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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի (այսուհետ` ԵՊՀ ԻՄ) 

2011-2015թթ. զարգացման Ռազմավարական ծրագրի (այսուհետ` ՌԾ) հիմնական 

ռազմավարական նպատակների իրականացման համար նախատեսված էր լուծել շուրջ 

երկու տասնյակ խնդիր, որոնք նպատակաուղղված են ԵՊՀ ԻՄ-ում բարձրորակ կրթության 

ապահովմանը, բարձրակարգ հետազոտությունների և նորարարությունների 

իրականացմանը, հանրային ներգրավմանը և ծառայությունների զարգացմանը, որակյալ 

ենթակառուցվածքների ստեղծմանն ու բարելավմանը, որակյալ կադրային ներուժի 

կատարելագործմանը, որակյալ ծառայությունների տրամադրմանը, ընդունելության 

բազմազանեցված մուտքի ընդլայնմանը և համապատասխանության բարձրացմանը, 

ֆինանսական կայությանն ու կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, 

ռազմավարական գործակցության ամրապնդմանն ու գործունեության միջազգայնացման 

խթանմանը: ՌԾ իրականացման ժամանակացույց-պլանով սահմանվել էին այդ 

խնդիրների համապատասխան գործողությունների կատարման ժամկետները` ըստ 

ուսումնական տարիների և կիսամյակների, ինչպես նաև կատարող կառույցները և 

պատասխանատու անձինք: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գործունեության քառամյա ժամանակաշրջանն ամփոփելով` ստորև, ըստ 

ռազմավարական նպատակների, ներկայացվում է ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2011-2015թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի 2011-14 թթ. կատարողականը: 

Ռազմավարական նպատակների իրագործման համար սահմանված խնդիրների 

իրականացման ուղղությամբ 2011-2014թթ. մասնաճյուղում կատարվել են 

համապատասխան  աշխատանքներ, որոնք ներկայացվում են ստորև:  
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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 

I. Բարձրորակ կրթություն  

 

Պահպանել կրթական բարձր չափանիշներ և հնարավորություն տալ սովորողներին` 

լիարժեք կերպով իրացնելու ներուժը` տրամադրելով ժամանակակից պահանջները 

բավարարող ճկուն ուսումնական ծրագրեր:  

 

Խնդիր I ա) Իրականացնել կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային 
վերափոխում` արդի ծրագրային չափանիշներին և տարածաշրջանի աշխատաշուկայի 
պահանջարկին համահունչ: 
 

Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրեր մշակելու և 

իրագործելու կարևորությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում պայմանավորված է առաջին հերթին 

փոփոխվող հասարակական պահանջմունքներով: Ավելի են կարևորվում աշխատաշուկա 

մուտք գործող շրջանավարտների տեսական գիտելիքները և հատկապես գործնական 

հմտություններն ու կարողությունները: Առաջնորդվելով ԵՊՀ մեթոդական ուղենիշներով և  

հիմք ընդունելով որակավորումների ազգային շրջանակը՝ մասնաճյուղը 2011-12 

ուսումնական տարուց սկսած, իրականացրել է մասնագիտությունների ճշգրտում (տե°ս 

աղյուսակ 1-ը), կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերանայում. նոր 

մասնագիտությունների համար կազմվել և հաստատվել են կրթական ծրագրեր` հետևելով 

ԵՊՀ կրթական ծրագրերի հաստատման կարգին: 
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Աղյուսակ 1 

Ց Ա Ն Կ  
ԵՊՀ  ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ 

Ծածկագիր Մասնագիտությունը 

Ընդունելության քննություններ 
Ոչ 

մրցութ. 

Տեղեր 
ՈՒս. վարձ 
(հազ.դրամ) Մրցութային 

Անվճար 
Վճ 

(ատ)  այդ 
թվում բ/զ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
010000 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ 

010500 
Կիրառական մաթեմատիկա և 
ֆիզիկա 

Ֆ(գ) Մ(գ)  ՀԼԳ(գ)* 6 1 30 250 

020000  Բնագիտական  գիտություններ 

020800 
Բնապահպանություն և 
բնօգտագործում Կ(գ) Ֆ(գ) / Ք(գ)  ՀԼԳ(գ)* 4 - 28 250 

030000  Հումանիտար գիտություններ 
030400 Պատմություն ՀԺՊ(գ) ԸՊ(գ)/ՕտԼ(գ) ՀԼԳ(գ)  7 1 43 280 
031000 Հայոց լեզու և գրականություն ՀԼԳ(բ) ՀԼԳ(գ) ՀԺՊ(գ)/ ՕտԼ(գ)  6 1 28 250 

031300 

Օտար լեզու և գրականություն 
- Ֆրանսերեն լեզու և 
գրականություն 

ՖրԼ(բ) ՖրԼ(գ) ՀԼԳ(գ)  2 - 15 250 

- Անգլերեն լեզու և 
գրականություն 

ԱնգԼ(բ) ԱնգԼ(գ) ՀԼԳ(գ)  2 - 12 250 

050000  Կրթություն և մանկավարժություն 

051000 Մանկավարժություն և  
հոգեբանություն 

ՀԼԳ(գ) ՀԺՊ(գ) ՕտԼ(գ) / Ռլ(գ)  5 1 35 250 

070000 Մշակույթ և արվեստ 
071100 Կիրառական արվեստ Գծն Գն Կոմպ ՀԼԳ(գ)* 5 1 34 250 
080000  Տնտեսագիտություն և կառավարում 
080100 Տնտեսագիտության տեսություն Մ(գ) ՀԼԳ(գ) ՕտԼ(գ)  4 - 36 330 
100000   Սպասարկման ոլորտ 
100100 Սերվիս Ա(գ) / ՀԺՊ(գ) ՀԼԳ(գ) ՕտԼ(գ)  4 - 29 280 
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Ընդունելության մասնագիտությունների ցանկում, հաշվի առնելով մարզի 

դիմորդների նախասիրությունները և ընթացիկ մասնագիտությունների նկատմամբ 

հետաքրքրության նվազումը, կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները. 

- 2013թ. «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության փոխարեն 

հաստատվել է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» /010400/ 

մասնագիտությունը,  

- «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության փոխարեն հաստատվել է 

«Էկոլոգիական քիմիա» /020900/ մասնագիտությունը, որը 2014թ. ընդունելության 

ցանկում փոխարինվել է «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» /020500/ 

մասնագիտությամբ: 



ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերից արտաքին և ներքին շահակիցների 

բավարարվածության վերաբերյալ դեռևս 2011 թվականից իրականցվում են մի շարք 

ուսումնասիրություններ: ԵՊՀ ԻՄ-ում մասնավորապես իրականցվում են ստացած 

կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ հարցումներ: Այդ 

տվյալները մշակվում և վերլուծվում են. 

Դիագրամ ա) Շրջանավարտների բավարարվածությունը կրթական ծրագրերի 
բովանդակությունից, ուսուցման մեթոդաբանությունից և ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպումից.  

2012թ. 

 

2014թ. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ուսումնառությունը համալսարանում որքանո՞վ է նպաստում 
մասնագիտ. կարողությունների ձեռքբերմանը

Ուսումնառությունը համալսարանում որքանո՞վ է տալիս տեսական 
գիտելիքներ

Ուսումնառությունը համալսարանում որքանո՞վ է տալիս 
գործնական հմտություններ

Ուսումնառությունը համալսարանում որքանո՞վ է ապահովում 
օտար լեզուների իմացություն

Որքանո՞վ էին ընդհանուր առմամբ օգտակար մատուցվող 
դասընթացները

Ինչպե՞ս եք գնահատում պրակտիկաների օգտակարությունը

Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս եք գնահատում ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած 
Ձեր կրթությունը

4

5

3

12

1

7

2

19

13

35

33

18

11

21

64

65

71

67

55

48

88

98

102

75

72

110

116

74

0

0

1

1

1

3

0

2(անբավարար) 3 (բավարար) 4 (լավ) 5 (գերազանց) դժվարանում եմ պատասխանել

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում որքանո՞վ է նպաստել 
մասնագիտական կարողությունների ձեռքբերմանը 

Ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում որքանո՞վ է տալիս տեսական 
գիտելիքներ 

Ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում որքանո՞վ է տալիս 
գործնական հմտություններ 

Ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում որքանո՞վ է նպաստել օտար 
լեզուների իմացությունը 

Որքանո՞վ էին ԵՊՀ ԻՄ-ում մատուցվող դասընթացները 
օժանդակում  մասնագիտական կոմպետենցիաների …

Որքանո՞վ է  պրակտիկան նպաստել մասնագիտական
որակների ձևավորմանը 

Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս եք գնահատում ԵՊՀ  ԻՄ-ում 
ստացած Ձեր կրթությունը  

1

1

6

17

4

4

0

24

22

35

45

22

22

15

103

88

92

103

127

103

118

140

157

134

102

112

137

133

0

0

1

1

3

2

2

2(անբավարար) 3 (բավարար) 4 (լավ) 5 (գերազանց) Դժվարանում եմ պատասխանել
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Դիագրամ բ)Շրջանավարտների բավարարվածությունը մասնաճյուղի ուսումնառության 
ռեսուրսներից և օժանդակ ծառայություններից. 

2012թ. 

 

 

2014թ. 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Լսարանների վիճակից և կահավորանքից

Համակարգչային սրահների մատչելիությունից և կահավորանքից

Համալսարանի համացանցի (ինտերնետի) մատչելիությունից

Համալսարանի կարիերայի կենտրոնի աշխատանքի 
արդյունավետությունից

Ուսումնական լաբորատորիաների սարքավորումներով 
հագեցվածության աստիճանից և կահավորանքից

Հաճա՞խ եք օգտվում համալսարանի գրադարանից կամ 
ընթերցասրահից

Որքանո՞վ են գրադարանը և ընթերցասրահները տրամադրում 
ժամանակակից մասնագիտական գրականություն

Որքանո՞վ եք բավարարված գրադարանի ընթերցասրահների վիճակից 
և կահավորանքից

Որքանո՞վ եք բավարարված գրադարանի ընթերցասրահների 
աշխատաժամերից և սպասարկումից

7

8

8

6

8

5

4

7

5

22

10

10

16

24

18

24

9

10

69

44

48

63

63

56

61

56

54

85

121

113

93

76

103

96

113

115

2

2

6

7

14

3

0

0

1

2(անբավարար) 3 (բավարար) 4 (լավ) 5 (գերազանց) դժվարանում եմ պատասխանել

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Լսարանների կահավորանքից

Համակարգչային սրահների մատչելիությունից

Համացանցի մատչելիությունից

Որքանո՞վ եք բավարարված կարիերային նպաստող 
ծառայություններից 

Ուսումնական լաբորատորիաների ժամանակակից 
սարքավորումներով հագեցվածության աստիճանից և կահավորանքից

Հաճա՞խ եք օգտվում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանից կամ  ընթերցասրահից

Որքանո՞վ են գրադարանը և ընթերցասրահները հագեցած 
ժամանակակից մասնագիտական  գրականություն

Որքանո՞վ եք բավարարված գրադարանի և ընթերցասրահների 
կահավորանքից

Որքանո՞վ եք բավարարված գրադարանի և ընթերցասրահների 
աշխատաժամերից և սպասարկումից 

3

4

5

8

7

6

13

2

5

40

28

18

34

48

30

38

28

20

99

77

88

107

93

84

84

93

92

125

159

155

102

118

148

132

144

148

1

0

2

17

2

0

1

1

3

2(անբավարար) 3 (բավարար) 4 (լավ) 5 (գերազանց) Դժվարանում եմ պատասխանել



9 
 

Դիագրամ գ) Շրջանավարտների կարծիքը կոռուպցիայի դրսևորումների վերաբերյալ. 

2012թ. 

 

2014թ.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Արդյո՞ք ուսումնառության ընթացքում դրամի դիմաց ստացել 
եք գնահատական (ստուգարք)

Արդյո՞ք ուսումնառության ընթացքում բարեխոսությամբ 
(հովանավորչությամբ) ստացել եք գնահատական (ստուգարք)

Արդյո՞ք ուսումնառության ընթացքում հարկադրված եք եղել 
վճարել մասնավոր պարապմունքների համար գնահատական 

(ստուգարք) ստանալու նպատակով

Խորհուրդ կտա՞ք ձեր մերձավորներին և ընկերներին 
ընդունվել ԵՊՀ ԻՄ

Պատրաստվում ե՞ք շարունակել Ձեր ուսումը

7

9

3

166

60

178

176

182

19

125

այո ոչ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Լսե՞լ եք արդյոք, որ ուսումնառության ընթացքում Ձեր մտերիմները դրամի 
դիմաց գնահատական(ստուգարք) են ստացել

Լսե՞լ եք արդյոք, որ ուսումնառության ընթացքում Ձեր մտերիմները 
բարեխոսությամբ  (հովանավորչությամբ) գնահատական (ստուգարք) են 

ստացել

Լսե՞լ եք արդյոք, որ ուսումնառության ընթացքում Ձեր մտերիմները 
գնահատական (ստուգարք) ստանալու համար հարկադրված վճարեն 

մասնավոր պարապմունքների համար

Խորհուրդ կտա՞ք Ձեր մերձավորներին և ընկերներին ընդունվել ԵՊՀ ԻՄ

Պատրաստվում ե՞ք շարունակել Ձեր ուսումը

104

106

62

238

80

164

162

206

30

188

այո ոչ
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Դիագրամ դ) ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության 
հարցման արդյունքնրի համեմատական վերլուծությունն ըստ 2011-12 և 2013-14 
ուստարիների. 

 

 

 

2014թ.   ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ 

հարցման իրականացման համար մշակվել է նաև հետազոտման գործիքի անձնագիրը, 

որում ներկայացվում են հետազոտման ընդհանուր նպատակը, խնդիրները, կապը 

մասնաճյուղի ռազմավարական նպատակի հետ, հիմնավորվում են ընտրված մեթոդը, 

ընտրանքը, կիրառման պարբերականությունը և այլն: 

2011 թվականից պարբերաբար իրականացվում են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 

պրակտիկանտ-ուսանողների և շրջանավարտների վերաբերյալ հարցումներ, որոնք  

նպատակ ունեն պարզելու արտաքին շահակիցների գնահատականը ԵՊՀ ԻՄ-ի 

ուսանողների ձեռք բերած տեսական, պրակտիկ գիտելիքների, գրագիտության, էթիկայի 

պահպանման և վարվեցողության, ստեղծագործական ունակությունների և 

3.8
3.9

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

2011-12 ուստարի 2013-14 ուստարի

Ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում որքանո՞վ է նպաստել 
մասնագիտական կարողությունների ձեռքբերմանը 

Ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում որքանո՞վ է տալիս տեսական 
գիտելիքներ 

Ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում որքանո՞վ է տալիս գործնական 
հմտություններ 

Ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում որքանո՞վ է նպաստել օտար 
լեզուների իմացությունը 

Որքանո՞վ էին ԵՊՀ ԻՄ-ում մատուցվող դասընթացները 
օժանդակում  մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորմանը

Որքանո՞վ է  պրակտիկան նպաստել մասնագիտական
որակների ձևավորմանը 

Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս եք գնահատում ԵՊՀ  ԻՄ-ում 
ստացած Ձեր կրթությունը  

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

2011-12 ուստարի 2013-14 ուստարի

Լսարանների կահավորանքից

Համակարգչային սրահների մատչելիությունից

Համացանցի մատչելիությունից

Որքանո՞վ եք բավարարված կարիերային նպաստող 
ծառայություններից 

Ուսումնական լաբորատորիաների ժամանակակից 
սարքավորումներով հագեցվածության աստիճանից և 
կահավորանքից
Հաճա՞խ եք օգտվում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանից կամ  
ընթերցասրահից

Որքանո՞վ են գրադարանը և ընթերցասրահները հագեցած 
ժամանակակից մասնագիտական  գրականություն

Որքանո՞վ եք բավարարված գրադարանի և ընթերցասրահների 
կահավորանքից

Որքանո՞վ եք բավարարված գրադարանի և ընթերցասրահների 
աշխատաժամերից և սպասարկումից 



11 
 

ժամանակակից մեթոդների կիրառման հմտությունների վերաբերյալ: Բոլոր հարցումների 

արդյունքները համակարգվել են, վերլուծվել Մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման բաժնի կողմից (Դիագրամներ ա,բ,գ) և տրամադրվել համապատասխան 

ֆակուլտետներին:  

 
Դիագրամ ա) ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պրակտիկանտ-ուսանողների և 
շրջանավարտների վերաբերյալ հարցման արդյունքները (2012-13 ուստարի). 
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Դիագրամ գ) ԵՊՀ ԻՄ-ի պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին 
շահակիցների կարծիքների համեմատական վերլուծությունն ըստ 2012-13 և 2013-14 
ուստարիների. 
 

 

 

2014թ. մասնաճյուղում  տեղի են ունեցել հանդիպումներ մարզի գործատուների հետ, 

որոնց ընթացքում քննարկվել և բացահայտվել են (նաև անանուն հարցման միջոցով) 

մասնաճյուղի շրջանավարտների տեսական ու գործնական պատրաստվածության 

վերաբերյալ խնդիրները, նշվել մեր շրջանավարտների ձեռք բերած ուսումնառության 

ընդհանրական  արդյունքները, մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման 

կարողությունների մակարդակը, հաղորդակցման, առաջադրված խնդիրների 

համակողմանի ուսումնասիրման և վերլուծության ունակությունները, մասնագիտական 

գրականությունից օգտվելու կարողությունները: 2014թ. ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնաժողովների անդամ-գործատուների շրջանում նույնպես անց է կացվել հարցում 

իրենց մոտ աշխատող շրջանավարտների մասնագիտական և մարդկային որակների 

վերաբերյալ: Այդ հանդիպումների  ժամանակ նշվել են մեր շրջանավարտների որոշ 

թերությունները և առավելությունները, իսկ այդ երկու հարցումների ընդհանրական 

վերլուծության արդյունքները ներկայացված են հետևյալ դիագրամում. 
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Գործատուների հետ հանդիպումների ժամանակ ընդունվել են մի շարք գործնական 

որոշումներ հետագայում նպատակային պրակտիկաների, ինչպես նաև կուրսային ու 

ավարտական աշխատանքների թեմատիկայի ընտրության և իրականացման գործում 

արտաքին շահակիցների (գործատուների) անմիջական մասնակցության ապահովման 

ուղղությամբ:  
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին 
շահակիցների/գործատուների կարծիքների ուսումնասիրման հարցման 

արդյունքների վերլուծություն
(2013-14 ուստարի) 1. Որքանո՞վ է Ձեզ՝ իբրև 

գործատուի, բավարարում 
ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտների 
մասնագիտական  
պատրաստվածությունը:

2. Որքանո՞վ են ԵՊՀ ԻՄ-ի 
շրջանավարտների 
մասնագիտական 
գիտելիքները մրցունակ 
աշխատանքի շուկայում:

3. Որքանո՞վ է Ձեզ 
գոհացնում ԵՊՀ ԻՄ-ի 
շրջանավարտների ձեռք 
բերած գործնական 
հմտությունների 
մակարդակը:

4. Որքանո՞վ  է 
ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-
ում  նպաստում 
շրջանավարտների 
հաղորդակցական և 
կազմակերպչական 
հմտությունների 
զարգացմանը:
5. Որքանո՞վ են զարգացած  
ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտների 
մոտ 
ստեղծագործական, քննադա
տական և վերլուծական 
ունակությունները:

6. Որքանո՞վ են 
կարողանում ԵՊՀ ԻՄ-ի 
շրջանավարտները  
տարաբնույթ դժվարին 
իրավիճակներում արագ և 
ճիշտ կողնորոշվել:
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Մասնաճյուղում շարունակվում են կրթական ծրագրերից արտաքին և ներքին 

շահակիցների բավարարվածության համակարգված ուսումնասիրման համար նոր ձևերի 

և գործիքների մշակման գործընթացները:  

2010-11 ուստարվանից մասնաճյուղում ներդրված են ելքային կրթական 

արդյունքներով համալրված առարկայական ծրագրերը, իսկ 2014թ. սեպտեմբերից 

կիրառվում են դասընթացների փաթեթները (պորտֆոլիոներ): Դրանք պարունակում են  

դասընթացի վարման ռազմավարությունը (ստրատեգիան) և մարտավարությունը, 

(տակտիկան), դրանցով պլանավորվում է դասընթացի ուսուցման արդյունավետ ու 

տրամաբանական կազմակերպումը, իրականացվում է դասընթացից դասավանդողի ու 

ուսումնառողի ձեռքբերումների գնահատումը և միտված է ոչ միայն ուսանողի 

գնահատմանը, այլև նրա անհատական մասնագիտական աճի ապահովմանը:   

Ըստ իրենց բովանդակության և ժամանակագրության` պորտֆոլիոյի փաստաթղթերը 

դասակարգվում են երեք խմբի. 

 - Փաստաթղթեր, որոնք ներառվում են դասընթացը սկսվելուց առաջ (այս փուլը 

2014թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ արդեն իրականացված է, բոլոր դասախոսներն ունեն 1-

ին կիսամյակի գոնե մեկ դասընթացի փաթեթ), 

 - Փաստաթղթեր, որոնք ներառվում են դասընթացի իրականացման ընթացքում 

(գտնվում է ընթացքի մեջ), 

 - Փաստաթղթեր, որոնք ներառվում են դասընթացի ավարտից հետո (նախատեսվում 

է իրականացնել): 

Փաթեթներում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների կազմակերպմանը և գնահատմանը: Նախատեսվում է մշակել  

ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների պլանավորման և գնահատման կարգ: 

Առաջնորդվելով «ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղինիշներ»-ով և 

կրթական ծրագրերի մասնագրերի կազմման ձևաչափերի ու չափորոշիչների 

պահանջներով` մասնաճյուղի ֆակուլտետները, 2013 թվականից սկսած, կազմել են 13 

մասնագիտությունների մասնագրեր, որտեղ սահմանված են այդ ծրագրերի և նրանց 

բաղադրիչ դասընթացների կրթական վերջնարդյունքները` գիտելիքների, հմտությունների 
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և կարողությունների տեսքով: Մասնաճյուղի բոլոր կրթական ծրագրերի ընդհանուր 

կրթության կառուցամասերն ուղղորդված են ուսանողների խորհրդակցական, 

քննադատական, միջանձնային և այլ որակների ապահովմանը:  

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Թեև մասնաճյուղում իրականցվում են կրթական ծրագրերից արտաքին և ներքին 

շահակիցների բավարարվածության վերաբերյալ հարցումներ, սակայն 

գնահատման արդյունքների վերլուծություններն  առայժմ բավարար չափով չեն 

կիրառվում կրթական ծրագրերի վերանայման գործընթացում:   

 

Խնդիր I բ) Ներդնել որակի ներքին ապահովման համակարգ` հավատարմագրման 
պետական չափանիշներին համապատասխան: 
 

2009 թվականից մասնաճյուղում ներդրված է որակի ձևավորման և ներքին 

ապահովման գործընթացը.  

Մասնաճյուղն առաջնորդվում է ԵՊՀ Որակի ապահովման հայեցակարգով, 

կրթության որակի բնագավառում իր քաղաքականությամբ և ունի որակի ներքին 

ապահովման իր կազմակերպական կառուցվածքը /կառուցվածքը/:  

2009թ. դեկտեմբեր 17-ին ձևավորվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի որակի ապահովման և վերահսկման 

գործառույթների կազմակերպման և իրականացման հանձնաժողովը, որը 2010թ. 

սեպտեմբերի 1-ին վերանվանվել է Որակի կառավարման հանձնաժողով, ԵՊՀ ԻՄ-ի 

գիտական խորհրդի կողմից ընդունվել և հաստատվել է  հանձնաժողովի կանոնակարգը: 

Մշակվել և հաստատվել է  նաև ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 

Որակի կառավարման հանձնաժողվի լիազոր-ներկայացուցիչների գործունեության 

կանոնակարգը: 2011թ. ստեղծվել է Կրթության որակի ապահովման  և գնահատման 

բաժինը, մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կողմից ընդունվել և հաստատվել է  բաժնի 

կանոնակարգը: 2014թ. հունվարին բաժինը վերանվանվել է Մասնագիտական կրթության 

որակի ապահովման բաժին: 
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Հավատարմագրման պետական չափանիշներին համապատասխան մասնաճյուղը 

պարբերաբար իրականացնում է իր կրթական գործունեության ինքնագնահատում. 2010-

2011թթ. իրականցրել է մասնաճյուղի ինստիտուցիոնալ կարողությունների պիլոտային, 

2012-13թթ. փորձնական ինքնավերլուծություն, 2013-14 թթ. մասնակի վերլուծություններ: 

Ինքնավերլուծության իրականացման համապատասխան հիմքերի ապահովման համար 

մշակվել են մի շարք քաղաքականություններ, կանոնակարգեր և կարգեր. 

 ԵՊՀ ԻՄ-ի որակի ներքին ապահովման գործընթացների ֆինանսական 

ապահովման քաղաքականությունը (28.12.2013թ., ԳԽ), 

 ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսումնական խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգը 

(28.12.2013թ., ԳԽ), 

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի քաղաքականությունը մասնագիտության կրթական 

ծրագրերի բարելավման, ուսումնական գործընթացների կազմակերպման և կառավարման 

առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման  

բնագավառում (22.03.2014թ., ԳԽ), 

 ԵՊՀ ԻՄ-ի քաղաքականությունը հանրային կապերի ոլորտում (27.05.2014թ., ԳԽ) 

 ԵՊՀ ԻՄ-ում դասալսումների անցկացման կանոնակարգ, դասի գնահատման 

հարցաթերթ և դասալսման արդյունքների վերլուծության ձևաթերթ (22.05.2014թ., ԳԽ), 

 ԵՊՀ ԻՄ-ի ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների հաշվետվության 

ձևաթերթ, 

 Ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման 

հարցաթերթի  համար հետազոտման գործիքի անձնագիր, 

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների   պրակտիկաների կազմակերպման և 

անցկացման կանոնակարգ (27.01.2014թ., ԳԽ), 

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանային խորհրդի կանոնակարգ (27.01.2014թ., 

ԳԽ), 

 ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցներին խրախուսելու կարգ սահմանելու մասին 

կանոնակարգ (25.12.2014թ., ԳԽ): 
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2014-15 ուստարում նախատեսվում է իրականացնել մասնակի 

ինքնավերլուծություններ` ըստ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության 

մի քանի չափանիշների: 

Մասնաճյուղում ուսումնական ծրագրերի մշակումը, հաստատումը,  ուսումնական 

ծրագրերի պահանջներին համապատասխան կադրային-ռեսուրսային 

ապահովվածության գնահատումն իրականացվում է  ԵՊՀ-ի  համապատասխան 

չափանիշներով և ընթացակարգերով:  

Մասնաճյուղում ուսանողների գնահատումը և արդյունքների բողոքարկումն 

իրականացվում է համապատասխան ընթացակարգերով: Թափանցիկության և 

հրապարակայնության ապահովման համար ընթացիկ քննությունների ձևաթղթերը, 

տետրերը  ստուգվում են լսարաններում, բանավոր քննություններին կարող են մասնակցել 

ՈՒՄՎ-ի և ՈՒԽ-ի ներկայացուցիչներ, ուսումնական խորհրդատուն, դեկանը, ծնողներ, 

արդյունքները փակցվում են ֆակուլտետներում, լսարաններում, տեղադրվում են կայքում: 

Մշակվել և 2014թ. մայիսից դասախոսների և ուսանողների քննարկմանն են ներկայացվել 

գործող գնահատման համակարգում ուսանողի արդյունարար գնահատականի 

բաղադրամասերի հատուկ ձևավորմամբ համակարգերի նախագծեր: Դրանք ներառում են  

նաև գործնական, լաբորատոր, սեմինար դասընթացներից և ինքնուրույն 

աշխատանքներից ուսանողի ձեռքբերումների գնահատման տարրեր: Նախապես 

ընտրված փորձառու  դասախոսներն այդ նախագծերը 2014-15 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակում  փորձարկել են գնահատման տարբեր ձևեր ունեցող (եզրափակիչ 

գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման և ստուգարքով ավարտվող)  

դասընթացների  համար: Այդ արդյունքները կվերլուծվեն, և դասախոսները հանդես կգան 

առաջարկներով:  

Դասախոսական կազմի մասնագիտական կարողությունների, մանկավարժական 

հմտությունների գնահատման և բարելավման, առաջավոր փորձի փոխանցման և 

տարածման  համար գործում են մի շարք մեխանիզմներ և գործիքներ. 

 դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումներ: 

Այդ հարցումների արդյունքներով մասնաճյուղի դասախոսների միջին միավորն ըստ 



18 
 

ամբիոնների բարձր է 4.0-ից, իսկ 2013-14 ուստարում նախորդ ուստարիների համեմատ 

այն բարելավվել է և բոլոր մասնագիտությունների գծով միջին թվաբանական միավորը 

հիմնականում բարձր է 4.5-ից: 

 

 դասալսումների տարբեր ձևեր (փոխադարձ, բաց դասեր, դասալսումներ ամբիոնի 

վարիչի կողմից), 

 որակավորման բարձրացման  դասընթացներ, որոնք ԵՊՀ-ի աջակցությամբ 

կազմակերպվում են մասնաճյուղում,    

 դասախոսների աշխատանքային անհատական զարգացման պլաններ և 

աշխատանքային պլաններ յուրաքանչյուր   ուստարվա  համար,  հաշվետվություններ 

յուրաքանչյուր կիսամյակի համար, 

 դասախոսի գիտամանկավարժական գործունեության վարկանիշային գնահատում 

համապատասխան թերթիկի միջոցով, որը լրացվում է դասախոսի, ամբիոնի վարիչի և 

դեկանի կողմից, 

 դասախոսի ինքնագնահատումը  դասընթացի փաթեթի միջոցով (այս գործընթացը 

իրականացման փուլում է),  
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Բարձրագույն  մաթեմատիկայի  և 
ինֆորմատիկայի
Ընդհանուր  ֆիզիկայի

Անտառագիտության 

Ընդհանուր  տնտեսագիտության

Տուրիզմի կառավարման և 
մշակութաբանության
Հայոց պատմության և հասարակագիտության

Հայոց  լեզվի  և  գրականության

Մանկավարժության  և  հոգեբանության

Օտար  լեզուների

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի

Դեկորատիվ-կիրառական  արվեստի և դիզայնի

Արտակարգ 
իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի
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 դասավանդման ժամանակակից մեթոդների և տեղեկատվական տարբեր 

համակարգերի կիրառմամբ  դասընթացների  իրականացման  համար խրախուսման 

տարբեր ձևեր (պարգևատրում, պատվոգիր և այլն): 

Արտաքին շահակիցների համար  մասնաճյուղի որակի ներքին ապահովման և 

ինքնագնահատման գործընթացները ամբողջությամբ լուսաբանվում են: 

Ինքնավերլուծության 2 զեկույցները տեղադրվել են կայքում, ներկայացվել են 

մասնաճյուղի աշխատակիցներին և ուսանողներին,  SWOT-վերլուծություններն ուղարկվել 

են համապատասխան ստորաբաժանումներին` իրենց հետագա գործունեության 

բարելավման համար: Ինքնավերլուծության գործընթացներում, Մասնագիտական 

կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցներից բացի, ընդգրկված են եղել նաև 

ուսանողներ, դասախոսներ և այլ աշխատակիցներ: 

ԵՊՀ փորձնական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման շրջանակներում 2013թ. 

հունիսի 19-ին մասնաճյուղի աշխատանքային խումբն այցելել է ԵՊՀ միջազգային 

փորձագիտական խմբի հետ հանդիպման նպատակով: Խումբը պատասխանել է արտաքին 

փորձագետների հարցերին՝ ներկայացնելով մասնաճյուղի գործունեությունը կրթության 

որակի ապահովման և որակի մշակույթի ներդրման գործում, իսկ  2013թ. հունիսի 24-ին 

փորձնական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակով փորձագիտական 

գնահատում իրականացնող խումբն այցելել է  մասնաճյուղ: Այցի ընթացքում 

փորձագիտական խումբը հանդիպումներ է ունեցել  վարչակառավարչական, 

դասախոսական և ուսանողական համակազմերի, մասնաճյուղի տարբեր 

ստորաբաժանումների ներկայացուցիչների հետ, դիտարկել մասնաճյուղի ռեսուրսները: 

Հանդիպումների ժամանակ պարզաբանվել են շատ փաստեր: Փորձագիտական խումբը 

բարձր է գնահատել հանդիպման մասնակիցների բաց քննարկումները, մասնավորապես 

ուսանողների հետ հանդիպումը բնորոշվել է որպես շատ կառուցողական հանդիպում: 

Ավելին` գրադարան, լաբորատորիաներ, այլ կենտրոններ կատարած նրանց այցերը, 

ինչպես նաև ուսանողների և անձնակազմի հետ հանդիպումները շատ օգտակար էին և 

խորհրդատվական:  
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2014թ. ստեղծվել են որակի ներքին ապահովման գործընթացներին աջակցող 

ուսանողական և դասախոսական աշխատանքային խմբեր: 

Տպագրվել և կայքում տեղադրվել է ըստ ռազմավարական ծրագրի իրականացման 

«ԵՊՀ ԻՄ գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2009-2014)»-ի (ԳԱՑ-ի)  

համալրված տարբերակը: Փաստաթուղթն ընդգրկում է մեծաքանակ տվյալներ և 

համապատասխան վերլուծություններ,  ներկայացնում է մասնաճյուղի` վերջին 4-5 

տարիների գործունեության, ձեռքբերումների և տարբեր խնդիրների ինքնագնահատումը: 

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 ԵՊՀ ԻՄ-ում դեռևս չի կիրառվում դասախոսական կազմի մասնագիտական 

կարողությունների ամենամյա գնահատում:  

 Դեռևս մշակված չեն ուսումնական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան` 

կադրային ռեսուրսային ապահովվածության մեխանիզմներ: 

 

Խնդիր I գ) Ապահովել կրեդիտային համակարգի կիրառությունը մասնաճյուղի բոլոր 
կրթական ծրագրերում և ուսուցման ձևերում: 
 
Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ կատարվել  է հետևյալը. 

2008թ. մասնաճյուղի առկա ուսուցման համակարգում ներդրված է ուսումնառության 

կրեդիտային  համակարգը, իսկ 2009թ. նաև հեռակա ուսուցման համակարգում, 2011թ. 

մասնաճյուղը լիարժեքորեն անցել է ուսուցման կրեդիտային համակարգին: 

Մասնաճյուղում գործում է «Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգը», որը միասնական նորմատիվային, կանոնակարգային և 

կազմակերպական հենք է ապահովում առկա և հեռակա ուսուցման համակարգում 

բակալավրի և մագիստրոսի կրեդիտային համակարգով պատրաստման կրթական 

ծրագրերի իրականացման համար:  

Կրեդիտային համակարգի ներդրման և ծրագրային վերակառուցման արդյունքում 

հիմնավորված կերպով կրճատվել է ուսանողի լսարանային բեռնվածությունը, որը 
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հնարավորություն է ընձեռել ավելացնելու ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի 

աշխատածավալը: Որոշ դասընթացների շրջանակներում փորձարկվել են ինքնուրույն 

աշխատանքների դերի բարձրացման և գնահատման տարբեր մեխանիզմներ: Մշակման 

փուլում է գտնվում նաև ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման ու գնահատման 

կանոնակարգը: 

Մասնաճյուղում կամընտրական առարկաների ընտրությունը կանոնակարգելու 

նպատակով մշակվել և կիրառվում է  համապատասխան կարգ («Ուսանողների կողմից 

դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար գրանցման» 27. 05.2014թ.): 

Ըստ կրեդիտային բեռնվածության` ուսման վարձերի վճարումը իրականացվում է ՀՀ 

Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված «ՀՀ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հեռացման (ազատման) և 

վերականգնման կարգի» (27.12.2011): Սակայն ՀՀ բարձրագույն կրթության օրենսդրական 

դաշտի անկատարության հետևանքով դեռևս հնարավոր չի եղել ներմուծել մասնակի 

բեռնվածության ուսումնառություն:  

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և կառավարման համար 

մասնաճյուղում 2011 թվականից ներդրված է  ԵՊՀ-ի կողմից  մշակված Վեբ հենքով 

էլեկտրոնային տեղեկատվական «SuperVision» ծրագիրը: Համակարգի միջոցով 

իրականցվում է ուսումնական պլանների, ամբիոնների և դասախոսների բեռնվածության 

ավտոմատ բաշխում, ուսանողների ուսումնական տվյալների հավաքագրում, մշակում և 

առաջադիմության վերահսկում (այն նաև հիմք է հանդիսանում ուսանողական    զեղչերի, 

փոխատեղումների իրականացման ժամանակ), դիպլոմի համաեվրոպական նմուշի 

հավելվածի պատրաստում:  

2012 թվականից մասնաճյուղի դեկանատներում ներդրված է ուսանողների 

հաճախումների հաշվառման, քննական արդյունքների մշակման, դասացուցակի 

ներմուծման և դասաժամի իրավիճակի հաշվառման տվյալների բազա: Համակարգը 

նախատեսված է ֆակուլտետների դեկանատների մի շարք աշխատանքների 

ավտոմատացման համար: Այն հնարավորություն է տալիս ամբողջ կիսամյակի ընթացքում 

իրականացնել ուսանողների հաճախումների հաշվառում, կիսամյակային քննական 
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գնահատականների հաշվառում և ամփոփում, կիսամյակային դասացուցակի ներմուծում, 

խմբագրում և տարբեր պահանջներին համապատասխան դասացուցակների ստացում, 

ֆակուլտետում ընթացիկ դասաժամի իրավիճակի ֆիքսում: 

Կրթական ծրագրերի կառուցվածքում դասընթացների բովանդակությունը և 

ուսումնառության արդյունքների գնահատման չափանիշները համապատասխանում են 

ԵՊՀ-ի  և հանրապետության տարբեր բուհերի առաջավոր փորձին:  2014 թվականից  

մասնաճյուղն ունի  մասնագիտության կրթական ծրագրերի բարելավման, ուսումնական 

գործընթացների կազմակերպման և կառավարման  առաջավոր փորձի համեմատական 

վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման իր քաղաքականությունը: Մասնաճյուղը 

շահագրգռված է և ունի բավարար պայմաններ ու նախադրյալններ արդյունավետ 

բենչմարքինգի իրականացման և փորձի փոխանակման համար: Նա կարևորում  է 

բենչմարքինիգի դերը ողջ ուսումնական գործընթացների մշտադիտարկման գործում:  

Մասնաճյուղն 2013թ.-ին ինքնավերլուծության շրջանակներում իրականացրել է 

ներքին համեմատական մի շարք վերլուծություններ` ըստ կրթական ծրագրերի 

կառուցվածքի (կրթամասերի), կրթական ծրագրի կրթամասերի կրեդիտային 

բաշխվածության, ընդհանուր մասնագիտական կրթամասերի «Կիրառական արվեստ» 

մասնագիտության օրինակով, Որակավորումների ազգային շրջանակի հետ 

մասնագիտության կրթական ծրագրի համադրելիության «Կիրառական մաթեմատիկա և 

ֆիզիկա» մասնագիտության  օրինակով: Նշենք, որ մասնաճյուղի տարբեր բաժինների 

աշխատակիցներ և դասախոսներ գործուղվում են տարբեր բուհեր համապատասխան 

բաժինների աշխատանքների ուսումնասիրման, գնահատման և անհրաժեշտության 

դեպքում մասնաճյուղում այդ գործընթացների բարելավման  համար: 

ԵՊՀ ԻՄ-ում կրեդիտային համակարգի ամբողջական կիրառմանը դասախոսներին, 

ուսանողներին և ուսումնական վարչակազմին նախապատրաստելու նպատակով մշակվել 

և իրականացվել է  վերապատրաստման դասընթաց` «Ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կրեդիտային համակարգը» թեմայով: Դասընթացը դասակարգվել է  ըստ 

թիրախային խմբերի` դասախոսների, դեկանների, Ուսումնամեթոդական վարչության 

աշխատակիցների համար: Միաժամանակ ապահովվել է մասնաճյուղի դասախոսների և 
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վարչական անձնակազմի մասնակցությունը մասնաճյուղից դուրս (բուհական 

համակարգում) կազմակերպված նմանատիպ տարբեր դասընթացների: Առկա և հեռակա 

ուսուցման համակարգերում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող 

ուսանողների համար հրատարակվել են «Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության 

ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք» տեղեկատվական փաթեթները, որոնք 

պարունակում են ուսանողներին անհրաժեշտ տեղեկատվություն` իրենց 

ուսումնառությունը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելու համար: Այժմ ԵՊՀ ԻՄ-ի  

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը  և ուսումնական վարչակազմը ամբողջությամբ 

տիրապետում են կրեդիտային համակարգին, իսկ յուրաքանչյուր տարվա սկզբին 

համապատասխան մասնագիտության խորհրդատուները առաջին կուրսեցիներին 

ծանոթացնում են կրեդիտային համակարգին:   

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերում դեռևս ցածր է կամընտրական դասընթացների 

հաշվեկշիռը, որը փոքրացնում է ծրագրերի ճկունությունը:  

 Անհատական ծրագրով ուսումնառություն չի կազմակերպվում:  

 Մասնակի բեռնվածությամբ ուսումնառություն չի կազմակերպվում: 

 Մասնաճյուղի տեղեկատվական փաթեթների ռուսալեզու և անգլալեզու 

տարբերակները դեռևս չեն ստեղծվել:   

 

Խնդիր I դ)  Ստեղծել նպաստավոր պայմաններ և խթանող մեխանիզմներ` 
ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման գործընթացների էական բարելավման 
համար: 
 Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ կատարվել  է հետևյալը. 

Մասնաճյուղում առաջավոր մանկավարժական փորձի խրախուսման և տարածման, 

դասավանդման և ուսումնառության առավել արդյունավետ մեթոդների ընտրման, 

ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման ու կատարելագործման, 

դասախոսական կազմի դասավանդման որակի էական բարելավման նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-

ի գիտական խորհրդի որոշմամբ (17.10.2014թ.) ստեղծվել է «ԵՊՀ ԻՄ-ի դասավանդման 
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առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոն»:  

Կենտրոնի վարիչի կողմից կազմվել և տնօրենի կողմից հաստատվել է Կենտրոնի 

պարապմունքների թեմատիկ պլանը: Նախատեսվում է, որ  Կենտրոնը պետք է մշակի 

առաջավոր մանկավարժական փորձի խրախուսման և տարածման մեխանիզմներ,  

սահմանի ամենամյա մրցանակներ՝ դասավանդման նորարարական մեթոդները 

հաջողությամբ կիրառող դասախոսների խրախուսման համար:  

Ըստ մշակված չափորոշիչների` մասնաճյուղում պրոֆեսորադասախոսական, 

վարչատնտեսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի  խրախուսումն իրականացվում է 

մի քանի ընթացակարգերի միջոցով` «Երիտասարդ դասախոսների խրախուսման» կարգ, 

«ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի  աշխատակիցներին խրախուսելու կանոնակարգ» 

(25.12.2014թ., ԳԽ), ինչպես նաև իրենց նորարարական, ստեղծագործական և 

գիտամանկավարժական ակտիվ գործունեության համար  դասախոսների պարգևատրում` 

տնօրենի հրամանով:  

Դասավանդման որակի շարունակական բարելավման նպատակով 

աշխատակիցների գործունեության գնահատման ցուցանիշներում որպես բաղկացուցիչ 

կառուցամասեր ներառված են ուսանողական հարցումների արդյունքները (դիագրամներ, 

աղյուսակներ), դասախոսի ինքնագնահատման «պորտֆոլիոներ»-ը, դասախոսի 

ամենամյա գնահատման վերաբերյալ ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարի 

(ամբիոնի վարիչի) և մասնագետ գործընկերների կարծիքները, նրա գիտական 

գործունեությունը բնութագրող պարամետրերը, հասարակական գործունեությունը և այլն:   

Մասնաճյուղում պարբերաբար իրականացվում են վերապատրաստումներ: 

Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը մասնակցում է ԵՊՀ 

Կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման հնգամյա  

անհատական ծրագրին:       

Վերանայվում են ուսանողների գնահատման առկա ձևերը` ներմուծելով 

ուսումնառության ելքային կրթական արդյունքներով գնահատման նոր ձևերը, որոնք 

ընդգրկված են Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցների և 

դասընթացների տեղեկագրքերի մեջ (ավարտական, կուրսային աշխատանքների 
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գնահատման չափանիշները), քննարկման են ներկայացված դասընթացների գնահատման 

նոր նախագծերը:  

Մասնաճյուղում պարբերաբար բարելավվում և արդիականացվում են ուսումնական 

ենթակառուցվածքները. ստեղծվել են օնլայն լսարան, համակարգչային 4 սրահ, 

տեսասարքով ապահովված 1 լսարան: Բնական գիտությունների ֆակուլտետում գործում է 

ֆիզիկայի գծով վիրտուալ լաբորատորիա: 2013-2014 ուստարվա ընթացքում ստեղծվել են 

ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուների համար ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով 

հագեցված հատուկ լսարաններ: Բարելավվել և հարստացվել են նաև գրադարանային 

պաշարները՝ ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ գրքային: Մասնաճյուղի ուսանողությունը 

և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը լիարժեքորեն օգտվում են ԵՊՀ Մարի և 

Սարգիս Իզմիրլյանների անվան գրադարանային պաշարներից: Մասնաճյուղի 

աշխատակազմը և ուսանողությունը ապահովված են անվճար ինտերնետ կապով, գործում 

է միասնական համակարգչային ցանց, որին միացված են շուրջ 134 համակարգիչներ: 

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Դասախոսական անձնակազմի ամենամյա  բազմաչափ գնահատման 

գործընթացները և չափանիշները դեռևս ներդրված չեն: 

 Ուսանողների գնահատումը դեռևս լիարժեքորեն չի իրականացվում կրթական 

վերջնարդյունքների հիման վրա սահմանված գնահատման չափանիշների 

օգնությամբ: 

 Վիրտուալ լաբորատորիաների կիրառումը դեռևս լայնորեն ընդգրկված չէ 

ուսումնական գործընթացներում: 

 

Խնդիր I ե)  Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ 
օգտագործումը մասնաճյուղի ուսումնական գործընթացներում: 
 

Ուսումնական գործընթացների արդյունավետ իրականացման համար մասնաճյուղը 

կիրառում է տեղեկատվական բազմազան համակարգեր. ընդլայվնել  է նրանց ցանցը, 
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ձևավորվել է տեխնոլոգիական կարողությամբ  էլեկտրոնային  /On-line/ ուսուցման 1  

լսարան,  տեսասարքով ապահովված 3 լսարան, գործում են 4 համակարգչային  սրահներ, 

այդ սրահներում գործում է ներքին միասնական ցանց և անվճար ինտերնետ կապ:  

Դասախոսների մեծամասնությունը առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում 

դասընթացները վարում են տեղեկատվական և տեխնիկական համապատասխան 

միջոցների և համակարգերի կիրառմամբ: Դրան նպաստել են կրեդիտային համակարգով 

դասավանդողների վերապատրաստման շրջանակներում  իրականացված «Լսարանային 

ցուցադրություն» վերապատրաստման դասընթացները (մասնաճյուղում այդ դասընթացի 

վերապատրաստում է անցել 60  դասախոս (53%)): ՄԿՈԱ բաժնի կողմից 2013 թվականից 

իրականացվում են թրեյնինգներ` «Ինչպես պատրաստել արդյունավետ 

պրեզենտացիաներ» թեմայով:  

Հեռակա ուսուցման բաժինը 2014-15 ուստարվանից հիմնել է առանձին կայքէջ 

(heraka.com), որտեղ ներբեռնվում են ուսումնառության արդյունավետ կազմակերպման 

համար անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական նյութերը: Դասախոսները կիրառում են 

ուսանողների հետ էլեկտրոնային փոստով  աշխատելու մեթոդը:  

Համակարգչային սրահները և գրադարանը ապահովված են ինտերնետ կապով, 

ապահովված է էլեկտրոնային ռեսուրսների հասանելիությունը բոլոր ուսանողներին: 

Աշխատանքներ են տարվում միջազգային գրադարանային ցանցին մասնակցությունն 

ընդլայնելու նպատակով: 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Դեռևս չեն ձևավորվել անհրաժեշտ կադրային, տեխնոլոգիական և մեթոդական 

ռեսուրսներ` էլեկտրոնային եղանակով ուսուցման դասընթացների ամբողջական 

մշակման և ներդրման համար: 

 Ձեռք չի բերվել և ներդրվել Վեբ ուսուցման ունիվերսալ էլեկտրոնային համակարգ: 

 Ուսումնական գործընթացում դեռևս լայնորեն չեն կիրառվում  վիրտուալ 

լաբորատորիաներ: 
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II. Գիտական հետազոտություններ և նորարարություն 

 

Մեծացնել մասնաճյուղի գիտական ներուժի ներդումը տարածաշրջանի 

տնտեսական զարգացման և հասարակության բարեկեցության բարձրացման 

գործում, խրախուսել դասախոսական կազմի ակտիվ ներգրավումը հետազոտական 

աշխատանքներում:   

 

Խնդիր II ա)  Ստեղծել նախադրյալներ և նպաստող մեխանիզմներ` հետազոտությունների 
ծավալի աճի և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և ուսանողների 
ներգրավվածության ընդլայնման համար:  

Քանի որ մասնաճյուղն իրականացնում է բակալավրիական կրթություն, 

հետազոտական նախագծեր, գիտահետազոտական ծրագրեր չեն իրականացվում, սակայն 

մասնաճյուղի դասախոսները մասնաճյուղի համապատասխան ամբիոնների 

նախաձեռնությամբ ակտիվ մասնակցել են  ԵՊՀ-ի, հանրապետության այլ բուհերի և նաև 

հենց ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից կազմակերպված հանրապետական և միջազգային բազմաթիվ 

գիտաժողովների, գիտական նստաշրջանների, որոնք նվիրված են եղել ԵՊՀ 

ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և 

պրակտիկայի ամբիոնի հիմնադրման 5-ամյակին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան 

լեզվաբանական համալսարանի ֆրանսերենի ամբիոնի հիմնադրման 75-ամյակին, 

Բուհերի կառավարման համակարգի բարելավման ժամանակակից հիմնախնդիրներին,  

Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին,  Հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 

100-ամյակին,    Հայաստանի  արտաքին  առևտրատնտեսական  կապերի զարգացման 

հիմնախնդիրներին,  Հայաստանի հյուսիս-արևելյան տարածաշրջանի 

կենսաբազմազանության պահպանության հիմնախնդիրներին, Բնական ռեսուրսների 

ռացիոնալ օգտագործման և անտառային էկոհամակարգերի վրա անտրոպոգեն 

ազդեցության հիմնական ուղություններին, Միջմշակութային համատեքստում լեզվին, 

գրականությանը և արվեստին: Մասնաճյուղի տնօրենությունը խրախուսման և աջակցման 

տարբեր ձևերով նպաստել է մասնաճյուղի դասախոսների գիտական գործունեությանը:  



28 
 

Վերջին տարիներին ավելացել է մասնաճյուղի` թեկնածուական ատենախոսություն 

պաշտպանած աշխատակիցների  թիվը, որին նպաստում է  նաև «Ակունք»  գիտական 

հոդվածների ժողովածուն, որտեղ անվճար տպագրվում են աշխատակիցների 

հոդվածները:  

Մասնաճյուղի գիտական ներուժի աճն ըստ ուսումնական տարիների ունի հետևյալ 

պատկերը. 

Ուստարի 
Գիտ. 

թեկնածու 
Գիտ. 

դոկտոր 

ՀՀ Նկարիչների 
միության 

անդամ 

ՀՀ Դիզայներների 
միության անդամ 

Ասպիրանտներ/ 
հայցորդներ 

2011-12 4 1 3 1 7 
2012-13 2 - 1 1 8 
2013-14 6 - 1 - 18 
2014-15 6 - - - 2 

 

Մասնաճյուղում 2014-15 ուստարում աշխատում են 53 գիտությունների թեկնածու և 4 

գիտությունների դոկտոր: 

Հետազոտական նախագծերի մասնակցում են հիմնականում ԵՊՀ-ից հրավիրված 

դասախոսները: Համաձայն ԳԱՑ-ի մասնաճյուղը վերջին 4 ուսումնական տարիների 

համար ունի գիտական գործունեության հետևյալ ցուցանիշները.  

Ցուցանիշ 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Հետազոտական նախագծերում ընդգրկված 
դասախոսների թիվը 

4 - 2 10 

Գիտական հրատարակությունների թիվը 133 94 107 113 
Արտաքին գործընկերների հետ համատեղ 
հրատարակությունների թիվը 

22 30 22 13 

 

Հայաստանյան, ԱՊՀ երկրներում և արտասահմանյան միջազգային գիտական 

հանդեսներում  մասնաճյուղի դասախոսների կողմից հրատարակած տարբեր գիտական 

հրատարակումների քանակը վերջին 4 տարիներին հետևյալն է.  

 Մասնագիտական ամսագրի վարկանիշը 2011 2012 2013 2014 
1 ՀՀ-ում գրախոսվող 58 36 96 19 
2 ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող 4 1 5 8 
3 Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող 1 1 3 1 
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Ընդհանուր   տնտեսագիտության  ամբիոնի  պրոֆեսոր, տ.գ.դ.  Հ.Մարզպանյանը  և 

ասիստենտ, տ.գ.թ.  Գ.Սիրոյանը  2012թ. հոկտեմբերից մինչև 2014թ. նոյեմբերն ընգրկված  

են եղել Շվեյցարիայի  Ֆրայբուրգի  համալսարանի  կողմից  միցութային  կարգով  

տրամադրված  դրամաշնորհային  ծրագրում` «Միգրացիայի  և  մարդկային  կապիտալի  

վերարտադրության  փոխառնչությունները ՀՀ-ում»  թեմայով: Ծրագրի աշխատանքներում 

ընդգրկվել են նաև Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բարձր կուրսի ուսանողներ` իրենց 

կուրսային աշխատանքերի համապատասխան թեմատիկայով: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, աշխ.գ.թ., 

ԵՊՀ-ից համատեղությամբ աշխատող Տ.Սարգսյանը 2012-13թթ. ընդգրկված է եղել 2 

արտասահմանյան դրամաշնորհային ծրագրերում: Առաջինը Հունգարիայի 

գիտությունների ակադեմիայի աշխարհագրական հետազոտությունների ինստիտուտի  

միջազգային վիշեգրադյան հիմնադրամի կողմից    մրցութային կարգով տրամադրված 

«Երևանի բնակելի թաղամասերում բնակության միջավայրի վիճակի ուսումնասիրություն» 

թեմայով դրամաշնորհային ծրագիրն էր: Այդ  փոքր դրամաշնորհի շրջանակներում 

ուսանողների ներգրավմամբ իրականացվել են դաշտային հետազոտություններ Երևան 

քաղաքում: Երկրորդը՝ Եվրամիության TEMPUS ծրագրի և Յադեի համալսարանի 

(Գերմանիա)  «Զբոսաշրջության կայուն կառավարման ոլորտում մագիստրոսական 

միջազգային առարկայական ծրագրերի և ուսումնական պլանների կազմում» թեմայով 

դրամաշնորհային ծրագիրը: Այդ ծրագիրն ակնկալել է Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան 

համագործակցության շրջանակներում կազմել միջազգային մագիստրոսական կրթական 

ծրագրեր զբոսաշրջային կրթության ոլորտում:  

Մասնաճյուղի դասախոսները կայուն զբաղված են գիտական գործունեությամբ: 

Նրանց կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում հրատարակվել են դասագրքեր, 

մենագրություններ, ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, հոդվածներ և 

զեկուցումների թեզիսներ: Ստորև ներկայացված են այդ տվյալներն ըստ ուսումնական 

տարիների. 
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Ուստարի Դասագիրք Մենագրու-
թյուն 

Ուսումնա-
կան 

ձեռնարկ 

Ուսումնամե-
թոդական  
ձեռնարկ 

Հոդված Զեկուցումների  
թեզիսներ 

Ընդամենը 

2010-11 3 1 6 6 128 5 149 
2011-12 1 4 3 8 90 4 110 
2012-13 0 2 2 7 103 4 118 
2013-14 - 6 4 5 98 15 128 

Ընդամենը 4 13 15 26 419 28 505 
 

Թեև մասնաճյուղում իրականացվում է գիտական գործունեություն, սակայն դեռևս 

արտասահմանյան  գիտահետազոտական կազմակերպություններում դասախոսների 

գիտական ստաժավորման, մասնաճյուղում նրանց փորձի ակտիվ ներդրման, տեղական և 

միջազգային  դրամաշնորհային տարբեր ծրագրերի մշակման ու իրագործման մեջ  

մասնագետների մասնակցության, տարբեր գիտաժողովներին մասնակցության 

աջակցման բավարար մեխանիզմներ չեն գործում, ուղղակի կայքի միջոցով մասնաճյուղը 

տեղեկատվություն է տալիս հայասատանյան և արտասահմանյան տարբեր գիտական 

միջոցառումների մասին:  

Մասնաճյուղն իրականացրել և շարունակում է իրականացնել մի շարք միջազգային 

համագործակցային ծրագրեր, որոնք ընդգրկում են աջակցման տարբեր ձևեր` 

վերապատրաստման դասընթացներ, դասընթացներ ուսանողների համար, արժեքավոր 

բուհական դասագրքերի և մեթոդական ուղեցույցների տրամադրում, «Ֆրանսերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության բարձր առաջադիմությամբ սոցիալապես անապահով 

ուսանողներին ֆինանսական օգնություն, բարձր կուրսերի ուսանողների պարբերաբար 

այցելություններ ու մասնագիտական գործնական պարապմունքներ և այլն: 

 

N Կազմակերպությունը Ժամկետը Աջակցման ձևը Արդյունքը 
1.  ԳՌԵՖ/GREF/ 

թոշակառու 
մանկավարժներն 
առանց սահմանների/ 
ֆրանսիական 
հասարակական 
կազմակերպություն  

2010-11 
ուստարի 

կրթական 
համագործակցու-
թյան պայմանագիր 

դասընթացներ 

2.  «ֆրանս-հայկական 
բարեկամության» 
ասոցիացիա 

2011-12 կրթական 
համագործակցու-
թյան պայմանագիր 

այցելություններ 
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3.  ԳՌԵՖ 2011-12 
/գարուն/ 

Վերապատրաստ-
ման դասընթացներ  

մանկավարժական 
վերապատրաստում համալսարանում 

4.  Ֆրանսիայի Վալանս 
քաղաքի 
տեխնոլոգիական 
համալսարան 

2011-12 Փոխհամագործակ-
ցության 
պայմանագիր 

այցելություններ 

5.  Ֆրանսիայի Վալանս 
քաղաքի 
տեխնոլոգիական 
համալսարան  

2012-13 ուսանողների և 
պրոֆեսորադա-
սախոսական 
անձնակազմի 
փոխանակման 
ծրագրեր  

1 դասախոս, 5 ուսանող մասնակցել են 
մեկամսյա վերապատրաստման 
դասընթացների, ստացել են 
հավաստագրեր 

6.  ԳՌԵՖ 2012-13 Աջակցություն 
օտար լեզուների 
ամբիոնին  

Արժեքավոր բուհական դասագրքեր և 
մեթոդական ուղեցույցներ 

7.  ԳՌԵՖ 2013 ապրիլ 
մայիս 

Վերապատրաստ-
ման դասընթացներ  

Ֆրանսերեն լեզվի դասախոսները 
ստացել են հավաստագրեր 

8.  ԳՌԵՖ 2012-13 Ֆինանսական 
աջակցություն  

«ֆրանսերեն լեզու և գրականությունե 
մասնագիտության բարձր 
առաջադիմությամբ սոցիալապես 
անապահով ուսանողներին  

9.  «Զիկատար» 
բնապահպանական 
կենտրոնե ՊՈԱԿ 

2013-14  
/2013թ. 
հոկտեմբեր/ 

Համագործակցու-
թյուն 
Անտառագիտու-
թյան ամբիոնի հետ  

Բարձր կուրսերի ուսանողների 
պարբերաբար այցելություններ և 
գործնական պարապմունքներ, 
դասընթացներ 

10.  Եվրամիության կողմից 
ֆինանսավորվող և 
WWF-ի կողմից 
իրականացվող 

2013-14 Համագործակցու-
թյուն 
Անտառագիտու-
թյան ամբիոնի հետ 

«Հարավային Կովկասի երկրներում 
անտառների տրանսֆորմացիայի 
միջոցով անտառային 
էկոհամակարգերի կայունության 
բարձրացում կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբե ծրագիր, Նոյեմբերյանի 
անտառտնտեսության Կողբի 
անտառապետությունում գտնվող 
«Նոյեմբերյան» տարածքը  (մոտ 78 
հա) ավարտական աշխատանքի թեմա 

11.  Ավանդական 
գոբելենագործության 
վարպետության դասեր 

2013-14 Համագործակցու-
թյուն Կիրառական 
արվեստի 
ֆակուլտետի հետ  

Վարպետության դասեր Մոսկվայից 
հրավիրված ՀՀ ժող. վարպետ Յու. Ս. 
Հովսեփյանի կողմից 

 

Հարկ է նշել, որ ուսանողների հետ գիտահետազոտական աշխատանքներ հատուկ 

չեն իրականացվում, դրանք սահմանափակվում են հիմնականում կուրսային և 

ավարտական աշխատանքների ղեկավարմամբ, նաև ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված 

ուսանողական գիտական զեկուցումների համար ուսանողներին տրվող 

խորհրդատվությամբ և աջակցությամբ:  



32 
 

2012թ. դեկտեմբերին Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական 

ընկերության 2012-2013 ուստարվա առաջին կիսամյակի գործունեության ամփոփման 

արդյունքում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ն ընդհանուր հաշվարկով զբաղեցրել էր 5-

րդ տեղը (նախորդ կիսամյակի համեմատ բարելավել է ցուցանիշը երկու տեղով) և 

արժանացել «գերազանց վերապահումով» գնահատականին:  

2013թ. փետրվարին  Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-

ի հովանավորությամբ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կազմակերպած 

«Լավագույն ուսանող» հանրապետական մրցույթում «Գիտահետազոտական աշխատանք» 

անվանակարգում հաղթող են ճանաչվել (1-ին և 2-րդ տեղեր) մասնաճյուղի «Կիրառական 

մաթեմատիկա և ֆիզիկա» և «Տնտեսագիտության տեսություն»  մասնագիտությունների 4-

րդ կուրսի մեր ուսանողները:  

2014թ. փետրվարին «Հայկյան-2013» մրցանակաբաշխությունում մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-

ն հաղթող է ճանաչվել «Լավագույն մարզային ուսանողական ինքնակառավարման 

մարմին» անվանակարգում: 

Մասնաճյուղի ուսանողները ակտիվ մասնակցում են տարաբնույթ մրցույթների և 

ուրախությամբ պետք է նշել, որ ցուցաբերում են բավականին լավ արդյունքներ: 

Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված «ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2013» 

ամենամյա մրցանակաբաշխությունում 2013թ. նոյեմբերին  հաղթող 15 ուսանողների 

շարքում էր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի 

մեր ուսանողուհին:  

2014թ. մայիսին մասնաճյուղի ուսանողները մասնակցել են «WRITE ON! 

COMPETITION 2014» միջազգային մրցույթին (12 պետությունների մասնակցությամբ), որի 

ազգային փուլում մեր 3 ուսանողուհիները գրավել են 1-ին և 2-րդ տեղերը, իսկ միջազգային 

փուլում մասնաճյուղի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության մեր 

ուսանողուհին գրավել է 1-ին տեղը: 

2011-14 թթ. ժամանակահատվածում մասնաճյուղի ուսանողների կողմից կարդացվել 

են շուրջ 55 ուսումնագիտական զեկուցումներ: 
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Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Առայժմ մասնաճյուղի հիմնական (տեղացի) դասախոսական կազմն ընդգրկված չէ 

հետազոտական նախագծերում, և հետևաբար չեն իրականացվում նաև 

միջդիսցիպլինար գիտահետազոտական ծրագրեր: 

 Առայժմ ուսանողների հետ պլանավորված գիտահետազոտական աշխատանքներ 

բավարար չափով չեն իրականացվում:  

 Առայժմ չկան արտասահմանյան գիտական հանդեսներում դասախոսների 

հրապարակումների համար խրախուսման հստակ մեխանիզմներ: 

 Առայժմ չեն գործում տեղական և միջազգային  դրամաշնորհային ծրագրերի 

մշակմանն ու իրագործմանը մասնաճյուղի մասնագետների մասնակցության 

աջակցման մեխանիզմներ: 
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III. Հանրային ներգրավում և ծառայություններ 

 

Աջակցել տարածաշրջանի հասարակության մտավոր, կրթական, տնտեսական, 

գիտական և մշակութային առաջընթացին` նպաստելով մասնաճյուղի ու նրա 

գործունեության ճանաչմանն ու արտաքին օժանդակությանը:  

 

Խնդիր  III  ա)  Ապահովել հասարակության հետ կապերի հետագա զարգացումը և 
հանրային ծրագրերում մասնաճյուղի առավելագույնս  ներգրավումը 

Հասարակայնության հետ կապերի հետագա զարգացման և հանրային ծրագրերում 

մասնաճյուղի առավելագույն ներգրավման համար իրականացվել են մի շարք 

գործընթացներ: Մասնաճյուղի դրական հեղինակության պահպանման և ամրապնդման, 

նրա հասարակական վարկանիշի բարձրացման նպատակով մասնաճյուղն 

իրականացնում է տեղեկատվության տարածման և մասնաճյուղի գովազդային-

լրատվական, քարոզչական բազմազան մեխանիզմներ: Մասնաճյուղն ունի 

հասարակայնության հետ աշխատելու իր  PR քաղաքականությունը (27.05.2014): 

Մասնաճյուղի տնօրենի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների, հասարակական 

միավորումների (արհբյուրո, ուսանողական գիտական ընկերություն, ուսանողական 

խորհուրդ և այլն), այլ պաշտոնատար անձանց գործունեության վերաբերյալ 

հասարակության իրազեկման աշխատանքները 2012 թվականից համակարգում և 

իրականացնում է հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատուն: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գործունեության լուսաբանման, թափանցիկության և տեղեկատվության 

մատչելիության  ապահովման համար 2011թ. հոկտեմբերի 1-ից գործում է մասնաճյուղի 

ինտերնետային կայքը /http://www.ijevan.ysu.am/, “Facebook” սոցիալական ցանցում 

գործում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի էջը: Մասնաճյուղի մասին տեղեկատվություն և 

նկարագրություններ են տպագրվում  «ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ», «YEREVAN 

STAT UNIVERSITY”, «ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ», “IJEVAN” տեղեկագրքերի մեջ, «Սփյուռ» 

տեղեկատվական կենտրոնի հրատարակած «Հայաստանի դեղին էջեր» ժողովածուում և 

նրանց ինտերնետ-կայքում: Մասնաճյուղը համագործակցում է 1-ին լրատվականի 

թղթակիցների հետ և լուսաբանում կատարված կարևոր իրադարձությունները («ԵՊՀ ԻՄ-ի 
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շրջանավարտների խնդիրները արտաքին շահակիցների ուշադրության կենտրոնում» 

/2014թ. փետրվարի 10/, «Մասնաճյուղում բացվեց «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական 

ակումբը» /2014թ. փետրվարի 24/, «Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական 

բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական 

գիտաժողով» /2014թ. ապրիլի 25/, «Գրական երաժշտական միջոցառում սահմանային 

զորամասում» /2014թ. նոյեմբերի 28/ և այլն): Տեղական լրատվական ալիքով նույնպես 

ներկայացվում են մասնաճյուղում տեղի ունեցած միջոցառումները:  

Պաշտոնական կայքի (ijevan.ysu.am) միջոցով առանձնահատուկ լուսաբանվում են 

մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների գործընթացները, իրադարձությունները, 

կազմակերպված միջոցառումները, հարցազրույցները, տեղադրվում են 

հայտարարություններ, ուսանողական կյանքին և միջավայրին վերաբերող նորություններ:  

Կայքում առկա է նաև հարցեր ուղղելու և պատասխանները ներկայացնելու 

հնարավորություն: 2012թ. սեպտեմբերից մինչև այժմ տեղադրվել է 33 հարցուպատասխան: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տեղեկատվական քաղաքականության իրականացման նպատակով ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարության, ԵՊՀ-ի պաշտոնական կայքերից ձեռք են 

բերվում անհրաժեշտ տեղեկություններ և մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի միջոցով 

լուսաբանվում: 

Կայքում առանձին բաժնով տեղադրվում են ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված «Ակունք» 

գիտական հոդվածների բոլոր ժողովածուները, որոնք ապահովում են մասնաճյուղի 

դասախոսների գիտական աշխատանքների հրապարակայնությունը և նպաստում 

տարածաշրջանում ու ՀՀ-ում գիտական մտքի զարգացմանը, մասնաճյուղի գովազդմանը: 

Նույն նպատակն է հետապնդում կայքի առանձին բաժինը շրջանավարտների համար` 

«Մրցույթներ, թափուր հաստիքներ», «Խորհրդատվություն», «Շրջանավարտների և 

կարիերայի կենտրոն», «Գրանցում» ենթաբաժիններով, որտեղ պարբերաբար տեղադրվում 

են համապատասխան նյութեր: 

Կայքը պարբերաբար կատարելագործվում  է: Մասնաճյուղի էլ.կայքը 2015թ. մարտի 

1-ի դրությամբ ունի 154 էջ, տեղադրված է 870  նյութ` հայտարարություններ, 
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նորություններ և այլն,  3614  ֆայլ, որոնցից 2327-ը նկարներ են: Կայքի վարկանիշը 

բավականին բարձր է, որը որոշվում է նրա այցելությունների քանակով: 

Տպագրվել են մասնաճյուղի և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գործունեությունը 

ներկայացնող բուկլետները, ընթացքի մեջ է մասնաճյուղի վերաբերյալ տեսաֆիլմ 

նկարելու  գործընթացը:  

2011 թվականից պարբերաբար իրականացվում են այցելություններ մարզի 

դպրոցներ: 2012թ. սեպտեմբերից այդ գործընթացը կազմակերպվում և իրականցվում է 

Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի կողմից: 

Այցելություններ են իրականացվել մարզի շուրջ 24 դպրոցներ, ապագա դիմորդներին 

ներկայացվել են մասնաճյուղի մասնագիտությունները, ընդունելության կարգը և նրանց 

հետագա մասնագիտական աճը, աշխատանքի հնարավորությունները, իսկ մասնաճյուղի 

դասախոսներն անց են կացրել  մասնագիտական դասընթացներ:  

Ուսանողներն ակտիվ մասնակցում են հանրապետական և տեղական տարբեր 

ստեղծագործական, գրական, սպորտային  միջոցառումների և ակցիաների:  

Մասնաճյուղի գործունեությունը տարածաշրջանի հասարակության արդի 

պահանջմունքներին համահունչ դարձնելու նպատակով մասնաճյուղի վերաբերյալ 

հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունները կատարվում են միայն արտաքին 

շահակիցների շրջանում անցկացվող հարցումների միջոցով, ուսումնասիրվում և 

վերլուծվում են հարցման մասնակիցների առաջարկությունները: Նշենք, որ  այդ 

առաջարկություններն իրենց անդրադարձն են ունեցել մասնագիտությունների 

վերանայման և նոր մասնագիտությունների բացման, դասընթացների ծրագրերի 

վերանայման և գործնական ու պրակտիկ աշխատանքների արդյունավետ իրականացման 

գործընթացում: 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Դեռևս չեն կազմակերպվել մասնաճյուղի վերաբերյալ հանրային կարծիքի 

համակողմանի ուսումնասիրություններ` նրա գործունեությունը տարածաշրջանի 

հասարակության արդի պահանջմունքներին համահունչ դարձնելու նպատակով:  
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 Հանրային կապերի ոլորտում ԵՊՀ ԻՄ-ի գործողությունների համապարփակ 

մոնիթորինգը և համապատասխան զեկույցների ներկայացումը պարբերական 

բնույթ չի կրել, իրականացվել է տարերայնորեն: 

 Միասնական մասնագիտացված մարքեթինգային ծառայություն չի ստեղծվել: 

Խնդիր  III  բ)  Զարգացնել հարատև ուսումնառության համակարգը մասնաճյուղում` 
սոցիալական պատվերին համահունչ: 

 Մասնաճյուղը հարատև կրթության հատուկ քաղաքականություն չի վարում, 

առաջնորդվում է հարատև կրթության շրջանակներում ԵՊՀ-ի  համապատասխան 

գործընթացներով: Մասնաճյուղում արտաքին շահակիցների շրջանում անցկացրած 

հարցումների ժամանակ նրանց կողմից ներկայացված առաջարկությունների միջոցով 

ուսումնասիրվել է համալսարանական մի շարք մասնագիտությունների պահանջարկը: 

Քանի որ դպրոցներում իրականացվում է ներառական կրթություն, մարզում կան երեխայի 

զարգացման, վերականգնողական կենտրոններ, հետևաբար կա պրակտիկ հոգեբանների, 

սոցիալական աշխատողների, հատուկ մանկավարժների պահանջարկ: Բանկերի 

բազմաթիվ մասնաճյուղերի առկայությունը մարզի քաղաքներում պահանջում է 

հաշվապահներ, վարկային աշխատողներ, համակարգչային լավ իմացությամբ 

տնտեսագետներ և այլն: Մասնաճյուղը համագործակցում է մարզի զբաղվածության 

կենտրոնի հետ, նախատեսվում է գործազուրկների համար կազմակերպել 

համապատասխան դասընթացներ: 

Միևնույն ժամանակ կայքում պարբերար տեղադրվում են հարատև կրթության 

տարատեսակ և տարաբնույթ հայտարարություններ: 

Կրեդիտային համակարգով դասախոսների վերապատրաստման հնգամյա ծրագիրը 

կրթության որակի ապահովման գործընթացների տարածումն է հարատև 

ուսումնառության ծրագրի շրջանակներում:  

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Դեռևս չի մշակվել և իրագործվել հարատև կրթության հայեցակարգը: 

 Բավարար չափով չի  ուսումնասիրվել հարատև կրթության պահանջարկն ըստ 
թիրախային խմբերի և առաջարկը՝ ըստ մասնագիտությունների:  
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ԱՋԱԿՑՈՂ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 

IV. Որակյալ կադրային ներուժ 

 

 Ներգրավել բարձրորակ դասախոսական կազմ` նրանց տրամադրելով 

շարունակական կատերալագործման հնարավորություններ և ժամանակակից ու 

բարենպաստ աշխատանքային միջավայր: 

Խնդիր  IV  ա)  Համալրել և բարելավել դասախոսական կազմը` որակի հավաստման  
համալսարանական չափանիշներին համապատասխան: 

Մասնաճյուղում դասախոսների մասնագիտական պատրաստության, 

մանկավարժական վարպետության, անձնային որակների և տարիքային կազմի 

բազմաչափ գնահատման համար գործում են հետևյալ մեխանիզմները. 

2009 թվականից իրականացվում է մասնաճյուղի  առանցքային ցուցանիշների 

գնահատում. 

- դասախոսական կազմի համալրում, 

 - տարիքային գնահատում,  

- սեռային գնահատում, 

- ուսանողական համապատասխան հարցումներ, 

- դասալսումների տարբեր ձևեր, 

- «Դասընթացի փաթեթ»-ի միջոցով ինքնագնահատում (գործընթացը սկսված է 2014թ. 

սեպտեմբերից և ընթացքի մեջ է): 

Մասնաճյուղի կադրային ապահովվածությունն ըստ գիտակարգերի՝ 4 

գիտությունների դոկտոր, 53 գիտությունների թեկնածու, ընդ որում՝  գիտական աստիճան 

Ցուցանիշ 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Ընդհանուր դասախոսկան կազմը 121 117 129 111 
Դասախոսական կազմի համալրումը -12 -2 10 -18 
Մինչև 35 տարեկան  16 21 25 27 
35-65 տարեկան 73 68 80 75 
65-ից բարձր 10 8 10 9 
Միջին տարիքը 49,1 48 48 49 
Իգական սեռի հաշվեկշիռը 51,5% 53,6% 57% 54% 

Որակավորման բարձրացում անցած  56 69 95  
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ունեցող դասախոսների հաշվեկշիռը հասել է 50%-ի, և վերջին 4 տարիներին 

թեկնածուական ատենախոսություն  են պաշտպանել 15, իսկ դոկտորական 

ատենախոսություն՝ 1 դասախոս: 

Մասնաճյուղում ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների 

տեղակալման կանոնակարգին համապատասխան գործում է մրցութային հանձնաժողով: 

2011 թվականից  ապահովվում է ԵՊՀ-ի կողմից իրականցվող «Կրեդիտային 

համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման» վերապատրաստման 

ծրագիրը նաև մասնաճյուղի հիմնական դասախոսների համար: Սահմանված կրեդիտները 

հավաքելու համար մասնաճյուղում Մայր բուհի աջակցությամբ ու սեփական 

նախաձեռնությամբ պարբերաբար իրականացվում են վերապատրաստման 

դասընթացներ: Ծրագիրը դասախոսին հնարավորություն  է տալիս բարձրացնելու 

որակավորումը ուսուցման անհատական պլանով` կրթական և հետազոտական 

մոդուլների հարաբերակցության ընտրությամբ ապահովելով նախընտրելի 

կոմպետենցիաների և անձնային որակների շարունակական զարգացումը: Ծրագրի 

կրթական մոդուլները ներառում են դասախոսի պատրաստության բոլոր կողմերը` 

ակադեմիական անգլերեն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մանկավարժական-

հոգեբանական և մասնագիտական պատրաստություն` որակի հավաստման միջազգային 

չափանիշներին համապատասխան: 2011-14թթ. վերապատրաստման ծրագրով 

կատարված աշխատանքների ամփոփման արդյունքում հաշվետու 

ժամանակահատվածում մասնաճյուղն ունի հետևյալ ձեռքբերումները. 

Կրթա-
մաս Մոդուլի անունը Վերապատրաստման դասընթացի անունը 

Վերապատրաս-
տումն անցած 

դասախոսների 
թիվը 

Ա 

 

1.Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 

«Լսարանային ցուցադրությունների 
պատրաստում» (PowerPoint) 

60 

«Համակարգչային գրագիտություն» 
(Կիրառական ծրագրեր՝ Word, Excel, 
InternetExplorer) 

60 

Ուսուցողական Case-փաթեթ 1 
Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում 3 

Ա 2.Մանկավարժական-
հոգեբանական 
պատրաստություն 

«Դասավանդման ուսումնառության և 
գնահատման ժամանակակից մեթոդներ» 70 

«Կրթական ծրագրերի մշակման հիմունքներ» 67 
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Մանկավարժական հոգեբանություն 1 
Ա 3.Մասնագիտական 

պատրաստություն 
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ  և այլ 
մասնագիտական դասընթացներ 5 

Ա 4.Որակավորման 
բարձրացման այլ 
ձևեր 
(վերապատրաստում, 
ստորաբաժանում, 
ամառային դպրոց) 

Վերապատրաստումներ 14 

Բ 1.Հրատարակումներ Գիտական հոդված 108 
Ուսումնամեթոդական աշխատանք 50 
Ուսումնական ձեռնարկ 17 
Դասագիրք 1 
Մենագրություն 1 

Բ 2.Զեկուցում 
համաժողովում Զեկուցում 42 

Բ 3.Ատենախոսության 
պաշտպանություն 

դոկտորական 1 
թեկնածուական 12 

Մասնաճյուղում մշտապես գործում են դասախոսների ինքնակրթության 

խրախուսման տարբեր մեխանիզմներ.  

- գործուղումներ տարբեր վերապատրաստման դասընթացների (2013թ. 

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և 

բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացներ ՈԱԱԿ-ում (6), 2014թ. Հետազոտական 

ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց՝ 

«Քանակական հետազոտության մեթոդաբանություն» թեմայով (2 աշխատակից), 

- պարգևատրումներ գիտությամբ զբաղվող դասախոսներին,  

- աջակցություն դասախոսներին ուսումնական և մեթոդական ձեռնարկների անվճար 

հրատարակության գործում,  

-աջակցություն դասախոսների հրատարակած գրքերի շնորհանդեսների 

կազմակերպման գործում,  

- «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածուում  դասախոսների հոդվածների 

անվճար տպագրում: 

Հրավիրված և տեղացի մասնագետների ուժերով պարբերաբար կազմակերպվում են  

վերապատրաստումներ՝ կրթական նոր տեխնոլոգիաներին տիրապետելու և ուսումնական 

գործընթացում դրանք ներդնելու համար: 
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Դասավանդողների մեծամասնությունը դասերն իրականացնում է նորագույն 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ (շնորհանդեսներ, on-line թեստեր և այլն): 

Տնտեսագիտության և Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում որոշ դասընթացներ 

անց են կացվում ռուսաց լեզվով: 

Մասնաճյուղի կայքէջում պարբերաբար տեղադրվում են Կրթության և գիտության 

նախարարության կողմից կրթության բնագավառում իրականացվող բոլոր նորագույն 

ծրագրերի մասին հայտարարությունները: 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Լիարժեքորեն չի իրականացվում դասախոսական կազմի բազմաչափ գնահատում: 

 

 Խնդիր  IV  բ)  Բարձրացնել մասնաճյուղի աշխատակիցների սոցիալական 
բավարարվածության մակարդակը` ուղղորդելով գործընթացը դեպի կոռուպցիոն ռիսկերի 
նվազեցումը: 
 

Մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետներում և կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 

ստեղծվել են արհբյուրոներ, որոնք ընդգրկված են կառավարման բոլոր օղակներում: Այդ 

անդամների միջոցով իրականացվում է աշխատակիցների սոցիալական վիճակի 

մշտադիտարկում: Աշխատակիցների սոցիալական վիճակի համալիր գնահատման 

համար նախատեսվում է իրականացնել համապատասխան հարցումներ (մշակվում է 

հարցաշար): 

Մասնաճյուղի դասախոսները պարբերաբար խրախուսվում են, մշակվել են 

մասնաճյուղի աշխատակիցների ստեղծագործական և ակտիվ մանկավարժական 

գործունեության  գնահատման չափորոշիչներ: 

 ԵՊՀ ԻՄ-ում դասախոսական կազմի վարձատրության տարբերակման 

մեխանիզմներից են 2007-2008 ուստարվանից գործող հավելավճարի սահմանման և 

տրամադրման չափանիշները և ընթացակարգերը, որոնք պարբերաբար լրամշակվում են 

ու բարելավվում: Հաշվետու ժամանակաշրջանում (2011-14թթ.) էապես մեծացել է 

տարբերակված սկզբունքով վճարվող աշխատավարձի մասնաբաժինը ընդհանուր 
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աշխատավարձում: Դասախոսական կազմի միջին աշխատավարձը բարձրացել է 12%-ով 

(16 հազար դրամով): ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների միջին աշխատավարձը  (107 հազար դրամ) 

կազմում է ՀՀ միջին աշխատավարձի 62%-ը:  

2015թ. հունվարից մասնաճյուղում ներդրվել է աշխատակիցների խրախուսման 

կարգը՝ ըստ գործունեության արդյունքների, աշխատանքի արդյունավետության և այլն:   

2012 թվականից մասնաճյուղին կից գործում է հասարակական սննդի կետ, որից 

օգտվում են և° ուսանողները,  և° աշխատակիցները: Պարբերաբար տնօրենության կողմից 

անց են կացվում բանավոր հարցումներ ուսանողության և աշխատակիցների շրջանում և  

մինչ այժմ սննդի որակի և գնի վերաբերյալ դժգոհություններ, բողոքներ չկան: Իսկ 

Երևանից ժամանած դասախոսներն առավոտյան ստանում են անվճար սնունդ 

(նախաճաշ), ապահովված են հանգստի համար բավարար պայմաններով: 

Իրականացվել են մի շարք սոցիալական ծրագրեր և միջոցառումներ՝ դրամական 

օգնություն, աշխատակցի երեխայի ուսման վարձի զեղչ, տարեվերջյան պարգևատրում, 

տոնական և մշակութային միջոցառումների ֆինանսավորում: Սոցիալական ծրագրերի 

շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցները մատչելի գներով հանգստացել են 

համալսարանական բազաներում (Ծաղկաձոր, Հանքավան, Բյուրական): 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Լիարժեքորեն չի գործում դասախոսական կազմի մասնագիտական 

կատարելագործումը խթանելու նպատակով աշխատանքի վարձատրության 

տարբերակման մեխանիզմը` ըստ գործունեության արդյունքների, աշխատանքի 

արդյունավետության և այլն:  

 Դեռևս ներդրված չէ մասնաճյուղի աշխատակիցների սոցիալական մոնիթորինգի 

համակարգ: 

 Բյուջեում սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար հատկացումներ չեն 

կատարվում:  
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V. Որակյալ ենթակառուցվածներ 

 

Ստեղծել տեխնոլոգիապես հագեցած ժամանակակից ուսումնական և 

աշխատանքային միջավայր` բոլոր ուսանողների արդյունավետ գործունեությունը 

խթանելու համար:  

 

Խնդիր  V ա)  Բարելավել ուսումնական գործընթացի իրականացման նյութատեխնիկական 
պայմանները, զարգացնել և արդիականացնել մասնաճյուղի ուսումնական և գիտական 
լաբորատոր բազան` կրթական և հետազոտական  ծրագրերի կարիքներին 
համապատասխան: 

 

Մասնաճյուղը ստեղծել է հագեցած աշխատանքային և ուսումնական միջավայր: 

Մասնաճյուղում պարբերաբար գնահատվում են լսարանային ֆոնդի և 

ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի վիճակը, հաշվի են առնվում ֆակուլտետների 

դեկանների և ամբիոնների վարիչների առաջարկները, ըստ այդմ` ստեղծվում, 

տեխնիկապես հագեցվում են լսարանները, լաբորատորիաները, համակարգչային 

սրահները: Այդ ուղղությամբ 2011-14թթ. ԵՊՀ ԻՄ-ի  վարչատնտեսական վարչության 

կողմից իրականացվել են շինվերանորոգման հետևյալ աշխատանքները.  

N Շինվերանորոգման աշխատանքի անվանումը 2011 2012 2013 2014 

1 Լսարանների վերանորոգում 1 10 22 16 

2 Արվեստանոցների վերանորոգում 1 1 4 1 

3 Լաբորատորիանների վերանորոգում   1 1 

4 Դեկանների աշխատասենյակների վերանորոգում 1 3 1 1 

5 Դեկանատների սենյակների վերանորոգում 1 1  1 

6 Ամբիոնային սենյակների վերանորոգում 3 3 1 2 

7 
Ստորաբաժանումների սենյակների վերանորոգման 
աշխատանքներ 

3 2 2 5 

8 Համակարգչային  սրահների վերանորոգում  3 2 1 

9 
Միջանցքների,աստիճանավանդակների,նրանց հատակների 
սալիկապատման աշխատանքներ 

6 4 6 7 

10 
Մասնաշենքերի բակերի և շրջակա տարածքների  ց/բ. 
սալիկապատ հատակների պատրաստում 

8  2 1 

11 Մասնաճյուղի մասնաշենքերի սանհանգույցների 2  4 2 
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վերանորոգման աշխատանքներ 

12 
Հյուրանոցային համալիրի,  ջեռուցման  
համակարգերի,բուժ.կետի,պահակատան,էլեկտրոմոնտաժմա
ն  և պահեստի վերանորոգման աշխատանքներ 

6 2 3 2 

 

Կրթական ծրագրերի զարգացման և նոր մասնագիտությունների պահանջներին 

համապատասխան մասնաճյուղում շարունակաբար ստեղծվում են նոր 

ուսումնագիտական լաբորատորիաներ և կահավորվում լսարաններ: 2014թ. սեպտեմբերին 

վերազինվել են Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի արվեստանոցները, ստեղծվել է 

«Դիզայնի» լաբորատորիան, նույն ֆակուլտետում ստեղծվել է նաև տեսասարքով լսարան: 

Ակտիվացվում և ընդլայնվում է մասնաճյուղի համագործակցությունը մասնաճյուղի 

հիմնական գործատու և նվիրատու կազմակերպությունների հետ՝ VivaCell MTS, Orange, 

ՀՕՖ և այլն: Ընդլայնվել են մարզի գործատու կազմակերպությունների հետ կապերը՝ 

երկկողմ պայմանագրերի միջոցով (թվով 28 պայմանագրեր): ՈՒսումնական և 

արտադրական պրակտիկայի գերակշիռ մասը իրականացվում է գործատու 

կազմակերպություններում: 

Մասնաճյուղի համակարգչային 4 սրահները, ամբիոնները և դեկանատները 

ապահովված են համացանցով, իսկ համակարգչային սրահները նաև տեսասարքերով, 

տեսածրերով (սկաներներով), տպող և պատճենահանող սարքերով:  

Ֆակուլտետների դեկանների համագործակցության արդյունքում ուսումնական և 

լաբորատոր տարածքներն օգտագործվում են առավել արդյունավետ: 

 

Խնդիր  V  բ)  Ստեղծել մասնաճյուղի միասնական կենտրոնական տեղեկատվական 
համակարգ և ապահովել նրա մատչելիությունը ուսանողների և աշխատողների համար: 
 

Մասնաճյուղում ակտիվ գործում է ուսանող-դասախոս էլեկտրոնային շփումը: 

Էլեկտրոնային փոստով ուսանողներին ուղարկվում են ինքնուրույն աշխատանքի 

հանձնարարություններ, ուսումնական լրացուցիչ նյութեր, գրականություն, իրազեկվում 

գնահատման արդյունքները և այլն:  
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Մասնաճյուղի կառավարման միասնական տեղեկատվական համակարգի 

ձևավորման շրջանակներում ԵՊՀ-ի կողմից մշակված և ներդրված «SuperVision» 

համակարգով կառավարվում է ուսանողների տվյալների բազան, գրանցվում ուսանողների 

առաջադիմությունը, իրականացվում են փոխատեղման գործընթացի հետ կապված 

աշխատանքները:  

Պարբերաբար կազմակերպվել են տեղեկատվական համակարգեր օգտագործողների 

վերապատրաստումներ: 

Ընդլայնվել է տեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործման տեխնոլոգիական 

գործիքամիջոցների կազմը: 2012 թվականից մասնաճյուղի ծրագրավորողների ուժերով 

ստեղծվել, տարբեր ստորաբաժանումներում ներդրվել և կիրառվում են համապատասխան 

տեղեկատվական համակարգեր ու բազաներ.  

- ուսանողների հաշվառման համակարգը՝ Ուսումնամեթոդական վարչությունում,  

- ուսանողների հաճախումների, դասացուցակի կառուցման և քննաշրջանների 

ամփոփման համակարգը՝ ֆակուլտետների դեկանատներում,  

- կադրերի հաշվառման և մշակման համակարգը՝ Անձնակազմի կառավարման 

բաժնում,   

- ուսանողների վարձավճարների հաշվառման համակարգը՝ 

Հաշվապահությունում, 

- շրջանավարտների տվյալների հաշվառման և մշակման համակարգը՝ 

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնում: 

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Դեռևս ստեղծված չէ մասնաճյուղի կառավարման միասնական տեղեկատվական 

համակարգ: 
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VI. Որակյալ ծառայություններ 

 

 Տրամադրել բարձրորակ և արդյունավետ օժանդակ ծառայություններ, որոնք 

միտված են ուսանողների կրթական, մասնագիտական և սոցիալական կարիքների 

լիարժեք բավարարմանը` առավելագույնի հասցնելով ուսումնառությունը 

հաջողությամբ ավարտելու նրանց հնարավորությունները: 

 

Խնդիր VI ա)  Բարձրացնել ուսանողների բավարարվածության մակարդակը 
ուսումնառությունից և օժանդակ ծառայություններից: 

 

Սկսած 2010 թվականից` մասնաճյուղում համապատասխան հարցման միջոցով 

պարբերաբար գնահատվում է ուսանողների բավարարվածությունը ստացած 

կրթությունից (առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում):  

Շրջանավարտների զբաղվածության վերաբերյալ տվյալների հավաքման 

գործընթացի կանոնակարգման և իրականացման համար` 

 Մասնաճյուղի կայքէջում (http://ijevan.ysu.am/) առանձնացվել է «Շրջանավարտ» 

բաժինը` «Մրցույթներ, թափուր հաստիքներ», «Խորհրդատվություն», «Շրջանավարտների 

և կարիերայի կենտրոն», «Գրանցում» ենթաբաժիններով, որտեղ պարբերաբար 

տեղադրվում են համապատասխան նյութեր,  

 “Facebook” սոցիալական ցանցում ստեղծվել է «ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 

շրջանավարտ» էջը (https://www.facebook.com/shrjanavart?ref_type=bookmark)` 

մասնաճյուղի գործունեության, տարածաշրջանում առկա թափուր աշխատատեղերի 

վերաբերյալ շրջանավարտներին պարբերաբար տեղեկություններ տրամադրելու 

նպատակով, 

 Ստեղծվել է մասնաճյուղի` վերջին 5 տարիների շրջանավարտների 

զբաղվածության վերաբերյալ համակարգչային բազա, 

 Գործում է  գովազդային անկյունը, տեղադրված է առանձին ցուցատախտակ՝ 

մարզի տարբեր կազմակերպությունների կողմից պարբերական մամուլում 
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աշխատանքային տարբեր պաշտոնների համար տպագրված հայտարարություններով և 

այլ փաստաթղթերով, 

 Շրջանավարտների և հիմնական գործատուների հետ հետադարձ կապի 

ապահովումը մասնաճյուղում իրականացվում է շրջանավարտների վերաբերյալ 

արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրման նպատակով իրականացվող 

հարցումների միջոցով: 

Տվյալների հավաքագրման գործընթացին զուգահեռ` շրջանավարտների և հիմնական 

գործատուների հետ իրականացվում են հանդիպումներ, կայքում տեղադրվում են 

հայտարարություններ` տարբեր կազմակերպությունների հետ փոխշահավետ 

համագործակցություն իրականացնելու, մեր լավագույն ուսանողներից և 

շրջանավարտներից  կազմակերպությանն անհրաժեշտ մասնագետներ ընտրելու  

նպատակով: Այդ խնդրի իրականացման համար նախատեսվում է 2014-15 ուստարում 

ուսանողների համար իրականացնել նպատակային արտադրական և մանկավարժական 

պրակտիկաներ: Կենտրոնի աջակցությամբ ուսանողները և շրջանավարտները 

մասնակցել են տարբեր մրցույթների և հարցազրույցների:  

Տնօրենության կողմից հաճախակի խրախուսվում են Ուսանողական խորհրդի  և 

գիտական ընկերության կողմից իրականացված միջոցառումները, կատարվում է 

համապատասխան ֆինանսավորում:  

Մասնաճյուղը պետական և ներբուհական կրթաթոշակների, ուսանողական 

նպաստների ու վարկերի համակարգերի հնարավորություններն առավել արդյունավետ 

օգտագործելու համար առաջնորդվում է ԵՊՀ համապատասխան կանոնակարգով: 

Մասնաճյուղում կրթաթոշակի նշանակման գործընթացում վերջին տարիներին վճռորոշ 

դեր ունեն ուսանողական կառույցները: 

Մասնաճյուղում 2009 թվականից գործում է  Օրինականության պահպանման և 

ուսանողների իրավունքների պաշտպանման հանձնաժողովը: 

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 
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 Ուսանողական օժանդակ ծառայությւոնների ամբողջական համակարգ 

ձևավոևրված չէ: 

 

Խնդիր  VI  բ)  Զարգացնել մասնաճյուղի տեղեկատվական ռեսուրսները ժամանակակից 
չափանիշներին համապատասխան, ապահովել դրանց արդյունավետ օգտագործումն ու 
մատչելիությունը: 
 

Մասնաճյուղում տարեցտարի բարձրացվում է ներքին և արտաքին տեղեկատվական 

ռեսուրսների մատչելիությունը, որին աջակցում է անվճար ինտերնետը, էլեկտրոնային 

ընթերցասրահի հիմնումը, էլեկտրոնային պաշարների հարստացումը: 

2014թ. հունվարին ստեղծվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային խորհուրդը: 2013թ. 

սեպտեմբերից գրադարանը վարում է իր կողմից իրականացրած տարատեսակ 

ծառայությունների ամենօրյա հաշվառում, որում ներկայացվում է մասնագիտական, 

գեղարվեստական և էլեկտրոնային գրականությունից, ինտերնետ ծառայությունից օգտվող 

ուսանողների և դասախոսների քանակը (վիճակագրական վերլուծություն 

իրականացնելու նպատակով), կատարվում են գրանցումներ բացակա մասնագիտական 

գրականության վերաբերյալ՝ հետագայում ձեռք բերելու նպատակով: Հաշվետու 

ուստարում մասնաճյուղը ձեռք է բերել շուրջ 363 000 դրամի գրականություն:  

Գրադարանում իրականացվել է օգտվողների կողմից պահանջարկ ունեցող 

գրականության թվայնացում: Թվայնացվող գրականության առաջնահերթությունը որոշվել 

է ամբիոններից ուղարկված ցանկերով:  

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Դեռևս մասնաճյուղը բավարար չի համագործակցում միջազգային գրադարանային 

ցանցերի հետ: 

 Բավարար չեն էլեկտրոնային ռեսուրսների ծավալը և կիրառումը: 
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ԸՆԹԱՑԻԿ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
VII. Բազմազանեցված մուտք և համապատասխանություն 

 

Ընդլայնել մասնաճյուղի ընդունելության պրոֆիլը և այն համապատասխանեցնել 

տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման կարիքներին և աշխատաշուկայի 

պահանջներին:  

 

Խնդիր  VII ա) Ակտիվացնել ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները` 
ժողովրդագրական բացասական միտումների պայմաններում դիմորդների հոսքի 
պահպանման համար: 

Ընդլայնվել և ակտիվացել է մասնաճյուղի գովազդարշավը: Ընդունելության 

մարքեթինգային գործընթացների արդյունավետ իրականցման գործում իր ուրույն տեղն 

ունի մասնաճյուղի  կայքէջը, որում տեղադրվում է տարաբնույթ տեղեկատվություն` 

մասնագիտությունների, ուսումնական գործընթացի և ուսանողական միջավայրի, 

դասավանդողների և նրանց գիտական ու մանկավարժական գործունեության, 

մասնաճյուղի տեխնիկական ապահովվածության  վերաբերյալ: Կազմակերպվում են 

հանդիպումներ գործատուների հետ, հաճախակի այցեր են կատարվում մարզի 

հանրակրթական դպրոցներ: Մասնաճյուղի գործունեությունը պարբերաբար 

լուսաբանվում է տեղական և հանրային հեռուստատեսությամբ:  

Մասնաճյուղն օգտվում է ԵՊՀ  հրատարակած «Դիմորդի ուղեցույց»-ից, որը անվճար 

տրամադրվում է մարզի հանրակրթական հաստատություններին:   

2011 թվականից կազմակերպվում են այցելություններ մարզի ավագ և միջնակարգ 

դպրոցներ, որտեղ մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

ներկայացուցիչները դասախոսություններ են կարդում աշակերտների համար: 

Յուրաքանչյուր ուստարվա հոկտեմբեր և մարտ ամիսներին կազմակերպվում է  «Բաց 

դռերի օր»: 2012-13 ուստարում մասնաճյուղը պայմանագրեր է կնքել տարածաշրջանի 4 

ավագ դպրոցների և բոլոր քոլեջների հետ, նաև Արարատի քոլեջի հետ: Նշված 

պայմանագրի շրջանակներում ավագ դպրոցներում պարբերաբար կազմակերպվում են 

դասախոսություններ և խորհրդատվություն: 
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2011 թվականից սկսած` յուրաքանչյուր ուստարի ԵՊՀ-ի հետ համատեղ 

մասնաճյուղում կազմակերպվում են հանրակրթական տարբեր առարկաների գծով 

օլիմպիադաներ դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտների համար: 

2014-15 ուստարվանից Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դիմորդների համար  

իրականացվում են նախապատրաստական դասընթացներ՝ «Գծանկար», «Գունանկար» և 

«Կոմպոզիցիա» առարկաներից:  

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Իջևանի ավագ դպրոցն առայժմ կցված չէ մասնաճյուղին: 

 Մասնաճյուղը չունի դիմորդներին առաջարկվող նախապատրաստական 

դասընթացների լայն ընտրանի: 

Խնդիր  VII  բ)  Ընդունելության կառուցվածքը և չափաքանակները 
համապատասխանեցնել մասնաճյուղի աշխատաշուկայի և դիմորդների կարիքներին: 

Իրականացվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին և արտաքին միջավայրային վերլուծություն` 

մասնագիտական աշխատաշուկայի առկա պահանջմունքների և միտումների, դիմորդների 

կողմնորոշվածության ու կրթական կարիքների, արտաքին բարենպաստ 

հնարավորությունների ու ներքին չօգտագործված կարողությունների բացահայտման ու 

գնահատման նպատակով, իրականացնելով արտաքին և ներքին շահակիցների 

առաջարկությունների հավաքագրում: 

Մասնաճյուղը 2011-2014թթ. ընթացքում պարբերաբար զարգացրել է ընդունելության 

պլանավորումն ըստ ուսուցման ձևերի, կրթական աստիճանների և 

մասնագիտությունների` հաշվի առնելով վերջիններիս պահանջարկը: Յուրաքանչյուր 

ուստարի վերանայվել է կրթական ծրագրերի և համապատասխան ընդունելության 

քննությունների ցանկը: 

Մասնաճյուղը 2006թ.-ից տարածաշրջանի հիմնարկ-ձեռնարկություններն ու 

դպրոցները բարձրագույն կրթությամբ կադրերով և մարզի հասարակությանը 

աշխատանքից չկտրված ուսումնառություն ապահովելու նպատակով իրականացնում է 

նաև հեռակա ուսուցում տարածաշրջանում պահանջարկ ունեցող մի քանի 

մասնագիտությունների գծով:  
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VIII. Ֆինանսական կայունություն, արդյունավետ կառավարում 

 

Նախաձեռնել մասնաճյուղի ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների 

որոնում և դրանց բազմազանեցում: Բարձրացնել կառավարման 

արդյունավետությունն ու վարչական ծառայությունների որակը:  

 

Խնդիր  VIII ա) Մեծացնել մասնաճյուղի ֆինանսական միջոցների ներհոսքը և 
բազմազանեցնել դրանց աղբյուրները: 

Մասնաճյուղը կրթական, գիտահետազոտական և հանրությանը մատուցվող 

ծառայությունների ոլորտում շուկայավարման և առևտրայնացման հաստատված 

քաղաքականություն չունի: 

Մասնաճյուղը ուսանողների ուսումնառության վարձերից բացի չունի 

արտաբյուջետային այլ միջոցներ: 

Վերջին 5 տարիների ընթացքում պետական ֆինանսավորումը պակասել է 0.9%-ով, 

որովհետև նվազել է պետպատվերի շրջանակներում (անվճար համակարգում) 

սովորողների թիվը:  

Պարբերաբար իրականացվող մշտադիտարկման արդյունքում մասնաճյուղը 

շարունակաբար զարգացրել է իր մատուցած վճարովի ծառայությունը՝ դրա 

եկամտաբերությունը ավելացնելով 12.5%-ով: 

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Մասնաճյուղի   ուսումնական    ստորաբաժանումները սեփական   

արտաբյուջետային միջոցների ձևավորման, հավաքագրման և ֆինանսական 

միջոցներ ստեղծելու գործընթացներ չեն իրականացնում: 

 Մասնաճյուղում չեն գործում հիմնական կրթական ծրագրերի եկամտաբերության 

և տնտեսական արդյունավետության գնահատման չափանիշներ:  
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Խնդիր  VIII բ) Մեծացնել շրջանավարտների, նվիրատու կազմակերպությունների և 
անհատների ներդրումների ծավալը մասնաճյուղի զարգացման ծրագրերում: 
 

Մասնաճյուղում, ինչպես նշվեց, ստեղծվել է շրջանավարտների տվյալների 

գրանցման, տեղեկատվական և հաղորդակցության համակարգ` նպատակ ունենալով 

կենտրոնացնել շրջանավարտների վերաբերյալ տվյալները, հետևել և ուսումնասիրել 

նրանց մասնագիտական գործունեությունը, հնարավորության դեպքում աջակցել նրանց 

կարիերայի կայացմանը:  

Նախատեսվել է ստեղծել  մասնաճյուղի   շրջանավարտների  միություն  և  նրա 

գործունեությունը նպատակաուղղել մասնաճյուղի արտաքին գործակցային կապերի 

ձևավորմանը (այս գործընթացն առայժմ ընթացքի մեջ է): 

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Ակտիվ չէ առանձին ուսումնական ստորաբաժանումների շարունակական կապը և 

համագործակցությունը շրջանավարտների  հետ: 

 Մշակված չեն շրջանավարտների կողմից կրթօջախին ֆինանսանյութական, 

տեղեկատվական և այլ բնույթի աջակցության իրականացման մեխանիզմներ:  

 

Խնդիր  VIII գ) Բարձրացնել ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման և օգտագործման 
արդյունավետությունը 

Մասնաճյուղն ունի կայուն ֆինանսական կառավարում: Մասնաճյուղում երբևէ 

աշխատավարձի ուշացում չի եղել, այն չունի որևէ կազմակերպության հանդեպ կամ 

հարկային  պարտք:  

Մասնաճյուղն իրականացնում է ռեսուրսախնայողության հետևողական 

քաղաքականություն: Վերջին 5 տարիների ընթացքում ռեսուրսախնայողության 

ուղղությամբ կատարվել են տեխնիկական և կազմակերպչական մի շարք աշխատանքներ: 

Մասնավորապես, վերանորոգվել և շահագործման է հանձնվել մասնաշենքերի ջեռուցման 
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համակարգը, վերակառուցվել է ջրամատակարարման համակարգը: 2012թ. վերջին 

կատարվել են աշխատանքներ գազասպառման խնայողության ուղղությամբ:  

Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին մասնաճյուղը գնահատում է  իր ֆինանսական և 

նյութական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը, կատարում 

վերլուծություններ և դրա հիման վրա պլանավորում հաջորդ տարվա իր ֆինանսական 

գործունեությունը, որը նպատակ ունի խնայողությունների հաշվին բարելավել 

ուսումնական գործընթացները, բարձրացնել աշխատակիցների աշխատավարձը, 

ավելացնել և զարգացնել նյութատեխնիկական բազան:  

Ֆինանսական բաժնում ներդրվել են տեղեկատվական ծրագրային տարբեր 

համակարգեր՝ հաշվառումը արագացնելու, նյութական արժեքների հաշվառման 

գործընթացը բարելավելու նպատակով: 

Նախատեսվում է ներդնել ուսանողների վարձավճարների  հաշվառման նոր 

ծրագրային համակարգ:  

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Դեռևս մշակված չեն նյութական ռեսուրսների խնայողության նորմատիվներ և 

տեխնիկական ու կազմակերպչական հստակ միջոցներ: 

 

Խնդիր  VIII դ) Բարձրացնել մասնաճյուղի կառավարման արդյունավետությունը` 
զարգացնելով կառավարման ապակենտրոնացումը և հաշվետվողականությունը, 
ապահովել կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ընդլայնված կիրառությունը: 

Մասնաճյուղում կառավարման գործընթացը շարունակաբար զարգացվում է: 

Կատարված է լիազորությունների և պատասխանատվությունների բաշխում` 

կառավարման մասնաճյուղային և ֆակուլտետային մակարդակների միջև 

համապատասխան ընթացակարգերի և կանոնակարգերի միջոցով: Գործում է ներքևից 

վերև հաշվետվողակնության մեխանիզմը: Մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրի 

իրագործման վերլուծությունն իրականացվում և համալրվում է համաձայն բոլոր 

ստորաբաժանումների կողմից պլան ժամանակացույցով նախատեսված ռազմավարական 
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խնդիրների իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների: Կազմվել և հրատարակվել 

է մասնաճյուղի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ-երի) 

երրորդ լրակազմը՝ 2009-2014 թվականների համար: Այն ընդգրկում է մասնաճյուղի 

գործունեության 6 հիմնական բնագավառները (64 ցուցանիշներով): Այն որպես հիմք է 

ընդունվում և կիրառվում մասնաճյուղի գործունեության բոլոր հիմնական 

բնագավառների՝  մասնաճյուղի և ֆակուլտետների տարեկան գործունեության 

արդյունքների վերլուծության և հաշվետվության համար: Ընթացքի մեջ է 2010-15 

թվականների ԳԱՑ-ի համալրման գործընթացը: 

 

Ռազմավարական այս խնդրի իրագործման ուղղությամբ առկա են հետևյալ 

բացթողումները. 

 Մասնաճյուղի կառավարման պրակտիկայում դեռևս ներմուծված չեն մենեջմենթի 

ժամանակակից մեթոդներ, ձևավորված չեն ուսումնամեթոդական, գիտական-

ինովացիոն, ֆինանսական և կադրային բնագավառների մենեջմենթի 

ենթահամակարգեր,   ղեկավար ու վարչակառավարչական կազմը 

վերապատրաստում չի անցել:  

 Մասնաճյուղում չի գործում տեղեկատվական ամբողջական փոխկապակցված 

համակարգ, հիմնականում գործում են անկախ` մասնաճյուղի ծրագրավորողների 

նախաձեռնությամբ ստեղծված համակարգեր, որոնց գործունեությունը նեղ 

տեղեկատվական բնույթ ունի: Այս առումով ակնկալվում է ԵՊՀ-ի աջակցությունը:  

 


