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ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

  
 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիան (այսուհետ՝ 

Ակադեմիա), իր առջև դրված նպատակներին և 2013-2018 թվականների 
ռազմավարական ծրագրի դրույթներին համապատասխան,  2017 թվականին շարունակել 
է աշխատանքները՝ ուղղված լրացուցիչ և շարունակական կրթության բովանդակության 
հարստացմանը և որակի բարձրացմանը, ուսումնական գործընթացի 
կատարելագործմանը, գիտահետազոտական աշխատանքների ակտիվացմանը, 
կրթության կազմակերպման աշխատանքների բարելավմանը, մեթոդների նորացմանը, 
կրթության որակի ապահովման համակարգի կատարելագործմանը, համակարգային 
փոփոխություններին, միջազգային կազմակերպություններում և գործընթացներում 
ներգրավվածության խորացմանը։  

Ակադեմիան անմասն չի մնացել կրթության համակարգի որակական վերափոխման 
գործընթացից՝ արմատական նորարարություններ ապահովելով կրթական 
համակարգում: 

Տարեկան հաշվետվությունը թույլ է տալիս հստակ պատկերացում կազմել 
Ակադեմիայի ընթացիկ տարվա գործունեության արդյունքների մասին և գնահատել 
դրանց իրականացման կատարողականը տարեկան կտրվածքով:  

Ստորև հանգամանորեն ներկայացվում է Ակադեմիայի 2017 թվականի 
գործունեությունը՝ ըստ ուղղությունների։ 

 
 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ակադեմիան իր գործունեության ողջ ընթացքում կարևոր դերակատարում է ունեցել 
պետական ծառայողների վերապատրաստման համակարգի կայացման, 
վերապատրաստման ծրագրերի մշակման գործում: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներն ուղղված են եղել 
վերապատրաստման գործընթացի կատարելագործմանը, լրացուցիչ և շարունակական 
կրթության որակի ապահովմանը, աշխատանքների կազմակերպման բարելավմանը, 
մեթոդների նորացմանը, վերապատրաստման բովանդակության հարստացմանը և 
որակի բարձրացմանը։  

Ակադեմիայում վերապատրաստումն իրականացվում է բարձր որակավորում ունեցող 
դասախոսների կողմից, ովքեր ունեն ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում, 
բուհերում, քաղաքական, հայեցողական պաշտոններում աշխատանքային ստաժ և 
դասախոսություններ կարդալու մեծ փորձ: 

 



2 
 

1. Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում 
Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի և Ակադեմիայի միջև կնքված 

«Պետության կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառա-
յությունների մատուցման պետական գնման» 11.04.2017թ № ՀՀ ՔԾԽ ՇՀԾՁԲ-17/7-2 
պայմանագրի` 2017 թվականի ապրիլի 4-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ն իրականացվել է 590 
քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում (2016 թվականին 
վերապատրաստվել  է  574 քաղաքացիական ծառայող)  հետևյալ ծրագրերով՝ 

1. Ֆինանսների կառավարում 
2. Կազմակերպական հոգեբանություն 
3. Անձնային և կառավարչական ունակությունների զարգացում 
4. Արդյունավետ կառավարման տեխնոլոգիաներ 
5. Հանրային կապերը (PR) կառավարման համակարգում 
 
Քաղաքացիական ծառայողների համար մշակվել են Կառավարման իրավական 

կարգավորումներ և Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և անձնակազմի 
վերապատրաստում վերապատրաստման նոր ծրագրերը, ինչպես նաև 
վերապատրաստման երկու գործող ծրագրերում՝ Հանրային կապերը (PR) կառավարման 
համակարգում և Ֆինանսների կառավարում, կատարվել են փոփոխություններ և 
լրացումներ: Նշված վերապատրաստման ծրագրերը ներկայացվել են ՀՀ 
քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ: 

 
2. ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական 

ծառայողների վերապատրաստում 
Համաձայն ՀՀ պաշտպանության նախարարության և Ակադեմիայի միջև կնքված 

«Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման» 24.03.2017թ № ՀՀ 
ՇՀԾՁԲ-6/1-1 պետական գնման պայմանագրի` իրականացվել է ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության աշխատակազմի 76 քաղաքացիական ծառայողների վերապատ-
րաստում (2016 թվականին վերապատրաստվել է 44 քաղաքացիական ծառայող)  
հետևյալ ծրագրերով՝  

1. «Տնտեսագիտություն և հաշվապահություն» (72 ժամ) 
2. «Իրավագիտություն» (72 ժամ):  

 
3. ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների 

վերապատրաստում 
Համաձայն ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի և Ակադեմիայի միջև կնքված 

«Պետության կարիքների համար վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման 
պետական գնման» 18.05.2017թ № ՀՀ ԱԺ ՇՀԾՁԲ-15/7-2017 պայմանագրի` 
իրականացվել է ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի 30 պետական ծառայողի 
վերապատրաստում (2016 թվականին ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական 
ծառայողների վերապատրաստում չի իրականացվել, 2015 թվականին 
վերապատրաստվել է  ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի 21 պետական ծառայող)  
«Կառավարչական հմտություններ և պետական ծառայություն» ծրագրով (30 ժամ): 
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4. Վճարովի կարճաժամկետ թեմատիկ վերապատրաստում 

2017 թվականին իրականացվել է 31 ունկնդրի (2015 թվականին՝ 22 ունկնդիր, 2016 
թվականին՝ 47) վճարովի կարճաժամկետ թեմատիկ վերապատրաստում Մարդկային 
ռեսուրսների կառավարում (HR) ծրագրով (36 ժամ):  

Մշակվել են վճարովի կարճաժամկետ թեմատիկ վերապատրաստման 22 նոր 
ծրագրեր, որոնցից 17-ը՝ կարճաժամկետ (16-36 ժամ), 2-ը՝ երկարաժամկետ (64-72 ժամ) 
և 3 ծրագիր՝  անգլերեն (20-28 ժամ): 

Մշակվել և նկարահանվել է Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (HR) ծրագրի 
հեռավար ուսուցման տեսագրությունների փաթեթը: 

 
Այսպիսով, 2017 թվականին Ակադեմիայի կողմից իրականացվել են 727 ունկնդրի 

վերապատրաստման դասընթացներ (2016 թվականին՝ 665): 
 

 
Նկար 1. Ունկնդիրների թվաքանակը` ըստ տարեթվերի 
 

5. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական  
ծառայողների վերապատրաստում 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի հրավերով 
2017թ. հուլիսին Ակադեմիայի աշխատակիցները դասախոսել են Արցախի 
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայողների համար: Վերապատրաստումն 
իրականացվել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 
որոշումներով հաստատված` քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման 
ծրագրերին և ժամանակացույցին համապատասխան: 

 
Վերապատրաստման կարիքի գնահատում 

Կարևորելով վերապատրաստման կարիքի գնահատման մոդելի ներդրման 
անհրաժեշտությունը՝ մշակվել և ներկայացվել է կարիքի գնահատման 
մեթոդաբանություն և իրականացվել է կարիքի գնահատման հարցաթերթի 
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փորձարկում քաղաքացիական ծառայողների շրջանում (ՀՀ տարածքային 
կառավարման և զարգացման նախարարությունում), ինչը նաև վերապատրաստման 
որակի բարձրացման գործիք է:  

 
Մշակվել և հրատարակվել է Վերապատրաստման կարիքի բացահայտման և 

գնահատման ուղեցույց:  
Ուղեցույցում ներկայացված են լրացուցիչ կրթության կազմակերպման 

առանձնահատկությունները, վերապատրաստման և մասնագիտական զարգացման 
նպատակներն ու խնդիրները, վերապատրաստման կարիքի գնահատման գործընթացի 
կազմակերպման սկզբունքները, օգտագործվող գործիքները, վերապատրաստման 
կարիքի բացահայտման և գնահատման մեթոդները, այդ մեթոդների առավելություններն 
ու թերությունները, ինչպես նաև վերապատրաստման կարիքի գնահատման և 
արդյունքների մշտադիտարկման ու վերապատրաստման գործընթացի արդյունավե-
տությունը գնահատելու մոտեցումները: 

 
Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2015 թ. դեկտեմբերի 29-ի նիստի N 57 

արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների 
ռազմավարությունը» և «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 
բարեփոխումների ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագիրը՝  
նշանակալի կերպով սերտացել է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի և 
Ակադեմիայի միջև համագործակցությունը: 

 
2017 թվանակի սեպտեմբերի 26-ին Ակադեմիայում մեկնարկեց «Կանայք և 

տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները» թեմայով վերապատրաստող-
ների վերապատրաստման դասընթացը՝ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի և 
ՄԱԿ-ի Ասիական և խաղաղօվկիանոսյան երկրների տեղեկատվական ու 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման վերապատրաստման կենտրոնի հետ 
համատեղ: Կենտրոնի նախաձեռնությամբ գործարկված «ՏՀՏ-ն կանանց համար» (WIFI) 
ծրագրի նպատակը Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում կանանց 
ձեռներեցությունը խթանելն է ՏՀՏ կարողությունների զարգացման միջոցով: Ծրագիրը 
կաջակցի կանանց ձեռներեցություն իրականացնելու հարցում 
տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունների 
օգտագործմամբ, կնպաստի Հայաստանի ձեռներեցների ու քաղաքականություն 
մշակողների կարողությունների զարգացմանը: 

 
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի հետ համագործակցության շրջանակում 

Ակադեմիայի ներկայացուցիչները նաև մասնակցել են հետևյալ միջոցառումներին. 
 Եվրամիության Արևելյան գործընկերության «Հանրային կառավարման 

բարեփոխումներ» պանելի շրջանակում ԱրԳ երկրների մասնակցությամբ Կիևում 
անցկացված աշխատանքային հանդիպում՝ «Պրոֆեսիոնալ, կայուն և 
քաղաքականապես անկողմնակալ քաղաքացիական ծառայություն. փոխակերպվող 
լիդերության և կազմակերպչական մշակույթի դերը» թեմայով: Պլենար նիստում 
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զեկուցման թեման՝ «ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական 
զարգացման կազմակերպումը». 

 ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանի 
գլխավորությամբ Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքում ԵՄ Արևելյան գործընկերության 
«Հանրային կառավարման բարեփոխումներ» պանելի շրջանակում կազմակերպված 
«Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական կատարելագործում և 
վերապատրաստում. մարտահրավերներ և հեռանկարներ» թեմայով 9-րդ ամենամյա 
Ռիշելյե ակադեմիական ընթերցումներ. 

 Կիևում անցկացված «Ինստիտուցիոնալ զարգացման ամենամյա տարածաշրջանային 
կոնֆերանս»: Պլենար նիստում զեկուցման թեման՝ «Հայաստանի Հանրապետության 
պետական կառավարման ակադեմիա. Կարողությունների զարգացումը հանրային 
ծառայությունում». 

 ԵՄ Արևելյան գործընկերության «Հանրային կառավարման բարեփոխումներ» պանելի 
ներքո ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի և Վրաստանի քաղաքացիական 
ծառայության բյուրոյի համատեղ Երևանում կազմակերպած «Քաղաքացիական 
ծառայության օրենսդրության կիրարկման կարողությունների զարգացում» թեմայով 
միջազգային աշխատաժողով.  

 ՌԴ նախագահին առընթեր Ռուսաստանյան ժողովրդական տնտեսության և 
պետական ծառայության ակադեմիայի կողմից հունվարի 12-14-ը Մոսկվայում 
կազմակերպած «Գայդարյան ֆորում – 2017. Ռուսաստանը և աշխարհը. 
առաջնահերթությունների ընտրություն» խորագրով ամենամյա միջազգային 
գիտագործնական  կոնֆերանս, «ԱՊՀ և Շանհայի համագործակցության 
կազմակերպության երկրներում պետական կառավարման համար կադրերի 
պատրաստման լավագույն փորձը» խորագրով սեկցիա, «Նոր սերնդի հանրային 
կառավարման կադրերի պատրաստում՝ մարտահրավերներ և դրանց հնարավոր 
լուծումները» թեմայով զեկուցում:  

 
Ակադեմիայի աշխատակիցը, որպես աշխատանքային խմբի անդամ, ընդգրկվել է 

«Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման ռազմավարություն» 
նախագծի մշակման աշխատանքներում: Աշխատանքներն իրականացվել են ՄԱԶԾ-ԳԷՀ 
«Էկոլոգիական կրթության և շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածության բարձրացման 
միջոցով գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում» ծրագրի շրջանակում:  

 
Վերապատրաստման գործընթացի արդյունավետության գնահատում 

2017 թվականին վերապատրաստումների որակի բարելավման նկատառումներով 
իրականացվել է վերապատրաստում անցած քաղաքացիական ծառայողների 
վերապատրաստման դասընթացների գնահատում էլեկտրոնային համակարգի 
միջոցով (կիրառվել է SurveyMonkey գործիքը):  

Պարբերաբար անցկացվող հարցումները թույլ են տալիս պատկերացում կազմել 
դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ: Հարցումները նաև 
դասընթացի մասնակիցներին վերապատրաստման ծրագրերը գնահատելու, սեփական 
առաջարկություններն ու կարծիքները ներկայացնելու հնարավորություն են տալիս: 
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Հարցերը վերաբերում են ինչպես դասընթացների տեխնիկական, այնպես էլ 
բովանդակային կողմերին: 

Վերապատրաստման գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով 
շարունակաբար վերափոխվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման 
բովանդակային առաջնայնությունները:  

 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ուսուցման որակի բարձրացումը և կրթական ծրագրերի արդիականությունը 

առաջնահերթ կարևորություն ունեն Ակադեմիայի մասնագիտական բարձր վարկանիշի, 
նրա ներքին և արտաքին մրցունակության ապահովման համար: 

Ակադեմիայում շարունակվել են աշխատանքները կրթական ծրագրերի վերանայման, 
ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը բարելավելու, որակի ներքին ապահովման 
համակարգի զարգացման, դասավանդման որակի բարձրացման և մի շարք այլ 
ուղղություններով: 

2017-2018 ուսումնական տարվանից Ակադեմիայի մագիստրատուրայի կրթական  
ծրագրերում ներառվել են ևս  չորս նոր կրթական ծրագրեր՝  «Պետական կառավարում 
և տեղական ինքնակառավարում», «Զբոսաշրջության կառավարում», «Քաղաքական 
ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ», «Ապահովագրական գործ»: 

 
Այսպիսով,  2017-2018 ուսումնական տարվանից Ակադեմիայում, բացի ութ 

կրթական ծրագրերից, ներդրվել են ևս չորս նոր կրթական ծրագրեր (2016-2017 
ուսումնական տարում ներդրվել էր երկու նոր կրթական ծրագիր): 

 
Աղյուսակ  1 

Ակադեմիայում մագիստրոսի կրթական ծրագրով իրականացվող 
մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի ցանկ  

N Դասիչը Մասնագիտությունը/կրթական ծրագիրը 
 041301.00.7 «Կառավարում»      

1.1. 041301.17.7 Հանրային կառավարում 
1.2. 041301.21.7 Էլեկտրոնային հանրային կառավարում 
1.3. 041301.25.7 Հանրային ֆինանսների կառավարում 
1.4. 041301.04.7 Գործարար վարչարարություն 

/կառավարում/ 
1.5. 041301.03.7 Պետական կառավարում և տեղական 

ինքնակառավարում 

1.6. 041301.11.7 Զբոսաշրջության կառավարում 

2. 042101.00.7 «Իրավագիտություն» 
2.1. 042101.01.7 Իրավագիտություն 
3. 031201.00.7 «Քաղաքագիտություն» 

3.1. 031201.02.7 Քաղաքական կառավարում և քաղաքական 
վերլուծություն 

3.2. 031201.07.7 Գլոբալ կառավարում և 
տարածաշրջանային քաղաքականություն 
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3.3. 031201.12.7 Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR 
տեխնոլոգիաներ 

4. 031301.00.7 «Հոգեբանություն» 
4.1. 031301.05.7 Կառավարման հոգեբանություն 
5. 041201.00.7 «Ֆինանսներ» 

5.1. 041201.02.7 Ապահովագրական գործ 
 

 
 Նկար 2. Կրթական ծրագրերի թվաքանակը` ըստ տարեթվերի 

 
Ակադեմիայի կրթական ծրագրերը ներկայացվել են «Կրթություն XXI դար» 

միջազգային մասնագիտացված եռօրյա ցուցահանդեսի ժամանակ:  
 
 Կրթական գործընթացը կազմակերպվել է Ակադեմիայի հինգ ամբիոնների միջոցով:  

Կրթական ծրագրերի ամբողջական փաթեթի մշակման ընթացքում հաշվի են առնվել՝  
1. ներդրվող ծրագրի իրականացման նպատակահարմարությունը, 
2. ծրագրի ռեսուրսային ապահովվածությունը և լրացուցիչ ռեսուրսների կարիքների 

բացահայտումը,  
3. տնտեսական նպատակահարմարությունը և աշխատաշուկայի վերլուծությունը, 
4. ակնկալվող ցուցանիշների այնպիսի ցուցիչներ, որոնք նկարագրում են, թե 

ուսումնառության շրջանի կամ ծրագրի ավարտին ինչ գիտելիքների, հմտությունների և 
կարողունակությունների (կոմպետենցիա) պետք է տիրապետի սովորողը:  

 
Վերակառուցվել են գործող կրթական ծրագրերը՝ ըստ ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքների: 
Կրթական ծրագրերը շեշտը դնում են հենց սովորողի ուսումնառության վերջնական 

արդյունքի վրա, որն արտահայտվում է ստացած գիտելիքով, սովորածը հասկանալու ու 
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վերլուծելու կարողությամբ և այն կիրառելու ունակությամբ. դա նշանակում է անցում 
դասախոսամետ համակարգից դեպի ելքով պայմանավորված ուսանողամետ կրթական 
համակարգ: 

Պատրաստվել  է  յուրաքանչյուր  մասնագիտության/կրթական ծրագրի 
ուսումնական ծրագիրը (պլանը)՝ խմբավորված պարտադիր և ընտրովի դասընթացների 
ցանկով։ 

Քննարկվել և մշակվել են դասավանդման նորացված մեթոդիկաներ: Կազմակերպվել 
են ուսումնական առարկաների վերաբերյալ խորհրդատվություններ դասախոսների և 
մագիստրանտների համար: 

Մշակվել են նոր հարցաշարեր և քննական տոմսեր: Կազմվել են յուրաքանչյուր 
առարկայի համար ուսումնական գործընթացում կիրառվող իրավիճակային խնդիրներ: 

Մշակվել են ուսումնամեթոդական նյութեր գործարար խաղերի անցկացման, 
իրավիճակների վերլուծության, ծագած խնդիրների լուծման և այլ ինտերակտիվ բնույթի 
պարապմունքների համար: 

Կազմակերպվել են  հանդիպումներ  և  վարպետաց դասեր  հայտնի  քաղաքական 
գործիչների հետ: 

 
Սովորողների շարժունություն  
Համաձայն Ավստրիայի Զալցբուրգի համալսարանի միջև դասախոսների և 

սովորողների շարժունության վերաբերյալ (Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում) կնքված 
պայամանագրի՝ 2017 թվականին Ավստրիայի Զալցբուրգի համալսարան են մեկնել մեկ 
դասախոս և «Քաղաքագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի երկու 
մագիստրանտ:  

 
Փոխատեղման (ռոտացիոն) համակարգ 
Փոխատեղման արդյունքում 15 ուսանող իրենց անվճար հիմունքներով սովորելու 

իրավունքը զիջել են առավել բարձր առաջադիմություն ունեցող մագիստրոսի 
կրթական ծրագրով սովորողներին (2015-2016 ուսումնական տարվա փոխատեղման 
արդյունքում 6 ուսանող, իսկ 2014-2015 ուսումնական տարվա փոխատեղման 
արդյունքում 10 ուսանող իրենց անվճար հիմունքներով սովորելու իրավունքը զիջել են 
առավել բարձր առաջադիմություն ունեցող սովորողներին):  

 
Սովորողների ուսման առաջադիմության բարձրացում, սոցիալական տարբեր 

խմբերի համար կրթության մատչելիության ապահովում 
 
ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով լավագույն 

առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման 
մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել Ակադեմիայի կողմից ներկայացված 
թեկնածուն («Իրավագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի մագիստրանտ Վիրաբ 
Վարդանյան): 

 
Ակադեմիայի տասը ուսանող օգտվում են անվճար ուսուցման արտոնությունից 

(ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում): Ուսման վարձի 
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լրիվ փոխհատուցման գումարը կազմում է 5 100 000 (հինգ միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ 
դրամ: 

 
Ֆրանսահայ բարերար Ռայմոնդ Եզեգելյանի կողմից ֆինանսավորվող 

սոցիալական աջակցության ծրագիր (ՀՀ սահմանամերձ համայնքներում բնակվող, 
ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, մարտական 
հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ 
ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած 
մագիստրանտների համար) 

Ակադեմիայի առկա և հեռակա ուսուցման ձևով 15 մագիստրանտ ստացել են 250 
ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ:  

 
 

Ակադեմիայի սովորողների թվաքանակը՝ ըստ ուսուցման ձևի 
 

2017թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ Ակադեմիայի սովորողների թիվը 518 է,  այդ 
թվում՝ 

 առկա ուսուցմամբ՝ 245 (2016 թ. համեմատությամբ՝ 61-ով ավելի), 
 հեռակա ուսուցմամբ՝ 258 (2016 թ. համեմատությամբ՝ 49-ով ավելի), 
 հեռավար ուսուցմամբ՝ 15 

 
2017 թվականին 2016 թվականի համեմատությամբ սովորողների թիվն ավելացել 

է  125-ով: 
 

 

 Նկար  3.   Ակադեմիայի սովորողների թվաքանակը՝ ըստ տարեթվերի 
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Ընդհանուր տեղեկություններ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության 
վերաբերյալ 

  
Փոխվել է դիմորդների ձևակազմը. եթե տարիներ առաջ մեծ թիվ էին կազմում 

մասնավոր բուհերի շրջանավարտ դիմորդները, ապա այժմ, ըստ կատարված 
վերլուծությունների, ավելի շատ են Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 
համալսարանի, Երևանի պետական համալսարանի, Ռուս-հայկական (սլավոնական) 
համալսարանի, Ֆրանսիական համալսարանի շրջանավարտները:  
  

 
Նկար 4.  Ակադեմիայի դիմորդների թվաքանակը՝ ըստ տարեթվերի 

 
 

Շրջանավարտներ 
 
2017 թվականին Ակադեմիան մագիստրոսի կրթական ծրագրով ունեցել է 130 

շրջանավարտ, որից 10-ը ստացել է գերազանցության դիպլոմ (7-ը՝ առկա, 3-ը` հեռակա 
ուսուցման համակարգի մագիստրոս):  

 
Բարձրացել է Ակադեմիայի շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորվելու 

ցուցանիշը: 
 
 Համապատասխան աշխատանքներ են իրականացվել Ակադեմիայի կադրերի 

ռեզերվի ձևավորման և ռեզերվում շրջանավարտների ընդգրկման ուղղությամբ:  
 
Ակադեմիան իր ռազմավարական խնդիրների լուծման ճանապարհին 

առանձնահատուկ կարևորություն է տալիս Ակադեմիայի բոլոր տարիների 
շրջանավարտների հետ համագործակցությանը, նրանց ներուժի ճիշտ կիրառմանը: 

Ամեն տարի Շրջանավարտների միության տվյալների բազան համալրվում է նոր 
շրջանավարտների էլեկտրոնային հասցեներով և ինքնակենսագրություններով: 
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Սովորողների կարիերայի խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումներ 
 
Ակադեմիայի մագիստրանտները և շրջանավարտները էլեկտրոնային եղանակով 

տեղեկացվել են նաև մասնավոր ոլորտում առկա թափուր աշխատատեղերի և այս 
ուղղությամբ կազմակերպվող «Աշխատանքային տոնավաճառների», Ակադեմիայում 
կազմակերպվող սեմինարների և թրեյնինգների մասին: 

 
Ուսանողներ 
 
2017 թվականի հոկտեմբերին կայացան Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի նոր 

նախագահի  ընտրությունները: 
Սովորողների իրավունքների պաշտպանության, կրթական, սոցիալական և այլ 

կարիքների վերհանման հարցում մեծ դեր ունի Ուսանողական խորհուրդը: Այն 
ապահովում է Ակադեմիայի ուսանողական ինքնակառավարման գործընթացները, 
արտահայտում և պաշտպանում է ուսանողների շահերը: 

Ակադեմիայի աջակցությամբ և ուսանողական խորհրդի կողմից կազմակերպված 
ցանկացած մշակութային, սպորտային և այլ միջոցառում միտված է բարձրացնելու 
սովորողների հայրենասիրական ոգին, նրանց մեջ դաստիարակելու պետական 
մտածելակերպ:  

 
Ակադեմիայում առաջին անգամ ստեղծվել է Ուսանողական գիտական ընկերություն: 

Ուսանողական գիտական ընկերության նպատակը սովորողների, ասպիրանտների և 
հետազոտողների գիտական, հետազոտական, ստեղծագործական և հոգևոր 
զարգացմանը նպաստելն է: 

Մշակվել և հաստատվել է Ուսանողական գիտական ընկերության 
կանոնադրությունը: Մշակվել է Ուսանողական գիտական ընկերության 
աշխատակարգը: 

 
ՀԵՌԱՎԱՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԱՄԱՏԵՂ ԴԻՊԼՈՄԻ ՇՆՈՐՀՄԱՄԲ 

 
2017-2018 ուսումնական տարվանից Ակադեմիան իրականացնում է «Գործարար 

վարչարարություն (կառավարում)» մագիստրոսական կրթական ծրագրի 
կազմակերպումը հեռավար ձևաչափով՝ Ակադեմիայի և ՀՀ Գիտությունների ազգային 
ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ:  

Հայաստանում հեռավար ուսուցում իրականացնելու փորձ գրեթե չկա, 
բացառությամբ մի քանի կրթական հաստատությունների կողմից կազմակերպված 
կարճատև դասընթացների: Ծրագրի առանձնահատկություններից է նաև այն, որ 
առաջին անգամ Հայաստանի կրթական համակարգում իրականացվում է հեռավար 
կրթություն, որի ավարտին շրջանավարտներին համատեղ դիպլոմ է շնորհվելու: 

Այս ծրագիրն աննախադեպ է մեր երկրում և հավակնում է դառնալու օրինակելի 
փորձ այլ բուհերի համար: 
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Հեռավար ուսուցման (կրթության) կազմակերպման համար իրականացվել են 
հետևյալ  միջոցառումները՝ 

 մշակվել են հեռավար ուսուցման (կրթության) իրականացման մեթոդաբանական 
ուղեցույցը, մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռավար ուսուցման (կրթության) 
գործընթացի կազմակերպման կարգը, որակի ապահովման ներբուհական 
չափանիշները, համատեղ դիպլոմների շնորհման կարգը, հեռավար ուսուցման 
հարթակի տեղեկատվական բազայի օգտագործման կարգը, 

 պատրաստվել են կրթական ծրագրի մասնագիտությունների ուսումնական 
պլանը, առարկայական ծրագրերի ցանկը, 

 հրատարակվել է հեռավար ուսուցման կազմակերպումն ու իրականացումը 
կանոնակարգող փաստաթղթերի ժողովածուն, որն ընդգրկում է հեռավար 
կրթության իրականացման մեթոդաբանական ուղեցույցը, ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման կարգը, որակի ապահովման ներբուհական 
չափանիշները, համատեղ դիպլոմների շնորհման կարգը, հեռավար ուսուցման 
հարթակի տեղեկատվական բազայի օգտագործման կարգը, 

 համապատասխան աշխատանքներ են իրականացվել հեռավար ուսուցմամբ 
կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար ղեկավար, մանկավարժական, 
ուսումնաօժանդակ անձնակազմերի վերապատրաստման և որակավորման 
բարձրացման ուղղությամբ, 

 կազմակերպվել է ուսումնական այց Գերմանիա` Դրեզդենի տեխնոլոգիական 
համալսարան` հեռավար կրթության իրականացման գերմանական փորձը, 
ինչպես նաև «Գործարար վարչարարություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի 
բովանդակային առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու նպատակով, 

 իրականացվել են հեռավար ձևով ուսուցում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ 
էլեկտրոնային և կապի այլ միջոցների, ինչպես նաև հեռավար ուսուցման 
կազմակերպման կիրառման համար անհրաժեշտ հատուկ սարքավորումներով 
հագեցած տարածքների և պայմանների ապահովման աշխատանքները, 

 կատարվել են «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի 
շնորհմամբ» ծրագրով ձեռք բերված սերվերային համակարգի սարքային և 
ծրագրային կարգաբերումներ, որտեղ տեղադրվել է հեռավար ուսուցման Moodle 
հարթակը, ինչպես նաև տեսակոնֆերանսների կազմակերպման և ձայնագրման 
համար նախատեսված BigBlueButton սերվերային համակարգը, 

 սահմանված կարգով Ակադեմիան դիմել է ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն՝ «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար կառավարում 
(վարչարարություն)» մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռավար ուսուցում 
կազմակերպելու և համապատասխան գործունեության լիցենզիա ստանալու 
համար. տրվել է համապատասխան թույլտվություն, 

 ստորագրվել է եռակողմ հուշագիր ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի, ՀՀ 
պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի և ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական 
միջազգային կենտրոնի տնօրենի կողմից, 

 ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հետ կնքվել է համատեղ 
կրթական ծրագրի համագործակցության պայմանագիր, 

 դասախոսների կողմից մշակվել է 26 դասընթացի ծրագիր,  

http://moodle.paara.am/
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 հեռավար ուսուցման դասընթացներում թեստային առաջադրանքների համար, 
ուսանողների նույնականացման նպատակով ձեռք է բերվել և Moodle հարթակում 
ներդրվել Ամերիկյան Verificient ընկերության Proctortrack գործիքը,  

 «Մեդիա կենտրոն» մամուլի ակումբում տեղի են ունեցել մամլո ասուլիսներ 
«Առցանց ուսուցման հնարավորությունները Հայաստանի պետական բուհերում» և 
«Առցանց մագիստրոսական կրթության հնարավորությունները և հեռանկարները 
Հայաստանում»  թեմաներով և այլն: 

 
 

ԳԻՏԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ 
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում Ակադեմիայում կազմակերպվել են մեկ 

միջազգային և երկու հանրապետական գիտաժողովներ, որոնց ընթացքում 
ներկայացվել է շուրջ 90 գիտական զեկուցում: 

 
1. «ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 
 

Ակադեմիայում կազմակերպված «Կառավարման ժամանակակից 
հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովում ընթերցվել են հինգ 
տասնյակից ավելի զեկուցումներ (այդ թվում՝ արտերկրի գիտնականների կողմից 
ներկայացված), որոնց հեղինակներն անդրադարձել են գիտական համակարգի 
կառավարման արդյունավետության բարձրացման, գիտության ենթակառուցվածքների 
արդիականացման, միջազգային գիտական համագործակցության զարգացման, 
գիտության կառավարման ոլորտի կադրերի նպատակային պատրաստման ու 
վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման և այլ հարցերի:  

Գիտաժողովի հոդվածները հրապարակվել են  «Հանրային կառավարում» 
գիտական հանդեսի № 3-4 միացյալ համարում (66 գիտական հոդվածից 21-ի 
հեղինակներն արտերկրից են): 

 
 

2. «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ «ԱԶԳ-

ԲԱՆԱԿ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»  
ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 

 
Ակադեմիայում անցկացված տարեկան 4-րդ հանրապետական գիտաժողովը՝ 

նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձին, նոր 
որակի հարթակ է Հայաստանի Հանրապետությունում «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի 
զարգացման և իրականացման կառուցակարգերի մշակման համար: 

Ներկաների ուշադրությանն է ներկայացվել շուրջ երեք տասնյակ զեկուցում: 
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Զեկուցումների շուրջ ծավալված քննարկումները վերաբերել են «Ազգ-բանակ» 
հայեցակարգի զարգացման գործընթացում երիտասարդության ունեցած դերին, 
երիտասարդություն-պետություն-հասարակություն փոխհարաբերություններին և 
երիտասարդության քաղաքական սոցիալականացման այլ հիմնախնդիրների: 

 
3. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 
 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի համար 
հանրային ծառայության ոլորտի հիմնախնդիրների քննարկումը օրակարգային հարց է: 
Ելնելով այդ հանգամանքից՝ Ակադեմիայում կազմակերպվել է գիտաժողով՝ «Հայաստանի 
Հանրապետությունում հանրային ծառայության արդի հիմնախնդիրները» թեմայով:  

Ներկայացված զեկուցումների շուրջ հետաքրքիր քննարկումներ են ծավալվել, ինչն 
ապացուցում է, որ գիտաժողովի թեման արդիական էր, և ոլորտում առկա են լուծման 
կարոտ հիմնախնդիրներ: 

Գիտաժողովին ներկա գտնվողները ծանոթացել են նաև «Հանրային ծառայության 
համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում» ուսումնական ձեռնարկի  
բովանդակությանը: Ձեռնարկը հանրային ծառայության ոլորտին վերաբերող առաջին 
աշխատությունն է, որն օգտակար կլինի հանրային ծառայության հիմնախնդիրներն 
ուսումնասիրող ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների, հանրային ծառայության 
հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող անձանց և հենց իրենց՝ հանրային ծառայողների 
համար: 

 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆ 

 
Ակադեմիան ունի ասպիրանտուրա իրականացնելու իրավունք հետևյալ 

մասնագիտությունների գծով՝ 
ԺԲ.00.02- Հանրային իրավունք 
Ը.00.02- Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 
ԻԳ .00.02- Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ 
ԺԹ.00.01- Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, 
անձի հոգեբանություն 

 
Աղյուսակ  2 

 
Ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների թվաքանակը (2015-2017թթ.) 
 

Տարեթիվ Ասպիրանտ Հայցորդ Դոկտորանտ 
2015 29 43 3 
2016 38 48 2 
2017 32 38 1 
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Ակադեմիան, որպես առաջատար կազմակերպություն, կարծիք է տվել  
դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների վերաբերյալ:   

 
Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները 

որպես պաշտոնական ընդդիմախոսներ են հանդես եկել թեկնածուական  
ատենախոսությունների պաշտպանության ժամանակ: 

 
 Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել է դոցենտի 4 գիտական կոչում, 
ինչպես նաև տպագրման են երաշխավորվել 4 մենագրություն, 8 մեթոդական 
ուղեցույցներ և 4 ուսումնական ձեռնարկներ: 

 
Հաշվետու ժամանակահատվածում Իրավագիտության 041 մասնագիտական 

խորհրդում պաշտպանվել է երկու թեկնածուական ատենախոսություն և մեկ 
դոկտորական ատենախոսություն: 

 
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման 

ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրեր 
 
Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 

պետական կոմիտեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման ծրագրերի և 
պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ իրականացված ծրագրերի շրջանակում 
հրատարակվել են 2 կոլեկտիվ մենագրություն, 1 ուսումնական ձեռնարկ, 42 գիտական 
հոդված: Նշված ծրագրերի շրջանակում գիտական աշխատողները 40-ից ավելի 
զեկուցումներով հանդես են եկել միջազգային, տեղական գիտաժողովներում: 

 
«Հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն» ծրագրի շրջանակում 

(«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական 
լաբորատորիա, «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն», «Գիտության 
կառավարման հետազոտական կենտրոն»)   

 
 «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական 

լաբորատորիա 
Իրականացվել է կառավարչական գործունեություն իրականացնող տարբեր  

աստիճանների կառավարիչների հոգեբանական որակների հետազոտություն, ինչպես 
նաև կառավարչական գործունեություն իրականացնող տարբեր աստիճանների 
կառավարիչների հոգեբանական որակների զարգացման ծրագրերի մշակում և ներդրում: 

Տպագրվել է մեկ կոլեկտիվ մենագրություն՝ «Կառավարչական որակների 
զարգացման հոգեբանական օրինաչափությունները» և 6 գիտական հոդված: 

 
Գիտաշխատողները հաշվետու ժամանակահատվածում մասնակցել և զեկուցումներով 

հանդես են եկել մի քանի միջազգային գիտաժողովներում և սեմինարներում: 
Թվարկենք դրանցից մի քանիսը. 



16 
 

 «Կուրսանտների ուսուցման կատարելագործում և ՀՀ զինված ուժերում 
մարտական պատրաստության առաջավոր փորձի ներդրում» կուրսանտական 
14-րդ գիտաժողով 

 «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային 
գիտաժողով 

 «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» ԵՊՀ  V 
միջազգային գիտաժողով 

 «Образование и спорт в эпоху могущества и счастья» международная научная 
конференция, Ашхабад 

 

 «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն» ծրագիր  
Ուսումնասիրվել են տարածաշրջանում ՀՀ-ի համար հետաքրքրություն 

ներկայացնող երկրներում (առաջին հերթին՝ անմիջական հարևան երկրներ) ընթացող 
հասարակական, տնտեսական, գիտակրթական, քաղաքական գործընթացները։ 

Կենտրոնն իր գործունեության ընթացքում հետազոտություններ է իրականացրել մի 
քանի արդիական խնդիրների վերաբերյալ։ Այսպես. 

• Տնտեսական գործընթացները Հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում։ 
Այդ համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության առջև կանգնած 
մարտահրավերները և հնարավորությունները 

• Հասարակական-քաղաքական և ռազմական զարգացումները տարածաշրջանում և 
դրանց ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության վրա 

• Տարածաշրջանում գիտական և կրթական գործընթացները։ Հայաստանը և նրա 
հնարավոր դերը տարածաշրջանային գիտական համագործակցության 
զարգացման ոլորտում 

• Հասարակական, տնտեսական և գիտական նորարարությունների 
տարածաշրջանային փորձի ուսումնասիրություն։ Հնարավորություններ և 
մարտահրավերներ Հայաստանի համար 

• Տարածաշրջանային տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը՝ որպես 
մարտահրավերներ և հնարավորություններ 

• Տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացները և դրանց տնտեսական ու 
հասարակական կոմպոնենտները 

• Հայաստանի Հանրապետության մրցունակության բարձրացման 
հնարավորությունները 

• Կրթություն – գիտություն – ինովացիոն կազմակերպություն – արտադրություն 
կապի միջազգային փորձը և Հայաստանում դրա կիրառելիության 
հնարավորության ուսումնասիրություն 

• Միջազգային և միջպետական համատեղ ծրագրերի իրականացման, ռեսուրսների 
ներգրավման, գիտական ու գիտաարտադրական կենտրոնների ստեղծման 
հնարավորությունների ուսումնասիրություն 

 
Կենտրոնի գիտաշխատողները հաշվետու ժամանակահատվածում մասնակցել և 

զեկուցումներով հանդես են եկել մի քանի միջազգային գիտաժողովներում, 
ֆորումներում և սեմինարներում: 
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Թվարկենք դրանցից մի քանիսը. 
 «Պրիմակովյան ընթերցումներ» միջազգային գիտափորձագիտական ֆորում, 

Մոսկվա 
 4-րդ Հարավկովկասյան անվտանգության ֆորում, Թբիլիսի 
 «Համագործակցություն հանուն խաղաղության» կոնսորցիումի 

«Տարածաշրջանային կայունությունը Հարավային Կովկասում» աշխատանքային խմբի 15-
րդ հանդիպում, Բուլղարիա (ք. Վարնա)  
 «Հորիզոն-2020» ծրագրի շրջանակում անցկացված «Democracy and Europe: Our 

common future?» գիտաժողով, Լիսաբոն  
 Գորչակովի հիմնադրամի «Գորչակովի ակումբի» ամենամյա հավաք  
 «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային 

գիտաժողով և այլն: 
 

Հրատարակվել է  14 գիտական հոդված:  
Կենտրոնի աշխատակիցները հանդես են եկել տասնյակ հարցազրույցներով ու 

մամուլի ասուլիսներով տարբեր մամուլի ակումբներում՝ «Մեդիա-կենտրոն», «Հայելի», 
«Post Scriptum», «Արմենպրես», «Սպուտնիկ-Հայաստան» ակումբներ, «Հայաստանի 
հանրային ռադիո», «Առաջին լրատվական», «Արարատ» հեռուստաընկերություն և այլն: 
Հարցազրույցներ են տրվել «Голос Армении», «Sputnik-Армения» և բազմաթիվ այլ 
տպագիր լրատվամիջոցների։ 

 
 «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն» ծրագիր 

Ուսումնասիրվել է գիտության կառավարման ոլորտի միջազգային փորձը, կատարվել 
է այդ փորձի համադրումը ՀՀ–ում առկա պայմանների հետ, բացահայտվել և վերլուծվել 
են միջազգային փորձում Հայաստանի Հանրապետության համար դրական և 
բացասական լուծումները:  

Ուսումնասիրվել է ՀՀ-ում գիտության կառավարման գործող մոդելը, վերլուծվել են 
այդ մոդելի ուժեղ և թույլ կողմերը, միաժամանակ առաջարկվել են գիտության 
կառավարման տարբեր բարելավված մոդելներ, որոնցում հնարավորինս նվազեցված են 
գործող մոդելում առկա խնդիրները: 

Գիտության ոլորտի կառավարման հետագա բարելավման և արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

- ՀՀ-ում ազգային մակարդակում գիտության կառավարման մոդելի լրամշակում,  
- արտասահմանյան երկրների գիտության կառավարման փորձի 

ուսումնասիրության շարունակություն, 
- գիտության կառավարման ոլորտի մասնագետների գործառույթների ճշգրտում, 

դրա հիման վրա ոլորտի կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և 
որակավորման բարձրացման ծրագրերի լրամշակում, 2018թ. նախատեսվող 
վերապատրաստման ծրագրի իրականացման նախապատրաստական աշխատանքների 
կազմակերպում. 

- Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության ոլորտի մոնիտորինգի և 
գնահատման  (ՄԳ) հայեցակարգի մշակում, 
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- «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային 
գիտաժողովի կազմակերպման աշխատանքների իրականացում և այլն:     

Իրականացվել են միջազգային համագործակցությանը նպաստող միջոցառումներ, 
մասնավորապես՝ նախապատրաստական աշխատանքներ՝ 2018 թ. հունվարին 
«Ռուսաստանը և աշխարհը. նպատակներ և արժեքներ» IX Գայդարյան ֆորումին 
մասնակցելու նպատակով (կազմակերպում է Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահին 
առընթեր Ռուսաստանի ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության 
ակադեմիան): 

Կենտրոնի գիտաշխատողները հաշվետու ժամանակահատվածում մասնակցել և 
զեկուցումներով հանդես են եկել մի քանի միջազգային գիտաժողովներում, 
ֆորումներում և սեմինարներում: 

Տպագրվել է 7 գիտական հոդված: 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 
ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաներ 

 
 «Հայ-իրանական հարաբերությունների հեռանկարներն ու մարտահրավերները 

Իրան-Արևմուտք հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում» 
Նախագծի նպատակն էր հայ-իրանական հարաբերությունների հիմնախնդիրների և 

հեռանկարների ուսումնասիրությունը՝ պայմանավորված Իրան-Արևմուտք 
հարաբերությունների կարգավորման արդյունքում ակնկալվող տնտեսական, 
քաղաքական և անվտանգային փոփոխություններով: 

«Հայ-իրանական հարաբերությունների հեռանկարներն ու մարտահրավերները Իրան-
Արևմուտք հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում» գիտական թեմայի 
շրջանակում ուսումնասիրվել են Իրանի էներգետիկ ոլորտը, անվտանգության, 
տնտեսական համագործակցության, բանկային ոլորտները, առևտրի, արտաքին 
քաղաքականության, գիտակրթական ոլորտները, տրանսպորտը, ԻԻՀ և ԵԱՏՄ 
համագործակցության հեռանկարները և այդ համատեքստում Հայաստանի 
Հանրապետության կամրջող դերը, ինչպես նաև Հայաստանի համար հետաքրքրություն 
ներկայացնող որոշ հարցեր, օրինակ՝  Հյուսիս - Հարավ տրանսպորտային և էներգետիկ 
միջանցքները, գիտակրթական ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները և 
այլն։  

Թեհրանում կայացել են հանդիպումներ Շահիդ Բեհեշթի համալսարանի 
«Տարածաշրջանային հետազոտությունների ինստիտուտի» և Թեհրանի 
համալսարանին կից գործող «Կովկասյան հետազոտությունների ինստիտուտի» 
գործընկերների հետ: Հանդիպումների ժամանակ ներկայացվել են թեմայի շրջանակում 
իրականացված հետազոտությունների արդյունքների վերաբերյալ զեկուցումներ: 

Կազմակերպվել է Աշնանային դպրոց «Տարածաշրջանային մարտահրավերները» 
խորագրով, որի ժամանակ զեկուցումներով են հանդես եկել թեմայի կատարողները,  ՀՀ 
և Արցախի առաջնակարգ վերլուծաբաններ և փորձագետներ, իսկ 40 ունկնդիրների 
շարքում են եղել ՀՀ բուհերի ուսանողներ, ասպիրանտներ, գիտության թեկնածուներ, 
լրագրողներ, պետական տարբեր կառույցներ ներկայացնող մասնագետներ:  
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 «Հանրային ծառայության գործունեության և նրա տեսակների 
իրավահամեմատական վերլուծություն»  

Գիտական թեման նպատակաուղղված է հանրային ծառայության ինստիտուտի, 
հանրային ծառայության տեսակների ու դրանց բովանդակության լուսաբանմանը, 
հանրային ծառայողի իրավական վիճակի բացահայտմանը, ինչպես նաև եվրոպական և 
այլ երկրների առաջավոր փորձը ուսումնասիրելով՝ ոլորտի բացերը, թերությունները վեր 
հանելուն: Հետազոտության արդյունքներն ամփոփվել են «Հանրային ծառայության 
համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում» ուսումնական ձեռնարկում (300 
օրինակ տպաքանակով, բաղկացած 301 էջից), ինչպես նաև 9 գիտական հոդվածներում 
և «Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայության արդի հիմնախնդիրները» 
թեմայով գիտաժողովի ընթացքում: 

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են հանրային ծառայության 
իրավահարաբերությունների սահմանադրաիրավական և միջազգային իրավական 
հիմքերը, հանրային ծառայության տարբեր տեսակների գործառութային 
առանձնահատկությունները, հանրային ծառայողների աշխատանքի կազմակերպման 
յուրահատկությունները, ինչպես նաև հանրային ծառայության համակարգում առկա 
հիմնախնդիրները: Լուսաբանվել են հանրային ծառայության մեջ ներգրավված 
ծառայողների կարգավիճակի առանձնահատկությունները, հանրային ծառայողի 
գործունեության, ինչպես նաև հանրային ծառայության անցնելու, այն իրականացնելու և 
դադարեցնելու հետ կապված հարցերը: 

 
  «Կառավարչական գործունեության հոգեբանական անվտանգություն» 

Իրականացվել է ժամանակակից կառավարչական գործունեության հոգեբանական 
առանձնահատկությունների ուսումնասիրում և կատարվել համապատասխան 
գրականության վերլուծություն, դուրս է բերվել հոգեբանական վտանգների ամփոփ 
պատկերը:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել է հարցարան՝ ուղղված կառավարչական 
գործունեության հոգեբանական անվտանգության գործոնների բացահայտմանը: 
Հարցարանի միջոցով իրականացվել է պիլոտային հետազոտություն քաղաքացիական 
ծառայողների շրջանում, ինչպես նաև ժամանակակից կառավարչական գործունեության 
մասնագիտական ձևախեղումների դրսևորումների տեսական վերլուծություն, 
անդրադարձ է կատարվել «մասնագիտական դեֆորմացիա» հասկացության տեսական 
մոտեցումներին, դրսևորման առանձնահատկություններին: 

Իրականացված աշխատանքների վերջնական փուլում կազմվել է կառավարիչների 
մասնագիտական ձևախեղումների կանխարգելման ծրագիր, որը հնարավորություն է 
տալիս զարգացնելու նրանց անձնային որակները, միջանձնային հաղորդակցման 
հմտությունները, ձևավորելու ու զարգացնելու հոգեբանական պաշտպանության 
մեխանիզմներ: 

Թեմայի շրջանակում կազմակերպվել է «Կառավարչական գործունեության 
հոգեբանական ասպեկտները» թեմայով կլոր սեղան-քննարկում, հրատարակվել է երեք 
գիտական հոդված և մեկ կոլեկտիվ մենագրություն:  
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 «Ծառայողական գործունեություն իրականացնող մասնագետների անձի 
չափորոշիչային ուղղվածությունը» 

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտեի և Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական հիմնադրամի կողմից 
անցկացված գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության 
միջազգային մրցույթի շրջանակում՝ ՌԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի (Институт 
психологии Российской академии наук (ИП РАН)) հետ համատեղ:  

Իրականացվել են աշխատանքային գործունեության մեջ ծառայողի հոգեբանական 
առանձնահատկությունները և մոտիվացիայի դրսևորումներն ուսումնասիրելու 
մեթոդիկաների տեղայնացման գործընթացի հետ կապված աշխատանքները: 

Մշակվել է անձի մասնագիտական չափորոշիչային ուղղվածությունն ուսումնասիրելու 
մեթոդիկա՝ տարբեր մասնագիտություններին բնորոշ հիմնահարցերի վերլուծության վրա 
(մասնագիտական իրադրություններ): 

Տպագրվել է 3 համատեղ գիտական հոդված:  
 

Ընդհանուր առմամբ, Ակադեմիայի աշխատակիցները (այդ թվում՝ գիտական 
աշխատողներ) և մագիստրանտները 75-ից ավելի զեկուցում են 
կարդացել միջազգային և տեղական գիտաժողովներում: Տպագրվել են 4 
մենագրություն, 6 ուսումնական ձեռնարկ, 8 մեթոդական ուղեցույց, 1 ժողովածու, 72 
գիտական հոդված: 

 

 
Նկար  5. Տեղեկատվություն գիտական հրապարակումների և գիտաժողովներին առնչվող 
զեկույցների մասին 
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ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ակադեմիան իր «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի խմբագրական 
խորհրդի կազմում ընդգրկել է ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան երկրների 
հեղինակավոր մասնագետների (ԱՊՀ երկրներից, Կանադայից): Արտասահմանցի 
հեղինակների գիտական հոդվածները պարբերաբար տպագրվում են «Հանրային 
կառավարում» գիտական հանդեսում: 

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսն ընդգրկված է ՀՀ բարձրագույն 
որակավորման հանձնաժողովի (ՀՀ ԲՈՀ) սահմանած դոկտորական և թեկնածուական 
ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար 
ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: 

 
2017 թվականին հրատարակվել է «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 5 

համար: Այս թողարկումներն ընդհանուր թվով պարունակում են 140 գիտական հոդված 
(26-ը` № 1-ում, 22-ը՝  № 2-ում, 66-ը՝  № 3-4 միացյալ համարում, որտեղ ընդգրկված են 
միջազգային գիտաժողովի հոդվածները և 26-ը` № 5-ում): Հոդվածներից 24-ը 
ներկայացվել են արտերկրից (Ռուսաստանի Դաշնությունից` 20, Ուկրաինայից` 2 և  
Վրաստանի Հանրապետությունից՝ 2):  

Աղյուսակ 3 
 

2017 թ. «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի հրատարակված 
համարներում ընդգրկված հոդվածների քանակը 
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Ընդամենը՝ ըստ 
թողարկումների 

2017 

№ 1 3 7 7 5 4 26 

№ 2 2 4 7 4 5 22 

№ 3-4 Գ ի տ ա ժ ո ղ ո վ ի  ն յ ո ւ թ ե ր  66 

№ 5 2 13 6 3 2 26 

Ընդամենը՝ ըստ 
մասնագիտությունների 

7 24 20 12 11 140 
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Աղյուսակ 4 
2017 թ. «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի հրատարակված 

համարներում ընդգրկված հոդվածների քանակը՝ ըստ ներկայացման վայրի 
 

Թողարկման 
համարը 

Արտերկրից Այլ 
Ընդամենը՝ ըստ 
թողարկումների 

№ 1 2 24 26 

№ 2 0 22 22 

№ 3-4 21 45 66 

№ 5 1 25 26 

Ընդամենը՝  24 116 140 

 

 
Նկար 6. 2017թ. «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի հրատարակված 
համարներում ընդգրկված հոդվածների քանակը՝ ըստ ներկայաման վայրի 
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3000  տպաքանակ  ունեցող  «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթն իր 
էջերում պարբերաբար անդրադառնում է Ակադեմիայի գործունեությանը, հրապարակում 
է հանրային ծառայության թափուր պաշտոնների մասին հայտարարություններ, 
հասարակությանը ներկայացնում հանրային ծառայության համակարգի առջև դրված 
խնդիրները, իրականացվող գործընթացները, օրենսդրական դաշտում կատարվող 
փոփոխությունները: 

2017 թ. լույս է տեսել «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 43 համար:  
 

ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԳՐԱԴԱՐԱՆ 
 
Ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանը էական դերակատարում ունի 

ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման, գիտական 
հետազոտությունների իրականացմանն աջակցելու գործում: 

 
Շարունակվում է Ակադեմիայի մասնագիտական գրադարանի թվայնացման, 

գրադարանը նոր գրքերով համալրելու աշխատանքը:  
  Ակադեմիայի գրադարանը համալրվել է NISPAcee-ի կողմից հրատարակված 
հանրային կառավարմանն ու քաղաքականությանն առնչվող մասնագիտական 
գրականությամբ: 

 
Իրականացվել է գրադարանային ֆոնդի նպատակային համալրում` ելնելով 

ուսումնական ծրագրերի և Ակադեմիայի գիտական գործընթացի պահանջներից:  
2017 թվականին գրադարանային հավաքածուն համալրվել է 2837 միավոր (56 

անուն) գրականությամբ.  
 հայերեն գրականություն     - 45  անուն,  2795  օրինակ  
 ռուսերեն գրականություն    -  11  անուն,  42  օրինակ 

 

 
Նկար 7.  Գրադարանային ֆոնդի համալրումը՝ ըստ տարեթվերի 
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2017 թվականին թվայնացվել է 131 (հարյուր երեսունմեկ) գիրք (2015թ. 
թվայնացվել էր 25 գիրք, 2016թ.՝ 35): Այժմ գրադարանում կա 253 (երկու հարյուր 
հիսուներեք) օրինակ թվայնացված գիրք  (2016թ. գրադարանում առկա էր 125 (հարյուր 
քսանհինգ) օրինակ թվայնացված գիրք):  

 
Նկար 8. Թվայնացված գրքերի դինամիկա (2015-2017թթ.) 
 

Կատարվում է թվայնացված գրքերի էլեկտրոնային սպասարկում:  
Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի «Գրադարան» ենթաբաժնում նյութերը 

պարբերաբար թարմացվում են: 
 
Գիտատեխնիկական գրադարանը Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների 

կոնսորցիումի (ՀԷԳԿ) անդամ է, համագործակցում է Կոնսորցիումի անդամ 
գրադարանների, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի հանրային կապերի վարչության,  
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի գրադարանի, Վ. Բրյուսովի անվան 
լեզվահասարակագիտական համալսարանի գրադարանի և այլ գրադարանների հետ:  
 

Գրադարանի կարևոր գործառույթներից է նաև Ակադեմիայի ուսանողների հետ 
տարվող ամենօրյա աշխատանքը, տեղեկատվական տարբեր աղբյուրների որոնման և 
ընտրության գործում նրանց աջակցություն ցուցաբերելը:  

 
ԷՐԱԶՄՈՒՍ+  ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Գրադարանային ցանցի 

աջակցության ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, 
Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և 

գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» (LNSS) ծրագիր1 
 
 

                                                           
1 Ավելի մանրամասն տե՛ս  http://paara.am/lnss-cragir/:  

http://paara.am/lnss-cragir/
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  Ծրագրի համակարգողն Ակադեմիան է, կոնսորցիումում ընդգրկված են կրթական 
հաստատություններ Հայաստանից, Իռլանդիայից, Գերմանիայից, Ռումինիայից, 
Հունաստանից, Մոլդովայից և Բելառուսից: 
 

Ստեղծվել է LNSS ծրագրի կայքը The Pyramid Group-ի կողմից: 
Դրեզդենում (Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան, Գերմանիա) ներկայացվել 

է LNSS ծրագրի տարեկան հաշվետվությունը ինչպես կատարված աշխատանքների և 
ձեռքբերումների, այնպես էլ ֆինանսական վերլուծության տեսանկյունից: Որպես ծրագրի 
ամենամեծ ձեռքբերումներ՝ նշվեցին ութ կրթական մոդուլների պատրաստումը, 
դասընթացների կազմակերպումը և 426 գրադարանավարների ու դասախոսների 
վերապատրաստումը: Ըստ որում, պիլոտային դասընթացների 214 մասնակիցներից 
հայաստանյան բուհերում վերապատրաստվել է 68 (33-ը՝ Ակադեմիայում, 23-ը՝ Վ. 
Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանում և 12-ը՝ Գորիսի 
պետական համալսարանում), Մոլդովայում՝ 45 և Բելառուսում՝ 101 անձ: 

Պահանջված ձևաչափով պատրաստվել և Բրյուսել է ներկայացվել ծրագրի 
տարեկան հաշվետվությունը:  

Կազմակերպվել են գրադարանների իրազեկման օրվան նվիրված միջոցառումները  
կոնսորցիումի անդամ երեք երկրի 9 բուհի կողմից, որի մասին ևս ներկայացվել են 
հաշվետվություններ: Այդ ամենը լուսաբանվել է բուհերի պաշտոնական կայքերում,  
տեղադրվել Google+ -ում, Twitter-ում և Facebook-ում:  

Մշտադիտարկման նպատակով Հայաստան են ժամանել ծրագրի եվրոպական 
գործընկերները՝ Բրաշովի Տրանսիլվանիա համալսարանի (Ռումինիա) պրոֆեսոր Ա. 
Ռեպանովիչին և Կրետեի համալսարանի (Հունաստան) պրոֆեսոր Մ. Կուկուրակիսը: 
Ներկա է եղել նաև Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակի ղեկավար Լանա 
Կարլովան: 

 Զուգահեռաբար նմանատիպ մշտադիտարկումներ եվրոպական գործընկերների 
կողմից կատարվել են նաև Մոլդովայում և Բելառուսում՝  գործընկեր բուհերի կողմից 
կազմակերպված գրադարանների իրազեկման օրերի միջոցառումների շրջանակում, 
որոնց մասին նրանք ներկայացրել են համապատասխան զեկույցներ: 

 TPG (Գերմանիա) գործընկերոջ կողմից, որը պատասխանատու է ծրագրի 
գործողությունների և ձեռքբերումների լուսաբանման և տեղեկատվության տարածման 
համար, պատրաստվել և ծրագրի կայքում տեղադրվել է գրադարանների իրազեկման 
օրվա միջոցառումների՝ երեք երկրի բուհերի աշխատանքների վերաբերյալ ողջ 
տեղեկատվությունը: 

 Եվրոպացի գործընկերների կողմից (TPG, Գերմանիա) կազմակերպվել են 2-րդ ESP 
դասընթացներ Մոլդովայի գործընկեր բուհերում, քանզի մշտադիտարկման ժամանակ 
նրանք նշել էին դրա կարիքի մասին: 

 Կրետեի համալսարանում (Հունաստան) տեղի է ունեցել LNSS ծրագրի 
կոնսորցիումի անդամ հաստատությունների ներկայացուցիչների՝ որակի ապահովման 
հարցերին նվիրված աշխատաժողով, որտեղ ծրագրի համակարգող Թերեզա Խեչոյանը 
ներկայացրել է LNSS ծրագրի մեկնարկից ի վեր իրականացված աշխատանքները և 
դրանց արդյունքները:  
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 2017 թ. նոյեմբերին մեկնարկել են երկրորդ պիլոտային դասընթացները երեք 
երկրի ինը ուսումնական հաստատություններում: Ակադեմիայում  կազմակերպված 
«Գրադարանների և հասարակության հասանելիությունը հատուկ կարիքներով 
սովորողների համար» թեմայով պիլոտային  դասընթացի մեկնարկին (նոյեմբերի 29) 
մասնակցում էր 30 հոգի՝ տարբեր գրադարանների  գրադարանավարներ, դասախոսներ, 
անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ասպիրանտներ, մագիստրանտներ:   Դիտորդական 
այցով ներկա էին պրոֆեսոր Ա. Ռեպանովիչին (Բրաշովի Տրանսիլվանիա համալսարան, 
Ռումինիա) և պրոֆեսոր Մ. Կուկուրակիսը (Կրետեի համալսարան, Հունաստան): Նրանք 
բարձր գնահատեցին ուսուցման մեթոդիկան ու կազմակերպչական աշխատանքները:  

 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  

 
Համագործակցության պայմանագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր են կնքվել մի 

շարք տեղական և արտասահմանյան ուսումնական հաստատությունների և 
կազմակերպությունների հետ. 

 Ավստրիայի Զալցբուրգի համալսարանի հետ՝ ուսանողների և դասախոսների 
շարժունության վերաբերյալ 

 Շրջանակային համաձայնագիր Ռումինիայի Պիտեշտի համալսարանի հետ՝ 
գիտակրթական ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ 

 Շանհայի միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի հետ՝ 
քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության և արտաքին քաղաքականության 
ոլորտներում համատեղ հետազոտությունների, գիտաժողովների կազմակերպման, 
հետազոտողների փոխայցելությունների, ինչպես նաև գիտահետազոտական 
գործունեության արդյունքների և հրատարակությունների փոխանակման վերաբերյալ 

 Համագործակցության հուշագիր՝ Գերմանիայի միջազգային 
համագործակցության ընկերության (GIZ) «Կենսաբազմազանության ինտեգրված 
կառավարումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի հետ  

 Մոսկվայի մարզի պետական սոցիալ-հումանիտար համալսարանի հետ  
 

Բանակցություններ են տարվում Ֆրանսիայի կառավարման դպրոցի (ENA)  
լիբանանյան մասնաճյուղի, Լիբանանի կանադական համալսարանի, ինչպես նաև 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության «Շահիդ Բեհեսթի» համալսարանի հետ 
համագործակցության հուշագրեր կնքելու ուղղությամբ: 

 
  Ակադեմիայի միջազգայնացմանը նպաստող միջոցառումներ 

 
Շարունակվել է Ակադեմիայի անդամակցությունը NISPAcee (Կենտրոնական և 

Արևելյան Եվրոպայի երկրների կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միություն), 
ENTO (Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմինների 
վերապատրաստում իրականացնող եվրոպական կազմակերպությունների միություն) և 
IASIA (Կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիա) 
կազմակերպություններին: 
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Մեր կողմից կրեդիտների միջազգային շարժունության ծրագրի փաթեթ է 
պատրաստվել Բրաշովի Տրանսիլվանիայի համալսարանի (Ռումինիա) հետ համատեղ: 
Պատրաստվել է ուսանողների և դասախոսների կրեդիտների շարժունության 
միջբուհական համաձայնագրի նախագիծ, որը հավանության է արժանացել 
Եվրամիության կողմից: Տրանսիլվանիայի համալսարանի ասպիրանտը շարժունության 
ծրագրի շրջանակում հետազոտություն կիրականացնի Ակադեմիայում: 

Ներկայացվել է 2-րդ փաթեթը նույն համալսարանի հետ կրեդիտների շարժունության 
վերաբերյալ: 

Ընթացքի մեջ են ևս երեք ծրագրի փաթեթների պատրաստման աշխատանքներ 
Էրազմուս+ CBHE ծրագրով և մեկ այլ ծրագրի նախագիծ՝ Բերգենի համալսարանի հետ 
համատեղ, որը կֆինանսավորվի Նորվեգիայի կառավարության կողմից:  

Աշխատանքներ են տարվում ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող նոր 
ծրագրերի նախագծման և գործընկեր հաստատություններ որոնելու ուղղությամբ: 
Օգոստոսի վերջին տեղի է ունեցել հանդիպում Գերմանիայի և Ռուսաստանի գործընկեր 
բուհերի ներկայացուցիչների հետ՝ իրավիճակային խնդիրների պատրաստման և 
գնահատման մեթոդաբանությանն առնչվող նոր ծրագրի մանրամասների քննարկման 
նպատակով: 

Էրազմուս+ ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի առաջարկով համապատասխան 
ձևաչափով պատրաստվել են կրեդիտների միջազգային շարժունության և բարձրագույն 
կրթության կարողությունների զարգացման ծրագրերին մասնակցության հայտեր ԵՄ 
երեք երկրի՝ Հունգարիայի, Ավստրիայի և Սլովակիայի բուհերի հետ 
համագործակցության նպատակով: Սեպտեմբերի վերջին տեղի ունեցավ Էրազմուս+ 
ծրագրի հայաստանյան և նշված երկրների Էրազմուս+ ծրագրի գրասենյակների 
ներկայացուցիչների հանդիպում, քննարկվեցին հայաստանյան բուհերի հետ հնարավոր 
համագործակցության առաջարկներ: Այս ծրագրին առաջարկներով արձագանքեցին 
Ակադեմիայի իրավագիտության և հոգեբանության ամբիոնները: 

2017 թ. մայիսի 27-29-ին Մոսկվայում տեղի ունեցավ Եվրասիական ժողովուրդների 
ասամբլեայի առաջին համագումարը, որին մասնակցեց ՀՀ ՊԿԱ պրոռեկտոր 
Թ.Խեչոյանը:  ՌԴ Նախագահին կից Ռուսաստանի ժողովրդական տնտեսության և 
պետական ծառայության ակադեմիայի, Ղազախստանի, Ղրղըզստանի և Տաջիկստանի  
Նախագահներին կից պետական կառավարման ակադեմիաների ղեկավարների հետ 
հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին հնարավոր համագործակցության եզրերը: 

Ակադեմիայում կլոր սեղան-քննարկում է կազմակերպվել ԱՄՆ Հարավային 
Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրոֆեսոր Վռամ Ծերունյանի հետ՝ նշված 
համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի, ուսուցման 
առանձնահատկությունների և ներկաներին հետաքրքրող այլ հարցերի  շուրջ: 

Բելառուսի ԳԱԱ գիտական կադրերի պատրաստման ինստիտուտից և ՌԴ 
Նախագահին կից Ռուսաստանի ժողովրդական տնտեսության և պետական 
ծառայության ակադեմիայից առաջարկներ են ստացվել Ակադեմիայի դասախոսների և 
ասպիրանտների գիտական հոդվածների հրապարակման վերաբերյալ: Բելառուսի 
գործընկեր բուհն առաջարկել է Ակադեմիայի մագիստրանտների գիտական 
աշխատանքները հրապարակել «Магистерский вестник» ժողովածուում: 
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Համատեղ գիտական հետազոտություն իրականացնելու առաջարկ է ստացվել 
Ռուսաստանի ժողովուրդների բարեկամության համալսարանից (РУДН), որին 
արձագանքել է ՀՀ ՊԿԱ կառավարման հոգեբանության ամբիոնը: Ներկայացվել են 
համատեղ հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու հայտեր: 

Ակադեմիայի կայքում շարունակաբար տեղադրվել է թարմ տեղեկատվություն  
Ակադեմիայում կազմակերպված և սպասվող միջոցառումների, ինչպես նաև Հայաստանի 
և արտերկրի գործընկեր հաստատություններից և միջազգային կազմակերպություններից 
ստացված  հաղորդագրությունների  վերաբերյալ: 

 
Ակադեմիայի տեխնիկական բազան համալրվել է նոր սարքավորումներով մի քանի 

միջազգային ծրագրերի շրջանակներում՝ GOVERN, VERITAS, LNSS, WB (հեռավար 
ուսուցման ծրագիր): 
 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ  
 

«Երրորդ աստիճանի կառուցվածքային զարգացումը Զալցբուրգի սկզբունքների 
հիման վրա» (VERITAS)2 

VERITAS (Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա կրթական 3-րդ մակարդակի 
կառուցվածքային զարգացում)  ծրագրով պատրաստվել և ներկայացվել է SWOT 
վերլուծություն: Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի հետ պատրաստվել է երրորդ 
աստիճանի կրթության մոդելը, որը հետագայում կկիրառվի նաև Ակադեմիայի մյուս 
ամբիոններում: Ծրագրի ղեկավարության հանձնարարությամբ բոլոր բուհերում, նաև 
Ակադեմիայում ստեղծվել է երկու աշխատանքային խումբ` նշված աշխատանքներն 
իրականացնելու, ինչպես նաև կոնսորցիումի անդամ այլ բուհերում մշտադիտարկման և 
գնահատման աշխատանքներին  մասնակցելու համար: 

Ապրիլի 5-ին կատարվել է VERITAS ծրագրի մշտադիտարկում/դիտորդական այց 
Ակադեմիայի՝ Ծրագրի  ԵՄ գործընկեր, Միացյալ Թագավորության Bath Spa 
համալսարանի ներկայացուցիչ Ջոն Էդվարդսի,  Մասնագիտական կրթության որակի 
ապահովման ազգային կենտրոնի և փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչների 
կողմից: 

Ակադեմիայի ներկայացուցիչները ներկայացրել են Ակադեմիայում Զալցբուրգյան 
սկզբունքների կիրառման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, ճանապարհային 
քարտեզի, ռազմավարական պլանի առանձնահատկությունները, շահառուների 
կարիքների գնահատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը: 

Ակադեմիայի ամբիոնների վարիչները ներկայացրել են կրթական ծրագրերում և 
ընդհանուր կրթական գործընթացներում ասպիրանտների ներգրավվածության 
աստիճանը: Առանձնահատուկ ուշադրության արժանացավ այն փաստը, որ 
Ակադեմիայում գործող «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» 
գիտահետազոտական լաբորատորիայում ասպիրանտները ոչ միայն 
հետազոտություններ են կատարում, այլև հանդես են գալիս որպես կենտրոնի աշխատող: 

                                                           
2 Ավելի մանրամասն տե՛ս http://paara.am/veritas_project/: 
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Խրախուսանքի արժանացավ այն փաստը, որ Ակադեմիայի ասպիրանտներն 
ակտիվորեն մասնակցում են գիտական կոնֆերանսների և սեմինարների: 
 
 «Ինքնավարության և հաշվետվողականության խթանումը. բարձրագույն 
կրթության կառավարման համակարգի առկա վիճակի զարգացումը Բոլոնիայի 
սկզբունքներին համապատասխան` արդյունավետ փոփոխություններ ապահովելու 
համար» (GOVERN)3 
 
 GOVERN (Աջակցություն բուհական ինքնավարությանը և հաշվետվողականությանը. 
բարձրագույն կրթության կառավարման ժամանակակից և Բոլոնիայի գործընթացի 
սկզբունքներին համահունչ համակարգի մշակում` արդյունավետ փոփոխությունների 
իրականացման նպատակով) ծրագրի շրջանակներում պատրաստվել և գիտխորհրդի 
հաստատմանն են ներկայացվել մի շարք փաստաթղթեր: Դրանց մեծ մասը թարգմանվել 
է անգլերեն, քանզի Ակադեմիան, ինչպես և կոնսորցիումի անդամ մյուս բուհերը GOVERN 
ծրագրով պետք է արտաքին գնահատում անցնեին գերմանական ASIIN 
կազմակերպության կողմից:  
 Պատրաստվել և ներկայացվել է Ակադեմիայի SWOT վերլուծությունը, որը նաև 
կօժանդակի հետագայում ANQA-ի կողմից հավատարմագրվելուն: Ծրագիրը 
հնարավորություն կտա նաև ստեղծելու տվյալների բազա. ձեռք է բերվել 
համապատասխան soft, աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: 
 Համաձայն նախապես սահմանված ժամանակացույցի՝ տեղի է ունեցել GOVERN 
ծրագրի մշտադիտարկումը (դիտորդական այցը) Ակադեմիա:  

Հունիսի վերջերին ստացվել է ASIIN-ի հաշվետվությունը, որտեղ դրական 
արձագանքներ են արձանագրված Ակադեմիայում կատարված աշխատանքների 
վերաբերյալ: 
 

GOVERN և VERITAS ծրագրերի ամփոփիչ կոնֆերանսները տեղի են ունեցել 2017 թ. 
հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին: 
 
  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 
Պարբերաբար կատարվել է Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի դինամիկ 

թարմացում երեք լեզվով: Կայքի տարեկան այցելությունների թիվն աճել է 5901–ով. 
նախորդ տարվա 89524 այցելության փոխարեն այս տարի եղել է 95425 այցելություն: 

 
Ապահովվել է Ակադեմիայի պաշտոնական ներկայությունը YouTube-ում, Google+ -

ում  (տեսանյութերի տեղակայում, տեղեկատվության լուսաբանում ու տարածում): Ինչպես 
նաև տեղակայվել է Ակադեմիայի գտնվելու վայրը Google Maps-ում: 

 
Google-ի հետ բանակցությունների արդյունքում, համապատասխան պահանջները 

բավարարելուց հետո, հաստատվել է Google for Education համակարգից օգտվելու 
հայտը: 
                                                           
3 Ավելի մանրամասն տե՛ս http://paara.am/govern_project/: 

https://www.youtube.com/c/paarahhpka
https://plus.google.com/u/0/+paarahhpka
https://www.google.com/maps/place/Public+Administration+Academy+of+the+RA/@40.1925101,44.4871999,17z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x406abd74cab0d2d5:0x89a8faf47105a4e2!2sKievyan+Bridge,+Yerevan,+Armenia!2m2!1d44.4819878!2d40.19128!1m6!1m2!1s0x0:0x9ffda98f284d519b!2sPublic+Administration+Academy+of+the+RA!2m2!1d44.4869673!2d40.1923561!3m4!1s0x406abd0ce1ad282d:0x9ffda98f284d519b!8m2!3d40.1923561!4d44.4869673
https://edu.google.com/?modal_active=none
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Անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակություն է ցուցաբերվել դասախոսներին և 

ուսանողներին` հեռավար հարթակի անհրաժեշտ գործիքներից և մոդուլներից 
օգտվելու համար: 
 

Ապահովվել է էլեկտրոնային փոստերի աշխատանքը`  Microsoft Outlook ծրագրի 
միջոցով՝ որպես Ակադեմիայում պաշտոնական էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: 

 
Շարունակվել է ներքին ցանցի արդյունավետ հակավիրուսային պաշտպանությունը՝ 

կատարվել է ցանցի մոնիտորինգի, սկանավորման և Web control-ի միջոցառումներ: 
 
Տեսահսկման համակարգը համալրվել է նոր գիշերային տեսանելիության 

տեսախցիկներով: Ապահովվել է անվտանգության տեսախցիկների 24/7 ռեժիմով  
գրանցումներ: 

 
Կատարվել է համապատասխան ծրագրային փոփոխություններ գնահատման 

համակարգի տվյալների բազայում, վերացվել են կիրառման ընթացքում առաջացած 
թերությունները: 
 

Կատարվել են ուսանողների և շրջանավարտների տվյալների բազայի ցանցային 
կառավարման համակարգի՝ eBuh (Registrar) ներդրման համար անհրաժեշտ 
սերվերային համակարգի սարքային և ծրագրային կարգաբերումներ և համակարգից 
անվտանգ օգտվելու համապատասխան միջոցառումներ: 
 

Իրականացվել են Հայաստանի ակադեմիական գիտահետազոտական 
կոմպյուտերային ցանցին (ASNET-AM) միանալու տեխնիկական աշխատանքներ՝ 
Ակադեմիայում համացանցային հասանելիության և ASNET-AM ցանցի տեղեկատվական, 
հաշվողական, հեռահաղորդակցման ռեսուրսներից և ծառայություններից օգտվելու 
նպատակով: 

 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ 

 
Ակադեմիայի գործունեության թափանցիկության ու հաշվետվողականության 

բարձրացումը, ինչպես նաև հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների և 
հանրությանը Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ մատչելի և ընկալելի 
տեղեկատվությամբ ապահովելու առաջնահերթ ուղղություններից են: 

Ակադեմիայի մասին տեղեկատվական նյութեր (բուկլետներ) են տպագրվել հայերեն, 
ռուսերեն և անգլերեն:  

Ակադեմիայի բոլոր միջոցառումները, նյութերը լուսաբանվում և տեղադրվում են 
Ակադեմիայի պաշտոնական կայքում` www.paara.am: Կայքը եռալեզու է. 
տեղեկատվությունը թարգմանվում է ռուսերեն և անգլերեն: Տեղեկատվության և 

http://www.paara.am/
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հասարակայնության հետ կապերի բաժինը հետևում է կայքում տեղեկատվության ճիշտ և 
ժամանակին տեղադրմանն ու տարածմանը: 

 
Ակադեմիային առնչվող բոլոր միջոցառումները, նորությունները, 

իրադարձությունները ներկայացվում են գրեթե բոլոր սոցիալական հարթակներում` 
Facebook, Google+, Youtube, Twitter: 

 
Ակադեմիայի պաշտոնական էջը Facebook սոցիալական կայքում ներկայացված է 

հետևյալ հղմամբ` https://www.facebook.com/paara.am/: Ակադեմիային առնչվող բոլոր 
միջոցառումները, հարցազրույցները, դասախոսների հոդվածները, ուսանողների 
համապատասխան աշխատանքները լուսաբանվում են նաև վերոնշյալ էջում: Այդ 
սոցիալական ցանցում ներկայացված լինելը նպաստում է նաև Ակադեմիայի 
պաշտոնական կայք այցելությունների աճին: 

 
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  

 
Կրթության որակի բարելավման նպատակով հետևողական աշխատանքներ են  

իրականացվում Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման, 
աշխատավարձերի օպտիմալացման, ինչպես նաև լսարանային ժամերն արդյունավետ 
օգտագործելու և դասերին անխափան անցկացնելու ուղղությամբ: 

Կրթական ծրագրերն իրականացնելիս, դասավանդման բարձր որակն ապահովելու 
նպատակով, համատեղությամբ և ժամավճարային հիմունքներով Ակադեմիայում 
աշխատում են  բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, գիտությունների դոկտորներ, 
թեկնածուներ, կրթության և տնտեսության տարբեր ոլորտների առաջատար 
մասնագետներ: 

Աշխատողի շարունակական մասնագիտական զարգացումը դիտարկվում է որպես 
աշխատողի լրացուցիչ կրթության բաղադրիչ`  նրա մասնագիտական կոմպետենցիաների 
շարունակական զարգացմամբ, ինչպես նաև Ակադեմիայում կրթության որակի 
կառավարման համակարգի կարևորագույն կառուցամաս: 

 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Կիրառվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: 

Համակարգի հիմնական խնդիրներն են՝ Ակադեմիայում փաստաթղթերի հոսքի 
արդյունավետ կառավարում, փաստաթղթերի կենտրոնացված պահպանում, միասնական 
ձևի ապահովում, մի քանի ստորաբաժանումների միաժամանակյա աշխատանքի 
ապահովում և փաստաթղթերի կորստի բացառում:    

Ակադեմիայի գործառույթներին առնչվող բոլոր գրությունների, դիմումների, 
իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ սահմանված ժամկետներում ներկայացվել 
են պատասխաններ, առաջարկություններ և դիտողություններ: 

Կատարվել է Ակադեմիայի գործունեության ընթացքում ստեղծված փաստաթղթերի 
դասակարգում, հաշվառում և արխիվացում: 

 

https://www.facebook.com/paara.am/


32 
 

ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ակադեմիայում ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաև արհեստակցական 

միությունը: 
Իրականացվել են աշխատողների աջակցության սոցիալական, մշակութային, 

առողջապահական ծրագրեր:  
 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 
2017 թվականի ընթացքում Ակադեմիան շարունակել է աշխատանքները՝ ուղղված 

ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանը, գիտահետազոտական 
աշխատանքների ակտիվացմանը, կրթության որակի բարձրացմանը, կադրերի 
վերապատրաստման կազմակերպմանը:  

Ակադեմիայի ընդհանուր բյուջեն 2017 թվականի համար կազմել է  477 միլիոն 840,8 
հազար դրամ:  Մուտքերի 34%-ը ձևավորվել է ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված  
միջոցներից, իսկ 66%-ը կազմում են արտաբյուջետային միջոցները: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 9. Ակադեմիայի 2017 թվականի բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցներ 

 
Ակադեմիայի բյուջետային միջոցների մուտքեր և ծախսեր 

 
Ակադեմիան հետբուհական մասնագիտական կրթությունն իրականացնում է երկու 

ծրագրով՝ «Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում» 
և «Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ»: 

«Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում»  
ծրագրով 2017 թվականի պետական բյուջեով հատկացվել է 122  միլիոն  254.7  հազար 
դրամ: 
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Ակադեմիայում առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի հիմունքով ուսուցումը 
երկու տարի է, մագիստրանտների թիվը՝ 82, կրթաթոշակի մեկ ամսվա չափը՝ 48 600 ՀՀ 
դրամ: 

«Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ» 
ծրագրով 2017 թվականին հատկացվել է 43 միլիոն 740.0 հազար դրամ, փաստացի 
ծախսը կազմել է 41 միլիոն 358.6 հազար դրամ: 

Այս ծրագրով 2 միլիոն 381.4 հազար դրամ տնտեսվել և վերադարձվել է ՀՀ բյուջե: 
 

Նկար 10. Ակադեմիայի 2017 թվականի  բյուջետային միջոցների ծախսեր 
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ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈւՏՔԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ 
                                    
 

Բացի պետական պատվերով իրականացվող գործառույթներից, Ակադեմիան 
իրականացնում է նաև այլ գործառույթներ, որոնցից ստացված դրամական միջոցներից 
ձևավորվում են Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցները, որոնք հետագայում 
նույնպես ուղղվում են Ակադեմիայի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների 
ապահովմանը և իրականացմանը:  

 
ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈւՏՔԵՐ 

 
Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցները ձևավորվում են առկա և հեռակա 

ուսուցման վարձավճարներից, արտաքին և ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներից, 
իրականացված վերապատրաստումներից և այլն: 

 
1. Ակադեմիայի 2017 թ. առկա և հեռակա ուսուցմամբ մուտքերը կազմել են՝  
168 միլիոն 880.2 հազար դրամ:  
 

2. Ասպիրանտական (32 ասպիրանտ), հայցորդական (38 հայցորդ), 
դոկտորանտական (1 դոկ.) ուսուցումներից մուտքերը կազմել են  

   19 միլիոն 535.2 հազար դրամ:   
 

3. Քաղաքացիական ծառայողների (ՀՀ ՔԾԽ, ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԱԺ, թեմատիկ) 
վերապատրաստումներից մուտքերը կազմել են  

10 միլիոն 804.6 հազար դրամ:  
 
4. «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի հրատարակումից (հրատարակվել է 

թերթի 43 համար, յուրաքանչյուրը 3 000 տպաքանակով) մուտքերը կազմել են  
18միլիոն 514.6 հազար դրամ:  
 

5.  ՀՀ ԿԳՆ ԿԾԿ ԾԻԳ և ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի կողմից  
տրամադրվել են  դրամաշնորհային 4 ծրագիր և  գիտական 4 թեմա. 

• «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագիր 

• «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն» 

• «Կառավարչական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա» 

• «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն» 

• «Հայ-իրանական հարաբերությունների հեռանկարներն ու մարտահրավերները 

Իրան-Արևմուտք հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում» 

գիտական թեմա 
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• «Կառավարչական գործունեության հոգեբանական անվտանգություն» 

գիտական թեմա 

• «Հանրային ծառայության գործունեության և նրա տեսակների 

իրավահամեմատական վերլուծություն» գիտական թեմա 

• «Ծառայողական գործունեություն իրականացնող մասնագետների անձի 

չափորոշիչային ուղղվածությունը» գիտական թեմա 

 

Վերոնշյալ Ծրագրերից մուտքերը կազմել են 88 միլիոն 605.0 հազար դրամ:  

 

6. Ակադեմիան իրականացնում է նաև արտաքին դրամաշնորհներ 

• Էրազմուս + «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. 

գրադարանի արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում՝ 

գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային ծառայությունների 

բարեփոխումների միջոցով» ծրագիր 

• VERITAS  «Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա կրթական 3-րդ մակարդակի 

կառուցվածքային զարգացում»  ծրագիր 

• GOVERN «Աջակցություն բուհական ինքնավարությանը և 

հաշվետվողականությանը. բարձրագույն կրթության կառավարման 

ժամանակակից և Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքներին համահունչ 

համակարգի մշակում՝ արդյունավետ փոփոխությունների իրականացման 

նպատակով»  ծրագիր 

 

Այս ծրագրերից մուտքերը կազմել են 3 միլիոն 640.2 հազար դրամ: 

 

7. Այլ մուտքերը (ընդունելության գումար, դիպլոմ, ԲՈՀ, բանկի տոկոսներ) կազմել 

են 4 միլիոն 247.7 հազար դրամ: 
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ՄՈՒՏՔԵՐ 
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
 

 

 

Նկար 11. Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցների  մուտքեր 

Առկա և հեռակա ուսուցումների 
վարձավճարներ 

 Ներքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ (ԳԿԿ, ՏՀԿ, 
հոգ.լաբորատ., 4 գիտական 

թեմա, ԿԾԿ ԾԻԳ) 

Արտաքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ                      

(ERAZMUS+ , VERITAS, GOVERN) 
 

Ասպիրանտական, 
հայցորդական, 

դոկտորանտական 
ուսուցում 

Այլ մուտքեր 
(ընդունել., դիպլոմ) 

Քաղաքացիական 
ծառայողների 

վերապատրաստում 
(ՀՀ ՔԾԽ, ՀՀ ՊՆ, 

ՀՀ ԱԺ 
 

«Հանրային 
ծառայություն» 
շաբաթաթերթ 
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Նկար 12. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների մուտքեր 
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Նկար 13. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների մուտքեր 
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ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ 
 

Աշխատավարձ՝ 260 միլիոն 587.1 հազար դրամ (այդ թվում ե/հ - 65միլիոն 140,7 
հազար դրամ, սոց վճար - 5միլիոն 641,4 հազար դրամ): 

Աշխատավարձի ֆոնդը ներառում է Ակադեմիայի հաստիքային աշխատողների 
հավելավճար, պարգևատրում, ժամավճարային հիմունքներով աշխատող  դասախոսների  
դասախոսությունների, գործնական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի 
ղեկավարման և գրախոսությունների համար տրվող ժամավճարներ, հայցորդների, 
ասպիրանտների ղեկավարներին, քննական հանձնաժողովների անդամներին  տրվող 
վճարներ, թերթի աշխատակիցների աշխատավարձ,  վերապատրաստումն  անցկացնող  
դասախոսների ժամավճարներ, որոշակի ժամկետով  աշխատակիցների աշխատավարձ 
և այլն: 

Կապի  ծառայություններ՝  887.9 հազար դրամ: 
Վճարվել է ինտերնետային կապի ծառայությունների մատուցման դիմաց: 
Գործուղումներ՝  10 միլիոն 804.8 հազար դրամ:  
Գործուղումներն իրականացվում են միջազգային նմանատիպ 

կազմակերպություններում գիտաժողովներին և սեմինարներին մասնակցության, 
արտասահմանյան գործընկերների հետ հանդիպման, հետագա արդյունավետ 
համագործակցության հնարավորությունների քննարկման, ինչպես նաև միջազգային 
կազմակերպությունների կրթական գործընթացների առաջավոր փորձի  ուսումնասիրման 
նպատակով: 

Գրասենյակային, վերապատրաստման և տնտեսական նյութեր՝ 4 միլիոն 553.0 
հազար դրամ:  

Տրանսպորտային նյութեր՝ 1 միլիոն 001.0 հազար դրամ: 
Ակադեմիայի տրանսպորտային միջոցների վերանորոգում  և պահպանում:  
Վարչական ծառայություններ՝  5 միլիոն  50.0 հազար դրամ: 
Ակադեմիայի  մասնաշենքի պահպանության ծառայություն:  
Տեղեկատվական ծառայություններ՝  5 միլիոն 810.3 հազար դրամ: 
            
Ակադեմիայի մասին տեղեկատվական հոլովակների  պատրաստում և հեռարձակում: 

Ակադեմիայի «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի, «Հանրային կառավարում»  
գիտական հանդեսի հրատարակման ծախսեր, մեթոդական ուղեցույցի, ուսումնական 
ձեռնարկի տպագրություն: 
 
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ՝  2 միլիոն 442.9 հազար դրամ : 
Ներկայացուցչական ծախսեր՝                     1 միլիոն  196.7 հազար դրամ: 
 
Շենքերի ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծախսեր՝  2 միլիոն 545.0 հազար 
դրամ: 
 
Սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծախսեր՝  392.6 հազար 
դրամ: 
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Ասպիրանտական կրթաթոշակ՝   2 միլիոն 809.6 հազար դրամ: 
Վճարվել  է պետական պատվերով սովորող  11ասպիրանտների կրթաթոշակը: 
 
Այլ նպաստներ բյուջեից՝ 1 միլիոն 161.5 հազար դրամ: 
 
Գումարը տրամադրվել է ասպիրանտների համար TOEFL iBT նախապատրաստական 
դասընթացների մասնակցության և թեստի, <<Համակարգչից օգտվելու հմտություններ>> 
առարկայի դասընթացների կազմակերպման նպատակով: 
 
Հարկեր՝ 5 միլիոն 491.3 հազար դրամ: 
ՀՀ պետական բյուջե  վճարվել են վերապատրաստման  ծառայությունների, թերթում 
տպագրված հայտարարությունների, ընդունելության քննությունների մասնակցության 
վճարների, տարածքի վարձավճարների ԱԱՀ-ի, ինչպես նաև շահութահարկի և 
գույքահարկի  գումարները: 
 
 
Վարչական սարքավորումներ՝  8 միլիոն 362.5 հազար դրամ: 

 
 

*45 մագիստրանտի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում – 6 միլիոն  950.0 
հազար դրամ  
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ԾԱԽՍԵՐ  
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   
 

 

Աշխատավարձ, այդ թվում 
եկամտային հարկ    
սոցիալական վճար 

Ասպիրանտական 
կրթաթոշակ 

Գրասենյակային  և 
տնտեսական 
ապրանքներ 

Ներկայացուցչա-
կան ծախսեր 

Կապի 
ծառայություններ 

Ընդհանուր բնույթի այլ 
ծառայություններ 

Վերապատրաստման  
նյութեր 

Գործուղումներ 

Տրանսպորտային 
նյութեր 

Հարկեր ՀՀ 
պետական բյուջե 

Այլ նպաստներ բյուջեից 
(ասպիրանտների ուսուցման 

համար) 

Վարչական 
սարքավորումներ 

Վարչական 
ծառայություններ 

Տեղեկատվական 
ծառայություններ 

Սարքավորումների 
ընթացիկ նորոգման 

ծախսեր 

Շենքերի ընթացիկ 
նորոգման ծախսեր 
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Նկար 14. Ակադեմիայի զարգացմանն ուղղված միջոցներ 
 

 
 

 
ՌԵԿՏՈՐ`                                             Ա. ԼՈՔՅԱՆ 

 
 
27.12.2017 թ. 
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