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ՀՊՏՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանի խոսքը ՀՊՏՀ 2018-23 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի քննարկմանը 

 

Համալսարանի խորհրդի հարգարժան նախագահ պարոն Գաբրիելյան 

Հարգելի գործընկերներ, ներկաներ, սիրելի ուսանողներ 
  

Ողջունում եմ Ձեզ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում և 

շնորհակալություն հայտնում մեր համալսարանի 2018-2023 թվականների զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի քննարկմանը մասնակցելու համար:  

Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մեր համալսարանի կառավարման խորհրդը 2018 

թվականի հունվարի 19-ի նիստում լսելով և քննարկելով «ՀՊՏՀ նոր ռազմավարության 

մշակման մասին» հարցը՝ ռեկտորատին հանձնարարել էր մշակել նոր 

ռազմավարություն՝ հաշվի առնելով բարձրագույն կրթության համակարգում առկա և 

սպասվող մարտահրավերները, գերնպատակ ունենալով կրթության որակի 

բարձրացումն ու ֆինանսական կայունության շարունակական ապահովումը: 

Հանձնարարականում կարևորվել էին մի շարք  միջանկյալ նպատակներ․ 

- վերլուծել ակտիվների օգտագործման արդյունավետությունը  

- մշակել անհատական կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսուցմանն անցնելու 

ռազմավարություն կամ տեխնոլոգիա 

- կարևորել հետազոտական կենտրոն - ամբիոն կապը, որտեղ հետազոտական 

կենտրոնները կլինեն հիմնականում վարչական բնույթի՝ մեկ կամ երկու 

ղեկավարով և ամբիոնների դասախոսները պարբերաբար կընդգրկվեն 

հետազոտական աշխատանքներում 

- ընդլայնել ուսանողներին մատուցվող ծառայությունները 

- հստակ ցուցիչներ սահմանել ֆակուլտետների և ամբիոնների չափերի, ինչպես նաև 

ուսանող-դասախոս, ուսանող-ոչ դասախոսական աշխատակից 

հարաբերակցությունների համար 

- սահմանել կույր գնահատման համակարգ՝ հնարավորինս շատ դասընթացների 

համար 

- շեշտադրել հրապարակումները՝ հաշվի առնելով պարբերականների ազդեցության 

գործակիցը 

- ներդնել «Մուդլ» (Moodle) համակարգը 

- ստեղծել առցանց ռեսուրսներ՝ Գյումրու և Եղեգնաձորի մասնաճյուղերի համար  

Այս որոշման կատարման նպատակով ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը 

ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտի, ՀՊՏՀ մասնագիտացման հատվածի և մեր 

համալսարանի գործունեության համալիր վերլուծության արդյունքների ամփոփմամբ 
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մշակել է ռազմավարություն: Մեր կարծիքով, այն մշակվել է ապագայում կիրառական 

գիտելիք տվող մրցունակ բուհի տեսլականի շեշտադրմամբ: 

Հարկ եմ համարում նշել, որ սույն ռազմավարությունը միանգամայն 

իրատեսական է, քանի որ դրա մշակումը խարսխվել է բարձրագույն կրթության 

ոլորտում և հատկապես տնտեսագիտական մասնագիտություններին տրվող 

նախապատվությունների բնագավառում ընթացող վերափոխումների 

ամենավատատեսական սցենարի պարագայում մեր բուհի հնարավորությունների 

արդյունավետ օգտագործման  վրա: 

Այս ռազմավարության առանցքում երեք կարևոր բաղադրիչներ են որակը, 

արդյունավետությունը և կիրառականությունը, ինչը հույս է ներշնչում, որ ծրագիրը 

կստանա համալսարանի ամենակարևոր շահառուների՝ մեր ուսանողների և 

գործընկերների աջակցությունը: 

Կրթական ծրագրերի և կրթական գործընթացների որակի համատեքստում 

ռազմավարությունը ներառում է այնպիսի առանցքային հարցեր, ինչպիսիք են 

կրթական ծրագրերի վերանայումը՝ դրանց կիրառական և հետազոտական 

բաղադրիչների հետևողական ավելացումը, կրթական ծրագրերի որակով սպասարկման 

համար անհրաժեշտ բանիմաց և դասավանդման նորարարական հմտությունների 

տիրապետող հիմնական ու դրսեկ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմով 

համալրվածության բարձրացումը, երիտասարդ և հետազոտական ներուժ ունեցող 

կադրերի համար համալսարանում աշխատանքի գրավչության բարձրացումը, 

միջոլորտային համատեղ մասնագիտական ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը 

ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ արտերկրի կրթական հաստատությունների հետ: 

Ռազմավարությունը թիրախավորել է նաև ուսանողների կամընտրության տեսակարար 

կշռի մեծացումը, ինչպես նաև մասնագիտական կողմնորոշման և անհատական 

ծանրաբեռնվածության ձևավորման հարցում ուսանողին գործուն աջակցության 

ցուցաբերման հնարավորությունների ձևավորումը: Ռազմավարությունը ներառում է 

նաև գնահատման մեթոդների՝ դասավանդման մեթոդներից ածանցման, գնահատման 

մեթոդների թափանցիկացման, դրանց նկատմամբ ուսանողների վստահության 

բարձրացման գործողություններ:  

Արդյունավետության համատեքստում ռազմավարությունում թիրախավորվել են 

այնպիսի առանցքային հարցեր, ինչպիսիք են միևնույն գործընթացը կրկնող 

ստորաբաժանումների և հաստիքների օպտիմալացումը, ոչ կրթական ակտիվների՝ 

ներառյալ ավտոպարկի օպտիմալացումը, ուսանող-դասախոս, ուսանող-

ուսումնաօժանդակ անձնակազմ, ուսանող-վարչական անձնակազմ օպտիմալ 

հարաբերակցության պահպանումը, աստիճանաբար էլեկտրոնային համալսարանին 

անցումը, ինչը ներառում է Մուդլ համակարգի, էլեկտրոնային դեկանատի համակարգի 

ներդրում, միասնականացված տվյալների շտեմարանների ձևավորում, էլեկտրոնային 

անվճար ու վճարովի գրականության ռեսուրսներին և հետազոտական արդյունքներին 

հասանելիության բարձրացում:  Ռազմավարությունը ներառում է նաև համալսարանի 

գործունեության դիվերսիֆիկացման և ուսանողներին ու այլ խմբերի հավելյալ 

ծառայությունների, ներառյալ ոչ ֆորմալ կրթական ծառայությունների մատուցման 

խնդիրների լուծման միջոցառումների համալիր: 
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Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ նոր ռազմավարությունը նախատեսում է նաև 

համալսարանի բոլոր հաստիքների գծով աշխատանքային գործառույթների վերանայում 

և յուրաքանչյուր հաստիքի ու ստորաբաժանման համար կատարողական ցուցանիշների 

սահմանում: Սա ենթադրում է, որ հետայսու յուրաքանչյուրս մեր անձնական և որ 

ամենակարևորն է` չափելի պատասխանատվությունն ենք ունենալու կրթական 

գործընթացի որակի և արդյունավետության, կադրերի համալրման, 

երիտասարդացման, դասավանդողների մասնագիտական որակների բարձրացման և 

կրթական գործընթացից ուսանողների բավարարվածության հարցերում: Սա, 

բնականաբար, ենթադրում է նաև համալսարանի գործունեության շահառուներին և 

համայնքին հաշվետվողականության նոր սկզբունքների ներդրում: 

Ռազմավարությունը թիրախավորել է նաև ոչ միայն կրթական գործընթացի 

շահառուների, այլև համայնքի առաջ համալսարանի սոցիալական 

պատասխանատվության բարձրացման խնդրի լուծումը, ինչը կարծում ենք բաց 

ֆոնդերից ֆինանսական միջոցների հայցման առանցքային պայմաններից է: 

Հարգելի ներկաներ, այսքանով ավարտեմ և ռազմավարության բովանդակային 

մանրամասները ներկայացնելու համար խոսքը փոխանցեմ աշխատանքային խմբի 

անդամ Արմեն Գրիգորյանին: Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ձեզ մասնակցության 

համար և հուսով եմ, որ մեր համալսարանը ավելի լավը դարձնելու հարցում շահագրգիռ 

ենք բոլորս և քննարկումներն էլ կընթանան այդ համատեքստում: 

Շնորհակալություն ուշադրության համար: 

 

Հարգանքով՝ 

ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ 

ՀՊՏՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր 

 


