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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Բարձրագույն կրթությունը առանձնահատուկ դեր ունի ցանկացած երկրի տնտեսական, 

գիտական, սոցիալական և համամարդկային արժեքների զարգացման գործընթացներում: 

Որակյալ բարձրագույն կրթությունը նախապայման է հանդիսանում, որպեսզի հասանելի 

դառնան այն գիտելիքները, որոնք երաշխավորում են ցանկացած երկրի տնտեսության 

ներդաշնակ զարգացումը: Որակի ապահովումը յուրաքանչյուր բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության հիմնարար պատասխանատվությունն է, որը հնարավոր է միայն 

իրականացնել  որակի ապահովման կայուն ներքին համակարգի ներդրմամբ:  

Գիտակցելով վերոնշյալը, ԳՊՀ-ն հանձն է առել որակի ապահովումը դարձնել հիմնական 

ուղենիշ, որի նպատակն է  բարելավել և ամրապնդել ընդհանուր ուսումնառության 

գործընթացի որակը, աջակցել ԳՊՀ Որակի ապահովման և կառավարման 

քաղաքականության իրականացմանը և ստեղծել ուսանողակենտրոն համակարգ: 

 

Զարգացող երկրների կոնտեքստում, որակի ապահովումը հաղթահարել է մի շարք սխալ 

ընկալումներ` վերահսկողության մեխանիզմից անցում կատարելով դեպի շարունակական 

բարելավման գործընթացի, որը ներկայումս հիմնվելով լավագույն փորձի համեմատական 

վերլուծության վրա, հաղթահարում է արդի կրթության մարտահրավերները: 

Որակի ապահովումը նպաստում է ԳՊՀ-ի հաշվետվողականությանը իր իսկ շահեկիցների 

առջև: Այն նպաստում է  համալսարանի գործունեության թափանցիկության մեծացմանը:  

 

Որակը պետք է լինի համալսարանի յուրաքանչյուր աշխատակցի մտահոգությունը: 

Սակայն ակնհայտ է, որ համալսարանում պետք է գործի նաև որակի ապահովման 

կենտրոնական կառույցը, որի առաքելությունն է աջակցել որակի ներքին ապահովման 

համակարգի ներդրմանն ու իրականացմանը: Որակի ապահովման գործընթացի 

արդյունավետ իրականացման համար առանցքային կարևորություն ունի նաև 

համալսարանի կառավարման համակարգը, որը պետք է աջակցի որակի ապահովման 

գործընթացներին և ստեղծի նպաստավոր պայմաններ որակի ներքին կառավարման 

համակարգի արդյունավետ իրականացման համար: Հետևաբար, բարձրագույն կրթության  

արդի հրամայականն է համապատասխանել  որակի ապահովման ազգային և միջազգային 

չափանիշներին, որպեսզի կրթությունը դառնա մրցունակ և հասանելի տարբեր երկրների 

արժեքների համակարգում:  

Բարեփոխումների շարունակական գործընթացում ԳՊՀ-ն 2010թ.ստեղծեց որակի 

ապահովման կենտրոնական կառույցը` որակի ապահովման համակարգի և 

գործընթացների աջակցման և համակարգման նպատակով: Այնուհետև համալսարանը 

մշակեց որակի ապահովման հեռանկարային քաղաքականություն, որի իրականացմանն 

աջակցելու միտումով մշակվեց նաև որակի ապահովման ձեռնարկը (ուղեցույց): Հարկ է 

նշել, որ ԳՊՀ որակի ապահովման համակարգը հիմնականում հիմնված է 

ինքնավերլուծության վրա, որը գործում է ենթակառուցվածքային բոլոր օղակներում և 

շարունակական շրջափուլային բազայի տարբեր մակարդակներում` ուղղված իր 

գործունեության շարունակական բարեփոխումներին և շահեկիցների նկատմամբ 

հաշվետվողականությանը: 



ԳՊՀ որակի ապահովման քաղաքականության դրույթները ելնում են ԳՊՀ 2011-2016թթ. 

ռազմավարական ծրագրից, որտեղ զետեղված են համալսարանի առաքելությունը, 

ռազմավարական ուղղությունները և համալսարանի տեսլականը: 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Գորիսի պետական համալսարանը բազմաճյուղ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություն է, որի առաքելությունն է. 

 Հենվելով ազգային և միջազգային փորձի վրա, մասնագիտական-կրթական 

ծրագրերի և ծառայությունների միջոցով պատրաստել բակալավրի և մագիստրոսի 

որակավորումներով համակողմանի զարգացած, աշխատաշուկայում մրցունակ, 

ժամանակի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ բարձրորակ կադրեր 

տարածաշրջանի կրթության, տնտեսության, արդյունաբերության և ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների ոլորտների համար; 

  Ստեղծել ուսանողակենտրոն միջավայր, որը բնութագրվում է տնտեսության և 

հասարակության կրթական և տեխնոլոգիական կարիքներին համահունչ ճկուն 

կրթական ծրագրերով, մշակված դասընթացներով, դասավանդման և 

ուսումնառության արդի մեթոդներով:  

Համալսարանի ռազմավարական նպատակները. 

1. Եվրոպական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան մրցունակ կրթության 

ապահովում; 

2. Գիտահետազոտական և նորարարական ներուժի օգտագործման 

արդյունավետության բարձրացում; 

3. Դասավանդողների և ուսումնառողների նորարարական ակտիվության և 

ստեղծագործական նախաձեռնության զարգացում; 

4. Գործընկեր կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների հետ 

համագործակցության ընդլայնում և զարգացում /ձեռանարկատիրական միջավայրի 

ստեղծում/; 

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱՊԱՏԿԵՐԸ 

Համալսարանը ձգտում է դառնալ՝  

 

 հաստատություն, որն  ապահովում է կրթության մատչելիություն ուսումնառողների  

տարբեր սոցիալական և տարիքային խմբերի համար,այդ թվում նաև 

առանձնահատուկ կարիքներով անձանց, ՀՀ քաղաքացիների և 

արտասահմանցիների համար,  

 հաստատություն, որը ժամանակին և ճիշտ է արձագանքում միջավայրի ուղղակի և 

անուղղակի գործոնների ազդեցությամբ ձևավորված հասարակության և 

տնտեսության հարափոփոխ կարիքներին և աշխատուժի շուկայի պահանջներին 

 հաստատություն, որն նշանակալից դեր ունի ոչ միայն տնտեսության զարգացման, 

այլև մարզային դպրոցները մանկավարժական կադրերով համալրելու 

տարածաշրջանային ծրագրերում,  



 հաստատություն, որն ուսումնառողներին պատրաստում է որպես քաղաքացիական 

հասարակության  լիարժեք անդամ` կարիերայի, մասնագիտական առաջընթացի, 

նորաստեղծության և ղեկավար դերի համար,  

 հաստատություն, որն ապահովում է բարձրորակ բարձրագույն 

կրթություն`ուսանողակենտրոն համակարգի ներդրման միջոցով, ուսումնական 

գործընթացում դասախոսների ու ուսանողների արդյունավետ 

համագործակցության ապահովման ճանապարհով,  

 հաստատություն, որտեղ ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները 

ինտեգրված են կրթական և հետազոտական գործընթացներին` ապահովելով 

ուսուցման և հետազոտությունների բարձր արդյունավետություն,  

 հաստատություն, որն իրականացնում է թափանցիկ կառավարում, որտեղ բոլորը 

մասնակից և պատասխանատու են փոփոխությունների, զարգացման ընթացքի և 

արդյունքի համար 

 հաստատություն, որը նպաստում է ձեռնարկատիրական միջավայրի ստեղծմանը, 

արտաքին միջավայրի հետ իր փոխհարաբերություններում, ունակ` ապահովելու 

ֆինանսական կայունություն և համապատասխան սոցիալական երաշխիքներ 

բոլոր աշխատողների համար;  

 հաստատություն, որը հստակ քայլեր է ձեռնարկում գիտակրթական համակարգի 

միջազգայնացման ու եվրոպական կրթական տարածքին ինտեգրման ուղղությամբ: 

  

ԳՊՀ ՈԱ ձեռնարկում ներկայացված են ԳՊՀ ՈԱ հայեցակարգը, նոր կրթական ծրագրեր 

մշակելու և ներդնելու գործընթացը, ուսումնառության գնահատման բազմագործոն 

համակարգը և հետադարձ կապի մեխանիզմները: Այն պարբերաբար անցնելու է 

մշտադիտարկում և ներառելու է համապատասխան փոփոխությունները: 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Որակի սահմանումը բարձրագույն կրթության մեջ 

 

Որակի սահմանման վերաբերյալ բազմաթիվ գրքեր և հոդվածներ են գրվել, որտեղ փորձ է 

արվել նկարագրել որակը և տալ բացարձակ սահմանում, սակայն որակը նման է սիրո: 

Յուրաքանչյուրը ոք դրա մասին խոսում է և գիտակցում, թե ինչի մասին է խոսում: 

Յուրաքանչյուր ոք գիտի և զգում է, երբ սեր է լինում: Բոլորը  հասկանում են այն, բայց երբ 

փորձում են այն սահմանել մնում են դատարկաձեռն: Նույնը վերաբերում է որակի 

հասկացությանը: Ոչ մի ընդհանուր համաձայնություն չկա որակի հասկացության մասին: 

Որակի բացարձակ սահմանում գոյություն չունի: 

Որակի հիմնական հասկացությունը ինքնին բարդ է, մասնավորապես բարձրագույն 

կրթության մեջ որակն ավելի բարդ է, որովհետև միշտ չէ որ պարզ է, թե որն է  

«արտադրանք» և ո՞վ է «սպառողը»: Արդյոք շրջանավարտը «արտադրանք» է, որը մենք 

առաջարկում ենք հասարակությանը և աշխատաշուկային, կամ արդյո՞ք ուսանողը  մեր 

«սպառողն»: է, իսկ առաջարկվող ծրագիրը «արտադրանք»:  

  

ներդրում                          գործընթացներ             արդյունք                

աշխատաշուկա 

 

Որակի ապահովումը բարձրագույն կրթության մեջ ավելի բարդ է ,քան որակի 

ապահովումը արդյունաբերության մեջ:Բարձրագույն կրթությունը բազում շահառուներ 

ունի և բոլորն էլ ունեն իրենց սեփական կարծիքները:Բարձրագույն կրթության մեջ մենք 

կարող ենք առանձնացնել հետևյալ շահառուներին՝ 

 Կառավարություն կամ պետություն 

 Գործատուներ 

 Գիտական Աշխարհ 

 Ուսանողներ 

 Ծնողներ և հասարակություն 

 Ուսանողներ 

 Ֆակուլտետ և 

աջակցող 

կենտրոն 

 Ադմինիստրատոր 

 Սարքավորում և 

նյութեր 

 Հարմարություննե

ր 

 Կառույցներ 

 Ֆինանսավորում 

և այլն. 

 Շրջանավարտներ

ի քանակ և 

որակ(գիտելիք,հմ

տություններ, 

վերաբերմունք ) 

 Հետազոտողների 

քանակ և որակ 

 վարչական 

ծառայությունների 

քանակ և որակ 

 

 

 Աշխատանք 

 Կարգավիճակ 

 Վաստակ 

 Կարիերա 

 Զարգացում 

 Հարմարվողա

կանություն 

 Հավատ և 

վստահություն 

 Երկրի 

մարդկային 

կարիքների 

բավարարում 

 Ուսուցման 

գործընթաց 

 Վարչական 

գործընթաց 

 Հետազոտության 

գործընթաց 

 ՈԱ գործընթաց 

 Ֆինանսավորման 

գործընթացի ծրագիր 

 Այլ  

գործունեություններ 

ինչպիսինն է 

խորհրդատվություն 



Յուրաքանչյուր շահառու(ուսանող, աշխատաշուկա, գիտական աշխարհ, հասարակություն 

և կառավարություն) որակը կգնահատի տարբեր տեսանկյունից: Մյուս կողմից, որակը 

պարզ ծավալային գաղափար չէ: Այն բազմածավալ է:Այսպիսով, կա ներդրման որակ, 

գործընթացների որակ և արդյունքի որակ:  

Պատկեր1.1-ը ներկայացնում է այս տարբեր որակների նմուշները: 

 

Որակը քննարկելիս այս բոլոր ծավալները պետք է հաշվի առնել: Որակի մասին հստակ 

սահմանում տալու համար տարբեր տեսակետներ և բազմածավալային գաղափարներ 

հայտնելը կնշանակի ժամանակի անիմաստ վատնում: Բացարձակ կամ օբեկտիվ որակ 

գոյություն չունի: Այնուամենայնիվ, եթե մենք լրջորեն ենք վերաբերում մեր որակին և եթե  

մենք լրջորեն ենք գնահատում մեր որակը, մենք պետք է համաձայնեք որակի իրագործելի 

գաղափարի հետ: Հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր ոք ունի իր սեփական տեսակետը 

որակի մասին, մենք պետք է համաձայնենք, որ պետք է գտնենք որակի այնպիսի 

սահմանում, որը համապատասխանի այնպիսի գաղափարների հետ, որոնք ընդգրկում են 

շահառուների սպասումները:  

Հարվեյը և Գրինը առաջարկել են որակի տարբեր գաղափարների համապարփակ 

ակնարկներ  հետևյալ կերպ` 

 Բացառիկություն կամ գերազանցություն. այս տեսակետը ընդունում է որակը 

որպես ինչ-որ հատուկ բան: Այս գաղափարը որակը դիտում է որպես տարբերակիչ, 

տիպայնացնող «գերազանցություն»: Սովորաբար որակը վերաբերում է 

տարբերակիչ ինչ-որ բանի, և կրթության մեջ կապվում է «գերազանցության», 

բարձր որակի գաղափարների հետ` ոչ հասանելի շատերին:Ըստ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների  որակը որպես գերազանցություն վերաբերում 

է նպատակին ՝ լինել ամենալավը կամ ձեռք բերել և պահպանել ակադեմիական 

նվաճման բացառիկ բարձր չափանիշներ: Այնուամենայնիվ այս տեսակետը կարող է 

չհամապատասխանել բարձրագույն կրթության շատ համակարգերի հետ, 

այնուամենայնիվ այն կարող է տանել դեպի բացառիկության, ինչպես նաև 

գերազանցության: 

 Որակը որպես կատարելություն կամ զրոյական սխալներ/թերություններ, որը  

դիտվում է որպես հետևողական կամ անթերի արդյունք: Կատարելությունը 

կենտրոնանում է զրոյական թերությունների վրա: Այն կարծես ազատականացնում 

է որակի գաղափարը և նախատեսում է, եթե հետևողականությամբ իրականացվի, 

ուրեմն կհասնենք որակի:  

 Որակը որպես նպատակի համապատասխանություն. դիտում է այն 

«սպառողների» պահանջների, կարիքների կամ էլ ցանկությունների իրագործման 

տեսանկյունից: Տեսականորեն «սպառողը» նշում է պահանջները: Այնուամենայնիվ 

«սպառող»-ի  գոհունակության գաղափարը ավելի շատ տեղին է 

արդյունաբերության, քան բարձրագույն կրթության մեջ: Բարձրագույն կրթության 

մեջ ուսանողի «ցանկության» փաստը կարող է անտեսվել, քանի որ «կարիքները» 

տարբերվում են  «ցանկություն»-ից: Ուսանողը նույնպես բարդ կատեգորիա է, 

քանի որ ունի երկակի բնույթ և որպես «հաճախորդ» և որպես «արտադրանք», 

ուստի որակը չի կարող շիտակ կամ կիրառելի լինել այն բարձրագույն կրթության 

համատեքստում, որտեղ ուսանողը դիտվում է որպես «սպառող»: Ներկայումս 



բարձրագույն կրթության համար նպատակահարմարը որակը նպատակին կապող 

գաղափարն է՝ սահմանված մատակարարի կողմից: Հիմնական արդյունքները 

շրջանավարտների ձեռքբերումներն են, հետազոտության արդյունքները և 

համայնքային ներգրավվածության գործունեությունները: Սահմանումը քննարկում 

է բարձրագույն կրթության առաքելությունների և դրույթների բազմազանությունը: 

 Որակը որպես դրամի դիմաց ծառայությունների մատուցում. դիտում է որակը 

ներդրման կամ ծախսերի վերադարձելիության տեսանկյունից: Այս գաղափարը 

կենտրոնանում է արդյունավետության վրա` արդյունքը համեմատելով ներդրման 

հետ: Եթե միևնույն արդյունքը իրականացվում է միևնույն գնով, ուրեմն 

«սպառողը» ունենում է  որակյալ արտադրանք կամ ծառայություն: Որակն այս 

տեսանկյունից կապված է հասարակական ծախսերի գաղափարի հետ: 

Բարձրագույն կրթությունից հաշվետվողականություն  պահանջելու 

կառավարության աճող միտումը արտացոլում է դրամական արժեքի մոտեցում: 

Ուսանողները , ծնողները և բարձրագույն կրթության ֆինանսավորողները 

թելադրում են  ՛՛ծառայությունների արժեքը՛՛  իրենց սեփական ներդրման համար: 

 Որակի փոխակերպում. դիտում է որակը, որպես որակական փոփոխություն: 

Փոխակերպում նշանակում է անցում մի վիճակից մյուսին` ավելացված արժեքով: Ի 

տարբերություն սպառողի կրթությունն  էլ ուսանողների հետ պատրաստվում է 

նման բան անել: Որակը որպես փոխակերպում ներառում է զարգացման և 

հզորացման գաղափարներ և ազատականացման գործընթաց: Փոխակերպումը 

գնահատվում է ուսանողների զարգացման նպատակի համար մատուցված 

գիտելիքների և հմտությունների միջոցով: 

Ինչպես տեսնում ենք, այսպիսի մեծ թվով շահառուների հետ հեշտ չէ որակի 

սահմանում գտնել, որովհետև շահառուներն ունեն իրենց անձնական գաղափարներն 

ու ակնկալիքները: Ուստի մենք կարող ենք ասել, որ որակը ուսումնական 

հաստատությունների և շահառուների միջև բանակցությունների արդյունք է: Այս 

բանակցությունների գործընթացում ամեն մի շահառու պետք է իր պահանջները  

ձևակերպի հնարավորինս պարզ: Երբեմն ակնկալիքները զուգահեռաբառ ընթանում 

են, բայց վերջում կարող են հանգեցնել կոնֆլիկտի: Որքան հնարավոր է շահառուների 

պահանջները պետք է մեկնաբանվեն հաստատության առաքելությունների և 

նպատակների, ֆակուլտետների, կրթական ծրագրի, ինչպես նաև 

հետազոտությունների և հետազոտության ծրագրերի մեջ: Խնդիրն այն է,որ ձեռք բերվի 

նպատակներ և ուսումնառության արդյունքներ: Եթե դա այդպես է, մենք կարող ենք 

ասել, որ հաստատությունը, ֆակուլտետը և բաժինը որակ ունի: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատկեր 1.2 Որակը որպես համապատասխան կողմերի բանակցության նպատակ  

 

 

Ինչպես ասվել է նախկինում, որակի բացարձակ սահմանում գոյություն չունի: Ընդհանուր  

հասկացության համար հետևյալ նկարագրությունն է ընդունվել. որակը բարձրագույն 

կրթության մեջ բարձրագույն կրթության համակարգի ներդրման, գործընթացի և 

արդյունքի մի շարք տարրերի բնութագիր է , որն ամբողջովին բավարարում է ներքին և 

արտաքին շահառուների հստակ ակնկալիքները: Այսպիսով որակն աստիճան է, որին 

ավելանում է բարձրագույն կրթության ուսանողների փորձի մի ամբողջ շարքի արժեք և 

ծառայությունների դրույթներ, ընդառաջ գնալու բոլոր շահառուների ակնկալիքներին: 

Եվ վերջում որակի շատ սահմանումներ կան, բայց ընդհանուր համաձայնություն կա , որ 

որակ կա, եթե առկա են մատնանշված պահանջները: Եթե որակը պահանջների 

հանդիպում է, ուրեմն որակը պետք է չափվի այն ժամանակ, երբ պահանջները հայտնի են 

և սահմանված: ԳՊՀ բոլոր ստորաբաժանումները պետք է կենտրոնացված լինեն երկու 

ասպեկտների վրա, մասնավորապես պետք է. 

 Զարգացնել որակի ցուցանիշները 

 Զարգացնել իրենց անձնական որակի միջոցները 

2. Որակի ապահովման սահմանումը բարձրագույն կրթության մեջ 

 

Որակի  ապահովման սահմանումը առավել բարդ է, քանի որ  չկա ոչ բացարձակ, ոչ էլ 

օբյեկտիվ որակ: Այնուամենայնիվ ակնկալվում է, որ ՀՀ բարձրագույն կրթության բոլոր 

հաստատությունները կհաստատեն  իրենց որակը և կունենան իրենց որակի գնահատումը 

արտաքին կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսիք են մասնագիտական 

կառույցները(որտեղ կիրառելի են ), որակի ազգային կենտրոնը: 

Պահանջներ,Շահառունե

ր 

 Կառավարությու

ն 

 Գործատու 

 Հասարակություն 

 Ակադեմիա 

 Ուսանողներ 

 Ծնողներ 

Պահանջմուն

քների 

մեկնաբանու

թյունը 
նպատակներ

ի մեջ 

 

Կրթական 

գործունեություն 

Հետազոտո

ւթյուն 

Հասարակությ

անը 

իրազեկում 

 

Ձեռքբերո

ւմներ, 

նպատակ

ներ 

 

Որակ 



Որակ բառը հաճախ օգտագործվում է առանց բացատրելու, թե ինչ է այն: Այնուամենայնիվ 

յուրաքանչյուր ոք, ով մտածում է որակի և որակի ապահովման մասին հանդիպում է 

հետևյալ հարցին. Ի՞նչ է որակը: Երբ խոսում ենք որակի և որակի ապահովման մասին 

պետք է խոսենք նույն լեզվով: Որակի ապահովումը ընդգրկուն տերմին է, որը վերաբերում 

է բարձրագույն կրթության համակարգի հաստատությունների և կրթական ծրագրերի 

որակի գնահատման շարունակական գործընթացին (գնահատում, դիտարկում, 

երաշխավորում, պահպանում և բարելավում): Որակի ապահովումը վերաբերում է բոլոր 

քաղաքականություններին, գործընթացներին և գործողություններին, որոնց միջոցով 

չափվում, պահպանվում և զարգացման  է հասնում բարձրագույն կրթությունը: Այսպիսով՝ 

որակի ապահովումը դա գործընթաց է, որը սահմանում, հաստատում, պահպանում և 

զարգացնում է որակը բարձրագույն կրթական հաստատության գործունեության բոլոր 

ոլորտներում: 

 

 

3. Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման  չափորոշիչներ և 

ուղենիշներ 

 

3.1 Բարձրագույն կրթության որակի ներքին և արտաքին ապահովման եվրոպական 

չափորոշիչներ և ուղեցույցներ 

  

Որակի ներքին և արտաքին ապահովման չափորոշիչները և ուղեցույցները մշակվել են 

ԵԲԿՏ-ում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և որակի 

ապահովման գործակալությունների կիրառման համար` ընդգրկելով որակին և 

չափորոշիչներին վերաբերող հիմնական դրույթներ:  

Այս չափորոշիչների և ուղեցույցների նպատակը աջակցելն է բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների որակի սեփական համակարգերի զարգացման գործում և 

գործակալություններին` իրականացնելու որակի արտաքին գնահատում, ինչպես նաև` 

չափանիշների ընդհանուր շրջանակի ձևավորումն է, որը կարող են կիրառվել և’ 

հաստատությունների, և’ գործակալությունների կողմից: Սա չի նշանակում, որ այս 

չափորոշիչները և ւողեցույցները գործողություններ են թելադրելու և մնալու են 

անփոփոխ:  

ԵԲԿՏ-ի որոշ երկրներում կրթության նախարարությունը կամ դրան համարժեք մարմինը 

պատասխանատու է չափորոշիչներում և ուղեցույցներում ընդգրկված որոշ բաժինների 

համար: Այս երկրներում, որտեղ այսպես է, նախարարությունը կամ կազմակերպությունը 

պետք է ապահովի որակի ապահոման պատշաճ մեխանիզմներ: 

Հիմնական սկզբունքներ  

Չափորոշիչները և ուղեցույցները հիմնված են ԵԲԿՏ-ում բարձրագույն կրթության որակի 

ներքին և արտաքին ապահովման մի շարք հիմնական սկզբունքների վրա: Դրանք են`  

 _Բարձրագույն կրթություն տրամադրողները պատասխանատու են իրենց մատուցած 

նյութի որակի և դրա ապահովման համար,  

_Բարձրագույն կրթության որակի և չափորոշիչների նկատմամբ հասարակության 

հետաքրքրության պաշտպանությունը,  



_ԵԲԿՏ-ում ուսանողների և բարձրագույն կրթության այլ շահառուների համար 

ուսումնական ծրագրերի որակի բարձրացումը,  

Արդյունավետ կազմակերպական կառուցվածքների ներդրումը, որոնց շրջանակներում 

հնարավոր կլինի մատուցել և աջակցել ուսումնական ծրագրերին,  

 _Որակի ապահովման գործընթացում արտաքին փորձագիտության կիրառման և 

թափանցիկության կարևորությունը,  

 _Բարձրագույն կրթական հաստատություններում որակի միջավայրի խրախուսումը,  

 _Այնպիսի գործընթացների զարգացումը, որոնց միջոցով բարձրագույն կրթական 

հաստատությունները կհավաստեն հաշվետու լինելը, այդ թվում` պետական և մասնավոր 

ներդրումների համար,  

 _Հաշվետվության մակարդակով որակի ապահովումը պետք է համատեղելի լինի 

զարգացման նպատակով որակի ապահովման հետ,  

_Հաստատությունները պետք է ցուցադրեն որակ, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ նրա 

սահմաններից դուրս,  

_Պետք է կիրառվեն բազմազանությանը և նորարարությանը չխոչընդոտող 

գործընթացներ:  

 

Չափորոշիչների նպատակները  

Չափորոշիչների նպատակներն են`  

_ԵԲԿՏ-ում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններումուսանողներին մատչելի 

կրթության բարելավումը,  

_Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների որակի կառավարման և բարձրացման 

հարցում դրանց աջակցելը, հետևաբար ինստիտուցիոնալ ինքնավարության հաստատման 

գործում օգնելը,  

 _Որակի ապահովման գործակալությունների աշխատանքի համար հիմքեր ստեղծելը  

 _Որակի արտաքին ապահովման ավելի թափանցիկ և բոլոր ընդգրկվածների համար 

ավելի դյուրին դարձնելը:  

Չափորոշիչների և ուղեցույցների խնդիրները  

Չափորոշիչների և ուղեցույցների խնդիրներն են`  

Խրախուսել մտավոր և կրթական նվաճումները խթանող բարձրագույն կրթական 

հաստատությունների զարգացումը,  

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և այլ համապատասխան 

գործակալությունների որակի ապահովման սեփական միջավայրի զարգացման համար 

աջակցման և ուղղորդման ռեսուրսների տրամադրումը,  

Բարձրագույն կրթական գործընթացների և արդյունքների համապատասխան 

հաստատությունների, ուսանողների, գործատուների և այլ մասնակիցների սպասումների 

խրախուսումը,  

_ԵԲԿՏ-ում որակի ապահովման և բարձրագույն կրթության մատուցման համար 

ընդհանուր շրջանակի ներդրումը:  

Որակի արտաքին ապահովում  

Այս զեկույցում առաջարկված չափորոշիչներն ու ուղեցույցները որակի արտաքին 

ապահովմանը կարևոր տեղ են տրամադրում: Որակի արտաքին ապահովման ձևերը 



կախված են համակարգերի բնույթից և կարող են ներառել տարբեր տեսակի 

ինստիտուցիոնալ, առարկայական ծրագրերի գնահատում, հավատարմագրում, ծրագրային և 

ինստիտուցիոնալ մակարդակներ, ինչպես նաև` այս բոլորի համակցումը: Ամբողջովին 

արդյունավետ լինելու համար այսպիսի արտաքին գնահատումները կախված են որակի 

ապահովման կոնկրետ նպատակներով ներքին ռազմավարությունից և հաստատությունների 

շրջանակներում այդ նպատակների ձեռքբերմանն ուղղված մեխանիզմների և մեթոդների 

կիրառումից:  

Որակի ապահովումը կարող է իրականացվել արտաքին գործակալությունների կողմից 

տարբեր նպատակներով, ներառյալ`  

 _Բարձրագույն կրթության ազգային չափորոշիչների պաշտպանություն,  

_Ծրագրերի և/կամ հաստատությունների հավատարմագրում  

_Ծրագրերի կամ հաստատությունների վերաբերյալ անկախ հաստատվող ինֆորմացիայի 

(որակական և քանակական) հանրային տրամադրում,  

 _Որակի կատարելագործում և բարձրացում:  

Որակի ապահովման գործակալությունների կողմից իրականացվող գործընթացը 

կախված կլինի իրենց առջև դրված նպատակներից և ակնկալվող արդյունքներից: 

Գլխավորապես շեշտը որակի բարձրացման վրա դնող գործակալությունների կողմից 

ընդունված ընթացակարգերը կարող է մի քիչ տարբերվեն այն գործակալություններից, 

որոնց գործառույթն առաջին հերթին «սպառողների պաշտպանվածությունն է»: Դրան 

հաջորդող չափորոշիչները արտացոլում են Եվրոպայում որակի արտաքին ապահովման 

գործում հիմնականում կիրառվող փորձը, սակայն չեն փորձում խորացված նյութ 

տրամադրել այն մասին, թե ինչը պետք է ուսումնասիրվի կամ ինչպես պետք է 

իրականացվեն որակի ապահովման գործողությունները: Վերջինս ազգային 

ինքնավարության հիմքն է` չնայած նրան, որ գործակալությունների և իշխանությունների 

միջև տեղեկատվության փոխանակումը արդեն տանում է դեպի միասնական 

բաղկացուցիչների երևան գալուն:  

Այնուամենայնիվ, որակի արտաքին ապահովման գործընթացում գոյություն ունեն 

օրինակելի փորձի որոշ ընդհանուր սկզբունքներ: 

 

3.2 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների որակի ներքին ապահովման 

չափորոշիչներ  

 

     

1.Որակի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգ 

Հաստատություններն իրենց ծրագրերի, կրթական աստիճանների որակի և 

չափորոշիչների ապահովման համար պետք է մշակեն քաղաքականություն և դրա հետ 

առնչվող գործընթացներ: Նրանք պետք է հետևողականորեն նպաստեն իրենց 

աշխատանքում որակի կարևորությունը և ապահովումը գնահատող միջավայրի 

զարգացմանը: Այն ձեռք բերելու համար հաստատությունները պետք է զարգացնեն և 

իրագործեն որակի շարունակական ուժեղացման ռազմավարություն:  

Ռազմավարությունը, քաղաքականությունը և ընթացակարգերը պետք է պաշտոնապես 

հաստատված և հանրությանը մատչելի լինեն: Դրանք պետք է նաև կարևորեն 

ուսանողների և բարձրագույն կրթության մասնակիցների դերը: 



2. Ծրագրերի  և կրթական աստիճանների հաստատում, մոնիթորինգ և պարբերական 

վերանայում  

Հաստատությունները պետք է ունենան ծրագրերի և կրթական աստիճանների 

հաստատման, պարբերական վերանայման և մոնիթորինգի համար հաստատված 

մեխանիզմներ: 

3 .ՈՒսանողների ուսումնառության գնահատում  

Ուսանողների ուսումնառությունը պետք է գնահատվի ընդունված չափանիշներով, 

սահմանված կարգով և ընթացակարգերով: 

4. Դասախոսական կազմի որակի ապահովում  

Հաստատությունները պետք է համալրվեն որակյալ և բանիմաց անձնակազմով, որոնք 

պետք է մասնակցեն արտաքին վերլուծությանը և զեկույցների պատրաստմանը 

5.Ուսումնառության ռեսուրսներ և աջակցում ուսանողներին  

Հաստատությունները պետք է ապահովեն ուսանողներին առարկայական ծրագրերով և 

նախատեսված ռեսուրսներով: 

6. Տեղեկատվական համակարգեր  

Հաստատությունները պետք է երաշխավորեն, որ նրանք իրենց ուսումնական ծրագրերի և 

այլ գործողությունների կառավարման արդյունավետության համար հավաքագրում, 

վերլուծում և օգտագործում են պատշաճ տեղեկատվություն: 

7. Հրապարակայնություն  

Հաստատությունները պետք է մշտապես հրատարակեն ինչպես քանակական, այնպես էլ 

որակական նորացված, անաչառ, անկողմնապահ տեղեկատվություն այն ծրագրերի և 

կրթական աստիճանների մասին, որոնք առաջարկում են: 

ՈԱԱԿ-ը առանձնացրել է որակը գնահատելու և ճանաչելու   յոթ տիրույթ։  

Դրանք են. 

 Ինստիտուցիոնալ կարողություն։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունը նկարագրում է 

ուսանողներին կայուն ու բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու 

բաղադրիչները: 

 Կրթական ծրագրեր։ Կրթական ծրագրերի ճկունությունը, 

համապատասխանությունն արդի շուկայական պահանջներին բարենպաստ 

նախապայմաններ է ստեղծում հարափոփոխ միջավայրում գործելու ունակ 

մասնագետներ պատրաստելու համար: Դրանով իսկ կրթական ծրագրերի   

նախագծման, մշտադիտարկման, հաստատման և գնահատման գործում 

ձեռնարկված հստակ քայլերը կարևոր նշանակություն ունեն կրթական որակյալ 

պայմաններ ձևավորելու համար: 

• Գիտելիքի կառավարում: Գիտելիքի կառավարումն ուղղված է գիտելիք 

ձևավորելու գործընթացի արդյունավետությանն ու հուսալիությանը, ինչպես նաև 

զարգացմանը և կիրառելիության ապահովմանը: Այն ընդգրկում է նաև 

հաստատության կողմից իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքները և 

ուսումնական ծրագրի հետ դրանց կապակցումը: 

• Ուսանողակենտրոն մոտեցում: Կրթության զանգվածային բնույթը ենթադրում է, 

որ շրջանավարտները պետք է կարողանան գործունեություն ծավալել 

հարափոփոխ միջավայրում և ունենան փոխանցելի հմտություններ: Այսպիսի 

ուղղվածության արդյունքներն առավել արդյունավետ են լինում, երբ ուսանողներն 



ու դասախոսներն աշխատում են ներդաշնակորեն` համագործակցային 

մթնոլորտում, ուսանողներն ուսումնառության ընթացքում օժտված են լինում ավելի 

մեծ ինքնուրույնությամբ ու ճկունությամբ: Արդյունքում ուսանողների մոտ 

ձևավորվում են գիտելիք ձեռք բերելու հմտություններ, ինչն էլ օգնում է նրանց 

սովորելու ողջ կյանքի ընթացքում: Այդօրինակ մոտեցման պարագայում փոխվում է 

նաև դասախոսի  դերակատարությունը. նրա գլխավոր նպատակն է դառնում 

ուսանողների կրթական գործողություններն ուղղորդելու, գիտելիքի յուրացման և 

կոմպետենցիաների ձեռքբերման գործընթացը կառավարելու գործառույթի 

իրականացումը։ 

• Տեղեկատվության կառավարում: Տեղեկատվության ճիշտ կառավարումը 

վերաբերում է տարբեր մակարդակներում (ներբուհական, ազգային և միջազգային) 

կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ հիմնավորված և նորացվող 

տեղեկությունների հավաքագրմանը, վերլուծությանն ու տարածմանը: Հարկ է նշել, 

որ գործընթացի արդյունավետության համար կարևոր նշանակություն ունի 

թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովումը: 

• Ֆինանսավորում: Ֆինանսավորման մեխանիզմները կարևոր նշանակություն 

ունեն որակյալ կրթության ապահովման գործում՝ անհատների ու հասարակության 

համար մատչելի կրթություն ապահովելու համար համապատասխան ռեսուրսներ 

ձևավորելով, ինչպես նաև հեռանկարներ ստեղծելով ինստիտուցիոնալ 

զարգացման համար: 

• Որակի մշակույթ: Որակը էապես կախված է կրթական հաստատություններում 

ձևավորված մշակույթից, որը ենթադրում է վերլուծական գործունեություն, 

թափանցիկություն և շարունակական բարելավում: Ուստի Որակի կենտրոնը 

կարևորում է որակի ներքին ապահովման կայուն մեխանիզմներ ապահովող 

որակի մշակույթի դերը, ինչպես նաև ուսումնառության որակը: 

Այս յոթ տիրույթներից յուրաքանչյուրի համար Որակի կենտրոնը   սահմանել է որոշակի 

չափանիշներ և չափորոշիչներ։ Սահմանված չափանիշները կրթական  

հաստատությունների կողմից պետք է ընկալվեն որպես որակի ապահովման համար 

անհրաժեշտ ուղենիշներ։ Յոթ տիրույթներից յուրաքանչյուրի համար դրանք ձևակերպված 

են որպես բազմաձևության և նորարարության որոշակի ազատություն ապահովող 

տարածական սահմանումներ՝ ելնելով տարբեր հաստատությունների բնույթի, որդեգրած 

կրթական հայեցակարգերի և նպատակների միջև առկա էական տարբերություններից։ 

Այդ ամենով հանդերձ, չափանիշները սահմանված են բավարար հստակությամբ՝  

հավաստիանալու համար, որ ընդունելի որակի կարևոր ասպեկտները առկա են 

ձևակերպումներում։ Հավատարմագրված կարգավիճակ ձեռք բերելու համար 

հաստատությունները պետք է գնահատվեն սահմանված բոլոր չափանիշներով։ 

 

 

 

 

 

 

 



5. ԳՊՀ որակի ապահովման առաքելությունը, նպատակները և 

սկզբունքները 
 

ԳՊՀ որակի ապահովման առաքելությունն է. 

1. Նպաստել ուսանողակենտրոն համակարգի ստեղծմանը` ուսուցման, 

հետազոտության և այլ ծառայությունների վստահության դաշտի զարգացման 

միջոցով 

2. Նպաստել որակի ապահովման ներքին մշակույթի ձևավորմանը  

 

ԳՊՀ որակի ապահովման սկզբունքներն են. 

 

Սկզբունք 1: Ամբողջական մոտեցում. հաստատության գործունեության բոլոր  

ասպեկտները /ակադեմիական, վարչական, կառավարման / աուդիտի և հաշվետվության 

կենթարկվեն:  

 

Սկզբունք 2: Վստահիր, բայց ստուգիր  ̀ հիմք ունենալով ինքնագնահատումը: 

Համալսարանը կգնահատվի ըստ իր սեփական նպատակների, այսինքն արդյոք նա հասել 

է իր առաքելության իրագործմանը նպատակային և հստակ ճանապարհով:  

 

Սկզբունք 3: Զարգացման կենտրոնացում: ԳՊՀ որակի ապահովումը կենտրոնացնում է 

իր ուշադրությունը համալսարանի ներքին  զարգացման վրա: Նա աուդիտը ընկալում է 

որպես արժեքավոր գործիք համալսարանում որակյալ կրթությունը ուժեղացնելու համար: 

 

Սկզբունք 4: Պլանավորման շրջանակ: Որակի ապահովման որդեգրած մոդելը ենթադրում 

է  պլանավորման և գնահատման շրջանակ ուղղված որակյալ համակարգերին: 

Նպատակները պետք է պլանավորված լինեն, ձեռնարկված գործողությունները չափելի և 

պլանների վերանայումները իրականացված: Ուսումնասիրությունները,  մասնավորապես 

գործատուների և  ուսանողների,  դիտվում են որպես կարևոր գործիքներ շարունակական 

բարելավման համար: Սահմանված նպատակները պետք է լինեն` կոնկրետ, չափելի, 

հասանելի, իրատեսական և  ժամանակային սահմանափակմամբ: 

 

Սկզբունք  5: Տվյալներ և ռեսուրսներ: Անկախ այն բանից, թե  ինչ ռեսուրսներ են 

անհրաժեշտ  ԳՊՀ-ին, դրանք պետք է արդեն պահանջված լինեն հաստատությունների,  

սեփական ներքին որակի համակարգի և  գործընթացների կողմից: 

ԳՊՀ ինքնագնահատման մոտեցումը հիմք է դնում այն գնահատումների շուրջ, որոնք 

արդեն տեղի են ունեցել կամ էլ պետք է տեղի ունենան: ԳՊՀ-ին բնորոշող  

արտահայտությունն են՝  ինքնագնահատում հաշվետվողականություն և բարելավման 

միջոցով, հասնել նպատակին լավ պլանավորման և գործընթացների միջոցով, որը 

պարբերաբար վերանայվում է:   

 

Սկզբունք 6: Որակյալ դասավանդում, ուսումնառություն, հետազոտական և  աջակցող 



ծառայություններ կամ  օժանդակ ծառայություններ, շարունակական բարելավում, որպես 

հիմնական արժեք. Որակյալ դասավանդումը, և հետազոտությունը կարևոր են 

համալսարանի առաքելության, նպատակների և գործունեության համար:  

Համալսարանի որակի ապահովման գործընթացները վերաբերում են ամբողջ 

անձնակազմի աշխատանքին, ովքեր ներառված են ուսումնական գործընթացի  մեջ:  

 

Սկզբունք  7: Բենչմարքինգ և փաստերի վրա հիմնված մոտեցում 

Համալսարանը գնահատում է իր ձեռքբերումները ազգային և միջազգային 

չափորոշիչներին  համապատասխան: Իր որակի ապահովման մեթոդները հիմնված են 

փաստերի վրա, ուր շահագրգիռ կողմերի (այդ թվում  ուսանողներ, աշխատակազմ, 

գործատուները և համայնք) արդյունքների և հետադարձ կապը  ապահովում է հիմք 

վերլուծությունների և եզրակացությունների համար, որոնց հիման վրա բարելավումներ են 

նախատեսվում: 

 

Սկզբունք 8: Կոլեգիալությունը և թիմային ոգին  

Համալսարանի գործունեությունը արտացոլում է  խիստ  վերանայման սկզբունքները,  որը 

նպատակ ունի   բացահայտելու  բարելավման, սերտ համագործակցության և թիմային 

ոգու ոլորտները, լավագույն փորձի փոխանակման և քննադատական ինքնագնահատման 

խրախուսումը: 

 

ԳՊՀ որակի ապահովման նպատակներն են. 

1.Ապահովել շարունակական, շրջափուլային զարգացում որակի ապահովման 

բոլոր գործընթացներում 

2. Ապահովել հաշվետվողականություն շահագրգիռ կողմերի առաջ 

ՈԱ համակարգից ակնկալվող արդյունքներ. 

 Զարգացած ուսանող և հաջող ուսումնառություն  

 Ակադեմիական և վարչական անձնակազմի որակյալ աշխատանք և 

շահագրգիռ կողմերի սպասումների և կարիքների ամբողջական 

բավարարվածություն 

 Թափանցիկ աշխատանքի խրախուսում, հասարակության 

վստահություն և այսպիսով ներքին և արտաքին նյութական  

աջակցություն 

 Զարգացած ինստիտուցիոնալ և հասարակական պատկեր, որի 

արդյունքում, ավելի ուժեղ կապեր շահագրգիռ կողմերի և ավելի շատ 

մարդկանց հետ: 

 Ուժեղ    կարողություններ մրցակցելու համար այլ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների,  ինչպես ազգային, այպես էլ 

միջազգային մակարդակում 

 Ավելի կենտրոնացված մոտեցում համալսարանի առաքելության 

գործունեության ներդրման նկատմամբ 

 Շրջանավարտներ, ովքեր ունեն լայն մտահորիզոն, առողջ, 

անակաշկանդ մտածելակերպ, ստեղծագործ են և կոմպետենտ, 

անհատներ, ովքեր հասարակության մեջ տնտեսական աճի համար 



ունեն  ղեկավարման ձիրք, կարող են արդյունավետորեն 

հաղորդակցվել տարբեր ազգությունների մարդկանց հետ և 

մասնակցել գլոբալիզացիայի գործընթացին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ԳՊՀ որակի ապահովման քաղաքականություն 

Քաղաքականությունը պետք է ներդրվի և իրագործվի համալսարանի առաքելության և 

արժեքների կոնտեքստում: 

1. Քաղաքականությունը հիմնված է այն ակնկալիքների վրա, որին պետք է հասնենք և 

պահպանենք բարձր որակյալ չափանիշներ:  

2. Որակի կառավարումը պետք է ներառի բոլոր հետևյալ գործընթացները; 

2.1 Պարտադիր ներքին ընթացակարգեր, որպեսզի երաշխավորենք    ուսանողի 

գնահատականների վավերական լինելն ու հուսալիությունը:  

2.2 Ակադեմիական ազնվության գնահատում 

2.3 Ակադեմիական անձնակազմի չափանիշների մոնիտորինգ 

2.4 Ինքնավերլուծության հաշվետվություններ 

2.5 Ստանդարտ ծրագիր և դասընթացի զարգացման գործընթացներ 

2.6 Տարեկան գնահատում  

3. Ռեսուրսների որակ  

Ռեսուրսների որակի գնահատումը պետք է ներառի  լսարանների, գրադարանի, 

լաբորատորիաների և սարքավորումների նպատակահարմարությունը  

4. Հետազոտության որակ 

Հետազոտական որակը պետք է ներառի հետևյալ կետերը   

4.1 Անհատական, ինչպես նաև ֆակուլտետի/ինստիտուտի մակարդակում  

հետազոտություն կատարելու ունակության գնահատում 

4.2 Առարկայի հետազոտության նկատմամբ վերաբերմունքի գնահատում  

4.3 Արտաքին հետազոտության և ներքին ֆինանսավորման գնահատում  

4.4 Հետազոտության կառավարման գնահատում 

4. 5 Հետազոտական արդյունքների և տարածման գնահատում 

4. 6 Հետազոտության և հետազոտական ռազմավարությունների գնահատում, որտեղ 

նրանք արտացոլում են միջազգային լավագույն փորձերը 

5. Ծրագրային վերանայման գործընթաց 

5.1 Յուրաքանչյուր ծրագիր  պետք է վերանայվի յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ կամ էլ 

կախված ծրագրի տևողությունից: Ֆակուլտետի ղեկավարների և ավագ վարչական 

աշխատողների հետ խորհրդակցելուց հետո, համալսարանի ակադեմիական բաժինը և 

ֆակուլտետները ընտրում են այն ծրագրերը, որոնք պետք է վերանայվեն: Ծրագիրը 

ենթարկվում է որակական և քանակական վերլուծության:  

Քանակական և  որակական վերլուծությանների միջև  հավասարակշռության հետ 

ծրագրի վերանայման գործընթացը կարող է ապահովել հաշվետվողականություն և 

արդարություն: 

5.2 Նպատակը 

Ծրագրի վերանայման հիմնական նպատակը հետևյալ 5 կողմերի գնահատումն է ՝ 

 Որակ 

 Ռեսուրսների օգտագործում 

 Հաստատության առաքելությանը նպաստում 

 Կիրառելիություն  

 Փոխանցում և որակավորումների ճանաչում  



5.3 Ներքին որակի ապահովման շրջանակի ներդրում 

 

7. Պատասխանատվությունների և դերերի բաշխումը ԳՊՀ որակի 

ապահովման համակարգում 

 

Որակ ապահովելը ԳՊՀ-ում յուրաքանչյուրի պարտավորությունն է: Համալսարանի 

յուրաքանչյուր անդամ կամ օղակ պետք է աշխատի իր գործունեության մեջ բարձր որակ 

ապահովել:Համալսարանի բոլոր անդամները ներառյալ դասավանդող անձնակազմը, 

հետազոտողները, վարչական անձնակազմը և ուսանողները ուղղակի  կամ անուղղակի 

կերպով նպաստում են դասավանդման հետազոտության  և  այլ ծառայությունների որակի 

վրա: 

ՈԱ կառավարում 

Լավ կառավարումը արդյունավետ որակի ապահովման համակարգի կարևոր նախադրյալ 

է: Կառավարման անդամները որակի ապահովման հիմնաքարերն են համարվում:  

Կառավարվող մարմնի գործունեության մեջ մտնում են 

 Ուղորդել համալսարանը՝ վերանայելով որակի ապահովման կազմակերպչական 

գործունեությունը 

 Սահմանել հստակ առաքելությսւն և արժեքներ, ներկայացնել իրականացման բոլոր 

մակարդակների սպասումները 

 Ստեղծել և պահպանել կրթական միջավայր,որը նպաստում է բարոյակաան 

արժեքների և անաչառության ստեղծմանը  ԳՊՀ-ի   բոլոր շահագրգիռ կողմերի 

համար: 

 Քաջալերել հետազոտությունները, նորարարությունները և օգտագործել առկա և 

ապագա հնարավորությունները զարգացման համար  

 Սահմանել առաջնահերթությունները, որակի զարգացման համար որպեսզի 

համոզվենք, որ ԳՊՀ-ի առաքելությունը հաջողությամբ է իրագործվում 

 Համոզված լինել որ համալսարանը ճիշտ ռազմավարությամբ է փորձում 

իրականացնել իր առաքելությունը 

Որակի ապահովման կառույցի  դերը 

ՈԱ և կառավարման կենտրոնը պատասխանատու է հետևյալ գործառույթների 

համար 

 ԳՊՀ-ի ՈԱ կառավարման համակարգի զարգացման և մշտադիտարկման 

գործունեություն 

 կիսվել լավագույն փորձով շահագրգիռ կողմերի հետ որակի ապահովման մասին 

հետազոտության և բենչմարքինգի միջոցով: 

 Նպաստել որակի մշակույթի ձևավորմանը 

 

11.3 Գիտխորհրդին կից ՈԱ հանձնաժողովի դերն ու պարտավորությունը 

 

Այն խորհրդատու մարմին է  համարվում արդյունավետ և աշխատունակ ՈԱ 

համակարգի ստեղծման գործում: Անդամներն են համալսարանի ՈԱ  հանձնախմբի 



անդամները և ներկայացուցիչներ տարբեր հասարակական և մասնավոր 

կառույցներից: 

 

 

Բաժինների ՈԱ հանձնախմբի դերն ու պարտավորությունները 

Համալսարանի ՈԱ քաղաքականությունը ակնկալում է, որ բոլոր ֆակուլտետները, 

բաժինները, միավորներն ու կենտրոնները ունենան  ներկայացուցիչներ ՈԱ 

գործընթացները համակարգելու նպատակով : 

Ուսանողների դերն ու պարտավորությունը ՈԱ համակարգում 

 Ուսանողները կարող են նշանակալի ներդրում ունենալ իրենց 

ուսումնառության որակի վրա, ինչպես նաև հետագա սերունդների 

վրա 

 Նրանք կարող են նաև նպաստել ապագա ուսանողների 

ուսումնառության հնարավորությունների զարգացման վրա 

նմանատիպ ծրագրերով 

 Ուսանողները կարող են նաև նպաստել ՈԱ-ի հասատատության 

տարբեր կառույցներում ուսանող-ներկայացուցիչների միջոցով: 

Ուսանողները նաև պարտավոր են կանոնավորապես հաճախել 

դասերի, պատրաստվել քննություններին մասնավորապես 

սեմինարներին բարձր առաջադիմության հասնելու համար: 

 

Որակի ապահովման մեջ ակադեմիական անձնակազմի դերն ու 

պարտավորությունները 

Այն անհատների պրոֆեսիոնալիզմը, ովքեր ներգրավված են ծրագրերի և դասընթացների 

ստեղծման, բաժինների և ֆակուլտետների կառավարման մեջ,  հիմնականում հիմք է 

հանդիսանում, որպեսզի համալսարանը  վստահություն ձեռք բերի ակադեմիական 

ծրագրերի, հետազոտական արդյունքների և հասարակության ներգրավածության մեջ, 

որն էլ որակի ապահովման քաղաքականության հիմքում է: Ամբողջ ակադեմիական 

անձնակազմը պարտավոր է պահպանել և շարունակաբար զարգացնել որակ` իր 

ծավալած գործունեության մեջ: 

Ֆակուլտետների դեկանների , կենտրոնների և բաժինների ղեկավարների դերն ու 

պարտավորությունը 

Դեկանները, բաժինների ղեկավարները առաջնային պարտավորություն ունեն որակ 

ապահովել իրենց գործունեության մեջ՝ հիմք ունենալով ԳՊՀ-ի որակի ապահովման 

քաղաքականությունը: 

 

Աջակցող անձնակազմի դերն ու պարտավորությունը որակի ապահովման մեջ 

 Աջակցող անձնակազմը նույնպես պարտավոր է պահպանել մասնագիտական 

չափանիշներ ծառայության գործառույթներին համապատասխան և պլանավորել ու 

կառավարել ծառայությունները, որոնք իրենք են իրականացնում, աջակցել 

ակադեմիական զարգացմանը և ավելացնել ուսանողների պրակտիկայի որակը: Աջակցող 

բաժինը ունի նաև հավելյալ պարտավորություններ ՝ 



 Հավաքել տեղեկատվություն կարիքների և առաջնահերթությունների մասին  

 Զարգացնել ուսանողների սպասարկման բարոյական նորմերը 

 Հաշվի առնել շահագրգիռ կողմերի պատասխանները և զարգացնել նրանց 

ծառայությունները 

 Որակի ապահովման մեխանիզմները  

ԳՊՀ-ի կողմից ընդունված որակի ապահովման մեխանիզմները ներառում են ինչպես 

ներքին(շարունակական), այնպես էլ  արտաքին (ցիկլային) որակի ապահովման 

մեխանիզմներ: 

 Ներքին որակի ապահովման մեխանիզմներ 

Ներքին որակի ապահովման մեխանիզմները ընդհանուր են և շարունակական: Այս 

մեխանիզմները համաձայնեցված են գիտխորհրդի կողմից հաստատված համալսարանի 

որակի ապահովման քաղաքականության առաջարկությունների հետ և ներառում են 

հետևյալ բնագավառները 

 Բաժինների ինքնավերանայում 

 Լավագույն փորձերի բենչմարքինգ 

 Շահառուների հետ հետադարձ կապ 

Բաժինների ինքնավերլուծություն 

Համալսարանի որակի ապահովման քաղաքանության, ինչպես նաև Ազգային որակի 

ապահովման համակարգի առաջարկությունները պահանջում են , որ հաստատությունը 

ունենա որակի ապահովման համակարգ, որը կանոնավորապես վերանայվում և 

զարգանում է:  ԳՊՀ որակի ապահովման համակարգը հիմնված է թափանցիկության վրա: 

Ըստ ԳՊՀ-ի որակի ապահովման քաղաքականության յուրաքանչյուր բաժին պետք է 

իրականացնի կանոնավոր ինքնավերանայումներ՝ համոզվելու համար, որ վերը նշված 

գործունեությունները պահպանվում և շարունակաբար զարգանում են: Նշված 

գործունեությունների  որակի վերանայումները ներառում են հետևյալ գնահատականները՝ 

 Ծրագրերի և դասընթացների որակի գնահատում 

 Դասավանդման և ուսումնառության փորձի որակի գնահատում 

 Հետազոտության որակի գնահատում 

 Հասարակության ներգրավածության որակի գնահատում 

  Աջակցման ծառայությունների որակի գնահատում 

 Ռեսուրսների, ենթակառուցվածքների որակի գնահատում 

 Ծրագրերի և դասընթացների որակի գնահատում 

Համալսարանի որակի ապահովման քաղաքականությունը ակադեմիական բաժիններից 

ակնկալում է իրենց ծրագրերի և դասընթացների վերանայում և գնահատում: 

 Ծրագրերն ու դասընթացները արտացոլում են հաստատության նպատակներն ու 

առաքելությունը 

 Ծրագրերն ու դասընթացները բովանդակալից են և լավ կազմակերպված 

 Նպատակներն ու ուսումնառության նպատակները հասել են իրենց նպատակին 

 Ծրագրերն ու դասընթացները ընդառաջ են գնում ոչ միայն ուսանողների 

կարիքներին, այլև փորձում են բավարարել նրանց ամենաբարձր սպասումները 



 Ծրագրերն ու դասընթացները օգնում են համալսարանի ակադեմիական 

առաքելությանը հասնելուն 

 Առկա մարդկային, ֆիզիկական և ֆինանսական ռեսուրսների որակն ու քանակը 

հանդիպում են ծրագրի պահանջներին 

 Ծրագրերն ու դասընթացները կենսունակ են և ըստ էության 

Հարցերի օրինակներ 

 Ինչպե՞ս են ուսումնական ծրագրերը արտացոլում հաստատության 

նպատակները և առաքելությունը 

 Արդյ՞ոք ծրագրերն ու դասընթացները բովանդակալից են և լավ 

կազմակերպված 

 Արդյո՞ք ուսումնառության նպատակները իրագործված են 

 Արդյո՞ք  ծրագրերն ու դասընթացները ընդառաջ են գնում ոչ միայն 

ուսանողների կարիքներին, այլև փորձում են բավարարել նրանց ամենաբարձր 

սպասումները 

 Արդյո՞ք  ծրագրերն ու դասընթացները օգնում են համալսարանի 

ակադեմիական առաքելությանը հասնելուն 

 Արդյո՞ք առկա մարդկային, ֆիզիկական և ֆինանսական ռեսուրսների որակն ու 

քանակությունը հանդիպում են ծրագրի պահանջներին 

 Արդյո՞ք ծրագրերն ու դասընթացները կենսունակ են և ըստ էության 

Դասավանդման և ուսումնառության պլանավորման համակարգի որակի 

գնահատում 

Դասավանդման և ուսումնառության պլանավորման համակարգը ներառում է 

ռազմավարություններ, քաղաքականություն և  նոր ծրագրերի հաստատում և 

բարելավում, ծրագրերի վերանայում, ակադեմիական համագործակցության 

հաստատում և զարգացում, արդյունավետ և հուսալի կենտրոնական կառավարում: 

Համոզվելու համար, որ որակը մշտապես պահպանվում և առաջ է ընթանում 

դասավանդման և ուսումնառության բնագավառում, բոլոր ակադեմիական 

բաժինները պետք է պարբերաբար ինքնավերանայումներ նախաձեռնեն:  

 

Ծրագրերի և մրցանակների հաստատում , մշտադիտարկում և պարբերաբար 

վերանայում 

Հաստատությունը պետք է ունենա պաշտոնական մեխանիզմներ ծրագրերի և 

մրցանակների  մշտադիտարկման, ցիկլային վերանայման համար: Այսպիսով մենք 

կհամոզվենք, որ առաջարկված ծրագրերը հանդիպում են շահառուների 

ակնկալիքներին, ունեն հստակ ձևակերպված ուսումնական վերջնարդյունքներ, 

համահունչ են և ժամանակակից: 

Հարցերի օրինակներ  

Ծրագրերի և մրցանակների հաստատումը, մշտադիտարկումը և պարբերաբար 

վերանայումը գնահատելիս , հետևյալ հարցերը են առաջ գալիս բաժինների առաջ: 

 Արդյո՞ք հաստատությունը ունի պարզ և հստակ կրթական 

քաղաքականություն, որը թափանցիկ կերպով արտահայտում է ծրագրերի 

ընտրման սկզբունքները 



 Արդյո՞ք քազաքականությունը հստակ կերպով ներկայացնում է 

առարկայական ծրագրերի և ռեվիզիաների կանոնները ներառյալ 

շահառուների ներդրումները: 

 Արդյո՞ք ակադեմիական ծրագրերը համապատասխանում են համալսարանի 

առաքելությանը, ազգային կարիքներին և զարգացման նպատակներին: 

 Արդյո՞ք ակադեմիական ծրագրերը համապատասխանում են ազգային և 

միջազգային ստանդարտներին: 

Ուսումնառության մատչելիություն 

Ուսանողների ուսումնառությունը մատչելությանն ուղղված գործունեությունը պետք է 

ուղղված լինի ուսումնառության արդյունքների և ուսանողների հաջողությունների 

մեծացմանը: 

 

Հարցերի օրինակներ 

Ուսումնառության որակը գնահատելիս, հետևյալ հարցերը կարող են առաջ գալ 

 Արդյ՞ոք հաստատությունը ունի բավարար որակյալ և փորձառու ակադեմիական 

անձնակազմ 

 Արդյո՞ք հաստատությունը ունի հուսալի և ծավալուն դասավանդման և 

ուսումնառության քաղաքականություն 

 Արդյո՞ք հաստատությունը հնարավորությունները ուսումնական արդյունքներին 

համպատասխան է տեղաբաշխում 

 Արդյո՞ք ուսումնառության ուղղված գործունեության  գնահատման և 

մշտադիտարկման մեխանիզմները կապված են միջազգային լավագույն 

օրինակների հետ 

 Արդյո՞ք բենչմարքինգի արդյունքները օգտագործվում են ուսումնառության 

հեշտացման շարունակակն զարգացման համար: 

 Որո՞նք են բաժինների ակադեմիական առաջնահերթությունները, դասավանդման 

ո՞ր ծրագրերն ու բնագավառներն են շեշտադրված 

 Ի՞նչ տարածում ունի ուսանողակենտրոն մոտեցումը ներդրված հաստատության 

դասավանդման հիմքում 

 Որո՞նք են բաժինների հասարակության հետ համագործակցության նպատակները 

 Ո՞րն է բաժնի կողմից իրականացված ռացիոնալ ռազմավարության ընտրությունը: 

 

 Ուսանողների աջակցման ծառայություններ 

Արդյո՞ք կազմակերպությունը և ուսանողների աջակցման ծառայությունները ադեկվատ 

ձևով են ընդառաջ գնում իրենց հանդիպած խնդիրներին 

Որքանո՞վ  են արդյունավետ աշխատում ուսանողների աջակցման ծառայությունները 

Ուսանողների գնահատում  

Ուսանողների ուսումնառության գնահատման համակարգը ներառում է 

ռազմավարություններ, քազաքականություն և կարգավորումներ կապված 

ուսանողների գնահատման հետ, օրինակ՝ թեսթային հարցաշարերի 



անվտանգությունը, գնահատականների հաշվարկումը, հատուկ գնահատման 

հնարավորությունները, ներքին և արտաքին գնահատումները և այլն: 

 Հաստատությունը/ բաժինը ունի ուսանողների ուսուցման գնահատման համակարգ, 

որն ուղղված է ուսանողների հաջողությունների ուժեղացմանը:  

Հարցերի օրինակներ  

Հետևյալ հարցերը կարող են առաջ գալ  ուսանողների գնահատման համակարգի 

որակը գնահատելիս՝ 

 Ընդհանուր առմամբ ի՞նչ ծավալով են գնահատումն ու քննությունները 

համապատասխանում ծրագրի կամ դասընթացի նպատակներին 

 Արդյ՞ոք գնահատումը ունի հստակ հրապարակված չափանիշներ, հստակ են 

արդյո՞ք անցողիկ բալերի չափանիշները 

 Բազմազան են արդյո՞ք գնահատման մեթոդները և որո՞նք են դրանք 

 Հստակ են արդյո՞ք գնահատման/ քննման կարգավորումները 

 Հստակ են արդյո՞ք գնահատման գործընթացները 

 Գոհ են արդյո՞ք ուսանողները գնահատման գործընթացից 

 Օբյեկտի՞վ է իրականացվում գնահատումը 

 

7. ԳՊՀ որակի ապահովման քաղաքականություն և ընթացակարգեր 

7.1 ԳՊՀ-ում նոր կրթական ծրագրերի հաստատման և ներդրման գործընթացը 

 

Գորիսի Պետական Համալսարանում մասնագիտական կրթական ծրագրերը մշակվում են 

համապատասխան ֆակուլտետներում մասնագիտական ամբիոնների հետ համատեղ՝ 

հիմք ունենալով «ԳՊՀ  մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական 

ուղենիշները»: Այդ գործընթացը կոորդինացվում է համալսարանի ուսումնական 

վարչության կողմից: 

    Մասնագիտական կրթական ծրագրի նախագիծը ներկայացվում է համալսարանի 

գիտական խորհրդին կից «ԳՊՀ կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական հարցեր»-ի 

հանձնաժողովին: 

   Հանձնաժողովը որոշակի ժամանակահատվածում քննարկելուց, անհրաժեշտության 

դեպքում ֆակուլտետի հետ համատեղ փոփոխություններ կատարելուց հետո 

ներկայացնում է համալսարանի գիտական խորհդի հաստատմանը: Հաստատումից հետո 

ՄԿԾ-ն հանդիսանում է համալսարանում  տվյալ կրթական ծրագրի ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման և իրականացման հիմնական փաստաթուղթը: 

 

Համալսարանում նոր կրթական ծրագրերի նախագծումը և մշակումը կատարվում է 

նկատի ունենալով, որ 

1. Ծրագիրը պետք է ունենա հստակ նպատակ և կրթական վերջնարդյունքներ 

2. Պետք է սահմանվի ծրագրի մակարդակը ըստ բարձրագույն կրթության ազգային 

որակավորումների շրջանակի 

3. Ծրագրի մշակման ընթացքում պետք է հաշվի առնել ներքին և արտաքին 

կրթական չափանիշները, բարձրագույն կրթության Եվրոպական և ազգային 

որակավորումների շրջանակը, գործատուների պահանջները: 



4. Պետք է որոշել այն գործիքները, որոնց օգնությամբ հնարավոր կլինի բացահայել և 

գնահատել կրթական վերջնարդյունքները 

5. Ծրագիրը պետք  է տեսական և գործնական մասերի միջև ապահովի որոշակի 

համամասնություն 

6. Ըստ ծրագրի պետք է որոշված լինեն կարիերայի հետ կապված 

հնարավորությունները 

7. Պետք է նշվեն ծրագիրն իրագործելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

 

Կրթական ծրագիրը 

Կրթական ծրագրի մշակումը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի մշակման ժամանակ պետք է ապահովել կրթական վերջնարդյունք → 

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ → գնահատման  ձևեր բաղկացուցիչների 

տրամաբանական կապը 

 

Ծրագրի կրթական նպատակները 

Ծրագրի կրթական նպատակը սահմանումից պետք է հիմք ընդունել հետևյալ 

սկզբունքները; 

1.Կրթական ծրագիրը պետք է ունենա հստակ սահմանված նպատակ 

2. Նպատակները պետք է լինեն հեշտ ընկալվող: 

3. Նպատակները սահմանելիս պետք է ցույց տրվեն ծրագրի մասնակցի 

հնարավորությունները և առավելությունները: 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ 

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁևԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ 

ԾՐԱԳՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 



4. Նպատակները կարելի է ընդունել նաև որպես կրթական վերջնարդյունքների 

ընդհանուր ձևակերպում: 

5. Նպատակների իրագորումը պետք է ապահովի անհրաժեշտ մրցունակություն 

 

6-ից 7  նպատակների թվարկումը բավարար է ծրագիրը ընդհանուր ձևով 

նարկայացնելու համաև: 

Նպատակները ձևակերպելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել  զարգացնել, 

ապահովել, օժանդակել, տեղեկացնել,ծանոթացնել, նախապատրաստել, խթանել, 

աջակցել և  նմանօրինակ բառեր 

 

Ծրագրի կրթական վերջարդյունքների ձևակերպում 

Կրթական վերջնարդյունք ասելով հասկանում ենք այն, թե ինչ պետք է գիտենա, 

հասկանա և կարողանա ուսումնառողը կրթական խրագրի ավարտին: 

Կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն ստուգելի և չափելի: Դրանք 

ձևակերպելու համար պետք է օգտվել հետևյալ սկզբունքներից. 

1. Կրթական վերջարդյունքների ձևակերպումը պետք է լինեն նվազագույն 

մակարդակում 

2. Կրթական վերջարդյունքների համար պետք է նշվի ուսումնական տարին 

3. Պետք է գնահատվի ձեռք բերված վերջնարդյունքը 

4. Ծրագիրը համարվում է հաջողությամբ ավարտված, եթե ուսումնառողը յուրացրել 

է բոլոր կրթական վերջնարդյունքները: 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքը իր մեջ ներառում է  

1. Մասնագիտական գիտելիքներ 

2. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. Ընդհանուր կարողութնուններ 

 

 

Ծրագրով սահմանված կրթական վերջնարդյունքների քանակը պետք է լինեն 

նվազագույն: Որպես կանոն 20-25 կրթական  վերջնարդյունքները համարվում են 

բավարար ծրագրի հիմնական բնութագրերի արտահայտելու համար: 

 

Ուսումնական մոդուլների կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպումը 

Ուսումնական  մոդուլի կրթական վերջնարդյունքները իր մեջ պարունակում է  

տեղեկատվություն այն  մասին, թե ինչը պետք է գնահատվի և ինչը պետք է իմանա, 

հասկանա և կարողանա ուսումնառողը: 

Ուսումնական մոդուլի կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպումը կատարվում է 

նկատի ունենալով հետևյալ սկզբունքները. 

1. ՈՒսումնական մոդուլի կրթական վերջնարդյունքները պետք է 

համապատասխանեն առնվազն  նվազագույն շեմին: 

2. Ուսումնական մոդուլի կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն գնահատելի 

3. Անցողիկ գնահատական ստանալու համար ուսումնառողը պետք է յուրացնի 

սահմանված բոլոր  կրթական վերջնարդյունքները: 



  

Ուսումնական մոդուլի կրթական վերջնարդյունաները  շարադրելիս խորհուրդ է 

տրվում  

1. Գրել ապառնի ժամանակով 

2. Ուսումնական մոդուլի կրթական վերջնարդյունքների քանակը պետք է լինեն 4- ից 
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3. Վերջնարդյուքները պետք է լինեն գնահատելի 

4. Պետք է լինեն դյուրըմբռնելի 

5. Վերջնարդյունքների ձեռքբերման և գնահատման միջև կապը պետք է լինի 

նկատելի 

6. Պետք է նկարագրվեն, թե ինչ կարող են անել ուսումնառողը ուսումնառության 

արդյունքնում :                                            

Կրթական վերջնարդյունքների դասակարգման օրինակներից մեկը Բլումի 

տաքսոնոմետրիան է, որը բերվում է ստորև   

 

Մակարդակ Իմացության ձևերը 
Համապատասխան բայերը 

(ցանկն ամբողջական չէ) 

1. 

Գիտելիք 

(որոշակի փաստերի/ տվյալների  

հիշողություն) 

Արտահայտել, գիտակցել, 

ընտրել, վերարտադրել, չափել, 

որոշել, թվարկել, անվանել, 

վերհիշել, գրանցել, պնդել և այլն 

2. 

Իմացություն 

(փաստերի/տվյալների 

համակարգման ունակություն 

իմաստը հասկանալու նպատակով) 

Որոշել, սահմանել, ներկայացնել, 

ձևակերպել, բացատրել, 

հակադրել, նկարագրել, 

քննարկել, ճանաչել, հիմնավորել, 

ընտրել, մատնանշել, լուսաբանել, 

դասակարգել և այլն 

3. 

Կիրառություն  

(առաջադրանքի կամ խնդրի 

համատեքստում գիտելիքի / 

իմացության օգտագործում) 

Կանխատեսել, ընտրել, 

գնահատել, գտնել, ցուցադրել, 

օգտագործել, կառուցել, 

հաշվարկել, կիրառել, 

ցուցաբերել,  լուսաբանել, 

գործնականում իրականացնել, 

սովորեցնել, կատարել և այլն 

4. 

Վերլուծություն 

(տեղեկատվությունը բաղկացուցիչ 

մասերի կամ իմաստների 

բաժանելու ունակություն` մասերի 

փոխհարաբերությունները կամ 

նշանակությունները հասկանալու 

նպատակով) 

Համեմատել, տարբերակել, 

համադրել,/հակադրել, տրոհել/ 

մասերի բաժանել, տարբերակել, 

վերլուծել, հաշվարկել, 

փորձարկել, բացահայտել, 

տարանջատել, լուծել և այլն 

5. 
Սինթեզ/համադրություն(տեղեկատ

վությունը կամ փաստերը նորովի 

Միավոել/միացնել, ի մի բերել, 

փաստարկել, հարաբերել/կապ 



համատեղելու ունակություն` 

խնդրի կամ հիմնախնդրի ավելի 

լավ կամ համակողմանի ընկալման 

նպատակով) 

հաստատել, ամփոփել, 

կազմակերպել/համակարգել, 

եզրակացնել/եզրահանգել, 

նախագծել, առաջարկել, 

վերաձևակերպել, քննարկել, 

ստանալ/դուրս բերել, 

մակնաբանել, ընդհանրավնել և 

այլն 

6. 

Գնահատում/արժևորում 

(առկա տեղեկատվության հիման 

վրա եզրահանգումներ անելու և 

կամ առաջարկելու` ներառյալ այդ 

եզրահանգումները հնահատելու 

ունակություն) 

Արժևորել, օժանդակել/աջակցել, 

հակադրել/համադրել, ընտրել, 

քննադատել, որոշել, 

համեմատել,գնահատել,եզրահան

գել, հետևություններ անել, 

ենթադրել, պաշտպանել, 

հարձակվել և այլն: 

 

Գնահատման մեթոդները նկարագրելիս պետք է խուսափել անորոշություններից: 

Այսինքն, այս ամենը պետք է բերի նրան, որ ուսումնառողը կարողանա հեշտությամբ 

գնահատել կրթական վերջնարդյունաները: 

 

Ուսումնական պլանի քարտեզը 

ՄԿԾ-ի ուսումնական պլանը ներկայացվում է պլանի քարտեզի միջոցով(հավելված 

1): 

Այն ցույց է տալիս կրթական վերջնարդյունքի ձեռքբերման ընթացքը և նրանց կապը 

ուսումնական մոդուլների հետ 

Ուսումնական պլանի քարտեզի վրա հորիզոնական տողերում նշվում են մոդուլները, 

իսկ ուղղահայաց սյունակներում` ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները: 

Վերջիններիս հատման վանդակում կատարվում է նշում, որը ցույց է տալիս տվյալ 

վերջնարդյունքը և կրթական մոդուլի կապվածությունը: Ուսումնական պլանի 

պարտեզում նշվում է նաև ուսումնական տարին: 

 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրությունը 

Դասավանդման մեթոռները, որոնք պետք է նպաստեն տվյալ կրթական 

վերջնարդյունքի ձեռքբերմանը, կախված է ուսումնառության չափից: 

Դասավանդումը պետք է  ուսանողների համար պայմաններ ստեղծի ակնկալվող 

կրթական վերջնարդյունքները ձեռք բերելու համար: Ուսումնառության և դասավանդման 

մեթոդների ընտրության համար կարող ենք հիմք ընդունել հետևյալ սկզբունքները. 

1. Ուսումնառության և դասավանդման մեթոդները պետք է առավելագույնս 

նպաստեն կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը ուսանողների կողմից 

2. ՈՒսումնառության և դասավանդման մեթոդները պետք է հածվի 

առնենընդունակությունների տարբեչ աստիճաններ  ունեցող ուսանողների կարիքները 



3. ՈՒսումնառության և դասավանդման մեթոդներըպետք է հնարավորություն տան 

խմբակային աշխատանքներ կատարելու համար, նպաստեն ուսանողների ակտիվությունը 

և ինքնուրյուն գործելակերպը 

4. Ուսումնառության և դասավանդման մեթոդները պետք է ապահովեն հետադարձ 

կապ ուսանողի և դասախոսի միջև: 

 

Շրջանավարտների կարիերայի հնարավորությունները 

Կրթական ծրագրից ուսանողը պետք է հստակ տեղեկատվություն ստանա 

պրակտիկաների վերաբերյալ: Կրթական ծրագիրը շրջանավարտների համար պետք է 

հնարավորություն ընձեռնի կարիերայի և ուսումը շարունակելու համար: Այսինքն 

ծրագրում պետք է երևա կապը աշխատաշուկայի հետ: Միաժամանակ գործատուները 

պետք է ներգրավվեն կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացներում: 

 

Ծրագրային կողմնորոշիչների օգտագործումը 

Կրթական ծրագրերը պետք է համապատասխանեն ներքին և արտաքին 

չափորոշիչներին, որոնք  ներկայացվում են ծրագրի մասնագրում: 

Որպես արտաքին կողմնորոշիչներ հանդիսանում են. 

1. ՀՀ բարձրագույն և  հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքը 

2. Բարձրագույն կրթության պետական կրթական չափորոշիչները 

3. Ուսումնառության որակավորումների եվրոպական շրջանակը 

4. Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի որակավորումների շրջանակը 

5. Մասնագիտական կազմակերպությունների պահանջները 

6. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի 

ծրագրային հավատարմագրման չափանիշները 

7. Արտասահմանյան առաջավոր  ԲՈՒՀ-երի կրթական ծրագրերը 

 

Որպես ներքին կողմնորոշիչներ կարող են հանդիսանալ. 

1. Կրթական ծրագրերի հետ առնչվող համալսարանում գործող կարգերը 

2. Համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը 

3. Այլ փաստաթղթեր 

 

Ծրագրի փաստաթղթերի  փաթեթը ծրագրի մասնագիրը (սպեցիֆիկացիան) 

Կրթական ծրագրի մասնագիրը իրենից ներկայացնում է ծրագրի համառոտ 

նկարագրությունը: Ծրագրի մասնագիրը իր մեջ պարունակում է 

1. Ակնկալվող վերջնարդյունքների մանրամասները(գիտելիք, իմացություն, 

կարողություն, հմտություն) 

2. Ուսումնառության և դասավանդման մեթոդները 

3. Գնահատման մեթոդները 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերը պետք է ունենան իրենց 

մասնագրերը(հավելված 2): 

Կրթական ծրագիրը իր մեջ պետք է ունենա տեղեկատվություն ըստ հավելված 2-ում 

ներկայացված ձևաչափի: 

 



Ծրագրի մասնագիրը օգտագործվում է 

1. Որպես տեղեկատվություն ուսանողների և զինվորների համար 

2. Որպես տեղեկատվություն գործարանների հարամ 

3. Մասնագիտական կամ իրավասու մարմինների կողմից 

4. Բուհ-երի և ծրագրերը հաստատող կառույցների կողմից 

5. Որպես տեղեկատվություն փորձագետների և արտաքին գնահատողների համար 

6. Որպես միջոց շրջանավարտների հետադարձ կապի ապահովման համար 

 

Ուսումնական մոդուլի նկարագրիչները 

Համալսարանում գործող կրթական ծրագրերում ընդգրկված դասընթացները 

ներկայացվում են հետևյալ նկարագրիչներով. 

1. ՈՒսումնական մոդուլի թվանիշը 

2. ՈՒսումնական մոդուլի անվանումը 

3. Կրեդիտների քանակը 

4. Շաբաթական ժամերի քանակը 

5. Ժամաքանակները ըստ ուսումնական բաղադրիչների 

6. Կիսամյակը 

7. Գնահատման ձևը 

8. ՈՒսումնական մոդուլի նպատակը 

9. կրթական վերջնարդյունքները 

10. Դասընթացի բովանդակությունը 

11. Գնահատման մեթոդները 

12. Հիմնական գրականության ցանկը 
 

Դասընթացի նկարագրիչների ձևաչափերը ներկայացված են հավելված 3-ում: 
 

Ուսումնառության ռեսուրսները 

Կրթական ծրագրերը իրականացնելու համար պահանջվում են որոշակի 

ուսումնառության ռեսուրսներ: Դրանցից հիմնականներն են, 

1. Դասախոսական և օժանդակ անձնակազմ 

2. Տեխնիկական միջոցներ 

3. Ուսումնամեթոդական նյութեր 

4. Ուսումնական տարածքներ 

5. Ֆինանսական միջոցներ 

6. Արտադրական պրակտիկայի կազմակերպում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ԳՊՀ-ում 

 

¶áñÇëÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Çñ ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¨ 

Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ Çñ³·áñÍ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý 

·Ý³Ñ³ïáõÙÁ` áñå»ë ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇã: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ëï»ÕÍí»É ¨ ·áñÍáõÙ »Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, 

áñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ µ³ñ»÷áËíáõÙ ¿, Ï³Ëí³Í ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó: 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÝÏ³ïÇ »Ý ³éÝíáõÙ Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. 

● ä»ïù ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí»Ý 

í»ñçÝ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁª ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ 

● ä»ïù ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³ÛÝå»ë, áñ ³å³ÑáííÇ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í í»ñçÝ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ßï ¨ 

Ù³ïã»ÉÇ Ó¨áí Ó»éùµ»ñáõÙÁ 

● ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó¨áí Ñ³í³ù³·ñ»É ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñíáÕ 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ 

 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ 

● ÎñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáí ¨ ¹³ëÁÝÃ³óáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ·Çï»ÉÇùÇ, ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ ã³÷íáõÙ »Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí, ÇëÏ Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

Ï³Ëí³Í ¿ áõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó Ûáõñ³óÙ³Ý Í³í³ÉÇó: 

● Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Íñ³·Çñ ¨ ¹³ëÁÝÃ³ó å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ã³÷»ÉÇ ¨ ëïáõ·»ÉÇ 

● ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ 

Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ ¨ áõë³ÝáÕÇ ÙÇçÇÝ áñ³Ï³Ï³Ý 

·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ 

● ¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ï³é³Ãí³ÛÇÝ Ï³Ù ¿É §ëïáõ·í³Í/ 

ãëïáõ·í³Í¦ Ýß³·ñáõÙÝ»ñáí 

● ²Ù÷á÷Çã ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³ÝóíáõÙ »Ý ùÝÝ³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 

● ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ Ý³¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 

³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÁ, áñÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ  Ýå³ëïáõÙ ¿ 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:  

● àõëáõÙÝ³éáÕÇ Ñ³Ù³ñ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ ³í³ñï³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÇ (Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½Ç, ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ) Ï³ï³ñáõÙáí ¨ 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Íñ³·ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ³í³ñï³Ï³Ý 

(å»ï³Ï³Ý) ùÝÝáõÃÛ³Ùµ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý áõë³ÝáÕÇ ÏñÃ³Ï³Ý 

Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ 

● àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ ³Ýó »Ý Ï³óíáõÙ Ñ³ñóáõÙÝ»ñ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÙÇó Ñ»ïá Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ 

»Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ùÝÝ³ÏáõÙÇó Ñ»ïá Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÏáÝÏñ»ï ù³ÛÉ»ñª 

·áñÍÁÝÃ³óÁ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:  

● Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý µ³½Ù³µ³Õ³¹ñÇã 

Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ í»ñÁ Ýßí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áËí»É: 

 



¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý µ³½Ù³µ³Õ³¹ñÇã Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 

● ¶Çï»ÉÇùÇ ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ·ñ³íáñ, Áëï 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÝ »Ýª 

áõë³ÝáÕÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÁ, ·Çï»ÉÇùÇ ëïáõ·Ù³Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ÷áõÉ»ñÁ, 

³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ, ë»ÙÇÝ³ñ, ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨  É³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ 

óáõó³µ»ñ³Í ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 

● ²Ù÷á÷Çã ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Áëï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³Õ³¹ñÇãÇÝ 

Ñ³ïÏ³óí³Í ÏßéÇ 

 

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ·³Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ 

Ð³×³ËáõÙÝ»ñÁ ¨ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ áõë³ÝáÕÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý 

¹³ë³ËáëÇ Ï³Ù ËÙµÇ ³í³·Ç ÏáÕÙÇó ¨ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý  Ù³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ: 

ÀÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·áñÍÝ³Ï³Ý, 

ë»ÙÇÝ³ñ, É³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

Ï³ï³ñí³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ¶Ý³Ñ³ïáõÙÁ, Ï³Ëí³Í ³é³ñÏ³ÛÇ µÝáõÛÃÇó, 

Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É Ý³¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ ¨ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 

ÑÇÙ³Ý íñ³: 

 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ã»Ù³Ý»ñÁ ¨ Í³í³ÉÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý ³ÙµÇáÝÇ 

ÏáÕÙÇó: ²ÛÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ëÏ½µáõÙ: àõë³ÝáÕÁ ¹³ë³ËáëÇó 

³ÝÑñ³Å»ßï ³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝáõÙ ¿ Áëï Ï³½Ùí³Í 

Å³Ù³Ý³ÏóáõÛóÇ: ²ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Áëï ·áñÍáÕ Ï³ñ·Ç: 

 

¶Çï»ÉÇùÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ëïáõ·áõÙÝ»ñ 

øÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ·ñ³íáñ Ï³ñ· (Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ, ÃÕÃ³ÛÇÝ 

Ã»ëï³ÛÇÝ) 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ·Çï»ÉÇùÇ ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É Ã»ëï³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ã»ëï³ÛÇÝ Ï³Ù ÃÕÃ³ÛÇÝ Ã»ëï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáí:  

 

øÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý µ³Ý³íáñ Ï³ñ· 

àñáß ³é³ñÏ³Ý»ñÇó ³Ýó »Ý Ï³óíáõÙ µ³Ý³íáñ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÙµÇáÝÇ 

Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ ùÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³Ýó Ï³óí»É Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó 

 

äñ³ÏïÇÏ³ 

´³Ï³É³íñÇ³ïáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ 

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ· 

àõë³ÝáÕÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÁ ³Ýó »Ý Ï³óÝáõÙ 

Ù³ñ½Ç ¹åñáóÝ»ñáõÙ ¨  Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ  áõë³ÝáÕÝ 

áõÝ»ÝáõÙ ¿ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ ³ÙµÇáÝÇó ¨ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ í³ÛñÇó: Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ¹»åùáõÙ áñå»ë Õ»Ï³í³ñÝ»ñ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë 

Ù³ÝÏ³í³ñÅÁ, Ù»Ãá¹ÇëïÝ áõ Ñá·»µ³ÝÁ: 



Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïí³Í Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ 

¿ Ï³ï³ñáõÙ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ í³Ûñª Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÁÝÃ³óùÇÝ: 

äñ³ÏïÇÏ³ÛÇó ³é³ç å³ÛÙ³Ý·Çñ ¿ ÏÝùíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝñÇ Ñ»ï: àõë³ÝáÕÁ ëï³ÝáõÙ ¿ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ûñ³·Çñ ¨ Íñ³·ÇñÁ, 

áñï»Õ Ýßí³Í »Ý áõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

äñ³ÏïÇÏ³Ý ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ³ÙµÇáÝÇ ÏáÕÙÇó 

Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Çñ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ¶Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó 

 

Ø³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ ·Çï³Ù³ÏÝ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý 

åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á 

 

àõë³ÝáÕÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÁ ³Ýó »Ý Ï³óÝáõÙ 

Ù³ñ½Ç ¹åñáóÝ»ñáõÙ ¨  Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ  áõë³ÝáÕÝ áõÝ»ÝáõÙ ¿ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ ³ÙµÇáÝÇó ¨ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ í³ÛñÇó: 

¶Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: 

¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ½³ñ·³óÝ»É Ù³·Çëïñ³ÝïÇ 

Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

äñ³ÏïÇÏ³ÛÇó ³é³ç å³ÛÙ³Ý·Çñ ¿ ÏÝùíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝñÇ Ñ»ï: àõë³ÝáÕÁ ëï³ÝáõÙ ¿ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ûñ³·Çñ ¨ Íñ³·ÇñÁ, 

áñï»Õ Ýßí³Í »Ý áõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

äñ³ÏïÇÏ³Ý ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ³ÙµÇáÝÇ ÏáÕÙÇó 

Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Çñ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 

åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ¶Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó: 

 

¸³ë³í³Ý¹Ù³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ ³Ï³¹»ÙÇ³å»ë ³½³ï »Ý ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý, 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ: 

¸³ëÁÝÃ³óÇ ëÏ½µÇÝ ¹³ë³ËáëÁ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Í³ÝáÃ³óÝáõÙ ¿ ¹³ëÁÝÃ³óÇ 

³í³ñïÇÝ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÏñÃ³Ï³Ý í»ñçÝ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ, ¹ñ³Ýó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ: àõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý 

Íñ³·ñ»ñÁ, ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ùëï»ñÁ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÁ: àõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ 

ïñíáõÙ »Ý Ý³¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ëïáõ·Ù³Ý Ñ³ñó³ß³ñ»ñÁ: øÝÝ³ßñç³ÝÇ 

³í³ñïÇó Ñ»ïá Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ì»ñçÇÝÝ»ñë 

ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý, áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ 

Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

 

7.3 äñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ, ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ 

¶áñÇëÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ 

Ó¨³íáñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ  åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ó¨³íáñÙ³Ý 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ ÑÇÙÝíáõÙ »Ý ÐÐ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ, 

§ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §´áõÑ³Ï³Ý ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ 

ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ¶äÐ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý íñ³: ¶Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, 

åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ µ³ó 



ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ·áí, áñÇó Ñ»ïá ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ: àñáß ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ù»Ï 

ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ïáí ÏÝùí»É å³ÛÙ³Ý³·Çñª ÙÇÝã¨ ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ: Î³ñáÕ »Ý Ý³¨ 

Ññ³íÇñí»É ¹³ë³ËáëÝ»ñª Ñ³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï»Éáõ: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÝ Çñ 

Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É å³ßïáÝÝ»ñÁ` ¹»Ï³Ý, ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã, åñáý»ëáñ, ¹áó»Ýï, 

³ëÇëï»Ýï ¨ ¹³ë³Ëáë, áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý áñáß³ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñ.  

 

¸³ë³ËáëÇ  å³ßïáÝ Ï³ñáÕ »Ý ½µ³Õ»óÝ»É ³ÛÝ ³ÝÓÇù, áíù»ñ ïíÛ³É 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ¹ÇåÉáÙ³íáñí³Í Ù³ëÝ³·»ï »Ý, Ï³Ù áõÝ»Ý Ù³·ÇëïñáëÇ 

áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ëïÇ×³Ý:  

 

²ëÇëï»ÝïÇ å³ßïáÝ Ï³ñáÕ »Ý ½µ³Õ»óÝ»É ³ÛÝ ³ÝÓÇù, áíù»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ áõÝ»Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý Ï³Ù 

³í³ñï»É »Ý ³ëåÇñ³Ýïáõñ³Ý:  

 

¸áó»ÝïÇ å³ßïáÝ Ï³ñáÕ »Ý ½µ³Õ»óÝ»É ³ÛÝ ³ÝÓÇù, áíù»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ áõÝ»Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý ¨ (Ï³Ù) 

¹áó»ÝïÇ ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ,  

 

äñáý»ëáñÇ å³ßïáÝ Ï³ñáÕ »Ý ½µ³Õ»óÝ»É ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ áõÝ»Ý åñáý»ëáñÇ ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ,  

 

²ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÇ å³ßïáÝ Ï³ñáÕ »Ý ½µ³Õ»óÝ»É ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ áõÝ»Ý 

·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý ¨ åñáý»ëáñÇ Ï³Ù ¹áó»ÝïÇ ·Çï³Ï³Ý 

ÏáãáõÙ, ¨ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý ¨ åñáý»ëáñÇ Ï³Ù 

¹áó»ÝïÇ ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ: ²ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÇ å³ßïáÝÇ Ñ³í³ÏÝáñ¹ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý §¶áñÇëÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÝ»ñÇ 

ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí¦: 

 

¸»Ï³ÝÇ  å³ßïáÝ Ï³ñáÕ »Ý ½µ³Õ»óÝ»É ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ áõÝ»Ý 

·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý ¨ åñáý»ëáñÇ Ï³Ù ¹áó»ÝïÇ ·Çï³Ï³Ý 

ÏáãáõÙ ¨ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý ¨ åñáý»ëáñÇ Ï³Ù ¹áó»ÝïÇ 

·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ: ¸»Ï³ÝÇ å³ßïáÝÇ Ñ³í³ÏÝáñ¹ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 

ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ¹»Ï³ÝÇ ÁÝïáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí: 

 

äñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ å³ßïáÝÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³í³ÏÝ»É.  

äñáý»ëáñÇ Ñ³Ù³ñ` ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñáõÙ, ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý 

ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ, Ù³·Çëïñ³ÝïÝ»ñÇ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ 

³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÙ, Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ 

Õ»Ï³í³ñáõÙ, ³ÙµÇáÝáõÙ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Íñ³·ñÇ, ËÙµÇ, Õ»Ï³í³ñáõÙ, 

Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ 

Íñ³·ñ³ÛÇÝ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ Ùßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ËÙµ»ñÇ, ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ, 

ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ËÙµ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: 

 

¸áó»ÝïÇ Ñ³Ù³ñ` ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñáõÙ, ·áñÍÝ³Ï³Ý (ë»ÙÇÝ³ñ) 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, É³µáñ³ïáñ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ, Ù³·Çëïñ³ÝïÝ»ñÇ, 



³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÙ, 

Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÙ, ³ÙµÇáÝáõÙ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Íñ³·ñÇ, 

ËÙµÇ, ¨ Õ»Ï³í³ñáõÙ, Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: 

 

²ëÇëï»ÝïÇ Ñ³Ù³ñ` ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨ É³µáñ³ïáñ 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ í³ñáõÙ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ, 

Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Ã»½»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÙ, ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ 

åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÙ, Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ 

Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: 

¸³ë³ËáëÇ Ñ³Ù³ñ` ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨ É³µáñ³ïáñ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ¨ åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÙ: 

 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï Ï³½ÙÁ ÁÝïñíáõÙ ¿ Áëï µ³½³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý, 

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ:  

 

²ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É ÙÇçáóÝ»ñÁ. ● 

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ,  

● ØÇ³Ýí³· ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³ñ·¨³ïñáõÙ,  

● ²ñÅ»ù³íáñ Ýí»ñáí å³ñ·¨³ïñáõÙ,  

● ²³ïíá·ñáí å³ñ·¨³ïñáõÙ 

● Î³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÇ Ñ³ÝáõÙ:  

 

ä³ßïáÝÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÙ³Ý ¨ ³é³çù³ßÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ 

áñáß³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ ¨ ³Ý³ã³éáõÃÛáõÝ, µ³Ûó ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý ï³ñíáõÙ ³ÛÝ 

Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

 Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ  ßñç³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óíáÕ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý 

åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÝ áõ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:  

Ð³ñóáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ³Ù÷á÷íáõÙ ¨ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

³ÙµÇáÝÇ ÝÇëï»ñáõÙ, áñï»Õ í»ñ »Ý Ñ³ÝíáõÙ ó³Íñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÁ ¨ 

Ý³Ë³ÝßáõÙ ¹ñ³Ýó í»ñ³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ:  

 

¶Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³½ÙÇ Ó¨³íáñÙ³Ý 

ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á 

Ð³ÙÉë³ñ³ÝáõÙ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ã³÷áõñ 

å³ßïáÝÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÙ³Ý, ³é³çù³ßÙ³Ý ¨ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ÙÇçáóáí: 

êï»ÕÍí³Í ¿ ØñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ ³é³çù³ßÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, áñÁ Ã³÷áõñ 

å³ßïáÝÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³Ïí»Éáõó Ñ»ïá 

ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ ëïáõ·áõÙ ¿ ¹ÇÙáÕÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ: ö³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý 

Ññ³å³ñ³ÏáõÙÇó Ñ»ïá 30 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ²ÛÝ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý 

Ù³ÙáõÉáõÙ, Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³ÛùáõÙ ¨ å³ßïáÝ³Ã»ñÃáõÙ: ØñóáõÛÃáí ³Ýó³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇ 

Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ 3-5 ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ïáí: 

 



Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ  

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 

³ñ¹Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ 

í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñ: Üå³ï³ÏÝ ¿ ³å³Ñáí»É Ýáñ áñ³Ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï, áñÁ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

Ó¨³íáñ»É ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ýáñ ë»ñáõÝ¹: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ԳՊՀ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

8.1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ 

Ուսուցման որակի ապահովման կառավարման ընթացքում հետադարձ կապի 

կազմակերպման անհրաժեշտությունը ստիպում է ԳՊՀ-ին  

 Հաշվի առնել երիտասարդության մոտ կրթության անհրաժեշտության անհրաժեշտության 

պայմանները և դրա հետ կապված արագ արձագանքելով վերակառուցել մասնագետների 

պատրաստման կառուցվածքը, 

 Հանդես գալ որպես միջնորդ ապագա մասնագետների և նրանց սպառողների՝ ձեռնարկությունների 

և կազմակերպությունների միջև: 

ԳՊՀ –ում ուսուցման հեռանկարը մեծ չափով կախված է նրա գնահատականից իր 

անմիջական սպառողի՝ երիտասարդության կողմից նրա գրավչությունը որոշվում է 

բազմաթիվ գործոններով. 

 Ստանալիք մասնագիտության հեղինակությամբ  

 Ուսման որակով 

 Ապագա աշխատավարձի չափով 

 Ընտրված մասնագիտությանը ստանալու համար ջանքերով: 

 

       Դրանց մեջ կարևոր դեր է խաղում նաև ապագայում աշխատանքի տեղավորման 

հնարավորությունը: Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման ներ բուհական 

միջոցառումների բաղադրիչներ են հանդիսանում.  

  Ուսումնական պլանների համապատասխանությունը պրակտիկաների հետ այն 

ձեռնարկություններում, որտեղ հնարավոր է երիտասարդ մասնագետների տեղավորումը 

աշխատանքի, 

 Ձեռնարկությունների և նրանց կողմից շրջանավարտների պահանջարկի տվյալների բազայի 

ստեղծում և նրա հրապարակայնացում, 

 Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման վիճակագրական հաշվետվողականության 

նախապատրաստում և վարում: 

 

Գորիսի å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ùßï³å»ë Ëñ³ËáõëáõÙ ¨ áÕçáõÝáõÙ ¿ Ñ»ï³¹³ñÓ 

Ï³åÁ Çñ µáÉáñ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇóª ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý, µáÕáùÝ»ñÇ ¨ ·³Ý·³ïÝ»ñÇ ï»ëùáí: º°í ¹ñ³Ï³Ý, ¨° 

µ³ó³ë³Ï³Ý  

Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÁ í»ñÉáõÍíáõÙ ¨ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áñ³ÏÛ³É ÏñÃ³Ï³Ý  

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáõ ¨ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

²Ûë ³éáõÙáí, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ԳäÐ-Ý  

Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý ÏÇñ³éáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ùáï»óáõÙÁª 

•  ×³Ý³ãáõÙ ¿ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ µáÕáùÝ»ñ Ï³Ù 

³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, 

•  Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í ï»ë³ÏÇ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ 

Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇó, 

 •  ÉÇ³½áñáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µáÉáñ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ùÝÝ»É µáÕáùÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍáõÙÝ»ñ ï³É, 

•  Ñ³ñ·áõÙ ¿ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ ³Ý³ÝáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ, »ñµ ³ÝÑñ³Å»ßï 

¿: 

Üå³ï³ÏÝ»ñÁ 



ԳäÐ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Çñ³ ·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿. 

•  ³å³Ñáí»É Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ï³ñµ»ñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ ³Ý³ã³é 

Ï³é³í³ñáõÙÁ, 

•  µ³ñ»É³í»É Ù³ïáõóíáÕ ÏñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ, 

•  Ñ³Ù³Ï³ñ·»É Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ÙÇçáóáí ëï³óíáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÁ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý 

ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ, 

•  ×³Ý³ã»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³éÏ³ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÁ ¨ ÷Ýïñ»É 

ԳäÐ-áõÙ ¹ñ³ ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ: 

ԳäÐ-Ç ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ Ùßï³ Ï³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ëñ³ËáõëíáõÙ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Çñ»Ýó Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ, 

³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ µáÕáùÝ»ñÁ µáõÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É:  

Þñç³Ý³ÏÁ 

êáõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ԳäÐ ³ÙµáÕç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ : ²ÛÝ áõÕÕí³Í ¿ 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ µáÉáñ 

ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇó: ¸ñ³Ýáí å»ïù ¿ ³é³çÝáñ¹í»Ý µáÉáñ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÁ ¨ ³ÙµÇáÝÝ»ñÁ, 

ÇëÏ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³µ»ñ»É ԳäÐ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ 

áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:  

êÏ½µáõÝùÝ»ñÁ 

ԳäÐ-áõÙ ·áñÍáõÙ »Ý Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, 

áñáÝó å³Ñå³ÝáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýù 

»Ýª 

•  Ð³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ. ³å³Ñáí»É Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, áñ ³Û¹ 

·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ï³ñáÕ³Ý³Ý Ý»ñ·ñ³íí»É µáÉáñ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÁ, 

•  Ð³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É å»ïù ¿ å³ñµ»ñ³µ³ñ å³ïß³× Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óí»Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, 

•  îíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙ. Ñ³í³ù³·ñ»É ¨ ·ñ³Ýó»É ³ÛÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù 

ëï³óí»É »Ý Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñå»ë½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý 

íñ³ í»ñÉáõÍ»É Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ, 

•  è»ëáõñëÝ»ñÇ µ³ßËáõÙ. ³å³Ñáí»É ³ÝÑñ³Å»ßï é»ëáõñëÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ 

å³ïíÇñ³Ïí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, áñå»ë½Ç Ñ»ï³¹³ñÓ 

Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñ ÍÁÝÃ³óÁ Çñ³·áñÍíÇ å³ïß³× Ï»ñåáí, 

•  ²ñ³· ³ñÓ³·³ÝùáõÙ. Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÁ ëï³Ý³ÉáõÝ å»ë í»ñÉáõÍ»É ¨ 

û·ï³·áñÍ»É ³ÛÝ, 

•  ì»ñ³Ý³ÛáõÙ. å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³Ý³Û»É Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý 

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, 

•  Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝ. ³å³Ñáí»É ԳäÐ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ µáÉáñ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ: 

 

 

 

 



8.2 Ð»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ 

ԳäÐ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý ³ÛÝ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ùáï»óÙ³Ý íñ³, 

áñ ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ã» áñù³Ý ¿ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ù»Ãá¹Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, 

¹ñ³Ýù å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý µ³½Ù³ï»ë³Ï³óí³Í, áñå»ë½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ³å³Ñáí»É µáÉáñ 

ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ:  

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿. 

•  ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏÇÝ` Ýáñ ÁÝ¹áõÝí³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï  

§³é³çÇÝ ïå³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ¦ ³ÝóÏ³óÝ»Éáí, 

•  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ` §µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ¦ 

³ÝóÏ³óÝ»Éáí, 

•  ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ³í³ñïÇÝ` ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ñ»ï §³í³ñï³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙ¦ 

³ÝóÏ³óÝ»Éáí: 

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Éñ³óáõóÇã Ñ³ñóÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ¨ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É 

³ñï³ùÇÝ áõÕÇÝ»ñª ³ÛÝåÇëÇù, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ 

³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ï³Ù àñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ³ÝóÏ³óñ³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ 

¨ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: 

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

ÏÇë³ÙÛ³Ï Ï³½ÙíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ÏáõñëÕ»ÏÝ»ñÇÝ áõ ԳäÐ 

áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý µ³ÅÝÇÝ, áñå»ë½Ç í»ñçÇÝë ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³. 

•  Ï³½ÙÇ ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ ï³ñ»Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 

Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ñ¹»Ý Ý»ñÏ³Û³óí»Éáõ »Ý ³ñï³ùÇÝ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, 

•  Çñ³Ï³Ý³óÝÇ µ»ÝãÙ³ñùÇÝ·, 

•  Ù³ïÝ³ÝßÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÁ: 

Ð»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ 

ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨Û³É áõÕÇÝ»ñáí. 

•  ԳäÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³ÛùÇ ÙÇçáóáí (www.gorsu..am), 

•  ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí, 

•  Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ Ó¨áí, 

•  Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ·áñÍáõÝ Ù»Ë³ÝÇ½Ù Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 

ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝ³í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ 

Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ µáÉáñ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ï»ë³ÏÇ 

³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇÝ` Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ý³¨ ë»ÕÙ 

µñáßÛáõñ³íáñí³Í ï³ñµ»ñ³Ïáí Ù³ïáõó»É ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í 

ÏáÕÙ»ñÇÝ: ê³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë  

ÇÝãå»ë ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ ¨ 

Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ»ï³·³ÛáõÙ ëï³Ý³Éáõ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ ³é³í»É 

ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ¨ 

µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

â³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·³Ù³Ýù ¿ ëï³óí³Í Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇÝ Ùßï³å»ë 

³ñÓ³·³Ýù»ÉÁ, ù³ÝÇ áñ »Ã» ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÁ ÝÏ³ïáõÙ »Ý, áñ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó »ÏáÕ 

Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ µáÕáùÝ»ñÁ, ³Ýï»ëíáõÙ »Ý Ï³Ù ã»Ý Ñ³Ý·»óÝáõÙ 



áñáß³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ýñ³Ýù ÏáñóÝáõÙ »Ý íëï³ÑáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ¹³¹³ñáõÙ »Ý ³ÛÝ û·ï³·áñÍ»É:  

²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, áñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, 

ÇÝãå»ë ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ·áñÍÁÝÃ³ó, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ: ÊáëùÁ 

í»ñ³µ»ñáõÙ ¿, ÇÝãå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ 

Í³ËëáõÙÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³ÝÁ:  

Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ Ù»Ë³ÝÇ½Ù áõÝ»Ý³Éáõ ¨ 

·áñÍ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë¨³é³ç å»ïù ¿ ³å³Ñáí»É Ñ»ï¨Û³ÉÁ. 

•  ³å³Ñáí»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï³¹³ñÓ 

Ï³åÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: Î³é³í³ñÇãÝ»ñÇ ¨ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³é³çÝ³ÛÇÝ ¿ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¨ 

Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýù »Ý 

áñáßáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙáïÇí³óÇáÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ ¨ Ã» ÇÝãå»ë å»ïù ¿ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïíÇ:  

´³óÇ ³Û¹, Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ 

áõÝ»Ý³É Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ ÏÇñ³éáÕ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñ, 

áíù»ñ Çñ»Ýó ÷áñÓÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñ³Í»É Ñ³Ù³Éë³ñ³Ýáí Ù»Ï: Î³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ 

³å³Ñáí»É µáÉáñ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï³ñ³Í Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ:  

•  Ð»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ñ³ëï³ï»ÉÇë áõß³¹ñáõÃÛáõÝ 

¹³ñÓÝ»É Ù³ÝñáõùÝ»ñÇÝ: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ 

»Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñëï³Ï ßñç³Ý³Ï, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ, 

í»ñÉáõÍ³Ï³Ý  

¨ Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë ³éáõÙáí, Ñ³ñÏ ¿ ³Ù»Ý Ï»ñå ³Ùñ³åÝ¹»É ¨ 

áõÅ»Õ³óÝ»É ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 Ð»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ëï³óáõÙÁ ¨ û·ï³·áñÍáõÙÁ 

àõë³ÝáÕÝ»ñÇó Ï³Ù ³ÛÉ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇó Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³å ëï³Ý³ÉÇë ¨ ¹ñ³ Ñ»ï 

Ï³åí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë ԳäÐ-Ý å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ Ñ»ï¨Û³É 

ëÏ½µáÝùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ. 

•  ÏÇñ³éíáÕ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÝ ³ñ¹³ñ »Ý, ¿ÃÇÏ³ÛÇ ÝáñÙ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, 

Ã³÷³ÝóÇÏ, ¨ Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý å³ïß³× ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

•  Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ñ³ñ·³ÝùÇ, Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇëÏ 

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ` ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý íñ³, 

•  Ñ³í³ùíáÕ, í»ñÉáõÍíáÕ ¨ û·ï³·áñÍíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ×ß·ñÇï ¿, ã»½áù ¨ 

³ÝÙÇç³å»ë µËáõÙ ¿ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó, 

•  ëï³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ 

ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, 

•  Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ 

³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÙÇçáóáí Ñ³Õáñ¹íáõÙ »Ý ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: 

 

 

8.4 Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝ ¨ 

Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ.  

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ áõÕÕáñ¹íáõÙ ¿ »ñÏáõ  

ÑÇÙÝ³ñ³ñ ·³Õ³÷³ñáí. 

•  ²½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³íáñáõÙ »Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 

•  ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝÁª Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 

ÐÇÙÝ³ñ³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ: §Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ê³ñ ïÇ³Ý¦ 

Ó¨³Ï»ñåáõÙ ¿ Ýßí³Í ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÁ. 

Ø»Ýù ³í»ÉÇ ù³Ý »ñµ¨¿ å»ïù ¿ ·Çï³Ïó»Ýù Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ ëï³ÝÓÝ»ÉÇù ¹»ñÁ 

³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÷á÷áËíáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ¨ áñ. Îñïë»ñ ë»ñÝ¹ÇÝ ·Çï»ÉÇùÇ 

÷áË³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ 

»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ 

Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ý»ñ¹ñáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý 

ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëñïáõÙ ³ßË³ñÑ³·ñáñ»Ý ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ 

Å³é³Ý·áõÃÛ³Ùµ Ó¨³íáñí³Í ÇÝùÝ³í³ñ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ ëï»ÕÍáõÙ, 



áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ Ùß³ÏáõÛÃ ¿ ÷áË³ÝóáõÙ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ áõëáõóÙ³Ý ÙÇçáóáí: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ Çñ³óíáõÙ ¿ 

Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨áí:Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ 

Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙùÁ ÏñÃáõÃÛ³Ý µÝáõÃ³·ñáõÙÝ ¿ Çµñ¨ 

Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇù, ³ÛÉ áã ³åñ³Ýù, ÁÝ¹ëÙÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÇ ëå³éáÕ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ 

·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ` ³½¹»Éáí ³Û¹ ³ñÅ»ùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³:  

Î³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ ³Ý»É, áñ Ýßí³Íáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÏñÃáõÃÛ³Ý  ³Ýù³Ïï»ÉÇ 

Ï³åÁ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ, Çñ³Ï³ÝáõÙ` ³ÙµáÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ¨ áñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 

ÏáÕÙÇó ïñíáÕ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿ 

Ó¨³íáñáõÙ: 

ÀÝ¹ëÙÇÝ, Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 

áñå»ë. 

´áõÑÇ ÇÝùÝ³í³ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ µ³ó, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: 

Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿. 

•  ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, 

•  áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³ÝÁ, 

•  áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³ÝÁ, 

•  ԳäÐ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý íëï³ÑáõÃÛ³Ý 

µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ,  

•  Ý»ñµáõÑ³Ï³Ý Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý ¨ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ, 

•  áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, 

•  ûï³ñ»ñÏñÛ³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ        

•  ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ý ¨ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùµ ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, 

•  íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ, 

•  ³ñï³ùÇÝ ß³Ñ»ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ³í»É³óÙ³ÝÁ, 

•  ÑÝ³ñ³íáñ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, 

•  µ»ÝãÙ³ñùÇÝ·Ç Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ 

•  µáõÑ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³ÝÇß³íáñÙ³ÝÁ, 

•  ÏáéáõåóÇáÝ éÇëÏ»ñÇ Ýí³½Ù³ÝÁ: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ  

ëÏ½µáõÝùÁ Çñ³óíáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí. 

I. ²ñï³ùÇÝª ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ.  

1. ²½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ, Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñ, 



2. ²½·³ÛÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

3. ØÇç³½·³ÛÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ, 

4. ØÇç³½·³ÛÇÝ ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

II. Ü»ñùÇÝª µáõÑ³Ï³Ý 

1. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó 

2. ¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

3. üÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñï 

4. Î³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· 

5. ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñ 

6. Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: 

1. ²ñï³ùÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ` ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, 

Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Ùñ³·ñí³Í ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ. 

•  ØÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ºØ 2020    

é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ,  

•  ºØ ´Î ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ûñ³Ï³ñ·Ç ºØ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ, 

•  ºíñ³ËáñÑñ¹Ç µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½Ç ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõ 

µ³Ý³Ó¨»ñáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` µáõÑ»ñÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 

ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÙ, 

•  ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÙ ¨ ³éÝãíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ: 

•  ÚàôÜºêÎú-Ç ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÏñÃ³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÇ 

¹³ë³Ï³ñ·ãáõÙ: 

•  êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ 

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ տÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, 

•  ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ, 

•  µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ, 

•  ÐÐ Î¶Ü µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,  

•  ÐÐ ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáí: 

Î³ñ¨áñ³·áõÛÝ áõÕÕáõÃÛáõÝ ¿ µáõÑ»ñÇ í³ñÏ³ÝÇß³íáñáõÙÁ, áñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ´áÉáÝÇ³ÛÇ 

·áñÍÁÝÃ³óÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` 

Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³éç¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý 

ï»ë³Ï»ïÇó: 

àñå»ë ÐÐ µáõÑ»ñÇ í³ñÏ³ÝÇß³íáñÙ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ` µáõÑ»ñÁ 

å»ïù ¿ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Ý Ñ»ï¨Û³É óáõó³ÝÇßÝ»ñáí. 

•  áõë³ÝáÕÝ»ñ, 



•  áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ, 

•  ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ, 

•  ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, 

•  ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý/áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, 

•  Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

•  ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³/½µ³Õí³ÍáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

•  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ (áõë³ÝáÕÝ»ñ, ¹³ë³ËáëÝ»ñ), 

•  Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

•  Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ï³å»ñ: 

1. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 

Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ. 

•  àõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ, 

•  ¸³ë³í³Ý¹áõÙ, 

•  ¶Ý³Ñ³ïáõÙ, 

•  àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, 

•  ¸³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½Ù, 

•  àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 

2. ¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇª 

•  Æñ³Ï³Ý³óíáÕ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 

•  ¸ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

•  Ð»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ 

3. üÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñï 

Àëï äà²Î-Ç Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Ç: Ð³í»ÉÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ 

ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ É³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³ÝÁ: 

4. Î³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· 

Î³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ³éÝãíáÕ µáÉáñ áñáßáõÙÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý 

Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËáÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ µáÉáñ 

Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ µ³ó ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: 

5.ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñ 

Ü»ñ³éáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ, ûï³ñ»ñÏñÛ³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, 

ûï³ñ É»½íáí ԳäÐ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.  

µ³ó, Ù³ïã»ÉÇ ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

µáÉáñ ß³Ñ»ÏÇóÝ»ñÇÝ: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ, µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

Ý³Ë³ï»ëíáÕ, Ùß³ÏíáÕ ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Íñ³·ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ:  



ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ 

¨ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

6. Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ բáõÑ³Ï³Ý, áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ñ³í»ÉÛ³É 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ԳäÐ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý, íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 

ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: 

ԳäÐ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ 

³å³ÑáííÇ Ñ»ï¨Û³É ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí. 

•  ³Ý³ã³éáõÃÛ³Ý 

•  Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý 

•  ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

•  Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ 

•  Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ 

ԳäÐ-Ý Ï³å³ÑáíÇ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇÝ ïñíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, 

×ß·ñïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: ԳäÐ-Ý å»ïù ¿ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ý³¨ 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý, ÷áË³ÝóÙ³Ý, Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ ÏÇñ³éÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Օգտագործված տերմիններ 

 

Գնահատում - բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի համակարգված վերլուծության 

գործընթաց, որը հանգում է բուհի կամ ծրագրի վերաբերյալ եզրակացությունների: 

 

Ինքնագնահատում – փաստական տվյալների համակարգված հավաքման, ուսանողների և 

շրջանավարտների հարցումների, դասախոսների և ուսանողների հետ քննարկումների 

գործընթաց, որի արդյունքներն ամփոփվում են ինքնագնահատման զեկույցում։ 

 

Ծրագրի հաստատում - գործընթաց, որով բուհը գնահատում է նոր կրթական ծրագրի 

մշակման որակը և ծրագրային թիմի կարողությունը` իրականացնելու այն սահմանված 

ստանդարտներին համապատասխան։ 

 

Ծրագրի պարբերական վերանայում - գործընթաց, որով բուհը գնահատում է ծրագրի 

չափորոշիչների ու նպատակների ձեռքբերումը և փաստական մատուցման որակը` նրա 

իրականացման լրիվ ցիկլի արդյունքներով և որոշում ընդունում ծրագրի շարունակման 

նպատակահարմարության կամ ծրագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ 

 

Չափորոշիչ – սահմանված պահանջներ և պայմաններ, որոնց հիման վրա պետք է 

գնահատվի և ձեռք բերվի բուհի կամ կրթական ծրագրի անհրաժեշտ որակը` 

հավատարմագրվելու կամ լիցենզավորվելու համար: 

 

Չափանիշներ – մակարդակի էտալոնային կողմնորոշիչներ, որոնք բնութագրում են 

որոշակի խնդիրների և/կամ չափորոշչի իրագործման աստիճանը։ 

Որակ – բազմակողմ կատեգորիա, որն առնչվում է ինստիտուցիոնալ 

առաքելությանն ու նպատակներին, ինչպես նաև ընդունված չափորոշիչներին` տվյալ բուհի, 

ծրագրի կամ դասընթացի շրջանակներում։ 

Կախված օգտագործման նպատակից` տարբերում են որակի տարբեր 

սահմանումներ՝ «որակը որպես գերազանցություն», «որակը որպես 

համապատասխանություն նպատակին», «որակը որպես բարելավում» 

և այլն։ 

Որակի ապահովում - բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի գնահատման, վերահսկման, 

պահպանման և բարելավման շարունակական 

գործընթաց։ 

Որակի աուդիտ – որակի գնահատման գործընթաց, որի միջոցով իրավասու արտաքին 

մարմինը ստուգում է բուհի կամ կրթական ծրագիր 

 

Որակի ներքին ապահովման համակարգ – կառավարման համակարգ, 

որով բուհը սահմանված ընթացակարգերի և մեխանիզմների օգնությամբ իրագործում է իր 

որակի ապահովման քաղաքականությունն ու խնդիրները։ 

 

Որակի բարելավում – որակի կառավարման միջոցով որակի շարունակական բարձրացման 

գործընթաց։ 



 

Որակի վերահսկում – բուհի կամ կրթական ծրագրի որակի ստուգման ներքին կամ 

արտաքին գործընթաց։ 

Որակի քաղաքականություն – որակի ապահովման ասպարեզում բուհի ընդհանուր 

մտադրություններն ու սկզբունքները պաշտոնապես արտահայտող ձևակերպում։ 

 

Որակի մշակույթ - որակի համընդունելի և ինտեգրացված սկզբունքների համակարգ, որը 

բնորոշ է բուհի կազմակերպական մշակույթին կամ կառավարման համակարգին։ 

Որակի ապահովման Եվրոպական ստանդարտներ և ուղենիշներ – 

Որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի (ENQA) կողմից 

մշակված և 2005թ. Բերգենի գագաթաժողովում ընդունված համաեվրոպական 

պաշտոնական փաստաթուղթ, որը ներառում է համապատասխան չափորոշիչներ և 

ուղենիշներ` բուհերում որակի ներքին ու արտաքին ապահովման, ինչպես նաև որակի 

ապահովմանգործակալությունների համար։ 

Հավատարմագրում - գործընթաց, որով պետական (կամ հասարակական) լիազոր 

մարմինը գնահատում է բուհի կամ կրթական ծրագրի որակը` նախանշված նվազագույն 

չափանիշներին կամ չափորոշիչ-ներին դրանց համապատասխանությունը պաշտոնապես 

ճանաչելու 

համար։ Այն բաղկացած է երեք իրարահաջորդ փուլերից` ինքնա գնահատում և 

համապատասխան զեկույցի կազմում, փորձագետների ստուգայց և գնահատում, 

գնահատման զեկույցի կազմում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 1 

 

 

 

Գիտելիք և իմացություն 

Գործնական 

մասնագիտական 

կարողություններ 

Ընդհանրական 

կարողություններ 

Ա1  Բ1  Գ1  

Ա2  Բ2  Գ2  

Ա3  Բ3  Գ3  

Ա4  Բ4  Գ4  

Ա5  Բ5  Գ5  

Ա6  Բ6  Գ6  

Ա7  Բ7  Գ7  

Ա8  Բ8  Գ8  

Ա9    Գ9  

 

 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունք 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Ա8 Ա9 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 Գ6 Գ7 Գ8 Գ9 
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 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունք 
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Հավելված 2 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ(ՍՊԵՑԻՖԻԿԱՑԻԱՆ) 

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության թվանիշը 

 

2. Բուհը 

Գորիսի պետական համալսարան 

3.1 ՈԱՇ-ի մակարդակ 

Որակավորումների ազգային շրջանակի 6-րդ մակարդակ 

3.2 Որակավորման աստիճան 

Մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ 

3.3 Կրեդիտների քանակը 

240 կրեդիտ 

4. Ուսումնառության լեզուն 

Հայերեն 

5. Ուսուցման ձևը 

Առկա 

6. Արտոնագիր 

Արտոնագրված է ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից 

7. Կրթական ծրագրի մուտքի պայմանները 

 

8. Ծրագրի նպատակները 

 

9. Ծրագրի վերջնարդյունքները 

Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

Մասնագիտական կոմպետեցիաներ 

10. Ուսուցման և դասավանդման մոտեցումներն ու մեթոդները 

 

11. Գնահատման մեթոդները(տես գնահատման կարգը) 

 

12. Մասնագիտական գործունեության ոլորտները 

 

13. Հետագա ուսուցման հնարավորությունները 

 

14. Ծրագրի կառուցվածքը 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքի նկարագրությունը 

Ուսումնական պլան՝ ըստ ուս. տարիների և կիսամյակների 

ՄԿԾ՝ ըստ դասընթացների և առարկայական մոդուլների 

ՄԿԾ-ում  կիրառվող դասավանդման/ուսումնառության և գնահատման մեթոդներ 

Բակալավրի կրթական ծրագրի բովանդակությունը ըստ կոմպետենցիոն կազմի 



 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր 

 

16.Համապատասխան կրթական կամ առարկայական կողմնորոշիչները 

Պետական կրթական չափորոշիչ <<Պատմություն>> մասնագիտությամբ  

 

17. Առարկայական նկարագիր 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Հավելված 3 

¶àðÆêÆ äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü 

²è²ðÎ²Ú²Î²Ü ÜÎ²ð²¶Æð 

²é³ñÏ³ÛÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ  

²é³ñÏ³ÛÇ ¹³ëÇãÁ  

ü³ÏáõÉï»ï  

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ  

²ÙµÇáÝ 

 Ù³ëÝ³ß»Ýù/ ë»ÝÛ³Ï 

 Ñ»é³Ëáë 

 ¿É. Ñ³ëó» 

 Web Ï³ÛùÇ Ñ³ëó» 

 

Ð»ÕÇÝ³Ï/Ý»ñ  

àõë. ï³ñÇ/ ÏÇë³ÙÛ³Ï  

Îñ»¹ÇïÝ»ñ  

¸³ë³Å³Ù»ñÇ µ³ßËáõÙÁ  

Ü³Ë³å³ÛÙ³Ý  

Ð³Ù³éáï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ  

Üå³ï³Ï 

 

ÊÝ¹Çñ 

 

ì»ñçÝ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ 

 

     ÆÙ³Ý³ 

     Î³ñáÕ³Ý³ 

     îÇñ³å»ïÇ 

 

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

 ÐÇÙÝ³Ï³Ý 

 Èñ³óáõóÇã 

 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ ¨ ÏßÇé 

 ´³Õ³¹ñÇã 1 - 10% (Ñ³×³ËáõÙ) 

 ´³Õ³¹ñÇã 2 -  30% (ÙÇç³ÝÏÛ³É ëïáõ·áõÙ 1) 

 ´³Õ³ñÇã    3 - 30% (ÙÇç³ÝÏÛ³É ëïáõ·áõÙ 2) 

 ´³Õ³¹ñÇã  4 - 30% (·áñÍÝ³Ï³Ý, ë»ÙÇÝ³ñ) 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ë³Ý¹Õ³Ï 

¶Ü²Ð²î²Î²ÜÀ 
èºÚîÆÜ¶²ÚÆÜ 

ØÆ²ìàðÀ 
Âì²-

ÜÞ²ÜÀ 
î²è²ÚÆÜ 

ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ 

¶»ñ³½³Ýó 

95-100 

87-94 

81-86 

4,0 

4,0 

3,7 

  A+ 

A 

 A- 

 È³í 

75-80 

67-74 

61-66 

3,3 

3,0 

2,7 

  B+ 

B 

 B- 

´³í³ñ³ñ 55-60 2,3  C+ 



46-54 

40-45 

2,0 

1,7 

C 

 C- 

²Ýµ³í³ñ³ñ <40 0 D 

êïáõ·í³Í 40 - S 

âëïáõ·í³Í <40 - U 
 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñ 

êïáõ·³ñù, ÙÇç³ÝÏÛ³É ëïáõ·áõÙÝ»ñ,  

·áñÍÝ³Ï³Ý (ë»ÙÇÝ³ñ) å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ, 

Ñ³×³ËáõÙÝ»ñ: 

²ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


