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ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Մշակվել և սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել
ՀՀ

կառավարության

գործունեության

2017

թվականի՝

գերակա

խնդիրների

և

միջոցառումների ցանկով սահմանված՝ թվով 12 ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ և
16 գերակա խնդիրների կատարումը:
ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետության կրթության
զարգացման մինչև 2030 թվականի պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը: Լրամշակվել է դպրոցների ֆինանսավորման բանաձևը:
«Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի շրջանակում ՀՀ Տավուշի մարզի 75
հանրակրթական դպրոցների նախակրթարանների և 1-4-րդ դասարանների 6523 աշակերտ
ստանում է անվճար սնունդ:
«Կրթության բարելավում» վարկային նոր ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականին
ՀՀ Արագածոտնի, Սյունիքի, Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերում հիմնվել է 23
նախակրթարան, որից 18-ը՝ գյուղական, 5-ը՚ քաղաքային համայնքներում, ընդհանուր
առմամբ՝ 1200 երեխայի ընդգրկմամբ:
2017թ. համընդհանուր ներառական կրթությունը ներդրվել է ՀՀ Լոռու և Տավուշի
մարզերում:
Սոցիալական

աջակցություն

ստացող

39

համայնքի

49

դպրոցի

1-12-րդ

դասարանների բոլոր սովորողներն ապահովվել են անվճար դասագրքերով:
2017թ. ատեստավորվել է շուրջ 7000 ուսուցիչ և առաջին աստիճանի տարակարգ է
շնորհվել շուրջ 700 ուսուցչի, 2-րդ աստիճանի տարակարգ՝ շուրջ 20 ուսուցչի:
Հանրակրթական դպրոցների օպտիմալացման շրջանակներում թվով 13 դպրոց
վերակազմակերպվել է:
2017թ.

անցկացվել

են

դպրոցականների

հանրապետական

օլիմպիադաներ

հանրակրթական 16 առարկայից, որոնց մասնակցել է շուրջ 1490 սովորող, իսկ միջազգային
օլիմպիադաներին Հայաստանը թիմային մասնակցություն է ունեցել «Մաթեմատիկա»,
«Ֆիզիկա»,

«Քիմիա»,

«Ինֆորմատիկա»,

«Աստղագիտություն»

առարկաներից՝ շահելով 13 մեդալ` 5 արծաթ և 8 բրոնզ:

«Կենսաբանություն»

Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 28.12.2017թ. թիվ 1539-Ա/2
հրամանի` ներդրվել է «Նախնական զինվորական պատրաստության» առարկայի ավագ
դպրոցի 12-րդ դասարանի ծրագիրը: Մշակվել և սահմանված կարգով 21.11.2017 թվականին
ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել Սովորողների ռազմահայրենասիրական
դաստիարակության հայեցակարգը:
Լրամշակվել է «Բարձրագույն կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի նախագիծը և ներկայացվել ՀՀ կառավարության քննարկմանը: Հաստատվել է ՀՀ
բուհերի առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և

ինտեգրացված կրթական

ծրագրով 2018/2019 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության
քննությունների ցանկը: Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած
ուսանողներին, ովքեր չեն հաղթահարել բուհի կողմից սահմանված միջին որակական
գնահատականի

(ՄՈԳ)

շեմը,

առաջարկվել

է

ուսման

վարձի

փոխհատուցում

իրականացնելիս սահմանել այլ նվազագույն ՄՈԳ-ի շեմ:
ՀՀ 16 պետական և 1
ոչ

ոչ պետական բուհեր անցել են ինստիտուցիոնալ

հավատարմագրում,

4

պետական

հավատարմագրում`

«Մասնագիտական

բուհեր

պայմանագրային

կրթության

որակի

ինստիտուցիոնալ

ապահովման

ազգային

կենտրոն» հիմնադրամի կողմից:
Erasmus+ ծրագրի Կարողությունների զարգացման գործողության ներքո 2017
թվականի ընթացքում իրականացվել է 16 ծրագիր, որոնցից 5-ը համակարգվել են
հայկական բուհերի կողմից:
Եվրոպայի Միության և Եվրոպայի Խորհրդի Արևելյան համագործակցության
երկրների համար 2015-2017թթ. Գործընկերության և համագործակցության շրջանակի
ներքո ՀՀ ԿԳ նախարարության հետ համատեղ իրականացվել է «Հայաստանի
բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» ծրագիրը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական
նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու մասին կարգի պահանջների`

պետության

կողմից շարունակվում է իրականացվել սոցիալապես անապահով ընտանիքների
ուսանողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցում՝ 50-100%-ի չափով:
Ներկայումս 16 պետական բուհերից 12-ն ունեն «Հիմնադրամի» կարգավիճակ:
2

Ոչ պետական նմուշի նախկին 130 դիպլոմ փոխարինվել է համապատասխան
մասնագիտության և որակավորման բակալավրի ու մագիստրոսի պետական նմուշի
դիպլոմով:
2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր
իրականացվում են 79 պետական ուսումնական հաստատություններում: Նախնական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական հաստատություններում պարտադիր 12-ամյա միջնակարգ կրթության անցման
կազմակերպման

և

իրականացման

գործընթացի

կանոնակարգման

նպատակով

փոփոխություն է կատարվել ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1330-Ն
որոշման մեջ: Որոշման նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 29.06.2017թ. թիվ
749-Ն որոշմամբ: Մշակվել և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի համապատասխան
հրամաններով

հաստատվել են 12 գյուղատնտեսական և գյուղատնտեսությանն առնչվող

ՄԿՈՒ պետական կրթական (որակավորման) չափորոշիչներ, որոնցում ներառվել է
ձեռներեցության մոդուլը:
Մշակվել և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 728 որոշմամբ
հաստատվել

է

«Հայաստանի

Հանրապետության

նախնական

մասնագիտական

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող
պետական ուսումնական հաստատությունների 2017/2018 ուսումնական տարվա անվճար
ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության
տեղերը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը:
ՀՀ կառավարության և Եվրոպական Միության միջև 2016թ. ստորագրված «Ավելի լավ
որակավորում ավելի լավ աշխատանքի համար» ԵՄ բյուջետային աջակցության ծրագրի
շրջանակներում,

որն

ուղղված

է

Հայաստանին

գյուղատնտեսության

ոլորտում

մասնագիտական կրթության և ուսուցման արդիականացման միջոցով աշխատաշուկայի
արդյունավետությունը և ՄԿՈՒ շրջանավարտների զբաղունակությունը բարձրացնելուն,
մշակվել և վերանայվել են գյուղատնտեսական և հարակից մասնագիտությունների
համապատասխանաբար 12 և 17 պետական կրթական չափորոշիչներ, վերանայվել և
լրամշակվել է «Սոցիալական գործընկերության» հայեցակարգը:
2017թ. մեկնարկել է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության կողմից իրականացվող և
Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Մասնագիտական կրթություն և զբաղվածություն
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հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար» 2016-2017 թթ. դրամաշնորհային
մրցույթի 2-րդ փուլը՝ սոցիալական ձեռնարկություն հիմնելու և հաշմանդամություն ունեցող
երիտասարդների համար շարունակական մասնագիտական կրթություն, պրակտիկա և
կայուն զբաղվածություն ապահովելու նպատակով: Ծրագրի շրջանակներում ՄԿՈՒ 5
հաստատություններին /Երևանի թիվ 2 տարածաշրջանային պետական քոլեջ, Վայոց ձորի
տարածաշրջանային պետական քոլեջ, Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջ,
Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ և Սիսիանի պետական քոլեջ/ տրամադրվել են փոքր
դրամաշնորհներ,

որոնց

արդյունքում

հիմնվել

են

նորարարական

սոցիալական

ձեռնարկություններ՝ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար շարունակական
մասնագիտական կրթություն և պրակտիկա ապահովելու նպատակով:
Ընթացքի

մեջ

է

մագիստրատուրայի

ՄԿՈՒ

որակավորմամբ

մասնագետների

պատրաստման փորձնական ծրագիրը՝ ՀՀ մի քանի բուհերում:
«Անուշավան Աբրահամյան» կրթական հիմնադրամը շարունակում է Հայաստանում
նախնական

մասնագիտական

(արհեստագործական)

և

միջին

մասնագիտական

կրթօջախների համապարփակ և հարատև զարգացման ծրագիրը:
Նախադպրոցական կրթական ծրագրով լիցենզիա են ստացել 207, տարրական
հանրակրթական ծրագրով` 11, հիմնական հանրակրթական ծրագրով` 10, միջնակարգ
հանրակրթական ծրագրով` 10, նախնական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով`
3, բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրով` 3 ուսումնական հաստատություններ:
Նախնական
մագիստրոսի

և

միջին

կրթական

մասնագիտական կրթական
ծրագրերով՚

25

ծրագրերով

57,

մասնագիտությունների

բակալավրի և
գործունեության

թույլտվություն է տրվել:
Ընթացիկ տարվա ընթացքում բուհերում և գիտական կազմակերպություններում
գործող

60

մասնագիտական

խորհուրդներից

ատենախոսությունների

պաշտպանություններից հետո մուտքագրվել է 443 գիտական աստիճանի որակավորման
գործ` այդ թվում 35 դոկտորական: Հանձնվել է 396 գիտական աստիճանի վկայագիր՝ այդ
թվում 41 դոկտորի և 355 թեկնածուի:
«Թեժ գիծ» հեռախոսակապով ընդունվել է 118 ահազանգ: Պատասխան է տրվել
քաղաքացիների կողմից էլեկտրոնային փոստով ստացված ավելի քան 240 նամակի:
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