
Վանաձոր 2020 

 

 

 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 

ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

2020-2025ԹԹ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՎՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի հավակնորդ,  

մգդ Արմեն Միշայի Ծատուրյան  

 



2 
 

 

ՎՊՀ-ի 2020-2025թթ զարգացման ռազմավարություն 

 

Զարգացման ռազմավարությունը՝ որպես փաստատուղթ, նկարագրում է 

նախանշված նպատակների իրագործման իրական ուղղությունները և միջոցները, որոնք 

ինչ-որ ժամանակահատվածում պետք է ապահովեն հաստատության կայուն 

զարգացումը: Նպատակների ձևակերպման համար ուսումնասիրվել են և վերլուծվել 

առկա խնդիրները, և դրանք համադրվել են կրթությանը ներկայացվող ժամանակակից 

պահանջներին՝ հաշվի առնելով այն առանձնահատկությունները, որոնք բնորոշ են 

համալսարանին, համակեցության մեր կանոններին և ազգային  նկարագրին: 

ՎՊՀ-ն ՀՀ-ի հյուսիսային տարածաշրջանի գիտակրթական խոշոր 

հաստատություններից մեկն է, որն արդեն հիսուն տարի տարածաշրջանում և նրանից 

դուրս ապահովում է մանկավարժական կադրերի պատրսատման գործընթացը, ինչպես 

նաև գիամանկավարժական գործունեություն ծավալում գիտության տարբեր 

ոլորտներում: 

Հասարակության, գիտության զարգացման ժամանակակից տեմպերը և նոր 

մարտահրավերները ՝ կապված պետության կայունության ապահովման և համաչափ 

զարգացման, ինչպես նաև կրթության և գիտության ոլորտում միջազգայնորեն ճանաչված 

և հաստատված չափորոշիչների ապահովման հետ, անընդհատ նոր խնդիրներ են 

առաջադրում կրթության բոլոր մակարդակներում այդ թվում բուհական: Խնդիրն այն է, 

որ կարողանանք ժամանակին նախանշել և պլանավորել զարգացման այնպիսի 

ռազմավարություն, որի իրագործումը թույլ կտա ապահովել համալասարանի կայուն 

զարգացումը: 

ՎՊՀ-ի զարգացման ռազմավարության հիմնական նպատակներն են՝ 

1. Ապահովել շահառուներին բարձր որակի կրթական ծառայությունների 

մատուցումը, որը թույլ կտա սահուն անցում կատարել մի կրթական մակարդակից 

մյուսին և վերջնարդյունքում ներգրավվել աշխատաշուկայում 

2. բուհում զարգացնել իրականացվող գիտահետազոտական և 

գիտամանկավարժական գործունեությունը առավել մեծ ծավալներով և խորությամբ ՝ 
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հաշվի առնելով բուհում գիտական պոտենցյալի առկայությունը և ժամանակակից 

մարտահրավերները 

3. Զարգացնել բուհի միջազգային համագործակցության ոլորտում ունեցած 

ձեռքբերումները՝ մեծացնելով արտասահմանյան բուհերի հետ համագործակցության 

աշխարհագրությունը և քանակը: 

  

Կրթության որակը բազմաշերտ հասկացություն է, այն իր մեջ ներառում է ոչ միայն 

շահառուների ձեռք բերած գիտելիքները, հմտությունները և ունակությունները, այլ նաև 

պարունակում է սոցիալական տարբեր բաղադրիչներ: Նրա ապահովման համար դեռևս 

քիչ է դասական համալսարանական կրթության տարրերի հետևողական կիրառումը ՝ 

առանց հաշվի առնելու ազգային առանձնահատկությունները, ինչպես նաև 

տարածարջանին բնորոշ կողմերը և առկա կարիքները: Այն հայեցակարգը, որի 

համաձայն կրթությունը ունի ազգային դրևորում, այսօր առավել քան արդիական է, քանի 

որ կրթության կազմակերպման գործընթացում ազգային հոգեկերտվածքին բնորոշ 

կողմերի հաշվի չառնելը հետագայում բերում է բացասական արդյունքների: Սա չի 

նշանակում հրաժարում կրթական ոլորտում միջազգային չափանիշներից, այլ 

ենթադրում է ներմուծվող մոտեցումների ոչ թե նմանակային ներդրում այլ հիմնական 

գաղափարների շուրջ ազգային բնորոշ առանձնահատկությունների համատեքստում 

տրանսֆորմացված գաղափարների ներդրում: Ընդ որում տվյալ երկրի սահմաններում էլ 

իրենց հերթին  կարող են տարբերակվել կրթության կազմակերպման որոշ տարրեր՝ 

հաշվի առնելով տարածաշրջանի առանձնահատկությունները, կարիքները, զարգացման 

մակարդակը, ռեսուրսները և այլն: Այսինքն՝ կրթության կազմակերպման համակարգը, 

այդ թվում բուհական համակարգը, պետք է լինի այնքան ճկուն , որ ի վիճակի լինի ճիշտ 

ժամանակին և տեղին արձագանքելու արտաքին ազդակներին և մարտահրավերներին: 

Կրթության զարգացման ժամանակակից հարացույցը ենթադրում է կրթությունը 

դիտել որպես գիտության ուսումնական մոդել: Դա առաջին հերթին նշանակում է 

ուսուցման բոլոր մակարդակներում կիրառել գիտական ճանաչելիության մեթոդները: 

Վերջինս էլ թույլ է տալիս ուսուցումը զուտ տեղեկատվականից շեղել մեթոդաբանականի: 

Համալսարանի կառուցվածքում գոյություն ունեցող և կրթական տարբեր ծրագրեր 

իրականացնող վարժարանը և քոլեջը, ինչպես նաև տարբեր ստորաբաժանումներ , որոնք 
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միտված են շարունակական կրթության ապահովմանը, պետք է դիտարկել ոչ թե 

առանձին կառույցներ, իրենց նեղ գործառույթներով, այլ որպես կրթության 

իրականացման մի տրամաբանական շղթա, որը շահառույին թույլ է տալիս մի 

ֆիզիկական տարածքում միանգամից լուծել տարբեր կրթական խնդիրներ: 

Շարունակականության ապահավման նպատակով անհրաժեշտ է և բովանդակային, և 

կազմակերպչական առումով հնարավորինս մոտեցնել այդ կրթական տարբեր 

աստիճաններ ունեցող ուսումնական հաստատություննների գործունեությունը: Այն 

քայլերը, որոնք ուղղված են շահառուներին բարձր որակի կրթության ապահովմանը, 

կապված են սկզբունքային մի շարք մոտեցումների հետևողական կիրառման հետ 

որոնցից են՝  

 Ուսուցման նկատմամբ շահառուների մոտիվացման բարձրացումը 

 Գնահատման համակարգի կատարելագործումը 

 Գնահատման օբյեկտիվության ապահովումը 

 Մատուցվող տարբեր ծառայությունների բարելավումը և կատարելագործումը 

 Շահառուներին տարբեր տիպի կրթական ծրագրերում ընդգրկելը 

 Շահառուների հետազոտական գործունեության խթանումը 

 Ուսանողներին մասնագիտական առարկաներից անհրաժեշտ 

տեղեկատվական նյութերով և գրականությամբ ապահովումը 

 Դասավանդման գործնական ուղղվածության ուժեղացումը 

 

Կարծում եմ՝ դեռ երկար ժամանակ համալսարանի համար դոմինանտ կմնա 

տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցները մանկավարժական կադրերով 

ապահովելու առաքելությունը: Դրան զուգահեռ ժամանակի ընթացքում, 

պայմանավորված տնտեսության տարբեր ճյուղերի, մասնավորապես մասնավոր 

սեկտորի զարգացման հեռանկարներով, հասարակության սոցիալ տնտեսական նոր 

պահանջների ձևավորումամբ, կնշմարվեն նոր մասնագիտացումներ: Արդեն իսկ հիմա 

հանրակրթական դպրոցներում պահանջարկ է վայելում մանկավարժ-լոգոպեդի 

մասնագիտությունը, իսկ տարածաշրջանում տուրիզմի զարգացման հեռանկարներով 

պայմանավորված, ակտուալ են դառնում տուրիզմի և սպասարկման ոլորտները 
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սպասարկող մասնագիտությունները (օրինակ ՝տարբեր լեզուներով թարգմանիչներ, 

տուր ուղեցույցներ և այլն): 

Համալսարանի գործառույթների կարևոր բաղադրիչ է գիտական և 

գիտամանկավարժական հետազոտությունների իրականացումը: Նրա 

արդյունավետության բարձրացման և զարգացման հիմնական ուղղությունները պետք է 

փնտրել առավել գործնական նշանակություն ունեցող և պահանջված 

հետազոտություններում: Համալսարանը, լինելով տարածաշրջանում մանկավարժական 

կադրերով ապահովող հիմնական հաստատությունը, իր գիտական գործունեության մի 

մասը պետք է ուղղի ոչ միայն առանձին առարկաների ուսուցման մեթոդիկաների , 

ժամանակակից տեխնոլոգիաների որոնմանը, այլ նաև իրականացի  

մանկավարժահոգեբանական և սոցիալական բնույթի հիմնարար հետազոտություններ: 

Այսօր դպրոցական համակարգում ներառական կրթության պայմաններում առաջացել 

են լուրջ խնդիրներ: Այդպիսի համակազմի հետ աշխատող արհեստավարժ 

մասնագետների և ուսուցիչների բացակայությունը պահանջ են դարձրել տարբեր 

կարիքներով գնահատված երեխաների հետ աշխատանքի որակավորում ունեցող 

մասնագետների պատրաստումը և կարճաժամկետ վերապատրաստումները: 

Համալսարանը, համագործակցելով համայնքային և մարզային իշխանությունների, 

տարբեր հանրակթական դպրոցների և շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ կարող 

է լուրջ հետազոտական աշխատանքներ իրականացնել և ելնելով պահանջարկից՝ 

ստեղծել ուսումնամեթոդական բազա համապատասխան մասնագետների արդյունավետ 

աշխատանքների համար:  

Անհրաժեշտ է ընդլայնել գիտահետազոտական աշխատանքների քանակը և 

բազմազանությունը առաջնահերթություն տալով առավել պահանջված և գործնական 

նշանակություն ունեցող հետազոտություններին: Այդ իմաստով առավել կարևորվում են 

բնագիտական գիտություններում իրականացվող հետազոտությունները ոչ միայն այն 

պատճառով, որ այսօր ՀՀ կառավարությունը այն հռչակել է գերակա ուղղություն, այլ նաև 

նրանով, որ երկրի պաշտպանական,  տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, 

առողջապահական, բնապահպանական և կենսական միջավայրի գրեթե բոլոր 

խնդիրների լուծումը անհնար է առանց բնագիտության ոլորտում լուրջ 
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հետազոտությունների: Այդ նպատակով պետք է օգտագործել ինչպես ներքին, այնպես էլ 

արտաքին ռեսուրսները: 

Մասնավորապես պետք է ընդգրկվել տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերում, 

ինչպես նաև ներգրավել ոլորտով շահագրգիռ անհատների և կազմակերպություների 

ներդրումներ կատարելու համար: Որպես կանոն՝ բնագիտական առարկաներից 

իրականացվող գիտափորձերի համար անհրաժեշտ առանձին սարքավորումներ 

բավականի թանկարժեք են: Համալսարանում առկա են այդպիսի որոշ սարքվորումներ, 

որոնք տեղակայված են համապատասխան լաբորատորիաներում, սակայն չի կարելի 

ասել, որ դրանք բավարար են համալսարանի առանձին ամբիոնների կողմից 

ներկայացված գիտական հետազոտություների լիարժեք կատարման համար:  

Հաշվի առնելով, որ համալսարանի հիմնական շահառուները ապագա 

ուսուցիչներն են, որոնց համար պետք է կարևորվի ինչպես գիտելիքների իմացությունը, 

այնպես էլ մեթոդական պատրաստվածությունը, առանձնակի ուշադրություն պետք է 

դարձնել դասավանդման մեթոդաբանական ուղղվածությանը և այդ ուղղությամբ 

իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքներին; Պետք է փաստել, որ այսօր 

մանկավարժության և հոգեբանության բնագավառներում կատարված 

հետազոտություները կրում են առավելապես հիպոթետիկ բնույթ, և առկա չեն կոնկրետ 

կիրառությունները: Իսկ հետազոտությունները, որոնք վերաբերում են բարձրագույն 

կրթության դասավանդման մեթոդիկային և պրակտիկային, կարելի է ասել բացակայում 

են: Այդ իմաստով անհրաժեշտ է հանրակրթական և բարձրագույն կրթական 

հաստատություններում ուսուցման մեթոդիկային վերաբերող գիտահետազոտական 

աշխատանքներին առավել ուշադրություն դարձնել՝ հաշվի առնելով ժամանակակից 

ուսուցման տեխնոլոգիաները:  

Ռազմավարության նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ 

խնդիրները։ 

Կապված շահառուներին բարձր որակի կրթական ծառայությունների մատուցման 

հետ՝ անհրաժեշտ է. 

 կատարելագործել առարկայական և նեղ մասնագիտական կրթական ծրագրերը, 

 բարձրացնել դասավանդման որակը և գործնական ուղղվածությունը, 
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 մեծ կարևորություն տալ պրակտիկ աշխատանքներին, կիրառական 

գործառույթներին և լաբորատոր աշխատանքների կատարմանը, 

 կարևորել ուսանողների կողմից իրականացվող ինքնուրույն հետազոտական 

աշխատանքներ կատարելու ունակությունը, 

 մոտիվացնել կրթական գործընթացը, այն զուգակցել տարբեր գործառույթներով 

(հանդիպումներ ոլորտի հայտնի մասնագետների, անվանի շրջանավարտների, 

գործարարների, վաստակաշատ մանկավարժների և այլն հետ), 

 բարելավել կրթական գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 

օգտագործման արդյունավետությունը և ուսումնամեթոդական 

ապահովվածությունը, 

 առավել թափանցիկ դարձնել ստուգման և գնահատման բոլոր ձևերը, 

Կապված համալսարանում իրականացվող գիտահետազոտական և      

գիտամանկավարժական գործունեության զարգացման հետ՝ անհրաժեշտ է. 

 նպաստավոր պայմաններ ստեղծել և աջակցել գիտահետազոտական 

գործունեությամբ զբաղվող աշխատակիցներին, ասպիրանտներին, 

ուսանողներին, 

 առավել մեծ ծավալով և խորությամբ գիտահետազոտական գործունեություն 

ծավալել` հաշվի առնելով շուկայի պահանջները և թեմաների 

պահանջվածությունը, 

 առավել կարևորել կիրառական և գործնական նշանակություն ունեցող հիմնարար 

հետազոտությունները,  

 հարստացնել բնագիտական ցիկլի առարկաների նյութատեխնիկական բազան՝ 

գիտական փորձեր և հետազոտություններ կատարելու համար անհրաժեշտ իր 

բոլոր գործիքակազմերով,  

 ներդնել գիտահետազոտական աշխատանքների գնահատման չափորոշիչային 

համակարգ, 

 ընդլայնել հանրապետության և այլ երկրների բուհերի հետ համագործակցությունը 

համատեղ գիտական ծրագրերի և հետազոտությունների իրականացման 

նպատակով, 
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 աջակցել համալսարանի աշխատակիցներին՝ մասնակցելու տարբեր 

արտասահմանյան գիտաժողովներին, միջազգային  ծրագրերին և նախագծերին, 

 համալսարանում կազմակերպել միջազգային գիտաժողովներ, ինչպես նաև 

հանդիպումներ անվանի գիտնականների հետ, 

 աջակցել աշխատակիցներին տարբեր ամսագրերում, պարբերականներում, 

ժողովածուներում հրատարակվելու, այդ թվում բարձր միջազգային վարկանիշ 

ունեցող ժողովածուներում, 

 աջակցել համալսարանում դրամաշնորհային ծրագրեր գրելու և իրականացնելու 

գործընթացներին, 

 կատարելագործել հետբուհական կրթական համակարգը։ 

Առաջարկվող խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է իրականացնել կոնկրետ 

գործողություններ, որոնք այս կամ այն ձևով չափելի են։ 

Առարկայական և նեղ մասնագիտական կրթական ծրագրերի կատարելագործում 

ասելով՝ պետք է հասկանալ ոչ միայն բովանդակային նյութի արդյունավետ 

ընտրությունը, այլ նաև ուսումնասիրվող դասընթացներում նեղ մասնագիտական ու 

հարակից մասնագիտական և ոչ մասնագիտական առարկաների ծավալային 

հարաբերակցությունը։ Ընդ որում վերջնարդյունքի որակի գնահատման չափանիշներից 

պետք է կարևորել սովորողների գիտելիքները գործնական կիրառելու ունակությունները։ 

Այդ իսկ պատճառով համալսարանում և նրանից դուրս պետք է ստեղծել բոլոր 

պայմանները, որպեսզի հնարավոր լինի պրակտիկ աշխատանքներ կատարել։ Դրա հետ 

կապված է կարևորվում դպրոցներում պրակտիկաների կազմակերպումը և 

արդյունավետ անցկացումը, որն առաջին հերթին նշանակում է պրակտիկայի 

գործընթացին վերաբերող բոլոր գործառույթների կատարում (ներկայությունը, դասի 

վարումը, դպրոցական և արտադպրոցական աշխատանքների իրականացումնը և այլն) ։ 

Հայտնի է, որ կրթությունը և գիտությունը լոկալ չեն կարող արդյունավետ 

զարգանալ, և դրանց միջազգայնացումը անխուսափելի է: Սակայն միջազգայնացման 

գործընթացը պետք է տարերային չլինի և ներդաշնակ լինի տվյալ տարածքում լուծվող 

կրթական խնդիրներին: Յուրաքանչյուր կատարում բուհի համար, կախված նրա 

պոտենցյալից, ուղղվածությունից և առկա կարիքներից գոյություն ունեն 

համագործակցության առավել արդյունավետ ձևեր և մոտեցումներ: Ապագայում գրավիչ 
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պետք է դարձնել ինչպես փոխանակման ծրագրերը այնպես էլ համալսարանում այնպիսի 

մասնագիտությունների ներդրումը, որոնք պահանջված կարող են լինել  արտերկրի 

ուսանողների համար: Այդ նպատակով համալսարանի աշխատակիցների համար արդեն 

իսկ կազմակերպված անգլերեն լեզվի ուսուցման դասընթացները  խիստ կարևոր  են և 

անհրաժետ է դրանք դարձնել ավելի նպատակային: Միջազգային համագործակցության 

զարգացման հիմքում պետք է դնել համալսարանի զարգացման տեսլականը, որը 

ենթադրում է՝  

 համալսարանի վարկանիշի  բարձրացում 

 պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացում  

 ուսանողության համար այլ երկրների ուսանողների հետ շփումների ընդլայնում և 

տոլերանտ մտածողության զարգացում 

 երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրերի, նախագծերի 

իրականացում 

 արտասահմանյան ուսանողների ներգրավում տարբեր ծրագրերում 

 արտասահմանյան այլ բուհերում ուսանողների հետբուհական ուսուցման 

կազմակերպում 

 միջազգային գիտաժողովների, փոխայցելություների կազմակերպում 

 

ՎՊՀ-ն իր մեջ ներառում է հնգաստիճան կրթական համակարգ, որոնց 

համապատասխան կրթական ծրագրերն իրականացվում են  վարժարանում, քոլեջում, 

բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և  ասպիրանտուրայում: Համալսարանի 

բակալավրիատում այսօր սովորում են 2056 ուսանողներ , որոնցից 1400 առկա ուսուցման 

համակարգում իսկ 656 հեռակա: Բուհի մագիստրատուրայում սովորողների թիվը 

կազմում է 119 ուսանող, որոնցից 111 առկա  և 8-ը հեռակա: Քոլեջում սովորում ե 170 

ուսանողներ, իսկ վարժարանում՝ 435 աշակերտներ:  

Քոլեջում մասնագիտությունների լիցենզավորումը հնարավորինս պետք է 

համապատասխանեցվի համալսարանում առկա մասնագիտություներին: Այդ իմաստով 

անհրաժեշտություն կա ավելացնել բնագիտամաթեմատիկական առարկաներ 

ուսումնասիրող հոսքերը և բաժինները: Պետք է ստեղծել համալսարանում գործող 

կրթական տարբեր աստիճաններ ունեցող հաստատությունների միջև բազմակողմանի 
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համագործակցության համակարգ, որը մի աստիճանից մյուսին անցումը դարձնի 

դյուրին: Կրթական բոլոր աստիճաններում անհրաժեշտ է բարձրացնել աշակերտական և 

ուսանողական խորհուրդների ինքնավարությունը: Համալսարանի բակալավրիատի 

արդյունավետ համալրման նպատակով անհրաժեշտ է վարժարանի աշակերտների և 

քոլեջի ուսանողների շրջանում պարբերաբար մասնագիտական կողմնորոշման 

աշխատանքներ կատարել:  

 

 

Ուսանողության ինքնավարության հարցերը մշտապես պետք է լինեն ռեկտորի և 

մյուս ստորաբաժանումների ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում: Անհրաժեշտ է 

միշտ կառուցողական և համագործակցային դաշտ ստեղծել ուսանողական 

ինքնավարության զարգացման համար:Համալսարանի ուսանողական խորհրդի և 

ուսանողական ակտիվի համար նպաստավոր պայմաններ պետք է ստեղծել նրանց 

ինքնազարգացման, ինքնակազմակերպման, լիովին ազատ դրսևորման համար: Կարևոր 

է այդ ներուժը ուղղորդել ուսուցման որակի բարձրացմանը, համալսարանում 

բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ապահովմանը և սովորողների հանգստի, ժամանցի 

տարբեր բնագավառներում նրանց դրսևորմանը: Պետք է ընդլայնել, կարևորել և 

խրախուսել ուսանողների կողմից կամավորության սկզբունքով իրականացվող բոլոր 

գործառույթները, որոնք ուղղված են ուսանողական կյանքի աշխուժացմանը և նրանց 

սոցիալական և հասարակական պատասխանատվության բարձրացմանը: Անհրաժետ է 

բազմակողմանիորեն աջակցել և խրախուսել գիտահետազոտական աշխատանքներ 

կազմակերպելու, իրականացնելու, տարբեր ստուգատեսներում ուսանողների 

մասնակցությունը ապահովելու բոլոր ձեռնարկումները: Նույն մոտեցումը պետք է 

ցուցաբերել նաև վարժարանում և քոլեջում սովորող աշակերտ- ուսանողների համար: 

 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 

Համալսարանի կառավարման արդյունավետությունից է կախված առաջադրված 

նպատակների իրականացումը և խնդիրների լուծումը: Կառավարման համակարգի 
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կատարելագործումը պետք է հանգեցնի համալսարանում առկա ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործմանը և բարոյահոգեբանական նպաստավոր մթնոլորտի  

ձևավորմանը: Անհրաժեշտ է  վերանայել համալսարանի կառավարման և 

կազմակերպչական կառուցվածքը ՝ հիմք ընդունելով կրկնվող գործառույթների, 

անհարկի ծանրաբեռնվածության և պարապուրդի վերացումը, նոր գործառույթների 

անհրաժեշությունը և գործող ստորաբաժանումների աշխատանքների 

արդյունավետությունը: Կառավարման նոր հակարգը պետք է լինի առավել ճկուն , որն ի 

վիճակի լինի լուծել նոր խնդիրներ և դիմակայելնոր մարտահրավերների: Կարևոր է 

կառավարման համակարգի թափանցիկությունը և կանխատեսելիությունը, ինչպես նաև 

բոլոր օղակների հաշվետվողականությունը:  

Մեր ազգը դարեր ի վեր ապավինել է կրթությանը և հայ ընտանիքներում միշտ էլ 

հարգի է եղել ուսումը: Այսօր աշխարհասփյուռ մեր հայրենակիցները մեծ 

հաջողություններ են գրանցում կրթության  և գիտության բնագավառում: Սակայն այսօր 

ՀՀ-ում չի հաջողվում ամբողջությամբ վեր հանել երեխաների ներուժը, որը մտահոգիչ է և 

ունի սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներ: Այսօր գիտելիքների ձեռքբերման 

գործընթացի կարևորությունը հասարակության մեջ անհրաժեշտություն ունի լայն 

քարոզչության: Քանզի գրեթե ամբողջությամբ խեղաթյուրվել է դրա իրական դերն ու 

նշանակությունը:  Ճնշող մեծամասնության համար առավել կարևորվում են 

գնահատականն ու տարրաբնույթ վկայականները, դիպլոմները, քան իրական 

գիտելիքները: Հանրությունը ոչ միայն պահանջատեր չէ կրթական հաստատությունների 

կողմից բարձր որակ ապահովող ուսուցման իրականացման հարցում, այլ 

ընդհակառակը, նպաստում է սովորողների կողմից դրսևորվող անգործությանը և 

ուսուցման գործընթացի նկատմամբ ոչ պատասխանատու մոտեցումը: Բոլոր այս 

մոտեցումները բերել են հասարակության մեջ ուսուցչի և դասախոսի վարկանիշի 

իջեցման: Կրթության քարոզչությունը, գիտելիքի իրական ուժի կարևորումը, 

սովորողների կողմից ուսուցման գիտակցական մոտեցում ցուցաբերելու  

անհրաժեշտությունը հասարակության մեջ սերմանելու նպատակով համալսարանը 

առաքելություն ունի իր ողջ ներուժով տարբեր հարթակներում լայն հանրությանը 

ներկայացնելու ուսուցման գործընթացի կարևորությունը ժամանակակից աշխարհում, 
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ձևի և բովանդակության իրական տեղը և մարդու ներուժը դրսևորելու լայն 

հնարավորությունները:  

 

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ 

 

Համալսարանի ֆինանսական  միջոցները ձևավորվում են հիմնականում 

ուսանողների վարձավճարներից և այլ արտաբյուջետային ոչ մեծ մուտքերից: Ամբողջ 

բյուջեի միայն մոտավորապես 13 տոկոսն է ֆինանսավորվում պետական բյուջեից: 

Այդպիսի մեծ կախվածությունը ուսանողական վարձավճարներից և մեր 

հասարակության՝ լավ կրթություն ստանալու պահանջի ոչ լիարժեք ընկալումը բերել է 

նրան, որ նման մոտեցումը դարձել է աշխատաձև: Իսկ վերջինս բավականին 

բացասական ազդեցություն է ունենում համալսարանի վարկանիշի վրա: Հաշվի առնելով 

վերոնշյալ հանգամանքը՝ պետք է մշակել և վարել ֆինանսատնտեսական ճիշտ 

քաղաքականություն, որպեսզի ապահովվի համալսարանի կայուն զարգացումը: Այդ 

նպատակով անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները՝ 

 Համալսարանի բյուջեն համալրել տարբեր տեսակի գիտակրթական վճարովի 

ծառայություններով 

 Ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանների ստեղծել 

վարձավճարների փոփոխման ճկուն համակարգ  

 Ներդնել աշխատողների խրախուսման և պարգևավճարների ձևավորման 

ռեյտինգային համակարգ 

 Եկամուտների և ծախսերի վերահսկման նապատակով պարբերաբար 

իրականացնել ֆինանսական մոնիթորինգ  

 Համալսարանի կանոնադրության շրջանակներում իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն 

 Կատարելագործել ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների օպտիմալ 

կառավարման հնարավորությունները 

 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 
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 Համալսարանը ներառում է բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ, որոնք 

ուսումնաօժանդակ նշանակության ունեն և կարևոր դերակատարում ուսումնական, 

գիտական, կազմակերպչական աշխատանքների իրականացման գործում ոչ միայն 

գործնական առումով, այլ նաև բովանդակային: Այդպիսիք են ուսումնական, 

հետազոտական լաբորատորիաները, գրադարանային համակարգը, <<Բազում>> 

ուսումնամարզական հանգրվանը և այլն: Ենթակառուցվածքների աշխատանքը պետք է 

ամբողջությամբ համահունչ դարձնել համալսարանի ուսումնագիտական 

աշխատանքների բովանդակությանը: 

 Անընդհատ վերազինման և արդիականացման կարիք ունեն լաբորատոր 

բազաները, առանձին դեպքերում այնպիսի սարքավորումներով, որոնք ամբիոնների 

գիտահետազոտական ուղղվածության աշխատանքների համար անհրաժեշտ են: Հաշվի 

առնելով, որ դեռևս համալսարանի շրջանավարտների մեծ մասը համալրում են 

հանրակրթական դպրոցներ, ուսումնական դպրոցական փորձերը բնագիտական 

առարկաներից, ինչպես նաև համալսարանական ծրագրերում տեղ գտած 

փորձարարական աշխատանքներից պետք է լիովին կատարվեն: 

 Անհրաժեշտություն կա լսարանները հագեցնելու տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներով, ինտերակտիվ գրատախտակներով, համակարգիչներով, որոնք 

կարող են ապահովել կարճ ժամանակում մեծ տեղակատվություն ստանալու խնդիրը: 

 Համալսարանի արդյունավետ գործունեության համար կարևոր 

դերակատարություն ունի գրադարանային համակարգը: Վերջին տարիներին այն 

արդիականացվել է և համալրվել մեծաքանակ գրքերով և էլեկտրոնային պաշարներով: 

Նրա զարգացման հիմնական ուղղությունները պետք է լինեն տեղեկատվության 

անընդհատ թարմացումը, հասանելիությունը և ներհամալսարանական կարիքների  

լուծման նպատակով տարբեր ստորաբաժանումների հետ արդյունավետ 

համագործակցությունը: Կարևոր է նաև արտաքին կապեր հաստատել և զարգացնել, 

ինչպես գիտաուսումնական նյութերի փոխանակման, այնպես էլ  փորձի փոխանակման 

նպատակով: 

 Համալսարանի <<Բազում>> ուսումնամարզական հանգրվանի 

հնարավորությունները լիարժեք չեն օգտագործվում և առկա է պարապուրդի գործոնը: 
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Մինչդեռ այն,  բացի ամառային ճամբար կազմակերպելուց, կարելի է  օգտագործել նաև 

այլ  նպատակներով, որոնք կարող են ֆինանսական մուտքեր ապահովել համալսարանի 

բյուջե:  

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ 

 

Համալսարանն իր կանոնադրական պարտավորությունները լիարժեք 

իրականացնելու նպատակով համագործակցում է ինչպես այլ կրթական 

հաստատությունների, այնպես էլ տարբեր մարզային և համայնքային կառույցների, 

հասարակական և արտադրական կազմակերպությունների և այլնի հետ: Այդ 

համագործակցությունը առավելապես դրսևորվում է ուսանողների արտադրական 

պրակտիկայի կազմակերպման նպատակով: Համագործակցության շարունակության 

խորացման և աշխարհագրության մեծացմանը զուգընթաց անհրաժեշտ է նոր 

բովանդակություն տալ դրանց՝ կապված մասնագիտական կողմնորոշման, 

աշխատատեղերի պլանավորման և անհրաժեշտ մասնագետների պահանջարկի 

հաշվառման հետ: Անհրաժեշտություն կա գործընկերային նոր հարաբերություններ 

ստեղծել առավել գիտելիքահեն գործունեության վրա հիմնված արտադրական և այլ 

կազմակերպությունների հետ: Հանրակրթական դպրոցների հետ համագործակցությունը 

առանձնապես կարևոր է, քանի որ բուհի շրջանավարտների հիմնական մասը ապագա 

ուսուցիչներ են: Արդյունավետ կազմակերպված պրակտիկաները հնարավորություն են 

տալիս ուսանողներին դրսևորելու իրենց ձեռք բերած տեսական գիտելիքները 

գործողության մեջ և ավելի մոտիկից ծանոթանալու ուսուցչի աշխատանքին, 

սովորողների տարիքահոգեբանական առանձնահատկություններին: Հետադարձ կապի 

ապահովման նպատկով կարելի է դպրոցների մանկավարժների և աշակերտների  

համար հաճախակի փոխայցելություններ կազմակերպել, ինչպես նաև համասարանի 

դասախոսների գիտահանրամատչելի զեկույցներ կարդան սովորողների համար՝ դրան 

զուգահեռ նախաձեռնելով կատարելագործելու ուսուցիչների մեթոդական 

պատրաստվածությունը: Վերջինս կարևորվում է նաև նրանով, որ մինչև 2022թ 

դադարեցվել են ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները:  
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Առանձնակի նշանակություն ունի համագործակցությունը ինչպես 

հանրապետության, այնպես էլ արտերկրի բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների հետ: Դրանք առաջին հերթին միտված են լուծելու բուհի 

զարգացման խնդիրները՝ կապված գիտական գործունեության զարգացման, կադրերի 

վերապատրաստման, ուսանողների փոխանակման, գիտաժողովների և սեմինարների 

կազմակերպման և այլնի հետ: 

Այժմ բուհում իրականացվող տարբեր միջազգային ծրագրերին զուգահեռ մեծ 

հնարավորություններ կան ուսանողների փոխանակման ծրագրեր իրականացնել՝ 

համագործակցելով Global UGRAD հիմնադրամի հետ, ինչպես նաև ամերիկյան 

<<Ֆուլբրայտ>> արտասահմանյան ուսանողական ծրագրի հետ, որոնք այն  

դասավանդողների և ուսանողների համար են, որոնք տիրապետում են անգլերեն լեզվի 

կամ սկսնակ են և կարող են տարբեր ժամանակաշրջաններում գտնվել ԱՄՆ- ում: Ռեալ 

հնարավորություն կա համագործակցելու Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքի համալսարանում 

գործող մաթեմատիկական գիտությունների գիտահետազոտական  հիմնադրամի հետ և 

ապահովել մաթեմատիկայից ուսանողների վերապատրաստում: Բացի այդ 

հնարավորություն կա ֆիզիկայի և քիմիայի բնագավառներում շարունակական 

կրթության նպատակով համագործակցել Լեհաստանի Վրոցլավ քաղաքի 

գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ:  

ՎՊՀ-ն ունի այլ բուհերի հետ համագործակցության ավանդույթներ: Այս առումով 

կարելի առանձնացնել ՀՀ հյուսիսային տարածաշրջանի մյուս խոշոր բուհի՝ ՇՊՀ-ի հետ 

համագործակցությունը: Հաշվի առնելով այս երկու բուհում առկա գիտական ներուժը՝ 

պետք քայլեր ձեռնարկել ապագայում առանձին մասնագիտությունների գծով 

ատենախոսություների պաշտպանության մասնագիտական խորհուրդներ 

կազմավորելու համար:  

 

ԱՄՓՈՓ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 Կրթական համակարգերը, լինելով իներտ, միշտ անհրաժեշտություն ունեն 

կատարելագործման, որը պայմանավորված է հասարակության զարգացմամբ, 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հարաճուն զարգացմամբ, նոր 

մասնագիտությունների ի հայտ գալով և այլն: Բուհական կրթության պարագայում 
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ավելանում է նաև գիտահետազոտական բաղադրիչը: Բոլոր զարգացած երկրներում 

բուհերում են կենտրոնացված առաջատար գիտնականները, բուհերում են կատարվում 

բազմաթիվ հետազոտություններ և ծնվում նոր հայտնագործություններ: Հայաստանի 

բուհական կրթական համակարգը, լինելով սովետական բուհական կրթական 

համակարգի մի մասը, առավելապես լուծում էր մասնագետների պատրաստման խնդիրը 

և գիտական հետազոտությունները հիմնականում իրականացվում էին գիտությունների 

ակադեմիայում: Համալսարանների ուժեղացման ճանապարհներից մեկն էլ դրանք 

գիտահետազոտական կենտրոն դարձնելն է: Այդ իմաստով ներկայացված զարգացման 

ռազմավարության մեջ կարևոր նշանակություն է տրված համալսարանում 

գիտահետազոտական աշխատանքների ակտիվացման խնդրին: Ընդ որում այդ 

գործընթացում ուսանողների մասնակցությունը մոտիվացիոն դեր  կարող է խաղալ մյուս 

ուսանողների համար: Այդ նպատակների իրականացման համար համալսարանի 

նյութատեխնիկական բազան անընդհատ պետք է հարստացվի: 

 Ներկայացված 2020-2025 թթ. համալսարանի զարգացման ռազմավարությունը 

հնարավոր է իրականացնել համալսարանի ողջ աշխատակազմի՝ այդ թվում 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, հետևողական աշխատանքի դեպքում: Դրա 

համար շատ կարևոր է կոլեկտիվում ստեղծել բարոյահոգեբանական դրական  մթնոլոտ, 

որի լավագույն գրավական է համալսարանի ղեկավար կազմի, ֆակուլտետների, 

ամբիոնների, բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարների անձնուրաց և արհեստավարժ 

աշխատանքը:  

 Տարիների ընթացքում համալսարանում ձևավորված ավանդույթները, առկա 

ուժեղ կողմերը, կուտակված փորձը և ձեռքբերումները պետք է պահպանել և 

հետևողականորեն վերանայել թույլ և դեռևս անկատար կողմերը: 

 Համալսարանի ղեկավարությունը ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի յուրաքանչյուր 

լավ աշխատողի ներդրումը աննկատ չմնա, և խրախուսվի ցանկացած անհատական և 

կոլեկտիվ ներդրում: 

 Հասարակության մեջ կրթության կարևորությունը հանրաճանաչ դարձնելու և 

սովորողների մոտ ուսուցման նկատմամբ գիտակցական մոտեցում ձևավորելու, խորը 

գիտելիքներ և փորձառություններ ձեռք բերելու ձգտումը կարևորելու նպատակով պետք 

է արդյունավետ ուղղորդել համալսարանում միավորված ողջ մտավոր ներուժը՝ 
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օգտագործելով ինչպես անմիջական շփումները, այնպես էլ տեղեկատվական բոլոր 

հնարավոր հարթակները և միջոցները: 

 Համալսարանում իրականացվող ցանկացած գարծընթացի հիմքում պետք է դնել 

համալսարանի շահը, նրա շահառու-ուսանողների, համալսարանի նախանշած 

նպատակների, առաջադրված խնդիրների լուծման առաջնահերթությունները: Բոլոր 

տիպի անհատական և կոլեկտիվ շահերը պետք է ստորադասել հանրային 

կարևորություն և նշանակություն ունեցող շահերին, որոնք լուծվում են համալսարանում: 

Համալսարանի արդյունավետ գործունեության, ԿԳՄՍ նախարարության և 

հասարակության լայն խավերի աջակցության պարագայում հնարավոր է 5 տարիների 

համար ներկայացված զարգացման ռազմավարությունը իրականացնել և ակնկալել 

համալսարանի նոր որակ: Ուզում եմ նաև հատուկ ընդգծել համալսարանի 

հոգաբարձուների խորհրդի մեծ և կարևոր դերակատարումը համալսարանի 

աշխատանքների աջակցության, ընդհանուր ղեկավարման և օբյեկտիվ գնահատման 

գործում: 

 

 


