
 

 

Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության առաջարկությունները 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆՉԵՎ 2030 ԹՎԱԿԱՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ, ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆՉԵՎ 

2030 ԹՎԱԿԱՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԻ 

 

վերաբերյալ 

 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան կազմակերպությունը տարիներ շարունակ 

իրականացնում և օժանդակում է Հայաստանի կրթության ոլորտում տարբեր և տարաբնույթ 

հետազոտությունների, գնահատումների և քաղաքականության ուսումնասիրությունների 

իրականացմանը, որոնք նպատակ ունենք համակողմանի քանակական և որակական մեթոդների 

կիրառմամբ վերհանել համակարգում առկա խնդիրներն ու մշակել դրանց լուծմանն ուղղված 

այլընտրանքային առաջարկություններ: Մինչ օրս Հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացված 

հետազոտություններն անդրադարձել են Հայաստանի հանրակրթության և բարձրագույն կրթության 

ոլորտներում որակի, բարեվարքության, ինչպես նաև հավասարության և սոցիալական 

արդարության խնդիրներին: Առանձին անդրադարձ է կատարվել նաև ավագ դպրոցների և 12-ամյա 

կրթության որակի, մատչելիության և հասանելիության, ուսուցիչների կարողությունների և 

կրթության բովանդակության, ինչպես նաև ներառական կրթության իրականացման 

արդյունավետության գնահատմանը: 

Հիմնադրամի օժանդակությամբ 2012-2017թթ. ընթացքում տեղական և միջազգային 

կազմակերպությունների և անհատ փորձագետների կողմից իրականացված բոլոր հետազոտական 

նախաձեռնությունների արդյունքների հիման վրա, Հիմնադրամն առանձնացնում է, հայաստանյան 

կրթական համակարգի առջև ծառացած առավել հրատապ հետևյալ մարտահրավերները՝ 

1. Համակարգային կոռուպցիան և քաղաքական վերահսկողությունն ու միջամտությունը՝ 

կրթական հաստատությունների կառավարմանը, ինքնավարությանն ու մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման գործընթացներին:  

2. Կրթության որակի շարունակական անկումը, ինչի մասին են վկայում Հայաստանի 

ցուցանիշները` միջազգային հեղինակավոր ստուգատեսներում (TIMSS 2011), ինչպես նաև 

դրանց քողարկմանն ու չհանրայնացմանն ուղղված պետության քաղաքականությունը:  

3. Կրթության ոլորտում աճող սոցիալական անարդարությունն ու պարտադիր անվճար 

հանրակրթության էլիտարացումը` ի հաշիվ գերազանցության կենտրոնների աջակցության 

կառավարության քաղաքականության: Այս ամենի արդյունքում որակյալ հանրակրթությունը 

հետզհետե դառնում է անմատչելի գյուղաբնակ երեխաների, ինչպես նաև սոցիալապես 

խոցելի ընտանիքներում ապրող աղջիկների ու տղաների համար: 

4. Կրթության բովանդակության և դասավանդման գործընթացի ռազմականացումն ու 

կրոնականացումը, ինչի արդյունքում խեղաթյուրվում է կրթության աշխարհիկության 

սկզբունքը1 ու սահմանափակվում է երեխաների մոտ քննադատական ու ռեֆլեկտիվ մտքի 

զարգացումը: 

 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԿՕ-ի2 հոդված 4-ը ամրագրում է կրթության բնագավառի 

առաջանցիկ զարգացումը` որպես պետականության ամրապնդման կարևորագույն գործոն,3 ինչպես 

նաև սահմանում է, որ կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության կազմակերպական 

                                                           
1 Տե՛ս ԿՕ, հոդված 5, կետ 6 
2 Սույն փաստաթղում տեղ գտած հապավումների համար տես՝ վերջին էջ: 
3 Նույնը՝ կետ 1 



հիմքը կրթության զարգացման պետական ծրագիրն է,4 ապա կարծում ենք, որ սույն Ծրագիրը և 

Քարտեզը պետք է անվերապահորեն և կարճաժամկետ հեռանկարում ապահովեն այս խնդիրների և 

մարտահրավերների հասցեագրումը: Ուստի առաջարկում ենք, որ Ծրագիրը վերանայվի և 

լրամշակվի` հասցեագրելով վերոհիշյալ մարտահրավերները: 

Բացի վերագրյալից, ԿՕ-ի 5-րդ հոդվածը սահմանում է նաև, որ պետությունը բյուջետային 

նպատակային ֆինանսավորման միջոցով պետք է ապահովի կրթության բնագավառի պահպանումը 

և զարգացումը, որի ծավալները որոշվում են կրթության զարգացման պետական ծրագրին 

համապատասխան: Մինչդեռ Ծրագիրը և Քարտեզը չեն պարունակում կրթության առաջանցիկ 

զարգացման համար անհրաժեշտ և պետության կողմից երաշխավորված ֆինանսավորման 

միջոցների ծավալների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն: Ուստի, առաջարկում ենք Օրենքում 

ամրագրել կրթության ոլորտի առաջանցիկ ապահովման համար սույն Ծրագրով նախատեսված 

ֆինանսական միջոցների ծավալները` մինչև 2030թթ. ժամանակահատվածի համար: Նման դրույթի 

ամրագրումը կստեղծի երաշխիքներ հետագա տարիներին ֆինանսական ծավալների կրճատումից 

խուսափելու համար: 

Հանրային քննարկման ներկայացված Ծրագրի և Քարտեզի մեջ տեղ գտած ձևակերպումների 

վերաբերյալ առաջարկում ենք նաև հետևյալը. 

1. Ծրագրի վերնագրում հասկանալի չէ, թե «Մեզ» ասելով հեղինակներն ում ի նկատի ունեն. 

արդյո՞ք խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության մասին` որպես պետական միավոր, 

թե՞ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, թե՞ հասարակության, թե՞ դոնոր 

համայնքի մասին: Առաջարկում ենք վերախմբագրել Ծրագրի վերնագիրն այնպես, որ այն 

արտացոլի ծրագրի հեռահար նպատակը: 

2. Ծրագրում «Ներածություն» բաժնից հետո ավելացնել «Կրթության համակարգի առկա 

վիճակը և հիմնախնդիրները» բաժինը, որում համակողմանիորեն ներկայացնել կրթության 

համակարգի ներկայիս իրավիճակը, խնդիրներն ու մարտահրավերները՝ ներառյալ առկա 

կրթական և համապատասխան սոցիալական վիճակագրության վերլուծությունը: Այս 

վերլուծական հատվածը հնարավորություն կտա նախանշել, թե համակարգում առկա որ 

մարտահրավերների լուծմանն է ուղղված լինելու առաջիկա ավելի քան 10 տարվա 

զարգացման ծրագիրը: 

3. Ծրագրի կետ 3-ում հիշատակվում է իրականացված համակողմանի հետազոտության 

մասին, որն ուղղված է եղել կրթության մատչելիություն, կրթության որակ, կրթության 

բովանդակություն, կրթության կառավարում, կրթության արդյունավետություն 

ուղղություններով ՀՀ կրթական համակարգում առկա հիմնախնդիրների և դրանց լուծման 

մեխանիզմների բացահայտմանը: Խիստ կարևոր է առանձնացված հինգ ուղղություններով 

առավել կարևոր և վճռորոշ խնդիրների և բացահայտումների վերլուծական ներկայացումը 

Ծրագրում: Բացի դրանից, առաջարկում ենք հիշատակված հետազոտությունը դարձնել 

Ծրագրի Հավելված և հանրայնացնել այն շահագրգիռ կողմերի համար: 

4. Ծրագրի կետ 6-ում ասվում է, որ կրթության զարգացման գլխավոր նպատակն է ապագային 

միտված կրթական այնպիսի համակարգի ձևավորումը, որը լիարժեք ծառայում է ազգային 

շահին: Հայաստանի Հանրապետության որևէ իրավական ակտում սահմանված չէ «ազգային 

շահ» եզրույթը: Ուստի, այս բառակապակցության կիրառումը սույն փաստաթղթում` առանց 

պատշաճ պարզաբանման, կարող է տարընթերցման, սուբյեկտիվ մեկնաբանությունների, 

անհարկի շահարկման և խառնաշփոթի տեղիք տալ, քանի որ փաստաթղթի համատեքստում 

հստակ սահմանված չէ, թե որն է համարվում «ազգային շահ», որին պետք է լիարժեք ծառայի 

այս կրթական համակարգը: Համաձայն 2011թ. Մարդահամարի՝ ՀՀ-ում բնակվում և 

Հայաստանի քաղաքացի են հանդիսանում մոտ 50000 այլ ազգերի ներկայացուցիչներ: Նրանց 

կրթության իրավունքի տեսակետից այս կետը ևս խնդրահարույց է, քանի որ չի 

պարզաբանում և հստակեցնում, թե Հայաստանում բնակվող կոնկրետ որ ազգի շահերին 

պետք է ծառայի կրթության համակարգը: Այս խնդիրն էլ ավելի է սրվում Ծրագրի 

վերնագրում նշված «Մեզ» եզրույթի համատեքստում, որը տվյալ պարագայում կարող է 
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մեկնաբանվել, որպես «Մեզ՝ հայերիս»՝ բացառելով ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող այլ ազգերի 

ներկայացուցիչներին: Ավելին, կրթության զարգացումը պետք է միտված լինի Հայաստանի 

Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու զարգացմանը` ժողովրդավարական 

սկզբունքով պետության համար կարևորելով քաղաքացուն: Առաջարկում ենք 

վերաձևակերպել կետ 6-ի ենթակետ 1-ը` խուսափելով «ազգային շահ» եզրույթի 

օգտագործումից: 

5. Առաջարկում ենք Ծրագրի կետ 9-ում Թիրախ 1-ը վերաձևակերպել հետևյալ 

խմբագրությամբ. «Մինչև 2030 թվականը ապահովել, որպեսզի բոլոր աղջիկներն ու տղաները 

ստանան անվճար, որակյալ միջնակարգ կամ նախնական մասնագիտական կրթություն` 

ինքնուրույն կյանքի լիարժեք պատրաստված լինելու, կրթության հաջորդ աստիճանում 

ուսումն արդյունավետ շարունակելու և արժանապատիվ աշխատանքային գործունեությանն 

անցնելու նպատակով:» 

6. Առաջարկում ենք Ծրագրի կետ 13-ում Թիրախ 3-ի ձևակերպման մեջ տարիքային շեմը 

սահմանել 0-6 տարեկան` նախկին 3-6 տարեկանի փոխարեն, հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ Նախադպրոցական կրթության մասին նոր օրենքի նախագծում 

նախադպրոցական տարիքը սահմանված է 0-6 տարեկանը: Բացի դրանից ձևակերպման մեջ 

«նախադպրոցական կրթության» բակապակացությունից առաջ առաջարկում ենք ավելացնել 

«վաղ մանկության զարգացման և» բառակապակցությունը: 

7. Առաջարկում ենք Ծրագրի կետ 17-ում Թիրախ 5-ը վերաձևակերպել հետևյալ 

խմբագրությամբ. «Մինչև 2030 թվականը վերացնել կրթության մեջ գենդերային 

անհավասարության բոլոր դրսևորումները, ինչպես նաև ապահովել բոլոր խոցելի խմբերի՝ 

այդ թվում աղքատության կամ սոցիալապես խոցելի ընտանիքներում ապրող, գյուղաբնակ և 

հաշմանդամություն ունեցող բոլոր աղջիկների և տղաների համար հավասար և արդարացի 

մասնակցության հնարավորությունը՝ կրթության բոլոր մակարդակներում»: 

8. Առաջարկում ենք Ծրագրի բաժին V-ում ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

թիրախներ, որոնք բխում են սույն փաստաթղթի առաջին էջում թվարկված չորս 

մարտահրավերներից. 

 Մինչև 2030 թվականը երաշխավորել բոլոր սովորողների կողմից այնպիսի 

գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումը, որոնք անհրաժեշտ են անհատի կայուն 

զարգացումն ապահովելու համար, ներառյալ, ի թիվս այլոց՝ սովորեցնելով կայուն 

զարգացման և կայուն կենսակերպի հմտություններ, մարդու իրավունքների, 

գենդերային հավասարության, խաղաղության մշակույթի և հակախտրականության, 

մշակութային բազմազանության նկատմամբ հարգանքի վերաբերյալ գիտելիքներ և 

հմտություններ: 

 Մինչև 2030 թվականը զարգացնել ուսումնական միջավայրն այնպես, որպեսզի այն 

լինի երեխայակենտրոն, համապատասխանի կրթության մեջ որևէ տեսակի 

առանձնահատուկ պայմանի կարիք, ներառյալ հաշմանդամություն և/կամ 

տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող, երեխաների կարիքներին ու 

առանձնահատկություններին, լինի գենդերային զգայուն և ապահովի անվտանգ, 

բռնությունից զերծ, ներառական և արդյունավետ կրթական միջավայր: 

9. Ծրագրի բաժին V-ում սահմանելով կրթության զարգացման թիրախները, այնուհետև 

սակայն հստակ սահմանված չեն այն քայլերն ու գործողությունները, որոնք պետք է 

երաշխավորեն այդ թիրախներին մինչև 2030 թվականը հասնելու ընթացքը: Ուստի 

առաջարկում ենք առանձին բաժնով Ծրագրում սահմանել յուրաքանչյուր թիրախին 

հասնելու համար ծրագրավորված ռազմավարությունն ու գործողությունները: 

10. Ծրագրի 19-րդ կետում նշվում է, որ կրթության որակի բաղադրիչներից առաջնահերթը 

ուսումնառության արդյունքներն են, մինչդեռ ԿՕ-ի հոդված 3-ի 1.10 կետով սահմանված 

կրթության որակը ներառում է նաև ևս չորս բաղադրիչներ` սովորողի անհատական 

կարիքները, կրթության կազմակերպման միջավայրը, ուսուցման ծրագրային 

բովանդակությունը, կրթության կազմակերպման գործընթացը: ԿՕ-ը չի սահմանում որևէ 

առաջնահերթությունը կրթության որակի հինգ բաղադրիչների միջև, ուստի բոլոր 

բաղադրիչներն էլ առաջնահերթ են: ԿՕ-ը սահմանում է նաև, որ միայն այս հինգ 



բաղադրիչների գնահատման արդյունքում է հնարավոր գնահատել կրթական 

քաղաքականության` մասնավորապես Ծրագրի, արդյունավետությունը: Ուստի, Ծրագիրը 

պետք է պարունակի կրթության որակի յուրաքանչյուր բաղադրիչի բարելավմանն ուղղված 

գերակայություններ, գործողություններ և արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ: 

Հաշվի առնելով նշվածը, առաջարկում ենք Ծրագրի բաժին VI-ում սահմանել կրթության 

որակի օրենքով սահմանված հինգ բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի զարգացման 

գերակայությունները և գործողությունների շրջանակը: 

11. Ծրագրի կետ 19-ով սահմանված ուսումնառության արդյունքների բարելավման նպատակը 

չպետք է սահմանափակվի միայն ուսումը կրթության հաջորդ մակարդակում շարունակելով 

կամ համապատասխան աշխատանքային գործունեության անցնելով, այլ, համաձայն ԿԶՆ 4-

րդ նպատակի 4.7 թիրախի, այն պետք է նպատակաուղղված լինի այնպիսի գիտելիքների և 

հմտությունների ձեռքբերմանը, որոնք անհրաժեշտ են անհատի կայուն զարգացումն 

ապահովելու համար, ներառյալ, ի թիվս այլոց՝ սովորեցնելով կայուն զարգացման և կայուն 

կենսակերպի հմտություններ, մարդու իրավունքների, գենդերային հավասարության, 

խաղաղության մշակույթի և հակախտրականության, մշակութային բազմազանության 

նկատմամբ հարգանքի վերաբերյալ գիտելիքներ և հմտություններ: Բացի այդ, որ Ծրագրում 

մարդու իրավունքների կրթության բաղադրիչի ներառման համատեքստում նախատեսված է 

հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել «ցեղասպանությունների՝ որպես մարդկության դեմ 

գործած հանցագործության մասին պատմական փաստերի վերաբերյալ գիտելիքների 

փոխանցմանը»: Գտնում ենք, որ մարդու իրավունքները չպետք է սահմանափակվեն միայն 

ցեղասպանության օրինակով. ծրագիրը պետք է լինի ավելի ընդգրկուն և հստակ նշի մարդու 

իրավունքների այլ բաղադրիչները ևս: Հատկապես, հաշվի առնելով նոյեմբերի 24-ին 

Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև ստորագրված ՀՀ-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված 

գործընկերության համաձայնագիրը՝ ծրագրում հատուկ կարևորություն տալ մարդու մի 

շարք այլ հիմնարար իրավունքների կրթության բաղադրիչների ներառմանը՝ 

չսահմանափակվելով միայն ցեղասպանության վերաբերյալ օրինակով: Ուստի, 

առաջարկում ենք անհատի կայուն զարգացման և կայուն կենսակերպի հմտությունների, 

մարդու իրավունքների, գենդերային հավասարության, խաղաղության մշակույթի և 

հակախտրականության, մշակութային բազմազանության նկատմամբ հարգանքի 

վերաբերյալ գիտելիքներ և հմտությունների ուսուցումը սահմանել որպես ուսումնառության 

արդյունքների բարելավման առաջնահերթ գերակայություն: 

12. Առաջարկում ենք նաև քննական ու քննադատական մտքի զարգացումն ու խրախուսումը, 

սահմանել որպես կրթության որակի, ինչպես նաև դրա անբաժանելի մաս հանդիսացող 

կրթության բովանդակության, բարելավման գերակայություն: 

13. Ծրագրի կետ 20-ի “բ” ենթակետում` պետական կրթական ծրագրերի արդիականացման 

գործընթացում նախատեսվում է մասնավորապես մաթեմատիկայի, բնական 

գիտությունների, ճարտարագիտության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցման 

կարևորումը: ԿԶՆ 4-րդ նպատակի թիրախ 4.6-ը սահմանում է բոլոր կանանց և 

տղամարդկանց շրջանում գրագիտության բարձրացումը` որպես առաջնահերթություն: 

Հայաստանյան համատեքստում իրականացված հետազոտություններն ու 

համալսարանական միջավայրում կատարված դիտարկումները վկայում են 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների շրջանում 

գրագիտության որակի անկման մասին: Հիմնադրամի կողմից 2017թ. հայստանյան 

պետական բուհերի ուսանողների շրջանում կատարված բլից հարցումը5 ցույց է տվել, որ բուհ 

ընդունվելու համար կրկնուսույցների մոտ առավել հաճախ պարապում են հայոց լեզու (28%) 

և օտար լեզու (22.5%):6 Ուստի, կետ 20-ի “բ” ենթակետում առաջարկում ենք առնվազն 

ավելացնել նաև հայոց լեզվի և ընդհանուր գրագիտության բարձրացման 

առաջնահերթությունը ևս: 

                                                           
5 Հարցմանը մասնակցել են ՀՀ 12 բուհերի 24 ֆակուլտետների 1-ին և 4-րդ կուրսի 1400 ուսանողներ: 
6 Կրթության իրավունքի հասանելիության և հավասարության հիմնախնդիները ՀՀ հանրակրթության ոլորտում: Հետազոտության նախնական 

արդյունքներ: 2017թ.: ԲՀՀ-Հայաստան: http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/09/Educ_Equity_MainData_PPT.pdf  

http://www.osf.am/wp-content/uploads/2017/09/Educ_Equity_MainData_PPT.pdf


14. Ծրագրի շրջանակում որևէ նորարարական կամ այլընտրանքային ծրագրի 

օժանդակությունը պետք է բխի ծրագրի թիրախներից և կրթության որակի բաղադրիչների 

բարելավման համար սահմանված առաջնահերթություններից: Նման ծրագրերին պետական 

բյուջեից հատկացվող պետական օժանդակության հարցը չի կարող սահմանվել Ծրագրով, 

այլ պետք է քննարկվի Ծրագրից բխող տարեկան գործողությունների ծրագրերի, ինչպես նաև 

պետական բյուջեից կրթության ոլորտին կատարվող բյուջետային հատկացումների 

բաշխման քննարկումների ընթացքում` ելնելով տվյալ պահին կրթության ոլորտում առկա 

մարտահրավերների ու առաջնահերթությունների իրավիճակից: Ուստի առաջարկում ենք 

հանել Ծրագրի կետ 20-ի “ե” ենթակետը: 

15. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքերում ապահով և անվտանգ 

միջավայրի ստեղծումը ենթադրում է երեխաների առողջության պահպանման և առողջ 

կենսագործունեության համար անհրաժեշտ պայմանների երաշխավորում, այդ թվում 

պատշաճ ջեռուցման և տաք ու սառը ջրամատակարարման ապահովման միջոցով: Այս 

առումով, գտնում ենք, որ հաստատություններում ռեսուրսների և էներգիայի խնայողաբար 

օգտագործման դրույթը կարող է տարընթերցում առաջացնել: Առաջարկում ենք կետ 20-ի 

ենթակետ 2-ում առանձին ենթակետով, որպես գլխավոր առաջնահերթություն, սահմանել 

բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում երեխաների առողջության 

պահպանման և առողջ կենսագործունեության համար անհրաժեշտ պայմանների, 

մասնավորապես պատշաճ ջեռուցման և տաք ու սառը ջրամատակարարման ապահովումը` 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017թ. մարտի 28-ի թիվ 12-Ն հրամանով հաստատված 

սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներին համապատասխան: 

16. Կրթության մատչելիության գերակայությունը Ծրագրով սահմանված է, որպես 2-րդ 

մակարդակի գերակայություն: Մինչդեռ, ԿԶՆ 4-րդ նպատակը կրթության մեջ 

հավասարության և մատչելիության թիրախը սահմանում է որպես թիվ 1 թիրախ: Բացի այդ, 

կրթության մեջ սոցիալական արդարության և հավասարության ապահովումը հանդիսանում 

է կրթության որակի բարելավման կարևորագույն նախապայման: Հայաստանյան 

համատեքստում կատարված հետազոտություններն ու առկա պաշտոնական 

վիճակագրությունը փաստում են կրթության մակարդակի և անհատի սոցիալ-տնտեսական 

կարգավիճակի միջև առկա ուղիղ կապակցվածության մասին: Բացի այդ, Հիմնադրամի 

կողմից 2016-2017թթ. կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ որակյալ 

կրթությունը հավասարապես հասանելի չէ մեր հասարակության տաբեր խմբերի, 

մասնավորապես` սոցիալապես անապահով ընտանիքներում և գյուղական 

բնակավայրերում ապրող երեխաների համար: Ուստի գտնում ենք, որ հաշվի առնելով 

վերոգրյալը, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված սոցիալական պետության 

կառուցման տեսլականը, բոլոր երեխաների համար հավասարապես հասանելի և որակյալ 

կրթության մատչելիության ապահովումը պետք է լինի այս Ծրագի թիվ 1 գերակայությունը: 

17. Ծրագրի կետ 25-ի ենթակետ 4-ում նշվում է, որ կներդրվի արդյունքից կախված 

ֆինանսավորման համակարգ: Գտնում ենք, որ այս կետով կարող են հիմքեր ստեղծվեն 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների միջև` արդյունքից կախված, 

տարբերակված ֆինանսավորման մոդելների ներդրման համար, ինչի արդյունքում 

աշակերտների մեծ քանակ և դասավանդող որակյալ ուսուցիչներ ունեցող խոշոր դպրոցները 

կստանան ավելի մեծ ծավալով ֆինանսավորում, իսկ, օրինակ, գյուղական բնակավայրերում 

կամ քաղաքների ծայրամասերում գտնվող, որակյալ ռեսուրսներով չզինված դպրոցների 

ֆինանսավորման ծավալները կնվազեն` հայտնվելով էլ ավելի խոցելի վիճակում: Այս կետը 

կարող է նաևլ ավելի խորացնել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների միջև 

արդեն իսկ առկա սոցիալական և որակական բևեռացումը` այդպիսով սահմանափակելով 

համակարգի համաչափ զարգացումը: 12-ամյա պարտադիր որակյալ կրթությունը 

հայաստանյան բոլոր երեխաների համար մատչելի ու հասանելի դարձնելու տեսանկյունից, 

առաջարկում ենք հանել այս կետը Ծրագրից, կամ շարունակել այն` նշելով 

բացառությունները, որոնք կերաշխավորեն վերը թվարկված բոլոր ռիսկերի պատշաճ 

հասցեագրումը: 



18. Կրթության համակարգի կառավարման ոլորտի գնահատմանն ուղղված վերջին տարիներին 

կատարված բազմաթիվ հետազոտություններ արձանագրել են գործադիր իշխանությունների 

կողմից կրթական հաստատությունների կառավարմանն անհիմն միջամտության և 

վերահսկողության, ինչպես նաև կրթական համակարգի գերքաղաքականացվածության 

խնդիրների մասին: Կրթության ոլորտում վերջին տարիներին իրականացվել են նաև 

կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատմանն ուղղված մի շարք հետազոտություններ, արձանագրվել 

են ռիսկեր, որոնք այնուհետ վերաձևակերպվել են կրթության ոլորտում հակակոռուպցիոն 

գործողությունների ծրագրի: Վերջինիս իրականացումը դեռևս չի սկսվել, այնուամենայնիվ 

որոշակիորեն հասցեագրումը է այս կետում նշված քաղաքականացվածության և գործադիրի 

վերահսկողության խնդիրները: Սակայն, հաշվի առնելով, որ, ԿՕ-ի համաձայն, Ծրագիրը 

հանդիսանում է կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմքը, կարծում ենք, 

որ այն պետք է առանձին սահմանի կրթության ոլորտում առկա կոռուպցիոն և 

բարեվարքության ռիսկերի հասցեագրման առաջնահերթությունը և նախատեսի ոլորտի 

կառավարմանն ու որոշումների կայացման գործընթացի թափանցիկությանն ու 

հաշվետվողականության բարելավմանն ուղղված գերակայություններ և գործողություններ: 

Առաջարկում ենք կետ 25-ը համալրել կրթության ոլորտի քաղաքականացվածության և 

գործադիր իշխանության անհիմն վերահսկողության բացառմանը, կրթության 

համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի վերացմանն ուղղված կառավարության ջանքերի 

արդյունավետության բարելավմանն ուղղված գործողություններով: 

19. Առաջարկում ենք Ծրագրի Քարտեզը կառուցել` ելնելով սահմանված թիրախներին հասնելու 

գործողությունների տրամաբանությունից, ինչպես նաև Ծրագրով սահմանված 

գերակայությունների կառուցվածքից: 

20. Քարտեզի իրականացման յուրաքանչյուր փուլի ավարտին առաջարկում ենք տրամադրել 

առնվազն 3, բայց ոչ ավել քան 6 ամիս ժամանակ, նախորդ փուլի արդյունքների գնահատման 

և դրանց հիման վրա հաջորդ փուլի թիրախների և ցուցանիշների վերանայման համար: 

Առաջարկում ենք նաև սահմանել յուրանքաչյուր փուլի արդյունքների հանրայնացման, 

ինչպես նաև հանրային հաշվետվության ներկայացման ընթացակարգերը` 

հնարավորություն տալով քաղաքացիական հասարակությանն ու շահագրգիռ կողմերին 

ներգրավվել թե՛ ծրագրի մշտադիտարկման, թե՛ արդյունքների քննարկմանը: 

21. Ծրագի Հավելվածում, «Որակ» տողի «Առաջանցիկ զարգացում» սյունակում նշված է   

«Ազգային և միջազգային ստուգատեսներում (TIMSS, PIRLS, PISA) արդյունքների 

առաջընթաց»: Այստեղ հարկ ենք համարում հիշատակել, որ Հայաստանը 2003 թվականից 

մասնակցում է TIMSS միջազգային ստուգատեսին` պետական բյուջեի միջոցներից 

տարեկան վճարելով անդամավճար: Սակայն ստուգատեսի անցկացման և արդյուքների 

հրապարակման հետ պարբերաբար ծագում են թափանցիկությանն ու 

հաշվետվողականությանը առնչվող խնդիրներ: Մասնավորապես, Հայաստանի 2007թ. 

մասնակցության տվյալները կազմակերպիչների կողմից որակազրկվել են, քանի որ 

դպրոցներում ստուգատեսի անցկացման ընթացքում տեղ են գտել խախտումներ և 

արդյունքների կեղծում: 2015թ. ստուգատեսում Հայաստանի մասնակցության արդյունքները 

մինչ օրս չեն հրապարակված, չնայած որ բոլոր մյուս երկրների արդյունքների 

համապարփակ վերլուծությունը հրապարակվել է 2016թ. նոյեմբերին: Ավելին, 

պաշտոնական որևէ աղբյուր չի պարզաբանել, թե որն է արդյունքների չհրապարակման 

պատճառը: Կրթության զարգացման 2010-2015թթ. Ծրագիր օրենքով նախատեսված էր 

Հայաստանի մասնակցությունը PISA և PIRLS ստուգատեսներին: Սակայն, Օրենքով 

սահմանված այս դրույթի կատարումը կառավարության կողմից այդպես էլ չապահովվեց, և 

օրինազանց պաշտոնյաների նկատմամբ պատասխանատվության որևէ միջոց չկիրառվեց: 

Հետևաբար, առաջարկում ենք Ծրագրում հստակորեն սահմանել առնվազն TIMSS, PIRLS և 

PISA միջազգային ստուգատեսներում Հայաստանի մասնակցության և արդյունքների 

ժամանակին և հավաստի հրապարակման գործողությունը, ինչպես նաև դրանց արդյուքների 

համակողմանի վերլուծության հիման վրա կրթության քաղաքականության մեջ 

համապատասխան փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու նախապայմանը: 



22. ԿՕ-ի համաձայն` սույն Ծրագիրը, լինելով օրենքի հավելված, ևս հանդիսանում է օրենք: 

Իրավական ակտերի մասին Հայաստանի օրենքի հոդված 37-ի կետ 6-ը սահմանում է 

իրավական ակտերի կառուցվածքի պայմանները, մասնավորապես ամրագրելով, որ 

Իրավական ակտի կառուցվածքը պետք է լինի կուռ` տրամաբանորեն միասնական, 

հաջորդական ու համակարգված: Բացի այդ, Իրավական ակտերի մասին Հայաստանի 

օրենքի հոդված 37-ի կետ 7-ի պահանջի համաձայն` իրավական ակտը պետք է լինի 

լիակատար, ավարտված և լիովին կարգավորի ակտով նախատեսված հարաբերությունների 

բոլոր առանձնահատկությունները: Եթե հնարավոր կամ նպատակահարմար չէ այդ 

հարաբերությունների բոլոր առանձնահատկությունները կարգավորել տվյալ իրավական 

ակտով, ապա դրանում հղումների ձևով կամ առանձին մասերով պետք է սահմանվեն այն 

իրավական ակտերի տեսակները, որոնցով կարգավորվելու են չկարգավորված 

հարաբերությունները, կամ նշվեն այն իրավաստեղծ մարմինները, որոնք պետք է 

կարգավորեն դրանք: Հաշվի առնելով վերոգրյալը` առաջարկում ենք Օրենքում սահմանել 

Ծրագրի կատարման համար պատասխանատվություն կրող գերատեսչությունների 

իրավունքներն ու պատասխանատվությունները, Ծրագրի չկատարման կամ թերի 

կատարման դեպքում պատասխանատվության միջոցներն ու դրանց կիրառման 

ընթացակարգերը` անհրաժեշտության դեպքում հղում անելով գործող այլ իրավական 

ակտերի, որոնցով կարգավորվելու են սույն Օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները: 

23. Իրավական ակտերի մասին օրենքի հոդված 37-ի կետ 3-ի ենթակետ 4-ի պահանջներից 

ելնելով` առաջարկում ենք Օրենքում ամրագրել հոդված` սույն Օրենքի ընդունումից հետո 

Ծրագիր 2011-2015 սահմանող օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին: 

  

Սույն փաստաթղթում օգտագործված են հետևյալ հապավումները՝ 

 

ՀՀ - Հայաստանի Հանրապետություն 

Օրենք - Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական 

ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Օրենք 

Ծրագիր - Հայաստանի հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական 

ծրագիր 

Հավելված - Կրթության մինչեվ 2030 թվականը զարգացման ճանապարհային քարտեզ 

Քարտեզ – Տեղեկանք. Կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման ճանապարհային քարտեզի 

բացվածք 

ԿՕ - Կրթության մասին ՀՀ օրենք 

Ծրագիր 2011-2015 – Կրթության զարգացման 2011-2015 պետական ծրագիր օրենք 

ՄԱԿ-ի 2030 Օրակարգ - ՄԱԿ-ի «Փոխակերպենք մեր երկիրը. Մինչև 2030 թվականը կայուն 

զարգացման օրակարգը» 

ԿԶՆ – Կայուն զարգացման նպատակներ 

 

 
Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան 

23.01.2018թ. 

 
 
 

Հարցերի կամ պարզաբանումների համար Ձեր աշխատակիցները կարող են դիմել ԲՀՀ-
Հայաստանյան գրասենյակ, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ Լիլիթ Նազարյանին կամ 

Անի Կոջոյանին` 010 533862 հեռախոսահամարով կամ էլ. փոստով nlilit@osi.am, ani@osi.am 
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