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Բոլոնիայի գործընթաց. ուսանողակենտրոն համակա՞րգ 
 

(Հայաստանի Հանրապետության երեք բուհ-ի օրինակով1) 
 

 Մխիթար Գաբրիելյան 
ազգագրագետ, պատմ. գիտ. թեկն.  

 
Բոլոնիայի գործընթացը Հայաստանում. համառոտ տեղեկանք 
Բոլոնիայի գործընթացը, որին միացել է Հայաստանի Հանրապետությունը (Բերգեն, 

2005) բարձրագույն կրթության համակարգի զարգացման նպատակները, խնդիրները, 
հիմնական ուղղությունները, ինչպես նաև դրանք լուծելու գործողությունները բնութագրող, 
ընդհանրական համակարգ է: Նրա հիմնական նպատակներից մեկը Եվրոպական 
բարձրագույն կրթության տարածք (ԵԲԿՏ) ապահովելն է: ՛՛ԵԲԿՏ՛՛-ն պատկերացվում է որպես 
մի բաց տարածք, որում ուսանողներին, շրջանավարտներին և բարձրագույն կրթության 
աշխատողներին հնարավորություն է ընձեռվում անարգել շարժունության և հավասարապես 
մատչելի բարձորակ բարձրագույն կրթության համար: Այսպիսի բաց տարածքի 
անկյունաքարերն են բարձրագույն կրթության որակավորումների փոխճանաչումը, 
թափանցիկությունը և եվրոպական համագործակցությունը որակի ապահովման 
ասպարեզում՛՛: 

Վերջին տարիներին ՀՀ-ում տարբեր հարթություններում իրականացված 
միջոցառումներն արդեն արձանագրել են դրական տեղաշարժեր: Չնայած այս ամենին, 
բարձրագույն կրթության հարթությունում դեռևս բավականին շատ են խնդիրները:  

Մասնավորապես, դեռևս ավարտված չէ գործընթացի կարևորագույն գաղափարներից 
մեկի՝ ուսանողակենտրոն համակարգի ձևավորումը: Կրթական նախկին մեթոդների ու 
գործիքների շարունակական կիրառումը, Բոլոնիայի գործընթացի նպատակների ու 
խնդիրների որոշ դեպքերում ոչ բավարար հանրայնացումն ու հետևաբար՝ իմացությունը 

                                                           
1Սույն հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի 
ամբողջական ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ՝ քաղաքականության կրթարթոշակներ 
նախաձեռնության ծրագրի շրջանակներում, դրամաշնորհ N....: Հոդվածում տեղ գտած 
վերլուծություններն արտահայտոմ են հեղինակի տեսակետը և կարող են չհամընկնել Բաց 
հասարակության  հիմնադրամներ-Հայաստանի դիրքորոշումների ու տեսակետների հետ: Հեղինակը 
շնորհակալություն է հայտնում ԲՀՀ - Հայաստանի աշխատակազմին, համագործակցության, 
հետազոտության ընթացքում ցուցաբերած աջակցության ու ըմբռնումի համար:  
 



2 
 

բերում են նրան, որ վերափոխումների մի մասը շարունակում է գոյություն ունենալ ՛՛թղթի 
վրա՛՛ կամ ՛՛փոխակերպվում է՛՛ դասախոսների ու ուսանողների ցանկություններին 
համապատասխան: 

 
 Հիմնախնդիրներ. պատճառներն ու հետևանքները 
Բարձրագույն կրթության համակարգում առկա խնդիրների պատճառները և օբյեկտիվ 

են և սուբյեկտիվ: 
 

 Մի կողմից, ակնհայտ է, որ առանց համակարգային հիմնախնդիրների հաղթահարման 
հնարավոր չէ ապահովել կրթական համակարգի մրցունակությունը ինչպես ՀՀ-ում 
ինքնաիրացման հնարավորությունների ապահովման, այնպես էլ եվրոպական միջավայր 
ինտեգրվելու տեսանկյունից: Մեծ հաշվով, ուսանողակենտրոն կրթական համակարգի 
գոյությունը հնարավոր է միայն մարդակենտրոն հասարակության պայմաններում:  
 Մյուս կողմից, կրթական գործընթացի կազմակերպման հարթությունում ակնհայտ է 

մարդկային գործոնի կարևորությունը: Բազմաթիվ են օրինակները, երբ առկա են բավարար 
տեղեկատվություն, հնարավորություններ, սակայն ուսանողներն ու դասախոսները չեն 
օգտվում կամ չեն ցանկանում օգտվել դրանցից:   

 
Այսպիսով, սույն հետազոտության և հրապարակի վրա եղած հետազոտությունների 

արդյունքների հիման վրա կարելի է արձանագրել, որ, չնայած որոշակի ձեռքբերումներին, 
իրականացված բարեփոխումները հիմնականում վերաբերվել են բարձրագույն կրթության 
կառուցվածքային բնութագրերին և, ընդհանուր առմամբ, դեռևս չեն անդրադարձել կրթական 
ծրագրերի բովանդակությանը և որակին: Դրանք, իրենց հերթին բերում են նրան, որ կրթական 
համակարգը, ընդհանուր առմամբ, դեռևս շարունակում է մնալ դասախոսակենտրոն կամ ոչ 
բավարար չափով ուսանողակենտրոն:  

Ուսումնասիրությունները թույլ են տաիս առանձնացնել մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք 
խոչընդոտում են Բոլոնիայի բարեփոխումների արդյունավետ իրականացմանը: Իրենց 
նշանակությամբ առանձնանում են, մասնավորապես,  

• բուհական բարեփոխումներին պետական ֆինանսական աջակցության փաստացի 
բացակայությունը,  

• բարեփոխումների հիմնական շահառուների` ուսանողների և դասախոսների, աննշան 
ներգրավվածությունն ու իներտությունը,  

• շատ տեղերում բարեփոխումների մակերեսային իրականացումը և ձևական բնույթը, 
վերից վար կառավարումը և բյուրոկրատական գործընթացի վերածվելու վտանգը,  

• Բոլոնիայի բարեփոխումների երկարաժամկետ ազգային ռազմավարության 
բացակայությունը և գործող օրենսդրության ոչ լիարժեք համապատասխանությունը 
վերջերս պաշտոնապես մեկնարկած ԵԲԿՏ-ի չափանիշներին,  
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• բուհ-հասարակություն, բուհ-աշխատաշուկա թույլ կապերը և գիտամանկավարժական 
ներուժի շարունակվող էրոզիան ու ծերացումը2: 

Հետազոտության նպատակը, խնդիրները և մեթոդաբանությունը 
Իրականացված ուսումնասիրության հիմնական նպատակը կրթական համակարգի 

բարեփոխումների կարևոր բաղադրիչներից  մեկի՝ կրթական գործընթացին որպես սուբյեկտ, 
ակտիվ դերակատար ուսանողների մասնակցության ներկա վիճակի և ներուժի 
հետազոտությունն է՝ բարեփոխումների գնահատման, դրանց նպատակների և արդյունքների 
իմացության, սեփական իրավունքների, պարտականությունների ու հնարավորությունների 
մասին տեղեկացվածության խնդիրների դիտարկմամբ: Այսինքն, հիմնական 
հարցադրումները վերաբերում են նրան, թե արդյոք Հայաստանում կայացել է 
ուսանողակենտրոն կրթական համակարգը, որոնք են հիմնական խոչընդոտները և կրթական 
միջավայրը ինչպիսի լուծումներ է աաջարկում դրանց հաղթահարման համար:  
   

Խնդիրները. 
 Բացահայտել ուսանողների տեղեկացվածությունը Բոլոնիայի գործընթացի մասին; 

տեղեկատվության ստացման հիմնական եղանակներն ու աղբյուրները;   
 Պարզել, թե ինչպիսին են նոր կրթական համակարգին տրվող գնահատականները: 
 Պարզել գործընթացին որպես սուբյեկտ մասնակիցդառնալու գործընթացում առկա 

խնդիրները:  
 Պարզել, թե որոնք  են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ձևերն ու 

մեխանիզմները:  

Մեթոդաբանություն և ընտրանք 
 Հաշվի առնելով  հարցադրումների առանձնահատկությունները, հետազոտությունում 
նախապատվությունը տրվել է հետազոտոթյան որակական մեթոդներին և գործիքներին3:  

Հետազոտությունն անցկացվել է երկու հիմնական ուղղությամբ:  
 Ուսումնասիրվել են Բոլոնիայի գործընթացին վերաբերող փաստաթղթերը: 
 Հետազոտության հիմնական ուղղությունը եղել է որակական հետազոտությունը,      

հետևյալ գործիքների օգտագործմամբ. ֆոկուս-խմբային հարցումներ, փորձագիտական 
հարցումներ և անհատական խորացված հարցազրույցներ:  

                                                           
2Մանրամասն տես` Հայաստանի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների առկա վիճակը և հեռանկարները 
Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում /հեղինակային խումբ` Ա. Բուդաղյան-ղեկավար, Յու. Սարգսյան-
փորձագետ, Ն. Մանասյան-վերլուծաբան, Մ. Սանթուրջյան-խմբագիր/.-Բարձրագույն կրթության 
ռազմավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոն, Եր., 2012:  
3 Նման մոտեցումը, բնականաբար, սահմանափակել է հանրապետության բոլոր բուհ-երի վրա հետազոտության 
արդյունքները տարածելու հնարավորությունը: Որոշ դեպքերում դրանք տարածելի չեն նաև կոնկրետ բուհ-ի 
վրա: Այդ պատճառով շարադրանքում խուսափել ենք ընդհանրացումներից կամ այդպիսիք կատարել միայն այն 
դեպքում, երբ հրատարակված ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների հետ համեմատությունը ընձեռել 
է նման հնարավորություն: Մնացած դեպքերում, որպես կանոն, դիտարկումները ընդհանրացվել են կամ 
ֆակուլտետի կամ բուհ-ի մակարդակներում:   
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Հետազոտությունն անցկացվել է հանրապետության երեք բուհ-ում՝ Երևանի պետական 
համալսարան, Գավառի պետական համալսարան և Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան 
պետական մանկավարժական ինստիտուտ:  

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 
 Եզրակացություններն ու առաջարկությունները վերաբերում են մի քանի հիմնական 

հարթության.  
Համակարգային հարթություն. 
Համակարգային հարթությունում հիմնական խնդիրը կապվում է կրթության, 

գիտելիքի, կրթական գործընթացի և դրանց ընկալման ինչպես ինստիտուցիոնալ, այնպես էլ 
անհատական / անձնային հարթությունների հետ: Ակնհայտ է, որ առանց բովանդակային, 
լայն առումով` համակարգային փոփոխությունների, կրթական համակարգը առաջիկա 
տարիներին չի կարող արձանագրել որակական փոփոխություններ:  Ասվածը վերաբերում է 
հատկապես ուսանողակենտրոն համակարգի կայացմանը, որին խոչընդոտում են նաև 
համակարգային հիմնախնդիրները: Համակարգային լուծումները, որոնք պետք է ենթադրեն 
իշխանության և վերջինիս առանձին ինստիտուտների հանդեպ վստահության աճ, 
կոռուպցիայի ծավալների նվազում, արտագաղթի տեմպերի դանդաղում, ուղղակիորեն 
կարող են նպաստել ուսանողակենտրոն կրթական համակարգի ձևավորմանը, քանի որ նման 
իրավիճակում, ինչպես ցույց են տալիս նաև անցկացված հարցումների արդյունքները,  

 Բուհերի ղեկավարները 
• իրապես կկարևորեն կրթական բարեփոխումների հաջողությունը, համոզված լինելով, 

որ միայն այդպես կապահովեն մրցունակությունը շուկայում,  
• կփոխեն որոշ դեպքերում ակնհայտ և բարեփոխումներին խոչընդոտող կառավարման 

հիերարխիկ մոդելներն ու մեթոդները, 
• կապահովեն ֆակուլտետների իրական ինքնուրույնությունն ու ազատությունը, 

կունենան ակտիվ ուսանողություն ունենալու շահագրգռվածություն, քանի որ նաև դրանից 
կախված կլինի բուհ-ի հեղինակությունն ու մրցունակությունը կրթական ծառայությունների 
շուկայում: 

Դասախոսները 
• հայտնվելով սուր  մրցակցության մեջ, թեկուզ հարկադրված, կգնան գիտելիքի 

անընդհատ հարստացման, ուսուցման մեթոդների կատարելագործման տարբերակով, 
• կկարևորեն ուսումնական ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների, 

դասախոսությունների տեքստերի առկայությունը, 
• կկարևորեն ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքն ու դրան աջակցելը` որպես նաև 

սեփական մասնագիտական առաջընթացի ու սոցիալական շարժունության կարևոր գործիք: 
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Ուսանողները 
• կունենան երաշխիքներ, որ գիտելիքն ու որակյալ կրթությունն են ինքնաիրացման, 

մասնագիտական առաջընթացի ու կարիերայի հիմնական նախադրյալը,  և ըստ այդմ, 
կկարևորեն գիտելիք ու որակյալ կրթություն, այլ ոչ թե դիպլոմ ստանալու գործընթացը, 

• հանդես կգան որպես իրապես ուսանողակնետրոն համակարգի ձևավորման 
նախաձեռնող ու պահանջատեր:  

 
Բուհ-երի հարթություն 
Տեղեկատվության ապահովում 
Ուսումնասիրությունները հնարավորություն տվեցին արձանագրել, որ այս խնդրի 

լուծման համար անհրաժեշտ են գործողություններ բոլոր հարթություններում. բուհի 
ղեկավարություն, ֆակուլտետների դեկաններ և ամբիոնների վարիչներ, մագիստրոսական 
ծրագրերի ղեկավարներ, կուրատորներ, դասախոսներ:  

Ընդ որում, կարևոր է ոչ միայն բուհի անմիջական ղեկավարության, այլ, առաջին 
հերթին ֆակուլտետների հարթությունը:  

• Արդյունավետ գործիք կարող է լինել առաջին կուրսեցիների համար /բակալավրիատի 
և մագիստրատուրայի/ Բոլոնիայի գործընթացի վերաբերյալ ներածական 
դասախոսությունների կազմակերպումը սեպտեմբերի առաջին շաբաթներին:  

• Խնդրի լուծման տարբերակ կարող է լինել վիզուալ տեղեկատվության աճը. 
պոստերներ, այլ նյութեր, ընդհանուր վիճակագրություն պարունակող տեղեկատվություն:   

• Նախադեպերի հանրայնացման նպատակով կարող է կիրառվել մեխանիզմը, երբ 
ֆակուլտետներում տեղադրվում է տեղեկատվություն փոխանակման ծրագրերի շրջանակում 
արտասահմանում վերապատարտված ուսանողների և ծրագրերի մասին:  

• Այս ոլորտում կարևոր է ուսանողական խորհուրդների և ուսանողական գիտական 
ընկերությունների դերը:  

 
Դասախոսներ 
• Վերապատրաստումների/որակավորման բարձրացման դասընթացներում պետք է 

ընդգրկվի Բոլոնիայի գործընթացի մասին դասընթաց:  
• Հետազոտությունը բացահայտեց, որ չնայած դրական փոփոխություններին, դեռևս 

բավականին ցածր մակարդակի վրա է ուսուցման ժամանակակից, ինտերակտիվ մեթոդների 
կիրառումը: Այս դեպքում, բացի սուբյեկտիվ բնույթի գործոններից, կարևոր է նաև 
տեխնիկական հագեցվածության խնդիրը:   
 

Ուսանողներ 
Ուսանողները, ինչպես արդեն նշվեց, հանդես են գալիս որպես գործընթացի հիմնական 

շահառու: Այլ խնդիր է, որ նման գիտակցումը, ըստ ուսանողների շրջանում անցկացված 
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ֆոկուս-խմբային ու անհատական խորացված հարցազրույցների արդյունքների, դեռևս 
բավարար չափով արտահայտված չէ և ուսանողության մի հիմնական մասի համար կարևորը 
ոչ այնքան գիտելիք, որքան բարձրագույն կրթության դիպլոմ ունենալն է: Նման իրավիճակը, 
ինչպես այլ հարթություններում, պայմանավորված է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի գործոնով:  

 Կրթության մասին ընկալումների մեխանիկական վերարտադրություն. 
 ՛՛Հաջողված պատմությունների՛՛  և մոտիվացիայի բացակայություն 
  Կրթական գործընթացի լիբերալացում: ՛՛Գիտենք, որ վճարում ենք, ուրեմն 

պիտի ավարտենք՛՛: Սա, թերևս, կրթական գործընթացի ՛՛լիբերալացման՛՛ հիմնական 
բանաձևն է: Այս հնարավորությունը, սակայն, ուսանողների մի մասը դիտարկում է որպես 
՛՛ուղղակի ավարտելու՛՛ բանաձև:  
 

Ամփոփելով արձանագրենք, որ 
• Չնայած բարձրագույն կրթության համակարգում վերջին տարիներին իրականացվող 

բարեփոխումներին, բովանդակային բաղադրիչը դեռևս շարունակում է մնալ ոչ բավարար: 
• Ուսանողական և պրոֆեսորադասախոսական կազմի որոշ մասի մոտ դեռևս 

գերակշռում են կրթական գործընթացի մեխանիկական ընկալումները, երբ կրթական 
գործընթացը դիտվում է որպես դասախոսության միջոցով գիտելիք փոխանցելու և բանավոր 
քննության ընթացքում այն ստուգելու գործողություն:  

• Կրթական գործընթացը դասախոսների և ուսանողական համակազմի մի մասը դեռևս 
շարունակում է դիտարկել որպես գիտելիք, տեղեկություն փոխանցելուն այլ ոչ թե 
մտածողություն ձևավորելու ուղղված գործընթաց:  

• Մեծ հաշվով, միայն բովանդակային, համակարգային փոփոխությունները կընձեռեն 
արձանագրված իրողությունները հաղթահարելու և կրթության բովանդակությունը 
Բոլոնիայի գործընթացի նպատակներին ու խնդիրների համապատասխանեցնելու 
հնարավորություններ: 
  Ըստ այդմ կարելի է արձանագրել, որ ուսանողակենտրոն համակարգը դեռևս կայացած 
չէ և դրան հասնելու համար անհրաժեշտ են լուծումներ քննարկված բոլոր 
հարթություններում: 


	Հետազոտության նպատակը, խնդիրները և մեթոդաբանությունը
	Մեթոդաբանություն և ընտրանք

	Եզրակացություններ և առաջարկություններ

