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<<Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական Համալսարանի որակի 

մշտադիտարկման անցկացման >> կանոնակարգը մշակված   է   համաձայն   ՀՀ      գործող   

օրենսդրության, կրթության    ոլորտի    նորմատիվ   կարգավորող   ակտերի և  

Համալսարանի կանոնադրության:  

1.1.1.1.ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    դդդդրրրրոոոոււււյյյյթթթթննննեեեերրրր    

1.1. Մշտադիտարկումն ուսումնադաստիարակչական համակարգի փաստացի  

աշխատանքների, վիճակի պարբերական կամ անընդմեջ հետևելը կամ չափումն է ` այն 

կառավարելու նպատակով:  

1.2. Մշտադիտարկման առարկա է  հանդիսանում Համալսարանի կրթության և 

դաստիարակության որակը 

1.2.1. չափանիշները և աշխատանքային գործընթացները, որոնք   ուղղված են 

կրթության որակի   ցուցանիշների փաստացի նշանակությունների որոշմանը      

1.2.2. տվյալների վերլուծություն 

1.2.3. կրթության ապահովման ռազմավարական և օպերատիվ պլանների կազմում, 

համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկում:  

1.3. Մշտադիտարկում նոր մակարդակի վրա: 

1.4.  Մշտադիտարկման անցկացման   սկզբունքներն են. 

• համակարգվածություն  

• շարունակականություն  

• համեմատելիություն  

• օբյեկտիվություն  

• հարմարավետություն :  

1.5. Մշտադիտարկումն ապահովում է կրթական գործընթացի որակը և ստեղծում 

ինքնագնահատման միջոցով այն շարունակաբար բարելավելու հնարավորություն: 

1.6. Մշտադիտարկման հետևողականությունը, ցուցանիշները, տվյալների 

հավաքագրման, տեղեկությունների ներկայացման և գործընթացի մասնակիցներն որոշվում 

են Համալսարանի ղեկավարության կողմից: 

    2.2.2.2.ՄՄՄՄշշշշտտտտաաաադդդդիիիիտտտտաաաարրրրկկկկմմմմաաաանննն    ննննպպպպաաաատտտտաաաակկկկննննեեեերրրրըըըը    ևևևև    տտտտեեեեսսսսաաաակկկկննննեեեերրրրըըըը    

2.1.Մշտադիտարկման անցկացման նպատակներն են. 

2.1.1 Համալսարանի ինստիտուցիոնալ գործընթացների գնահատումը սահմանված 

չափանիշների և չափորոշիչների հիման  վրա 

2.1.2. Կրթական համակարգի վիճակի և հիմնական ցուցիչների վերաբերյալ ստացած 

տեղեկությունների վերլուծությունը և ընդհանրացման համար հիմքերի ստեղծումը 

2.1.3 Համալսարանի ուսումնական գործընթացի արդյունավետության վիճակի 

վերաբերյալ օպերատիվ, հստակ և օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալը 

2.1.4.Պարզել բուհական կրթության իրական արդյունքներն ու հնարավորությունները  

2.1.5. Նախագծել և գնահատել կրթության զարգացման ուղղությունները  

2.1.6. Ստացած արդյունքների հիման վրա շտկել և համակարգել  Համալսարանի 

կրթական ծրագրերը   

2.1.7.Որոշել դասախոսական անձնակազմի  որակավորման իրական աստիճանները, 

նրանց նախապատրաստել  նորարարական խնդիրների լուծմանը 



                                                                                                                                                                       

 2.1.8. Ընդունել  կառավարչական հիմնավորված որոշումներ որակյալ կրթության 

ապահովման նպատակով: 

2.2 Մշտադիտարկման հիմնական գործիքը ախտորոշումն է, որն  ըստ 

գործառույթների լինում է` մուտքային, ընթացիկ և ամփոփիչ 

2.2.1. մուտքային մշտադիտարկումն ուղղված է ուսանողների որակի,կրթական առկա 

ծրագրերի, կրթական իրադրության  ուսումնասիրմանը 

2.2.2.ընթացիկ մշտադիտարկումն ուղղված է ուսումնական գործընթացի միջանկյալ 

արդյունքների ուսումնասիրմանը  

2.2.3. ամփոփիչ մշտադիտարկումն ուղղված է կրթական գործընթացի ելքային 

արդյունքների արդյունավետության ուսումնասիրմանը: 

                    3. 3. 3. 3. ՄՄՄՄշշշշտտտտաաաադդդդիիիիտտտտաաաարրրրկկկկմմմմաաաանննն    խխխխննննդդդդիիիիրրրրննննեեեերրրրնննն    եեեենննն` ` ` `     

3.1.Ուսումնական գործընթացի անընդմեջ ուսումնասիրություն, օբյեկտիվ 

տեղեկատվության ձեռքբերման նպատակով տեղեկատվության վերլուծություն, 

3.2.Վերջնական նպատակների և ստացված տվյալների վերլուծություն և 

համեմատություն,  

3.3.Կրթության որակի դինամիկայի վրա ազդող գործոնների բացահայտում, 

3.4.Կրթության որակի դինամիկայի վերաբերյալ համակարգված տվյալների մշակում, 

3.5.  Կրթության մշտադիտարկումն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով. 

3.5.1. կրթական գործընթացի հագեցվածություն 

3.5.2. ուսանողների  ուսումնական անհատական նվաճումներ 

3.5.3. ուսանողների ինտեգրումը միջավայրին 

 3.5.4. ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետություն 

3.5.5. պրոֆեսորադասախոսական կազմի վարպետություն 

3.5.6. կրթական համակարգերի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ վերլուծություն 

3.5.7. գործավարության վիճակը 

3.5.8. կառավարչական գործունեության կազմակերպում 

3.5.9. ուսանողների և աշխատակիցների առողջություն 

3.5.10. հանգստի կազմակերպում 

3.5.11. դաստիարակչական համակարգերի արդյունավետություն 

3.5.12.սոցիալական պատվերի իրականացում 

3.5.13. կրթական համակարգի հոգեբանական մթնոլորտ 

3.5.14. նորարարական գործունեություն:  

4. 4. 4. 4. ՄՄՄՄշշշշտտտտաաաադդդդիիիիտտտտաաաարրրրկկկկմմմմաաաանննն        մմմմիիիիջջջջոոոոցցցցննննեեեերրրրըըըը, , , , գգգգոոոորրրրծծծծոոոոււււննննեեեեոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    սսսսխխխխեեեեմմմմաաաանննն,  ,  ,  ,  կկկկաաաազզզզմմմմաաաակկկկեեեերրրրպպպպչչչչաաաակկկկաաաանննն    

կկկկաաաառռռռոոոոււււցցցցվվվվաաաածծծծքքքքըըըը    ևևևև    վվվվեեեերրրրլլլլոոոոււււծծծծոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    մմմմեեեեխխխխաաաաննննիիիիզզզզմմմմննննեեեերրրրըըըը    

4.1. Մշտադիտարկման  միջոցներն են` SWOT վերլուծությունը, համադրական և 

համեմատական վերլուծությունը,  հարցաթերթիկները, թեստերը, զրույցները, 

հարցազրույցները: 

4.1.1.SWOT–ի միջոցով վերլուծության ենթարկել Համալսարանի ներքին 

գործունեությունը: Այն իր մեջ ներառում է հաստատության ուժեղ և թույլ կողմերի ներքին  

գնահատումը, ակնկալիքների, հնարավորությունների գնահատումն ու սպառնալիքների, 

թերությունների բացահայտումը` նրանց վերացման ուղիների նախագծում: 

4.1.2. Համադրական վերլուծության (benchmarking) միջոցով     հայտնաբերել   

բացթողումները և մշակել ռազմավարություն՝ հետագա բարելավումների համար: Այն իր մեջ  



                                                                                                                                                                       

ներառում է հաստատության ներքին գործունեության ուսումնասիրումը և քննարկումը, 

լավագույն փորձի որոնումն ու  կիրառումը: 

4.1.3.  Համեմատական վերլուծությունը հնարավորություն է ստեղծում համեմատել 

Համալսարանի տարբեր ստորաբաժանումների աշխատանքները, բացահայտել 

թերությունները և նախանշել  բարելավման ուղիները: 

4.1.4.Հարցաթերթիկների միջոցով   մշտադիտարկել  կոնկրետ գործառույթները, նրանց 

նկատմամբ վերաբերմունքը:  Հարցաթերթիկները հնարավորություն են ստեղծում օբյեկտիվ 

տեղեկություններ ստանալ բոլոր գործընթացների վերաբերյալ`  ըստ կոնկրետ նպատակների 

4.1.5. Թեստերը հնարավորություն են ստեղծում կարճ ժամանակահատվածում 

ստանալ տեղեկություններ կրթական գործընթացի վերջնական արդյունքների վերաբերյալ: 

4.1.6. Զրույցները և հարցազրույցները` որպես մշտադիտարկման միջոց, 

հնարավորություն են ստեղծում որակական վերլուծության ենթարկել կրթական գործընթացի 

շահագրգիռ կողմերը: 

  4.2. Մշտադիտարկման գործունեության սխեման. 

Մշտադիտարկման հետազոտություններն իրականացվում են երեք փուլով` 

I փուլ -Նախապատրաստական  

1. նպատակի հստակեցում  

2. օբյեկտի բացահայտում  

3. անցկացման ժամկետների սահմանում  

4. համապատասխան գրականության ուսումնասիրություն  

5. ինքնադիտարկման անցկացման գործիքների ձևավորում  

 II փուլ Պրակտիկ /գործնական  

1. տեղեկատվության հավաքագրում  

2. դիտարկում  

3. հարցազրույց  

4. թեստավորում  

5. հարցախույզ  

6. դասալսումներր 

7. ստուգողական աշխատանքներ: 

III փուլ վերլուծության  

1. ստացված տեղեկատվության համակարգում  

2. ստացված տվյալների վերլուծություն  

3. հետագա գործողությունների առաջարկների և  խորհուրդների մշակում  

4. հետևություններ 

4.3. Մշտադիտարկման  կազմակերպման և անցկացման պահանջներն են.  

4.3.1. մշտադիտարկման անցկացման ծրագրի առկայություն  

4.3.2. մշտադիտարկման արդյունքների  հստակեցում սահմանված ժամկետներում  

4.3.3. մշտադիտարկման գործընթացի մեջ  ընդգրկված կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների գործունեության համակարգում և տեղեկատվության բաշխում` ըստ 

կազմակերպիչների գործառույթների: 

4.3.4. մշտադիտարկման արդյունքների ներկայացում   դիագրամների, սխեմաների, 

գրաֆիկների, գրավոր վերլուծության  տեսքով: 

4.4. Մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծությունն իրականացվում է.  



                                                                                                                                                                       

4.4.1. Մուտքային մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծությունն իրականացվում է 

ստուգված առաջադրանքների և ստացված պատասխանների տվյալների հիման վրա` 

աշխատանքային խմբի կողմից: 

4.4.2. Ամփոփիչ մշտադիտարկման արդյունքները վերլուծության են ենթարկվում 

Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի կողմից: 

4.4.3. Արդյունքների վերլուծության հիման վրա վերանայվում և մշակվում են 

համապատասխան ստորաբաժանումների  գործունեության մարտավարական և 

գործառնական պլանները: 

 

5555 ՄՄՄՄշշշշտտտտաաաադդդդիիիիտտտտաաաարրրրկկկկմմմմաաաանննն    գգգգոոոորրրրծծծծիիիիքքքքննննեեեերրրրըըըը    

5.1.Սոցիոլոգիական գործիքները մշակվել են Համալսարանի դասախոսների ուսումնական և 

մանկավարժական գործունեության որակի գնահատման նպատակով: Այն իր մեջ ընդգրկում 

է սոցիոլոգիական մոնիթորինգի հայեցակարգը, հարցաթերթերը, տվյալների հավաքման, 

մշակման, վերլուծության ու պահպանման գործընթացները և այլն: 

      Ուսանողներին առաջարկվում է հարցաթերթիկ, որը լրացվում է անանուն: 

Հարցաթերթիկի առանձնահատկությունն այն է, որ ուսանողները գնահատում են ոչ թե 

դասախոսին, այլ ուսումնական գործընթացի ընթացքը, տվյալ դասախոսի ղեկավարությամբ՝ 

հենց իրենց: Արդյունքները ներկայացվում են միայն տվյալ դասախոսին: Մոնիթորինգի 

տվյալներն առաջին հերթին պետք է ծառայեն ուսումնական գործունեության բարելավման և 

դասախոսին օգնություն ցուցաբերելու նպատակին: 

 5.2. Մանկավարժական գործիքները նախատեսված են ուսումնական գործընթացի 

արդյունքների որակի գնահատման համար և ստեղծվել են գիտելիքների ստուգման համար 

նախատեսված թեստերի հիման վրա: Կազմվում են թեստային առաջադրանքներ, որոնք 

իրենց մեջ ներառում են հետևյալ բաժինները. 

• հումանիտար և սոցիալ-տնտեսական առարկաներ 

• ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ 

• բնական-գիտական մասնագիտություններ 

• հատուկ մասնագիտություններ 

      Մանկավարժական գործիքները կարող են կիրառվել մասնագետների պատրաստման 

որակը բնորոշող  մի շարք գործոնների գնահատման համար: 

 5.3. Վարկանիշային համակարգը մասնագետների պատրաստման որակի ապահովման 

ընդհանուր համակարգում թույլ է տալիս իրականացնել հետադարձ կապ: Համակարգի 

հիմքն է համարվում մասնագետների վարկանիշի որոշման մեթոդիկան: Մեթոդիկան թույլ է 

տալիս համեմատել բաժինները ինչպես ըստ ընդհանուր վարկանիշի, այնպես էլ ըստ 

առանձին բաղադրիչների: Օրինակ, մասնագետների մակարդակի գնահատում, 

ինտելեկտուալ ներուժ, ակտիվություն և այլն: 

Համալսարանում ֆակուլտետների և այլ ստորաբաժանումների աշխատանքի գնահատման 

վարկանիշային համակարգի ներդրմանն անհրաժեշտ է ավելացնել նաև նրա հետ սերտորեն 

կապված խրախուսման համակարգը: Համալսարանում կրթական գործընթացի մոնիթորինգի 

համակարգը և որակի ապահովումը ենթադրում է վարկանիշի հաշվարկման մեթոդիկայի 

մշակում, որի բաղադրիչները համընկնում են այլ առանցքային գործոնների հետ, որոնք 

որոշում են մասնագետների պատրաստման որակը: 

 


