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Վանաձորի պետական համալսարանի 

զարգացման ռազմավարություն 

             

1. Ընթացիկ վիճակի նկարագրություն 

1) Վանաձորի պետական համալսարանը՝ որպես մանկավարժական բուհ, 

հիմնադրվել է 1969 թվականին, և մի որոշ ժամանակից հետո ձևավորվել են 

այն հինգ ֆակուլտետները՝ բանասիրական, պատմաաշխարհագրական, 

մանկավարժական, կենսաբանաքիմիական, ֆիզիկամաթեմատիկական, 

որոնք առկա են մինչ օրս: 

2) Բուհը ֆինանսավորվում է՝ 20% պետական բյուջեից, 80% ուսանողների 

ուսման վարձերից: Մասնավոր ֆինանսավորումը գրեթե բացակայում է: 

3) 2014թ. Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանը 

պետությունից ստացավ պետական համալսարանի կարգավիճակ: 2017թ. 

համալսարանում բացվել է մագիստրատուրայի բաժին: 

4) Ներկայումս ՎՊՀ-ի առկա և հեռակա բաժիններում սովորում են մոտ 1800 

ուսանող և 112 մագիստրանտ: Բուհն ունի 430 աշխատող, որոնցից 260-ը՝ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմում: 

5) Բուհում զգացվում է լսարանների պակաս, այդ պատճառով 

մանկավարժական ֆակուլտետի արվեստաբանության ամբիոնը 

գործունեությունն իրականացնում է Վանաձորի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցում: 

6) 1969 թվականից մինչև այսօր ՎՊՀ-ն չունի մարզադաշտ, մարզասրահ, թենիսի 

կորտեր, լողավազան, սպորտային բաժիններ: Ֆիզկուլտուրայի 

դասընթացներն անցկացվում են միջնակարգ դպրոցներից վարձակալած 

տարածքներում: 

7) Բուհը չունի հանրակացարան, որի պատճառով համալսարանում գրեթե 

ընդգրկված չեն Թումանյանի, Տաշիրի և Ստեփանավանի ենթաշրջանների 

շրջանավարտները: 

8) Թերի է նաև բուհի նյութատեխնիկական բազան: Տրանսպորտային պարկը 

հնացած է: Այս տարի Մարգահովիտ պրակտիկայի գնացող 
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«կենսաբանություն» մասնագիտության հեռակա ուսուցման ուսանողները 

հազիվ են փրկվել վթարից: 

 
2. Ռազմավարության ընդունման անհրաժեշտությունը 

1) Ռազմավարության ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ներկայիս Լոռու 

մարզի և ՎՊՀ-ի իրավիճակից: Մարզի բնակչության թիվն արագորեն նվազում 

է, որով պայմանավորված է նաև ՎՊՀ –ի ուսանողության թվի նվազումը: Դա 

բացատրվում է մի կողմից բնական պատճառներով՝ միգրացիոն 

պրոցեսներով, իսկ մյուս կողմից՝ ուսուցման անբավարար մակարդակով և 

մասնագիտությունների բազմազանության պակասով: Արդեն մի քանի տարի 

է, որ ՎՊՀ ընդգրկումից դուրս են մնացել Թումանյանի, Տաշիրի և 

Ստեփանավանի ենթաշրջանների դիմորդները, որոնք գերադասում են 

ստանալ բազմազան և ավելի որակյալ կրթություն Երևանում և տեղափոխվել 

այնտեղ ապրելու, ինչպես նաև մեկնել այլ երկրներ: 

2) Բուհի զարգացման որակյալ ռազմավարություն չի մշակվել, այդ պատճառով 

էլ 1969թ.-ից շոշափելի զարգացում չկա, որը մրցակցության պակասի 

պատճառ է դարձել: 

3) Ռազմավարության բացակայությունն առաջ բերեց չհիմնավորված և թույլ 

դիմադրություն, երբ Վանաձորում բացվեցին մի շարք մասնավոր բուհեր, 

որոնց թվում հարձակողական քաղաքականությամբ աչքի է ընկնում 

«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի Վանաձորի 

մասնաճյուղը: Այս մասնավոր բուհն իր մասնագիտությունների մեջ ընդգրկել 

է ՎՊՀ-ում առկա տարրական մանկավարժական մեթոդաբանությունը, օտար 

լեզուներ և այլ մասնագիտություններ: Նման քաղաքականությունը կարելի է 

գնահատել և բնորոշել որպես անազնիվ մրցակցություն: Նաև անհասկանալի 

է «հայ-ռուսական» բուհի անվանումը, երբ ռուսերեն ոչ մի առարկա չի 

դասավանդվում: 

4) Ռազմավարություն չլինելու պատճառով ՎՊՀ-ն անհրաժեշտ աջակցություն 

չի ստանում տեղական իշխանությունների կողմից՝ մարզադաշտ, 
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անհրաժեշտ տարածքներ: Ընդհակառակը, տեղական կադաստրը «Մխիթար 

Գոշ» համալսարանին հանձնեց ՎՊՀ-ին տրամադրված տարածքները: 

5) Ռազմավարությունը պատրաստելիս հիմնվել ենք երկու գիտական 

մեթոդների՝ գործնական նպատակահարմարության և 

երկրառազմավարության (գեոստրատեգիա) վրա: Ռազմավարությունն 

իրականացնելու համար պետք է ուշադրություն դարձվի մարզի 

առանձնահատկություններին, շուկայի պահանջներին, մարզի կարիքներին և 

հնարավորություններին: 

6) Ռազմավարությունը նպատակաուղղված է ՎՊՀ-ի ողջ համակարգի 

կատարելագործմանը, զարգացմանը, ինչպես նաև բարեկարգության և 

բարենորոգության խնդիրների իրականացմանը, ՎՊՀ-ի և տեղական 

իշխանությունների համագործակցության հնարավոր ուղիների որոնմանը: 

Բուհն իր գործունեության մեջ պետք է. 

ա.սերտորեն համագործակցի մարզի և Վանաձոր քաղաքի 

իշխանությունների հետ, 

բ. հետևի Վանաձոր քաղաքի և մարզի աշխատանքային շուկային՝ մարզի 

համար պատրաստելով անհրաժեշտ կադրեր: 

7) Ռազմավարությանմշակմանանհրաժեշտությունըբխումէնաևայնբանից, որՎՊՀ-

իշրջանավարտը, վկայականստանալով, մնումէանգործ, 

ևփաստորենայդգործընթացըոչոքչիվերահսկում: 

Այդ գործընթացը զարգացնելու համար անհրաժեշտ է. 

ա. հետևողական և գործնականորեն խորացնել շփումները մարզի և մարզի 

քաղաքների վիճակագրական ծառայության և աշխատանքային 

զբաղվածության կենտրոնների հետ՝ տեղեկանալով, թե որ ոլորտում 

կան կադրային բացթողումներ և աշխատանքի ազատ տեղեր, որպեսզի 

բուհի շրջանավարտներն ունենան աշխատանքի տեղ: 

բ. Տեղական իշխանությունների հետ պայմանագրեր կնքել, որով բուհը 

պատրաստ կլինի պատրաստելու մարզին անհրաժեշտ կադրեր, իսկ 

մարզպետարանը և քաղաքապետարանը շրջանավարտին կապահովեն 
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աշխատանքով: Այդ գործընթացը կարգավորելու նպատակով բուհը 

պետք է պատրաստի որակյալ մրցունակ, մրցակից և միջազգային 

մակարդակին համապատասխան մասնագետներ, նրանց մեջ սերմանի 

և զարգացնի  գործնական հատկանիշներ, գիտականորեն ամուր հիմք 

ստեղծի՝ զարգացնելով ՎՊՀ-ի մագիստրատուրա-պրակտիկա-

աշխատանքային վայր հարաբերությունը, որպեսզի մարզը և 

քաղաքներն ունենան որակյալ մասնագետներ: 

3. Վանաձորի պետական համալսարանի կառավարման համակարգ 

1) Ինչպես գրել ենք «Բուհերն իրենք պետք է ապահովեն իրենց գոյության 

ուղիները» մեր հոդվածում ( «Հայաստանի Հանրապետություն», 31.10.2019, 

թիվ 186), Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման ժամանակ՝ 1919 

թվականին, այն  բացվեց որպես բազմակողմանի գիտական ուղղությունների 

և մասնագիտությունների բուհ, որտեղ կային և՛ հումանիտար, և՛ ագրարային, 

և՛ բժշկագիտական, և՛ բնական գիտությունների ուղղությունները: 

Համալսարանական այս ձևը կարող է ընդունելի լինել, որովհետև օրվա 

հրամայականն է, որ մարզերի բուհերը լինեն համընդգրկուն, համապարփակ, 

գիտելիքահեն, և կարևորվեն ոչ միայն հումանիտար մասնագիտությունները: 

2) Բուհի կառավարման համակարգի ձևը պետք է մնա նույնը, սակայն բուհը 

ավելի հաջող և արդյունավետ կառավարելու համար պետք է մրցույթով 

ընտրվող բուհի ռեկտորը գոնե այս անցողիկ փուլում լինի փորձառու և 

վաստակ ունեցող գիտնական, դասախոս, մանկավարժ և ունենա մենեջերի, 

կազմակերպչի և բարեփոխիչի հատկանիշներ և ջիղ և ոչ թե լինի սոսկ 

մենեջեր, ձեռներեց կամ նախկին վարչական աշխատող՝ հեռու լինելով 

բուհական ներքին կյանքից: 

3) Անհրաժեշտ է, որպեսզի ռեկտորի գիտական գծով պրոռեկտորը լինի 

գիտության մեջ անուն ունեցող, փորձառու գիտնական-մանկավարժ և նոր 

պայմաններում իր ուշադրությունը սևեռի միայն բուհի Ազգային 

հետազոտական կենտրոնի ստեղծման և զարգացման, ինչպես նաև գիտական 

և նորարարական հարցերին՝ ազատվելով զուտ վարչական և 
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կառավարչական աշխատանքներից, դրանով իսկ հետևելով սոսկ բուհի 

կրթագիտական ուղղություններին: 

4) Ավելացնել տնտեսական և ֆինանսական գծով պրոռեկտորի և ռեկտորի 

աշխատակազմի ղեկավարի հաստիքները: 

5) Անհրաժեշտ է ստեղծել նոր ֆակուլտետներ և մասնագիտությունների նոր 

ուղղություններ: 

6) Քանի որ խորհրդային ժամանակներում Լոռին և հատկապես Վանաձորը 

հայտնի էին իրենց առողջարաններով, սանատորիաներով և տուրիզմով, 

որտեղ հանգստանալու էին գալիս զբոսաշրջիկներ ԽՍՀՄ-ից և արտերկրից, 

ՎՊՀ-ում անհրաժեշտ է բացել նոր ֆակուլտետներ: 

Ա. Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, տուրիզմի և կուրորտոլոգիայի 

ֆակուլտետ՝ հետևյալ ամբիոններով. 

ա. ֆիզիկական դաստիարակության 

բ. սպորտի 

գ. սպորտային լրագրության 

դ.աշխարհագրության 

ե. տուրիզմի և սերվիսի 

զ. սանատորիակուրորտային գործի: 

Այս ֆակուլտետն ավարտողներն աշխատանք կգտնեն Լոռվա, Վայոց Ձորի, 

Կոտայքի և այլ տեղերի առողջարաններում, ինչպես նաև սպորտի և 

ֆիզկուլտուրայի ոլորտում: 

Բ. Տնտեսագիտության ֆակուլտետ՝ հետևյալ ամբիոններով. 

ա. տնտեսագիտության 

բ. մենեջմենթի 

գ. կառավարման 

դ. հաշվառության, հաշվապահության և հարկման 

ե. հողաշինության և հողային կադաստրի  

զ. գովազդի, մարքեթինգի և նորաձևության արդյունաբերության: 

Գ. Արվեստագիտության ֆակուլտետ՝ հետևյալ ամբիոններով. 
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 ա. արվեստագիտության 

բ. կերպարվեստի 

գ. երաժշտության 

դ. քանդակագործության 

ե. պարի և երգի 

զ. թատերական արվեստի և կինոյի: 

 Վանաձորի երաժշտական ուսումնարանի հիման վրա կարելի է բացել ՎՊՀ-ի 

արվեստի ֆակուլտետը (ինստիտուտը), որպեսզի ուսումնարանի շրջանավարտը, 

բարձրագույն կրթություն ստանալու համար, չմեկնի Երևան, այլ ուսումը 

շարունակի Վանաձորում: Մյուս կողմից ուսումնարանի ազատ մնացած 

լսարանները կարելի է օգտագործել արվեստագիտության ֆակուլտետի 

կարիքների համար: 

Դ. Բժշկագիտության ֆակուլտետը կարելի է հիմնել Վանաձորի պետական 

բժշկական քոլեջի հիման վրա, որը կունենա հետևյալ ամբիոնները. 

ա. քիմիայի 

բ. հոգեբանության 

գ. մարդու անատոմիայի 

դ. էկոլոգիայի և հիգիենայի 

ե. ատամնաբուժության 

զ. բուժական կոսմետոլոգիայի 

է. դեղագործության 

ը. բուժքույրական գործի և մանկաբուժության: 

Ե. Իրավաբանության ֆակուլտետ՝ հետևյալ ամբիոններով. 

ա. պետության և իրավունքի տեսության պատմության 

բ. սահմանադրական իրավունքի  

գ. միջազգային իրավունքի 

դ. քրեական իրավունքի 

ե. էկոլոգիայի և հողային իրավունքի 

զ. քաղաքացիական և վարչական իրավունքի: 
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Զ. Կենսաբանության ֆակուլտետում անհրաժեշտ է ավելացնել հետևյալ 

ամբիոնները. 

ա. կենսատեխնոլոգիաների 

բ. պարենամթերքի փորձաքննության 

գ. սանիտարական փորձաքննության 

դ. անտառային տնտեսության և բնակավայրերի կանաչապատման 

ե. ագրոնոմիայի, սելեկցիայի և գենետիկայի: 

Է. Պատմության ֆակուլտետում ավելացնել ռեգիոնագիտության ամբիոն: 

Ը. Բանասիրական ֆակուլտետում ավելացնել գրադարանային գործի և 

տեղեկատվության ամբիոն:Այս գործընթացում կարելի է ընդգրկել Վանաձորի 

քաղաքային գրադարանը, որի շենքը գտնվում է ՎՊՀ-ի հարևանությամբ: 

Ներկայումս գրադարանի ընթերցողների թիվը կտրուկ նվազել է: Բացելով 

վերոհիշյալ ամբիոնը՝ գրադարանը կունենա ընթերցող և իր լուման կբերի 

կրթագիտական գործընթացին, և գրադարանի շենքը կփրկվի ինչ-որ մի ձեռներեցի 

սեփականությունը դառնալուց: 

7) Անհրաժեշտ է փոխել բուհի անվանումը, այն է՝ Վանաձորի պետական 

համալսարանն այսուհետև անվանել Լոռվա պետական ազգային 

հետազոտական համալսարան: Դրանով իսկ Շիրակի (և ոչ թե Գյումրիի)  

պետհամալսարանի նման ընդլայնել բուհի  սահմանները և 

հնարավորությունները՝ ուսումնական գործընթաց ներգրավելով ողջ մարզի, 

այդ թվում՝ Թումանյանի, Տաշիրի, Ստեփանավանի ենթաշրջանների 

դպրոցների շրջանավարտներին, ինչպես նաև բուհի գիտական հենքը 

դարձնել ավելի լուրջ, հիմնարար և բարձրորակ: 

 

4.Ռազմավարության խնդիրները և իրականացման ուղիները  

1) ՎՊՀ-ում հասունացել է բարենորոգումներ անցկացնելու պահանջը: Այն պետք 

է ընդգրկի բուհական կյանքի բոլոր կողմերը: Բուհը պետք է ենթարկվի 

արմատական և հիմնական փոփոխության, որը պետք է լինի շոշափելի և 

տեսական:  Բարենորոգումների իրականացումը պետք է դնել բուհի 
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Գիտական խորհրդի վրա: Բարենորոգումները թույլ կտան բարձրացնել բուհի 

գիտակրթական մակարդակը և որակը, ստեղծել նոր մասնագիտություններ և 

ուղղություններ, որոնք կբերեն բուհի ֆինանսական բարգավաճման և 

անկախության, բուհական կյանքի աշխուժացման և բուհը 

կհամապատասխանեցնեն Հայաստանի լավագույն բուհերի կրթական 

մակարդակին և միջազգային բուհական կրթական չափանիշներին: 

Բարենորոգումներն անհրաժեշտ է սկսել հենց ընդունելությունից, որը պետք 

է լինի բաց, մատչելի և պարզ՝ թույլ չտալով ոչ մի ապօրինություն՝ հիմնվելով 

2004թ. դեկտեմբերի 14-ին ընդունված ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին օրենքի I գլխի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

1-ին ենթակետի վրա, որում ընդգծված է «բարձրագույն և հետբուհական 

կրթության որակի ապահովումը»: Իսկ հոդված 4-ում ասված է. «Բարձրագույն 

և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական 

քաղաքականության սկզբունքներն են՝  

ա. մարդու և քաղաքացու՝ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթություն  ստանալու իրավունքի ապահովումը և պաշտպանությունը, 

բ.բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մատչելիությունը:  Ընդունելության ժամանակ ստեղծելով խոչընդոտներ՝ 

դրանով իսկ բուհի պոտենցիալ ուսանողին բուհից ուղղում ենք դեպի 

մասնավոր բուհ կամ էլ մարզից դեպի Երևան  և արտասահման: 

2) Պետք է լուծվեն տարիների ընթացքում կուտակված և մինչ այժմ չլուծված 

հետևյալ խնդիրները. 

ա. բուհի հետագա զարգացման համար ստեղծվեն արդիական և 

մրցակցային նոր մասնագիտություններ և ֆակուլտետներ: Այս 

գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ է հետևել մարզի 

աշխատանքի շուկային, 

բ. հայթայթվեն ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ,  

գ. մեռած հոգիներից հրաժարում,  

դ. պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կադրերի ատեստավորում, 
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ե. ուսումնական նոր տարածքների, լսարանների, հանրակացարանի, 

մարզադաշտի, մարզասրահի և այլ խնդիրների լուծում, 

զ. վերանայել ուսումնական, ինչպես նաև գիտամեթոդաբանական և 

բուհական գիտական ծրագրեր  և ուղղություններ, որոնք 

կհամապատասխանեն ՀՀ բուհական ծրագրերին,  

է. ստեղծել ռազմական ամբիոն կամ մտնել պետության «պատիվ ունեմ» 

ծրագրի մեջ, որպեսզի բուհի շրջանավարտները սպայի կարգավիճակով 

ծառայության անցնեն հայրենի բանակում, 

ը. ստեղծել մարմին, որը կզբաղվի մարզի ծայրամասերում եղած 

դպրոցներում բուհական ընդունելություն կազմակերպելու 

աշխատանքներով՝ այդ գործընթաց ընդգրկելով Թումանյանի, Տաշիրի և 

Ստեփանավանի ենթաշրջանները, 

թ. ստեղծել մարմին,որը կաջակցի շրջանավարտներին աշխատանքի 

ընդունելու հարցերով: Բուհում ստացած մասնագիտությունը պետք է 

ունենա կիրառական նշանակություն և միջոց, 

ժ. լուծել բուհի հանրակացարանի խնդիրը,  

ի. վերանայել բուհի հետազոտական գիտական ուղղությունները: 

3) Վերոնշյալ հարցերն իրագործելու համար  անհրաժեշտ է. 

ա. համագործակցել մարզի մարզպետարանի և քաղաքապետարանների 

հետ, 

բ.ստեղծել նոր մասնագիտություններ՝ տուրիզմի և սերվիսի, 

ֆիզկուլտուրայի, բժշկագիտության, կուրորտոլոգիայի և 

սանիտարական գործի, որոնք առաջ կբերեն ինքնաֆինանսավորում և 

ֆինանսապես կաջակցեն բուհի աշխատանքներին: Նաև 

մասնագիտությունների նման բազմությունը կաջակցի Լոռիից 

միգրացիայի խափանմանը՝ տեղի շրջանավարտների՝ մայրաքաղաք և 

այլ երկրներ մեկնելու գայթակղությանը և թույլ կտա մնալ և աշխատել 

իրենց ծննդավայրում,  
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գ. անհրաժեշտ է փոխել բուհի անվանումը, Վանաձորի պետական 

համալսարանի փոխարեն այն կոչել Լոռիի պետական ազգային 

հետազոտական համալսարան: Դրանով իսկ Շիրակի (և ոչ թե Գյումրիի) 

պետհամալսարանի նման լայնացնել բուհի սահմանները և 

հնարավորությունները՝ ներգրավելով շրջանավարտներ ինչպես մարզի 

արվարձաններից և ենթաշրջաններից, այնպես էլ հարևան մարզերից: 

Ներկայումս բուհում սովորում են մեծամասամբ Վանաձորի և 

Սպիտակի շրջանավարտները, և գրեթե բացակայում են 

շրջանավարտներ Թումանյանի, Տաշիրի և Ստեփանավանի 

ենթաշրջաններից, 

դ. ատեստավորում անցկացնելուց հետո նաև հրաժարվել «մեռած 

հոգիներից»: Ատեստավորումը թույլ կտա բուհ ներմուծել 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև օպտիմալացնել 

ամբիոնները և այլն, 

ե. ստեղծելով ֆիզիկական կուլտուրայի ֆակուլտետ՝ կարելի է զարգացնել, 

հզորացնել, ինչպես նաև կիրառական և մրցակցային դարձնել մարզի 

սպորտի տեսակները, պատրաստել  մարզիչներ և թարմացնելով 

բուհական գիտությունների հնարավորությունները՝ տեղական 

իշխանությունների հետ պայմանագրեր կնքել տարատեսակ 

աշխատանքներ կատարելու (սոցիալական, հոգեբանական, 

քաղաքական և այլն) համար առաջարկելով մարզի գիտականորեն 

հիմնավորված ամենատարբեր խնդիրների լուծման ուղիները, 

զ. հետազոտելով աշխատանքի տեղական շուկայի պահանջարկը՝ 

պատրաստել շուկային անհրաժեշտ կադրեր, 

է. հանրակացարան ունենալով՝ կարելի կլինի ՎՊՀ-ի ուսանողության 

շարքեր ներգրավել Լոռիի ենթաշրջանների շրջանավարտներին, 

ը. դիմելով Հայաստանում, Ռուսաստանում և արտաքին Սփյուռքում 

ապրող լոռեցի բարեգործներին և ձեռներեցներին՝ հայթայթել 



11 
 

ներդրումների և ֆինանսավորման նոր ուղիներ:  Մեկենասության և 

բարեգործության համար հիմնել ՎՊՀ-ի շքանշան, 

թ. բուհի գործընթացն իրականացնելու համար դիմել Հայաստանում 

գործող հայ և արտասահմանյան բարեգործական 

կազմակերպությունների աջակցությանը, որոնց թվում՝ Հայ 

բարեգործական ընդհանուր միություն, «Հայաստան» համահայկական 

հիմնադրամ, Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ), Հայ օգնության կոմիտե (ՀՕԿ),  

«Հայաստանի մանուկներ» (GOAF SMART), «Խաղաղության 

երկխոսություն» և այլն, ինչպես նաև Գերմանական 

համագործակցության կազմակերպություն, Անգլիական խորհուրդ և 

շատ ու շատ այլ կազմակերպություններ, որոնք որպես բարեգործական 

գրանցված են Հայաստանում, 

ժ. ՎՊՀ-ն, սոսկ ուսումնական հաստատություն լինելուց բացի, պետք է 

դառնա Ազգային հետազոտական հիմնարկություն՝ առաջարկելով 

հետազոտության գիտական ուղղություններ: Վանաձորի համալսարանի 

համար գիտական ուղղություններ կարող են լինել՝ 

աղբյուրագիտություն, վրացագիտություն, էկոլոգիայի անվտանգություն 

և բնապահպանություն: Նման գիտական հետազոտությունները և 

աշխատանքները կնպաստեն ՀՀ-ի և Լոռու մարզի գիտատեխնիկական 

զարգացմանը: Այս կետի իրականացումն ամբողջովին 

համապատասխանում է ՀՀ «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի 1-ին գլխի 5-րդ հոդվածի 9-

րդ  կետին, որում մասնավորապես ասված է. «Բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում գիտության և կրթության 

ինտեգրման ապահովում, գիտահետազոտական ստորաբաժանումների 

կազմակերպում», 

ի. բուհը պետք է համապատասխանի պետական համալսարանի բարձր 

կարգավիճակին: Այսօր չենք կարող  խոսել կադրերի 

անբավարարության մասին (բուհն ունի 430 աշխատակից): Կարող ենք 
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խոսել միայն նրանց աշխատանքի բաշխման, ինչպես նաև «մեռած 

հոգիներ» պահելու մասին: Անհրաժեշտ է դասախոսական պոտենցիալն 

օգտագործել ի շահ բուհի բարգավաճման: 

4) Շուկայական տնտեսության պայմաններում հարմարվողականության, 

գոյատևման և հետագա զարգացման խնդիրները լուծելու համար ՎՊՀ-ին 

անհրաժեշտ է. 

ա. կրթական ծառայությունների շուկայում անցկացնել անընդհատական 

մարքեթինգային  հետազոտություններ և ճիշտ գնահատել բուհի 

գործունեությունն այդ շուկայում, 

բ.կանխատեսել այս շուկայի զարգացումների գործընթացը, 

գ.մշակել այլընտրանքային տարբերակների քաղաքականությունը 

փոփոխվող արտաքին միջավայրի պայմաններում: 

5) ՎՊՀ-ի ռազմավարության մշակումն անհրաժեշտ է իրագործել հետևյալ 

հիմնական և հայեցակարգային սկզբունքների հիման վրա. 

ա.կրթության շարունակություն–մշտական ստեղծագործական 

բարեկարգություն, զարգացում և կատարելագործում, 

բ.նորարարության շարունակություն – կրթական և գիտական 

գործունեության անընդհատական նոր տեսակների, նոր մեթոդների և 

տեխնոլոգիաների մշակում: 

6) Կրթական ծառայությունները մոտեցնել սպառողին:  

7) Ռազմավարության վերլուծության հիմքի վրա ձևավորել գիտակրթական 

ծառայությունների փաթեթ: 

8) ՎՊՀ-ի ռազմավարության հիմքում պետք է դրված լինեն կրթության և 

շուկայական հարաբերությունների օպտիմալ համադրություն և 

համագործակցություն: Բուհի ռազմավարության մեջ պետք է գերակայեն 

կրթական մոդելները, որոնք համապատասխանեն XXI դարի 

մարտահրավերներին: Հակառակ դեպքում դա չի լինի լիակատար բուհ, այլ 

սոսկ կրթական ոլորտի առևտրական ձեռնարկություն: Տնտեսական գլոբալ 

ճգնաժամային պայմաններում ՎՊՀ-ն պետք է ձգտի գոյատևման զարգացման 
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միջոցներով ապահովել կրթական և գիտական առաջընթաց: Դա բուհին թույլ 

կտա  տոկալմրցակցային պայքարում և վերականգնել ճգնաժամում կորցրած 

իր դիրքերը: Ուստի ՎՊՀ-ի ռազմավարությունը պետք է լինի նորարարական, 

որովհետև նորարարության կողմնորոշման կազմակերպումը կարող է 

լավագույնս աջակցել բուհին, անդրադառնալ շուկայի հարցումներին և 

դիմակայել մրցակից բուհերի գործողություններին: 

9) Բուհի հիմնական գործոնները, որոնք սահմանում են ՎՊՀ-ի նորարարական 

գործունեությունը. 

ա. պետական մարմինների կողմից բուհի գործունեության նորմատիվ 

կարգավորումը և վերահսկողությունը, 

բ. բուհի մանկավարժական գործունեության մեջ  մանկավարժության և 

հարակից գիտությունների նոր ձեռքբերումների ներմուծում,  

գ. ուսանողների կրթական կարիքների, ծնողների և գործատուների 

ցանկությունների հետազոտում, 

դ. պրոֆեսորադասախոսական կազմի նորարարական  գաղափարների 

ընդունում և կիրառում,  

ե.գիտական և գիտամեթոդաբանական հետազոտությունների 

ֆինանսավորման ծավալները, կառուցվածքը և պայմանները: 

10) Բուհի գործունեությանը կարող են օգուտ բերել արտաբյուջետային 

գործունեության  հետևյալ տեսակները. 

 Կրթական ծառայություններ՝ 

ա. ուսանողների ուսուցում, 

բ. ասպիրանտների պատրաստում, 

գ. երկրորդ մասնագիտության ուսուցում, 

դ. նախապատրաստական կուրսերի ուսուցում, 

ե. ուսումնական դասընթացների խորհրդատվություն,  

զ. կուրսերում առանձին դասընթացների ուսուցում, 

է. որակավորման բարձրացում և վերապատրաստում, 
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ը. ուսումնական ծրագրերից դուրս առանձին դասընթացների խորագույն 

ուսումնասիրում,  

թ. լրացուցիչ կրթություն, որը պարունակում է խմբակային, ակումբային, 

կոլեկտիվային և այլ ուսուցում, 

ժ. ուսուցում անհատական ծրագրերով, այդ թվում նաև հատուկ ստեղծված 

պայմաններում, 

ի. այլ կրթական ծառայություններ: 

 Գիտական (գիտատեխնիկական ծառայություն) 

ա. ստեղծում և փոխանցում (գիտատեխնիկական) արտադրանք, այդ 

թվում՝ արտահանում, 

բ. գիտական բնույթի ծառայության մատուցում՝ խորհրդատվություն, 

փորձաքննության գրախոսություն, արտոնագրային աշխատանքներ և 

այլն: 

գ. մրցակցային հիմքի վրա գիտահետազոտական աշխատանքների 

կատարում, գրանտներով ներառյալ: 

 Կրթական և գիտահետազոտական գործընթացի ապահովման 

գործունեություն՝ 

ա. գիտաարտադրական գործունեություն, որն իրականացվում է 

ուսումնական և ուսումնաարտադրական արհեստանոցներում, 

ձեռնարկություններում, տնտեսություններում, խանութներում, 

տպարաններում, հասարակական սննդի ձեռնարկություններում, 

կենցաղային ծառայություն մատուցող ձեռնարկություններում և այլն,  

բ. հաշվողական տեխնիկայի, տարածքների, կահույքի, հաղորդակցության 

սարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման աշխատանքներ և 

այլն, որոնք կաջակցեն բուհի հիմնական գործունեությանը,  

գ. գործունեություն, որն ուսանողներին և աշակերտներին ապահովում է 

սննդով, բնակատեղով, ինչպես նաև բժշկական և մշակութային 

սպասարկում, 
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դ. գործունեություն, որն ապահովում է համալսարանի  աշխատակիցներին 

բնակարաններով, 

ե. գրադարանային, տրանսպորտային, սպորտային կառույցների, հաշվիչ 

տեխնիկայի ծառայությունների մատուցում, 

զ. հիմնական գործունեության շրջանակների մեջ տեղեկատվական-

հաղորդակցական ծառայության տրամադրում: 

Այնուամենայնիվ արտաբյուջետային գործունեությունից հիմնական օգուտը 

գիտական գործունեությունն է:  

 
5. ՎՊՀ-ի կառավարման հիմնական սկզբունքները 

1) ՎՊՀ-ի կառավարման համակարգը հիմնվում է 

ժողովրդավարությանսկզբունքի վրա:  

2) Ամեն բուհ ղեկավարվում է ռեկտորի կողմից, որը և՛ դասախոս է, և՛ 

մանկավարժ, և ՛ մենեջեր, որը մասնագիտորեն և բարձր մակարդակով պետք 

է կազմակերպի ողջ ուսումնական գործընթացը: Միայն ռեկտոր—ձեռներեցը 

չի կարողանա շտկել բուհի բացթողումները և հանել բուհը ներկայիս 

ճգնաժամային վիճակից:  Ձեռներեց ռեկտորը կցանկանա միայն օգուտ 

ստանալ: 

3) Բուհի կառավարումը հիմնականում պետք է հիմնվի կենտրոնացման և 

ժողովրդավարության սկզբունքների վրա: Այս սկզբունքները ռեկտորի համար 

արմատական և հիմնարար գործոններ են՝ կրթական համալիրն 

արդյունավետ ղեկավարելու համար: Ժողովրդավարության այդ ձևը 

նշանակում է կոլեկտիվի և բուհի տնօրենության համատեղ 

ղեկավարմանտեսակ (կոնֆերանս, գիտխորհուրդ, հոգաբարձուների 

խորհուրդ, կոլեկտիվի ժողովներ և այլն), մշտական համագործակցություն 

հասարակական կազմակերպությունների հետ: Ելնելով 

համագործակցության այս ձևից՝ մանկավարժական մենեջմենթը բուհի 

կառավարման պարտականությունները բաժանում է ռեկտորի, 

պրոռեկտորների, դեկանների, ամբիոնների վարիչների, վարչական 

մարմինների ղեկավարության և դասախոսական կազմի մեջ: Ուստի բուհում 
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ժողովրդավարության և կենտրոնացման սկզբունքների միասնությունը 

ընդգրկում է ողջ կոլեկտիվի պատասխանատվությունը և աշխատանքը, և 

բուհը ղեկավարվում է ժողովրդավարական ձևով: 

4) Ժողովրդավարության սկզբունքների միասնությունը ենթադրում է բուհում 

իրականացնել աշխատանքների արդյունավետ վերահսկողություն, 

իրագործել իշխանությունների կողմից ընդունված օրենքների որոշումները, 

որակով աշխատեցնել բուհի բոլոր ստորաբաժանումները՝ չթույլատրելով 

ինքնակամության և անպատշաճության դեպքեր: 

5) Գործունեության մեջ ղեկավարվել ստորաբաժանումների 

պարտականությունների հստակ բաժանման ձևով՝ մեծ տեղ հատկացնելով 

կոլեգիալ ղեկավարման սկզբունքին: 

6) Օպերատիվ կարգավորման սկզբունքը ներառում է բուհի յուրաքանչյուր 

աշխատողի կողմից աշխատանքի կազմակերպման հստակություն, նրանց 

պաշտոնական և ֆունկցիոնալ պարտականությունների բաշխում: 

7) Բուհի ռեկտորի վարչական գործունեության գլխավոր ուղղությունն է 

ամբողջական բուհական մանկավարժական համակարգի կայուն 

գործունեությունը: 

 

6.Ռազմավարության իրականացման ֆինանսավորում 

1) Ներկայումսբուհըֆինանսավորվումէ 20%  պետությանբյուջեիցև 80 % 

ուսանողներիվարձերով: 

2) Նոր մասնագիտությունների և ուղղությունների ստեղծումն իր հետ կբերի 

ուսանողների նոր հոսք և կավելացնի ֆինանսավորման աղբյուրները: 

3) Երևանում,  Ռուսաստանում և Սփյուռքում ապրող լոռեցի և վանաձորցի 

ձեռներեցները կարող են դառնալ բուհի ծրագրերի հովանավորներ, 

բարեգործներ և մեկենասներ: Նրանց աջակցությունը բուհին պետք է լինի 

պարզ, բաց և խրախուսելի: Նրանց աջակցության մասին անհրաժեշտ կլինի 

տեղեկացնել ժողովրդին և խրախուսել՝ ստեղծելով «ՎՊՀ-ի մեկենաս» 

շքանշանը: 



17 
 

4) Համագործակցելով  ՀՀ-ի կառավարության, Լոռու մարզպետարանի և 

քաղաքապետարանների հետ՝ ընդգրկվել տարբեր ծրագրերում՝ կրթական, 

գիտամեթոդաբանական, քաղաքական, որոնք կբերեն ֆինանսավորման նոր 

ուղիներ: 

5) Համագործակցելով միջազգային գիտական և հասարակական տարբեր 

կազմակերպությունների և հիմնադրամների հետ՝ ստանալ թոշակներ և 

գրանտներ: 

 

7. ՎՊՀ-ի ռազմավարության իրականացման ակնկալվող արդյունքները 

 1) Այս ռազմավարության իրագործումը կնպաստի. 

ա. ՎՊՀ-ի կառավարման համակարգի արդիականացմանը, 

բ. բուհի կրթական համալիրի հետագա զարգացմանը,  

գ. անհրաժեշտ նոր մասնագիտությունների հիմնադրմանը, 

դ. ֆինանսավորման նոր աղբյուրների հայթայթմանը, 

ե. ուսումնական գործընթացում նորարարական մեթոդների կիրառմանը, 

զ. բուհում՝ Լոռու ենթաշրջանների շրջանավարտների ընդգծմանը, 

է. բուհի կրթական մակարդակի բարձրացմանը: 

 Բուհի զարգացման ռազմավարության գլխավոր նպատակը պետք է լինի 

բուհի բոլոր կողմերի որակի բարձրացումը:  

 

 


