻ-ի ստորաբաժանումների գործունեությունը արտացոլող փաստաթղթերի 

արխիվացումը և պահպանումը, ինչպես նաև արխիվային փաստաթղթերի գիտատեխնիկական 

մշակումը, հաշվառումը, օգտագործումն ու պահպանությունը ապահովվում և կատարվում է 

համապատասխան ստորաբաժանման՝ արխիվի կողմից:  

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

անվտանգության պահպանմանն ուղղված ծառայությունների միջոցով` հաշվի առնելով հատուկ 

կարիքներ ունեցող ուսանողներին: 

ԳՊՄԻ-ում առողջապահության և անվտանգության պահպանմանն ուղղված 

ծառայությունների գործունեությունը ռեկտորի ուշադրության կենտրոնում է և համակարգվում է 

ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտորի կողմից: ԳՊՄԻ-ում առաջին բուժօգնության 

ծառայությունն իրականացնում է բուժկետը, որն ապահովված է առաջին օգնության դեղորայքով 

( «Ալֆա ֆարմ» դեղագործական ընկերության հետ կնքված պայմանագրով ձեռք բերվող), և 

բուժգործիքներով:  Դեղորայքային պահանջարկը բավարարվում է կիսամյակը մեկ: 

Առողջապահական ծառայությունների շրջանակում իրականացվում է նաև ԳՊՄԻ-ի առաջին 

կուրսեցիների պարտադիր բուժզննումը՝ համագործակցելով տարբեր բուժմիավորումների հետ: 

Բուհը աշխատակիցների բուժզննումը իրականացնելու նպատակով համագործակցում է 

Գյումրու Ն. Ա. Մելիքյանի անվան թիվ 2 պոլիկլինիկայի հետ: ԳՊՄԻ-ի ղեկավարությունը, 

կարևորելով աշխատակիցների  առողջության պահպանման հարցերը, դիմել է ՀՀ 

Կառավարությանը՝ սոցիալական փաթեթում  աշխատակիցների ընդգրկելու առաջարկով: 

Հիմք ընդունելով ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման 

սահմանափակումների մասին ՀՀ օրենքի դրույթները՝ ԳՊՄԻ-ի ռեկտորի հրահանգով բուհում 

ծխելը խստիվ արգելվում է: 

Ուսանողների առողջության պահպանման նպատակով ՄՈՒՀ-ի ֆիզիկական 

դաստիարակության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը կազմակերպում է սեկցիոն 

պարապմունքներ տարբեր մարզաձևերից՝ բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ: «Մարզային ակումբի» 

հետ համատեղ կազմակերպվում են ուսանողների ամենամյա ավանդական տուրիստական 

արշավներ և կրոսավազքի մրցումներ, միջֆակուլտետային առաջնություններ տարբեր 

մարզաձևերից (ֆուտբոլ, բասկետբոլ, շախմատ և այլն), ինչի արդյունքում ձևավորվում են բուհի 

տարբեր մարզաձևերից հավաքական թիմեր, որոնք հետագայում մասնակցում են բուհական 

խաղերի ծրագրով հանրապետական մրցումներին: Կազմակերպվում են նաև բուժական 

ֆիզկուլտուրայի պարապմունքներ առողջական խնդիրներ ունեցող ուսումնառողների համար: 

ՊԴ կազմի առողջության պահպանման նպատակով կազմակերպվում  են նախասիրական 

http://gspi.am/pages/319.html
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խմբեր լող, շախմատ և այլ մարզաձևերից: ՄՈՒՀ-ը միջոցներ է հատկացնում ուսումնական 

առաջին շենքում տեղակայված 2 մարզադահլիճների, ինչպես նաև բաց սպորտային 

հրապարակի շահագործման համար, սակայն դահլիճների ընդհանուր վիճակը դեռևս 

գոհացուցիչ չէ:  

ԳՊՄԻ-ում  անվտանգության պահպանման նպատակով գործում է պահպանության 

ծառայությունը: Այս ծառայության արդյունավետության բարձրացման նպատակով 2012թ.-ից 

շահագործվում է քարտային համակարգով անցակետը: Գործում է պահպանության և 

անվտանգության շուրջօրյա հերթապահության ռեժիմ:  Բուհը օգտվում  է նաև մրցույթով անցած 

պահնորդական «Պանտերա Սիքյուրիթի» ՍՊԸ-ի ծառայությունից, որի  համար հատկացվում է 

որոշակի գումար եկամուտների և ծախսերի ամենամյա նախահաշվով (տե՛ս 2014թ.-ի 

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ, հավելված 14): 

ԳՊՄԻ-ում առկա է արտակարգ իրավիճակների դեպքում տարհանման սխեմա, որը 

փակցված է ուսումնական շենքերի տարբեր հատվածներում: Մարդկանց անվտանգության 

ապահովման համար առկա են նաև հրդեհի տարածման կանխարգելման, մարման և 

փրկարարական աշխատանքների իրականացման համար առաջին անհրաժեշտության 

միջոցները:  ԳՊՄԻ այսօր  դեռևս ապահովված չէ հրդեհ ազդարարող ինքնաշխատ 

համակարգով: Անվտանգության ապահովման հետ կապված նյութական միջոցների 

հատկացման համար համապատասխան մասնագետի՝ անվտանգության ճարտարագետի 

կողմից ներկայացվում է հայտ, որի հիման վրա էլ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվում  

տրամադրվում են միջոցներ, օրինակ, նման հայտ 2015թ.-ին արդեն ներկայացվել է հրդեհ 

ազդարարող ինքնաշխատ համակարգի ձեռքբերման համար: 

Բուհը խնդիր ունի ապահովելու հատուկ կարիքներով անձանց համար անհրաժեշտ 

պայմաններ՝  չնայած դրանց մի մասի առկայությանը, ինչպես օրինակ, թեքահարթակը: 

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

ռեսուրսների կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության գնահատման 

մեխանիզմներ: 

ԳՊՄԻ-ում ուսանողներին և դասավանդողներին տրամադրվող ռեսուրսների 

կիրառելիության,արդյունավետության, հասանելիության գնահատման մեխանիզմներից են 

հարցումները: Հարցումներ իրականացվել են շրջանավարտների շրջանում  (2013-14 ուստարում 

անցկացված համալիր հարցումներ՝ TEMPUS HEN-GEAR ծրագրի շրջանակներում), որոնք կրում 

են շարունակական բնույթ ( անցկացվել է նաև 2014-15 ուստարում) և ԳՊՄԻ-ի ՈԱԿ-ի կողմից 

հարցումներ ուսանողների և ՊԴ կազմի շրջանում: Ռեսուրսներից շրջանավարտների 

բավարարվածության վերլուծությունը ներկայացվել է 2-րդ ուղղության չափորոշիչ Դ-ում: 

Տրամադրվող ռեսուրսներից բավարարվածությունը բացահայտող հարցադրումներ առկա են 

http://gspi.am/media/pdf/60fb2a70c67d2776a5fa71ba9a3cbfa1.pdf
http://gspi.am/media/pdf/60fb2a70c67d2776a5fa71ba9a3cbfa1.pdf
http://gspi.am/media/pdf/f6a444d6d337171875dd9a54e98ed072.pdf
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եղել ՊԴ կազմի ուսումնական գործունեության իրականացման գնահատման ձևաթղթում 

(հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում), օրինակ,տրված դասախոսության փաթեթի և հանձնարարված 

գրականության հասանելիությունը: ԳԳ-ից ուսանողների և դասավանդողների 

բավարարվածության վերաբերյալ հարցման  վերլուծությունը ներկայացվել է   սույն ուղղության 

չափորոշիչ Ա-ում համապատասխան դիագրամով: 

 

 

 

 

Չափանիշ 7-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 

 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

    

Ն
Ե

Ր
Ք

Ի
Ն

 

 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1. Ֆինանսական ռեսուրսների 

ռազմավարական 

պլանավորում: 

2. ՄԿԾ-ների պահանջներին 

համապատասխան 

ուսումնական և 

աշխատանքային միջավայրի 

շարունակական 

բարելավում: 

3. Աշխատակազմին 

ֆինանսապես շահագրգռելու 

քաղաքականության 

իրականացում: 

4. Լսարանային և լաբորատոր 

ֆոնդի բարելավում: 

1. Դրամաշնորհային ծրագրերում 

բուհի պասիվ ներգրա 

2. վվածություն: 

3. Հետազոտության ուղղությամբ 

սակավ ֆինանսական 

միջոցների տրամադրում: 

4. Հատուկ կարիքներով անձանց 

համար ոչ բավարար շենքային 

պայմաններ: 

5. Տեխնիկական 

անվտանգության ապահովման 

համար սակավ նյութական 

միջոցների տրամադրում: 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://gspi.am/media/pdf/047de4b507111ad8f7f355d79d43c6ba.pdf
http://gspi.am/media/pdf/e283c7be771f67a2455d0540e6d01074.pdf
http://gspi.am/media/pdf/e283c7be771f67a2455d0540e6d01074.pdf
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ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

1. Ձեռնարկատիրական 

գործունեության ծավալում՝ 

ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամի 

կարգավիճակի անցման 

պարագայում: 

2. ՀՀ Կառավարության կողմից 

նոր մասնաշենքի 

շահագործման 

թույլտվություն: 

3. ՀՀ Կառավարության կողմից 

սոցիալական փաթեթում   

աշխատակիցների 

ընդգրկում: 

4. Արդի աշխատաշուկայի 

պահանջներին 

նկատառումով նոր ՄԿԾ-

ների իրականացում և 

դրամաշնորհային 

ծրագրերում 

մասնակցության 

ակտիվացում: 

1. Ուսման վարձավճարի 

հավաքագրման 

անհուսալիություն: 

2. Արտարժույթի 

անկանխատեսելի 

փոփոխություն: 
 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳՊՄԻ արդյունավետ գործունեության համար օրակարգային խնդիր է ֆինանսական 

ռեսուրսների ձեռքբերման հուսալիությունն ու կայունությունը և դրանց բաշխման 

մշտադիտարկումն ու բարելավումը: Շիրակի մարզի ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը դժվարացնում է ուսմանվարձավճարի հավաքագրումը՝ այն դեպքում, որ եկամուտների 

միջինը՝ 69 %, գոյանում է վճարովի ուսուցման ծառայությունից: Նման իրավիճակը բուհի 

ֆինանսական միջոցների ձեռքբերման համար ստեղծում է որոշակի դժվարություններ: Այս 

ամենի նկատառումով բուհը քայլեր է կատարում մեծացնելու իր դրամաշնորհային 

ներգրավվածությունը և որպես հնարավորություն դիտարկում է արդի աշխատաշուկայի 

պահանջներին նկատառումով նոր ՄԿԾ-ների իրականացումը: 

 Բուհն անելիքներ ունի նաև ուսանողների և դասավանդողների հանգստի և առողջության 

կազմակերպման հարցերում: Առկա են խնդիրներ նաև հատուկ կարիքներով անձանց համար 

ուսումնական շենքերը մատչելի դարձնելու առումով: 

  ԳՊՄԻ իր խնդիրների լուծման և հնարավորությունների արդյունավետ իրականացման 

համար զարգացման այս փուլում իր գործունեությունը ծավալում է ֆինանսական ռեսուրսների 

ռազմավարական պլանավորմամբ: 
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VIII. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հավակնություններ. ԳՊՄԻ ՌԾ-ում որպես հասարակական պատասխանատվության 

ռազմավարական նպատակ ամրագրված է «տրամադրած կրթության, իրականացրած 

հետազոտությունների և օգտագործած ռեսուրսների համար պետության ու հասարակության 

առջև հաշվետվողականությունը» (տե՛ս «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ»  ՊՈԱԿ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2015-2019)): 

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

օգտագործած ռեսուրսների համարհաշվետուէ պետությանը և հասարակությանը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ա. ՄՈՒՀ-ն ունի հաշվետվողականության սահմանված կարգ: 

Լինելով Շիրակի մարզի մայր բուհը և գիտակցելով իր դերակատարությունը մարզի 

զարգացման և կրթական, գիտական, մշակութային կյանքում՝ ԳՊՄԻ-ի զարգացման 

ռազմավարական ծրագրում արտաքին և ներքին շահակիցների հետ մասնակցային 

համագործակցության և հաշվետվողականության մշակույթի ձևավորումը  դիտարկված է որպես 

առաքելությունից բխող նպատակ: 

ԳՊՄԻ-ի հիմնական նպատակների և գործառույթների մասին հասարակության լայն 

շրջաններում տեղեկատվության տարածումը, հաշվետվողականության ապահովումը 

կատարվում է հաշվետվությունների միջոցով: 

Հաշվետվողականության իրականացումը կատարվում է ստորակարգային հետևյալ 

հաջորդականությամբ. յուրաքանչյուր միավոր իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն 

ներկայացնում է ստորակարգային աստիճանով իրենից բարձր գտնվող կառույցին՝ ՊԴ կազմի 

ներկայացուցիչը՝ ամբիոնին, ամբիոնը՝ ֆակուլտետի խորհրդին, ֆակուլտետը՝ ԳԽ-ին, ռեկտորը՝ 

Խորհրդին. օրինակ, պրակտիկայի բաժինը՝ ՈւՄՎ-ին, և վերջինիս հաշվետվության մեջ (ԳԽ-ին 

ներկայացվող) արտահայտվում են բարձրացված հիմնական հարցերը: Կամ բուհի տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվությունը ներկայացվում է ԳԽ-ում և հաստատվելուց հետո ռեկտորի 

կողմից ներկայացվում է տարեկան հաշվետվության մեջ՝ Խորհրդին: ԳՊՄԻ-ի կայքի 

«Հաշվետվություն» պատուհանում տեղադրվում են ներկայացվող բոլոր հաշվետվությունները և 

հասանելի են բոլոր շահառուներին: 

ԳՊՄԻ-ի խորհուրդը լսում և գնահատում է ռեկտորի հաշվետվությունը բուհի 

աշխատանքային տարեկան գործունեության մասին: Խորհրդի կանոնակարգին 

համապատասխան՝ ռեկտորի հաշվետվության նիստի գումարման և օրակարգի վերաբերյալ 

խորհրդի քարտուղարը տարբեր աղբյուրներով, տարածում է հայտարարությունը և 

տեղեկացնում խորհրդի անդամներին: ԳՊՄԻ-ի խորհրդի նիստը լուսաբանվում է տարբեր 
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լրատվամիջոցներով, իսկ մանրամասն տեղեկություններ հաղորդում է ԳՊՄԻ-ի Առաջին 

ստուդիան՝ առանձին թողարկումով: Այս գործողություններն ապահովում են ԳՊՄԻ-ի 

հաշվետվողականությունը շահակիցների առջև: Ռեկտորի վերջին տարիների 

հաշվետվությունները,  բացի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ֆինանսական 

հաշվետվության բաղադրիչներից, իրենց մեջ ընդգրկում են բարձրագույն կրթության 

բարեփոխումներով պայմանավորված մեծածավալ աշխատանքների մասին համընդգրկուն 

տեղեկատվություն:  

ԳՊՄԻ-ի  աշխատանքային գործունեության տարեկան հաշվետվության  առանձին գլուխ 

կազմող «Ֆինանսական հաշվետվություն»-ը կատարվում է ֆինանսական հաշվառման  և 

հաշվապահական ստանդարտներին համապատասխան, և վերահսկվում է առանձին 

հաշվետվությունների միջոցով՝ ապահովելով ֆինանսական տեղեկատվության 

թափանցիկությունը, ճշգրտությունը և արժանահավատությունը: Աշխատանքային 

գործունեության տարեկան հաշվետվության  հաստատման նիստում ֆինանսական 

հաշվետվությանը հաջորդում է գալիք ֆինանսական տարվա եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվի քննարկումն ու հաստատումը: 

2012թ.-ից գործածության մեջ են դրվել ամբիոնի, ֆակուլտետի և ռեկտորի  

հաշվետվությունների նոր ձևաչափերը: Ի տարբերություն նախորդ տարիների 

հաշվետվությունների՝ նոր ձևաչափով հաշվետվություններում առկա են պարտադիր 

բաղադրամասեր: Օրինակ`ֆակուլտետի հաշվետվությունումառկա են պարտադիր հետևյալ 

բաղադրամասերը՝ 

1. Ուսումնական գործընթաց 

ա) Մասնագիտական կրթական ծրագրեր 

բ) Ուսանողներ 

գ) Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ 

2. Ֆակուլտետի որակի ապահովման ներքին համակարգ 

3.  Հետազոտում և զարգացում 

4. Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ: 

Հաշվետվությունների համար պարտադիր պահանջ է որակական և քանակական 

ճշգրիտ տվյալների ներկայացումը, որը չափելի է դարձնում վերոնշյալ բաժիններից 

յուրաքանչյուրի առնչությամբ կատարված աշխատանքները և հնարավորություն է ստեղծում 

համեմատական վերլուծություն կատարել համանման այլ ստորաբաժանումների հետ: 

Չնայած իրականացվող քայլերին՝ այնուամենայնիվ, շահակիցների առջև 

հաշվետվողականության ապահովման մեխանիզմների բարելավման անհրաժեշտություն կա, 

որն ամրագրված է ՌԾ-ում որպես խնդիր իր իրականացման քայլերով (տե՛ս ՌԾ, բաժին 8, 
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խնդիր 1, քայլ 1.1): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ն ապահովում է ընթացակարգերի, գործընթացների թափանցիկությունը 

և հասանելիությունը հասարակությանը: 

ԳՊՄԻ իր գործունեության թափանցիկությունն ապահովելու համար հիմնվում է ՀՀ 

համապատասխան օրենքների (օրինակ՝ ՀՀ հարկային օրենսդրության)  և բուհի  

ընթացակարգերի, կանոնակարգերի վրա: Արտաքին և ներքին շահակիցների համար բուհի 

գործունեության թափանցիկությունը և հասանելիությունն ապահովող կարևոր մեխանիզմներից 

են. 

1. Տեղեկատվության տարածման էլեկտրոնային միջոցները՝ 

 ԳՊՄԻ կայք էջը 

 ԳՊՄԻ ֆեյսբուքյան էջը 

 ԳՊՄԻ «Առաջին ստուդիան» 

 Mulberry էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը 

2. Տեղեկատվության տարածման ավանդական միջոցները՝ 

 ԳՊՄԻ կրթական, տեղեկատվական ամսաթերթը՝ ԳՊՄԻ info 

 Զանգվածային լրատվամիջոցները, մեդիա կառույցները, մասնավորապես 

մարզային թերթերը և հեռուստաընկերությունները 

 Յուրաքանչյուր ֆակուլտետում և վարչական մասի տեսանելի տարբեր մասերում 

առկա հայտարարությունների տախտակները 

 ԳՊՄԻ –ի գործունեության վերաբերյալ  բուկլետները: 

Հասարակությանը տրամադրվող կրթական, հետազոտական և այլ ռեսուրսների 

վերաբերյալ հաշվետվողականության ապահովման և ժամանակակից կրթության 

կազմակերպման այլ պահանջների բավարարման նպատակով  2012թ.-ին ԳՊՄԻ ստուդիայի 

հիմքի վրա ստեղծվեց Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժինը (ՀԿԼ), որն իր  

գործունեությունը ծավալում է համապատասխան իր կանոնադրության: Բաժնի հիմնական 

գործառույթը ԳՊՄԻ-ի մասին  հասարակությանը  պատշաճ մակարդակով տեղեկատվական 

հոսքերի ապահովումն է ու հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների հաստատումը: Այսօր 

ԳՊՄԻ-ն զարգացնում և բարելավում է հաստատված կապերը լրագրողական միջավայրի հետ, 

տեղեկատվության տրամադրման առնչությամբ ապահովում է պատշաճ մակարդակի 

հետադարձ կապ, աշխատում է ՀԿ-ների, այլ բուհերի, պետական և մասնավոր 

կազմակերպությունների հետ և այլն: Այս ստորաբաժանումը պատասխանատու է բուհի մասին 

հանրային դրական կարծիքի ստեղծման ու պահպանման համար: Այն կազմակերպում, 

մշակում և անցկացնում է ներքին և արտաքին PR միջոցառումները: ԳՊՄԻ «Առաջին 

ստուդիայի» գործարկումից հետո՝ սկսած 2007թ.-ից, շահառուների համար հասանելի է դարձել 
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բուհի գիտակրթական գործունեության, տարբեր  բուհերի ու կրթական կազմակերպությունների 

հետ համագործակցության, ընդհանրապես բուհական կյանքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը   

հեռուստատեսային 155 լրատվական  թողարկումների, տեսաֆիլմերի, գովազդային ու 

տեղեկատվական հաղորդումների միջոցով:  ԳՊՄԻ «Առաջին ստուդիայի» համանուն բլոգ էջի 

գործարկումից հետո՝ 2011թ.-ից մինչև օրս, բուհի գործունեության մասին տեղեկատվությունը 

հասանելի է նաև  համացանցային տիրույթում: 

ԳՊՄԻ-ի գործունեությունն առավել թափանցիկ և հասարակությանը հասանելի դարձնելու 

համար ՀԿԼ 2014-ից ինստիտուտի  կայք էջում, ֆեյսբուքյան էջում և բլոգում իր գործունեության 

համար կարևոր իրադարձությունների, PR նշանակության միջոցառումների 

տեսագրությունները, օրինակ՝ ռեկտորի հաշվետվություն(ներ)ը, գիտաժողովների 

զեկուցումները, տեղադրում է ամբողջական տեսաձայնագրությամբ: 

2014թ.-ին ԳՊՄԻ ՈԱԿ-ի կողմից հարցումներ են իրականացվել բուհի տարբեր 

կառույցների գործունեության արդյունավետության գնահատման նպատակով, այդ թվում նաև՝ 

ՀԿԼ-ի, ինչպես նաև ինստիտուտի  գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիության 

վերաբերյալ (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում): Ստորև ներկայացնում ենք ինստիտուտի ներքին 

շահակիցների բավարարվածությունը բուհի մասին տեղեկատվության հասանելիությունից և 

պաշտոնական կայքից (տե'ս Գծապատկեր 8.1, 8.2). 

 

 
Գծապատկեր 8.1 Ներքին շահակիցների բավարարվածությունը ԳՊՄԻ-ի մասին տեղեկատվության 

հասանելիությունից: 

 

 
Գծապատկեր 8.2 Ներքին շահակիցների բավարարվածությունը ԳՊՄԻ-ի  պաշտոնական կայքից: 

 

Հարցումների արդյունքների ամփոփումը ցույց տվեց, որ ԳՊՄԻ մասին 

տեղեկատվության հասանելիությունից բավարարված են հարցվածների 77%-ը, սակայն կայքի 

կառուցվածքից և տեղեկատվության թարմացման հաճախականությունից գոհունակություն էին 

77%

23% այո
ոչ

Հասանելի՞ է Ձեզ բուհի գործունեության

մասին տեղեկատվությունը

59%

41% այո
ոչ

Գո՞հ եք կայքի կառուցվածքից և

տեղեկատվության թարմացման

հաճախականությունից
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հայտնել հարցվածների 59%-ը: Արդյունքների ամփոփմանը հետևեց ռեկտորի հրահանգը կայքի 

պատասխանատուին և համակարգչային ցանցի ղեկավարին՝ ակտիվացնելու կապը բուհի 

ստորաբաժանումների հետ, տեղեկատվության թարմացումները (որոնք հիմնականում 

կատարվել են ըստ անհրաժեշտության) կատարել ժամերի ընթացքում՝ ապահովելով 

արձագանքման արագությունը:   

  ԳՊՄԻ ՌԾ-ում որպես ռազմավարական խնդիր ամրագրված է գործող ընթացակարգերի ու 

գործընթացների թափանցիկության և հասարակությանը հասանելիության մշտադիտարկումն 

ու  բարելավումը, որոնց  իրականացման ուղղությամբ դեռևս անելիքներ կան (տե'ս ՌԾ, բաժին 

8, խնդիր 3):  

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

հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմներ: 

ԳՊՄԻ-ի ՀԿԼ-ը,համաձայն իր կանոնադրությամբ սահմանված 

գործառույթների,ապահովում է հասարակության հետ հետադարձ կապը, որն իրականացվում է 

տարբեր մեխանիզմներով: Որպես առաջին և ամենաակտիվ գործող տարբերակ կարող ենք 

ներկայացնել ԳՊՄԻ-ի մասին տեղեկատվության տարածման էլեկտրոնային միջոցներով 

ուսանողների և  այլ այցելուների համար առցանց հետադարձ կապի իրականացումը, որի 

արդյունքները մշտապես վերլուծվում են՝ հնարավորություն տալով հնարավորինս  արագ 

արձագանքելու բարձրացված հարցերին, պարզել հասարակության պահանջներն ու 

ակնկալիքները և գործել դրանց նկատառումով: Օրինակ, ֆեյսբուքյան էջում (որտեղ,իմիջիայլոց, 

շահառուները դրսևորում են առավել մեծ ակտիվություն) ծավալված քննարկումները ՈւԽ-ի 

խնդիրների մասին: Ընդհանրապես համացանցը, որպես հետադարձ կապի ապահովման միջոց, 

շատ արդյունավետ է: Նշենք նաև, որ ֆեյսբուքյան էջն ունի 3000-ից ավելի ակտիվ հետևողներ: 

Այս համատեքստում կարևոր է այն գործունեությունը, որ իրականացնում է ՀԼԿ-ն՝ կատարելով  

լրատվամիջոցներում ինստիտուտի ընդհանուր գործունեությանը վերաբերվող 

հրապարակումների ու հեռարձակված նյութերի հավաքագրում, ուսումնասիրություն և 

վերլուծություն:  

Օրինակ 8.1 ՀԼԿ-ն 2013-14թթ. ուսումնասիրել է տարբեր հեռուստատեսային, տպագիր և 

էլեկտրոնային  լրատվամիջոցների լուսաբանումները բուհի, նրա աշխատակիցների 

գործունեության վերաբերյալ: Ուսումնասիրված 150 միավոր  նյութի շուրջ 40% կազմում են 

հեռուստատեսային թողարկումները, որոնք հիմնականում վերաբերվում են ԳՊՄԻ-ի 

գիտակրթական, մշակութային կյանքին, ինչպես նաև իրականացվող կարևոր 

միջոցառումներին:  Բուհի մասին լրահոսի մոտ 60% -ը կազմում են տպագիր ու էլեկտրոնային 

հրապարակումները, որտեղ առկա է նաև ապատեղեկատվությունը: Որոշ լրատվամիջոցների 

ապատեղեկատվությանը պատշաճ պատասխանելու համար պատրաստվել և հեռարձակվել են 

http://gspi.am/pages/319.html
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տեսանյութեր ու էլեկտրոնային հոդվածներ (հիմքերը՝ ՀԿԼ-ում): 

Օրինակ 8.2. ՀԿԼ-ն ուսումնասիրություններ է կատարել արտաքին PR-ի ոլորտում և 

արդյունքում  պարզել է, որ 2014թ.-ին զանգվածային լրատվամիջոցներում անդրադարձը 

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտին՝ Գյումրու մյուս բուհերի 

համեմատությամբ  գրանցել է բարձր ցուցանիշ՝ 68%,  ինչը  վկայում է Շիրակի մարզում 80-ամյա 

բուհի կարևորության և դերի, հանրային ուշադրության կենտրոնում լինելու մասին: 

Անդրադարձը պայմանավորված է նաև վերջին տարիներին բուհում ծավալվող գործունեության 

և հասարակական պատասխանատվության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությամբ և 

դրանից հետևող գործողությունների իրականացմամբ: 

Չնայած գրանցված ձեռքբերումներին՝ անելիքները շատ են, և վերաբերում են 

մասնավորապես ԳՊՄԻ-ի կայք էջի շահագործման բարելավմանը, հետադարձ կապի առավել 

արդյունավետ իրականացմանը՝ ակնկալելով շահառուների ավելի մեծ ակտիվություն, ինչպես 

նաև սոցցանցերում տեղեկատվության հնարավորինս վերահսկողության ապահովում: 

2014թ.-ին ԳՊՄԻ ՈԱԿ-ի հարցումները (հիշատակված չափորոշիչ Բ-ում) բացահայտեցին 

ոլորտի առկա վիճակը և խնդիրները: Արդյունքների ամփոփումը ցույց տվեց, որ ԳՊՄԻ-ի մասին 

դրական հասարակական կարծիքի ձևավորման առնչությամբ դեռևս լուրջ անելիքներ կան. այն 

արդյունավետ էր համարում հարցվածների 61% (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում):Դրական կարծիքի և 

վարկանիշի բարձրացման ուղղությամբ իրականացվեցին որոշակի քայլեր, օրինակ՝ ռեկտորի 

կողմից եղան հանձնարարականներ ՀԼԿ-ին ակտիվացնելու կապը տեղական 

լրատվամիջոցների հետ և մեծացնել վերջիններիս  մասնակցության ցուցանիշը ԳՊՄԻ-ում տեղի 

ունեցող իրադարձությունների լուսաբանման գործում: Հանձնարարվեց նաև առավել 

հաճախակի կազմակերպել PR միջոցառումներ և պարբերաբար պատրաստել և բարելավել 

տարբեր լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկատվական վարկանիշային, դիմանկարային 

տեսանյութերի  և ֆիլմերի բովանդակային կողմն ու կառուցվածքը: 

Չնայած կատարված լուրջ աշխատանքներին՝ բուհում վերոնշյալ ուղղությամբ դեռևս 

կան բազմաթիվ անելիքներ, օրինակ՝ ԳՊՄԻ-ին չունի հանրային նշանակություն ունեցող 

միջոցառումների կազմակերպման ընթացակարգ, և ընդհանրապես արդյունավետ հետադարձ 

կապի հաստատման ամրագրված քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնց ստեղծումը 

ԳՊՄԻ-ի ՌԾ-ում  ամրագրված է որպես ռազմավարական խնդիր (տե'ս ՌԾ, բաժին 8, խնդիր 2, 

քայլ 2.1): 

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

մեխանիզմներ: 

ԳՊՄԻ-ին Շիրակի մարզում, ինչպես նաև Վրաստանի հետ սահմանամերձ հայաշատ 

բնակավայրերի հայության համար կարևոր դերակատարություն ունեցող ուսումնագիտական 

http://gspi.am/media/pdf/d938c9925aeee5955bdafa977aec9919.pdf
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
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հաստատություն  է:   ԳՊՄԻ-ի բազմաթիվ շրջանավարտներ իրենց գործունեությունը ծավալում 

են ՀՀ հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև Ջավախքի և նրա շրջակա 

հայաբնակ բնակավայրերի կրթական, վարչական կառույցներում: ԳՊՄԻ-ն ունի 

տարածաշրջանային նշանակություն, և նրա գործունեությունը չի սահմանափակվում միայն 

կրթական ծառայությունների մատուցմամբ:  

Լինելով տարածաշրջանի միակ մանկավարժական բուհը՝ ԳՊՄԻ-ն կազմակերպում է 

ուսուցիչների վերապատրաստումներ: Ցուցաբերվում է մեթոդական և մասնագիտական 

օգնություն, որն առաջին հերթին արտահայտվում է բուհի ամբիոնների հաստատված 

ծրագրերով առաջավոր մասնագետների կողմից ուսուցիչների վերապատրաստումների 

իրականացումով: Օրինակ՝ 2011-12թթ.-ին ԳՊՄԻ 16 առաջատար դասախոսների կողմից166 

ուսուցիչ վերապատրաստվել է Քիմիա, Պատմություն, Կենսաբանություն, Ռուսաց լեզու և 

գրակ., Անգլերեն լեզու,  ՏՀՏ և ինֆորմատիկա առարկաներից: 

ՄՈՒՀ-ը աշխատանքներ է իրականացնում նաև հանրակրթական դպրոցի 

աշակերտների և դիմորդների հետ՝ մատուցելով խորհրդատվական ծառայություններ 

մասնագիտական կողմնորոշման բնագավառում և կազմակերպելով ամենամյա անվճար 

դասընթացներ (տե'ս Ինքնավերլուծություն, չափանիշ 4, չափորոշիչ Ա):  

ԳՊՄԻ-ի Հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը  մատուցում է հոգեբանական 

խորհրդատվական ծառայություն, որից օգտվում են ոչ միայն արտաքին և ներքին շահառուները, 

այլև բոլոր դիմողները: Ծառայությունից օգտվում են հատկապես ԳՊՄԻ-ի հիմնական 

ուսումնական շենքին կից տարածքի՝ հետերկրաշարժյան տարիներին ձևավորված խոցելի 

«Անի» թաղամասի բնակիչները: Այս կենտրոնն ունի գործունեության մեծ հնարավորություններ, 

որոնք դեռևս ողջ հզորությամբ չեն գործարկվում, առավել ևս, որ մարդկային մասնագիտական 

ռեսուրսը այդ հնարավորությունը տալիս է: Կենտրոնի  գործունեությունը մինչ իրավական 

կարգավիճակով ամրագրվելը միշտ էլ իրականացրել են Հոգեբանության ամբիոնի 

դասախոսները: Այսօր կենտրոնի՝ որպես առանձին միավորի կայացման համար անհրաժեշտ են 

ֆինանսական ներդրումներ, որոնց մասին բարձրաձայնում են նաև ներքին շահակիցները, 

մասնավորապես մասնագիտական բաժնի ուսանողները, որն առավել  ակնհայտ դարձավ ՈԱԿ-

ի կողմից կենտրոնի գործունեության գնահատման համար իրականացված հարցումների 

արդյունքում (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում): Մասնավորապես «Առաջարկություններ» բաժնում 

հարցվածների գերակշիռ մասը առաջ էր  քաշում նյութատեխնիկական բազայի ապահովումը:  

ԳՊՄԻ-ում 2013թ.-ին հիմնադրված Լեզուների կենտրոնի նպատակն է նպաստել 

մասնագիտական կրթության  համակարգի զարգացմանը, անձի կրթական և մասնագիտական 

որակների բարձրացմանը, նաև աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան 

զբաղվածության աճին: Վերջին տարում բուհի 30 աշխատակիցներ վերապատրաստվել են ՝ 

http://gspi.am/media/pdf/2e67bd046ba1bf5b7b81cbb1ff0f6204.pdf
http://gspi.am/media/pdf/89e6b794184662e6ee096a2d0c5ba3b5.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d5bbffaf6c6114a6ab2c43d25ea4e2b7.pdf
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ստանալով լեզվաիմացության տարբեր մակարդակների հաղթահարումը վավերացնող 

հավաստագրեր (հիմքերը՝ Հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժնում): Սակայն այսօր 

դեռևս այս ծառայության մասին սահմանափակ տեղեկատվությունը խոչընդոտում է կենտրոնի 

աշխատանքների ողջ հզորությամբ կազմակերպմանը:  

ԳՊՄԻ-ի ԳԳ-ը, ունենալով հարուստ ֆոնդ, ծառայություններ է մատուցում ոչ միայն 

արտաքին և ներքին շահառուներին, այլև ցանկացող բոլոր քաղաքացիներին:   

Որպես մասնագիտական ուսումնական հաստատություն՝ ԳՊՄԻ-ն ունենալով ակտիվ 

քաղաքացիական դիրքորոշում՝ հաճախ է հանդես գալիս քաղաքացիական նախաձեռնությամբ 

և մասնակից է դառնում հասարակական տարբեր շարժումների: Օրինակ՝ 2013թ.-ին ԳՊՄԻ-ում 

կազմակերպվել է «Պայքար փողոցային արատավոր բարքերի դեմ» թեմայով գիտաժողով ՀՀ 

Զինված ուժերի և ԶԾՀԿ հետ համատեղ: Մեկ այլ դեպքում բուհի ՀԿԼ-ն, համագործակցելով 

ՈՒԽ-ի հետ,իրականացրել է համատեղ միջոցառումներ՝ ֆլեշ մոբեր, երթեր, օրինակ՝ «Բացօթյա 

ընթերցանություն» ֆլեշմոբը, կամ ՀՀ անկախության տոնի կապակցությամբ ՀԼԿ-ի և 

ֆիզդաստիարակության և ՆԶՊ-ի ֆակուլտետի համատեղ նախաձեռնությամբ նաև այլ բուհերի 

ուսանողների մասնակցությամբ կազմակերպվում է արշավ դեպի Արագածի գագաթ: Ազգային 

արժեքների պահպանման ու ամրապնդման տեսակետից կարևոր է հայագիտության 

զարգացումը բուհում, որի ուղղությամբ առավել ակտիվ է պատմաբանասիրական ֆակուլտետն 

իր նախատեսվող տարեկան միջոցառումների իրականացումով, ինչպես, օրինակ՝ 2014թ.-ի 

ապրիլին Լևոն Խեչոյանի (ով ԳՊՄԻ-ի շրջանավարտ է) «Մհերի դուռ» գրքի շնորհանդեսի և 

գեղարվեստական ժառանգությանը նվիրված հանրապետական միջոցառումը տարբեր ՀԿ-ների 

և հաստատությունների մասնակցությամբ: Նմանաբնույթ նախաձեռնությունները բազմաթիվ են: 

Ունենալով արժեքների փոխանցման ավանդույթներ՝ ԳՊՄԻ այսօր տարածաշրջանում 

կարևոր դերակատարություն է իրականացնում, սակայն դրանց գնահատման մեխանիզմներն ու 

գործիքակազմն այս պահին բացակայում են: Հասարակությանը մատուցվող լրացուցիչ 

ծառայությունների առումով  ԳՊՄԻ  տեսնում է իր անելիքները և առաջիկա 5 տարիների համար 

ամրագրել է հասարակությանը մատուցվող լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական 

ծառայությունների փոխանցման մեխանիզմների բարելավումը (տե'ս ՌԾ, բաժին 8, խնդիր 4): 

 

 

 

 

 

 

 

http://gspi.am/pages/319.html


116 
 

Չափանիշ 8-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

    
Ն

Ե
Ր

Ք
Ի

Ն
 

 
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1. ԳՊՄԻ-ում գործում են 

հաշվետվողականության հստակ 

մեխանիզմներ: 

2. Հաշվետվությունների իրականացում 

սահմանված ձևաչափերով: 

3. Ակտիվ կապ տեղական 

լրատվամիջոցների հետ : 

4. Լեզուների կենտրոնի առկայություն: 

5. Հոգեբանական ծառայությունների 

կենտրոնի առկայություն և 

ծառայությունների մատուցման լայն 

շրջանակ: 

 

1. ԳՊՄԻ պաշտոնական կայքում 

հետադարձ կապի ոչ 

արդյունավետ գործարկում: 

2. Հանրային նշանակություն 

ունեցող միջոցառումների 

կազմակերպման  և հետադարձ 

կապի հաստատման ամրագրված 

ընթացակարգերի 

բացակայություն: 

3. Հոգեբանական  ծառայությունների 

կենտրոնի ոչ բոլոր 

հնարավորությունների 

գործարկում: 

4. Լեզուների կենտրոնի 

ծառայությունների մասին 

սահմանափակ 

տեղեկատվություն: 

5. Հասարակությանը մատուցվող 

լրացուցիչ ծառայությունների 

գնահատման մեխանիզմների 

բացակայություն: 

    

Ա
Ր

Տ
Ա

Ք
Ի

Ն
 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

 

1. Լայն հնարավորություններ 

համացանցային տիրույթում: 

2. ՀՀ Շիրակի մարզի հանրային 

կյանքի տարբեր ոլորտներում, 

ինչպես նաև Ջավախքի և նրա 

շրջակա հայաբնակ 

բնակավայրերի կրթական, 

վարչական կառույցներում ԳՊՄԻ-

ի շրջանավարտների մեծ 

ներգրավվածություն: 

1. Սոցցանցերում 

տեղեկատվության լիարժեք 

վերահսկողության 

անհնարինություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳՊՄԻ-ն, գիտակցելով իր դերակատարությունը մարզի զարգացման և կրթական, 

գիտական, մշակութային կյանքում, իր հիմնական նպատակի և գործառույթների մասին 

հասարակության լայն շրջաններում տեղեկատվության տարածումը, հաշվետվողականության 

ապահովումը կատարվում է տարբեր միջոցներով՝ գործարկելով  հաշվետվողականության 

հստակ մեխանիզմներ: Ինստիտուտն ունի սահմանված ձևաչափեր հաշվետվությունների 

(ամբիոնի, ֆակուլտետի, ռեկտորի) համար, որոնց հրապարակումը բուհի պաշտոնական կայք 

էջում պարտադիր պահանջ է:  

ԳՊՄԻ-ի գործունեության թափանցիկությունը և հասանելիությունն ապահովող կարևոր 

մեխանիզմներից են տեղեկատվության տարածման էլեկտրոնային և ավանդական միջոցները: 

ԳՊՄԻ-հասարակություն պատշաճ մակարդակով տեղեկատվական հոսքերի ապահովումն ու 

հետադարձ կապի կայուն մեխանիզմների հաստատումը իրականացվում է Հասարակայնության 

հետ կապերի և լրատվության բաժնի կողմից: Նրա կառուցվածքային բաղադրիչներն են ԳՊՄԻ 

«Առաջին ստուդիան»՝ իր բլոգով և կրթական, տեղեկատվական ամսաթերթը՝ ԳՊՄԻ info-ն: 

Այսօր ԳՊՄԻ-ն զարգացնում և բարելավում է հաստատված կապերը լրագրողական միջավայրի 

հետ, տեղեկատվության տրամադրման առնչությամբ ապահովում է պատշաճ մակարդակի 

հետադարձ կապ, աշխատում է ՀԿ-ների, այլ բուհերի, պետական և մասնավոր 

կազմակերպությունների հետ և այլն: Չնայած կատարված լուրջ աշխատանքներին՝ այս 

ուղղությամբ բուհում դեռևս կան բազմաթիվ անելիքներ. 

 ԳՊՄԻ-ն չունի հանրային նշանակություն ունեցող միջոցառումների կազմակերպման 

ընթացակարգ 

 արդյունավետ հետադարձ կապի հաստատման ամրագրված քաղաքականություն և 

ընթացակարգ 

 հասարակությանը մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների գնահատման մեխանիզմներ: 

Լինելով տարածաշրջանի միակ մանկավարժական բուհը՝ ԳՊՄԻ-ն  հասարակությանը 

մատուցում է լրացուցիչ ծառայություններ. կազմակերպում է ուսուցիչների 

վերապատրաստումներ՝ ցուցաբերելով մեթոդական և մասնագիտական օգնություն, ինչպես 

նաև հանրակրթական դպրոցի աշակերտների և դիմորդների համար ամենամյա անվճար 

դասընթացներ, խորհրդատվական ծառայություններ մասնագիտական կողմնորոշման 

բնագավառում: Նման ծառայություններ մատուցում են նաև Հոգեբանական ծառայությունների և 

Լեզուների կենտրոնները, սակայն սրանք իրենց ոչ բոլոր հնարավորություններն են  

գործարկում, որի պատճառներից մեկն էլ սահմանափակ տեղեկատվությունն է այս 

http://gpmistudio.blogspot.com/
http://gpmistudio.blogspot.com/
http://gspi.am/pages/311.html
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կենտրոնների մասին: 

ԳՊՄԻ-ն ունի ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում՝ հաճախ  հանդես գալով քաղաքացիական 

նախաձեռնությամբ և մասնակից դառնալով հասարակական տարբեր շարժումների: 

 

IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ 

 

 Հավակնություններ.  ԳՊՄԻ-ն  ձգտում  է  արտաքին կապերի  համակողմանի 

զարգացման, փորձի փոխանակման և ինստիտուտի միջազգայնացմանը նպաստող 

գործունեության ապահովման (տե՛ս «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ»  ՊՈԱԿ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2015-2019)): 

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

զարգացումը` նպաստելով հաստատության միջազգայնացմանը: 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉա.Փորձի փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող 

միջավայր ստեղծելու նպատակով ՄՈՒՀ-ում գործում է արտաքին կապերի հաստատումը 

խրախուսող քաղաքականություն ու ընթացակարգեր: 

ԳՊՄԻ-ն  2015-2019թթ.ռազմավարական ծրագրով ամրագրված հեռապատկերում իրեն 

տեսնում է որպես մի հաստատություն, որի գործունեությունը միտված է եվրոպական կրթական 

համակարգին ինտեգրմանը և գիտակրթական համակարգի միջազգայնացմանը: 

ԳՊՄԻ-ում արտաքին կապերի զարգացման ու միջազգայնացման հարցերը 

կարգավորվում և իրականացվում են Արտաքին կապերի բաժնի կողմից (ԱԿ): ԳՊՄԻ-ի 

ռազմավարությանը համապատասխան ԱԿ բաժինը վեր է հանել բուհի զարգացմանը և 

միջազգայնացմանը նպաստող գործոնները, իրականացմանն ուղղված քայլերը:  

Որպես ռազմավարական խնդիրներ առանձնացված են.  

 արտաքին կապերին, փորձի  փոխանակմանը, զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող 

միջավայրի բարելավումը, 

 արտաքին կապերի կանոնակարգված գործընթացի ապահովումը, 

 տեղական և միջազգային հաստատությունների ու կառույցների հետ բուհի արդյունավետ 

համագործակցության ապահովումը: 

Այսօր ինստիտուտն ընդգրկված է միջազգային համագործակցության դաշտ, որտեղ նա 

իրականացնում է ոլորտներով, նպատակներով միմյանցից տարբեր ծրագրեր. 

1. TEMPUS-ի HEN-GEAR՝ եռամյա ծրագիր, որի նպատակն է ստեղծել շրջանավարտների 

տվյալների բազա` հասանելի հայաստանյան և եվրոպական գործատուներին: 

Ստեղծված բազան հնարավորություն է ընձեռում գործատուներին իրենց 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/316.html
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պահանջներին համապատասխան շրջանավարտների անձնական և ակադեմիական 

տվյալների հասանելիության, ընտրության և կապի հաստատման: Ծրագրի 

շրջանակներում ստեղծվել է առցանց հարցաթերթիկ, որի միջոցով բուհը կարող է 

մշտադիտարկել շրջանավարտների բավարարվածությունը մասնագիտության 

կրթական ծրագրերից, ՊԴ կազմի դասավանդման մեթոդներից, ենթակառուցվածքային 

միավորներից, ռեսուրսներից, և ունենալ տեղեկատվություն ուսանողների հետագա 

զբաղվածության և կարիերայի վերաբերյալ: Ծրագրի վերապատրաստումներին 

մասնակցել է բուհի 7 աշխատակից:  

2. TEMPUS-ի ARARAT՝ եռամյա ծրագիր, որի նպատակն է մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի համապատասխանեցումն աշխատաշուկայի պահանջներին: Այդ 

նպատակով 2013թ. բուհում հիմնվել է Բուհ-գործատու համագործակցության 

կենտրոնը՝ կարիերայի կենտրոնի հիմքի վրա, և մշակվել են հարցաթերթիկներ 

ուսանողների, շրջանավարտների, դասախոսների և գործատուների համար՝ 

յուրաքանչյուր թիրախային խմբի կարիքները վեր հանելու նպատակով: Ծրագրի 

շրջանակներում մշակվում են մանկավարժության, տնտեսագիտության և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտների որակավորումների սեկտորալ 

շրջանակներ, որոնք ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքների համար ելակետ են 

հանդիսանալու: Ծրագրի  վերջնարդյունքում բուհն ունենալու է տվյալների բազա, 

որտեղ գործատուներին հասանելի տեղադրված կլինեն բուհի բոլոր ՄԿԾ-ներն իրենց 

վերջնարդյունքներով, իսկ գործատուների կողմից կտեղադրվեն իրենց 

կազմակերպություններում առկա պաշտոնների նկարագրերը: Ծրագրի 

վերապատրաստումներին մասնակցել է բուհի 10 աշխատակից:  

3. TEMPUS-ի SuToMa՝ եռամյա ծրագիր, որի նպատակն է կայուն տուրիզմի ոլորտում 

բակալավրի և մագիստրոսի ՄԿԾ-ների մշակում համապատասխան 

վերջնարդյունքներով, դրանց համապատասխան դասագրքերի կազմում, 

էլեկտրոնային ուսուցման հարթակի ստեղծում: Ծրագրի կայունությունն ապահովելու 

նպատակով 2015-2016 ուստարում 5 կրթական մոդուլներ են ներդրվելու բակալավրի և 

մագիստրոսի ՄԿԾ-ներում: Ծրագրի վերապատրաստումներին մասնակցել է բուհի 10 

աշխատակից: Վերապատրաստումներ անցածները բուհում իրականացրել են 

պրակտիկաների կառավարման, միջմշակութային հաղորդակցման և կառավարման, 

կայուն տուրիզմի, զբոսաշրջային ուղղությունների կառավարման  և ագրոտուրիզմի 

ուղղություններով: 

4. TEMPUS-ի ARMENQA՝ եռամյա ծրագիր, որի նպատակն է որակավորումների ազգային 

շրջանակի և կրթական ծրագրերի համադրելիության ապահովումը: Ծրագրի 
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շրջանակներում արդեն մշակվել և կառավարություն  է ներկայացվել 

որակավորումների ազգային շրջանակը, իսկ որակավորումների սեկտորալ 

շրջանակները կրթության, իրավագիտության, ճարտարագիտության  և ֆիզիկայի 

ուղղություններով գտնվում են  մշակման փուլում: Ծրագրի վերապատրաստումներին 

մասնակցել են բուհի թվով 6 աշխատակիցներ:  

5. ERASMUS  MUNDUS  INFINITY՝ եռամյա ծրագիր, որի նպատակն է ուսանողների և 

աշխատակազմի շարժունության իրականացումը: Ծրագրի շրջանակներում 

Պորտուգալիայի և Սլովենիայի բուհերում իրենց ուսաումնառությունն են 

շարունակում 9 ուսանողներ՝բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի ԿԾ-ներով, 

ինչպես նաև մեկ աշխատակից իրականացնում է փորձի փոխանակում: Այս ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսվում է մեկ դասավանդողի գործունեության 

կազմակերպում ԳՊՄԻ-ում: 

6. TEMPUS-ի DIUS՝ եռամյա ծրագիր, որի նպատակն է Հայաստանում կրթության որակի 

ապահովման ու հավաստման ներքին համակարգերի մշակումն ու ներդրումը, ինչպես 

նաև բուհերի ինքնագնահատման, ինքնավելուծության չափորոշիչների ու 

գործիքակազմի ստեղծումը և համապատասխան գործընթացների իրականացումը: 

Ծրագրի շրջանակներում բուհում ստեղծվեց Որակի ապահովման կենտրոն և 

իրականացվեց առաջին ինքնագնահատումը 5-րդ չափանիշի՝ «ՊԴ և ՈւՕ կազմի»  

ուղղությամբ՝ վերհանելով բուհի ուժեղ և թույլ կողմերը: Ծրագրի 

վերապատրաստումներին մասնակցել են բուհի  թվով  5 աշխատակիցներ:  

7. TEMPUS-ի PICQA՝ եռամյա ծրագիր,որի նպատակն է կրթության որակի ապահովման 

ու հավաստման արտաքին համակարգերի մշակումն ու ներդրումը: Ծրագրի 

շրջանակներում մշակվել է համակարգի ներդրման և շարունակական բարելավման 

հստակ ռազմավարություն: Ծրագրի վերապատրաստումներին մասնակցել  է  բուհի 10 

աշխատակից: 

Վերոնշյալ ծրագրերը հնարավորություն են տվել անհամեմատ բարելավել ինստիտուտի 

նյութատեխնիկական բազան: 

8. «Կրթության որակ և համապատասխանություն»՝  երկամյա ծրագիր, որը 

ֆինանսավորվել  է համաշխարհային բանկի կողմից: Ծրագրի  նպատակն է ԳՊՄԻ-ի 

որակի ապահովման, գնահատման ու կառավարման ներքին համակարգի 

կարողությունների զարգացման միջոցով ստեղծել ու շարունակաբար բարելավել բուհի 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար անհրաժեշտ արդյունավետ 

գործիքակազմ, հրատարակվել է «Որակի ներքին ապահովման ուղեցույց»:  Ծրագրի  

շրջանակում ապակենտրոնացվել է որակի ապահովման կենտրոնը:  Ստեղծվել են 
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որակի ապահովման ֆակուլտետային կենտրոններ: Ֆակուլտետային որակի 

ապահովման պատասխանատուների համար իրականացվել են մի շարք 

միջոցառումներ՝ անհրաժեշտ կարողությունների և հմտությունների զարգացման 

նպատակով: Ծրագրի շրջանակներում կատարվել է նաև ԳՊՄԻ ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների ինքնավերլուծություն՝ պատրաստելով ինստիտուտը 

հավատարմագրման: Կազմվել է ԳՊՄԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը՝ 

հիմնվելով  ինքնավերլուծության արդյունքում վերհանված ուժեղ և թույլ կողմերի վրա:    

Ծրագրի աշխատանքային թիմում ընդգրկվել են բուհի 14 աշխատակիցներ:  

9. «Աջակցություն կրթությանը՝ հանուն զարգացման»՝ ծրագիր Ռուսաստանի  

հավատարմագրային հիմնադրամի շրջանակներում, որի  նպատակն է 

դասախոսներին ներկայացնել դասավանդման և ուսումնառության գնահատումը,   

հետադարձ կապը՝ որպես սովորելու առաջընթացին ուղղված ավելի արդյունավետ 

միջոց, թեստերի մշակումը և այլն: Ծրագրի շրջանակներում 4 փուլով 

վերապատրաստում են անցել բուհի 5 աշխատակիցներ, ում վերապատրաստել է 

համաշխարհային բանկի միջազգային խորհրդատու, Մանչեստերի համալսարանի 

պրոֆեսոր, կրթական գնահատման ամբիոնի վարիչ Բիլ Բոյլը: Վերապատրաստման 

արդյունքում 2015-2016  ուստարվանից ԲԿԾ-ում նախատեսվում է իրականացնել  

«Գիտելիքների գնահատում»  դասընթացը ապագա մանկավարժների համար, ինչպես 

նաև գնահատման ուղղությամբ  վերապատրաստումներ ՊԴ կազմի համար:  

10. «Հարավային Կովկասում ինստիտուցիոնալ կառուցում և մարդկային ռեսուրսների 

զարգացում էլեկտրոնային ուսուցման միջոցով»՝ միամյա ծրագիր, որը համակարգվել է 

«Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության» (GIZ) կողմից; Այս 

ընկերությունն աջակցում է ուսումնական հաստատությունների կողմից 

իրականացվող էլեկտրոնային ուսուցմանն առնչվող որոշումների կայացմանը և 

ռազմավարության մշակմանը,  ինչպես նաև հաստատություններում էլեկտրոնային 

ուսուցում իրականացնող թիմերի վերապատրաստմանը և էլեկտրոնային ուսուցման 

փորձնական ծրագրերի մշակմանը: Ծրագրի արդյունքում բուհի չորս 

աշխատակիցները ձեռք են բերել էլեկտրոնային ուսուցման եղանակով դասավանդում 

իրականացնելու կարողություններ և  հմտություններ  և նրանց շնորհվել է մասնագետի 

վկայական: ԳՊՄԻ-ն, առաջնային համարելով հեռահար ուսուցման ներդրումը 

բակալավրի և մագիստրոսի ԿԾ-ներում, արդեն 2015թ.-ից  իրականացրել է 

յուրաքանչյուր ամբիոնի ՊԴ կազմից  առնվազն երկու ներկայացուցչի դասընթացների 

էլեկտրոնային ուսուցման նպատակով: Այս վերապատրաստումները շարունակական 

բնույթ են ունենալու:  
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11. «Ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքների զարգացումը ԳՊՄԻ-ում»՝ 

միամյա ծրագիր, որի աջակիցն էր «Կարնեգի» հիմնադրամը: Ծրագրի նպատակն է 

բարելավել ԳՊՄԻ-ի ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու  

կարողությունները: Ծրագրի արդյունքում հրատարակվել է գիտահետազոտական 

հիմնարար հմտությունների վերաբերյալ ուղեցույց և էլեկտրոնային ամսագիր՝ 

ներկայացնելու ուսանողների գիտահետազոտական գործունեության արդյունքները: 

12. Բարձրագույն մանկավարժական կրթություն իրականացնող միջբուհական 

կոնսորցիումի  շրջանակներում ՀՊՄՀ-ի և Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի 

համագործակցության ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ են իրականացվել 

հետևյալ հիմնական ուղղություններով. 

ա/ մասնագիտական կրթական ծրագրերի չափորոշիչների, բնութագրիչների ու 

մասնագրերի   մշակում և ներդրում, 

բ/ պրակտիկայի կազմակերպման ու իրականացման հարցեր,  

գ/ուսանողական կարիերայի և աջակցող ծառայությունների համակարգի մշակում և 

ներդրում: 

Այս ծրագրին մասնակցել են բուհի 4 աշխատակից: 

 ԳՊՄԻ-ն, մասնակից լինելով տարբեր ծրագրերի, մասնավորապես միջազգային 

գործընկերության մեծ ընդգրկում ունեցող,  դեռևս անելիքներ ունի դրամաշնորհային 

ծրագրերում  ընդգրկվածության  ուղղությամբ:  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ բ. ՄՈՒՀ-ի արտաքին կապերի և միջազգայնացման  ապահովման 

ենթակառուցվածքը երաշխավորում է կանոնակարգված գործընթաց: 

ԳՊՄԻ-ում գործել է Արտաքին կապերի և բարեփոխումների բաժինը, որի հիմքի վրա 

2013թ.-ին վերակազմակերպվել է Արտաքին կապերի բաժինը ( 20.02.2013թ. հրաման N 30)՝ 

համակարգվելով գիտության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտորի կողմից: ԱԿ բաժինն իր 

աշխատանքային գործունեությունը կանոնակարգում է համաձայն  իր կանոնադրության, որտեղ 

ամրագրված են բաժնի կառուցվածքը, գործառույթները և հիմնական խնդիրները, որոնց 

իրականացմանն  էլ միտված է ստորաբաժանման  գործունեությունը: Դրանք են՝ 

 Բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին համապատասխան համաշխարհային 

գիտակրթական գործընթացներում բուհի ինտեգրման և ուսումնական ու գիտական 

աշխատանքների որակի ապահովման նպատակով առաջնակարգ համալսարանների հետ 

համագործակցության ընդլայնում  և  նոր պայմանագրերի  կնքում: 

 Միջազգային շարժունության և փոխանակման տարբեր ծրագրերում ԳՊՄԻ-ի դասախոսների 

և ուսանողների  ներգրավում:  

 Միջազգային ինստիտուցիոնալ տարբեր ծրագրերում ԳՊՄԻ-ի վարչական աշխատակիցների  
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ներգրավում:  

 Միջազգային և հանրապետական աշխատաժողովների, միջոցառումների, սեմինարների 

կազմակերպում  և մասնակցություն: 

ԱԿ բաժնի գործունեության արդյունավետությունը ապահովող մեխանիզմներից է ԳՊՄԻ 

ՌԾ-ի վրա խարսխված բաժնի ռազմավարական ծրագիրը: Բաժինն իր ռազմավարական 

կարևոր նպատակն է համարում եվրոպական ընդհանուր կրթական համակարգին ինտեգրումը: 

 Բաժինն իր խնդիրներն առանձնացրել է՝ հաշվի առնելով գործընկերային 

առանձնահատկությունները և համագործակցության բովանդակային կողմերը՝ հայաստանյան, 

սփյուռքի, արտասահմանյան: ԱԿ-ի բաժնի գործունեության արդյունավետության գնահատման 

կողմնորոշիչ ցուցիչները գործընկերների քանակի ընդլայնումն է, ծրագրերի առավելագույն 

արդյունավետ իրականացումը, գործընկերային փոխբավարարվածությունը: ՄՈՒՀ-ի համար 

կարևոր է նաև մեծ թվով ներքին շահակիցների ընդգրկվածությունն ամենատարբեր 

ծրագրերում: Համաձայն իր կանոնադրության՝  ԱԿ բաժինը ամենամյա հաշվետվություն է 

ներկայացնում ԳԽ-ին, որի միջոցով վերլուծվում են բաժնի գործունեությունը, ծրագրերի 

իրականացման  գործընթացները, ձեռքբերված արդյունքները, գնահատվում  է աշխատանքի  

արդյունավետությունը՝ դարձնելով այն թափանցիկ (հիմքերը՝ ԱԿ բաժին): Որպես 

արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ կիրառվում են ԳԽ-ում ընդհանուր 

ծրագրային ժամանակացույցով կատարողականների ներկայացումը և ԳՊՄԻ պարագայում 

առավել բարձր արդյունավետություն ունեցող աշխատաժողովների, սեմինարների 

կազմակերպումը: 

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

հաստատությունների և կառույցների հետ: 

ԳՊՄԻ-ն Շիրակի մարզի տարածաշրջանում այն բուհն է, որն  ապահովում է միջազգային 

լայն համագործակցություն և վերջին  3 տարիների ընթացքում  հիմնականում ընդգրկված է եղել 

12 միջազգային ծրագրերում՝ տարբեր ժամանակներում մեկնարկած և գործընկերների տարբեր 

շրջանակ ունեցող  (տե'ս նույն չափանիշը, չափորոշիչ Ա): Միջազգային ծրագրերի շնորհիվ  

բուհը համագործակցում է ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային գործընկերների հետ՝ 

տարեցտարի ընդլայնելով նրանց շրջանակը: Համագործակցությունը բացի ծրագրային 

ձեռքբերումներից  հնարավորություն է տալիս նաև ուսումնասիրել եվրոպական առաջավոր 

փորձը, կատարել համեմատություններ, վերլուծություններ:  

ՄՈՒՀ-ը միջազգային ծրագրերից դուրս կնքել է համագործակցության պայմանագրեր 

արտերկրյա այլ բուհերի հետ, ինչպես օրինակ՝ Վրաստանի Թելավիի համալսարան, 

Ռուսաստանի պետական բյուջետային բարձրագույն մասնագիտական կրթական 

հաստատություն (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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высшего профессионального образования России), Ղազախստանի Աբայի անվան  ազգային 

մանկավարժական համալսարանի և այլն:  

ԳՊՄԻ-ն համագործակցում է նաև ամենատարբեր կազմակերպությունների, ՀԿ-ների 

հետ, օրինակ՝ YIC, GREF, TIRI,PERKINS,АГУ, ԱԳԱԹ,«Վիկտորիա» ակումբ ՀԿ-ի և այլն: Չնայած 

վերոնշյալ ակտիվ հարաբերություններին՝  կրթական հաստատությունների հետ ՀԿ-ների 

համագործակցության թույլ շահագրգռվածություն են ցուցաբերում:  

ԳՊՄԻ-ն  չունի չգործող համաձայնագրեր: ԳՊՄԻ-ի գործընկերների շրջանակը և 

քանակը վերջին տարիներին աճել է( տե'ս Գծապատկեր 9.1 ). 

 
Գծապատկեր 9.1 ԳՊՄԻ-ի հայաստանյան և արտասահմանյան գործընկերների թիվը վերջին երեք 

տարիներին: 

 

Միջազգայնացման տեսանկյունից կարևոր է նաև տարբեր դեսպանատների, միջազգային 

պատվիրակությունների, արտասահմանյան  գիտնականների  և դասախոսների մասնավոր 

այցերի կազմակերպումը: 

Արտաքին կապերի զարգացման համար կարևոր է, որ բուհի ՈՒԽ-ն դառնա Հայաստանի 

և Եվրոպայի ուսանողական ասոցիացիաների անդամ:  

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

անհրաժեշտ մակարդակ` միջազգայնացման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: 

Միջազգային ծրագրերում ընդգրկվածությունը, դրանց շրջանակի ընդլայնման 

անհրաժեշտությունը ԳՊՄԻ-ին պարտավորեցնում է ապահովել ուսումնառողների և 

դասավանդողների մասնագիտական ոլորտում օտար լեզվի իմացության պատշաճ մակարդակ՝ 

բարելավելով դրան նպաստող մեխանիզմները (տե'ս ՌԾ,  բաժին 9, խնդիր 1):  Ռազմավարական 

այս խնդրի առանձնացումը կատարվել է առկա վիճակի քննության, հավաստի տվյալների 

ձեռքբերման, ներհոսքի  ցածր ցուցանիշի նկատառումներով: ՊԴ կազմի շրջանում 

լեզվաիմացության մակարդակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման միջոցով (հիմքերը՝ 

ՈԱԿ-ում) պարզվել է, որ անհրաժեշտ պատշաճ մակարդակ ապահովելու համար որոշակի 

քայլեր պիտի ձեռնարկվեն: Առաջին քայլերն արդեն կատարվել են (տե՛ս Ինքնավերլուծություն,  

չափանիշ 3, չափորոշիչ Դ): Այդ քայլերն  ամրագրված են ՌԾ-ում և կոչված են նպաստելու 

ուսանողների և դասախոսների ակադեմիական շարժունությանը և արտասահմանյան բուհերի 
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2013թ.

2014թ.

69
94 109
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հետ համագործակցության զարգացմանը:  

Աղյուսակ 9.1-ում ներկայացված է օտար լեզուներին տիրապետող դասավանդողների, 

վարչական աշխատողների, ուսանողների թիվը և տոկոսը վերջին 3 տարիների համար: Հաշվի 

առնելով, որ օտար լեզվի կարգավիճակում այսօր գտնվում է նաև ռուսաց լեզուն՝ ՊԴ կազմի և 

ուսանողների շրջանում  հարցման ժամանակ նկատի է առնվել ինչպես ռուսաց լեզվի, այնպես էլ  

անգլերեն, ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուների իմացությունը, ապա լեզվաիմացության 

մակարդակը հաղորդակցման նպատակով բավականաչափ բարձր  է: Այլ է խնդիրը 

մասնագիտական հաղորդակցման առումով: Այստեղ բուհը անելիքներ ունի ինչպես 

լեզվաիմացության մակարդակի բարձրացման, այնպես էլ  կրթական ծրագրերի իրականացման 

գործում:  ԳՊՄԻ-ն այսօր չունի օտարերկրյա ուսանողներ և գրանցված է ներհոսքի 

բացակայություն, սակայն բուհը մեծ ջանքեր է գործադրում այդ հարցի կարգավորման համար: 

Առաջին արդյունքը 2015թ. սեպտեմբերին շարժունությամբ  ԳՊՄԻ-ում գտնվելու է մեկ 

դասավանդող Չեխիայից: 

 

 Աշխատակիցներ  
2013 2014 2015 

Քանակ % Քանակ % Քանակ % 

 Դասավանդող 268 77,7 220 74 216 79,2 

 Վարչական աշխատող 53 72 50 72 57 78 

Օտար  լեզուներին  տիրապետող  ուսանողների  թիվը և տոկոսը  վերջին 3 տարիների  

համար: 

 Ուսանողներ 
2013 2014 2015 

Քանակ % Քանակ % Քանակ % 

 Բակալավր 1327 73,5 1176 77,9 1000 67,9 

 Մագիստրոս 405 85 379 83 371 84 

 Հետազոտող 19 84,2 21 76 27 81 

Աղյուսակ 9.1. Օտար լեզուներին տիրապետող  դասավանդողների, վարչական աշխատողների, 

ուսանողների թիվը  և  տոկոսը  վերջին 3 տարիների  համար: 

ԳՊՄԻ-ն իր հիմնական ջանքերը այսօր ուղղել է օտար լեզուներով դասավանդվող 

դասընթացների /ՄԿԾ-ների իրականացման ապահովման վրա: Բուհը կարող է մի շարք 

դասընթացներ/ՄԿԾ-ներ  իրականացնել օտար լեզուներով (տե՛ս Ինքնավերլուծություն, 

չափանիշ 3, չափորոշիչ Դ), որը դեռևս բավարար չէ: 
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Չափանիշ 9-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

    
Ն

Ե
Ր

Ք
Ի

Ն
 

 
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1. Բուհի ՊԴ կազմի ակտիվ 

մասնակցություն 

միջազգային ծրագրերին: 

2. ԳՊՄԻ-ն  Շիրակի մարզի 

տարածաշրջանում 

միջազգային լայն 

համագործակցություն 

ունեցող  բուհ է: 

3. ԳՊՄԻ-ն չունի չգործող 

համաձայնագրեր: 

4. Գործընկերների շրջանակի 

ընդլայնում և քանակի աճ: 

1. Ուսանողների թույլ 

ներգրավածություն 

միջազգային ծրագրերում: 

2. Միջազգային ծրագրերում 

բուհի ներգրավվածության 

ցածր ցուցանիշ: 
 

    

Ա
Ր

Տ
Ա

Ք
Ի

Ն
 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

1. Միջազգային 

համագործակցության 

հնարավորությունների 

օգտագործում: 

2. Օտար լեզուներով 

իրականացվող ՄԿԾ-ների 

թվաքանակի ավելացման 

հնարավորություն: 

3. Եվրոպական առաջավոր փորձի 

ուսումնասիրության 

հնարավորություն: 

1. ՀԿ-ների 

համագործակցության  թույլ 

շահագրգռվածություն 

կրթական 

հաստատությունների հետ: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳՊՄԻ-ն 2015-2019թթ. ՌԾ-ով ամրագրված հեռապատկերում իրեն տեսնում է որպես մի 

հաստատություն, որի գործունեությունը միտված է եվրոպական կրթական համակարգին 

ինտեգրմանը և գիտակրթական համակարգի միջազգայնացմանը: 

ԳՊՄԻ-ում արտաքին կապերի զարգացման ու միջազգայնացման հարցերը կարգավորում 

և իրականացնում է ԱԿ բաժինը՝ կարևորելով եվրոպական ընդհանուր կրթական համակարգին 

ինտեգրումը, վերհանելով բուհի զարգացմանը և միջազգայնացմանը նպաստող գործոնները: 
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Բուհն ընդգրկված լինելով միջազգային համագործակցության դաշտ՝ իրականացնում է 

ոլորտներով, նպատակներով միմյանցից տարբեր 12 ծրագրեր, բայց դեռևս անելիքներ ունի 

դրամաշնորհային ծրագրերում ընդգրկվածության  առումով:  

Արտաքին կապերի ոլորտում ԳՊՄԻ-ի գործունեության արդյունավետության 

գնահատման կողմնորոշիչ ցուցիչները գործընկերների քանակի ընդլայնումն է, ծրագրերի 

առավելագույն արդյունավետ իրականացումը և գործընկերային փոխբավարարվածությունը: 

ԳՊՄԻ-ի գործընկերների շրջանակը և քանակը վերջին տարիներին աճել է: Կարևոր է նաև, որ 

բուհը չունի չգործող համաձայնագրեր: Միջազգային ծրագրերի շնորհիվ  բուհը  

համագործակցում է ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային գործընկերների հետ՝ 

տարեցտարի ընդլայնելով նրանց շրջանակը:  Համագործակցությունը բացի ծրագրային 

ձեռքբերումներից  հնարավորություն է տալիս նաև ուսումնասիրել եվրոպական առաջավոր 

փորձը, կատարել համեմատություններ, վերլուծություններ: ԳՊՄԻ համար անհրաժեշտություն 

է համագործակցության շրջանակների ընդլայնումը համադրելի առաջատար բուհերի  հետ և 

միջազգային համագործակցության հնարավորությունների օգտագործումը: Այս 

համատեքստում ինստիտուտը շարունակում է մնալ տարածաշրջանի առաջատար 

հաստատությունը միջազգային համագործակցություն շրջանակում: 

ԳՊՄԻ-ի համար կարևոր է մեծ թվով ներքին շահակիցների ընդգրկվածությունն  

ամենատարբեր ծրագրերում, սակայն  դեռևս դիտարկվում է ուսանողների թույլ 

ներգրավվածություն: Միջազգային   ծրագրերում   ընդգրկվածությանը,    ներհոսքի    ցածր 

ցուցանիշները  ԳՊՄԻ-ին պարտավորեցնում  են ապահովել ուսումնառողների և 

դասավանդողների մասնագիտական  ոլորտում օտար լեզվի իմացության պատշաճ  

մակարդակ՝ բարելավելով դրան  նպաստող մեխանիզմները: 

 

X.  ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

           Հավակնություններ. ԳՊՄԻ իրականացնում է բոլոր գործընթացների շարունակական 

բարելավման  ու  որակի մշակույթի ձևավորման ապահովմանն ուղղված քաղաքականություն 

(տե՛ս «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի 

զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2015-2019)): 

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: 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
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     ԳՊՄԻ-ում  2011թ.-ի  հունիսին արտաքին կապերի և բարեփոխումների բաժնի կազմում  

TEMPUS  ծրագրի աջակցությամբ հիմնվեց կառուցվածքային նոր միավոր՝ Որակի ապահովման 

և վերահսկման կենտրոն, որը մեկ տարի անց վերանվանվեց  Որակի ապահովման կենտրոնի 

(ռեկտորի 22.06.2012թ. թիվ 16 հրաման)՝ հանդես գալով որպես առանձին ինքնուրույն 

կառուցվածքային միավոր: ՈԱԿ-ը ուղղակիորեն ենթարկվում է բուհի կառավարման 

մարմիններին` ռեկտոր, ռեկտորատ, ԳԽ, որոնց էլ հաշվետու է իր գործունեությամբ: Առաջին 

փուլում կենտրոնի գործունեության հիմնական նպատակն էր ստեղծել մասնագիտական 

խումբ, որը կկարողանար բուհի ներսում տարածել և ձևավորել որակի մշակույթ: ՈԱԿ-ի 

գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ԳԽ-ին կից ստեղծվեց 

Որակի ապահովման և վերահսկման հանձնաժողով, որի գործունեությունը կարգավորվում էր 

համապատասխան  կանոնակարգով: Այս երկու միավորների համագործակցությունը 

թելադրված էր բուհի առջև ծառացած մարտահրավերներով: ՈԱԿ-ի նպատակը և խնդիրներն 

ամրագրված են 2014թ.-ին լրամշակված  կանոնադրությունում, որի համաձայն էլ այն այսօր 

գործում է: ՈԱԿ-ը, նպատակ ունենալով ապահովել ԳՊՄԻ-ի ուսումնական, 

գիտահետազոտական և կառավարման գործընթացների որակի վերահսկումը, 

հաշվետվողականությունը և շարունակական բարելավումը,  առանձնացրել է հետևյալ 

խնդիրները՝  

 խթանել բուհում որակի ապահովման մշակույթի ձևավորումը և արմատավորումը,  

 ստեղծել որակի ապահովման, մշտադիտարկման և բարելավման գործիքակազմ, 

 ապահովել կրթական ծրագրերի ու դրանց իրականացման  գործընթացների որակի 

ապահովման քաղաքականութունը, և դրան փոխկապակցված ընթացակարգերի 

ստեղծումն ու շարունակական բարելավումը, 

  ապահովել կրթության միջազգային և հայաստանյան որակի ապահովման 

չափորոշիչներին համապատասխան առաջարկությունների, օրինակելի փորձի 

բացահայտումն ու տարածումը, 

 իրականացնել ինստիտուցիոնալ և կրթական ծրագրերի ինքնագնահատման և 

վերլուծության կազմակերպումը, 

 հավաքագրել, համակարգել և մշակել ԳՊՄԻ-ում կրթության որակի ապահովման 

համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, 

  ապահովել ԳՊՄԻ-ի հաշվետվողականությունը ներքին և արտաքին շահակիցների 

առջև: 

    ԳՊՄԻ ԳԽ-ի 2014թ. մայիսի 23-ի  նիստի որոշմամբ գործածության մեջ դրվեց որակի 

ապահովման ներքին համակարգի ուղեցույցը, որը սահմանում է որակի ապահովման (ՈԱ) 

ընդհանուր քաղաքականությունը   և դրա իրականացումն ինստիտուտի տեսլականի, 
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առաքելության և հիմնական արժեքների համատեքստում: Այն հիմնված է որակի բարձր 

չափանիշների իրագործման սկզբունքի վրա: ԳՊՄԻ ՈԱ ներքին համակարգի զարգացումը 

ենթադրում է ՈԱ հետևյալ սկզբունքների իրականացում, որոնք են՝  

1. համակարգի կենտրոնացված կանոնակարգում և ընթացակարգային կարգավորում,  

2. ՈԱ ներբուհական գործընթացների ապակենտրոնացված իրականացում,   

3. դասախոսական և վարչական կազմի ընդլայնված մասնակցություն, 

4. ուսանողների, շրջանավարտների և գործատուների ներգրավում,  

5. փոխադարձ կապ որակի ներքին և արտաքին գնահատման գործընթացների միջև: (տե'ս 

ԳՊՄԻ Որակի ապահովման ներքին համակարգի ուղեցույց, բաժին 1)  

   «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ  վարկային ծրագրի 

«Բարձրագույն կրթության բարեփոխումներ» ենթածրագրի միջոցներով  և հետևելով  2012թ.ին 

հաստատված պլան-ժամանակացույցին՝ 2014թ.-ին կատարվել է բուհի ենթակառուցվածքային 

կարողությունների առաջին ինքնավերլուծությունը՝ տասը ուղղություններով, վեր են 

հանվել  հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման հնարավորություններն ու առկա 

վտանգները:   

    ԳՊՄԻ-ում ՈԱ ներքին համակարգի արդյունավետության բարձրացման նպատակով 

ընտրվել է որակի կառավարման հետևյալ մոդելը (տե'ս  Որակի ապահովման կենտրոնի 

կանոնադրություն, ԳՊՄԻ ՈԱ ներքին համակարգը, Հավելված 10.1). ՈԱԿ-ի  աշխատանքները 

ապակենտրոնացնելու և ֆակուլտետներում մեծ արդյունավետությամբ կազմակերպելու 

նպատակով կատարվել է ՈԱԿ-ի աշխատանքային գործունեության ապակենտրոնացում. 

ստեղծվել են  որակի ապահովման ֆակուլտետային կենտրոններ, որոնց աշխատանքները 

իրականացվում են ամբիոնների որակի ապահովման պատասխանատուների և  ուսանողների 

միջոցով` որակի ապահովման ֆակուլտետային պատասխանատուների համակարգմամբ: ՈԱ-

ի ֆակուլտետային պատասխանատուները նշանակվում են ռեկտորի հրամանով և 

համակարգում են որակի ֆակուլտետային կետրոնի աշխատանքները:  ՈԱ-ի ֆակուլտետային 

պատասխանատուներն  իրենց գործունեությունը ֆակուլտետում ծավալում են ամբիոնի 

պատասխանատուների և տարբեր կրթական աստիճանների ուսանողների մասնակցությամբ: 

Վերջիններս ԳՊՄԻ-ի ՈԱ համակարգում ներկայանում են ՈւԽ-ի կողմից ներկայացված 

մշտական և ժամանակավոր (տե'ս  Որակի ապահովման կենտրոնի կանոնադրություն, բաժին 5) 

խմբերով և մասնագիտական ամբիոնի կողմից ներկայացվող առանձին կրթական ծրագրերով 

սովորողներով:   

     Այսօր ԳՊՄԻ ՈԱԿ-ը  գործում է կանոնակարգված, իրականացնում է բազմակողմանի 

գործունեություն, որը միտված է որակի մշակույթի ամրակայմանը, ունի ամրագրված 

քաղաքականություն, սակայն որոշ  գործընթացներ պահանջում են ընթացակարգային 
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կարգավորում: Նախատեսվում է ընթացակարգային փաթեթի ստեղծում՝ նկատի ունենալով 

միջազգային  և հայաստանյան բուհերի փորձը, որն ամրագրված է ԳՊՄԻ ՌԾ-ում (տե'ս ՌԾ, 

բաժին 10, խնդիր 1, քայլ 1.1): Ընթացակարգային փաթեթն իր մեջ ներառելու է  

1. Կրթական ծրագրերի ՈԱ 

2. Ուսումնառության ՈԱ 

3. ՊԴ  կազմի ՈԱ 

4. Գիտահետազոտական գործունեության ՈԱ 

5. Ուսումնական ռեսուրսների և օժանդակ ծառայությունների ՈԱ 

6. Հանրային ներգրավման ՈԱ: 

      Կարևոր այս փաստաթղթի բացակայությունը, սակայն, չի խոչընդոտում ՈԱԿ-ի 

աշխատանքների կազմակերպմանը, որն առաջին հերթին պայմանավորված է ԳՊՄԻ 

ղեկավարության շահագրգռվածությամբ, որ ցուցաբերվում է որակի մշակույթի տարածման և 

ամրապնդման առումով և այն հաստատակամությամբ, որով բուհն անշեղ գնում է դեպի 

բարեփոխումներ և նոր մարտահրավերներ: Փաստաթղթի առկայությունը կապահովի ՈԱ-ի 

գործընթացների կայունությունը, ձեռքբերումների անշրջելիությունը և իհարկե 

արդյունավետությունը: 

ԳՊՄԻ-ի Որակի ապահովման ներքին համակարգի արդյունավետ գործունեությունը 

ՄՈՒՀ-ի ՌԾ-ում ամրագրված է որպես առանձին խնդիր (տե'ս ՌԾ, բաժին 10, խնդիր 1):  

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  բ.  Որակի ներքին ապահովման գործընթացների կառավարման նպատակով 

ՄՈՒՀ-ը տրամադրում է մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ: 

ԳՊՄԻ-ում այսօր գործում է ՈԱ վարչական կառույց՝ ՈԱԿ, 8 հիմնական հաստիքով՝  

տնօրեն, մասնագետ, որակի ապահովման ֆակուլտետային 6 պատասխանատուներ: ՈԱԿ-ի 

բոլոր աշխատակիցները տարբեր վերապատրաստումներ անցած և համապատասխան 

հմտություններ ունեցող անձինք են (հիմքերը՝ ՈԱԿ-ում), սակայն կա փորձի պակաս:  ՈԱԿ-ի 

աշխատանքներին ուղղակիորեն մասնակցում են նաև ՈԱ-ի ամբիոնների 

պատասխանատուները:  ՈԱԿ-ի համակարգի մեջ ընդգրկված են նաև ուսանողներ՝ առանձին 

ՄԿԾ-ներ ներկայացնող: ՈԱԿ-ն հիմնականում ապահովված է անհրաժեշտ մարդկային 

ռեսուրսներով և նյութատեխնիկական միջոցներով, որոնց ձեռքբերումը հիմնականում 

իրականացվել է դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում, օրինակ` DIUS, PIQA, 

«Կրթության որակ և համապատասխանություն»  ծրագրերի, ինչպես նաև՝  բուհի միջոցներով: 

Այսօր կենտրոնը տեխնիկապես հագեցած է, ֆակուլտետային կենտրոնները նույնպես: ՈԱԿ-ը 

մեծ նշանակություն է տալիս իր աշխատակիցների վերապատրաստմանը՝ որակելով այն որպես 

մեթոդական գործունեության դրսևորում և հետագա արդյունավետ աշխատանքի գրավական: 

Մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը դեռևս 

http://gspi.am/pages/319.html
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մնում է օրակարգային հարց բուհի զարգացման համար (օրինակ՝ սոցիոլոգ) (տե'ս ՌԾ, բաժին 

10, խնդիր 2): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ գ. Ներքին և արտաքին շահակիցները ներգրավված են որակի ապահովման 

գործընթացներում: 

ԳՊՄԻ ՈԱԿ-ին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը լսվել և հաստատվել են ԳԽ-ում՝ 

ապահովելով ներքին շահակիցների մասնակցությունը:  

ՈԱԿ-ի կառավարման ներքին ապակենտրոնացված համակարգն ապահովում է ներքին 

շահակիցների ներգրավվածությունը: Սակայն այս ուղղությամբ անելիքները բազմաթիվ են, 

մասնավորապես՝ ՈԱ մշակույթի ձևավորման և մարդկային մտածողության կարծրատիպերի 

հաղթահարման առնչությամբ:  Ինչ վերաբերում է ուսանողների ներգրավվածությանը, ապա 

պիտի փաստել, որ ՈԱԿ-ի  ջանքերն այս ուղղությամբ բավականին ակտիվ են՝ վավերացված 

լինելով համապատասխան կարգով (տե'ս Որակի ապահովման կենտրոնի կանոնադրություն): 

ՈԱԿ-ն ուսանողներին մասնակից է դարձնում իր բոլոր գործընթացներին, ինչպես 

տեղեկատվության հավաքման, այնպես էլ դրանց վերլուծության: 

 Օրինակ 10.1. 2014թ.-ին իրականացված  «Ուսանողների կողմից ՊԴ-ի կազմի 

մասնագիտական և մանկավարժական որակների գնահատման» հարցումների վերլուծությունն 

ամբողջությամբ կատարվել է ուսանողների կողմից՝ ՈԱԿ-ի մասնագետի օգնությամբ:  

Ուսանողները մասնակցում են ինքնավերլուծության գործընթացին՝ համաձայն 

սահմանված կարգի: Սակայն տեղեկացվածության և ներգրավվածության մակարդակը ոչ բոլոր 

դեպքերում է տալիս ցանկալի պատկեր, որի պատճառը բարձրագույն կրթության համակարգում 

որակի մշակույթի  ձևավորման փուլում գտնվելն է: Օրինակ, հատկապես հեռակա ուսուցման 

համակարգի ուսանողների շրջանում ցածր է տեղեկացվածության և ներգրավվածության 

մակարդակը:  

Ներքին շահակիցներից ՊԴ կազմի  ներգրավվածությունը որակի ապահովման 

գործընթացներում բավական ակտիվ է, որն ապահովող մեխանիզմներից է ներքին համակարգի 

ապակենտրոնացումը: ՈԱԿ-ի կողմից հետադարձ կապի ապահովման գործիքների կիրառումը 

ցույց է տվել, որ ՊԴ կազմը հիմնականում բաց է իրականացվող գործընթացների, նոր մշակույթի 

ձևավորման առնչությամբ՝ գիտակցելով բարեփոխումների անհրաժեշտությունը:  

Օրինակ 10.2. 2015թ.-ին իրականացված ՊԴ կազմի ուսումնամեթոդական գործունեության 

համապատասխանությունը կրթության կառավարիչների ակնկալվող արդյունքներին 

(պլանավորում- իրականացում) գնահատումից և ամբիոն առ ամբիոն հանդիպումներից հետո, 

որոնց ընթացքում քննարկվում էին դասավանդման մոտեցումների, մեթոդների, ԷԴՓ-երի և 

ԹՕՊ-երի բովանդակության համապատասխանությունը առարկայական վերջնարդյունքներին, 

իրականացվեց ՈԱԿ-ի ստուգումների գնահատում: Արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, 
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որ ՊԴ  կազմի գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար կարևոր են  

նմանատիպ գնահատումները՝ դրանց հետևող քննարկումներով: Նման վերաբերմունքը 

պայմանավորված է տարբեր հարցերի նկատմամբ ՈԱԿ-ի կողմից ցուցաբերվող կառուցողական 

մոտեցմամբ: Այս նույն քննարկումների համար ՈԱԿ-ի կողմից պատրաստվեց և ՊԴ կազմին 

տրամադրվեց «Մեթոդական ցուցումներ թեմատիկ օրացուցային պլանի կազմման համար» 

փաթեթը (տե'ս Հավելված 3.5): 

Ստորև ներկայացնում ենք ՊԴ  կազմի բավավարվածությունը ՈԱԿ-ի կողմից 

իրականացվող ստուգումներից՝  հինգմիավորանոց համակարգով (տե'ս Գծապատկեր 10.1). 

 

 

Գծապատկեր 10.1 

 

Հետադարձ կապի միջոցով պարզվեց, որ բարձր է ՊԴ կազմի բավարարվածության 

մակարդակը (լավ և գերազանց գնահատել են հարցվածների 80%-ից ավելին)  ՈԱԿ-ի կողմից 

իրականացվող գնահատումներից, ստուգումներից  , բայց և պարզեց, որ անհրաժեշտ է 

վերանայել տեղեկատվության հավաքման, գնահատման մեթոդները:  

Արտաքին շահակիցների ներգրավվումը ՈԱ-ի գործընթացներում ամրագրված է ԳՊՄԻ 

Որակի ապահովման ներքին համակարգի ուղեցույցում: Օրինակ՝ շրջանավարտների 

ներգրավվածությունը ՈԱ գործընթացներում անուղղակիորեն է դրսևորվում և արտահայտվում 

է ՄԿԾ-ների իրականացումից նրանց բավարարվածության վերաբերյալ հարցումներով: 

Սակայն նկատվում է արտաքին շահակիցների ներգրավվածության և շահագրգռվածության  

ցածր մակարդակ: Այս խնդրի հաղթահարման նպատակով ԳՊՄԻ կարևորում է որակի 

ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների տեղեկացվածությունն ու 

ներգրավվածությունն ապահովող մեխանիզմների բարելավումը (տե'ս ՌԾ, բաժին 10, խնդիր 3, 

քայլ 3.1): 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ դ. Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է: 
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ստուգման ընթացքում

կիրառված մեթոդները

ստուգման

ամփոփումը

Խնդրում ենք գնահատել ՈԱԿ-ի ստուգումները
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ԳՊՄԻ  ՈԱ և վերահսկման կենտրոնը՝ հիմնվելով 2011թ.-ին, մեկ տարի անց 

վերանվանվեց  Որակի ապահովման կենտրոնի՝ունենալով հաստիքային հետևյալ կազմը՝ 

տնօրեն, փոխտնօրեն, գործավար  և  ֆակուլտետային պատասխանատուներ:  2013թ. հունիսին  

գործածության մեջ դրվեց  Որակի ապահովման կենտրոնի առաջին կանոնադրությունը 

(Հավելված 10.2), որի հիմնադրույթները մասնակի լրամշակման ենթարկվեցին 2014թ. 

սեպտեմբերին, մասնավորապես հստակեցնելով կենտրոնի նպատակը և խնդիրները, 

կառուցվածքը, տեղը բուհի կազմակերպական  կառուցվածքում և գործառույթները՝ ելնելով 

գործընթացային մոտեցման սկզբունքից: ՈԱԿ-ի գործառույթները կազմակերպվել են 

շարունակական բարելավման սկզբունքով՝ հետևելով  Դեմինգի հայտնի շրջափուլին՝ 

պլանավորում-իրականացում-գնահատում-բարելավում:  

    ԳՊՄԻ ՈԱ համակարգի պարբերաբար վերանայման արդյունքում 2014թ. սեպտեմբերին 

եղավ ռեկտորի հրամանը վարչական կազմակերպական պարտականություններով 

ծանրաբեռնել ՈԱԿ-ի ֆակուլտետային պատասխանատուներին (տե'ս ռեկտորի հրամանները):   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  ե. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է բավարար հիմքեր 

որակի ապահովման արտաքին գնահատման գործընթացների համար: 

ԳՊՄԻ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունն իրականացվել է 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈԱԱԿ) կողմից 

սահմանված հավատարմագրման չափանիշների/չափորոշիչների պահանջներին 

համապատասխան:  Առաջին ինքնագնահատումը 5-րդ չափանիշի՝ «ՊԴ և ՈւՕ կազմի»  

ուղղությամբ իրականացվեց TEMPUS-ի DIUS  ծրագիր շրջանակներում: «Կրթության որակ և 

համապատասխանություն» ծրագրի իրականացումով բարելավվեց բուհի ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրման համար անհրաժեշտ արդյունավետ գործիքակազմը և կատարվեց ԳՊՄԻ 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն՝  պատրաստելով բուհը 

հավատարմագրման: Բուհը չունի հավատարմագրման փորձ: Ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների ինքնավերլուծության գործընթացն իրականացվել է ՈԱԿ-ի 

գործունեությունը  արտահայտող հետևյալ պլանավորմամբ.  

 Որակի մշակույթի ձևավորման համար ապահովվել է տեղեկատվության 

հասանելիությունը և գործունեության թափանցիկությունը՝ կատարելով 

կրթության և որակի կառավարիչների գործառութային տարբերակում, 

հստակեցնելով նպատակներն ու խնդիրները:  

 ԳՊՄԻ տարբեր  ստորաբաժանումներից, բաժիններից  հավաքվել, մշակվել և 

վերլուծվել  են ինքնավերլուծության իրականացման համար անհրաժեշտ 

տվյալները: Այս գործընթացում ներգրավված են եղել և' վարչական 

աշխատակազմը, և' ՊԴ կազմը, և' ուսանողները, և' շրջանավարտները, և' 
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գործատուները, այսինքն՝ արտաքին և ներքին շահակիցները: Անհրաժեշտ 

տվյալների հավաքագրման անընդհատականության ապահովման համար 

գործածության մեջ դրվեցին հաշվետվությունների՝ ռեկտորի, ֆակուլտետի, 

ամբիոնի նոր ձևաչափերը: Կարևորելով այս մեխանիզմը՝ տարեկան 

հաշվետվությունների պատրաստումն ըստ ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրման չափանիշների և չափորոշիչների դիտարկվում է արտաքին 

գնահատման գործընթացների համար կարևոր հիմք (տե'ս ՌԾ, բաժին 10, խնդիր 

5, քայլ 5.1): 

 Կատարվել է ՈԱ համակարգի ապակենտրոնացում, որը հնարավորություն է 

ընձեռել գործընթացի մեջ ներգրավել բոլոր հետաքրքրված կողմերին:  

 Ստեղծվել է ինքնավերլուծության իրականացման համար անհրաժեշտ 

գործիքակազմ: Գործիքակազմի ստեղծումը կատարվել է որակի ապահովման 

ուղղությամբ վերապատրաստումներին, միջազգային ծրագրերի 

մասնակցություններին  զուգահեռ, որոնց  ընթացքում ՈԱԿ-ի աշխատախումբը 

ձեռք է բերել անհրաժեշտ հմտություններ, և ձևավորվել է մասնագիտական 

խումբ: Այս գործընթացում ևս տարբեր մեխանիզմներով ներգրավված են եղել 

արտաքին և ներքին շահակիցները: 

 Ինքնավերլուծության արդյունքում, հիմնվելով հավաստի տվյալների վրա, 

բացահայտելով գործունեության ուժեղ և թույլ կողմերը,  բարելավվել են մի շարք 

գործընթացներ:   

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ  զ. Որակի ապահովման ներքին համակարգն ապահովում է ՄՈՒՀ-ի 

գործունեության թափանցիկությունը` տրամադրելով ՄՈՒՀ-ի գործընթացների որակի մասին 

տեղեկատվություն` ներքին և արտաքին շահակիցների համար: 

ԳՊՄԻ-ի գործունեության թափանցիկությունը և տեղեկատվության տրամադրումը 

ներքին և արտաքին շահակիցների համար ապահովվում է տարբեր կառույցների համատեղ 

աշխատանքի արդյունքում: ՈԱ ներքին համակարգը  բուհի գործունեության 

թափանցիկությունն ապահովում է դրա մասին պարբերական տեղեկատվության 

ներկայացմամբ,  որն իրականացվում է  տարբեր միջոցներով: ԳՊՄԻ պարագայում առավել 

արդյունավետ են հանդիպում-քննարկումները ՊԴ և ՈւՕ կազմերի հետ: Ուսանողների 

տեղեկացվածությունն ապահովվում է մի շարք միջոցներով՝ ուսումնական խորհրդատուների, 

դեկանատների, ամբիոնների, անհատ դասախոսների, ՈւԽ-ի, ՈւԳԸ-ի: Վերոնշյալներին երկու 

դեպքում էլ հավելվում են տեղեկատվության տարածման էլեկտրոնային և ավանդական 

միջոցները (տե'ս Ինքնավերլուծություն, ուղղություն 8, չափորոշիչ Բ):  

Արտաքին շահակիցների շրջանում որակի մասին տեղեկատվության տարածումն 

http://gspi.am/pages/319.html


135 
 

իրականացվում է բուհի կառավարման համակարգում նրանց մասնակցության միջոցով, ինչպես 

նաև մի շարք մեխանիզմներով, օրինակ՝ ամփոփիչ ատեստավորման ստուգող 

հանձնաժողովում նրանց պարտադիր մասնակցությամբ: Այդ աշխատանքների ընթացքում 

նրանց հասանելի է տեղեկությունն  ինչպես ուսումնառողների մասնագիտական 

ձեռքբերումների, այնպես էլ ՄԿԾ-ի ընդհանուր բովանդակության մասին: Կամ 

տեղեկատվությունը ՄԿԾ-ի ընդհանուր բովանդակության մասին հասանելի է գործատուներին 

նրանց հետ կազմակերպվող հանդիպումների, քննարկումների ժամանակ (օրինակ՝ 

պրակտիկայի բաժնի կողմից կազմակերպվող հանդիպումները), ինչպես նաև ՄԿԾ-ների 

մեթոդական խորհուրդների անդամակցության առումով:  

Ինստիտուտի գործընթացների որակի ապահովման մասին տեղեկատվության 

տարածման արդյունավետությունն ապահովելու համար գործում են նաև հետադարձ կապի 

ապահովման միջոցները  ԳՊՄԻ կայք էջում, ֆեյսբուքյան էջում և այլն: 

Կարևորելով ինստիտուտի գործունեության թափանցիկության ապահովման 

գործառույթը՝ 2015-2019թթ. զարգացման ՌԾ-ում որպես ռազմավարական քայլ ամրագրված է 

բուհի գործունեության որակի վերաբերյալ շահակիցներին տեղեկացվածությունն ապահովող 

մեխանիզմների մշակումը և իրականացումը (տե'ս ՌԾ, բաժին 10, քայլ 6.1): 

 

Չափանիշ 10-ի վերաբերյալ  SWOT վերլուծություն 

 ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

    

Ն
Ե

Ր
Ք

Ի
Ն

 

 

ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ 

1. ՈԱ ներբուհական 

գործընթացների 

ապակենտրոնացված 

իրականացում: 

2. Դասախոսական և վարչական 

կազմի ընդլայնված 

մասնակցություն: 

3. Ուսանողների 

ներգրավվածության բարձր 

մակարդակ : 

4. ԳՊՄԻ ղեկավարության 

շահագրգռվածությունը որակի 

մշակույթի տարածման և 

ամրապնդման առումով: 

5. ՈԱԿ-ի ձևավորված  

աշխատանքային խումբ : 

1. Շրջանավարտների և 

գործատուների թույլ 

ներգրավվածություն : 

2. ՈԱ գործընթացների 

ընթացակարգային փաթեթի 

բացակայություն: 

3. ՈԱԿ-ի աշխատանքային 

խմբի փորձի պակաս  : 
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ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ 

1. ՈԱ միջազգային  և 

հայաստանյան բուհերի փորձի 

ուսումնասիրության 

հնարավորություն : 

1. Բարձրագույն կրթության 

համակարգում որակի 

մշակույթի  ձևավորման 

փուլում գտնվելը: 

2. Հավատարմագրման փորձի 

բացակայություն: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳՊՄԻ-ում առկա է որակի ապահովման առանձին ինքնուրույն կառուցվածքային 

միավոր՝  Որակի ապահովման կենտրոնը, որը ենթարկվում է բուհի կառավարման 

մարմիններին` ռեկտոր, ռեկտորատ, ԳԽ, որոնց էլ հաշվետու է իր գործունեությամբ: Առաջին 

փուլում կենտրոնի գործունեության հիմնական նպատակն էր ստեղծել մասնագիտական 

խումբ, որը կկարողանար բուհի ներսում տարածել և ձևավորել որակի մշակույթ: Այս փուլում 

ՈԱԿ-ի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ԳԽ-ին կից 

ստեղծվեց Որակի ապահովման և վերահսկման հանձնաժողովը: Երկու միավորների 

համագործակցության արդյունքում կանոնակարգվեցին մի շարք գործառույթներ, մշակվեցին, 

լրամշակվեցին կանոնակարգեր և ընթացակարգեր:  

Այսօր ՈԱԿ-ը, նպատակ ունենալով ապահովել ԳՊՄԻ-ի ուսումնական, 

գիտահետազոտական և կառավարման գործընթացների որակի վերահսկումը, 

հաշվետվողականությունը և շարունակական բարելավումը,  գործում է  ապակենտրոնացված 

մոդելով, որը հնարավորություն է ընձեռել գործընթացների մեջ ներգրավել բոլոր հետաքրքրված 

կողմերին: Չնայած ՊԴ  ու վարչական կազմերի և ուսանողների ընդլայնված մասնակցությանը 

ՈԱ գործընթացներում՝ այնուամենայնիվ դիտարկվում է շրջանավարտների և գործատուների 

թույլ ներգրավվածություն:  

ՈԱԿ-ի աշխատանքային խումբը, չունենալով  ՈԱ գործառույթների իրականացման 

փորձառություն, անընդհատ սովորելու գործընթացում է: ՈԱԿ-ի ձեռքբերումները 

պայմանավորված են որակի մշակույթի տարածման և ամրապնդման առումով ԳՊՄԻ 

ղեկավարության շահագրգռվածությամբ:  ՈԱ գործընթացների արդյունավետության 

ապահովման համար անհրաժեշտ է ստեղծել ընթացակարգային փաթեթ, որն իր մեջ կներառի  

ԿԾ-ների, ուսումնառության, ՊԴ  կազմի, գիտահետազոտական գործունեության, ուսումնական 

ռեսուրսների և  օժանդակ ծառայությունների, հանրային ներգրավման ՈԱ չափորոշիչները: 

ՈԱԿ-ը կոչված է ապահովելու ԳՊՄԻ-ի գործունեության թափանցիկությունը և 
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տեղեկատվության տրամադրումը ներքին և արտաքին շահակիցներին, որն իրականացվում է 

տարբեր միջոցներով, մեխանիզմներով, որոնց իրականացման արդյունավետության 

ապահովման ուղղությամբ դեռևս անելիքներ կան: 

ԳՊՄԻ-ն, չունենալով հավատարմագրման փորձ, ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

ինքնավերլուծության գործընթացն իրականացրել է դրամաշնորհային ծրագրերի և ՈԱԿ-ի 

գործունեության  համատեղումով: Բուհի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

ինքնավերլուծությունն իրականացվել է Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 

ազգային կենտրոնի (ՄԿՈԱԱԿ) կողմից սահմանված հավատարմագրման 

չափանիշների/չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան:  
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Հապավումների ցանկ 

 

ԱԿ Արտաքին կապեր 

ԲԿԵՏ  Բարձրագույն  կրթության եվրոպական տարածք 

ԲԿԾ Բակալավրի կրթական ծրագիր 

ԳԳ Գիտական գրադարան 

ԳԽ Գիտական խորհուրդ 

ԷԴՓ Էլեկտրոնային դասախոսությունների փաթեթ 

ԹՕՊ Թեմատիկ օրացուցային պլան 

ԿԾ Կրթական ծրագիր  

ԿԿՓԵՀ Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգ 

ՀԿԼ Հասարակայնության հետ կապեր և լրատվություն   

ՄԳԿԾ Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր 

ՄԿԾ Մասնագիտական կրթական ծրագիր 

ՄՈԳ Միջին որակական գնահատական 

ՈԱ Որակի ապահովում 

ՈԱԿ Որակի ապահովման կենտրոն 

ՈԱՇ Որակավորումների ազգային շրջանակ 

ՊԴ Պրոֆեսորադասախոսական 

ՌԾ Ռազմավարական ծրագիր 

ՎՄ Վարկանիշային միավոր 

ՈՒԳԸ ՈՒսանողական գիտական ընկերություն 

ՈՒԽ ՈՒսանողական խորհուրդ 

ՈՒՄՎ ՈՒսումնամեթոդական վարչություն 

ՈՒՕ ՈՒսումնաօժանդակ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


