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Լուսինե Ֆլջյան 

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Եվրասիա միջազգային համալսարանի  

օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր 

 

«Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»-Ի 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ 

 

 Բարձրագույն կրթությունը՝ արտացոլելով երկրի ներկա տնտեսական 

զարգացման իրավիճակը, սոցիալ-ժողովրդագրական խնդիրների հրատապությունը 

և բազմազանությունը, զարգացման յուրաքանչյուր փուլում պետք է կարողանա 

հստակ հասկանալ և ձևակերպել առաջնայնությունները, որպեսզի իր 

ռազմավարական քաղաքականությունը կառուցի՝ ելնելով ներկա միջազգային 

մարտահրավերներից, աշխատաշուկայի պահանջներից, ինչպես նաև գլոբալ 

հասարակության զարգացման հիմնական միտումներից: 

 Որպեսզի Շիրակի պետական համալսարանն ունենա բավարար մարդկային, 

ֆինանսական ռեսուրսներ և կարողանա ապահովել կրթագիտական գործընթացի մեջ 

ֆունդամենտալ և կիրառական հետազոտությունների արդյունքների ներդրումը, այն 

պետք է համակարգաստեղծ դերակատարություն ստանձնի տարածաշրջանում՝ 

համախմբելով իր շուրջ առկա բոլոր ուսումնական, գիտահետազոտական 

ռեսուրսները և միավորված ուժերով լուծել պետության կողմից բարձրագույն 

կրթության առջև դրված խնդիրները:  
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85 տարիների ավանդույթ ունեցող Շիրակի պետական համալսարանը՝ չնայած 

որ կանգնած է մարտահրավերների և խնդիրների առջև, պետք է այնուամենայնիվ 

կարողանա ստանձնել միավորող բուհի և նոր համակարգ ստեղծողի 

առաքելությունը՝ աստիճանաբար համախմբելով տարբեր կրթական ծրագրերի մեջ 

Շիրակի մարզի բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, 

գիտահետազոտական ինստիտուտները, կենտրոնները, մասնագիտական 

միավորումները, որպեսզի կարողանա այդ եղանակով լուծել տրամադրվող կրթական 

ծառայությունների պատշաճ որակի ապահովման խնդիրը:  

Միջազգային մեծ հավակնություններ ունենալու համար հարկավոր է 

սահմանել ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ դառնալու ուղենիշը և այդ նպատակին 

հասնելու համար ընդլայնել համալսարանական կրթությունն ապահովող 

գիտահետազոտական և փորձարարական բազան, առանց որի կրթական ծրագրի 

շրջանակում իրականացվող ոչ մի հետազոտություն չի ունենա բավարար 

արժանահավատություն ճանաչելի դառնալու միջազգային ակադեմիական, 

գիտական հանրության կողմից: 

Ապրիլյան թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի 

Հանրապետությունը մտավ զարգացման նոր շրջափուլ և հայտարարեց, որ իրեն 

համար սկսվում է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման նոր էջ, որն անվանվեց 

«տնտեսական հեղափոխություն»: «Տնտեսական հեղափոխությունն» անհնար է 

իրականացնել առանց կրթական հեղափոխության, առանց տնտեսության համար 

միջազգային չափանիշներին համապատասխանող որակյալ կադրերի 

պատրաստման, որոնք ի վիճակի կլինեն շարժել տեղից տնտեսությունը և ապահովել 

առաջընթաց: Նույնիսկ ամենաշահավետ արտասահմանյան ներդրումները և գրագետ 

ներդրումային քաղաքականությունը չեն իրականացվի, եթե տվյալ ներդրումային 

ծրագիրն իրագործելու համար երկիրը չունենա համապատասխան մրցունակ 

որակյալ կադրեր, որոնք կապահովեն ներդրողի տեխնիկական առաջադրանքը: 

 Ներկայիս ժողովրդագրական ճգնաժամի պայմաններում բարձրագույն 

կրթության քաղաքականությունն անմիջականորեն պետք է բխի երկրի տնտեսական 
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քաղաքականությունից, և նորացվող կրթական ծրագրերը պետք է հաշվի առնեն 

երկրի տնտեսության զարգացման առաջնահերթությունները: 

Այդ նպատակին հասնելու համար հարկավոր է վերանայել Շիրակի պետական 

համալսարանի և տարածաշրջանում գործող այլ բուհերի, բուհերի մասնաճյուղերի, 

գիտահետազոտական հաստատությունների հնարավորությունները՝ փորձելով 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի մեջ ներգրավել մարզի գիտահետազոտական, 

բարձրագույն կրթության, ձեռներեցության և գործարարության բոլոր ռեսուրսները և 

հնարավորությունները:  

 Բուհեր—գիտահետազոտական ինստիտուտներ և կենտրոններ-գործատու 

համագործակցությունը դեռևս զարգացման փուլում է մեր երկրում և մարզում, քանի 

որ դրա համար դեռ  մշակված և ներդրված չեն արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք 

կխթանեն նպատակային գիտակրթական գործունեության կազմակերպումը՝ 

մասնագետների պահանջարկի ձևակերպման, պահանջված մասնագիտությունների 

գծով որակյալ մասնագետների պատրաստման շնորհիվ, որն էապես կնպաստի 

տնտեսության զարգացմանը և աշխուժացմանը1: Այս եղանակով Շիրակի պետական 

համալսարանը կաջակցի նաև փոքր համակազմ, սահմանափակ 

ենթակառուցվածքներ և լաբորատոր ռեսուրսներ ունեցող բուհերին և 

հետազոտական կենտրոններին և ինստիտուտներին՝ սկսելու ակտիվ 

համագործակցություն: Այս համագործակցությունը շահավետ կլինի ոչ միայն 

ուսանողների համար՝ ընտրելու դասընթացներ կամ գործնական պարապմունքներ և 

սեմինարներ, այլև պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար՝ ընտրելու 

վերապատրաստման դասընթացներ այլ բուհերում և հետազոտական 

կենտրոններում, ինչպես նաև իրականացնել համատեղ գիտահետազոտական 

նախագծեր: 

Դա բարդ և երկարատև գործընթաց է, որը պահանջում է համատեղ 

նախապատրաստական գործունեություն, որը հնարավոր է կյանքի կոչել Շիրակի 

մարզի բարձրագույն կրթություն կամ գիտահետազոտական գործունեություն 

                                                           
1 Հայաստանի Հանրապետությունում Ցանցային համալսարանների եվ գիտակրթական կլաստերների 

ձեվավորման Հ ա յ ե ց ա կ ա ր գ նախագիծ, Ա. Գրիգորյան և աշխատանքային խումբ, 2017: 
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իրականացնող բոլոր սուբյեկտների համատեղ ջանքերի շնորհիվ: Շիրակի պետական 

համալսարանը որպես բազմաոլորտային համալսարան՝ ժամանակի ընթացքում՝ 

համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում, պետք է կարողանա դառնալ 

հումանիտար-սոցիալական-ճշգրիտ գիտությունների, արվետների գծով առաջին 

խոշոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որն իր բրենդով պետք է 

մրցունակ լինի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության բուհերի, այլև Հարավային 

Կովկասի, ԱՊՀ տարածաշրջանի լավագույն բուհերի միջև: 

Համալսարանը հաջորդ 5 տարիների ընթացքում պետք է լուծի իր ներքին 

խնդիրները, ինչպես նաև սահուն հարթակ ստեղծի Շիրակի մարզի բուհերի, 

գիտահետազոտական ինստիտուտների և կենտրոնների հետ սերտ 

համագործակցության և առկա ծրագրերը ռեսուրսներով փոխհամալրման 

նպատակով, որն էապես կնպաստի Շիրակի պետական համալսարանի կողմից 

իրականացվող կրթագիտական գործունեության որակի բարելավմանը: 

Շիրակի պետական համալսարանը՝ ունենալով մանկավարժական կադրեր 

պատրաստելու հենք՝ պետք է նաև ապահովի մանկավարժի որակավորում 

ստանալու համար անհրաժեշտ կրթական և գիտահետազոտական հատվածի 

իրականացումը մարզում գործող այլ այլ բուհերում կամ բուհերի մասնաճյուղերում 

տարբեր մասնագիտական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար: Այսինքն՝ թե՛ 

տնտեսագետը, թե՛ երաժիշտը՝ բարձրագույն մանկավարժական կրթություն 

ստանալու ցանկության դեպքում՝ արդեն 2020-2021 ուսումնական տարվանից պետք է 

կարողանան կրեդիտներ հավաքել Շիրակի պետական համալսարանում և ստանալ 

երկու բուհի կրկնակի կամ համատեղ ավարտական վկայական: 

 Կառավարության կողմից առաջարկվող համալսարանների օպտիմալացման 

դրույթների ներքո առաջարկում եմ կիրառել Ֆրանսիայի համալսարանների 

միավորման անձրևանոցային համակեցության մոդելը, որը ենթադրում է 

սկզբանական փուլում գործընկերային համագործակցություն և համակեցություն, որը 

համապատասխան ենթակառուցվացվածքների ստեղծման արդյունքում կարող է 

ապահովել  բուհերի և հետազոտական կենտրոնների սահուն միավորում, որը կբխի 

յուրաքանչյուր միավորվող սուբյեկտի շահերից: Այդ մոդելի մեջ կներմուծվեն նաև այլ 
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երկրների հաջողված փորձերից տարրեր, մասնավորապես հնդկական Cluster 

University Srinagar-ի և այլ հնդկական կլաստերային համալսարանների փորձը 

(Հնդկաստանում դրանց թիվն այս պահին հասնում է 35-ի), որը ենթադրում է 

քոլեջների և գիտահետազոտական ինստիտուտների՝ իրենց իսկ հին կամ նոր 

անվանումներով, ստեղծում և գործարկում մեկ կլաստերային համալսարանի ներքո: 

Հնդկական մոդելի համաձայն՝ բոլոր ենթակառուցվածքների (քոլեջների, 

ինստիտուտների, կենտրոնների) ղեկավարները դառնում են տնօրեններ, նրանք 

տնօրինում են իրենց կառույցներին հատկացված ֆինանսական ռեսուրսները՝ 

կառույցի կարիքներից ելնելով, սակայն բոլոր կառույցները՝ որպես մեկ 

համալսարանի անդամ-միավորներ, կմիավորվեն բուհի ընդհանուր նպատակների և 

խնդիրների շուրջ: 

 Կլաստերային համալսարանի ստեղծման արդյունքում տեղի կունենա 

կրթության և գիտության ինտեգրում և կրթական և գիտահետազոտական 

գործունեությունների արդյունավետ իրականացում: Համալսարանին կարող են 

կամավորական սկզբունքով նաև միանալ տեխնոպարկեր, բիզնես-ինկուբատորներ, 

փոքր նորարարական կազմակերպություններ, մասնագիտական ասոցիացիաներ: 

 Համալսարանը սկզբանական փուլում կստեղծի համագործակցության մի 

քանի կլաստերներ՝ հումանիտար, արվեստի, սոցիալական և ճշգրիտ 

գիտությունների, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած կլինի Քոլեջներից, 

Դպրոցներից, Ինստիտուտներից և Կենտրոններից:  Ճշգրիտ գիտոթյունների 

ոլորտում հնարավոր է ստեղծել երկու կլաստեր՝ առանձնացնելով տեղեկատվական և 

հաղորդակցական տեխնոլոգիաները որպես առանձին կլաստեր: 

 Կլաստերների մեջ ուսանողները հնարավորություն կունենան կրեդիտներ 

կուտակել և դասընթացներ վերցնել կլաստերի մեջ գտնվող համալսարանից և այլ 

ուսումնական և գիտահետազոտական հաստատություններից: 

 Միավորված նոր կլաստերային հետազոտական համալսարանը հետագայում 

կմտածի նոր բրենդային անվանում ստեղծելու մասին՝ նոր ձևով ընկալվելու 

դիմորդների կողմից: 
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 Այսպիսով, իմ Հայեցակարգի համար ես սահմանում եմ հետևյալ 

նպատակային ֆունկցիան. 

 Շիրակի պետական համալսարանը պետք է դառնա Շիրակի մարզի պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, գիտահետազոտական 

կենտրոնների և ինստիտուտների միավորող բուհը, որի զարգացումը պետք է 

ընթանա երեք ուղղություններով, սակայն գործընթացները պետք է իրականացվեն 

զուգահեռ. 

1. Համալսարանը պետք է լուծի իր ներքին ֆինանսական, կադրային, 

միջանձնային խնդիրները և մարդկային բոլոր ռեսուրսների համախմբման 

արդյունքում ապահովի համալսարանի ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրումը: 

2. Համալսարանը պետք է նախաձեռնի կլաստերային համագործակցություն 

Շիրակի մարզի բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջև՝ 

ստեղծելով մի քանի կլաստերներ՝ հաշվի առնելով առկա ռեսուրսները և 

պետության առաջնահերթությունները: 

3. Այլ բուհերի, գիտահետազոտական կենտրոնների և ինստիտուտների հետ 

Համալսարանը պետք է մշակի և ներդնի համակեցության և ռեսուրսների 

ինտեգրմանն ուղղված համալիր զարգացման ծրագիր: Ադապտացումը և 

ինտեգրումը սահուն կերպով կազմակերպելու համար հարկավոր է սահմանել 

որոշակի խաղի կանոններ, ինչպես նաև սահմանափակումներ՝ ելնելով 

ուսանողների, դասախոսների, վարչական համակազմերի 

հետաքրքրություններից և պահանջներից, և դրանից գլխադասայինը՝ 

կիրառվող բոլոր պրակտիկաներում համարել այն, որ ուսանողները՝ 

ցանկության դեպքում, պետք է ստանան ավարտական վկայականներ այն 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, որտեղ նրանք ընդունվել են 

մինչ կլաստերային միավորումը: 

 Շիրակի պետական համալսարանի զարգացման դինամիկան ապացուցում է, 

որ տարեց-տարի կուտակված խնդիրները չեն լուծվել կամ ոչ արդյունավետ ձևով են 
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լուծվել, քանի որ վարչական ռեսուրսները և համալսարանի կառուցվածքը 

հիմնականում չեն արտացոլել այն գործընթացները, որի պատշաճ 

կազմապերպումից, համակարգումից և կառավարումից են կախված եղել բուհի բոլոր 

ստորաբաժանումների արդյունավետ գործունեությունը: 

Վերջին տարիներին համալսարանն ունեցել է ուսանողների քանակի անկում/ 

5200 ուսանող 2000 թվականին, 2000 ուսանող 2019 թվականին2: 2016 թվականից բացի 

մանվավարժական որակավորում ապահովող կրթական ծրագրերից, համալսարանն 

իրականացնում է նաև այլ մասնագետների պատրաստման եռաստիճան 

բարձրագույն կրթություն /մինչ այդ ոչ մանկավարժական ծրագրերի քանակը խիստ 

սահմանափակ էր/, սակայն բուհի ուսանողների քանակը ավելացել է ոչ 

հաստատության անվանման փոփոխության, ոչ էլ կազմակերպաիրավական ձևի 

(ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամ անցում) փոփոխման արդյունքում: 

Ուսանողների թվի նվազումը՝ բացի կրթության որակի հավանաբար անկումից, 

պայմանավորված է նաև ժողովրդագրական խնդիրներով և արտագաղթի 

միտումներով, սակայն աշխատանք չունենալն էլ նպաստել է արտագաղթի 

միտումների ավելացմանը, որն իր հերթին պայմանավորված է տեղական շուկայում 

տեղական կադրերի ցածր պահանջարկով: 

Ժամանակակից կրթության հարացույցը կենսունակ է, եթե դրա զարգացումը 

պլանավորվում է քայլ առ քայլ, և հաշվի են առնում ինչպես հրատապ խնդիրները, 

որոնց լուծմամբ է պայմանավորված հաստատության գոյությունը և հաջողությունը, 

այնպես էլ հեռահար նպատակները: Եվ այս համատեքստում ամենակարևոր խնդիրը 

կրթության գործընթացի ճիշտ պլանավորումն ու կառավարումն են: Ինչպիսի 

տնտեսություն ենք մենք ուզում ունենալ, այդպիսի ուսանողներ և շրջանավարտներ 

մենք պետք է պատրաստենք: Այնուամենայնիվ՝ կրթության բովանդակությունը 

պլանավորելիս մենք անպայման պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ 

այսօրվա ուսանողն առնվազն հաջորդ 60-70 տարիների ընթացքում պետք է մրցունակ 

լինի և կարողանա դիմակայել գլոբալ և տեղական մարտահրավերներին, 

                                                           
2 Հայաստնանի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների առկա վիճակը և հեռանկարները 

Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում.Զեկույց, Երևան – Փրինթինֆո -2012, էջ.39. 
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տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացմանը 

հարափոփոխ աշխարհում: 

Իմ՝ բուհի մասին տեսլականը, հիմնված է ժամանակակից մրցունակ, 

նորարարական և ձեռնարկատիրական, առողջ համալսարան դառնալու գաղափարի 

վրա, որն առաջնորդվելու է երկու կարևորագույն սկզբունքներով. 

1. Համալսարանական կրթությունը պետք է ձևավորի անհատի բարձրագույն 

մասնագիտական որակներ, որոնք կնպաստեն նրա զբաղվածությանը, 

մրցունակությանը և աշխատանքային առաջընթացին, ինչպես նաև առաջ 

կմղեն մարզի և երկրի տնտեսությունը՝ ստացած որակյալ գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների շնորհիվ: 

2. Համալսարանական կրթությունը պետք է ձևավորի ներկա տեղեկատվական 

հասարակության և սրընթաց զարգացումների պայմաններում անհատի կայուն 

բնավորություն և արժեքներ, որոնք հետագայում ապահովելու են նրա 

անհատական հաջողությունը ողջ կյանքի ընթացքում, այլ կերպ ասած՝ 

համալսարանն իր կրթական բոլոր ծրագրերի և բոլոր դասընթացների միջոցով 

նպաստելու է անհատի՝ հասարակության մեջ կողմնորոշվելու, պայքարելու, 

նպատակներ և խնդիրներ դնելու և դրանց լուծմանն ուղղված 

կարողությունների ձևավորմանը: 

 Համալսարանը պետք է կարողանա ստանձնել միավորող համալսարանի 

դերակատարությունը՝ հաջորդ 5 տարիների ընթացքում կշռադատված և 

հավասարակշռված քաղաքականություն իրականացնելու արդյունքում 

համախմբել և միավորել Շիրակի մարզի կրթական և գիտական, գործարար 

հաստատությունները և ստեղծել նոր կրթագիտական և սոցիալ-մշակութային 

բրենդ, որը հաշվի կառնի բոլոր միավորվող սուբյեկտների շահերը,  կմեկտեղի 

փորձը, մարդկային ռեսուրսները և ֆինանսական հնարավորությունները: 

Միավորման արդյունքում տնտեսված ֆինանսական ռեսուրսները պետք է 

նպատակաուղղել ավելի մատչելի բարձրագույն կրթության տրամադրմանը՝ 

մարզի և ՀՀ բնակչությանը, գիտահետազոտական նյութատեխնիկական բազայի 

հզորացմանը և միջազգայնացման զարգացմանը և ընդլայնմանը: 
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Շիրակի պետական համալսարանը Կլաստերային ետազոտական համալսարան 

դառնալու դեպքում կբարելավի իր գործընթացների արդյունավետ 

կազմակերպումը հետևյալ ուղղություններով. 

 

Պրոֆեսորդասախոսական անձնակազմ 

Ինֆրակառուցվածքներ 

Ֆինանսներ և դրանց արդյունավետ կառավարման հետ կապված խնդիրներ 

Կրթական չափորոշիչներ և պահանջներ 

Կառավարման մեխանիզմների օպտիմալացում  

Կողմնորոշում դեպի աշխատաշուկան 

Գիտահետազոտական գործունեություն 

Միջազգայնացում 

Կրթության որակ  

Աղյուսակ 1. Շիրակի պետական համալսարանի և մարզի այլ բուհերի մասնաճյուղերի և հետազոտական 

հաստատությունների միավորման արդյունքում բարելավվող ուղղությունները. 

Վերոնշյալ բոլոր ուղղություններով գործընթացների արդյունավետ 

կազմակերպման արդյունքում էականորեն կբարձրանա Համալսարանի վարկանիշը: 

Շիրակի պետական համալսարանը որդեգրելու է առաջադիմության վրա 

հիմնված բարձրագույն կրթություն իրականացնելու սկզբունքը և իր կարգախոսներից 

մեկը դարձնելու է «Բարձրագույն կրթությունն արժեք է, այլ ոչ թե ապրանք» 

նշանաբանը և հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում փորձելու է կրճատել կրթական 

ծրագրերի թիվը՝ ի հաշիվ պահանջարկ կամ գրավչություն չունեցող մասնագիտական 

ծրագրերի և զուգահեռ մշակելու և ներդնելու է նոր՝ արդիական մասնագիտական 

ծրագրեր, որոնք պահանջարկ ունեն տեղական և միջազգային աշխատաշուկայում և 

կապահովեն շրջանավարտների մրցունակությունը: 
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 Շիրակի պետական համալսարանն իրականացնելու է առողջության 

պահպանման նպատակով ուսանողների, անձնակազմի, ՇՊՀ ավագ դպրոցի և ՇՊՀ 

քոլեջի բոլոր աշխատակիցների և սովորողների առողջ ապրելակերպի և 

առողջության պահպանմանն ուղղված քաղաքականության: Առողջության 

պահպանման նպատակով վերանայվելու են կրթական ծրագրերը, ուսանողների և 

դասախոսների ծանրաբեռնվածությունը, ուժեղացվելու է վերահսկողությունը սննդի 

անվտանգության նորմերի պահպանման հարցում, բնական և տեխնածին 

աղետներին նախապատրաստվելու ընթացակարգերը, ընթացիկ և ամփոփիչ 

քննությունների անցկացման ձևաչափը և ուսանողների ակադեմիական 

հաջողությունը, այլ ոչ թե անհաջողությունը վերհանող գիտելիքների ստուգման 

ձևերը: Արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ համատեղ կմշակվի ՀՀ 

բուհերի առողջության գործակիցը գնահատող նոր վարկանշավորման համակարգ, 

որի ներդնումը խթան կհանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև 

այլ երկրների բուհերի սոցիալական չափման (social dimension) ընդլայնման 

ուղղությամբ:  

 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 Սույն հայեցակարգի նպատակն է ներկայացնել Շիրակի պետական 

համալսարանի հաջորդ 5 տարիների զարգացման համար իմ տեսլականը, 

ուղղությունները, նպատակները, խնդիրները և խոչընդոտները, դրանց մոտավոր 

լուծումները, որոնք կապահովեն համալսարանի արդյունավետ գործունեությունը և 

կայուն զարգացումը 2019-2024 թվականներին: 

 Շիրակի պետական համալսարանի իմ կողմից ներկայացված հայեցակարգը 

մրցույթում հաղթելու դեպքում` այն կտրամադրվի համալսարանի բոլոր 

ստորաբաժանումներին ուսումնասիրության նպատակով և համալրված 

անձնակազմի և ուսանողների համապատասխան առաջարկներով, կդառնա բուհի 
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զարգացման նոր ծրագրի հիմքը՝ ֆինանսական բավարար ռեսուրսներ ապահովելու 

դեպքում:  

 Հաջորդ 5 տարիները (2019-2024 թթ.) համալսարանի զարգացման համար 

ճակատագրական են լինելու, քանի որ այն անցում է կատարելու ֆինանսական, 

բովանդակային, կազմակերպչական, կառավարչական բազմաթիվ խնդիրներ 

ունեցող համալսարանի կարգավիճակից դեպի բարձր վարկանիշ ունեցող 

կլաստերային հետազոտական համալսարանի, որի առաքելությունն է՝ 

հավասարության, հասանելիության և որակի ապահովման շնորհիվ բազմաթիվ 

չափանիշներով և ցուցանիշներով մրցունակ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության, 

ԱՊՀ բուհերի և Եվրոպական Բարձրագույն Կրթական Տարածքի երկրների բուհերի 

միջև և պատրաստել բարձրորակ շրջանավարտներ մարզի, երկրի և միջազգային 

աշխատաշուկայի համար: 

 Ժամանակակից գլոբալ զարգացումների և մարտահրավերների 

պայմաններում փոխվում է համալսարանի դերը հասարակության մեջ, և այն՝ բացի 

ավանդական կրթական և գիտական գործառույթներից, ձեռք է բերում նաև այլ 

կարևորագույն դերակատարություն՝ նպաստել հասարակության, տնտեսության և 

համայնքների զարգացմանը: Ներկայումս ոչ մի համալսարան չի կարող զարգանալ 

առանց համայնքի հետ սերտ համագործակցության, քանի որ համայնքի 

արդյունավետ զարգացումը պայմանավորված է որակյալ մարդկային կապիտալի 

գեներացմամբ, և դրա ներուժը ՝ սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեջ 

արդյունավետ կիրառմամբ: 

Մինչ այժմ չի կարևորվել Շիրակի պետական համալսարանի տնտեսական 

դերը երկրի, տարածաշրջանի և քաղաքի զարգացման գործընթացներում՝ բացի 

ուղղակի հարկեր և տուրքեր վճարելուց, և այն չի կարողացել լիարժեքորեն ինտեգրել 

տարածաշրջանային զարգացման առանձնահատկություններն իր ռազմավարական 

զարգացման ծրագրի, կրթության և գիտահետազոտական գործունեության 

բովանդակության մեջ: 

Համալսարանը պետք է պատրաստի մրցունակ կադրեր (մարդկային 

կապիտալ) նախ և առաջ տարածաշրջանային, ապա երկրի, այնուհետև գլոբալ 
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տնտեսության համար: Այն հնարավոր է իրականացնել բուհի նորարարական 

զարգացման, հետազոտության խթանման և մրցունակ կրթական ծրագրերի մշակման 

և իրականացման միջոցով: Ժամանակակից բարձրագույն կրթությունը պահանջում է 

ներդրումներ, որոնք կընդլայնեն բուհի կարողությունները և կնպաստեն մրցունակ 

կադրերի պատրաստմանը: Այլ կերպ ասած, համալսարանը պետք կատարի պոմպի 

դեր, որը ֆինանսական համապատասխան լիցքավորում ստանալու դեպքում՝ 

կհանգեցնի շոշափելի տնտեսական հետևանքի՝ վերածելով ներդրված գումարը 

հավելյալ արժեքի: Առանց գոնե մեկ հետազոտական համալսարան ունենալու այս 

տարածաշրջանում՝ Շիրակի մարզում, անհնար է ապահովել ռեգիոնալ տնտեսական 

մրցակցությունը: 

Հաջորդ կարևոր մոտեցումը, որը պետք է հիմք դառնա համալսարանի 

զարգացման համար՝ «պիտանի գիտելիքի» ձևավորումն է, այսինքն ոչ միայն այն 

գիտելիքի, որն այդ պահին անմիջապես կիրառելի է, այլ այն գիտելիքի, որը 

կկիրառվի անկանխատեսելի ապագայում: Նման նշաձող սահմանելն անչափ 

հավակնոտ է, սակայն իրատեսական, քանի որ բուհում սովորող յուրաքանչյուր 

ուսանող աշխատելու է տեղական և/կամ միջազգային աշխատաշուկայում առնվազն 

հաջորդ 60-70 տարիների ընթացքում, և հետևապես բուհը պետք է պատրաստի 

մասնագետի, որը մրցունակ կլինի առնվազն այդ ժամանակահատվածում, իսկ 

տնտեսությունը կձևավորի այդ ժամանակաշրջանի համար ներունակ մարդկային 

կապիտալ: 

Համալսարանը, որը ձևավորում է իր խնդիրները միայն այս վայրկյանի 

պահանջարկի շուրջ՝ անտեսելով ապագայի մարտահրավերները՝ կենսունակ չէ և 

ժամանակի ընթացքում կկորցնի իր դերակատարությունը հասարակության մեջ: 

Ինչքան էլ որ ապագա զարգացումների հետ կապված խնդիրները պարուրված լինեն 

մշուշով և տեսանելի չլինեն մարդկային տեսողությանը՝ դրանք հնարավոր է 

բացահայտել ախտորոշման և կանխորոշման միջոցով և կրթությունը լիցքավորել նոր 

բովանդակությամբ՝ կատարելով համապատասխան ներդրումներ՝ նոր ծրագրերի 

զարգացման և հին կրթական ծրագրերի նորացման միջոցով: 
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Սա է լինելու 21-րդ դարում Շիրակի պետական համալսարանի զարգացման 

բանաձևը, որի հիմքերը պետք է դրվեն հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում: 

Այդ զարգացումն ապահովելու նպատակով կկիրառվեն հետևյալ 

մոտեցումները և կիրականացվեն հետուստ գործողությունները. 

1. Համաշխարհային հավակնությունը/իրատեսական չէ, որ հաջորդ 5 

տարիների ընթացքում կարողանանք հայտնվել աշխարհի լավագույն 

համալսարանների շարքում, սակայն իրատեսական է ներդնել որոշակի 

արդյունավետ մեխանիզմներ և համալսարանի զարգացման նոր մոդել, որոնք 

կհանգեցնեն զգալի և տեսանելի արդյունքների և կնպաստեն համալսարանի 

ճանաչելիության ընդլանմանը մի շարք չափանիշներով, որը հնարավորություն 

կնձեռի նաև ՇՊՀ-ին առաջատար դիրք զբաղեցնել ՀՀ բուհերի շարքում հաջորդ 

տարիներին՝ աստիճանաբար միավորվելով մարզի բարձրագույն կրթություն, 

գիտահետազոտական գործունեություն իրականացնող այլ կառույցների հետ: 

2. Առանց կլաստերային համագործակցության և կլաստերին անդամակցող 

սուբյեկտների ներուժի արդյունավետ օգտագործման անհնար է հասնել մեծ 

հաջողությունների սեփական ուժերով: Հաջորդ 5 տարիների ընթացքում 

համալսարանը հնարավորինս ակտիվ ընդգրկված կլինի, ինչպես նաև 

կիրականացնի կլաստերային համագործակցություն Շիրակի մարզի, ՀՀ այլ 

տարածաշրջանների բուհերի, հետազոտական կենտրոնների, արդյունաբերական 

ձեռնարկությունների, մասնագիտական ասոցիացիաների և ձեռներեցության 

կենտրոնների հետ, ինչպես նաև կանդամակցի արտասահմանյան 

ուսումնագիտական կլաստերներին: 

3. Համալսարանը կնորացնի իր բոլոր կրթական ծրագրերը՝ ներմուծելով 

առաջատար տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները և կներդնի մեկ 

համաշխարհային կրթական շուկայում մրցունակ բակալավրական/ կամ 

մագիստրոսական ծրագիր Շվեյցարիայի Ցյուրիխի ֆեդերալ համալսարանի 

աջակցությամբ՝ Արդյունաբերական ֆիզիկա, նորարարություն և ձեռներեցություն» 

մասնագիտությամբ, որը մրցունակ կլինի ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև 

Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս (ծրագրի մշակման և 
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ներդրման հետ կապված կան նախնական պայմանավորվածություններ 

«Շվեյցարական Radical Innovations Group RIG» կազմակերպության հետ): 

4. Համալսարանն առաջիններից մեկը կհիմնի տեղեկատվական և 

հաղորդակցական տեխնոլոգիայի հենքով ուսումնագիտական կլաստեր՝ նպաստելու 

համալսարանի կողմից իրականացվող ողջ կրթագիտական գործընթացի և 

մասնագիտական ծրագրերի արդիականացմանը:  

5. Համալսարանն իր ուշադրությունը կկենտրոնացնի կիրառական կրթության և 

հետազոտությունների վրա, որոնք կնպաստեն Շիրակի մարզի և Գյումրի քաղաքի 

այն կիրառական խնդիրների լուծմանը, որոնք պետք է ապահովեն մարզի և քաղաքի 

մրցակցային առավելությունը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումների մեջ: 

6. Համալսարանը կուժեղացնի համալսարան-գործատու կապը, գործատուները 

կմասնակցեն կրթական վերջնաարդյունքների ձևավորման գործընթացում, 

կընդգրկվեն բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերի դասավանդման 

գործընթացում, կնպաստեն շրջանավարտների զբաղվածության խնդիրների 

լուծմանը: 

7. Համալսարանը կմշակի և կներդնի նոր ձեռներեցության մշակույթ: ՇՊՀ-ն 

կզարգացնի ստարտափային ձեռնարկատիրական մշակույթ՝ համալսարանի 

աշխատակազմին ուղղակիորեն ներգրավելով և անմիջական մասնակից դարձնելով 

ստարտափային ձեռներեցական ծրագրերին և նախաձեռնություններին: 

8. Համալսարանը՝ իր ներքին գործընթացները կայունացնելուց հետո՝ 2022-2024 

թվականներին արտասահմանյան ներդրողների միջոցով, ինչպես նաև սեփական 

եկամուտների հաշվին ձեռք կբերի անշարժ գույք և ակցիաներ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում գործող տարբեր ընկերություններում՝ հավելյալ 

եկամուտ ստանալու նպատակով, ինչպես նաև կմշակի և կներդնի նոր բիզնես-

նախագծեր՝ նախապես արտասահմանյան բուհերի հաջողված փորձն 

ուսումնասիրելուց հետո: 

9. Համալսարանն առավելագույնս կօգտագործի սփյուռքում և Հայաստանի 

Հանրապետությունում բնակվող հայ գիտնականների ներուժը: Արդեն նախնական 



15 
 

պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել իմ կողմից Մասաչուսեթսի 

տեխնոլոգիական ինստիտուտի և Հարվարդի համալսարանի Հայկական 

ընկերության հետ, և այդ երկու համալսարանների հայ դասախոսներն անվճար 

առցանց դասախոսություններ կկարդան ՇՊՀ ուսանողների համար, կմասնակցեն 

մագիստրոսական և թեկնածուական թեզերի ղեկավարման և համաղեկավարման 

աշխատանքներին: Այդ գործողությունների իրականացման համար հետագայում 

նաև  նոր պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն սփյուռքում բնակվող մեր այլ 

հայրենակիցների, ՀՀ այլ բուհերում և հետազոտական կենտրոններում աշխատող 

Հանրապետությունում ճանաչված բազմաթիվ գիտնականների հետ: 

10. Շիրակի պետական համալսարանը ՝որդեգրելով Եվրոպայի Խորհրդի 

Կրթություն-2030 նոր քաղաքականության սկզբունքները՝ կնպաստի անհատի 

իրավունքների զարգացմանը և դրանց միջոցով նրա կայացմանը հասարակության 

մեջ: Կրթական ծրագրերի բովանդակությունը հիմնված կլինի մարդու հիմնարար 

իրավունքների պաշտպանության սկզբունքի վրա: Շիրակի պետական 

համալսարանը կունենա իր մարդու իրավունքների պաշտպանը և գրասենյակը, որը 

պարբերաբար վերապատրաստումներ կկազմակերպի աշխատակիցների և 

սովորողների համար աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ գրագիտության 

տարածման, հակամարտության կառավարման, վեճերի կանխարգելման, բողոքների 

լուծման ոլորտներում:  

11. Համալսարանը կվերանայի իր մոտեցումները Ուսանողական խորհրդի 

դերակատարության հարցում, ինչպես նաև կխրախուսի ուսանողների այլ 

միավորումների ստեղծումը և զարգացումը՝ նրանց ինքնուրույնությունը և ակտիվ 

քաղաքացիական դիրքորոշումը զարգացնելու և խրախուսելու նպատակով: 

12. Շիրակի պետական համալսարանը կունենա նոր՝ եվրոպական 

չափորոշիչներին համապատասխան աշխատանքային կազմակերպություն և մեզ 

այդ հարցում կաջակցեն «Կրթության Եվրոպական աշխատանքային 

միավորումները»՝ ի դեմս փոխնախագահ Անդրեաս Կելերի, որը միաժամանակ 

հանդիսանում է Գերմանական կրթության արհմիության փոխնախագահը: 

Համալսարանը կորդեգրի իր աշխատակիցների աշխատանքային պայմանների 
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բարելավման կարգախոսը՝ աշխատանքային ծանրաբեռնվածության, 

ստեղծագործական արձակուրդի և այլ խնդիրների հարցերում: 

13. Նորարարությունների զարգացման համար հիմնական աշխատանքային 

մեթոդը կդառնա խթանը և տաղանդների խրախուսումը և մեծարումը: 

Համալսարանը ձևավորելու է նոր աշխատանքային մշակույթ՝ ավագ դպրոցի, 

քոլեջի, համալսարանի հաջողությունները գրանցող ցանկացած անհատին 

խրախուսելու և նրա ավանդը արժևորելու և գնահատելու ուղղությամբ: 

Համալսարանի ուսումնական գործընթացները համակարգող բաժինը կզբաղվի 

տաղանդների որոնման, բացահայտման և առաջխաղացման հարցերով: 

14. Համալսարանը կունենա ԱՊՀ և Կովկասի տարածաշրջանի քաղաքական 

գործընթացների ուսումնասիրության կենտրոն-լաբորատորիա, որտեղ կզարգանան 

ԱՊՀ և Կովկասյան տարածաշրջանին վերաբերող քաղաքական 

ուսումնասիրությունները, և այն կդառնա մագիստրոսական ծրագրի իրականացման 

կենտրոն՝ հետագայում ունենալով իր գիտական պարբերականը «CIS & Caucasus» 

վերնագրով՝ Կովկասի և ԱՊՀ երկրների հիմնախնդիրները վերլուծելու և այդ 

գիտական ուղղությունը զարգացնելու նպատակով, որը հետագայում որակի 

ապահովման շնորհիվ կհավաքնի ընդգրկված լինել Web of Science  կամ Scopus 

շտեմարաններում: 

15. Շիրակի պետական համալսարանը մինչև 2021-2022 ուսումնական տարին 

կմշակի հեռավար ծրագիր անգլերենով «Անգլերեն լեզվաբանություն» 

մասնագիտության շրջանակում կույր դիմորդների համար՝ Եվրոպայի խորհրդի 

Ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոնի և Մոսկվայի լեզվաբանական 

համալսարանի հետ (կան նախնական պայմանավորվածություններ ԺԼԵԿ-ի և 

Մոսկվայի պետական համալսարանի հետ ծրագրի մշակման և ներդրման հարցում ), 

որը կիրականացվի «Նշանի լեզուների զարգացում նորագույն տեղեկատվական 

ծրագրի (software) միջոցով, Կրթական նոր ծրագիրը ներդնելու նպատակով 

կվերապատրաստվեն համալսարանի դասախոսները: 

16. Համալսարանը կբանակցի Հայաստանի եզդիական և քրդական համայնքների 

հետ և կներդնի եզդիերենը և/կամ քրդերենը, ասորերենը լրագրության 



17 
 

մասնագիտական ծրագրերում՝ եզդիերենով/քրդերենով/ասորերենով 

մեդիալրագրողներ պատրաստելու նպատակով: Սա կլինի Հայաստանի 

Հանրապետությունում առաջին մասնագիտական ծրագիրը, որի շրջանակներում ՀՀ 

լեզվական փոքրամասնությունների լեզուները կդառնան բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության լեզու (ռուսերենը չհաշված), որի արդյունքում ՀՀ-ն 

առաջընթաց կգրանցի այս ոլորտում:  

17. Համալսարանը կունենա իր լեզուների թեստավորման միջազգային  կենտրոնն 

անգլերեն (TOEFL), ֆրանսերեն (Test DAF) և գերմաներեն լեզուների համար (Austrian 

German) քննություններ անցկացնելու և հավելյալ եկամուտ ստանալու նպատակով: 

18. Համալսարանը կմշակի և կներդնի կարճաժամկետ ներառական կրթության 

վերապատրաստման ծրագիր ուսուցիչների համար:  Քանի որ 2020 թվականից ՀՀ 

բոլոր հանրակրթական դպրոցներն են դառնալու ներառական, այդպիսի 

վերապատրաստման կարիք կունենան ՀՀ և Շիրակի մարզի բոլոր դպրոցներում 

աշխատող ուսուցիչները:  

19. Համալսարանը կնպաստի Գյումրիի մշակութային ինֆրակառուցվածքի 

զարգացմանը և լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներից ֆինանսական միջոցների 

ներգրավման շնորհիվ կստեղծի նոր ոճի ինտերակտիվ «Ծածկագրերի թանգարան», 

որը բացի զբոսաշրջության զարգացման նպատակից կունենա նաև երիտասարդների 

համար նոր միջավայր ստեղծելու և նրանց ստեղծագործական կարողությունները 

զարգացնելու նպատակ: Այդ նպատակներին հասնելու համար Համալսարանը 

կհամագործակցի Գյումրու քաղաքապետարանի, Թանգարանների միջազգային 

խորհրդի (The international Concil of Museums ICOM), Եվրոպական Մշակույթային Ցանցերի 

Ֆորումի (The forum Euopen Cultural Nefworks), Եվրոպական թանգարանային 

կազմակերպությունների ցանցի (NEMO- Network of Euopen Museum Organizations), 

Թանգարանային համակարգչային ցանցի (The Museums Computer Nefwork) և այլ 

շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ: Թանգարանի համար ցուցանմուշները 

կհավաքագրվեն ամբողջ աշխարհից, և յուրաքանչյուր նմուշ կներկայցվի իր 

բովանդակային բացատրական նկարագրով՝ ծածկագրի ծագման, պատմության և 

ճակատագրի և ծածկագրի հեղինակի ճակատագրի մասին: Թանգարանը՝ մշակութային 
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արժեք ստեղծելուց բացի, լրացուցիչ եկամտի աղբյուր կհանդիսանա Համալսարանի 

համար: 

20. Համալսարանը կմշակի և կներդնի նոր ձեռներեցության մշակույթ: ՇՊՀ-ն 

կզարգացնի ստարտափային ձեռնարկատիրական մշակույթ՝ համալսարանի 

աշխատակազմին ուղղակիորեն ներգրավելով և անմիջական մասնակից դարձնելով 

ստարտափային ձեռներեցական ծրագրերին և նախաձեռնություններին: 

21. Հաջորդ 5 տարիների ընթացքում համալսարանն ընդլայնելու է բարձրագույն 

կրթության հասանելիությունը ճկուն սոցիալական քաղաքականության միջոցով, և 

մինչև 2024 թվականը համալսարանի ավելի քանի 30 տոկոս ուսանողներին 

տրամադրելու է անվճար բարձրագույն կրթություն՝ ֆինանսավորման 

այլընտրանքային աղբյուրներից ֆինանսական հոսքերի ինտեգրման և 

համալսարանի ֆինանսական կառավարման արդիականացման միջոցով 

ժամանակակից պահանջներին և մարտահրավերներին համապատասխան: 

22. Շիրակի պետական համալսարանը դառնալու է առաջատար բուհ՝ 

միջազգային տարբեր չափանիշներով, և մինչև 2024 թվականն իր կրթական 

ծրագրերի շուրջ 20 տոկոսն իրականացնելու է օտար լեզուներով: 

ՇՊՀ-ն դառնալու է միջազգային համալսարան ինչպես օտարերկրյա 

ուսանողների և օտարալեզու ծրագրերի քանակի ավելացման, այնպես կրթության 

որակի միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցման առումներով: 

Միջազգային չափանիշներին համապատասխան որակ ապահովելու 

նպատակով վերանայվելու են. 

1. Համալսարանի առաքելությությունը, նպատակները, ռազմավարական 

ծրագիրը և ռազմավարական ծրագրի գործողությունների պլանը: 

2. Կառուցվածքը, պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և 

ուսումնաօժանդակ անձնակազմին ներկայացվող պահանջները: 

3. Բյուջեն և ֆինանսական քաղաքանությունը: 

4. Գնահատման համակարգն ամբողջությամբ: Համալսարանը ներմուծելու է 

գնահատման նոր գործիքներ, որոնք էապես կնպաստեն գնահատման 
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միջոցով կրթագիտական գործընթացի որակի բարձրացմանը: 

Գնահատումը՝ որպես ուսումնառության գործիք, պետք է լրացուցիչ 

վստահություն ներշնչի սովորողին և ոչ թե վատ արդյունքների 

արձանագրման պատճառով՝ հիաստթափություն առաջացնի սովորողների 

մոտ: Բացի գիտելիքների գնահատման մեխանիսզմից, կներդրվեն 

գնահատման այլ գործիքներ, որոնք հաջողությամբ կիրառվում են 

Ֆինլանդիայի և այլ երկրների բարձրագույն կրթական 

հաստատություններում. 

ա/ ուսանողները և դասախոսները գնահատում են բուհը բազմաթիվ 

չափանիշներով (ներքին գնահատում); 

բ/ բուհը գնահատվում է տարբեր տարիների շրջանավարտների, գործատուների և 

քաղաքականություն մշակողների կողմից (արտաքին գնահատում): 

Թե արտաքին, և թե ներքին գնահատման համար կկիրառվեն քննությունների և 

ընթացիկ գրավոր աշխատանքների արդյունքները, հարաբերությունները 

ուսանողների և դասախոսների /համալսարանի ավագ դպրոցի համար՝ 

աշակերտների և ուսուցիչների միջև/, ուսումնական հաստատության նյութական 

ապահովվածության մակարդակը (համակարգիչներ, գրքեր, քարտեզներ և այլն):  

5. Միջազգային չափումը (կրթական ծրագրերի համապատասխանեցումը 

միջազգային չափանիշներին, փոխանակման ծրագրեր, կրկնակի դիպլոմով 

ծրագրեր, համագործակցություն տեղական համայնքների հետ, օտար 

լեզուների ուսուցման մակարդակ): 

6. Գիտահետազոտական գործունեությունը և երրորդ աստիճանի 

կրթությունը: 

7. Սոցիալական չափումը (ուսանողների աջակցության ծրագրեր, 

պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի 

սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր),  

8. Մշակութային կյանքը (մշակութային միջոցառումների կազմակերպում և 

անցկացում կրթական, ինչպես նաև աշխատակիցների և սովորողների 

ժամանցի և հանգստի կազմակերպման նպատակներով): 
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Շիրակի պետական համալսարանը զարգանալու է հետազոտության 

միջազգայնացման ուղղությամբ՝ փորձելով յուրաքանչյուր ամբիոն դարձնել 

միջազգային հետազոտական նախագծի անդամ կամ նախաձեռնող կենտրոն: 

Միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում գիտական հոդվածների տպագրման և 

նորարարությունների զարգացման նպատակով ամբիոններում կձևավորվեն 

փորձարարական լաբորատորիաներ և կենտրոններ, որտեղ կզարգանան 

համալսարանի գերակա գիտական ուղղությունները: 

Միջազգայնացման և ակադեմիական շարժունության միտումների ընդլայնման 

նպատակով Շիրակի պետական համալսարանը կմշակի և կներդնի օտար լեզուների 

ուսուցման նոր ընթացակարգ, ինչպես նաև այդ տեսանկյունից կվերանայի իր բոլոր 

կրթական ծրագրերը՝ ոչ միայն ավելացնելով օտար լեզուների ժամաքանակը 

կրթական ծրագրերում, այլև ներդնելով օտար լեզուներով մասնագիտական 

դասընթացներ՝ նպաստելով ոչ միայն ուսանողի ընդհանրական կարողությունների և 

հմտությունների ընդլայնմանը, այլև նրա՝ որպես մասնագետի, մրցունակության 

բարձրացմանը՝ օտար լեզուներով մասնագիտական հաղորդակցման 

կարողությունների զարգացման արդյունքում: 

Մինչև 2021 թվականի ավարտը Շիրակի պետական համալսարանը 

կիրականացնի հակաճգնաժամային ծրագիր՝ փորձելով կայունացնել ֆինանսական 

վիճակը՝ առկա կրթական ծրագրերի բովանդակության նորացման, բուհի 

հեղինակության և վարկանշի բարձրացման միջոցով: Հակաճգնաժամային ծրագիրը 

կազմելու և իրականացնելու ընթացքում Համալսարանը կներգրավի բոլոր կարող 

ներքին և արտաքին ուժերին, շահառուներին, որպեսզի՝ 

- Տնտեսական տեսանկյունից ժամանակավոր հարմարեցնի համալսարանի 

առկա ռեսուրսները՝ հաստատության բնականոն կենսագործունեությունն 

իրականացնելու նպատակով; 

- Կազմակերպչական և կառավարչական տեսանկյունից՝ կենտրոնացնելու բոլոր 

առկա ռեսուրսները հին խնդիրները լուծելու և նորերը չառաջացնելու 

նպատակով: 
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Հակաճգնաժամային ախտորոշման և կանխորոշման միջոցով կմշակվեն և 

համալսարանի անձնակազմի և ուսանողների քննարկմանը կներկայացվեն 

խնդիրների լուծման մի քանի ուղիներ, որոնց վերջնական լուծումների վերաբերյալ 

որոշումներ կայացնելու գործընթացին կներգրավվեն բուհի անձնակազմի բոլոր 

անդամները և ուսանողները: 

Մրցույթից հետո՝ մոտակա գերակա անելիքներից է՝ ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրման նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացումն կամ 

սկսված գործողություններն ավարտին հասցնելը՝ ապահովելու ՇՊՀ 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների հավատարմագրման փորձագիտական 

զեկույցում նշված թերությունների վերացումը: 

Արդյունավետ քաղաքականության իրականացման և կառավարչական և 

այնուհետև ուսումնագիտական կլաստերային նոր մոդելի ներդրման  շնորհիվ 

Շիրակի պետական համալսարանը դառնալու է կրթության ոլորտում 

տարածաշրջանային և ազգային որոշակի պատասխանատվություններ կիսող 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որտեղ կձևավորվի բարենպաստ, 

առողջ և կայուն էկոհամակարգ, և որը կնպաստի անհատի հաջողությանը բազմազան 

կրթական, հետազոտական, նորարարական և ձեռնարկատիրական գործընթացների 

փոխազդեցության լույսի ներքո: 

Հաշվի առնելով Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական 

առանձնահատկությունները՝ այն դառնալու է մարզի զարգացման հիմնական 

դարբնոցը՝ պատրաստելով որակյալ մրցունակ շրջանավարտներ, որոնք 

համալսարանն ավարտելուց հետո ինտեգրվելու են մարզի և պետության 

զարգացման գործընթացի մեջ՝ նպաստելով երկրի բարեկեցության մակարդակի 

բարձրացմանը և սոցիալ-տնտեսական առաջընթացին: 

Կլաստերային համալսարանի ձևաորումն ընթանալու է հետևյալ փուլերով. 

2018-2019,  

2019-2020  

2020-2021 2021-

2022 

2022-2023 2023-2024 

Համագործակցության հաստատում կլաստերային համալսարան ստեղծելու 
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նպատակով 

Համագործակցության 

հաստատում բոլոր 

սուբյեկտների միջև, 

համագործակցության 

նոր ձևերի մշակում և 

ներդնում 

   

Համատեղ նախաձեռնությունների իրականացում, հնարավորություն մասնաճյուղերի 

և գիտական կազմակերպությունների աշխատողների և սովորողների համար 

մասնակցել ՇՊՀ միջազգային շարժունության ծրագրերին, գիտահետազտոկան 

ծրագրերին 

 Նոր կրթական 

բրենդի, 

բրենդբուքի(լոգո), 

ուղեցույցի մշակում 

ստեղծում 

  

 Համատեղ կրթական ծրագրերի մշակում և ներդնում 

  Կլաստերային համալսարանի 

նոր կայքի ստեղծում 

 

  Նոր ինֆրակառուցվածքի 

ձևավորման հետ կապված 

նախապատրաստական 

աշխատանքներ 

 

  Կլաստերային համալսարանի 

ստեղծում 

 

   2023-2024 

ուսումնական 
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տարվա համար 

համատեղ 

ընդունելության 

մրցույթի 

հայտարարում 

   Նոր 

ինֆրակառուցվածքի 

ձևավորում 

 

  Ֆինանսական կառավարման 

նոր մոդելի մշակում և 

ներդնում 

 

    Դիմորդների 

ընդունելություն 

կլաստերային 

համալսարանի 

մասնագիտություններով 

 

Սույն հայեցակարգում իրականացվելիք բարեփոխումները կսկսվեն՝ ռեկտորի 

թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթում հաղթելուց և նշանակվելուց 

հետո և կավարտվեն 2024 թվականի մայիսին:   

 

ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 Շիրակի պետական համալսարանն իր պատմության 85 տարիների ընթացքում 

ձևավորել է հարուստ ավանդույթներ և կարողացել է ապահովել տարածաշրջանի, 

ինչպես նաև Վրաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջաններից ժամանած 
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հայ ուսանողների համար որակյալ մանկավարժական, այնուհետև 1998 թվականից 

հետո նաև արվեստի բնագավառում, տնտեսագիտական, իրավագիտական 

բարձրագույն կրթություն: Այսօր իր կառուցվածքով այն դասական համալսարանի 

մոդել ունի և ապահովում է բազմաոլորտային բարձրագույն կրթություն բոլոր երեք 

մակարդակներում՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական կրթություն 

առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով: 

 Համալսարանն ունի առավելություն մի շարք այլ ուսումնական 

հաստատությունների հանդեպ այն առումով, որ այն ունի իր բազային ավագ դպրոցը, 

քոլեջը, որոնք կարող են ապահովել համալսարանը լավագույն դիմորդներով:  

 Շիրակի պետական համալսարանն անցել է գերազանց ճանապարհ՝ մեկ 

բաժնից (ուսանողների ընդհանուր քանակը 1934-ին՝ 100 ուսանող) փոխակերպվելով 

մանկավարժական ինստիտուտի, այնուհետև՝ բազմաոլորային համալսարանի, 

որտեղ զարգանում են հումանիտար, սոցիալական և ճշգրիտ գիտությունները: 

 Հայրենական մեծ պատերազմից հետո այն դարձել է մեր տարածաշրջանի 

բարձրագույն կրթություն իրականացնող ամենամեծ ուսումնական հաստատությունը 

և պատրաստել որակյալ մանկավարժական կադրեր տարածաշրջանի, քաղաքի և 

երկրի համար: 1949 թվականից այն կրել է Միքայել Նալբանդյանի անունը: 

 Շիրակի պետական համալսարանը չի կորցրել իր դեմքը նույնիսկ Սպիտակի 

ավերիչ երկրաշարժից հետո՝ համալսարանի ՊԴԱ-ի, վարչակազմի և 

ուսումնաօժանդակ անձնակազմի համատեղ ջանքերի շնորհիվ: 

 Ութից ավելի տասնամյակների հագեցած պատմությունը թույլ է տալիս 

վստահորեն նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության նորագույն պատմության և 

վերջին քաղաքական և հասարակական զարգացումներից հետո Շիրակի պետական 

համալսարանն արժանապատվությամբ կլուծի իր առջև դրված բոլոր խնդիրները՝ 

մասնակցելով կրթական հեղափոխությանն իր՝ Շիրակի մարզը և Գյումրին 

բարձրորակ մասնագիտական կադրերով համալրելու վճռակամությամբ և 

հաստատակամությամբ: 
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 2016 թվականին Շիրակի պետական համալսարանն անցել է ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրում՝ ապահովելով շնորհվող որակավորումների և ավարտական 

վկայագրերի ճանաչելիություն և պետական հավաստում: ՇՊՀ-ն 

հավատարմարմագրվել է 4 տարի ժամկետով, և 2020 թվականին այն նորից է 

հավատարմագրվելու:  Համալսարանը՝ գործունեության արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով շարունակաբար բարելավելու է իր կողմից իրականացվող 

կրթության որակը՝ համապատասխանելու միջազգային չափանիշներին:  

Համալսարանի ողջ անձնակազմը կենտրոնացնելու է իր ամբողջ ներուժը՝ 

հավատարմագրման գործընթացը պատշաճ ձևով իրագործելու և բուհի 

ինստիտուցիոնալ կարողությունները երկրորդ անգամ հավատարմագրելու 

նպատակով: 

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն արտացոլում են երկրում 

զարգացման հիմնական մոտեցումները, և այն լճացումը, որը բնորոշ է եղել երկրի 

սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր իրավիճակին, իր ուղղակի անդրադարձն է ունեցել 

համալսարանների, այդ թվում՝ Շիրակի պետական համալսարանի ներկայիս 

զարգացման վրա, որի արդյունքում կուտակվել են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք 

պահանջում են շուտափույթ լուծումներ:  

 Համալսարանը հաղթահարելու է կրթական ծրագրերի որակի անկնման, 

ֆինանսական, բարոյահոգեբանական ճգնաժամերը՝ կրթության որակի բարելավման, 

ժողովրդավարական կրթության արժեքների ներմուծման և տարածման, ակտիվ 

քաղաքացիության ընդլայնման, որակյալ կրթական ծրագրերի ներդրման, 

ուսանողների թվի ավելացման, լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներից ֆինանսների 

ներգրավման, և արդյունավետ ռազմավարական և օպերացիոն կառավարման 

շնորհիվ: 
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ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

 

Մինչև Շիրակի պետական համալսարանի խնդիրներին անդրադառնալը, նշենք բուհի 

առավելությունները. 

Համալսարանն  

- ունի 8 տասնամյակից ավելի բարձրագույն կրթություն իրականացնելու 

փորձ, 

- 2016 թվականին անցել է Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում 4 տարի 

ժամկետով, 

- ունի մասնագիտական կրթական ծրագրեր, որոնք Շիրակի մարզում 

իրականացվում են միայն ՇՊՀ-ում, 

- իրականացնում է թեմատիկ ֆինանսավորման գիտական ծրագրեր ՀՀ ԿԳ 

Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ, 

- Իրականացնում է ներքին ֆինանսավորման գիտական ծրագրեր, 

- Ներդրել և արդյունավետորեն կիրառում է գիտահետազոտական 

գործունեությունը խրախւսող ֆինանասական համակարգ, 

- Ներգրավված է Էրազմուս Պլյուս կարողությունների զարգացման երկու և 

այլ միջազգային ծրագրերում, 

- Իրականացնում է ՀՀ ԿԳՆ ԾԻԳ-ի և Համաշխարհային բանկի կողմից 

ֆինանսավորվող 1 ծրագիր, 

- իրականացնում է բարձրագույն կրթություն բակալավրական, 

մագիստրոսական և երրորդ աստիճանի կրթություն առկա և հեռակա 

ուսուցման ձևերով, 

- ունի ավելի քան 19 ակտիվներ (ուսումնական մասնաշենքեր, 

սպորտհամալիր, հանրակացարան, որոնցից  7-ը լավ վիճակում, 6-ը՝ 

բավարար, 4-ը՝ վատ վիճակում) Գյումրի քաղաքի տարածքում, որոնցից 10-ում 

կարող է իրականացնել բարձրագույն կրթություն, միջին մասնագիտական 

կրթություն, հանրակրթություն, լրացուցիչ կրթություն, կարող են մշակվել և 

ներդրվել բուհին եկամուտ բերող ձեռնարկատիրական ծրագրեր, 
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- ոունի բազային քոլեջ և ավագ դպրոց, 

- ունի մոտ 60% գիտական աստիճաններ և կոչումներ ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ, 

- ունի մի շարք այլ առավելություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս 

իրականացնել կրթական, գիտահետազոտական գործունեություն՝ իր կողմից 

մշակած կարգերի, կանոնակարգերի, նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերի 

և ՀՀ օրենսդրության հիման վրա:  

 Շիրակի պետական համալսարանի զարգացումն արդյունավետ եղանակով 

կազմակերպելու համար և համապատասխան ծրագրային դրույթներ և 

առաջարկություններ սույն հայեցակարում ձևակերպելու նպատակով ուսումնասիրել 

եմ Համալսարանին վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր, օգտվել եմ ՇՊՀ 

պաշտոնական կայքի հղումներից, հանրապետական մամուլում և սոցցանցերում 

տեղադրված որոշ արժանահատ տեղեկության աղբյուրներից: Գիտահետազոտական, 

ֆինանսական որոշ վերլուծությունների համար հիմք եմ ընդունել 2017 թվականի 

հաշվետվությունները՝ իրավիճակն ուսումնասիրելու ու խնդիրներն ուսումնասիրելու 

և ընդհանրական եզրահանգումներ իրականացնելու նպատակով: 

 Սույն հայեցակարգը պատրաստելիս վերհանված բոլոր խնդիրների համար 

առաջարկվել են լուծումներ և խնդիրների լուծմանն համար մոտավոր 

վերջնաժամկետներ (կարճաժամկետ (մինչև 2020-2021 ուսումնական տարվա 

ավարտը), միջնաժակմետ (մինչև 2021-2022 ուսումնական տարվա ավարտը) և 

երկարաժամկետ (մինչև 2024 թ. Մայիսի 11-ը)): 2020-2021 ուսումնական տարվանից՝ 

համալսարանը պետք է ձեռնամուխ լինի կլաստերային համագործակցություն 

սկսելու գործընթացը և մի քանի կրթական ծրագրերի իրականացման համար պետք է 

ստեղծի միջբուհական-միջինստիտուտային կլաստերներ: 

1. Շիրակի պետական համալսարանի ամփոփ նկարագիր  

 

Ամփոփ պատկեր Շիրակի պետական համալսարանի կողմից իրականացվող 

կրթական ծրագրերի և ուսանողների վերաբերյալ. 
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 Շիրակի պետական համալսարանը իրականացնում է բարձրագույն 

կրթություն 42 առկա, 25 հեռակա բակալավրական, 20 մագիստրոսական և 15 երրորդ 

աստիճանի ծրագրերով: Ընդհանուր առմամբ համալսարանում սովորում է 2334 

ուսանող՝ որից 1002-ը՝ առկա բակալավրական ծրագրերով, 917-ը՝ հեռակա, 395-ը՝ 

մագիստրատուրայում և 20-ը՝ հետբուհական կրթական ծրագրերով: 

 ՇՊՀ-ում-ում սովորողների և մասնագիտական կրթական ծրագրերի պատկերը 

հետևյալն է. 

N 
Մասնագիտական կրթական 

ծրագրի անվանում 

Բակալավ

ր (առկա) 

I-IV 

Բակալավր 

(հեռակա) 

I-V 

Մագիստր

ատուրա 

I-II 

Ընդամենը 

1.  Մաթեմատիկա 16 8 17 41 

2.  Ֆիզիկա 8 9 1 18 

3.  
Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա 
47 0 7 54 

4.  
Ինֆորմատիկա 

(տեղեկաբանություն) 
2 41 0 43 

5.  Կառավարում 27 64 29 120 

6.  
Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 
16 11 0 27 

7.  
Հաշվապահական հաշվառում 

և հարկում 
6 8 0 14 

8.  Աշխարհագրություն 13 15 10 38 

9.  Կենսաբանություն 31 13 15 59 

10.  Դեղագործական քիմիա 28 21 0 49 

11.  Քիմիա 1 0 0 1 

12.  
Քարտեզագրություն և 

կադաստրային գործ 
17 14 0 31 

13.  Շուկայագիտություն 4 0 0 4 

14.  Հայոց լեզու և գրականություն 53 12 16 81 

15.  Լրագրություն 16 4 0 20 

16.  
Գրադարանային 

տեղեկատվական աղբյուրներ 
0 1 0 1 

17.  
Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
88 28 30 146 

18.  
Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 
29 24 12 65 

19.  
Գերմաներեն լեզու և 

գրականություն 
1 0 0 1 

20.  

Միջմշակութային 

հաղորդակցություն՝ 

ֆրանսերեն և հայերեն 

5 0 0 5 

21.  
Ֆրանսերեն լեզու և 

գրականություն 
0 0 0 0 

22.  
Թարգմանչական գործ՝ 

անգլերեն և ռուսերեն 
31 0 0 31 
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23.  
Թարգմանչական գործ՝ 

անգլերեն և հայերեն 
45 0 8 53 

24.  

Դեկորատիվ կիրառական 

արվեստ/կիրառական 

արվեստ 

30 0 9 39 

25.  
Կերպարվեստ/կերպարվեստ 

և գծագրություն 
0 10 0 10 

26.  Դիզայն 4 0 0 4 

27.  Համակարգչային գրաֆիկա 8 0 0 8 

28.  Սերվիս 25 14 0 39 

29.  Կայուն զբոսաշրջություն 0 0 7 7 

30.  Պատմություն 49 20 22 91 

31.  Հասարակագիտություն 7 8 0 15 

32.  Իրավագիտություն 20 59 25 104 

33.  Քաղաքագիտություն 2 0 0 2 

34.  

Հոգեբանություն/ 

Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն 

37 69 50 156 

35.  Զինվորական հոգեբանություն 0 0 12 12 

36.  Սոցիալական աշխատանք 58 72 23 153 

37.  Սոցիոլոգիա 26 5 0 31 

38.  

Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա/մանկավարժությու

ն և մեթոդիկա (տարրական 

կրթության) 

119 97 31 247 

39.  

Նախադպրոցական 

մանկավարություն և 

մեթոդիկա/մանկավարություն 

և հոգեբանություն 

(նախադպրոցական) 

0 28 0 28 

40.  Կրթության կազմակերպում 0 0 25 25 

41.  
Սոցիալական 

մանկավարժություն 
0 29 24 53 

42.  

Ֆիզիկական 

դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ/ 

ֆիզիկական կուլտուրա և 

սպորտ 

63 91 9 163 

43.  
Ադապտիվ ֆիզիկական 

կուլտուրա 
5 0 0 5 

44.  

Նախնական զինվորական 

պատրաստություն/ 

նախազորակոչային և 

ֆիզիկական 

պատրաստություն 

65 142 13 220 

Ընդամենը 1002 917 395 2314 
Աղյուսակ2. ՇՊՀ-ում իրականացվող մասնագիտական կրթական ծրագրերը՝ ըստ աստիճանների, ուսուցման ձևի եվ 

ուսանողների քանակի 
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N ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ 

1 
Դեֆորմացվող պինդ 

մարմնի մեխանիկա 

IV  1 

V  1 

2 

Դասավանդման և 

դաստիարակության 

մեթոդիկա 

(մաթեմատիկա) 

I  1 

II  1 

3 

Դասավանդման և 

դաստիարակության 

մեթոդիկա 

(աշխարհագրություն) 

I  1 

4 Հայոց լեզու 
II- 

ասպիրանտուրա 
1 

5 Հայոց լեզու II  1 

6 Հայոց լեզու IV  1 

7 
Նորագույն շրջանի հայ 

գրականություն 
IV  1 

8 Գրականագիտություն IV  1 

9 Սլավոնական լեզուներ II  1 

10 Գերմանական լեզուներ V  1 

11 
Համաշխարհային 

պատմություն 
III  1 

12 
Համաշխարհային 

պատմություն 
IV  1 

13 

Սոցիալական 

հոգեբանություն 

(միջանձնային 

հարաբերություններ, 

ընտանեկան, 

տարիքային, 

մանկավարժական, 

խմբային 

գործունեություն) 

IV  1 

14 

Հոգեբանության 

տեսություն և 

պատմություն 

V  1 

15 

Մանկավարժության 

տեսություն և 

պատմություն 

I  4 

Ընդամենը 20 
Աղյուսակ 3. Երրորդ կրթական աստիճանում (ասպիրանտուրա/հայցորդություն) սովորողները՝ ըստ 

մասնագիտությունների, կուրսերի եվ ուսանողների թվի: 
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 Երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրերը և ուսանողների քանակն 

անհամեմատ փոքր է բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերում սովորող 

ուսանողների հետ համեմատ. 

 

Գծապատկեր1. ՇՊՀ բակալավրական, մագիստրոսական և հետբուհական կրթական ծրագրերում սովորող 

ուսանողների համամասնությունը: 

 Շիրակի պետական համալսարանի քոլեջն իրականացնում է միջին 

մասնագիտական կրթություն հետևյալ մասնագիտություններով. 

Մասնագիտու

թյուն 

1-ին կուրս 2-րդ կուրս 3-րդ կուրս 4-րդ կուրս 

Զբոսաշրջություն 

առկա 

    

Շուկայաբանություն 

առկա 

8 13 9  

Սոցիալական 

աշխատանք առկա 

16 19 16  

Զբոսաշրջություն  15 6  

Նախադպրոցական 

մանկավարժություն 

առկա 

16 20 18  

Թարգմանություն և 

գործավարություն 

առկա 

   3 

Թարգմանություն և 

արխիվավարություն  

առկա 
 

   5 
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Թարգմանություն և 

մաքսավարություն 

առկա 

   3 

Գրադարանային գործ 

հեռակա 

8    

Նախադպրոցական 

մանկավարժություն 

հեռակա 

10  19  

Ընդամենը՝ 201 

ուսանող 

58 67 68 8 

Աղյուսակ 4. ՇՊՀ քոլեջի մասնագիտությունները և սովորողների քանակը ըստ կրթական ծրագրերի և կուրսերի: 

Շիրակի պետական համալսարանի ավագ դպրոցն ունի 362 աշակերտ և 

կրթություն է իրականացնում կրթություն 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանի 

աշակերտների համար: 

Դ

ա

ս. 

V 

III 

I

X 

V

III 

- 

I

X 

Հ

X
Ա 

Հ

X
Բ 

Հ

X
Գ 

Բ

Ն

X 

X

Դ

ա

ս 

Հ

X

IԱ 

Հ

X

IԲ 

Հ

X

IԳ 

Տ

ն

տ 

X

I 

Կ

/

Ք

X

I 

XI 

Դ

ա

ս 

ՀX

IIԱ 

ՀX

IIԲ 

Հ

X

II
Գ 

Հ

XI

IԴ 

Տ

ն

տ

 

X

II 

Կ

/

Ք

X

II 

Ֆ

ի

զ

մ

թ

. 

X

II 

Ը

ն

դ

հ 

X

II 

XII 

¹³ë

. 

Ընդա

մենը. 

VIII –

XIIդա

սարն 

 

Աշ

.թ

իվ

ը 

18 
1

2 

3

0 

1

8 

2

1 

2

4 

2

2 

8

5 

2

4 

2

5 

2

7 

2

3 

1

3 

1

1

2 

2

1 

1

5 

1

3 

1

5 

2

2 

1

4 

1

2 

2

3 

1

3

5 

362 

Ա/

Տ 

6 4 
1

0 

1

4 

1

6 

1

6 

1

0 

5

6 

1

8 

1

7 

2

0 

1

2 
9 

7

6 

1

9 
9 9 

1

0 
8 9 9 

1

1 

8

4 
226 

1

2 
8 

2

0 
4 5 8 

1

2 

2

9 
6 8 7 

1

1 
4 

3

6 
2 6 4 5 

1

4 
5 3 

1

2 

5

1 
136 

Ո

րի

ց 

նե

ր

ա

ռ. 

3 3 6 1 - - 1 2 3 1 - - - 4 - - - - - - - 3 3 15 

Աղյուսակ 5. Շիրակի պետական համալսարանի ավագ դպրոցի աշակերտների քանակը 2018-2019 ուստարում: 

Ընդհանուր առմամբ Շիրակի պետական համալսարանի երաշերտ կրթական համակարգում 

ընդգրկված է 2897 սովորող, որից 2334-ը՝ բարձրագույն մասնագիտական կրթական 
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ծրագրերում, 201-ը՝ միջին մասնագիտական և 362 Շիրակի պետական համալսարանի ավագ 

դպրոցի կրթական ծրագրերում: 

 

2. Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի ամփոփ վերլուծություն, 

խնդիրների վերհանում և դրանց հնարավոր ռիսկերը Շիրակի պետական 

համալսարանի համար. առաջարկություններ և լուծումներ 

 

Շիրակի պետական համալսարանի խնդիրների վերհանումը միակողմանի 

կլինի, եթե դրանք չվերլուծվեն ավելի լայն՝ ռեգիոնալ (տարածաշրջանային) 

համատեքստում: 

Շիրակի մարզի տարածաշրջանային ամենամեծ համալսարանի 

իրավիճակային վերլուծությունն անիմաստ կլինի առանց Շիրակի մարզի որոշ 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների ներկայացման, առանց որոնց անհնար կլինի 

ախտորոշել և վերլուծել Շիրակի պետական համալսարանի ներկա խնդիրները, 

ինչպես նաև մշակել զարգացման նոր հայեցակարգ՝ հաշվի առնելով 

տարածաշրջանային զարգացման առանձնահատկությունները:  

Շիրակի մարզն իր սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներով համարվում է առավել 

անապահով և սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ ունեցող ամենաաղքատ մարզերից 

մեկը՝ իր բոլոր տնտեսական և սոցիալական հետևանքներով, որոնք բացասաբար են 

ազդում կրթության որակի վրա ընդհանուր առմամբ, և մասնագիտական և 

բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակի վրա մասնավորապես: Հարկ է նաև 

նշել, որ կրթության որակն իր հերթին բացասաբար է ազդում մարզի սոցիալ-

տնտեսական զարգացման վրա, քանի որ մրցունակ մասնագիտական բարձր 

որակավորում ունեցող շրջանավարտների քանակը  բավարար չէ առկա խնդիրներն 

արդյունավետ ձևով լուծելու համար: 

Շիրակի մարզի 

ընդհանուր սոցիալ-

տնտեսական 
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բնութագիր 

Բնակչության 

թվականակը 2018 թ. 

տարեսկզբի 

դրությամբ 

235.4 հազար մարդ  

 

2017 թ. մարզի 

տնտեսության 

հիմնական 

հատվածների 

տեսակարար 

կշիռները 

ՀՀ համապատասխան 

ճյուղերի ընդհանուր 

ծավալում կազմել են. 

Արդյունաբերություն – 2.5% 

Գյուղատնտեսություն – 10.9% 

Շինարարություն – 3.4% 

Մանրածախ առևտուր – 3.9% 

Ծառայություններ – 1.7%3 

Զբաղվածներ 

յուրաքանչյուր 10000 

մարդուց 

3 266 մարդ, որոնցից 1332 կին և 1934 

տղամարդ 

Միջին 

աշխատավարձի 

չափը՝ 

132000 ՀՀ դրամ4 

Գործազուրկներ՝ 

յուրաքանչյուր 10000 

մարդուց՝ 

941 գործազուրկ 

աղքատության 

ընտանեկան նպաստ 

և միանվագ 

դրամական 

359 ընտանիք 

                                                           
3ՀՀ Շիրակի մարզի պատմաաշխարհագրական եվ 

սոցիալ-տնտեսական բնութագիրը https://www.armstat.am/file/doc/99509883.pdf 
4 Որքան է Հայաստանի տարբեր մարզերում միջին աշխատավարձի չափը. «Ժողովուրդ»  
https://www.aravot.am/2018/02/03/935109/ 
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օգնություն 

ստացող՝ընտանիքներ 

յուրաքանրյուր 10000 

մարդուց  

Մարզում 

աշխատատեղերի 

թիվը 

2016-ին՝ 22976 մարդ, 2017-ին ՝23517 

մարդ5 

Աղյուսակ 6. Ընդհանուր տվյալներ Շիրակի մարզի վերաբերյալ: 

 Ներկայացված տվյալներից ակնհայտ է, որ Շիրակի մարզը գտնվում է ծանր 

սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում, որը չի կարող իր բացասական հետևանքները 

չունենալ բարձրագույն կրթության հասանելիության վրա, քանի որ մոտավորապես 

մարզի բնակչության 2/3-ից ավելը գործազուրկ է, միջին աշխատավարձը կազմում է 

132000 ՀՀ դրամ, իսկ զբաղվածների քանակը և աշխատատեղերի քանակը 

սահմանափակ են: 

 Մարզի 1000 բնակչի հաշվով կենսաթոշակառուների թիվը բարձր է, իսկ 

թոշակի չափը ՀՀ միջինից ցածր է: 

 

Գծապատկեր 2. Շիրակի մարզի կենսաթոշակառուների թիվը մարզի 1000 բնակչի հաշվով 

 Շիրակի մարզի միջին թոշակի չափը՝ համեմատած ՀՀ միջին թոշակի չափի 

հետ, նույնպես ցածր է, որից ակնհայտ է, որ ընտանեկան եկամուտը հիմնականում 

                                                           
5 2017 թվականի հաշվետվություն և 2018 թվականի պլանավորում. Շիրակի մարզպետարան 2018 

թվական: http://shirak.mtad.am/files/docs/33954.pdf 
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բավարար չէ, որպեսզի ցածր սոցիալական կենսամակարդակ ունեցող ընտանիքները 

կարողանան հոգալ իրենց երեխաների, թոռների ուսման վարձի հետ կապված 

ծախսերը: 

 

 Գծապատկեր 3. Շիրակի մարզի միջին կենսաթոշակի չափ՝ ՀՀ միջին կենսաթոշակի չափի հետ համեմատ: 

 Ըստ Եվրոստուդենտ 2015 թվականի զեկույցի ՀՀ ուսանողների ծնողների 

սոցիալական կարգավիճակն ունի հետևյալ պատկերը՝ 

 

Գծապատկեր 4. ՀՀ ուսանողների ծնողների սոցիալական կարգավիճակն՝ ըստ ուսանողների գնահատականի6 

 Սոցիալական ցածր կարգավիճակը գերակշռում է ինչպես Հայաստանի բոլոր 

մարզերում, այնպես էլ Շիրակի մարզում, և հետևաբար սոցիալական պայմանների 

վաթարացման պատճառով աճում է վատ սոցիալական պայմաններում սովորող 

ուսանողների քանակը: Որպես Էրազմուս Պլյուս բարձրագույն կրթության 

բարեփոխումների խմբի փորձագետ՝ իմ կողմից իրականացված հետազոտության 

                                                           
6 Լ. Ֆլջյան, Մ. Գալստյան, Ուսանողների սոցիալ-տնտեսական կենսապայմանները 

Հայաստանում.Եվրոստուդենտ V 2012-2015 Ազգային զեկույց, 

http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/Armenia_EurostudentV_Report.pdf 
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արդյունքները վկայում են այն մասին, որ կրթությունը ընդհատելու 9 պատճառներից 

4-ը հիմք են հանդիսացել ՇՊՀ ուսանողների ուսումնառության ընթացքն ընդհատելու 

համար, և դրանք հիմնականում պատճառներ են, որոնք պայմանավորված են 

ուսանողի սոցիալական կարգավիճակով՝ ֆինանսական խնդիրներ, հիվանդություն, 

արտագաղթ և վատ առաջադիմություն: 

 

 Գծապատկեր 5.Կրթությունն ընդհատած (ազատված) ուսանողների թիվը ՇՊՀ-ում 2014-2017 

թվականներին:  

 Ընդհանուր առմամբ 3 ուսումնական տարիների ընթացքում կրթությունն 

ընդհատել է 471 ուսանող: Այստեղ երկու տեսակի խնդրի հետ ենք բախվում. 

1. Վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների դեպքում՝ պակասում է 

համալսարանի վարձավճարներից գոյացած եկամուտը; 

2. Պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցման դեպքում պետությունը 

վնասներ է կրում, քանի որ հատուցված գումարը դառնում է պետության 

համար աննպատակային և անարդյունավետ ներդրում7: 

Իրավիճակի կարգավորման համար հարկավոր է վերանայել. 

1. կրթական ծրագրերը՝ դրանք ավելի ուսանողակենտրոն դարձնելով, իսկ կրթական 

վերջնաարդյունքները համապատասխանեցնելով ժամանակակից տեղական և 

միջազգային շուկայի պահանջներին:  

                                                           
7 Fljyan L., Drop-out and Completion Rates of Students in Armenia. Results of the Short Survey on Drop-out and 
Completion Rates http://www.academia.edu/38234468/Drop-out_survey_Lusine_Fljyan_1_.doc 
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2. դասավանդման մեթոդները ՇՊՀ կրթական ծրագրերում ներառված բոլոր 

դասընթացների շրջանակում: 

3. գնահատման համակարգը՝ արտացոլելով ստացված վերջնաարդյունքների հիման 

վրա ձևավորված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների մակարդակը: 

4. համալսարանի մոտեցումները ուսանողներին ֆինանսական աջակցություն 

տրամադրելու հարցում և ձևավորել նոր հայեցակարգ՝ հաշվի առնելով սոցիալական 

տարբեր շերտերին պատկանող ուսանողների կարիքները (առանձնահատուկ 

կարիքներ ունեցող, գյուղաբնակներ, երեխա ունեցող ուսանողներ, աշխատող 

ուսանողներ, թոշակառու ծնողներ, գործազուրկ ծնողներ, անաշխատունակ ծնողներ 

ունեցող ուսանողներ, և այլն): 

5. ուսանողների աջակցության համալսարանի մոտեցումները և ներմուծել 

(վերստեղծել՝ այլ ձևաչափով, քանի որ 2017-2018 թթ. նման ծառայություն գործել է) 

ամբիոններին և ֆակուլտետներին կից  ուսանողների խորհրդատվության և 

անհատական աջակցության ծառայություններ: 

 Բարձրագույն կրթության մեջ ներգրավված ուսանողների թվաքանակը 

Շիրակի մարզում հետևյալն է. 

Բարձրագույն 

կրթական 

հաստատություններ 

Ընդհանուր 

քանակ 

Մասնաճյուղերի 

քանակ 

Ուսանողների թիվ 

ՀՀ 61 12 78747 

Շիրակի մարզ 3 5 3576 

Լոռու մարզ 2 2 3541 

Շիրակի պետական 

համալսարան 

  2334  

Աղյուսակ 7. ՀՀ, Շիրակի մարզի, Լոռու մարզի և ՇՊՀ-ի բուհերի ուսանողների քանակ: 

 Համաձայն ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 2018 թ. տվյալների՝ Շիրակի մարզի 3 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և 5 մասնաճյուղերում սովորում 

է 3576 ուսանող: Փաստորեն, բարձրագույն կրթություն է ստանում ՀՀ ուսանողների 
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ընդհանուր քանակի 4.5%-ը: Իսկ Լոռու մարզի 2 բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում և 2 մասնաճյուղերում սովորում է 3541 ուսանող, որը 

կազմում է ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող 

ուսանողների 4.49%-ը: Շիրակի պետական համալսարանում սովորում է Շիրակի 

մարզի բուհերում սովորող ուսանողների ընդհանուր թվի 65.2%-ը: 

 Փաստորեն այլ բուհերի 5 մասնաճյուղերում սովորում է 1242 ուսանողի համար 

գործում է տարբեր բուհերի 5 մասնաճյուղեր/միջինը 242 ուսանող յուրաքանչյուր 

բուհում/, որոնց վրա պետությունը ծախսում է գումարներ՝ վարչական ռեսուրսների 

մի մեծ քանակ պահելու նպատակով, որը տնտեսական նպատակարահմարության 

տեսանկյունից այնքան էլ արդյունավետ  չէ: 

 Իմ ուսումնասիրությունների հիման վրա կարող եմ եզրահանգել, որ Շիրակի 

մարզի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ցածր 

թվականակը պայմանավորված է վեց գործոնով, որոնք հետևյալն են. 

 Հանրակրթական համակարգի ոչ բավարար որակ, որի հետևանքով տարեց 

տարի նվազում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների  կողմից 

առաջարկվող կրթական ծրագրերով սովորողների թիվը, 

 Հանրակրթական հաստատություններում շրջանավարտների թվի անկում, 

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կրթական ծրագրերի ոչ 

բավարար որակ,  

 Կրթական ծրագրերի համար սահմանված վարձավճարների չափի 

անհասանելիություն մարզի բնակիչների համար («իրավագիտություն» 

մագիստրոսական կրթական ծրագրի համար սահմանվել է 450 հազար ՀՀ 

դրամ), 

 ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առկա կրթական 

ծրագրերի ոչ համաչափ բաշխվածություն մարզերում, որի պատճառով շատ 

մասնագիտություններ դեռևս համարվում են Երևանյան բուհերի մենաշնորհը 

(բժշկական կրթություն, ճարտարապետություն, և այլն), և մարզի ուսանողներն 

այդ մասնագիտությունները ստանալու նպատակով տեղափոխվում և իրենց 

բարձրագույն կրթությունն են ստանում Երևանի բուհերում: 
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 Օտարալեզու կրթական ծրագրերի և միջազգայնացման ցածր ցուցանիշներ, 

որոնց պատճառով կրթական ծրագրերում օտարերկրյա քաղաքացիների 

ընդգրկվածությունը չնչին է, 

 Թույլ կապ մոտավոր և հեռավոր սփյուռքի հետ՝ ազգությամբ հայ ուսանողներ 

ներգրավելու նպատակով, որը բացի ուսանողների թվի ավելացման խնդրից, 

պետք է լուծի հայ ինքնության պահպանման խնդիրը Սփյուռքի 

գաղթօջախներում ապրող մեր հայրենակիցների համար: 

 2019-2020 ուսումնական տարվա շրջանավարտների թիվը ավելանալու է՝ 2018-

2019 ուսումնական տարվա շրջանավարտների թվի հետ համեմատությամբ,սակայն 

այն 306 ուսանողով (կամ 11.1%-ով) պակաս է լինելու՝ 2016-2017 ուսումնական 

տարվա շրջանավարտների թվի հետ համեմատ, հետևաբար գալիք ուսումնական 

տարին ևս Շիրակի մարզի բուհերի և Շիրակի պետական համալսարանի համար 

լինելու է բարձր ռիսկայնության տարի ՝ դիմորդների քանակով:  

 

 

Գծապատկեր 6. Շիրակի մարզի դպրոցի շրջանավարտները 2015-2019 թվականներին: 

 Եթե ՇՊՀ-ըն չձեռնարկի լրացուցիչ քայլեր ընդունելության թիվն ավելացնելու 

ուղղությամբ այլ եղանակներով (հեռակա ուսուցմամբ բակալավրական ծրագրեր, 

օտարերկրյա ուսանողներ, աշխատանք սփյուռքի կրթօջախների հետ, 

մագիստրատուրայի ծրագրերի հանդեպ հետաքրքրության ավելացում, նոր ավելի 

ուսանողահեն և սոցիալական կարիքների վրա հիմնված զեխչային համակարգի 
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մշակում և ներդնում, գովազդ, աշխատանք լրատվամիջոցների հետ, 

հաշվետվողականության ընդլայնում և թափանցիկ կառավարում՝ վստահություն 

գրավելու և համալսարանի վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով, համալսարանի 

պաշտոնական կայքի գործառնական դերի ընդլայնում, ուսանողների ներգրավման 

այլ եղանակներ 2019-2020 ուսումնական տարվա համար), ապա համալսարանի 

ուսանողների ընդհանուր թիվը կպակասի: Այդ իսկ պատճառով 2020-2021 

ուսումնական տարում կմշակվեն և կներդրվեն առնվազն 4 հեռավար ուսուցմամբ 

կրթական ծրագրեր, որոնցից երկուսը կլինի անգլերենով, մեկը՝ ռուսերենով մեկը՝ 

հայերենով: Հեռավար բարձրագույն կրթության համար Համալսարանն ունի կենտրոն 

և տեխնիկական միջոցներ, իսկ ծրագրային փաթեթները կմշակվեն ոլորտի ՀՀ, 

միջազգային լավագույն մասնագետների աջակցությամբ: 

 2020-2021 ուսումնական տարվանից կներդրվեն մի քանի մագիստրոսական 

կրթական ծրագրեր՝ Շիրակի մարզի այլ բուհերի և բուհերի մասնաճյուղերի հետ 

միասին: 

  

3. Շիրակի պետական համալսարանի Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման հետ 

կապված խնդիրներ, նպատակներ, առաջարկություններ, լուծումներ 

 

 Այս պահի դրությամբ համալսարանը կարիք ունի իր ռազմավարական ծրագրի 

և զարգացման ուղենիշների վերանայման՝ որպեսզի հաշվի առնելով 

տարածաշրջանային զարգացման առանձնահատկությունները, համալսարանի 

մանկավարժական կադրերի (պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի)  ներկա 

մակարդակը, քայլ առ քայլ կարողանա բարեփոխել իր գործունեությունը բոլոր այն 

չափանիշներով, որոնք ամրագրված են Համալսարանի Ինստիտուցիոնալ 

Հավատարմագրման վերջնական զեկույցում, ինչպես նաև իր զարգացման ծրագրի 

մեջ ներառել նոր չափանիշներ՝ պայմանավորված համալսարանի գործունեության 

տեսակների ավելացմամբ և նպատակների փոփոխությամբ՝ տարածաշրջանային 

զարգացման գործընթացների մեջ ինտեգրվելու և միջազգայնացմանն ուղղված այլ 

նախաձեռնություններ իրականացնելու նպատակով: 
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 Համալսարանի մինչև 2016 թվականն իրականացված գործունեությունն 

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական խմբի կողմից գնահատվել է 

բավարար ընդունված 10 չափանիշներից 7-ով, իսկ 3 չափանիշներով՝ կառավարում և 

վարչարարություն, կրթական ծրագրեր և հետազոտական գործունեություն և 

զարգացում չափանիշներով այն գնահատվել է անբավարար: 44 գործողությունները և 

դրանց համար մշակված  87 քայլերը հիմնականում չեն կատարվել: 

 Ամրագրված խնդիրները վերաբերում են համալսարանի գործունեությունը 

գնահատող բոլոր տաս չափանիշներին՝ առաքելությանը և նպատակներին, 

կառավարմանը և վարչարարությանը, մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

իրականացմանը, ուսանողներին, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 

կազմին, հետազոտությանը և զարգացմանը, ենթակառուցվածքներին և 

ռեսուրսներին, հասարակական պատասխանատվությանը, արտաքին կապերին և 

միջազգայնացմանը, որակի ներքին ապահովման համակարգին:  

 87 քայլերից 8-ն ուղղակիորեն կապված էն լրացուցիչ ֆինանասական 

ռեսուրսների ձևավորման հետ, որոնք պետք է ապահովեին 2016-2020 և հետագա 

տարիների կայուն զարգացումը, սակայն այս տարիների ընթացքում դրանցից ոչ մեկը 

չի իրականացվել:  

1. Հոգեբանական ծառայությունների լաբորատորիայի ստեղծում և 

վճարովի ծառայությունների մատուցում 

2. Լեզուների կենտրոնի լաբորատորիայի ստեղծում և տեխնիկական 

հագեցվածության ապահովում և վճարովի ծառայությունների 

մատուցում 

3. Մարզադահլիճների հիմնանորոգում, մարզասարքերով վերազինում և 

վճարովի ծառայությունների մատուցում 

4. Սոցիալական աշխատանքի կենտրոնի ստեղծում և վճարովի 

ծառայությունների մատուցում 

5 Համակարգչային գրագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, 

ծրագրավորման լեզուների մոդուլների մշակում և վճարովի ուսուցման 

կազմակերպում  
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6. Տուրիստական գործակալության հիմնում և վճարովի ծառայությունների 

մատուցում 

7. Կիրառական արվեստի լաբորատորիաների (փայտամշակում, 

մետաղամշակում, գորգագործություն, խեցեգործություն, 

գեղանկարչություն, հագուստի մոդելավորում) վերանորոգում և 

վճարովի պատվերների ընդունում 

8. Հրատարակչության հիմնում՝ ներառյալ տպարանը՝ անհրաժեշտ 

նյութատեխնիկական և մասնագիտական բազայի ապահովմամբ: 

Աղյուսակ 8. Ինստիտուցիոնալ Հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված քայլեր, որոնք պետք է 
ապահովեին  Համալսարանի Ֆինանսական արտաքին աղբյուրների բազմազանությունը:  

  

 Վերոգրյալ ութ ուղղություններով ձեռնարկատիրական գործունեությունը 

կուժեղացներ համալսարանի ինքնուրույնությունը, և այն կախման մեջ չէր լինի 

ուսանողների քանակից, նրանց վարձավճարներից և պետական բյուջեից ստացած 

հատկացումներից, որը բացասաբար է ազդել և ազդում նախ և առաջ կրթության 

որակի վրա: 

 Համալսարանի խնդիրների զգալի մասը պայմանավորված է առկա 

ֆինանսական իրավիճակով, որոնք ֆինանսական ոչ պատշաճ ձևով կատարված 

պլանավորման, հաշվետվողականության բացակայության հետևանք են: 

Համալսարանը չի կարողացել ճիշտ սահմանել առաջնահերթությունները՝ բաշխելով 

ֆինանսական ռեսուրսները կարիքներից ելնելով, չի իրանացվել կառավարչական 

գործունեություն՝ ֆինանսական ռեսուրսների հիմնավորված բաշխման հիման վրա: 

2016-2019 թվականներին չի վերանայվել համալսարանի ֆինանսական 

քաղաքականությունը՝ ֆինանսական ռեսուրսների բաշխման արդյունավետությունը 

բարձրացնելու նպատակով: 

 Անցած տարիների ընթացքում ոչ միայն չի կատարվել գործունեության 

ծրագիրն ամրագրված ցուցանիշներով, այլև վաթարացել են այլ ցուցանիշներ, որոնք 

նախկինում գնահատվել են բավարար, մասնավորապես պետական 

մանկավարժական ինստիտուտից բազմաոլորտային համալսարան-հիմնադրամի 

անցումից հետո չի վերանայվել Համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը՝ նոր 
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նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան: Չի իրականացվել 

դասախսոսների վերապատրաստում, նախկինում կիրառվող օտար լեզուներից 

անվճար դասընթացներն այլևս չեն տրամադրվում աշխատակիցներին, կրթական 

ծրագրերից ծանրաբեռնվածության մեջ օտար լեզուներին հատկացվող ծավալը 

նվազեցվել է 22 ժամ լսարանային ծանրաբեռնվածության բակալավրական ծրագրերի 

շրջանակում, որը ներկայիս գլոբալ մարտահրավերների համատեքստում թուլացրել է 

ուսանողների և շրջանավարտների տեղական և միջազգային շուկաներում 

մրցունակությունը և նվազեցրել զբաղվածության հնարավորությունները: 22 ժամ 

ծավալը հազիվ բավարար է Ա1 մակարդակի գիտելիքների, կարողությունների և 

հմտությունների ձևավորման համար, իսկ մասնագիտական գործունեություն 

իրականացնելու համար պահանջում է առնվազն Բ1 լեզվաիմացության մակարդակ: 

 

 3.Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողների ընդունելության հետ 

կապված խնդիրներ, առաջարկություններ, լուծումներ 

 

2018-2019 ուսումնական տարում թափուր մնացած տեղերը 239-նն են՝ 447-ից, 

որը կազմում է ընդհանուր առկա տեղերի քանակի 46.5%-ը, որը գումարային տեսքով 

կազմում է 69160000 ՀՀ դրամ պակաս եկամուտ համալսարանի համար: 

Սա նշանակում է, որ հաջորդ տարի ևս բուհը նույնքան գումար պակաս 

վարձավճար է հավաքագրելու, որը կշարունակվի հաջորդ 3 ուսումնական 

տարիների ընթացքում: 

2018-2019 ուսումնական տարում թափուր մնացած տեղերը՝ բաշխված ըստ 

կրթական ծրագրերի 

Ըստ քանակի՝ 
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Գծապատկեր 7. ՇՊՀ-ի 2018-22019 ուստարվա ընդունելության ընդհանուր և թափուր մնացած տեղերի քանակը:  

 

Անվճար տեղերի բաշխվածության վերաբերյալ կան որոշակի կոռուպցիոն 

ռիսկեր այն առումով, որ Շիրակի պետական համալսարանը 2018-2019 ուսումնական 

տարում 74 անվճար տեղերից 22-ը հատկացրել է 4 բակալավրական ծրագրերի, որոնց 

համար ընդունելությունը կազմակերպվում է ներբուհական քննություններով, որը 

կազմում է ընդհանուր անվճար տեղերի 29.7 տոկոսը՝ մոտավորապես 1/3-ը 

համալսարանի մնացած 25 կրթական ծրագրերին տրամադրվել է 52 տեղ, այսինքն 

միջինը 2.08 տեղ յուրաքանչյուր ծրագրին:  

Կան մասնագիտություններ, որոնք չունեն անվճար տեղեր/օրինակ՝ 

լրագրություն բակալավրական ծրագրի համար, որոնց բացակայության 

հիմնավորումները առկա չեն համալսարանի գիտական խորհրդների որոշումների 

արձանագրություններում: 

2020-2021 ուսումնական տարվա համար թափուր տեղերի հայտերը 

մանրամասնորեն կքննարկվեն Համալսարանի ամբիոններում և ֆակուլտետներում, և 

նոր բաշխում կիրականացվի՝ հաշվի առնելով բազմաթիվ կրթական 
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առաջնահերթություններ և շուկայի պահանջները: Սակայն որպես ծրագրային դրույթ 

կցանկանայի նշել, որ 2020-2021 ուսումնական տարվա համար լրացուցիչ տեղեր 

՝միայն հայոց լեզու գրավոր քննության դրական գնահատականով տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա մասնագիտությամբ լրացուցիչ երկրորդ փուլով 

ընդունելություն չի կազմակերպվի: Շիրակի պետական համալսարանը մեծ 

ուշադրություն է դարձնելու այդ կրթական ծրագրի նորացմանը՝ ժամանակակից 

կրթական զարգացումների լույսի ներքո, ինչպես նաև բանակցելու է ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարության հետ՝ այդ մասնագիտությամբ՝ առկա պետության 

կողմից լրիվ փոխհատուցմամբ տեղերի ավելացման ուղղությամբ՝ մինչև 2024 թիվը 

հասնելով այդ մասնագիտությամբ անվճար ուսուցման ձևաչափին՝ պահանջելով 

ընդունելության քննության բարձր շեմային միավորներ: Ցանկացած զարգացած 

երկրում տարրական կրթությունը համարվում է կրթության գերակայություն, քանի 

որ կրթական այդ շրջափուլում է ձևավորվում անհատի՝ ողջ կյանքի ընթացքում 

սովորելու ձգտումը, և այդ կրթական ծրագրերում ներգրավված ուսանողներից է 

կախված լինում երկրի տնտեսության բոլոր ոլորտների արդյունավետ և կայուն 

զարգացումն ապագայում: 

Բացի այդ՝ որպես ծրագրային դրույթ կցանկանայի նշել, որ Շիրակի պետական 

համալսարանը նախաձեռնելու է «տարրական կրթության ժամանակակից 

խնդիրները և մարտահրավերները» նոր գիտական թեման՝ նորարարական 

տեխնոլոգիաներ մշակելու և այդ գիտական ուղղությունը նոր մակարդակի վրա 

իրագործելու նպատակով, ինչպես նաև քաղաքի, մարզի և Հայաստանի 

Հանրապետությունում տարրական կրթության որակը բարձրացնելու նպատակով: 
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Շիրակի պետական համալսարանը մանկավարժական որակավորում տալու 

համար բացի առարկայական գիտելիքներից կստուգի նաև ուսանողի կարողությունը՝ 

մանկավարժ աշխատելու համար և չի շնորհի մանկավարժական որակավորում՝ 

դրանց բացակայության դեպքում: Այդ գործընթացն իրականացնելու նպատակով 

Շիրակի պետական համալսարանը՝ ՀՀ և արտասահմանյան այլ բուհերի հետ 

համատեղ կմշակի մանկավարժի որակավորումը շնորհելու համար լրացուցիչ 

ստուգատեսի կամ քննության ձևաչափ, որոնք կիրականացնի մասնագիտական 

մանկավարժական ասոցիացիաների մասնակցությամբ: 

Շիրակի պետական համալսարանը մինչ այժմ որոշ մասնագիտական 

ծրագրերի համար իրականացնում է ընդունելություն՝ ներքին քննությունների 

միջոցով, որն իր բնույթով հնարավոր է, որ պարունակի կոռուպցիոն ռիսկեր: 

Համալսարանը վերանայելու է ընդունելության քննությունների ցանկը՝ հատկապես 

ներքին ընդունելության քննությունների մասով՝ ընդգրկելով ոլորտի լավագույն 

մասնագետներին, գործատուներին և այլ շահառուներին: Շիրակի պետական 

համալսարանի ներքին քննությունների, ինչպես նաև հեռակա ուսուցմամբ կրթական 

ծրագրերի ընդունելությունը կազմակերպելու նպատակով քննական  հանձնաժողովի 

մեջ համալսարանի ՊԴԱ  կազմից կընդգրկի առավելագույնը 30 % դասախոսներ, իսկ 

մնացածը կլինեն արտաքին շահեկիցներ և մասնագետներ ՀՀ այլ բուհերից: 

Համալսարանի ներքին ընդունելության քննության ընթացքին առցանց կհետևեն 

բոլոր ցանկացողները, քանի որ այն կլինի բաց և հասանելի համացանցում: Այս 

ձևաչափով ընդունելություն կազմակերպելու համար կմշակվեն և կներդրվեն 

համապատասխան նոր կանոնակարգեր: 
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Հաջորդ 5 տարիների համար հարկավոր է վերանայել անվճար և վճարովի 

տեղերի բաշխվածությունը, ինչպես նաև միջոցներ ձեռնարկել պետական բյուջեից 

անվճար տեղերի ավելացման ուղղությամբ հետևյալ եղանակներով. 

1. Ավելացնել նպատակային տեղերի քանակը՝ համայնքների կարիքների 

ուսումնասիրության հիման վրա և պետական բյուջեից հայցել լրացուցիչ 

նպատակային տեղեր մարզում պահանջվող մասնագիտությունների համար: 

Այս եղանակով կլուծվի նաև մարզի վերաբնակեցման խնդիրը: 

2. Աշխատել երեխաների տան և ծնողական խնամքից զրկված երեխաների հետ 

համապատասխան հաստատություններում՝ նրանց հետաքրքրելով դեպի ՇՊՀ 

և ՇՊՀ քոլեջի կրթական ծրագրերը, քանի որ ուսանող դառնալու դեպքում 

պետությունն ամբողջությամբ կհատուցի նրանց ուսման վարձր: 

3. Տեղեկություն հավաքել մարզի սոցիալական վատ իրավիճակում ապրող 

հնարավոր դիմորդների մասին և նրանց ուղղորդել դեպի Շիրակի պետական 

համալսարանի և Շիրակի պետական համալսարանի քոլեջի կրթական 

ծրագրերը, քանի որ նրանց ուսման վարձն էլ առանձին սոցիալական խմբերի 

համար մինչև 100 տոկոս փոխհատուցվում է պետության կողմից: 

4. Ներդնել օտարալեզու կրթական ծրագրեր՝ արտասահմանյան դիմորդներ 

ներգրավելու նպատակով: 

5. Ներդնել կրկնակի դիպլոմով մագիստրոսական ծրագրեր 2020-2021 

ուսումնական տարվանից, իսկ մինչև 2023-2024 ուսումնական տարվա համար 

մշակել և իրականացնել կրկնակի դիպլոմով առնվազն 2 բակալավրական 

ծրագիր: 

6. Առկա և հեռակա կրթական ծրագրերի հիման վրա մշակել և ներդնել հեռավար 

ուսուցմամբ 4 ծրագիր: 

  

4. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացմանն առընչվող խնդիրներ, 

նպատակներ, առաջարկություններ, լուծումներ 
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2019-2024 տարիների համար Համալսարանը կորդեգրի զարգացման երկու 

ուղենիշ՝ «Ուսանողակենտրոն ուսուցում» և «Զերո «0» կոռուպցիա» խորագրերով: 

Առանց այդ ուղենիշների ներդրման և կիրառման վտանգի տակ կդրվեն սույն 

հայեցակարգում ներկայացված բոլոր գործընթացների և ծրագրերի իրագործումը:  

Այդ համատեքստում կվերանայվեն կրթական ծրագրերը, դասավանդման 

մեթոդները, գիտելիքի ստուգման և գնահատման չափանիշները, կիրականացվեն 

պարբերական հարցումներ՝ վերհանելու և լուծելու ընթացիկ խնդիրները:  

Հակակոռուպցիոն ծրագրեր իրականացնելու նպատակով Շիրակի պետական 

համալսարանն ակտիվ կհամագործակցի ՀՀ, Շիրակի մարզի և Գյումրիի 

հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ թափանցիկության գործիքներ, 

հակակոռուպցիոն ծրագրեր ներդնելու, աշխատակիցներին և ուսանողներին իրենց 

իրավունքների և պարտականությունների մասին իրազեկելու նպատակով: 

Հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ կկազմվի Համալսարանի 

կոռուպցիոն ռիսկերի քարտեզ՝ ներառելով բոլոր այն բնագավառները, 

գործընթացները, որոնք կարող է պարունակեն կոռուպցիոն ռիսկեր, ինչպես նաև 

կմշակվի գործողությունների ծրագիր՝ տարբեր գործիքների ներդրման միջոցով նման 

երևույթների դեմ պայքարելու նպատակով: 

Սույն հայեցակարգը պատրաստելու նպատակով կատարված 

ուսումնասիրությունները հնարավորություն են տվել բացահայտել մի շարք 

թերություններ, որոնցով է պայմանավորված կրթության որակի անկումը: 

Կրթական ծրագրերի խնդիրների վերհանման նպատակով իմ կողմից 

վերլուծվեց ՇՊՀ բակալավրական ծրագրերից մեկը՝ «Ֆիզիկա. Ֆիզիկայի 

դասավանդման մեթոդիա» մասնագիտությամբ: Այդ ծրագրի ընտրությունը՝ 

վերլուծությանս համար պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2018-2019 

ուսումնական տարում այդ ծրագրում ընդգրկվել է նվազագույն թվով մարդ՝ 1 

ուսանող: 
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Վերլուծենք իրավիճակը մեկ կրթական ծրագրի՝ ֆիզիկա բակալավրական 

ծրագրի 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին և 4-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակի 

դասացուցակների հիման վրա. 

  

Նկար 1. «Ֆիզիկա» 2-րդ կուրս մասնագիտությամբ 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ: 

Նկար 2 . «Ֆիզիկա» 2-րդ կուրս մասնագիտությամբ 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ: 

 

Ինչպես ակներև է, մեկ կիսամյակի համար տվյալ բակալավրական կրթական 

ծրագիրը «ֆիզիկա 2-րդ կուրս»-ի համար ներառում է 14 դասընթաց՝ որոնցից 8-ը չեն 
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վերաբերվում ֆիզիկայի մասնագետի մասնագիտական կարողությունների 

ձևավորմանը: 

Անհասկանալի է գնագոյացման քաղաքականությունը տարբեր կուրսերի 

համար սահմանված վարձաչափերի համար, քանի որ, օրինակ, 2-ի կուրսի առաջին 

կիսամյակում նախատեսված է 14 լսարանային դասընթաց, իսկ 4-րդ կուրսում՝ 9 

դասընթացի դիմաց ուսանողը վճարում է նույն ուսման վարձը՝ տարեկան 230 հազար 

ՀՀ դրամ: Վերլուծության արդյունքները վկայում են այն մասին, որ դրանք չեն կարող 

լինել նույնը, եթե չկան այլ լրացուցիչ ծախսեր, օրինակ յուրաքանչյուր ուսանողի 

համար մեկ կարճաժամկետ պրակտիկայի գործուղում արտերկիր և այլն: 

Ֆիզիկա 2-րդ կուրս մասնագիտության համար կազմված դասացուցակը չի 

հաշվի առել դասընթացների փոփոխության և հաջորդականության սկզբունքը՝ 

դասացուցակը կազմելու ժամանակ՝ լարվածությունից և գերհոգնածությունից 

խուսափելու համար: Ֆիզիկա մասնագիտությամբ 2-րդ կուրսի մոտ երեքշաբթի օրվա 

դասացուցակը բաղկացած է բացառապես մանկավարժություն դասընթացից/ 

հնարավոր է, որ 6 ժամից երկուսը վերաբերում են արտադրական պրակտիկային/: 

Այնուամենայնիվ, բանավոր հարցման արդյունքում ռեկտորի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Ե. Սերոբյանից պարզեցի, որ ՇՊՀ-ն չունի դասացուցակի 

կազմման նորմեր, որը հարկավոր է մշակել և ներդնել 2019-2020 ուսումնական 

տարվանից: 

Ուսումնական պլանով «Օտար լեզվին» հատկացված է 22 ժամ, մինչդեռ 

մանկավարժություն դասընթացի ծավալը չափազանց մեծ է և ներառված է երկրորդ 

կուրսի առաջին և երկրորդ կիսամյակներում, ինչպես նաև ուսումնական պլանով 

նախատեսված է մանկավարժական պրակտիկա նաև 3-րդ և 4-րդ կուրսերում: 

Նույնիսկ մանկավարժի որակավորում ստանալու պարագայում այն վերանայման 

կարիք ունի: 2017 թվականի բյուջեի կատարողականից ակնհայտ է դառնում, որ 

նախահաշվով նախատեսված է եղել 5150 հազար ՀՀ դրամ ուսումնական 

պրակտիկան կազմակերպելու նպատակով, սակայն փաստացի ծախսը կազմում է 

2956 հազար ՀՀ դրամ: Դատելով պրակտիկայի ծավալից և ծախսված գումարից՝ առաջ 

են գալիս մտավախություններ, որ այդ պրակտիկան ներարված է շատ դեպքերում 
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ուսումնական պլանների մեջ, սակայն այն չի իրականացվում, կամ իրականացվում է 

անվճար հիմունքներով: Մրցույթում հաղթելու դեպքում՝ ձեռնամուխ կլինեմ 

իրավիճակի հետագա ուսումնասիրմանը և պարզաբանմանը: 

Համալսարանի բակալավրական ծրագրերում ներառված չեն կամընտրական 

դասընթացներ, իսկ մագիստրոսական կրթական ծրագրերում դրանց թիվը խիստ 

սահմանափակ է, մինչդեռ Բոլոնիայի հիմնարար փաստաթղթերի համաձայն՝ 

բակալավրական ծրագրերում կամընտրական դասընթացների քանակը պետք է 

կազմի առնվազն 20%, իսկ մագիստրոսական կրթական ծրագրերում՝ առնվազն 40%: 

Կամընտրական ոլորտային, միջոլորտային, բազմաոլորտային դասընթացները, 

նպաստում են ուսանողի մասնագիտական գիտելիքներրի, հմտությունների և 

կարողությունների ձևավորմանը:  

Մեկ կրթական ծրագրի հիման վրա կատարված վերլուծությունը վկայում է այն 

մասին, որ ծրագրերը բովանդակային վերլուծության կարիք ունեն՝ թերությունները 

վերացնելու նպատակով և դրանք համապատասխանեցնելու լիցենզիայի մեջ 

սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև Բոլոնիայի հիմնարար փաստաթղթերին: 

Ուսումնական պլանների լրամշակումը կպահանջի լրացուցիչ ծախսեր, ուստի 

կամընտրական դասընթացները կներդրվեն Համալսարանի ֆինանսական վիճակը 

կայունանալուց հետո՝ 2021-2022 ուսումնական տարում: 

Իմ՝ ռեկտորի պաշտոնում ընտրվելու դեպքում վերանայվելու են ՇՊՀ-ի կողմից 

իրականացվող բոլոր կրթական ծրագրերի վերջնաարդյունքները, դրանց 

ձևավորմանը նպաստող դասընթացների ընտրության և դասավանդման համար 

մեթոդների ընտրության, ուսանողների գիտելիքների ձևավորման և գնահատման 

քաղաքականությունը և ընթացակարգերը:  

 

5.Հետբուհական և գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված խնդիրներ, 

նպատակներ, առաջարկություններ, լուծումներ 
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Շիրակի պետական համալսարանի գիտահետազոտական գործունեությունն 

այն 3 ոլորտներից է, որն Ինստիտուցիոնալ Հավատարմագրման Փորձագիտական 

խմբի կողմից 2016 թվականին գնահատվել է անբավարար: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ իրականացվել են որոշակի աշխատանանքներ 

2016-2019 թվականներին, սակայն Հավատարմագրման Թերությունների վերացման 

ծրագրի մեջ նշված քայլերից ընդամենը երկուսն են կատարված են մասամբ՝ 

լրամշակվել են ակադեմիական ազնվության մակարդակի բարձրացման նպատակով 

գնահատման և բողոքարկման, անհատական, կուրսային, ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի իրականացման կարգերը, սակայն չեն 

վերացվել փորձագիտական խմբի կողմից նշված թերությունները կուրսային 

թեմաների, մագիստրոսական և ավարտական թեմաների շարունակականության 

ապահովման հետ կապված: 2016 թվականից մինչ այսօր կամակերպվել է մեկ 

միջազգային գիտաժողով: 

2014-2018 թվականների համար Համալսարանի անձնակազմն ունի հետևյալ 

պատկերը. 

 

Ուստարի 
ՊԴ կազմի 

քանակ 

որից 

ժամավ

ճարայ

ին 

հիմուն

քներով 

Գիտական աստիճան Գիտական կոչում 

Դոկտոր 
Գիտություններ

ի թեկնածու 

Առանց 

գիտակ

ան 

աստիճ

անի 

Պրոֆե

սոր 

Դոցե

նտ 

Առան

ց 

գիտա

կան 

կոչմա

ն 

2013-2014 251 12 15 127 109 13 91 147 

2014-2015 246 18 16 123 107 12 93 141 

2015-2016 247 22 16 119 112 12 90 145 

2016-2017 246 28 16 116 114 14 89 143 

2017-2018 244 31 14 114 116 13 89 142 

 

Աղյուսակ 9. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական աստիճանները եվ կոչումները վերջին 5 ուսումնական 

տարիներում: 
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Համալսարանի 244 աշխատակիցը ներգրավված են 14 ամբիոնների 

աշխատանքներում:  

Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի եվ սոցիալական աշխատանքի ամբիոնում 

չկան գիտական աստիճան և կոչում ունեցող դասախոսներ սոցիոլոգիա և 

սոցիալական աշխատանք ուղղվածություններով, որը լուրջ և էական խոչընդոտ է 

մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար: 

 
Գծապատկեր 8. Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի եվ սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի ՊԴԱ-ն ըստ 

կչումների 

2017 թվականի ընթացքում Համալսարանի ամբիոնների կողմից կատարված 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների քանակն անհամաչափ 

է տարբեր ամբիոններում՝ մաթեմաթիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնում 

աշխատանքների թիվը ՝46-ն է, իսկ ռազմական ամբիոնի կողմից ոչ մի գիտական 

աշխատանք չի պատրաստվել: 
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Գծապատկեր 9. Ամբիոնների կողմից կատարված գիտհետազոտական և գիտամեթոդական 

աշխատանքների քանակը: 

Հաջորդ 5 տարիների համար հարկավոր է մշակել արդյունավետ գործիքներ և 

քաղաքականություն, որոնք կնպաստեն գիտական տպագրության ակտիվության և 

այլ ցուցանիշների բարելավմանը: 

Ըստ վերլուծված փաստաթղթերի՝ 2017 թվականին գիտամեթոդական 

գործունեությամբ չի զբաղվել պրոֆեսորադասախոսական կազմի 148 աշխատակցից 

ավելի քան 61%-ը։ Հաջորդ 5 տարիների ընթացքում հարկավոր է մշակել և ներդնել 

մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն պրոֆեսորադասախոսական ամբողջ 

անձնակազմի գիտահետազոտական գործունեության մեջ ակտիվ ներգրավմանը, 

ինչպես նաև կատարված գիտահետազոտական արդյունքների ներդրմանը 

ուսումնական դասընթացների մեջ: 

Այնուամենայնիվ, ՇՊՀ-ն անցած տարիների ընթացքում ունի մի շարք 

ձեռբերումներ այս ոլորտում: 

Մշակվել է Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի կանոնադրությունը, Գիտական գործունեության համար 

ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգը, Ուսանողական գիտական 

ընկերության կանոնադրությունը, Մագիստրատուրայի և բակալավրիատի 
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շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման, Ասպիրանտուրայի/ հայցորդության 

ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգերը։ 

Համալսարանը ֆինանսավորում է գիտական ներքին 3 ծրագիր, որոնց մեջ 

ներգրավված են համալսարանի դասախոսները և ուսանողները: 

ՇՊՀ-ն կիրառում է մեխանիզմներ, որոնք նպաստում են ՊԴԱ-ի տպագրական 

ակտիվությանը: 2017 թվականին խրախուսման նպատակով 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին տրամադրվել է 3.166.հազար ՀՀ դրամ 

խրախուսման գումար՝ առանց հարկման։ 

Համալսարանը ստանում է ֆինանսավորում ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի թեմատիկ ֆինանսավորմն 

ծրագրից: 

2019-2020 թվականներին հարկավոր է մշակել Համալսարանի 

գիտահետազոտական գործունեության միջազգայնացմանը  նպաստող 

Համալսարանի նոր հայեցակարգ, ինչպես նաև ընդլայնել կապերը միջազագային 

առաջավոր գիտահետազոտական կենտրոնների և գործընկեր համալսարանների 

ամբիոնների և գիտական կենտրոնների հետ, որոնց միջոցով հնարավորություն 

ստանալ մասնակցելու Հորիզոն 2020 ծրագրին, որը միտված է ընդլայնել 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գիտահետազոտական 

կարողությունները: 

Այդ նպատակին հասնելու համար հարկավոր է նախ և առաջ հստակեցնել 

համալսարանի գիտական ուղղությունները, որոնք զարգանալու են 

բակալավրական, մագիստրոսական և երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրերի 

միջոցով:  

Շիրակի պետական համալսարանի գրադարանային ֆոնդի թվայնացումը և 

նորագույն գրականությամբ համալրումը ևս կխթանի գիտահետազոտական 

գործունեության զարգացումը: Մինչև 2020-2021 ուսումնական տարին 

Համալսարանը պետք ե դառնա միջազգային գիտական գրադարանային ցանցերի 
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անդամ՝ հնարավորություն ստանալով անվճար ընթերցել և ներբեռնել գիտության 

վերջին զարգացումներին վերաբերող գրականություն: 

ՇՊՀ-ն կարճաժամկետ ծրագրերի ցանկում կներառի Համալսարանի 

գիտական պարբերականի որակի բարելավման հետ կապված խնդիրները, որոնց 

լուծման նպատակով կներդնի լրացուցիչ չափանիշներ՝ գրագողությունը բացառելու 

և հոդվածի գիտականությունը և արդիականությունն ապահովելու և վերահսկելու 

նպատակով: 

Շիրակի պետական համալսարանը կհամագործակցի միջազգային և ԱՊՀ 

առաջավոր գիտական կենրոնների հետ՝ ԱՊՀ և Կովկասի քաղաքական խնդիրների 

գիտական ուղղությունը զարգացնելու նպատակով՝ հաշվի առնելով Գյումրիի և 

Շիրակի մարզի այս քաղաքական համատեքստում դերակատարությունը և 

կարևորությունը:  

Համալսարանը լուրջ խնդիրներ ունի երրորդ աստիճանի իրականցման հետ: 

Հարկավոր է նախապես մշակել և հայտարարել ատենախոսությունների թեմաները, 

բարելավել թեկնածուական ատենախոսությունների և դրանց ղեկավարման որակը: 

Սույն խնդիրի լուծման նպատակով կկատարվեն ուսումնասիրություններ, կներդրվեն 

ընթացակարգեր՝ երրորդ աստիճանի կրթության որակը վերահսկելու նպատակով: 

Ասպիրանտների և հայցորդների համար պարբերաբար կկազմակերպվեն 

դասընթացներ, որոնք կնպաստեն նրանց ակադեմիական գրագիտության 

մակարդակի բարձրացմանը: Միջնաժամկետ ծրագրերում Համալսարանը 

կուսումնասիրի բակալավրական, մագիստրոսական և երրորդ աստիճանի 

կրթության մեջ ներառված բոլոր դասընթացների ներունակությունը՝ նպաստելու 

ուսանողների քննադատական մտածելակերպի և հետազոտական կարողությունների 

ձևավորմանը և զարգացմանը: 

Համալսարանը 2019-2024 տարիների ընթացքում գիտական ուղղությունների 

շրջանակում ակտիվ կհամագործակցի Շիրակի մարզի բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների, բուհերի մասնաճյուղերի և գիտահետազոտական 
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կենտրոնների հետ տարբեր գիտահետազոտական ծրագրերի, իսկ այնուհետև 

ձևավորվող կլաստերների շրջանակներում: 

 

6.Միջազգայնացման հետ կապված խնդիրներ, նպատակներ, առաջարկություններ, 

լուծումներ 

 

 ՇՊՀ-ի Միջազգային համալսարան դառնալու իմ տեսլականը երկարաժամկետ 

ծրագիր է, որը պահանջում է միջազգայնացումն ապահովելու համար 

ինֆրակառուցվածքի ձևավորում, գործիքների մշակում և ներդնում կրթության 

բովանդակության, ժամանակակից կառավարման մեթոդների ընտրության, 

գիտահետազոտական գործունեության քաղաքականության, ժողովրդավարական 

արժեքների ձևավորման և տարածման մեջ: 

 Միջազգայնացման և շարժունության ընդլայման նպատակով վերանայվելու և 

ներդրվելու է Համալսարանի միջազգայնացման հայեցակարգը՝ ներքին 

միջազգայնացման (internationalization at home) և արտաքին միջազգայնացման 

(internationalization abroad) կարողությունների զարգացման նպատակով: 

 Ներքին միջազգայնացմանը (կրթական ծրագրերի և դասընթացների 

միջազգայնացում) նպաստող գործընթացներից կլինեն բոլոր կրթական ծրագրերի և 

դասընթացների նորացումը՝ միջզագային չափանիշներին համապատասխան, օտար 

լեզուների քանակի, ծավալի ավելացումը կրթական ծրագրերում, օտարալեզու 

ծրագրերի ներդնումը, միջմշակութային կարողության ձևավորումը համալսարանի 

բոլոր կրթական ծրագրերի շրջանակում: 

2014 թվականից մինչ այսօր Շիրակի պետական համալսարանը ներգրավված է 

3  ինստիտուցիոնալ կարողությունների ձևավորմանն ուղղված Էրազմուս Պլյուս 

ծրագրերում, որոնցից մեկը՝ ARMENQA-ն իրագործվել է 2014-2017 թվականներին՝ 

նպաստելով ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակի ձևավորմանը և դրա 

ներդրմանը ՀՀ բուհերում,  BOOST-ը, որն իրականացվում է 2016 թվականից և 
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կավարտվի 2019-ին՝ նպաստելով ՀՀ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների միջազգայնացմանը, և ABIONET ծրագիրը, որը սկսվել է 2017 

թվականին և կավարտվի 2020-ին, և որի նպատակն է զարգացնել կիրառական 

բիոգիտությունն ուսումնական ծրագրերի և դասընթացների միջոցով: 

ՇՊՀ-ն Էրազմուս Պլյուս ակադեմիական շարժունության ծրագրեր է 

իրականացնում Ռումինիայի Յաշի և Կլուժ Նապոկայի համալսարանների, 

Իսպամիայի Վայլադոլիդի և Մեծ Բրիտանիայի Քիլի համալսարանների հետ, որին 

մասնակցել են Համալսարանի ուսանողներ, դասախոսներ և վարչակազմի 

աշխատակիցներ: Սակայն վերլուծելով հաշվետվությունները՝ ակնհայտ է դառնում, 

որ ոչ բոլոր տեղերն է կարողանում օգտագործել համալսարանը տարբեր 

պատճառներով, որոնք հետագա ուսումնասիրության կարիք ունեն:  

Համալսարանը շարունակելու է շարժունության ընդլայնման 

քաղաքականությունը և պայմանագրեր է կնքելու նաև այլ համալսարանների հետ՝ 

փորձելով ներգրավել ՇՊՀ աշխատակիցներին բոլոր մասնագիտական 

ուղղվածությամբ, ինչպես նաև ուսանողներին նմանատիպ ծրագրերի մեջ: 

Համալսարանն իրականացրել է նաև այլ միջազգային կարճաժամկետ և 

երկարաժամկետ ծրագրեր տարբեր եվրոպական և միջազգային հիմնադրամների 

հետ, սակայն ստացած եկամուտն այդ ծրագրերից տարբեր տարիներին չի 

գերազանվել 1-2%-ը: 

2021-2024 թվականներին Միջազգայնացման և նոր ծրագրերի մշակման և 

համագործակցության շնորհիվ միջազգային աղբյուրներից ստացած եկամուտը պետք 

է կազմի Համալսարանի բյուջեի առնվազն10 %-ը: 

Կրթության որակի բարելավման և միջազգայնացման կարևորագույն 

չափանիշը՝ օտարերկրյա դասախոսների ներգրավումը կրթական գործընթացի մեջ՝ 

կլինի Համալսարանի առաջնահերթություններից մեկը, քանի որ դրա միջոցով տեղի 

կունենա գիտական և ուսումնական տեղեկության շրջանառություն, որը շեշտակի 

կբարձրացնի կրթության որակը բուհում: Օտարեկրյա դասախոսներ ուսումնական 

գործընթացի մեջ ներգրավելու նպատակով համալսարանը կհամագործակցի ՀՀ –ում 
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օտարերկրյա պետությունների դեսպանատների, միջազգային 

կազմակերպությունների և գործընկեր համալսարանների հետ: 

Համալսարանը կներդնի վերապատրաստման նոր ծրագիր, որը կնպաստի 

գիտահետազոտական գործունեության միջազգայնացմանը և միջազգային գիտական 

ծրագրերում ՇՊՀ-ի ներգրավմանը (որն ամրագրված է Համալսարանի 

Ինստիտուցիոնալ Հավատարմագրման Թերությունների վերացման 

գործողությունների ծրագրում): 

Շիրակի պետական համալսարանը կիրագործի միջոցառումներ, որոնք 

ուղղված կլինեն օտարերկրյա ուսանողների ներգրավմանը բուհի կրթական 

ծրագրերում՝ կատարելով համապատասխան փոփոխություններ դրանց 

բովանդակության մեջ: 

Համալսարանի պաշտոնական կայքի պարբերական թարմացումը և եռալեզու, 

ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ լեզուներով տեղեկության 

տրամադրումը ևս կնպաստի ՇՊՀ-ի միջազգայնացման զարգացմանը, 

գործընթացների տեսանելիությանը գլոբալ ցանցում: 

Համալսարանը կունենա նոր ձևաչափի միջազգային բաժին, որտեղ 

համապատասխան մասնագետներ կզբաղվեն. 

- Կրկնակի դիպլոմով ծրագրեր մշակող և նե ներդնող մասնագետ՝ 

համագործակցելով համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների հետ, 

Միջազգային շարժունության մասնագետ, որը կզվաղվի ուսանողների և 

դասախոսների շարժունության խնդիրներով, կրեդիտների փոխճանաչման հարցերով 

- Ֆանդրեյզինգի (դրամահավաքության) մասնագետ, որը կզբաղվի. 

1. Սպոնսորինգով` հովանավորներ փնտրելու տարբեր 

ծրագրեր իրականացնելու նպատակով:  

2. Միջազգային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության 

որոնմամբ, հավաքագրմամբ և Համալսարանի 

աշխատակիցների և ուսանողների շրջանում տարածմամբ, 
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3. Նվիրատվությունների որոնմամբ` ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձանց կողմից դրամական, նյութական 

կամ այլ անշահախնդիր հատկացումների ներգրավմամբ:  

4. Դրամաշնորհների պատրաստմամբ և մրցույթներին 

մասնակցությամբ:  

Համալսարանը կկազմակերպի վերապատրաստումներ, դասընթացներ, 

սեմինարներ՝ միտված ՇՊՀ ամբիոնների և ֆակուլտետների միջազգային 

կարողությունների զարգացմանը և ընդլայնմանը: 

Հաջորդ 5 տարիների ընթացքում Համալսարանը կդառնա Ֆրանկոֆոն 

համալսարանների ասոցիացիայի անդամ՝ հնարավորություն ընձեռելու ՇՊՀ 

աշխատակիցներին և ուսանողներին օգտվելու ֆրանկոֆոն վերապատրաստման, 

գիտահետազոտական ծրագրերից, ինչպես նաև այդ միջազգային կազմակերպության 

օժանդակությամբ կզարգացնի ուսանողների գիտահետազոտական 

կարողությունները: 

Համալսարանը կդիմի ԱՊՀ Ցանցային Համալսարանին՝ դառնալու այդ ցանցի 

անդամ և  իրավունք ունենալու իրականացնել կրկնակի դիպլոմով կրթական 

ծրագրեր ԱՊՀ և Ռուսաստանի բուհերի հետ: 

Համալսարանը կհամագործակցի Ժամանակակից լեզուների եվրոպական 

կենտրոնի հետ՝ լեզվական և միջմշակութային կրթության որակը համալսարանում, 

ՇՊՀ ավագ դպրոցում և քոլեջում բարելավելու նպատակով: 

2019-2024 ՇՊՀ-ն կդառնա մի քանի հեղինակավոր ասոցիացիաների անդամ, 

որոնք խթանում են համալսարանների զարգացումը և որակի ապահովման 

խնդիրների լուծումը: Կազմակերպությունների ընտրությունը կբխի ՇՊՀ 

Ռազմավարական ծրագրից և պայմանավորված կլինի ՇՊՀ երկարաժամկետ 

հավակնություններով: 

Շիրակի պետական համալսարանը գործառնական պայմանագրեր կկընքի 

աշխարհի լավագույն համալսարանների հետ՝ միջազգայնացման, շարժունության և 
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համալսարանի գործունեությանը վերաբերող բոլոր գործընթացներում համատեղ 

ծրագրեր իրականացնելու նպատակով: 

Շիրակի պետական համալսարանը՝ 2020-2021 ուսումնական տարվանից 

միջազգային շարժունության կարճաժամկետ ծրագրերում մասնակցելու 

հնարավորություն կընձեռի Շիրակի մարզի բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների, բուհերի մասնաճյուղերի և գիտահետազոտական 

կենտրոնների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին, վարչակազմին, ինչպես 

նաև ուսանողներին: Համալսարանը կկազմակերպի նաև այդ հաստատությունների 

հետ այլ միջազգային նշանակության միջոցառումներ (վերապատրաստումներ, 

սեմինարներ, գիտաժողովներ): 

 

7.Կառավարչական խնդիրներ, նպատակներ, առաջարկություններ, լուծումներ 

 

Շիրակի պետական համալսարանի կառավարման համակարգի 

արդյունավետությունից է կախված հաստատության կրթական, 

բարոյահոգեբանական ու դաստիարակչական, գիտահետազոտական, քաղաքական և 

հասարակական գործառույթների պատշաճ իրագործումը: Շիրակի պետական 

համալսարանի կառավարումը կախված է խնդիրների ամբողջականությունը հստակ 

պատկերացնելուց, դրանց համար լուծման արդյունավետ հետագծեր սահմանելուց և 

համապատասխան մարդկային ռեսուրսների կողմից պլանավորված արդյունքը 

ստանալուց: Բարձրագույն կրթական հաստատության խնդիրներն առաջանում են, 

երբ ոչ բոլոր հարցերն են հստակ պատկերացվում ստորաբաժանումների և 

հաստատության ղեկավարի կողմից, դրանք չեն դիտարկվում մնացած այլ 

խնդիրների համատեքստում, որի հետևանքով կամ խնդիրները չեն լուծվում, կամ 

լուծվում են ոչ օպտիմալ եղանակով, կամ անարդյունավետ լուծման պատճառով 

առաջացնում են նոր խնդիրներ: Այլ կերպ ասած՝ արդյունք ստանալու համար 

հարկավոր է ընտրել ճիշտ լուծման եղանակներ և համապատասխան ռեսուրսներ. 
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Համալսարանն իր կառավարման գործընթացների մեջ կառաջնորդվի 

տեղեկատվական թափանցիկության և հանրային հաշվետվողականության 

սկզբունքներով՝ այդ թվում ֆինանսատնտեսական գործունեության մեջ: 

Շիրակի պետական համալսարանն իր առաջնահերթ խնդիրների շարքում 

կլուծի համալսարանում բարոյահոգեբանական միջանձնային հարաբերությունների 

կայունացման հետ կապված խնդիրները, որոնք առկա են ուսանողների և  

դասախոսների, դասախոսների միջև, ինչպես նաև դասախոսների և վարչակազմի 

միջև: Թիմային աշխատանքի խրախուսման, անձնակազմի և ուսանողներին 

ընդհանուր նպատակների շուրջ համախմբման, համատեղ մշակութային և 

ժամանցային միջոցառումների անցկացման միջոցով, և այլ գործինքների կիրառման 

միջոցով կհաջողվի սեղմ ժամկետում կայունացնել իրավիճակը:  

ՇՊՀ-ի ռազմավարական և օպերացիոն կառավարման համար կադրային 

քաղաքականությունը՝ հիմնված համապատասխան մասնագիտական 

որակավորումների, փորձի, մարդկային որակների վրա, համարում եմ բուհի 

կարևորագույն խնդիրը: 

Համալսարանը 2019-2024 թվականներին կներդնի կառավարման 

նորարարական մոդել, որը կնպաստի իր ռազմավարական ծրագրից բխող  

7. Գլոբալ խնդիրների իրագործմանը՝ նպատակ ունենալով ինտեգրել բուհը 

միջազգային գործընթացների մեջ և ապահովել գործունեության բոլոր 

տեսակաների միջազգայնացումը, 

8. Ազգային խնդիրների լուծմանը՝ նպաստելով երկրի տնտեսության համար 

բարձրորակ կադրերի պատրաստմանը, 

9. Տարածաշրջանային խնդիրների լուծմանը, որի արդյունքում կապահովվի 

արդյունավետ տարածաշրջանային զարգացում: 

Համալսարանն ավելի գործառնական կդարձնի իր համագործակցությունը 

Համալսարանի խորհրդի և Համալսարանի գիտական խորհրդի հետ՝ հստակ 

սահմանելով նոր դերակատարություններ և գործառույթներ խորհուրդների 

անդամների համար: 
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Շիրակի պետական համալսարանն անցել է հիմնադրամի կարգավիճակի 2016 

թ. դեկտեմբերի 12-ից, և առանց վերանայելու իր ռազմավարական ծրագիրը և 

գործողությունների պլանը՝ երկու ուսումնական տարիների ընթացքում երկու անգամ 

փոխել է կազմակերպական կառուցվացքը, որը հատկապես Համալսարանի 

ամբիոնների և գիտական ուղղությունների զարգացման տեսանկյունից 

անարդյունավետ է և խոչընդոտել է այդ ստորաբաժանումների կողմից 

իրականացվող գիտահետազոտական գործունեությունը: 

Համալսարանի կառավարման մոդելը լիարժեքորեն պետք է նպաստի իր 

կողմից իրականացվող գործունեության բոլոր ձևերի պլանավորման, 

կազմակերպման, համակարգման և վերահսկման արդյունավետ իրագործմանը: 

Փաստորեն, Շիրակի պետական համալսարանն անցել է ՊՈԱԿ-ից 

Հիմնադրամի փաստաթղթերի հիման վրա, սակայն որպես հիմնադրամ այն դեռ չի 

կայացել, քանի որ չեն օգտագործվում լայնորեն այն ձեռնարկատիրական 

գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունները, որոնք օրենսդրությամբ 

թույլատրվում են հիմնադրամներին: 

Բացի մշտական կառավարման ռեսուրսից՝ Համալսարանը տարբեր 

խնդիրների լուծման նպատակով կձևավորի լրացուցիչ հանձնաժողովներ և  

կներգրավի լրացուցիչ (ժամանակավոր) կառավարման ներուժ տարբեր խնդիրների 

լուծման նպատակով: Այդ եղանակով Համալսարանի կներգրավի հնարավորինս շատ 

աշխատակիցներ կառավարման գործընթացների մեջ: Համալսարանի գիտական 

խորհուրդը և ֆակուլտետների խորհուրդներն առաջարկություններ կընդունեն 

անձնակազմի բոլոր անդամներից, ինչպես նաև ուսանողներից և ֆակուլտետային և 

համալսարանի ուսանողական խորհուրդներից, Համալսարանի գործունեությանն 

առընչվող բոլոր շահառուներից: 

Համալսարանի որոշումների կայացումը հիմնված կլինի խնդրի 

համակողմանի ուսումնասիրության, հավաստի տվյալների հավաքագրման և 

վերլուծության վրա: ՇՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումները պարբերաբար 

ուսումնասիրություններ և հարցումներ կանցկացնեն Համալսարանում՝ իրենց 
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գործունեությանը վերաբերող խնդիրների վերհանման և հետագայում վերլուծության 

և լուծման նպատակով: 

Համալսարանի կառավարման ռեսուրսներն օպտիմալ տեղաբաշխման կարիք 

ունեն, քանի որ համալսարանի վարչական ռեսուրսները պետք է նաև որոշակի 

գործառույթներ կատարեն Համալսարանի ֆակուլտետների համար (հետագայում 

նաև Համալսարանի Քոլեջների  կառավարման գործընթացներում): 

 Ներկա փուլում կառավարման լուրջ խնդիրներից եմ համարում ամբիոններից 

մի քանիսի անվանումները, որոնք դուրս են ամբիոնների դասական ձևակերպման 

տրամաբանությունից, քանի որ դրանք կամ պետք է սպասարկեն մեկ 

մասնագիտություն և դրա հետ կապված մասնագիտացումները, կամ սպասարկեն 

ամբողջ բուհը՝ համահամալսարանական դասընթացների հատվածով: 

Համահամալսարանական ամբիոններն իրենք իրենց հերթին կարող են ունենալ 

մասնագիտություններ և մասնագիտացումներ:  Սակայն մի շարք «հավաքական» 

ամբիոնների գոյությունը վտանգում է Համալսարանի գիտահետազոտական և 

ուսումնական գործընթացների արդյունավետ իրագործումը: Բոլոնիայի 

բարեփոխումների տրամաբանության մեջ ամբիոնները նույնիսկ պետք է 

սպասարկեն ոչ թե ամբողջ մասնագիտությունը, այլ ուղղության մի մասը:  

Կարիք ունեն վերափոխման համալսարանի ներքոգրյալ ամբիոնները. 

1.Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոն 

2.Աշխարհագրության, կենսաբանության եվ քիմիայի ամբիոն 

3.Միջմշակութային հաղորդակցության եվ զբոսաշրջության ամբիոն 

4.Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի եվ սոցիալական աշխատանքի ամբիոն 

5.Իրավագիտության եվ քաղաքագիտության ամբիոն: 

Այս ձևակերպումներն էապես խոչընդոտելու են մասնգիտական կրթական 

ծրագրերի միջազգային գիտական համագործակցությանը, ամբիոններում 

օտարերկրյա դասախոսների ներգրավմանը և երրորդ աստիճանի կրթության 

իրականացմանը և հետագա զարգացմանը, ուստի այդ հինգ ամբիոնների 
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վերակազմակերպումն առաջնահերթություն է և վերանայման և վերակառուցման 

կարիք ունի մինչև 2020-2021 ուսումնական տարվա սկիզբը, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում նաև մինչև Համալսարանի ընդանուր կառուցվածքի նոր մշակումը և 

ներդնումը: Նույն ժամանակահատվածում կհստակեցվի նաև Համալսարանի 

Ռազմական ամբիոնի կարգավիճակը: 

Մինչ այս պահը Համալսարանը չունի իր կողմից հաստատված պաշտոնների 

անձնագրեր՝ պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ 

անձնակազմերի համար, որը լուրջ խոչընդոտ է համալսարանի օպերացիոն 

կառավարման տեսանկյունից: Համալսարանի կառուցվածքի փոփոխության հետ 

մեկտեղ մինչև 2020-2021 ուսումնական տարվա սկիզբը բոլոր պաշտոնների համար 

կպատրաստվեն և ներդրվեն պաշտոնի անձնագրեր: 

Շիրակի պետական համալսարանի ռազմավարական և օպերացիոն 

կառավարման արդյունավետության տեսանկյունից մինչև 2020-2021 ուսումնական 

տարվա սկիզբը վերանայվելու է Համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքը՝ 

ելնելով համալսարանի արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտությունից՝ 

գործընթացների պլանավորման, կազմակերպման, իրականացման, համակարգման 

և վերահսկողության տեսանկյունից: 

Համալսարանի նոր ինֆրակառուցվածքը կձևավորվի աստիճանաբար, այն իմ 

պատկերացմամբ կունենա առնվազն 5 Քոլեջ, Դպրոցներ և Ինստիտուտներ և 

կենտրոններ (անվանումների վերջնական տարբերակները կորոշվեն 

աշխատակիցների և ուսանողների հետ քննարկման արդյունքում), որոնք 

կփոխարինեն ֆակուլտետներին՝ (Sciences College), ՏՏ քոլեջ (IT College), Հումանիտար 

Գիտությունների Քոլեջ (Humanities College), Սոցիալական գիտությունների Քոլեջ 

(Social Sciences College), Գործարար Վարչարարության Դպրոց (Business Administration 

School), Արվեստի Դպրոց (Arts School), Ֆիզիկական կուլտուրայի և Ռազմական 

պատրաստվածության դպրոց (Physical Culture and Military Training School): 

Համալսարանը կունենա ամբիոններ, որոնք կսպասարկեն Համալսարանի բոլոր 

Դպրոցները, կլինեն ամբիոններ, որոնք կսպասարկեն 2 կամ նույնիսկ մեկ Դպրոց: 

Յուրաքանչյուր Դպրոց կսպասարկի իր ուղղվածության համապատասխան 
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գիտական ուղղությունները ամբիոնային գործունեության և միջամբիոնային 

համագործակցության միջոցով: Յուրաքանչյուր ամբիոն պատասխանատու կլինի իր 

կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի որակի համար: Յուրաքանչյուր ամբիոն 

կունենա կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ, որն ամբիոնի և Դպրոցի հետ 

կզբաղվի կրթական ծրագրերի կազմակերպման և որակի ապահովման խնդիրներով, 

կզբաղվի նաև իրկողմից ղեկավարած կրթական ծրագրի համար 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ընտրության հարցերով: Ամբիոնը կլինի 

իր կողմից իրականացվող կրթական և գիտահետազոտական ծրագրերի որակի 

պատասխանատուն: Յուրաքանչյուր Դպրոց կամ Քոլեջ կարող է ունենալ նաև 

հետազոտական կենտրոններ, լաբորատորիաներ, որոնք իրավունք կունենան 

առաջարկել և իրականացնել Դպրոցի ամբիոնների հետ համատեղ մագիստրոսական 

և երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր: Կրթական ծրագրերի 

պատասխանատուները նաև կզբաղվեն միջազգային շարժունության ընթացքում 

կրեդիտների փոխճանաչման հարցերով: Յուրաքանչյուր Դպրոց կունենա Ղեկավար և 

Համակարգող, որոնք կզբաղվեն նաև Դպրոցի միջազգայնացման և շարժունության 

խնդիրներով: Այս եղանակով Համալսարանը կիրականացնի ապակենտրոնացված 

կառավարում և քայլ առ քայլ կմոտենա համալսարանական ստորաբաժանումների 

ավելի մեծ ինքնուրույնություն ունենալու ձևաչափին: 

Համալսարանի կառավարման գործառույթների, կառավարման 

կազմակերպական կառուցվածքի, կադրերի, կառավարման տեխնիկական 

միջոցների, շրջանառվող տեղեկատվության, կազմակերպության կառավարման 

մեթոդների, կառավարման տեխնոլոգիաների և կայացված որոշումների միջև 

կստեղծվի ներդաշնակություն և փոխկապակցվածություն: 

Համալսարանի կառավարման կարևորագույն գործընթացներից մեկը կլինի 

կազմակերպել արդյունավետ համագործակցություն ՇՊՀ-ի և Շիրակի մարզի այլ 

բուհերի և բուհերի մասնաճյուղերի, գիտահետազոտական ինստիտուտների և 

կենտրոնների միջև: Համալսարանի վարչակազմը և օպերատիվ կառավարման 

ստորաբաժանման ղեկավարները՝ դեկանները և ամբիոնի վարիչները 

համագործակցությունն այդ հաստատությունների հետ խթանելու նպատակով 
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կրթական ծրագրերի մեթոդաբանական հարցերի հետ կապված քննարկումներին 

պարբերաբար կհրավիրեն այդ հաստատությունների ներկայացուցիչներին:  

2019-2024 թվականներին նախատեսվող բոլոր ստորաբաժանումների 

վերջնական տեղակայումը կհամաձայնեցվի կլաստերային համալսարանի բոլոր 

անդամների հետ: Ենթադրվում է, որ ՇՊՀ-ին միավորվող հաստատությունները 

կտնօրինեն Քոլեջներից մեկը-երկուսը: Գիտահետազոտական Կենտրոնները 

կունենան կամ առանձին կարգավիճակ կամ կգործեն Կլաստերային համալսարանի 

Քոլեջներից մեկի ներքո:  

8.Կրթական նոր մոդելների և տեխնոլոգիաների ներդնում ուսումնական 

գործընթաց 

 

Կրթական նոր մոդելների և տեխնոլոգիաների ներդրման համար նախ և առաջ 

կստեղծվի պրոֆեսորադասախոսական համակարգի նոր տեխնոլոգիաները 

ուսումնագիտական գործընթաց ներդնելու նպատակով խթանման համակարգ, 

ինչպես նաև պարբերաբար կկազմակերպվեն վերապատրաստումներ: 

2019-2020 2020-2022 2022-2024 

Վերապատրաստումներ ՊԴԱ կազմի համար նոր տեխնոլոգիաներ ներդնելու 

նպատակով 

Ավանդական դասախոսություններից անցում դեպի լսարանային քննարկումների 

թեմայի վերաբերյալ՝ նախապես դասախոսի տեսադասախոսության և նյութերի 

տրամադրման ուսանողներին 

Քննադատական և համակարգային մտածելակերպի ձևավորում բոլոր ուսանողների 

մոտ դասավանդվող բոլոր դասընթացների միջոցով 

Հետազոտահեն կրթության ներդնում 

Դասավանդում տեխնոլոգիաների միջոցով 
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Դասընթացի կառավարման տարբեր առցանց ծրագրերի ներդնում դասընթացի 

կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով՝ Google Classroom, 

Edmodo, OpenClass (հնարավորություն ուսանողներին միանալ դասընթացի 

կրթական հարթակ, համագործակցել, ստանալ տնային աշխատանքներ, տեսնել 

գնահատականները), Plan Boo Edu (առցանց գործիք դասախոսի համար 

պլանավորելու դասավանդման գործընթացը), Engrade (ծրագիր է, որը 

հնարավորություն է ընձեռում աշխատել ուսանողների սխալների վրա և բարելավել 

նրանց առաջադիմությունը) 

 E-Learning համակարգի 

ներդնում ուսումնական 

գործընթացի մեջ 

 

  Կլաստերային 

համալսարան ստեղծելուց 

հետո՝ CDIO (create, design, 

implement) համակարգի 

ներդրում 

ճարտարագետների 

համար, որը ենթադրում է 

ուսումնառության 

պլանավորում և ուսանողի 

գիտելիքների, 

կարողությունների և 

հմտությունների 

գնահատում՝ հիմնված 

վերջնաարդյունքների վրա 

 

Գլոբալ հաղորդակցման զարգացման պայմաններում պետք է փոխվի 

դասավանդողի առաքելությունը լսարանում, և նա դասախոսություն կարդացողից 

պետք է վերափոխվի դասընթացի խորհրդատուի, կառավարչի, կազմակերպչի, որը 
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ենթադրում է նոր տեխնոլոգիաների և մեթոդների ներդնում և կիրառում: Ներկայումս 

միայն տեղեկություն ստանալը, որը ընկած էր հին կրթական համակարգերի հիմքում, 

այլևս արդիական չէ նոր կրթական հարացույցում, քանի որ ցանկացած ուսանող 

կարող է ինքնուրույն որոնել և գտնել այդ տեղեկությունն առցանց միջավայրում 

առանց դասախոսի օգնության: Հաշվի առնելով այս հիմնական փոփոխությունը՝ 

դասավանդողը պետք է կարողանա ուղղորդել ուսանողին կատարել ճիշտ որոնում, 

տեղեկատվության մշակում և կիրառում կրթական նպատակներով, այսինքն՝ նա 

պետք է կարողանա ճիշտ կառավարել տեղեկատվության որոնման գործընթացը և 

դրա հիման վրա ի վիճակի լինել ձևավորելու ուսանողների համապատասխան 

ընդհանրական և մասնագիտական գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները: 

Շիրակի պետական համալսարանի բոլոր մասնագիտական ծրագրերի բոլոր 

դասընթացները պետք է կառուցվեն՝ նոր տեխնոլոգիաների պարտադիր ներդրմամբ, 

որոնք ավելի արդյունավետ և հետաքրքիր կդարձնեն ուսումնական գործընթացն 

ուսանողի համար: Տեխնոլոգիաները պետք է կիրառվեն երեք նպատակով. 

1.տեխնոլոգիաները դասապրոցեսը կառավարելու համար, 

2. տեխնոլոգիաները դասավանդման համար, 

3. տեխնոլոգիաները ուսուցման համար: 

Նորարարական բոլոր մեթոդների կիռարման արդյունքում ուսանողը «դասին 

ակտիվ նստողի» կարգավիճակից պետք է վերափոխվի «ակտիվ գիտելիք ստեղծողի» 

կարգավիճակի, որը ենթադրում է նախագծային, թիմային, խմբային, գործընկերային 

աշխատանքների և այլ գործնական աշխատանքի տեսակների ինտեգրում 

ուսումնական գործընթաց, որը և կազմում է ուսանողակենտրոն ուսուցման 

էությունը: 

Նորարարական դասավանդման մեթոդների ներդրման և դրանց 

կատարելագործման նպատակով Համալսարանը պարբերաբար կնախաձեռնի 

«Լավագույն Դասախոս» ներբուհական մրցույթը, որը կմշակի և կսահմանի այն 
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չափանիշները, որոնք նպաստում են դասավանդման և ուսուցման 

արդյունավետությանը և նպաստում են կրթության որակի բարձրացմանը: 

 

9.Սոցիալական չափման հետ կապված խնդիրներ, առաջարկություններ, լուծումներ 

 

Սոցիալական չափման և ուսանողների սոցիալական աջակցության հետ 

կապված հարցեր քննարկվել են սույն հայեցակարգի այլ հիմնախնդիրների 

համատեքստում, սակայն իմ կողմից առանձնացվել է այս չափանիշը, քանի որ այն 

բխում է իմ՝ Առաջադիմության հիման վրա զարգացող առողջ  համալսարանի 

կարգախոսից: Համալսարանն իր ֆինանսական, սոցիալական քաղաքականության 

միջոցով պետք է անի առավելագույնը, որպեսզի բարձր առաջադիմություն ուսանողը 

կարողանա բարձրագույն կրթութուն ստանալ Շիրակի պետական համալսարանում՝ 

անկախ իր սոցիալական վիճակից: 

Եվրոստուդենտ V–ի արդյունքներից ակնհայտ է, որ ծնողների հետ ապրող 

ուսանողների 85 %-ը տարբեր տեսակի դժվարություններ ունեն ուսումնառության 

տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում, որը նաև վերաբերում է 

Շիրակի մարզին. 

 Գնահատական %-ով 

Ոչ մի դժվարություն 

Քիչ դժվարություններ 

15.7 

18.5 

Միջին  32.6 

Լուրջ դժվարություններ 15.3 

Շատ լուրջ դժվարություններ 18.0 

Աղյուսակ 11 Ծնողների հետ ապրող ՀՀ բուհերի ուսանողների ֆինանսական դժվարությունները՝ ըստ 

համամասնությունների8: 

                                                           
8 Լ. Ֆլջյան, Մ. Գալստյան, Ուսանողների սոցիալ-տնտեսական կենսապայմանները 

Հայաստանում.Եվրոստուդենտ V 2012-2015 Ազգային զեկույց, 

http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/Armenia_EurostudentV_Report.pdf 
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ՇՊՀ ռեկտորի մրցույթում հաղթելու դեպքում ձեռնամուխ կլինեմ նմանատիպ 

պարբերական հարցումների միջոցով պարզել ուսանողների առկա սոցիալ-

տնտեսական խնդիրները և դրանց լուծման համար մշակել համապատասխան 

գործընթացներ և ընթացակարգեր՝ նրանց սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու 

նպատակով: 

Սոցիալական հավասարության ապահովումման նպատակով` համալսարանը 

կմշակի և կիրականացնի քաղաքականություն և կներդնի համապատասխան 

գործիքակազմ, որոնք կնպաստեն ցածր եկամտային խմբին պատկանող 

ընտանիքների և գյուղական համայնքների երիտասարդների, այլ խոցելի խմբերի 

ուսանողների լայն մասնակցությանը բարձրագույն կրթական ծրագրերում:  

Համալսարանը կմշակի և կներդնի հայեցակարգ՝ առանձնահատուկ 

կարիքներով ուսանողների կրթության հասանելիության խնդիրների բարելավման 

ուղղությամբ՝ միջոցներ գտնելով և ներդնելով Համալսարանի շենքային պայմաններն՝ 

նրանց կարիքներին հարմարեցման ուղղությամբ (վերելակներ և այլն) մինչև 2020-

2021 ուսումնական տարին: 

Առանձնահատուկ կարիքներով ուսանողների համար կներդրվեն հատուկ 

մոտեցումներ, որոնք հաջողությամբ կիրառվում են տարբեր երկրներում: Որոշ 

դասընթացների դեպքում հատուկ կարիքներով ուսանողները չեն հանձնի 

քննություններ, եթե դրանք անմիջականորեն չեն առընչվում մասնագիտական 

հմտությունների ձևավորմանը: Նրանց քննության ժամանակ կտրամադրվի ավելի 

շատ պատրաստվելու ժամանակ: Ելնելով նրանց հատուկ կարիքներից՝ բանավոր 

քննությունը կարող է փոխարինվի գրավորով, կամ հակառակը: 

Համալսարանը կմշակի և կներդնի հայեցակարգ անազատության մեջ գտնվող 

քաղաքացիների համար միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն 

կազմակերպելու նպատակով, քանի որ Համալսարանը պետք է հասարակական 

պատասխանատվություն կրի այդ մարդկանց՝ հասարակության մեջ լիարժեքորեն 

վերաինտեգրվելու ուղղությամբ: 
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ՇՊՀ-ն՝ ուսումնասիրելով մարզի, ՀՀ այլ տարածաշրջանների կարիքները, 

կմշակի և անվճար վերաորակավորման դասընթացներ կկազմակերպի 2016 

թվականի Ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների, զինվորական պարտադիր 

ծառայության ժամանակ տարբեր կարգի առողջական խնդիրներ ձեռքբերած 

անհատների համար, ինչպես նաև ձեռնամուխ կլինի նրանց զբաղվածության 

խնդիրների լուծմանը: 

Ուսանողների սոցիալական խնդիրների լուծումից բացի՝ ՇՊՀ-ն կմշակի և 

կներդնի Համալսարանի աշխատակիցների աշխատանքային պայմանների 

բարելավմանն ուղղված մի շարք գործողություններ: 

Շիրակի պետական համալսարանն իր կարճաժամկետ ծրագրերի մեջ 

կընդգրկի անձնակազմի հիվանդության ժամանակավոր անաշխատունակության 

թերթիկով 100 % աշխատավարձի հատուցման հայեցակարգը՝ հատուցելով 20%-վ 

թերվճարումը (օրենքով նախատեսված է 80%-ով փոխհատուցում): Աշխատավարձի 

ոչ լրիվ պահպպանումը բացասական ազդեցություն է ունենում աշխատակիցների 

առողջության վրա, քանի որ նրանք ստիպված են լինում շարունակել աշխատանքը 

տարբեր հիվանդությունների դեպքում, որպեսզի չկորցնեն բացակայած օրերի միջին 

աշխատավարձի ¼-րդ մասը:  

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մինչև 900 ժամ (յուրաքանչյուր 

դասըթնացի համար սահմանված է 22 ժամ կիսամյակային ծանրաբեռնվածություն) 

դրույքաչափերը չեն կարող ոչ մի կերպ նպաստել կրթության որակի բարելավմանը, 

քանի որ այն ենթադրում է հնգօրյա դասախոսական աշխատանք՝ առնվազն 8 ժամ 

օրական  և 40 ժամ շաբաթական ծանրաբեռնվածությամբ, որն ուղղակիորեն 

վտանգում է դասախոսի առողջությունը, քանի նա դեռ պետք է աշխատի տանը՝  

պատրաստվելով հաջորդ օրվա դասընթացներին: Գերհոգնածությունը, 

գերլարվածությունը և ամսական 15000 ՀՀ դրամ աշխատավարձը (առձեռն 

մոտավորապես 110000 ՀՀ դրամ) վտանգում են և դասախոսի առողջությունը և 

բարձրագույն կրթության որակն առհասարակ:  

Իմ՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հարցերի լուծման համար, 

մոտեցումը, հիմնված է մինչև 50 ժամով դրույքների նվազեցմանը 2020-2021 
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ուսումնական տարվա համար, իսկ այնուհետև դրա աստիճանական պակասեցմանը՝ 

հասցնելով առանց գիտական կոչում և աստիճան դասախոսի աշխատանքային 

ծավալը՝ առավելագույնը 700 ժամ ծանրաբեռնվածության, գիտական աստիճան և 

կոչում ունեցող և ասպիրանտներ ղեկավարող դասախոսների համար՝ 

առավելագույնը՝ 8 ժամ շաբաթական ծանրաբեռնվածության իրենց ցանկությամբ՝ 

ընդունված միջազգային չափանիշներին համապատասխան: 

Համալսարանը 2020 ֆինանսական տարում միջոցներ կպլանավորի 

աշխատակիցների ապահովագրում սեփական եկամուտների հաշվին 

իրականացնելու նպատակով՝ նվազեցնելու նրանց առողջության պահպանման հետ 

կապված ռիսկերը: 

 Համալսարանը նոր տեսակի Աշխատանքային կազմակերպություն 

կստեղծի`ETUCE-ի (Կրթության արհմիությունների եվրոպական կոմիտե) 

աջակցությամբ, ինչպես նաև կխթանի աշխատանքային տարբեր միությունների, 

ասոցիացիների ստեղծումը համալսարանի աշխատակիցների կողմից՝ ակտիվ 

քաղաքացիական դիրքորոշում ձևավորելու նպատակով, ինչպես նաև Համալսարանի 

ավարտական կուրսերի ուսանողների որակավորումներն անկախ գնահանտելու 

(կրկնակի որակավորելու, ատեստավորելու) նպատակով 

  

10. Շիրակի մարզի զարգացման ուղղված և  ՇՊՀ-Գործատու համագործակցության 

կարողության ձևավորման հետ կապված խնդիրներ, առաջարկություններ, 

լուծումներ 

 

 Շիրակի պետական համալսարանը պետք է նպաստի տարածաշրջանային 

առաջընթացին, ծառայի մարզի կարիքներին՝ միաժամանակ չկղզիանալով և մնալով 

Հայաստանի Հանրապետության գործընթացների կիզակետում: 
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 Համալսարանի՝ տարածաշրջանային զարգացմանը նպաստելն 

առաջնահերթություն է, և դրա իրագործումը կկայունացնի արտաքին շահեկիցների՝ 

ուսանողների, նրանց ծնողների, համալսարանի և գործատուների միջև ամուր կապը: 

 Այդ իսկ պատճառով համալսարանը պետք է ուսանողների մոտ ձևավորի 

այնպիսի կարողություններ, որոնք պիտանի լինեն տարածաշրջանային զարգացման 

համար: 

 Տարածաշրջանային կարիքների հիման վրա բարձրագույն կրթություն 

տրամադրելու և կրթական ծրագրերը վերանորոգելու նպատակով Շիրակի 

պետական համալսարանի ֆակուլտետները կիրականացնեն համայնքների 

աշխատանքների/մասնագիտությունների անձնագրում: Շիրակի մարզի 

աշխատանքների/մասնագիտությունների անձնագիրը պատրաստելու նպատակով 

Համալսարանը կհամագործակցի մարզի Շիրակի մարզի մարզպետարանի, 

սոցիալական ծառայությունների գործակալությունների, հասարակական 

կազմակերպությունների, Գյումրիի, Մարալիկի և Արթիկի քաղաքապետարանների և 

գյուղական համայնքների գյուղապետարանների հետ և մարզի բոլոր գործատուների 

հետ: 

 Շիրակի մարզի կարիքների հիման վրա կազմված անձնագիրը կվերլուծվի ՀՀ 

Կառավարության կողմից հաստատված գերակա ոլորտների համատեքստում՝ մարզի 

և երկրի կարիքները մեկտեղելու նպատակով:  

 Համալսարանի կողմից պատրաստված անձնագիրը և յուրաքանչյուր 

աշխատանքի համար պահանջվող որակավորումները կներմուծվեն Համալսարան 

կողմից իրականացվող կրթական վերջնաարդյունքների մեջ:  

 Վերլուծության հիման վրա կիրականացվի ՇՊՀ բակալավրական, 

մագիստրոսական և հետբուհական ծրագրերի վերանայում: 

 Համալսարան-գործատու կապի ամրապնդման նպատակով ՇՊՀ-ն կստեղծի 

գործառնական հարթակ, որտեղ գործատուները պարբերաբար կներկայացնեն իրենց 

պահանջները և կարիքները բուհին, իսկ ուսանողները կիմանան, թե որ 



76 
 

որակավորումներն ու հմտություններն պահանջված, ինչը կմեծացնի ուսանողների 

աշխատանք գտնելու և կարիերա ստեղծելու հնարավորությունները: 

 Համագործակցելով գործատուների հետ՝ Համալսարանը կմշակի և կներդնի 

համագործակցային կրթության ինտեգրացված մոդել, որի նպատակն է նպաստել 

բուհ-գործատու կապի արդյունավետության բարձրացմանը: Միջազգային փորձի 

համատեքստում ինտեգրված կրթությունն իրենից ներկայացնում է առանձին 

դասընթացների շարք, որի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն ունեն 

լսարանային գիտելիքն օգտագործել գործնական աշխատանքում: Նմանատիպ 

ուսուցում կազմակերպելու համար հարկավոր է ստեցծել համապատասխան 

նյութատեխնիկական բազա, որը ենթադրում է լրացուցիչ ներդրումներ, սակայն 

երկարաժամկետ հեռանկարում հնարավորություն կստեղծի սերտ 

համագործակցության արդյունքում աշխատանք գտնել այդ մոդելի իրականացման 

մեջ ներգրավված գործատուի կամ գործատուների մոտ: Բուհ-գործատու այս 

նորարարական մոդելի իրագործումը կապահովի համալսարանի և աշխատաշուկայի 

միջև արդյունավետ համագործակցություն և կրթության ավելի բարձր որակի 

ապահովում:  

Համալսարանի կողմից ձևաորվող կլաստերներում գործատուների ներկայությունը 

պարտադիր կլինի: 

 

 

11. Որակի ներքին ապահովման հետ կապված խնդիրներ, նպատակներ 

առաջարկություններ, լուծումներ 

 

 Շիրակի պետական համալսարանի որակի ապահովման ներքին խնդիրների 

լուծման և որակի մշակույթ ձևավորելու նպատակով համալսարանի բոլոր 

ստորաբաժանումներում, մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրագործման 

ընթացքում, ուսանող-դասախոս համագործակցության ձևաչափի մեջ կիրառվելու են 

հետևյալ չորս սկզբունքները. 
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12. Աջակցող միջավայրի ստեղծում  

13. Տեղեկատվության հասանելիություն 

14. Բաց հաղորդակցություն 

15. Ճանաչում: 

Այդ սկզբունքների կիրառումը հնարավորություն կընձեռի ձևավորել նոր 

որակի տարածք և մշակույթ՝ ընկալելի և կիրառելի դարձնելով որակի 

չափորոշիչները ՇՊՀ ավագ դպրոցի, քոլեջի անձնակազմերի և սովորողների համար, 

ինչպես նաև հավաստել բոլոր կատարված գործողությունների և գործառույթների 

իրավաչափությունը: 

Համաձայն Ինստիտուցիոնալ Հավատարմագրման Թերությունների վերացման 

ծրագրի՝ Համալսարանը պետք է կարճաժամկետ հեռանկարում մշակի և 

կիրառության մեջ դնի ընթացակարգեր և մեխանիզմներ որակի ապահովման 

համակարգում արտաքին շահառուների մասնակցությունն ապահովելու նպատակով: 

Սույն գործընթացը կապված է Համալսարանի համագործակցությանը հատկապես 

գործատուների հետ՝ կրթության բովանդակությունը՝ աշխատաշուկային և այլ 

շահեկիցների կարիքներին համապատասխանեցնելու նպատակով: 

 

  

 

11. ՇՊՀ ավագ դպրոցի զարգացման հետ կապված խնդիրներ, նպատակներ, 

առաջարկություններ, լուծումներ 

 

 ՇՊՀ ավագ դպրոցի զարգացման իմ տեսլականն է՝ ապահովել որակյալ 

կրթություն և ներդնել որակի ապահովման և վերահսկման մեխանիզմներ հաջորդ 

հինգ տարիների ընթացքում, որը կնպաստի կրթության որակի բարձրացմանը և 

աշակերտների թվի ավելացմանը: 

 2019-2024 թվականներին ՇՊՀ ավագ դպրոցի որակի բարելավման նպատակով 

կպլանավորվեն գործընթացներ (ներքին և արտաքին գնահատում), որոնց կիրառումը 

կվերհանի առկա խնդիրները և կառաջարկի լուծումներ: Ավագ դպրոցի որակի գնահատման 
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համար կներգրավվեն արտաքին շահեկիցներ՝ ծնողներ, ՇՊՀ դասախոսներ, իսկ ներքին 

գնահատումը կիրականացվի դպրոցի տնօրինության, մանկավարժների և վարչակազմի 

անդամների ջանքերով: 

 ՇՊՀ ավագ դպրոցի որակը կգնահատվի արդյունավետության և մատչելիության 

տեսանկյունններից:  Որակի ապահովման գնահատման շրջանակում կգնահատվեն 

համակարգի որակը (պետական չափորոշիչների ճիշտ ներդնումը և կիրառումը), 

գործընթացների որակը և արդյունքի որակը: Որակի գնահատման գործընթացին 

կմասնակցեն Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողները, մանկավարժության 

ամբիոնի դասախոսները և այլ ամբիոններից ներկայացուցիչներ՝ առանձին առարկաներից 

կրթության որակը գնահատելու նպատակով: ՇՊՀ ավագ դպրոցի որակի գնահատման 

գործընթացները կավարտվեն մինչև 2020-2021 ուսումնական տարվա վերջը: 

ՇՊՀ ավագ դպրոցի զարգացման քաղաքականության սկզբունքներից մեկը կլինի 

տաղանդավոր երեխաների որոնումը և խրախուսումը: Համալսարանը ձևավորելու է 

նոր աշխատանքային մշակույթ՝ ավագ դպրոցի, քոլեջի, համալսարանի 

հաջողությունները գրանցող ցանկացած անհատին խրախուսելու և նրա ավանդը 

արժևորելու և գնահատելու ուղղությամբ: Համալսարանի ուսումնական 

գործընթացները համակարգող բաժինը կզբաղվի տաղանդների որոնման, 

բացահայտման և առաջխաղացման հարցերով և այդ նպատակով կհամագործակցի 

ՇՊՀ ավագ դպրոցի և քոլեջի հետ: 

Շիրակի պետական համալսարանը ՇՊՀ ավագ դպրոցի ուսուցիչների հետ 

համատեղ կանցկացնի ՇՊՀ առարկայական օլիմպիադաներ Գյումրի և Շիրակի 

մարզի դպրոցների աշակերտների համար և հնարավորություն կընձեռի 

հաղթողներին անվճար հիմունքներով բարձրագույն կրթություն ստանալ Շիրակի 

պետական համալսարանում: 

Համալսարանը՝ ավագ դպրոցի հետ համատեղ կմշակի աշակերտների 

խրախուսման համար դպրոցական «արտարժույթի» ներմուծման և կիրառման 

համակարգ, որը լայնորեն և հաջողությամբ է կիրառվում արևմտյան մի շարք 

երկրների դպրոցներում, որի հիման վրա գերազանց առաջադիմություն ունեցող 

աշակերտները կստանան խրախուսական «արժույթներ»՝ պայմանական 

թղթադրամներ, որոնք տարվա ընթացքում՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի վերջում 
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կփոխարինեն գրքերով, գրենական պիտույքներով, թանգարանի և կինոյի տոմսերով 

և կարճատև ուղեգրերով Հայաստանի Հանրապետության տեսարժան վայրերից մեկը, 

ինչպես նաև այլ արժեքավոր նվերներով: 

 Ավագ դպրոցի հետագա զարգացման իմ հայեցակարգային մոտեցումը 

կապված է դպրոցի ՝միջնակարգ դպրոցի կարգավիճակի ձեռքբերման հետ, և 

տարրարական դասարանից բազմալեզու դասարաններ բացելու առաջարկով, որը 

ՇՊՀ կառավարման բոլոր մարմինների հետ և Ավագ դպրոցի անձնակազմի և 

Հոգաբարձուների խորհրդի հետ քննարկելուց հետո կներկայացվի ՀՀ Կրթության և 

Գիտության նախարարություն քննարկման և հաստատման: Համաձայն 

նորարարական ծրագրի բովանդակության՝ առաջին դասարանցիները 

հնարավորություն կունենան միանգամից սովորել 4 լեզու (մայրենի գումարած երեք 

օտար լեզու), որոնցով երկրորդ կիսամյակից կուսուցանվեն բոլոր դասավանդվող 

առարկաները: Բազմալեզու դասարաններ և ուսուցում ներդնելը հնարավորություն 

կընձեռի նորարարական դասավանդման մեթոդների ներմուծմամբ ապահովել 

որակյալ հասանելի անվճար տարրական կրթություն, որը կնպաստի Գյումրիում և 

Շիրակի մարզում նոր կրթական ձևերի, մեթոդների, բազմազանության ներդրմանը՝ 

ժամանակակից գլոբալ պահանջների լույսի ներքո և որակյալ և մրցունակ 

հանրակրթություն ձևավորմանը՝ օգտագործելով Շիրակի պետական համալսարանի 

մանկավարժական ռեսուրսները՝ ծրագիրը պատրաստելու և ուսուցիչներին 

վերապատրաստելու առումով: 

 ՇՊՀ ավագ դպրոցի փաստաթղթերի ուսումնասիրության հիման վրա վեր են 

հանվել մի շարք խնդիրներ. 

  Ուսումնական հաստատության տարիֆիկացիոն ցուցակի ուսումնասիրության 

հիման վրա ակնհայտ է դառնում, որ ավագ դպրոցը՝ որն առանձին իրավաբանական 

անձ չէ, ունի Հոգաբարձուների խորհուրդ և նախագահ, որը չի թույլատրվում 

օրենսդրությամբ, եթե տվայլ կառույցն առանձին իրավաբանական անձ չէ: Սույն 

անճշտությունը հրատապ ուղղման կարիք ունի: 
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 Ավագ դպրոցի մանկավարժների ընդհանուր քանակը 46 (52) կիսով 

գերազանցում է դրույքաչափերի քանակը՝ 31.8 դրույք, դպրոցի աշխատակիցների 

ընդհանուր քանակը կազմում է 70 (77) աշխատակից 362 աշակերտի համար: 

 Ավագ դպրոցի վերաբերյալ տեղեկությունը բացակայում է Շիրակի Պետական 

Համալսարանի պաշտոնական կայքում, որը լուրջ թերություն է ավագ դպրոցի 

տեսանելիությունն ապահովելու առումով: Մրցույթում հաղթելու դեպքում 

ձեռնամուխ կլինեմ կայքէջի բովանդակային մասի պատրաստման և ներդրման 

հարցում: 

 

13. ՇՊՀ քոլեջի հետ կապված խնդիրներ, նպատակներ, առաջարկություններ, 

լուծումներ 

 

 ՇՊՀ քոլեջի մասնագիտություններն արդիական են և հիմնականում բոլոր յոթ 

ուղղություններով մասնագետները ներկայումս պահանջարկ ունեն 

աշխատաշուկայում: Այնուամենայնիվ մանկավարժական կադրերի 

մասնագիտական ուղղվածությունը՝ ըստ փաստաթղթերի՝ չի կարող լիարժեք 

սպասարկել բոլոր յոթ կրթական ծրագրերը, քանի որ անձնակազմի 

որակավորումների հիման վրա ակնհայտ է դառնում, որ չկան «Թարգմանչական 

գործ», «Արխիվավարություն», «Մաքսային գործ», «Զբոսաշրջություն», 

«Շուկայաբանություն» որակավորումներով մասնագետներ: 

 

Մաթեմատիկա 2 

Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 1 

Ռուսաց լեզու 3 

Հայոց լեզու  4 

Քիմիա 1 

Տնտեսագետ 1 
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Ֆիզիկա 1 

Կերպարվեստ և գծագրություն 1 

Սոց. մանկավարժ, մանկավարժ-հոգեբան 1 

Ֆիզիկական կուլտուրա 1 

Հոգեբանություն 1 

Պատմություն 2 

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ, 

հաշվապահական հաշվառում 

1 

Աշխարհագրություն 2 

Ինֆորմատիկա 1 

Անգլերեն 1 

Անգլերեն և ռուսերեն 1 

Ընդհանուր  

Աղյուսակ 12. ՇՊՀ քոլեջի անձնակազմի որակավորումները:  

  Դասախոս-ուսանող հարաբերակցությունը շատ փոքր է, յուրաքանչյուր 

դասախոսին հասնում է 8 ուսանող (ՇՊՀ քոլեջում սովորում է 201 ուսանող), մինչդեռ 

միջինը՝ միջազգային չափորոշիչներով այն պետք է լինի 1:15-16 

հարաբերակցությամբ: Փաստորեն, դասավանդողների քանակը երկու անգամ 

գերազանցում է համամասնության միջին ցուցանիշները, որն իր մեջ հնարավոր է, որ 

պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր և հանդիսանում է Շիրակի պետական 

համալսարանի բյուջեի ոչ արդյունավետ ծախս: 2019-2020 ուսումնական տարում 

հարկավոր է կա՛մ ավելացնել ուսանողների քանակը, կա՛մ վերանայել 

աշխատակիցների քանակը, որը կհանգեցնի Համալսարանի եկամուտների զգալի 

տնտեսման:  

 2019-2024 տարիներին կվերանայվեն ուսումնական պլանները, 

դասընթացների բովանդակությունը՝ դրանք արդիականացնելու նպատակով: 

Կիրականացվեն ՇՊՀ քոլեջի միջազգայնացման, ինչպես նաև նոր 

մասնագիտությունների ներդրման գործընթացներ, որոնք կապահովեն 

շրջանավարտների սահուն ընդգրկում ՇՊՀ բակալավրական ծրագրերի մեջ: Նոր 

միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերից բացի՝ ՇՊՀ քոլեջը կարող է մշակել և 
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ներդնել նոր կարճաժամկետ վերապատրաստման ծրագիր «տնային դայակ» 

մասնագիտությամբ՝ հաշվի առնելով շուկայի պահանջարկը և աշխատող ծնողների 

թվի հարաճող ավելացումը ներկա ժամանակահատվածում: Հաշվի առնելով 

արտասահմանյան փորձը՝ շուկայի կարիքների ուսումնասիրության արդյունքում 

կարելի է ներդնել այլ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ վերապատրաստման 

ծրագրեր: 

 

14. Ֆինանսական խնդիրներ և գնահատական 

 

Ֆինանսական գործունեության գնահատման և  սույն հայեցակարգի 

պատրաստման նպատակով դիմումով խնդրել եմ ՇՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Ե. 

Սերոբյանին՝  տրամադրել ինձ որոշ ֆինանսական փաստաթղթեր, իսկ 

փաստաթղթերից մի քանիսը առկա է եղել ՇՊՀ կայքում: Գնահատական տալու 

նպատակով ուսումնասիրել եմ Շիրակի պետական համալսարանի ֆինանսական 

իրավիճակը 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 թ. բյուջեի կատարողականների հիման վրա 

(հավելվածները ինձ չեն ուղարկվել) և  ստորև ներկայացնում եմ ընդհանուր 

դիտարկումներ և հատվածային վերլուծություններ, որոնց ընթացքում բացահայտված 

թերությունները հաշվի կառնեմ Համալսարանի ռեկտորի մրցույթում հաղթելու 

դեպքում: 

Համալսարանի նախորդ տարիների ֆինանսական իրավիճակը 

հնարավորություն տվեց  բացահայտել. 

1. խնդրային ոլորտներից մի քանիսը, որոնք պահանջում են առաջնահերտ 

լուծում՝ ներդրումային ծախսեր, սոցիալական ծախսեր, պահուստային 

ծախսեր, բյուջեի հաշվետվողականության և թափանցիոկության բարձրացում, 

2. թերացումներ բյուջեի պլանավորման մեջ: Հարկավոր է Համալսարանի բյուջեի 

ճիշտ պլանավորում՝ որը կբերի ուսումնական և գիտահետազոտական 

գործունեության որակի բարելավմանը, համալսարանի արդյունավետ 

զարգացմանը: 
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Վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ գոյություն չունի կապ 

Համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման թերությունների վերացման 

գործողությունների պլանի, Համալսարանի 2015-2020 ռազմավարական ծրագրի և 

բյուջեի 2016 և 2017 թթ. նախահաշիվների ներդրումների, աշխատավարձի, 

սոցիալական վճարումների և գործառնական ծախսերի միջև: 

3. բյուջեի համակարգման մեջ կան թերացումներ:  

Բյուջեի համակարգման նպատակն է ցույց տալ, թե ինչ կունենա 

համալսարանի յուրաքանչյուր ստորաբաժանում տվյալ բյուջեի իրականացման 

արդյունքում՝  Համալսարանի ընդհանուր նպատկներին հասնելու և խնդիրները 

լուծելու համար:  Նման բյուջեի պարզաբանում կատարողականում նշված չէ, սակայն 

դա ընդունված է միջազգային պրակտիկայում, այլապես գումարների ծախսը բուհի 

համար դառնում է ինքնանպատակ: 

4. խնդիրներ բուջեի կազմման գործընթացում: 

Համալսարանի բյուջեն պետք է խթանի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների զարգացումը և հաշվի առնի նրանց առաջարկությունները 

պլանավորման և նախահաշվի կազմման փուլում:  Համալսարանի յուրաքանչյուր 

ստորաբաժանում պետք է ունենա ծախսային հոդվածների ցանկը, գումարի 

տրամադրման առավելագույն չափը և ներկայացնի համալսարանի ղեկավարությանը 

ծախսերի հիմնավորված նախահաշիվ՝ ելնելով ստորաբաժանման կարիքներից և 

նպատակներից: Առանց բյուջեին բոլոր ստորաբաժանումների ակտիվ 

մասնակցության՝ համալսարանը չի կարող արդյունավետ զարգանալ, քանի որ 

պլանավորումը չի բխի ստորաբաժանումների շահերից և ռազմավարական 

գործողությունների ծրագրից և պլանից: 

Սույն վերլուծության մեջ փորձել եմ ՇՊՀ բյուջեն համեմատել Ֆրանսիական 

համալսարանի ֆինանսական գործունեության հետ (խնդրել եմ այն Հայաստանում 

Ֆրանսիական համալսարանի ղեկավարությունից, քանի որ ՀՖՀ-ն  համարվում է 

ամենաարդյունավետ և ամենաթափանցիկ ֆինանսատնտեսական կառավարում 
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ունեցող բուհերից մեկը): Հետագայում հիմնական ծախսային դասակարգումները և 

անվանումները կվերցվեն Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանից, քանի որ 

ծախսային հոդվածները հստակ են այդ բուհի բյուջեի կատարողականում: 

Վերլուծությանս համար հիմք եմ վերցրել 2017 թ. բյուջեի կատարողականը և 

Արհեստակցական կազմակերպության 2017 թվականի ֆինանսական 

հաշվետվությունը՝ գնահատելու իրավիճակը և առաջարկություններ ներկայացնելու՝ 

այն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով ապագայում: Սույն գնահատման 

մեջ կատարել եմ որոշակի դիտարկումներ՝ կապված ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի հետ, սակայն 

ամբողջական վերլուծության և գնահատման համար հարկավոր է ուսումնասիրել 

դրամաշնորհային ծրագրին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը, ընթացակարգերը՝ 

ծրագրի ավարտն առանց փաստացի հիմնավորման չվնասելու նպատակով: 

Միջազգային միջին ստանդարտներով, բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության արդյունավետ գործունեության համար առնվազն 50+1%-ը պետք է 

ծախսվի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատավարձների, 12-13%-ը 

սոցիալական վճարումների,  25-26 տոկոսը՝ գործառնական ծախսերի, իսկ 3-4 %-ը 

պետք է կազմի բուհի պահուստային ֆոնդը: 

2017 թվականի բյուջեի գումարն ըստ նախահաշվի՝ կազմել է 1205330 հազար 

ՀՀ դրամ, փաստացի ծախսվել է 1132391 ՀՀ դրամ, որը բավականաչափ մեծ բյուջե է: 

Փաստացի եկամուտների 51.32%-ը (581.226 հազար ՀՀ դրամ) կազմել են ուսման 

վարձավճարից ստացած եկամուտները, պետական բյուջեից ստացած եկամուտները 

կազմել են 484.190 հազար ՀՀ դրամ՝ 42.75%, գործառնական եկամուտները 50370 

հազար ՀՀ դրամ են, և կազմում եմ ընդհանուր եկամուտների 4.44%-ը, ոչ 

գործառնական եկոմուտները կազմում են՝16605 հազար ՀՀ դրամ՝ կազմելով 

ընդհանուր եկամուտների 1.46%-ը: 

Եթե դիտարկենք, որ բուհում աշխատում են 237 հիմնական, համատեղությամբ 

և ժամավճարային դասախոսներ, ապա տարեկան միջին աշխատավարձը պետք է 

կազմեր 2436790 հազար ՀՀ դրամ, և համալսարանի դասախոսի ամսական միջին 

աշխատավարձը կազմեր մոտավորապես 203065 հազար ՀՀ դրամ: Սակայն 210000 ՀՀ 

դրամ է կազմում համալսարանի ՊԴԱ-ի ամենաբարձր՝ գիտությունների դոկտոր, 
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պրոֆեսորի աշխատավարձը, գիտությունների դոկտոր դոցենտի աշխատավարձը 

կազմում է 180000 ՀՀ դրամ, գիտությունների թեկնածու, դոցենտինը՝ 170000 ՀՀ դրամ, 

գիտությունների թեկնածուի աշխատավարձը՝ 170000 հազար ՀՀ դրամ, առանց 

գիտական աստիճանի պրոֆեսորինը՝ 210000 ՀՀ դրամ, առանց գիտական աստիճանի 

դոցենտինը՝ 180000 ՀՀ դրամ, իսկ դասախոսի աշխատավարձը՝ 150000 ՀՀ դրամ, ընդ 

որում՝ դասախոսների համամասնությունը ընդյանուր անձնակազմի մեջ կազմում է 

44 %: 

Համալսարանի աշխատավարձերի վրա 2017 թվականին ծախսվել է 896083 

հազար ՀՀ դրամ, որը 67.433 հազար ՀՀ դրամով գերազանցում է նախահաշվում 

նախատեսված գումարը: Պարզաբանման մեջ գրված է, որ գերածախսերը չէին կարող 

նախատեսվել ծախսերը կազմելիս, սակայն այդ ծախսերի անհրաժեշտությունը՝ 

օրինակ, բուֆետի աշխատողների աշխատավարձը՝ մոտ 4% կազմող, նախատեսված 

չի եղել: Համալսարանի բուջեի կատարողականում չկան առանձին ծախսային 

հոդվածներ, որոնք վերաբերվեին ՊԴԱ աշխատավարձին, վարչական և 

ուսումնաօժանդակ անձնակազմերին: Մինչդեռ առանձին ծախսային տողով երևում է 

բուֆետի աշխատողների աշխատավարձը, որը նախահաշվով ներառված չի եղել: 

Հետագայում այս ծախսային հոդվածները հարկավոր է ներկայացնել առանձին 

տողով: 

Առաջին հայացքից աշխատավարձների վրա ծախսվել է բուհի բյուջեի 79.1%-ը, 

որը կարելի է մտածել, որ համալսարանի ՊԴԱ կազմը պետք է ստանա բարձր 

աշխատավարձներ, սակայն համալսարանի դասախոսի միջին աշխատավարձն այս 

պահին կազմում է մոտավորապես 170000 ՀՀ դրամ, որը նշանակում է, որ 

Համալսարանի վարչական միջին աշխատավարձները գերազանցում են 

պրոֆեսորդասախոսական անձնակազմի աշխատավարձերը, մինչդեռ ամբողջ 

աշխարհում հակառակ գործընթացն է տեղի ունենում, քանի որ վարչական և 

ուսումնաօժանդակ անձնակազմերը ծառայում են պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի աշխատանքների որակյալ սպասարկմանը և նրանց 

աշխատավարձերի եկամուտները չեն կարող գերազանցել ՊԴԱ-ի եկամուտները: Այս 

մոտեցումներն իմ՝ ռեկտորի թափուր պաշտոնում ընտրվելու դեպքում, 

աստիճանաբար կվերանայվեն: 
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Ըստ բյուջեի՝ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման ծախսերի հետ կապված 

կան հետևյալ անհարթությունները. 

 Ըստ 2017 նախահաշվի Փաստացի 

ոչ ընթացիկ ակտիվների 

ձեռքբերման ծախսեր 

96300 55683 

Հիմնանորոգման և 

ընթացիկ նորոգման 

ծախսեր 

96880 133078 

Աղյուսակ 13. Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման և հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման ծախսեր: 

Փաստորեն, այստեղ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերմանն ուղղված է 55683 

հազար ՀՀ դրամ, որով նոր գույք, կահույք, կենցաղային սարքավորումներ են գնվել, 

որի վերանորոգման համար ըստ ընդունված միջազգային չափանիշների՝ պետք է 

ծախսվեր բուհի այդ ծախսի մոտավորապես 1/10-րդ մասը, այսինքն՝ մոտավորապես 

5568 հազար ՀՀ դրամ, սակայն ծախսվել է 133078 հազար ՀՀ դրամ, որը 23.9 անգամ 

գերազանցում է միջազգային չափանիշներով ընդունված միջին գումարը: 

Փաստորեն, համալսարանի ներդրումներն ավելի քիչ են, քան գործառնական 

ծախսերը, օրինակ, 2017 թվականին համակարգիչ գնելու վրա ծախսվել է 1500 հազար 

ՀՀ դրամ, որին միջին շուկայական գներով կարելի է գնել 6 համակարգիչ, իսկ եթե այդ 

գումարը բաժանենք ուսանողների թվին (2334), ապա ստացվում է, որ յուրաքանչյուր 

ուսանողի վրա ծախսվել է 642 ՀՀ դրամ: 

Ըստ նախահաշվի՝ Համալսարանի գրադարանային ծախսերը կազմում են 1500 

հազար ՀՀ դրամ, սակայն ծախսվել է 335 հազար ՀՀ դրամ, որը եթե բաժանենք 

ուսանողների թվաքանակին, կկազմի 143 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր ուսանողի համար: 

Ակնհայտ է, որ Համալսարանի ուսման վարձավճարները գնագոյացման խնդիրներ և 

վերանայման կարիք ունեն, քանի որ կամ պետք է նվազեցվեն ուսման 

վարձավճարները, կամ ավելացվեն բուհի ներդրումները կրթական 

ծառայությունների մեջ՝ դրանց որակը բարձրացնելու նպատակով: 
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Մեկ այլ դիտարկում, որ կարող եմ նշել, այն է, որ փաստորեն, բուֆետի համար 

կան աշխատավարձային ծախսեր՝ 2699 հազար ՀՀ դրամ, որը նախահաշվում չի 

նշված: Կան բուֆետի գործունեության համար նախատեսված ապրանքանյութական 

պաշարների համար ծախսեր՝ 24000 հազար ՀՀ դրամի չափով, սակայն ծախսվել է 

27670 հազար ՀՀ դրամ (որը կազմած նախահաշվից գերազանցում է 3670 հազար ՀՀ 

դրամ): Չնայած իրականացված ներդրումների՝ բուֆետը ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից Համալսարանը եկամուտ չի ստացել: 

Առանձին ծախսային տողերով չի երևում ՇՊՀ ավագ դպրոցի և ՇՊՀ քոլեջի 

հաշվապահական գործունեությունը: 

Համալսարանի հաշվետվողականությունը թափանցիկ չէ, նշված 

փաստաթղթերը (2016, 2017, 2018 ֆինանսական տարիների համար բյուջեի 

նախահաշիվներ և կատարողականներ) ՇՊՀ պաշտոնական կայքում տեղադրված 

չեն: 

Ոչ գործառնարկան եկամուտներից ըստ նախահաշվի՝ կրեդիտ-պարտքերից 

նախատեսված է եղել ստանալ 3500 հազար ՀՀ դրամ եկամուտ, փաստացի 

հավաքագրվել է 4190 հազար ՀՀ դրամ, որն ըստ իս՝ պարունակում է կոռուպցիոն 

ռիսկեր, քանի որ բարձր արժեքայնություն ունեցող դասընթացի դեպքում (6 կամ 7 

կրեդիտ – կրեդիտի միջին արժեքը կազմում է 20-ից մինչև 30000 հազար ՀՀ դրամ), այն 

առիթ կարող է հանդիսանալ հանցավոր պայմանավորվածության համար ուսանողի 

և դասախոսի միջև՝ վճարել դասախոսին ավելի քիչ գումար և ստանալ քննություն 

երկրորդ լուծարման ժամանակ: Ընտրվելու դեպքում կառաջարկեմ ռեկտորատին 

քննարկել և գիտխորհրդին որոշում կայացնել՝ իրականացնելու կրեդիտ-պարտքերի 

հանձնումն առանց լրացուցիչ գումարի գանձման: Համաձայն 2017 թ. բյուջեի 

կատարողականի՝ այն չի կազմում մեծ գումար, սակայն կմեղմի ուսանողների 

սոցիալական իրավիճակը: 

Ներկայացուցչական ծախսերը, որոնցով ընդլայնվում են համալսարանի 

կապերն այլ համալսարանների և կազմակերպությունների հետ, ըստ միջազգային, 

ԱՊՀ երկրներում ընդունված չափանիշների՝ կարող են կազմել բուհի 

աշխատավարձային ընդհանուր ֆոնդի 4%-ը, որը ՇՊՀ-ի դեպքում պետք է կազմեր 



88 
 

35843 հազար ՀՀ դրամ, սակայն դրա համար պլանավորվել է 2500 հազար ՀՀ դրամ, 

իսկ փաստացի ծախսվել է 1378 հազար ՀՀ դրամ, որը 26 անգամ ցածր է աշխարհում 

ընդունված միջին ծախսերի չափից: Այս գումարների հաշվին հաստատվում են նոր 

կապեր այլ համալսարանների հետ՝ գիտահետազոտական գործունեությունը և 

միջազգայնացումն ընդլայնելու, ինչպես նաև ուսման որակի բարձրացմանը միտված 

այլ գործընթացների համար միջոցառումներ համալսարանում, Հայաստանի 

Հանրապետությունում և այլ երկրներում կազմակերպելու նպատակով (օրինակ, 

մասնակցություն միջազգային կրթական տոնավաճառի, չինարենի թարգմանչի 

ծառայությունների վճարում, և այլն): 

Համալսարանը 2017 թվականին նախատեսել է անդամավճարների ծախսեր, և 

կատարողականի կետ 12-ում նշված է, որ դրանք չեն իրականացվել, մինչդեռ 

անդամակցությունը տարբեր միջազգային կազմակերպություններին ընդլայնում է 

Համալսարանի տեսանելիությունը, հնարավորություններ ստեղծում օգտվել 

շարժունության ծրագրերից, կրթաթոշակներից, իրականացնել համատեղ 

գիտահետազոտական գործունեություն և միջազգային համագործակցություն այդ 

կազմակերպությունների անդամ համալսարանների հետ: Այնուամենայնիվ, 

Կատարողականի մեջ նշված է, որ Համալսարանը վճարել է Ֆուտզալի 

ֆեդերացիային 120 հազար ՀՀ դրամ, որը չի բխում Համալսարանի ռազմավարական 

նպատակներից: Համալսարանը վճարել է տույժեր և տուգանքներ ֆուտբոլիստների 

կարմիր քարտ ցույց տալու համար, որը կազմել է 22 հազար ՀՀ դրամ; 

Տրանսպորտային ծախսերի հատվածով Համալսարանի 2017 թ. բյուջեն ևս 

գերածախս ունի. նախատեսված 5000 հազար ՀՀ դրամի փոխարեն ծախսվել է 7249 

հազար ՀՀ դրամ և պարզաբանման մեջ նշվել է ավագ դպրոցի աշակերտների թվի 

աճը՝ տրանսպորտային հավելյալ ծախսերով, ինչպես նաև նորաստեղծ ֆուտզալի 

թիմի սպասարկման անհրաժեշտությունը:  

Ոչ Համալսարանի ռազմավարական ծրագրում և ոչ էլ Ինստիտուցիոնալ 

Հավատարմագրման թերությունների վերացման գործողությունների ծրագրում 

ֆուտզալի ակումբի ստեղծում նախատեսված չի եղել, և դրա ստեղծումը 

հիմնավորված չէ և իր մեջ պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր: Ֆուտզալի 
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ֆուտբոլային թիմի ստեղծումն ինչ-որ չափով արդարացված կլիներ, եթե այն 

համալրված լիներ համալսարանի ուսանողներից և դասախոսներից, սակայն 

հաշվետվություններում, հրապարակված գիտխորհրդի արձանագրություններում 

նմանատիպ ձևակերպումներ չեմ հանդիպել: 

Հետագայում կարելի է վերին շեմ սահմանել համար ներկացուցչական 

տարբեր տեսակի ծախսերի համար: Ներկայացուցչական ծախսերի որոշ մասը 

կարելի է տրամադրել ՇՊՀ ամբիոններին՝ ներկայացնելու և իրականացնելու 

գործընթացներ՝ ուղղված ամբիոնների միջազգայնացմանը: 

Համալսարանի արդյունավետ զարգացման նպատակով հարկավոր է 

վերանայել Համալսարանի բյուջեի սոցիալական ծախսերը՝ դրանք հասցնելով 12-

13%-ի, այստեղ ավելացնելով ապահովագրական ծախսեր համալսարանի 

անձնակազմի և ՇՊՀ քոլեջի անձնակազմի համար (ՇՊՀ ավագ դպրոցն օգտվում է 

պետության կողմից տրամադրվող ապահովագրությունից): 

Պահուստային ծախսերը կապահովեն որոշակի ֆինանսական կայունություն՝ 

խնայողության հաշվին, սակայն այս գումարները նախ և առաջ պետք է 

նախատեսված լինեն Համալսարանի այն ուսանողների և ՇՊՀ քոլեջի այն 

սովորողների համար, որոնց ուսումնառությունը վտանգված է նրանց սոցիալական 

վատ պայմաններով, որի պատճառով ոչ մի բարձր առաջադիմություն ունեցող 

ուսանող չպետք է ընդհատի ուսումը համալսարանում կամ քոլեջում: 

Հարկավոր է կատարել լուրջ ներդրումներ, որոնց կիրառումը կնպաստի 

ուսման որակի շեշտակի բարձրացմանը: 

Ընդհանուր առմամբ, 2017 թ. բոյւջեի բացասական շեղումների հանրագումարը 

կազմել է242.273 հազար ՀՀ դրամ: 

Գերածախսեր կան հետևյալ ծախսային հոդվածներով (հազար ՀՀ դրամով). 

հ/հ 2017 գումարն 

ըստ 

նախահաշվի 

Փաստացի 

ցախսված 

գումար 
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1. Աշխատավարձային 

վարձատրություն 

828.650 896083  

2. Կրթաթոշակի ծախսեր 26000 27426  

3. Կոմունալ վճարումներ 32400 35468  

4. Ապրանքանյութական 

ծախսեր 

24000 27670  

5. Տրանսպորտային 

միջոցների ծախսեր 

5000 7249  

6. Ծառայությունների 

ձեռքբերման ծախսեր 

28000 32166  

7. Նպատակային 

ֆինանսավորում 

1500 6000  

8. Այլ ծախսեր 17200 31516  

9. Հիմնանորոգման և 

ընթացիկ նորոգման 

ծախսեր 

96880 133078  

10. Վերապատրաստման 

ծախսեր 

500 553  

11. Մշակույթի վարժարանի 

ճանապարհածախս և 

սննդի վճար 

3670 4316  

12. Մշակույթի վարժարանի 

2014 թ. աշխատավարձ և 

տույժ 

0 3311  

13. Կաթսայատան և 

ծխնելույզների 

տեխանվտանգության 

ծախսեր 

0 647  

14. ԾԻԳ-ի 

համաֆինանսավորում 

1977 7876  
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15. Դիզայներական 

ծառայություններ 

0 1300  

16. Դեղորայք 50 69  

17. Գորգերի լվացում 0 192  

18. Խրախուսում, 

օգնություն, 

աջակցություն 

342 914  

19. ՀԴՄ-ի սպասարկման 

վճար 

0 4  

20. Տույժեր և տուգանքներ 

ֆուտբոլիստների 

կարմիր քարտերի 

համար 

0 22  

21. Ֆուտբոլային 

ֆեդերացիային 

անդամակցության վճար 

0 120  

22. Պասիվ եկամուտներ 0 463  

23. Կերպարվեստի 

ստեղծագործություններ 

0 200  

24. Թարգմանչական 

ծառայություն 

0 45  

25. Բանների պատրաստում 0 179  

26. Ելեկտրոնային 

ստորագրություն 

0 6  

27. Վճարովի 

ավտոկայանատեղի 

0 12  

28. Արձակման նպաստի 

տույժ 

0 57  

Աղյուսակ 14. Գերածախս կատարած հոդվածներ 2017 թ. բյուջեի կատարողականում: 
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Փաստորեն, 28 հոդվածներով կա գերածախս, իսկ 15 հոդվածներով ծախսերը 

չեն պլանավորվել 2017 թ.-ի նախահաշվով: 

Շիրակի պետական համալսարանի Արհեստակցական կամակերպության 2017 

թվականի բյուջեն կազմել է 6996924 հազար դրամ: «Արհեստակցական 

կամակերպության 2017 թվականի մուտքեր և ելքեր» փաստաթուղթն ակնհայտ 

պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր, քանի որ ծախսային հոդվածները 

ընդհանրական են, չկա պլանավորում և փաստացի ծախսած գումարներ, իսկ 

ծախսային հոդվածներն ընդամենը 7-ն են. 

Աշխատավարձ 

Արհեստակցական 

կազմակերպության 

ղեկավարին 

2111000 ՀՀ դրամ  

Հարկային փոխանցումներ 687160 ՀՀ դրամ  

Միջոցառումներ 1833000 ՀՀ դրամ  

Ֆինանսական օգնություն և 

աջակցություն 

1265000 ՀՀ դրամ  

Ծաղիկներ 455000 ՀՀ դրամ  

Փոխանցում բուհերի 

հանրապետական արհկոմ 

85000 ՀՀ դրամ  

Ամանորյա նվերներ և 

ներկայացման տոմսեր 

555000 ՀՀ դրամ  

Ընդամենը 6996924 ՀՀ դրամ  

Աղյուսակ 15. ՇՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության մուտքեր և ելքեր: 

Ստացվում է, որ ՇՊՀ Արհեստակցական միավորման բյուջեի զգալի մասը՝ 

4108160 ՀՀ դրամի չափով, հատկացվում է Կազմակերպության ղեկավարի 

աշխատավարձին, դրա հետ կապված հարկային վճարումներին և բուհերի 

հանրապետական Արհկոմ փոխանցումներին, իսկ աշխատակիցների վրա ծախսվել է 

2888764 ՀՀ դրամ: Ստորև ներկայացված գծապատկերից երևում է աշխատակիցների 

համար կատարված ծախսերի համամասնությունը. 
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Գծապատկեր 11. Աշխատակիցների համար կատարված ծախսերի համամասնությունը 

ՇՊՀ ռեկտորի մրցույթում հաղթելու դեպքում կվերանայեմ ՇՊՀ 

Արհեստակցական կազմակերպության բյուջեի կազմման քաղաքականությունը, 

որտեղ ծախսերի զգալի մասը պետք է ուղղված լինի աշխատակիցների սոցիալական 

խնդիրների լուծմանը և նրանց ապրելակերպի որակի բարձրացմանը՝ ավելի մեծ 

ծախսեր հատկացնելով աշխատակիցների առողջարանական բուժումներին, 

հանգիստը կազմակերպելուն և այլ նմանատիպ խնդիրների լուծմանը: 

Արհեստակցական կազմակերպության բոլոր ծախսերը պետք է հիմնավորվեն: 

Իմ կողմից նաև ուսումնասիրվել են Համալսարանի կողմից իրականացվող 

ՆՈՐԿԵՆՏ դրամաշնորհային ծրագրի ֆինանսական որոշ փաստաթղթեր, որոնք 

հետագա ուսումնասիրման կարիք ունեն՝ պայմանավորված Համալսարանի 

ռազմավարության իրականացման և Ինստիտուցիոնալ Հավատարմագրման մեջ 

նշված թերությունների վերացման հետ, սակայն ծրագրի ընթացքով 

պայմանավորված և հետագայում ծրագրի ավարտին չվնասելու միտումով՝ ծրագրի 

ամբողջական ֆինանսական գնահատականը կներկայացնեմ ռեկտորի պաշտոնում 

ընտրվելու դեպքում: Այս ծրագրի հիմնական իմ դիտարկումները վերաբերվում են 

մրցութային եղանակով ապրանքների ձեռքբերման, դասընթացների համար 

հայտարարված մրցույթների անցկացման, դասախոսների ընտրության, 

դասընթացների իրականացման որակի հարցերին, որոնց ֆինանսական 
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գնահատականը կկարողանամ ներկայացնել բովանդակային փաստաթղթերին 

ծանոթանալուց և դրանք հանգամանորեն ուսումնասիրելուց հետո: 

Որպես բարձրագույն կրթության ոլորտի փորձագետ՝ հաշվի առնելով 

վերոնշյալ թերությունները, կառաջարկեմ անցնել Համալսարանի համաշխարհային 

ԻՍՈ որակի  9000:2000 չափանիշներին, համաձայն որոնց կկիրառվի համալսարանի 

կառավարման և բյուջետավորման գործընթացային մոտեցումը, ըստ որի՝ 

Համալսարանի ամբողջ գործունեությունը բաղկացած է գործընթացներից: Բուհի 

դեպքում դրանք երեքն են. 

1. Ուսումնական գործընթաց, 

2. Գիտահետազոտական գործընթաց, 

3. Օժանդակ գործընթացներ, որոնք ծառայում են հիմնական գործընթացների 

իրականացմանը: Այս տեսակի գործընթացները արժեք չեն ներկայացնում, 

սակայն ավելացնում են ապրանքի, ծառայության արժեքը: 

Միայն գործընթացային կառավարման դեպքում հնարավոր կլինի հասնել 

ռազմավարական նպատակների իրագործմանը և միայն այս դեպքում կարելի է 

հասնել փոխկապակցվածության ռազմավարական և օպերացիոն կառավարման 

ձևերի միջև: Կախված համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքային 

տեսակից՝ այդ գործընթացները կարող են տարբեր լինել, և հիմնական 

գործընթացներից յուրաքանչյուրը կարող է ներառել համապատասխան օժանդակ 

գործընթացներ: 

Ընդհանուր առմամբ համալսարանի ֆինանսական կառավարման մոդելը 

արմատական վերանայման կարիք ունի, իսկ բյուջեն՝ օպտիմալացման՝ 

պայմանավորված Համալսարանի կարիքներով և միջազգային չափորոշիչներով, 

որոնց ներդրումը կկատարելագործի Համալսարանի ընդհանուր կառավարման 

ձևաչափը, հնարավորություն կստեղծի արդյունավետ պլանավորել ֆինանսական 

ռեսուրսները, տնտեսել գումարներ՝ դրանք հետագայում ուղղելով կրթության որակի 

բարձրացմանը, աշխատակիցների աշխատավարձների ավելացմանը և 
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Համալսարանի ռազմավարական ծրագրում ամրագրված այլ գործընթացների 

արդյունավետ իրականացմանը: 

 Համալսարանի ֆինանսական կառավարման նոր ձևաչափ կներդրվի 

կլաստերային համալսարանի ստեղծման դեպքում, քանի որ Համալսարանը պետք է 

կարողանա մի կողմից պահպանել Կլաստերային մոդելի մեջ մտնող 

հաստատությունների ֆինանսական անկախությունը ֆինանսների 

ապակենտրոնացման միջոցով, իսկ մյուս կողմից՝ այն պետք է կարողանա 

կենտրոնացված ձևով համակարգել համալսարանի ամբողջ ֆինանսական 

գործունեությունը՝ հիմնված Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի և պլանի վրա: 

Անցումային փուլում ֆինանսական գործունեության ճիշտ պլանավորման և 

կառավարման նպատակով ֆինանսական գործունեությունը և բյուջեի 

պլանավորումը կիրականացվի Համալսարանի ստորաբաժանումների հիմնական 

գործունեության տեսակների՝ ուսումնական, գիտահետազոտական և օժանդակ 

գործընթցների կարիքներից ելնելով: Նոր՝ Կլաստերային համալսարանի բոլոր 

Քոլեջները, Դպրոցները, Կենտրոնները և Ինստիտուտները կունենան ֆինանսական 

ինքնավարություն և ինքնուրույն կպլանավորեն իրենց ծախսերը: Այդ 

ստորաբաժանումներից յուրաքանչյուրը կունենա ֆինանսիստ, որը կիրականացնի 

ֆինանսական պլանավորման հետ կապված գործընթացները, որոնց համար 

Համալսարանը պարբերաբար կկազմակերպի վերապատրաստումներ՝ նրանց 

աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: 

 

ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 

1. Ոչ արդյունավետ վարչարարության հետևանք, որի պատճառով չի ապահովվել 

կրթության պատշաճ որակ և վերահսկողություն; 

2. Համալսարանի ֆինանսական ռեսուրսների ոչ արդյունավետ բաշխում թե՛ 

վարչակազմի կառուցվածքի և թե՛ դասախոսական կազմի առումով: 

 Չեն հավաքագրվել համալսարանի յուրաքանչյուր ստորաբաժանման և 

յուրաքանչյուր ուսանողի խնդիրները, չեն քննարկվել դրանք համալսարանի, 
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ֆակուլտետի, ստորաբաժանման և հոգաբարձուների խորհրդներում և չեն լուծվել 

դրանք ժամանակին, որի պատճառով և հետևանքով խնդիրները կուտակվել են: 

 Բուհի ֆինանսական ռեսուրսների ոչ արդյունավետ ձևով են բաշխվել, և 

ուսանողների շատ ստվար մաս է հնարավություն ունեցել մասնակցել միջազգային 

ծրագրերի, գիտաժողովների, սեմինարների և վերապատրաստումների, որի 

պատճառով նվազել է Շիրակի պետական համալսարանի գրավչությունը: 

 

ԱՄՓՈՓ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 Շիրակի պետական համալսարանի զարգացման սույն հայեցակարգի մեջ 

վերլուծված առկա իրավիճակը, առաջնահերթությունները, նպատակները և 

խնդիրները, դրանց լուծման ռազմավարությունները և եղանակները՝ իմ ծրագիրը 

հավանություն ստանալու և մրցույթում հաղթելու դեպքում, կապահովեն 

համալսարանի վիճակի կայունացում՝ 2019-2021, կայունություն՝ 2021-2022, կայուն 

զարգացում 2021-2024 թվականներին, իսկ 2023 թվականից՝ նոր Կլաստերային 

համալսարանի ձևավորում, որն ավելի շահեկան դիրք կապահովի Համալսարանին՝ 

հետագա զարգացման նպատակով: 

 Շիրակի պետական համալսարանը՝ հավաքնություն ունենալով դառնալ 

տարածաշրջանային նորարարական, առողջ, համալսարան, նախ և առաջ կնպաստի 

տարածաշրջանային առաջընթացին, մարզի կարիքների հիման վրա նոր 

մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի ձևավորմանը, որոնք կլինեն գրավիչ 

դիմորդների համար և կնպաստեն տարածաշրջանային տնտեսության զարգացմանը: 

Սույն հայեցակարգի մեջ կատարված վերլուծությունները երկու նպատակ են ունեցել. 

1. Ծանոթանալ Շիրակի պետական համալսարանի ներկա 

իրավիճակին, ծանոթանալ խնդիրներին: 
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2. Հասկանալ իրավիճակի լրջությունը և գնահատել 

Համալսարանի և իմ հնարավորությունները՝  իրավիճակը 

կայունացնել և ապահովելու Շիրակի պետական 

համալսարանի արդյունավետ զարգացումը՝ հիմնվելով 

երկու տասնամյակից ավելի մանկավարժական, մեկ 

տասնամյակից ավելի բարձրագույն կրթական 

համակարգում կառավարման փորձիս վրա, ստեղծած 

միջազգային կապերիս և հարազատ բուհիս՝  Շիրակի 

պետական համալսարանի կայուն առաջընթացն 

ապահովելու  իմ վճռակամության վրա: 

 

Սույն հայեցակարգը պատրաստելիս համագործակցության և աջակցության 

համաձայնություն եմ ձեռք բերել մի շարք միջազգային կազմակերպությունների և 

անհատների հետ՝ համալսարանի նոր ռազմավարական ծրագրին աջակցելու 

նպատակով, դրանք հետևյալն են. 

1.ԱՄՆ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանի Հայկական 

միության անդմաների հետ՝ ՇՊՀ ուսանողների համար առցանց 

դասախոսություններ կարդալու, թեզերի ղեկավարման և 

համաղեկավարման նպատակով, 

1. Մեծ Բրիտանիայի Վեստմինստերի համալսարանի հետ՝ կրկնակի դիպլով 

ծրագիր մշակելու և ներդնելու նպատակով, 

2. Մեծ Բրիտանիայի Օքսֆորդ Սայիդ Բիզնես դպրոցի հետ՝ համալսարանի 

ՊԴԱ-ի կարողությունների արտաքին գնահատում իրականացնելու 

նպատակով, 

3. Մեծ Բրիտանիայի Շեֆիլդի համալսարանի հետ՝ որակի մշակույթ 

ստեղծելու նպատակով չափանիշների ներմուծության համար 

աջակցություն ստանալու նպատակով, 
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4. Նորվեգիայի Եվրոպայի խորհրդի Վերգելանդ կենտրոնի հետ՝ 

ժողովրդավարական կրթությանը վերաբերող ծրագրեր իրականացնելու 

նպատակով, 

5. Մոսկվայի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի հետ՝ 

կրկնակի դիպլոմով ծրագրեր և «Անգլերենի լեզվաբանություն» հեռավար 

ծրագիրը կույր սովորողների համար ներդնելու նպատակով, 

6. Ֆրանկոֆոն համալսարանների ասոցիացիայի հետ՝ այդ ասոցիացիայի 

անդամ դառնալու, ֆրանկոֆոնիան համալսարանում զարգացնելու և 

գիտահետազոտական ծրագրեր ասոցիացիայի անդամ պետությունների 

համալսարանների հետ իրականացնելու նպատակով, 

7. Շվեյցարիայի «Ռեդիկալ Իննովեյշնս գրուպ» կազմակերպության հետ՝ 

Ցյուրիխի ֆեդերալ համալսարանի հետ համագործակցության համար 

աջակցություն խնդրելու և այդ կազմակերպության հետ համատեղ «բուհ- 

գործատու» համատեղ ծրագրեր իրականացնելու նպատակով, 

8. Ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոնի հետ՝ համատեղ 

աշխատաժողովներ կազմակերպելու, «Անգլերենի լեզվաբանություն» 

հեռավար ծրագիրը կույր սովորողների համար ուսումնական պլանները և 

դասընթացները պատրաստելու և  ներդնելու նպատակով 

9. Ս. Եսենինի անվան Ռյազանի պետական համալսարանի հետ՝ համատեղ 

գիտահետազոտական ծրագրեր իրականացնելու և ճապոնագիտությունը 

ՇՊՀ-ում զարգացնելու նպատակով, 

10. Մոնտենեգրոյի ՄԱՆՏ (Նոր տեխնոլոգիաների Մոնտենեգրոյի 

ասոցիացիայի) հետ՝ ՏՏ-ոլորտում կիրառական հետազոտական ծրագրեր 

իրականացնելու նպատակով, 

11. Մոնտենեգրոյի Հելենիկ հետազոտությունների կենտրոնի հետ՝ հելենիկ 

հետազոտություննրի ոլորտում գիտահետազոտական կապեր 

հաստատելու և զարգացնելու նպատակով, 

12. Սլովենիայի Մարիբորի համալսարանի Կրանժի մասնաճյուղի 

Կազմակերպական գիտությունների ֆակուլտետի հետ՝ համալսարանի 



99 
 

գիտահետազոտական կարողությունների հարցում աջակցություն ցույց 

տալու նպատակով, 

13. Սլովենիայի «Գիտելիքահեն տնտեսության ցանց» կազմակերպության 

հետ՝«բուհ- գործատու» համատեղ ծրագրեր իրականացնելու նպատակով, 

14. Կիպրոսի թվային ձեռներեցության զարգացման «Ռիկո Մորտենսեն» 

հիմնադրամի հետ՝թվային ձեռնարկատիրական կարողությունների 

զարգացման հարցում աջակցություն ցույց տալու նպատակով, 

15. Փոփոխվող առաջնորդների միջազգային ընկերության հետ՝ Համալսարանի 

ստորաբաժանումների ղեկավարների համար վերապատրաստում 

անցկացնելու նպատակով, 

16. Կրթության առաջընտացի միջազգային ասոցիացիայի հետ՝բարձրագույն 

կրթության ոլորտում համատեղ միջազգային գիտաժողովներ անցկացնելու 

նպատակով, 

17. ԱՄՆ Նյու-Յորքի Սիթի Համալսարանի Ջոն Ջեյ Քոլեջի հետ՝ համատեղ 

մագիստրոսական ծրագիր մշակելու և ներդնելու, ՇՊՀ «իրավագիտություն» 

մագիստրոսական ծրագրի մեջ ներառված ուսանողների համար կարճատև 

այց-վերապատրաստումներ կազմակերպելու նպատակով, 

18. «Շոտլանդիայի Ուսանողների համագործակցություն որակի համար» 

կազմակերպության հետ՝ ՇՊՀ ուսանողական խորհրդի կարողությունները 

զարգացնելու նպատակով առցանց խորհրդատվության միջոցով: 

19. «Կրթության Եվրոպական աշխատանքային միավորումները»՝ 

կազմերպության հետ՝ ՇՊՀ Աշխատանքային կազմակերպությանը 

աջակցություն ցույց տալու նպատակով: 

 Իմ կողմից կազմված հայեցակարգն առաջարկում է բազմաթիվ ընդհանրական 

լուծումներ, որոնք կարող են կիրառվել նաև ՀՀ այլ բուհերում՝ բազմաբնույթ 

կառավարչական, կրթական, գիտական և այլ խնդիրներ լուծելու նպատակով: 

 Սույն ծրագրի իրականացման տևողությունը 1827 օր է՝ 5 տարի՝ 2019 թվականի 

մայիսից 13-ից մինչև 2024 մայիսի մայիսի 13-ը: 


