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Սամվել Սերգեյի Ալեքսանյան 

 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի  

զարգացման հայեցակարգ 

 

 

 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի զարգացման 

հայեցակարգում համառոտ կերպով ներկայացված է ՇՊՀ-ի գործունեության 

հիմնական ոլորտները՝ դրանց   հեռանկարային զարգացման ուղղություններով, 

նախատեսվող բարեփոխումներով՝ վերջիններիս  ներկայացվող պահանջներին 

համապատասխան: 

 

ՇՊՀ-ի առաքելությունը. 

1. Ստեղծված ավանդույթների պահպանման ու ստեղծագործական զարգացման 

միջոցով արդիականացնել կրթական ծառայությունների  մատուցման 

գործընթացը՝ առաջնորդվելով փոփոխվող արտաքին միջավայրի և 

աշխատանքի շուկայի պահանջարկով: 

2. Ստեղծել նպաստավոր միջավայր գիտահետազոտական ծրագրերի, 

մասնագիտական կարողությունների, հնարավորությունների, ներուժի 

բացահայտման ու իրականացման համար: 

3. Մշակել և իրականացնել ձևավորվող  գլոբալ ինֆորմացիոն հասարակության և 

փոփոխվող միջավայրի պայմաններում ուսանողների մրցունակության 

մակարդակի բարձրացում,  մասնագիտական առաջընթացին նպաստող, նրանց՝ 

աշխատանքային կարիերային նախապատրաստող կրթական ծրագրեր: 

4. Նախաձեռնել և իրականացնել տարածքային և տեղական ինքակառավարման 

կառուցվածքների հետ համագործակցություն՝ մարզի, քաղաքի, 

կրթամշակութային, սոցիալ-տնտեսական գործունեության  ակտիվացման 
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միջոցով, նպաստել քաղաքացիական ինտեգրված հասարակության 

ձևավորմանը, որպեսզի  պահպանվեն ու զարգանան հասարակության 

բարոյական, մշակութային  և գիտական արժեքները: 

5. Իրազեկման, կրթական բարեփոխումների իրականացման շարունակական 

աշխատանքների կազմակերպում՝  բարձրագույն կրթության եվրոպական 

տարածքային /ԲԿԵՏ/ չափայնությանն ու սկզբունքներին համահունչ՝ այդ 

տարածքում ընդգրկվելու և ինտեգրվելու վերջնական նպատակով: 

 

ՇՊՀ-ն տարածաշրջանային  համալսարան է, որի առջև ծառացած են տեղական 

տնտեսության  և բնակչության անկման խնդիրները, որն իր հետևանքն է ունեցել նաև 

ուսանողների ընդունելության և ռեսուրսներով ապահովվածության վրա: ՇՊՀ-ն ունի 

85 տարվա պատմություն: Իր հիմնադրման օրվանից /1934թ./ մինչև այսօր 

համալսարանը տվել է շուրջ 20000 շրջանավարտներ: 

Համալսարանն այժմ ունի 4 ֆակուլտետ, որոնց գործունեության միջոցով ՇՊՀ-ում 

իրականացվում են 43 բակալավրի և 23 մագիստրոսի կրթական ծրագրեր։ Ուսուցումն 

իրականացվում է առկա և հեռակա ձևերով։ 

ՇՊՀ-ն մսանակցել է մի շարք միջազգային ծրագրերի, որոնք ֆինանսավորվել են 

հետևյալ կազմակերպությունների ու հիմնադրամների կողմից՝  Տեմպուս-Տասիս, 

Եվրասիա, ԱՅՐԵՔՍ, Ջինշյան Հիմնադրամ, ԻՆՏԱՍ, ԱՄՆ Խաղաղության Կորպուս, 

ԷՐԱԶՄՈՒՍ-ՄՈՒՆԴՈՒՍ, ԱՔՍԵԼՍ, ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ Մասկի և այլն, ինչի շնորհիվ 

հարստացել է համալսարանի նյութատեխնիկական բազան, վերահիմնվել ու 

զարգացել են նոր մասնագիտություններ, մասնագիտացումներ /սոցիալական 

աշխատանք, կիրառական տնտեսագիտություն, քաղաքացիական կրթություն, 

լրագրություն, օտար լեզուներ և այլն/։ 

ՇՊՀ-ն համագործակցում էնաև Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնութան, Մեծ  

Բրիտանիայի դեսպանատների, Ֆլորիդայի, Թուլուզի, Վիսկոնսին նահանգի «Սիլվեր-

Լեյք», Չեսկե Բուդովիցեի, Բորդոյի համալսարանների հետ։ 

ՇՊՀ-ն ունի կարևոր կրթական և սոցիալական դեր, ինչպես նաև լուծում է 

տարածաշրջանային խնդիր՝ հատկապես մանկավարժական կադրերով ապահովելու 

տեսանկյունից: 
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Ներածություն 

 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի (այսուհետ՝ ՇՊՀ) 

առաջիկա 5 տարիների գիտակրթական գործունեության տրամաբանությունը 

թելադրված է Հայաստանի Հանրապետության ԲՈՒՀ-երի համաեվրոպական 

կրթական տարածք ինտեգրվելու անհրաժեշտությամբ:  Այն ենթադրում է կրթական 

բարեփոխումների համալիր ծրագիր, որը պետք է լուծի ՇՊՀ-ի առաջիկա տարիների 

ռազմավարական խնդիրները: 

Այդ խնդիրներն են՝ 

1. ՇՊՀ-ի կրթական համակարգում՝ 

 Օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի 

լավագույն ավանդույթները՝ նոր Հայաստանի պետականության պայմաններում, 

պետության ռազմավարությանը համահունչ գիտակրթական արդյունավետ 

գործունեություն ծավալումը: 

 Ուսանող  երիտասարդության շրջանում պետության, բանակի, ազգային և 

համաշխարհային գիտամշակութային արժեքների նկատմամբ  հարգանքի 

դաստիարկման նպաստում: 

 ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման երկրորդ փուլի իրականացում: 

 ՇՊՀ-ի՝ որպես տարածաշրջանային գիտակրթական հաստատության 

կարգավիճակին անցնելու նպաստում: 

 Ժամանակակից կրթական շուկայի պահանջներին համապատասխան 

մրցունակ կադրերի պատրաստում: 

 Հավատարիմ մնալ համամարդկային կրթամշակութային, հոգևոր-բարոյական 

արժեքներին, ժողովրդավարացման, ազատականացման, հանդուր-

ժողականության, կրթության մատչելիության, շարունակականության 

սկզբունքներին։ 

 Վերոհիշյալ գործունեության ծավալման նպատակով ՇՊՀ-ում 

համապատասխան կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացում։ 
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2. Գիտահետազոտական աշխատանքների ասպարեզում՝ 

 ՇՊՀ-ի՝ որպես «հետազոտական համալսարան» կարգավիճակի ամրապնդում։ 

 Նպաստել Համալսարանի հետազոտական աշխատանքների 

միջազգայնացմանը: 

 Ակտիվ մասնակցություն ներհանրապետական և միջազգային գիտակրթական 

ինտեգրացիոն գործընթացներին: 

 Նպաստում գործատուների ինստիտուտի ձևավորմանը: 

 Մշակել ՇՊՀ-ի հետազոտական գործունեության հստակ ուղղությունները՝ 

հաշվի առնելով ամբիոններում կուտակված գիտական փորձը և առկա 

ռեսուրսները: 

 Ստեղծել մանկավարժության տեսության և պատմության, մանկավարժական 

հոգեբանության, առարկայական մեթոդիկաների, սոցիալական 

մակավարժության, համեմատական մանկավարժության հիմնախնդիրների 

հիմնարար գիտական հետազոտությունների կենտրոն։ 

 Նպաստել ՀՀ այլ բուհերի և գիտական կենտրոնների հետ գիտական 

գործունեության զարգացմանը՝ համատեղ գիտական թեմաների իրականացման 

և դրսից հրավիրված մասնագետների կողմից կազմակերպված  պրոբլեմային 

թեմաներով սեմինարների անցկացման (հատկապես մագիստրատուրայում) և 

այլ միջոցներով: 

3. ՇՊՀ ուսանողների և աշխատակիցների սոցիալական խնդիրների ասպարեզում՝ 

 Համապատասխան աշխատանք ՇՊՀ-ի բյուջեն մեծացնելու և ՇՊՀ 

աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացման ուղղությամբ: 

 Ուսանողների և աշխատողների սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված 

բարեփոխումներ: 

 

ՇՊՀ կրթական գործունեության հիմնական խնդիրները 

Ընդլայնել և դյուրացնել Համալսարանի մուտքը և ապահովել ուսանողական 

համակազմի կայուն զարգացումը փոփոխվող միջավայրային պայմաններում: 

ՇՊՀ-ն պարտավոր է պահպանել և զարգացնել իր ուսանողական համակազմը, 

քանի որ եղել և մնում է տարածաշրջանի մանկավարժական և այլ ոլորտների 
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կազմակեպիչների, տարբեր մասնագետների վերարտադրության և զարգացման 

հիմնական աղբյուրը:  

Հետևաբար,  Համալսարանը պետք է շարունակի ընդլայնել իր ընդունելության 

պրոֆիլը և համապատասխանեցնել այն մարզի տնտեսական զարգացման 

կարիքներին և աշխատուժի՝ շուկայի պահանջմունքներին: 

Խնդիր 1.1  Ընդլայնել և բազմազանեցնել Համալսարանի ընդունելությունը, 

բարելավել նրա կառուցվածքը և պլանավորումը՝ կրթության շուկայի 

պահանջմունքներին  համապատասխան: 

ա) ՀՀ մասնագիտությունների նորաստեղծ  անվանացանկի շրջանակում ձևավորել  

Համալսարանի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկ՝ ըստ կրթական 

ծրագրերի ուղենիշ ունենալով մասնագիտությունների   կանխատեսվող պահանջարկը 

և դրանց իրականացման համար առկա գիտամանկավարժական ներուժը: 

Միաժամանակ ներմուծել հեռանկարային նոր մասնագիտություններ և 

մասնագիտացումներ՝ մարզի տնտեսական զարգացման  գերակայություններին և 

գիտության ու տեխնոլոգիաների փոփոխություններին համահունչ: 

Մեր կարծիքով հնարավոր է բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետում ներդնել 

հետևյալ մասնագիտությունները՝ 

 Դեղագիտություն մասնագիտությունը (դեղագիտության բակալավր, 

(բազային կրթությունը դեղագետ), դեղագիտության մագիստրոս, դեղագետ 

մասնագիտությամբ)։ 

 Ագրոնոմիա 

 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա 

 Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա 

 Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 

Մանկավարժության ֆակուլտետում՝ 

 Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն 

բ) պլանավորել հեռակա, էքստեռն ձևերով ուսուցման ընդունելության 

աստիճանական աճ՝ առավելագույն օգտագործելով նոր տեխնոլոգիական 

հնարավորությունները: 
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գ) Զարգացնել համագործակցությունը առաջատար բուհերի հետ՝ 

միջմասնագիտական ասպարեզներում համատեղ կրթական ծրագրերի ստեղծման և 

որակավորման աստիճանների համատեղ շնորհման ուղղությամբ: 

Հասնել դիմորդների հոսքի կայունացմանն ու աճին՝ փոփոփվող ժողովրդագրական և 

այլ միջավայրային գործոնների հաշվառմամբ: 

ա) Նպաստել քոլեջի, ավագ դպրոցի շրջանավարտների ներհոսքին Համալսարան՝ 

նկատի առնելով ընդունելության ներմուծվող կարգի առանձնահատկությունները: 

բ) Ընդլայնել և ակտիվացնել Համալսարանի ընդունելության գովազդը մարզի 

դպրոցներում՝ առավելագույնս ներգավելով այդ գործընթացում դեկանատներն ու 

ամբիոնները, ուսանողական և շրջանավարտների կառույցները, ինչպես նաև 

համալսարանի հիմնական գործատուներին:  Ուժեղացնել առաջարկվող ծրագրերի և 

մասնագիտությունների մարքեթինգը, ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվության 

մատչելիությունը: 

գ) Ձևավորել դիմորդների նախապատրաստական դասընթացների 

համալսարանական ցանց՝ տարբերակելով դրանք ըստ կրթական ծրագրերի և 

ուսուցման ձևերի: 

ՇՊՀ-ի ենթակառուցվածքներն ու ռեսուրսները ներկայումս բավարար են 

մասնագիտական կրթության տրամադրման համար, այնուամենայնիվ  

անհրաժեշտություն կա ռեսուրսների բարելավման և հարստացման:  

Համալսարանում  դասընթացները կազմակերպվում են  երկու հերթափոխով:   

Նման դեպքերում դժվարանում է թե՛ ուսանողների սովորելու գործընթացը, թե՛  

դասախոսների աշխատանքային գործունեությունը:   

Այս խնդրի  լուծումը  պահանջում է  համալսարանի լսարանային ֆոնդի 

կայունացում, որը հնարավոր է իրականացնել համալսարանի ունեցած շենքային 

հնարավորությունները ռացիոնալ կերպով օգտագործելու պայմաններում: 

Չնայած առկա կրթական  ռեսուրսներին (լաբորատորիաներ, համակարգիչներ,  

պրոյեկտորներ և այլն), այնուամենայնիվ Համալսարանում անհրաժեշտ է 

տեխնիկական միջոցների և լաբորատորիաների  նորացում և վերահագեցում: 
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Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ: 

Ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրներ են համարվում դրամաշնորհային 

ծրագրերը, բարեգործները, որոց օգնությամբ հնարավոր է լուծել այս խնդիրը: 

 

Ներբոււհական (ներֆակուլտետային) գործընթացների կազմակերպում 

Կատարելագործել և արդիականացնել բակալավրի  և մագիստրոսի ծրագրերով 

ուսուցումը՝ կրթության արդյունավետության և որակի էական բարձրացման 

նպատակով: 

Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և մարզի կրթական համակարգի 

համագործակցության ու կապի ուժեղացման, բազմազանեցման նպատակով  

անհրաժեշտ է համադրել և ներդաշնակեցնել  համալսարանի երեք աստիճաններում 

իրականացվող կրթական ծրագրերի ելքի և մուտքի պահանջների 

իրավահաջորդությունը:   

Անհրաժեշտ է ուսումնամեթոդական և լրացուցիչ գրականության թարմացում, 

անհրաժեշտ քանակի ապահովում: 

Համալսարանի կրթական ծրագրերի, մասնագիտությունների և 

մասնագիտացումների ցանկի ճշտում՝ հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի, 

հասարակության և պետության պահանջները, զարգացման միտումները:   

Հեռաուսուցման համակարգի մշակում և ներդրում, հարատև  և բաց ուսուցման 

իրականացում: 

 Մշակել և  ներդնել դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստումների 

համակարգ: 

 Մշակել մեխանիզմներ, որոնց միջոցով կիրականացվի երիտասարդ-

դասախոսներով բուհի համալրումը: 

 Գնահատել ուսումնաօժանդակ անձնակազմի կողմից կատարվող աշխատանքի 

արդյունավետությունը և մշակել մեխանիզմները՝ այն խթանելու ուղղությամբ: 

 Նպաստել ուսանողական կառույցների ինքնավարության ամրապնդմանը: 

Կադրային ներուժի և ուսուցման որակի ապահովման նպատակով 

 Ստեղծել կրթական համակարգի կառավարման նոր մեխանիզմներ և 

չափանիշներ կրթական ծրագրերի բովանդակության, կադրային 
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ապահովվածության և ուսուցման արդյունքների ինքնավերլուծության, 

ինքնագնահատման համար։ 

 Ապահովել որակյալ կադրային ներուժ, որն ի վիճակի կլինի ժամանակակից 

կիրառական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կազմակերպել ուսուցման 

գործընթացը, մշակել մեթոդական նոր համակարգ, զբաղվել 

գիտահետազոտական աշխատանքներով, ուսանողներին, փոխանցել 

ազգային և հոգևոր մշակութային արժեքներ։ 

 Ստեղծել օպտիմալ հաստիքակարգ 

 Մշակութային նոր կանոնակարգով իրականացնել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրման աճը։ 

Որակի գնահատման նպատակով՝ 

 Կիրառել մասնագետների պատրաստման որակի  մշտական մոնիթորինգ, 

պարբերաբար ներկայացնել ու քննարկել դրա արդյունքները։ 

 Կատարելագործել ուսանողների ընթացիկ և ամփոփիչ ատեստավորման 

համակարգերը և գործընթացները բոլոր կրթական ծրագրերի համար։ 

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանք 

Համալսարանի դատիարակչական համակարգի զարգացումը հնարավոր է 

միայն այդ գործընթացի բոլոր մասնակիցների միասնական ջանքերի  

շնորհիվ։ Այդ նպատակով նախատեսվում է՝ 

 Ապահովել ուսանողների ինքնակառավարումը և համակառավարումը, որը 

պետք է հենվի իրավահավասարության, ընտրողականության, 

բացախոսության, ժողովրդավարության և ինքնաքննադատության, 

մարդասիրության, հանդուրժողականության սկզբունքների վրա։ 

 Ապահովել  դաստիարակության գործընթացի կառավարման 

տեխնոլոգիական փուլերի հաջորդականությունը; 

 Ապահովել դաստիարակող միջավայր և  ձևավորել ստեղագործնական 

համագործակցություն, վստահության մթնոլորտ։ 

Ակնհայտ է, որ այս աշխատանքի կազմակերպման համար ՇՊՀ բյուջեում 

անհրաժեշտություն կառաջանա նախատեսել որոշ գումարներ:  Միաժամանակ 
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կտարվի աշխատանք այդ գործը այս կամ այն դրամաշնորհի օգնությամբ 

կազմակերպելու համար: 

Անհրաժեշտ է ուսումնական գործընթացում մի շարք նորամուծությունների 

կիրառում: 

Դրանք են՝ 

Կրթական շուկայի պահանջարկին համահունչ՝ ՇՊՀ-ի  ֆակուլտետներում 2-րդ 

մասնագիտական ուսուցման ներմուծումը: 

Եվրոպական մի շարք առաջատար համալսարանների  փորձը ցույց է տալիս, որ 

ուսանողների շուրջ 20% օգտվում են այդ ուսուցումից:  Դա կլինի միայն վճարովի և ՇՊՀ 

բյուջեն էական համալրում կստանա: 

 

 Լեզուների կենտրոնի գործունեության ակտիվացում 

ՇՊՀ-ում գործում է լեզուների կենտրոն անգլերեն լեզվի  ամբիոնին կից: Այդ 

կենտրոնը  կծառայի ՇՊՀ այլ բուհերի ուսանողներին և գիտամանկավարժական 

կադրերին լեզուներ ուսուցանելուն: 

ՇՊՀ դասխոսների և ուսանողների համար այդ ուսուցումը կլինի անվճար, եթե այն 

թելադրված է ՇՊՀ պահանջներով,  և վճարովի, եթե այն ունի  անհատական բնույթ: 

Այլ բուհերից կամ այլ հիմնարկներից եկած անձանց համար այն կլինի վճարովի: 

Լեզուների կենտրոնի օպտիմալ աշխատանքը կբերի՝ 

ա) ՇՊՀ ուսանողների օտար լեզուների դասավանդման առավել համակարգված և 

էֆեկտիվ անցկացմանը: 

բ) ՇՊՀ բյուջեի էական համալրմանը:  

 

 Ուսուցիչների վերապատրաստումների կազմակերպում 

Անհրաժեշտ եմ համարում նշել, որ ՇՊՀ-ն այդ փորձն ունի և երեք անգամ 

դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպել ենք Շիրակի մարզի և այլ 

մարզերից ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը:  Իսկ նախազորակոչային 

պատրաստության մասնագիտության գծով հանրապետության դպրոցների 

զինղեկների վերապատրաստումը իրականացվել է ՇՊՀ-ի ռազմական ամբիոնի 
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կողմից:  Վերապատրաստումները կլինեն միայն վճարովի և ՇՊՀ-ի բյուջեն էական 

համալրում կստանա: 

 Սոցիալ-հոգեբանական խորհրդատվության կենտրոնի կողմից վճարովի 

ծառայության մատուցում քաղաքի և մարզի բնակչության համար։  

 

Գիտահետազոտական աշխատանքների ասպարեզում կատարվելիք 

բարեփոխումների ծրագիր 

ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմը մոտավորապես 300 հիմնական 

դասախոսներ, որոնցից 1 ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 17- գիտության դոկտոր և 

պրոֆեսոր, 125-գիտության թեկնածու, 80-դոցենտ, 8-արվեստի և սպորտրի 

վաստակավոր գործիչներ, մարզիչներ: 

ՇՊՀ-ում տարեկան տպագրվում է շուրջ 150 գիտական հոդվածներ, ուսումնական, 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ և մենագրություն: 

ՇՊՀ-ում կատարվում են հանրապետական դրամաշնորհներով ֆինանսավորվող 

թեմաներ: ՇՊՀ-ն  ունի գրադարան,  ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոն, տպագրում է գիտական տեղեկագիր ամսագիրը:   

Այսպիսով կարելի է նշել, որ ՇՊՀ-ն Շիրակի մարզի  գիտակրթական կենտրոններից 

է, որտեղ կատարվում են լուրջ հետազոտություններ մեխանիկայի, մաթեմատիկայի, 

ֆիզիկայի, կենսաքիմիայի, ֆիզիոլոգիայի, մանկավարժության, հոգեբանության, 

աշխարհագրության, պատմության բնագավառներում:  Այդ հետազոտությունների 

կատարումը  պահանջում է ֆինանսական ներդրումներ, որը բավարար չէ:  

Անհրաժեշտ են ֆինանսական լուրջ ներդրումներ և գործողությունների 

կանոնակարգված և գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումներ: 

Այս բնագավառում առկա են մի շարք խնդիրներ. 

1. Արդեն զգալի ժամանակ է, որ չեն թարմացվում գիտական և հատկապես 

ուսումնական սարքավորումները, 

2. Առկա է ուսումնական, գիտական և գիտամեթոդական գրականության պակաս: 

3. Թուլացել է կապը ակադեմիական, գիտահետազոտական ինստիտուտների և 

ՇՊՀ-ի միջև: 



11 

 

Կարծում ենք, նշված խնդիրները հնարավոր է լուծել դրամաշնորհների, 

բարերարների միջոցով: Ինչ վերաբերում է ՇՊՀ գիտահետազոտական ինստիտուտներ 

կապին,  այն պետք է խթանել համատեղ գիտահետազոտական  աշխատանքներով: 

 

2.  Հաջորդ խնդիրը վերաբերում է  ուսումնական, գիտական և գիտամեթոդական 

գրականության պակասին: Այդ պակասը լրացնելու նպատակով նախատեսվում է՝ 

 հայերենով ուսումնամեթոդական ձեռնարկների նպատակամղված 

պլանավորված հրապարակման և թարգմանության խթանումը: 

 ՇՊՀ- բյուջեում լուրջ տեղ պետք է հատկացվի  գրադարանը գիտամեթոդական 

ամսագրերով և գրքերով ապահովելու համար: 

 Նպաստել գործատուների ինստիտուտի ձևավորմանը, մասնավորապես 

նախապատրաստել համապատասխան համագործակցության պայմանագիր 

գործատու հանդիսացող ճյուղային նախարարությունների, ֆիրմաների, 

ազգային ակադեմիայի ինստիտուտների հետ: 

 Բարձրացնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի, աշխատակիցների, 

ուսանողների, գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների 

մրցունակության և պահանջարկի մակարդակը: 

 ՇՊՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակի կապակցությամբ հոկտեմբեր –նոյեմբեր 

ամիսներին հրավիրել հանրապետական գիտական նստաշրջան: 

 Խրախուսել ուսանողական ուսումնագիտահետազոտական  գործունեությունը՝  

լավագույն ուսանողներին ընդգրկելով համաստեղծագործության, 

գիտահետազոտական աշխատանքներում,  գիտաժողովներում և 

սեմինարներում: 

3.Մյուս կարևոր խնդիրը վերաբերում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի երիտասարդացմանը։ 

Այսօր պատկերը այսպիսին է։ ՇՊՀ պրոֆեսորների միջին տարիքը կազմում է 62 

տարեկան, դոցենտներինը՝ 55։ Ընդ որում 35-55 տարեկան պրոֆեսորները շատ քիչ են։ 

Կարծում եմ, հնարավոր է խնդիրը լուծել, ավելացնելով ասպիրանտական տեղերի 

թիվն առանց ազդելու ՀՀ ազգային բանակի զորակոչի թվաքանակի վրա։ 
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Ասպիրանտական տեղերի թիվը կարելի է ավելացնել վճարովի առանց 

տարկետման իրավունքի (ԱՏ-ով) ընդունելությունը ավելացնելու հաշվին։ 

Անհրաժեշտ է վերաբացել գիտության գծով  պրոռեկտորի պաշտոնը, հզորացնել 

ՇՊՀ գիտահետազոտական մասը և նան միավորել արտաքին կապերը սպասարկելու 

պարտականությունները։ 

 

Աշխատանք ուսանողության հետ 

ՀՀ անկախության տարիներին էապես թուլացել է ուսանողական կառույցների դերը 

ՇՊՀ-ի կյանքում: Այսօր լոկալ բնույթ են կրում  ուսանողական օլիմպիադաների, 

գիտաժողովների կազմակերպումը: Բավարար չափով չի կազմակերպվում 

ուսանողների արտալսարանային և արձակուրդային հանգիստը: 

ՇՊՀ ուսանողության շրջանում մեծ թիվ են կազմում արվեստի տարբեր ոլորտների 

նկատմամբ լուրջ հակումներ ունեցող ուսանողները:  Ուսանողության և 

դասախոսական անձնակազմի արտալսարանային հանգստի կամզակերպման 

կարևոր գործոն կարող է լինել նախկինում գործող ուսանողական երգչախմբի 

վերաբացումը: 

Այս խնդրները լուծելու համար ՇՊՀ բյուջեում անհրաժեշտ է նախատեսել որոշակի 

գումարներ, որոնք կծախսվեն մասնավորապես ՇՊՀ ուսանողական կառույցների 

(ՈՒԳԸ,  ուսխորհուրդ, ՇՊՀ շրջանավարտների միավորում և այլն) նորմալ 

գործունեություն ապահովելու համար: 

 

ՇՊՀ ուսանողների և աշխատակիցների սոցիալական խնդիրները 

ՇՊՀ-ի ուսանողների և աշխատակիցների սոցիալական խնդիրները բխում են նրանց 

իրավունքների և պարտականությունների համատեքստից:  Ցավոք, այժմ ՇՊՀ-ն  չունի 

իր ուսանողների և աշխատակիցների իրավունքների և պարտականությունների 

մշակված և հաստատված համակարգ:  Կարծում եմ, այն անհրաժեշտ է մինչև այս 

տարվա վերջը մշակել և սկսել նրա ներդրման գործընթացը: ՇՊՀ ուսանողի և 

աշխատակցի իրավունքների կարևորագույն մասերից է նրա հանգստի, ինչպես նաև  

նրա բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների ՇՊՀ-ի կողմից լուծելու իրավունքը: 
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Առաջարկվում է ՇՊՀ աշխատակիցների, ուսանողների և ասպիրանտների 

սոցիալական խնդիրների կարգավորման հետևյալ ծրագիրը՝ 

 Անհրաժեշտ է գործարկել բյուջեի ավելացման դեռևս չօգտագործված 

ռեզերվները և գտնել հնարավորություններ ՇՊՀ աշխատակիցների միջին 

աշխատավարձը բարձրացնելու համար (տե՛ս ՇՊՀ բյուջեի ավելացման 

հնարավորությունները՝  բաժինը): 

 Անհրաժեշտ է վերջնականապես վերանորոգել համալսարանի ուսանողական 

հանրակացարանի շենքը և սպորտային բազան: Սպորտային բազայի 

վերանորոգոմը մեզ հնարավորություն կտա այն օգտագործել  նաև սպորտային 

հանրապետական նշանակության միջոցառումներ: 

 Անհրաժեշտ  է հարց բարձրացնել ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության 

առջև՝  ՇՊՀ-ի աշխատակիցների համար տրամադրել սոցիալական –

առողջապահական փաթեթներ: 

 

ՇՊՀ բյուջեի  ավելացման հնարավորությունները 

Առաջարկվում է ՇՊՀ-ի ֆինաննսական վարչությանը 

 ՇՊՀ բյուջեի  ավելացման առայժմ չօգտագործված ռեսուրսների բացահայտումը 

և դրանց հետագա օգտագործումը: 

 ՇՊՀ տարեկան բյուջեի պլանավորումը: 

 ՇՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների (այդ թվում սպորտային 

դահլիճների, հանրակացարանների շենքի, հյուրանոցային, հասարակական 

սննդի կազմակերպման և այլն) մուտքերի և ծախսերի վերահսկումը: 

 Ֆինանսական անկախության և կայունության  նպատակով անհրաժեշտ է 

ապահովել  ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրների բազմազանությունը, 

ընդլայնել դրամաշնորհային ծրագրերի քանակը: 

 Բուհի ֆինանսական պլանավորումն ու բաշխումն իրականացնել՝ հաշվի 

առնելով ՄԿԾ-երի պահանջները: 

 

ՇՊՀ  բյուջեի էական համալրում կառաջանա բուհ-ի ֆակուլտետներում վճարովի 

հիմունքներով 2-րդ մասնագիտական ուսուցման բացման պայմաններում: 



14 

 

 Լեզուների կենտրոնի ծառայությունները կլինեն  մասնակիորեն վճարովի ՇՊՀ 

աշխատակիցների ու ուսանողների համար և լրիվ վճարովի դրսի մարդկանց 

համար: 

 ՇՊՀ սպորտային բազայի վերանորոգումը հնարավորություն կտա այն 

օգտագործել սպորտային  միջոցառումներ անցկացնելու համար, ինչպես նաև 

առողջարարական ֆիզկուլտուրայով զբաղվելու համար, որոնք կլինեն վճարովի: 

 Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցաշխատանքի ամբիոնի ուժերով վճարովի 

հիմունքներով կմատուցվի հոգեբանական ծառայություն Գյումրիի և մարզի 

բնակչության համար: 

 Մարզի ուսուցիչների վերապատրաստման իրականացում վճարովի 

հիմունքներով: Ինչպես նաև հանրապետության դպրոցների զինղեկների 

վերապատրաստումը ռազմական ամբիոնի միջոցով: 

 Կարծում եմ ՇՊՀ բյուջեի մեծացման կարևորագույն ռեզերվներից է Ջավախքից 

դիմորդների ներգրավումը մեր կրթօջախ: 

 

 

Եզրափակում 

 

Գտնում եմ, որ ներկայացված ծրագիրը իրատեսական է, սակայն նրա հաջող 

իրագործումը խստորեն կախված է՝ 

 ՀՀ իշխանությունների, գործատուների ինստիտուտի, ՇՊՀ-ում ստեղծված 

կառավարման երկճյուղանի համակարգի երկու ճյուղերի (ՇՊՀ 

հոգաբարձուների խորհուրդ, ՇՊՀ ռեկտորը գիտական խորհրդի հետ միասին), 

փոխհամաձայնեցված գործողություններից: 

 ՇՊՀ ուսանողության, աշխատակիցների և նորընտիր ռեկտորի այսօրվա 

անցումային շրջանի նկատմամբ գերագույն պատասխանատվության 

զգացումից, օրենքի տառը հարգելուց և վճռականությունից: 

Գրականություն 

 

1. ՀՀ օրենքը հանրակրթության մասին, Երևան, 2009թ., 10 հուլիսի 
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2. ՀՀ օրենքը նախնական մասնագիտական (արհեստագործական և միւին 

մասնագիտական) կրթության մասին, Երևան, 2005թ., 8 հուլիսի 

3. ՀՀ օրենքը բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին, Երևան, 2004թ.,  14 

դեկտեմբերի 

4. ՀՀ օրենքը գիտական և գիտակրթական գործունեության մասին, Երևան, 2000թ., 

5 դեկտեմբերի  
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7. Մանկավարժական բուհի կառավարման տեխնոլոգիան և զարգացման 

միտումներ, Ա. Ղուկասյան, Լ. Ասատրյան, Ա. Կարապետյան, Երևան, 2005թ. 

 


