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Կրթությունը որոշիչ ազդեցություն ունի կյանքի
որակի վրա՝ չափահաս տարիքում

Լավ կրթություն նշանակում է հետագայում՝ լավ
աշխատանք, բարձր վարձատրություն, լավ

առողջություն և երկար կյանք



Կրթության ձախողումը՝ երկարաժամկետ
հեռանկարում, առաջ է բերում սոցիալական և
ֆինանսական շատավելի բարձր ծախսեր՝

պետության համար

Նրանք, ովքեր չունեն սոցիալապես կամ
տնտեսապես ներառվելու կարողություններ և
հմտություններ՝ հետագայում ավելի թանկ են

արժենում առողջապահական, զբաղվածության,  
երեխաների խնամքի և սոցիալական
ծառայությունների համակարգերին



Ազնիվ , խտրականությունից զերծ, հավասար
հասարակությություն կառուցելու համար կարևորագույն
նախապայման է՝ կրթություն ստանալու առավելությունը

բոլորի համար հասանելի դարձնելը



Հետազոտության նպատակը

Գնահատել որակյալ կրթության հասանելիությունն ու մատչելիությունը, 
հատկապես հետևյալ խոցելի խմբերի երեխաների համար

• գյուղաբնակ երեխաներ
• սոցիալապես խոցելի (աղքատ) ընտանիքներում ապրող երեխաների
• Աղջիկներ

Հետազոտության մեթոդաբանության համար տես էջ 50



• Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք: Պետական ուսումնական
հաստատություններում միջնակարգ կրթությունն անվճար է: (ՀՀ
Սահմանադրություն, հոդված 38)

• 12‐ամյա միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է և անվճար՝ բոլորի
համար: (Հանրակրթության մասին օրենք, հոդված 4)

• Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է կրթության
ժողովրդավարական և աշխարհիկ բնույթը (Հանրակրթության մասին
օրենք, հոդված 4)

Կրթության իրավունք



Հանրակրթության բնագավառում պետությունը պետք է երաշխավորի մի
շարք սկզբունքներիապահովումը, այդ թվում.

• հանրակրթության հավասար հնարավորությունները և
մատչելիությունը,

• հանրակրթության որակի շարունակական բարելավումը,
• անհատիազատ և համակողմանի զարգացմանառաջնայնությունը,
• քաղաքացիական գիտակցության կարևորումը,
• սովորողների վերլուծական, քննադատական մտածողության, 
գիտելիքների ինքնուրույն ձեռքբերման և կիրառման, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների օգտագործման ունակությունների զարգացման
առաջնայնությունը,

• ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության և պետական
վերահսկողության հավասարակշռումը: 

ՀՀ Հանրակրթության մասին օրենք, հոդված 5, կետ 2



Կրթության որակի սահմանումը՝ ՀՀ
օրենսդրության մեջ
Կրթության որակը սահմանվում է, որպես «կրթական քաղաքականությամբ
սահմանված նպատակների և խնդիրների իրագործմանը միտված կրթության
կազմակերպման չափելի արդյունք, որը գնահատվում է՝ հաշվի առնելով
սովորողի անհատական կարիքները, կրթության կազմակերպման միջավայրը, 
ուսուցման ծրագրային բովանդակությունը, կրթության կազմակերպման
գործընթացը, և ուսումնառության գնահատված արդյունքները՝ համաձայն
սահմանված չափանիշների»:*

Կրթության մասին ՀՀ օրենքը, հոդված 3

* Սահմանման համար հիմք է ծառայել ՄԱԿ‐ի Մանկական Հիմնադրամի մշակած ուղեցույցը, որը
կրթության որակը սահմանում է որպես հինգ փոխկապակցված բաղադրիչների
ամբողջականություն, ընդ որում յուրանքաչյուր բաղադրիչի դեպքում ենթադրվում է գնահատման
համապատասխան չափանիշների մշակում։



Կրթության որակի սահմանմանառանձնահատկություններն՝ ըստ
ՄԱԿ‐իՄանկական Հիմնադրամի

• Ըստ ուղեցույցի հեղինակներ, կրթության որակի նման սահմանումը թույլ է տալիս
ընկալել կրթությունը` որպես քաղաքական, մշակութային և տնտեսական
համատեքստում գույություն ունեցող համալիր համակարգ: 

• Նրանք ընդգծում են նաև, որ կարևոր է հաշվի առնել կրթության համակարգային
բնույթը և այն, որ այդ համակարգի ներսում բոլոր բաղադրիչները միմյանց հետ
փոխկապակցված են և փոխազդում են միմյանց վրա՝ հաճախ նույնիսկ
անկանխատեսելի ձևերով: 

• Օրենքում կրթության որակի սահմանումը չի մանրամասնում յուրաքանչյուր
բաղադրիչը և դրա համակարգային դերը՝ քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային
համատեքստում՝ սահմանափակվելով միայն բաղադրիչների ֆորմալ թվարկմամբ: 

• Օրենքի հոդված 37‐ն ամրագրում է կրթության պետական կառավարման լիազորված
մարմնի (ՀՀ ԿԳՆ) պատասխանատվությունը՝ կրթության որակի յուրաքանաչյուր
բաղադրիչի գնահատման չափանիշները սահմանելու հարցում։



Կրթության զարգացման ներկայիս քաղաքականությունը

• Կրթությանը ծախսերը ՀՆԱ կազմում տարեցտարի կրճատվում են (2018թ.՝
2.18%, 2019թ.՝ 1.99%, 2020թ.՝ 1.85%)

• Հայաստանը չի մասնակցում PISA ստուգատեսին, իսկ TIMSS 2015 արդյունքները
չեն հրապարակվում

• Կրթության քաղաքականության մեջ էլիտիստական մոտեցումների որդեգրում
• Հանրակրթության համակարգի անհամաչափ զարգացում
• Կրթության բովանդակության բարեփոխումների ձգձգում
• ՀԲ վարկային ծրագրի անարդյունավետ կառավարում
• Կրթության որակի շարունակական անկում



Աղքատությունը, ներառյալ ծայրահեղաղքատությունը՝ ըստ կրթության
մակարդակի. 2010‐2015թթ. (%) (ԱՎԾ)
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2010‐2015թթ. պետական պաշտոնական
վիճակագրության տվյալների

վերլուծությունը վկայում է այն մասին, 
որ առկա է ուղղակի կապ բնակչության

կրթության մակարդակի և
աղքատության միջև:



2010/2011‐2016/2017 ուս. տարիների ՀՀպետական դպրոցներիաշակերտների թվի
դինամիկան` հիմնական, ավագ և միջնակարգ դպրոցներում (ԿՏԱԿ)
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2010‐2016թթ.պետական ուսումնական հաստատություններիցաշակերտների
արտահոսքը* (ԿՏԱԿ)

* - 2013-2014 ուսումնական տարվա միջմարզային արտահոսքի վերաբերյալ տվյալները բացակայում են
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• Հայաստանյան աշակերտները միջինում օրական մոտ 3 ժամ են ծախսում
դասապատրաստման վրա: 
• Այս ցուցանիշն ամենացածրն է Երևանում (2.6 ժամ), և ամենաբարձրը
մարզկենտրոններում՝ (3.2 ժամ)

• Հարցված ծնողների միայն 1.1% են նշել, որ նրանց երեխաները դասերին
ընդհանրապես չեն պատրաստվում
• Այս ցուցանիշն ամենաբարձր է Երևան քաղաքում` 2.7%, գյուղաբնակ
ծնողների շրջանում՝ 0%:

• «Դասերը ընդհանրապես չեն պատրաստում» պատասխանը առավել հաճախ
է հնչել նաև այն ծնողների պատասխաններում, ով գնահատել են իրենց
ընտանիքի ապահովվածությունը՝ «բոլորովին ապահովված չենք»՝ 3.8%
• Այս խմբի դեպքում ցածրն է նաև օրական կտրվածքով
դասապատրաստման վրա ծախսվող ժամանակը՝ 2.7 ժամ: 

Դասապատրաստում
(Ծնողների հարցում)



Դասապատրաստում
(միջազգային փորձ*)

ԱՄՆ ՏԶՀԿ երկրներ Հայաստան**

6 ժամ 4.9 ժամ 15 ժամ

PIZA երկրներ‐> Կորեա Ֆինլանդիա

3‐4 ժամ

* Շաբաթական կտրվածքով
** Հաշվարկում ներառված չեն հանգստյան, շաբաթ և կիրակի օրերը, չնայած, որորոշ դեպքերում
դասապատրաստումն իրականացվում է նաև հանգստյան օրերին

TIMSS 2011 արդյուքներով, Հայաստանը զիջում է
հարևան գրեթե բոլոր երկրներին՝ թե՛
աշակերտների գրագիտության, և թե՛

տրամաբանության ու դպրոցում ստացած
գիտելիքները գործնականում կիրառելու առումով



Առաջադիմության մակարդակը՝ կախված ընտանիքի
ապահովվածության մակարդակից

(Ծնողների հարցում)

• 9‐10 գնահատական ստանում են՝

• Անապահով ընտանիքներ՝ 34.3%
• Ապահովված ընտանիքներ՝ 42.8%

• 0‐5 գնահատական ստանում են՝

• Անապահով ընտանիքներ՝ 8.7%
• Ապահովված ընտանիքներ՝ 0%



Գերազանց առաջադիմությամբ սովորում է աշակերտների` 

• տարրական դասարաններում՝ 45.3%‐ը,
• միջին դասարաններում՝ 31.8%, 
• ավագ դասարաններում՝ 31%.

• 10‐րդ դասարանում՝ 33.5%, 
• 11‐րդ դասարանում՝ 31.4%, 
• 12‐րդ դասարանում ՝27.6%:

Առաջադիմություն
(Ծնողների հարցում)



Ուսման համար կատարվող վճարների մասնաբաժինըտնային տնտեսությունների ոչ
պարենային ապրանքների ու ծառայությունների համար կատարվող ընդհանուր

ծախսերում. (%) (ԱՎԾ)
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Հանրակրթական դպրոցում սովորող երեխա ունեցողտնային տնտեսություններում
կրթության համար իրականացվող միջին ամսական ծախսը՝ մեկ աշակերտի, 2014/2015. 

(դրամ) (ԱՎԾ)
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Պարապո՞ւմ է արդյոք Ձեր երեխան որևէ առարկա կրկնուսույցի մոտ:
(Ծնողների հարցում)
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Պարապո՞ւմ է արդյոք Ձեր երեխան որևէ առարկա կրկնուսույցի մոտ: 

Պատասխանների բաշխումն ըստ ընտանիքի ապահովվածության մակարդակի
(Ծնողների հարցում)
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Պարապո՞ւմ է արդյոք Ձեր երեխան որևէ առարկա կրկնուսույցի մոտ

Պատասխանների բաշխումն ըստ ծնողի կրթության մակարդակի (Ծնողների հարցում)
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Որքա՞ն է կազմում վճարի չափը (ՀՀԴ)

Պատասխանների բաշխումն ըստ դասարանների (Ծնողների հարցում)
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Որքա՞ն է կազմում միջին ամսական կրկնուսուցման վճարը (ՀՀԴ): 

Պատասխանների բաշխումն ըստ բնակավայրի (Ծնողների հարցում)
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Դպրոցից բուհ անցմանպլանավորումը

Ուսուցիչների հարցում՝

• ավագ դպրոցիների ուսուցիչների կարծիքով
• պլանավորում բուհ ընդունվել՝ 77.6%
• ընդունվում է՝ 76.3%

• միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչների կարծիքով
• պլանավորում բուհ ընդունվել՝ 47.6%
• ընդունվում է՝ 42.9%



Հարցումներ՝ ուսանողների հետ

Ին՞չ տեսակի ուսումնական հաստատության շրջանավարտ են

• ավագ դպրոցների ՝ 56.2%
• միջնակարգ դպրոցների՝ 30.6%
• թեքումով դպրոցների, հենակետային դպրոցների և քոլեջների՝ 6.1%
• կրթահամալիրների և վարժարանների՝ 5.4%
• արտերկրում են սովորել՝ 1.3%
• ոչ պետական դպրոցների շրջանավարտներ են՝ 0.3%
• արհեստագործական ուսումնարանների՝ 0.1%



Բուհ ընդունվելու համարպարապե՞լ եք արդյոք կրկնուսույցի մոտ
(Ուսանողների հարցում)
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Քանի՞ առարկա եք պարապել
Պատասխանների բաշխումն ըստ կուրսերի

(Ուսանողների հարցում)



Ո՞ր առարկաներն են պարապում
(Ուսանողների հարցում)

Ուսանողների մեծամասնությունը պարապել են

• հայոց լեզու (28.0%), 
• օտար լեզու (22.5%),
• մաթեմատիկա (17.1%):

Այս առարկաներին ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում
հատկացված է առավելագույն ժամաքանակը: 



Հայաստանյան հանրակրթական համակարգում առկա է
անհավասարություն գյուղում և քաղաքում ապրող, ինչպես նաև
սոցիալապես խոցելի ընտանիքների երեխաների համար՝ կրթական
հնարավորությունների հասանելիությանառումով: 
Սովորողների կրթական ձեռքբերումների, ուսման մեջ
առաջադիմության, ինչպես նաև հետագայում մասնագիտական
կողմնորոշման ու բուհ ընդունվելու հարցում էական
դերակատարում ունեն՝

• սովորողների ընտանիքների սոցիալ‐տնտեսական կարգավիճակը, 
• ծնողների կրթվածության մակարդակն, 
• ընտանիքի բնակության վայրի աշխարհագրական տեղակայումը: 

Ուստի կարևոր է, որպեսզի պետական քաղաքականությունը՝
հանրակրթության ոլորտում, առանձնահատուկ ուշադրություն
դարձնի և մեխանիզմներ ստեղծի այս խմբերի երեխաների լիարժեք
ներառումը որակյալ հանրակրթության մեջ ապահովելու համար:



Կրթության կազմակերպման
ֆիզիկական միջավայրը



Ֆիզիկական միջավայրի նորմերն ու ստանդարտները

• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի ապրիլի 9‐ի N 103‐Ն
հրամանով հաստատվել են ՀՀՇՆ31‐03.01‐2014 «Հանրակրթական
նշանակության շենքեր» շինարարական նորմեր:

• ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28‐ի N 12‐Ն
հրամանով հաստատվել են «Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» N 2.2.4‐016‐
17 սանիտարական կանոններն ու նորմերը:



• Ըստ քաղաքաշինական նորմերի, հանրակրթական ուսումնական
հաստատության դասասենյակների մակարեսները պետք է նախագծվեն մեկ
երեխայի համար ոչ պակաս քան 2.5մ2 տարածք ապահովելու ստանդարտով: 
Առողջապահական նորմերի համաձայն սակայն, նորմը սահմանված է 2մ2:

Օրինակ. 25‐27 աշակերտ ունեցող դասասենյակի մակերեսը չպետք է պակաս լինի 68մ2‐ուց:

• Հանրակրթական հաստատությունների տարածքները (հողամասերը) իրենց
ողջ պարագծով պետք է ցանկապատված լինեն։ Ցանկապատի բարձրությունը
ընդունել ոչ պակաս 1,5 մ։ Այն պետք է արգելի աշակերտների ազատ ելքը
փողոցի բանուկ հատված։ Տարածքը պետք է լինի բարեկարգված, լուսավորվող
և հիմնականանցումներն ու մոտեցումները սալարկված։

• Հանրակրթական հաստատությունների տարածքը պետք է կանաչապատվի և
ապահովի անհրաժեշտ բնակլիմայական միջավայր։ Հանրակրթական
հաստատության կանաչ տարածքը պետք է ունենա հանրակրթական
հաստատությունների զբաղեցրած տարածքի 50 % ‐ից ոչ պակաս մակերես։



Դպրոցի շենքային պայմաններ, 2015‐2016 ուս.տար
(ԱՎԾ, ԿՏԱԿ)

• 675 դպրոց ունի նորոգման կարիք ունեն (բոլոր դպրոցների
48.6%)
• 33.3%` հիմնանորոգման:

• Երևանում՝ 111 դպրոց
• 25՝ նորոգման
• 86՝ հիմնանորոգման

• Մարզերում՝ 564 դպրոց
• 187՝ նորոգման
• 377՝ հիմնանորոգման



Երևան, Կենտրոն, թիվ 182 ավագ դպրոց



Արարատ, Արտաշատիավագ դպրոց



Արմավիր, թիվ 1 ավագ դպրոց



Երևան, Նուբարաշենի թիվ 95 միջնակարգ դպրոց



Շիրակ, Արթիկ, թիվ 3 ավագ դպրոց



Արագածոտն, գ․ Կարբի, Վ․Թեքեյանիանվ․ միջնակարգ դպրոց
Լոռի, Ալավերդի, թիվ 8 
ավագ դպրոց



Ջրամատակարարում և կոյուղի, 2015‐2016 ուս. տարի: 
(Պաշտոնական վիճակագրություն)

• ջրամատակարարումը բացակայում է դպրոցների 6.5%‐ում (88 
դպրոց)՝
• Գեղարքունիքի (12.7%) և Սյունիքի (11.6%) մարզերում

• կոյուղին բացակայում է դպրոցների 12.1%‐ում (153 դպրոց)՝
• Գեղարքունիք՝ 19%, 
• Արմավիրի՝ 18.2%,
• Տավուշի՝ 17.3%: 



ՀՖՄտվյալներով՝

• 204 դպրոցների սան.հանգույց գնահատվել է 1. այն շենքի
ներսում չի գործում՝ տեղակայված է դպրոցից դուրս, որից
• Գյուղական՝ 198 դպրոց

• 487 դպրոցների սան. հանգույց գնահատվել է 2 կամ 3. 
այսինքն, այս դպրոցներում սան.հանգույցները
վերանորոգված չեն, որից
• 153‐ում բացակայում է նաև մշտական ջրամատակարարումը: 
• Գյուղական բնակավայրում՝ 53%‐ը,
• Երևանում՝ 26.5%:



Լոռի, Ալավերդի, թիվ 8 ավագ դպրոց
Գեղարքունիք, Գանձակ, 
թիվ 2 միջնակարգ դպրոց



Արարատ, Մասիսի
թիվ 5 ավագ դպրոց

Արարատ, Մասիսի
թիվ 5 ավագ դպրոց



Գազամատակարարում և ջեռուցում, 2015‐2016 ուս. տարի: 
(Պաշտոնական վիճակագրություն)

• գազամատակարարումը բացակայում է դպրոցների 33.4%‐ում
(419 դպրոց)՝
• Երևանի դպրոցների միայն 2.3% 

• ջեռուցումը բացակայում է 8 դպրոցում, որից
• 4‐ը՝ Շիրակի մարզ,
• 2‐ը՝ Արարատի մարզ, 
• 1‐ը` Սյունիքի մարզ,
• 1‐ը` Լոռու մարզ:

• 481 դպրոց իրականացնում են անհատական ջեռուցում.
• Երևանում այդպիսի դպրոցները միայն 2 են:



Գեղարքունիք, Գանձակ, թիվ 2 միջնակարգ դպրոց



Լոռի, Ակորի միջնակարգ դպրոց

Լոռի, Վանաձորի թիվ 8 
ավագ դպրոց



• Չնայած, որ հանրակրթական դպրոցների շենքային և գույքային պայմաններում
խնդիրրներ առկա են թե քաղաքային, և թե մարզային ու գյուղական
դպրոցներում, սակայն առավել խոցելի են այս առումով կրկին գյուղական
դպրոցները:

• Շենքային պայմանների անկատարությունը արտացոլվում է նաև գյուղաբնակ
երեխաների կրթական ձեռքբերումներում: Միևնույն ժամանակ, գույքային և
շենքային պայմանների բարելավումը առանձին չի կարողանաազդեցություն
ունենալ գյուղական բնակավայրերում հանրակրթության որակի բարելավման
վրա, քանի որ կրթության որակի բոլոր բաղադրիչները փոխկապակցված են և
գործում են մեկ համակարգի ներսում՝ ներազդելով միմյանց վրա: 

• Կարևոր է դպրոցաշինության ծրագրերում առաջնահերթություն տալ
գյուղական դպրոցների վերանորոգմանն ու կահավորմանը, ինչպես նաև
ժամանակակից ու բավարար քանակով տեխնիկայի ապահովմանը: Սակայն
պետք է հաշվի առնել, որ կրթության որակի մեկ բաղադրիչի բարելավումը՝
մյուս բաղադրիչների անփոփոխ մնալու պարագայում, չի ունենապատշաճ
դրական ազդեցություն՝ ընդհանուր կրթական ձեռքբերումների և
վերջնարդյունքի տեսանկյունից:



Գենդերային զգայուն
միջավայր



Ձեր կարծիքով ո՞ւմ համար է ավելի կարևոր…: 2010թ. և 2017թ. հարցումների
համեմատություն: 

Պատասխանների բաշխումը՝ ըստտղաների և աղջիկների%
(Ուսուցիչների հարցում)
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Բարձր վարձատրվող աշխատանք ունենալը
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Որո՞նք են կանանց և տղամարդկանց միջևանհավասարության/անարդարության
պատճառները, 2017թ.: Պատասխանների բաշխումն ըստ դպրոցների

աշխարհագրության (Ուսուցիցչների հարցում)
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Այլ

Գյուղում Մարզային քաղաքում Մայրաքաղաքում



Որո՞նք են կանանց և տղամարդկանց միջևանհավասարության/անարդարության
պատճառները: 

2010 և 2017 թթ. ուսուցիչների հարցումների համեմատություն

60,0%

22,0%

5,0%

1,0%

11,0%

36,4%

31,6%

10,9%

7,3%

0,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Ազգային ավանդույթները

Դաստիարակությանառանձնահատկությունները

Մտավոր առանձնահատկությունները

Ֆիզիոլոգիականառանձնահատկությունները
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Ո՞ր մասնագիտական ոլորտներն են ավելի հատուկ կանանց և տղամարդկանց, 
2017թ.

(Ուսուցիցչների հարցում)
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Ձեր կարծիքով ի՞նչ որակներ են հատուկաղջիկներին և տղաներին, 
2017թ.

(Ուսուցիչների հարցում)
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Այսպիսով.
• Խտրականության տեսանկյունից հայաստանյան դպրոցներում առավելապես
խոցելի են աղջիկները:

• Դպրոցական միջավայրը, ուսուցիչների վերաբերմունքը, ինչպես նաև ծնողների
կողմից երեխաների խնամքի և մոտիվացման կարծրատիպային մոդելները
վերարտադրվում են աշակերտների մոտեցումներում և վերաբերմունքի մեջ:

• Գենդերային կարծրատիպերը աշակերտների շրջանում էլ ավելի սուր են՝
ուսուցիչների և ծնողների հետ համեմատ: Սա հետևանք է ինչպես դպրոցի
ներսում, այնպես էլ հասարակության մեջ ընդհանրապես տարեցտարի էլ ավելի
խորացող գենդերային անհավասարության:

• Հաշվի առնելով 2010թ. համեմատ ուսուցիչների գենդերային կարծրատիպերում
տեղի ունեցած փոփոխությունների տենդենցները, էլ ավելի կարևոր է դառնում
մշակել և ընդունել համալիր ռազմավարություն, որը հնարավորություն կտա
ապահովել խտրականությունից զերծ ու գենդերային զգայուն միջավայր՝
կրթական հաստատություններում, և իգական սեռի սովորողների համար
որակյալ կրթություն ստանալու համար հավասար պայմանների ապահովում:



Հանրակրթության համարակարգում ֆորմալ կրթական
մեխանիզմների, ինչպիսիք են ուսուցիչ/աշակերտ

հարաբերակցություն, դասարաններում երեխաների խտություն, 
դասապատրաստման վրա ծախսվող ժամանակ, և այլն, 

բարեփոխման միջոցով հնարավոր չէ հասնել համակարգային
փոփոխությունների:

Առաջնահերթություն պետք է տրվեն այնխիսի խնդիրների
լուծմանն ու այնպիսի խոչընդոտների հաղթահարմանը, 
ինչպիսիք են այդ ֆորմալ մեխանիզմներում շահերի
բախումների ու սուբյեկտիվության, և հետևաբար՝

համակարգում առկա կոռուպցիայի, քաղաքականացվածության
և անբարեվարք գործելաոճի վերացումը:



Հետազոտության մեթոդաբանությունը

• Իրավական դաշտի վերլուծություն,
• Պաշտոնական վիճակագրության վերլուծություն,
• 2016թ. հունվար – մայիս ժամանակահատվածում Հայաստանի 1296 պետական
հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ
հավաքագրված ելակետային տվյալների վերլուծություն,

• 2017թ. փետրվար – մայիս ժամանակահատվածում ՀՀ 57 դպրոցների 600 
ուսուցիչների, 7‐12 դասարանների 600 աշակերտների և 1002 ծնողների
շրջանում իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության տվյալների
վերլուծություն,

• 2017թ. փետրվար – մայիս ժամանակահատվածում ՀՀ 12 բուհերի 24 
ֆակուլտետների 1400 ուսանողների (1‐ին և 4‐րդ կուրսեցիներ) շրջանում
անցկացված հարցումների տվյալների վերլուծություն:



Ելակետային տվյալներ

1. աշակերտների թիվը՝ ըստ դասարանների և ըստ սեռի,
2. դպրոցում յուրաքանչյուր աստիճանի դասարանների թիվը,
3. դպրոցի ուսուցիչների թիվը,
4. վարչական աշխատողների թիվը,
5. դպրոցի ֆինանսավորման չափն ու կապիտալ ներդրումների ծավալը,
6. ոչ պետական ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրեր,
7. դպրոց հասնող ճանապարհի/ների ծածկը,
8. դպրոցի շենքային պայմանները՝ ներառյալ մատչելիությունը տեղաշարժման խնդիրներ

ունեցող անձանց համար,
9. դպրոցի տնօրենի կուսակցական պատկանելություն:

* ‐ 7‐րդ և 8‐րդ բաղադրիչների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման համար սահմանվել է
բաղադրիչների գնահատման 1‐5 բալանոց սանդղակ:



Սոցիոլոգիական հետազոտություն

• Սոցիոլոգիական հետազոտության ընտրանքը ներառել է ՀՀ
բոլոր մարզերը:

• Հարցվել են 600 ուսուցիչներ, 600 աշակերտներ, 1002 ծնողներ, 
12 բուհերի 24 ֆակուլտետների 1400 ուսանողներ: 
Իրականացվել են 10 ֆոկուս խմբեր ուսուցիչների հետ, 10` 
աշակերտների հետ և 11` ծնողների հետ:

• Ծնողների հարցաթերթիկը պարունակում էր դպրոցում
սովորող երեխաների թվով հավելվածներ, ինչը թույլ տվեց
հավաքագրել տվյալներ և կարծիքներ 1655 երեխաների
վերաբերյալ:



Սոցիոլոգիական հետազոտություն ընտրանքը

• Ընտրանքիառաջին փուլում յուրաքանչյուր մարզում ընտրվել են 5 
պետական հանրակրթական դպրոցներ՝ հետևյալ տրամաբանությամբ.
• 1 հիմնական դպրոց մարզկենտրոնում,
• 1 ավագ դպրոց մարզկենտրոնում,
• 1 հիմնական դպրոց մարզի այլ քաղաքում (կամ գյուղում),
• 1 ավագ դպրոց մարզի այլ գյուղում (կամ քաղաքում),
• 1 միջնակարգ դպրոց քաղաքում/գյուղում:

• Դպրացներն ընտրվել են ԿՏԱԿ‐ի բազայից՝ հաշվի առնելով մարզի
աշխարհագրությունը, բնակավայրի բնակիչների թիվը և դպրոցների
աշակերտների թիվը՝ ընտրանքի բազմազանությունն ապահովելու
նպատակով: 

• Արդյունքում ընտրվել են 57 պետական հանրակրթական հիմնական, ավագ
և միջնակարգ դպրոցներ



Ընտրանքի երկրորդ փուլում

• յուրաքանչյուր մարզի յուրաքանչյուր դպրոցում պատահական
հավանականային ընտրանքի մեթոդով ընտրվել են 14 ծնող (պահպանելով
ընտրանքի պատահական քայլը դպրոցի բոլոր դասարանների մատյաններից), 

• 8 աշակերտ (պահպանելով ընտրանքի պատահական քայլը դպրոցների 7‐12 
դասարանների մատյաններից) և

• 8 ուսուցիչ (պահպանելով ընտրանքի պատահական քայլը հաստիքացուցակից): 
• Երևան քաղաքի 6 դպրոցներում (3 հիմնական, 2 ավագ, 1 միջնակարգ) դարձյալ
պատահական հավանականային ընտրանքի մեթոդով ընտրվել և հարցվել են
200 ուսուցիչներ, 200 աշակերտներ և 300 ծնողներ

Եթե ընտրված դպրոցը փոքր էր, և ընտրանքի ծավալը տվյալ դպրոցում չէր
լրանում, ապա մարզի ընտրանքի ծավալը լրացվում էր համանմանայլ
դպրոցների հաշվին: 
Պատահական ընտրանքի քայլը որոշվում էր յուրաքանչյուր դպրոցի
ուսուցիչների/աշակերտների ընդհանուր թվով պայմանավորված:



Հարցումներ Բուհերի ուսանողների հետ

• Կիրառվել է կլաստերային ընտրանքի ռազմավարությունը` հաշվի առնելով
բուհերի գտնվելու վայրը, տրամադրվող մասնագիտությունների ցանկը, 
վարկանիշը և ուսանողների գենդերային բաշխումը: 

• Ընտրվել են Երևանում և ՀՀ այլ քաղաքներում գործող բուհեր, որոնց
ֆակուլտետները դասակարգվել են ըստ մասնագիտության և ուսանողների
քանակի: 

• Ընտրված յուրաքանչյուր ֆակուլտետում հարցվել են 100‐ական ուսանողներ, 
որոնցից 50‐ը՝ առաջին կուրսեցիներ, և 50‐ը՝ չորրորդ կուրսեցիներ: 

Ընտրանքի այս տրամաբանությունը հնարավորություն տվեց համեմատել
տարբեր բուհեր և ֆակուլտետներ ընդունվելու համար կրկնուսույցի
ծառայություններից օգտվող և չօգտվող դիմորդների հարաբերակցությունը, 
ինչպես նաև 3 տարվա կտրվածքով կրկնուսույցի մոտպարապելու միտումների
դինամիկան



Շնորհակալություն


