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ՀՏԴ 378 

ՀայաստանյանՀայաստանյանՀայաստանյանՀայաստանյան    բուհերումբուհերումբուհերումբուհերում    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    որակիորակիորակիորակի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման        
հհհհիմնաիմնաիմնաիմնախնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    համավարակիհամավարակիհամավարակիհամավարակի    պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում 

ՄՄՄՄելիքսեթյանելիքսեթյանելիքսեթյանելիքսեթյան    ՎՎՎՎահանահանահանահան        

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Sarscov-2, Covid-19, որակի կառավարում, 
որակի մշակույթ, բուհեր, հիմնախնդիրներ և մարտահրավերներ, ֆորս-
մաժորային իրավիճակներ, ուսուցման ռազմավարություն 

ՆերածությունՆերածությունՆերածությունՆերածություն    
Sarscov-2 վիրուսը իր տեսակի մեջ առաջինը չէր, սակայն դարձավ 

համավարակի առաջացման պատճառ, որը գլոբալ ընդգրկողականու-
թյուն ուներ և անկանխատեսելի էր իր տարածման արագությամբ: Այն 
հանգեցրեց արմատական փոփոխությունների ամբողջ աշխարհում՝ 
ներազդելով առողջապահության, տնտեսության, կրթության և նույնիսկ 
մարդկանց համոզմունքների վրա՝ առանց տարբերակելու զարգացած և 
զարգացող երկրները:  

Covid-19 համավարակով պայմանավորված՝ Հայաստանի Հանրա-
պետության ողջ տարածքում 2020 թվականի մարտի տասնվեցից հաս-
տատվել էր արտակարգ դրություն: Այսօրինակ ռեժիմը հասարակական 
կյանքում ենթադրում էր ամրագրված որոշ օրինաչափությունների փո-
փոխություններ և վերաբաշխումներ, որոշ դեպքերում՝ արգելքներ և սահ-
մանափակումներ: Ստեղծվել էր նոր իրավիճակ, որտեղ հասարակական 
հարաբերությունների նախկին որոշ կանոնակարգեր սկսեցին չգործել, 
իսկ նոր կանոնակարգերին և ընդհանրապես սահմանափակումներին 
հարմարվելու համար հարկավոր էր ժամանակ:  

Հասարակական կյանքի առավել մեծ փոփոխությունների ենթարկ-
ված ոլորտը դարձավ բարձրագույն կրթության համակարգը, որը, 
այսուհետ, նույնպես պետք է պատրաստ լինի մարտահրավերների, 
ֆորսմաժորային իրավիճակների, ներառյալ արտակարգ և անկանխա-
տեսելի հանգամանքները, պատերազմները, բնական կամ տեխնածին 
աղետները: Դեռևս Covid-19 համավարակից առաջ արդեն նկատելի էր 
հայաստանյան բուհերի կրթական ոլորտի ճգնաժամային իրավիճակը։ 
Կրթության ոլորտի մասնագետները քննարկում էին բուհերի կրթության 
վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունն ու ուղիները: Համավարակը 
մարդկանց ստիպեց հարմարվել վիրտուալ իրականությանն ու հեռավար 
կենսակերպին: Covid-19-ը փոխեց մարդկային ապրելակերպն ամբողջ 
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աշխարհում: Համավարակի այս բռնկումը տարբերակեց նաև բուհերի 
առօրյան և, հետևաբար, ազդելու է նաև նրանց ապագայի վրա: Համավա-
րակը ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում, ստիպեց 
դադարեցնել կրթական ավանդական գործընթացները:  

ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    հիմնախնդիրներըհիմնախնդիրներըհիմնախնդիրներըհիմնախնդիրները    ևևևև    մարտահրավերներըմարտահրավերներըմարտահրավերներըմարտահրավերները        
համավարակիհամավարակիհամավարակիհամավարակի    պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում. . . . հեռավարհեռավարհեռավարհեռավար    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    ռազմավարությունըռազմավարությունըռազմավարությունըռազմավարությունը    

Որակի կառավարման (ՈԿ) հիմնախնդիրները հեռավար ուսուցման 
դեպքում առավել բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ են, և բացի մշտա-
պես իրականացվող շարունակական բարելավման և վերահսկման գործ-
ընթացներից՝ պետք է ընթացավորեն նաև որոշակի անհրաժեշտ միջոցա-
ռումներ՝ ելնելով գործունեության առանձնահատկություններից, գոյու-
թյուն ունեցող ռեսուրսներից, բացահայտված և տեսանելի խնդիրներից 
[3, 36]:  

Համավարակը ստեղծել է նոր մարտահրավերներ ՀՀ բուհերում, ըստ 
որոնց՝ բուհերը նոր սկզբնակետից են մրցակցության մեջ մտնում՝ նախ-
կինում չունենալով նման իրավիճակում գործելու փորձառություն։ Եվ այս 
նոր կարգավիճակում անհրաժեշտ է, որ բուհերը կարողանան ամրագրել 
իրենց արդյունավետությունը. հետազոտել և վերլուծել հետագա քայլերն 
ու անելիքները, անցկացնել համեմատական վերլուծություններ և դրանք 
զուգահեռել նախկին արդյունքների հետ, ինչպես նաև, հաշվի առնելով 
ստեղծված նոր պայմանները և միջավայրային յուրաահատկությունները, 
դրանց համապատասխան մշակել նոր մոտեցումներ։ Եվ եթե բուհերը 
որդեգրեն որակի ապահովման մշակույթ, ապա նախ և առաջ պետք է 
սկսեն անձնակազմի զարգացման ծրագրերից, հետադարձ կապի ապա-
հովումից, հաշվետվողականության հստակ համակարգերի ձևավորում-
ներից, ինչպես նաև խորհրդատվությունների վրա հիմնված հստակ մե-
խանիզմներից: 

Բարձրագույն կրթության այս նոր ժամանակաշրջանը զուգակցվում 
է Բոլոնյան գործընթացի հետ՝ եվրոպական կրթական լայնածավալ բարե-
փոխումներին համաչափ ինտեգրման գործընթացով: Դեռևս 1999 թվա-
կանի հունիսի 19-ին Բոլոնիայում Եվրոպայի կրթության նախարարների 
կողմից ստորագրվեց համատեղ հռչակագիր (Բոլոնիայի հռչակագիրը), 
որով կողմերը պարտավորվում էին մինչև 2010 թվականը ստեղծելու և 
ունենալու Եվրոպական բարձրագույն կրթական մեծ տիրույթ (այսու-
հետև՝ ԵԲԿՏ) [1, 12-14] և ողջ աշխարհում նպաստելու եվրոպական բարձ-
րագույն կրթական համակարգի տարածմանը: ԵԲԿՏ-ի ստեղծման 
համար ամրագրվեցին առանցքային 10 սկզբունքներ [2, 7]:  
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Համավարակով պայմանավորված և դրա արդյունքում ստեղծված 
սոցիալական, տնտեսական և կրթական, ինչպես նաև հետպատերազմա-
կան հոգեբանական ճգնաժամերը հաղթահարելու համատեքստում, մաս-
նավորապես, տեսանելի է և կարևորվում է կառավարչական հմտություն-
ներ և ռազմավարություն կիրառելու անհրաժեշտությունը: Սույնը որպես 
մարտահրավեր դիտարկելով՝ փորձել ենք ստորև համակարգել այն հաղ-
թահարելու հնարավոր դրույթները՝ 

ա. ա. ա. ա. հեռավար ուսուցման համակարգում ներգրավված բուհի դասա-
խոսների և անձնակազմի անդամների՝ ՏՏ ոլորտում առկա և ձեռք բերվող 
հմտություններին համապատասխանելու նպատակով իրականացնել 
սկզբնական վերապատրաստման կարիքների գնահատում,  

բ. բ. բ. բ. հեռավար ուսուցման դասընթացների համար ձեռք բերել, տեղա-
դրել և գործարկել ՏՏ և հեռահաղորդակցության անհրաժեշտ միջոցներ 
(ժամանակակից համակարգիչներ, համակարգող պերիֆերիկ (դրսից 
ներս, դեպի կենտրոն) սարքեր, ցանցը սպասարկող համակարգեր, ան-
հրաժեշտ հեռահաղորդակցային այնպիսի սարքավորումներ, որոնց 
միջոցով կապահովվեն ծրագրային և տեղեկատվական հոսքերը, և որոնք 
տեղային ցանցերի և համացանցի միջոցով կապահովեն նաև մասնակից-
ների մուտքը դեպի հեռավար ուսուցման համակարգ և այլն),  

գ.գ.գ.գ.    անհրաժեշտ է, որ    հեռավար դասընթացներում ուսանողները և 
դասախոսները սովորեն ակտիվորեն օգտագործել ընտրված վիրտուալ 
ուսումնական միջավայրը՝ անխափան որակյալ մուտքը դեպի էլեկտրո-
նային ուսումնական ռեսուրսներ՝ ապահովելով հեռահաղորդակցության 
կապուղիներով,  

դ. դ. դ. դ. հեռավար ուսուցման համար էլեկտրոնային ձեռնարկների և այլ 
անհրաժեշտ նյութերի պատրաստման, մեթոդների ու մոտեցումների 
յուրացման նպատակով իրականացնել բուհերի դասախոսների կարիք-
ների գնահատում և սկզբնական վերապատրաստում,  

ե. ե. ե. ե. յուրաքանչյուր ուսումնական տարում հեռավար ուսուցման հա-
մակարգում նոր ներգրավվող դասավանդողների և այլ աշխատակիցների 
համար իրականացնել նախնական կարիքների գնահատում և, ըստ ան-
հրաժեշտության, համապատասխան ծրագրերով վերապատրաստում,  

զ. զ. զ. զ. հեռավար ուսուցման յուրաքանչյուր դասընթացի համար պատ-
րաստել ուսումնամեթոդական նյութեր՝ առարկայական ծրագրեր, դաս-
ընթացների ուղեցույցեր, էլեկտրոնային ուսումնամեթոդական շտեմա-
րաններ, միջոցներ և փաթեթներ, դասընթացների և դասախոսություն-
ների սեղմագրեր: 
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Համավարակով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակի հաս-
տատումը անկանխատեսելի էր ՀՀ կրթական համակարգի համար, և 
հետևաբար, գոյություն չունեին բուհերի համար մշակված և պատրաստի 
հեռավար ուսուցման ձևաչափեր. բուհերում անմիջականորեն իրավիճա-
կով պայմանավորված էին որոշում, թե ինչ ֆորմատով անցկացնեն հեռա-
վար ուսուցումը: Նախնական փուլում գոյություն չուներ նաև մեկ ընդ-
հանրական կարգավորում, և յուրաքանչյուր դասախոս ինքն էր որոշում, 
թե որոնք են իր համար առավել ընդունելի էլեկտրոնային գործիքները և 
դասընթացներիի ձևաչափերը: Հետևաբար՝ կարևորվում էր ոչ միայն 
հեռավար կրթության անցումը, այլև այդօրինակ կրթության որակը:  

Նոր ներդրվող հեռավար ուսուցումը իր հետ, բնականաբար, բերել է 
բազմաթիվ հիմնախնդիրներ թե՛ կրթության կազմակերպման և թե՛ 
կրթության հասանելիության տեսանկյուններից: Հեռավար ուսուցմանը 
մասնակցելու համար պարտադիր են հատկապես համացանցի հասանե-
լիությունը և էլեկտրոնային համապատասխան սարքավորումների 
առկայությունը: ՀՀ-ում համացանցի հասանելիությունը (տնային) տնտե-
սություններում 2018 թվականին եղել է 86,4% [World Bank], և անգամ 
դրական աճի պարագայում 2020 թվականին համացանցը հասանելի չէր 
ՀՀ բոլոր բնակիչներին: Մյուս կողմից՝ ժամանակակից սարքավորումներ 
ոչ բոլոր (տնային) տնտեսություններում էին առկա, հետևաբար՝ հեռա-
վար ուսուցման չհղկված ձևաչափերը, որոնցից շատերը կիրառվում էին 
դասախոսական անձնակազմերի կողմից կամ ուսումնական հաստատու-
թյունների սուբյեկտիվ նախաձեռնությունների միջոցներով, ըստ փորձա-
գետների, չէին և չեն կարող արդյունավետությամբ փոխարինել ավան-
դական կրթությանը:  

Համավարակի շրջանում որակի մշակույթի ձևավորումը Համավարակի շրջանում որակի մշակույթի ձևավորումը Համավարակի շրջանում որակի մշակույթի ձևավորումը Համավարակի շրջանում որակի մշակույթի ձևավորումը     
որպես փոփոխությունների ղեկավարման միջոցորպես փոփոխությունների ղեկավարման միջոցորպես փոփոխությունների ղեկավարման միջոցորպես փոփոխությունների ղեկավարման միջոց    

Մինչ համավարակը բուհերը իրենց գործնականության տիրույթում 
(միջավայրում) ունեին աշխատանքի շուրջ հարյուրամյա փորձառություն 
և այդ համատեքստում հավաստում էին, թե կիրառվող մեթոդաբանու-
թյամբ կարողանում են ապահովել կրթության վերջնարդյունքները, և թե 
իրենց փորձը հաջողված է։ Սակայն համավարակով պայմանավորված՝ 
ստեղծվել է հետևյալ դրությունը. բուհերը նոր մեկնակետից են մրցակցու-
թյուն դրսևորում՝ չունենալով նախկինում այսօրինակ իրավիճակներում 
դրսևորվելու գործնականություն և գործելու փորձնականություն։ Ստեղծ-
ված նոր իրադրությունում անհրաժեշտ է, որ ՀՀ բուհերը հավաստեն 
իրենց կրթական գործընթացների արդյունավետությունը՝ հետազոտելով 
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և վերլուծելով համավարակի պայմաններում կատարած գործողություն-
ները, քայլերը, նախկինում գրանցած արդյունքների հետ համեմատելով և 
զուգահեռ վերլուծություններ կատարելով, միաժամանակ հաշվի առնելով 
նոր միջավայրի առանձնահատկությունները և համապատասխանաբար 
ամրագրելով նոր մոտեցումներ։  

Տարիներ շարունակ մարդիկ բարձրագույն կրթություն ստացել են 
ավանդական ձևով՝ առկա կամ հեռակա ուսուցման ձևաչափերով: 
Վերջին տարիներին այն աստիճանաբար իր տեղը զիջում է հեռավար 
կրթությանը: Անկախ այն բանից, թե ինչ ձևաչափով է իրականացվում 
կրթական գործընթացը, նպատակը մեկն է՝ կրթել և դաստիարակել 
հասարակությունը:  

Գիտելիքահենք պետություններում (տնտեսություններում) կրթու-
թյան (և ոչ միայն) շահառուները (սպառողները) դառնում են առավել պա-
հանջատեր՝ ուշադրություն դարձնելով մատուցված ծառայության (կամ 
սպառման ենթակա ապրանքի) որակին և հատկանիշներին՝ բազմազա-
նության, մատչելիության, հասանելիության, փաթեթավորման, բազմա-
ֆունկցիոնալության, պարզության և այլ տեսանկյուններից։ Համավա-
րակի պայմաններում որակի մշակույթի լավագույն դրսևորումը բուհերի 
դիմադրողականությունն ու կարողությունն է՝ անկախ որոշումներ 
կայացնելու և պատասխանատվություն ստանձնելու այդ որոշումների 
համար:  

Այս համատեքստում՝ Որակի ապահովման ազգային կենտրոնը 
(ՈԱԱԿ) [4] հանդես եկավ բուհերում առաջանցիկ վերլուծություն իրա-
կանացնելու առաջարկով՝ պարզելու, թե նրանք որքանով են ապահովում 
կրթական վերջնարդյունքները։ Ցավոք, հայաստանյան բարձրագույն 
կրթություն իրականացնող բուհերի մեծ մասը դեռևս չի հստակեցրել, թե 
ինչպես են արդյունավետ իրականացնելու ուսանողի գնահատումը նոր 
միջավայրում:  

Կրթության որակի բարձրացման համար առանցքային կարևորու-
թյուն ունի հատկապես դասախոսական կազմի վերապատրաստումը, 
որով հատկանշվում է նոր միջավայրում աշխատելու նրանց պատրաս-
տակամությունը և առցանց կրթության դրական փորձը ընթացիկ աշխա-
տանքներում ներառելու հնարավորությունը։ 

 Ուսումնական հաստատությունները փորձում են նաև ստեղծված 
խնդիրների այլընտրանքային տարբերակներ գտնել, և այդ գործընթացում 
կարևորվում է համակարգողի դերը։  

Գաղտնիք չէ, որ ներկայում ուսումնական հաստատությունների 
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համար ստեղծվել են տարբնույթ մարտահրավերներ, և այդ գործընթա-
ցում որակի մշակույթի լավագույն դրսևորումը բուհերի՝ անկախ որոշում-
ներ կայացնելու և այդ որոշումների համար պատասխանատվություն 
ստանձնելու կարողությունն է։ Հետևաբար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել 
նաև համանման օտարերկրյա հաստատությունների փորձը, որոշումներ 
կայացնել և առաջնորդվել դրանցով։  

Համավարակով պայմանավորված սույն իրավիճակը մարտահրա-
վեր է բոլորի համար. պետք է կարողանալ համապատասխանել միջազ-
գային չափանիշներին և լուծել ստեղծված ներքին խնդիրները, որոնք 
հնարավոր է իրականացնել միայն բոլոր կառույցների համատեղ աշխա-
տանքի և պատասխանատվության արդյունքում: Ահա այսօրինակ գործ-
ընթացների արդյունքում է հաճախ ձևավորվում և դրսևորվում որակի 
մշակույթը, որը օգնում է բուհերին՝ բարելավելու կրթության որակը, և 
ապահովում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների՝ որակի 
ազգային և միջազգային չափորոշիչների համակարգված փոփոխություն-
ներին արագորեն հմտանալու գործընթացները: Որակի մշակույթը նաև 
կազմակերպչական մշակույթի տեսակ է, որը որակի բարելավումը 
դիտարկում է որպես մշտականորեն բարենորոգվող գործընթաց:  

Որակի մշակույթը ենթադրում է երկու հիմնական գործոններ՝ 
աաաա....    մշակութային և հոգեբանական, ներառյալ դրանց արժեքները՝ համոզ-
մունքներ, սպասումներ և որակի հանդեպ նվիրվածությունը, և բբբբ.... կանոն-
ները, որոնցից կազմվում է կառավարման գործընթացը: Լավ սահման-
ված այսօրինակ գործոն-պահանջները նպատակ ունեն բարելավելու բու-
հական կրթության որակը և համակարգելու անհատական ներդրումները 
նրանում: Որակի մշակույթը և որակի ապահովման ներքին կառուց-
վածքը ունեն օրգանական, փոխադարձ և փոխկապակցված հարաբերու-
թյուններ, առանց որոնց ներքին որակի ապահովման համակարգը չի 
կարող լինել կայուն և ազդեցություն ունենալ՝ առանց որակի մշակույթի:  

Կայուն որակի մշակույթը կարող է ձևավորել նաև աշխատանքային 
հատուկ գործիքների, գործընթացների, համակարգերի համադրություն, 
ստեղծել կարգեր, որոնք առավել դյուրին կդարձնեն բուհերի դիմակայու-
թյունը մարտահրավերներին: Որակի մշակույթի հայեցակարգը դիտար-
կում է նաև ուսանողների մասնակցության հնարավորությունը, և որակի 
կառավարման համակարգ ստեղծելու վերջնանպատակում ներառում է 
որակի ապահովման գործիքները և գործընթացները, որոնք հատուկ են 
կազմակերպությանը, և երբ դրանք կիրառվում են սեփական մշակույթը 
ստեղծելու նպատակով:  
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Որակի մշակույթը նաև կազմակերպչական արժեքների համակարգ 
է, որը համավարակի պայմաններում ստեղծեց անընդհատական զար-
գացման, որակի հաստատման և կատարելագործման միջավայր, որով 
պայմանավորված՝ բուհերը՝  

աաաա.... պետք է բարելավեն մշակութային միջավայրը և ստեղծեն չափա-
նիշների, արժեքների, համոզմունքների, վարքագծի կանոնների համա-
կարգեր, որոնք ընդունելի և համաձայնեցված են բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատությունների անձնակազմերի կողմից, և որոնք կամավո-
րության սկզբունքով կատարում են դրանք, 

բբբբ. . . . պետք է որդեգրեն նաև հաստատուն արժեքներ, վարքագծի կա-
նոններ, համագործակցություն, աջակցություն և փոխադարձ հարգանք:  

Որակի մշակույթի զարգացումը խթանող սկզբունքներից են՝  
աաաա.... համալսարանական թիմի ձևավորումը,  
բ.բ.բ.բ. համալսարանական գործընթացներում ուսանողների մասնակցու-

թյունը և ներգրավումը,  
գ.գ.գ.գ. որակի մշակույթի ներդրումը ներքին հաղորդակցության և քննար-

կումների մեջ,  
դ.դ.դ.դ. բուհերի անձնակազմերի (աշխատակիցների) մոտ պատասխա-

նատվության զգացողության ձևավորումը:  
Եթե բուհական հաստատություններում կարևորվում է որակի մշա-

կույթի ապահովումը, ուրեմն՝ նախ պետք է սկսել անձնակազմի զարգաց-
ման ծրագրերից, հետադարձ կապի ստեղծումից, հաշվետվողականու-
թյան հստակ համակարգերի ներդրումից, ինչպես նաև խորհրդատվու-
թյունների վրա հիմնված հստակ մեխանիզմների ձևավորումից: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

 Համավարակով պայմանավորված՝ նոր հիմնախնդիրներ ու մար-
տահրավերներ ստեղծվեցին բուհերի կրթական համակարգերը արդյու-
նավետ գործարկելու համատեքստում: Իրավիճակի բարդությունը պայ-
մանավորված է (էր) ներազդող գործոններով, որոնք տարաբնույթ են՝ հա-
մավարակ, պատերազմ, սոցիալական, տնտեսական, հոգեբանական, աշ-
խարհաքաղաքական և ժողովրդագրական ճգնաժամեր և դրանցով պայ-
մանավորված հիմնախնդիրներ, որոնք առավել բարդացրին առանց այդ 
էլ ճգնաժամի մեջ գտնվող բարձրագույն կրթական համակարգը:  

Վերոնշյալ մարտահրավերներին դիմակայելու, ռիսկերը հնարավո-
րինս նվազեցնելու, ինչպես նաև, անկախ իրավիճակից, որակյալ կրթու-
թյուն ապահովելու համար չափազանց կարևոր են՝ ա.ա.ա.ա. համավարակի 



– 512 – 
 

ժամանակ գրանցված հաջողված ու անհաջող փորձերի վերլուծություն-
ները, ինչպես նաև նույնօրինակ օտարերկրյա հաստատությունների 
փորձերի դիտարկումները, բ.բ.բ.բ. համավարակի պայմաններում աշխատելու 
կայուն ծրագրի մշակումը և ռազմավարական պլանավորումը:  

Համավարակով պայմանավորված իրավիճակը հանգեցրեց գաղա-
փարին, թե բուհական համակարգը հիմնականում պատրաստ չէր դիմա-
կայելու մարտահրավերներին, գործընթացները հաճախ հախուռն, շա-
րունակական ու տրամաբանված չէին և չէին ապահովում պահանջվող 
որակը: Բարդ, սակայն ուսուցողական այս ժամանակահատվածը ապա-
ցուցեց, որ վերադարձ նախկինին այլևս չի լինելու, և այն հաստատու-
թյունները, որոնք չեն կարողանա դիմակայել ու վերաձևակերպել իրենց 
գործիքներն ու մեխանիզմները, կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ 
պլանները, առաջնահերթությունները, ապա նրանք այլևս ասելիք և պա-
հանջարկ չեն ունենա ամեն օր փոխվող աշխարհում:  

Համավարակով պայմանավորված՝ առկա են ոչ միայն բարդություն-
ներ, այլև՝ առավելություններ. այս միջավայրում մեծացել է ուսանողների 
և դասախոսների այլընտրանքային ֆորմալ փոխշփումը, հանձնարարա-
կաններն առավել կոնկրետ և վերահսկելի են։ Դասախոսը հնարավորու-
թյուն ունի կիրառելու դասավանդման և գնահատման այլընտրանքային 
միջոցներ, որոնք դրական արդյունք կարող են ունենալ անգամ լսարանա-
յին կրթության վերադառնալուց հետո: Սույնի նպատակը հասարակու-
թյանը հավաստիացնելն է, թե նոր միջավայրում ևս կրթական արդյունքը 
նույնն է, և շնորհվող որակավորումները արժանահավատ են: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. ՀՀ մասնագիտական փորձաքննությանն անցկացման ձեռնարկ, 
Երևան, ՈԱԱԿ հիմնադրամ, 2011, 102 էջ:  

2. Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների որակի 
ներքին ապահովման համակարգի ձևավորման ուղեցույց, Երևան, 
2011, ՈԱԱԿ հիմնադրամ, 93 էջ:  

3. Թոփչյան Ռ., Որակի ապահովման տերմինաբանական բառարան, 
Ե., ՈԱԱԿ հիմնադրամ, 102 էջ:  

4. http://www.anqa.am/. 
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Проблемы управления качеством образования в вузах Проблемы управления качеством образования в вузах Проблемы управления качеством образования в вузах Проблемы управления качеством образования в вузах     
Армении в условиях пандемииАрмении в условиях пандемииАрмении в условиях пандемииАрмении в условиях пандемии    

Меликсетян Меликсетян Меликсетян Меликсетян ВаганВаганВаганВаган    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Sarscov-2, Covid-19, управление качеством, культура 
качества, университеты, вопросы и вызовы, форс-мажорные ситуации, 
стратегия обучения 

Ситуация, сложившаяся в условиях пандемии, как во всем мире, так и 
в Армении вынудила приостановить процессы традиционного образо-
вания. Аудиторное обучение противоречит противоэпидемическим меро-
приятиям и может привести к неконтролируемому распространению 
вируса. Пандемия заставила людей приспособиться к виртуальной 
реальности и дистанционному жизненному укладу. Эта тяжелая, но 
поучительная эпоха доказала, что возврата в прошлое больше не будет, и 
все те учреждения, которые не смогут противостоять и переформатировать 
свои механизмы, краткосрочные и долгосрочные планы, приоритеты, 
потеряют свою востребованность и спрос в этом трансформирующемся 
мире. В ситуации с пандемией вузы встали перед трудной задачей: 
необходимо найти альтернативные средства, соответствующие новой 
среде, с помощью которых можно обеспечить те же результаты. Цель всего 
этого – удостоверить общество, что и в новой среде образовательные 
результаты идентичны, а присуждаемые квалификации достоверны. 
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Quality Management Problems in Higher EducationQuality Management Problems in Higher EducationQuality Management Problems in Higher EducationQuality Management Problems in Higher Education    
Institutions of Armenia under PandemicInstitutions of Armenia under PandemicInstitutions of Armenia under PandemicInstitutions of Armenia under Pandemic 

Meliksetyan VahanMeliksetyan VahanMeliksetyan VahanMeliksetyan Vahan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: Sarscov-2, Covid-19, quality management, culture quality, 
universities, challenges and problems, force majeure situations, training strategy 

The situation caused by the pandemic around the world, as well as in 
Armenia, made the traditional educational processes stop. Classroom teaching 
contradicts the anti-pandemic measures and can make the spread of the virus 
uncontrollable. The pandemic has forced people to adapt to virtual reality 
and distance-learning lifestyle. This difficult but educational period proved that 
there will be no return to the past. Those institutions that do not resist and 
redefine their mechanisms, short-term and long-term plans, and priorities will 
have nothing more to offer and will not be in demand in this changing world. 
The pandemic situation has made the universities face a difficult problem that is 
to find alternative means in line with the new environment providing the same 
outcome. The purpose consists in the following: to convince the public that the 
educational outcomes are the same in the new environment, and the 
qualifications awarded are credible. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.04.15.04.15.04.15.04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    29.29.29.29.04040404.2022 .2022 .2022 .2022 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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