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Գիտելիքի կառավարման դերը կրթության որակի Գիտելիքի կառավարման դերը կրթության որակի Գիտելիքի կառավարման դերը կրթության որակի Գիտելիքի կառավարման դերը կրթության որակի     
ապահովման գործումապահովման գործումապահովման գործումապահովման գործում    

Սահակյան ԱղունիկՍահակյան ԱղունիկՍահակյան ԱղունիկՍահակյան Աղունիկ    
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գիտելիք, գիտելիքի կառավարում, կրթության որակ, 
կրթական հաստատություններ, գիտելիքի կառավարման համակարգ, գիտելիքի 
կառավարման սկզբունքներ 

Արդի աշխարհակարգի պայմաններում որակյալ կրթության ապահովման 
նպատակով ամենաարդիական խնդիրներից մեկը գիտելիքի կառավարման տե-
սության ներդրումն է: 

Կրթության որակի ապահովման հիմնախնդիրը կրթական համակարգի հա-
մար մշտապես արդիական է։ Ժամանակակից պայմաններում, երբ կտրուկ մեծա-
ցել է բուհերի մրցակցությունը կրթական ծառայությունների շուկայում, կրթու-
թյան որակը դարձել է մրցունակության հիմնական գործոնը։ Այս պարագայում 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարությունը պետք է 
հստակ հասկանա և գիտակցի, որ կրթական ծառայությունների շուկայի մրցակ-
ցային պայքարում առաջնայնությունը կտրվի այն հաստատությանը, որը բավա-
րարում է հաճախորդի պահանջները և առաջարկում առավել որակյալ կրթու-
թյուն։ 

Վերջին տարիներին հաճախակի ենք բախվում «գիտելիքի տնտեսություն» 
կամ «գիտելիքահեն տնտեսություն» եզրերին: Այդ հասկացությունների ի հայտ 
գալը պայմանավորված է ծառայությունների ոլորտի ընդարձակմամբ, հետարդ-
յունաբերական հասարակության պայմաններում մարդու տնտեսական գործու-
նեության հետ այդ ծառայությունների կապվածությամբ (Ֆուրաստեն հետարդյու-
նաբերական հասարակությունը անվանել է «ծառայությունների քաղաքակրթու-
թյուն» [1,49]), հասարակության մեջ տեղեկատվության ձեռքբերման, կիրառման, 
փոխանցման և ներկայացման հետ, նոր գիտելիքի ձեռքբերմանն ուղղված մտա-
վոր գործունեության ընդարձակման հետ:  

Գիտելիք կրողների համար տեղեկատվական հեղաշրջման պայմաններում 
կենցաղային և հասարակական խնդիրները գնալով ավելանում են։ Դրանք միա-
ժամանակ ավելի են բարդանում գիտատեխնիկական առաջընթացի ազդեցու-
թյամբ, ինչն անհրաժեշտ է դարձնում ընդունել որոշումներ և գործել խնդրահա-
րույց իրավիճակներում, որոնք էլ ռիսկային են և անորոշ։  

Այստեղից առաջ է գալիս ժամանակակից մարդու օբյեկտիվ պահանջը՝ 
«ունենալ համակարգված մասշտաբային մտածողություն, արագ փոփոխվող աշ-
խարհում տիրապետել մասնագիտական և սոցիալ-հոգեբանական հարմարվողա-
կանության հմտություններին, կարողանալ կայացնել համապատասխան 
որոշումներ ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ անհատական և կենցաղային 
ոլորտներում» [2, 92]։  

Տեղեկույթը և գիտելիքը մշտապես եղել են տնտեսության հիմքը, բայց գիտե-
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լիքի և դրա ստեղծողի՝ մարդու վերափոխումը նոր պայմաններին համապատաս-
խան ուսումնական հաստատությունների մրցունակության ապահովման առանց-
քային գործոն դարձավ միայն 20-րդ դարի վերջերին: Գիտությունը և գիտելիքը ար-
դի հասարակարգի պայմաններում դարձել են ուղղակի արտադրական ուժ, իսկ 
կրթական և մտավոր գործունեության հետ կապված արժեքները՝ մարդկային ար-
ժանապատվության չափանիշներ: Գիտելիքի դերի նման արժևորումը մեր օրերում 
պայմանավորված է մրցակցային պայքարի նոր մակարդակի (հիպերմրցակցու-
թյուն) ի հայտ գալով, որի հիմնական բնութագրիչը «մտքերի» մրցակցությունն է: 

Հայտնի է, որ եթե նախորդ ժամանակաշրջանում «կրթության ավանդական 
հարացույցի մեջ գերիշխում էր սովորեցնել «բոլորը բոլորին», տալ լրացուցիչ 
գիտելիք և հմտություններ առօրյա կյանքում այն կիրառելու համար, ապա տեղե-
կատվական հասարակության համար դա բավարար չէ» [2,90]։ 21-րդ դարում նոր 
հասարակարգը պահանջում է մարդկանց, որոնք ունակ են հիմնարար գիտական 
գիտելիքի հիման վրա ինքնուրույն լուծել ստանդարտ և ոչ ստանդարտ խնդիրներ, 
կարող են զարգացնել ստեղծագործական կարողություններ, ունեն առողջ քննա-
դատական մտածողություն, ընդունակ են կազմակերպելու սեփական աշխա-
տանք՝ համագործակցելով կոլեկտիվում կամ խմբում։ Այս ամենին տիրապետելը 
ավանդական հարացույցի շրջանակներում դառնում է անհնար: 

21-րդ դարում կրթության հարացույցի փոփոխությունը շատ ակտիվ է ընթա-
նում, սակայն մեծ թվով մանկավարժներ դեռևս աշխատում են հնացած ոճով, մեծ 
մասը չի կարողանում յուրացնել կամ կիրառել ժամանակակից մեթոդներ և տեխ-
նոլոգիաներ։ Միաժամանակ դեռևս նորարար մանկավարժների քիչ տոկոսն է իր 
մանկավարժական գործունեությունը կառուցում տեղեկատվական հասարակու-
թյան համաքաղաքակրթական մարտահրավերներին համապատասխան։ Հե-
տաքրքրական են այն մարտահրավերները, որոնք ուղղված են գիտելիքի ստեղծ-
ման, տարածման, սպառման գործընթացների զարգացմանը գիտելիքահեն 
տնտեսության ձևավորման պայմաններում։ 

Վերջին տարիներին կրթության որակի բարելավելու նպատակով կարևոր-
վում է գիտելիքի կառավարումը։1 Գիտելիքի կառավարումը գիտական և պրակ-
տիկ գործունեության ոլորտ է, որի նպատակը մտավոր ռեսուրսների հետ աշխա-
տանքի համակարգումն ու փորձի կուտակումն է: Ավանդական իմաստով գիտե-
լիքի կառավարումն անհնար է, բայց Գեյթսի խոսքերով, «կարող ենք ստեղծել այն-
պիսի պայմաններ, որոնց դեպքում անհրաժեշտ գիտելիքը և տեղեկույթը մատչելի 
դառնան մարդկանց՝ անհրաժեշտ խնդիրների լուծման համար» [5, 56]: 

Գիտելիքի կառավարման հասկացությունների շրջանակները դեռևս բավա-
կանին մշուշոտ են, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ շատ հետա-
զոտողներ գիտելիքի կառավարումը նույնացնում են մտավոր կապիտալի կառա-

                                                                 
1  Առաջին անգամ «գիտելիքի կառավարում» (անգլերեն՝ Knowledge Management) եզրույ-

թը կիրառվել է կառավարման խորհրդատու Կառլ Վինգի կողմից 1986 թ. ՄԱԿ-ում՝ Աշխա-
տանքի միջազգային կազմակերպության նիստի ժամանակ: 
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վարման, երբեմն էլ՝ գիտահետազոտական և զարգացման կառավարման հետ։ 
Ըստ Ի. Մազուրի և Վ. Շապիրոյի՝ գիտելիքի կառավարումը կարելի է սահ-

մանել որպես ռազմավարական և գործառնական ջանքերի ամբողջություն՝ 
ուղղված կազմակերպությունների (բուհերի) մտավոր կապիտալի արդյունավետ 
կիրառմանը, ընդլայնմանը և բարելավմանը, որը կնպաստի նրա գործունեության 
արդյունավետությանը և շահութաբերությանը ։ 

Ռ. Սպերկի և Դ. Քարթերի կարծիքով՝ գիտելիքի կառավարումը մի շարք 
գործողությունների ամբողջություն է, որոնք անհրաժեշտ են կազմակերպության 
մեջ այնպիսի պայմանների ստեղծման համար, որոնք աշխատակիցներին թույլ 
կտան օգտագործել, զարգացնել և ամրապնդել անհրաժեշտ գիտելիքներ և 
հմտություններ, ինչպես նաև տարածել դրանք [8]։ 

«Գիտելիքի կառավարում» հասկացության տակ կարելի է հասկանալ նաև 
գիտելիքի ծավալի ընդարձակմանն ուղղված գործընթացի կառավարումը, որին 
տիրապետում է կազմակերպությունը (բուհը): «Գիտելիքի կառավարում» հասկա-
ցությունը ներառում է նաև գիտելիքի բաշխումը և ներդրումը ներկայիս մենեջ-
մենթի և կառավարման զարգացման համատեքստում: Բացի դրանից՝ այն ուսա-
նողների մասնագիտական պատրաստվածությանն ուղղված տարբեր առարկա-
ների խառնուրդ է, տարբեր մոտեցումներով և հայեցակարգերով. այն տեղեկատ-
վության և գիտելիքի նույնականացման, կիրառման և փոխանցման համակարգ-
ված գործընթաց է։ 

 «Գիտելիք» ասելով՝ հասկանում ենք բարձր համակարգվածություն ունեցող 
տեղեկատվություն ընկերության առանձին անհատների գործունեությունը կազ-
մակերպելու համար։ Կուտակված գիտելիքները ձևավորում են մտավոր կապի-
տալը։ Մտավոր կապիտալի արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտ է 
դրա անընդհատ ավելացումը, թարմացումը, ձեռքբերումը, որակյալ կերպով մշա-
կումը։ Այս դեպքում գիտելիքի ձեռքբերում չի նշանակում գիտելիքի ընդարձա-
կում (միայն զուտ քանակական առումով), այլ միմյանց հետ փոխկապակցված 
փաստերի և կանոնների զանգվածային տեղեկատվության կրճատում [4, 311-321]։ 

Հասարակական զարգացման արդի փուլում գիտելիքի կառավարման 
երևույթի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այն ուսուցման ինտեն-
սիվ զարգացող մեթոդոլոգիա է, որը տեղեկատվական հասարակության պայման-
ներում ապահովում է գիտելիքի, հասարակական փորձի փոխանցման և կիրառ-
ման բարձր մակարդակ, մասնավորապես՝ երբ արդյունավետ կերպով կիրառվում 
են կառավարման գործիքներ։ Հասարակական-տնտեսական կյանքի կտրուկ փո-
փոխությունների պայմաններում տեղեկատվական, հեռահաղորդակցման տեխ-
նոլոգիաների զարգացումը մարդկության համար ապահովում են նոր տեղեկատ-
վության ձեռքբերման, մշակման և կիրառման անսահմանափակ հնարավորու-
թյուններ: Նման պայմաններում տեղեկատվության վերափոխումը և դրա փո-
խանցումը հասարակությանը մեր ժամանակների սոցիալական մարտահրավերն 
է։ Գիտելիքն այսօր կրթվող հասարակության զարգացման համար դարձել է բա-
նալի հասկացություն և ժամանակակից տեղեկատվական (հետարդյունաբերա-
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կան) քաղաքակրթության հասարակական զարգացման գլխավոր միտումներից 
մեկը։ 

Կրթական հաստատություններում գիտելիքի կառավարման առանձնա-
հատկությունը գիտելքների և կարողությունների կրողների և ձեռքբերողների գի-
տելիքների բնույթն է։ Գիտելիքի կրողները և ձեռքբերողները նոր գիտելիքի ձեռք-
բերման և յուրացման նպատակով անընդհատ գտնվում են ուսումնառության, 
փոխգործակցության, փոխանցման գործընթացում։ Գիտելիքի կրողները՝ մանկա-
վարժները և սովորողները, ներկայացնում են յուրաքանչյուր ուսումնական հաս-
տատության մտավոր ներուժը։ Նրանք փոխգործակցում են հատուկ կազմակերպ-
ված ուսումնադաստիարակչական գործընթացի պայմաններում. մի մասը սովո-
րում է իր համար նոր գիտելիքների և կարողությունների տիրապետելու նպատա-
կով, մյուս մասը՝ անհատի դաստիարակությունը և կրթությունը արդյունավետ 
ապահովելու և միաժամանակ մանկավարժական գործունեության ընթացքում 
մասնագիտական գիտելիքները և կարողությունները կատարելագործելու համար։ 

Գիտելիքն այսօր դարձել է ռազմավարական գործոն և ռեսուրս, ինչը պայ-
մանավորված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, հաղորդակցման միջոցների 
բուռն զարգացմամբ և անմիջականորեն ազդում է սովորողի անհատական զար-
գացման վրա։ 

Եթե գիտելիքի կառավարումը դիտարկենք որպես տեղեկատվական կապի-
տալի կառավարում (ինչպես ուսանողների անհատական զարգացման, այնպես էլ 
բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անհատական զարգացման առումով), 
ապա կարող ենք որոշակիացնել հետևյալ առաջնահերթ խնդիրները. 

1) ինտելեկտուալ կապիտալի աճի և նրա արդյունավետ օգտագործման 
հաշվին հասնել կազմակերպության առաջադրած նպատակներին [7], 

2) ընդունված որոշումների արդյունավետության բարձրացում, 
3) կրթական նորարարությունների ստեղծման նախադրյալների ապահո-

վում, 
4) աշխատակիցների, ուսանողների վերապատրաստում և մոտիվացիա։  
Մեր ժամանակներում գիտելիքի կառավարումը հարստության կուտակման 

կարևոր գործոն է դարձել և ապահովում է մրցակցային առավելություն միայն այն 
դեպքում, եթե հայեցակարգն ինքնին չի դիտարկվում որպես կառուցվածքային 
միավորի վերահսկողություն, այլ հասկացվում և ձևավորվում է կրթական հարա-
ցույցների և տեխնոլոգիաների վերափոխման լույսի ներքո [6, 3-4]: 

Ուսանողների շարժունության աղբյուրը դառնում է մասնագիտական փոփո-
խության հնարավորությունը, «Կրթություն ողջ կյանքի համար» հայեցակարգի 
իրականացումը, նրանց անհատականության կատարելագործումը և ինքնաիրա-
ցումը: 

Նշված փաստարկները վկայում են, որ գիտելիքի կառավարման դերը կրթու-
թյան որակի ապահովման գործում վճռական է, ուստի այն պատշաճ կերպով 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հետևյալ համալիր գործառույթների կի-
րառումը. 
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1) Ճանաչողական-մոտիվացիոն գործառույթ (մոտիվը դիտարկվում է 
որպես գործունեության հիմք), 

2) Ճանաչողական-ուսուցանող գործառույթ (ենթադրում է հետազոտական 
գործունեության հմտությունների և կարողությունների, տեղեկատվու-
թյան ուսումնասիրության համակարգման, վերլուծության և ընդհան-
րացումների, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառ-
ման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում), 

3) Ճանաչողական-զարգացնող գործառույթ (նպաստում է անձի ինքնա-
հաստատմանը, սովորողների գիտական գիտելիքների ընդլայնմանը և 
խորացմանը), 

4) դաստիարակչական գործառույթ (ենթադրում է փոխկապակցվածությու-
նը կրթության և դաստիարակության միջև և որպես արդյունք կառա-
վարչի կարողությունների մոդելի ձևավորում սովորողի անձնական 
որակների և շրջակա աշխարհի նկատմամբ նրա վերաբերմունքի հիման 
վրա),  

5) սոցիալ-հարմարվողական գործառույթ (նպաստում է ժամանակակից 
աշխարհում անհատի մրցունակության ապահովմանը, նրա՝ ինքնու-
րույն վճիռներ կայացնելուն) [3, 97-100]։  

Այսպիսով, գիտելիքի կառավարման տեսության կիրառմամբ որակյալ 
կրթություն ապահովելու համար առաջարկում ենք. 

1. ստեղծել «դպրոց-բուհ-աշխատաշուկա» սերտ համագործակցություն: 
Կապը կարող է իրականացվել բազմաբնույթ սեմինարների, թրեյնինգների, փո-
խադարձ այցելությունների կազմակերպման միջոցով: Այս դեպքում բուհերը մի 
կողմից ապագա ուսանողներին, մյուս կողմից՝ գործատուներին պետք է ի ցույց 
դնեն իրենց մրցակցային առավելությունները, որոնք պետք է կողմերից յուրա-
քանչյուրի համար համագործակցությունը շահեկան համարելու հնարավորու-
թյուն ստեղծեն: 

2. Գիտելիքահեն տնտեսության կայացման նպատակով կարևորել գիտելիքի 
ոչ միայն տեսական, այլ նաև պրակտիկ կողմը: Անհրաժեշտ է, որ սովորողներն 
ուսումնական պրակտիկա իրականացնեն ոչ միայն ուսումնառության վերջին 
շրջանում, այլև հենց սկզբից առնչվեն իրենց մասնագիտական ոլորտին, ըմբռնեն 
առկա խնդիրները, ինչու ոչ՝ խորամուխ լինեն դրանց հաղթահարմանը: 

3. Ապահովել յուրաքանչյուր անհատի պահանջներին համապատասխան 
գիտելիքի ձեռքբերման աղբյուրների հասանելիությունը, ուսումնանյութական 
բազայի շարունակական նորացումը և հագեցումը: Այս պարագայում պետք է 
ուշադրություն դարձնել սովորող-դասավանդող սերտ համագործակցությանը:  

4. Նպաստել բաց մշակույթի զարգացմանը, որտեղ գիտելիքի տարածումը 
դասվում է արժեքների և նորմերի շարքին: 

5. Ստեղծել վստահության և հավատարմության մթնոլորտ: 
6. Կազմակերպել խորհրդատվություններ ուսումնական հաստատություն-

ների ռազմավարության և զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ, ինչը 
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կնպաստի սոցիալական փոխհարաբերությունների միջոցով գիտելիքի տարած-
մանը, փորձի փոխանակմանը, խմբային մտածողության զարգացմանը: 

Հարկ է նշել, որ բուհի պրակտիկայում գիտելիքի կառավարման համակար-
գի ներդրման հիմնական դժվարություններն են կազմակերպչական մշակույթը, 
աշխատակիցների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընդունակությունները և 
նրանց համագործակցությունը: Գիտելիքի կառավարումն ամենից առաջ ուղղված 
է որակյալ կրթության ապահովմանը: Որակ ասելով՝ պետք է հասկանալ որևէ օբ-
յեկտի (արտադրանք, ծառայություն, գործընթաց) և ներկայացված պահանջների 
համապատասխանության աստիճանը: Կրթության որակը կրթության առաջա-
դրած նպատակների, կարիքների, պահանջների համապատասխանությունն է: 
Կրթության որակի սահմանումը պահանջում է համակողմանի մոտեցում: Իրա-
պես որակյալ կրթություն ստանալու համար պետք է ներկայացվեն օբյեկտիվ պա-
հանջներ (նպատակներ, ստանդարտներ և նորմեր) և անհրաժեշտ որակյալ ռե-
սուրսներ (կրթական ծրագրեր, մարդկային ռեսուրսներ, դիմորդների համակազմ, 
նյութատեխնիկական բազա, ֆինանսներ և այլն): Կրթության ժամանակակից հա-
մակարգի բնորոշ կողմն այն է, որ կրթությունն ուղղված է ոչ միայն հասարակու-
թյան և կազմակերպության պահանջների բավարարմանը, այլ ամենից առաջ սո-
վորողի անձին:  
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В статье обоснована актуальность управления знаниями для качественной 
профессиональной подготовки специалистов и эффективности учебных заведений. 
Для повышения качества образования важно управлять процессами создания, рас-
пространения и реализации знаний. Подчекнута также важность формирования 
таких условий, при которых знания и информация становятся доступными. Про-
цессу управления знаниями способствует также интеллектуальный капитал, кото-
рый непосредственно влияет на качество образования. 
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The article proves that the management of knowledge is essential for quality 
professional specialists’ preparation and for productivity of educational institutions’ 
activity. In order to improve the quality of education, it is important to manage the 
processes of creating, distributing and implementing knowledge. It is also emphasized 
importance of forming such conditions, which will make the knowledge and the 
information available. Intellectual capital also contributes to the knowledge 
management process, which directly affects the quality of education.  
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