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Կրթու թյան և գի տու թյան հարցե րը Հու ման ի տար հե տազ ո-
տություննե րի հայկա կան կենտ րո նի գործու նեու թյան հիմնա կան 
ո լորտ նե րից են: 2018 թ. Կենտ րո նի կազմա կերպած «Հա յաստան 2018. 
ի րող ություններ և հե ռանկարներ» մի ջազգա յին գի տաժ ո ղով ի (22-
24.06.2018) պա նելնե րից մե կը (վեց զե կու ցում) նվիրված է ե ղել բարձ-
րա գույն և հետբու հակ ան կրթու թյան հարցե րին:1 

Նկա տի ու նեն ա լով Հա յաստա նում թավշ յա հե ղափ ո խու թյան ա ռաջ 
բե րած հնա րավ ո րություննե րը և կարևո րել ով Հա յաստա նում կրթա կան 
բա րեփ ո խումնե րի անհ րա ժեշտությու նը` Կենտ րոնն ի րակ ա նացրել 
է ա ռանձին նա խագ իծ «Բարձ րա գույն կրթությու նը Հա յաստա նում. 
խնդիրներ և հե ռանկարներ» խո րագրով։

Նա խագծի ի րակ ա նացման մե թոդ ա բան ությու նը մշա կել իս՝ կազմա-
կերպիչնե րը ե լել են հետևյալ երկու սկզբունք նե րից.

► Հնա րավ ո րինս խու սափ ել վե րաց ա կան տե սաբ ա նու մից, կենտ-
րո նան ալ բու հակ ան կրթու թյան ո լորտում առկա դժվա րություննե-
րի վրա, վերհա նել հա կաս ություննե րը և բարդություննե րը:
► Մտա պահ ե լով ՀՀ-ում բարձ րա գույն կրթու թյան զարգացման 
ի դեա լակ ան մո դել ը` հիմնա կան ում կենտ րո նան ալ անցու մայ ին 
ռազմա վար ու թյան վրա` փորձե լով քննել, թե ինչ պես է կա րել ի 
առկա «ա» կե տից հասնել բաղձա լի «բ» կե տը։ 

Նախնա կան վերլու ծու թյան արդ յունք նե րից ելնե լով` ո րոշվեց 
կենտ րո նան ալ բարձ րա գույն կրթու թյան հետևյալ չորս ա ռանց քա յին 
խնդիրնե րի վրա.

► Ընթա ցիկ ի րավ ի ճակ ը հա յաստանյան բու հեր ում և ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան ռազմա վար ությու նը բարձ րա գույն կրթու թյան բնա-
գավ ա ռում.
► Բու հեր ի կարգա վիճ ա կը և նրանց տե ղը հայ հա սար ա կու թյան

1 Զե կու ցումնե րը հա սան ե լի են առցանց հետևյալ հղու մով` http://archumanities.am/
category/video?page=3, այց` 22.12.2019:  
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մեջ. բու հեր ի ֆի նանսա վոր ումն ու ինք նա բավ ությու նը.
► Զբաղվա ծությու նը և սո ցիա լակ ան խնդիրները. շրջա նավ արտ 
մասնա գետնե րի հե ռանկարնե րը.
► Ու սումնա կան բու հեր ից՝ հե տազ ո տակ ան կենտ րոններ:

Նա խագ իծն ի րակ ա նացվել է մի քա նի փու լեր ով: Կազմ վել է չորս ֆո-
կուս-խումբ` ա ռանց քա յին խնդիրնե րին հա մապ ա տասխան և ընտրվել 
է ութ փորձա գետ` երկուա կան յու րաք անչ յուր հարցի հա մար:2 Ֆո կուս-
խմբե րում անց կացված քննարկումների ընթացքում ուրվագծվել են ՀՀ 
բու հակ ան հա մակ արգում հիշյալ հարցախմ բե րի շրջա նակ ում առկա 
խորքա յին խնդիրնե րը և հե տազ ո տու թյան ենթա կա տե սանկ յուննե րը: 
Հա ջորդ փու լում ի րակ ա նացվել են հարցազրույց ներ տարբեր շա հա-
ռու ներ ի հետ, ու սումնա սիրվել են առկա ծրագրա յին փաստաթղ թե րը։ 
Այս ամբողջի վրա հենված՝ ութ փորձա գետնե րը կազմել են ամփո փիչ 
զե կույցներ, ո րոնք ներկա յացվել են հոկտեմբե րի 19-ին և 20-ին տե-
ղի ու նեց ած աշխա տաժ ո ղով ում: Աշխա տաժ ո ղով ին ի րենց երկր նե-
րի փորձն են ներկա յացրել նաև Վրաստա նի և Բե լառ ու սի ճա նաչված 
փորձա գետնե րը:3 

Ստորև ներկա յացվում են ի րակ ա նացված հե տազ ո տու թյան արդ-
յունք նե րի ընդ հանրա ցու մը և դրա հի ման վրա ձևա վորված եզրա կա-
ցություններն ու ա ռաջ արկություննե րը։  

2 Փորձա գետնե րի ցու ցակ ը տե՛ս էջ 60։

3 Բո լոր զե կու ցումնե րին կա րել ի է ծա նոթ ա նալ հետևյալ հղու մով` http://archumanities.am/
category/video?page=1, այց` 22.12.2019: 
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Ռազմավարականմոտեցումները

Վերջին հինգ տա րին ե րին Կրթու թյան և գի տու թյան, մշա կույթի և 
սպորտի նա խար ա րությու նը (մինչ այդ՝ ԿԳՆ) փորձել է ընդու նել Բարձ-
րա գույն կրթու թյան ռազմա վար ություն։ Թերևս այս նպա տակ ով Հա-
յաստա նի պե տակ ան տնտե սագ ի տակ ան հա մալսա րան ի «Ամբերդ» 
հե տազ ո տակ ան կենտ րո նին պատվիրվել է հե տազ ո տություն։4 2017-
2018 թթ. նաև նա խար ա րու թյան աշխա տանքա յին խումբը փորձել է 
մշա կել «Կրթու թյան զարգացման պե տակ ան ծրա գիր», ո րում ներ-
առված է նաև բարձ րա գույն կրթությու նը։ Այս ա մեն ին զու գահ եռ նա-
խար ա րությու նը 2016-2019 թթ. ներկա յացրել է Բարձ րա գույն կրթու թյան 
օ րենքի երեք նա խագ իծ: Վերջին նա խագի ծը միա վոր ում է բարձ րա-
գույն կրթությունն ու գի տությու նը մեկ փաստաթղթում։

Նույն խնդի րը հա վաս ա րապ ես վե րաբ ե րում է կրթու թյան բո լոր մա-
կարդակնե րին, այդ թվում նաև` հանրակր թու թյա նը։ Վերջին 6-7 տա-
րին ե րին Հա յաստա նի կրթու թյան ո լորտում որևէ ռազմա վար ա կան 
փաստա թուղթ չի ընդունվել։ Նախարարությունըչունիորևէօղակ, ո րը 
կա րող է իր վրա վերց նել ռազմա վար ա կան փաստաթղ թե րի մշա կու-
մը։ Ո՛չ Կրթությանազգային ինստիտուտը, ո՛չ համալսարանները չեն
ապահովելայն մասնագիտական հենքը, ո րի հի ման վրա նա խար ա-
րությու նը կա րող ա նար ձևա վոր ել իր ռազմա վար ությու նը։

Այսպի սով, նա խար ա րությու նը շա րու նակ ա կան փորձեր է ձեռնարկել 
բարձ րա գույն կրթու թյան ռազմա վար ություն և օ րենք ընդու նել ու 
ուղղությամբ, սա կայն այդ փորձե րից ոչ մեկն ա ռայժմ հա ջող ու թյան չի 
հա սել։ 

Մյուս կողմից` խնդրա հար ույց է ռազմավարություննե րի, օ րենք նե-
րի նա խագծե րի մշակման ընթա ցակ արգը։ Դրանց մշա կու մը տե ղի է 
ու նեն ում ա ռանց հիմնա կան սկզբունք նե րի շուրջ մասնա գիտ ա կան 
հանրու թյան հա մաձ այնությու նը ստա նալ ու։ Հենց այդ հա մաձ այնու-
թյան բա ցակ ա յու թյան պատճա ռով են բո լոր նա խագծերն արժա նաց ել 

4 Զե կույց. ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյան ո լորտի վի ճակ ը և բա րեփ ո խումնե րի ռազմա վարա - 
կան ուղղություննե րը, դեկտեմբեր 2018, https://asue.am/upload/files/amberd_reports/
education.pdf, այց` 1.12.2019: 
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խիստ քննա դատ ու թյան և արդ յունքում՝ չեն ընդունվել։ Ասվա ծի վկա-
յությունն է նաև Բարձ րա գույն կրթու թյան և գի տու թյան մա սին օ րենքի 
վերջին նա խագծի շուրջ ստեղծ ված հանրա յին ի րար անցու մը: Դրա 
մասնա վոր, բայց ցայտուն օ րին ակն է այն, որ ո րոշ ում է կա յացվել 
բարձ րա գույն կրթությու նը և գի տությու նը միա վոր ել մեկ նա խագծում՝ 
ա ռանց նա խապ ես մասնա գիտ ա կան հա մայն քի հետ քննարկումներ 
անց կացնե լու։ Նման դեպքե րում նա խար ա րու թյան թի մը ստիպված 
է ե ղել և շա րու նակ ում է ստիպված լի նել միայնակ պաշտ պա նել նա-
խագ ի ծը` արժա նան ա լով գի տակ ան ու կրթա կան հա մայն քի լուրջ դի-
մադրու թյա նը։ 

Բարձ րա գույն կրթու թյան ո լորտում առկա հիմնա կան հարցե րից 
մեկն այն է, որ ո լորտի` փաստաթղ թե րով ամրագր ված  «քարտե զը» 
չի հա մապ ա տասխա նում «տե ղանքին»` բու հեր ի ա ռօրյա յին։ Բու հերն 
ու գի տակ ան հաստա տություննե րը տասնամյակնե րով ձևա վորված՝ 
ընդու նել ի կամ ոչ, ա ռօրյա ու նեն, ո րի բա րեփ ոխմա նը ուղղ ված ցան-
կա ցած քայլ, ե թե քննարկ ված ու ընդունված չէ հա մայն քի կողմից, 
ընկալվում է իբրև ոչ միայն «օ տար» փաստա թուղթ, այլ նաև հա մայն քը 
քայքա յել ուն ուղղ ված ձեռնարկ: Այդ պատճա ռով էլ փաստաթղ թե րը 
անտեսվում են, արժա նան ում անտարբեր վե րաբ երմունքի։ Այս պես 
օ րին ակ` մեկ տասնամյա կից ա վել է, որ Հա յաստա նը անդա մակցում 
է Բո լոն իա յի կրթա կան գործընթացնե րին, այդու հանդերձ, այս փո փո-
խությու նը հաստա տություննե րում չի ընկալվում և ընդունվում ո՛չ դա-
սախ ոսնե րի, ո՛չ ու սան ողնե րի և ոչ էլ վարչա կան մարմիննե րի զգա լի 
մա սի կողմից իբրև ի րակ ան ա ռաջ ընթաց ա պահ ո վող փո փոխ ություն։ 
Հա յաստա նում ընդունված բո լոր ռազմա վար ա կան փաստաթղ թե րը 
ընկալվել են որպես նա խար ա րություննե րում այս կամ այն մի ջազգա-
յին պարտա վոր ու թյան շրջա նակնե րում գրված շա րադրություններ, այլ 
ոչ թե ի րակ ա նությու նը փո խել ու անհ րա ժեշտ գործիքներ։ Կրթությունն 
ի րակ ա նացնող մարդ կանց հետ աշխա տել ը, մարդ կանց լսե լը, մարդ-
կանց հա մոզ ե լը, երբեք չեն դիտվել որպես ռազմա վար ու թյան մաս։ 
Ենթադր վել է, որ մարդիկ կկարդան ռազմա վար ա կան փաստա թուղթը 
և կփո խեն ի րենց վարքա գիծ ը։ «Վերևից» ե կող այս հրա մայ ա կան ը տա-
րին եր շա րու նակ ցույց է տվել իր ոչ միայն ա նարդ յու նավ ե տությու նը, այլ 
նաև սնանկությու նը:
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Քարտե զի և տե ղանքի անհա մապ ա տասխա նությունն ա ռաջ ա ցել է 
նաև այն պատճա ռով, որ բարձ րա գույն կրթու թյան «քարտե զը» գերհա-
գեց ած է տեխնի կակ ան բա ռապ ա շար ով, բազմա կի մեկնա բան ու-
թյան տե ղիք տվող ձևա կերպումնե րով, կարճ` կրթու թյան ա ռօրյա յի մեջ 
ներգ րավված մարդուն ոչ միայն անհասկա նալ ի, այլև օ տար լեզվով։ 
Բարձ րա գույն կրթու թյան «տե ղանքը»` կենսաշխարհը, գա ղու թացվել 
է տեխնի կակ ան եզրույթ ներով, ինչն իր հերթին քո ղարկել է ի րակ ան 
խնդիրնե րը և տեղ չի թո ղել ոչ միայն դրանց բա ցահ այտ ման հա մար, 
այլ նաև լու ծումներ ա ռաջ արկե լու։ Կարևորվել է ոչ թե այն, թե ինչ է 
արվում, այլ այն, թե որքա նով է ա մեն ինչ փաստաթղ թա վորված։ Նույն 
խնդիրն առկա է նաև հանրու թյան քննարկ մա նը ա ռաջ արդ ված Բարձ-
րա գույն կրթու թյան և գի տու թյան մա սին օ րենքի վերջին նա խագծում: 

Հատկա պես վերջին շրջա նում մեծ ու շադրություն է դարձ վում 
կրթություն – աշխա տաշ ու կա կա պին, խոսվում է նաև կրթություն – 
հետա զ ո տություն միասնու թյան մա սին։ Սա կայն բարձ րա գույն կրթու-
թյան երրորդ հե նասյու նը՝ համալսարաններիքաղաքացիական,մշա-
կութային առաքելությունը, ընդ հանրա պես անտեսված է։ Հետհե-
ղափ ո խակ ան Հա յաստա նում լավ նա խադր յալներ են ստեղծ վել հա-
մալսա րաննե րի քա ղաք ա ցիա կան ա ռաք ե լությու նը ու ժեղ ացնե լու 
ուղղությամբ։ Սա կայն դեռևս շո շափ ե լի զարգա ցումներ չկան։ Գու ցե 
պատճառն այն է, որ այս բա ղադրի չի զարգացման հա մար, ի տարբե-
րություն մյուս երկու սի, դո նորնե րը ներդ րումներ չեն անում։  

Հա մալսա րաննե րի վի ճակ ի վրա մե ծապ ես ազդում է նաև այն, որ 
դպրո ցակ ան կրթու թյան տևո ղությու նը երկու տա րով երկա րացվելու 
հետ մեկտեղ նվա զել է ու սան ողնե րի աշխա տաշ ու կա մտնե լու տա-
րիք ը։ 19-20 տա րեկ ա նում ու սան ողնե րի զգա լի մա սը սկսում է աշխա-
տել։ Այս ի րավ ի ճակ ում բարձ րա գույն կրթու թյան տի րույթը կրճատվում 
է։ Ըստ էու թյան, բու հակ ան կրթությու նը բազմա թիվ ու սան ողնե րի հա-
մար տևում է 1-2 տա րի, ո րից հե տո նրանք սկսում են աշխա տել, ընդ 
ո րում՝ ուսման հաշվին։ Արդ յունքում, բու հեր ում լրջա գույն խնդիր է 
դարձել դա սեր ին հա ճախ ե լը և գրքեր կարդա լը։ Ու սան ողնե րի զգա լի 
մա սը զբաղված է այլ գործե րով և չի կենտ րո նան ում սո վոր ե լու վրա։ 
Առկա է նաև հա կառ ակ մի տու մը։ Ու սան ողնե րի մի փոքր խումբ, օգտ-



ՀՀ ԿԱ ՌԱՎ Ա ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱ ՎԱՐ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԲԱՐՁ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒ ԹՅԱՆ ԲՆԱ ԳԱՎ Ա ՌՈՒՄ

15

վե լով ընձեռված լրա ցու ցիչ հնա րավ ո րություննե րից՝ տարբեր տպա գիր 
և թվա յին ռե սուրս նե րից, կա րող ա նում է ձևա վոր ել ուսման իր անհա-
տակ ան ու ղին՝ շրջանցե լով հա մալսա րաննե րի ա ռաջ արկած դաս-
ընթացնե րը։ Այսինքն՝ հա մալսա րաննե րը չեն կա րող ա նում հա մադրել 
ու սան ո ղի ինք նու րույն ու սումնա կան ու ղեծ ի րը գործող ծրագրե րի հետ։ 
Դա հանգեցնում է հա մալսա րաննե րից  ու սան ողնե րի օ տարմա նը, ո րի 
հաղթա հար ու մը պետք է դառնա բարձ րա գույն կրթու թյան ա պագ ա 
ռազմա վար ություննե րի ա ռանց քը։ 

Շուկայականևվարչականտարրերըհամադրողկառավարման
մոդելը

Խորհր դա յին հա մակ արգից անց ման փու լում բու հեր ը, ենթարկ վե-
լով նոր ի րող ություննե րին, վե րակ ազմա կերպ վե ցին որպես ՊՈԱԿ-ներ: 
2015 թ. սկսած ՊՈԱԿ-նե րի կարգա վիճ ակ ու նեց ող բու հեր ը սկսե ցին 
վե րակ ազմա կերպվել Հիմնադրամնե րի` այն հիմնա կան պատճա-
ռաբ ա նությամբ, թե ՊՈԱԿ-ը` որպես ի րավ ա կազմա կերպա կան ձև, 
ա զատ ություն չի տա լիս բու հեր ին ա զատ ձեռնե րեց ությամբ զբաղվե-
լու: Թե՛ տարբեր բու հեր ի դա սախ ոսներ, թե՛ պա տասխա նատ ու ներ հի-
շում են, որ որքան էլ այս խո սակցություններն ա կադ ե միա կան մի ջա-
վայրում պտտվում էին տա րին եր շա րու նակ, սա կայն խո շոր հաստա-
տություննե րը, ինչ պի սին օ րին ակ ԵՊՀ-ն է, հիմնադրա մի է վե րածվել 
բա ռաց իո րեն մեկ գի շեր ում: Տարածված խո սակցություններ կան այն 
մա սին, որ բու հեր ի ի րավ ա կարգա վորման ձևի փո փոխու թյու նը ՊՈԱԿ-
նե րից Հիմնադրամնե րի հնա րավ ո րություն է տվել ռեկտորնե րին ևս 10 
տա րով երկա րացնել ի րենց պաշտո նավ ա րու մը, իսկ գործող իշխա նու-
թյա նը` ի րենց հսկո ղու թյան տակ պա հել այս հաստա տություննե րը` Հո-
գաբ արձու ներ ի խորհր դի կազմը կու սակցա կան ացնե լով: Հետևա բար, 
բու հեր ի ինք նա վարությունն ա վել ացնե լու արտաքուստ դեկլա րացված 
նպա տակ ի տակ թաքն ված է ե ղել մեկ այլ, գու ցե ա մեն աի րակ ան նպա-
տակը` բու հեր ը պա հել վե րահս կո ղու թյան տակ: Ի դեպ, Բարձ րա գույն 
կրթու թյան և գի տու թյան մա սին ՀՀ օ րենքի շրջա նառվող նա խագ ի ծը 
կանխարգե լում է ո րոշ այսօ րին ակ զարգա ցումներ։ Այս պես, օ րի նակ, 
օրենքի նա խագծում նշվում է, որ անկախ ի րավ ա կազմա կերպա-
կան կարգա վիճ ա կի փո փոխ ությու նից, ռեկտո րի պաշտո նավ արման 
ժամկե տը չի կա րող երկա րացվել։ (Հոդված 24, 8)
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Չնա յած քա ղաք ա կան ություն մշա կողնե րի շրջա նում, ինչ պես նաև 
ո րոշ բու հեր ի ներսում շա րու նակ ա բար խոսվում է այն մա սին, որ բու-
հեր ը պետք է ունե նան ա ռանձին կազմա կերպաի րավ ա կան կարգա-
վիճ ակ, սա կայն մինչ օրս այս խո սակցություննե րը լայն քննարկ ման 
ա ռարկա չեն դարձել։ Բո լոր այս փո փոխ ություննե րի մեջ տա րին ե րով 
ներգ րավված մարդիկ մտա հոգ ություն ու նեն, որ բու հակ ան հա մա-
կարգը միշտ հարմա րեցվել է այս կամ այն կազմա կերպաի րավ ա կան 
ձևին` ա ռանց մտա հոգվե լու, թե ինչ քա նով այդ ձևը հա մարժեք է բու-
հակ ան կյանքի պա հանջ նե րին: Ա ռայժմ լայն քննարկ ման ա ռարկա 
չի դարձել նաև այն, թե ինչով ներկա յիս կազմա կերպաի րավ ա կան 
կարգա վիճ ա կը բա րեն ա պաստ չի ե ղել բու հեր ի ինք նա վար ությու նը 
ա պահ ո վել ու հարցում և արդ յո՞ք հնա րավ որ է ա ռաջ արկել այլ կազմա-
կերպաի րավ ա կան ձև բու հակ ան հա մակ արգի հա մար:5

Այնուա մեն այնիվ, ե թե մի պահ վե րան անք սրա նից ու նա յենք, թե 
գործու նեու թյան ինչ մո դել է դրվում Հա յաստա նում կրթա կան հա-
մակ արգի բա րեփ ո խումնե րի հիմքում, կա րող ենք տեսնել, որ ինչ պես 
գործող օ րենքով, այն պես էլ ա ռաջ արկ վող օ րենսդ րա կան փո փոխու-
թյուննե րով, նա խատ եսվում է բու հակ ան հա մակ արգը կա ռու ցել մի 
կողմից` շու կայ ա կան մո դել ով` հնա րավ ո րություններ տալով բու հեր ին 
ստեղծել կրթա կան ի րենց ծրագրերն ու մո դելնե րը և մրցակցել միմյանց 
հետ, մյուս կողմից` սրա նով հանդերձ, բա վակ ան ու ժեղ է մնում բու-
հեր ի արտա քին և ներքին ղե կավ ա րու մը վե րահս կե լու պե տու թյան 
հե տաքրք րությու նը: Գործող օ րենսդ րությամբ, բու հեր ի կա ռավ արման 
խորհուրդ նե րը կազմ ված են դա սախ ո սակ ան կազմի, ու սան ողնե րի և 
հիմնադրի (այսինքն` կա ռավ ա րու թյան), ինչ պես նաև ԿԳՄՍ նա խա րա-
րու թյան նշա նակած անձանցից` հա վաս ա րապ ես 25% ներկա յացվա-
ծությամբ, այսինքն` պե տու թյան նշա նակած անդամնե րի 50%-ի չա-
փով: Օրենքի քննարկ ման դրված նա խագծով Կա ռավ արման մարմ նի 
(Հո գաբ արձու ներ ի խորհր դի) անդամնե րի կազմը հա վաք ե լու մե խա-
նիզմը մնում է գրե թե նույնը` կրճա տել ով միայն անդամնե րի քա նակ ը:

5  Շրջա նառվող օ րենքի աշխա տանքա յին նա խագծին և այս հարցին ի արձագանք «Ես հա-
մալսա րան ա կան եմ» նա խաձ եռնությու նը կազմա կերպել է մի քննարկում: Տե սագրությու-
նը հետևյալ հղու մով` https://www.youtube.com/watch?v=XH0rseu7Yp4&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR0RW_5VMz6P3Uj02GFrXnkRThLiiQfGuwXSEPcIYAXu25p_nwZS5dRV6Hc, 
այց` 26.11.2019: 
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Ըստ նա խագծի, սահմանվում է  12 անդամնե րից բաղկա ցած կա ռա-
վարման խորհուրդ, որտեղ մեկ ներկա յաց ու ցիչ ա ռաջ ադրվում է ու սա-
նո ղակ ան խորհր դի կողմից, չորսը` հիմնա կան ա կադ ե միա կան կազմից 
(ա ռաջ ադրում է բու հի ա կադ ե միա կան խորհուրդը), մեկը` բու հի հետ 
հա մագ ործող կազմա կերպություննե րից, իսկ մնա ցած վե ցը` ԿԳՄՍ նա-
խար ա րի ա ռաջ արկությամբ է` գործա րարնե րից, կրթու թյան, գի տու թյան, 
մշա կույթի կամ տնտե սու թյան այլ ո լորտ նե րի ներկա յաց ու ցիչնե րից: 
(Հոդված 26) Նույն տրա մաբ ա նությամբ բու հեր ի Կա ռավ արման մարմի-
նը պա տասխա նատ ու է ռազմա վար ա կան զարգացման պլա նի, տա-
րեկ ան բյու ջեի, ու սումնա կան պլաննե րի, ու սուցման հարցե րի և աշխա-
տակ ազմի քա ղաք ա կան ու թյան պլաննե րի մշակման հա մար: Բայց այս 
ա մեն ը պետք է արժա նան ա նա խար ա րու թյան հա վան ու թյա նը: Ավե լին՝ 
բու հեր ը շա րու նակ ում են ա ռաջնորդ վել նա խար ա րու թյան ու ղեց ույց նե-
րով, երբ խոսքը վե րաբ ե րում է ընդու նել ու թյա նը, կրթա կան ստանդարտ-
նե րին և պե տակ ան ու մասնա վոր բու հեր ի ո րակ ա վորմա նը:

Կառավարմանմարմնիլիազորություններըևգործառույթները

Թեև օ րենքի քննարկ ման դրված նա խագ ի ծը միանշա նակ արգե-
լում է ռեկտո րի պաշտո նավ արման կարգի մեջ փո փոխ ություննե-
րը՝ անկախ ի րավ ա կազմա կերպա կան ձևի փո փոխ ությու նից, օ րենքի 
նա խագ ի ծը բու հեր ի ի րավ ա կարգա վարման մե խան իզմ նե րի հետ 
կապված բազմա թիվ հարցեր է ա ռաջ բե րում:6 Բու հեր ում Հո գաբ արձու-
ներ ի խորհուրդ նե րի գործու նությու նը երկար ժա ման ակ կրել է ձևա-
կան և  ոչ թե բո վանդա կայ ին բնույթ, ինչը պայմա նավ որված է ե ղել այս 
հաստա տություննե րի ինս տի տու ցիո նալ կուսակցա կան ացմամբ: Կու-
սակցակ անացման լծակնե րը դրսևորվել են ա ռաջ ին հերթին բու հեր ի 
Հո գաբ արձու ներ ի խորհուրդ նե րի կազմում քա ղաք ա կան պաշտոններ 
զբա ղեցնող բարձ րաստի ճան պաշտոնյա ներ ի ներգ րավմամբ։ Այդ մո-
տեցման շնորհիվ հո գաբ արձունե րը նաև մե կու սացվել են ի րենց գլխա -

6 Հո գաբ արձու ներ ի խորհր դի վե րաբ երյալ նա խագծի աշխա տանքա յին տարբե րա-
կին ի րենց ա ռաջ արկություններն են ներկա յացրել ԵՊՀ-ում ստեղծ ված «Ես հա մալսա-
րան ա կան եմ»  նա խաձ եռնությու նը: Տե՛ս «Բարձ րա գույն կրթու թյան և գի տու թյան մա-
սին» օ րին ագծում առկա են մի շարք խնդրա հար ույց կե տեր. հայտա րար ություն», 
https://news.am/arm/news/545442.html?fbclid=IwAR0g0R4NAx5IdxDEH7Yw0bfwFD_uzX2L_
HPDD51LywUZuYdE17jj9J,C3BoM, այց` 26.11.2019:
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վոր ա ռաք ե լությու նից և սկսել են լու ծել քա ղաք ա կան նպա տակներ 
հե տապն դող հարցեր, օ րին ակ՝ մեծ ու սան ո ղակ ան թվա կազմ ու նեց ող 
բու հեր ում ռեկտորնե րի ուղղորդ ված ընտ րություն, ե րիտբու հակ աննե-
րի ակտիվ մասնակցություն կու սակցա կան քա րոզչա կան և ընտ րու-
թյան գործընթացնե րում։ Զարմա նալ ի չէ, որ հո գաբ արձու ներ ի կազմում 
ընդգրկված «արտա քին» անդամնե րի վարքա գիծն ու մո տեց ումնե րը 
տա րածվել են նաև բու հի ներկա յացրած «ներքին» անդամնե րի գործե-
լաո ճի վրա` է լիմ ի նացնե լով սկզբունքայնու թյան մնա ցորդ նե րը։ 

Հո գաբ արձու ներ ի խորհուրդ նե րի գործու նեու թյան արդ յունավե-
տությու նը, ըստ էու թյան, պայմա նավ որված է նաև օ րենքով սահմանված 
ի րենց լիա զոր ություննե րի ոչ հստա կությամբ։ Քննարկ ման և ու սումնա-
սիր ու թյան ա ռանձին հարց է նաև, թե արդ յո՞ք որևէ մե կը կա րող է 
արդ յու նավ ետ աշխա տանք ի րակ ա նացնել, ե թե նա միա ժամ ա նակ մի 
քա նի բու հեր ում Հո գաբ արձու ներ ի խորհր դի անդամ է, արդ յո՞ք 5 տա-
րի ժամկե տով ընտր ված անձը, ո րը հա ճախ չու նի հա մապ ա տասխան 
հմտություններ՝ բու հի գործու նեու թյան արդ յու նավ ե տու թյան գնա-
հատման հա մար կոմպե տենտ մարդ է: 

Այս տե սանկ յու նից կարևոր է հասկա նալ նաև, թե ինչ պես է տե-
ղի ու նեն ում Հո գաբ արձու ներ ի խորհր դի անդամնե րի ընտ րու թյան 
գործընթա ցը, ո րը կա րել ի է սահմա նել նաև որպես ընտ րու թյան բա-
ցակ ա յություն։ Մասնա վոր ա պես, լիա զոր մարմ նի կողմից սահմանված 
կարգով նա խանշ վում է, թե ովքեր կա րող են դառնալ Հո գաբ արձու-
ներ ի խորհր դի արտա քին և ներքին անդամներ։ Երկու պա րագ ա յում 
էլ, ի հարկե, այդ չա փան իշներն այն քան ընդ հանրա կան են և ոչ հստակ, 
որ թե՛ լիա զոր մարմի նը և թե բու հը կա րող են այդ չա փան իշնե րի ներքո 
դի տարկել և ընտ րել ցանկա ցած մեկին։ Հե տաքրք րա կան է նաև այն, 
որ ու սումնա սիր ու թյան շրջա նակ ում ֆո կուս-խմբա յին քննարկ ման 
մասնա կից ՀՀ ԿԳՄՍ նա խար ա րու թյան ներկա յաց ու ցիչ ը, ով նաև պա-
տասխա նատ ու է բու հեր ի հետ աշխա տանք նե րի ի րակ ա նացման մա-
սով, նույն պես չներկա յացրեց, թե անգամ հետհե ղափ ո խակ ան նոր 
Հա յաստա նում ինչ սկզբունք նե րի հի ման վրա են ընտր վել բու հեր ի 
Հո գաբարձու ներ ի խորհուրդ նե րի նոր անդամնե րը: Կա րող ենք արձա-
նագրել, որ խորհր դի անդամնե րի ընտ րու թյան ի րակ ան չա փան իշներ 
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առկա չեն, այլ  հիմնա կան ում գործում է մարդու ազն վու թյան գնա-
հատման ինտուի տիվ չա փան ի շը: Վերջինս որքան էլ կարևոր գործոն 
է, բայց  դրա նով հնա րավ որ չէ ստեղծել գործուն ընտ րա կան մե խա-
նիզմ ներ:

Ըստ էու թյան, Հո գաբ արձու ներ ի խորհր դի անդամնե րի ոչ արդ յու-
նավ ետ գործու նեությու նը պայմա նավ որված է նաև նրա նով, որ այս 
անդամնե րի ընտ րությու նը տե ղի է ու նեն ում ոչ մասնակցա յին, ոչ 
թա փանցիկ ընթա ցակ արգե րով. առկա չեն պրակտի կան եր, երբ բու-
հեր ը ներքին անդամներ ընդգրկե լու նպա տակ ով հայտարարեն բաց 
մրցույթ ներ, ներգ րավեն մո տիվ ացված ներքին շա հակ իցներ։ Պրակտի-
կայ ում տա րածված է Հո գաբ արձու ներ ի խորհր դի անդամնե րի ներքին 
կազմում ու նեն ալ բու հի ռեկտո րի գործու նեությու նը ամբողջությամբ 
սա տար ող, «իր թի մի» ներկա յաց ու ցիչ դա սախ ոսներ և ու սան ողներ։ 
Այս երևույթ նե րը վկա յում են խորհր դի` ո րոշ ումնե րի կա յացման 
գործընթա ցի հա կաժ ո ղովր դա վար ա կան մշա կույթի առկա յու թյան մա-
սին։ Մասնա վոր ա պես, որպես կա նոն, խորհր դի ո րոշ ումնե րը պրակտի-
կայ ում կա յացվում են միա ձայն հա մաձ այնեցված և ա ռանց լրա ցու ցիչ, 
մանրա մասն քննարկումնե րի ու բա նավ ե ճեր ի։ Միևնույն ժա ման ակ, 
պրակտի կայ ում տա րածված են նաև դեպքեր, երբ Հո գաբ արձու ներ ի 
խորհուրդ նե րի կազմում ընդգրված արտա քին կամ ներքին անդամնե-
րը խմբա վորված փորձեր/աշխա տանք ներ են ի րակ ա նացնում` տա-
պալ ե լու այս կամ այն ո րոշ ումը։ 

Կա ռավ արման խորհր դի ներքին և արտա քին ներկա յաց ու ցիչնե րի 
ընտ րու թյան վե րաբ երյալ միասնա կան կարծիք գո յություն չու նի: Սո-
վոր ա բար պնդում են, որ ներքին անդամնե րը ա վել ի լավ են պատկե-
րացնում բու հի տեսլա կան ը և բարձ րա գույն կրթու թյան հա մատ եքս տը, 
ա վել ի լավ գի տեն ի րենց հա մալսա րաննե րի ա ռանձ նա հատկություննե-
րը և ա վել ի նվիրված են նրանց։ Մյուս կողմից` արտա քին անդամնե-
րը կա րող են դիտվել որպես այս մարմիննե րը ա վել ի արժե քավ որ 
դարձ նողներ (հատկա պես ֆի նանս նե րի և ի րավ ունքի ո լորտ նե րում)։ 
Սա կայն դարձ յալ հստակ չէ ո՛չ խորհր դում ընդգրկվող արտա քին և 
ներքին անդամնե րի հա մամ ասնությու նը, ոչ էլ վերջիննե րիս հա մադր-
մամբ արդ յու նավ ետ գործակցու թյան չա փան իշնե րը: 
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Ինչ պես հաստատված է ներկա յումս, մե ծամ ա սամբ հա յաստանյան 
պե տակ ան բու հեր ում կա ռավ արման մարմիննե րը լա վագ ույնս չեն 
ներկա յացնում բարձ րա գույն կրթա կան հա մակ արգը թե՛ հա մա կարգա-
յին և թե ինս տի տու ցիո նալ մա կարդակնե րում, ինչ պես նաև ներկա-
յաց ուցչա կան չեն մասնա կիցնե րի տա րիք ի, սե ռի, մասնա գի տա կան 
պրո ֆիլ ի և մշա կու թայ ին կա պիտ ա լի տե սանկ յուններից։ Ե թե ընդու-
նում ենք, որ կա ռավ արման մարմիննե րը ա ռանց քա յին դե րա կա տա-
րություն պետք է ու նեն ան բու հի զարգացման հա մար, ա պա պե՞տք է 
արդ յոք, որ նրանք ա վել ի ներկա յաց ուցչա կան դառնան՝ ներկա յացնե-
լով ի րենց քա ղաք ա ցիա կան, ա կադ ե միա կան և մասնա գիտ ա կան 
հա մայնք նե րը, թե՞ պետք է հրա ժարվել ներկա յաց ուցչա կան ու թյան 
սկզբունքից (ո րը, ինչ պես արդեն տեսնում ենք, բազմա թիվ խնդիրներ 
է ա ռաջ ացնում) և խորհր դի արտա քին ու ներքին կազմը ո րոշ ե լիս այլ 
չա փան իշներ կի րառել: 

Այս ամբողջ շղթան եզրա փակե լու է գա լիս այն, որ ՀՀ-ում բու հեր ի 
գործու նությու նը կարգա վոր ող, նրանց արդ յու նավ ե տությու նը վե րահս-
կող մի շարք կա ռույց ներ կան՝ Ո րակ ի ա պահ ովման ազգա յին կենտ րոն, 
աու դիտ ի րակ ա նացնող կազմա կերպություններ, ո րոնք, ըստ էու թյան, 
մասնա գիտ ացված աշխա տանք են ի րակ ա նացնում. աշխա տանք, 
ո րը գործա ռութա յին և լիա զոր ություննե րի տեսքով տրա մադր վում է ոչ 
մասնակցա յին, ոչ թա փանցիկ, ոչ հստակ չա փան իշնե րով ընտր ված 
կա ռույցներին՝ Հո գաբ արձու ներ ի խորհուրդ նե րին։ 
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Բուհերիֆինանսավորմանծավալներըևաղբյուրները

Կրթությու նը ՀՀ ներկա յիս (ինչ պես նաև նա խորդ) կա ռավ ա րու թյան 
կողմից հռչակված է որպես գե րակ ա ո լորտ: Չնա յած սրան, պե տու թյան 
կողմից տրա մադր վող ֆի նանսա կան մի ջոցնե րը վերջին տասնամյա-
կում հստակ նվազման մի տում են ցույց տա լիս: Այս պես, 2008-2018 թթ. 
կրթու թյան ծախսե րի տե սակ ա րար կշի ռը պե տակ ան բյու ջեում 13.42%-
ից նվա զել է 9.38%-ի, իսկ բարձ րա գույն կրթու թյան ծախսե րի տե սա կա-
րար կշի ռը տա տանվել է 0.7%-ից (2013) 0.83%-ի միջակայքում (2018):7

Պե տակ ան ծախսե րի մասնա բաժ ի նը բարձ րա գույն կրթու թյան հա-
մար նույն պես ցածր է, մի ջին ում կազմում է 8%: Հա մեմ ա տու թյան 
հա մար` Տնտե սակ ան հա մագ ործակցու թյան և զարգացման կազմա-
կերպու թյան (ՏՀԶԿ) անդամ երկր նե րում մի ջին ը 21% և ԵՄ-ում 23% է:8 

Ցածր է նաև բարձ րա գույն կրթու թյանը հատկացվող մասնա բաժ ի-
նը: Այն կազմում է ՀՆԱ-ի ընդ հա մեն ը 0.2%-ը, ինչը մի ջազգա յին հա մե-
մա տու թյան մեջ հինգ անգամ նվազ է ԵՄ-ի (մի ջին ում 5.8%) և ՏՀԶԿ-ի 
անդամ երկր նե րի 6.1%-ի ցու ցան իշնե րից: 

Նման ի րավ ի ճակում պե տու թյան կողմից բու հեր ին տրվող ֆի-
նանսա վորման մի ջոցնե րի նվա զումն անխու սափ ե լի է դարձ նում 
բու հեր ի կախվա ծությունն ու սան ողնե րի ուսման վարձե րից: Պե տու-
թյան կողմից ֆի նանսա վոր ու մը բու հեր ի ֆի նանսա կան մի ջոցնե րի 
ամբողջու թյան մեջ կազմում է մո տավ ո րապ ես 21%, ինչը բա վակ ա նին 
ցածր ցու ցան իշ է: Օ րին ակ` ըստ 2018 թ. Երևա նի պե տակ ան հա մալսա-
րան ի հաշվետվու թյան, պե տակ ան մի ջոցնե րից ֆի նանսա վոր ու մը 
կազմել է բու հի բյու ջեի 32%,-ը իսկ 68%-ը գո յաց ել է ուսման վարձե րից:9 

7  Տե՛ս Զե կույց. ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյան ո լորտի վի ճակ ը և բա րեփ ո խումնե րի ռազմա-
վար ա կան ուղղություննե րը, դեկտեմբեր 2018, https://asue.am/upload/files/amberd_reports/
education.pdf, այց` 26.11.2019:

8  Տե՛ս Զե կույց. ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյան ո լորտի վի ճակ ը և բա րեփ ո խումնե րի ռազմա-
վար ա կան ուղղություննե րը, դեկտեմբեր 2018, https://asue.am/upload/files/amberd_reports/
education.pdf, այց` 26.11.2019; տե՛ս նաև Կո ռուպցիա յի դեմ պայքա րը և բա րեվ արքու թյան 
արմա տավ ո րու մը Հա յաստա նի կրթու թյան ո լորտում, http://www.osf.am/wp-content/
uploads/2017/01/INTES_am.pdf, այց` 26.11.2019:

9  Տե՛ս «Երևա նի պե տակ ան հա մալսա րան» հիմնադրամ 2018 թ. ե կամ ուտնե րի և ծախսե րի 
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Ա վել որդ չէ նշել, որ հա յաստանյան բու հեր ի ու սան ողնե րի հա-
մար ներկա յումս գործող ուսման վարձե րը՝ «ուսման վարձ / մեկ շնչին 
հասնող ե կամ ուտ» չա փան ի շի ա ռու մով, զգա լիո րեն բարձր են միջ-
ազգա յին ցու ցան իշնե րից (տե՛ս ստորև ներկա յացված աղյուսակը): Եվ 
չնա յած սրան, բու հերն ի վի ճակ ի չեն բա վար ար չա փով ֆի նանսա վոր ել 
ո լորտն ու կրթու թյան ո րակ ա պահ ո վել:10 

նա խահ աշվի կա տար ո ղակ ան (հունվար-նո յեմբեր),  http://documentation.ysu.am/wp-
content/uploads/2019/01/Byujei_kataroghakan_2018.pdf, այց` 26.11.2019:

10 Կո ռուպցիա յի դեմ պայքա րը և բա րեվ արքու թյան արմա տավ ո րու մը Հա յաստա նի կրթու-
թյան ո լորտում, http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/01/INTES_am.pdf, այց` 26.11.2019։

Ուսման վարձերի տարեկան միջին մեծությունները՝ մեկ 
շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի հաշվով, Հայաստան (2013 թ.), 
Սերբիա (2009 թ.) և ընտրված ՏՀԶԿ երկրներ (2008 թ.)

Երկիրը 
Մեկ շնչին բաժին ընկնող 
ՀՆԱ-ն ԱՄՆ դոլարով՝ ըստ 
գնողունակության 
համարժեքության

Տարեկան ուսման 
վարձի և մեկ շնչին 
բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի 
հարաբերակցությունը  

Հայաստան
Սերբիա
Կորեա
Իռլանդիա
Ճապոնիա
Միացյալ Նահանգներ
Սլովակիայի 
Հանրապետություն
Նոր Զելանդիա 
Ավստրալիա
Կանադա
ՏՀԶԿ ընտրված 
երկրների մեդիանա 
Պորտուգալիա
Նիդեռլանդներ
Իտալիա
Իսպանիա
Ֆրանսիա 
Ավստրիա  
Շվեյցարիա
Բելգիա

35.0% 
27.0% 
19.1% 
15.7% 
13.9% 
13.7% 
12.6% 

11.2% 
10.8% 
9.8% 

7.6% 

5.4% 
4.5% 
4.3% 
3.4% 
2.2% 
2.2%   
2.1% 
1.6% 

3505 
5630
27858 
40744
33115 
46125
21555

26948 
38493 
38527

22899
40682
29657
30252
33598
39241   
41045 
35812 
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Պե տակ ան ֆի նանսա վոր ումն ա վել ացնե լու, ինչ պես նաև ֆի նանսա-
վորման ձևա չափ ը փո խել ու անհ րա ժեշտությու նը կարծես թե մշտա-
պես ընդունվել է կրթու թյան ո լորտի պա տասխա նատ ու ներ ի կողմից: 
Դեռևս 2011 թ. կա ռավ արու թյան ընդունած բարձ րա գույն կրթու թյան 
ֆի նանսա վորման ռազմա վար ությամբ նա խատ եսվում էր ստեղծել 
պե տակ ան ֆի նանսա վորման նոր կա ռուցվածք` հիմն ված բու հեր ի 
կա տար ո ղակ ա նի վրա:11 Սա կայն այս ռազմա վար ու թյան գրե թե ոչ մի 
դրույթ այդ պես էլ ընթացք չստա ցավ:  

Ներկա յումս քննարկ վող Բարձ րա գույն կրթու թյան և գի տու թյան 
մա սին ՀՀ օ րենքի նա խագծով պե տակ ան ֆի նանսա վորման փո փո-
խություննե րը կարծես ստա նում են նոր թափ: Այս պես օ րին ակ, պե-
տակ ան ֆի նանսա վորման 3 ե ղան ակ է նա խատ եսվում, ըստ ո րոնց 
բու հեր ին տրվող ֆի նանսա վոր ու մը տա րանջատվե լու է ու սան ողնե րի 
հա մար նա խատ եսված պե տակ ան կրթա թոշ ակնե րից, ինչ պես նաև 
հա վելյալ ֆի նանսա վոր ում է տրվե լու բու հեր ին մրցու թայ ին սկզբունք-
նե րով, ե թե դրանք հա մապ ա տասխա նում են ո րակ ի, բո վանդա կու-
թյան, գի տահ ե տազ ո տակ ան աշխա տանք նե րի և այլ սահմանված չա-
փան իշնե րին: Օրենքը շրջա նառ ում է նաև ինս տի տու ցիո նալ մա սով 
տրվող ֆի նանսա վորման մեջ կա տար ո ղակ ան բա ղադրի չի ներմու-
ծու մը: (Հոդված 32) Ա ռաջ արկ վող նա խագծում չկան մանրա մասներ 
այն մա սին, թե ինչ ընթա ցակ արգե րով է ի րակ ա նացվե լու պե տակ ան 
հատկա ցումնե րի այս նոր ձևը: 

Ակադեմիականբարեվարքությունըևկրթությանորակը
ֆինանսավորմանխնդրիհամատեքստում

ՀՀ պե տակ ան բու հեր ի կախվա ծությու նը ուսման վարձե րից 
հանգեցնում է պրո ֆես ո րադ ա սախ ո սակ ան կազմի և ու սան ողնե րի 
միջև «լուռ և հանցա վոր հա մաձ այնու թյան» առ այն, որ բու հում վատ 
ա ռաջ ադի մություն ու նեց ող ու սան ողնե րը կրթա կան ծրագրից չեն հե-
ռացվում, նրանց հանդեպ սահմանվող կրթա կան պա հանջ նե րը մեղ- 

11 Տե՛ս Հա յաստա նի հանրա պետ ու թյան բարձ րա գույն կրթու թյան ֆի նանսա վորման ռազ-
մա վար ություն,  https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/MAR25-45_1-1.pdf, այց՝ 
26.11.2019:
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մացվում են, քա նի որ նրանց վարձավճարնե րից է կախված բու հի 
հիմնա կան ֆի նանսա վոր ու մը: Սա իր հերթին խա թար ում է կրթա կան 
գործընթա ցի ո րակ ը, բա ցաս ա բար անդ րա դառնում բու հեր ի վարկա-
նիշ ա վորման վրա և նվազեցնում հա սար ա կու թյան մեջ բարձ րա գույն 
կրթու թյան հանդեպ վստա հությու նը:  

Ի րավ ի ճակն ա վել ի է բարդա նում, երբ հաշվի է առն վում գնա լով պա-
կաս ող ու սան ողնե րի հոսքը պե տակ ան բու հեր, կապված մի կողմից` 
ա վագ դպրո ցի լիարժե քոր են չգործե լու, մյուս կողմից` Հա յաստա նում 
առկա ժո ղովր դագրա կան խնդրի հետ: Ուսման վարձե րից կախվա-
ծությու նը բու հեր ի հա մար ստեղծում է ճգնա ժամ ա յին ի րադրություն, 
ո րի արդ յունքում բու հեր ը գո յատևե լու հա մար ստիպված են լի նում 
դի մել վարկա յին մի ջոցնե րի ձեռք բերմա նը: Գի տակցե լով այս ի րավ ի-
ճակ ը՝ ո րոշ բու հեր փորձ են ա նում խնա յող ություններ ա նել ի րենց ե կա-
մուտնե րի 10-15% -ի չա փով: 

Ֆինանսականմիջոցներիկառավարումը 

Կրթու թյան ո լորտի մի շարք զե կույց նե րում, ինչ պես նաև անհա տա-
կան զրույց նե րի արդ յունքում ստացված տե ղեկ ություննե րի հա մաձ այն, 
ներկա յումս գործող ՀՀ բու հեր ի մե ծամ ասնությու նը չու նի բա վար ար կա-
րող ություն արդ յու նավ ե տոր են կա ռավ ա րել ու իր ֆի նանսա կան և մնա-
ցած նյու թակ ան  մի ջոցնե րը:  Ըստ 2015 թ. Եվրո պակ ան հա մալսա րան ա-
կան ա սոց իա ցիա յի գնա հատ ա կան ի, Հա յաստա նում բու հեր ի ֆի նանսա-
կան ինք նա վար ու թյան ցու ցան ի շը կազմում է 66%:12 Այս փաստաթղ թում 
ֆի նանսա կան ինք նա վար ություն է հա մարվում բու հի` ներքին ֆի-
նանսա կան գործե րում ա զատ ո րեն ո րոշ ում կա յացնե լու, ե կամ ուտնե րը 
տնօ րին ե լու և կա ռավ ա րել ու ու նակ ությու նը: Ըստ այս գնա հատ ա կան ի, 
Հա յաստա նի բու հեր ի ֆի նանսա կան սահմա նափ ա կումնե րից էր դրանց 
կազմակերպաի րավ ա կան ձևը, այն է` բու հեր ի մե ծամ ասնու թյան պե-
տակ ան ոչ-առևտրա յին կազմա կերպություն (ՊՈԱԿ) լինելը:  

12 Տե՛ս University Autonomy in Armenia: Analysis and Roadmap, https://athena-tempus.eu/
images/Armenia%20ATHENA%20analysis%20and%20roadmap_Final.pdf, այց` 26.11.2019: 
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Չնա յած 2015 թ. սկսած բու հեր ի մե ծամ ասնությու նը ՊՈԱԿ-նե րից 
վերակազմա կերպ վե ց Հիմնադրամների, ինչը բու հեր ի ֆի նանսա կան
կա ռավ արման տե սանկ յու նից ա վել ի շա հավ ետ ո րոշ ում էր թվում, 
ու սումնա սիր ություննե րը մատնանշում են բու հեր ի ֆի նանսա կան 
կա ռավ արման ինս տի տու ցիո նալ կա րող ություննե րի պա կաս, ինչը 
դրսևորվում է սե փակ ան գու մար հայթայթե լու, ֆոնդե րի բազմա զա-
նեցման և մասնա վոր սեկտո րի հետ հա մագ ործակցա յին հնա րավ ո-
րություններն օգտա գործե լու դժվա րություններում: 

Քննարկումնե րի արդ յունքում, ա ռաջ ե կավ երկու հարց: Առաջին.
պե տությու նը բու հեր ի նկատմամբ պետք է սահմանի հաշվետվո ղա-
կա նու թյան հստակ պայմաններ, այսինքն` նրանց ներկա յիս վի ճակ ի 
հա մար ա վել ի հարմա րեցված ու կա տար ե լագ ործ ված հաշվետվո-
ղակ ա նու թյան կարգա վոր ումներ: Կրթու թյան և գի տու թյան օ րենքի 
նա խագծի հա մատ եքս տում օ րակ արգա յին է դառնում KPI-նե րի (key 
performance indicator) հի ման վրա ի րակ ա նացվող ֆի նանսա վոր ու մը, 
որն ուղղ ված է բու հեր ի և պե տու թյան միջև փոխհա րաբ ե րություննե րի 
կարգա վորմա նը: 

Երկրորդը`բու հեր ի ներքին օ ղակնե րի ա պակ ենտ րո նացման հարցն 
է, ո րի ա պահ ովման հա մար անհ րա ժեշտ է սահմա նել այդ օ ղակնե րի 
(հիմնա կան ում ֆի նանսա կան) ա զատ ու թյան պայմաննե րը: Նաև այս 
խնդրի լուծման հա մար` KPI-նե րի հի ման վրա հաշվետվո ղակ ա նու թյան 
կարգա վոր ումնե րը դիտվում են կարևոր: 

Այս և նման ա ռաջ արկ նե րը գնա հատ ե լի են, բայց բու հեր ի ներկա յիս 
պայմաննե րում, ե թե հաշվի ենք առնում բա րեվ արքու թյան բազմա թիվ 
խախտումնե րը և ներկա յիս կա ռավ արման հա մակ արգի վի ճակ ը, սրա 
գործադրու մը դեռևս անհ նար է:



¼´²Ôì² ÌàôÂÚàô ÜÀ ºô
 êà òÆ² È²Î ²Ü ÊÜ¸ÆðÜº ðÀ.

Þðæ²Ü² ì²ðî Ø²êÜ² ¶ºîÜº ðÆ 
Ðº è²ÜÎ²ðÜº ðÀ
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Կրթություն–աշխատաշուկակապը

Ըստ 2018 թ. կա տարված վի ճակ ագրու թյան, 2017-2018 ու սումնա-
կան տա րում ՀՀ բարձ րա գույն ու սումնա կան հաստա տություննե րում 
կրթություն է ստա ցել 90.540 ու սան ող, ո րոնցից 78.747-ը (87%-ը) սո վո-
րել է բարձ րա գույն կրթու թյան ա ռաջ ին աստի ճան ում, իսկ 11.793-ը (13%)` 
բարձ րա գույն կրթու թյան երկ րորդ աստի ճան ում: 78.747 ու սան ողնե րից 
69.376-ը (88%-ը) սո վոր ել է պե տակ ան բու հեր ում և մասնաճյու ղեր ում: 
78.747 ու սան ողնե րից 51.923-ը (66%) սո վոր ել է առկա ու սուցման հա-
մակ արգում, 26.824-ը (34%)` հե ռակ ա ու սուցման հա մակ արգում: Պե-
տակ ան բու հեր ում բարձ րա գույն կրթու թյան ա ռաջ ին աստի ճան ում 
բա կալ ավրի կրթա կան ծրագրե րին մասնակցող ու սան ողնե րի 85%-ը 
սո վոր ել է վճա րով ի, իսկ 15%-ը՝ անվ ճար, ընդ ո րում, անվ ճար հի մունք-
նե րով սո վոր ող ու սան ողնե րը ու սան ել են բա ցառ ա պես պե տակ ան բու-
հեր ում և մասնաճյու ղեր ում: Բարձ րա գույն կրթու թյան երկ րորդ աստի-
ճան ում մա գիստ րո սի կրթա կան ծրագրե րի մասնակցող ու սան ողնե րի 
թի վը կազմել է 11.793, ո րոնցից 31%-ը սո վոր ել է անվ ճար, իսկ 69%-ը 
վճա րով ի հի մունք նե րով: Անվ ճար հի մունք նե րով սո վոր ող ու սան ողնե րի 
97%-ը ու սան ել են պե տակ ան բու հեր ում, դրանց մասնաճյու ղեր ում և 3 
գի տակ ան հաստա տություննե րում:13 

Ինչ պես տե սանք, բու հեր ում ձեռք բերվող կրթությու նը հիմնա կա-
նում վճարվում է ու սան ողնե րի կողմից: Հա մալսա րաննե րում տրվող 
կրթու թյան ո րակ ի հետ կապված հնչած տարբեր գնա հատ ա կաննե-
րում հստակ է մի բան, որ տրվող կրթու թյան ո րակ ը հա ճախ կամ 
հիմնա կան ում չի հա մապ ա տասխա նում դրա դի մաց պա հանջ վող գու-
մար ին: Միևնույն ժա ման ակ, ձեռք բերված կրթությու նը ո րակ ա պես չի 
հա մապ ա տասխա նում աշխա տաշ ու կայ ի պա հանջ նե րին։ Թե ինչի հի-
ման վրա է ո րոշվում այս կամ այն բու հի կամ մասնա գիտ ու թյան հա-
մար սահմանվող գի նը, պարզ չէ, ինչ պես նաև հայտ նի չէ, թե ինչ պես 
են տա տանվում գնե րը` հիմնա կան ում բարձ րա նալ ով, երբ կրթու թյան 
ո րակ ը էա կան անկում է ապրում: 

13 Ըստ` Զե կույց. ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյան ո լորտի վի ճակ ը և բա րեփ ո խումնե րի ռազմա-
վար ա կան ուղղություննե րը, դեկտեմբեր 2018,  https://asue.am/upload/files/amberd_reports/
education.pdf, այց` 30.11.2019: 
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Այս տեղ ևս ու նենք պա րադ ոքսալ վի ճակ։ Մի կողմից՝ հե տազ ո տու-
թյան ընթացքում հարցազրույցին մասնակցող ու սան ողներն ու գործա-
տու ներ ը վկա յում էին, որ տրվող կրթությու նը շատ հա ճախ չի հա մա-
պա տասխա նում աշխա տաշ ու կայ ի պա հանջ նե րին, և ի րենց ստա ցած 
կրթությամբ ու սան ողնե րը չեն կա րող ա նում աշխա տել  և գո նե հետ 
բե րել ի րենց ուսման հա մար վճարված գու մարները։ Մյուս կողմից` սա-
կայն, հիմնա կան ում բնա գիտ ա կան թևի կողմից նշվում էր, որ առկա 
գնե րը նույնիսկ ցածր են, քա նի որ ի րենց շրջա նավ արտ նե րը կա րո-
ղա նում են գտնել անհա մեմ ատ բարձր վարձատր վող աշխա տանք: 
Բայց այս տեղ էլ խնդիրն այն է, որ, քա նի որ ուսման վարձե րը ցածր են, 
իսկ ո լորտը՝ թանկ, բարդ է լի նում կրթա կան պրո ցես ի մեջ ներգ րա վել 
ո րակյալ մասնա գետներ։ 

Անդ րա դառնա լով բուհ – աշխա տաշ ու կա կա պին՝ կարևոր է ու-
շադրու թյան առնել նաև գործող կրթա կան փորձաշր ջաննե րը՝ ու-
սումնա-արտադրա կան պրակտի կան ե րը: Հա յաստա նում կրթա կան 
պրո ցեսն ա ռայժմ սահմա նափ ակված է միայն տե սակ ան գի տել իքնե-
րի մա տուցմամբ` ա ռանց դրանք կի րառ ա կան ի հետ համադրե լու: 
Ու սանողնե րը ձեռք բե րած գի տել ի քը փորձարկե լու և նոր արդ յունք 
ստա նալ ու հա մար հենց ու սումնա ռու թյան տա րին ե րին կա րիք ու նեն 
փորձաշր ջաննե րի: Հա մալսա րաննե րի մեծ մա սում վերջինս ձևա կան 
բնույթ է կրում` ու սան ողնե րը փորձում են խու սափ ել դրանցից, քա նի 
որ մեծ բան ձեռք չեն բե րում, իսկ դա սախ ոսնե րը գնա հատ ա կաններ 
շա րել ով լե գիտ ի մացնում են ձևա կան պրո ցես ը։ Կրթա կան այս բա-
ղադրի չը բու հեր ում կա րիք ու նի լուրջ արդիա կան ացման։

Մի կողմից` կրթու թյան թե՛ ա ռաջ ին, թե՛ երկ րորդ աստի ճան ու նեց ող 
ու սան ողնե րի մեծ մա սը չի կա րող ա նում իր մասնա գիտ ությամբ աշխա-
տանք գտնել, մյուս կողմից` աշխա տաշ ու կայ ում ո րակյալ մասնա-
գետնե րի կա րիք է զգացվում միշտ: Քննարկումնե րի ընթացքում, 
աշխա տաշ ու կայ ի դե րակ ա տար ության մա սին խո սել իս, նշվեց, որ այս 
պա հին աշխա տաշ ու կայ ի ներկա յաց ու ցիչներից շա տեր ը հանդես են 
գա լիս որպես պարզ սպա ռողներ, քա նի որ նրանք ստա նում են արդեն 
պատրաստի մասնա գետներ, բայց չեն մասնակցում այդ մասնա-
գետների պատրաստ ման գործընթա ցին։ Ա վել ին` գործա րարնե րը 
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լուրջ գու մարներ են աշխա տում, իսկ կադրեր պատրաստող կա ռույց-
ներն ու նեն ֆի նանսա կան խնդիրներ։ Այս խնդի րը լու ծել ուն է ուղղ-
ված ե ղել բու հեր ի կա ռավ արման խորհուրդ նե րում ո րոշ ա կի տո կոս ով 
աշխա տաշ ու կան ներկա յացնողներ  ներգ րա վել ը,  և թվում է, թե այդ 
քայլը պետք է որ ո րոշ ա կի արդ յունք տար, թեև ինչ պես վերևում տե-
սանք, ա ռայժմ զգա լի տե ղաշ արժեր չկան։  

Մասնագիտականորակիհարցեր

Առանձին հարց է այն, թե ով է ի վերջո այս կամ այն մասնա գի-
տու թյան պատվի րատ ուն: Ե թե, օ րին ակ, շու կան պա հանջում է միայն 
տեխնի կակ ան ո լորտի մասնա գետ, արդ յո՞ք պի տի հու ման ի տար 
ո լորտի այս կամ այն մասնա գիտ ությու նը դա դար ի գո յություն ու նե նա-
լուց և հա կառ ա կը: Այսօր Հա յաստա նում քիչ թե շատ վարձատր վող 
մասնա գիտ ություն է հա մարվում միայն IT ո լորտը, բայց մյուս մասնա-
գիտ ություննե րի գծով նույն պես ահռե լի քա նակ ությամբ շրջա նավարտ -
ներ են պատրաստ վում ա մեն տա րի, ո րոնց վրա ծախսեր է ա նում նույն 
ինքը` պե տությու նը: Արդ յո՞ք այս մասնա գետներն անհ րա ժեշտ են Հա-
յաստա նին այս քա նակ ությամբ ու այս ո րակ ով: 

Հարց վածնե րի հիմնա կան մո տեց ումն այն էր, որ կրթու թյան ֆի-
նանսա վորման նման սխե ման, երբ ու սան ո ղի վճա րած ուսման վարձից 
է գո յան ում բու հի հիմնա կան ֆի նանսա վոր ու մը, բա ցաս ա բար է անդ-
րա դառնում նաև պո տենցիալ ու նեց ող և մո տիվ ացված փոքրա քան ակ 
ու սան ողնե րից ո րակյալ մասնա գետներ ստա նալ ու վրա: Մյուս կողմից` 
տնտե սու թյան գո յություն ու նեց ող (հիմնա կան ում ծա ռայ ություններ 
մա տու ցող և սպա ռում ա պահ ո վող) կա ռուցվածքի պայմաննե րում  
բու հը միայնակ չի կա րող հասկա նալ, թե ինչ մասնա գետ է անհ րա-
ժեշտ այդ տնտե սու թյա նը, բա ցի պարզ աշխա տու ժից, ինչն էլ, մեծ 
հաշվով, պատրաստ վում է: Այս պայմաննե րում պե տությու նը, իր 
անվ տանգությու նից ելնե լով, կա րող է և պետք է սահմա նի ա ռաջնա-
հերթություններ: Ա ռայժմ այդ ա ռաջնա հերթություննե րը ռազմա կան 
ո լորտին են վե րաբ ե րում, և այս ո լորտին է տրա մադր վում նաև մի-
ջոցնե րի մեծ մա սը: Հա յաստա նում կան ո լորտ ներ, որտեղ մո տակ ա 
տա րին ե րին պարզա պես մասնա գետ չի լի նի, ոչ թե ո րովհետև դրա 
կա րիք ը չկա, այլ ո րովհետև այդ մասնա գետնե րը պարզա պես չկան: 
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(Որպես օրի նակ հի շատ ակվել է հիդրոինժե ներների պա կաս ը, և դա 
այն դեպքում, երբ ա ռկ ա է պա հանջարկ, ա պահ ովված է հա մեմ ա տա-
բար բարձր աշխա տավ արձ, իսկ ո լորտը կարևոր է նաև ազգա յին ան-
վտանգու թյան տե սակ ե տից:)

Թե՛ քննարկումնե րը, թե՛ օ րենքի նոր նա խագ ի ծը չի սահմա նում 
պե տու թյան կամ պե տակ ան գե րատ եսչություննե րի կողմից շու կայ ի 
ու իր պա հանջարկ նե րի տա րանջա տում ըստ որևէ ցու ցիչ ի (մասնա-
գիտ ություննե րից կամ այլ կարգի ա ռաջնա հերթություննե րից ելնե լով), 
ինչ պես նաև չի ա ռաջ արկում հա րաբ ե րություննե րի կարգա վոր ումներ: 
Նման նա խաձ եռնություն չեն ցու ցաբ ե րում նաև բու հեր ը` հասկա նալ ու, 
թե ի րենք շու կայ ի ու պե տու թյան միջև ինչ պես են ձևա վոր ում ի րենց 
կրթա կան ծրագրերն ու ինչ մասնա գետներ կա րող են պատրաստել` 
ելնե լով նաև ի րենց նյու թատ եխնի կակ ան բա զայ ից ու մասնա գիտ ա-
կան ռե սուրս նե րից:  

Մյուս խնդիրն այն է, որ Հա յաստա նի բարձ րա գույն կրթությու նը, 
ըստ էու թյան, դարձել է զանգ վա ծայ ին, սա կայն հա մակ արգը գործում 
է այն տրա մաբ ա նությամբ, որ դեռևս գործ ու նենք սե լեկտիվ կրթա կան 
հա մակ արգի հետ։ Այս ա մեն ի արդ յունքում, կտրուկ անկում է արձա-
նագրել բարձ րա գույն կրթու թյան ո րակ ը։ Բա զայ ին ցածր գի տել իքներ 
ու նեց ող ու սան ողնե րը ուսման տա րին ե րին որպես կա նոն էա կան աճ 
չեն ու նեն ում։ 

Ուսանողներիսոցիալականխնդիրներըբուհերում.ուսման
վարձերիզեղչերևկրթաթոշակներ

Ուսման վարձե րի խնդի րը շա րու նակ ում է մնալ ու սան ողնե րի գլխա-
վոր սո ցիա լակ ան խնդիրնե րից մե կը: Բա ցի այն, որ հստակ չէ, թե ինչ-
պես է գո յան ում ուսման արժե քը և ինչ պես է այն փո փոխվում,  հա-
մալսա րաննե րում գործող զեղչա յին հա մակ արգը բա վակ ա նին թե րի 
է և ոչ արդ յու նավ ետ։ Հասկա նալ ի չէ նաև, թե ինչ պես է սահմանվել 
ուսանո ղին տրվող 5000 դրամ կրթա թոշ ա կը, որն անփո փոխ է արդեն 
մոտ ե րեք տասնամյակ: 
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Վճա րով ի հա մակ արգում սո վոր ող ու սան ողնե րի ո րոշ ա կի խմբե րի` 
հիմնա կան ում սո ցիա լակ ան ա նապ ա հով ու թյան նվա զագ ույն միա վո-
րից բարձր միա վոր ու նեց ող ընտա նիքնե րի ու սան ողնե րը, ՀՀ կա ռա-
վա րու թյունից ստա նում են մասնա կի փոխհա տու ցում ուսման տա րե-
կան վարձավճարի առն վազն 50%-ի չա փով:14 Բու հերն ի րենց հերթին 
ֆի նանսա կան ո րոշ ա կի ա ջակցություն են ցու ցաբ ե րում դարձ յալ սո-
ցիա լակ ան ա նապ ա հով ություն ու նեց ող, բազմա զավ ակ ընտա նիքնե րի, 
միա կողմա նի ծնո ղազ ուրկ կամ միածնող ու սան ողնե րին, հաշմանդա-
մու թյան կարգ ու նեց ող ծնողնե րի ու սան ող զա վակնե րին, ժամկե տայ ին 
զինվո րակ ան ծա ռայ ու թյան ժա ման ակ մարտա կան հերթա պահ ություն 
ի րակ ա նացրած, 2016 թ. ապրիլյան «քա ռօրյա պա տեր ազմի» մասնա-
կից ու սան ողնե րին և այլն: 

Հարց է, թե ի՞նչ է նշա նակ ում ուսման վճա րը զեղչել կամ զեղչ 
տրա մադրել։ Ի րակ ա նում զեղչ որպես այդ պի սին, գո յություն չու նի, այլ 
ուղղա կի կոնկ րետ ու սան ողնե րի պա րագ ա յում նրանց կրթու թյան հա-
մար ամբողջությամբ կամ մասնա կի վճա րում է ոչ թե ու սան ո ղը, այլ 
պե տությու նը կամ ու սումնա կան հաստա տությու նը: Այստեղ խնդիրն 
այն է, որ պե տու թյան ու բու հի կողմից կա տարվող մասնա կի կամ 
ամբողջա կան վճա րու մը սո ցիա լակ ան ծանրա գույն խնդիրներ ու նե-
ցող ու սան ողնե րին է վե րաբ ե րում բա ցառ ա պես: Պետք է նկա տի առնել 
նաև, որ հա մալսա րաննե րում այժմ չեն գործում ա ռաջ ա դիմ ու թյան հա-
մար տրվող զեղչեր, հետևա բար ու սան ո ղը չու նի լրա ցու ցիչ մո տիվ ա-
ցիա` սո վոր ե լու ու իր վճարման բե ռը թեթևացնե լու ա ռու մով։

Պետպատվե րով սո վոր ող ու սան ո ղի կրթու թյան հա մար վճա րում են 
պե տությունն ու բու հը:  Պե տու թյան կողմից ու սան ո ղին տրվող 5000 
դրամ կրթա թոշ ա կը այսօրվա պայմաննե րում որևէ հարց չի լու ծում 
որևէ սո ցիա լակ ան խմբի պատկա նող ու սան ո ղի հա մար: Եվ ե թե վճա-
րով ի հա մակ արգում սո վոր ող ուսա նող ի կրթավճա րը լրիվ կամ մասնա-
կի վճա րել ու պա րագ ա յում պե տությու նը կամ բու հը սո ցիա լակ ան ո րո-
շա կի ա ջակցություն են ցու ցաբ ե րում սո ցիա լակ ան ծանր վի ճակ ում 

14 Ըստ` Զե կույց. ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյան ո լորտի վի ճակ ը և բա րեփ ո խումնե րի ռազմա-
վար ա կան ուղղություննե րը, դեկտեմբեր 2018, https://asue.am/upload/files/amberd_reports/
education.pdf,  էջ 22, այց` 1.12.2019: 
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գտնվող ու սան ո ղին, ա պա 5000 դրամ կրթա թոշ ակը մեծ հաշվով որևէ 
հարց չի լու ծում։ 

Լրջա գույն հարց է նաև այն, թե ինչ պես են ո րոշվում մասնա գի-
տություննե րի հա մար տրվող պետպատվերնե րի տե ղեր ը, և ինչու պե-
տությու նը և բու հը պետք է վճա րեն այդ մասնա գիտ ություննե րի հա-
մար: Որևէ տեղ չարձա նագր ված, բայց ընդ հա նուր մո տեց ումն այն է, 
որ ո րոշ մասնա գիտ ություննե րի հա մար տրվող պետպատվերնե րը նրա 
հա մար են, որ ամբողջությամբ չփակվեն այդ մասնա գիտ ություննե րը, 
որքան էլ որ մեծ հաշվով այդ կերպ պահվող մասնա գիտ ություննե րով 
ո րակ ա պես լավ մասնա գետներ չեն պատրաստ վում: Այս տեղ կա րիք 
կա խորքա յին հե տազ ո տու թյան` ի հայտ բե րել ու պետպատվե րի ինս-
տի տու տի չգործա ռող հատվածնե րը:  

Պրոֆեսորադասախոսականկազմիևբուհական
աշխատակիցներիսոցիալականխնդիրները

ՀՀ  պե տակ ան բու հեր ը 2018 թ. դրությամբ ու նեց ել են 17.291 աշխա-
տակ ից, այդ թվում` 9.662 (ընդ հա նու րի 56%-ը) գի տամ անկա վարժա-
կան և գի տակ ան աշխա տակ ազմն է: Հիմնա կան հաստի քայ ին 
դաս ավ անդող անձ նա կազմի թի վը 6.800 է (39,3%), իսկ մյուս աշխա-
տողնե րի թի վը` 10.491 (60,7%): Դա սավ անդող անձ նա կազմ – ու սա-
նողներ հա րաբ ե րակցությու նը պե տակ ան բարձ րա գույն ու սումնա կան 
հաստա տություննե րում կազմել է 0.096: Ոչ դա սավ անդող անձ նա կազմ 
– ու սան ողներ հա րաբ ե րակցությու նը՝ 0.14:15 Կրթու թյան ո լորտում մի-
ջին աշխա տավ արձը 120.000 դրա մի շրջա նակնե րում է, ինչն էա կան ո-
րեն զի ջում է ՀՀ մի ջին աշխա տավ արձի ցու ցան ի շին: Դա սախ ո սակ ան 
կազմի աշխա տավ արձե րի շուրջ թե՛ ա կադ ե միա կան շրջա նակնե րում, 
թե՛ հա սար ա կու թյան մեջ առկա է կոնսենսուս առ այն, որ աշխա տա-
վարձե րը շատ ցածր են և որ այդ պի սի աշխա տավ արձե րի պայմաննե-
րում դժվար է ակն կա լել մի ջազգա յին ստանդարտ նե րին հա մապ ա-
տասխան ու մրցու նակ կրթություն։

15 Ըստ` Զե կույց. ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյան ո լորտի վի ճակ ը և բա րեփ ո խումնե րի ռազմա-
վար ա կան ուղղություննե րը, դեկտեմբեր 2018,  https://asue.am/upload/files/amberd_reports/
education.pdf, էջ 14, այց` 1.12.2019: 
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Հատկանշա կան է, որ հարցազրույցի մասնա կիցնե րը բու հեր ի` 
պրո ֆես ո րադ ա սախ ո սակ ան անձ նա կազմին ուղղ ված սո ցիա լակ ան 
ծրագրե րի վե րաբ երյալ կամ տե ղեկ ություններ չու նեին կամ էլ հայտ-
նում էին, որ այդ պի սիք չկան։ Միայն ԵՊՀ աշխա տակ իցնե րը նշե ցին, 
որ հա մալսա րան ը դա սախ ո սակ ան կազմի հանգս տի անց կացման հա-
մար ու ղեգրեր է տրա մադրում ԵՊՀ Ծաղկա ձոր ի ու սումնա կան բա զա: 

Վերջին մե կու կես տարվա ընթացքում, նոր իշխա նություննե րի ձևա-
վոր ու մից հե տո փո փոխվե ցին Հո գաբ արձու ներ ի խորհուրդ նե րի կազմե-
րը, հրա ժար ա կան տվե ցին ո րոշ ռեկտորներ, ընտր վե ցին և/կամ նշա-
նակվե ցին նո րեր ը: Այս տե ղաշ արժերն ի րենց հերթին ա ռաջ բե րեց ին 
նոր գործընթացներ բու հեր ի ներսում. տե ղի ու նեց ան կա ռուցվածքա յին 
փո փոխ ություններ, կադրա յին նոր քա ղաք ա կան ություններ ի րակ ա-
նացվե ցին, նոր հաստի քաց ու ցակնե րի հաստա տումներ և հաստիքնե-
րի կրճա տումներ ե ղան։ Այս գործընթացնե րի հա մատ եքս տում ա ռա-
ջա նում են մի շարք սո ցիա լակ ան խնդիրներ, ո րոնք նույն պես կա րիք 
ու նեն լուրջ ու շադրու թյան: 

Բու հեր ի հետ կապված մշտա կան քննարկ ման թե մա է ե ղել և 
դեռևս շա րու նակ ում է մնալ հա մալսա րաննե րի վարչա կան ուռճացվա-
ծությու նը։ Հարցազրույց նե րից մե կի ընթացքում մասնա կից ը անգամ 
կա տա կեց, թե հա մալսա րաննե րում առկա են օգնա կաննե րի տե ղա-
կալներ, լա բոր անտ նե րի օգնա կաններ և այլն։ Բա րեփ ո խումներ անվան 
հետ մասնա վոր ա պես կապվում են կադրե րի «ե րիտ ա սարդացման» 
ուղղությամբ արվող քայլերն ու հաստի քաց ու ցակնե րի կրճա տումնե րը, 
ընդ հա նուր անվանմամբ` օպտի մալ ա ցումնե րը: Վերջիններս հե տապն-
դում են ռե սուրս նե րի բաշխ ման արդ յու նավ ե տությու նը բարձ րացնե-
լու նպա տակ։ Հարցազրույց նե րի ընթացքում հնչե ցին կարծիքներ, թե 
վարչա կան օպտի մալ ացման նպա տակնե րից մեկն էլ խնայված գու-
մարնե րի հաշվին դա սախ ո սակ ան անձ նա կազմի աշխա տավ արձե րը 
բարձ րացնելն է։ 

Կադրե րի ե րիտ ա սարդացման քայլով հիմնա կան ում նպա տակ է 
դրվում բարձ րացնել կրթու թյան ո րակ ը: Հանրությու նը՝ մասնա վորա պես 
ու սան ողնե րը, ակն կա լում են կտրուկ և շեշտա կի փո փոխություններ  
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այս ո լորտում։ Նրանք ցանկա նում են տեսնել դա սավ անդ ման ո րակ ի 
կտրուկ բարձ րա ցում, իսկ հարցազրույց նե րի և քննարկ ման շատ 
մասնա կիցների կարծի քով այդ պի սի փո փոխ ություննե րի հա մար 
պետք են ե րիտ ա սարդ, մո տիվ ացված կադրեր: Հարցազրույց նե րի 
ընթացքում շեշտ վեց նաև, որ տա րեց մասնա գետնե րը հա ճախ չեն տի-
րապ ե տում ժա ման ա կակ ից հմտություննե րի, ինչ պի սին են օ րին ակ` 
հա մակ արգ չա յին հմտություննե րը, և անչափ բարդ է հա մոզ ել նրանց 
նոր հմտություննե րի ձեռք բե րել:

Պետք է նկա տի առնել, որ բու հում դա սավ անդող դա սախ ոսնե րի 
ե կամ ուտնե րը չեն գո յան ում միայն բու հում դա սավ անդե լով: Նրանք 
ոչ միայն ստիպված են մի քա նի տեղ աշխա տել, այլ նաև` հա ճախ և 
հիմնա կան ում կրկնու սուցչությամբ զբաղվել: Բարձր մասնա գիտ ա-
կան կա րող ություններ և հմտություններ ու նեց ող դա սախ ոսնե րի ե կա-
մուտնե րը նույն պես, որպես կա նոն, չեն գո յան ում աշխա տավ արձե րից։ 
Դա սավ անդու մը նրանց հա մար շատ հա ճախ ի րենց սիրելի կրթա կան 
հաստա տու թյան կամ մասնա գիտ ու թյան առջև բա րոյ ա կան պարտա-
վոր ություն է միայն:  

Այս պայմաննե րում կադրա յին կտրուկ քա ղաք ա կան ություն վա-
րել ը սո ցիա լակ ան բազմա թիվ խնդիրներ է ա ռաջացնում: Երի տա-
սարդ կադրե րի ներգ րավման փորձերի, նոր չա փան իշնե րով ընտ-
րություններ կա տար ե լու արդ յունքում մի շարք աշխա տակ իցներ, 
չհա մապ ա տասխա նելով սահմանված չա փան իշնե րին, հայտն վում են 
աշխա տանքը կորց նե լու շե մին: Այս պի սի վտանգ նե րի առջև հայտն-
վեց ՀՊՏՀ-ն:16 Սույն թվա կան ի ապրի լի 30-ին տե ղի ու նեց ած գի տա-
կան խորհր դի նիստում ընդունվել էր «ՀՊՏՀ գի տամ անկա վարժա կան 
կազմի ընտ րու թյան և տե ղակ ալման» կա նոն ա կարգը, ո րի մեջ կադրա-
յին քա ղաք ա կան ու թյան նոր չա փան իշներ էին ամրագր վել։ Ըստ այդմ, 
օ րին ակ` մի ջազգա յին գի տաժ ո ղով ի մասնակցու թյան, երկարամյա 
դա սախ ո սա կան աշխա տանքի փորձի և գի տակ ան աստի ճան ի հա-
մար տրվում էր միևնույն միա վոր ը։ Այս չա փան իշնե րով պի տի ի րա-
կա նացվեր մրցույթ: Կա նոն ա կարգում տեղ գտած այս կե տը անհան-

16 ՀՊՏՀ-ում մրցույթ է հայտա րարվել. դա սախ ոսնե րի 70 տո կոս ը կա րող է գործա զուրկ 
դառնալ,  https://www.shantnews.am/news/view/402627.html, այց` 1.12.2019:
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գստություն պատճա ռեց շատ դա սախ ոսնե րի, քա նի որ «մի ջազգա յին 
գի տաժ ո ղովնե րի մասնակցու թյան» չա փան ի շին շա տեր ը չէին հա մա-
պա տասխա նում, բայց ու նեին բազմամյա աշխա տանքա յին ստաժ և/
կամ գի տակ ան կո չում: Նրանք պնդում էին, որ ա նարդար է նույն քա նակ ի 
միա վոր տալ և՛ մի ջազգա յին գի տաժ ո ղով ի մասնակցու թյան, և՛ աշխա-
տանքա յին ստա ժի, և՛ գի տակ ան կոչման հա մար։ Միևնույն ժա ման ակ 
բո լոր ին է հայտ նի, որ նախկի նում նմա նատ իպ մրցույթ ներ գործ նա-
կան ում գրե թե չէին անց կացվում և դա սախ ոսնե րի՝ ժամկետնե րը լրա-
ցած պայմա նագրե րը երկա րացվում էին ինքնըստինք յան` գրե թե ա ռանց 
հաշվի առնե լու նրանց գրանցած մասնա գիտ ա կան արդ յունքը։ 

Մյուս դեպքը ԵՊՀ-ն է, որտեղ նույն պես ա հազ անգեր ե ղան կրճա-
տում ների մա սին, մասնա վոր ա պես կապված ո րոշ կա ռուցվածքա յին 
փո փո խությունների հետ: ԵՊՀ Հո գաբ արձու ներ ի փո փոխված կազմով 
խորհուրդը ո րոշ եց լու ծար ել Ու սան ողնե րի հետ տարվող աշխա-
տանք նե րի կենտ րո նը17 և մի շարք այլ հաստիքներ։18 ԵՊՀ-ում մյուս 
մեծ հու զու մը Հա յոց լե զու և գրա կան ություն ու Հա յոց պատմություն 
ա ռարկա ներ ի դա սավ անդ ման մեջ պարտա դիր բա ղադրի չը բու հա-
կան կրթա կան ծրագրե րից հա նել ու հետ էր կապված: Ու սան ո ղակ ան 
ու դա սա խո սա կան կազմի հու զակ ան հայրե նաս ի րակ ան ընդվզման 
հետևում դժվար չէր նկա տել, որ երկու ֆա կու լտ ետ ԵՊՀ-ում կա րող է 
հայտն վել սո ցիա լակ ան լուրջ մարտահրա վերնե րի առջև:  Ա ռաջ ե կած 
հու զումնե րը ոչ միայն ի հայտ բե րեց ին այն խորքա յին խնդիրնե րը, 
ո րոնք ձևա վորվել են տասնամյակներ շա րու նակ ո րոշ ա կի քա ղա քա-
կան ություննե րի արդ յունքում, այլև հարց այն մա սին, թե ի՞նչ ե ղա-
նակնե րով են բու հերն ի րակ ա նացնում կադրա յին փո փոխ ություննե-
րը, կամ նա խար ա րությու նը` ծրագրա յին փո փոխ ություննե րը, ո րո՞նք 
են այն հիմնա կան ռիսկե րը, ո րոնք ա ռաջ ա նում են նմա նատ իպ փո-
փոխ ություննե րի արդ յունքում և վերջա պես, ինչ պի սի՞ սո ցիա լակ ան 

17 ԵՊՀ ու սան ողնե րի հետ տարվող աշխա տանք նե րի կենտ րո նի տնօ րենն իր մտա հոգու -
թյունն է հայտ նել ԵՊՀ հո գաբ արձու ներ ի խորհր դի նիստի վե րաբ երյալ. մա մու լի ա սու լիս 
ԵՊՀ-ում, http://www.ysu.am/news/hy/Press-conference-Vahagn-Varagyan, այց` 1.12.2019:

18 ԵՊՀ արհեստակցա կան միու թյան բաց նա մակ ը ՀՀ վարչա պետ ին, http://www.ysu.am/
news/hy/YSU-Trade-Union-Announcement-31-01-2019, այց` 1.12.2019:



ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

37

հե ռանկարներ ու նեն աշխա տանքի ա զատման եզրին կանգ նած կամ 
աշխա տանքից զրկված աշխա տակ իցնե րը։ 

Ի պա տասխան մեր այն հարցին, թե արդ յո՞ք բու հը պետք է կրի սո-
ցիա լակ ան պա տասխա նատվություն կադրա յին քա ղաք ա կան ու թյան 
փո փոխ ու թյան, կրճա տումնե րի արդ յունքում աշխա տանքը կորց րած 
պրո ֆես ո րադ ա սախ ո սակ ան անձ նա կազմի ներկա յաց ու ցիչնե րի հա-
մար, բո լոր մասնա կիցնե րը հաստա տակ ա մոր են պա տասխա նեց ին, 
որ բու հեր ը սո ցիա լակ ան խնդիրներ չեն լու ծում և/կամ ստեղծ ված չեն 
սո ցիա լակ ան խնդիրներ լու ծել ու հա մար։ Սա ընդ հա նուր կարծիք էր: 
Բու հեր ի գործու նեու թյան հա մատ եքս տում այս գա ղափ ա րի գե րա կա-
յությունն ինք նին հասկա նալ ի է, բայց միևնույն ժա ման ակ խնդիր է 
այն, որ այս հարցը երբեք դրված չի ե ղել քա ղաք ա կան ությունն ի րա-
կա նացնողնե րի օ րակ արգում: Սո ցիա լակ ան պա տասխա նատվու թյան 
վե րաբ երյալ հարցազրույց նե րի և քննարկ ման մասնա կիցնե րը նշում 
էին, որ այդ գործա ռույթը պետք է հանձն առնի պե տությունն ի դեմս 
Աշխա տանքի և սո ցիա լակ ան հարցե րի նա խար ա րու թյան։ Մասնա-
կիցնե րի պնդմամբ տա րեց դա սախ ոսնե րի աշխա տանքից չհե ռան ա լու 
հիմքում հիմնա կան ում սո ցիա լակ ան դրդա պատճառներ են, այսինքն՝ 
աշխա տավ արձն է ստի պում մարդ կանց դա սավ անդել մինչև խոր ծե-
րություն։ Ուստի, ե թե թո շակնե րի և նպաստ նե րի հա մակ արգը թույլ տա 
տա րեց ին թո շակ ի անց նե լուց հե տո արժա նապ ա տիվ կյանք վա րել, այս 
խնդի րը մե ծամ ա սամբ կլուծվի և այդ ժամ ա ռավ ել հեշտ կլի նի բու հեր ի 
հա մար տարբեր մե խան իզմ ներ մշա կել այն տա րեց մասնա գետնե րի 
հա մար, ո րոնք ցանկա նում են գտնվել հա մալսա րան ում և որևէ այլ 
ձևով ի րենց ա վանդն ու նեն ալ բու հեր ի գործու նեու թյան մեջ։

Այս պա հին չու նենք որևէ գործող դեպք, երբ բու հը նոր չա փան իշնե-
րով կազմա կերպ ված մրցույթ նե րի արդ յունքում դուրս մնա ցած մասնա-
գետնե րի սո ցիա լակ ան խնդիրնե րը լու ծել ու և/կամ նրանց մասնա գի-
տա կան պո տենցիա լը օգտա գործե լու ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկել: 
Միայն ՀՊՏՀ ռեկտո րի ժա ման ա կավ որ պաշտո նակ ա տար ը նշեց, որ 
ՀՊՏՀ նոր ղե կավ ա րությու նը այս ուղղությամբ ծրագրեր է մտա ծում: 
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Ուսանողներիևդասախոսներիշահերիներկայացվածությունը
բուհերում.պաշտպանականմեխանիզմներ

Թե՛ ու սան ողնե րի, թե՛ դա սախ ոսնե րի շա հեր ի ներկա յացվա ծությու-
նը և պաշտ պանվա ծությու նը շա րու նակ ում են լրջա գույն խնդիր մնալ 
հա յաստանյան բու հեր ում: Որքան էլ այս մա սով արված հե տազ ո-
տություններ չկան, ու սան ողնե րի ի րավ ունք նե րի խախտ ման բազմա-
թիվ դեպքեր կա րող ենք հի շել վերջին տա րին ե րին: Ու սան ողնե րի 
շա հեր ի պաշտ պա նությունն ի րակ ա նացնող հա մալսա րան ա կան 
կա ռույց նե րը` ու սան ո ղակ ան խորհուրդ ներն ի րենք այս ա ռու մով շա-
հավ ետ չեն գործել: ԵՊՀ-ում, օ րին ակ` բա ցի ու սան ո ղակ ան խորհր-
դից, գործում է նաև Ու սան ողնե րի հետ տարվող աշխա տանք նե րի 
կենտ րո նը, ո րի պաշտո նակ ան ներկա յաց ու մից ա մեն դեպքում չի 
երևում, թե այն զբաղված է ու սան ողնե րի շա հեր ի պաշտ պա նությամբ 
և վերջիննե րիս համալ սա րան ա կան կյանքի մեջ ներգ րավե լուն: Ա վե-
լին, նույն ԵՊՀ-ի օ րին ա կով՝ այս կա ռույց նե րը հա ճախ աչքի են ընկել 
ոչ թե ու սան ողնե րի  շա հեր ը պաշտ պա նել ով, այլ դրանք խախտե լով։19 
Այս դրու թյան ծնունդն է հա մալսա րան ի ներսում ծնունդ ա ռած և այս 
պա հին արտա համ ալսա րան ա կան գործու նեություն ծա վալ ող ու սա նո-
ղու թյան շա հեր ը պաշտ պա նող Ռեստարտ ու սան ո ղակ ան քա ղաք ա-
ցիա կան նա խաձ եռնությու նը:  

Վի ճակն ա վել ի բա րենպաստ չէ աշխա տակ իցնե րի դեպքում: Բո լոր 
ու սումնա կան հաստա տություննե րում գործում են արհեստակցա կան 
կազմա կերպություններ, ո րոնց գործու նեու թյան հետ կապված աշխա-
տակ իցնե րը հի շում են միայն ա ման որյա տո նակ ան մի ջոց ա ռումնե րին 
տրա մադր վող տոմսերն ու մարտի 8-ի նվերնե րը։ Ընդ հա նուր առմամբ 
արհ միություննե րի գործու նեու թյան հանդեպ զգա լի է խո րը անտարբե-
րություն, ո րը ենթադրել է տա լիս, որ արհ միություննե րը չեն դիտվում 
որպես աշխա տակ իցնե րի շա հեր ի պաշտ պա նու թյան և աշխա տա-
կիցնե րին ներկա յացնող կարևոր կա ռույց ներ։ 

19 Մանրա մասնե րը տե՛ս Davit Petrosyan, Factual Situation of the Rights of the Students and 
Professors: A Comprehensive Analysis (Yerevan, 2018): Այս ո լորտում արված գրե թե ե զակ ի այս 
հե տազ ո տությու նը հրա տար ա կու թյան փու լում է: 
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Սա կայն ի տարբե րություն ուսխորհուրդ նե րի և այլ կենտ րոննե րի` 
վերջին մեկ տարվա ընթացքում տե ղի ու նեց ող օպտի մալ ա ցումնե-
րի հա մատ եքս տում նկատվում են ինչ պես աշխա տակ իցնե րի` ի րենց 
ի րավ ունք նե րը պաշտ պա նել ու դեպքեր, այն պես էլ ակտի վաց ել է 
հա մալսա րան ա կան այս կա ռույց նե րի գործու նեությու նը: Այս ա ռու-
մով հատկա պես աչքի է ընկ նում ԵՊՀ-ն, որտեղ աշխա տակ իցնե-
րը դա տակ ան հայցե րով սկսե ցին վի ճարկել ի րենց աշխա տանքա յին 
պայմա նագրե րը լու ծել ու ո րոշ ումնե րը, իսկ աշխա տանքը կորց նե լու 
եզրին կանգ նած աշխա տակ իցնե րը դա տար ա նի մի ջոց ով չե ղարկե-
ցին Հո գաբ արձու ներ ի խորհր դի ո րոշ ու մը։20 Այս պա հին ԵՊՀ-ի հետ 
կապված դա տակ ան կարգով ո րոշ ումնե րը վի ճարկե լու բազմա թիվ 
դեպքեր կան:21 Կան նաև կա ռուցվածքա յին փո փոխ ություննե րը նույն 
կարգով վի ճարկե լու դեպքեր:22 Այս հա մատ եքս տում իր գործու նեությու-
նը վերհի շել է ԵՊՀ արհ միությու նը` հիմնա կան ում ԵՊՀ ռեկտո րի ժա-
ման ա կավ որ պաշտո նակ ա տար ի ո րոշ ումնե րը վի ճարկե լով:23 

Հարցազրույց նե րին մասնակցողնե րը նշե ցին նաև, որ ե թե աշխա-
տանքա յին օ րենս գիրքը թույլ տար, հնա րավ որ է կրճա տումնե րը կրեին 
ա ռավ ել ինտենսիվ և մասշ տա բայ ին բնույթ։

20 Վա հագն Վա րագյան. դա տար ա նը պարտա վոր եցրել է ԵՊՀ ղե կավ ա րու թյա նը մեզ չա-
զատ ել աշխա տանքից, https://www.panorama.am/am/news/2019/08/23/%D5%8E%D5%A1%D
5%B0%D5%A1%D5%A3%D5%B6-%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%B5%D5%A1
%D5%B6/2157102, այց` 1.12.2019:

21 Հայցե րին կա րել ի է ծա նոթ ա նալ այս տեղ` http://www.datalex.am, այց` 30.11.2019: 
22 ԵՊՀ գի տաշխա տողնե րը պատրաստ վում են բո ղոք ի ակցիա ի րակ ա նացնել ՀՀ կա- 
ռավ ա րու թյան շենքի դի մաց, http://www.ysu.am/news/hy/Scientists-are-getting-ready-for-a-
protest-action-at-the-building-of-the-RA-Government, այց` 1.12.2109:

23 ԵՊՀ արհեստակցա կան կազմա կերպու թյան ֆեյս բուքյան էջ, https://www.facebook.com/
ysutu.am/posts/2542290289189006, այց` 1.12.2019:
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Գիտությանըտրվողմիջոցներըևառկահնարավորությունները

2012-2018 թվա կաննե րին հե տազ ո տություննե րի և մշա կումնե րի ֆի-
նանսա վորման ծա վալ ը Հա յաստա նի Հանրա պետ ությու նում տա-
տանվել է 9.356-11.929 մլն դրա մի շրջա նակնե րում, ո րից 6.750-9.300 
մլն-ը ի րակ ա նացվել է պե տակ ան մի ջոցնե րի հաշվին, իսկ 2.463-2.962 
մլն-ը՝ այլ մի ջոցնե րի: Հե տազ ո տություննե րի ներքին ֆի նանսա վոր ու-
մը հիմնա կան ում ի րակ ա նացվել է Գի տու թյան պե տակ ան կո միտ եի 
դրա մաշնորհա յին ծրագրե րի հաշվին: Մասնա վոր հատվա ծից հե տա-
զո տություննե րի և մշա կումնե րի նպա տակ ով բու հեր ին և ՀՀ ԳԱԱ կա-
ռույց նե րին հատկացված օ ժանդա կությու նը և պատվերնե րի ծա վալ ը 
կամ անն շան է կամ որևէ այլ պատճա ռով չի հաշվառվել:24 

Ըստ Գի տու թյան պե տակ ան կո միտ եի նա խագ ա հի վերջերս Ազգա յին 
ժո ղով ում ներկա յացրած տվյալնե րի, Հա յաստա նի գի տակ ան հիմնարկ-
նե րում Կո միտ եի կողմից ֆի նանսա վորվող աշխա տողնե րի քա նակ ը 
2019 թ. դրությամբ 6.056 է,25 ո րոնցից գի տաշխա տողներ են 4.950-ը: 
Նույն զե կույցի բա ցահ այտումնե րից մեկն այն էր, որ Հայս տա նում 35-55 
տա րիք ա յին մի ջակ այքում գի տությամբ զբաղվող մասնա գետնե րի խո-
րը ճգնա ժամ կա: Սա գիտնա կաննե րի այն տա րիքն է, երբ նրանք քիչ 
թե շատ հաստատվում են գի տու թյան մեջ և հե ռանկա րայ ին ծրագրե-
րով ու բարձր վարձատր վող աշխա տանքով հե ռան ում Հա յաստա նից: 
Այս տա րիք ի գիտնա կաննե րը կազմում են գի տությամբ զբաղվողնե րի 
մոտ 15-16%-ը, ո րը շատ ցածր ցու ցան իշ է Հա յաստա նում գի տու թյան 
մեջ սերն դա փոխ ություն կազմա կերպե լու ա ռու մով: Այս տա րիք ա յին 
խմբի խիստ փոքրա թիվ լի նելն ու նի նաև դե մոգրա ֆիկ պատճառ. սա 
այն սե րունդն է, ո րը մասնակցել է Ղարաբաղյան պա տեր ազմին:

Առհա սար ակ Հա յաստա նում գի տությու նը տա րիքա յին ա ռու մով 
ե րիտ ա սարդացնե լու և գի տակ ան ա վանդույթը փո խանցե լու խո րը 
ճգնա ժամ կա, ե թե ոչ՝ խզում: Ֆո կուս-խմբա յին քննարկումնե րի ժա -

24 Ըստ՝ Զե կույց. ՀՀ բարձ րա գույն կրթու թյան ո լորտի վի ճակ ը և բա րեփ ո խումնե րի ռազմա-
վար ա կան ուղղություննե րը, դեկտեմբեր 2018,  https://asue.am/upload/files/amberd_reports/
education.pdf, էջ 23-24, այց` 1.12.2019:

25 Տե՛ս https://www.youtube.com/watch?v=7rnVUzuhy3E, 54:35, այց` 1.12.2019:
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մանակ շեշտադր վեց այն, որ բու հակ ան հաստա տություններն ի րենց 
ներկա պայմաննե րով ոչ միայն գրավիչ չեն գի տությամբ զբաղվե-
լու հա մար, այլև զուրկ են գի տության զարգացման հա մար անհ րա-
ժեշտ պարզ պայմաննե րից: Թեկնածուա կան աստի ճան ու նեց ող դա-
սախ ո սի մի ջին աշխա տավ արձը մո տավ ո րապ ես 120.000 դրամ է, ո րի 
շրջա նակնե րում տա րեցտա րի ա վել ա նում են լսա րան ա յին ժա մեր ը և 
կրճատվում այլ աշխա տանք նե րին տրվող ժա մաք ա նակ ը: Ա կադ ե միա-
յի հա մակ արգում աշխա տող գի տաշխա տող ը հա մարյա կե սով ցածր 
է վարձատր վում` ստիպված լի նել ով իր մի նիմ ալ ե կամ ուտն ա պա-
հո վել այլ աշխա տանք նե րով: Թե՛ բու հակ ան հաստա տություննե րի, 
թե՛ ա կադ ե միա կան հիմնարկ նե րի լա բոր ա տորիա ներ ը հե ռու են ժա-
ման ա կակ ից լի նել ուց: Այս տեղ սարքե րը չեն թարմացվել ա վել ի քան 
ե րեք տասնամյակ: Գի տակ ան արդ յունք ակն կա լող գիտնա կան ը գի-
տափ որձերն ի րակ ա նացնում է հիմնա կան ում եվրո պակ ան կամ ռու-
սաստանյան լա բոր ա տոր իա ներ ում, մեծ մա սամբ` ոչ պե տակ ան կամ 
տե ղակ ան հաստա տություննե րի ֆի նանսա վորմամբ: Նույն կերպ նաև 
գրա դար աննե րը, ո րոնք չեն թարմացվում մի ջազգա յին գի տակ ան հրա-
տար ա կություննե րով. վերջիններս սիստե մատ իկ կերպով մի ջոցներ չեն 
տրա մադրում անհ րա ժեշտ գի տակ ան գրա կան ությու նը ձեռք բե րել ու, 
մի ջազգա յին գի տակ ան ամսագրե րին բա ժան որդագր վե լու հա մար: 

Ինս տի տու ցիո նալ հենք` ֆի նանսա վոր ում և պայմաններ չու նեց ող 
գիտնա կան ը միայն նվի րու մով է գի տություն ա նում: Նույնիսկ ե թե կան 
աշխա տավ արձա յին հա վել ումներ գի տակ ան հրա տար ա կություննե րի 
հա մար (ինչ պես, օ րին ակ, ԵՊՀ-ում), դրանք այն քան չնչին են, որ չեն կա րող 
ե րիտասարդի հա մար գի տությամբ զբաղվե լու ազդակ հանդի սան ալ: Եվ 
ե թե նույնիսկ այս պայմաննե րում գիտնա կան ին հա ջողվում է գի տակ ան 
արդ յունք ստա նալ, նա դժվար թե գտնի ինս տի տու ցիո նալ ա ջակցություն` 
իր ստա ցած գի տակ ան արդ յունքը մի ջազգա յին գի տակ ան հանրու թյա նը 
ներկա յացնե լու և փորձաքն նություն անց նե լու հա մար. այս տեղ լուրջ գու-
մարներ են պա հանջ վում ոչ միայն գրա խոսվող ամսագրե րում տպագր վե-
լու, այլև open access հա մակ արգե րում ներգ րավվե լու հա մար: Գի տակ ան 
փորձաքն նությու նը լա վագ ույն դեպքում մնում է տե ղակ ան մա կարդա-
կում` իր հետ բե րել ով տնա բույծ գի տու թյան անցանկա լի սինդ րո մը: 
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Գիտությանգործնականկողմը

Հա յաստա նում գի տությու նը ո րակ ա պես ցածր մա կարդա կի գտնվե-
լու վկա յություն կա րող է հա մարվել այն հանգա մանքը, որ շա հագր-
գիռ կազմա կերպություննե րը այս կամ այն բնա գավ ա ռում ընթա ցիկ 
հե տազ ո տություն անց կացնե լու կամ խորհր դատվու թյուն ստա նալ ու 
հա մար գե րադ ա սում են պատկա ռել ի գու մարներ ծախսել` դի մել ով 
միջ ազգա յին փորձա գետնե րին և շրջանցե լով սե փակ ան ա կադ ե միան։ 
Դա վե րաբ երում է ինչպես ա ռանձին կազմա կերպություննե րին, այն-
պես էլ ՀՀ կա ռավ ա րու թյա նը։ Վերջի նիս պա րագ այում հատկանշա-
կան է Ա մուլսա րի խնդրի վե րաբ երյալ մի ջազգա յին փորձաքն նու թյան 
դի մել ու դեպքը։ Բայց կա նաև մե դալ ի երկ րորդ կողմը։ Արդ յո՞ք կա ռա-
վա րությու նը լիարժեք օգտա գործում է սե փական գիտնա կաննե րին 
դի մել ու հնա րավ ո րությու նը, թե՞ ապրիո րի ենթադրում է, որ Հա յաստա-
նում գի տակ ան հաստա տություններն ու գի տակ ան կենտ րոննե րը 
չու նեն այն նե րու ժը, որ կա րող ա նան ա ջակցել պե տու թյա նը ռազմա-
վար ա կան նշա նակ ություն ու նեց ող հարցե րի մշակման գործում: Նույն 
Ա մուլսա րի հետ կապված ի րավ ի ճակ ը (երբ կա ռավ ա րությու նը վերջին 
պա հին դի մեց ԳԱԱ հա մապ ա տասխան ինս տի տու տին` ակն կա լել ով 
երկու օրվա ընթացքում և անվ ճար ստա նալ փորձա գիտ ա կան եզրա-
կաց ություն, ո րի նմա նի հա մար մի ջազգա յին կազմա կերպու թյա նը մեծ 
գու մար էր վճարել և զգա լի ժա ման ակ տրա մադրել) թույլ չի տա լիս բա-
ցառ ել նաև այս եզրա կաց ությու նը։ 

Ա մեն դեպքում այս հա մատ եքս տում խիստ խնդրա կան է ընկալվում 
Բարձ րա գույն կրթու թյան ու գի տու թյան օ րենքի նա խագծի այն կե տը, 
ըստ ո րի` Գի տություննե րի ազգա յին ա կադ ե միա յին տրվում է հա տուկ 
կարգա վիճ ակ, «որի հիմնա կան գործա ռույթը գի տու թյան զարգացման 
և գի տահ ե տազ ո տակ ան գործու նեու թյան արդ յունք նե րի ներդր ման, 
ինչ պես նաև հանրա պետ ու թյան տնտե սակ ան, սո ցիա լակ ան և մշա-
կու թայ ին զարգացման ուղղությամբ հա մապ ա տասխան ո լորտի պե-
տակ ան քա ղաք ա կան ություն մշա կող և ի րակ ա նացնող մարմիննե րին 
խորհր դատվու թյան տրա մադրումն է» (Հոդված 25), քա նի որ որևէ բան 
չի ասվում այդ կարգա վիճ ա կի և նրա ա պահ ովման ու ղին ե րի մա սին: 
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Գի տակ ան հանրու թյան մոտ անտա րակ ու սել ի է մո տեց ու մը, որ 
կրթությու նը պետք է ու ղեկց ված լի նի գի տությամբ, չնա յած այն հանգա-
մանքին, որ, ինչ պես տե սանք, Հա յաստա նում ինս տի տու ցիո նալ ա ռու-
մով գի տություն ա նել ը գրե թե անհ նա րին է դարձել: Այն, ինչն այսօր մա-
տուցվում է հա մալսա րաննե րում իբրև գի տել իք, հա ճախ հնա ցած է և 
գործա ծությու նից դուրս ե կած: Ի րենց հերթին կրթա կան ծրագրե րում բա-
ցակ ա յում է հե տազ ո տակ ան մա սը. ու սան ո ղը, բա ցառ ությամբ ա ռանձին 
դեպքե րի, ա ռիթ չի ու նեն ում հե տազ ո տություն կա տար ել ու հե տազ ո-
տակ ան հմտություններ ձեռք բե րել ու սումնա ռու թյան տա րին ե րին:

Թվում է, թե ա կադ ե միա կան գի տել ի քի և ու սումնա ռու թյան միջև 
ա ռաջ ա ցած անջր պե տը կա րել ի էր լու ծել ա կադ ե միա կան ու հա մալսա-
րան ա կան հաստա տություննե րի միջև ընդ հա նուր ծրագրե րով: Սա-
կայն, վերջին տա րին ե րի զարգա ցումն այլ ուղղությամբ է գնա ցել. ՀՀ 
ԳԱ ա կադ ե միան ինքն իր բա զայ ի վրա ստեղծել է մա գիստ րո սակ ան 
ծրագրեր, իսկ բու հեր ի ներքին օ ղակնե րում նկատվում են դեպքեր, երբ 
ա ռանձին լա բոր ա տոր իա ներ, օգտա գործե լով հա րաբ ե րակ ան ա զա-
տությու նը, կապ են հաստա տում օ տար երկր յա հիմնարկ նե րի հետ, 
ինչը հնա րավ ո րություն է տա լիս ո րոշ ա կի գի տակ ան ծրագրեր ի րակ ա-
նացնել։  
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Վերջին մե կու կես տա րին ե րի ընթացքում բա րեփ ո խումնե րի անց-
կացման փորձը, Կրթության և գիտության մասին նոր օ րենքի աշխա-
տանքա յին նա խագծի քննարկումնե րը, ինչ պես նաև օ րերս հանրու-
թյա նը ներկա յացված վե րամշակված նա խագ ի ծը ցույց են տա լիս, որ 
Նա խար ությու նը կանգ նած է դժվա րին մարտահրա վեր ի առջև։ Մի
կողմից՝ բու հեր ում տա րին ե րի ընթացքում ձևա վորված կրա վոր ա կան 
մի ջավ այրի հաղթա հարման հա մար անհ րա ժեշտ են կտրուկ վարչա-
րար ա կան քայլեր «վերևից», մյուսկողմից՝ այդ քայլե րը պետք է ոչ թե 
խա թար են բու հեր ի ա կադ ե միա կան ինք նա վար ու թյան կարևորագույն 
սկզբունքը, այլ մե ծապ ես նպաստեն նրա արմա տավ որմա նը և ինս-
տի տու ցիո նալ կա յացմա նը, այսինքն՝ բու հակ ան ակտի վու թյա նը 
«ներքևից»։

Այս բարդագ ույն խնդրի լուծման ընդ հա նուր բա նաձև չկա։ Բարձ-
րա գույն կրթու թյան և գի տու թյան մա սին օ րենքի ընդու նու մը կա րող 
է լի նել միայն ա ռաջ ին քայլը, քա նի որ այն ո րոշ ա կի լծակներ է տա-
լիս կողմե րին, սա կայն հասկա նալ իո րեն չի անդ րա դառնում կոնկ րետ 
ի րավ ի ճակնե րի հանգու ցալ ու ծումնե րին։ Ստորև կսահմա նափ ակվենք 
ա ռանձին հիմնա հարցե րի հետ կապված դի տարկումնե րով, ո րոնք, 
հնա րավ որ է, օգտա կար լի նեն բա րեփ ո խումնե րի ի րակ ա նացման ճա-
նապ արհին։

Ա.Կառավարման(Հոգաբարձուների)խորհրդիգործունեության
արդյունավետությանբարձրացումը

Նոր օ րենքի նա խագծով ա ռաջ արկ վող Կա ռավ արման խորհուրդ նե-
րի անդամնե րի թվի կրճա տու մը նպա տակ ա հարմար չի թվում հետևյալ 
պատճառնե րով.

► Դրա նով իսկ այն դա դար ում է ներկա յացչա կան մարմին լի նե-
լուց և իր 4+1+1 «ա կադ ե միա կան» կազմով փաստո րեն չի արտա-
հայտում բու հակ ան հանրու թյան շա հեր ը:
► Նա խար ա րու թյա նը փաստա ցի հնա րավ ո րություն է տրվում 
կանխո րոշ ե լու ռեկտո րի ընտ րությու նը։ Արմա տակ ան բա րեփ ո-
խումնե րի փու լում դա կա րող է ընդու նել ի տարբե րակ հա մարվել։ 
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Սա կայն, այդ դեպքում գե րադ ա սել ի է գնալ ռեկտորնե րի ուղղա կի 
նշա նակման, քա նի որ նման պա րագ ա յում նշա նակ ողն անմի-
ջակ ան պա տասխա նատվություն է կրում նշա նակվա ծի աշխա-
տանքի արդ յունք նե րի հա մար, այնինչ ա ռաջ արկ վող տարբե րա-
կում, փաստա ցի նշա նակ ում ի րակ ա նացրած մարմի նը ֆորմալ 
ա ռու մով պա տասխա նատ ու չէ խորհր դի «ընտ րած» կադրի հա մար:
► Մյուս անցանկա լի, բայց հնա րավ որ տարբե րակ ը խորհուրդը 
երկու խմբի բա ժանվելն է՝ 6-ն ընդ դեմ 6-ի, ո րը կա րող է կաթվա-
ծահ ար ա նել խորհրդի աշխա տանքը (նման դեպքեր արդեն իսկ 
հայտ նի են նույնիսկ ներկա յիս ընդ լայն կազմով)։ Այս տեղ, բա ցի 
կազմի ընդ լայնու մից, անհ րա ժեշտություն է ա ռաջ ա նում այն հա-
մալրել անկախ անդամնե րով (խո շոր գործա րարներ, մի ջազգա-
յին հա մար ում ու նեց ող գիտնա կաններ), ո րը կբա ցառ ի Կա ռա-
վարման խորհր դի «երկ կու սակցա կան ությու նը»։
► Խորհր դի կրճատված կազմը ի վի ճակ ի չի լի նի իրա կան ացնել 
ի րեն վե րապ ահված տա րատ ե սակ՝ գի տակ ան, ու սումնա կան, 
ֆի նանսական և այլ վե րահսկ ման գործա ռույթ նե րը, քա նի որ 
չի կա րող ու նեն ալ դրա հա մար անհ րա ժեշտ մասնա գիտ ա կան 
կադրեր։ Այնինչ, խորհուրդը պետք է հնա րավ ո րություն ու նեն ա իր 
անդամնե րից կազմա վոր ել ա ռանձին հանձ նա ժող ովներ, ո րոնք 
պա տասխա նատ ու կլի նեին ա ռանձին բնա գավ առնե րի հա մար։ 

Այս տե ղից բխում են Կա ռավ արման խորհր դի գործու նեու թյա նը վե-
րաբ երող մյուս անհ րա ժեշտ քայլե րը. 

► Ա ռավ ե լագ ույնս հստա կեցնել խորհր դի գործա ռույթ նե րի/լիա-
զոր ություննե րի շրջա նակ ը.
► Նա խատ ե սել աշխա տանքա յին հանդի պումնե րի բարձր 
պարբե րակ անություն.
► Սահմա նել խորհր դի անդամնե րի պա տասխա նատվու թյան 
նորմեր, ո րոնց խախտ ման դեպքում պետք է գործադր վի ռո տա-
ցիա յի հրա պար ա կայ ին մեխա նիզմը։ Այդ թվում, անհ րա ժեշտ է 
նշել, ովքեր են ի րավ ա սու հարց բարձ րացնել խորհր դի անդա մի 
փո խար ինման  մա սին։ 
► Սահմա նել խորհր դի արտա քին և ներքին անդամնե րի ընտ րու-
թյան ֆորմալ չա փան իշներ.
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► Ա պահ ո վել խորհր դի անդամնե րի ընտր վող մա սի ընտ րու թյան 
թա փանցի կությունը և մասնակցայնությու նը (հայտա րար ություն, 
մրցույթ և այլն). 
► Կա նոն ա կարգել ո րոշ ումնե րի կա յացման գործընթա ցը։  

Բ.ԿԳՄՍնախարարության,բուհիվարչականապարատիև
դասախոսականկազմիհամագործակցությունը

Պետք է նկա տի ու նեն ալ, որ այսօրվա փո փոխ ություննե րը չեն վե-
րաբ ե րում միայն բու հակ ան հա մայն քը գա ղափ ա րակ ան և պե տա-
կան վե րահս կո ղությու նից ա զատ ե լու խնդրին։ Խոսքն ա վել ի շուտ 
պե տու թյան և բու հեր ի միջև նոր պայմ ա նավ որվա ծու թյան ձեռք-
բերման մա սին է։   

Անհ րա ժեշտ է ի րակ ա նացնել հա մագ ործակցու թյան այն պի սի մո-
դել, ո րի դեպքում բու հի ա կադ ե միա կան կազմը չընկա լի բու հի վարչա-
կան մարմի նը որպես նա խար ա րու թյան ու ղարկած «մի սիո ներնե րի», 
ո րոնք ե կել են ի րենց «բռնի կերպա փոխ ե լու», այլ որպես հա մախ ոհնե-
րի, ո րոնց հետ ընդ հա նուր գործ են ա նում։26  

Գ.Ֆինանսավորումը

Որքան էլ ցա վալ ի է, պետք է խոստո վան ել, որ ՀՀ կրթությու նը 
աղքա տու թյան տնտե սու թյան լա վագ ույն պատկերն է: Բնա կան է, որ 
բու հա կան հա մակ արգի ա քիլ եսյան գարշա պար ը մնում է ֆի նանսա-
վորման հարցը։ Այն հանգա մանքը, որ ֆի նանսա վորման հիմնա կան 
մա սը գա լիս է ուսման վճարնե րից, ո րը հանգեցնում է ու սան ողնե րի` 
ուսման նկատմամբ պա հանջ կո տու թյան կտրուկ անկ ման, ստեղծում է 
հա կաս ություն, ո րի լուծման հնա րավ ո րություննե րը ակն հայտ չեն։ Մի 
բան պարզ է, որ ֆի նանսա վորման դժվա րին խնդի րը ա ռանձին բա - 

26 Դրա հետ կապված վտանգ նե րից կա րող է լի նել բու հեր ի վարչա րար կազմի ոչ ա դեկ-
վատ ինք նագնա հատ ա կան ը։ Այս մի տու մի հա մարյա զվարճա լի դրսևո րումնե րից է բու-
հակ ան ինք նա վերլու ծակ աննե րից մե կում տեղ գտած SWOT գնա հատ ա կան ը, ըստ ո րի` 
բու հի թու լությու նը դա սախ ոսներն են, քա նի որ նրանք կենտ րո նաց ած են բու հի ներքին 
խնդիրնե րի վրա, իսկ ու ժը՝ վարչա կան կազմը, ո րը նոր հնա րավ ո րություններ է փնտրում 
բու հից դուրս։



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

51

նալ ի լու ծում չու նի։ Որքան էլ պե տու թյան հնա րավ ո րություննե րը 
սահմա նափ ակ են, անհ րա ժեշտ է մտա ծել այն մա սին, որ բու հեր ին 
հատկացվող պե տակ ան մի ջոցնե րի մա սը ա ճի՝ նախ և ա ռաջ դրա-
մաշնորհ նե րի հաշվին, ո րոնք պետք է տրա մադր վեն մրցութա յին 
կարգով, խիստ ֆորմա լացված չա փան իշնե րի հի ման վրա։ Խնդրին 
կա րող է օգնել նաև խո շոր գործա րարնե րին Կառավարման խորհուրդ-
նե րում ներգ րա վել ը, ե թե նույնիսկ մինչ այժմ ե ղած հա տու կենտ փորձե-
րը դեռևս շո շափ ե լի արդ յունք չեն տվել (այս տեղ կա րող է օգտա կար 
լի նել նախնա կան պայմա նավ որվա ծությու նը՝ գործա րար ը մուտք է 
գործում Կա ռավ արման խորհուրդ ֆի նանսա կան ա ջակցու թյան հանձ-
նա ռությամբ)։ Արդ յու նավ ետ մի ջոց կա րող են լի նել նաև «բիզնես-
պատվերնե րը», այսինքն` աշխա տաշ ու կայ ի շա հագր գիռ ներկա յա-
ցու ցիչնե րի կողմից ա ռանձին մասնա գիտ ություննե րի գծով կրթա-
թոշ ակներ սահմա նել ը։ Ընդ հա նուր մո տեց ու մը պետք է հիմն ված լի նի 
ֆի նանսա կան աղբ յուրնե րի դի վերսի ֆիկ ացման և ներքին օ ղակնե րի 
ֆի նանսա կան ինք նու րույնու թյան ա վել ացման վրա։ 

Գ.Շուկաև«ինքնություն»

Բու հի և աշխա տաշ ու կայ ի միջև գո յություն ու նեց ող խո րը անջր-
պետը ընդունում են հարցազրույց նե րին բո լոր մասնակցածնե րը։ Այս 
խնդի րը լու ծել ու հա մար անհ րա ժեշտ է բազմասպեկտա յին և խո րը ու-
սումնա սիր ություններ։ Բուհ – աշխա տաշ ու կա կա պի բա ցակ ա յու թյան 
խնդրի լուծմանն են ուղղ ված այն պի սի ինս տի տուտներ, ինչ պի սին են՝ 
փորձաշր ջաննե րը, պետպատվերնե րը, պե տակ ան կրթա թոշ ակնե րը և 
այլն։ Այս բո լոր հա մակ արգերն ու նեն ոչ միայն բա րեփ ոխման, այլ նաև 
վե րաի մաստա վորման խնդիր։ Բու հակ ան հա մակ արգում շո շափ ե լի 
փո փոխ ություններ ի րակ ա նացնե լու հա մար անհ րա ժեշտ է բազմա-
կողմա նի հա մագ ործակցություն պե տակ ան մարմիննե րի, բու հեր ի, 
մի ջազգա յին տարբեր կազմա կերպություննե րի և քա ղաք ա ցիա կան 
խմբե րի միջև։ 

Ա ռանձին մեծ խնդիր են այն բնա գավ առնե րը, ո րոնք ենթա կա չեն 
շու կայ ա կան կարգա վորման։ Խոսքը բո լոր այն մասնա գիտ ություննե-
րի մա սին է (բա նաս ի րություն, պատմություն, փի լիս ոփայություն, տե-
սակ ան բնա գիտ ու թյան ֆունդա մենտալ ո լորտ ներ և այլն), ո րոնցից 
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անհ նար է հրա ժարվել, չնա յած դրանց դո տաց իոն բնույթին։ Այս տեղ 
ոչ միայն պետք է գտնել ձևեր այլ բնա գավ առնե րի հաշվին սրանց 
ֆի նանսա վոր ե լու, այլև ձևա վորել նոր կա ռուցվածք ներ, ո րոնք հնա-
րավ ո րություն կտան պահպա նել մասնա գիտ ությու նը ա ռանց մեծ ֆա-
կուլտետներ պա հել ու։ Հե ռանկա րում այդ պի սի կա ռուցվածք ների դեր 
կա րող են կա տար ել բու հեր ի կազմի մեջ մտնող միջգի տակ արգա յին 
(ինտերդիսցիպլի նար) ինս տի տուտնե րը, ո րոնք կա րող են ա ռաջ արկել 
մի քա նի կրթա կան ծրագրեր և սպա սարկել միանգա մից մի քա նի ֆա-
կուլտետ (մասնա գիտ ություն)։ Միևնույն ժա ման ակ, ակն հայտ է, որ 
այդ դժվա րին խնդրի ի րակ ա նացմա նը հնա րավ որ կլի նի ձեռնա մուխ 
լի նել միայն դրանց հղացքի մանրա մասն մշակման և փորձարկ ման 
հի ման վրա։  

Դ.Սերնդափոխություն

Այս և նման հարցե րը մշա կել իս պետք է հաշվի առնել, որ տարբեր 
ո լորտ նե րում առկա խնդիրնե րը փոխկա պակց ված են բազմա թիվ և 
երբեմն անս պա սել ի կա պեր ով։ Այս պես, օ րին ակ, ակն հայտ են բու-
հակ ան աշխա տողնե րի ցածր աշխա տավ արձի հետ կապված երկու 
պրոբլեմ՝ սո ցիա լակ ա նը (ցածր կենսա մակ արդա կը) և աշխա տանքի 
արդ յու նավ ե տությու նը։ Սա կայն քիչ նկա տել ի է, որ նույն այդ երևույթը 
խա թար ում է բու հակ ան աշխա տողնե րի բնա կան ոն սերն դա փո-
խությու նը, քա նի որ ե րիտ ա սարդ ո րակյալ մասնա գետնե րը պարզա-
պես պատրաստ չեն աշխա տել ու այն աշխա տավ արձով, որ ստա նում 
են տա րեցնե րը։ Հիմնա կան ում գա լիս են նրանք, ովքեր ի րենց ցածր 
ո րակ ա վորման պատճա ռով, բու հից դուրս աշխա տանք չեն գտնում։ 
Իսկ քա նի որ սերն դա փոխ ությու նը միևնույն է կա տարվում է, մարդ-
կանց մոտ տպա վոր ություն է ստեղծ վում, որ տա րեց դա սախ ո սին 
ե րիտ ա սարդով փո խար ի նել ու միակ դրդա պատճա ռը նրա տա րիքն է։ 

Թեև տա րեց դա սախ ոսնե րի` ա մեն գնով բու հում մնա լու ձգտման 
հիմքում նախ և ա ռաջ նյութա կան գործոնն է, այնուա մեն այնիվ չի կա-
րել ի անտե սել նաև խնդրի բա րոյ ա կան կողմը։ Այս տեղ օգտա կար կլի ներ 
ներդ նել փորձի փո խան ակման և սերն դա փոխ ու թյան այն պի սի մե խա-
նիզմ ներ, ո րոնք հնա րավ ո րություն կտան դա սավ անդումն ա վարտած 
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դա սախ ոսնե րին պահպա նել բու հի հետ ի րենց առն չությու նը և սա հուն 
ու արդ յու նավ ետ կդարձ նեն սերն դա փոխ ու թյան գործընթա ցը։ 

Ե.Հաղորդակցականտեխնոլոգիաներ

Ու շադրություն պետք է դարձ վի նո րագ ույն հա ղորդակցա կան 
տեխնո լոգ իա ներ ը ու սումնա կան պրո ցեսնե րում օգտա գործե լու 
կերպին։ Դժվար է դա սախ ոսնե րից պա հանջել հա մատ ա րած անցում 
նոր մե թոդնե րի, ե թե բու հը չի ա պահ ո վում դրա հա մար անհ րա ժեշտ  
տեխնի կակ ան պայմաններ՝ հա մակ արգիչնե րով և պրո յեկտորնե-
րով լսա րաններ և առն վազն մի քա նի հա մակ արգ չա յին սրահ դա-
սա խոսնե րի և ու սան ողնե րի հա մար։ Պարզա պես պետք է նկա տի 
ու նե նալ, որ տարբեր բու հեր ի ու սան ողնե րը (նաև դա սախ ոսնե րը) 
տարբեր նյու թակ ան հնա րավ ո րություններ ու նեն, և բո լոր ը չէ, որ կա-
րող են ի րենց թույլ տալ անձ նա կան կոմպակտ հա մակ արգիչներ կամ 
սմարթ ֆոններ ու նեն ալ։ 

Զ.Ուսումնականըևգիտականը

Բարձ րա գույն կրթու թյան և գի տու թյան ո լորտ նե րի մերձեցման և 
ի վերջո միա վորման խնդի րը կասկած չի ա ռաջ ացնում արդեն իսկ 
այն պատճա ռով, որ ո րակյալ բու հակ ան ու սու ցումն ինքնին հնա րա-
վոր չէ ա ռանց արդիա կան գի տակ ան բո վանդա կու թյան։ Սա կայն, 
այդ գործընթա ցը նա խաձ եռնե լիս անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նեն ալ այն 
ինս տի տու ցիո նալ կոշտ  բա ժան ու մը, ո րի պայմաննե րում պատմա-
կան ո րեն զարգա ցել են մե զան ում այդ երկու բնա գավ առնե րը։ Ինքնին 
դրանց կոնվերգենցիան ի րակ ա նացնե լիս նպա տակ ա հարմար է թվում 
նկա տի ու նեն ալ հետևյալ հանգա մանքե րը և հնա րավ որ քայլե րը.

► Միա վորման վե րաբ երյալ ո րոշ ում ընդու նել ու դեպքում գործել 
փուլ առ փուլ.
► Ստեղծել բու հեր ի և ա կադ ե միա կան կա ռույց նե րի միջև հա-
մատ եղ գի տահ ե տազ ո տակ ան ծրագրեր.
► Ստեղծել հե տազ ո տակ ան կենտ րոններ բու հեր ի ներսում.
► Մաքսի մալ ինք նու րույնություն տալ այն գի տահ ե տազ ո տա-
կան հիմնարկ նե րին (ԳԱԱ ինս տի տուտնե րին), ո րոնք ու նակ են 
ինքնուրույն գո յատևե լու՝ գիտա կան և ֆի նանսա կան ա ռու մով.
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► Խթա նել Ա կադ ե միա յի թույլ կա ռույց նե րի ինտեգրու մը բու հա-
կան հա մակ արգ.
► Զգու շան ալ Վրաստա նի օ րին ա կից, ո րի նեո լիբ ե րալ կա ռա վա-
րու թյան ո րոշ ու մը ա կադ ե միա կան ինս տի տուտնե րի և բու հեր ի 
ա րագ և հա մատ ա րած միա վորման մա սին ոչ միայն հանգեցրել 
է գի տու թյան հա մակ արգի առվազն մասնա կի խարխլ մա նը, այլև 
ահռե լի սո ցիա լակ ան բո ղոքներ է ա ռաջ ացրել.27 
► Պե տակ ան կամ հա մալսա րան ա կան մա կարդա կով ա պահ ո վել 
գիտնա կաննե րի մուտքը մի ջազգա յին գրա դար աններ. 
► Հե տամ ուտ լի նել միասնա կան գրա դար ա նայ ին բանկե րի 
ստեղծ մանը և խթա նել դրանց զանգծ վա ծայ ին օգտա գործու-
մը: Ա ռաջ արկել մշա կել ու տեխնի կակ ան մի ջոցներ բու հակ ան և 
ա կադ ե միա կան գրա դար աննե րի ցանցա յին ծա ռայ ություննե րի 
սինխ րո նացման և նրանց ընդ հա նուր ցանցի մեջ միա վոր ե լու 
հա մար: 
► Ա ռաջին շրջա նում բու հակ ան դա սախ ոսնե րի հա մար 
կազմա կերպել գրանտա յին նա խագ իծ-ա ռաջ արկություննե րի 
պատրաստման կենտ րո նաց ած ու սու ցում. 
► Խրա խու սել բու հակ ան դա սախ ոսնե րի մասնակցությու նը միջ-
ազգա յին գի տաժ ո ղովնե րին՝ ե թե ոչ ֆի նանսա կան, ա պա առ-
նվազն կազմա կերպչա կան ա ռու մով։   

Է.Տեղեկատվականբանկերևմոնիտորինգ

Անհ րա ժեշտ է աշխա տանք տա նել կրթու թյան հա մակ արգի գործու-
նեու թյան շուրջ տե ղեկ ատվա կան ընդ հա նուր բա զայի ստեղծման 
ուղղությամբ: Մինչ այժմ վարչա կան ո րոշ ումնե րի կա յացման հա մա-
կարգում, հա վաստի հե տազ ո տակ ան տվյալնե րի և վստա հել ի փաստե-
րի վրա հիմն ված վերլու ծակ ան տե ղեկ ատվու թյան ֆրագմենտա րու-
թյան ու սա կավ ու թյան  պայմաննե րում, գե րակշ ռել է ինտուի տիվ և ի րա-
վի ճակ ա յին ո րոշ ումնե րի կա յացման մե խան իզմը: Արդ յունքում կրթու-
թյան հա մակ արգի զարգացման հիմնա կան մի տումնե րը քաո սայ ին 
բնույթ են ձեռք բե րել: Կան ո լորտ ներ, որտեղ մեծ ծա վալնե րով փո փո- 

 
27 Վրաստա նում բարձ րա գույն կրթու թյան բա րեփ ո խումնե րի մա սին տե՛ս http://archumanities.
am/category/video/bardzragouyn-krtoutyan-himnakhndirnery-hay-89,այց` 1.12.2019:



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

55

խություններ են տե ղի ու նեց ել (օ րին ակ` կրե դիտ ա յին-վարկա նիշ ա յին 
հա մակ արգի ներդ րու մը), բայց կան նաև ո լորտ ներ, ո րոնք գործառնում 
են դեռևս խորհր դա յին տա րին ե րից ե կող ռե ժիմ ով (օ րին ակ` կրթա-
կան ծրագրե րի ո լորտը): Այդ անհա մաչ ա փությու նը ստեղծել է պա-
րադ ոքսալ վի ճակ։ Մի կողմից` առկա են գործոններ, ո րոնք մե ծացնում 
են հա մակ արգի քաո սայ ին բա ղադրի չի սի ներգե տիկ է ֆեկտը, ո րը 
պայմա նավ որվում է ինչ պես հա մակ արգի փո խակ երպումնե րի ի րա-
կան հետևանք նե րի վե րաբ երյալ տե ղեկ ատվու թյան սա կավ ությամբ, 
այն պես էլ ցանկա ցած հնա րավ որ աղբ յու րից ակն թարթա յին «այս-
տեղ և հի մա» շա հույթ ստա նալ ու ձգտու մով։ Մյուս կողմից` առկա են 
գործոններ, ո րոնք ա ռաջ են գա լիս զուտ ձևա կան սխե մատ իկ ցու-
ցա նիշնե րին ցու ցադրա բար հետևե լու արդ յունքում՝ վերևից ի ջեցված 
հրա հանգ նե րի հի ման վրա։ Վերջի նիս ցայտուն օ րին ակնե րից է Բո-
լոնյան սկզբունք նե րի ֆորմալ կի րառ ությունը։ 

 
Ստեղծ ված ի րավ ի ճակ ի հաղթա հարման կարևոր մի ջոցնե րից է 

մշտա կան մո նիտ ո րինգի կի րառ ու մը։ Սա կայն, նկա տի ու նեն ա լով 
պաշտո նակ ան կա ռույց նե րի բյու րոկրա տակ ան վարչա րար ությու նը, 
երբ չա փան իշնե րը հա վաս ա րապ ես ա ռաջ ադր վում և ստուգվում են՝ 
«թղթի վրա», անհ րա ժեշտ է պե տակ ան մո նիտ ո րինգը լրացնել քա-
ղաք ա ցիա կան հա սար ա կու թյան կա ռույց նե րի կողմից ի րակ ա նացվող 
մշտա կան վե րահս կո ղությամբ։ 

Ը.Ճանապարհայինքարտեզ

Նշված բարդա գույն խնդիրնե րի լու ծումն ի հարկե անհ նա րին կլի-
նի ա ռանց կրթու թյան և գի տու թյան բնա գավ առնե րի բա րեփ ոխման 
հա մապ արփակ հղացքի մշակման։ Բայց նույնիսկ դրա առկա յությու-
նը բա վարար չէ։ Խնդի րը միայն այն չէ, թե ինչ ենք ու զում ստա նալ 
վերջ նա կետ ում, այլ նաև այն, թե ինչ ճա նապ արհա յին քարտե զով ենք 
պատրաստ վում շարժ վել ցանկա լի ուղղությամբ։ Սա է, որ խնդի րը բա-
ժան ում է ա ռանձին ո լորտ նե րում կա տարվե լիք բազմա թիվ քայլե րի, 
ո րոնցից յու րաք անչ յու րը պետք է հա րաբ երվի ինչ պես ընդ հանրա կան 
կոնցեպտի, այն պես էլ բու հեր ում տի րող ի րավ ի ճակ ի և ա կադ ե միա կան 
հա մայն քի սպա սել իքնե րի հետ։ 
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The project “Higher Education in Armenia: Problems and Perspectives” 
was implemented by the Armenian Research Center in Humanities (ARCH) in 
cooperation and with funding of the Konrad Adenauer Foundation, as well as 
overall support of European Endowment for Democracy. It became the first of 
the four planned sequels that aim to continue and deepen the results of the 
ARCH conference “Armenia 2018: Realities and Perspectives” (Jun 2018). The 
purpose of the project was to reveal the painful problems in higher education 
and to identify the specific mechanisms that cause them. Participants strived 
to avoid the formal, ornamental formulations we often use, asking not only 
what kind of education system we want to get tomorrow, but also – no less 
important – where we are today. This approach made it possible to move 
from the present model, overloaded with many tangles, to that of the future, 
without losing the positive elements of the legacy of the past and facing the 
challenges of the modern life.

The project was focused on the following four topics:

► The status of universities and their place in society; university 
financing and self-sufficiency;
► Current situation in Armenian HEIs and the strategy of the 
Government of Armenia in the field of higher education;
► Employment and social problems: perspectives for the graduates;
► From teaching universities to research centers.

The project started in August 2019 with focus-group discussions on these 
issues, interviews with stakeholders and those responsible in the field. This 
part of the work concluded the workshop where eight experts presented 
the results of their short-term research. Another panel of the workshop was 
dedicated to the experts invited from Belarus and Georgia, who presented 
the experience of the higher education reforms in their respective countries. 
The results of the work done were analyzed and summarized as Recommen-
dation Paper that the reader is holding. The Paper will be presented to the 
Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of Armenia, 
educational institutions and other stakeholders. 

The videos of the reports and discussions are available on the ARCH 
website at the following address: http://archumanities.am/en/category/video, 
accessed 10.12.2019.  





Նախագծիղեկավար`
Աշոտ Ոսկանյան, փի լիս ո փայ ու թյան դոկտոր, դո ցենտ, Հու ման ի-
տար հե տազ ո տություննե րի հայկա կան կենտ րո նի նա խագ ահ 

Նախագծիհամակարգող`
Սիրանուշ Դվոյան, բանասի րու թյան թեկնա ծու, դո ցենտ, Հու մա-
նի տար հե տազ ո տություննե րի հայկա կան կենտ րո նի գի տակ ան 
ծրագրե րի հա մակ արգող 

Փորձագետներ

Լուսինե Խառատյան, մշա կու թայ ին մարդա բան, ԳԱԱ Ազգագրու-
թյան և հնա գիտ ու թյան ինս տի տուտ

Աննա Գևորգյան, բարձ րա գույն կրթու թյան բա րեփ ո խումնե րի 
փորձա գետ Erasmus+ ծրագրում

Միշա Թադևոսյան, բարձ րա գույն կրթու թյան բա րեփ ո խումնե րի 
փորձա գետ Erasmus+ ծրագրում, Կրթա կան քա ղաք ա ցիա կան նա-
խաձ եռնություն

ՍերոբԽաչատրյան, ԵՊՀ փի լիս ո փայ ու թյան պատմու թյան, տե սու-
թյան և տրա մաբ ա նու թյան ամբիո նի ա սիստենտ

ԴավիթՊետրոսյան, քա ղաք ա գետ, Ռեստարտ ու սան ո ղակ ան քա-
ղաք ա ցիա կան նա խաձ եռնություն

ՅուրիԱվագյան, սո ցիո լոգ, Ռեստարտ ու սան ո ղակ ան քա ղաք ա ցիա-
կան նա խաձ եռնություն

Նունե Դիլանյան, Ռուս-հայկա կան (Սլա վոն ա կան) հա մալսա րան ի 
դա սախ ոս

ԳոհարԱվետիսյան, Ճարտա րապ ե տու թյան և շի նար ա րու թյան  Հա-
յաստա նի ազգա յին հա մալսա րան ի ա սիստենտ



Ձևավորումըևէջադրումը`
ԼուսինեՆավասարդյանի
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