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1․Ներածություն 

Շարունակական կրթությունը ներկայումս առաջնային նշանակություն է 
ստանում կրթության ոլորտում: Այն մարդուն հնարավորություն է տալիս 
մասնակցել կրթական տարբեր ծրագրերի ողջ կյանքի ընթացքում և դառնում է 
կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության գերակայություններից 
մեկը: 

Որակյալ կրթության մատչելիության բարձրացումը համապատասխանում է 
տնտեսության իննովացիոն զարգացման պահանջներին, ժամանակակից 
հասարակության և յուրաքանչյուր քաղաքացու կարիքներին: 

Այսպիսով, լրացուցիչ մասնագիտական կրթությունը (այսուհետ՝ ԼՄԿ) 
դառնում է կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության իրականացումն 
ապահովող համակարգային գործոններից մեկի: ԼՄԿ-ի բացառիկ դերը 
մասնագիտական կրթության ժամանակակից համակարգում որոշվում է 
հասարակության մտավոր ներուժի արդիականացման և հարստացման համար 
դրա անհրաժեշտությամբ: 

ԼՄԿ զարգացումը պետք է համապատասխանի իննովացիոն տնտեսության 
պահանջներին, համարժեք և արագ արձագանքի աշխատաշուկայի փոփոխվող 
պահանջներին, ապահովի կադրային ներուժի պահպանում և զարգացում, նոր 
պայմաններում մասնագետների արդյունավետ աշխատելու ունակություն, և 
պետության, հասարակության ու քաղաքացիների փոփոխվող պահանջներին 
համապատասխան կադրերի վերապատրաստում: 

Ի տարբերություն բազային կրթության, ԼՄԿ համակարգը ավելի արագ է 
արձագանքում աշխատաշուկայի փոփոխություններին: Որակավորման 
բարձրացման և վերապատրաստման ծրագրերն իրականացվում են անհամեմատ 
ավելի կարճ ժամանակահատվածում, հեշտությամբ են կողմնորոշվում դեպի 
շահառուն և ճկուն կերպով արձագանքում են շուկայի պահանջներին: 



Ներկայումս ԼՄԿ-ն դառնում է կարևոր գործոն աշխատաշուկայում 
աշխատողների արդյունավետ աշխատանքի մոտիվացվածության և 
մասնագետների մրցունակության բարձրացման, ստեղծում է փոխշահավետ 
հարաբերությունների արդյունավետ մեխանիզմ արտադրողի և սպառողի միջև: 
Անգամ մարդիկ իրենք են իրենց ուսման համար վճարում ձգտելով ձեռք բերել 
ժամանակակից գիտելիքներ՝ նոր տեխնոլոգիաների յուրացման կամ 
կառավարչական հմտությունների տիրապետման համար: Այս բոլորը բերել է 
կրթության որակի և կազմակերպման հանդեպ բարձր պահանջների առաջացման:  

ԼՄԿ ծրագրերի կազմակերպման և որակի համար 
պատասխանատվությունն այժմ վերապահված է ուսումնական 
հաստատություններին: Դրա մասին են վկայում.  

• ԼՄԿ-ի պետական հավատարմագրման բացակայությունը:  
• Լրացուցիչ կրթության ոլորտում հաստատված պետական նմուշի 

ավարտական փաստաթղթերի բացակայությունը:  
• Առկա է ԼՄԿ զարգացման գործում գործատուների, ինչպես նաև պետություն-

մասնավոր գործընկերության դերի բարձրացում: Բարձրացրել է 
պատվիրատուի պահանջները ԼՄԿ ծրագրերի մշակման և իրականացման 
հանդեպ, և դա է պատճառը, որ նա հաճախ մասնակցում է այդ ծրագրերի 
կազմմանը։  

• Բարձրացել է նաև ուսումնառողի պահանջներն ուսուցման որակի 
վերաբերյալ: Ուսումնառողը չպետք է պարզապես ընտրի ծրագիրն 
ուսումնական հաստատության առաջարկած ցանկից, այլ նա պետք է 
մասնակցի դրա պատրաստման գործընթացին և գնահատի իրականացման 
որակը:  

• ԼՄԿ ոլորտում ներդրված է նոր հասկացության՝ կոմպետենցիաներ: ԼՄԿ 
ծրագրի իրականացման արդյունքում կոմպետենցիաների յուրացումը 
պետք է փոխարինի ԼՄԿ արդյունավետության գնահատման նախկին 
մոտեցմանը, որը կայանում էր նոր մասնագիտական գիտելիքներ 
ստանալուն, որը ավելի նեղ հասկացություն է:  

• Արմատապես նորացվում են ուսուցման մեթոդները և տեխնոլոգիաները։ 
Լայնորեն կիրառվում են էլեկտրոնային ուսուցման, առցանց ու հեռավար 
կրթական տեխնոլոգիաների։  

• ԼՄԿ ոլորտում ազգային, միջազգային և հասարակական 
կազմակերպությունների հետ ցանցային համագործակցության 
ընդլայնումը և զարգացումը, որոնք նպաստում է դրա որակի ու 
արդյունավետության բարձրացմանը: 

• ԼՄԿ ծրագրերի իրականացման ժամկետների խիստ կարգավորման 
բացակայություն: Այս ծրագրերի իրականացման տևողությունը 
որոշվում/համաձայնեցվում է պատվիրատուի և/կամ ուսումնառողի հետ: 
Շարունակական կրթության համակարգում ուսումնական հաստատության 

գործունեության կարգավորման համար անհրաժեշտ է. 



• ԼՄԿ իրականացումը կարգավորող լոկալ նորմատիվ ակտերի 
մշակում/ընդունում, 

• ԼՄԿ ոլորտում կրթական ծառայությունների շահառուների հետ աշխատելու 
սկզբունքների և մեթոդների փոփոխում, համապատասխանեցում 
ժամանակի պահանջներին:  

• ԼՄԿ համակարգի կառավարման մեխանիզմի կատարելագործում:  
2. Ակադեմիայում ԼՄԿ զարգացման ռազմավարության 

հայեցակարգի իրականացման առաքելությունը և նպատակը 
ԼՄԿ ոլորտում Ակադեմիայի առաքելությունը շարունակական կրթության 

գաղափարի իրականացում է, Ակադեմիայի մտավոր և նյութական ներուժի 
բազմապատկումը, ՀՀ-ում լրացուցիչ կրթության զարգացման գործում 
նշանակալի հաջողություններ և ձեռքբերումներ ունենալն է, մասնավորաբար, 
որպես հանրային հատվածի ներկայացուցիչների ԼՄԿ իրականացնող առաջատար 
հաստատություն դիրքերի ամրապնդումն է: 

Ակադեմիայում շարունակական կրթության զարգացման 
ռազմավարության հայեցակարգի իրականացման նպատակն է նպաստել դրա 
ինտեգրմանը շարունակական կրթության միջազգային կրթական համակարգին` 
մրցունակ կրթական ծառայությունների մատուցման միջոցով: 

ԼՄԿ զարգացման ռազմավարության հայեցակարգի մարտավարական 
խնդիրն է կատարելագործել և ակտիվորեն օգտագործել ԼՄԿ համակարգի 
գիտական և մանկավարժական, ուսումնամեթոդական, կազմակերպչական, 
իրավական, ֆինանսական և տնտեսական, կադրային և նյութատեխնիկական 
ապահովվածությունը։ Ակադեմիայի անձնակազմին ուղղորդել դեպի ԼՄԿ այն 
ուղղություններ և գործունեության ձևեր, որոնցում հնարավոր է առավել 
նշանակալից արդյունքների հասնել՝ ապահովելով ԼՄԿ համակարգի առավել 
ծանրակշիռ ներդրումն Ակադեմիայի զարգացման գործում: 

Նպատակին հասնելու պայմանները/ սկզբունքները 
• ԼՄԿ դերի գիտակցում, որպես կրթական ծառայությունների շուկայում 

Ակադեմիայի մրցունակության բարձրացման միջոց։ 
• ԼՄԿ համակարգը ծառայեցնել, որպես Ակադեմիայի գործունեության 

ֆինանսավորման աղբյուր, մտավոր և մարդկային ներուժի պահպանման 
միջոց:  

• ԼՄԿ ոլորտում ծառայությունների որակը բարելավելու համար Ակադեմիայի 
ստորաբաժանումների ջանքերի համախմբում։ 

• ԼՄԿ ոլորտում որակի կառավարման համակարգի դերի գիտակցում: 
• ԼՄԿ դասավանդողների որակավորման բարձրացում և մասնագիտական 

վերապատրաստում։ 
• ԼՄԿ ստորաբաժանման նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդում։  
  



3. ԼՄԿ զարգացման ռազմավարական ուղղություններ  
Կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության ուղեցույցները, 
օրենսդրության փոփոխությունները, ինչպես նաև առկա հիմնախնդիրների 
վերլուծությունը պայմանավորեցին Ակադեմիայի գործունեության հիմնական 
ռազմավարական ուղղությունների ընտրությունը ԼՄԿ զարգացման համար մինչև 

2025 թվականը։ Դրանք են․ 
1. ԼՄԿ ոլորտում կրթական գործունեության արդիականացում: 
2. Կադրային ներուժի զարգացում: 
3. Գիտական և նորարարական գործունեության զարգացում։ 
4. ԼՄԿ ոլորտում սոցիալական գործընկերության զարգացում: 
5. ԼՄԿ համակարգի կառավարման մեխանիզմի կատարելագործում: 
6. ԼՄԿ ստորաբաժանման նյութատեխնիկական բազայի զորացում: 

4. Ռազմավարական նպատակներին հասնելու միջոցներ 
4.1. ԼՄԿ ոլորտում կրթական գործունեության արդիականացում  

Տվյալ ռազմավարական ուղղության նպատակն է նորարարական մեթոդների 
կիրառմամբ որակավորման բարձրացման և մասնագիտական 
վերապատրաստման իրականացում՝ ապահովելով շարունակական կրթության 
բարձր որակ, անհատի կարիքների և պատվիրատուների պահանջների 
բավարարում: 

Խնդիրները.  
• ԼՄԿ ոլորտում պահանջարկի բացահայտման և կրթական ծառայությունների 

(ծրագրերի) բարելավման նպատակով մարկետինգային հետազոտությունների 
իրականացում. 

• ԼՄԿ ոլորտը կարգավորող լոկալ նորմատիվ ակտերի մշակում/ընդունում։ 
• ԼՄԿ ծրագրերի ուսումնական և ուսումնամեթոդական նյութերի 

համապատասխանեցում նոր իրավական նորմերի պահանջներին: 
• ԼՄԿ որակի մոնիտորինգի կատարելագործում` ուղղված բոլոր շահագրգիռ 

կողմերի (անհատների, հասարակության, պետության, պատվիրատուների և 
այլն) կրթական կարիքների բավարարմանը: 

• Գիտելիքների ստուգման և ուսուցման մակարդակից ունկնդիրների 
բավարարվածության գնահատման մեթոդաբանության մշակում/ 
կատարելագործում։ 

• Կրթական ծրագրերի և ուսուցման տեխնոլոգիաների կատարելագործում, 
հաշվի առնելով մեծահասակ սովորողների առանձնահատկությունները, 
կոմպետենցիաների վրա հիմնված մոտեցումների կիրառում։  

• Ուսուցման ժամանակակից միջոցների և մեթոդների կիրառմամբ ԼՄԿ 
համակարգի արդյունավետության բարձրացում, ուսուցման բովանդակության 
ուղղում պրակտիկայի կարիքներին, նորագույն տեղեկատվական և 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով ԼՄԿ մոտեցում 
յուրաքանչյուրի աշխատավայրին: 

• Բուհերի, ձեռնարկությունների և գիտական կազմակերպությունների 
ցանցային փոխգործակցության զարգացման վրա հիմնված կադրերի 



որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման գիտական և կրթական 
գործընթացներն ինտեգրող համակարգի ձևավորում: 

• ԼՄԿ ոլորտում կուտակային կրթության համակարգի մշակում և իրականացում։  
• Էլեկտրոնային կրթական ծրագրերի ստեղծման/կատարելագործման 

մեթոդների մշակում, էլեկտրոնային ԼՄԿ ծրագրերի, ներառյալ օտար 
լեզուներով, ստեղծում: 

Ակնկալվող արդյունքներ. 

• Արդյունավետության աճ և շահութաբերության բարձրացում։ 
• Գիտական հետազոտությունների արդյունքների կիրառում կադրերի 

որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման գործընթացում։  
• Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման էլեկտրոնային կրթական 

ռեսուրսների բանկի մշակում/ստեղծում, որն ուղղված կլինի հեռավար 
կրթական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ ծրագրերի իրականացման. 

• Ցանցային աշխատանքների միջոցով Ակադեմիայի ներուժի աճ, վարկանիշի 
բարձրացում, իմիջի ամրապնդում։  

4.2. Կադրային ներուժի զարգացում  

Տվյալ ռազմավարական ուղղության նպատակն է ստեղծել միջավայր, որը 
կխթանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և աշխատողների նորարարական 
գործունեությունն ու նախաձեռնությունը, ունկնդիրների մասնագիտական և 
անձնական զարգացումը: 

Խնդիրները․ 
• Կորպորատիվ մշակույթի ստեղծում, որը խթանելու է 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և աշխատակիցների նորարարական 
գործունեությունն ու նախաձեռնությունը, աշխատողների և ունկնդիրների 
մասնագիտական և անհատական ինքնադրսևորումը: 

• Երիտասարդ դասավանդողների նախաձեռնություններն աջակցող մեխանիզմի 
ստեղծում` ԼՄԿ ծրագրերի իրականացման գործընթացում նրանց 
մասնակցությունն ապահովելու նպատակով: 

• ԼՄԿ ծրագրերի մշակման և իրականացման մեջ ներգրավված դասախոսական 
անձնակազմի և աշխատակիցների մոտիվացիայի և խրախուսման համակարգի 
զարգացում; 

• ԼՄԿ պրոֆեսորադասախոսական կազմի օտար լեզվի ինտենսիվ դասընթացի 
կազմակերպում` կրթական ծառայությունների արտահանումն ապահովելու և 
արտասահմանյան ուսումնական հաստատությունների հետ ցանցային 
փոխգործակցություն իրականացնելու նպատակով: 

Ակնկալվող արդյունքներ. 

• Ակադեմիայում նորացված կորպորատիվ մշակույթ։  
• Անձնակազմի և ունկնդիրների ակտիվության և ստեղծագործական 

նախաձեռնության, մասնագիտական ինքնադրսևորման աճ;  



• Ցանցային փոխգործակցության հնարավորություններն ու ներուժն 
օգտագործող, աշխատակիցների առաջընթաց վերապատրաստում 
իրականացնող համակարգի առկայություն։   

• Դասախոսների և աշխատողների ներուժի օգտագործման 
արդյունավետության բարձրացում: 

4.3. Գիտական և նորարարական գործունեության զարգացում  

Այս ռազմավարական ուղղության նպատակը շարունակական կրթության 
համար մրցունակ գիտական և նորարարական ներուժի ձևավորումն է, որը պետք 
է ապահովի առաջնային դիրք ԼՄԿ ոլորտում: 

Խնդիրները. 

• ԼՄԿ ծրագրերի իրականացման ընթացքում հետազոտությունների 
արդյունքների կրթական գործընթացում ներդրում։ 

• ԼՄԿ ծրագրերն իրականացնելիս ուսումնական հաստատությունների, 
հետազոտական ինստիտուտների և ձեռնարկությունների հետ, ներառյալ 
օտարերկրյա, համագործակցության զարգացում։ 

• Բարձր ազդեցության գործոն (IF) ունեցող ամսագրերում դասախոսական 
անձնակազմի և հետազոտողների հրատարակչական ակտիվության խթանում։ 

• ԼՄԿ ոլորտում ինտեգրված կրթական և հետազոտական նախագծեր 
իրականացնող դասախոսական կազմին և աշխատակիցներին խրախուսում: 

  



Ակնկալվող արդյունքներ. 
• Դասախոսական կազմի և հետազոտողների վերջին մշակումների հիման վրա 

կազմված ԼՄԿ ծրագրերի թվի աճ։ 
• ԼՄԿ խնդիրներին նվիրված հեղինակավոր ամսագրերում հրապարակումների 

թվի աճ։ 
• Ակադեմիայի աշխատակիցների գիտական ներուժի պահանջվածության աճ։  

4.4. ԼՄԿ ոլորտում սոցիալական գործընկերության զարգացում 

Այս ռազմավարական ուղղության նպատակը կոոպերացման և 
համագործակցության նոր ձևերի մշակումն է, ներառյալ` կրթական, գիտական և 
նորարարական նախագծերի իրականացման համար ցանցային 
փոխգործակցությունը:  

Խնդիրները. 
• Փոխշահավետ համագործակցության, ԼՄԿ խնդիրների բացահայտման և 

լուծման համար գործընկերների (կազմակերպությունների, իշխանական և 
կառավարչական մարմինների, գործարար հատվածի ներկայացուցիչների, ՀՀ-
ում և արտերկրում գտնվող կառույցների) շրջանակի ընդլայնում։ 

• Գործընկերության գործնական նշանակությունը և տնտեսական 
արդյունավետության գնահատման մեխանիզմի ստեղծում: 

Ակնկալվող արդյունքներ. 
• Գործընկերության ձևավորված և արդյունավետ գործող համակարգ, ներառյալ 

ԼՄԿ ոլորտում սոցիալական գործընկերների և համատեղ նախագծերի թվի 
աճ։. 

• ԼՄԿ զարգացման ռազմավարական նպատակներին համապատասխանող 
սոցիալ-տնտեսական սպասելիքների իրականացում: 

4.5. ԼՄԿ համակարգի կառավարման մեխանիզմի կատարելագործում  

Այս ռազմավարական ուղղության նպատակն է ստեղծել ԼՄԿ կառավարման 
արդյունավետ համակարգ: 

Խնդիրները. 
• Որակի կառավարման համակարգում ԼՄԿ գործընթացի արդիականության 

պահպանում։  
• ԼՄԿ ոլորտում գործունեության կազմակերպման և դրա արդյունքների համար 

համապատասխան անձնակազմի պատասխանատվության բարձրացում։  
• ԼՄԿ ոլորտի ծրագրերի և նախագծերի ֆինանսավորման աղբյուրների որոնում։  
• Ղեկավարության կողմից աջակցություն ԼՄԿ-ին առնչվող փոխգործակցության 

և կոոպերացիայի նոր ձևերին, ինչպես Ակադեմիայի ներսում, այնպես էլ 
արտաքին միջավայրում։  

• ԼՄԿ ծրագրերն իրականացումն ապահովող անձնակազմի որակավորման 
բարձրացում։  

• ԼՄԿ կառավարման տեղեկատվական համակարգի արդիականացում։  
• ԼՄԿ կառավարման համակարգի ավտոմատացում:  



Ակնկալվող արդյունքներ. 

• ԼՄԿ համակարգի կառավարման արդյունավետության բարձրացում։  
• Ղեկավար և վարչական անձնակազմի մասնագիտական կարողությունների 

բարձրացում։  
• ԼՄԿ կառավարման գործընթացում անձնակազմի ներգրավվածության աճ, 

նրանց լոյալության բարձրացում։  
• Ակադեմիայի ֆինանսավորման ծավալի ավելացում, ֆինանսական 

կայունության ամրապնդում։  
• ԼՄԿ կառավարման համար ստեղծված տեղեկատվական համակարգի 

առկայություն։ 
• Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության և հանձնարարությունների 

կատարումը վերահսկող համակարգի ներդրում: 

4.6. ԼՄԿ ստորաբաժանման ն յութատեխնիկական բազայի զորացնում  

Այս ռազմավարական ուղղության նպատակը ԼՄԿ ստորաբաժանման 
նյութատեխնիկական բազայի համալրումն է, որն կապահովի Ակադեմիայի 
առաջընթաց դիրքը կրթական ծառայությունների շուկայում: 

Խնդիրները. 
• ԼՄԿ ստորաբաժնման նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդման համար 

ծրագրի մշակում, որը կներառի նաև վերապատրաստման սիմուլյացիոն և 
վիրտուալ կենտրոնների, հեռավար կրթական ծրագրերի իրականացման 
համար մուլտիմեդիա լաբորատորիայի ստեղծում, որը կօգտագործվի նաև ԼՄԿ 
ծրագրերի համար:  

• ԼՄԿ ստորաբաժանման կողմից Ակադեմիայի ենթակառուցվածքային 
օբյեկտների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում։  

  



Ակնկալվող արդյունքներ. 

• Նյութատեխնիկական բազայի զարգացման արդյունավետ 
քաղաքականության իրականացում, որը կհամապատասխանի ԼՄԿ 
զարգացման ռազմավարական նպատակներին. 

• Արդիական բովանդակությամբ և տեղեկատվական բարձր արժեք ունեցող ԼՄԿ 
պորտալի առկայություն; 

• Ակադեմիայի գրադարանային ֆոնդի և հրատարակչության էլեկտրոնային 
ռեսուրսների միջազգային պահանջներին համապատասխանող հեռավոր 
օգտագործման ծառայության առկայություն: 

5. Իրականացման ակնկալվող արդյունքներ 

ԼՄԿ զարգացման ռազմավարության հայեցակարգ 

Ակնկալվող արդյունքներ. 

Ակադեմիայում ԼՄԿ համակարգի հեռանկարային պատկերը բնութագրվելու է 
հետևյալ հատկանիշներով. 
• գործունեության համապետական շրջանակը և երկրում ԼՄԿ ոլորտի 

ինտեգրացիոն գործընթացների վրա ազդելու կարողությունը, 
• էլեկտրոնային և հեռավար ուսուցման զարգացած համակարգի առկայություն,  
• կրթական, գիտական, նորարարական և խորհրդատվական գործունեության 

ինտեգրում, որը թույլ կտա ապահովել ԼՄԿ ծրագրերի արդիականությունն ու 
գործնական նշանակությունը, 

• Ակադեմիայի համար դրական տնտեսական ներգործություն,  
• ԼՄԿ ոլորտին առնչվող համատեղ միջոցառումների անցկացում հեղինակավոր 

ազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ` հայաստանյան և 
օտարերկրյա առաջատար գիտնականների մասնակցությամբ, 

•  ԼՄԿ համակարգի ինքնազարգացման և շարունակական կատարելագործման 
կարողությունը։ 

6. ԼՄԿ զարգացման կառավարում 
ԼՄԿ զարգացման ռազմավարական ուղղությունների իրականացման 

հաջողությունն ապահովվում է ծրագրային միջոցառումների մշակվածությամբ, 
պլանավորման որակով և գործողությունների համաձայնեցվածությամբ 
Ակադեմիայի, ամբիոնների, կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ներառյալ 
ԼՄԿ ստորաբաժանումը, մակարդակով: 

Զարգացման ռազմավարության հայեցակարգի իրականացման 
պլանավորումը ներառում է Ակադեմիայում ԼՄԿ զարգացման ծրագրի մշակում, 
ԼՄԿ կառուցվածքային ստորաբաժանման տարեկան պլանի հիման վրա 
աշխատանքների և միջոցառումների օրացույցային պլանավորում:  
 


