ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 Թ.
ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումներ
1. ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից ընդունվել և ՀՀ Նախագահի վավերացմանն է
ներկայացվել <<<<Կրթության մասին>> և <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ
օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքը>>,
որտեղ իրականացվել են մի շարք փոփոխություններ: Օրենքի ընդունմամբ սկիզբ է
դրվել

բարեփոխումների

նոր

փուլի՝

հատուկ

և

ներառական

կրթության

կազմակերպման և իրականացման ոլորտում:
2. Մրցունակ կրթական և գիտական համակարգի իրավական հիմք ապահովելու
նպատակով,

երաշխավորված

նվազագույն

9-ամյա

կրթությունից

անցում

է

կատարվելու անվճար 12-ամյա կրթությանը: Նախագիծը գտնվում է ՀՀ Ազգային
Ժողովում:
Հանրակրթական

ուսումնական

հաստատությունների

վարկանիշավորման

մեթոդաբանության լրամշակում և ներդրում.
Հաշվետու ժամանակաշրջանում վերանայվել և հաստատվել է վարկանիշավորման
նոր մեթոդաբանությունը, որով կիրականացվի վարկանիշավորման գործընթացը:
Նոր ուսումնական ծրագրերով դասագրքի փորձարարական աշխատանքների
իրականացում:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 2014 թվականի հուլիսի 9-ի՝ N 729-Ա/Ք և
հուլիսի

10-ի

N

730-Ա/Ք

hրամաններով

գործածության

են

երաշխավորվել

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում փորձարկված 36 անուն
դասագրքերը:

«Ազգային երգ ու պար» առարկայի չափորոշչի և ծրագրի մշակում և
հաստատում:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 2014թ. օգոստոսի 26-ի N 829-Ա/Ք
hրամանով

հաստատվել

են

<<Հանրակրթական

հիմնական

դպրոցի

դասարանի <<Ազգային երգ ու պար>> և <<Երաժշտություն>>
փորձնական ծրագրերը>>:

Ծրագիրն

իրականացվում

է

5 -րդ

առարկաների

ՀՀ

13

հիմնական

դպրոցներում՝ 10-ը Երևանում, 3-ը՝ մարզերում:
2015

թվականից

գիտության,

սկսած

Հայաստանի

պաշտպանության

Հանրապետության

նախարարությունների

կրթության

և

և

<<Երկրապահ

կամավորական միություն>> հասարակական կազմակերպության միջև՝ 2014
թվականի սեպտեմբերի 9-ին կնքված փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակներում,
ՀՀ բոլոր դպրոցներում նախատեսվում է ձևավորել պատանի երկրապահների
ակումբներ:

Նախաձեռնության

նպատակը

դպրոցակաների՝

վաղ

տարիքից

ռազմահայրենասիրական դաստիրակությունն է, ազգային գաղափարախոսության
և արժեքների պահպանումը, հայապահպան մտածելակերպի ձևավորումը:
2015 թվականին նախատեսում է ստեղծել շախմատի խմբակներ 5-9-րդ
դասարանների աշակերտների համար՝ որպես կրթական լրացուցիչ ծառայություն:
Ազգային

փոքրամասնությունների

դպրոցների

համար

դասագրքերի

տպագրություն:
Ազգային

փոքրամասնությունների

դպրոցների

համար

պետական

բյուջեի

միջոցների հաշվին տպագրվել և տրամադրվել են <<Եզդիերեն>>՝ 1-ին, 6-րդ, 7-րդ,
11-րդ և <<Քրդերեն>>՝ 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ դասարանների դասագրքերը:
Ազգային փոքրամասնությունների դպրոցների ուսուցիչների
վերապատրաստում:
2014

թվականին

վերապատրաստում:

իրականացվել

է

քրդերենի

շուրջ

20

ուսուցիչների

Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանկը ընդլայնվել է 12
դպրոցով:
Ներկայումս

հանրապետությունում

գործում

է

ներառական

կրթություն

իրականացնող 139 հանրակրթական դպրոց, որտեղ ընդգրկված են շուրջ 3000
աշակերտներ:
Համաժողովների, միջոցառումների մասնակցություն և կազմակերպում.
0. <<Այցելություն

ՀՀ

Նախագահի

նստավայր>>

ծրագրի

իրականացում,

որի

շրջանակներում հանրապետության ավագ և միջնակարգ դպրոցների 10-12-րդ
դասարանների

աշակերտները

հնարավորություն

են

ստանում

այցելել

ՀՀ

Նախագահի նստավայր, մասնակցել ճանաչողական էքսկուրսիայի: Դեկտեմբերի
24-ին նախատեսվում է ՀՀ 4 սահմանամերձ մարզերի՝ Արարատի, Գեղարքունիքի,
Վայոց Ձորի և Տավուշի 11-12 տարեկան դպրոցականների այցելություն ՀՀ
Նախագահի նստավայր՝ Ամանորի միջոցառմանը մասնակցելու համար:
1. 2014 թվականին ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվիրակությունը մասնակցել է
Բելոռուսում կայացած կրթության ոլորտի աշխատողների և ուսուցիչների 3-րդ
համագումարին:
2. Նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում 2015 թվականի մայիսին
Երևանում <<Քիմիա>> առարկայից Մենդելեևյան 49-րդ միջազգային օլիմպիադայի
անցկացման համար:
Հանրակրթական

ուսումնական

հաստատությունների

ուսուցիչների

ատեստավորման և տարակարգերի շնորհման գործընթացի կազմակերպում.
0. 2014 թվականին ատեստավորվել են շուրջ 7000 ուսուցիչներ:
1. Ընդհանուր

առմամբ

տարակարգեր

են

շնորհվել

հանրապետության

313

ուսուցիչների, մինչև տարեվերջ հանձնաժողովը տարակարգեր կշնորհի ևս 65
ուսուցիչների:

Պետական

բյուջեով

տպագրվող

դասագրքերի,

ուսումնամեթոդական

ձեռնարկների հայտերի պատրաստում.
1. Պետական բյուջեով տպագրվել և բաշխվել են հանրակրթական դպրոցների
տարրական դասարաններում գործածության երաշխավորված այլընտրանքային
դասագրքերը:
2. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հաստատմանն են ներկայացվել
տարբեր հրատարակչություններից, անհատ հեղինակների կողմից մշակված
ուսումնական նյութեր:
Հանրակրթականն

ուսումնական

հաստատությունների

տնօրենների

վերապատրաստում /հավաստագրում/ իրականացնող կազմակերպությունների
մրցույթի անցկացում.
1. Հանրակրթական
/հավաստագիր/

ուսումնական
ստանալու

իրականացնելու

հաստատության

համար

նպատակով

դիմող

2014

ղեկավարման

անձանց

թվականին

իրավունք

վերապատրաստումն
հայտարարվել

է

վերապատրաստող կազմակերպությունների ընտրության 2 մրցույթ:
2. Մրցույթն անցկացվել է կրթության և գիտության նախարարի` 18.05.2010թ. N
393-Ն

հրամանով

հաստատության

հաստատված

ղեկավարման

իրավունք

նպատակով վերապատրաստման և
ընտրության

կարգի>>

<<Հանրակրթական

ուսումնական

/հավաստագիր/

ստանալու

վերապատրաստող կազմակերպության

պահանջներին

համապատասխան:

Մրցույթին

մասնակցել են 5-7 կազմակերպություններ, որոնց, մրցույթի արդյունքներն
ամփոփելուց հետո, իրավունք է տրվել իրականացնել վերապատրաստումներ:
Դրանք են. <<Կրթության ազգային ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ն, <<Կրթություն առանց
սահմանի>>
ասոցիացիա

ՀԿ-ն,

<<Մանկավարժական

հասարակական

նախաձեռնություն>>

կազմակերպությունը,

հայկական

Խ.Աբովյանի

անվ.

հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը, <<Դասագրքերի և

տեղեկատվական

հաղորդակցման

տեխնոլոգիաների

շրջանառու

հիմնադրամը>>:
3. 2014 թվականին հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման
իրավունքի հավաստագիր է ստացել 169 հավակնորդ:

Նախադպրոցական կրթություն.
Նախադպրոցական կրթության մատչելիության բարձրացում.
0.

ՀՀ

մարզերում

նախադպրոցական

թերկոմպլեկտավորված

հաստատություններ

մանկապարտեզներ

չունեցող

ունեցող

և

համայնքներում

նախադպրոցական կրթության ծառայությունների կազմակերպում
1.

Շարունակվել

են

հաստատությունների

ՀՀ

մարզերի

բազայի

աշխատանքները:

հանրակրթական

վրա

նախակրթարանների

Հաստատությունների

նախակրթարաններին

ուսումնական

հատկացված

մեծ

մասն

հիմնման

ավարտել

տարածքների

են

բարեկարգման

աշխատանքները: Իրականացվել են են գրենական պիտույքների, խաղալիքների,
խաղերի ձեռք բերման և կահավորման աշխատանքներ:
2.

2014

թվականին

իրականացվել

է

նախադպրոցական

կրթության
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միկրոծրագիր, որում ընդգրկված է 5-6 տարեկան շուրջ 350 երեխա:
Դպրոցականների

առարկայական

հանրապետական

և

միջազգային

օլիմպիադաներ.
Հայաստանի

Հանրապետությունում

օլիմպիադաները

անցկացվում

/<<Մաթեմատիկա>>,
<<Ինֆորմատիկա>>,

են

<<Ֆիզիկա>>,

դպրոցականների
հանրակրթական
<<Քիմիա>>,

<<Աստղագիտություն>>,

գրականություն>>,

<<Ռուսաց

լեզու>>,

<<Գերմաներեն>>,

<<Պատմություն>>,
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առարկայական
առարկաներից

<<Կենսաբանություն>>,

<<Հայոց

<<Անգլերեն>>,

լեզու,

հայ

<<Ֆրանսերեն>>,

<<Աշխարհագրություն>>,

<<Հայոց

եկեղեցու

պատմություն>>,

մասնակցել

են

ՆԶՊ/:

առարկայական

2014

թվականին

միջազգային

6

հայ

դպրոցականները

օլիմպիադաների,

որտեղից

վերադարձել են 20 մեդալներով` 1 ոսկե, 9 արծաթե և 10 բրոնզե: 2013-2014
ուսումնական տարում ՀՀ թիմը <<Աշխարհագրություն>> առարկայի միջազգային
օլիմպիադային մասնակցել է դիտորդի կարգավիճակով: 2014-2015 ուսումնական
տարում,

6

առարկայական

օլիմպիադաներին

զուգահեռ,

նախատեսվում

է

Հայաստանի Հանրապետության թիմի մասնակցությունը <<Աշխարհագրություն>>
առարկայի միջազգային օլիմպիադային:
Ուսումնական հաստատություններում օտար լեզուների ուսուցման գործընթացի
ապահովում.
1. Հայաստանի և OIF -ի միջև ստորագրված լեզվական ծրագրի շրջանակում`
<<Հանրակրթական
մասնագիտական

դպրոցներում

ֆրանսերեն

կարողություններին

և

դասավանդող

հմտություններին

ուսուցիչների

վերաբերող

և

ֆրանսերենի դասավանդման արդյունավետությունը բարձրացնելու հետ կապված
հիմնարար հարցերը>> թեմայով սեմինարին կազմակերպման աշխատանքներին
մասնակցություն:
2. <<Հայկական Ալիանս Ֆրանսեզ>> կրթամշակութային կազմակերպության հետ
համատեղ

ֆրանսերեն

դասավանդողների

ամենամյա

սեմինարների

կազմակերպում և մասնակցություն:
Հանրապետական նշանակության մրցույթների կազմակերպում.
1. <<Տարվա լավագույն ուսուցիչ>>, <<Տարվա լավագույն տնօրեն>> և <<Տարվա
լավագույն դաստիարակ>> ամենամյա մրցույթի հանրապետական փուլին այս
տարի մասնակցել են 35 մանկավարժներ` ՀՀ բոլոր մարզերից և Երևանից:
Մրցույթի

ամփոփումից

լավագույն

ուսուցչին>>,

հետո,

հանձնաժողովները

<<Տարվա

լավագույն

որոշել

տնօրենին>>

են

<<Տարվա

և

<<Տարվա

լավագույն դաստիարակին>>: Տարվա լավագույն ուսուցչին և դաստիարակին
ՀՀ վարչապետը պարգևատրել է ավտոմեքենաներով: Մրցույթին մասնակից

մյուս ուսուցիչները խրախուսվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի
<<Ոսկե հուշամեդալով>>, պատվոգրերով և շնորհակալագրերով:
2. <<Հայոց պատմություն>>, <<Հայոց եկեղեցու պատմություն>>, <<Հայոց լեզու և
գրականություն>>,

բնագիտական

/<<Ֆիզիկա>>,

<<Քիմիա>>,

<<Կենսաբանություն>>/ առարկաների ուսուցիչների և դասվարների ամենամյա
մրցույթի մարզային փուլին մասնակցել են շուրջ 210 ուսուցիչներ, իսկ
հանրապետական փուլին` 46 ուսուցիչներ: Մրցույթի հանրապետական փուլում
հաղթած ուսուցիչները պարգևատրվել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տեղի
ունեցող հանդիսավոր մրցանակաբաշխության ժամանակ` Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի կողմից:
3. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի և ՀՀ ԿԳ նախարարության հետ համատեղ
հանրակրթական

դպրոցներում

կազմակերպվել

և

անցկացվել

է

<<Ավետարանական առակները հայ դպրոցում>> հանրապետական մրցույթը:
Մրցույթի հանրապետական փուլին մասնակցել են 12 դպրոցներ, որոնցից 1-ն
արժանացել

է

Հայրապետական

մրցանակի:

Բոլոր
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դպրոցները

պարգևատրվել են Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից:
4. ՀՀ ԱԺ համատեղ իրականացվել է <<Փարաջանովի հետադարձ լույսը>>
ծրագիրը:
5. Տարվա ընթացքում անցկացվել են շարադրությունների մրցույթներ՝ նվիրված
հայկական բանակին՝ <<Հայոց բանակը>> վերնագրով, <<Իմ ընտանիքի
պատմությունը>>, <<Իմ ոստիկանը>> թեմաներով, որոնց մասնակիցները
պարգևատրվել

են

ՀՀ

կրթության

և

գիտության,

ՀՀ

պաշտպանության

նախարարների և ՀՀ ոստիկանապետի կողմից:
6. <<Ռուսաստանի

հայերի

միություն>>

ՀԿ-ի

հետ

համատեղ

<<Երգը

բարեկամության կամուրջ է>> ռուսական երգի հանրապետական փառատոնի
կազմակերպում:

7. <<Ընթերցանության օլիմպիադայի>> կազմակերպում՝ ՀՀ ԿԳ նախարարության
և տարբեր ՀԿ-ների հետ համատեղ:
Համագործակցություն

միջազգային,

տեղական

և

հասարակական

կազմակերպությունների հետ.
1. Հանրակրթության վարչությունը համագործակցել է ՄԱԿ-ի հայաստանյան
գրասենյակ,

ՀՀ

արտաքին

գործերի

նախարարության

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի

գրասենյակի, Համաշխարհային Բանկի երևանյան գրասենյակի, <<Փրկեք
երեխաներին>>

կազմակերպության,

կրթամշակութային

<<Հայկական

կազմակերպության,

ՀՀ-ում

Ալիանս

Ֆրանսեզ>>

Գերմանիայի

Դաշնային

Հանրապետության դեսպանատան, Ֆրանսիայի դեսպանատան, ֆրանսերեն
դասավանդողների միջազգային ֆեդերացիայի, <<Հայաստանի պատանեկան
նվաճումների>>,

<<Երիտասարդական

նվաճումների>>,

<<Մայքրոսոֆթ>>

ընկերության հայաստանյան գրասենյակի, GIZ Գերմանիայի միջազգային
համագործակցության ընկերության և այլն:
2. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի (UNICEF) առանձին երկրների ծրագրերի
համատեքստում
վերաբերող

նախնական

տեղեկատվություն

միջնաժամկետ

զեկույցի՝

նախադպրոցական

և

Հայաստանին

հանրակրթության

հատվածով:
2015 թվականին նախատեսվող աշխատանքներ.
1. 2015 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության,
պաշտպանության
միություն>>

նախարարությունների

հասարակական

և

<<Երկրապահ

կազմակերպության

միջև՝

կամավորական
2014

թվականի

սեպտեմբերի 9-ին կնքված փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակներում, ՀՀ բոլոր
դպրոցներում նախատեսվում է ձևավորել պատանի երկրապահների ակումբներ:
Նախաձեռնության

նպատակը

դպրոցակաների՝

վաղ

տարիքից

ռազմահայրենասիրական դաստիրակությունն է, ազգային գաղափարախոսության
և

արժեքների

պահպանումը,

հայապահպան

մտածելակերպի

ձևավորումը:

Ակումբները

կկազմակերպեն

մշակույթի,

մշակութային

տարածաշրջանի

և

տարբեր

միջոցառումներ՝

բազմազանություն,

համաշխարհային

հայրենիք,

հայկական

մշակույթի

ազգային

մշակույթի

զարգացման

դերը

գործում,

ավանդույթներ, հայկական էպոս, հայկական բնաշխարհ, բնապահպանություն,
արվեստ, հայոց լեզու, գիր, գրականություն և այլն թեմաներով:
2. 2015 թվականից ՀՀ շուրջ 100 դպրոցների 5-րդ դասարաններում կներդրվի
<<Ազգային երգ ու պար>> առարկան:Առարկայի ներդրման նպատակը մշակույթի
միջոցով և մեր հազարամյա երաժշտական ավանդույթների փոխանցման շնորհիվ
նոր

սերնդի

ազգային

բարձրացումն

է,

ինքնագիտակցության

սերունդների

մտավոր,

և

հոգևոր

գեղագիտական
զարգացումն

ու

ճաշակի
ազգային

հոգեկերտվածքի հզորացումը:
3. 2014-2015 ուսումնական տարում, 6 առարկայական օլիմպիադաներին զուգահեռ,
նախատեսվում

է

Հայաստանի

Հանրապետության

թիմի

մասնակցությունը

<<Աշխարհագրություն>> առարկայի միջազգային օլիմպիադային:
4. 2015 թվականին նախատեսում է ստեղծել շախմատի խմբակներ 5-ից 9-րդ
դասարանների

աշակերտների

ծառայություն:Նախաձեռնությունը

համար՝

որպես

պայմանավորված

է

կրթական
նախորդ

լրացուցիչ
տարիներին

տարրական դպրոցներում առարկայի դասավանդման արդյունավետությամբ և,
պարունակելով գիտության, արվեստի և սպորտի տարրեր, նպատակ ունի
աշակերտի մեջ զարգացնել ինքնուրույն աշխատանքի միջոցով հաջողությունների
հասնելու կարողություններ: Արվեստի առումով այն զարգացնում է աշակերտի
ճաշակը,

գեղեցիկը

ընկալելու

և

գնահատելու

կարողություններ:

Սպորտի

տեսանկյունից շախմատը զարգացնում է աշակերտի կամային որակները, մինչև
վերջ

պայքարելու,

օբյեկտիվ

լինելու,

ճիշտ

գնահատելու,

ինչպես

նաև

արժանապատիվ պարտվելու կարողություններ: Շախմատը նպաստում է նաև
աշակերտի

ինքնադրսևորմանը,

կարողությունների ձևավորմանը:

բարդ

իրավիճակներում

կողմնորոշվելու

ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի
մասնագիտական

Հանրապետությունում
(արհեստագործական)

2014թ.

նախնական

ուսումնական

ծրագրեր

իրականացվում են 55 պետական ուսումնական հաստատություններում (25
ՆՄՈՒՀ, 24 ՄՄՈՒՀ, 4 կրթահամալիր, 1 ԲՈՒՀ, 1 հիմնադրամ): 55 պետական
ուսումնական

հաստատություններում

նախնական

մասնագիտական

(արհեստագործական) ուսումնական ծրագրերով 2014 թվականի դրությամբ
սովորում է շուրջ 8500 ուսանող (որոնցից 8060-ը` անվճար հիմունքով) և
աշխատում է շուրջ 950 դասախոս և արտադրական ուսուցման վարպետ:
2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ միջին մասնագիտական
կրթական ծրագրեր իրականացվում են 81 պետական

ուսումնական

հաստատություններում:

է

Հանրապետությունում

գործում

միջին

մասնագիտական պետական ուսումնական 72 հաստատություն (որից 68-ը`
ՀՀ ԿԳ նախարարության համակարգում): 81 պետական
հաստատություններում

միջին

մասնագիտական

ուսումնական

կրթական

ծրագրերով

սովորում է շուրջ 27000 ուսանող (որոնցից` 12759-ը անվճար հիմունքով) և
աշխատում է 3507 դասախոս:
1.

Մ
շակվել և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի

հրամաններով

հաստատվել են «Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և
միջին

մասնագիտական

իրավունքի

ուսումնական

հավաստագրման

հավաստագրման,

հավաստագրման

հաստատության

քննության

ղեկավարման

կազմակերպման

հանձնաժողովի

կազմավորման

և
և

գործունեության» և «Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և
միջին

մասնագիտական

իրավունք

ուսումնական

/հավաստագիր/

հաստատության

ստանալու

նպատակով

ղեկավարման

դիմած

անձին

վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության (երաշխավորման) և
վերապատրաստման» կարգերը: Վերոնշյալ կարգերը պետական գրանցում
են ստացել ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից:
2.

Մ
շակվել և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատվել է
«Նախնական

մասնագիտական

մասնագիտական

կրթական

հաստատությունների

(արհեստագործական)

ծրագրեր

դասախոսների

և

իրականացնող
և

միջին

ուսումնական

արտադրական

ուսուցման

վարպետների վերապատրաստման կարգը», որը պետական գրանցում է
ստացել ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից:
3.

Մ
շակվել

և

Հայաստանի

քննարկմանն

է

Հանրապետության

ներկայացվել

/արհեստագործական/

և

միջին

կառավարության

«Նախնական

նիստի

մասնագիտական

մասնագիտական

ուսումնական

հաստատության տնօրենի ընտրության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը:
4.

Մ
շակվել և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատվել է
«Նախնական
մասնագիտական

(արհեստագործական)
կրթության

ոլորտում

մասնագիտական
կրեդիտային

և

միջին

համակարգով

ուսումնառության օրինակելի կարգը»:
5.
ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից 2014 թվականի օգոստոսի 26-ին հաստատվել է

«Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում

«Էկոնոմիկա,

հաշվապահական

աուդիտ»

«Հագուստի

մոդելավորում

և

մասնագիտությունների
ներդրման մասին»

գծով

կրեդիտային

հաշվառում

և

համակարգի

և

նախագծում»
փորձնական

հրամանը` համաձայն որի 2014-2015 ուսումնական

տարվանից կրեդիտային համակարգը վերոնշյալ մասնագիտությունների
գծով փորձնական ներդրվել է Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1, Երևանի
Ն. Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2, Լոռու տարածաշրջանային
և Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջներում:
6.

Մ
շակվել են նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների 16 պետական
կրթական չափորոշիչներ, համապատասխան ուսումնական պլաններ ու
մոդուլային ծրագրեր: Մշակված չափորոշիչները ստացել են դրական
փորձագիտական եզրակացություն ոլորտային հանձնաժողովների կողմից,
հաստատվել են ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով և 2015-2016 ուսումնական
տարվանից փորձնական կներդրվեն ուսումնական հաստատություններում:
Պետական կրթական չափորոշիչների ընդհանուր թիվը կազմում է 150:

7.

2
014

թվականի

ընթացքում

հաստատությունների

վերապատրաստվել

դասախոսներ

և

են

1122

արտադրական

ուսումնական
ուսուցման

վարպետներ, 63 տնօրեններ և տնօրենի տեղակալներ, 27 չափորոշիչներ
մշակող փորձագետներ, 15 ՄԿՈՒ համակարգի աշխատակիցներ, 73 ՄԿՈՒ
հաստատությունների կառավարման խորհուրդների անդամներ:
8.

Մ
շակվել

են

համակարգում

առկա

մասնագիտությունների

համար

ուսումնական ձեռնարկներ, ուղեցույցեր և ուսումնամեթոդական նյութեր:

12

9.

2
013

թվականից

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարությունը

Մասնագիտական կողմորոշման մեթոդական կենտրոնի հետ համատեղ և
Եվրոպական կրթական հիմնադրամի աջակցությամբ 12 տարածաշրջանային
պետական քոլեջներում սկսել է կարիերայի կենտրոնների ստեղծման և
զարգացման

ծրագիրը:

2014

թվականին

իրականացվել

են

12

տարածաշրջանային պետական քոլեջների կարիերայի խորհրդատուների
վրապատրաստման

դասընթացներ,

որոնց

արդյունքում

կազմվել

է

ուսումնական հաստատությունում կարիերայի ուղղորդման աշխատանքների
պլանավորման

և

իրականացման

ծրագիր:

Նշված

աշխատանքները

շարունակվել են և արդեն իսկ ձեռք բերված փորձը փոխանակվել է
հանրապետության

մյուս

ՄԿՈՒ

հաստատությունների

հետ

(ևս

8

արհեստագործական ուսումնարանների և քոլեջների):
10.

Ա
վարտվել են մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական
համակարգի

(ՄԿԿՏՀ)

մշակման,

արհեստագործական

և

միջին

մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ՄԿԿՏՀ-ի տեղային
տարբերակի տեղադրման և այդ հաստատությունների համապատասխան
մասնագետների

վերապատրաստման

շարունակվում

է

աշխատանքները:

մասնագիտական

կրթության

Ներկայումս
կառավարման

տեղեկատվական համակարգում (ՄԿԿՏՀ) հաստատությունների կողմից
տվյալների մուտքագրման գործընթացը:
11.

Մ
շակվել

է

«Մասնագիտական

կրթություն

և

ուսուցում»

պորտալը

(www.vetarmenia.am)՝ որպես կրթական ցանցերը սպասարկող էլեկտրոնային
գործիք, որը կգործարկվի 2015 թվականին:

12.

Գ
երմանիայի

միջազգային

աջակցությամբ

համագործակցության

Հայաստանը

«Համաշխարհային

2012

հմտություններ»

ընկերության

թվականից
միջազգային

անդամակցել

(GIZ)
է

կազմակերպությանը:

Կայացել է «Հայաստանի հմտություններ» մրցույթի ազգային փուլը 3
մասնագիտություններով՝

վեբդիզայն,

մեխատրոնիկա,

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաներ: Գերմանիայի միջազգային համագործակցությունն (GIZ) իր
աջակցությունն
Հայաստան»

է

ցուցաբերելու

նախագծի

վերապատրաստելու

«Համաշխարհային

շրջանակում

և

2015թ.

հայկական
Սան

հմտություններ

թիմի

անդամներին

Պաուլոյում

կայանալիք

«Համաշխարհային հմտություններ» միջազգային մրցույթին մասնակցելու
գործում:
13.

Ս
կոլկովոյի Կրթության մշակման կենտրոնի և Աշխատանքի միջազգային
կազմակերպության համագործակցության ծրագրի շրջանակներում մշակվել
է ինտերակտիվ դասընթաց`

ՄԿՈՒ ոլորտում կառավարման որակի

բարձրացման և աշխատանքային շուկայի խթանման նպատակով: Այս
առումով իրականացվել է ՄԿՈՒ համակարգի ղեկավարների, ուսումնական
հաստատությունների

տնօրենների

վերապատրաստում

Մոսկվայի

Սկոլկովոյի կառավարման միջազգային դպրոցում: Այնուհետ ծրագիրը
տեղայնացվել և թարգմանվել է

հայերեն, իրականացվել է փորձագետների

վերապատրաստումներ:
Ս/թ հոկտմբերի 29-30-ը Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում
իրականացվել է վերապատրաստում,

որին մասնացել են Երևանի և

մարզերի շուրջ 20 նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ և
ադմինիստրատիվ օղակի աշխատակիցներ:

14.

Ը
նտրվել

և

ՀՀ

քաղաքաշինության

նախարարություն

է

ներկայացվել

սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց համար անհրաժեշտ
հարմարություններով

(սանդուղքներ,

թեքահարթակներ,

բազրիքներ,

վերելակներ) համալրման համար թվով 2 և հիմնանորոգման համար թվով 5
նախնական

(արհեստագործական)

ուսումնական

հաստատությունների

ցանկը: Վերոնշյալ աշխատանքների իրականացումը նախատեսվել է 2014
թվականի պետական բյուջեով:
2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
1.

2
015-2016

ուսումնական

տարվանից

ուսումնառությունը

կրթության հիմքով ՄԿՈՒ համակարգում կիրականացվի 100%

հիմնական
պետական

ֆինանսավորմամբ:
2.

«
Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրով նախորդ տարիներին կրթություն ստացած անձանց պետական
նմուշի դիպլոմ ստանալու համար պետական ամփոփիչ ատեստավորման
քննությունների կազմակերպման կարգի» մշակում:

3.

Մ
իջին

մասնագիտական

առաջադիմություն

ուսումնական

ցուցաբերած

հաստատությունների

շրջանավարտների՝

բարձր

համապատասխան

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսուցումը շարունակելու
կարգում

լրացումների

«Նախնական
մասնագիտական

և

փոփոխությունների

մասնագիտական
կրթության

իրականացում:

(արհեստագործական)

մասին»

ՀՀ

Օրենքում

փոփոխություններն ու լրացումները (19.05.2014 ՀՕ – 18 - Ն):

և

Հիմք՝
միջին

կատարված

4.

Ա
րհեuտագործական

և

միջին

մաuնագիտական

հաuտատությունների առնվազն 50 տնoրենների և

ուuումնական
հավակնորդների

վերապատրաստում և հավաստագրում:
5.

Ա
շխատաշուկային պահանջների, Որակավորումների ազգային շրջանակի
մակարդակներին

և

UNESCO-ի

համապատասխան

ՄԿՈՒ

մասնագիտական

մասնագիտությունների

դասկարգիչներին

և

որակավորումների

ցանկի վերանայում և հաստատում:
6.

Զ
արգացման

ակնհայտ

ուսումնարանների

ներուժ

ունեցող

ժամանակակից

5

(հինգ)

ուսուցման

արհեստագործական
սարքավորումներով

համալրում: (200 մլն. դրամ):
7.
Գերմանիայի

միջազգային

համագործակցություն

ընկերության

աջակցությամբ «Համաշխարհային հմտություններ Հայաստան» նախագծի
շրջանակում

հայկական

վերապատրաստման

թիմի

աշխատանքների

Պաուլոյում կայանալիք

անդամների

մասնագիտական

իրականացում

և

2015թ.

Սան

«Համաշխարհային հմտություններ» միջազգային

մրցույթին մասնակցություն:
8.

2
015 թվականին Եվրոպական Հանձնաժողովի Թայեքս (TAIEX) ծրագրի
աջակցությամբ

նախատեսվում

է

կազմակերպել

«ՄԿՈՒ

ոլորտում

կրեդիտային համակարգի ներդրում» թեմայով աշխատանքային համաժողով՝
ՄԿՈՒ ոլորտում կրեդիտային համակարգի ներդրման և իրագործման

եվրոպական

երկրների

փորձի

ներկայացման

և

հիմնախնդիրների

վերհանման նպատակով:

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

2014 թվականին 1070 ուսանողի տրամադրվել է 50-100%-ի չափով
պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում, որը կազմել է շուրջ 224
մլն դրամ /2013 թվականին սույն ծրագրով փոխհատուցվող ուսանողների
թիվը կազմել է 850, իսկ վերջիններիս համար սահմանված ուսման վարձի
փոխհատուցման գումարը կազմել է 168մլն դրամ/:
2014 թվականից <<Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության

մասին>> ՀՀ օրենքում կատարված փոփոփոխությունների և

լրացումների արդյունքում ընդլայնվել են նաև բուհերի միջոցների հաշվին
ֆինանսական

աջակցություն

միաժամանակ

միևնույն

ներդրվել են աջակցության

ստացող

կարգավիճակ

սոցիալական
ունեցող

խոցելի

ուսանողների

խմբերը,
համար

հավասար պայմաններ: Բուհերը ուսանողների

վարձավճարներից գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսը պետք է ուղղեն
տարբեր սոցիալական խմբերի ուսանողների ուսման վարձի մասնակի
փոխհատուցմանը:
2014 թվականից մեկնարկել է ՀՀ
կրթական

ծրագրեր

իրականացնող

բարձրագույն մասնագիտական

ուսումնական

հաստատությունների

լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների
տրամադրման գործընթացը, որի արդյունքների ամփոփումը, ինչպես նաև
հաղթողների վերաբերյալ որոշումը՝ ըստ յոթ ոլորտների /բնագիտական (այդ
թվում`

մաթեմատիկական-տեղեկատվական

և

հաղորդակցման

տեխնոլոգիաներ

(ՏՀՏ),

բժշկություն,

հասարակագիտություն,

հումանիտար

ճարտարագիտություն

գիտություններ,
(այդ

թվում`

ճարտարապետական/գյուղատնտեսական),
սպորտ,հայագիտություն/

մշակույթ-

նախատեսվում

է

իրականացնել

մինչև

սույն

թվականի դեկտեմբերի առաջին կեսը: 7 ոլորտներով` ըստ կրթական
ծրագրերի /բակալավր, մագիստրոս/, նախատեսված է 42 մրցանակային
տեղ, որի համար նախատեսված է շուրջ 12 մլն դրամ խրախուսական գումար:
2014 թվականին հաստատման է ներկայացվել ՀՀ «Ուսման վարձի
առավելագույն

չափի

հավատարմագրման

սահմանումը՝

ըստ

արդյունքների

կրթական

կարգը

աստիճանների

հաստատելու

մասին»

և
ՀՀ

կառավարության որոշման նախագիծը, որով սահմանվում է ուսումնական
հաստատությունների ուսման վարձի առավելագույն չափը և կախված բուհի
հավատարմագրման
ինստիտուցիոնալ,

ձևից

/(ինստիտուցիոնալ

ծրագրային

պայմանական,

պայմանական,
ծրագրային)

և

հավատարմագրող մարմնից, որոշվում է ուսման վարձի առավելագույն չափի
գործակիցը /նվազագույն աշխատավարձի 800-1200-պատիկի չափով/:
2014 թվականի նոյեմբերին սկսվել է ՀՀ բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների

ազգային

իրականացումը,

կազմակերպվել

որը

վարկանիշավորման
է

2013

գործընթացի

թվականի

ազգային

վարկանիշավորման գործընթացի փորձնական ներդրման արդյունքների
հիման վրա և նախատեսվում է ազգային վարկանիշավորման գործընթացի
վերաբերյալ

ամփոփ

արդյունքերը

ներկայացնել

հանրությանը

2015

թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին:
Միջազգային

չափանիշների

համապատասխան

2011

թվականից

մեկնարկել է ՀՀ բուհերի հավատարմագրման գործընթացը: Հայաստանում
Ամերիկյան
Երևանի

համալսարանը

անցել

ճարտարապետության

է
և

միջազգային

հավատարմագրում,

շինարարության

պետական

համալսարանում

իրականացվել

է

որակի

ապահովման

գնահատում Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության և

արտաքին

հետազոտության

գնահատման գործակալության /AERES/ կողմից:
2012-2014

թթ.

ՀՀ

10

պետական

և

5

ոչ

պետական

բուհերում

կազմակերպվել և իրականացվել է ինստիտուցիոնալ կարողությունների
հավատարմագրման
պետական

գործընթացը,

համալսարանում

և

այդ

բուհերից

Երևանի

երկուսում`

պետական

Երևանի

բժշկական

համալսարանում, իրականացվել է նաև մեկական կրթական ծրագրի
փորձնական ծրագրային հավատարմագրում:
2014 թվականին հաստատվել է <<Հայաստանի Հանրապետության
բարձրագույն

մասնագիտական

կրթության

մասնագիտությունների

և

որակավումների ցանկը>>, որը ուղղված է աշխատաշուկայի պահանջներին
և միջազգային ստանդարտների համապատասխանեցմանը, ինչպես նաև
ապահովում է ազգային ցուցանիշների համադրելիությունը EUROSTAT-ի և
UNESCO-ի չափանիշներին:
2014

թվականին

ինքնավարության

և

շարունակվել

ակադեմիական

են

աշխատանքերը

ազատությունների

բուհերի

ընդլայնման

ուղղությամբ, որի արդյունքում <<Ճարտարապետության և շինարարության
հայաստանի

ազգային

համալսարան>>-ը,

<<Հայաստանի

ազգային

պոլիտեխնիկական համալսարան>>-ը, <<Երևանի Մ. Հերացու անվան
պետական

բժշկական

համալսարան>>-ը

և

<<Երևանի

պետական

համալսարան>> վերակազմավորվել են հիմնադրամների:
2014 թվականին շարունակվում են աշխատանքները նորարարական
ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ. 10 բուհերին /ԵԳՊԱ, ՀԱԱՀ, ՀՊՃՀ,
ԵՊԲՀ, ԵՊՀ, ԵՃՇԱՀ, ԳԱԱ, ՊԿԱ, ԵԹԿՊԻ, Հայ-ռուսական սլավոնական
համալսարան/ տրվել են դրամաշնորհներ մրցակցային հիմունքներով, որոնք

ուղղված

են

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություններում

նորարարական ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը և բուհերի
կարողությունների հզորացմանը:
2014 թվականի ավարտին կներդրվի Մասնագիտական կրթության
կառավարման տեղեկատվական համակարգը /ՄԿԿՏՀ/, որն ուղղված է
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների

թափանցիկության

և

հաշվետվողականության բարձրացմանը և վերջինիս ամփոփ արդյունքները
նախատեսվում է ներկայացնել 2014-2015 ուսումնական տարվա ավարտին:
2014 թվականին մեկնարկել է <<Հայաստանի բարձրագույն կրթության
հզորացում Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրվելու
նպատակով>>

թվինինգ

ծրագիրը:

Ծրագիրը

ֆինանսավորվում

է

Եվրոպական Միության կողմից: ԵՄ անդամ պետությունների կողմից
ծրագիրն

իրականացնում

են

Ֆինլանդիայի

կրթության

գնահատման

կենտրոնը (FINEEC) և Գերմանիայի կրթության ու հետազոտությունների
դաշնային նախարարությունը (BMBF) համատեղ, իսկ հայկական կողմից՝
Հայաստանի

Հանրապետության

կրթության

և

գիտության

նախարարությունը, որն ուղղված է ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտը
կարգավորող օրենսդրությանը, որակավորումների ազգային շրջանակի
(ՈԱՇ) վերանայմանը և համակարգի կարողությունների ընդլայնմանը:
2014

թվականին

համալսարանի

և

«Globe

Հայաստանի

պետական

Education

LTD»

(GB)

տնտեսագիտական
համագործակցության

շրջանակներում Հայաստանում ստեղծվել է Բրիտանական բիզնես դպրոցը:
«Globe Education (GB) LTD»-ի գործընկերները 4 բրիտանական բուհեր են,
որոնցից Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հետ
համագործակցելու է Անգլիա Ռասկին համալսարանը:

2014 թվականից ԵՄ աջակցությամբ մեկնարկել են TEMPUS IV-ի VI-րդ
փուլի

18

ծրագրեր,

որից

8-ը

համակարգում

են

Հայաստանի

Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները:

ՄԱՐԶԱՌԱԶՄԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
1.Սովորողներին
տարկետում

պարտադիր

տալու

և

զինվորական
ուսումը

ծառայության

հանրակրթական

զորակոչից
ուսումնական

հաստատություններում շարունակելու համար նախապատրաստվել են ՀՀ
կառավարության որոշումներ:
2. Համաձայն «Զենքի մասին» ՀՀ օրենքի ոստիկանության հետ համատեղ
շարունակվում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
ուսումնական ինքնաձիգի և ուսումնական փամփուշտների տրամադրումը
/շուրջ

850

հանրակրթական

ուսումնական

հաստատություններում

պատրաստվել է զենքի պահպանման սենյակներ, որոնք հագեցվել են
անհրաժեշտ ուսումնական ավտոմատներով, նռնականետերով, ականներով,
նռնակներով և զինամթերքով/ :
3. Սահմանամերձ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների
/մասնավորապես

Շիրակի,

Լոռու,

ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը

Տավուշի

մարզերում/

բարելավելու և դպրոց-

ուղեկալ կապերն ամրապնդելու նպատակով, ՀՀ կառավարությանն առընթեր
ազգային անվտանգության ծառայության հետ 2014 թ. շարունակվել է դպրոց
ուղեկալ

համատեղ

աշխատանքների

իրականացման

միջոցառումների

ծրագիրը /18.04.2012թ. N 303-Ա/Բ, 02.05.2012թ N 40-Ա/:
4.

2014թ մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 15-ը ՀՀ ողջ տարածքում

իրականացվել

է

հանրակրթական

ուսումնական

հաստատությունների

ավարտական դասարանի

սովորողների 16 ժամյա

ռազմադաշտային

պարապմունքներ, որը անցկացվել է պարտադիր ուսումնական հրաձգության
իրականացմամբ:
5. Զինվորական ղեկավարների հետ, տարածքային զինկոմիսարիատներում,
ս.թ.

օգօստոսի

25-27-ը

անցկացվել

են

եռօրյա

ուսումնամեթոդական

պարապմունքներ, որոնց ընթացքում ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԱԻ, ՀՀ Ոստիկանության,
ՀՀ ԿԳՆ և հանրապետական զինկոմիսարիատի ներկայացուցիչների կողմից
իրականացվել հրահանգավորման աշխատանքներ:
6.Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 1999թ. օգոստոսի 25-ի «Հայաստանի
Հանրապետության

հանրակրթական
միջին

դպրոցներում,

նախնական

մասնագիտական

ուսումնական

/արհեստագործական/

և

հաստատություններում

նախազորակոչային

պատրաստության

կարգը

հաստատելու մասին» թիվ 532 որոշման 2.1 կետի հանձնարարականի`
2013/2014 ուսումնական տարում ՀՀ բոլոր հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների

9-րդ

(արհեստագործական)

և

հաստատությունների

և

11-րդ

միջին

դասարաններում,

նախնական

մասնագիտական

համապատասխան

ուսումնական

կուրսերում

սովորողների

«Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայի ուսումնառության
արդյունքները ամփոփվել են փորձնական ստուգողական աշխատանքների
միջոցով:
7.

Մշակման

փուլում

է

գտնվում

«Ուսումնական

հաստատության

զինվորական ղեկավարի /ՆԶՊ ուսուցչի/ թափուր տեղի համար անցկացվող
մրցույթի

օրինակելի կարգը»

նախագիծը,

գրավոր

և

ՀՀ ԿԳՆ և ՀՀ ՊՆ համատեղ հրամանի

բանավոր

փուլերի

համար

նախատեսված

հարցաշարերը:
8. ՀՀ պաշտպանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների, ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության

հարցերի,

ՀՀ

կառավարության

առընթեր

ոստիկանության, ՀՀ կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության
ծառայության,

«Երկրապահ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

կամավորականների

ԴՕՍԱԱՖ»

ՀԿ-ի

հետ

համատեղ

միության»

և

մշակվել

է

Հայրենասիրական դաստիարակության 2015-2019թթ. պետական ծրագիրը
հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:
9.ՀՀ ՊՆ և ԵԱՀԿ

Երևանյան

գրասենյակի հետ ձեռք բերված

պայմանավորվածության համաձայն` համատեղ ուժերով նախաձեռնվել է
«Նախազորակոչային

տարիքի

ռազմահայրենասիրական,

երեխաների

սոցիալական

և

շրջանակներում

ընդհանուր

իրավական

իրազեկության վերաբերյալ» ծրագրի իրականացում:
10.Շահագրգիռ

գերատեսչությունների

սահմանվել են

հետ

համատեղ

քննարկվել

և

«Աղետներին` երկրաշարժի դիմակայացման ուղղված

ուսուցման կազմակերպումը դպրոցներում» նախատեսվող միջոցառումների
տեսլականը:
11. Ի կատարումն 26.12.2013թ. թիվ ԱԽ-1/1159 գրության`
դեկտեմբերի 24-ի

2013 թվականի

Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում

կայացած ՀՀ թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության
դեմ

պայքարի

հարցերով

միջգերատեսչական

/Արձանագրություն 5, կետ 4/ հանձնարարականի,

հանձնաժողովի

2014թ. ՀՀ մարզերի և

Երևան քաղաքի բարձրագույն, նախնական /արհեստագործական/, միջին
մասնագիտական և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
թմրամոլության կանխարգելման նպատակով իրականացվել են քարոզչական
աշխատանքներ

և

միջոցառումներ

դեռահասների

և

երիտասարդների

շրջանում թմրամիջոցների և վնասակար այլ նյութերի շրջանառության
կանխարգելմանն նպատակով:
12.«Հայաստանի Հանրապետություննում ահաբեկչության դեմ պայքարի
ազգային ռազմավարության» ծրագրի շրջանակներում

ՀՀ մարզերի և

Երևան քաղաքի բարձրագույն, նախնական /արհեստագործական/, միջին
մասնագիտական և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
իրականացվել են կրթադաստիարակչական աշխատանքներ, մշակվել և
ներկայացվել

է

«Տեղեկատվական

ցուցումներ»

աշխատանքները

արդյունավետ կազմակերպելու համար:
13. ՀՀ պաշտպանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների, ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության
ոստիկանության

հարցերի,
և

ՀՀ

ՀՀ

կառավարության

կառավարության

առընթեր

առընթեր
ազգային

անվտանգության ծառայության համատեղ հրամանով հաստատված կարգի
իրականացվել են «Տարվա լավագույն զինվորական ղեկավար», «Տարվա
լավագույն քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի պետ» մրցույթի
մարզային, Երևան քաղաքի և հանրապետական փուլերը:
14.ՀՀ պաշտպանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների, ՀՀ սպորտի և
երիտասարդության հարցերի, ՀՀ մշակույթի նախարարությունների,
կառավարության

առընթեր

ոստիկանության

և

ՀՀ

ՀՀ

կառավարության

առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության հետ պատրաստվել է
համատեղ հրաման` ՀՀ պետական խորհրդանիշների հանրահռչակման,
հայրենասիրական և հոգևոր դաստիարակության, նախնական զինվորական
պատրաստության, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի, քաղաքացիական
պաշտպանության
բարելավմանը

հիմնախնդիրների

նպատակաուղղված

լուծման,
համատեղ

ինչպես

նաև

նրա

միջոցառումների

պլան

ստեղծելու և իրագործելու նպատակով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ:
Արդեն

մշակվել

աշխատանքների

է

այդ

բնագավառում

իրականացման

2013-2015թթ

միջոցառումների

համատեղ

ծրագիր,

ներկայացվել շահագրգիռ նախարարությունների քննարկմանը:

որը

15.

2014թ.

փետրվար

ամսին

կազմակերպվել

է

«Աճող

սերնդի

ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հիմնախնդիրները և դրանց
լուծման ուղիները» թեմայով գիտագործնական կոնֆերանս:
16.2014 թվականին մշակվել և իրականացվել են ՀՀ կառավարության
հոբելյանական

միջոցառումների

ծրագրերից

բխող

նկարչական,

գեղարվեստական, մարզական, տեխնիկական և այլ ծրագրեր:
17. 2014 թվականին կատարելագործվել է արտադպրոցական ոլորտի
նորմատիվ-իրավական դաշտը՝ մշակվել է
նախարարի

հունիսի

10-ի

թիվ

629-Ն

ՀՀ կրթության և գիտության
հրամանով

հաստատված

ՀՀ

երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցների 20142015 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները, լրամշակվել
է «Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2010 թվականի

նոյեմբերի 4-ի թիվ 1496-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու
մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարության

որոշման

նախագիծը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարի

2007

Հանրապետության
համակարգի

թվականի
կրթության

պետական

ոչ

նոյեմբերի
և

15-ի

գիտության

առևտրային

«Հայաստանի
նախարարության

կազմակերպությունների

գործադիր մարմինների մրցույթի և ատեստավորման ընթացակարգերը
հաստատելու մասին» N 1120-Ն հրամանը:
18. 2014 թվականին իրականացվել են

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 46 արձանագրային
որոշմամբ հաստատված «Մանուկների և պատանիների գեղարվեստական
կրթության և գեղագիտական դաստիարակության 2013-2015 թվականների»
պետական ծրագրից բխող միջոցառումները:

19.

2014

թվականին

Հայաստանի

Հանրապետության

կրթության

և

գիտության նախարարությունը, Գեղագիտության ազգային կենտրոնի հետ
համատեղ

արդեն հինգերորդ անգամ նախաձեռնել և իրականացրել է

«Մեկ դար և ավելի...» համահայկական մանկապատանեկան նկարչական
մրցույթ-փառատոնը:

2014թ.

մրցույթ-փառատոնին

մասնակցել

է

6-18

տարեկան շուրջ 1000 երեխա Հայաստանի 97, Արցախի 5 և Սփյուռքի 13
երկրների (Ռուսաստան, Աբխազիա,Ուկրաինա, Ուզբեկստան, Ղազախստան,
Վրաստան, Արգենտինա, Ուրուգվայ, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Իրաք, Իրան,
Լիբանան)

36

դպրոցներից: Ներկայացվել են

նկարներ, գոբելեններ,

քանդակներ, և այլ օբյեկտներ:
Մրցույթի առաջին

փուլի արդյունքում ցուցահանդեսին ներկայացվել են

Հայաստանի 40, Արցախի 3 և Սփյուռքի 32 դպրոցների շուրջ 250 նկարներ
(առանձին նկարներ,

նկարներ-նախագծեր,

նկարների

շարքեր,

նկար-

օբյեկտներ), 9 գոբելեններ, 4 քանդակներ և 8 օբյեկտներ:
Դեկտեմբերին
կհայտարարվեն

նախատեսվում է
վերջնական

մրցույթի

II

փուլը,

որի արդյունքում

հաղթողները:

Լույս

կտեսնի

նաև

ցուցահանդեսի աշխատանքների կատալոգ:
20.

2014

թվականին

կազմակերպվել

է

հրաձգության,

գնդակային

հրաձգության, նետաձգության հանրապետական մրցումներ: 8 մարզիկներ
մասնակցել են հրաձգության, գնդակային հրաձգության

և նետաձգության

միջազգային մրցումների, գրավելով պատվավոր տեղեր.
Եվրոպայի

երիտասարդական

մրցանակային
գրավելով

տեղեր:

առաջին

առաջնություն՝

Մարզադպրոցի

տեղը

ստացել

է

մեկ

առաջին,

մարզիկ

երկրորդ

ատրճանակից

Չինաստանում

կայանալիք

պատանիների օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունք:
Իսպանիայում

պատանիների

անհատական առաջնությունում

աշխարհի

առաջնության

մրցումներ՝

3-րդ տեղ, իսկ թիմային հաշվարկում

մարզիկները

պարգևատրվել

են

4

բրոնզե

մեդալով,

որից

2-ը՝

Հրաձգության հանրապետական մարզադպրոցի Գյումրիի մասնաճյուղի
մարզիկը:
Բաթումի քաղաքում կայացած նետաձգության միջազգային մրցումներ՝ 2րդ և 3-րդ տեղեր:
Չինաստանի Նանջինգ քաղաքում կայացած պատանիների

օլիմպիական

խաղեր՝ 7-րդ տեղ:
21.«Աշխատանքային ռեզերվներ» ՄՀԿ մարզիկները Եվրոպայի ազատ ոճի
ըմբշամարտի պատանիների առաջնությունում արժանացել են արծաթե

և

բրոնզե մեդալների:
22. 2014 թվականին ՀՀ դպրոցականները առաջին անգամ մասնակցել են
դպրոցականների Աշխարհի առաջնություններին. Ֆրանիսայում՝ սեղանի
թենիս, Պորտուգալիայում՝ վոլեյբոլ, Իտալիայում՝ ֆուտ-զալ և Թուրքիայում՝
հանդբոլ
2014

մարզաձևերից:

թվականի

անցկացվել

է

ապրիլի
ԱՊՀ

20-27-ը

երկրների

Ռուսաստանի

Կազան

քաղաքում

դպրոցականների

2-րդ

սպորտային

փառատոնը: Ստուգատեսին հաջող հանդես է եկել

սեղանի թենիսի

հավաքականը: Թիմային մրցապայքարում դպրոցական թիմը գրավել է 2րդ

պատվավոր

Դպրոցականների

տեղը,

աղջիկների

հանրապետական

ներկայացուցիչը գրավել է

անհատական
մարզական

խաղերում
ֆեդերացիայի

2-րդ տեղը, իսկ տղաների անհատական

առաջնությունում՝ 3-րդ տեղը: Հայաստանի հավաքականը
մարզաձևում,

թիմային հաշվարկում, գրավել

բադմինտոն

է 3-րդ պատվավոր տեղը:

Մրցաշարին շախմատիստները ևս թիմային հաշվարկում զբաղեցրել են 3րդ պատվավոր տեղը:
23. 2014 թվականի սեպտեմբերի 20-27-ը Թուրքմենիայի Թուրքմենբաշ
քաղաքում

անցկացվել

է

դպրոցականների

միջազգային

մրցաշարը:

Հայաստանի Հանրապետության
հավաքական թիմը գրավել է

դպրոցականների սեղանի թենիսի
3-րդ մրցանակային տեղը,

տղաների

անհատական պայքարում Դպրոցականների հանրապետական մարզական
ֆեդերացիայի ներկայացուցիչը գրավել է

2-րդ տեղը, իսկ աղջիկների

պայքարում՝ 3-րդ տեղը: Պատանեկան լողափնյա վոլեյբոլի զույգը ինը
թիմերի միջև նույնպես գրավել է 3-րդ պատվավոր տեղը:
24. 2014 թվականին Դպրոցականների հանրապետական մարզական
Ֆեդերացիան
նաև

նախապատրաստական աշխատանքներ է իրականացրել

ֆուտբոլ

և

բասկետբոլ

մարզաձևերից՝

2015

թվականի

դպրոցականների Աշխարհի առաջնություններին պատշաճ մակարդակով
մասնակցելու ուղղությամբ:
25.ՀՀ ԿԳՆ Տեխնիկական մոդելավորման հանրապետական կենտրոնի
ներկայացուցիչները

մասնակցելով այս տարի Բուլղարիայի Պազարջիկ

քաղաքում կայացած նավամոդելային սպորտի Եվրոպայի առաջնությանը
շահել են՝ 2 ոսկե, 3 արծաթե, 1 բրոնզե մեդալներ և 2 գավաթ,
սահմանելով

Աշխարհի

3

ռեկորդ

և

ոչ

պաշտոնական

թիմային

հաշվարկով գրավել առաջին տեղը: Առաջնության ամենաբարձր արդյունքը
ցուցաբերել

է

կենտրոնի

ներկայացուցիչը,

միաժամանակ

2

ամենահեղինակավոր Բ-1, Ա-3 դասերում նվաճել է Եվրոպայի չեմպիոնի
կոչումը, սահմանելով Աշխարհի ռեկորդ (279,070 կմ/ժամ), արժանանալով
լավագույն արդյունք ցուցաբերած անվանական գավաթներին:

Կենտրոնի

ևս մեկ ներկայացուցիչ նույնպես սահմանել է Աշխարհի ռեկորդ և շահել
բրոնզե մեդալ:

Երիտասարդների ( մինչ 18 տարեկան) առաջնությունում

կենտրոնի մեկ այլ սան

շահել է

3 արծաթե մեդալ, սահմանելով

երիտասարդների Աշխարհի ռեկորդ:
26.

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարության

2014թ.

մանկապատանեկան մարզադպրոցների միջև տեղի է ունեցել 1998-99 թթ.

ծնված պատանիների և աղջիկների հանրապետական առաջնություններ
հանդբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, սեղանի թենիս

մարզաձևերում:

Առաջնություններին մասնակցել են թվով 748 պատանիներ և աղջիկներ:
27. Կազմակերպվել է

սենյակային թռչող

«Գերթեթև» և «Ազատ թռչող»

մոդելների գծով հանրապետական մրցումներ, որին մասնակցել են
դպրոցականներ,

ինչպես

նաև

շուրջ

230

շահառուներ,

74

ծնողներ,

հրավիրվածներ, դպրոցականներ:
28. Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի՝ անց են
կացվել ՀՀ Անկախության 23-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների
հանրապետական
ընդգրկվել է
ս/թենիս,

23-րդ

մարզական

9 մարզաձևեր`

աթլետիկա,

Հանրապետական

խաղերի

մրցումներ:

Ծրագրում

ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ, հանդբոլ,

ֆուտ-զալ,

մարզական

բադմինթոն

խաղերի

4

և

լողափնյա

փուլերին

վոլեյբոլ:

(համայնքային,

մարզային, միջմարզային և հանրապետական եզրափակիչ) մասնակից են
դարձել շուրջ 72.322 դպրոցական:
29. Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի՝ ՀՀ
«Ազգային Ժողովի» գավաթի խաղարկության 2014թ. մրցումների անկացում:
Մրցումները անց են կացվել չորս փուլերով, որին մասնակցել են 1-6-րդ
դասարանների աշակերտները, ընդհանուր թվով 189 000 դպրոցական:
30. Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի՝ Երևան
քաղաքում անց են կացվել Բաշ Ապարանի ճակատամարտի հաղթանակին
նվիրված Երևան քաղաքի դպրոցականների գարնանային տուրիստական
մրցումներ, որին մասնակցել են թվով 220 դպրոցական:
31. Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի
Կոտայքի

մարզում

անց

է

կացվել

Սարդարապատի

ՀՀ

ճակատամարտի

հաղթանակին նվիրված Երևան քաղաքի դպրոցականների Թեղենիս լեռ
մասսայական վերելքը, որին մասնակցել են թվով 60 դպրոցական:
32. Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի ՀՀ
Գեղարքունիքի

մարզի

«Մանկապատանեկան
Դիլիջան,

Սևան

քաղաքում

հանրապետական

Ստեփանավան

և

Վայք

անց

կենտրոն»

են

կացվել

ՊՈԱԿ-ի

քաղաքների

Սևան,

տուրիստական

հանգրվանների խմբակների և ՀՀ մարզերի հանրակրթական դպրոցների
մասնակիցների

տուրիստական-հայրենագիտական

ուսումնամարզական

խաղերը, որին մասնակցել են թվով 200 դպրոցական:
33.

Համաձայն

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարի

հրամանի

Ստեփանավանի Գարգառ գյուղի տարածքում կազմակերպվել և անց են
կացվել

տուրիստական

հանրապետական

խաղեր-մրցումներ,

որին

մասնակցել են թվով 220 դպրոցական:
34.Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի Դիլիջան և
Ստեփանավան քաղաքներում անց է կացվել

փողային նվագախմբերի

հանրապետական փառատոնը, որին մասնակցել են թվով 560 դպրոցական:
35. 2014 թվականին սահմնամերձ
համույթ:

2 մարզում

ստեղծվել է ևս երկու

Սյունիքի մարզ՝ մանկական երգչախումբ,

Շիրակի մարզ՝

փողային նվագախումբ:
36. 2014 թվականին Չեխիայի Հանրապետության Լիդիցե քաղաքում
կերպարվեստի 41-րդ միջազգային ցուցահանդեսին մանկապատանեկան
ստեղծագործական

կենտրոնների

սաները

ներկայացրել

են

շուրջ

20

աշխատանք:
37. 2014 թվականին Ֆինլանդիայում
արվեստի

15-րդ

միջազգային

Պատանինների և երիտասարդների

ցուցահանդեսին

մանկապատանեկան

ստեղծագործական

կենտրոնների

սաները

ներկայացրել

են

շուրջ

10

աշխատանք:
38. Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի՝ ՀՀ Լոռու
մարզի Վանաձոր քաղաքում անց է կացվել «Միասին կառուցենք մեր
ապագան» ամառային դպրոց

ծրագիրը, որին մասնակցել են Շիրակի,

Ջավախքի և Արցախի դպրոցականները:
39. Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի՝ ՀՀ
Շիրակի

մարզի

Գյումրի

քաղաքում

համայնքներում իրականացվել է
գեղարվեստական

կրթության

և

Աշոցք

ու

Վահրամաբերդ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-յի կողմից հայտարարված

միջազգային

շաբաթվա

կազմակերպվող ծրագրեր, որին մասնակցել են

շրջանակներում

Գյումրու

«Ընտանիք»,

Աշոցք և Վահրամաբերդ համայնքների մանկապատանեկան կենտրոնների
սաները:
40. Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի՝ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրականացվել է «Միասնական ոգու և
բազկի հաղթանակ»

ծրագիրը, որին մասնակցել են ՀՀ և Արցախի

արտադպրոցական կրթադաստիարակչական հաստատությունների սաները:
41.Համաձայն

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարի

հրամանի՝

կազմակերպվել է ՀՀ Սահմանադրության օրվան նվիրված տոնական
միջոցառում, որին մասնակցել են Գեղարվեստական դաստիարակության և
մշակույթի

մանկապատանեկան

կենտրոնի

ՀՀ

սահմանամերձ

բնակավայրերում գործող մշակութային համույթները:
42. Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի անց են
կացվել

Հայաստանի

Հանրապետության

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների ուսանողների 15-րդ հանրապետական մարզական
խաղերը, որին մասնակցել 1176 ուսանող:

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
1. Դատական մարմիններում նախարարության շահերի ներկայացում և պետական
շահերի պաշտպանություն.
1)

<<Տավրիդա>> ՍՊԸ-ն հայցադիմում էր ներկայացրել

Երևան քաղաքի

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության
դատարան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության` ի դեմս ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարության՝ պահանջելով 43.827.940 /քառասուներեք
միլիոն ութ հարյուր քսանյոթ հազար ինը հարյուր քառասուն դրամ/: ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարությունն առարկել էր հայցի դեմ
ամբողջությամբ: Դատարանի 07.11.2014 թվականի վճռով հայցը մերժվել է:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն վերաքննիչ բողոք մուտք չի
եղել:
2)

Դիանա

Գիրգորյանը

դատարան

ընդդեմ

29.03.2013

թվականի

հայցադիմում

ՀՀ

կրթության

թիվ

էր
և

ներկայացրել
գիտության

Գ-115/13

ՀՀ

վարչական

նախարարության`

գրությամբ

պահանջված

տեղեկատվությունը չտրամադրելու գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու
և

պահանջված

տեղեկատվությունը

տրամադրելուն

պարտավորեցնելու

պահանջի մասին: ՀՀ վարչական դատարանը 02.12.2013 թվականի վճռով
հայցը մերժել էր: Դիանա Գրիգորյանը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել և
խնդրել փոփոխել առաջին ատյանի դատարանի վճիռը և ներկայացված
պահանջների մասով կայացնել նոր դատական ակտ: ՀՀ վերաքննիչ
վարչական դատարանը 25.04.2014 թվականի վճռով մերժել է վերաքննիչ
բողոքը: Դիանա Գրիգորյանը դիմել է ՀՀ վճռաբեկ դատարան: ՀՀ վճռաբեկ
դատարանը 2014 թվականի օգոստոսի 20-ի որոշմամբ վերադարձրել է
Դիանա Գրիգորյանի բողոքը՝ թողնելով առաջին ատյանի դատարանի վճիռի

օրինական ուժի մեջ: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը բոլոր
ատյաններում ներկայացրել է իր հիմնավորումները և առարկությունները:
3) <<Գնումների

աջակցման

կենտրոն>>

ՊՈԱԿ-ը

հայցադիմում

էր

ներկայացրել ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ–Զեյթուն վարչական
շրջանների

ընդհանուր

իրավասության

դատարան

ընդդեմ

<<Ն.Մ.

Օհանյան>> ՍՊԸ-ի և <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի՝ գումարի բռնագանձման
պահանջի մասին: Սույն գործով նախարարությունը հանդես է եկել հայցվորի
կողմից որպես երրորդ անձ, ներկայացրել իր դիրքորոշումը և գտել է, որ
հայցապահանջը իրավաչափ է: 2014 թվականի ապրիլի 18-ի վճռով հայցը
բավարարվել է: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն վերաքննիչ
բողոք մուտք չի եղել:
4)

Վիոլետա Շահինյանը հայց է ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարան
ընդդեմ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության՝ <<ՀՀ կրթության և
գիտության

նախարարի

25.06.2013

թվականի

թիվ

01/07,1/6921-13

գրությամբ ներկայացված առաջարկությունը, որպես միջամտող վարչական
ակտ,

վերացնելու>>

պահանջով:

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարությունն առարկել է հայցի դեմ ամբողջությամբ: Գործը գտնվում է
ընթացքում /նախաքննության փուլ/:
5) Կարապետ Կարինյանը հայց է ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարան
ընդդեմ Երևանի քաղաքապետի, երրորդ անձիք ՀՀ ԿԱ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի,Հայաստանի Հանրապետության` ի դեմս ՀՀ Կրթության
և գիտության նախարարության՝ պահանջելով Երևանի քաղաքապետի
08.02.2010 թվականի թիվ 458-Ա որոշումն ոչ իրավաչափ ճանաչել: ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարությունը ներկայացրել է դիրքորոշում: ՀՀ
վարչական դատարանի 2014 թվականի նոյեմբերի 14-ի վճռով հայցը մերժվել
է: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը վերաքննիչ բողոք չի
ստացել:

6) Սուսաննա Սարգսյանը հայցադիմում է ներկայացրել ՀՀ վարչական
դատարան ընդդեմ Երևանի քաղաքապետի, երրորդ անձ ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարության Երևանի քաղաքապետի 27.08.2014 թվականի
թիվ 3303-Ա որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջով: ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարությունը ներկայացրել է դիրքորոշում, որով առարկել է
հայցի դեմ ամբողջությամբ: Գործը ընթացքի մեջ է /նախնական դատական
փուլ/:
7)

Էդգար Ազիզյանը հայցադիմում էր ներկայացրել դատարան ընդդեմ ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարության՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանից գումարի բռնագանձման պահանջով:
Դատական նիստ է նշանակվել 22.12.2014 թվականին:
2. Կրթության և գիտության ոլորտը կարգավորող` <<Կրթության
մասին>>, <<Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության
մասին>>,<<Նախնական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական
կրթության մասին>>, <<Հանրակրթության մասին>>, <<Լիցենզավորման
մասին>>, <<Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին>>
ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
նախագծերի

փաթեթների,

Հայաստանի

Հանրապետության

գործունեության

ծրագրի

ենթաօրենսդրական

ակտերի

կառավարության

միջոցառումների

2014

ցանկով

մշակում,
թվականի

նախատեսված

իրավական ակտերի մշակում և սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության
քննարկմանը ներկայացում:
Տարբեր

գերատեսչություններից

ստացված

ՀՀ

օրենքների,

ՀՀ

կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումների, ՀՀ ԿԳ նախարարի
նորմատիվ

հրամանների

նախագծերի

վերաբերյալ

կարծիքների,

մասնագիտական եզրակացության տրամադրում և այլն/:
3. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում

տալու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության անհատական որոշման նախագծերի
մշակում

և

սահմանված

կարգով

ներկայացում

ՀՀ

կառավարություն

/<<Լույս>> հիմնադրամի կրթաթոշակառուներին տարկետման տրամադրում
/8 քաղաքացիներ /, <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2002

թվականի

բարձրագույն

օգոստոսի

ուսումնական

29-ի
կամ

<<Օտարերկրյա

գիտակրթական

պետությունների

հաստատություններ

ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պարտադիր
զինվորական

ծառայության

հաստատելու

մասին>>

զորակոչից
թիվ

տարկետում

1394-Ն

որոշման

տալու
հիման

կարգը
վրա

Պարտավորությունների կատարումն ապահովող գրավի պայմանագրերի
կնքում /8 քաղաքացի/, <<Զինապարտության մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի /35 քաղաքացի//:
4.

ՀՀ

օրենսդրությամբ

/հաշմանդամ,

առանց

սահմանված

ծնողական

խնամքի

ծառայության պարտականությունները

կարգով

ուսանողներին`

մնացած,

զինվորական

կատարելիս հաշմանդամ դարձած

կամ զոհված (մահացած) զինծառայողների երեխա/

արտոնություններից

օգտվելու համար եզրակացության տրամադրում :
5. Պատասխանվել է քաղաքացիներից ստացված տարբեր բնույթի և
բովանդակության դիմումների:
6. Իրավական օգնություն և համագործակցություն կրթության և
գիտության

ոլորտին

պայմանագրերի

և

վերաբերող

փոխըմբռնման

միջազգային,

հուշագրերի

միջպետական

մշակման

և

կնքման

աշխատանքներին:
7.

Նախարարության

աշխատակազմում

կնքվող

պայմանագրերի

նախագծերին փորձագիտական եզրակացության տրամադրում:

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ և ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Մ
շակվել և կազմվել են կրթության ոլորտի ՀՀ 2015-2017 թվականների
պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2015 թվականի բյուջետային
ֆինանսավորման հայտերի նախագծերը:

2.

Հ
ավաքագրվել և մշակվել են հանրակրթության, մասնագիտական կրթության
և

կրթության

ֆինանսավորման

վիճակագրական

ցուցանիշները,

2012-2013

որոնք

ուսումնական

ժամանակին

տարվա

ներկայացվել

են

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրության ինստիտուտ:
3.

Պ
ատրաստվել

են

Կրթություն

բոլորի

հաշվետվությունը

և

«Կրթությունը

ռազմավարության

հաշվետվությունը`

համար

հանուն

2014թ.

կայուն

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի

ազգային

զարգացման»

կենտրոնակայան

փոխանցելու նպատակով:
4.

Մ
շակվել և Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից հաստատվել է «Եվրոպական
կրեդիտային

համակարգի

ներդրումը

մասնագիտական

կրթության

և

ուսուցման ոլորտում» TAIEX ծրագրային առաջարկը, որի շրջանակներում
2015թ. փետրվարին նախատեսվում է կազմակերպել աշխատաժողով` ԵՄ
փորձագետների մասնակցությամբ:
5.

Վ
արչությունը

համակարգել

է

«Կայուն

դպրոցական

սնունդ»

ծրագրի

իրականացման աշխատանքները: 2014 թվականին ՀՀ Վայոց ձորի և
Սյունիքի

մարզերի

բոլոր

հանրակրթական

դպրոցների

տարրական

դասարանների աշակերտներին տրամադրվել է դպրոցական նախաճաշ`
յուրաքանչյուր երեխային օրական 140 դրամ հաշվարկով: 2015 թվականին
ծրագիրը կիրականացվի նաև ՀՀ Արարատի մարզում:
6.

Կ
ազմակերպվել

են

կրթության

ոլորտում

իրականացվող

պետական

ռազմավարական ծրագրերի մշակման և մոնիթորինգի աշխատանքները,
մասնավորապես`
1) ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիր,
2) ՀՀ

կառավարության

2014

թվականի

գործունեության

միջոցառումների

ծրագիր և գերակա խնդիրներ,
3) կրթության և գիտության համակարգում կոռուպցիոն երեվույթների դեմ
պայքարի 2013-2014 թվականների միջոցառումների համալիր ծրագիր,
4) ՀՀ կառավարության 2015 թվականի գործունեության ծրագրի կազմում և
կրթության ոլորտի գերակա խնդիրների սահմանում,
5) ՀՀ-ում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004-2015թթ. ազգային
ծրագրի կրթության ոլորտի 2014թ. միջոցառումների ծրագիր,
6) ՀՀ

երիտասարդական

պետական

քաղաքականության

2013-2017թթ.

ռազմավարության կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագիր,
7) Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2014թ. տարեկան ծրագրի
կրթության ոլորտի միջոցառումներ,
8) ՀՀ

ժողովրդագրական

քաղաքականության

ռազմավարության

իրականացումն ապահովող կրթության ոլորտի 2014թ. միջոցառումներ,
9) գենդերային

քաղաքականության

միջոցառումների ծրագիր:

2011-2015թթ.

կրթության

ոլորտի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
1.<<Պետական և հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական
հաստատությունների
մասնագիտական,
հայտերի

/բարձրագույն,

հանրակրթական/

հավաքագրում,

գերազանցության
շրջանակներում

ստուգում,

մեդալների

հավատարմագրված

ոչ

և

ավարտական

հիմքերի

իրականացվել

միջին

նախնական
փաստաթղթերի

ձևաթերթիկների

տրամադրում>>
է

ՀՀ

պետական

և

ԼՂՀ

ուսումնական

և

գործառույթի
պետական

և

հաստատությունների

ավարտական փաստաթղթերի հայտերի հավաքագրում և բաշխում.
1.1 Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին հատկացվել է
շուրջ

33000

հիմնական

կրթության

վկայական,

29000

միջնակարգ

կրթության ատեստատ և 49 ոսկե մեդալ` գերազանց առաջադիմության
համար:
1.2

Նախնական

մասնագիտական

/արհեստագործական/

ուս.

հաստատություններին հատկացվել է 3140 նախնական մասնագիտական
կրթության դիպլոմ:
1.3 Միջին մասնագիտական կրթության ուս. հաստատություններին
հատկացվել է 8930 դիպլոմ:
1.4 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին հատկացվել է
31150 դիպլոմ:
2. <<Բարձրագույն, միջին և նախնական /արհեստագործական/
մասնագիտական, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների
շրջանավարտների
փաստաթղթերի

կորցրած

արխիվային

և
հիմքերի

խոտանված
ստուգում,

ավարտական
կրկնօրինակների

տրամադրում: Ավարտական փաստաթղթերի իսկության հաստատում>>

գործառույթի շրջանակներում ստուգվել է 1000-ից ավել ավարտական
փաստաթղթերի գործերի հիմքեր, որոնցից մի մասին տրամադրվել է
կրկնօրինակներ: Տրամադրվել է ավարտական փաստաթղթերի իսկության
վերաբերյալ տեղեկանքներ և գրություններ:
3.

<<ՀՀ

Նախագահի,

աշխատակազմեր
շնորհելու

ներկայացվող

մասին

պետական

փաստաթղթերի

Նախարարության
շնորհակալագիր/

Ազգային

գործառույթի

շրջանակներում

ներկայացվել

պետական

/հուշամեդալ,
և

կառավարության

պարգևներ,

կոչումներ

պատրաստում:

պատրաստում

ՀՀ

Վարչապետի

պարգևներ,

փաթեթի

պարգևների
հրամանների

ժողովի,

կոչումներ

ԿԳ

պատվոգիր,
տրամադրում>>
աշխատակազմ
շնորհելու

է

մասին

փաստաթղթերի շուրջ 50 անձնական գործի փաթեթ: Պատրաստվել է 90-ից
ավել հրամանի նախագիծ` ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության
ոսկե հուշամեդալով, պատվոգրով և շնորհակալագրով պարգևատրելու
մասին:
4. <<Հանրակրթական և նախնական մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունների

դասամատյանների,

գովասանագրերի

և

լիցենզիաների բաշխում: Հանրակրթական ուսումնական հաստատության
ղեկավարման իրավունքի հավաստագրերի տրամադրում>> գործառույթի
շրջանակներում ուսումնական հաստատություններին տրամադրվել է շուրջ
20940 դասամատյան, բաշխվել է 51000 գովասանագիր, հանրակրթական
ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ղեկավարման իրավունքի
հավաստագիր են ստացել 169 ուսուցիչ:
5. <<Ուսումնական հաստատություններից ստացված ավարտական
փաստաթղթերի ստացման և բաշխման հաշվետվությունների ստուգում և
արխիվացում>>

գործառույթի

շրջանակներում

իրականացվում

են

հանրակրթական, նախնական և միջին մասնագիտական, բարձրագույն
ուսումնական

հաստատություններից

ստացված

ավարտական

փաստաթղթերի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվությունների ստուգման և
արխիվացման աշխատանքներ:
Ավարտական
էլեկտրոնային

էջ`

փաստաթղթերի
students.armedu.am

հաշվառման
հասցեով

համակարգի

շրջանավարտների

վերաբերյալ տվյալների տեղեկատվությունը շարունակական մուտքագրման
ընթացքում է:

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1.ՀՀ

կառավարության

և

քննարկմանն է ներկայացրել

շահագրգիռ

նախարարությունների

13 ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ,

որից ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել են,
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություն

7–ը՝ համաձայն որի 4
վերակազմավորվել

են

հիմնադրամի:
2.Ավարտվել է «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի
ազգային համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորման գործընթացը:
3.«Հայաստանի

ազգային

պոլիտեխնիկական

համալսարան»

հիմնադրամի վերակազմավորելու գործընթացը սկսվել է:
4.Ավարտման փուլում է «Երևանի Գևորգ Էմինի անվան N 182 ավագ
դպրոց» հիմնադրամի վերակազմավորման գործընթացը:
5.Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության
Չինաստանի Ժողովրդական
թվականի

դեկտեմբերի

Հանրապետության

28-ի

և

2013

կառավարության
կառավարության

թվականի

սեպտեմբերի

և

2012
10-ի

«Տեխնիկատնտեսական

համագործակցության

մասին»

կնքված

համաձայնագրերի ՀՀ կառավարությունը ընդունել է 30.10.2014թ. N1278- Ա
որոշումը Երևան քաղաքում չինարենի խորացված դպրոց բացելու մասին:
6.Վերահսկողություն է իրականացվել նախարարության ենթակայության
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված գույքի
նպատակային օգտագործման, վարձակալությամբ տրվող տարածքների և
սեփականության իրավունքով տրված գույքի դուրսգրման և օտարման
աշխատանքների նկատմամբ:
7. Ավարտվել են նոր գույքի ձեռքբերման մրցույթային աշխատանքները:
8. Կազմել և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն է

ներկայացվել

«Կրթության և մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում, կառուցում և
արդիականացում» համալիր ծրագիրը և

ՀՀ 2014-2016 թվականների

միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը:
9. Վարկային ծրագրերի շրջանակներում

ուսումնասիրվել և ընտրվել են

անհետաձգելի հիմնանորոգման կարիք ունեցող թվով 20 ավագ դպրոց:
10.Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի կողմից 2014թ հունվարի 10-ից
մինչև

դեկտեմբերի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում մուտքագրվել է

28456 գրություն և 5256 դիմում: Նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի
կողմից տրվել է 1160 հրաման:
Նախատեսվում է.
ՄԿՈՒ բարեփոխումներ ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու են
թվով 7 արհեստագործական պետական ուսումնական հաստատության
հիմնանորոգման աշխատանքները:

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

տնտեսված

գումարների

հաշվի

իրականացվելու են 4 ավագ՝ և Երևանի N16 հատուկ դպրոցների մասնակի
հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և
դրանց փորձաքննության աշխատանքները:

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ԿԳՆ պաշտոնական www.edu.am կայքէջը գերատեսչական կայքերի մեջ
հաճախելիության աստիճանով գտնվել է առաջատար դիրքերում:
1.Գործում է Facebook սոցիալական ցանցի «ԿԳՆ ընդունարան» էջը, որտեղ
առցանց պատասխան է տրվել օգտատերերի բարձրացրած բոլոր 8 հարցերին,
2.Շարունակում

է

գործել

պաշտոնական

կայքի

բլոգը`

http://armeniaedu.blogspot.com/,
3.Լուսաբանվել են ԿԳ նախարարի այցերը ՀՀ Կոտայքի, Շիրակի, Տավուշի և
Վայոց Ձորի մարզեր /հեռուստատեսություն, կայքեր, ռադիո/,
4.«Голос Армении» թերթի «За партой» խորագրի շրջանակում 2014 թվականին
հրապարակվել է 12 նյութ,
5.Մամուլում կրթական թեմաներով հրապարակվել է 706 նյութ,
6.Նախարարության պաշտոնական կայքում զետեղվել են նախարարության
գործունեությանն առնչվող և հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող
158 հայտարարություն, 300 լրատվական նյութ:
7.Կազմակերպվել է ԿԳ նախարարի և նախարարի տեղակալների, վարչության
պետերի

14 մամուլի

ասուլիս, որոնք լուսաբանվել են հանրապետական

հեռուստաընկերությունների ու ռադիոընկերությունների կողմից, ինչպես նաև
անդրադարձ

է

կատարվել

հանրապետական

մամուլում,

8.Հանրային քննարկման է դրվել 3 իրավական ակտի նախագիծ:
9.Կազմակերպվել է ավելի քան 90 հանրային միջոցառում, որոնք լուսաբանվել
են հեռուստաընկերությունների ու ռադիոընկերությունների կողմից, ինչպես
նաև անդրադարձ է կատարվել հանրապետական, էլեկտրոնային և տպագիր
մամուլում,
10.

Նախարարության

«Թեժ

գիծ»

հեռախոսակապով

ընդունվել

է

108

ահազանգ, որից 73-ը` Երևանից, 35-ը` մարզերից: Բոլոր ահազանգերը
համապատասխան

ընթացք

են

ստացել

ինչպես

նախարարության

հանրակրթության վարչության, այնպես էլ կրթության պետական տեսչության
կողմից:
11.Պատասխան է տրվել քաղաքացիների կողմից էլեկտրոնային փոստով
ստացված ավելի քան 500 նամակի,
12.ԿԳ նախարարի մոտ կազմակերպվել է քաղաքացիների 9 ընդունելություն,
որոնց ընթացքում նախարարն ընդունել է 129 քաղաքացու:
13.Նախարարության ինֆոկենտրոնը սպասարկել է նախարարություն այցելած
6100 քաղաքացու:

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

1.

<
<Քաղաքացիական
աշխատանքներ

ծառայության

մասին>>

ՀՀ

օրենքից

բխող

1. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմում ստեղծվել
է

ներքին

աուդիտի

վարչություն,

նախատեսվել

է

փոփոխություններ

մարզառազմական և արտաուսումնական դաստիարակության, արտաքին
կապերի և սփյուռքի վարչություններում, կազմվել է թվով 33 պաշտոնի
անձնագրեր
2.

Ն
ախարարության

աշխատակազմի

քաղաքացիական

ծառայողների

վերապատրատման դասընթացների կազմակերպում և համակարգում` թվով
34 հոգի.
3.

Ն
ախարարության

աշխատակազմի

քաղաքացիական

ծառայողների

ատեստավորման կազմակերպում և համակարգում` թվով 25 հոգի.
4.

Ն
ախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների թափուր
պաշտոնների մրցույթներ`թվով 27 մրցույթ.
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի
հունվարի 25-ի <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և
հարյուր տոկոս պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող
բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր
մարմինների ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգերը և նրանց
հետ

կնքվող

աշխատանքային

պայմանագրերի

օրինակելի

ձևերը

հաստատելու մասին>> թիվ 224-Ն որոշումից բխող աշխատանքներ՝
Նախարարության համակարգում ընդգրկված ՊՈԱԿ-ների (բարձրագույն,
նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների
գործադիր մարմինների (ռեկտորների և տնօրենների) թափուր պաշտոնների
մրցույթների կազմակերպում և անցկացում` թվով 1 ռեկտորի մրցույթ և թվով
28 տնօրենի մրցույթ.

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի
թիվ 319-Ն որոշումից բխող աշխատանքներ՝
1.

Հանրակրթական

ուսումնական

հաստատության

ղեկավարման

իրավունքի /հավաստագրի/ քննությանը մասնակցելու համար 2014թ. դիմել
են 224 հավակնորդ, որից 169-ին շնորհվել է հավաստագիր, իսկ 47-ը չեն
հաղթահարել.
Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարության

2003

թվականի

սեպտեմբերի 25-ի թիվ 1412-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի
Հանրապետության հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային
բնակավայրերի

<<Հայաստանի

հանրակրթական

ուսումնական

Հանրապետության
հաստատություն>>

պետական

պետական

ոչ

առևտրային կազմակերպություններ մանկավարժական կադրեր գործուղելու
կարգ>>-ի համաձայն գործուղվել են 14 ուսուցիչ:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

2014 թվականի ընթացքում լրացուցիչ և շարունակական կրթության
բաժնի կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝
1.Հայաստանի Հանրապետությունում լրացուցիչ և շարունակական
կրթության օրենսդրական դաշտը կարգավորելու նպատակով մշակվել և
2014 թվականի հուլիսի 14-ին հաստատվել է «<Կրթության մասին> ՀՀ
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը:
2.Բաժնի կողմից համակարգվել են բժիշկների, պրովիզորների և միջին
բուժաշխատողների`
պատվերի

ՀՀ

պետական

շրջանակում

բյուջեի

միջոցներով

կատարելագործման

կազմակերպման աշխատանքները:

պետական

դասընթացների

3.2014 թվականի նոյեմբեր ամսից ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարությունը

dvv

միջազգային

կազմակերպության

և

Ուսուցման

ազգային հիմնադրամի հետ համատեղ մեկնարկել է <<Լրացուցիչ և
շարունակական

կրթության

գաղափարախոսությունը՝

որպես

ՄԿՈՒ

կարողությունների հզորացման նախապայման>> ծրագիրը՝ նախատեսված
2014-2017թթ. համար: Ծրագրի նպատակը ՄԿՈՒ շահառուների շրջանում
լրացուցիչ և շարունակական կրթության գաղափարախոսության տարածումն
է, առկա քաղաքականության մասին իրազեկվածության բարձրացումը,
լրացուցիչ

կրթական

կարողությունների

ծրագրերի

կազմակերպման

հզորացումը,

և

իրականացման

աշխատաշուկային

համաչափ

արձագանքելու ունակությունների կատարելագործումը:
Ծրագրի շրջանակներում լրացուցիչ և շարունակական կրթության
գաղափարախոսության տարածման և առկա քաղաքականության մասին
իրազեկվածության բարձրացուման նպատակով 2014 թվականի հոկտեմբերնոյեմբեր ամիսների ընթացքում կազմվել է աշխատանքների կատարման
ժամանակացույց, տեղի են ունեցել հանդիպումներ պատասխանատուների
հետ,

իրականացվել

է

աշխատանքային

պլանի

համաձայնեցում

կատարողների և պատասխանատուների միջև:
4. 2015 թվականին նախատեսվում է <<Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ
կրթության արդյուների ճանաչման կարգի>> և <<Լրացուցիչ կրթության
կազմակերպման

և

իրականացման

կարգի>>

հաստատումը

ՀՀ

կառավարության կողմից, որին կհետևի վերջիններիս փորձարարական
գործարկումը՝ ՄԿՈՒ 3 մասնագիտությունների համար:

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Միջազգային համագործակցություն, արտաքին կապեր
2014 թ. իրականացված ծրագրեր

Միջկառավարական,

միջգերատեսչական

համաձայնագրերի,

հուշագրերի,

գործնական ծրագրերի ստորագրում

Կրթության

և

գիտության

համաձայնագրեր,

բնագավառում

փոխըմբռնման

2014թ.

հուշագրեր,

ստորագրվել

մի

շարք

գործնական

ծրագրեր,

մասնավորապես՝
1.

ստորագրվել է «Թուրմենիստանի սպորտի և տուրիզմի ազգային

ինստիտուտի և ֆիզիկական կուլտուրայի Հայկական պետական ինստիտուտի միջև
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը,
2.

ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և

Էստոնիայի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության և
հետազոտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը,
3.

ստորագրվել է Միջազգային բակալավրիատի գրասենյակի և ՀՀ կրթության

և գիտության նախարարության միջև Փոխըմբռման հուշագիրը:

Միջպետական համաձայնագրերի շրջանակում կրթաթոշակային ծրագրերի
իրականացում

Միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում օտարերկրյա բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում ուսանելու նպատակով

ՀՀ կրթության և

գիտության նախարարության կողմից 2014 թ. գործուղվել է ՀՀ 255 քաղաքացի,
այդ թվում՝


ՌԴ

-

204



Չինաստան -

20



Լեհաստան -

6



Բուլղարիա -



Ռումինիա

-



Վրաստան

-

4
8
9



Հորդանան -

4

ՀՀ բուհերում օտարերկրյա քաղաքացիների (այդ թվում՝ սփյուռքահայերի)
ուսուցման կազմակերպում
2014-2015 ուսումնական տարում սահմանված կարգի համաձայն ՀՀ կրթության և
գիտության

նախարարության

կողմից

իրականացվել

է

օտարերկրյա

և

սփյուռքահայ ուսանողների փաստաթղթերի ընդունելություն` ՀՀ բարձրագույն և
միջին

մասնագիտական

նպատակով:

ուսումնական

Բարձրագույն

հաստատություններում

ուսումնական

սովորելու

հաստատություններում

սովորելու

նպատակով ընդունվել են 826 քաղաքացիների փաստաթղթեր, որից 280-ը`
օտարերկրացիներ, 546-ը` սփյուռքահայեր, միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում սովորելու նպատակով` 101 քաղաքացիների փաստաթղթեր
(բոլորն էլ սփյուռքահայեր): 2014-2015 ուսումնական տարում ՀՀ բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում սովորում են շուրջ 6500 օտարերկրյա և
սփյուռքահայ ուսանողներ:
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ
2014 թ. իրականացված ծրագրեր
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 2014թ. պետական մշտական
ծրագրերի

ցանկում

կատարվել

են

որոշ

փոփոխություններ՝

կապված

ֆինանսավորումը և ծրագրերը Սփյուռքի նախարարության փոխանցելու հետ:
1. Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստում.
Հուլիսի

1-ից

հուլիսի

29-ը

Հայաստանում

իրականացվել

ուսուցիչների մեկամսյա վերապատրաստում:
Ծրագրին մասնակցել են 48 ուսուցիչներ 11 երկրներից.
Հհ

Երկիր

Թիվ

է

սփյուռքահայ

1

ՌԴ

14

2

Վրաստան

7

3

ԱՄՆ

5

4

Ֆրանսիա

1

5

Սիրիա

6

Աբխազիա

2

7

Շվեդիա

1

8

Նիդեռլանդներ

1

9

Ավստրիա

1

10

Իրան

1

11

Ուկրաինա

3

12

Ընդամենը՝

48

Վերապատրաստումն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի
կողմից՝ 5 ուսումնական խմբերում: Բացի հիմնական 4 խմբերից (մանկապարտեզի,
մեկօրյա դպրոնցերի, լրացուցիչ կրթության խմբեր մանկվարժների և դպրոնցերի
կառավարման խումբ տնօրենների համար) գործել է նաև վերապատրոստողների
վերապատրաստման խումբ, որի շրջանավարտները ձեռք են բերում տեղերում
վերապատրաստում իրականացնելու իրավունք:
2.

Սփյուռքի

համար

մանկավարժական

և

մասնագիտական

կադրերի

պատրաստումը համալսարաններում և ասպիրանտուրայում.
2014թ. «Սփյուռքի համար մանկավարժական և մասնագիտական կադրերի
պատրաստումը

համալսարաններում

և

ասպիրանտուրայում»

ծրագրի

շրջանակներում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն են դիմել 660
սփյուռքահայեր 21 երկրներից:
Նախապատրաստական

բաժանմունք

սփյուռքահայերի

ընդունելությունը

ավարտվել է նոյեմբերի 7-ին: Սակայն սիրիահայ դիմորդների և բուհից բուհ
տեղափոխվողների համար ժամկետը դեռ բաց է:
Ընդհանուր ուսանողության վերաբերյալ տեղեկությունները գտնվում են ամփոփման
ընթացքում:
Անցյալ

տարվա

տվյալներով

հաստատություններում

սովորել

է

ՀՀ
շուրջ

մասնագիտական
4300

սփյուռքահայ

ուսումնական
ընդամենը

33

երկրներից, որից 1980-ը՝ պետական բուհերում, 970-ը՝ ոչ պետական բուհերում,
910-ը՝ միջազգային բուհերում և 450-ը՝ քոլեջներում: Պետական պատվերոց
սովորում են 300 սփյուռքահայեր:
3.Համահայկական կրթական 6-րդ խորհրդաժողով.
2014թ. օգոստոսի 4-8-ը Աղվերանում կայացավ Համահայկական կրթական 6-րդ
խորհրդաժողովը:
Խորհրդաժողովի

օրակարգը

նվիրված

էր

Հայոց

ցեղասպանության

100-րդ

տարելիցին ընդառաջ կազմակերպվելիք կրթական միջոցառումներին:
Միջոցառմանը մասնակցել են շուրջ 120 կրթական գործի պատասխանատուներ,
համայնքի նախագահներ, թեմական խորհրդի անդամներ և ուսուցիչներ 17
երկրներից:
Խորհրդաժողովի վերջում մասնակիցները ընդունել են բանաձև և հանդես եկել
հայտարարությամբ:
4.Բնագիտական համահայկական առաջին օլիմպիադա

2014թ. հուլիսի 14-ից 19-ը կազմակերպվել է դպրոցականների համահայկական
օլիմպիադա`

ֆիզիկա,

մաթեմատիկա

և

Հայաստանի

աշխարհագրություն

առարկաներից:
Օլիմպիադային կարող էին մասնակցել հայերեն ուսուցմամբ վարժարանների և
կրթօջախների /այդ թվում` մեկօրյա/ սաները, ինչպես նաև ոչ հայկական ամենօրյա
դպրոցներ հաճախող և անհրաժեշտ գիտելիքներ ունեցող 14-ից 18 տարեկան հայ
պատանիներ: Օլիմպիադային մասնակցել են 72 աշակերտներ 9 երկրներից:
Մասնակիցները

պարգևատրվել

են

հիմնական

մրցանակներով,

ՀՀ

ԿԳ

նախարարության պատվոգրերով և շնորհակալագրերով:
5.

«Մակ դար և ավելի...» մանկական նկարի համահայկական մրցույթ-

փառատոն.
2014թ. կազմակերպվել էր «Մեկ դար և ավելի...» Հայոց ցեղասպանության 100-րդ
տարելիցի

կապակցությամբ

Համահայկական

5-րդ

մանկապատանեկան

նկարչական մրցույթ-փառատոնը:
2014թ. մրցույթ-փառատոնին մասնակցել է 6-18 տարեկան 1000 ավելի երեխաներ
Հայաստանի

97,

Արցախի

5

և

Սփյուռքի

13

երկրների

(Ռուսաստան,

Աբխազիա,Ուկրաինա, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Վրաստան, Արգենտինա,
Ուրուգվայ, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Իրաք, Իրան, Լիբանան) 36 դպրոցներից:
Ներկայացվել են նկարներ, գոբելեններ, քանդակներ, և այլ օբյեկտներ:
Մրցույթ-փառատոնի շրջանակներում պատրաստվել և համացանցում (Youtube)
տեղադրվել է մեթոդական պարզաբանումներով նյութ՝ կրթօջախներին ուղղորդելու
նպատակով:
2014թ. մրցույթ-փառատոնին մասնակցել է 6-18 տարեկան 1000 ավելի երեխաներ
Հայաստանի

97,

Արցախի

5

և

Սփյուռքի

13

երկրների

(Ռուսաստան,

Աբխազիա,Ուկրաինա, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Վրաստան, Արգենտինա,

Ուրուգվայ, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Իրաք, Իրան, Լիբանան) 36 դպրոցներից:
Ներկայացվել են նկարներ, գոբելեննր, քանդակներ, և այլ օբյեկտներ:
Մրցույթի առաջին փուլի արդյունքում ընտրվել են և ցուցահանդեսին ներկայացվել
են Հայաստանի 40, Արցախի 3 և Սփյուռքի 32 դպրոնցների շուրջ 250 նկարներ
(առանձին նկարներ, նկարներ-նախագծեր, նկարների շարքեր, նկար-օբյեկտներ), 9
գոբելեններ, 4 քանդակներ և 8 օբյեկտներ:
Ցուցահանդեսը կազմակերպվում է նաև հեռավար կարգով՝ Facebook-ում:
Ամեն տարի մրցույթը ֆինանսավորվել է Beeline ՍՊԸ-ի կողմից, որը սակայն այս
տարի հրաժարվել է ֆինանսավորելուց՝ ներքին դժվարությունների պատճառով:
Այս պատճառով մրցույթի հետագա ընթացքը գտնվում է տապալման վտանգի տակ,
քանի որ ծրագիրը նախատեսում է նաև ավանդական դարձած կատալոգների
թողարկում, ինչը ներկայումս պարզապես հնարավոր չէ:
Աջակցություն հայագիտական կենտրոնների գործունեությանը
ՀՀ

կրթության

և

սրտասահմանյան

գիտության

երկրներում

նախարարությունն

հայագիտական

իրականացնում

կենտրոններին

է

աջակցություն:

Ներկայումս ՀՀ պետական միջոցներով իրականացվում են կրթական ծրագրեր
Ռումինիայի Բուխարեստի պետական համալսարանում, Չեխիայում Պրահայի
պետական համալսարանում և Ավստրիայի Զալցբուրգի համալսարանում:
Հայ-լեհական համագործակցության շրջանբակենորւմ այս տարի քննարկվել է
Կրակովի պետական համալսարանում հայերենի դասավանդման հնարավորության
հարցը և ձեռք է բերվել պայմանավորվածությունը՝ բաժինը բացելու մասին:
Իր իրավասությունների շրջանակներում ՀՀ ԿԳՆ արտաքին կապերի և սփյուռքի
վարչությունն ապահովում է ՀՀ ԿԳՆ համագործակցությունը
օտարերկրյա

դիվանագիտական

ծառայությունների

ու

ՀՀ-ում գործող
միջազգային

կազմակերպությունների
հաստատությունների

հետ,
կողմից

իրականացնում
տրված

է

ՀՀ

վկայականների,

ուսումնական
ավարտական

փաստաթղթերի հավաստում, ինչպես նաև կազմակերպում է արտասահմանյան
երկրներ գործուղումներ, օտարերկրյա պատվիրակությունների պաշտոնական
այցեր:
ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
1.Մշակել, ամփոփել և ներկայացրել է քննարկման ՀՀ 2015-2017
թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագիծը:
2.Կազմել և մշակել է ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի
նախագիծը ու սահմանված ժամկետում ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն:
3.Վարչությունը կատարել է ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով
հաստատված թվով 69 ծրագրերի ֆինանսավորումը: Oրենքով սահմանված
կարգով շուրջ 400 կազմակերպությունների հետ /այդ թվում ենթակա 258/
կնքվել են պայմանագրեր՝ պատշաճ ձևով և ժամանակին ապահովելով
նրանց ֆինանսավորումը:
4.Վարչությունը մշակել է և ՀՀ կառավարություն հաստատման
ներկայացրել թվով 20 ՀՀ կառավարության որոշման նախագծեր, որոնցից
4-ը դեռևս ընթացքում են:
5.Տարվա

ընթացքում

կազմակերպությունների

իրականացվել

ընթացիկ

են

համակարգի

ֆինանսական

ենթակա

գործունեության

վերահսկողություն, վերլուծություն, հաշվետվությունների ընդունում:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
1. Մշակվել և ԿԳ նախարարություն է ներկայացվել Ավագ դպրոցներում
կրեդիտային համակարգի ներդրման հայեցակարգի նախագիծ:
2. Ուսուցիչների հեռավար ուսուցման մոդելի մշակման համար ստեղծվել է
ԿԱԻ մասնագետներից կազմված աշխատանքային խումբ, կազմակերպվել
են

վերապատրաստման դասընթացներ: Նոյեմբեր ամսից սկսվել է

ուսումնամեթոդական և օժանդակ նյութերի մշակման փուլը:
3.

ՀՀ

հանրակրթական

հաստատություններում

ուսումնադաս-

տիարակչական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման, սովորողների
մտավոր,

ֆիզիկական

հիվանդությունների

և

հոգեկան

զարգացման

առողջության

կանխարգելման

և

պահպանման,

առաջադիմության

բարձրացման նպատակով ԿԱԻ մասնագետների կողմից Երևանի թիվ 137,
թիվ 60, թիվ 138, թիվ 80 և Հրանտ Մաթևոսյանի անվան հիմնական
դպրոցների ուսուցիչների և սովորողների համար
սեմինարներ՝

<<Ուսման

դրդապատճառներ>>,

կազմակերպվել են

<<Օրվա

ռեժիմի

ճիշտ

կազմակերպման նշանակությունը սովորողների առողջության պահպանման
և

առաջադիմության

ազդեցությունը
հեռախոսների

բարձրացման

սովորողների
ազդեցությունը

գործում>>,

առողջության
սովորողների

<<Համակարգիչների
վրա>>,

<<Բջջային

առողջության

վրա>>,

<<Կալցիում տարրի դերն ու նշանակությունը մարդու օրգանիզմի համար>>,
<<Առողջ սնունդ>> թեմաներով:
4.

2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Կրթության ազգային ինստիտուտը

ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսի հետ համատեղ կազմակերպել է հանրապետության հիմնական և ավագ դպրոցների անգլերենի ուսուցիչների on-line
(առցանց) վերապատրաստման դասընթաց, որի սկիզբն առաջին անգամ
դրվեց 2013թ. նոյեմբերին: Դասընթացին մասնակցում են հանրապետության

դպրոցների 50 անգլերենի ուսուցիչներ: Վերապատրաստվող ուսուցիչներն
ընդգրկված

են

WIKI

(Վիկիպեդիա)

կայքում:

Վերապատրաստումը

բաղկացած է 4 փուլից, յուրաքանչյուր փուլի տևողությունն է` 3 շաբաթ:
Ավարտին ուսուցիչները կստանան վկայական:
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
Նպատակ

ունենալով

գիտելիքների

և

դպրոցավարության,

բարձրացնելու

մանկավարժների

գործնական

հմտությունների,

ուսումնական

գործընթացի

տեսական

ինչպես

նաև

կազմակերպման

և

իրականացման կարողությունների մակարդակը, ԿԱԻ-ն իր մասնաճյուղերի
հետ միասին 2014 թվականի հունվարից կազմակերպել և իրականացրել է`
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների
հայոց

լեզու

և

գրականություն,

մաթեմատիկա,

պատմություն,

աշխարհագրություն, անգլերեն, ռուսաց լեզու, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն,

ֆիզկուլտուրա,

ՆԶՊ,

ինֆորմատիկա

տարրական

դասարանների

/14առարկա/

առարկաների

հերթական

և

ատեստավորման

ենթակա 713 ուսուցիչների 80-ժամյա վերապատրաստման դասընթացներ:
2.

ՀՀ

հանրակրթական

դպրոցների

հայոց

լեզու

և

գրականություն,

մաթեմատիկա, պատմություն, հասարակագիտություն, աշխարհագրություն,
անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսաց լեզու, ֆիզիկա, քիմիա,
կենսաբանություն,

ֆիզկուլտուրա,

տեխնոլոգիա,

կերպարվեստ,

ՆԶՊ,

ինֆորմատիկա առարկաների և տարրական դասարանների/19 առարկա/
հերթական

ատեստավորման

ենթակա

6428

ոսուցիչների

/80-ժամյա/

վերապատրաստման դասընթացներ:
3. 12 երկրներից ժամանած սփյուռքահայ 41 ուսուցիչների 120-ժամյա
վերապատրաստման դասընթացներ:
4. Կրթության ոլորտի 32 քաղծառայողների 72-ժամյա վերապատրաստման
դասընթացներ

5.Քրդերեն դասավանդող ազգությամբ քուրդ 16 ուսուցիչների 18-ժամյա
վերապատրաստման դասընթաց:
6.Մրցութային կարգով հանրակրթական ուսումնական հաստատության
ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու 79

հավակնորդների

համար Երևանում և ՀՀ մարզերում 90-ժամյա վերապատրաստման
դասընթացներ:
7.Ներառական

դպրոցի

ուսումնական

կարգավիճակ

հաստատությունների

542

հայցող

հանրակրթական

ուսուցիչների

30-ժամյա

վերապատրաստման դասընթացներ:
8.Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների և
մեթոդիստների

130

տնօրենների

և

մեթոդիստների

30-ժամյա

վերապատրաստման դասընթացներ:
9.ՀՀ

նախադպրոցական

ուսումնական

հաստատությունների

560

դաստիարակների և երաժշտության դաստիարակների 30-ժամյա, իսկ ԼՂՀում վերապատրաստման դասընթացների է մասնակցել 40 դաստիարակների
և

երաժշտության

դաստիարակների

18-ժամյա

վերապատրաստման

դասընթացներ:
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱԻ-ի կողմից փորձաքննության են ենթարկվել 188 անուն /42196 էջ/
հանրակրթական

և

բուհական չափորոշիչներ, ծրագրեր,

ձեռնարկներ,

ուսումնաօժանդակ

դասագրքեր,

որոնք

2015թ.

գրականություն:

սեպտեմբերից

պետք

18
է

դասագրքեր,

անուն/3171
մուտք

էջ/

գործեն

հանրակրթական դպրոց, այժմ գտնվում են փորձարկման փուլում:
ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ
Հանրակրթական պետական չափորոշչով նախատեսված սովորողների
կարողությունների և հմտությունների, ինչպես նաև մանկավարժական

աշխատողների

առարկայական-մեթոդական

զարգացման

ուղղությամբ

կատարվել են 120 անուն բովանդակային և մեթոդական մշակումներ
(ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, հոդվածներ և այլն):
2014-2015թ.թ.

ուստարում

դասավանդման

հանրակրթական

վերաբերյալ

կազմվել

և

բոլոր

առարկաների

հրատարակվել

են

համապատասխան մեթոդական նամակներ:
ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
ԿԱԻ-ի 2014թ. աշխատանքային ծրագրով և ԿԳ նախարարի ընթացիկ
հրամաններով

և

իրականացվել

են

հանձնարարականներով
աշխատանքներ

կրթության

առաջին

եռամսյակում

ոլորտը

կարգավորող

նորմատիվ փաստաթղթերի (օրենքի նախագծեր, հենքային և օրինակելի
ուսումնական պլաններ, առանձին բնագավառները կարգավորող կարգեր,
չափորոշիչներ, ծրագրեր և այլն) մշակման ուղղությամբ:
Մշակվել են՝
Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր և հատուկ պետական ծրագրեր
իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2014-2015 ուսումնական
տարվա օրինակելի ուսումնական պլանների նախագծերը:
1.

Ն
ախադպրոցական և հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող
հաստատություններում
բովանդակությանը

օգտագործվող

ուսումնական

և կառուցվածքին ներկայացվող

գրականության
չափանիշներ և

ցուցիչներ(նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԿԳ նախարարություն) :
2.

Հ
անրակրթական

ուսումնական

հաստատության

երկարօրյա

ծառայությունների մատուցման կարգի նախագիծ (ներկայացվել է

ՀՀ ԿԳ

նախարարություն) :
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2014թ. ընթացքում ուսուցիչներին տրամադրվել է խորհրդատվություն
կրթական

չափորոշիչների,

ծրագրերի,

դասագրքերի

գնահատման

չափանիշների, դասագրքերի փորձաքննության, մշտադիտարկման, դասի
պլանավորման

(դասապլանների

մշակում,

դասի

տարբեր

փուլերում

կիրառվող ժամանակակից մեթոդներ), ներառական կրթության գործընթացի
կազմակերպման,

սկսնակ

ուսուցիչների

առջև

պարզաբանման, քննակարգի, թեստերի հետ

ծագած

տարվող

խնդիրների

աշխատանքների

ծանոթացման, ուսումնաօժանդակ միջոցների օգտագործման (գրատետրեր,
ուսումնական պաստառներ, ուսումնաօժանդակ գրականություն և այլն),
ուսումնական

տարբեր

բնագավառների

միասնացման

(ինտեգրման),

գնահատման համակարգի կիրառման արդյունավետության, դպրոցներում
կազմակերպվող միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ:
2014-2015 ուստարին նախապատրաստված սկսելու, հանրակրթական
դպրոցների ուսուցիչներին և տնօրեններին

անհրաժեշտ մեթոդական

օգնություն ցույց տալու նպատակով ԿԱԻ-ի մասնաճյուղերի մասնագետները
օգոստոսյան կոնֆերանսների շրջանակներում հանրապետության բոլոր
մարզերում անցկացրել են խորհրդատվություններ, որոնց մասնակցել են
շուրջ 6014 ուսուցիչներ:
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
1.

2
014 թվականին իրականացվել է մշտադիտարկում և ուսումնասիրություն
ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական դպրոցներում:

Հիմնական

նպատակն

է

բարելավել

գնահատման

համակարգը

հանրակրթությունում` այդ թվում ԿԱՊԿՈՒ(Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող) սովորողների ուսումնական ձեռքբերումների
գնահատման համակարգը:
2.

Մ
շակվել

է

ուսուցանող

գնահատմանը

վերաբերյալ

ծրագիր

և

մոդուլ

փոխտնօրենների վերապատրաստման դասընթացի համար:
3.

Մ
շակվել է <<Մեթոդական ցուցումներ 2014-2015 ուսումնական տարում ՀՀ
հանրակրթական

հիմնական

ծրագրեր

իրականացնող

ուսումնական

հաստատություններում գնահատման համակարգի կիրառման վերաբերյալ>>
փաստաթուղթը:
4.

Լ
րամշակվել է <<Հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի
ուսումնական առաջադիմության գնահատման երաշխավորությունների>>
կարգը և հաստատվել ՀՀ ԿԳ նախարարի 2014, 21 հունվարի N37 – Ա/Ք
հրամանով:

5.

Լ
րամշակվել է <<Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության գնահատման>>
փաթեթը, որը հաստատվել է ՀՀ ԿԳ նախարարի 926 - Ա/Ք, 18.09.2014
հրամանով:
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄ
Հրատարակվել են 10 անուն/55 համար/ մանկավարժական ամսագրեր:

ՄԿՈՒԶԱԿ

1.

Մշակվել են

նախնական

մասնագիտությունների
չափորոշիչների

և միջին մասնագիտական կրթության 16

ու

որակավորումների

նախագծեր,

որոնք

պետական

համապատասխան

կրթական
ոլորտային

հանձնաժողովների կողմից փորձաքննություն անցնելուց հետո հաստատվել
են ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով և գործողության մեջ են դրվելու 2015
թվից:

Կազմվել

են

նաև

այդ

չափորոշիչներին

համապատասխան

ուսումնական պլանները և մոդուլային ուսումնական ծրագրերը:
2.

Վերանայվել են նախկինում մշակված և գործողության մեջ դրված 10
մասնագիտությունների
չափորոշիչները,

ու

դրանց

որակավորումների
համապատասխան

պետական
կազմված

կրթական

ուսումնական

պլանները և մոդուլային ուսումնական ծրագրերը:
3.

Իրականացվել է 2 հետազոտական աշխատանք, որոնք վերաբերվում են
ՄԿՈՒ ոլորտում կրեդիտային համակարգի ներդրման հիմնահարցերին,
ինչպես

նաև

ՄԿՈՒ

ուսումնական

հաստատությունների

տնօրենների

հավաստագիր ստանալու գործընթացի մանրամասներին:
4.

Մասնագիտական կրթության համակարգի աշխատողների և համակարգի
աշխատանքներում ներգրավված այլ անձնակազմերի անձանց համար
իրականացվել

են

վերապատրաստումներ,

որոնց

ընթացքում

վերապատրաստվել են ՄԿՈՒ հաստատությունների 63 տնօրեններ և
փոխտնօրեններ,

ՄԿՈՒ

հաստատությունների

արտադրական ուսուցման
կառավարման

1122

դասախոսներ

և

վարպետներ, ՄԿՈՒ հաստատությունների

խորհուրդների

73

անդամներ,

պետական

չափորոշիչների նախագծեր մշակող 27 փորձագետներ,

կրթական

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի 15

աշխատակիցներ:
5.

Ձևավորվել է <<Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում>> պորտալը, ինչը
հնարավորություն
համագործակցել

է

տալու

ամենատարբեր

ուսումնական
հարցերում

հաստատություններին
իրենց

ձեռքբերումների

ներկայացման, ինչպես նաև առաջացած հիմնախնդիրներին լուծումներ
տալու բնագավառներում:
6.

Ձևավորվել է <<Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում>> պորտալը, ինչը
հնարավորություն

է

համագործակցել

տալու

ուսումնական

ամենատարբեր

հարցերում

հաստատություններին
իրենց

ձեռքբերումների

ներկայացման, ինչպես նաև առաջացած հիմնախնդիրներին լուծումներ
տալու բնագավառներում:
7.

Հասարակությանը

և

աշխատաշուկային

ՄԿՈՒ

կողմից

մատուցվող

ծառայությունների մասին տեղեկացնելու, ՄԿՈՒ գրավչությունը մեծացնելու,
ինչպես

նաև

ՄԿՈՒ

հաստատությունների

հնարավորություններին

իրազեկելու նպատակով լրատվամիջոցներում հրապարակվել են նյութեր,
պատրաստվել և հեռարձակվել է 2 սոցիալական հոլովակ, կազմակերպվել է
<<Հայաստանի

հմտություններ>>

մրցույթը,

որը

<<Համաշխարհային

հմտություններ>> միջազգային մրցույթի ազգային փուլն է համարվում:
8.

Պատրաստվել

և

տպագրվել

են

<<Մասնագիտական

կրթություն

և

ուսուցում>> ամսագրի 2014 թվականի համարները:

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

2014

թվականի

ընթացքում

ՀՀ

ԿԳՆ

գիտության

պետական

կոմիտեի

գործունեության հիմնական ուղղություններն են եղել.
1.Իրավական ակտերի մշակում՝
1.1 ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության և տեխնիկայի զարգացման 20152020

թվականների

գերակայությունները

սահմանելու,

դրանց

հակիրճ

նկարագրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2010 թվականի մայիսի 27-ի N 640-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ

կառավարության որոշման նախագիծը: Նախագծով սահմանվում են գիտության և
տեխնիկայի զարգացման 2015-2020 թվականների հետևյալ գերակայությունները`
հայագիտություն,

գիտություններ

կյանքի

մասին,

արդյունավետ

և

անվտանգ

էներգետիկա, հիմնական արդյունավետ տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական և
հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, տիեզերքի ուսումնասիրություն, Երկրի մասին
գիտություններ, խնայողական բնօգտագործում, գիտատեխնիկական և սոցիալտնտեսական զարգացման կարևորագույն հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված
հիմնարար հետազոտություններ:
- «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի
N 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է 2015 թվականի հունվարի 1-ից ՀՀ
պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական
գործունեության
աստիճանի

ծրագրերում

համար

ընդգրկված

հավելավճարների

գիտաշխատողներին

չափը

սահմանել

գիտական

գիտությունների

դոկտորներին 50 000 ՀՀ դրամ, գիտությունների թեկնածուներին՝ 25 000 ՀՀ դրամ:
-

Գիտական

հայեցակարգին

և
և

գիտատեխնիկական
հայեցակարգից

բխող

գործունեության

ֆինանսավորման

միջոցառումների

ժամանակացույցին

հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման
նախագծի լրամշակված տարբերակը: Հայեցակարգն ուղղված է գիտության ոլորտի
ֆինանսավորման ձևերը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելուն,
ֆինանսավորման

ծավալների

ավելացմանը,

գիտական

աշխատողների

աշխատանքային և սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավմանը:
-Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ նոր օրենքի
նախագծի

լրամշակված տարբերակը, որով սահմանվելու են մի շարք

հասկացություններ
լաբորատորիա,

(հետազոտական
գիտական

համապատասխանեցվելու

են

համալսարան,

դրամաշնորհ),
գիտության

և

ազգային

գիտական

ֆինանսավորման

տեխնիկայի

զարգացման

ձևերը
արդի

չափանիշներին, ինչպես նաև՝ հստակեցվելու է լիազոր մարմնի իրավասությունների
շրջանակը:
1.2 Ազգային ժողովում է «Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը` երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելու համար:
Նախագծի

ընդունումը

հնարավորություն

կտա

ներդնել

գիտական

և

գիտատեխնիկական ծրագրերի/թեմաների ընտրության ու հաշվետվությունների
գնահատման ժամանակակից եղանակ, կնպաստի միջազգային մակարդակին
համապատասխան նախագծերի ընտրությանն ու արդյունավետ իրականացմանը և
արդյունքում

գիտության

ոլորտի

ֆինանսավորման

արդյունավետության

բարձրացմանը:
1.3 Մշակվել է «Գիտության ոլորտ երիտասարդ կադրերի ներգրավման ծրագիրը»,
որով նախատեսվում է իրականացնել գիտության ոլորտի աշխատողների սոցիալտնտեսական

և

աշխատանքային

պայմանների

բարելավմանն

ուղղված

միջոցառումներ: ՀՀ կառավարության քննարկմանը կներկայացվի Գիտական և
գիտատեխնիկական գործունեության ֆինանսավորման հայեցակարգի ընդունումից
հետո:
2. Գիտական ծրագրերի մրցույթների կազմակերպում.
2.1. Հայտարարվել և կազմակերպվել է գիտական ծրագրերի 5 մրցույթ.
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների
ռուսաստանյան հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների
համատեղ նախագծերի աջակցության միջազգային մրցույթ: Ստացվել է 91 հայտ:
Բարձր

արդյունավետությամբ

աշխատող

գիտաշխատողներին

հավելավճարի

տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթ: Ստացվել է 284 հայտ: Հաղթող
ճանաչված 100 գիտնականները մեկ տարի ստանալու են ամսական կտրվածքով
135000 դրամ՝ ներառյալ հարկերը:

Գիտության

ոլորտի

սարքավորումների

ենթակառուցվածքների,

ձեռքբերման

մրցույթ:

գիտական
Արդյունքում

սարքերի
հաղթել

է

և
5

կազմակերպություն, տրամադրվել է 260700,0 հազ. դրամ:
«CANDLE» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտի «AREAL» գծային
արագացուցչի վրա իրականացվելիք գիտական թեմաների մրցույթ: Ստացվել էր 14
հայտ:

Արդյունքում

5

դրամաշնորհ

է

տրամադրվել

3-4

անձից

բաղկացած

գիտահետազոտական խմբերին:
«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ «CYCLONE 18/18» ցիկլոտրոնի
վրա իրականացվելիք գիտական թեմաների մրցույթ: Ստացվել է 11 հայտ:
2.2. Կազմակերպվել է 2013 թ. վերջին հայտարարված մրցույթների հայտերի
գիտական

փորձաքննությունը, ամփոփվել են արդյունքները.

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների
բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական
հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության միջազգային մրցույթ:
Արդյունքում ֆինանսավորվել է 17 ծրագիր (ընդունվել էր 35 հայտ):
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական
հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ
նախագծերի աջակցության միջազգային մրցույթ: Արդյունքում ֆինանսավորվել է 8
ծրագիր (ընդունվել էր 14 հայտ):
Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության
մրցույթ: Մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորվել է 28 ծրագիր (ստացվել էր 99 հայտ):
կազմակերպվել

է

գիտական

և

գիտատեխնիկական

գործունեության

պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում թվով 159 գիտական
թեմաների

տարեկան

(ընթացիկ)

հաշվետվությունների

ծրագրերի

փորձաքննությունը: Բոլոր թեմաները երաշխավորվել են հետագա ֆինանսավորման:
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ)
ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվել է 1515690.5 հազ. դրամ:

2.3.

Մրցույթների

կազմակերպման

գործընթացում

կատարվել

են

հետևյալ

բարեփոխումները.
-

ՀՀ

ԿԳՆ

գիտության

պետական

կոմիտեի

մրցույթների

հայտերի

և

հաշվետվությունների ընդունման էլեկտրոնային համակարգի կատարելագործում
համակարգի միջոցով առցանց ընդունվում են կոմիտեի հայտարարած միջազգային և
ներպետական մրցույթների հայտերն ու հաշվետվությունները, տեղադրվում են
հայտերի ու հաշվետվությունների փորձաքննության արդյունքները: Համակարգում
արդեն մոտ 1500 գիտաշխատող ունի իր անձնական էջը, որոնցում ֆիքսվում են
կոմիտեի

հայտարարած

մրցույթներին

նրանց

մասնակցության

ընթացքն

ու

արդյունքները:
-

Գիտական

հայտարարած

փորձաքննության
մրցույթների

առցանց

հայտերը

իրականացում.

գնահատող

այսուհետ

Կոմիտեի

փորձագետները

նույնպես

աշխատելու են առցանց:
3. Ավարտվել է «CANDLE» նախագծի առաջին փուլը: Մայիս-հունիս ամիսներին
գործարկվել է «AREAL» գծային արագացուցիչը: Հուլիսի 22-ին տեղի է ունեցել
«AREAL»

արագացուցչի

բացման

պաշտոնական

արարողությունը:

2014

թ.

հոկտեմբերին ավարտվել են բժշկակենսաբանական և միկրոտեխնոլոգիաների գծով
փորձարարական

կայաններով

«DELTA»

լաբորատորիայի

ստեղծման

աշխատանքները:
4. Իրականացվել են պետական բյուջեում ընդգրկված թվով 12 գիտական և
գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրեր՝ ընդհանուր` 1675270.3
հազ. դրամ ֆինանսավորման ծավալով:
5. Կոմիտեի միջոցով ֆինանսավորվել է՝ երիտասարդ գիտնականների 9 դպրոց
(ընդհանուր` 3000,0 հազ. դրամ), 43 գիտական միջոցառում (ընդհանուր` 23280,0
հազ. դրամ):
6.

Պայմանագրային

(թեմատիկ)

ֆինանսավորման

իրականացվել են շուրջ 250 միջազգային գործուղումներ:

ծրագրերի

շրջանակներում

7. Գիտական հրատարակումների և գիտության մասսայականացման աջակցության
նպատակով ֆինանսավորում է տրամադրվել թվով 8 գիտական աշխատության
համար՝ 18755.9 հազ. դրամ ընդհանուր ծավալով:
8. Թարմացվել է Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում կամ
թեմաներում

ընդգրկված

գիտական

աստիճան

ունեցող

գիտաշխատողների

տվյալների շտեմարանը: 2014 թ. դեկտեմբերի դրությամբ շտեմարանը պարունակում
է գիտության 573 դոկտորների ու 1908 թեկնածուների տվյալներ:
9.

50000,0

հազ.

դրամ

է

հիմնադրամին

երիտասարդ

ֆինանսավորելու

նպատակով:

տրամադրվել

Հայաստանի

գիտնականների
Եվս

50000,0

երիտասարդական

աջակցության

հազ.

դրամ

ծրագրեր

կտրամադրվի

ՀՀ

ֆինանսների նախարարության կողմից ՀՀ պետական բյուջեում համապատասխան
վերաբաշխման թույլտվության դեպքում:
10. Միջազգային համագործակցության շրջանակներում իրականացվել են հայֆրանսիական,

հայ-գերմանական,

հայ-իտալական,

հայ-ռուսական,

հայ-

բելառուսական համատեղ ծրագրեր:
11. Նորացվել է www.scs.am կայքը, որով բարելավվել են տեղեկատվության
տրամադրման և հասարակայնության հետ կապի պահպանման եղանակները:

«ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈԽՃԱՆԱՉՄԱՆ և ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
1.«Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական
կենտրոն»

հիմնադրամը

(ԱՓՇԱՏԿ)

2014թ.

ընթացքում

ևս

տրամադրել

է

որակավորումների ճանաչման և խորհրդատվական ծառայություններ (շուրջ 1000),
որոնք ուղղված են ուսումնական հաստատություններին, պետական մարմիններին,
անհատներին, գործատուներին և բոլոր այն շահառուներին, ովքեր ցանկանում են
տեղեկանալ ազգային և այլ երկրների կրթական համակարգերի, նրանցում շնորհվող
որակավորումների, երկրների որակավորումների ազգային համակարգերի, նախկին

փորձառության ճանաչման և այլ տիպի տեղեկատվության վերաբերյալ: ԱՓՇԱՏԿ-ը
շարունակեց անցած տարիներից դեռևս սկիզբ առած սերտ համագործակցությունը
ՀՀ պետական մարմինների բուհերի, գործատուների,

միջազգային կառույցների,

ԷՆԻԿ-ՆԱՐԻԿ ցանցի անդամների և այլ շահառուների հետ:
2014թ.-ին

ԱՓՇԱՏԿ-ը

ակտիվ

մասնակցություն

է

ցուցաբերել

Բոլոնիայի

համանախագահության շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին, Բոլոնիայի
գործընթացի աշխատանքներին` ճանաչման, շարժունության և որակավորումների
ազգային շրջանակների ուղղություններով:
Կենտրոնն ակտիվորեն մասնակցել է տարբեր միջազգային հանդիպումների և
կոնֆերանսների:

ԱՓՇԱՏԿ-ը

ընգրկված

է

նաև

ՏԵՄՊՈՒՍ-ի

«ԱՐՄԵՆՔԱ

-

Հայաստանում ազգային և սեկտորիալ որակավորումների շրջանակի իրագործում››
ծրագրում: «ԱՐՄՆԵՔԱ» նախագիծը եռամյա ազգային ծրագիր է (2014-2016թթ.), որն
ուղղված է Հայաստանում որակավորումների ազգային և սեկտորիալ շրջանակների
ներդրմանը,

որակավորումների

ճանաչումը

ազգային

և

միջազգային

աշխատաշուկայում:
Ծրագրին

մասնակցում

են

Հայաստանի

սոցիալական գործընկերներ) և 5

15

հաստատություններ

եվրոպական հաստատություններ:

(բուհեր

և

Ծրագրի

շրջանակներում արդեն իսկ տեղի են ունեցել 3 հանդիպումներ արտերկրում, այդ
թվում սեմինար և կոորդինացնող հանդիպումներ,

ինչպես նաև հունիսի 24-25-ը

Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ «ՀՀ Բարձրագույն Կրթության
Որակավորումների

Ազգային

Շրջանակի

hիմնախնդիրները»

խորագրով

աշխատաժողովը:
2014թ. ընթացքում կենտրոնը տարբեր ակադեմիական փաստաթղթերի, կրթական
համակարգերի, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և կրթական
ոլորտին

վերաբերող

բազմաթիվ

այլ

հարցերի

վերաբերյալ

անընդհատ

պարզաբանում/խորհրդատվություն է տրամադրել նաև հեռախոսով, էլեկտրոնային
փոստով

կամ

անձնական

այցելություններով

կազմակերպություն

դիմած

անհատներին։
2. Բոլոնիայի քարտուղարության 2014թ. հաշվետվություն
2012թ. ապրիլին Բուխարեստում կայացած նախարարական գագաթաժողովում
Հայաստանը

ընտրվեց

որպես

հաջորդ

նախարարական

գագաթաժողովը

հյուրընկալող երկիր: Համաձայն Բոլոնիայում ընդունված կանոնակարգի՝ երկիրը,
որը հյուրընկալելու է հաջորդ նախարարական գագաթաժողովը, նաև ստանձնում է
Բոլոնիայի գործընթացի համակարգման պարտականությունները:
Այսպիսով Հայաստանը պաշտոնապես ծավալեց Բոլոնիայի քարտուղարության
գործունեությունը 2012թ. հուլիսի 1-ից: Քարտուղարության անձնակազմը բաղկացած
է 9 մասնագետներից, որոնք ունեն բարձրագույն կրթության ոլորտի վերաբերյալ
հիմնարար գիտելիքներ,

տիրապետում են օտար լեզուներին, ժամանակակից

տեխնոլոգիաներին և ունեն միջազգային կառույցների հետ համագործակցության
փորձ:
Քարտուղարության գործառույթներն ու պարտականություններն ամրագրված են
Բոլոնիայի քարտուղարության պաշտոնական փաստաթղթերում, որոնք հաստատվել
են Բոլոնիայի գործընթացին հետամուտ խմբի կողմից (ԲԳՀԽ): Քարտուղարության
հիմնական գործառույթներն են.
1.

կազմակերպական և գործառնական աջակցություն Բոլոնիայի գործընթացին

հետամուտ խմբին և նրա խորհրդին, որն իր մեջ ներառում է պարբերական
հանդիպումներ, փաստաթղթային փաթեթների կազմում, արձանագրությունների
կազմում,
2.

աջակցություն՝

աշխատանքային

աշխատանքային
խմբերին,

ծրագրով

համացանցերին

և

հաստատված
ենթախմբերին,

բոլոր
ԵԲԿՏ-ի

աշխատանքային ծրագրի իրականացմանն առնչվող

որոշակի առաջադրանքների

իրագործմանը,
3.

ԵԲԿՏ-ի մշտական

կայքի և արխիվի

պահպանում և թարմացում՝ նոր

տվյալներով, որը հասանելի կլինի Բոլոնիայի գործընթացին հետամուտ խմբին և այլ
շահառուներին,
4.

աջակցություն

2015

թ.-ին

Երևանում

կայանալիք

նախարարական

գագաթաժողովի նախապատրաստական աշխատանքներին,
5.

Բոլոնիայի

գործընթացի

վերաբերյալ

իրազեկում՝

աշխարհի

այլ

տարածաշրջաններում:
Բոլոնիայի քարտուղարության ստանձնումը կարևոր պատասխանատվություն է ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարության համար, որն անհրաժեշտ բոլոր քայլերը
ձեռնարկեց

կարճ

ժամանակում

կազմակերպելու

քարտուղարության

աշխատանքները՝ ապահովելով Երևանյան գրասենյակը բնականոն գործունեության
համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով:
2014թ.-ին քարտուղարությունը շարունակել է աջակցել ԲԳՀԽ-ի աշխատանքային
խմբերի (ԱԽ), ենթախմբերի և համացանցերի գործունեությանը, որն ուղղված է
իրականացնելու ԲԳՀԽ-ի 2012-2015թթ. աշխատանքային ծրագիրը:
Հատկանշական է, որ Հայաստանը՝ որպես Բոլոնիայի գործընթացի փոխնախագահ
երկիր (2012-2015թթ.), լայնորեն ընդգրկված է Բոլոնիայի գործընթացի բոլոր
աշխատանքային խմբերի մեջ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում մասնակցելու բոլոր
հիմնարար

հարցերի

քննարկումներին՝

ներկայացնելով

ազգային

փորձը

և

լավագույնս կիրառելով միջազգային փորձառությունը: Աշխատանքային խմբերում
ընդգրկված են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, բուհերի և կրթական
այլ կառույցների փորձագետներ:

Հայաստանի համար Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում ձեռքբերումների
բարձր

գնահատականի

վկայությունը`

հաջորդ

2015թ.

նախարարական

գագաթաժողովի հյուրընկալումն է մեր երկրում: Որոշակի նախապատրաստական
աշխատանքներ են կատարվել այս առումով:Գագաթաժողովի հյուրընկալումը շփման
նոր հարթակ է բացում հայկական բուհերի համար՝ ակտիվ համագործակցության
հնարավորություններ տալով միջազգային շրջանակներում, բարձրագույն կրթական
բարեփոխումների համատեքստում կիրառելով լավագույն փորձառության մոդելները
և մաս կազմելով Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածաշրջանի:
Ներկայումս Բոլոնիայի գործընթացին հետամուտ խումբը քննարկում է, թե ինչպիսին
պետք է լինեն գործընթացի զարգացումները 2015-2018թթ և 2020թթ. հետո: Սրանք
հարցեր են, որոնք կքննարկվեն նախարարների կողմից 2015թ. մայիսին Երևանում:
Համաժողովի կազմակերպման հետ աշխատանքները ընթանում են.
1.

հաստատվել է նրանց անցկացման վայրը ` ԹՈՒՄՈ ,

2.

կատարվել է լոգոյի ընտրությունը,

3.

կայքը մշակվել է և պատրաստ է գործարկման:

Ներկայումս քննարկվում է նաև Բոլոնիայի գործընթացին դիմած
դիմումագրերը` Բելառուսի, Լեռնային Ղարաբաղի և Կոսովոյի:

երեք երկրների
Նրանց միացման

վերաբերյալ որոշումը նույնպես կկայացվի Երևանում:
Մյուս կարևոր հարցը, թե ով է լինելու Հայաստանի իրավահաջորդը, դեռևս
քննարկման փուլում է:

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

2014

թ-ի

ընթացքում

հանրակրթական,

իրականացվել

հիմնական

նախնական

մասնագիտական

բակալավրի

և

մագիստրոսի

են

նախադպրոցական,

հանրակրթական,

միջնակարգ

/արհեստագործական/,
կրթական

միջին

ծրագրերով

տարրական

հանրակրթական,
մասնագիտական,

լիցենզավորման

գործընթաց:

Ներկայացված հայտերի հիման վրա կատարվել է փաստաթղթային փաթեթների
ուսումնասիրություն, եզրակացությունների և հրամանի նախագծերի պատրաստում: Որի
արդյունքում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամաններով նախադպրոցական
կրթական ծրագրով լիցենզիա են ստացել 11, տարրական հանրակրթական ծրագրով 65,
հիմնական հանրակրթական ծրագրով 51, միջնակարգ հանրակրթական ծրագրով 40
ուսումնական հաստատություններ:
Իրականացվել են՝
Նախնական
լիցենզիայի` 2,

մասնագիտական

/արհեստագործական/

կրթական

ծրագրով

մասնագիտությունների գործունեության թույլտվության` 20 հայտերի

ուսումնասիրություն, եզրակացությունների և հրամանի նախագծերի պատրաստում;
Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով լիցենզիայի` 2, մասնագիտությունների
գործունեության թույլտվության հայտերի ուսումնասիրություն, եզրակացությունների և
հրամանների նախագծերի պատրաստում` 35.
Բակալավրի
թույլտվության

կրթական
հայտերի

ծրագրերով

մասնագիտությունների

ուսումնասիրություն,

եզրակացությունների

գործունեության
և

հրամանների

նախագծերի պատրաստում` 12.
Մագիստրոսի

կրթական

ծրագրերով

լիցենզիայի`

1,

մասնագիտությունների

գործունեության թույլտվության հայտերի ուսումնասիրություն, եզրակացությունների և
հրամանների նախագծերի պատրաստում` 13.
Պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների բժշկական կրթական
ծրագրերով

լիցենզիաները

վերաձևակերպվել

են

նախնական

մասնագիտական

/արհեստագործական/` 1, միջին մասնագիտական` 34, բակալավրի` 11 և մագիստրոսի` 11
լիցենզիաների և այդ հիմքով եզրակացությունների, հրամանների նախագծերի կազմում.
Պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների
կրթական ծրագրերով

դիմումի համաձայն լիցենզիայի կասեցման և դադարեցման

հրամանների կազմում` 15.
ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարի

հրամանով

տրված

ընդունելության

հաստատություններում

2013-2014թթ.

սահմանային տեղերի փոփոխություն` 11.
Պատասխանվել է թվով 124 գրությունների:
Գործակալության

կողմից

ուսումնական

իրականացված լիցենզիայի պարտադիր պայմանների ու պահանջների պահպանման
նպատակով ուսումնասիրությունների արդյունքներով դադարեցվել է 2 բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրով
գործունեության

լիցենզիաների

գործողություն

և

խախտումների

հիմքերով

նախազգուշացվել են բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագիր իրականացնող 10
ուսումնական հաստատություններ:
Թարմացվել են բարձրագույն, միջին, նախնական մասնագիտական և հանրակրթական
ուսումնական հաստատությունների տեղեկատվական բազաները:
Գործակալության կողմից կարծիքներ են տրվել 11 գերատեսչությունների օրենսդրական
նախաձեռնությունների վերաբերյալ:
Իրականացվել է կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի
թվով

9

նիստերի

նախապատրաստական

աշխատանքներ՝

հայտարարություններ

մամուլում տպագրելու, նիստերի օրակարգի, քվեաթեթիկների, արձանագրությունների,
եզրակացությունների և հրամանների նախագծերի պատրաստում:

Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի պաշտոնական տեղեկագրերում սահմանված
կարգով հրապարակելու համար ՀՀ արդարադատության նախարարություն է ուղարկվել
թվով 9 գրություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից ուսումնական
հաստատություններին լիցենզիա տալու վերաբերյալ:
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվել ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության համակարգի 2014 թվականի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ եռամսյակի ոչ հարկային
եկամուտների գծով բյուջետային մուտքերի վերաբերյալ տեղեկանքները, ինչպես նաև ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարության կողմից կրթական ծրագրերով տրված
լիցենզիաների, և գործող լիցենզիաների հետ կապված փոփոխությունների մասին
տեղեկատվություն:
Մշակվել է <<ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որը
ընդունվել

է

04.07.2014

թ.

N

588-Ն

ՀՀ

կառավարության

որոշմամբ,

<<ՀՀ

կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որը ընդունվել է
04.06.2014 թ. N 573-Ն ՀՀ կառավարության որոշմամբ, <<ՀՀ կառավարության 2001
թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 895 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ
կառավարության որոշման նախագիծը, որը ընդունվել է 22.05. 2014 թ. N 536-Ն ՀՀ
կառավարության որոշմամբ:
2015 թվականին նախատեսվում է սկսել Համաշխարհային բանկի Կրթության որակ և
համապատասխանություն վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակում մարզերի պետական
դպրոցներում բացված նախակրթարանների լիցենզավորման գործընթացը:
Նախատեսվում է նաև հանրակրթական` տարրական, հիմնական, միջնակարգ կրթական
ծրագրերով և բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերով լիցենզիայի պարտադիր
պայմանների ու պահանջների պահպանման նպատակով ուսումնասիրություններ;

ԼԵԶՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
2014 թվականին հարուցվել է 42 վարչական վարույթ, պետական բյուջե մուտք է արվել 3 500
000 (երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ:
Տեսչությունը պատասխանել է 300-ից ավելի բանավոր և գրավոր դիմումների: Դիմումներ են
ներկայացվել

տարբեր

պետական

այլ

նախարարություններից,
կառույցներից,

կազմակերպություններից,

անհատ

լեզվական հարցումներ պարունակող

դատական

տնտեսավարող
քաղաքացիներից:

տարբեր

մարմիններից,

սուբյեկտներից,

Տեսչությունը

այլևայլ

պատասխանել

է

հարյուրավոր հեռախոսազանգերի: Հարցումներ են

ստացվել ՀՀ իշխանության բարձրագույն

մարմիններից, տեղական ինքնակառավարման

մարմիններից, գիտության, կրթության, տնտեսության

ամենաբազմազան ոլորտներից,

անհատ քաղաքացիներից: Տեսչության աշխատակիցներն արձագանքել են լեզվական
խնդիրներին

վերաբերող

հարցազրույցների,

հանդես

հրապարակումներին,
են

եկել

մասնակցել

հոդվածներով,

են

հաղորդումների,

լուսաբանել

տեսչության

գործունեությունը:
Օրենսդրական անկատարության պատճառով տեսչությունը 2014 թվականին ստուգումներ չի
իրականացրել: Չեն հաստատվել Տեսչական բարեփոխումների խորհրդին սահմանված
կարգով

և

ժամկետներում

ներկայացված

հայերենի

կիրառությունը

կարգավորող

նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարման ստուգաթերթերը, ինչպես նաև
ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր
նկարագիրը:
Լեզվի

պետական

կիրառությունը

տեսչությունը

կարգավորող

վերահսկողություն

օրենքների

և

այլ

է

իրականացնում

իրավական

ակտերի

հայերենի

պահանջների

կատարման նկատմամբ. դրանց չկատարելու հետևանքով պատճառվող վնասի առարկան
պետության ոչ գույքային իրավունքներն են: ՎԻՎ օրենսգրքի 1892-1896-րդ հոդվածներով
նախատեսված իրավախախտումների դեպքում ոտնձգության առարկան նույն օրենսգրքով
նախատեսված կառավարման սահմանված կարգն է: Մինչդեռ օրենքի՝ վկայակոչված

հոդվածներում քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց կամ պետության ոչ գույքային
շահերին, ինչպես նաև ոչ գույքային իրավունքներին վնաս հասցնելու դեպքերը
ներառված չեն, ուստի սույն դրույթները Լեզվի պետական տեսչության պարագայում
կիրառելի լինելու և նրա համար պարտականություններ առաջացնելու համար անհրաժեշտ է
օրենքով նախատեսել նաև ոչ գույքային իրավունքներին վնաս հասցնելու դեպքերը:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` առաջարկվել է Էկոնոմիկայի նախարարությանը՝
կա՛մ իրավական կարգավորում տալ վերը նշված խնդիրներին.

կատարելով լրացում՝

ավելացնելով ոչ գույքային շահերին վնաս հասցնելու դեպքերը,
կա՛մ

հաշվի

առնելով

Լեզվի

պետական

տեսչության

գործունեության

բնույթը

և

առանձնահատկությունները՝ օրենքում կատարել փոփոխություն` որպես բացառություն
նշված ստուգումների ցանկում ներառելով նաև Հայաստանի Հանրապետության լեզվի
պետական տեսչության կողմից իրականացվող ստուգումները:
Օրենսդրական անկատարությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով լեզվի պետական
տեսչությունում մշակվել և ներկայացվել են մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ:
Դեռևս անցյալ տարի մշակվել և
Հանրապետության

լեզվական

շրջանառության մեջ են դրվել «Հայաստանի

քաղաքականության,

Հայաստանի

Հանրապետության

լեզվական վերահսկողության և Հայաստանի Հանրապետության լեզվի պետական
տեսչության մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Լեզվի մասին»

ՀՀ

օրենքում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հեռուստատեսության և ռադիոյի
մասին» ՀՀ

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Գովազդի

մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը,
միաժամանակ առաջարկվել է «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքը լրացնել նոր` 6-րդ հոդվածով,
որով Հայերենի բարձրագույն խորհրդին կտրվի բարձր կարգավիճակ: Սակայն այս ոլորտում
ևս դրական տեղաշարժ չի նկատվում:

Լեզվի պետական տեսչության հետագա լիարժեք գործունեության հետ առնչվող վերոնշյալ
հարցերի վերաբերյալ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը բազմիցս դիմել է ՀՀ
էկոնոմիկայի նախարարությանը, սակայն այս ոլորտում առայժմ դրական փոփոխություններ
չենք արձանագրում:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում համագործակցելով «Հեռուստաեթերի մաքրման պահանջ»
նախաձեռնության

հետ,

Լեզվի

տեսչությունը

մակարդակին:

Ուսումնասիրվել

ներկայացվել

լեզվական

և

հետևել

է

հեռուստաեթերի

հեռուստաընկերությունների

սխալների

լեզվական

ղեկավարներին

ամփոփագրեր(ուսումնասիրվել

է

է
9

հեռուստաընկերություն):
Ընդունելով հայալեզու էլեկտրոնային առցանց շտեմարանի անհրաժեշտությունը,
կարևորելով վերջինիս որակի վերահսկման, հայերենի լեզվական կանոնների պահպանման
անհրաժեշտությունը համացանցում, տեսչությունը հուշագիր է կնքել «Իսմա» ՍՊԸ-ի հետ,
պարտավորվելով դիտարկել և ճշգրտել շտեմարան ներբեռնվելիք բառացանկերը:
Մայրաքաղաքի

ճարտարապետական

շինությունների

լեզվական

ձևավորման,

հրապարակային գրվածքների վերաբերյալ լիարժեք պատկերացում կազմելու նպատակով
շրջայցեր

են

կազմակերպվել

Մաշտոցի,

Հյուսիսային պողոտաներում, Մոսկովյան,
Թումանյան,

Խանջյան,

Հր.Քոչար,

Արշակունյաց,

Կոմիտասի, Տիգրան

Ալեք Մանուկյան, Աբովյան,

Բաղրամյան,

Սարյան,

Չարենցի,

Մեծի,

Ամիրյան,
Կորյունի,

Բագրատունյաց փողոցներում, լուսանկարվել են խախտումով ցուցանակները և հետագա
աշխատանքները իրականացնելու նպատակով կազմվել է շտեմարան:
Ավարտին են հասցվել շուրջ 5000 բառ պարունակող «Օտար բառերի բառարանի» կազմման
աշխատանքները:

«ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԾԻԳ

2014

թվականի

ընթացքում

շարունակվել

համապատասխանություն»

է

«Կրթության

որակ

և

երկրորդ վարկային ծրագրով նախատեսված

միջոցառումների իրականացումը, որի շրջանակներում.
1.

Երևան քաղաքում սկսվել է նախադպրոցական միկրոծրագրերի իրականացման

փուլը: Երևան քաղաքի 14 հաստատություններ արդեն իրականացրել են համապատասխան
տարածքների

բարեկարգման,

գույքով

և

սարքավորումներով

ապահովման

աշխատանքները: Նոր նախակրթարաններում ընդգրկված է մոտ 400 երեխա: Վարկային
ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքում իրականացվել է շուրջ 300 միկրոծրագիր, 20102014

թվականներին

մոտ

20000

երեխա

ընդգրկվել

է

նախադպրոցական

հաստատություններում:
2.

2013-2014թվականների

ընթացքում

իրականացվել

է

ավագ

դպրոցներին

շարժական համակարգչային լաբորատորիաների տրամադրման գործընթացը: Բոլոր ավագ
դպրոցները համալրվել են ակտիվ գրատախտակներով և շարժական համակարգչային
սարքավորումներով: Ներկայումս մեկնարկել է նաև ավագ դպրոցների գույքի նորացման
գործընթացը, որի արդյունքում 2015 թվականի առաջին կիսամյակում ավագ դպրոցներին
կտրամադրվի աշակերտական գույք:
3.

Կրթության

որակի

հետագա

բարելավման

նպատակով

շարունակվել

են

ուսուցիչների և դպրոցների տնօրենների մասնագիտական զարգացման աշխատանքները,
ինչն հիմնականում իրականացվել է «Դպրոց-կենտրոնների միություն» իրավաբանական
անձանց միությանը (ԴԿՄ) աջակցություն ցուցաբերելու միջոցով: Դրա

շնորհիվ դպրոց-

կենտրոնների միջև ստեղծվել է համագործակցային ցանց, որը հնարավորություն է ընձեռել
ՀՀ դպրոցներում առկա առաջավոր փորձի փոխանակման և նորարարությունների
ներդրման

համար: Մշակվել են դպրոցավարության համար կարևոր

«Ներդպրոցական

վերահսկողության

պլանավորում

և

իրականացում»,

ուղեցույցներ`
«Թեմատիկ

պլանավորումն ըստ չափորոշչային պահանջների» և «Դպրոցի զարգացման ծրագիր»:

Մանկավարժներին աջակցելու նպատակով մշակվել են նաև

մեթոդական նոր նյութեր և

ինտեգրված դասեր: Այդ նյութերի էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրվել են ԴԿՄ -ի
կայքում:
4.

Կարևորելով

դրամաշնորհային

ծրագրերից

օգտվելու

հմտությունների

տիրապետման խնդիրը, տարեսկզբին նախապատրաստվել և կազմակերպվել է «Ինչպես
կազմել

մրցունակ

դրամաշնորհային

ծրագիր-առաջարկ»

թեմայով

սեմինար,

որին

մասնակցել են Երևանի և ՀՀ մարզերի շուրջ 90 դպրոցների տնօրեններ, 17 դպրոցների
տնօրենների

և

իրականացման

հաշվապահների

համար

ընթացակարգերի,

կազմակերպվել

գնումների

է

գործընթացի

«Դրամաշնորհների
կազմակերպում

և

հաշվետվությունների կազմում» թեմայով սեմինար: Դրամաշնորհներ ստացած դպրոցներում
ծրագրերը իրականացվել
ուղղությունների`

ըստ նախարարության հետ համաձայնեցված հետևյալ

դասապրոցեսում

մեթոդամանկավարժական
հմտությունների

են

օգտագործվող

աշխատանքների

զարգացում,

նյութերի

բարելավում,

արտադասարանական

այդ

ստեղծում,

թվում`

գործնական

աշխատանքներ`

կրթության

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ներառմամբ: Սեմինարներ են
անցկացվել նաև դասղեկների, մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով
տնօրենների

տեղակալների

2014թվականի

և

ծնողական

խորհրդի

հոկտեմբերին կազմակերպվել է

ներկայացուցիչների

համար:

եռօրյա ուսուցողական սեմինար` «ՏՀՏ

նորագույն ծրագրերի և էլեկտրոնային գրատախտակի կիրառումն ավագ դպրոցում»
թեմայով,

որին

մասնակցել

են

ավագ

դպրոցների

բնագիտական

մասնախմբերի

ուսուցիչներ: ԴԿՄ-ի գործունեության ոլորտում ընդգրկվել և կազմակերպության կողմից
օժանդակություն են ստացել շուրջ 400 դպրոցներ: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել և
գործում է dkm.am կայքը, որտեղ զետեղված են մշակված նյութերը, այդ թվում` «Դպրոցի
զարգացման ծրագրի կազմման ուղեցույցը» և «Ուսուցչի էթիկայի նորմերը»:
5.

Զգալի

ուշադրություն

դպրոցավարության

ոլորտում

է

դարձվել
ՏՀՏ

նաև

կիրառման

ուսումնական
ընդլայնմանը:

գործընթացում

և

Մասնավորապես,

հայտարարվել է միջազգային մրցույթ` հիմնական և ավագ դպրոցների համար ֆիզիկա,

քիմիա, կենսաբանություն և մաթեմատիկա առարկաների Էլեկտրոնային կրթական նյութերի
ձեռքբեման նպատակով: Մրցույթը ընթացքի մեջ է: Միաժամանակ,
կառավարման

գործում

ժամանակակից

համակարգչային

դպրոցի վարչական

ծրագրի

օգտագործումն

ապահովելու նպատակով ԿՏԱԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում

տարվա

ընթացքում իրականացվել է դպրոցների 1387 աշխատողների վերապատրաստում:
6.

Բարձրագույն

աջակցության

մասնագիտական

նպատակով

շարունակվել

կրթության
և

ոլորտի

ավարտվել

է

բարեփոխումներին

պայմանագրային

կարգով

Նիդերլանդների և Ֆլանդրիայի հավատարմագրման կազմակերպության (Accreditation
Organization of the Netherlands and Flanders - NVAO) կողմից Մասնագիտական կրթության
որակի ապահովման ազգային կենտրոնին (ՄԿՈԱՊԱԿ) միջազգային տեխնիկական
աջակցության

տրամադրումը:

NVAO-ի

աջակցությունն

իրականացվել

է

հետևյալ

5

ուղղություններով.
Որակի ներքին ապահովում,
Որակի արտաքին ապահովում,
Որակի ապահովման գործակալություն,
Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակի մշակույթի ձևավորում,
Որակի արտաքին և ներքին ապահովման համակարգերի իրականացում: Ծրագրի բոլոր
արդյունքների կիրառելիության և վավերականության գնահատում:
2014թ.-ին իրականացվել են 5-րդ ուղղության աշխատանքները` տրամադրելով ծրագրի
արդյունքների վերաբերյալ ընդհանուր տեսլական:
1.

ՄԿՈԱՊԱԿ-ը շարունակել է իրականացնել բուհերի շուրջ 400 որակի ապահովման

պատասխանատուների
վերապատրաստումը՝

և

պրոֆեսորադասախոսական

որակի

արտաքին

և

ներքին

կազմի

ներկայացուցիչների

ապահովման

մեխանիզմների

ուղղությամբ:
2.

ՄԿՈԱՊԱԿ-ի կողմից բուհերի ինստիտուցիոնալ փորձնական հավատարմագրման

գործողության

շրջանակներում

Գյուղատնտեսական

2014թ.-ին

համալսարանի,

իրականացվել

<<Մխիթար

Գոշ>>

և

ամփոփվել

հայ-ռուսական

են

Երևանի

միջազգային

համալսարանի,

<<Հայբուսակ>>

տնտեսագիտական

համալսարանի

համալսարանի,
և

ՀՀ

պետական

Հայաստանի

պետական

կառավարման

ակադեմիայի

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման աշխատանքները: Ընդհանուր առմամբ <<Կրթության
որակ

և

համապատասխանություն>>

իրականացվել

են

10

պետական

վարկային

և

5

ոչ

երկրորդ

պետական

ծրագրի
բուհերի

շրջանակներում
ինստիտուցիոնալ

հավատարմագրման աշխատանքները:
3. Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման նպատակով պետական և
ոչ

պետական

բուհերին

տրամադրվել

են

դրամաշնորհներ:

Ընդհանուր

առմամբ

դրամաշնորհներ են ստացել 26 բուհեր, այդ թվում` 21 պետական և 5 ոչ պետական բուհեր:
Դրամաշնորհները բուհերին տրվել են 3 փուլով: Առաջին փուլում դրամաշնորհ են ստացել 10
պետական բուհեր, երկրորդ փուլում` 8 պետական և 3 ոչ պետական բուհեր, իսկ երրորդ
փուլում` ևս 3 պետական և 2 ոչ պետական բուհեր: Դրամաշնորհային ծրագրերի
իրականացումն ամփոփել են 22 բուհեր, այդ թվում` առաջին և երկրորդ փուլերով
դրամաշնորհ ստացած բոլոր բուհերը, ինչպես նաև երրորդ փուլով դրամաշնորհ ստացած
բուհերից երկուսը: Երրորդ փուլով դրամաշնորհ ստացած բուհերից երեքը դրամաշնորհային
ծրագրի իրականացումը կավարտեն մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 25-ը: Դրամաշնորհային
ծրագրերի իրականացումն ավարտած բուհերը ներկայացրել են ամփոփ հաշվետվություններ
և ինքնավերլուծություններ, որոնք փորձաքննվել են ՄԿՈԱՊԱԿ-ի կողմից:
4.

Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի մշակման և

ներդրման աշխատանքներն իրականացվել են՝ ըստ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և «Սիներջի Ինթերնեյշնլ
սիստեմս»

կազմակերպության

միջև

կնքված

պայմանագրի:

Իրականացվել

Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի

է

հանձնում-

ընդունումը ԿԾԿ ԾԻԳ-ի, «Սիներջի ինթերնեյշնլ սիստեմս» ընկերության և «Կրթական
տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև: 2014 թ-ի սեպտեմբերին ավարտվել է
ՄԿԿՏՀ-ի

տեխնիկական

սպասարկումը

ընկերությունը ապահովում է

նշված

ընկերության

կողմից:

Այժմ

տվյալ

ՄԿԿՏՀ-ի երաշխիքային սպասարկումը: Միաժամանակ,

ներկայումս ընթացքում է հաստատությունների կողմից տվյալների մուտքագրումը ՄԿԿՏՀ:

5.

Նորարարությունների

մրցակցային

հիմնադրամի

շրջանակներում

2013թ.

սեպտեմբերի 5-ին 10 բուհերի հետ կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով ընթանում
են բուհերում նորարարական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները: Ընդհանուր
առմամբ իրականացվում են 5 կոնսորցիում ծրագրեր և 5 առանձին բուհերի ծրագրեր, որոնք
համադրում են հետևյալ չորս ուղղությունները. Կրթության որակի բարձրացում, Կրթության
արդիականության և համապատասխանության խթանում, Կրթության արդյունավետության
բարձրացում, Կրթության մատչելիության բարձրացում:
6.

Կրթության որակի բարձրացում – 4 դրամաշնորհային ծրագրեր (Եվրոինտեգրում՝

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի մասնագիտության կրթական ծրագրերի
արդիականացում,
արդյունավետ

Շրջակա

օգտագործման

միջավայրի,

ջրային

հիմնահարցերի

պաշարների

պահպանության

ուսումնագիտական

և

լաբորատորիա,

«Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա» մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացնամ
որակի բարելավման նպատակով ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատոր
բազայի վերազինում, Միջազգային կրկնակի դիպլոմի ծրագրեր «Էլեկտրոնային հանրային
կառավարում» և «Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում» մասնագիտություններով),
7.

Կրթության

դրամաշնորհային
կենտրոնի

արդիականության

և

համապատասխանության

ծրագրեր (Ագրոպարենային

ստեղծում,

Արդիական

համակարգի

միասնական

խթանում

-

3

ուսումնաարտադրական

Պոլիտեխնիկ,

Ստեղծարար

տեխնոլոգիաների ուսումնական կենտրոն-փրոդաքշն):
8.

Կրթության

արդյունավետության

բարձրացում

–

2

դրամաշնորհային

ծրագրեր (Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործնական հմտությունների
սիմուլյացիոն ուսումնական կենտրոնի հիմնում, Երևանի պետական համալսարանում
կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում),
9.

Կրթության մատչելիության բարձրացում – 1 դրամաշնորհային ծրագիր (ՀՀ ԳԱԱ

Գիտակրթական

միջազգային

կենտրոնում

շարունակական կրթության կազմակերպում):

(ԳԱԱ

ԳԿՄԿ)

լրացուցիչ

հեռավար

10.

Իրականացվող ծրագրերը կամփոփվեն 2015 թվականի առաջին կիսամյակի

ընթացքում:

11. Բարձրագույն մանկավարժական կրթության բարեփոխման նպատակով շարունակվել է
համագործակցությունը ՀՊՄՀ-ի և եվրոպական բուհի

միջև: Առաջին եռամսյակում

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանը և ՀՊՄՀ-ն ամփոփել են համագործակցության
շրջանակներում իրականացված աշխատանքները, որոնք ներառել են բակալավրիատի և
մագիստրատուրայի
թափանցիկության

ուսումնական

ծրագրերի

ռազմավարությունը,

վերանայումը,

ուսանողական

կառավարման

պրակտիկայի,

և

դասախոսների

վերապատրաստման, կարիերայի կենտրոնի և որակի ապահովման հարցերը:
12. ՀՀ մանկավարժական կրթություն իրականացնող բուհերի համար ֆիզիկա, քիմիա,
կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաների գծով լաբորատոր սարքավորումների
գնման նպատակով ընթացիկ տարում կազմակերպվել է միջազգային մրցակցային գնում,
որը չի կայացել` մասնակիցների բացակայության պատճառով: Ըստ այդմ վերլուծվել են
մրցույթի չկայացման պատճառները և նախաձեռնվել է նշված չորս ուղղություններով
լաբորատոր

սարքավորումների

ցանկերի

վերանայում

մասնագետների

կողմից:

Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգումներ

Երևանի

քաղաքապետարանի

թվով
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միջնակարգ

դպրոցներում (2014 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 14-ը)
1.

Ստուգման

արդյունքում

կրթության

բնագավառը

կարգավորող

ՀՀ

օրենսդրության պահանջների կատարման խախտումներ են հայտնաբերվել թվով 6
դպրոցներում, որոնց վերաբերյալ կազմվել է 6 ակտ: Հայտնաբերված խախտումների
հետևանքները վերացնելու նպատակով ՀՀ կրթության գլխավոր պետական տեսուչի

կողմից

տրվել

են

կատարման

համար

պարտադիր

հանձնարարականներ.

տնօրեններին՝ 6, կառավարման խորհուրդների նախագահներին՝ 2:
2.

Կառավարման խորհրդի գործունեությունը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության

պահանջների խախտումներ են արձանագրվել ՝ հ.հ. 81 , 108 մ/դ-եր: Ուսուցչի թափուր
տեղը համալրվել է առանց մրցույթի հ. հ. 81 , 107 , 113 մ/դ-երում: Տնօրենը սահմանված
կարգով չի իրականացրել մանկավարժական կադրերի ընտրությունը (համաձայն
պաշտոնների անվանացանկի և պաշտոնի նկարագրի) հ.հ. 95, 107, 108, 113 մ/դ-երում:
Հ. 81 մ/դ-ի տնօրենը չի մշակել և խորհրդի հաստատմանը չի ներկայացրել
հանրակրթական

դպրոցի

ուսուցչի

թափուր

տեղի

համար

մրցույթի

կարգը,

հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները:
Խախտվել է.
1.
2.

կրթության շարունակականությունը հ. 95 մ/դ-ում:
2012-2013,

2013-2014

ուսումնական

տարիների

օրինակելի

ուսումնական

պլանների պահանջները հ.հ. 108, 95 մ/դ-երում:
3.

ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի օրինակելի կարգերի պահանջները հ.հ.

81, 95, 108, 175 մ/դ-երում:
4.

դպրոցականների

առարկայական

օլիմպիադաների

կազմակերպման

և

անցկացման կարգի պահանջները 95 մ/դ-ում:
5.

ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման կարգի պահանջները

95 մ/դ-ում:
6.

ուսումնական հաստատություն սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և

ազատման կարգի պահանջները 81 մ/դ-ում:
7.

ուսումնական

հաստատություն

սովորողների

կողմից

կրթական

ծրագրերի

յուրացման, ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների
փոխադրման,

ավարտման

և

ուսումնական

տարվա

ընթացքում

120-200

ժամ

բացակայած սովորողների` հաջորդ դասարան կամ հանրակրթական հաջորդ աստիճան
փոխադրման կարգի պահանջները՝ հ.հ. 81, 113 մ/դ-երում:

ՀՀ կրթության պետական տեսչության պետի գրությամբ Երևանի քաղաքապետին
ներկայացվել են ստուգման արդյունքները` կրթության բնագավառը կարգավորող ՀՀ
օրենսդրության պահանջների խախտումների հետևանքները վերացնելու նպատակով:
Ստուգումներ

Երևան

(արհեստագործական)

քաղաքի

թվով

կրթական
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նախնական

ծրագրեր

մասնագիտական

իրականացնող

ուսումնական

հաստատություններում (2014 թվականի փետրվարի 10-ից 28-ը)
Ստուգման ընթացքում հայտնաբերվել են կրթության բնագավառը կարգավորող

ՀՀ

օրենսդրության պահանջների խախտումներ, կազմվել է 3 ակտ:
1.

Տնօրենը սահմանված կարգով չի իրականացրել մանկավարժական կադրերի

ընտրությունը Երևանի տեխնոլոգիական պետական քոլեջում: Խախտվել են
2.

ՀՀ

նախնական

մասնագիտական

մասնագիտական

կրթական

հաստատությունների

(արհեստագործական)

ծրագրեր

ընդունելության

կարգի

իրականացնող
պահանջները

և

միջին

ուսումնական
Երևանի

հ.5

արհեստագործական պետական ուսումնարանում:
3.

ուսանողների

հաստատությունից

(ունկնդիրների)
այլ

ուսումնական

մեկ

մասնագիտական

հաստատություն

ուսումնական

տեղափոխման

կարգի

պահանջները Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջում:
4.

պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի

ցանկի պահանջները Երևանի հ.5 արհեստագործական պետական ուսումնարանում:
Ստուգման արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ ԿԳ նախարարին: Ուսումնական
հաստատությունների

տնօրեններին

ստուգման

արդյունքում

հայտնաբերված

խախտումների հետևանքները վերացնելու նպատակով տրվել են կատարման համար
պարտադիր հանձնարարականներ:
Երևան

քաղաքի

հաստատությունների

թվով
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կրթական

պետական

հանրակրթական

գործունեության

թվականի մարտի 3-ից մինչև մայիսի 16-ը)

ուսումնական

ուսումնասիրություն

(2014

Ուսումնասիրության

ընթացքում

կրթության

բնագավառը

կարգավորող

ՀՀ

օրենսդրության պահանջների խախտումներ են հայտնաբերվել թվով 36 դպրոցներում:
1.

Ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել են հետևյալ խախտումները.

2.

Տնօրենը սահմանված կարգով չի իրականացրել մանկավարժական կադրերի

ընտրությունը (համաձայն պաշտոնների անվանացանկի և պաշտոնի նկարագրի)
ուսումնական հաստատություններից 27-ում` Երևանի հ. հ. 1(6),4(3), 5(1), 6(6), 10(1), 12(1),
14 (2) , 20 (5), 24 (2), 35 (3), 37 (1), 38 (1), 48(2), 64 (1), 82 (3), 84(2), 88(3),100(5), 104 (1),
140(2), 147 (7), 152(2), 164(1), 117 (1), 178 (1), 194(2),

197 (1) ընդհանուր թվով՝ 66

խախտում: Կադրերի ընտրությանը վերաբերող ամենամեծ թվով խախտումները
արձանագրվել են հ.հ. 1, 6, 147 հիմնական դպրոցներում:
3.

Խախտվել են

ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի կարգի պահանջները թվով 11

դպրոցներում (Երևանի հ.հ. 5, 6, 12, 14, 20, 35, 53, 82, 104, 164, 178 հիմնական
դպրոցներ):
4.

Ուսուցիչը ընդունվել է աշխատանքի՝ առանց ուսուցչի թափուր աշխատատեղը

համալրելու

համար

մրցույթ

հայտարարելու,

13

խախտում՝

ուսումնական

հաստատություններից 7-ում (Երևանի հ.հ. 1(4), 4 (1), 6(2), 19 (2), 82(1), 104(2), 147 (1)
հիմնական դպրոցներ): Ուսուցչի թափուր տեղը առանց մրցույթի համալրվելուն
վերաբերող ամենամեծ թվով խախտումները արձանագրվել են հ. 1 հիմնական
դպրոցում:
5.

Տնօրենը չի հաստատել տնօրենի տեղակալների, դասղեկների, առարկայական

մեթոդական միավորումների նախագահների և մանկավարժների հաշվետվությունները
(Երևանի հ.հ. 1 հ/դ, 4 հ/դ), աշխատանքի բաշխում չի կատարել իր տեղակալների միջև,
չի

սահմանել

աշխատողների

պարտականությունները,
իրականացրել

(լոգոպեդ,

աշխատանքային

կառուցվածքային

ռեժիմը,

հոգեբան)
պատշաճ

ստորաբաժանումների,

աշխատանքային
հսկողություն

մանկավարժական

և

չի
այլ

աշխատողների աշխատանքի նկատմամբ, չի նշանակել մեթոդական միավորումների
ղեկավարներին (Երևանի հ. 1 հ/դ):

6.

Կառավարման խորհրդի գործունեությունը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության

պահանջների խախտումներ են արձանագրվել Երևանի հ.h. 1, 4, 17, 53
դպրոցներում:Մանկավարժական

խորհրդի

գործունեությունը

հիմնական

կարգավորող

ՀՀ

օրենսդրության պահանջների խախտումներ են արձանագրվել հ.h. 1, 4, 17, 53, 147
հիմնական դպրոցներում:
7.

Մեթոդական միավորումները չեն կատարում իրենց պարտականությունները

Երևանի հ. 1 հ/դ –ում:
8.

Խախտվել է պետական բաղադրիչով հատկացված դասաժամերի քանակը՝

առանց ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համաձայնության (Երևանի հ. 19
հ/դ, 52 հ/դ):
9.

2013-2014 ուստարում դասարաններում աշակերտների թիվը գերազանցում է

ուսպլանով սահմանված թվին (Երևանի հ.հ. 19, 35, 88, 146, 176 հ/դ):
10.

Երրորդ օտար լեզուն դասավանդվում է առարկայական ծրագրի պահանջի

խախտումով (Երևանի հ. հ. 6 , 20 ,48, 52, 64, 179 , 194 հ/դ):
11.

2013-2014 ուստարում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

գործածության երաշխավորված դասագրքերի (ռուսաց լեզու) ցանկով սահմանված
պահանջների կատարումը խախտվել է Երևանի հ. 5 հիմնական դպրոցում:
12.

Ռուսերենով

ուսուցմամբ

դասարանում

սովորող

աշակերտի

ծնողները

ազգությամբ հայ են, ՀՀ քաղաքացիներ են (Երևանի հ.հ. 35 հ/դ, 122 հ/դ):
13.

Աշակերտի ընդունելությունը դպրոց իրականացվել է սահմանված կարգի

խախտումով (Երևանի հ. հ. 17, 53, 104 հ/դ):
14.

Աշակերտի

ազատումը

դպրոցից

իրականացվել

է

սահմանված

կարգի

խախտումով (Երևանի հ. 17 հ/դ, 52 հ/դ, 152 հ/դ):
15.

Հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ կազմվել է ընդհանուր թվով 36

արձանագրություն: Հայտնաբերված խախտումները և նրանց հետևանքները վերացնելու
նպատակով ՀՀ կրթության գլխավոր պետական տեսուչի կողմից տրվել դպրոցների
տնօրեններին և կառավարման խորհուրդների նախագահներին տրվել են կատարման

համար պարտադիր հանձնարարականներ: Ուսումնասիրությունների արդյունքները
ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին, Երևանի քաղաքապետին:
ՀՀ մարզերում գործող թվով 37 ավագ դպրոցներում ստուգում

(2014 թվականի

մարտի 31-ից մինչև մայիսի 16-ը, սեպտեմբերի 16-ից 26-ը և հոկտեմբերի 20-ից 31-ը)
1.

Ստուգումների արդյունքում 37 ավագ դպրոցներից 28-ում հայտնաբերվել են

կրթության բնագավառը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման
խախտումներ, որոնց վերաբերյալ կազմվել է 28 ակտ: Ստուգումների արդյունքում
արձանագրվել են հետևյալ բնույթի խախտումներ.
2.

Կառավարման խորհրդի գործունեությունը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության

պահանջների խախտումներ են արձանագրվել թվով 10 (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի
Սևանի, Ճամբարակի, Ձորագյուղի , ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի հ.2 , ՀՀ Կոտայքի
մարզի Գառնիի հ. 2, ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու հ.3, հ.42, Արթիկի հ. 3, հ. 7 ավագ
դպրոցներ, Գյումրու մշակույթի վարժարան) ավագ դպրոցներում:
3.

Տնօրենը սահմանված կարգով չի իրականացրել մանկավարժական կադրերի

ընտրությունը և նշանակումը թվով 20 (ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի, ՀՀ Կոտայքի
մարզի Գառնիի հ. 2, Հրազդանի հ. 10, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձորի, ՀՀ
Գեղարքունիքի մարզի Սևանի, Ձորագյուղի, Մարտունու, Վարդենիսի, ՀՀ Սյունիքի
մարզի Սիսիանի, Գորիսի հ.1, Կապանի հ.2, ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու հ.հ. 3, 26, 37
,42, 45, Ախուրյանի, Արթիկի հ. 3, հ. 7 ավագ դպրոցներ, Գյումրու մշակույթի
վարժարան) ավագ դպրոցներում:
4.

Մանկավարժական խորհրդի և մեթոդական միավորումների գործունեության

խախտումներ են արձանագրվել թվով 9 (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի, ՀՀ
Կոտայքի մարզի Գառնիի հ. 2, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայքի, ՀՀ Շիրակի մարզի
Գյումրու հ.1, հ.2, հ.42, Արթիկի հ. 3, հ. 7 ավագ դպրոցներում, Գյումրու մշակույթի
վարժարան) ավագ դպրոցներում:
5.

Ուսումնական պլանի պահանջները խախտվել են թվով 16 (ՀՀ Գեղարքունիքի

մարզի Սևանի, Մարտունու, Ճամբարակի, Վարդենիսի,

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի

հ.հ.1, 4, Սիսիանի, ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնիի հ. 2, Հրազդանի հ. 10, ՀՀ Վայոց ձորի
մարզի Վայքի, Եղեգնաձորի, ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի, ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու
հ.26, հ.42 , Արթիկի հ. 7 ավագ դպրոցներ, Գյումրու մշակույթի վարժարան) ավագ
դպրոցներում:
6.

Սովորողների ընդունելությունը, տեղափոխությունը, ազատումը իրականացվել է

սահմանված կարգի խախտումով թվով 5՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու հ.հ. 1, 2, Արթիկի
հ. 7, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի, ՀՀ Կոտայքի մարզի հ. 1 ավագ դպրոցներում:
7.

Սովորողների համակազմի ձևավորումը իրականացվել է սահմանված կարգի

խախտումով թվով 4՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու հ.3, հ.37, Արթիկի հ. 7, ՀՀ Կոտայքի
մարզի Հրազդանի հ.1 ավագ դպրոցներում:
8.

Դպրոցը չունի հանրակրթական ծրագրերի իրականացնելու համապատասխան

լիցենզիա թվով 3 ուսումնական հաստատություններում (ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի
հ.2, ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու հ.1 ավագ դպրոցներ, Գյումրու մշակույթի վարժարան):
9.

Առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպումը և անցկացումը իրականացվել

է սահմանված կարգի խախտումով թվով 4՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հ.3, հ.7, ՀՀ
Կոտայքի

մարզի

Հրազդանի

հ.

10,

Վայոց

ձորի

մարզի

Եղեգնաձորի

ավագ

նախարարին:

Ավագ

դպրոցներում:
10.

Ստուգման

արդյունքները

ներկայացվել

են

ՀՀ

ԿԳ

դպրոցների տնօրեններին ստուգման արդյունքում հայտնաբերված խախտումների
հետևանքները վերացնելու նպատակով տրվել են կատարման համար պարտադիր
հանձնարարականներ:
ՀՀ

մարզերի

նախնական

մասնագիտական

(արհեստագործական)

կրթական

ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ստուգում (2014
թվականի մարտի 17-ից ապրիլի 30-ը)
1.

Ստուգումների

հայտնաբերվել

են

արդյունքում
կրթության

39

ուսումնական

բնագավառը

հաստատություններից

կարգավորող

ՀՀ

5-ում

օրենսդրության

պահանջների կատարման խախտումներ, որոնց վերաբերյալ կազմվել է 5 ակտ:

ուսումնական

հաստատությունների

տնօրեններին

ստուգման

արդյունքում

հայտնաբերված խախտումների հետևանքները վերացնելու նպատակով տրվել են
կատարման համար պարտադիր հանձնարարականներ:
2.

Ստուգմամբ պարզվել է.

3.

Մասնագիտության

գործածության

մեջ

գտնվող

ուսումնական

պլանը

չի

համապատասխանում պետական կրթական չափորոշչին Սյունիքի տարածաշրջանային
պետական քոլեջում:
4.

Բացակայում

են

արտադրական

պրակտիկայի

անցկացման`

պետական

կրթական չափորոշիչներով և կրթական ծրագրերով նախատեսված և հիմնարկներում ու
կազմակերպություններում

իրականացվող

պրակտիկաների

(ուսումնական,

արտադրական, ուսումնաարտադրական, տեխնոլոգիական, նախադիպլոմային, այլն)
հիմնարկների և կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերը Էջմիածնի
արհեստագործական պետական ուսումնարանում:
5.

ՀՀ նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական

հաստատություններում
անցկացման

պետական

կարգի

ամփոփիչ

պահանջները

ստուգման

խախտվել

են

կազմակերպման
Գորիսի

ու

պետական

գյուղատնտեսական, Արարատի պետական, Սյունիքի տարածաշրջանային պետական
քոլեջներում, Էջմիածնի արհեստագործական պետական ուսումնարանում:
6.

ՀՀ նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական

ծրագրեր
անավարտ

իրականացնող
թողած

անձի

ուսումնական

հաստատություններում

ուսանողական

իրավունքի

ուսումնառությունն

վերականգնման

կարգի

պահանջները խախտվել է Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում:
7.

Ուսումնական պրակտիկան վարող արտադրական ուսուցման վարպետը չունի

համապատասխան մասնագիտական կրթություն Արմավիրի պետական ինդուստրիալմանկավարժական քոլեջում:
8.

ՀՀ

նախնական

մասնագիտական

մասնագիտական

կրթական

ծրագրեր

(արհեստագործական)
իրականացնող

և

միջին

ուսումնական

հաստատությունների ընդունելության կարգի պահանջները խախտվել են Սյունիքի
տարածաշրջանային,

Արարատի,

Արմավիրի

ինդուստրիալ-մանկավարժական

պետական քոլեջներում, Էջմիածնի արհեստագործական պետական ուսումնարանում:
ՀՀ Կոտայքի և ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանների կրթության, մշակույթի և
սպորտի վարչություններում ուսումնասիրություն (2014 թվականի հունիսի 9-30-ը,
սեպտեմբերի 8-29-ը)
1.

Կրթական գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն (լիցենզիա) չունեն ՀՀ

Արմավիրի մարզի 8 դպրոցներ (Արաքսի մ/դ (Էջմիածնի տարածաշրջան, Արտամետի
Գուրգեն Մարգարյանի անվան մ/դ, Գեղակերտի մ/դ, Հայկաշենի Գ. Կիրակոսյանի
անվան մ/դ, Հովտամեջի մ/դ, Ջրառատի Թաթուլ Խաչատրյանի անվան մ/դ, Ջրարբիի
մ/դ, Խանջյանի մ/դ):
2.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ դպրոցի սովորողների սահմանային

տեղերի վերաբերյալ հրամանը չեն ներկայացրել ՀՀ Արմավիրի մարզի 3 դպրոցներ
(Բագարանի մ/դ, Աղավնատան Ղ. Աբգարյանի անվան մ/դ, Բաղրամյանի մ/դ):
3.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի համապատասխան հրամաններով

հաստատված՝ դպրոցի սովորողների սահմանային տեղերը գերազանցել են ՀՀ
Արմավիրի մարզի 18 դպրոցներ (Արմավիրի Վ. Բախշյանի անվան N 2 հ/դ, Արազափի
Թ. Հուրյանի անվան մ/դ, Արևիկի մ/դ, Երասխահունի Մ. Գևորգյանի անվան մ/դ,
Տանձուտի մ/դ, Բաղրամյանի մ/դ Էջմիածնի տ/շ, Քարակերտի N 2 մ/դ, Ակնալճի մ/դ,
Այգեշատի մ/դ, Արտիմետի մ/դ, Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան մ/դ, Գրիբոյեդովի Վ.
Ռոստոմյանի անվան մ/դ, Ծիածանի մ/դ, Մերձավանի մ/դ, Նորակերտի մ/դ, Տարոնիկի
Գառնիկ Գառնիկյանի անվան մ/դ, Վաղարշապատի «Ներսիսյան» N 6 հ/դ):
4.

2013-2014 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանների խախտումներ են

հայտնաբերվել ՀՀ Արմավիրի մարզի թվով 14, ՀՀ Կոտայքի մարզի թվով 9
դպրոցներում,

ՀՀ

կրթության

և

գիտության

նախարարի

համապատասխան

հրամաններով հաստատված առարկայական ծրագրերի կատարողականների (ըստ
դասաժամերի) թերակատարումներ ՀՀ Արմավիրի մարզի թվով 18 դպրոցներում,

շաբաթական և (կամ) տարեկան (կիսամյակային) ծանրաբեռնվածությունը խախտվել է
ՀՀ Արմավիրի մարզի թվով 2 դպրոցներում:
5.

ՀՀ Արմավիրի մարզում 2011թ. hոկտեմբերի 17-ից հետո ՀՀ Արմավիրի մարզի 63

ուսումնական

հաստատություններում

կրթության

բնագավառը

կարգավորող

օրենսդրության պահանջների խախտմամբ աշխատանքի են ընդունվել

ՀՀ

թվով 108

մանկավարժներ, ՀՀ Կոտայքի մարզում՝ 24 դպրոցներում 28 մանկավարժներ:
6.

ՀՀ Արմավիրի մարզի Ամասիայի և Ակնալճի միջնակարգ դպրոցներում ՆԶՊ

առարկան որոշակի ժամկետով դասավանդող ուսուցիչները չունեն սպայական կոչում:
7.

Մանկավարժական

և

(կամ)

ծնողական

խորհուրդների

գործունեության

խախտումներ են արձանագրվել ՀՀ Արմավիրի մարզի թվով 64 դպրոցներում:
8.

Արտերկրի, ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ դպրոցներից ՀՀ Արմավիրի

մարզի դպրոցների X-XII դասարաններ ընդունված 104 սովորողներից (բացառությամբ
հիմնական դպրոցից ավագ դպրոց տեղափոխված սովորողների) գրանցված է 68-ը:
9.

Ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ դպրոցներում առկա են վկայագրման

ժամկետների խախտումներ (1-4 տարի): Թվով 14-ական ԿԱՊԿՈՒ երեխաների
վկայագրերի ժամկետները լրացել են Արմավիրի Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի
անվան թիվ 5, Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան թիվ 7 հ/դ-ներում:
10.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովաշենի հիմնական դպրոցի տնօրենը 2013 թվականի

փետրվարի 15-ից ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել տնօրենի
պաշտոնակատար: Մինչ օրս մրցույթներ չեն հայտարարվել:
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի, ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի, Հրազդանի, ՀՀ
Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքապետարանների աշխատակազմերիի կրթության
հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումներում ուսումնասիրություններ (այսուհետ՝
Բաժին, 2014 թ. հունիսի 12-ից 19-ը)
Քաղաքապետարանի
առկայությունը:

աշխատակազմի

բաժնի

կանոնադրության

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրության
45-րդ կետով բաժնի գործառույթները սահմանված են ընդամենը երեք կետով, ինչը չի
ներառում

կրթության

ոլորտը

կարգավորող

իրավական

ակտերով

համայնքի

ղեկավարին և տեղական ինքնակառավարման մարմնին վերապահված գործառույթների
ամբողջ ծավալը: ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի, ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի
քաղաքապետարանների

կառուցվածքային

ստորաբաժանումները

(բաժինները),

ներկայումս չունեն առանձին կանոնադրություններ:
Բաժնի

2012,

2013

թվականների

տարեկան

աշխատանքային

ծրագրերի

կատարողականները:
1.

Ուսումնասիրությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում ՀՀ Կոտայքի մարզի

Աբովյանի քաղաքապետարանի Բաժնի կողմից տարեկան աշխատանքային ծրագրեր
չեն կազմվել և աշխատակազմի ղեկավարին չեն ներկայացվել, մինչդեռ համաձայն
կանոնադրության 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջի. «Բաժինների պետերը
աշխատակազմի

քարտուղարին

ներկայացնում

են

բաժնի

աշխատանքային

ծրագրերը…»:
2.

Հաստատությունների

փոփոխությունների
3.

կանոնադրությունների

հաստատումը

և

դրանցում

կատարումը:

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքապետարանի

մանկապարտեզների

կանոնադրություններում

չի

ենթակայության թվով 9
կատարվել

օրինակելի

կանոնադրության 3-րդ բաժնի 17-րդ կետի փոփոխությունը (նոր խմբագրությամբ): ՀՀ
Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի թվով 4 հաստատությունների կանոնադրությունները
(հաստատված

է

Սիսիանի

քաղաքապետի

08.02.2006թ.

թիվ

04

որոշմամբ

և

01.03.2006թ.-ին գրանցված է ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի
Սիսիանի

տարածքային

հաստատություն՚
կանոնադրությանը:

բաժնում)

համայնքային

ոչ

չեն

նախադպրոցական

առևտրային

կազմակերպության

ուսումնական
օրինակելի

4.

Հաստատությունների ղեկավար աշխատողների ընտրությունը, նշանակումը և

պաշտոնից
5.

ազատումը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքապետի կարգադրություններով 2 անձինք,

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքապետի որոշմամբ 1 անձ, նշանակվել են ՀՈԱԿների տնօրեն՝ վերջին 10 տարում չունենալով մանկավարժական կամ կրթության
կառավարման ոլորտի առնվազն 5 տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ:
6.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի թվով 7, Հրազդանի թվով 12 մանկապարտեզների

տնօրենների աշխատանքային պայմանագրերում նշված է 5-օրյա աշխատանքային
շաբաթ,

8

աշխատանքային

ժամ,

իսկ

ըստ

մանկապարտեզների

ներքին

կարգապահական կանոնների բոլոր մանկապարտեզների աշխատանքային օրը 9ժամյա է:
Հաստատությունների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
Ուսումնասիրության ընթացքում ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի, ՀՀ Արմավիրի մարզի
Արմավիրի, ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքապետարանների Բաժինների կողմից
լիարժեք

չի

համակարգվել

ոլորտում

իրականացվող

կրթադաստիարակչական

աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությունը:
Հաստատություններում

փորձարարական

և

նորարական

գործունեության

իրականացման կազմակերպումը.
Ուսումնասիրությամբ

ընդգրկվող

ժամանակահատվածում

քաղաքապետարանների

կողմից մանկապարտեզներում չի կազմակերպվել փորձարարական և նորարարական
գործունեության իրականացում:
Հաստատությունների հաստիքային ցուցակների հաստատումը:
Ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի բոլոր 12
մանկապարտեզներում դաստիարակներին հատկացվել է 1 հաստիքային միավոր, այն
դեպքում, երբ սահմանված կարգի համաձայն 5-օրյա աշխատանքային շաբաթվա
դեպքում 8-ժամյա դաստիարակի աշխատանքին հատկացվում է 1,12, իսկ 9-ժամյա
աշխատանքին՝ 1,25 հաստիքային միավոր:

Հաստատությունների տարեկան հաշվետվությունների հաստատումը
1.

ՀՀ

Սյունիքի

մարզի

Սիսիսանի

քաղաքապետարանի

մանկապարտեզների կողմից ներկայացված և
կրթական

գործունեության

տարեկան

ենթակայության

բաժնում առկա 2012, 2013 թթ.-ի

հաշվետվությունները

հաստատված

չեն,

հիմնախնդիրները չեն վերհանվել և չեն վերլուծվել:
2.

Իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ

կրթության և գիտության նախարարին, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարին,
ՀՀ

Արմավիրի,

Կոտայքի

մարզպետներին:

Քաղաքապետերին

ներկայացվել

են

առաջարկություններ հայտնաբերված խախտումների հետևանքները և թերությունները
վերացնելու ուղղությամբ միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ:
ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան, Հրազդան , ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր, Սյունիքի
մարզի

Սիսիան

քաղաքների

նախադպրոցական

ուսումնական

հաստատություններում ուսումնասիրություններ (2014 թ. մայիսի 12-ից 31-ը)
1.

ՀՀ

Սյունիքի

մարզի

Սիսիան

քաղաքի

նախադպրոցական

ուսումնական

հաստատությունները չունեն լիցենզիա:
2.

Տնօրենը սահմանված կարգով չի իրականացրել մանկավարժական կադրերի

ընտրությունը (համաձայն պաշտոնների անվանացանկի և պաշտոնի նկարագրի) ՀՀ
Կոտայքի մարզի Աբովյանի հ.հ.2, 4, 9, 10, Հրազդանի հ. հ. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի հ.հ. 11, 12 , ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի հ.հ. 1,2,3,4
մանկապարտեզներում:
3.

Տնօրենները վերջին 5 տարիներին չեն վերապատրաստվել՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի

Աբովյանի

հ.հ.

2,

10,

ՀՀ

Արմավիրի

մարզի

Արմավիր

քաղաքի

բոլոր

մանկապարտեզներում:
4.

Մանկավարժական կազմը

վերջին 5 տարիներին չի վերապատրաստվել ՀՀ

Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի հ.հ. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, Աբովյան
քաղաքի հ.հ. 2, 3, 9, 10, ՀՀ Արմավիրի մարզի հ.հ.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ՀՀ
Սյունիքի մարզի Սիսիանի հ.հ. 1,2,3,4 մանկապարտեզներում:

5.

Մանկապարտեզներ երեխաների ընդունելությունը, խմբերի կոմպլեկտավորումը

իրականացվել է սահմանված կարգի խախտումով ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան
քաղաքի բոլոր 9 մանկապարտեզներում, Հրազդան քաղաքի հ.հ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 15, 16, ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի հ.հ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , ՀՀ
Սյունիքի մարզի Սիսիանի հ.հ. 1,2,3,4 մանկապարտեզներում:
6.

Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպումը չի իրականացբել

սահմանված կարգով ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի հ. 2, 4, 5, 9, 10, 12 , Հրազդանի
հ.հ. 2, 11, 12 ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի հ.1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 5, ՀՀ Սյունիքի մարզի
Սիսիանի հ.հ. 1,2,3,4 մանկապարտեզներում:
7.

Ստեղծված չէ զարգացնող միջավայր՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի հ.հ. 2, 15,

Աբովյանի՝ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի հ.հ.1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 11, ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի հ.հ. 1,2,3,4 մանկապարտեզներում:
8.

Մանկապարտեզների տնօրենների և մեթոդիստների կողմից դեռևս լիարժեք չի

իրականացվում կրթադաստիարակչական գործընթացի իրականացման նկատմամբ
վերահսկողությունը ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի հ.հ. 1,2,3,4 մանկապարտեզներում:
9.

Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ենթակա է պետական

գրանցման

ՀՀ

Կոտայքի

մարզի

Աբովյանի

NN

2,

3,

4,

5,

6,

9,

10,

12

մանկապարտեզներում:
10.

Իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ

կրթության և գիտության նախարարին, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարին,
ՀՀ Կոտայքի, Արմավիրի մարզպետներին: Իրականացվել է քննարկումներ Հրազդանի,
Արմավիրի

քաղաքապետարաններում,

հայտնաբերված
ուղղությամբ

խախտումների

միջոցառումներ

ներկայացվել

հետևանքները

ձեռնարկելու

և

են

առաջարկություններ

թերությունները

վերաբերյալ,

տնօրեններին

վերացնելու
տրվել

են

կատարման համար պարտադիր հանձնարարականներ:
ՀՀ

Շիրակի

մարզի

Գյումրու

քաղաքապետարանում

և

համայնքային

ենթակայության թվով 24 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում,

ՀՀ Շիրակի և Սյունիքի մարզպետարանների աշխատակազմերի կրթության,
մշակույթի և սպորտի վարչություններում դիտարկում (2014թ. փետրվարի 20-ից 28-ը,
2014թ. հունիսի 10-23-ը)
Դիտարկման արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության, ՀՀ
տարածքային կառավարման նախարարներին, ՀՀ Շիրակի, Սյունիքի մարզպետներին,
Գյումրու քաղաքապետին:
Երևան քաղաքում, ՀՀ Կոտայքի և Արմավիրի մարզերում գործող ավագ դպրոցների
12-րդ դասարաններում սովորողների պետական ավարտական քննությունների
անցկացման և գրավոր աշխատանքների ստուգման ընթացքի ուսումնասիրություն
(2014թ. հունիսի 12-13-ը և 24-25-ը)
1.

2014թ. հունիսի 12-13-ը Երևան քաղաքի, ՀՀ Կոտայքի և Արմավիրի մարզերում

գործող թվով 14 ավագ դպրոցներում իրականացվել է «Մաթեմատիկա», իսկ հունիսի 2425-ը Երևան քաղաքի թվով 21 ավագ դպրոցներում՝ «Հայոց պատմություն» առարկաների
պետական ավարտական քննությունների անցկացման և գրավոր աշխատանքների
ստուգման ընթացքի ուսումնասիրություն:
2.

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է.

3.

Երևանի հ. հ. 94, 127 ավագ դպրոցների ստուգող հանձնաժողովների կողմից

քննական ձևաթղթերոււմ (թվով 5 աշակերտների) կատարվել են նշումներ, ինչի
արդյունքում գնահատականները փոփոխվել են: Ուսումնասիրության արդյունքները
ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին:
Թեմատիկ

ստուգում

ՀՀ

քոլեջներում

և

նախնական

մասնագիտական

(արհեստագործական) ուսումնական հաստատություններում (2014թ. սեպտեմբերի
22-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը)
1.

Ստուգման արդյունքում կազմվել է 2 ակտ:

2.

Արմավիրի պետական ինդուստրիալ-մանկավարժական քոլեջում իրականացված

ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ քոլեջի տնօրենի՝ 28.08.2014թ. N 109 հրամանով
սովորողը ընդունվել է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական

ծրագրով

«Բանկային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրս, իսկ 2014 թվականի

սեպտեմբերի 8-ի № 124 հրամանով տեղափոխվել միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրով «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 1-ին կուրս:
3.

Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջում արձանագրվել

են մի շարք խախտումներ:
Երևանի թվով 68 հիմնական դպրոցներում ստուգումներ (2014թ-ի հոկտեմբերի 20ից մինչև նոյեմբերի 28-ը)
1.

Ստուգումների արդյունքում 68 հիմնական դպրոցներից 26-ում հայտնաբերվել են

կրթության բնագավառը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման
խախտումներ, որոնց վերաբերյալ կազմվել է 26 ակտ:
2.

Կառավարման խորհրդի գործունեության խախտումներ են հայտնաբերվել թվով

11 հիմնական դպրոցներում (հ. հ. 23 հ/դ, 36 հ/դ, 40 հ/դ, 41 հ/դ, 69 հ/դ, 70 հ/դ, 74
հ/դ, 75 հ/դ , 110 հ/դ, 134 հ/դ, 181 հ/դ):
3.

Տնօրենը սահմանված կարգով չի իրականացրել մանկավարժական կադրերի

ընտրությունը (համաձայն պաշտոնների անվանացանկի և պաշտոնի նկարագրի)
ուսումնական հաստատություններից 20-ում (հ. հ. 23 հ/դ (4), 26 հ/դ (7), 33 հ/դ, 39 հ/դ
(2),40 հ/դ, 41 հ/դ (3), 50 հ/դ (3), 70 հ/դ (4), 71 հ/դ, 74 հ/դ (2), 75 հ/դ , 111 հ/դ, 134
հ/դ (2), 143 հ/դ, 153 հ/դ, 156 հ/դ, 167 հ/դ, 173 հ/դ (2), 181 հ/դ (5),

Հրանտ

Մաթևոսյանի անվան հ/դ (2)) 45 դեպք:
4.

Ուսուցիչն ընդունվել է առանց մրցույթի հ. 26 հիմնական դպրոցում (2 դեպք):

5.

Տնօրենը սովորողների համակազմը ձևավորել է ոչ ճիշտ՝ թվով 11 հիմնական

դպրոցներում (հ. հ. 26 հ/դ, 33 հ/դ, 50 հ/դ, 66 հ/դ, 69 հ/դ, 74 հ/դ, 75 հ/դ, 135 հ/դ,
156 հ/դ, 158 հ/դ, 181 հ/դ):
6.

Ուսումնական հաստատության հանրակրթական ծրագրերի իրականացման

համար առկա չէ համապատասխան լիցենզիա թվով 3 հիմնական դպրոցներում (հ. հ. 26
հ/դ, 70 հ/դ, 111 հ/դ):

7.

Տնօրենը չի իրականացրել դպրոցի ներքին գնահատում թվով 10 հիմնական

դպրոցներում (հ. հ. 23 հ/դ, 26 հ/դ, 36 հ/դ, 40 հ/դ, 41 հ/դ, 70 հ/դ, 74 հ/դ, 75 հ/դ,
110 հ/դ, 181 հ/դ):
8.

Խախտվել են ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի կարգի պահանջները թվով 10

(հ.հ. 26 հ/դ, 39 հ/դ, 40 հ/դ, 41 հ/դ, 70 հ/դ, 71 հ/դ, 156 հ/դ, 167 հ/դ, 173 հ/դ, 181
հ/դ , Հրանտ Մաթևոսյանի անվան հ/դ) հիմնական դպրոցներում:
9.

Մանկավարժական

խորհրդի

և

(կամ)

մեթոդական

միավորումների

գործունեության խախտումներ են հայտնաբերվել թվով 3 (հ. 26 հ/դ, 41 հ/դ, 74 հ/դ)
հիմնական դպրոցներում:
10.

Ոսումնական պլանների (2013-2014թ.թ., 2014-2015թ.թ.) պահանջները խախտվել

են թվով 6 (հ. h. 26 հ/դ, 33 հ/դ, 41 հ/դ, 66 հ/դ, 75 հ/դ, 181 հ/դ) հիմնական
դպրոցներում:
11.

Օլիմպիադայի դպրոցական փուլի ընթացակարգի պահանջները խախտվել են

թվով 3 (հ. հ. 26 հ/դ, 70 հ/դ, 75 հ/դ) հիմնական դպրոցներում:
12.

Սովորողների ընդունելություն, տեղափոխություն, ազատումը իրականացվել է ՀՀ

օրենսդրության պահանջների խախտումներով թվով 6 (հ. հ. 26 հ/դ, 40 հ/դ, 50 հ/դ, 66
հ/դ, 75 հ/դ , 135 հ/դ) հիմնական դպրոցներում:
13.

Ստուգումների արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կրթության և գիտության

նախարարին, Երևանի քաղաքապետին:
14.

ՀՀ հատուկ դպրոցներում ուսումնասիրություն (2014թ-ի դեկտեմբերի 8-ից 16-

ը)
15.

2014թ. ՀՀ կրթության պետական տեսչությունում ստացվել է 25 դիմում`

ներառյալ «Թեժ գիծը»:

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Բուհերից և գիտական կազմակերպություններից ստացվել, մուտքագրվել և
ուսումնասիրվել է (նաև տրվել փորձաքննության) գիտական աստիճանի որակավորման
494 գործ: Հանձնվել է գիտական աստիճանի 563 վկայագիր, որից` 38 դոկտորի և 525
թեկնածուի: Բեկանվել կամ խորհուրդներին կրկնական քննարկման է ուղարկվել 90
աշխատանք:
Բուհերից և գիտական կազմակերպություններից ստացվել, մուտքագրվել և
ուսումնասիրվել է գիտական կոչման 202 որակավորման գործ: Հանձնվել է գիտական
կոչման 196 դիպլոմ, որից` 52 պրոֆեսորի և 144 դոցենտի:
Մուտքագրվել և ուսումնասիրվել է (նաև տրվել փորձաքննության) օտարերկրյա
պետություններում

ստացած

գիտական

աստիճանի

համապատասխանեցման
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որակավորման գործ: Հանձնվել է 27 գիտական աստիճանի համապատասխանեցման
հավաստագիր` 2 դոկտորի և 25 թեկնածուի:
Կատարվել է ԲՈՀ-ի ինտերնետային կայքի (www.boh.am) համապատասխան
բաժինների համալրում` տեղադրվել են ԲՈՀ-ի որոշումները, անհրաժեշտ փաստաթղթեր
և այլ տեղեկատվություն:
ՀՀ Պետական բյուջեից համակարգին հատկացված միջոցների սահմաններում
վերանայվել և ավելացվել է մասնագիտական խորհուրդներին և փորձագետներին տրվող
ֆինանսավորումը,

ըստ

կարգի

և

համապատասխան

պայմանագրերի`

կայացած

պաշտպանությունների համապատասխան կատարվել է մասնագիտական խորհուրդների
և փորձագետների ֆինանսավորումը:
Նշված տարում վերանայվել և ՀՀ ԿԳ նախարարի հաստատմանն է ներկայացվել
Գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկը, որը հրատարակվել է և դրվել
գործածության մեջ:

Վերանայվել և ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով հաստատվել են Հայաստանի
Հանրապետությունում գիտական ամսագրերին ներկայացվող պահանջները, որոնց
համապատասխան էլ ձևավորվել է ՀՀ ԲՈՀ-ի գիտական պարբերականների ցուցակը:
Վերանայվել է գիտական աշխատանքների թեմա հաստատող բուհերի և կազմակերպությունների ցուցակը:
ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով ստեղծվել է հանձնաժողով գիտական աստիճանաշնորհման համակարգում բարեփոխումների փաթեթ մշակելու համար, որը և
ներկայացվել է ՀՀ Կառավարություն հաստատման:

ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
1.

Իրականացվել են 1420 կրթական ուսումնական հաստատություններ ընդգրկող

Հայաստանի

կրթական

ցանցի

սպասարկման,

կառավարման

և

ցանցային

սարքավորումների պահպանման աշխատանքները։Ուսումնական հաստատություններին
տրամադրվել են պահուստային կապի միջոցներ (յուրաքանչյուր դպրոցին մեկական 3G
մոդեմ) ևանվճար բջջային կապի հեռախոսահամարներ:
2.

Շահագործվել է Շարժական ինտերնետային-համակարգչային կայանը. Հայաստանի

Հանրապետության 4 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 22 համայնքներում
կազմակերպվել են դասընթացներ 235 աշակերտի և 389 ուսուցչի համար։
3.

Շահագործվել է «Հայկական կրթական միջավայր» պորտալը (www.armedu.am),

հարստացվել է բովանդակային պարունակությունը, գործարկվել են պորտալի ենթակայքերը.


«Հայկական կրթական միջավայր» ֆորումը (http://forum.armedu.am),որն ունի ավելի

քան 975 թեմա, 13465 գրառում, շուրջ 3828 գրանցված օգտվողներ: Հանրային քննարկման
են ներկայացվել կրթական փաստաթղթերի, ուսումնական առարկաների չափորոշիչների և
ծրագրերի նախագծերը, 2014-2015թթ. մրցույթներով անցած, դպրոցներում փորձարկվող
դասագրքերը,



-«Հեռավար

ուսուցում»

համակարգը

(http://learning.armedu.am/),

որում

կազմակերպվել են չորս նոր հեռավար դասընթացներ («Մեդիա գործիքների կիրառումը
Իթվինինգի շրջանակներում առավել հաջողված ծրագրեր իրականացնելու համար»,
«Անգլերեն լեզվի միջին մակարդակ», «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ»,
«Գնահատման մշակութի ձևավորումը և զարգացումը ուսուցման գործընթացում»),


-«Պաշարների շտեմարան» կայքը (http://lib.armedu.am), որում ըստ դասակարգված

բաժինների տեղադրվել է ավելի քան 650 նոր էլեկտրոնային պաշար (պաշարների
ընդհանուր քանակը`2050), այդ թվում՝ 2014-2015 ուստարվա հիմնական դպրոցի 37գործող
դասագրքերի, 2014-2015 ուստարվա հիմնական դպրոցիփորձարկվող18 դասագրքերի
էլեկտրոնային տարբերակները, «Կրթություն» շաբաթաթերթի 2014թ. հրապարակված բոլոր
համարները և այլ ուսումնական պաշարներ,


-Եվրոպական միության eTwinning Plus ծրագրի մասին տեղեկատվություն ապահովող

կայքը (http://etwinningplus.armedu.am/),


-«Հանրակրթությունը

(http://stat.armedu.am/),

Հայաստանում.

«Դպրոցների

(http://schoolrate.armedu.am/)

և

ազգային

«Բուհերի

ազգային

Վիճակագրական

տեղեկատու»

վարկանիշավորման

համակարգ»

վարկանիշավորման

համակարգ»

(http://ranking.armedu.am/) կայքերը,


-նախապատրաստվել

ստեղծագործական

և

անցկացվել

աշխատանքների

է

մրցույթը»,

«Թարգմանչաց
կազմակերպվել

տոնին
է

նվիրված

պատվոգրերի

և

մրցանակների հանձնումը:
4.

Շահագործվել

են

«Բարձրագույն

կրթությունը

Հայաստանում»

(http://studyinarmenia.org/) և Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (www.ktak.am)
կայքերը։
5.

Իրականացվել են աշխատանքներ կառավարման տեղեկատվական համակարգերի

շահագործման ուղղությամբ.

6.

Կրթության

կառավարման

տեղեկատվական

համակարգում

ծրագրային

լրամշակումներ:

Իրականացվել

համապատասխան
կառավարման

տեղեկատվական

համակարգի

համակարգչային

իրականացվել
է

են

«Դպրոցների

ծրագրի

կիրառման

ուղղությամբ» ՀՀ դպրոցների ներկայացուցիչների վերապատրաստման և համակարգի
շահագործման ուղեկցման աշխատանքները:
7.

Հրատարակվել

է

2014-2015

ուսումնական

տարվա

Ձև

1

«Հանրակրթական

ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին» վարչական վիճակագրական
հաշվետվային

ձևը,

թղթային

և

էլեկտրոնային

տարբերակներով

իրականացվել

են

դպրոցների վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և մուտքագրման աշխատանքները:
8.

Հրատարակվել է «Կրթություն և տեխնոլոգիա» վիճակագրական տեղեկագիրը և

բաշխվել շահագրգիռ կազմակերպություններին:
9.

Պարբերաբար, ըստ անհրաժեշտության, կազմվել և ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ՖՆ, Ազգային

վիճակագրական ծառայություն, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ, Համաշխարհային
բանկի հայաստանյան գրասենյակ, ՄԱԿ–ի Մանկական հիմնադրամ(ՅՈՒՆԻՍԵՖ), «Կապի
տարածաշրջանային

համագործակցություն»

(PCC),

Հայաստանում

Ֆրանսիական

համալսարանի (ՀՖՀՀ) Սենգորի անվան ֆրանկոֆոնիայի ամբիոն, Հայաստանի բանկերի
միությանը, ԶԼՄ-ներին և այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին են տրամադրվել
հանրակրթության

ոլորտը

բնութագրող

տեղեկատվություն՝

ամփոփ

տեղեկանքներ,

վիճակագրական տվյալներ, աղյուսակներ և այլն:
10.

Իրականացվել է Հայաստանի դպրոցներում ՏՀՏ-ի օգտագործման մակարդակի

վերաբերյալ հետազոտություն և ՏՀՏ կարիքների էլեկտրոնային ուսումնասիրություն՝
դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների շրջանում:
11.

Բուհերի

և

հանրակրթական

ուսումնական

հաստատությունների

ուսումնական տարվա վարկանիշավորման իրականացման համար.


կազմակերպվել են հանդիպումներ և քննարկումներ,

2013-2014



իրականացվել

են

վարկանիշավորման

մեթոդաբանության

լրամշակման

աշխատանքներ և վարկանիշավորման մեթոդաբանության լրամշակման հիման վրա
իրականացվել են ծրագրային փոփոխություններ էլեկտրոնային համակարգերում,


հրապարակվել է «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ազգային

վարկանիշավորման համակարգ» հարցաթերթիկների լրացման ուղեցույցը,իրականացվել է
ընտրանքային հետազոտություն բուհերի դասախոսների, ուսանողների

և գործատուների

շրջանակներում,


կատարվել են տեղեկատվության հավաքագրմանև մուտքագրման աշխատանքներ:

12.

Դպրոցների անվտանգության անձնագրի մոդուլի մշակման և նախագծման համար

իրականացվել են ուսումնասիրություններ, հանդիպումներ, քննարկումներ, մշակվել են
ցուցանիշներ՝ դպրոցի անվտանգության անձնագրում ներառվող տվյալների շտեմարանի և
գործառույթների նկարագրության համար,մշակվել է մոդուլի տեղկատվության շտեմարանը:
13.

Կրթության ոլորտում ՏՀՏ բնագավառի ծրագրերի համակարգման և տեղական ու

միջազգային

կազմակերպությունների

հետ

համագործակցության

նպատակով

կազմակերպվել են մի շարք հանդիպումներ, քննարկումներ, իրականացվել համատեղ
աշխատանքներ, մասնավորապես,


տեղեկատվական աջակցություն և մասնակցություն «Կանայք և տեղեկատվական

հասարակությունը» ՀԿ-ի կազմակերպած «Տեխնոլոգիաներին անհրաժեշտ են աղջիկներ»
ֆորումին,


աջակցություն ու մասնակցություն ՀՀ ԿԳՆ և «Մայքրոսոֆթ» ընկերության միջև

ստորագրված

«Գործընկերներ

ուսման

ոլորտում»

(Partners

in

Learning,

PiL)

փոխհամագործակցության հուշագրի շրջանակներում անցկացված միջոցառումներին,


մասնակցություն Համաշխարհային բանկի գրասենյակի կողմից կազմակերպած

«Թմատիկ զեկույցների կազմում TIMSS տվյալների օգտագործմամբ» վերապատրաստմանը,



մասնակցություն Համաշխարհային բանկի գրասենյակի կողմից կազմակերպած

«TIMSS

տվյալների

օգտագործումը

երկրորդական

վերլուծության

համար»

վերապատրաստմանը,


մասնակցություն «Առավելագույն հասանելիության ազդեցություն: Ուղեցույց Ազգային

գնահատման համակարգերի կառավարիչների համար» վերապատրաստմանը,


մասնակցություն «ՏՀՏ-ն կրթության մեջ. քաղաքականություն, ռազմավարություն»

խորհրդաժողովին (Բրյուսել, Բելգիայի Հանրապետություն),


մասնակցություն

ՄԱԿ-ի

մանկական

հիմնադրամի

(ՅՈՒՆԻՍԵՖ)

սեմինարին

(Բուխարեստ, Ռումինիայի Հանրապետություն):
14.

Կազմակերպվել

համակարգչային

են

գործուղումներ

սարքավորումների

և

Արցախ.

իրականացվել

ներդպրոցական

են

ցանցերի

դպրոցներում
շահագործման

տեխնիկական աջակցության, հանրակրթության վիճակագրության հավաքագրման և ՏՀՏ
ներդրման շուրջ խորհրդատվության տրամադրման աշխատանքներ, ինչպես նաև, ԼՂՀ-ում
դպրոցական ցանցի նախագծի նախապատրաստման նպատակով հանրապետության բոլոր
դպրոցներում ուսումնասիրվել է անհրաժեշտ պայմանների առկայությունը։
15.

Իրականացվել են աշխատանքներ Եվրոպական Միության eTwinning Plus ծրագրի

շրջանակներում.


կազմվել

բովանդակային

և

հաստատման

և

են

ֆինանսական

ներկայացվել

2013թ.

հաշվետվությունները,

իրականացրած
ստորագրվել

է

ծրագրի
2014թ.

դրամաշնորհային պայմանագիրը, մշակվել և ներկայացվել է 2015թ. դրամաշնորհային
ծրագրի նախագիծը,


համակարգվել է ծրագրի մասնակից 37 դպրոցների շուրջ 136 ուսուցիչների

աշխատանքը,ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների համարանցկացվել են տեղեկատվականճանաչողական առցանց և հանդիպում-սեմինարներ, «Հեռավար ուսուցման համակարգում»
կազմակերպվել են հեռավար դասընթացներ,


ապահովվել

աշխատանքային

է

մասնակցություն

հանդիպումներին՝

աջակցող
Բրյուսելում

գործընկեր
և

կազմակերպությունների
ուսուցիչների

սեմինար

խորհրդակցություններին՝Վիլնյուսում,

Գդանսկում

և

Հռոմումում,

ներկայացվել

են

զեկուցումներ,


նախապատրաստվել և Հայաստանում (Աղվերանում) անցկացվել է ուսուցիչների

միջազգային սեմինար 6 երկրների 84 ներկայացուցիչների մասնակցությամբ,


կազմակերպվել է ծրագրի 2014թ. ամփոփմանև իԹվինինգ Պլյուս Որակի ազգային

հավաստագրի և մրցանակների շնորհման միջոցառումը:
16.

Կրթական

հաստատություններում

ծրագրային համակարգերի արտոնագրերի

օգտագործվող

«Մայքրոսոֆթ»

ընկերության

ժամկետները երկարաձգելու նպատակով

կազմակերպվել և իրականացվել են այդ համակարգերի ձեռքբերման գործընթացները:
Աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և
«Մայքրոսոֆթ» ընկերության միջև ստորագրված «Դպրոցական պայմանագրի» շրջանակում։

