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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Կրթությունը և գիտությունը ՀՀ զարգացման կարևորագույն ոլորտներից են։ Դա 
է պատճառը, որ այս երկու ոլորտները անընդհատ գտնվում են կառավարության 
ուշադրության կենտրոնում։ Իհարկե, հասկանալի է, որ մեր երկրում առկա սոցիալ-
տնտեսական պայմանները չեն նպաստում այս երկու ուղղությունների զարգացման 
հիմնարար խնդրին կառավարության կողմից հզոր իմպուլս հաղորդելուն։ Լեռնային 
Ղարաբաղի խնդիրը բնականաբար նույնպես ազդում է նշված ոլորտների 
զարգացման վրա։ Բոլոր դեպքերում հարկ է նշել, որ այս խնդիրները մշտապես 
գտնվում են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից արդեն լայն քննարկման է դրվել 
«Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի նախագիծը։ ԿԳՄՍ 
նախարարության կողմից նաև թիրախավորված մի շարք խնդիրներ կան։ Նշենք 
դրանցից երեքը. 

1. դիմորդներին դպրոցն ավարտելուց և ընդունելության քննությունները 
հանձնելուց հետո միայն տրամադրել հավաստագրեր, որոնց հիման վրա 
դիմորդն ինքը կորոշի, թե որ բուհում է ուզում սովորել, 

2. բուհերում հեռակա ուսուցման գործընթացի դադարեցում, 
3. հանրապետությունում առկա սոցիալական խնդիրների լուծման համար բուհերի 

գոյատևման բացառում։ 
Այս երեք թիրախավորված խնդիրների վերլուծությունը բերում է հետևյալ 

եզրահանգման. արվում է ամեն ինչ, ՀՀ-ում գործող բուհերի մեջ շատ սուր 
մրցակցային պայքար ստեղծելու համար։ Այստեղ տեղին է նշել, որ այդ բնուհերը 
մրցակցային պայքարի մեջ կմտնեն՝ ավաղ, ունենալով անհավասար ելակետային 
հնարավորություններ։ Այս սուր պայքարը մարտահրավեր է հատկապես մարզային 
բուհերի, մասնավորապես ՎՊՀ-ի համար։ Սպասվում է նաև ուսանողների քանակի 
նվազում։ Նշված մարտահրավերներից պատվով դուրս գալու ելքեր, իհարկե, կան։ 

Ստորև բերված է Հովհ. Թումանյանի անվան Վանաձորի պետական 
համալսարանի 2020-2024թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, որը, ըստ 
հեղինակի, կօգնի ՎՊՀ կոլեկտիվին պատվով դուրս գալու նշված իրավիճակից։ 
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

«Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամը գիտական, կրթական, հետազոտական և մշակութային բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություն է։ 

ՎՊՀ գործունեությունը նպատակաուղղված է հայագիտական, բնագիտական, 
հումանիտար, տնտեսագիտական գիտությունների, մշակույթի տարբեր ուղղություն-
ներով կրթական ծրագրերի և հիմնարար ու կիրառական գիտական հետազոտու-
թյունների իրականացմանը։ 

Համալսարանի գործունեությունը նպատակաուղղված է Հայաստանի 
Հանրապետության (մասնավորապես Լոռու մարզի) արդյունաբերական և գիտա-
հետազոտական հիմնարկներին, ուսումնական հաստատություններին բարձրակարգ 
մասնագետներով ապահովմանը։ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 

Վանաձորի պետական համալսարանը ձգտում է տրամադրել բարձրակարգ 
կրթական ծրագրեր, իրականացնել ուսանողամետ եռաստիճան ուսուցում։ ՎՊՀ-ն  
խրախուսում է կրթվելու և գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվելու 
ձգտումը սովորողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի շրջանում։ 

ՎՊՀ-ն ձգտում է դառնալ այնպիսի հաստատություն, որը՝ 

 ուսանողներին և մագիստրանտներին առաջարկում է հիմնարար գիտելիք, 
կարողություններ և հմտություններ ապահովող կրթական ծրագրեր՝ հիմնված 
գիտական արդյունքների, հետազոտության, ստեղծագործ աշխատանքի ու 
նորարարության վրա և համահունչ Եվրոպական բարձրագույն կրթության 
տարածքի հիմնարար սկզբունքներին; 

 ապահովում է ուսանողների և մագիստրանտների հայեցի, բայց և 
համամարդկային արժեքների ոգով դաստիարակումը; 

 ուսանողներին և մագիստրանտներին տրամադրում է բարձրորակ կրթություն 
ստանալու և արդի հետազոտություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ 
ժամանակակից ենթակառուցվածքներ; 

 իր գործունեության յուրաքանչյուր բնագավառում ապահովում է կրթության և 
կառավարման որակի անընդհատ բարելավում; 

 տրամադրում է մասնագիտական խորհրդատվության ծառայություններ՝ 
հանրային պահանջարկին համապատասխան։ 
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ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

Վանաձորի պետական համալսարանի հիմնարար արժեքներն են. 

1. Ուսանողի, մագիստրոսի և ասպիրանտի հաջողությունը 

Համալսարանի ուշադրության կենտրոնում առաջին հերթին ուսանողի, 
մագիստրոսի և ասպիրանտի կրթական ձեռքբերումները, ուսումնառությունից նրանց 
բավարարվածությունը և հաջողություններն են։ Այդ նպատակով Համալսարանն 
ուսանողի կարիքները և ժամանակակից կրթություն ստանալու ձգտումը դնում է իր 
ակադեմիական գործունեության և օժանդակ ծառայությունների կազմակերպման, 
կրթական ծրագրերի մշակման և կրթական քաղաքականության հիմքում։ 

2. Որակյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

Համալսարանի գործունեության հիմնական հենարանը նրա պրոֆեսորա-
դասախոսական կազմն է, որի շնորհիվ Համալսարանն իրականացնում է իր 
առաքելությունը։ 

3. Բարձրորակ և մատչելի կրթությունը 

Համալսարանը կարևորում է յուրաքանչյուր կարողունակ քաղաքացու 
բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունը և ուսանողներին 
ապահովում է բարձորակ ու մատչելի կրթություն և անհրաժեշտության դեպքում 
տրամադրում է ֆինանսական ու այլ աջակցություն։ 

4. Ակադեմիական բարեվարքության սկզբունքը 

Համալսարանը կարևորում է յուրաքանչյուր ուսանողի և պրոֆեսորա-
դասախոսական կազմի յուրաքանչյուր անդամի ակադեմիական ազատությունը և 
բարեվարքության սկզբունքը: 

5. Ժողովրդավարական միջավայրը 

Համալսարանը կարևորում է ուսանողության և պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի մասնակցությունը բուհին վերաբերող կարևորագույն խնդիրների քննարկման 
ու որոշումների կայացման գործընթացին։ 

6. Համազգային պատասխանատվությունը 

Գիտակցելով իր դերը մեր երկրում (մասնավորապես Լոռու մարզում) 
գիտելիքների վրա հիմնված հասարակություն ձևավորելու գործում՝ Համալսարանը 
ձգտում է դառնալ միջազգային չափանիշներին համապատասխան համազգային 
գիտակրթական կենտրոն։ 
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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

I. ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 
 
 
 
 
 

Այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները. 

Խնդիր 1.1. Որակավորումների ազգային շրջանակին և աշխատաշուկայի արդի 

պահանջներին համահունչ իրականացնել կրթական ծրագրերի բովանդակային և 

կառուցվածքային փոփոխություններ: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Վերանայել առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերի բովանդակությունը և կառուցվածքը 

սահմանող նորմատիվ փաստաթղթերը: 

2. Վերամշակել բակալավրի կրթական ծրագրերը որակավորումների ազգային 

շրջանակին և միջազգային առարկայական հենքային չափանիշներին 

համապատասխան: 

3. Վերամշակել մագիստրոսի կրթական ծրագրերը որակավորումների 

ազգային շրջանակին և միջազգային առարկայական հենքային 

չափանիշներին համապատասխան: 

4. Մշակել և իրականացնել պրակտիկաների օգտակարության գործընթացի 

բարելավմանն ուղղված համալիր միջոցառումների պլան: Ընդլայնել 

պրակտիկաների անցկացման վայրերի ցանկը՝ ընդգրկելով հանրա-

պետության առաջատար ուսումնական, գիտական, գիտաուսումնական և 

գիտամշակութային կենտրոնները: 

5. Ճշգրտել կրթական ծրագրերի իրականացման և արդյունավետության 

գնահատման չափորոշիչները: 

6. Կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների համապատասխանեցումը 

աշխատաշուկայի պահանջներին: 

7. Բանակից զորացրված ՎՊՀ ուսանողների համար կազմակերպել անվճար 

դասընթաց «Մաթեմատիկա» (տարրական) առարկայից: 

Հարկավոր է տրամադրել աշխատաշուկայի արդի պահանջներին 
համահունչ կրթական ծրագրեր, բարձրացնել ուսանողների 
բավարարվածության մակարդակը ՎՊՀ-ում ստացած կրթությունից: ՀՀ 
ուսուցիչների կարողություններն ու հմտությունները վերապա-
տրաստելու նպատակով ՎՊՀ կազմում հիմնել ուսուցիչների 
վերապատրաստման բաժանմունք։ 
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8. Մշակել ուսուցիչների վերապատրաստման բաժանմունքի բոլոր առարկայա-

կան կրթական ծրագրերը՝ հաշվի առնելով ուսուցիչների հետ նախօրոք 

կատարված հարցումների արդյունքները և ԿԳՄՍ նախարարության 

խորհրդատվությունը: 

9. Մշակել Զորիկ Գևորգյանի անվան հենակետային վարժարանի «Հայոց լեզու», 

«Օտար լեզու», «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», 

«Աշխարհագրություն» և այլ առարկաների օլիմպիադաների նախապատ-

րաստման խմբերի առարկայական կրթական ծրագրերը: 

 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի պահանջ-

ներին համապատասխանեցված՝ բակալավրի և մագիստրոսի բոլոր կրթական 

ծրագրերը, 

 ուսուցիչների վերապատրաստման բաժանմունքի գործընթացի պլանավորման 

և կազմակերպման կանոնակարգային հենք, 

 պրակտիկաների վերաբերյալ հարցումների բարելավված արդյունքներ: 

Կատարման ժամկետները. 

1 - 6 կետերն իրականացնել մինչև 01.03.2021 թ. 

7 - 9 կետերն իրականացնել մինչև 01.09.2020 թ. 
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Խնդիր 1.2. Բարելավել դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 

գործընթացները: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Զարգացնել մանկավարժական առաջավոր փորձի խրախուսման ու 

տարածման միջհամալսարանական (ՀՀ համալսարանների հետ) և 

ներհամալսարանական մեխանիզմները, նպաստել ուսուցման 

ժամանակակից մեթոդների և տեխնոլոգիաների ներդրմանը: 

2. Դասախոսական կազմի (բացի գուցե պրոֆեսորների) գիտամանկավար-

ժական կարողությունները և հմտություններն արդիականացնելու ու 

զարգացնելու նպատակով կազմակերպել գործուղումներ ԵՊՀ, 

Մատենադարան, ՀՀ ԳԱԱ և այլն՝ վերապատրաստման կուրսեր անցնելու: 

3. Հենակետային վարժարանի և քոլեջի մանկավարժական կոլեկտիվի 

մասնագիտական կարողություններն ու հմտություններն արդիականացնելու 

ու զարգացնելու նպատակով նրանց համար կազմակերպել վերապատ-

րաստման դասընթացներ, համալսարանում գործող ուսուցիչների վերա-

պատրաստման բաժանմունքում (այն կգործի այս տարվա սեպտեմբերի 

մեկից): 

4. Դասավանդման, ուսումնառության գործընթացի որակը բարձրացնելու, այն 

միջազգային չափանիշներին համահունչ դարձնելու նպատակով ՀՀ տարբեր 

համալսարաններից և գիտական կենտրոններից հրավիրել առաջատար 

պրոֆեսորների, ակադեմիկոսների՝ ՎՊՀ-ում դասախոսություններ կարդալու 

նպատակով: 

5. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում կիրառելու նպատակով 

ուսումնասիրել դասավանդման, ուսումնառության և հետազոտության 

ինտեգրման ժամանակակից փորձը: 

6. Մշակել և ներդնել ակադեմիական բարեվարքությունն ապահովող 

ժամանակակից մեխանիզմներ, այդ թվում՝ ավարտական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի գրագողությունը կանխելու նպատակով: 

7. Կատարել ՎՊՀ-ում գործող գնահատման համակարգի խորը վերլուծություն: 

Ուսումնասիրել և համադրել ՎՊՀ-ի, ԵՊՀ-ի, Շիրակի և Գորիսի 

համալսարանների գնահատման համակարգերը: 

8. Ներդնել ՎՊՀ դասախոսական կազմի գործունեության բազմագործոն 

գնահատման կարգը բոլոր ամբիոններում և քայլ առ քայլ անցնել ըստ 

բազմագործոն գնահատման կարգի վարձատրության համակարգի: 
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9. Գործարկել որոշ դասընթացների և կրթական ծրագրերի գնահատման 

առցանց համակարգ: 

10. Իրականացնել ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման գործընթաց: 

11. Նախապատրաստել և առցանց եղանակով իրականացնել ՎՊՀ-ում 

դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական 

հարցումներ: 

12. Նախապատրաստել և առցանց եղանակով իրականացնել շրջանավարտների 

հարցումներ՝ ՎՊՀ-ում ստացած կրթությունից բավարարվածության 

վերաբերյալ: 

13. Նախապատրաստել և առցանց եղանակով իրականացնել շրջանավարտների 

հարցումներ՝ ՎՊՀ վարժարանում և քոլեջում ստացած կրթությունից 

բավարարվածության վերաբերյալ: 

 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական 

հարցումների բարելավված արդյունքներ, 

 դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ հենակետային 

վարժարանի և քոլեջի աշակերտների հարցումների բարելավված արդյունքներ: 

Կատարման ժամկետները. 

8-րդ կետն իրագործել մինչև 01.01.2024 թ.։ Մնացած բոլոր կետերում 

առաջադրված խնդիրներն իրականացնել յուրականչյուր տարի։ 
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Խնդիր 1.3. Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ 

օգտագործումը կրթական գործընթացում: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Ուսումնասիրել, վերլուծել և ձևավորել անհրաժեշտ տեխնոլոգիական և 

մեթոդական հենք՝ ուսումնառության էլեկտրոնային ռեսուրսների մշակման 

և ներդրման համար: 

2. Վերապատրաստել դասախոսական կազմը ուսումնառության էլեկտրոնային 

ռեսուրսների ստեղծման և մատուցման համար: 

3. Ապահովել կրթական ծրագրերը ուսումնառության էլեկտրոնային 

ռեսուրսներով: 

4. ԿԳՄՍ նախարարության հետ ճշգրտել հանրապետության այն դպրոցների 

ցանկը, որտեղ ինչ-որ դասընթաց վարող ուսուցիչ չկա և կազմակերպել 

հեռավար ուսուցում այդ դպրոցում տվյալ դասընթացից: Դասավանդումը 

կազմակերպել ՎՊՀ հենակետային վարժարանի և քոլեջի ուսուցիչների, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ ՎՊՀ դասախոսների ու ասիստենտների 

միջոցով: 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Ուսանողների և շրջանավարտների հարցումների առցանց համակարգ և 

բարելավված արդյունքներ: 

 Բոլոր կառույցներում և գործընթացներում՝ պլանավորում, իրականացում, 

ստուգում, բարելավում շրջափուլով աշխատելու ձևավորված պրակտիկա: 

 Ներդրված վեբ-ուսուցման ունիվերսալ էլեկտրոնային համակարգ: 

 Կրթական ծրագրերի՝ ուսումնառության էլեկտրոնային ռեսուսներով 

ապահովվածության աճ:  

Կատարման ժամկետները. 

1 - 3 կետերն իրագործել մինչև 01.06.2021 թ. 

4-րդ կետը՝ մինչև 20.08.2020 թ. 
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II. ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 
 
 
 

Խնդիր 2.1. Նպաստել գիտահետազոտական աշխատանքներում պրոֆեսորա-

դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավվածության ընդլայնմանը: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Ապահովել գիտահետազոտական ծրագրերում ասպիրանտների և 

մագիստրանտների մասնակցության ընդլայնումը: 

2. Խրախուսել ՈւԳԸ շրջանակներում ուսանողների գիտահետազոտական և 

գիտաուսումնական աշխատանքների ղեկավարումը: 

3. Բարելավել հետազոտական բաղադրիչի իրականացումը բակալավրիատի և 

հատկապես մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերում: 

4. Իրականացնել գիտահետազոտական գործունեության գնահատում՝ 

առաջնորդվելով գիտական հրատարակումներով, դրանց վրա կատարված 

հղումներով, ազդեցության գործակցով ամսագրերում հոդվածների 

հրատարակումներով: 

 
Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Գիտահետազոտական գործունեության արդյունավետության գնահատման 

ցուցանիշների սանդղակ: 

 Ազդեցության գործակցով ամսագրերում հրապարակումների թվի աճ: 

 Գիտահետազոտական ծրագրերում ներգրավված ասպիրանտների և 

մագիստրանտների թվի աճ: 

 ՈւԳԸ գիտաժողովներում մասնակից ուսանողների թվի աճ։ 

Կատարման ժամկետները 

Բոլոր կետերն իրականացվում են ամեն տարի։ 
 
 
 
 
 
 
 

Ընդլայնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների 
ներգրավումը գիտական, գիտահետազոտական և հետազոտական 
աշխատանքներում, նպաստել ակադեմիական համագործակցության 
ընդլայնմանը: 
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Խնդիր 2.2. Զարգացնել գիտահետազոտական համագործակցությունը ՀՀ  և 

արտերկրի բուհերի և գիտահետազոտական կենտրոնների հետ: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Կատարել խորը վերլուծություն և ճշգրտել բուհ-ի գիտական պոտենցիալը։ 

2. Նպաստել գիտահետազոտական կենտրոնների և բուհ-երի հետ համատեղ 

ծրագրերի իրականացմանը: 

3. Աջակցել գիտահետազոտական կենտրոնների և բուհ-երի մասնակցությամբ 

համատեղ կրթական և հետազոտական ծրագրերի իրականացմանը: 

4. Ներգրավել հանրապետության (և ոչ միայն) առաջատար գիտնականներին 

մագիստրանտների և ասպիրանտների հետազոտական աշխատանքների 

ղեկավարման գործում: 

5. Կնքել պայմանագրեր և անհրաժեշտության դեպքում գիտափորձերը, 

գիտահետազոտական աշխատանքները կատարել ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտ-

ներում, ՀՀ այլ բուհ-երում և լաբորատորիաներում: 

 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Առնվազն մեկ հետազոտական ծրագիր յուրաքանչյուր տարի: 

 Ձեռնարկությունների մասնակցությամբ հետազոտական և կրթական 

ծրագրերի ու դրանց մասնակիցների թվի աճ: 

Կատարման ժամկետները 

1-ին կետն իրականացնել մինչև 01.06.2020 թ., մնացած կետերն իրականացնել 

անընդհատ։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Խնդիր 2.3. Խթանել համալսարանի գիտահետազոտական գործունեության 

միջազգայնացման գործընթացը, համալսարանում բարձրագույն կրթության երրորդ 

աստիճանի չափանիշները համապատասխանեցնել Զալցբուրգյան սկզբունքներին: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Աջակցել արտասահմանյան գործընկերների հետ համագործակցության 

շարունակականությանն ու խորացմանը: Կնքել համագործակցության նոր 

պայմանագրեր արտասահմանյան բուհերի և գիտահետազոտական 

կենտրոնների հետ: 

2. Կազմակերպել միջազգային գիտաժողովներ: 

3. Խրախուսել արտասահմանյան գիտաժողովներին ՎՊՀ աշխատակիցների 

մասնակցությունը և միջազգային ազդեցիկ գիտական շտեմարաններում 

ընդգրկված ամսագրերում համալսարանի աշխատակիցների հրապարա-

կումները: 

4. Ստեղծել բարձրորակ մագիստրոսական կրթության համար նպաստավոր 

գիտական և հետազոտական միջավայր: 

5. Ստեղծել պայմաններ մագիստրոսի միջազգային համագործակցության 

համար: 

6. Ստեղծել բարձրորակ ասպիրանտական կրթության համար նպաստավոր 

գիտական և հետազոտական միջավայր: 

7. Ստեղծել պայմաններ ասպիրանտի միջազգային համագործակցության 

համար: 

8. Քննարկել, մշակել և ներդնել ասպիրանտի ղեկավարման և մասնագիտական 

առաջընթացի գնահատման համակարգ: 

 
Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Միջազգային գիտական շտեմարաններում ընդգրկված ամսագրերում 

հրապարակումների թվի աճ: 

 Միջազգային գիտաժողովներին մասնակցած աշխատակիցների թվի աճ: 

 Միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի թվի աճ: 

Կատարման ժամկետները 

Բոլոր կետերն անընդհատ պետք է լինի բուհի ղեկավարության ուշադրության 
կենտրոնում։ 
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III. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 
 
 

Խնդիր 3.1. Ապահովել հասարակության հետ կապերի զարգացումը և հանրային 

պատասխանատվության բարձրացումը: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Ընդլայնել հասարակության տարբեր խմբերի հետ հետադարձ կապը: 

2. Զարգացնել մշտադիտարկման համակարգը: 

3. Զարգացնել և ընդլայնել համալսարանի ներգրավումը համազգային 

ծրագրերին: 

4. Կատարել հանրությանը մատուցվող ծառայություններ: 

5. Զարգացնել և ընդլայնել հանրային կապերի համակարգը: 

6. Ընդլայնել պետական և մասնավոր կազմակերպությունների հետ 

գործընկերային կապերը: 
 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Համալսարանը ներգրավել համազգային ծրագրերում (առնվազն երկու): 

 Պետական և մասնավոր կազմակերպությունների հետ գործընկերային կապե-

րը տարեկան առնվազն երեքով ավելացնել: 

Կատարման ժամկետները 

Բոլոր կետերն անընդհատ պետք է լինի բուհի ղեկավարության ուշադրության 

կենտրոնում։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Զարգացնել հանրային ներգրավման և ծառայությունների 
համակարգը: Խթանել հասարակության հետ կապերը և սոցիալական 
պատասխանատվությունը: 
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IV. ՈՐԱԿՅԱԼ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

 
 
 
 

Խնդիր 4.1. Զարգացնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 

ներուժը: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Կատարելագործել դասախոսական կազմի վերապատրաստման խնդիրնե-

րին առնչվող համակարգը: 

2. Մշակել և իրականացնել երիտասարդ դասախոսների մանկավարժական, 

հոգեբանական և ՏՏ ոլորտի հմտությունները զարգացնող վերապատրաստ-

ման դասընթացներ: 

3. Լրամշակել պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնական բեռնվածու-

թյան հաշվարկի նորմերը: 

4. Հրավիրել հանրապետության հայտնի պրոֆեսորներին՝ ՎՊՀ-ում դասա-

խոսություններ կարդալու: 

5. Խթանել հրավիրված պրոֆեսորների և ՎՊՀ երիտասարդ դասախոսների 

միջև գիտական կապերի ստեղծումը: 

 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Դասախոսական կազմից տարեկան առնվազն հինգ հոգու վերապատ-

րաստման դասընթացների մասնակցություն: 

 Բոլոր երիտասարդ դասախոսների մանկավարժական, հոգեբանական և ՏՏ 

ոլորտի հմտությունները զարգացնող վերապատրաստման դասընթացների 

կազմակերպում: 

Կատարման ժամկետները 

1 և 4 կետերն իրականացնել յուրաքանչյուր տարի։ 

2 և 3 կետերն իրականացնել 2020 – 2021 ուս. տարում։ 

 

 

 

 

 

Նպաստել պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական 
ներուժի զարգացմանը, բարձրացնել աշխատակիցների բարեկեցու-
թյան մակարդակը: 
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Խնդիր 4.2. Բարձրացնել համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ կազմի բարեկեցության մակարդակը: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Բարձրացնել համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և 

ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատավարձերը: 

2. Զարգացնել համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարբերակ-

ված հավելավճարի մեխանիզմը: 

3. Զարգացնել համալսարանի վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի տարբե-

րակված հավելավճարի կարգը և չափանիշները: 

4. Ներդնել սոցիալական ապահովության համակարգ: 

5. Ներդնել սոցիալական աջակցության տարբեր ծրագրեր: 

6. Բարելավել համալսարանում հասարակական սննդի, հանգստի 

պայմանները, ավելացնել մշակութային տարբեր միջոցառումների քանակը: 

7. Ապահովել «Բազում» ուսումնամարզական հանգրվանում համալսարանի 

բոլոր աշխատակիցների և ուսանողների հանգստանալու պայմանների 

մատչելիությունը: 

 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 ՎՊՀ աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացում յուրաքանչյուր տարի 

մինչև 10 %: 

 Դասախոսների տարբերակված հավելավճարի բարձրացում: 

 Սոցիալական ծրագրերի բազմազանեցված տեսականի և սոցիալական 

ծախսերի ավելացում: 

Կատարման ժամկետները 

Բոլոր կետերն անընդհատ պետք է լինեն համալսարանի ղեկավարության 

ուշադրության կենտրոնում։ 
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Խնդիր 4.3. ՎՊՀ կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Կատարել խոր վերլուծություն և մշակել ՎՊՀ կառավարման համակարգի 

բարելավման հայեցակարգ: 

2. Մշակել պաշտոնի անձնագրերի պահանջներ համալսարանի վարչական 

աշխատողների համար: 

3. Մշակել աշխատանքի նկարագրեր ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկա-

կան և այլ տարակարգի աշխատողների համար: 

4. Մշակել և ներդնել ուսումնաօժանդակ և ինժեներատեխնիկական տարա-

կարգի աշխատողների վերապատրաստման համակարգ: 

5. Մշակել և ներդնել համալսարանի լաբորանտական կազմի ատեստավորման 

համակարգ: 

6. Հստակեցնել համալսարանում դասախոսություններ կարդալու նպատակով 

հրավիրվող պրոֆեսորադասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջ-

ները: 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Վարչական պաշտոնի հաստատված բոլոր անձնագրերը: 

 Ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական և այլ տարակարգերի աշխա-

տանքի հաստատված բոլոր նկարագրերը: 

 Վարչական, ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի 

առնվազն մեկ աշխատողի վերապատրաստում և ատեստավորում: 

Կատարման ժամկետները. 

1 և 6 կետերն իրագործել մինչև 01.09.2020 թ., մնացած խնդիրները՝ մինչև 

01.01.2021 թ,։ 
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V. ՈՐԱԿՅԱԼ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 

 

 

Խնդիր 5.1. Բարելավել գիտաուսումնական գործընթացի իրականացման համար 
անհրաժեշտ լսարանային և լաբորատոր պայմանները, արդիականացնել 
համալսարանական ենթակառուցվածքները: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Համալսարանի լսարանները և ուսումնական լաբորատորիաները տեխնո-

լոգիապես վերազինել: 

2. Դահլիճների և սրահների տեխնիկական հագեցվածությունը արդիակա-

նացնել: 

3. Համալսարանի «Բազում» ուսումնամարզական համալիրում կատարել 

նորոգման աշխատանքներ՝ ապահովելով հարմարեցված պայմաններ 

հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար: 

4. Իրականացնել համալսարանի ուսումնական մասնաշենքերի վերանորոգ-

ման աշխատանքներ՝ ապահովելով հարմարեցված պայմաններ 

հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար: 

5. Համալսարանի ուսումնական և վարչական մասնաշենքերում ստեղծել 

էլեկտրոնային վերահսկողության ենթակառուցվածք: 

 
Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Տեխնոլոգիապես վերազինված տարեկան երկու լսարան և ուսումնական 

լաբորատորիա: 

Կատարման ժամկետները 

Բոլոր կետերն անընդհատ պետք է լինեն համալսարանի ղեկավարության 

ուշադրության կենտրոնում։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ձևավորել ժամանակակից պահանջներին բավարարող 
համալսարանական ենթակառուցվածքներ: 
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Խնդիր 5.2. Զարգացնել գիտաուսումնական գործընթացի իրականացման համար 
անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերը: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Մշակել համալսարանի տեղեկատվական համակարգերի զարգացման 

հայեցակարգ: 

2. Արդիականացնել համալսարանական տեղեկատվական համակարգերի 

սերվերային պարկը: 

3. Բարձրացնել համալսարանի տեղեկատվական համակարգերի պաշտպան-

վածության մակարդակը: 

4. Սկսել համալսարանի հիմնական ուսումնական գրականության 

թվայնացման գործընթացը: 

5. Բարձրացնել գրադարանի ծառայությունների որակը, երկարացնել ընթերցա-

սրահի և համակարգչային ընթերցասրահի աշխատաժամերը: 

6. Ապահովել համալսարանի մասնակցությունը միջազգային գրադարանային 

ցանցերին: 

 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Մասնաշենքերում ձևավորված ներքին օպտիկամանրաթելային ցանց, 

համակարգերի պաշտպանվածության արդի չափանիշներին համապատաս-

խան մակարդակ: 

 «Ուսանող-համալսարան» գործող վիրտուալ տիրույթ: 

 Գրադարանի ամբողջական էլեկտրոնային քարտարան: 

 Արդիականացված գրադարանային ծառայություն: 

Կատարման ժամկետները 

1 - 3 խնդիրներն իրագործել մինչև 01.06.2021 թ., մյուս  խնդիրներն անընդհատ 

պետք է լինեն համալսարանի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։  
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VI. ՈՐԱԿՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 
 

Խնդիր 6.1. Զարգացնել ուսանողական օժանդակ ծառայությունները: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Հարցումների և զրույցների միջոցով վերահսկել ուսանողների կրթական և 

այլ կարիքները: 

2. Զարգացնել ուսանողներին մատուցվող խորհրդատվական ծառայություն-

ները: 

3. Զարգացնել և բազմազանեցնել մարզամշակութային ծրագրերը՝ շեշտադրե-

լով բնապահպանական, երկրագիտական, հայրենաճանաչողական և 

ինտելեկտուալ բնույթի միջոցառումները: 

4. Ուժեղացնել առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողներին մատուց-

վող ծառայությունները: 

5. Ներդնել մատուցվող ծառայություններից ուսանողների բավարարվածության 

ստուգման համակարգ: 

6. Ուժեղացնել շրջանավարտների հետ համալսարանի և առանձին ֆակուլ-

տետների կապը և խթանել շրջանավարտների կողմից համալսարանին 

տարաբնույթ աջակցության նախաձեռնությունները: 

7. Խթանել համալսարանի ուսանողական կազմակերպությունների ներհանրա-

պետական և միջազգային համագործակցությունը: 

8. Նպաստել ՈւԳԸ ծրագրերի արդյունավետության բարձրացմանը: 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Արդյունավետ ուսանողական խորհրդատվական և լրացուցիչ ծառայություններ, 

բազմազանեցված մարզամշակութային ծրագրեր: 

 Ուսանողական խորհրդի և ՈւԳԸ ծրագրերում ներգրավված ուսանողների թվի աճ: 

 Ուսանողների մասնակցությունը խթանող տարաբնույթ ուսուցողական դասըն-

թացներ: 

 Ուսանողական կազմակերպությունների մասնակցությամբ միջհամալսարանա-

կան և միջազգային ծրագրերի թվի աճ: 

Կատարման ժամկետները 

Այս խնդիրներն անընդհատ պետք է լինեն համալսարանի ղեկավարության 

ուշադրության կենտրոնում։ 

Զարգացնել ուսանողական օժանդակ ծառայությունները և խթանել 
ուսանողական կազմակերպությունների աշխատանքները: 
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VII. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 
 
 
 

Խնդիր 7.1. Ներդնել դիմորդների հոսքը պահպանող և մեծացնող ընդունելության 
նախապատրաստման հայեցակարգ: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Նպաստել Զորիկ Գևորգյանի անվան հենակետային վարժարանի շրջանա-

վարտների ներհոսքին ՎՊՀ: 

2. Ստեղծել և զարգացնել դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման համար 

միասնական տեղեկատվական համակարգ: 

3. ՎՊՀ-ում Լոռու մարզի դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտ-

ների համար հանրակրթական տարբեր առարկաների գծով անցկացնել 

օլիմպիադաներ: 

4. ՀՀ ավագ դպրոցների և քոլեջների սովորողների համար կազմակերպել 

ճանաչողական այցեր համալսարան: 

5. Ակտիվացնել դիմորդների հավաքագրման գործընթացը ՀՀ բոլոր մարզերում 

(հատկապես Լոռու մարզում): 

6. Ընդլայնել ՎՊՀ-ի հետ պայմանագրային հիմունքներով համագործակցող 

ավագ դպրոցների շրջանակը: 

7. ՎՊՀ-ում պարբերաբար կազմակերպել տարբեր մասնագիտությունների գծով 

բովանդակային դասախոսություններ և թեմատիկ քննարկումներ ՀՀ և 

հատկապես Լոռու մարզի ավագ դպրոցների աշակերտների հետ: 

8. Օպտիմալացնել ընդունելության պլանավորումն ըստ ուսուցման ձևերի, 

կրթական աստիճանների և կրթական ծրագրերի: 

9. Վերանայել մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի 

ընդունելության կանոնակարգերը և կրթական ծրագրերի ցանկը: 

10. Ձեռնարկել քայլեր ուսանողների հավաքագրությամբ զբաղվող օտարերկրյա 

կրթական միջնորդ կազմակերպությունների հետ համագործակցության 

թույլտվություն ստանալու համար: 

 

 

 

Օպտիմալացնել համալսարանի ընդունելության գործընթացները և 
այն համապատասխանեցնել հանրության ու աշխատաշուկայի 
պահանջներին, Լոռու մարզի և ՀՀ զարգացման կարիքներին: 
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Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Հենակետային վարժարանից ՎՊՀ դիմորդների աճ։ 

 Պայմանագրային հիմունքներով ՎՊՀ-ի հետ համագործակցող ավագ 

դպրոցներից ՎՊՀ եկող դիմորդների աճ: 

 Առկա ուսուցման բոլոր ֆակուլտետների դիմորդների թվի աճ: 

Կատարման ժամկետները 

1 - 8 կետերն իրագործել մինչև 01.03.2021թ. 

9-րդ և 10-րդ կետերը պետք է յուրաքանչյուր տարի դիտարկել։ 
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VIII. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Խնդիր 8.1. Ապահովել համալսարանի ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտ 
ներհոսքը: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Ընդլայնել ՎՊՀ վճարովի ծառայությունների ցանկը: 

2. Մեծացնել համալսարանի մասնակցության չափաբաժինը կրթական և 

գիտահետազոտական տեղական ու միջազգային տարբեր դրամաշնորհային 

ծրագրերին: 

3. Նպաստել համալսարանի պետական ֆինանսավորման ծավալների 

մեծացմանը՝ մասնակցելով պետության կողմից կազմակերպվող տարբեր 

գիտական ծրագրերի: 

4. Ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանների յուրաքանչյուր 

տարի վերանայել ուսման վարձավճարների չափը: 

5. Խրախուսել համալսարանի շրջանավարտների և այլ շահառուների կողմից 

համալսարանին ֆինանսական, նյութական բնույթի աջակցության 

նախաձեռնությունները: 

6. Մշակել և կենսագործել տարբեր բիզնես ծրագրեր:  

7. Համալսարանի ֆինանսական ռեսուրսների կայունության ապահովման 

համար ներդնել ռիսկերի կառավարման համակարգ: 

8. Զարգացնել ֆինանսական ոլորտի հաշվառման տեղեկատվական ցանցային 

համակարգը: 

9. Օպտիմալացնել և վերապատրաստել ֆինանսական կառավարման ոլորտին 

առնչվող ստորաբաժանումների կազմը:  

10.  Իրականացնել ռեսուրսախնայողության համար անհրաժեշտ 

միջոցառումների ծրագիր: 

 
Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 ՎՊՀ հավասարակշռված բյուջե: 

 Բազմազանեցված ֆինանսական հոսքեր: 

Ապահովել համալսարանի ֆինանսական կայունությունը և 
բարձրացնել դրանց կառավարման արդյունավետությունը: Բարելավել 
համալսարանի կառավարման համակարգը, նպաստել դրա 
արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացմանը՝ 
նվազեցնելով կոռուպցիոն ռիսկերը: 
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 Ռիսկերի կառավարման համակարգ: 

 Ֆինանսական ոլորտի վերապատրաստված աշխատողներ: 

 Ռեսուրսախնայողության ծրագրեր: 

Կատարման ժամկետները 

Խնդրի բոլոր կետերը մշտապես պետք է գտնվեն համալսարանի ղեկավարու-

թյան ուշադրության կենտրոնում։ 
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Խնդիր 8.2. Կատարելագործել համալսարանի կառավարման համակարգը և 
իրավական դաշտը, ապահովել համալսարանական գործընթացների 
թափանցիկությունը: 

Այս խնդրի իրագործման համար անհրաժեշտ է. 

1. Մշակել համալսարանի գործունեության նոր կանոնակարգ՝ հաշվի առնելով 

կրթության և գիտության ոլորտում առկա նոր թիրախավորումները: 

2. Ներքին իրավական ակտերը համապատասխանեցնել համալսարանի նոր 

կանոնակարգին: 

3. Օպտիմալացնել համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքը: 

4. Զարգացնել համալսարանի տեղեկատվական համակարգերը: 

5. Կատարել համալսարանի և այլ բուհերի ինստիտուցիոնալ համեմատական 

գնահատում: 

6. Համալսարանի կառավարման համակարգում ներդնել էլեկտրոնային 

թղթաշրջանառության համակարգ:  

7. Բարձրացնել համալսարանի ստորաբաժանումների գործունեության 

արդյունավետությունը: 

8. Մշակել կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների 

նոր ծրագիր: 

9. Մեծացնել հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը համալսարանի 

կառավարման համակարգում: 

10. Բարձրացնել աշխատակիցների և ուսանողների իրազեկվածության 

մակարդակը համալսարանական գործընթացների վերաբերյալ:  

11. Մեծացնել ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացի թափան-

ցիկությունը: 

Առաջընթացի գնահատման ցուցիչներ 

 Համալսարանի գործունեության նոր կանոնակարգ։ 

 Վերանայված իրավական ակտեր: 

 Համալսարանի ստորաբաժանումների և աշխատողների հաշվետվողականու-

թյան ամբողջականացված համակարգ: 

 Գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: 

Կատարման ժամկետները 

1 – 3 կետերն իրականացնել մինչև 01.09.2021 թ. 

6-րդ կետն իրագործել մինչև 01.09.2023 թ. 

Մյուս կետերը պետք է իրագործվեն յուրաքանչյուր տարի: 


