
ՇՊՀ զարգացման հայեցակարգ 

 

Այսօր մենք ապրում ենք նոր տեխնոլոգիական հեղափոխության 

դարաշրջանում: Աննախադեպ գլոբալ և տնտեսական ազդեցություն ունեցող 

տեխնոլոգիաներ են զարգանում: Սա և՛ մարտահրավեր է, և՛ հնարավորություն մեր 

քաղաքի հնագույն բուհի համար` նորարարական և մրցունակ ներդրումներ ունենալ 

գիտության, կրթության և նոր տեխնոլոգիաների մեջ, դառնալով Գյումրու և Շիրակի 

մարզի տնտեսության զարգացումն ապահովող լոկոմոտիվ: Շիրակի պետական 

համալսարանը կարող է դառնալ ծանրակշիռ հավակնություններով առաջատար 

համալսարան և հանդիսանալ կրթության, գիտական հետազոտությունների և 

տեխնոլոգիական լուծումների մի յուրօրինակ կաճառ։ 

Առաջնահերթորեն պետք է մշակել և ներդնել ակադեմիական ազնվությունն 

ապահովող մեխանիզմներ, այդ թվում՝ անհատական աշխատանքների, կուրսային 

աշխատանքների, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի 

գրագողությունը կանխելու նպատակով։ Որպես նախնական մեթոդ, ամբիոններում 

նախնական պաշտպանությունը կատարելուց հետո, թեզերի պաշտպանության 

օրվանից առնվազն 10 օր առաջ, առցանց եղանակով պաշտոնապես ներկայացնել 

պաշտպանության: 

Բարձրագույն կրթության ոլորտի զարգացման համար առարկայական կլինեն 

Շիրակի պետական համալսարանի կողմից մշակված և ներդրված միջազգայնորեն 

մրցունակ կրթական ծրագրերը և նրանց մատուցման ժամանակակից 

բովանդակությունը: Այս համատեքստում պետք է զարգացնել մանկավարժական 

առաջավոր փորձի խրախուսման և տարածման ներհամալսարանական 

մեխանիզմները, նպաստել ուսուցման ժամանակակից մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների ներդրմանը: Կարելի է կիրառել համալսարանի աշխատողներին 

աշխատանքի որոշ տեսակների համար լրավճարներ: Օրինակ` համալսարանի կամ 

ֆակուլտետի գիտական խորհրդով երաշխավորված դասախոսությունների կամ 

ուսումնական (ուսումնամեթոդական) ձեռնարկի մշակման և ուսումնական 

գործընթացում ներդրման համար հատկացվի լրավճար: Կարելի է լրավճար 

հատկացնել նաև յուրաքանչյուր ֆակուլտետում ուսանողական հարցման 

արդյունքներով անցկացվող մրցույթի հաղթող դասախոսներին: 

Մասնավորապես, կարելի է լրավճարներ սահմանել նաև ազդեցության 

գործակցով (impact factor) ամսագրերում և պարբերականներում հոդվածներ 

տպագրելու համար: Պարբերականների ցանկը կարելի է ճշտել ըստ «Web of Science» 

և «Scopus» շտեմարանների: 

Անհրաժեշտ է մտածել օտար լեզուներով հրատարակվող Շիրակի պետական 

համալսարանի գիտական հանդես ունենալու մասին: Դա ապահովելու համար պետք 

է կազմակերպել միջազգային գիտաժողովներ, օժանդակել արտասահմանյան 

գիտաժողովներին ՇՊՀ աշխատակիցների մասնակցությանը: Համալսարանի կողմից 

կազմակերպվող միջազգային գիտաժողովների շարունակականությունն 

ապահովելու և դրանց աջակցելու համար պետք է մշակել և ներդնել կազմակերպվող 

գիտաժողովներին դրամական աջակցություն տրամադրելու կարգ: 



 

Շիրակի պետական համալսարանի գործունեության կենսական 

ուղղություններից մեկը կլինի հատկապես բնագիտամաթեմատիկական ոլորտի 

գիտահետազոտական աշխատանքների առաջընթացը։ Այս նպատակով 

համալսարանն իր տարածքում պետք է ստեղծի միջազգայնորեն մրցունակ 

գիտահետազոտական լաբորատորիաներ և այլ ենթակառուցվածքներ։ Այս 

համատեքստում Շիրակի պետական համալսարանը բազմաշերտ 

համագործակցություն պետք է հաստատի գործընկեր բուհերի և 

գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ՝ իրականացնելով համատեղ 

գիտահետազոտական ծրագրեր, ներգրավելով միջազգային դրամաշնորհներով 

ֆինանսավորում: 

Շիրակի պետական համալսարանի գործունեության մյուս կարևոր 

ուղղությունը պետք է լինի տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտների մեջ 

սեփական խորշը գտնելը։ Այս ուղղության խթանման հարթակներ կլինեն մասնավոր 

հատվածի և Գյումրու տեխնոպարկի հետ համագործակցությունը: Մասնավոր 

հատվածը հետաքրքրված է գործնական հետազոտությունների իրականացման մեջ, 

որոնց արդյունքում գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները 

կառևտրայնացվեն ու կծառայեն ֆինանսական հոսքերի ներգրավմանը: 

Շիրակի պետական համալսարանը բազմակողմանի համագործակցություն 

պետք է զարգացնի տարածաշրջանի առաջատար համալսարանների հետ (Դոնի-

Ռոստովի պետական համալսարան, Թբիլիսիի պետական համալսարան): 

Համագործակցությունը կարող է ընդգրկել կրթական ծրագրերի և հետազոտական 

նախագծերի համատեղ իրականացումը, ուսանողների և գիտաշխատողների 

փոխանակման ծրագրերը, երկու կողմերի դիպլոմների տրամադրումը։ Հարկավոր է 

զարգացնել համալսարանի միջազգային համագործակցությանը նպաստող 

քաղաքականությունը: Հստակեցնել միջազգային համագործակցության 

դերակատարների գործառույթները կառուցվածքային տարբեր մակարդակներում, 

սահմանել և կիրարկել նրանց խրախուսման մեխանիզմները: Կարելի է նախատեսել 

միջազգային համագործակցության գործընթացների պատասխանատու 

փոխդեկանների ինստիտուտ բոլոր ֆակուլտետներում: 

Հարկավոր է կենտրոնանալ համաշխարհային նորարարական կրթական 

բովանդակության և հետազոտական ուղղությունների վրա, որոնք ներկայումս մեր 

բարձրագույն կրթության և հետազոտությունների ոլորտում կամ առկա չեն, կամ 

գտնվում են զարգացման սաղմնային փուլում: 

Շիրակի պետական համալսարանի գործունեության հիմքում պետք է 

անշեղորեն ներդրվի կիրառական կրթությունը և գիտական հետազոտությունները։ 

Այն պետք է հաշվի առնի տնտեսության և աշխատանքի շուկայի արդի կարիքները և 

կանխատեսվող հեռանկարները։ Կիրառական կրթության անքակտելի մաս պետք է 

լինի ձեռներեցության մշակույթի ներդնումը: Համալսարանն իր ինչպես ներքին, 

այնպես էլ արտաքին միջավայրում պետք է զարգացնի ստարտափային 

ձեռնարկատիրական մշակույթ՝ ուսանողներին և համալսարանի պրոֆեսորա-

դասախոսական անձնակազմին ուղղակիորեն կապելով տեխնոլոգիական աշխարհի 

և արդյունաբերության հետ, աշխատելով որպես յուրօրինակ բիզնես ինկուբատոր: 



Կրթական միջավայրում անհրաժեշտ է ապահովել ֆիզիկական, վիրտուալ և 

սոցիալական գրավիչ ենթակառուցվածքներ: 

Շիրակի պետական համալսարանի ֆիզիկական ենթակառուցվածքի կարևոր 

բաղադրիչները պետք է լինեն գիտահետազոտական լաբորատորիաները և 

ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներով զինված բազմագործառական 

լսարանները։ Համաշխարհային փորձին համապատասխան պետք է ունենանք նոր 

ոճով ստեղծված տարածքներ անհատական և թիմային աշխատանքների համար՝ 

կրթական և գիտահետազոտական նպատակներով. բազմագործառական 

տարածքներ, ֆաբլաբեր, սրճարաններ, քննարկումների սրահներ և այլն։ Այս 

ուղղությունները պետք է կապել նաև մասնագիտական պրակտիկաների անցկացման 

գործընթացներին՝ հատկացնելով անհրաժեշտ նյութական և ֆինանսական 

ռեսուրսները: Ավարտական կուրսերի ուսանողների, մագիստրանտների և 

ասպիրանտների ներգրավմամբ ներդնել առարկայական խորհրդատվությունների 

համակարգ առաջին կուրսի ուսանողների համար: Հատկապես 

բնագիտամաթեմատիկական ուղղությունների համար: 

Վիրտուալ ժամանակակից միջավայր համալսարանում պետք է ստեղծել 

բարձրակարգ առցանց ուսուցում ապահովելու նպատակով։ Այս ուղղությունը պետք է 

իրականացվի ինչպես սեփական առցանց դասընթացների, այնպես էլ 

համաշխարհային առաջատար բուհերի միջազգային բաց առցանց դասընթացների 

միջոցով։ Այս նպատակով համալսարանում պետք է ստեղծել բարձրակարգ 

էլեկտրոնային-տեխնոլոգիական հարթակներ։ 

Շիրակի պետական համալսարանը պետք է որդեգրի կրթական 

քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ ուսանողների համար` ապահովի 

լայնաշերտ սոցիալական փորձառություն։ Այն պետք է իրականացնել 

փորձարարական ուսուցման և նախագծային ուսումնառության միջոցով, հատուկ 

ստեղծված ֆիզիկական և վիրտուալ միջավայրերում իրականացնել ոչ պաշտոնական 

ուսումնառություն, խմբային նախագծեր, պարբերաբար կազմակերպել 

վարպետության դասեր։ Շատ կարևոր է, որ համալսարանում ներդրվի մենթորության 

մշակույթը: 

Համալսարանի խոստումնալից շրջանավարտների համար պետք է ստեղծվեն 

գրավիչ պայմաններ համալսարանում դասախոսական կամ գիտահետազոտական 

աշխատանքներում ներգրավման համար։ Կրթական և գիտահետազոտական 

աշխատանքներում ընդգրկված երիտասարդ գիտնականների համար պետք է 

իրականացվեն մասնագիտական զարգացման և շահադրդման (մոտիվացիա) 

ռազմավարություն։ Անհրաժեշտ է ներդնել հրավիրյալ պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի ինստիտուտը, ապահովելով ինտեգրման համար անհրաժեշտ պայմանները։ 

Անհրաժեշտ է համալսարանում ասպիրանտական կրթության չափանիշները 

համապատասխանեցնել Զալցբուրգյան սկզբունքներին, ըստ որոնց որպես 

ասպիրանտական կրթության հիմնական բաղադրիչ է ընդունվում հետազոտական 

աշխատանքի միջոցով նոր գիտելիքի ստեղծումը: 

Պետք է գործուն քայլերով նպաստել համալսարանի ուսանողական 

կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը և ուսանողական 



ինքնակառավարմանը: Բարձրացնել ուսանողների հետազոտական աշխատանքները 

խթանող ՈւԳԸ ծրագրերի արդյունավետությունը: 

Պետք է իրականացնել կոնսորցիում ծրագրեր, որոնք կնպաստեն քաղաքի, 

մարզի, և ինչու չէ հանրապետության մասնատվածության խնդիրների լուծմանը` 

համատեղ ծրագրերի մեջ միավորելով պետական և ոչ պետական բուհերը, 

ձեռնարկությունները և գիտահետազոտական ինստիտուտները: 

Հարկավոր է վարել նպաստող քաղաքականություն, որպեսզի 

բնագիտամաթեմատիկական գիտությունների և տեխնոլոգիաների ոլորտների 

ուսանողության թիվը աճի։ Նպաստող հանգամանքներից է աշխարհում վերոնշյալ 

ոլորտների կարևորության և գրավչության աճը, որն այժմ շատ թույլ է արտացոլվում 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության և զարգացման հեռանկարներում։ Այս 

համատեքստում կարելի է մտածել օտարերկրյա ուսանողների ներգրավման մասին: 

Անգլերեն լեզվով դասավանդելու ունակ դասախոսական անձնակազմը դրանով 

կունենա լրացուցիչ ֆինանսավորման աղբյուր: 

Կարելի է քայլեր ձեռնարկել բակալավրիատում բնագիտամաթեմատիկական 

մասնագիտությունների գծով հարցազրույցով ընդունելությունը վերականգնելու 

համար: Պետք է դիմել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին այդ 

մասնագիտությունների գծով նման արտոնությունը վերականգնելու համար: 

Համալսարանի եկամտի հիմնական աղբյուրը ուսանողների ուսման 

վարձավճարներն են: Պետք է աշխատել այն ուղղությամբ, որ այդպիսի աղբյուր 

դառնան նաև գիտահետազոտական արդյունքների առևտրայնացումը, 

դրամաշնորհները, բարեգործների և նախկին շրջանավարտների նվիրատվությունը։ 

Մշակել միջոցառումներ շրջանավարտների և այլ շահառուների հետ 

համալսարանի և նրա առանձին ստորաբաժանումների շարունակական կապը 

ապահովելու համար՝ խրախուսելով նրանց կողմից համալսարանին ֆինանսական, 

նյութական և այլ բնույթի աջակցության նախաձեռնությունները: 

Համալսարանի ծախսային հիմնական ուղղությունները աշխատավարձերն ու 

վարչական ծախսերն են։ Հարկավոր է, որ համալսարանի զարգացմանը զուգընթաց 

մեծանա զարգացմանն ուղղված ծրագրերի (գիտահետազոտական նախագծերի) 

թիվը։ Համապատասխանաբար, զարգացման ծախսերի մասնաբաժինը պետք է 

հասցնել մոտ 30-35%-ի։ Իհարկե ոչ աշխատավարձերի հաշվին: Գիտության և 

տեխնոլոգիաների միջազգային առաջատար բուհերի փորձը ցույց է տալիս, որ 

անհրաժեշտ է ունենալ նպատակային դրամագլուխ (Endowment Fund), որը ներդրված 

անձեռնմխելի գումար է և որից ստացված եկամուտով ֆինանսավորվում է բուհերի 

ծախսային ճեղքվածքը։ Նպատակային դրամագլխի կառավարման համար կարելի է 

ստեղծել կառավարման հիմնադրամ, որը սկզբնական ժամանակաշրջանում, երբ 

գումարները փոքր են դեռ, կղեկավարեն համալսարանի ղեկավար անձնակազմից 

ընտրված անձինք հասարակական հիմունքներով, այնուհետև արհեստավարժ 

կառավարիչները՝ վարձատրության հիմունքներով։ Կառավարման հիմնադրամը 

կորոշի նպատակային դրամագլխի ակտիվների ներդրումային ռազմավարությունը և 

միջազգային շուկաներում, և ՀՀ-ում։ Շատ կարևոր է, որ ներդրումները լինեն 

զանազանեցված և քիչ ռիսկային։ 



Խոսելով այս ամենի մասին, շատ ավելի ցուցադրական կլիներ ապագայի 

տեսլականի կատարման հնարավորությունը` ներկայացնելով համալսարանի ուժեղ 

և թույլ կողմերը: 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. Պետական կրթական հաստատության 

դիրք, 

2. մրցունակության բարձր մակարդակ՝ 

առաջատար դիրք տարածաշրջանի այլ 

բուհերի նկատմամբ, 

3. գիտական աստիճան և կոչում ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

բավարար տեսակարար կշիռ, 

4. կրթական ծառայությունների 

մատուցման համար անհրաժեշտ 

նյութատեխնիկական բազա, 

5. համալսարանի կառավարումը 

մասնակցային սկզբունքով, 

6. գիտաետազոտական գործունեության 

զարգացման բարենպաստ պայմաններ: 

1. Ուսանողների թվաքանակի նվազում, 

2. հեռավար և դրսեկության 

համակարգով ուսուցման 

բացակայություն, 

3. ֆինանսական ռեսուրսների նվազում, 

4. աշխատակազմի թույլ մոտիվացիա՝ 

պայմանավորված սոցիալական ծանր 

իրադրությամբ, 

5. երիտասարդ մասնագետների համար 

գիտական գործունեության ոչ գրավիչ 

դիրք՝ պայմանավորված ցածր 

վարձատրությամբ: 

Ավելի լուրջ սպառնալիքներից խուսափելու նպատակով և թույլ կողմերի 

ազդեցությունը նվազեցնելու համար կարելի է անել հետևյալ միջոցառումները. 

1. դպրոցների շրջանավարտների պատրաստմանն ու մասնագիտական 

կողմնորոշմանն ուղղված աշխատանքների մեթոդների բարելավում, 

2. «դպրոց-բուհ-աշխատաշուկա» հետադարձ կապերի ապահովում, զարգացում և 

ընդլայնում, շրջանավարտների որակի համապատասխանեցում 

աշխատաշուկայի պահանջներին, 

3. համալսարանի գործունեության թափանցիկության ապահովում, 

4. համալսարանի վարկանիշի անընդհատ բարձրացում, 

5. կրթական ծառայությունների որակի, շրջանավարտների հմտությունների, 

ունակությունների, բարձր արհեստավարժության և հիմնարար գիտելիքների 

նկատմամբ պահանջների բարձրացում, 

6. կրթության միջազգայնացում, 

7. մասնագետների պատրաստման և ատեստավորման գործընթացներում 

ապահովել գործատուների ներգրավվածությունը, 

8. ապահովել կրթական ծրագրերի միջազգային հավատարմագրման և 

համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը, 

9. բարձրացնել ուսանողների և դասախոսների շարժունության մակարդակը: 

Պետք է զարգացնել ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները՝ 

դիմորդների հոսքի պահպանման և մեծացման նպատակով: Կարելի է պարբերաբար 

կազմակերպել տարբեր մասնագիտությունների գծով «Ամառային դպրոցներ» 

քաղաքի և մարզի ավագ դպրոցների աշակերտների համար: Մյուս քայլը` ավագ 



դպրոցների և քոլեջների սովորողների համար կազմակերպել ամենամյա «Բաց 

դռների օրեր» և ճանաչողական այցեր: Կարելի է ընդլայնել համալսարանի հետ 

պայմանագրային հիմունքներով համագործակցող ավագ դպրոցների և քոլեջների 

շրջանակը: Կազմակերպել դասախոսական կազմի կողմից քաղաքի ավագ 

դպրոցներում դասընթացների, իսկ մարզային դպրոցներում՝ առանձին 

դասախոսությունների իրականացումը: 

Կարելի է քայլեր ձեռնարկել ուսանողների հավաքագրմամբ զբաղվող 

օտարերկրյա կրթական միջնորդ կազմակերպությունների հետ համագործակցության 

թույլտվություն ստանալու համար: Հատկապես Հնդկաստանի անսահմանափակ 

մարդկային ռեսուրսները կարող են լուրջ ֆինանսական հոսքեր ապահովել 

համալսարանի համար: Այս համատեքստում պետք է մշակել նախապատրաստական 

կրթական ծրագրեր՝ օտարերկրյա դիմորդների լեզվական և ընդհանուր կրթական 

գիտելիքների մակարդակը համալսարանի ծրագրային պահանջներին 

համապատասխանեցնելու համար: 

Պետք է ապահովել համալսարանական գործընթացների թափանցիկությունը՝ 

նվազեցնելով կոռուպցիոն ռիսկերը: Մեծացնել ուսանողների գիտելիքների 

գնահատման գործընթացի թափանցիկությունը, բարձրացնելով կիրառվող 

գնահատման համակարգի, չափանիշների և ընթացակարգերի վերաբերյալ 

ուսանողների իրազեկվածության մակարդակը: Այս գործողության իրականացման 

համար ռեկտորատի անդամները պետք է պարբերաբար հանդիպումներ ունենան 

ուսանողների հետ, պատասխանեն նրանց հուզող հարցերին: 

Անհրաժեշտ է բարձրացնել աշխատողների իրազեկվածության մակարդակը 

համալսարանական գործընթացների վերաբերյալ, մեծացնել հրապարակայնությունն 

ու թափանցիկությունը համալսարանի կառավարման համակարգում: Համալսարանի 

կառավարման մարմինների որոշումներն ու արձանագրությունները և այլ 

փաստաթղթերը պարտադիր պետք է տեղադրվեն ՇՊՀ կայքում: 

 

 
 


